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الجمعية الدولية لعلم االجتماع تبلغ سّن الخامسة والستين

احتفاءا مبرور السنة 65 عىل ميالد الجمعية الدولية لعلم االجتامع، التأمت جلسة جمعت 
رؤساء سابقني لها ضمن مؤمتر يوكوهاما العاملي من أجل تقييم املايض والنظر إىل املستقبل، 
اإلنكليزية  اعتامد  الحايل من حوار كوين. تذمروا من استمرار  العدد  وتنرش تقييامتهم يف 
بدا  اللسان.  الجميع مزدوجي  أن يصري  يائسني  يتمّنوا  أن  إال  إزاءها  ناقلة مل يسعهم  لغة 
استعاد  آخرون.  جدواه  عن  وتساءل  البعض  به  فأشاد  محتّام  قدرا  املؤمتر  حجم  تعاظم 
 1959 سنة  يحرضه  مؤمتر  أول  ذكرى   )Immanuel Wallerstein( والرشتاين  إميانويل 
األيام، كلهم  تلك  كانوا يف  الذين  الرّواد  وكانت فيه حوارات حميمية بني علامء االجتامع 
تقريبا، والحق يقال، من الشامل. تعترب مارغرت آررش )Margaret Archer( الشمول الكيل 
)inclusiveness( مرشوعا غري مكتمل وهي تنتقد القوة الصاعدة للجان البحث التي بلقنت 
ج د ع اج ومنعتها من أن تطّور نظرات شاملة لعلم االجتامع. صعود اللجان جزء من تعمق 
املهنية بتأثري من عامل احتساب عوامل األثر ومؤرشات األداء وهو ما يؤدي إىل بحث غري 
مسبوق السطحية. وبالفعل يدين جون هوملوود )John Holmwood( يف هذا العدد آخر 

مظاهر ترسخ ثقافة التدقيق التي تغمر اآلكادمييا. 

التخصص  أخطار  معالجا  املوضوع  هذا   )Michel Wieviorka( فييريوكا  ميشال  يتناول 
الفائق وتحديات العامل الرقمي )digital world(، ويحاجج هو أيضا بأن عىل البحث العلمي 
أومني  ك.  ت.  ويتابع  الحديث،  العامل  تسكن  التي  الرش  قوة  عن  يتغاىض  أال  االجتامعي 
)T.K. Oommen( مبعالجة العراقيل التي تعرتض علم االجتامع الدويل متمثلة يف الرتكيز 
املستمر، رغم انقضاء زمنه، عىل الدولة األمة محاججا بأن علينا أن نعزل األّمة عن الّدولة 
 Piotr( بيرت شتومبكا  تحتها. يذهب  الدولة ومن  الفعل من فوق  تعزيز  نبحث عن  وأن 
Sztompka( بإضفاء الصبغة الدولية إىل مداها الجدايل األقىص مدافعا عن »علم اجتامع 
واحد لعوامل متعددة« ُمْعرًِضا عّمن يبعثون االنقسامات السياسية يف صفوفنا سواء أكانوا من 
مّدعي الثورية أو من املدافعني عن علوم االجتامع األهلية. وأخريا يتحدث ألربتو مارتينيليل 
)Alberto Martinelli(، متوامئا مع دوره الجديد رئيسا للمجلس الدويل العلمي االجتامعي، 
عن الدور الهام الذي ميكن لعلم االجتامع أن يضطلع به يف الدفع بالحوكمة الدميقراطية 

الكونية. 

من علامء االجتامع الحكامء واملرموقني من يتملكهم االنشغال حول وضع علم االجتامع 
الحرج، ولكن ومثلام أظهرت ذلك حوار كوين مرارا وتكرارا يواجه علامء االجتامع الشبان 
اليوم هذه التحديات بشجاعة وتجديد. يف هذا العدد أوراق حول وضع العامل املهاجرين 
الحرج يف إيطاليا وحول الطريق التي يسلكها الشباب اإليطايل للتغلب عىل األزمة. هناك 
أوراق من لبنان حول مظاهر الطائفية املتغرية وحول الكيفية التي بها يحافظ الفالحون 
عىل حياتهم يف منطقة الحرب الجنوبية. هناك أوراق أخرى عن الغرباء ضحايا التمييز، وعن 
»الغجر« يف مرص واملهاجرين يف فرنسا، وأوراق أخرى حول االنكسار السيايس الحتجاجات 
جيزي يف تركيا وعن التالعب بالوسائط اإلعالمية يف كازاخستان وتقرير عاّم يقوم به علامء 

الطبيعة يف ما يتعلق بوضع الكرة األرضية الحرج.

عىل الرغم من انشغال رؤسائنا السابقني، علم االجتامع كام هو مامرس عىل األرض بخري 
مصّورا عاملا ليس عىل ما يرام.

االجتامع  لعلم  الدولية  الجمعية  موقع  عىل  لغة   14 يف  كوين  حوار  عىل  االطالع   ميكن 
.ISA website

burawoy@berkeley.edu :ترسل كل املساهامت مبارشة إىل العنوان

ستة رؤساء سابقني للجمعية الدولية لعلم االجتامع 

ياخذون نظرة طويلة عىل املوروثات التاريخية 

.ISA والتحديات املستقبلية التي تواجه

االفتتاحية

ملنشورات  السخي  الدعم  بفضل  تصدر حوار كوين 

)SAGE Publications( سايج

GD

http://www.isa-sociology.org/
mailto:burawoy%40berkeley.edu%20?subject=
mailto:burawoy%40berkeley.edu%20?subject=
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املحرر: مايكل بورواي
محرر مشارك: غاي سايدمان

محررون مترصفون: لوال بوسوتيل، أوغست باغا

محررون مسشتارون: مارغرت أبراهام، ماركوس شولز، ، إيزابيال 
بارلنسكا، ديالك سيندوغلو، ساري حنفي، روزماري باربرت، فيلومن 

غوتريز، جون هوملوود، غريمينا جاسو، ساميون مابادمينغ، فينيتا 
سينها، بينيامني تيجريينا، شينشون يي، كالبانا كانابريان، مارينا 

كوركيشيان، عبد املؤمن سعد، عائشة ساكتانبري، سييل سكالون، 
ساواكو شرياز، غرازينا سكابسكا، إيفانجلينا تاتسوغولو، إيلينا 

زدرافوميسلوفا.

محررون أقليميون:

العامل العريب: ساري حنفي، منري السعيداين

الربازيل: غوستافو تانيغويت، أندريزا غاليل، ريناتا باريتو بريتورالن، 
أنجيلو مارتنز جونيور، لوكاس أمارال، رافييل دو سوزا، بينو ألفيس.

كولومبيا: ماريا خوزي ألفاراز ريفادوال، سيباستيان فيالمرياز 
سانتاماريا، أندريس كاسرتو آروخو، كاترين غايتان سانتاماريا.

الهند: إيشوار مودي، راجيف غوبتا، راشمن حاين، ديويت سيدانا،  
نيذي بانسال، عدي سينغ.

إيران: ريحانة جافادي، زهرة سوروشفار، عبد الكريم بستاين، نيايش 
دواليت، ميرتا دانشفار، فائزة خاجزادة.

اليابان: كازوهيسا نيشيهارا، ماري شيبا، كوسويك هيمونو، توموهريو 
تاكامي، يوتاكا إيوادايت، كازوهريو إيكيدا، يو فوكودا، كيشيكو 

سامبي، يوكو هوتا، يوسويك كوزوكا، شوهي ناكا، كيواكو كازي، ميزا 
أوموري، كازوهريو كيزوكا.

بولونيا: كريستوف غوبانسيك، كينغا جاكييال، كامل ليبنسيك، 
برمييسالو ماركووسيك، ميكوالي ميريجوسيك، كارولينا ميكوالويسكا، 

 آدام موللر، باتريسيا بيندراكووسكا، صوفيا بينزا.

رومانيا: كوزميا روغينيسن إيللينا سينزيانا سوردو، تيليغدي باالز، 
آدريانا بوندور، رومانا كانتاراجيو، مرييام سيهوداريو، مياهي بوغدان 

ماريان، آلينا ستان، إيلينا تودور، كريستيان كونستونتان فرييس.

 روسيا: إيلينا زدرافوميسلوفا، آنا كادنيكوفا، آسيا فورونكا.

 تايوان: جينغ ماو هو.

تركيا: يونكا أوباداش، غوننور إيرتونغ آتار، إيكري أورلو، زينب تيكني 
بابوش، حسني أوداباش.

مستشارون إعالميون: غوستافو تانيغيتي، خوزي ريغيريا.
مستشار التحرير: آنا فيالريال.

٣

2 الجمعية الدولية لعلم االجتماع تبلغ سّن الخامسة والستين 

<رؤساء ج د ع اج السابقون يجولون بنظرهم على الماضي ويرنون إلى المستقبل
 علم اجتماع عالم واحد،

٤  بقلم مارغرت آرشر، المملكة المتحدة، رئيسة ج د ع اج 1990-1986 

 متطلبات إضفاء الصبغة الدولية على علم االجتماع،
  بقلم ت ك أومين، الهند، رئيس ج د ع اج 1990-199٤                                                                                                         6

 ج د ع اج بوصفها تنظيما: بعض األخطار على طريق تقّدمها،
8   بقلم إيمانويل والرشتاين، رئيس ج د ع اج 2002-1998 

مساهمة ج د ع اج في الحوكمة الديمقراطية الكونية 

بقلم ألبرتو مارتينيللي، جامعة ميالنو، إيطالي                                                                                                                10

 البيان« الوضعي«،
12  بقلم بيوتر شتومبكا، بولونيا، رئيس ج د ع اج 2006-2002 

 تحديات الرقمنة، والتخّصص والشر،
 بقلم ميشال فييوركا، فرنسا، رئيس ج د ع اج 201-2006                                                                                                 1٤

<العمل في إيطاليا 
 العمال المهاجرون في جنوب إيطاليا،

16  بقلم ميمو بيروتا، إيطاليا 
 النضال ضد التعاونيات،

 بقلم ديفي ساكيتو، إيطاليا                                                                                                                                                       18
 معالجة األزمة االقتصادية،

20  بقلم لويزا م. ليونيني، إيطاليا 
 تصاعد العمل الحرّ،

 بقلم أليساندرو غانديني، إيطاليا                                                                                                                                            22

<من لبنان
ر مال الطائفية المتحركة في لبنان،

 بقلم ريم ماجد، لبنان                                                                                                                                                                        2٤
 فالحة التبغ في منطقة الحرب في لبنان،

 بقلم منيرة خياط، مصر                                                                                                                                                                   26

<جامعات في أزمة
 انغراس أعمق للتدقيق في التعليم العالي،

 بقلم جون هولموود، المملكة المتحدة                                                                                                                             28

<الغريب ُعرضًة للتمييز
 غجر مصر غير المرئيين،

 بقلم آلكسندرا بارس، مصر                                                                                                                                                            ٣0
بأحباب مزدوجو الجنسية مرتاب فيهم،

 بقلم مانويال سالسيدو ولورا أوداسو، فرنسا                                                                                                                     ٣2 

<السياسة والوسائط اإلعالمية
 الشبح الذي يخيف تركيا،

٣٤  بقلم آيلن توبال، تركيا  
 التالعب بالرأي العام في كازاخستان،

٣6  بقلم ألمز تايزانوف، كازاخستان 
 مستقبل الكرة األرضية،

٣8  بقلم إيما بوريو، الفيليبين 
 

 فريق حوار كوني الروماني،
٣9  بقلم إيلينا سينزيانا سوردو، رومانيا 
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ج د ع اج في عامها الخامس والستين: نظرة إلى الخلف، نظرة إلى األمام

عالم اجتماع عالٍَم 
واحٍد  

>

بقلم، مارغرت س. آرشر )Margaret S. Archer(، جامعة وارويك، المملكة المتحدة، رئيسة سابقة للج د ع اج 1990-1986

خالل  من  نظريت  كانت  املنطلق،  منذ  الصايف.  اإلدراك  يضاهي  يشء  من  ما 

اليونسكو حيث أُسست ج د ع اج من أجل املساعدة عىل »ربط اللحمة بني العلامء 

االجتامعيني عىل امتداد العامل« بغية التقدم باختصاصاتهم. وباعتبار سنواتها الخمسة 

»املتأخرة«  والحداثة  »العليا«  الحداثة  بني  االنقسام  جانبي  عىل  املمتدة  والستني 

خالصة  أنها  عىل  تُأخذ  أن  اج  ع  د  للج  ميكن  األخص،  عىل  الحقا  حدث  ما  وعىل 

كل ذلك. ولكنها ليست كذلك، وبدال عنه كانت الجمعية مشاركا من بني مشاركني 

إىل  بنظرة  والثقافية.  البنيوية  الحدود  هذه  الخاص ضمن  تاريخهم  صنعوا  آخرين 

الج  لتاريخ  املشرتك  التحقيب  بني  ملحوظ  حسٍن  توافٍق  وجوُد  لنا  يرتاءى  الخلف، 

أحيانا.  غابت  البصرية  ولكن  أبدا  اإلرادة  تفّل  مل  ومراحلها حيث  بسنواتها  اج  ع  د 

ما الذي منعنا من محاولة الوقوف عىل مستوى فكري أعىل متصفني بالكونية قبل 

أن يكون العامل كذلك أو من اكتساب صفة الشمول الجغرايف قبل أن يتصف به العامل؟ 

كل ما سأعرضه هو تجاريب الخاصة، بادئة من مؤمتر 1966 العاملي الذي انعقد يف إيفيان 

يل بان )Evian-les-Bains( التي، ويالَطرافة الوضع، توجد عىل بعد ستة كيلومرتات 

من املسكن الريفي الذي أخط فيه هذا النص. َمثَله كََمثل املدينة ذاتها كان املؤمتر 

مصغرا حميميا عىل نحو ما وفائق التمركز عىل أوروبيته. كان الحضور األمرييك كبريا 

ولكن من كانوا نشطيتني هم مهاجرين أوروبيني رشقيني. وقد كانت لنا بعض النوادر 

الوفود  املرتجم( ضمن   - السوفياتية  املخابرات  )وكالة  يب  اليك جي  ضابط  بكشف 

الرسمية املصغرة ولكننا مل يكن هناك انزالق العروض إىل حوارات تكتنفها املخاطر.

تعود ذلك إىل مامرستنا املدروسة املتساوية للهيمنة اللغوية. كان غالب األمريكان 

الشامليني واإلنجليز بالطبع، وال يزالون، آحاديي اللّسان من دون حياء. ثانيا، كانت 

بنية االتصال عقبة هي أيضا بعواملها الكابحة مثل آالت الكتابة اليديوية، واالفتقار 

لآلالت الناسخة، والرتاسل حلزوين الرسعة والخطوط الهاتفية غري اآلمنة. وحتى يتضح 

الوضع ملن ولدوا بعد السنوات 1960 أخربهم أنني تسلمت عندما رصت محررة ملجلة 

Current Sociology )1973( قامئة بيبليوغرافية تفيدين يف كتابة تقرير عن اتجاه 

الكتابات )Trend Reports( موضوعة يف بطاقات تصنيفها يف درج خزانة حفظ. سوف 

أمر مرور الكرام عىل بهجة طبع القامئة عىل آلة رومنغتون قدمية مع إضافة حركات 

األحرف )accents( باليد. ملاذا كنا نعتقد أن التقارير عن االتجاهات مفيدة وذلك 

منذ 1952 سنة انطالق املجلة؟ السبب يف ذلك أن املالذ الوحيد اآلخر املتوفر، قبل 

 Sociological( مجيئ اإلنرتنت، من أجل توفري هذه املعلومات األساس كان من خالل

شال  لليو  التطوعية  الجهود  بفضل  السوسيولوجية(  املخترصات   =  Abstracts

)Leo Chall( وزوجته. كانت تلك هي خلفية حقبة ما أسّميه حربنا نحن الباردة.

<خائضو الحرب الباردة »توّحدهم« النزعة األمربيقية: 

مؤقتا  بنت  وأنها  باإلمبرييقية  دفعت  االجتامعي  العلم  فلسفة  أن  املؤكّد  من 

إفالس.  أنه  عىل  اآلن  ذلك  إىل  نظرنا  من  الرغم  عىل  والرشق،  الغرب  بني  حاجزا 

وهو  غرفة(  بحجم  )كانت  حواسيبها  أول  ملجيئ  متحّمسة  الغربية  البلدان  كانت 

وفرت  فيام   ،)Big Data( الكربى  املعطيات  مجّمعات  اتجاه  يف  دفع  أول  مثّل  ما 

الدراسات اإلحصائية التفصيلية يف أوروبا الرشقية ملجئ آمن ضّد االنضباط السيايس 

)اللغة  اإلسبرينتو  من  نوعا  مثلت  اإلحصائيات  إن  بل   ،)political correctness(

العاملية(. يف مؤمترات السنوات 1970 تلك، كان الدخول إىل أيّة واحدة من الجلسات 

يستخدم  إحصايئ  أسلوب  الخطي  )االنحدار  خطي  انحدار  جدول  مشاهدة  يعني 

املرتجم(   - دالة  عالقة  هيئة  مستقل عىل  ومتغري  تابع  متغري  بني  العالقة  قياس  يف 

معروض من خالل رشيحة مبثوثة عىل شاشة، مع ما بثريه من مناقشة شبه رياضية.

 سوزا فيرغي

مارغرت س. آرشر
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مل يكن ذلك يعني أن النظرية انتفت، بل عىل العكس كانت نقطة الجذب األبرز 

 )Parsons( بارسونز  بني  مربمجة  مناقشة   ))1978(  Uppsala( أوبساال  مؤمتر  يف 

وألتوسري )Althusser( كام يشهد عىل ذلك عىل األقل مئات السائرين إىل موقعها 

أي  متكن  عدم  عن  أسفه  إعالن  الرئيس  أنهى  وعندما  غزير.  مطر  تحت  البعيد 

بحزن. أدراجنا  وعدنا  مجّددا  الشمسيات   انفتحت  الحضور  من  املتحاويْن  من 

  مل تكن اإلرادة غائبة عن ج د ع اج. تعمدنا عقد اجتامعات لللجنة التنفيذية 

يف أوروبا الرشقية وهربنا مخطوطات من بلغاريا وزرنا تبيلييس ولبليانا وبودابست 

انعقدت صداقات  بولونيا  إىل  املتكررة  زياراتنا  الشبكة. من خالل  لتوسيع  وغريها 

مديدة، وهناك، يف تلك الحقبة التي كانت فيها املنظامت الوطنية ال تزال تسيطر عىل 

ج د ع اج، أثّرنا كذلك يف العالقة بني األعضاء البولونيني والحزب. وخالل استضافتنا 

يف قرص رائع يف يابلونا كنا قلقني مام ميكن أن يكون إطعامنا كبّد زمالئنا مقدار شهر 

من بطاقات األكل. كان الطباخة راغبة يف أن تجتهد أكرث من أجلنا ووعدتنا بأكلة 

زرازي زاويجان )zrazy zawijane( ليوم األربعاء. كانت روائح تحضرياتها تدغدغ 

رأينا رتال من  أكرث من مرة. وأخريا  أّجل  العشاء  الزوال ولكن  بعد  ما  أنوفنا طوال 

أن  لنا  تقول  أن  إىل  املسكينة  الطباخة  آتيا من وارسو  واضطرت  السيارات  أضواء 

ذلك كان موكب وزير الرتبية وأن عشاءنا قد »علّق«. ظلت الكثري من الصداقات 

إىل  رسمية  ترتيبات  دون  من  السفر  غبطة  للبعض  كان   1989 سنة  ويف  باقية، 

غدانسك والذهاب إىل أحواض صناعة السفن عندما أزالت )نقابة( تضامن األصفاد.  

<املوجة املكسيكية ونداء االستيقاظ   

الحضور دعام لألفراد  إيجابية  اج  العامل كانت ج د ع  أرجاء  بقية  بالنسبة إىل 

نزال  ال  كنا  املضطهدة.  الجامعات  تجاه  حضورا  أقل  كانت  ولكنها  املالحقني 

ولذلك  مساعدتنا  يف  كثريا  األمريكيون  عّمنا  أبناء  يجتهد  ومل  أوروبيني  مركزيني 

كان عدد العارفني  ملجتمعات القارات األخرى قليل. كانت مثة بعض االستثناءات 

توران  وآالن  بالهند  وألفته   )Tom Bottomore( بومتور  توم  مثل  البارزة وال شك 

مؤمتر  كان  ولكن  الالتينية.  بأمريكا  تنضب  ال  التي  ومعرفته   )Alain Touraine(

ج د ع اج العاملي لعلم االجتامع يف مكسيكو )1982( هومن يبني لنا مدى نقص 

الوطنية  كنا مشدوهني من حجم جامعة مكسيكو  الالتينية.  أمريكا  به  ما خدمنا 

الرتتيبات  كانت  املؤمتر.  حضور  انتظار  يف  كانوا  الذين  الطالب  وموجة  املستقلة 

قولهم  غيظ  الكثريين محقني يف  تجعل  إقامتهم  لتيسري  املكان  تتم عىل عني  التي 

تلقينا  واهتامماتنا؟«.  لغتنا  تعرفوا  أن  دون  من  ببلدنا  تحلوا  أن  ميكن  »كيف 

أّن  من  الرغم  رئيسا عىل   )Cardoso( كاردوزو  وانتخب  بطريقة جامعية  الرسالة 

التاريخ بسنوات سبع. الثالثة قبل ذلك  اإلسبانية كانت قد صارت لغة ج د ع اج 

 Martin( ألربو  ومرتن  أنا  وكنا  نيودلهي  يف   )1986( املوايل  املؤمتر  التأم 

معلن  نشاطا  بوصفها   International Sociology مجلة  أطلقنا  قد   )Albrow

بتفوق   )Daniel Bertaux( بريتو  دانييل  أدار  الواسع.  الجمهور   إىل  الخروج 

أرشك  مبا  واللغات  الجغرافيات  بني  الدامجة  الشبان‹  االجتامع  علامء  ›مسابقة 

لتقديم  تطّوعوا  الذين  واملحّكمني  املتدخلني  من  مختلفة  مجموعة  عرش  أربعة 

أخريا  اإلسبانية  وصارت  بها.  مروا  قد  كانوا  تهميش  مشاعر  حول  مهّمة  شهادات 

اجتامع  »علم  عنوان  تحت   1990 لسنة  مؤمترنا  وكان  اج،  ع  د  ج  يف  رسمية  لغة 

التنفيذية  اللجنة  أعضاء  معظم  كان  الرئاسية.  رسالتي  له  ووجهُت  واحد«  لعامل 

يشعرون أننا نسلك طريقنا نحو أجندتنا الدولية ولكنني أخفقت يف تسجيل غيمة 

سوداء صغرية أعتقد اآلن أنها كبحت هذا املسار: األهمية املتزايدة للجان البحث.

<عرشون سنة من البلقنة

يف األصل بدا تخصص لجان البحث إجابة معقولة عىل العدد املتزايد من علامء 

االجتامع املهنيني املنترشين يف أرجاء العامل وعىل تنوع اهتامماتهم. وعىل وقع تعاظم أثر 

َم أَثَرَان غري مقصودين. فمن  لجان البحث من دون موافقات توازن التذّرر الحاصل تضخَّ

جهة كانت بعض لجان البحث تحت إمرة »هيئات متسوغني« ممثلة ملقاربات محّددة 

مقصية لآلخرين فعليا، ومن جهة أخرى تكاثرت لجان البحث ولكن االفتقار إىل علامء 

اجتامع قياديني يحللون الحداثة املتأخرة ومثارات السخط فيها كان واضحا. اختصارا 

للقول وفرت ج د ع اج أرضية وجلة للمناقشة حول السؤال › إىل أين نحن ذاهبون‹؟

بصفة متصاعدة، صار البديل الرئيس ملن وجد أن لجنة البحث التي يتبعها استحالت 

إقطاعيًة هو االنتقال نحو أخرى لتجريبها ذلك أن الجلسات العمومية انقطعت عن أن 

 Michael( تكون نقطة جذب ُمَوازِنَة. ولذلك كنت منارصة بشدة لجهود مايكل بورواي

Burawoy( يف الرتكيز عىل املناقشات املركزية بالتوازي مع تطوير تجربة حوار كوين.

<واجبات مستقبلية

مؤرشات  وبروز  اآلكادميية،  للشؤون  البريوقراطية  الرتتيبات  تكثف  باعتبار 

األثر فإن  النرش والتأكيد عىل عوامل  جديدة لألداء والرتتيب عىل أساس مخرجات 

كل ذلك يعني أن الزمالء حديثي االنطالق يف مساراتهم املهنية مجربون عىل تبّني 

غامضة.  اثنوغرافية  ببحوث  القيام  قناع  تحت  يتخفوا  مل  إن  مبكر  دفاعّي  تخّصص 

ما  تناقص  الذاتية  السرية  الرسيع وملء  النرش  الرغبة يف  املتولد عن  الضغط  يعني 

األعامل  قراءة  ناهيك عن  إىل آخره  أّوله  كتاب من  الوقت ملطالعة  لهم من  يتوفر 

نجد  أين  األثناء  يف  أكتافهم.  عىل  يصعدون  ملن  حتى  أو  يهاجمونهم  ملن  الكاملة 

والتغرّي  أوروبا،  أفول  عنيُت  العامل،  قضايا  حول  السوسيولوجية  املناقشة  منتديات 

الرقمي  الوعد  مقابل  يف  املالية  الرأساملية  بناء  وإعادة  التفاوت  وتكثف  املناخي 

مبشرتك ثقايف؟ أين نجد حلبة النزاعات السوسيولوجية حول مفهمة العامل املعارص 

وليرباليته الجديدة أو حول الرتاتيل التي تكرر عىل مسامعنا قولها ›ما من بديل‹؟

مًعا  آن  يف  ميكنها  بحيث  بامتياز  دولية  الجديدة  التنفيذية  اللجنة  تركيبة   

جديدة  دولية  أجندا  تصوغ  أن  أو  البلقنة  داخل  من  الكوين  التمثيل  تعّزز  أن 

الواحد.  العامل  هذا  نحوه  يقودنا  ما  تفسري  عن  باحثة  الكونية  القضايا  تعالج 

فرغ  قد  يكون  أنه  مبا  صامتا  البقاء  هو  سابق  لرئيس  دور  أفضل  أن  أرى  كنت 

نرى،  مبا  املجاهرة  رضورة  يف  االعتقاد  إىل  انتهيت  ولكني  بقوله،  اإلدالء  من 

نخرسه. ما  لدينا  يكون  أالّ  يف  النادرة  املزية  تلك  نتقاسم  النهاية  يف  فنحن 

Margaret.Archer@warwick.ac.uk توجه كل املراسالت إىل ماغرت آررش مبارشة عىل العنوان
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متطلبات إضفاء الصبغة 
الدولية على علم 

>

بقلم ت ك أومين، جامعة جواهر الل نهرو، نيودلهي، الهند، ورئيس ج د ع اج السابق 1990-199٤ 

ت ك أومين

نتوصل  مل  ولكننا  الدويل  االجتامع  علم  تعزيز  أجل  من  اج  ع  د  ج  تكّونت 

أنه  عىل  تصوره  شك  وال  ميكن  الزئبقي.  املفهوم  هذا  داللة  حول  وفاق  إىل 

تتباين  الدميغرايف،  باملعنى  حتى  ›األمم‹،  ولكن  وطنية‹  اجتامعية  ›لعلوم  تراكم 

وتلك  والهند(  )الصني  املليار  يتجاوز  ما  السّكان  من  لها  التي  تلك  بني  ُمرَاِوَحًة 

ومناذجها »األمم«  بُنى  إن  بل  ذلك.  من  أقل  أو   ماليني  خمسة  منهم  لها  التي 

بكونها  بعضها  يتصف  حني  ففي  بالغ،  حد  إىل  تتباين  الثقافية 

أو اإلثنيات  متعددة  بكونها  أخرى  تتصف  القوميات  متعددة 

واقعا  الدول  األمم-  صيغة  األمم  من  البعض  يكتيس  فيام  القبائل،  متعددة   

مكونات  أنها  عىل  املتناثرة  الوحدات  هذه  معالجة  العسري  من  وطموحا. 

لفعله.  اج  ع  د  ج  تسعى  ما  بالضبط  هو  ذلك  أن  عىل  الدويل  االجتامع  العلم 

استثناء  دون  »من   )Bauman( باومن  زيغمونت  إليه  يشري  ما  نحو  عىل 

قبل  من  راهنا  املستعملة  التحليلية  واألدوات  املفاهيم  كل  تستخدم  تقريبا، 

>>

الكلية  »املجتمع«  فيه  ميثّل  اإلنسان  لعامل  تصور  بناء  يف  االجتامعيني  العلامء 

مفهوم  إىل  وصوال  العملية  األغراض  لكل  القيمة  متساوي  مفهوم  وهو  األكرب، 

االجتامع  علم  عىل  الدولية  الصبغة  إضفاء  يتطلّبه  ما  أّول  -األمة‹«.  ›الدولة 

وذلك  اجتامعي  علمي  تحليل  وحدة  بوصفها  »الدولة-األمة«  عن  التخيل  هو 

بسبب  وكذا   )methodological nationalism( الوطنية«  »للمنهجية  تفاديا 

ليس  أن  عىل  الغربية.  أوروبا  ذاته،  موطنها  يف  »الدولة-األمة«  مثال  بلوغ  عرس 

مبستطاع علامء االجتامع االستعاضة عن »املجتمع« )دعامة اختصاصهم( مبفاهيم 

مثلام  األبعاد«  متعّددة  االجتامعية  »الفضاءات  أو  الكونية«  و«الشبكة  »الِحراك« 

املجتمعات. دون  من  يكون  أن  ميكنه  منها  واحد  من  ما  إذ  البعض  إليه  دعا 

ثاين متطلبات إضفاء الصبغة الدولية عىل علم االجتامع هو تجاوز االنقسام غري 

العقالين بني علم االجتامع واإلناسة االجتامعية- الثقافية. فإذا كانت اإلناسة تحلل 

اآلخرين األدىن، مثل املتوحشني والسود ومن ميثلون مواضيع لإلثنوغرافيا، فإن علم 

االجتامع يسعى إىل دراسة املجتمعات الحديثة والصناعية أو »املربمجة«. وعىل نحو ما 
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نادى به فالدينغ )Fallding( محقا: »... تشتمل اإلناسة الثقافة واالجتامعية عىل علم 

اجتامع شعوب أبسط ال أكرث وال أقل«. إن التأكيد عىل أن علم االجتامع وليد الحداثة 

يضع املجتمعات غري الحديثة خارج مجال املعرفة ويتجاهل وجود حداثات متعّددة.

الباردة  الحرب  مرحلة  ثنائية  إىل  االستعامرية  الحقبة  ثنائيات  استحالت 

االجتامعية  بالبنى  لها  عالقة  ال  اقتصادية  سياسية  عوامل  عىل  مؤّسسة 

والفوىص  السكاين  والتضخم  بالتخلف  متّسام  الثالث  العامل  كان  والثقافية. 

سياسيا  تسلطيا  ولكن  تكنولوجيا  حديثا  الثاين  العامل  كان  حني  يف  السياسية، 

اقتصاديا. ومتقدما  ودميقراطيا  تكنولوجيا  فعاال  حديثا  األول  العامل  وكان 

ولكن من منظور البنى االجتامعية والنامذج الثقافية كان العامل الثالث يتمثل 

يف كيانات ثالثة تامة االختالف منبثقًة من تجارب استعامرية شديدة التباين. فإذا 

كانت  التي  الالتينية  أمريكا  فإن  انسحايب«  أفريقيا وآسيا مرسحا »الستعامر  كانت 

»مجموعات  انحدروا من  مهاجرين  تكّونت من  االستنساخي«  »االستعامر  جربت 

إثنية« مختلفة وهي مجموعات، وإن عاشت جنبا إىل جنب عىل تراب دولة ما، ال 

الغريب. ويستمر فشل علامء االجتامع يف تحّدي  األورويب  باملعنى  تكّون دولة-أمة 

الستتباب  فهمنا  تعقيد  يف  الباردة  الحرب  لحقبة  املناسبة  الثالثة  العوامل  ترسيمة 

املجتمعات مبا يف ذلك مجتمعات العامل األول ومجتمعات العامل الثالث سواء بسواء.

إن الدغم )conflation( بني الدولة واألمة خلط مفهومي مشرتك وحجر عرثة 

ثابت عىل طريق إصفاء الصبغة الدولية عىل علم االجتامع. تحيل »التقاليد الوطنية« 

يف علم االجتامع من دون اختالف عىل الدراسات التي تنجز ضمن حدود الدولة. قبل 

إنشاء جدار برلني ومنذ هدمه مل يكن لعلم االجتامع األملاين إال تقليد وطني واحد ولكن 

عىل امتداد عقود وجد تقليدان واحد ألملانيا الرشقية وآخر للغربية. وقبل تفكيك 

العامل السوفييتي الثاين كان علم االجتامع فيه مغلفا جامعا لعلوم اجتامع وطنية عّدة 

ولكن مع انهيار االتحاد السوفييتي تّم االعرتاف بالعديد من علوم االجتامع الوطنية. 

يتجه الّربط بني علم االجتامع والدولة األّمة يف اتجاه مضادٍّ لجوهر االختصاصن إذ 

يحلل علم االجتامع البنى االجتامعية والنامذج الثقافية عىل اختالف أنواع املجتمعات 

الحديثة وما قبل الحديثة والبسيطة واملركبة والفالحية والصناعية. وإذا ما كان لعلم 

االجتامع بعض املصلحة يف التنوع فإن الدولة-األمة تسعى بتصميم نحو إضفاء الصبغة 

املتجانسة عىل املجتمعات. عىل نحو مفارق، تدعو كل من روح علم االجتامع وروح 

اآلخر يف  إىل  الواحد منهام  ولكنهام مغلوالن  متناقضة  اتجاهات  نحو  األمة  الدولة 

جسم واحد، الجسم السيايس الذي يعوق إضفاء الصبغة الدولية عىل علم االجتامع.

إىل  بالنسبة  خاصة  بصفة  إشكايل  والدولة  االجتامع  علم  بني  الربط  إن  بل 

»األمم« التي مل تنِب ُدَولها السيادية الخاصة. مثة علم اجتامع فرنيس ولكن ما من 

علم اجتامع ملنطقة بريتاين )منطقة فرنسية ذات خصوصية جغرافية وثقافية بائنة 

بنيت عىل مر تاريخها املخصوص. هي شبه جزيرة يف أقىص الغرب الفرنيس يحدها 

السلت واملحيط األطليس غربا وخليج غاسكوين جنوب-  املانش شامال وبحر  بحر 

الغال،  ببالد  املرتجم.(، ومثة علم اجتامع بريطاين ولكن ما من علم اجتامع خاص 

ومثة علم اجتامع إسباين ولكن ما من علم اجتامع خاص بكاتالونيا، ويبدو أن مصري 

الكردية املمزقة بني دول سيادية عديدة هو أن تظل من دون علم اجتامع  األمة 

خاص بها. كذا يبدو قدر »علوم االجتامع الوطنية« متظافر الوجود مبا ال فكاك له 

مع مصائر األمم السياسية »يف غياب الدولة السيادية ما من علم اجتامع خاص«. 

أفيكون معنى يف مثل هذا الوضع للحديث عن علم اجتامع دويل ذي مصداقية؟ 

عن  تولّد  الدول-األمم.  نهاية  بعُد  نشهد  بأننا  يحاججوا  ان  للبعض  ميكن 

يف  ممثاّل  املنطقي  واستتباعها  الواحد  العامل  فكرة  ميالد  الثاين  العامل  تفكيك 

حني  يف  واالقتصاد  السياسة  يف  أكرث  نافذ  التغيري  هذا  ولكن  الكوين  االجتامع  علم 

اجتامع وحيد«  بأن »علم  القول  املبكر  كان من  لقد  والثقافة.  املجتمع  يتعرّس يف 

سينبثق، عىل أن البعض تراءى لهم، بسب وحدانية النظام االتصايل الراهن، وجود 

األصلية يف  الخطيئة  إىل  تراجع غري مقصود  أنه  أرى  اقرتاح  »مجتمع عاملي« وهو 

الرئاسية  رسالتي  معرض  يف  الصحيحة.  العلوم  صيغة  عىل  االجتامع  علم  تشكيل 

َخلَيَا،  )بيلفيلد 1994(، منذ عقدين  الدويل لعلم االجتامع  الثالث عرش  إىل املؤمتر 

واحدة  ثقافة  صيغة  عىل  متييزه  ميكن  مثلام  عامليّا  مجتمعا  »إن  بأن  حاججت 

مرغوب  غري  بل  ال  مستحيل  ذلك  شابه  وما  واحد  اتصايل  ونظام  واحدة  وحضارة 

التعّدد«. صيغة  يف  يتبّدى  العاملي  للمجتمع  الحقيقي  التمثل  أن  ذلك  فيه، 

من  الرغم  عىل  الجميع  يتقاسمها  أبعاد  ثالثة  أن  أوالهام  مبالحظتني  أختم 

تلح  ما  نحو  )عىل  الوحدة  وهي  اإلنسانية،  باملجتمعات  متس  التي  التحّوالت 

اإلسميون(  االجتامع  ما يقرتح علامء  والتعدد )عىل نحو  الفلسفية(  الواقعية  عليه 

والسريورة االجتامعية )عىل نحو ما يؤكد التعدديون الثقافيون(. تتنوع هذه األبعاد 

الصبغة  إضفاء  إمكانية  يف  األمل  متنح  أسسا  فيها  ولكن  املجتمعات  امتداد  عىل 

علم  عمد  األسس  هذه  عىل  الرتكيز  من  بدال  ولكن  االجتامع.  علم  عىل  الدولية 

االجتامع إىل تسييد االقتصاد والسياسة والتكنولوجيا والوسائط االتصالية والبيئة وما 

شابه دافعا بالبنى االجتامعية والنامذج الثقافية إىل منزلة املتغريات التابعة ال غري. 

التنضيد  عن  ينجم  االجتامعي  التعقيد  يف  التنوع  أن  مفادها  املالحظتني  ثانية 

األمناط  أو  االقتصادية  التنمية  مستويات  عن  ينتج  مام  أكرث  والهرمية  والالتجانس 

السياسية. املجتمعات البرشية منّضدة عىل أسس الطبقة والجندر والعمر وما شابه 

ولكن، وباعتبارها غري متجانسة ثقافيا أيضا، وعىل األخص يف ما يهم الدين واللغة 

والعرق، فإن التقاطع يؤدي إىل تعقيد متزايد. يف املجتمعات الهرمية حيث ترشعن 

القيُم االجتامعية التفاوَت يتزايد التعقيد برسعة فائقة االطّراد. يتوجب عىل إضفاء 

حقيقي للصبغة الدولية عىل علم االجتامع أن يتمثل كال التامثالت والخصوصيات التي 

تتصف بها املجتمعات. ال يفرض ذلك إضفاء أية واحدة من الصبغتني الكونية واألهلية 

بل وضعا يف الّسياق مبا ييرس تفادي إضفاء االنسجام الكوين والخصوصية األهلية. علم 

االجتامع املقارن هو املنفذ الحقيقي نحو إضفاء الصبغة الدولية عىل علم االجتامع.

tkoommen5@gmail.com توجه كل املراسالت إىل ت. ك. أومني مبارشة عىل العنوان

mailto:tkoommen5%40gmail.com?subject=
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ج د ع اج بوصفها تنظيما: 
بعض األخطار على طريق 

تقدمها

>

بقلم إيمانويل والرشتاين )Immanuel Wallerstein(، جامعة ييل، الواليات المتحدة األمريكية، رئيس ج د ع اج 2002-1998

إيمانويل والرشتاين
أول مؤمترات ج د ع اج التي حرضتُها كان الثالث الذي انعقد سنة 1959 يف سرتيزا، 

تلك املدينة الصغرية الواقعة شاميّل إيطاليا، وحرضت ثالثة عرش من بني الخمسة عرش 

مؤمترا التي انعقدت ُمّذاك. ومن خالل تفكريي يف الفروق بني ج د ع اج سنة 1959، 

وخالل رئاستي لها من 1994 إىل 1998 واليوم، أوّد مناقشة مظاهر أربعة من حياتها 

التنظيمية: تركيبة املشرتكني يف املؤمترات، اللغة، هياكل الجمعية وبرنامجها وأثر حجمها.

<تركيبة املشاركني

فيام كان اإلحصاء الرسمي للمسّجلني يف مؤمتر 1959 بتعداد 867 كان عدد الحضور 

يف الجلسات العمومية يناهز 300 أغلبهم من أوروبا وأمريكا الشاملية. وعىل ما أذكر 

مل يكن إال مشارك نشط واحد ماّم كّنا نسّميه حينها العامل الثالث هو أنور عبد امللك 

من مرص )وإن كان يعمل يف باريس(. كان ذاك أيضا هو املؤمتر األّول الذي أرسل إليه 

االتحاد السوفييتي وبلدان أخرى من أوروبا الرشقية مشاركني. كان أغلبهم قد تسموا 

>>

حديثا فالسفة ولكن كان مثلهم عديدون من إيطاليا، البلد املضيف. »علم االجتامع« 

ابتداعها.  يف  مهم  بدور  املتحدة  الواليات  اضطلعت  االنبثاق  حديثة  مقولة  كان 

غري  ظلت  ولكنها  دولية  أكرث  املشاركة  صارت  رئاستي  زمن  حلول  مع 

املشاركة  من  مؤمتر  لحضور  املالية  التكاليف  قلصت  التوزيع.  متوازنة 

البلدان. من  العديد  يف  التأّسس  عىل  االجتامع  علم  عمل  واقع  وكذا 

مع حلول 2014، عىل أثر جهد كبري بذلته ج د ع اج، صارت املشاركة أكرث توازنا عىل 

الّرغم من عدم بلوغها الكامل بعُد. كان التقدم األكرب هو مشاركة النساء، مسؤوالٍت 

ومتحدثاٍت ومن املحتمل أن تواصل املشاركُة متوازنُة التوزِّع التحّسَن يف قادم املؤمترات.

 <اللغة 

والفرنسية.  اإلنكليزية  هام  األصليتان  الرسميتان  اج  ع  د  ج  لغتا  كانت 

تحدث  لغة  كانت  ولرمبا  االستعامل  واسعة  الفرنسية  كانت   1959 سنة 

أغلب  بإمكان  كان  كثافة.  األكرث   2014 مؤمتر  يف  كانت  مام  انتشارا  أكرث 

وقليال  بهام.  الحديث  يكن  مل  إن  والفرنسية،  اإلنكليزية  كال  فهم  املشاركني 

معيّنة. مواقع  يف  محّددة  بصفة  تّم  ما  باستثناء  ترجمة  هناك  كانت  ما 

أول املؤمترات التي انعقدت يف العامل الثالث جرى سنة 1982 يف مكسيكو. كان مثة 

العديد من املشاركني املكسيكيني بالطبع وكذا أمريكيني التني آخرين. أطلق االستعامل 

الحرصي لألنكليزية والفرنسية انتفاضة قادها مشاركون مكسيكيون شباب مطالبني 

 Alain( بالحق يف التحدث باإلسبانية مع تأمني الرتجمة يف االتجاهني. أنقذ آالن توران

Touraine( شخصيا الوضعية مقيام منّصة ومرتجام من اإلنكليزية والفرنسية إىل 

الرسمية. اج  ع  د  ج  لغات  ثالث  اإلسبانية  صارت  الحقا  إليهام.  ومنها  اإلسبانية 

ولكن، واقعا، صارت اإلنكليزية هي اللغة الوحيدة املستعملة باستثناء ما كان 

يف بعض الجلسات الغيتوية )املنعزلة حرصيا( بني متحدثني بالفرنسية واإلسبانية، 

فإذا ما قّدم متحّدث بالفرنسية أو اإلسبانية عمال خالل إحدى الجلسات الرئيسية 

فإن العديد من متحديث اإلنكليزية يغادرون ببساطة. عندما كنت رئيسا، ركّزنا لجنة 

مختصة لدراسة هذا املشكل رأسها آالن توران ذاته واقرتحت اللجنة بعض الحلول 

للتخلص من وضعية غري مريحة ولكن تلك االقرتاحات ام تلق إال التجاهل املهّذب.

من  واحدة  أية  تكن  مل  اتساعا.  أكرث  دولية  مشاركة  من  جزئيا  ذلك  ينبع 

وكانت  األم  لغتهم  املشاركني  من  فأكرب  أكرب  عدد  إىل  بالنسبة  الثالث  اللغات 

آثار هيمنة  أثرا من  أيضا  األوىل، وكان ذلك   « الثانية  »اللغة  لغالبيتهم  اإلنكليزية 
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الفرنسية  األوىل  األجياُل  تعلّمِت  ففي حني  العاملي،  النظام  عىل  املتحدة  الواليات 

اإلنكليزية.  نحو  األحدث  األجيال  انتقلت  ثانية«  »لغة  الروسية  أو  واألملانية 

اللغة  مساوئ  اج  ع  د  ج  تواجه  الدولية  املنظامت  من  العديد  غرار  عىل 

املقولة  صيغها  تنمو  فيام  املشرتكة  اللغة  من  مفقرة  نسخة  تستعمل  املشرتكة. 

وصيغها املكتوبة كّل عىل حدة. وعىل وقع أفول هيمنة الواليات املتحدة سيكون 

العاملة  الصينية  استعامل  سيتسع  وحني  أكرث.  لغات  عىل  طلب  شك  وال  هناك 

ذلك؟  مع  اج  ع  د  ج  مستقبل  سيتوافق  كيف  العلمي،  التواصل  يف  والعربية 

<هيكلة ج د ع اج وبرنامجها

الجمعيات  ألعضاء  ممثلني  من  تكّون  مجلٌس  انتَخب   1959 سنة 

لجنة  انتخبوا  كام  أعضائها  بني  من  آخرين  ومسؤولني  رئيسا  الوطنية 

السوفييتية  االشرتاكية  الجمهوريات  اتحاد  انضم  وعندما  تنفيذية، 

غرب. رشق-  مفاوضات  خالل  من  املكاتب  توزيع  تّم  اج  ع  د  ج  إىل 

حقيقيتني  بحث  لجنتا  وكانتا  بحث،  لجنتي  إال  مثة  يكن  مل   1959 سنة 

متويالت  عىل  تحصلتا  مجموعتني  بل  للنقاش  موقعني  تكونا  مل  أنهام  أي 

كان  بل  إليهام  ينضم  أن  املرء  بوسع  يكن  مل  للقوميات.  عابرة  ببحوث  للقيام 

عدد  تنامي  وقع  وعىل  الحقا،  االنتساب.  إىل  دعوتهم  تتم  من  هم  األعضاء 

الجمعية.  مجلس  إىل  أعضائه  من  أربعة  وأضيف  مجلس  بعث  تّم  اللجان، 

الالحق  املؤمتر  انعقاد  مكان  اختيار  اج  ع  د  ج  لهياكل  الرئيسة  املهمة  كانت 

لجنة  مبعية  الربنامج  بصياغة  مكلفا  )الوحيد(  الرئيس  نائب  كان  برنامجه.  ووضع 

العكس  عىل  بل  اج.  ع  د  ج  مجلس  أعضائها ضمن  من  أحد  يكن  مل  به  مختصة 

متاما، كان مفاد الفكرة هو العثور عىل أفراد مختلفني أكّفاء مع تفادي املتنفذين 

الربنامج لجنة  اجتامعات  يحرض  يكن  مل  الرئيس  حتى  املجلس.  أعضاء  من 

إىل  ولكن  الرئاسة  نيابات  من  أكرب  عددا  اج  ع  د  ج  بعثت  السنني،  مر  عىل 

ذاك.  مصافه  يف  قائدا  بالربنامج  املكلف  الرئيس  نائب  كان  رئاستي  أواخر  حّد 

 Alberto( مارتينيليل  ألربتو  الرئاسة(  يف  )وخليفتي  بالربنامج  املكلّف  نائبي  ركّز 

Martinelli( لجنة وإن دعي نائبو رئيس آخرون لالنضامم. يف لحظة ما تّم تعويض 

بالبحث  املكلف  الرئيس  بنائب  الهرم  رأس  عىل  بالربنامج  املكلف  الرئيس  نائب 

التنفيذية. اللجنة  مهمة  الربنامج  وضع  وصار  نهائيا،  ُحذف  أن  إىل  املركز  وانتهى 

أعضاء  من  بدال  عليه.  للندم  اج  ع  د  ج  ستنتهي  خطأ  كان  ذلك  أن  أعتقد 

ذوي  إىل  الربنامج  حّولنا  واهتاممهم  كفاءاتهم  أساس  عىل  املختارين  الجمعية 

ما  إذا  للتدخالت.  زمن  من  يخصص  ما  مناقشة  إىل  ورددناه  القطاعية  املصالح 

أن  املحتمل  التنفيذية واقعة تحت هيمنة »فرقة« واحدة فمن غري  اللجنة  كانت 

سيئة  بطريقة  منقسمة  التنفيذية  اللجنة  كانت  وإذا  حقا.  متجانسا  برنامجا  تنتج 

الجمعية  تراجع  أن  يف  آمل  وظيفيٍة.  الَفعاليٍة  ورطِة  إىل  تنتهي  أن  املحتمل  فمن 

واستقالليًة.  موقًعا  يعتّز  به  ما  بالربنامج  املكلف  الرئيس  لنائب  تعطي  وأن  ذاتها 

<آثار الحجم

حيث  بديهية  الجغرايف  وللتوزع  املتزايدة  للمشاركات  اإليجابية  املظاهر 

أيضا.  اإلقصاء  يعني  أن  ميكن  الشمول  ولكن  شموال  أكرث  اج  ع  د  ج  صارت 

آكادميي  أنه  يقدر  اجتامع  عامل  كّل  املشاركني  ضمن  من  كان   1959 سنة 

للرؤى. حقيقي  لتبادل  مثرية  العدد  مصغرة  االجتامعات  وكانت  مهم، 

واجتامعات  البحث  لجان  من  مهول  وعدد  مشارك،  آالف   6 قدره  ما  باجتامع 

أو  أربعة  الجلسات  تجمع  حقيقي.  لنقاش  يتوفر  وقت  من  ما  أخرى،  خصوصية 

خمسة أوراق لتنفتح عىل سؤال أو اثنني يف آخرها، فيام صار معظم املشاركني سلببني.

فعال  تعاوين  عمل  عن  أو  نقاش حقيقي  عن  يبحثون  الّذين  األشخاُص  يُْحِسُن 

وزمن  محدودة  طاقة  لجميعنا  املؤمتر.  عن  خارجا  مصّغرة  لقاءات  بتنظيمهم 

يدفع  ولكنه  أوسع  بشمول  الكبري  الحجم  يسمح  فيام  محدود،  ومال  محدود 

مجموعات  نبعث  أن  بإمكاننا  كان  رمبا  لذلك.  يسري  حل  من  ما  االنسحاب.  إىل 

حول  نقاشات  تخاض  بل  بحوث  أوراق  فيها  تعرض  ال  التنظيم  ذاتية  مصغرة 

برنامج  لجنة  وجود  رضورة  إىل  مجددا  أشري  ولكني  امللموسة.  املشاكل  بعض 

وتعزيزها. مخصوصة  تنظيمية  مصالح  عىل  بالحفاظ  يهتمون  من  يصّممها  ال 

immanuel.wallerstein@yale.edu توجه كل املراسالت إىل إميانويل والرشتاين مبارشة عىل العنوان
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مساهمة ج د ع اج في الحوكمة 
الديمقراطية الكونية

>

بقلم ألبرتو مارتينيللي )Alberto Martinelli(، جامعة ميالنو، إيطاليا، الرئيس الحالي للمجلس الدولي للعلوم 
االجتماعية والرئيس السابق للج د ع اج 2002-1998

باسرتجاع ما كان، نعرتف بأن علم االجتامع وجمعيته ألبرتو مارتينيللي

ما  إىل  وبالتطلع  مذهال،  تقدما  كليهام حققا  الدولية 

يكونا  حتى  لإلنجاز  يزل  ملا  الكثري  أن  نتيقن  سيكون 

اجتامع  علم  تطوير  كان  االنطالق،  منذ  فعال.  كونينّْي 

دويل واحدا من األهداف الرئيسة للج د ع اج، وساهم 

الصبغة  إضفاء  يف  مختلفة  بطرق  الجمعية  رؤساء 

الفرتة  يف  عهديت  خالل  االجتامع.  علم  عىل  الدولية 

الدكتورا وهو  لطلبة  أوجدنا مخربا  1998-2002 مثال 

الربنامج الذي تنامي باطراد عىل نحو ما أظهره الحوار 

يوكوهاما.  يف  واألقدمون  الشبان  االجتامع  علامء  بني 

من  لإلنجاز  يزال  ال  العمل  من  الكثري  ولكن 

وهو  فعال  كوين  اجتامع  علم  بناء  هدف  بلوغ  أجل 

لسببنْي  متابعته  عىل  العمل  اج  ع  د  ج  ستواصل  ما 

يعّزز   كوين  اجتامع  علم  تطوير  أن  أّولهام  رئيسني 

جودة العمل العلمي االجتامعي ويجعله أكرث مناسبة 

للجميع، وثانيهام أن ج د ع اج قوية تساهم )بالتوازي 

>>

تنمية  يف  أخرى(  دولية  معرفية  جامعات  مع 

أفضل. عامل  أجل  من  الكونية  الدميقراطية  الحوكمة 

علم  من  الرئيسان  والغرض  املوضوع  يتغري  مل 

د  ج  كََمثل  َمثَلهام  ولكنهام،  علام،  بوصفه  االجتامع 

العلمي  التساؤل  لّب  كونية. يف  اتخذا صبغة  اج،  ع 

وضعه  الذي  السؤال  ينتصب  يزال  ال  االجتامعي 

كيف  مستفهام:   )Georg Simmel( زميل  جورج 

أي كيف يصري ممكنا  الوجود  املجتمع ممكن  يصري 

الحاجات  إىل  االستجابة  تتم  بحيث  التعاون  تعزيز 

مضمونة  االجتامعي  اإلنتاج  إعادة  وتكون  األساس 

انشغال  موضوع  ذلك  كان  مضبوطا؟  والنزاع 

ج  ومؤسيس  الكالسيكيني،  املفكرين  لدى  رئيس 

كان  ومن  جييل  من  االجتامع  وعلامء  اج  ع  د 

اآلن  ولكنه  مركزيا  السؤال  هذا  يزال  ال  بعدهم. 

صار  وقد  أيضا  العاملي  املستوى  عىل  الوضع  واجب 

االجتامعي   21 القرن  عامل  ألن  عرسا  أكرث  سؤاال 

متشٍظ. وعامل  واحد  نسق  ذاته،  اآلن  يف  هو، 

سواء  عاملي  بعد  الكالسييك  االجتامع  لعلم  كان 

العامليني  واملجتمع  االقتصاد  مّنظري  مع  ذلك  أكان 

مع  أو   )Pareto( باريتو  أو   )Marx( ماركس  مثل 

أو   )Weber( فيرب  مثل  الكبار  املقارنة  منهجيّي 

دوركايم )Durkheim(. ولكن، الحقا، حينام درسُت 

السنوات  وبدايات   1960 السنوات  أواخر  بركيل  يف 

1970 صارت علم االجتامع املحرتف أكرث فأكرث انحصارا 

ضمن الحدود الوطنية. مل يعد هذا املوقف ممكنا إذ 

أن العوملة املعارصة ال تعني أن العامل مبا هو عامل صار 

موضوعا جديدا للبحث فحسب بل إنه يستوجب أن 

يف  العائلة  مناذج  )حول  مخصوصة  دراسة  كل  تكون 

أوروبا أو أفريقيا أو حول العالقات الصناعية يف منشأة 

بل مؤطرة يف  برازيلية( ال مقارنة فحسب  أو  صينية 

أكرث  صارت  منطقة  كل  أن  اعتبار  عىل  كوين  سياق 

ترابطا يف تداخلها مع العديد من املناطق األخرى وأن 

العامل، بوصفه عاملا، متزايد الحضور يف كل  أجزائه. مل 
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تعد »الَكْوَمَحيّل« )Glocal( لفظة مولّدة يف معجمنا.  

إال  والغد  اليوم  اجتامع  علم  يكون  أن  ميكن  ال 

كونيا. عليه أن يكون علميا ونقديا وهو يف حاجة إىل 

الوقت  ذات  يف  عليه  يتوجب  ولكن  واضحة،  هوية 

االختصاصات  متفاعل  التعاون  تطوير  عىل  ينفتح  أو 

العلوم  وبني  وبينها  االجتامعية  العلوم  بني  ما  يف 

هو  األخري  املتطلب  هذا  والبيولوجية.  الفيزيائية 

االجتامعية  للعلوم  الدويل  للمجلس  الرئيسة  الغاية 

العلوم  لجمعيات  الجامع  التنظيم  ذلك  اج(  ع  د  )م 

الوطنية.  البحث  ومجالس  الدولية  االجتامعية 

كل برامج م د ع اج األخرية التي ساهمُت بوصفي 

علمي  تعاون  تطوير  يف  منخرطة  تطويرها  يف  رئيسه 

 World Social كوين حقا حيث تعرض آخر إصداراته

البحث  حال  حول  ثرية  صورة   Science Report

العامل  أنحاء  كل  يف  البيئة  حول  االجتامعي  العلمي 

وهو متوفر عىل النت ومفيد القراءة. موضوع املنتدى 

الثالث )الذي سينعقد يف  العاملي  العلمي االجتامعي 

أنا  سبتمرب 2015 يف دوربان( هو العدالة الكونية، و 

يف  للمشاركة  االجتامع  علامء  كل  دعوة  عىل  أشدد 

هذا املنتدى الدويل الهام الذي يتزامن مع ما اعتدنا 

برنامج  سيكون  األلفية.  التنمية  ألهداف  تقييم  من 

 Future( املستقبل«  »أرض  الخاميس  البيئي  البحث 

 ICSU و  اج   ع  د  م  بني  التنسيق  ثنايئ   )Earth

املوازية  املنظمة  د(،  ع  )م  الدويل  العلمي  )املجلس 

الجامعة للعلوم الفيزيائية والطبيعية( وستوىل م د ع 

اج تأمني املرشوع الفرعي املتعلق بتحّوالت االستدامة 

.)Transformations for Sustainability(

د  م  هياكل  وضمن  مبفردها  اج  ع  د  ج  تضطلع 

تحاليل  تحفيز  خالل  من  كوين  بدور  د  ع  وم  اج  ع 

ومن  الكوننة  أبعاد  ملختلف  وبارعة  الفكر  نزيهة 

الكونية  األجندا  ملشاكل  فعلية  حلول  اقرتاح  خالل 

مبعية  الكونية.  والعدالة  العاملي  التفاوت  قبيل  من 

أن  اج  ع  د  للج  ميكن  أخرى  دولية  علمية  جمعيات 

تساهم يف الحوكمة الدميقراطية الكونية بالعديد من 

الكونيني  الفاعلني  أغلَب  تُحرّك  وفيام  أوال،  الطرق. 

متعددة  والرشكات  القوية  الحكومات  مثل  املؤثرين 

القومية  الحركات  أو  الدينيني  واألصوليني  الجنسيات 

املادي  الغنم  أو  املتصاعدة  والقوة  الذاتيُة  املصلحُة 

 )Weltanschauung( وتسعى إىل فرض تصور للعامل

إىل  استنادا  الدولية  العلمية  الجمعيات  تتحرك  وحيد 

العلمي  اإلنجاز  حسب  واحد  كل  يقيّم  كونية.  قيم 

أساس  عىل  ال  املهنية  واإليتيقا  التدريس  يف  واملهارة 

النوع االجتامعي واإلثنية والعمر أو الجنسية. وميكن 

للجمعيات العلمية الدولية ثانيا أن تكون ترياقا فعاال 

ضد الدغامئية والتحجر الفكري. لقد تعّودنا يف عملنا 

بل  مختلفة  نظر  وجهات  مجابهة  عىل  اآلكادميي 

التقييم  موضع  متناقضة  آراء  وضع  وعىل  متصارعة 

واالختبار  املنطقي  التامسك  أساس  عىل  العادل 

التجريبي وعىل اعتبار الخطاب العلمي خطابا مناقضا 

تتوصل  حني  ويف  ثالثا  باألساس.  وكونيا  للدوغامئية 

موافقات التجارة أو مقتضيات الدبلوماسية يف الكثري 

من الحاالت إىل إقناع الحكومات والرشكات بإغامض 

من  متس  التي  الخروق  عىل  العينني،  كال  بل  العني، 

حقوق اإلنسان ميكن للجمعيات العلمية الدولية، وإن 

مل تكن حرة بالكامل، أن تعيل صوتها أكرث وأن تكون 

أكرث رصاحة يف دفاعها عن تلك الحقوق. اضطلعت ج 

د ع اج وستواصل االضطالع بدور مناسب يف الدفاع 

عن حرية التفكري والتعبري والتدريس والبحث العلمي. 

وعىل  الدولية،  العلمية  الجمعيات  أن  رابعا  يبدو 

الثقافات  بسبب  جّمة  ملشاكل  مجابهتها  من  الرغم 

واللغات الهيمنية، أكرث وعيا مبخاطر املركزية اإلثنية.

التي ميكن عربها  املناسبة  الطرق  العديد من  مثة 

األخرى  الدولية  العلمية  وللجمعيات  اج  ع  د  للج 

مبثابة  تكون  وأن  الكونية  الحوكمة  يف  تساهم  أن 

ولكن،  والثقافية،  االقتصادية  للهيمنة  املعّدل  الثقل 

الجمعيات  هذه  عىل  فعالة،  تكون  أن  أجل  ومن 

تطّور  وأن  فيها  العضوية  كثافة  من  تزيد  أن 

نشاطها. مجاالت  من  توّسع  وأن  مشاريعها  أكرث 

عىل  به  تضطلع  مخصوص  دور  اج  ع  د  للج 

علميا  تخصصا  بوصفه  االجتامع  علم  تكفل  اعتبار 

املعارصة  االجتامعية  العالقات  تعقد  استكشاف  يف 

معقد  عامل  يف  بسالم  العيش  عىل  الناس  ومبساعدة 

حامية  ويف  تنوعهم  يف  بوحدتهم  االعرتاف  وعىل 

السالم والعدالة التوزيعية والحرية الشخصية والتعدد 

مناسبة  أهمية  ذوي  االجتامع  علامء  الثقايف.يكون 

عندما ال يكتفون باالنخراط يف مجرد الوصف والتأويل 

عندما  املصداقية  لهم  وتكون  االجتامعية،  للظواهر 

يف  ومتخصصني  صارمني  علامء  بوصفهم  يساهمون 

اليوم  عامل  يحتاج  السامية.  الغايات  أجل  السعي من 

كام  جيدين،  اجتامع  علامء  إىل  بالنزاعات  الضاج 

الورطات والقادة قصار  الواقعون يف  الناس  يحتاجهم 

النظر. لرنتفع إىل مستوى مسؤلياتنا ولنعبئ مواهب 

ومواردها. العاملية  االجتامعية  العلمية  الجامعة 

توجه كل  املراسالت إىل ألربتو مارتينيليل مبارشة عىل العنوان 

alberto.martinelli@unimi.it
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البيان الوضعي >

بقلم بيوتر شتومبكا )Piotr Sztompka(، جامعة ياجيليونيا، كراكوف، بولونيا، ورئيس ج د ع اج 2006-2002

بيوتر شتومبكا

االجتامع  لعلم  العاملي  يوكوهاما  مؤمتر  فإن  تصّدقوا،  مل  أم  أصّدقتم  سواٌء 

خالل   1970 سنة  اج  ع  د  بالج  التحقت  إيّل.  بالنسبة  عرش  الحادي  املؤمتر  هو 

عىل  الرشقية  أورويا  يف  يعقد  مؤمتر  أول  ببلغاريا،  فرينا  يف  انعقد  الذي  املؤمتر 

إىل  أرنو   وأن  الخلف  إىل  نظرة  بإلقاء  أغامر  سنة،  أربعني  وبعد  اآلن،  اإلطالق. 

عىل  وقفت  وقد  العامة  التوجهات  عن  الّدوام  عىل  أبحث  ُمَنظّرًا،  األمام. 

َخِطٌر. بل  ال  مرضٌّ  وواحٌد  لالبتهاج  مدعاًة  عّده  ميكن  مفيد  واحد  منها:  اثنني 

أكرب إنجازات جد ع اج هي تجاوزها للبؤرة األوروبية الغربية واألمريكية عندما 

تم احتضان علم االجتامع األورويب الرشقي رشيكا مثينا. يف نيودلهي، دخلت آسيا 

بقوة ويف مكسيكو أشعل الضوء األخرض يف وجه أمريكا الالتينية املتحفزة الغنية. يف 

بريسبان، واآلن يف يوكوهاما، نحن نشهد حيوية منطقة املحيط الهادي فيام أظهر 

التجديدية يف دوربان. رصنا جمعية دولية حقا،  إماكنياته  األفريقي  علم االجتامع 

>>

ووحدها جمهورية الصني الشعبية بإنجازاتها العلمية االجتامعية العظيمة وحيويتها 

ال تزال بعيدة ولكن انخراط علامء االجتامع الصينيني يف يوكوهاما عالمة واعدة.

آمل يف أال نكون دوليني فحسب بل عابرين للقوميات. ال موطن أصيل للعلم وليس 

عىل علم االجتامع أن يعرتف بالحدود القومية. بالنسبة يل، ليس أللفاظ من قبيل علم 

اجتامع بولوين، وعلم اجتامع فرنيس وعلم اجتامع برازييل إلخ إال معاين إدارية من 

دون دالالت أعمق، وأنا أدافع عن »علم اجتامع واحد لعوامل اجتامعية متعددة« . 

أجندتنا  أن  أّولهام  أثران.  االجتامعية  العلمية  للجامعة  الكوين  شبه  لالتساع 

البحثية اغتنت اغتناءا واسعا متيحة تعرفا مختلف الطرق عىل الحياة والتطلعات 

وأشكال الحرمان. ثاين اآلثار هو أن حساسية علامء االجتامع االنفعالية واإليتيقية 

الرغم  وعىل  عالية.  درجة  إىل  ارتفعت  واإلقصاء  والتمييز  واالضطهاد  الفقر  تجاه 

من أن األحكام القيمية ال تنبع، حسب املنطق الصوري، من األفعال فإنها كذلك 

يف املنظور العلمي االجتامعي. تعبّئ الوقائع الصلبة واملوثقة حول الجوانب األكرث 

ظلمة يف الوجود اإلنساين االندفاع األخالقي وتولّد االشمئزاز وتغرّي القيم. أنا أسّمي 

ُن.  هذا قوال علميا اجتامعيا ال قوال منطقيا ، وعليه فإن كال األثرين املستتبعني يُثَمَّ

عىل  ترص  لألسف  تزال  ال  أخرى  نزعة  ولكن  حسن،  األمر  الحّد،  هذا  إىل 

الجامعة  أن  تعني  صلبة  جدران  حتى  أو  جديدة  حدود  شاكلة  عىل  الوجود 

مؤمتِري  يف  تغرّي.  االنقسام  مؤرش  كان  وإن  منقسمة  تزال  ال  االجتامعية  العلمية 

من  اآلتني  االجتامع  علامء  معاملة  باعتبار  سياسيا  جغرافيا  االنقسام  كان  األول 

من  األبعدين.  العمومة  أبناء  معاملة  وروسيا  وتشيكوسلوفاكيا  وبلغاريا  بولونيا 

ضمن  نحّل  كنا  إذ  جزئيا  مسؤولون  الحديدي  الستار  وراء  من  بيننا  من  كانوا 

ومقدمني  املفتوحة  النقاشات  متفادين  رسميني  »قادة«  إمرة  يف  منظمة  »وفود« 

حساسية  ذات  قضايا  تثري  أن  من  حرصية  أكرث  اهتامم  مواضيع  حول  أوراقا 

االجتامع‹(. علم  الغائية يف  ›اللغة  بورقة حول  فرنا  أنا يف  بدايتي  )كانت  سياسية 

السيايس،  الجغرايف  الجدار  انهار  وعندما   ،1980 السنوات  منتهى  يف  ولكن 

أساس  عىل  أوال  مبنية  حدودا  تلك  كانت  جديدة.  حدود  انبثقت  ما  رسعان 

الجنوب  من  اآلتون  االجتامع  علامء  انتظم  حيث  الكونية  الطبقية  االنقسامات 

من  تحتية  تيارات  وجود  مع  بالتوازي  الغني  الشامل  اجتامع  علامء  ضد  الفقري 

وعندها  األورويب،  السوسيولوجي  املرياث  يف  الثقة  وانعدام  ألمريكا  املناهضة 

العوامل  عن  بدال  أساسية  الثقافية  العوامل  وصارت  الهوياتية  االنقسامات  برزت 

النوع  خطوط  تتّبع  الشقوق  بعض  كانت  الطبقية.  أو  السياسية  الجغرافية 

االجتامعي )الجندر( فيام أنتجت قوميٌة جديدٌة تركّز عىل الجذور الثقافية معارَك 

كونها  من  الرغم  وعىل  لإلنكليزية.  املزعومة  اللغوية«  »اإلمربيالية  تحدت  لغوية 

العلمية  الجامعة  حقيقية.  انقسامات  تعكس  كلها  الحدود  هذه  فإن  خطرية 

االجتامعية مثيل مصّغر من املجتمع األوسع وتقوم رصاعاتها الخاصة عىل توتّرات 
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مسامحة. محّل  يكون  أن  ميكن  ال  ولكنه  مفهوم  وذاك  علمية  فوق  ما  ونزاعات 

عىل أن تشققا داخليا آخر ظهر مؤخرا متصال بتعارضات إيبستيمولوجية. يعتقد 

البعض منا، ورمبا كانوا أغلبية صامتة خفية، أن علم االجتامع يستوجب سعيا فكريا 

البحث  خالل  من  وانتظاماتها  االجتامعية  الحياة  آلليات  أفضل  فهم  توفري  نحو 

العلم يف  من  قريبا  االجتامع  علم  يكون  الفهم  ومنهجيا. عىل هذا  نسقيا  املراقب 

تصّوره الخالص وإن كان ذا متشابهات واضحة مع اإلنسانيات بل حتى مع الفن. ولو 

مل تكن هذه النظرة واسعة املشاطرة، ملا كان بإمكان مؤمتراتنا أن تستدمج العديد 

العامل.  أرجاء  كل  من  عليها  وفدت  التي  الجيّدة  االجتامعية  العلمية  البحوث  من 

مرئية  أقلية  تقف  اإليبستيمولوجي  االنقسام  من  اآلخر  القطب  عىل 

للتعبئة  موّجه  ثوري  مرشوع  إليها  بالنسبة  االجتامع  علم  الصوت  وعالية 

االجتامعي  العلمي  التقليد  كل  من  االمتعاض  تظهر  وهي  الجامهريية، 

األهلية«. االجتامع  »علوم  بعض  ذلك،  عن  بدال  مشجعة،  الغريب 

االجتامع  علم  فعال،  بوصفه  االجتامع  علم  مقابل  علام  بوصفه  االجتامع  علم 

هي  تلك  السياق:  نسبية  تجربة  بوصفه  االجتامع  علم  مقابل  كونيا  علام  بوصفه 

الجانب األّول، ويلقبني  أنا أقف بقوة عىل  الرئيسة يف املجادلة.  خطوط االنقسام 

أكون  أن  أخرّي  حيث  حقا  يطربني  مديح  هذا   . الوضعيني«  »آخر  بورواي  مايكل 

االجتامع  علامء  يُجيد  ال  اللينينيني«.  »آخر  أكون  أن  عىل  الوضعيني«  »آخر 

إلباس  مثل  تنكرية  مهازل  إىل  ينتهون  ذلك  منهم  يحاولون  ومن  بالثورات  القيام 

سياسية تظاهرات  إىل  اآلكادميية  الجلسات  تحويل  أو  حمرا  صدارات  الخريجني 

أكرب خدمة ميكن أن يؤديها علامء االجتامع إىل فقراء العامل ومستَغلّيه ومهّمشيه 

من  مصريهم  عن  املسؤولية  واالنتظامات  االجتامعية  اآلليات  فهم  هو  ومقصيّيه 

املرء حّقا أن يغرّي مجتمعا غري متساو وغري عادل  أراد  إذا ما  خالل بحوث صلبة. 

الفكر  ذاكرة  يف  محفوظا  ماركس  كارل  سيظل  يفهمه.  أن  هو  األّول  واجبه  فإن 

يف  الطبقية  اآلليات  يفحص  وفيه  املال  رأس  بفضل  بل  الشيوعي  البيان  بفضل  ال 

املتاريس. عىل  ال  املكتبات  يف  حياته  معظم  قىض  أنه  علام  الربجوازي،  املجتمع 

مناسب  بوصف  اإللتزام  تعني  التي  اآلكادميية  القيم  عىل  الرتكيز  يوفر 

خالل  من  للمجتمع  أعمق  وفهم  أفضل  وتأويالت  البناء  صلبة  وتفسريات 

مجاال  يتيح  حيث  إضافيا  ُغنام  واملنطقية  البحثية  والرباهني  العقل  قوة 

دة  ُموحِّ العلمية  القيم  االجتامعية.  العلمية  الجامعة  داخل  إجامع  لبناء 

االنقسامات. الثقافية  أو  الطبقية  أو  السياسية  الذاتية  املصالح  تثري  بينام 

لنعد لعملنا ولنرتك السياسة للسياسيني واإليديولوجيا للثوريني. ال يَْحُسُن بجمعية 

للنقاش  )آغورا(  عامة  ساحة  بل  اإليديولوجي  للنزاع  حلبة  تكون  أن  اجتامع  علم 

اآلكادميي. ُحلمي هو  ج د ع اج تكون جمعية آكادميية أكرث منها حركة اجتامعية، 

أو حزبا سياسيا، ج د ع اج تكون جلسات جامعة ملنتديات آكادميية ال  نقابة  أو 

لحلفاء سياسيني، وتعّوض فيها الرباهني الشعارات ويسبق التفكري فيها الفعَل بدال 

من اتّباعه. أرغب يف ج د ع اج موحدة من خالل القيم الكونية للعقل والبحث عن 

املعرفة، تتفوق عىل االنقسامات التي جلبتها مصالح مخصوصة مختلفة وتتجاوزها.

يف  التنبئ  يتمثل   )Antonio Gramsci( غراميش  أنطونيو  يقول  كان  مثلام 

مسؤوليتنا  منجزة.  حقيقة  التنبؤات  تصري  أن  عىل  العمل  يف  االجتامعية  املسائل 

 politically“( السياسية«  »االستقامة  عن  بعيدا  اج  ع  د  بج  الدفع  هي  جميعا 

شهري  استشهاد  لصيغة  تكرارا  للموضة.  املسايرة  النزعات  وعن   )”correct

كّل  من  االجتامع  علامء  »يا  أقول  األخري  رئيسنا  قلب  عىل  عزيز  أنه  يبدو 

ما  لكم  ليس   « املوايل:  السطر  تنسوا  ال  ولكن  بالتأكيد  نعم  اتحدوا«.  األوطان، 

تغنمونه«. بأكمله  املعرفة  من  عامل  ولكم  اإليديولوجية،  أغاللكم  سوى  تخرسونه 

ussztomp@cyf-kr.edu.pl توجه كل املراسالت إىل بيوتر شتومبكا مبارشة عىل العنوان

mailto:ussztomp%40cyf-kr.edu.pl?subject=
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تحديات الرقمنة والتخّصص 
والشر

>

بقلم ميشال فييوركا )Michel Wieviorka(، مؤسسة دار علوم اإلنسان )Maison des Sciences de l’Homme(، باريس، فرنسا، 
رئيس ج د ع اج 2010-2006

ميشال فييوركا

كنت فخورا وسعيدا برتؤيس ج د ع اج وغنمت الكثري من ذلك. بعد انقضاء سنوات 

أربعة عىل مغادريت موقع الرئيس أوّد أن أُْديل أّوال مبالحظات ثالثة قصرية حول جمعيتنا. 

أوال، كنا دامئا واعني بأن ج د ع اج مفتوحة يف أوجه علامء االجتامع غري القادرين 

عىل االتحاق بنا بيرس ألسباب سياسية مثلام كان حال البلدان الشيوعية عىل امتداد 

الحرب الباردة ومثلام هو الحال عليه يف زمن أكرث حداثة بالنسبة إىل الجمعية الصينية 

بسبب قضايا دبلوماسية انجرّت عن انضامم الجمعية التياوانية. أنا سعيد مبعاينة تقّدم 

حقيقي اليوم مبا يف ذلك وجود برنامج مهم ملؤمترنا حول اإلصالح الصيني والتحول 

االجتامعي املنظم ثنائيا من قبل الجمعيتني العلميتني االجتامعيتني اليابانية والصينية.

ثانيا: إذا كنا نحن علامء االجتامع نعرتف بأهمية التنوع الثقايف فمن الواجب أن 

يكون ذلك ساريا داخل صفوفنا. ذلك هو ما جعلني عىل امتداد عهديت أكافح من 

أجل التعدد اللغوي. علينا أن نكون قادرين عىل التواصل بأكرث من لغاتنا الرسمية 

الثالثة، بلغات أخرى مثل اليابانية عندما نلتقي يف اليابان. مل يكن لنا يف مكسيكو 

>>

سنة 1982 إال لغتان رسميتان اثنتان هام اإلنكليزية والفرنسية ولكن ضغطا هائال 

سلّطه زمالؤنا والطلبة األمريكيون الالتينيون أنتج إدراج اإلسبانية لغة رسمية ثالثة 

يف جمعيتنا. وهنا يف يوكوهاما، كنت أرغب يف أن أرى جهدا نشطا أكرث يبذل من 

أجل تفادي الرتاجع، ذلك أن معلّقات هذا املؤمتر ال تتحدث إال اإلنكليزية. ما من 

جهد أو خيال استخدم ومن ذلك أن العنونة الفرعية التي تظهر عىل الشاشة عىل 

امتداد الجلسات املفتوحة كانت كلها باإلنكليزية ال غري فلم مل تكن باليابانية عىل 

األقل. مل تتوفر ترجمة فورية للجلسات الرئاسية، وذلك باهض التكاليف وال شك 

ولكّن األسباب االقتصادية ليست من نوع التفسريات التي ميكن أن يقبل بها علامء 

إذا مل  باإلنكليزية ال غري،  ما عشنا وفكرنا وقرأنا  إذا  مناقشة.  االجتامع من دون 

يكن رئيسنا الذي ننتخب إال من الجامعات الغربية حرًصا فإىل أين نحن ذاهبون؟ 

وجود  خطر  ومثة  االجتامع،  لعلم   )Westernization( غربنة  خطر  مثّة 

ننقد  أن  كذلك  وعلينا  نعم،  أمريكية.  أو  غربية  هيمنة  ظل  يف  إثنية  مركزية 

الطريقة التي كثريا ما يجري بها الحديث عن الكونية عندما تنكشف حقيقًة يف 

بغية  إعادة إطالقها ال  بغية  نناقش قيام كونية  أن  الهيمنة، علينا  نوع من  هيئة 

كافّة.  االجتامعيني  العلامء  جامعة  عىل  جديد  غريب  إثنية  مركزي  نظام  فرض 

ثالثا: ج د ع اج مؤسسة توفّر الدعم إلنتاج املعرفة ونرشها. نعم نحن نحب ج د ع 

اج بوصفها مجاال علميا وفكريا بلجان البحث فيها مثال ولكننا نحتاج كذلك مؤسسات 

االجتامعي  العلمي  البحث  يكون  أالّ  يجب  والجامعية.   الفردية  نشاطاتنا  تطور 

مرتهنا ملصالح من أي نوع كانت، اقتصادية أو إيديولوجية أو سياسية، وعلىه أن 

يكون مقودا بشغف الباحث باالطالع، ومن الواجب أن يتم القبول باملخاطرة ومن 

الجدير بنا أن نشجع البحث الطليعي. لست مناهضا للتفرعات االقتصادية التي 

تبنّي أن البحث ميكن أن يكون ذا فائدة مادية، وقد مارست طويال ما يسميه مايكل 

يف  منعزال  آكادمييا  لست  أنني  به  أعني  الذي  العمومي«  االجتامع  »علم  بورواي 

برجي العاجي. ولكن إن كان علينا أن ننرش املعرفة بطريقة مسؤولة فنحن يف حاجة 

إىل حرية التأمل والنقد، تلك الحرية التي تتطلب مؤسسات تؤّمن رشوط وجودها. 

أود اآلن أن أعرض عليكم ثالث تحّديات أرى أننا نواجهها بوصفنا علامء اجتامع. 

<تحدي العرص الرقمي

الضخمة  واملعطيات  الجديدة  والتكنولوجيات  اإلنرتنت  غرّيته  عاملا  نلج  نحن 

التفكري  يف  طرقنا  تتغري  حيث  جديدة  حقبة  يدخل  االجتامع  علم  تاما.  تغيريا 

ومواضيعنا وطرائقنا وباراديغامتنا وأدوات تحليلنا. هذا يعني أن إمكانيات جديدة 

أولئك  ذلك  يف  مبا  آخرين  فاعلني  مع  مختلفة  بطريقة  نعمل  أن  علينا  لنا.  تتوفر 

الكتابة  التعاون.  يف  جديدة  بطرق  الحياة  وعلوم  واإلنسانيات  الفنون  يف  العاملني 
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والنرش يتغريان مبا يشمل مناقشات ضخمة حول األمناط االقتصادية للنرش مثل تلك 

إنتاج املعرفة من قبل فاعلني  إزاء تحدي  النفاذ املفتوح. سنكون  تنبني عىل  التي 

أشكال  ستظهر  هائلة.  وعملية  ومالية  فكرية  موارد  يعبّئوا  أن  مبقدورهم  آخرين 

جديدة من الالتساوي مثل تلك التي تفصل بني من يَْنُفُذون إىل املعطيات الضخمة 

أو املال الستخدام الخوارزميات )أنظمة الحلول الرياضية( العسرية ومن ال ينفذون. 

»كوين«  لفظة  متزايدة  بصفة  استخدمنا  األخرية  العرشين  السنوات  امتداد  عىل 

ونحن نلج اآلن حقبة تامة االختالف ال تتسم بالكونية فحسب بل بالرقمية أيضا. 

<أخطار التخصص الفائق والروح االختصاصية

تدريبا،  أفضل  الشبان  الباحثون  االتّساع.  يتزايد  موضوعنا  العامل،  امتداد  عىل 

ومشرتكون  أيضا،  العامل  عىل  انفتاحا  أكرث  وهم  جييل،  من  املعدل  يف  بكثري  أفضل 

سنة  أربعني  أو  لثالثني  معهودا  كان  ماّم  امتالءا  أكرث  دولية  حياة  ويف  شبكات  يف 

وعىل  محدود،  مشكل  تحليل  عىل  غالبا  ومنكفئون  تخصصا  أكرث  ولكنهم  خلت. 

تطوير مقاربة مخصوصة من دون املشاركة بوصفهم علامء اجتامع يف املناقشات 

صمودنا  كيفية  حول  تحديا  ذلك  يضع  تاريخية.  أو  سياسية  قضايا  حول  العاّمة 

انشغاالت  إىل  مخصوص  مجال  من  مرورنا  وكيفية  الفائق،  والتخّصص  التذّرر  إزاء 

املخصوصة  اهتامماتنا  بني  نزاوج  أن  علينا  يتوجب  حيث  حيوي  أمر  هذا  عامة. 

اجتامعيني  علامء  نكون  أن  علينا  مختلفة:  بطريقة  ذلك  لنقل  بينها.  ومنفصل 

ما  وهو  الفائق  التخصص  نحو  بالتوجهات  نقبل  أال  وعلينا  معا،  آن  يف  ومفكرين 

جامعة  نحن  األهمية.  بالغْي  مؤمترنا  مثل  واجتامعا  جمعيتنا  مثل  جمعية  يجعل 

كونية عىل الرغم من انتامءاتنا الوطنية أو املؤسسية واتجاهاتنا العلمية. يف املايض 

علمية  كانت  مام  أكرث  إيديولوجية  يقال،  والحق  العامة،  مناقشاتنا  بعض  كانت 

العامة.  التبادالت  يف  املشاركة  تهدم  املخصوصة  االهتاممات  ندع  أالّ  علينا  ولكن 

علم  عىل  نحن  االختصاصات،  تعدد  عىل  نحفز  وفيام  بذلك،  ارتباطا 

عىل  ذلك.  دفع  عىل  تساعد  ال  اآلكادميية  وأنظمتنا  الجامعات  بأن  كذلك 

االختصاصات  انعزال  مع  القطع  مقّدمة  يف  يكونوا  أن  االجتامع  علامء 

بها.  املرتهنة  الباحثني  ومسارات  املتخصصة  االنتامءات  متحدين 

<مواجهة الرش

أنا أنزع إىل أن أكون متفائال واثقا من أن الحركات االجتامعية والنزاعات ستولّد 

عالقات اجتامعية جديدة أو أنّها ستحدث تغرّيا يف املؤسسات. ولكني أرى، يف تلك 

الحركات  أو  النزاعات  من  أكرب  األزمة  غريها،  ويف  أعيش  حيث  العامل  من  الناحية 

العنف  قبيل  نطلق عليه حركات مضادة من  أن  ما ميكن  الثقافية.  أو  االجتامعية 

والشعبوية والقومية والعنرصية وكره األجانب واألصولية ومعاداة السامية تتنامى 

وعىل نظرية يف الحركات االجتامعية أن تشمل إنتاج الحركات املضادة ودورها. علينا 

أن نعترب الرش جزءا مام ننشغل به. نعم، دراسة الحركات االجتامعية والحركات املضادة 

أولوية بالنسبة إىل علم االجتامع وعلينا أن نستدمج ذاتية األفراد ومنطق الحركة 

الجامعية سواء بسواء وأن نويل االعتبار الجدي للسريورات املحفزة للتذييت والنازعة له.

wiev@msh-paris.fr توّجه كل املراسالت مبارشة إىل ميشال فييوركا عىل العنوان

mailto:wiev%40msh-paris.fr?subject=
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ما تخفيه الطماطم <
بخسة الثمن: عمال 

ميمو بيروتا )Mimmo Perrotta(، جامعة برغامو، إيطاليا

الفرنيس  التيلفزيون  محطة  بثت   2013 سنة  من  سبتمرب  أيلول  شهر  خالل 

املهاجرين  الزارعيني  العامل  حياة  ظروف  عن  تقريرا   )2  France  (  2 فرنسا 

مخجل  حصاد  املعنون  التقرير  يصف  إيطاليا.  جنويب  بوليا  يف  املأساوية  وعملهم 

وهام  ومعالجتهام،  والطامطم  القرنبيط  قطف   )Les récoltes de la nhonte(

محصوالن ينبتان يف بوليا ويباعان يف كربى املغازات التجارية الفرنسية مثل أوشان 

)Auchan( وكارفور )Carrefour( ولوكالرك )Leclerc( ويذكّر التقرير املستهلكني 

املتدنّية.   الزراعيني  العامل  أولئك  أجور  بفضل  الثمن  بخس  أن طعامهم  الفرنسيني 

ركزت وسائط إعالمية أوروبية أخرى هي أيضا عىل العامل الزراعيني املهاجرين 

الطامطم  قاطفي  استغالل  ضد  حملٌة  أُطلقت  الرنويج  ففي  إيطاليا  جنويب  يف 

من  تطلب  أن  إىل  الرنويجية  الكربى  املغازات  وسالسل  النقابات  دفعت  بوليا  يف 

األخالقية«  »املعايري  من  الرفع  عىل  العمل  املزارعني  واتحادات  اإليطالية  النقابات 

مهّمني،  تحقيقنْي   The Ecologist الربيطانية  املجلة  ونرشت  الزراعي.  اإلنتاج  يف 

التزويد »بياليت« )الطامطم  الذي نرُش يف آب أغسطس 2011 سلسلة  يصف األول 

قبل  من  بازيليكاتا  يف  تقطف  الطامطم  حبات  إن  قال  حيث  القرشة(  منزوعة 

)مصربات    Conserve Italiaمثل رشكات  قبل  من  وتعالج  اليدويني  الجانني 

ويرتوز،  )سانزبري،  الربيطانية  املغازات  كربى  يف  أخريا  لتباع  و«الدوريا«  إيطاليا( 

وضعية   2012 شباط  فيفري  يف  املنشور  الثاين  التقرير  وحلل  وموريسون(.  تيسكو 

»فانتا  وفرعها  كوكاكوال   رشكة  داعية  كاالبريا(  )منطقة  روزارنو  يف  القوارص  جاين 

الكاالبريني. الربتقال  لباعة  متنحها  التي  األجور  عىل  للعموم  اإلعالن  إىل  أورنج« 

باألجور  إيطاليا  جنوب  يف  الفالحة  تتميز  الصحفية  التقارير  هذه  حسب 

العيش  عىل  املجربين  الزراعيني  العامل  عىل  االستبدادية  وبالرقابة  املنخفضة 

بالعمل  وكذا  فقرية،  سكنية  وأحياء  كبرية  معازل  يف  أو  مهجورة  ريفية  منازل  يف 

النافذ ملقاويل العمل الفالحي )الذين يسّمون كابورايل(  املوازي للقانون وبالحضور 

عىل  املفروضة  وباإللزامات  الفالحية  املنتوجات  أمثان  عىل  املسلطة  وبالضغوط 

عمل  ظروف  أن  والحقيقة  املغازات.  كربى  وسالسل  التجار  قبل  من  املزارعني 

أفضل حيث  ليست  أخرى  أوروبية  بلدان  املهاجرين وعيشهم يف  الزراعيني  العاّمل 

 مهاجرون أثناء عملهم في حصاد الطماطم في ايطاليا.

.تصوير:تيزيانو دوريا 

>>



17

 العدد ٤ من السلسلة ٤ -كانون االول 201٤    

ل«منوذج  األوروبية  الزراعة  تقليد  مع  القارة  امتداد  عىل  عسرية  ظروفا  يكابدون 

للمهاجرين.  املضاعف  االستغالل  عىل  باالعتامد  املكثّفة  للزراعة  كاليفورنيا« 

يف  األجانب.  املهاجرين  وجهة  إيطاليا  جنوب  صار   1970 السنوات  منذ 

آالف   110 اإليطايل  الجنوب  يف  يوجد  رسمية،  معطيات  إىل  واستنادا  الفالحة، 

ومغاربة  تونسيون  الوضعية:  أسوياء  غري  عامل  األقل  عىل  ومثلهم  أجنبي  عامل 

وهنود  وكامبانيا(،  صقلية  يف  املغطاة  الباكورات  مزارع  مناطق  يف  )رئيسيا 

رشقيون.  وأوروبيون  الصحراء  جنوب  من  وأفارقة  املوايش(  تربية  يف  )رئيسيا 

يف منطقتي بوليا وبازيليكاتا حيث أجريُت بحوثا ميدانية يبلغ الطلب عىل األعامل 

الزراعية املتعلقة بالطامطم ذروته بني شهري جوان حزيران وأكتوبر ترشين األول 

وعىل األخص زمن الجني. تذهب حبات الطامطم إىل معامل تعليب الخرضاوات يف 

كامبانيا لتتحول إىل طامطم بياليت وهو واحد من أشهر منتوجات األغذية الفالحية 

اإليطالية شهرة وتصديرا. كل صائفة، يحل باملنطقة ما يراوح بني 13 و20 ألفا من 

املهاجرين، أغلبهم من أفريقيا جنوب الصحراء وبلدان أوروبا الرشقية باحثني عن 

العمل. يكون البعض من مهاجري جنوب الصحراء األفريقية املزارعني قد نجوا من 

رحالت مهلكة عرب قفر الصحراء والبحر األبيض املتوسط، والعديد منهم يتبع دورة 

الجني عىل امتداد املناطق اإليطالية الجنوبية قاطفني قوارص كاالبريا شتاءا وفراولة 

كامبانيا ربيعا. حصل بعض العامل املزارعني األفارقة اآلخرين عىل تصاريح  إقامة بعد 

أن قضوا سنوات من العمل يف مصانع الشامل اإليطايل، وبعد أن تم طردهم عىل أثر 

األزمة االقتصادية، هاهم يصارعون من أجل الحصول عىل عمل يف مزارع جنوب إيطاليا.

يف الكرث من األحيان يكون األوروبيون الرشقيون مقيمني دامئني والرومانيون منهم 

الطلب  إيطاليا عددا. خالل فرتات ذروة  القومية األجنبية يف  أكرث املجموعات  هم 

أوروبا  من  أخرى  مناطق  من  الجنوب  إىل  مؤقتا  منهم  العديد  ينتقل  العمل  عىل 

أو من بلدهم األصيل عائدين إىل مواطنهم عىل أثر انقضاء موسم جني الطامطم. 

عدى  ما  ويف  األرياف،  يف  معازل  يف  املوسميون  العامل  يعيش  الجني  فرتة  خالل 

النقابات العاملية أو  »تدخالت إنسانية« مناسباتية، قليال ما تكون لهم صالت مع 

املؤسسات املحلية، وبعد انقضاء املوسم ينتقلون إىل معازل أخرى يف مناطق أخرى.

العمل  متعاقدو   وهو  الكابورايل،  وعملهم  املهاجرين  إقامة  ينظّم  الغالب  يف 

الزراعيني  العامل  جنسية  نفس  من  يكونون  ما  وغالبا  الرسميني  غري  الفالحي 

حضورهم.  العمل  تطلّب  »فور«  العامل  لطواقم  الفعيل  الوصول  بتأمني  متكفلني 

معا  آن  يف  وملستخدميهم  الزراعيني  العامل  لفائدة  خدماته  الكابورايل  يؤّمن 

إىل  ونقلهم  الجني  زمن  امتداد  عىل  إقامة  )مؤقتا(  لألّولني  يكفلون  حيث 

والسلفات.   واملاء  الطعام  لهم  ويؤمنون  واملغازات  الحديد  سكك  وإىل  الحقول 

العمل. يدفع املستخِدمون  الكابورايل يرشف عىل  ما هو أهم من ذلك هو أن 

من  كلغ   300 من  حاوية  لكل  فرادى.  الزراعيني  العامل  عن  بدال  الكابورايل  إىل 

للعامل  يسلم  وعندها  يورو  و6   3.5 بني  ما  الكابورايل  يقبض  املجنية  الطامطم 

ما  وكل  املزارع  إىل  النقل  وتكاليف  السمرسة  معاليم  يخصم  أن  بعد  أجورهم 

هذا  القطعة  نظام  مبثل  وُسلفات.  وماء  وأكل  إقامة  من  العاّمُل  بثمنه  له  يدين 

 100 إىل   80 من  أكرث  يجنوا  أن  خربة  واألكرث  جسدية  بُنية  األقوى  للجانني  ميكن 

 . يورو   20 يقارب  ما  إال  يجنون  ال  بينهم  من  بطئا  األكرث  ولكن  اليوم  يف  يورو 

بني  ما  ميارس  الذي  التمييز  عىل  )وربحهم(  قوتهم  يف  الكابورايل  يستند 

العاملة ومن انعدام املنافسني إذ وعىل خالف مناطق أخرى من  القوة  مجموعات 

املوسمي ومراكز  العمل  قبيل حصص  الحكومة من  لتدخالت  ليس  إيطاليا وأوروبا 

ووكاالت  التعاونيات  )مثل  »الرسميون«  الخواص  الوسطاء  أو  العمومي  العمل 

التنافس  من  االقتصادية  األزمة  زادت  هنا.  محدود  أثر  إال  املؤقت(  التشغيل 

املتباينة  القانونية  الوضعيات  وذوي  مختلفة  بلدان  من  املتحدرين  العامل  بني 

الفعل.  من  جامعية  أشكال  تنظيم  كذلك  العسري  من  يجعل  الذي  األمر  وهو 

والرقابة  القاسية  العمل  ظروف  مع  التعامل  يف  مختلفة  اسرتاتيجيات  للعامل 

االستبدادية عىل العمل واألجور الزهيدة. مورد الرومانيني والبلغاريني األكرث درا للربح 

هو ِحراكهم إذ بفضل ما لهم من حرية الحركة يف أوروبا ميكنهم العودة واإلياب من 

أروبا الرشقية وإليها حيث تكاليف الحياة واألجور ال تزال أدىن مام هي عليه يف أوروبا 

الغربية كام ميكنهم االنتقال إىل أي مكان للبحث عن عمل آخر. عىل النقيض من ذلك 

تضع الوضعية القانونية األكرث هشاشة التي يوجد عليها املهاجرون األفارقة العديد 

من التحديات يف وجوههم مبا يف ذلك التنازع حول مراكز العمل والنزاعات »اإلثنية« 

)مثل »انتفاضة روزارنو« يف كاالبريا، خالل شهر جانفي 2010(، والنزاعات النقابية 

.)2011 سنة  بوليا،  ناردو،  يف  األجانب  املزارعون  العاّمل  شّنه  الذي  اإلرضاب  )مثل 

الوسائط  حمالت  جانب  إىل  النزاعات  هذه  كلُّ  دفعت   2014 سنة  خالل 

الدفاع  اإلعالمية األوروبية واملنظامت غري الحكومية وشبكات املناضلني وجمعيات 

العامل  بإسكان  الوعد  إىل  وبازيليكاتا  بوليا  يف  الجهويَة  اإلداراِت  املهاجرين  عن 

عرب  الزراعيني  العامل  انتداب  عىل  الرشكات  وبتشجيع  استقبال  مراكز  يف  الزراعيني 

املعالجة  للطامطم  جديدة  »إيتيقية«  مياسم  وبوضع  العمومية  التشغيل  مراكز 

فشلت   2014 لسنة  الطامطم  جني  موسم  خالل  أخرى.  فالحية  وملنتجات 

طريق  عن  الجانني  انتداب  أخرى  كرّة  املزارع  مالكو  خرّي  حيث  التدخالت  هذه 

يف  »ضيوفا«  ينزلوا  أن  يف  املوسميني  العامل  من  القليل  إال  يرغب  ومل  الكابورايل 

املعازل.  يف  الكابورايل  يضمنه  الذي  العمل  فقدان  من  لخشيتهم  االستقبال  مراكز 

 توجه كل املراسالت مبارشة إىل دومينيكو بريوتا عىل العنوان

domenico.perrotta@unibg.it 
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النضال ضد التعاونيات: <
المهاجرون يفتحون الطريق

بقلم ديفي ساكيتو )Devi Sacchetto(، جامعة بادوفا، إيطاليا

عىل  لإلرضاب  اإليطالية  الوطنية  اللجنة  ترشف 

املستهلكني  عن  وتدافع  وتضبطه  فيه  الحق  مامرسة 

تجاه آثاره يف ما يسّمى الخدمات العامة وهي أساسا 

النقل والخدمات الصحية األساسية والطوارئ املحلية 

يف  ُشّنت  إرضابات  أثر  وعىل   ،2013 سنة  والوطنية. 

قطاعات اللوجستيك قررت اللجنة بأن الحليب حاجة 

أساس ونتيجة لذلك يعترب قطع نقل الحليب من أيّة 

عالمة تجارية كان، ومهام كان عدد العالمات املتوفّرة، 

وعندما  جوهرية.  عمومية  خدمة  تأدية  يف  انقطاعا 

املستخدمني  املهاجرين  العامل  من  مئات  بضع  شن 

تسمى  لرشكة  فرعيا  مقاوال  تعمل  تعاونية  لدى 

إيطالية  غذائية  رشكة  وهي  لوجستيكس،  غرانارولو 

أدانت  الرئيسة يف مدينة بولونيا، إرضابا  تقع مقرّاتها 

ما فعلوه. ولكن عالمات حليب أخرى كانت متوفرة 

الحليب حاجة  كان  ولنئ  إيطالية كربى  بقالية  يف كل 

أساسية فمن العسري اعتبار عالمة غرانارولو رضورية.

من  شكال  بوصفها  اإليطالية  التعاونيات  تكّونت 

الدفاع الذايت يف أواخر القرن التاسع عرش مببادرة من 

والهجرة  االستغالل  أشكال  أسوأ  تفادي  بغية  العامل 

النظام  كان  السنوات 1920  إيطاليا. مع مطلع  خارج 

التعاوين مستقر التأّسس، وعىل األخص يف شامل إيطاليا 

ووسطها، إىل الحّد الذي منع حتى النظام الفايش من 

التجرأ عىل تحطيمه. ولكن التعاونيات تكاثرت خالل 

العقود األخرية وتوسعت مشاركاتها يف أنشطة جديدة 

لرشكات  فرعيا  مقاوال  بوصفها  تعمل  بدأت  أن  منذ 

كربى، وتزايدت استجابة التعاونيات لطلبات الرشكات 

للمناولة. أعاملها  سالسل  من  مقاطع  وضعت  التي 

داخل  العمل  ظروف  ساءت  التحول  بهذا 

العامل  وكذا  الرشكاء  العامل  إىل  بالنسبة  التعاونيات 

واملشاركة  الدميقراطية  تدهورت  فيام  الرشكاء  غري 

لجان  صفوف  يف  وكذا  الرشكاء  صفوف  يف  التعاونية 

القّوة  انقسام  يكون  ما  وكثريا  التعاونيات.  يف  القيادة 

نحو  أوىل  خطوة  إثنية  خطوط  أساس  عىل  العاملة 

كانت   2011 سنة  تعاونية.  أية  داخل  التضامن  تحلل 

من اعتصام ضد المسؤولين و ضد 
قانون »بوسي فيني« الذي يجرم 

العاملين غير المسجلين

قوة العمل يف 43 ألف تعاونية إيطالية تبلغ ما يناهز 

1.3 مليون شخص وهو ما ميثل 7.2 % من مستخدمي 

 140 السنوية  عائداتهم  بلغت  فيام  املأجورين  البالد 

اإلجاميل.  املحيل  الناتج  من   %  7 أو  يورو   بليون 

اللوجيستيك  قطاعات  يف  مهم  موقع  للتعاونيات 

وتجارة التفصيل والبناء وخدمة املعاونني واملؤسسات. 

القوة  ربع  يناهز  ما  يُستخدم  اللوجستيك  قطاع  يف 

تعمل  التي  التعضديات  قبل  من  الكلية  العاملة 

ومتعددة  الوطنية  للمنشآت  فرعيا  مقاوال  بوصفها 

التعاونيات  بعض  تقوم  القطاع  نفس  ويف  القوميات. 

الوقتي.  العمل  لقوة  له  مرّصح  قانوي  وكيل  بدور 

فأوسع  أوسع  أقساما  الرشكات  من  العديد  متنح 

الحّد  بغية  للتعاونيات  مناولًة  إنتاجها  سريورة  من 

فأكرث  أكرث  التنافسية وينحرس  الكلفة والرتفيع يف  من 

متساوية  حقوق  عن  الدفاع  مجال  التعاونيات  أمام 

للرشكاء ناهيك عن غري الرشكاء. يف مناطق ممتدة يف 

العمومية  املؤّسسات  بشدة  ترتابط  اإليطايل  الشامل 

>>
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تتبنى جميعها  بحيث  والنقابات  والتعاونيات  املحلية 

ساعية  متداخلة  تكن  مل  إن  متامثلة  سياسية  مواقف 

إىل الحفاظ عىل »االنسجام االجتامعي« ودعم املصالح 

الكاثوليكية  التعاونيات  َوجدت  املحلية.  الصناعية 

الجمعية  نفس  نفسها مجّمعة يف  القدمية  والشيوعية 

 L’alleanza delle( اإليطالية«  التعاونيات  »تحالف 

cooperative italiane( التي تحوي أكرث من 90 % من 

بإلزامات  تقبل  أن  كلها  وعليها  اإليطالية،  التعاونيات 

الكنفدرالية   ،)Legacoop( ليغاكوب  ومتلك  الفعالية، 

يف  أهمية  الكنفدراليات  وأكرث  السابقة  الشيوعية 

يف  املؤقت  العمل  وكاالت  أكرب  من  واحدة  التحالف، 

.)Obiettivo Lavoro( الفورو  أوبيتيفي  إيطاليا 

التي  التعاونيات  يف  الحاّملني  حملة  ليست 

ضمن  واحدة  إال  لوجستيكس  غرانارولو  مع  تعمل 

قطاع  يف  واإلرضابات  االحتجاجات  من  سلسلة 

الفرتة  خالل  إيطاليا  شامل  يف  واالتصاالت  التزويد 

استخدام  األخرية  العرشية  خالل  تّم   .2014-2011

تعمل  التي  التعاونيات  قبل  من  متزايدة  أعداد 

والعديد منهم مهاجرون من شامل  الفرعية  باملقاولة 

الحاالت  بعض  يف  املرضبون  املهاجرون  أُطرد  أفريقيا. 

إذ  إيطاليا  يف  إقامتهم  حقوق  بفقدان  وخاطروا 

رسمية.  أوراق  دون  من  أجانب  الفور  عىل  يصريون 

بعيد  غري  بياسنزا  يف  بدأ  الدالة  االحتجاجات  أّول 

العامل  وضع  حيث   2011 صائفة  خالل  ميالنو  عن 

تعمل  تعاونيات  يف  والعاملون  غالبهم  يف  املهاجرون 

اآلليات  كربى  نقل  رشكة  مع  الفرعية  باملقاولة 

حقوقهم  تديّن  من  متذمرين  أرفع  بأجور  مطالبني 

اإليطالية  الرسمية  النقابات  تركت  وانعدامها. 

هذه  يف  اإلرضاب  ولكن  انتظار  حالة  يف  العامل 

نجاحا  القى  الفرعية  باملقاولة  العاملة  التعاونية 

وطني،  عقد  عىل  الحصول  يف  العامل  توفّق  حيث 

وهو  املرض  عند  وخالصا  وعطل  األجر  يف  وزيادة 

الصناعي. القطاع  يف  أعامال الحقة  ألهم  الذي  النجاح 

جرت الحملة األكرث أهمية سنة 2012 يف مستودع 

عامل  طالب  بياسينزا.  يف   )Ikea( إيكيا  لرشكة  تابع 

أفضل  بأجور  أفريقيا  شامل  من  ومعظمهم  التعاونية 

بُطئا وبعقود عمل قانونية. أرضب  وبوترية عمل أكرث 

واستدعيت  إيكيا،  مستودع  قبالة  معتصمني  العامل 

بالرضب  العامل  عىل  فاعتدت  املكان  إىل  الرشطة 

الكّر  من  قليلة  بأشهر  ذلك  بعد  االعتصام.  وفكت 

والفّر ومن األعامل واالعتصامات املنظمة قبالة مراكز 

التسويق التابعة لرشكة إيكيا الواقعة ضمن املجمعات 

يف  العامل  نجح  إيطاليا  امتداد  عىل  الكربى  التجارية 

رسى  ما  ورسعان  أفضل.  عمل  ظروف  عىل  الحصول 

مثالهم يف مراكز تسويق أخرى تابعة للرشكة. اتسمت 

تلك الحركة بانقطاعات مشهودة للعمل وباعتصامات 

ومظاهرات يف العديد من مراكز النقل يف منطقة قلب 

وبادوا  وبولونيا  بياسينزا  شمل  مبا  اإليطالية  الصناعة 

املوسميون  والعامل  الجامعات  طالب  ساعد  وفريونا. 

االجتامعية  املراكز  إىل  منتمون  ومناضلون  الشباب 

واملظاهرات  اإلرضابات  هذه  طوال  العامل  اليسارية 

محتجني عىل األخص عىل استخدام التعاونيات موردا 

للعمل الوقتي بخس األجر. ولكن نجاح هذه الحمالت 

االتصال  بقنوات  ارتباطه  عن  كبري  حد  إىل  ناتجا  كان 

وعام  أفريقيا  شامل  أصييل  سكن  أحياء  صفوف  يف 

الجامهريية. العريب  الربيع  مظاهرات  من  استلهموه 

دورات  مع  األلفة  بالغي  العامل  من  العديد  كان 

اإلنتاج يف التعاونيات العاملة باملقاولة الفرعية بحيث 

كانوا قادرين عىل التقليل من الخسائر يف األجور فيام 

رفعوا إىل األقىص من الرضر الذي يلحق بالرشكات. بل، 

حركيني  ونشطاء  نقابيني  مع  عملوا  ذلك  عن  وفضال 

املهارجني يسعون  العامل  العديد من  قاعديني. ولكن 

انخراط  يالحظون  حيث  التنظم  يف  جديدة  طرق  إىل 

القائم  الوضع  عىل  الحفاظ  يف  التقليدية  النقابات 

فيام تسمح للمدراء بأن يعرضوا أقساما من رسورات 

إىل  العامل  سعي  مفاجئا  ليس  للمناولة.  األعامل 

التخلص من نظام التعاونيات العاملة باملقاولة الفرعية 

العتقادهم أنّه »من األفضل مواجهة الرشكة مبارشة«.  

دفعت  قد  األحداث  هذه  أن  يبدو  ال  أنه  عىل 

التعاونية  الحركة  صفوف  يف  التفكري  إعادة  نحو 

اإليطالية جمعاء عىل الرغم من وجود قناعة منترشة 

بني  صلة  ال  أن  مفادها  الحركيني  النشطاء  يف صفوف 

معناها  يف  والتعاونيات  الفرعية  باملقاولة  العمل 

التعاونية  الحركة  انحرفت  للقول  اختصارا  التقليدي. 

بالغا،  انحرافا  األصلية  وُمثلها  غاياتها  عن  اإليطالية 

وفيام يذكّر العامل املهاجرون الجميَع بهذا االنحراف 

نجح نجاحا كبريا إرضاٌب عام آخر خاضه عامل قطاع 

.2014 األّول  ترشين  أكتوبر   16 يوم  اللوجستيك 

توجه كل املراسالت مبارشة إىل ديفي ساكيتو عىل العنوان  

devi.sacchetto@unipd.it
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كيف يتكيّف الشباب <
اإليطالي مع األزمة 

االقتصادية؟
بقلم لويزا م. ليونيني )Luisa M. Leonini(، جامعة ميالنو، إيطاليا

يعمل مايكل ذو اإلثنني وعرشين عاما منذ ما 

يقارب السنة يف دار خمور شهرية تقع يف منطقة 

مواكبة آلخر صيحات املوضة يف ميالنو. هو نادل 

بعقد عمل ذي مدة محدودة متكن من الحصول 

عليه عرب الشبكة االجتامعية إذ يعمل أبوه مبتجر 

يف نفس املنطقة من املدينة. وعىل الرغم من أن 

مايكل  فإن  املقبالت«  »تحضري  يف  يتمثل  عمله 

يشعر أنه »يكرب« ويصري أكرث فأكرث خربة ومعرفة 

تقديره  عن  األخص  عىل  مايكل  عرب  بامليدان. 

ملشّغله الذي علّمه قواعد عمل »ُمضيّف الخمرة«. 

الخطوة  هو  العمل  هذا  مايكل  يرى  ما  حسب 

للتأّهل  محرتف  تدريب  إىل  انضاممه  نحو  األوىل 

رسميا ملهنة املضيّف. أكرث من أي يشء آخر، مايكل 

مرتاح لعمله الحايل الذي يسمح له باّدخار يشء 

ما كل شهر وبأن يفكر  أنه سيكون يوما قادرا عىل 

افتتاح مرشوع خاص به. خالل املقابلة سئل مايكل 

عن فهمه للكهولة التي وصفها يف الفقرة املوالية:

مايكل: أن يصري املرء كهال يعني أوال وقبل كل شيئ 

املسؤولية. تحمل املسؤولية، إذ ميكن ألي كان أن 

يزعم قائال: » أنا كهل، أبلغ الواحدة والعرشين من 

عمري وأمتلك سيارة«. ولكن ذلك ال يعني شيئا. ال 

تكون كهال ما مل ... لست أعرف كيف أقول ذلك... 

بالنسبة يل تتعلق الكهولة بالعمل، أنت تفهمنيني، 

بباقي  مقارنة  العائلة.  داخل  واملسؤولية،  العمل 

نضجا«. أكرث  أنني  أعتقد  أنا  مثال  أصدقايئ 

الباحثة: » ما الذي تعنيه بالنضج؟«.

بالنسبة  يعني  ناضجا  املرء  يكون  أن   « مايكل: 

بعائلتي، وأدفع  أعتني  يل أن يكون كهال كذلك... 

وأطبخ  الصغري،  أختي  بابني  وأعتني  الفواتري 

قليل ما يقوم بذلك  العمل.  املنزل ومقر  وأنظف 

الشباب من ذوي سني، أنت تفهمنيني. ولكن ما 

هو أهم من ذلك أّن يل طموحات ألنني أرغب يف 

افتتاح مرشوعي الخاص، وأنا اآلن أحاول أن أفعل 

أي يشء ألرتّب األشياء بحيث أبلغ هذه النتيجة«.

يعرّف مايكل، َمثَلَه كََمثَل ُمجيبني آخرين عىل 

أسئلة املقابالت، الكهولة عىل أساس عالئقي، وعىل 

تحّمل  وقبول  باآلخرين  االعتناء  عىل  القدرة  أنّها 

املسؤولية عن نفسه وعن عائلته. رسدية الكهولة 

هذه معارضة لطيش الشباب يف مجاالت االستهالك 

التفاهم«  ل«حزمة  االجتامعية.  واألنشطة 

أساس  عىل  املحرتم  الكهل  تعرّف  التي  التقليدية 

العمل والعائلة واألبوة معنى دال يف نظر مايكل. 

املنزلة  تعّززها  املخصوصة  الرسدية  هذه  ولكن 

يتصور  حيث  العائلة  يف  يحتلها  التي  املخصوصة 

والحمل  والديه  افرتاق  وبسبب  نفسه،  مايكل 

املبّكر الخته، عضو العائلة األكرث أهلية للمساهمة 

يعرّس عىل  إطاري  عيشها. ضمن سياق  يف حسن 

مييّز  الذي  الشباب  طيش  تجربَة  نسبيا  مايكل 

حياة أصدقائه، ومنذ أن صار قادرا عىل االحتفاظ 

يرى  هو  ما،  حّد  إىل  أجره  وعلو  مستقّر  بعمل 

عائلته  يف  دوره  يتطلبها  التي  والجهود  املصاعب 

والرّجولة. الكهولة  عىل  شاهدة  عالمات  بوصفها 

يف  مايكل،  يحتل  أصدقائه،  مبعظم  مقارنة 

سياق  يف  ما  حد  إىل  أفضليا  موقعا  العمل،  سوق 

يسمح  الذي  املوقع  وهو  االقتصادية  األزمة 

يرَُتَجُم  مستقبال  يتخيل  وبأن  يّدخر  بأن  له 

ورمزي اقتصادي  مال  رأس  إىل  االدخار  فيه 

األمر  مستجوبينا  من  ثانية  مجموعة  ترى 

مايكل  من  النقيض  عىل  متاما.  مختلفة  بطريقة 

عىل  الحصول  أساس  عىل  الكهولة  يعرّفون  هم 

رافضني  واالستهالك  الرتفيه  مجال  يف  االستقاللية 

فكرة االّدخار مؤكدين عىل أن معنى أن يصري املرء 

يوم،  تدبّر« شأن كل  »التّحايل يف  يتمثل يف  رجال 

وعىل  هشة.  وعمل  حياة  ظروف  مع  والتكيّف 

الرغم من أن مواقفهم التعبريية شهدت تحّوال ما 

التقليدية،  الكهولة  تثمني  مواصلتهم  اعتبار  عىل 

بلوغ  أن  عىل  التأكيد  إىل  املجموعة  هذه  متيل 

املرء الكهولة يعني اإلدراك بأن »كل يوم ميكن أن 

يكون آخر أيّامك«. َمثَله كََمثل املجموعة السابقة 

الدرايس  تحصيلهم  بضعف  الشباب  هؤالء  يتميّز 

االنقطاعات(،  تطبعها  دراسية  مبسارات  )وغالبا 

اقتصادية  العموم يعملون يف قطاعات  وهم عىل 

االنكامش  آلثار  غريها  من  أكرث  عرضة  كانت 
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مهارية  غري  مواقع  يف  أو  السلبية  االقتصادي 

فيكونون مثال عامل بناء، وحجاب، وندلة ومنظفني 

الهشاشة. من  فائقة  مستويات  يكابدون  إلخ... 

إىل  حاجة  يف  فرضيتنا  كانت  ولنئ 

إىل  الدخول  إن  تقول  فهي  أعمق  استكشاف 

يُعرّف  املجموعة  هذه  إىل  بالنسبة  الحياة 

أمامهم.  تنفتح  التي  اإلمكانيات  أساس  عىل 

اليوم عىل  أعمل لعرش ساعات يف  »أنا  فيدريكو: 

ذلك  ويعني  األسبوع،  يف  أيام  خمسة  امتداد 

ينّص عليه عقدي.  ما  أتجاوز بعرش ساعات  أنني 

يورو   600 أكسب؟  ما  مقدار  تعلمني  وهل 

الحالقة  قطاع  يف  ازدهار  أي  أرى  ال  أنا  شهريا. 

الخاص.  مرشوعه  افتتاح  من  املرء  متّكن  إذا  إال 

زميلتي  ولكن  عام  ملدة  إال  أعمل  مل  أنني  صحيح 

 1300 تكسب  وهي  عاما   18 طوال  عملت 

يورو؟« ب1300  العيش  املمكن  من  ليس  يورو. 

الباحثة: »وما الذي تفعله باملال الذي تكسبه؟«.

الرئيس  الفضاء  هو  »االستهالك 

الكتساب التقدير الذاتي واالعتراف«

أنفقت  ثم  سيارة  باشرتاء  »بدأت  فيدريكو: 

فتشرتيه،  يعجبك  شيئا  ترى  املالبس.  يف  ماال 

من  أعرق  أنا  ذلك...  يف  طويال  أفكر  ال  أنا 

مايل  ذاك  البائسة.  األجرة  هذه  كسب  أجل 

ما...«. شيئا  يل  وأشرتي  أذهب  أنا  وإذا 

الباحثة: »هل تعمل عىل اّدخار شيئ ما؟«

فأنا  شيئا  اّدخرت  ما  إذا   « فيدرويكو: 

آمل  أنا  شغفي.  وهو  لألوشام  أستخدمه 

ولكنك  ذراعي  كل  عىل  الوشم  يكون  أن  يف 

)يضحك(«. ماال  تكلّف  األوشام  أن  تعلمني 

مهاّمن  استثامريان  والرتفيه مجاالن  االستهالك 

األخرية  الشباب  العاّمل  مجموعة  إىل  بالنسبة 

هويات  بتطوير  لهم  يسمحان  حيث  هذه، 

بالقدرة  شعور  خالل  من  الفرداين  باملعنى  كهلة 

أن  املتناقض  من  بدا  ولنئ  املَِزيَدة.  واالستقاللية 

املستقبلية  العمل  وآفاق  الضعيفة  األجور  تدفع 

شأن  من  اإلعالء  إىل  الشباب  هؤالء  املتدنية 

فقد  االّدخار  عىل  القدرة  عدم  وإظهار  االستهالك 

اعتبار  وعىل  إليهم،  بالنسبة  االستهالك  يكون 

أمامهم،  املفتوح  واإلكراهات  اإلمكانيات  مجال 

التقدير  اكتساب  فيه  ميكن  الّذي  الرئيس  الفضاء 

الذايت واالعرتاف، وفيه ميكن لهم أن يجّربوا شعورا 

واالستقالل. القدرة  تحّرر  يف  بالكهول  بالتشبّه 

 توّجه كل املراسالت إىل لويزا ليونيني مبارشة عىل العنوان

luisa.leonini@unimi.it 
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تزايد العمل الحر في <
إيطاليا

بقلم آليساندرو غانديني )Alessandro Gandini(، جامعة ميالنو، إيطاليا، وعضو لجنة البحث في »علم اجتماع 
المجموعات المهنية« ضمن ج د ع اج )ل ب 52(

مجموعة من العمال المشتركين في »تورين« للعاملين المستقلين الذين يسعون الى أماكن للعمل الجماعي.

خالل العرشيات األخرية، خلق تصاعد الصناعات الثقافية واإلبداعية عددا 

كبريا من املهن التي يرتكز أغلبها عىل الوسائط اإلعالمية كثريا ما تم الرتويج 

إىل  هذه  العمل  قوة  استدارت  واليوم  اإلبداعية«.  »الطبقة  عمل  أنها  عىل 

مسارات مهنية تعتمد املشاريع والعمل الحّر )Freelance( ألنها تفتقر أحيانا 

إىل البدائل ولكن، وبكثافة أكرث فأكرث، نتيجة الختيارات شخصية مبا أن هؤالء 

العاّمل يسعون إىل العثور عىل توازن بني املجالني املهني والشخيص يف بيئة هشة.

توفّر مهن العمل الحّر يف صناعات املعرفة واإلبداع يف ميالنو مثاال مدرسيا 

عن تصاعد قوة عمل ترتكز عىل التجديد والجاذبية. ومن املثري لالنتباه أن حيازة 

صيت تبدو أساسية يف النجاح املهني. يحتاج الصحفيون، واملستشارون، وخرباء 

يتموقعون  الذين  الحرة  املهن  الفيديو، وكل أصحاب  االتصال وصناع أرشطة 

يف الوسط بني الهشاشة واملبادرة إىل تطوير مامرسات تكسبهم التميّز الذايت 

 reputation( الصيت«  »اقتصاد  مكّونات  تتابع  إلطالق   )self-branding(

economy( الرضوري من أجل الحصول عىل عمل وموقعة للذات ناجحة يف 

امليدان. يكون ذلك غالبا من خالل تفاعالت تتم وجها لوجه ونشاط رقمي عىل 

>>

الوسائط االجتامعية وهو ما بات أكرث مركزية منذ أن صار التفاعل يتّم عن بعد. 

ولكن هذا الجهد املبذول يف بناء الصيت ينتهي يف الكثري من الحاالت إىل »عمل 

قُصووّي« ميتد عىل ساعات طويلة ويستوجب تحقيقه ضغوطا بحيث يضع تحديا 

أمام التمثالت املشرتكة حول جودة العمل يف القطاع وعن درجة الرضا حياله. 

املركّبة  املعطيات  بيانات  البداهة يف  الحر ظاهر  للعمل  الرسيع  االنتشار 

حرّة  عملية  حياة  يف  املتعاظم  للطموح  مستجيبا  أوروبا،  يف  التشغيل  حول 

تفرّس  »تقليدية«  ثانية حججا  يوفّر من جهة  فيام  التنظيم من جهة  وذاتية 

شعبية.  من  امليزانية  يف  الترصّف  يف  السليم  الحّس  هذا  مثل  به  يحظى  ما 

بعد أكرث من عرش سنوات من البث االحتفايئ لفكرة »الطبقة اإلبداعية« 

املبادر  الفردي  النشاط  تعزيز  زعمت  التي  السياسات  من  عرشية  انتهت 

للعاملني »املبدعني« يف صناعة املعرفة إىل سوق عمل متكون عىل الغالب من 

مهنيني يعملون يف مهن ذات أساس مشاريعي وحر، مركز أغلبها يف املدن توازنها 

متوتّر بني الهشاشة واملبادرة الذاتية. وميالنو هي بال شك مثال لهذا الّنامء.
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<العمل الحّر يف ميالنو

الدراسة  هذه  نطاق  يف  استجوابهم  تّم  الذين  الحّر  بالعمل  املشتغلون 

مقيمون يف الحوارض ويعملون يف قطاعي املعرفة واإلبداع فيام متتد أعامرهم 

بني 19 و60 سنة وهم يشتغلون بوصفهم مهنيني أحرارا يف االتصال والعالقات 

العامة وامليديا والتصميم. املشتغلون بالعمل الحر، أي العاملون بعقود وحسب 

املهامت يف مستويات مختلفة، يقولون إنهم يحصلون عىل عوائد تناهز 32 ألف 

يورو سنويا. عىل أّن معّدل األجور هذا يحجب حالًة من القطبية الهامة ذلك أن 

ما يزيد عن نصف املستجوبني يكسبون أقل بكثري من 30 ألف يورو يف السنة.

استمرار  مع  الخيارات  أفضل  ثاين  أنه  عىل  الحر  للعمل  ينظر  ما  كثريا 

وهي  املستجوبات،  إحدى  اعتربت  التقليدية.  املستقلة  غري  األعامل  تفضيل 

اسرتاتيجية  الحر«  »العمل  عمرها،  من  األربعني  يف  عاّمة  عالقات  مستشارة 

العمل  »هدوء«  أن  إىل  وأشارت  أقل  بأجور  املستخدمني  خالص  إىل  تهدف 

ذو  حر  صحفي  اعترب  ذلك  غرار  وعىل  عادلة.  غري  ظروفا  يحجب  عامة 

تفاديه«.   يتوجب  وضعا   « الحر  العمل  ميالنو  من  ونيف  سنة  عرشين 

ولكن بعضا من املستجوبني وصفوا العمل بأنه واهب ملقدار أكرب من الحرية 

والتنظيم الذايت يف العمل وهام مظهران يف مهن العمل الحر مجزيان. قالت واحدة 

من مهنيات االتصال متوسطة العمر أّن االشتغال بالعمل الحر يعني بالنسبة 

لها العودة إىل زمنها الخاص عىل اعتبار ما يتيحه لها الرتابط القوي بني العالقات 

الشخصية واملهنية من القدرة عىل املوازنة بني حياتها الخاصة وحياتها املهنية. 

<»اقتصاُد صيٍت«

التي  االجتامعية«  »التنشئة  أبعاد  من  بعدا  الحر  العمل  يتضّمن 

العامة،  للعالقات  تدبر  عىل  مبنيا  العمل  من  جزء  يكون  أن  تستوجب 

بالصيت  انتهاءا  واإلحاالت  والتوصيات  بالسامع  الخرب  تناقل  خالل  من 

ضمن  الشخيص  الصيت  يبدو  وبالفعل  املهنية.  الشبكة  ضمن  الشخيص 

وتقدم  مهنيا  الحر  بالعمل  املشتغلني  لنجاح  محّددا  عنرصا  املهنية  الشبكات 

إىل  املؤّدية  املامرسات  عىل  التأكيد  التشبيك  أهمية  تعني  فيام  مساراتهم، 

الذاتية«. »املُنشأة  لصورة  نافعٍ  تطويٍر  طريق  عىل  الشخصية  العالمة  متيّز 

روت مستشارة تبلغ الثامنة واألربعني من العمر مثال أن صيتها يف الحقل 

إىل  اضطرات  أن  بعد  نفسها«  ابتداع  »تعيد  أن  إىل  عندما سعت  كان حرجا 

نسجت  استقالتها  أثر  عىل  األزمة.  أواسط  السابق  عملها  من  تستقيل  أن 

واألعىل صيتا يف  أهمية  األكرث  اعتربتهم  من  مع  اجتامعية  اتصاالت وعالقات 

من  بعده  متّكنت  أّوال  تكليفا  العالئقي«  »فعلها  لها  ضمن  املهني.  محيطها 

منتظم  تزّود  إىل  النفاذ  من  عالقاتها  لشبكة  توسيع  من  لها  أتاحه  ما  خالل 

بطلبات األعامل. جاءها بعض العمل كذلك من الوسائط االجتامعية مبارشة 

إين  لنكند  عىل  مستأجروها  لديها  وجده  الذي  الحسن  امللمح  أساس  عىل 

)LinkedIn( زيادة عىل حسن تدبرها املهني لشبكة تويرت. عىل أن ما يقوم 

به املشتغلون بالعمل الحّر يف قطاع املعرفة من أنشطة يومية ومهام شديد 

املستقل«. غري   « بالعمل  تقرتن  التي  االعتيادية  الواجبات  عن  االختالف 

»ملفات  عىل  القامئة  املهنية  املسارات  هذه  انتشار  تشّعب  مع  بالتوازي 

األعامل املنجزة« و«انهدام الحدود« يف صناعة املعرفة تصري درجة االنغامس 

التناقل السمعي  يف الشبكات االجتامعية حيث تجول املعلومة باألساس عرب 

أساسية بالنسبة إىل حظوظ األفراد يف الحصول عىل عمل. صارت الصورة املهنية 

عىل الوسائط االجتامعية أداة حياة مهنية ناجحة عىل اعتبار مساهمة البعد 

االمتداد.  واسع  بناء صيت  عىل  ومساعدته  التشبيكية  املامرسات  يف  الرقمي 

<أيكون العمل املشرتك هو الجواب؟

يجد  اإلبداع  عملة  باستخدام  الكربى  الرشكات  التزام  تناقص  اعتبار  عىل 

مدعّوين  أنفسهم  الخاصة  أعاملهم  والقامئون عىل   ّ الحر  بالعمل  املشتغلون 

للعثور عىل طرائق جديدة للبناء الجامعي للعالقات وتدبر رأس املال االجتامعي 

والعمل.  االنتداب  يف  األفراد  حظوظ  املقابل  يف  تشّكل  التي  العالقات  وهي 

عىل أن ذلك يزيد من حجم العمل يف املنزل. وعىل الرغم من اعتبار عدد 

من املستجوبني الوضع مرضيا فإنه يخلق لدي العديد من العملة رغبة مبهمة 

تنظيمية  ترتيبات  تربز  هاهنا  املستلِب.  املنزيل  العمل  روتني  من  التحّرر  يف 

رشيكه  مع  بالعيش  قراره  فرّس  شاب  مهني  وظّفها  التي  تلك  مثل  جديدة 

األّول.  منزلهام ومقر  عملهام  الوقت  نفس  بأنها ستكون يف  يف شقة واحدة 

يبدو أن تراكبا حرضيا جديدا ينبثق داخل املدن مستجيبا لبعض املظاهر 

اإلشكالية يف وضع املشتغلني بالعمل الحّر. أكرثها بروزا هو تزايد الفضاءات 

املشرتكة للعمل التي متنح للمشتغلني بيئة يتقاسمونها وميكن لهم فيها نصب 

تجهيزات تتمثل يف طاولة عمل ومكتب مع االنخراط يف تشبيك وسائطي اجتامعي 

مع مشتغلني آخرين بالعمل الحّر. تشهد ميالنو عىل غرار مناطق ميرتوبولية 

كربى أخرى انتشار فضاءات مشرتكة للعمل كثري عددها. مثة أنواع عديدة من 

الفضاءات املشرتكة للعمل بعضها محيل وصغري يحتله أناس يعملون يف الدعاية 

مناذج  يعتمدون  أكرب حجام  فاعلني  أخرى  تستقطب  فيام  العاّمة  والعالقات 

املقاولة االجتامعية والتجديد االجتامعي.  الحرّة ويطّورون  الديوانية  املناطق 

يف الفضاءات املشرتكة للعمل هذه ال يتقاسم العملة فضاءا فحسب بل هم 

يطّورون تطلّعهم إىل »مقاربة للعمل مفتوحة املنبع« تؤّسس لعالقات جامعاتية.

 توجه كل املراسالت إىل آليساندرو غانديدين مبارشة عىل العنوان

alessandro.gandini@unimi.it 

mailto:alessandro.gandini%40unimi.it?subject=
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>>

رمال الطائفية المتحرّكة <
في لبنان

بقلم ريما ماجد، الجامعة االمريكية ببيروت، لبنان

. متظاهرين لبنانيين يتظاهرون ضد الطائفية،تحت شعار«االعتزاز بالدولة العلمانية »الذي يستحضرالعلمانية من جهة و 
التفاخر بالمثليين.

كعالقات  االحيان  من  كثري  يف  تفهم  الطائفية  كون  من  الرغم  عىل    

فقد  جامدة  طائفية  خطوط  أساس  عىل  تنتظم  ثابتة  وسياسية  اجتامعية 

تضع  الزمن.  من  فرتة قصرية  تحوالت خالل  لبنان  العالقات يف  شهدت هذه 

الثنائيات  تشكل  بإعادة  متعلقة  هامة  أسئلة  الرسيعة  التحوالت  هذه 

كيف  اللبناين؟  السياق  يف  تعنيه  الذي  وما  الطائفية  هي  فام  الطائفية. 

فيه  يقوم  بلد  يف  الرسعة  هذه  مبثل  تتحول  أن  الطائفية  للثنائيات  ميكن 

الطائفية؟ املجموعات  مختلف  بني  للقوة  جامد  توازن  عىل  السيايس  النظام 

كان اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري يوم 14شباطسنة 2005 

زلزاال سياسيا أعاد تشكيل خطوط التصدع السياسية والطائفية اللبنانية، وأثار 

»تحالف  معسكرين:  إىل  إيّاه  مقّسام  البلد  تاريخ  يف  املظاهرات  أكرب  رشارة 

وإرسائيل  املتحدة  الواليات  متّهام  سوريا  مع  تحالفه  أكد  الذي  آذار«   8

حلفاء  صاروا  األمس  أعداء  لبنان...  يف  كثرياً  األشياء  »تغرّيت 

من  واحد  الشيعي  السني  االنقسام  بالعكس...  والعكس  اليوم، 

رفيق  اغتيال  بعد  األخص  وعىل  حقيقًة...  تغرّيت  التي  األشياء 

كنا كمسلم  قبُل...  من   ً الخطاب موجودا  يكن هذا  مل  الحريري... 

بعض  اليوم  البلد...  يف  املسيحي  السيايس  املرشوع  ضد  ننناضل 

املسيحيني حلفاء لنا وما نكافح ضده هو املرشوع السيايس السّني«

حسن، مقاتل شيعي سابق مع حركة أمل1 
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السوري  النظام  مبارشة  اتهم  الذي  آذار«   14 »تحالف  و  الحريري  باغتيال 

بالوقوف خلف االغتيال. يف البداية بدت األحداث التي تلت اغتيال الحريري 

املايض  بينها عداوات رشسة يف  التحالفان أحزابا كانت  محرية حيث ضّم كال 

األخص  وعىل  األعضاء  من  العديد  لسوريا  املناهض  التحالف  ضّم   . القريب 

التي  من طوائف املسيحيني والدروز والسنة فيام ضّمت املظاهرات املقابلة 

الله  وراء حزب  اصطفوا  الذين  الشيعة  اغلبية من  لسوريا  املُنارصون  نظّمها 

وانضم  حجامً(  اقل  قومية  و  طائفية  اخرى  احزاب  اىل  )اضافة  أمل  وحركة 

هي  تلك  كانت  املسيحية.  األغلبية  ذو  الحر  الوطني  الحزب  الحقا  إليهم 

املناسبة األوىل منذ الحرب األهلية 1975-1990 التي تحالفت  فيها األحزاب 

أجل قضية سياسية. لبنان من  واملسيحية يف  املسلمة  القاعدة  ذات  الرئيسة 

بني  املصالحة  إىل  البداية  يف  األهمية  من  الكثري  إيالء  من  الرغم  وعىل 

السيايس  االنقسام  فإن  املسيحية(  و  )املسلمة  الطائفيتني  املجموعتني 

املتصاعدبعد اغتيال الحريري رسعان ما أعيد تأطريه عىل أنّه واقع بني »السنة« 

إذ  السيطرة  عن  السياسية  البلد  أزمة  خرجت   2008 أيّار   يف  »الشيعة«.  و 

عىل  االستيالء  أجل  من  وحلفاؤهم  الله  حزب  مقاتلو  تحرك  منه  السابع  يف 

العاصمة بريوت. ورسعان ما انترش العنف إىل مناطق أخرى من البلد فشهدت 

طرابلس والشوف أعنف املواجهات وأرشسها. وعىل الرغم من اشرتاك العديد 

من الطوائف )بعض األحزاب درزية ومسيحية وعلوية القواعد، زيادةاىل بعض 

االجتامعي(  القومي  السوري  الحزب  مثل  الطائفية  غري  السياسية  األحزاب 

نزاٌع »سّني- شيعي«.   أنّه  العنف عىل  تأطري  استمر  فقد  املواجهات  يف هذه 

السياسيَة  الهوياِت  لبنان.   يف  واحدة  لعملة  وجهان  والسياسة  الطائفية 

خطوط  أساس  عىل  للمجتمع  السيايس  التنظيم  بسبب   متعالَقًة  والطائفيَة 

إن  بل  السيايس  للنظام  أساسا  التوافقية  الدميقراطية  وتبّني  واضحة  طائفية 

طائفيا  التحديد  واضحة  جامعات  عىل  ترتكز  السياسية  األحزاب  غالبية 

طائفية. عىل  نزاعات  إىل  الّسياسية  النزاعات  تحّول  منالسهل  بحيث جعلت 

املتناقضة  املجموعات  بقدرة  رئيسيا  مرتهن  الطائفية  االنقسامات  بروز  أن 

العسكرية. االقتصادية والقوة  السياسية والقدرة  التنافسبالحجم والقوة  عىل 

وعىل الرغم من تركيز أغلب تحاليل املجتمع اللبناين عىل الطائفية فإنها 

تتحكم  التي  واالقتصادية  السياسية  العوامل  معالجة  يف  دامئا  تفشل  تحاليل 

الطائفية  الهويّات  كّل  اعتبار  املمكن  من  الواقع،  يف  اللبنانية.   الطائفية  يف 

بتعبري  اهمية سياسية.  يربز  منها   البعض  فقط  لكن  اجتامعية،  أهمية  ذات 

آخر، ليس املهّم يف فهم ديناميات املجتمع اللبناين التعمق يف الطائفية بحد 

ليس  و  الطائفية  الهويات  بعض  تسييس  كيفية  فهم  هو  االهم  بل  ذاتها 

.ا.  التسيس   التغيري يف هذا  الزمن و دراسة كيفية  غريها يف وقت معني من 

املستوى  عىل  حتى  الدينية  االنتامءات  الطائفية  الهويات  تتجاوز 

إّن  تقول  فأن  واضحة.  واجتامعية  سياسية  مدلوالت  إىل  مشرية  الشخيص 

الديني  منحدره  عىل  ال  محيل  اللبناين  السياق  يف  »شيعي«  أو  »سني«  فالنا 

املجتمعي  وانتامءه  السيايس  انتسابه  األهم،  وهو  يحّدد،  هو  بل  فحسب 

بصفة  والسياسية  الطائفية  الهويات  تستعمل  ما  كثريا  الجامعاتية.  ووالءاته 

ذات  تكون  أن  عىل  املسيحية  الهويّة  كّف  سبب  يفرّس  ما  وهو  متعاوضة، 

عىل  حفاظها  من  الّرغم  عىل  اليوم  الواسع  الطائفي  الخطاب  ضمن  أهمية 

أهميتها اجتامعيا. إن انقسام الجامعة املسيحية عىل أساس خطوط سياسية 

البلد  استقطاب  ضمن  بروزا  أقل  جعلها  مارس   آذار  و14   8 تحالفي  بني 

اللبنانية  االجتامعية  االنشطارات  محتوى  أن  املثال  هذا  يُظهر  السيايس. 

وحدودها دامئة السيالن وأن الهويّات تظل عىل الّدوام يف سريورة من التحديد 

النظر عن  فهم يرصف  السياسية وهو  الحدود  تغرّيت  كلاّم  التحديد  وإعادة 

للتحّول. قابل  غري  طبيعيا  موروثا  الطائفية  ترى  التي  »األّولية«  املقاربة  كل 

تشكيل  أعادت  تحّول  نقطة  كان  الحريري  اغتيال  أن  من  الرغم  عىل 

تعود  التحول  هذا  جذور  فإن  قبله  قامئة  كانت  التي  الطائفية  العالقات 

عىل  زيادة  والسياسية  االقتصادية  و  االجتامعية  املتغريات  إىل  رئيسيا 

مثل  الخارجية  القوى  ودور  األوسط  الرشق  يف  الجيوسياسية  التغريات 

تناقص  رّد  ميكن  املتحدة.  والواليات  وإرسائيل  وسوريا  السعودية  و  إيران 

»السني/- االنشطار  وبروز  لبنان  يف  املسلم«  »املسيحي-/  االنقسام  أهمية 

»الشيعية«. القوة  وتصاعد  السيايس  »املسيحيني«  وهن  إىل  الشيعي« 

سنة  األهلية  للحرب  حّدا  وضع  الذي  الطائف  اتفاق  عدل  الواقع،  يف 

1990 الدستور اللبناين ومنح سلطة سياسية أكرب »للسّنة«، وسلطة عسكرية 

أكرب »للشيعة« وساهم يف تهميش »املسيحيني« من خالل التقليص من دور 

يف  أيضا  هي  واالقتصادية  االجتامعية  العوامل  وساهمت  الجمهورية.  رئيس 

إعادة هندسة الخطاب الطائفي.صعود  الجامعة الشيعية اقتصادياً من خالل 

النزوح اىل بريوت  والهجرة اىل افريقيا، صنع من العديد من الوجوه الشيعية 

مستثمرين رئيسيني وفاعلني بارزين يف االقتصاد اللبناين. يف املقابل، فقد حّورت 

سياسات إعادة البناء النيوليربالية التي اتبعها الحريري عىل أثر الحرب األهلية 

النخب  من  جديدة  طبقة  بعثت  حيث  بريوت  يف  الطبقية  العالقات  هيكلة 

االقتصادية طفت عىل حساب ُمالّك األرايض ورجال األعامل البريوتيني القدامى 

)املسيحيني والسنة رئيسيا(. بالتظافر مع السلطة السياسية التي ُضمنت لهام 

من  لبنان  يف  والشيعية  السنية  الجامعتان  الطائف خرجت  اتفاق  من خالل 

الحرب اللبنانية بوصفهام املجموعتني األكرث قدرة عىل التنافس عىل السلطة. 

عىل خالف ما عداه، النزاع اللبناين اقتصادي وسيايس أساسا وهو نزاع يتخذ 

أشكاال وتأطريات عّدة عندما يتقاطع مع الهويات ولكن هذه التقاطعات ال 

تجعل منه حرب هويات يف األساس. يتسم فهم التحوالت يف طبيعة الطائفية 

الطائفية أكرث أو أقل بروزا سياسيا يف  التي تجعل  البنيوية  العوامل  وترشيح 

البعض من األوقات وال يف غريها بأهمية حاسمة يف تحليل أي مجتمع متشٍظ، 

للنزاعات يف املنطقة  التحليالت  اليوم يف امس الحاجة إىل مثل هذا  و. نحن 

العربية لفهم تصاعد الحركات املتطرفة مثل الدولة اإلسالمية يف العراق والشام.

 rima.majd@gmail.com :توجه كل املراسالت إىل رميا ماجد مبارشة عىل العنوان

1حسن اسم مستعار لواحد من مستجويّب. شارك يف الحرب األهلية 1975-1990 وعاد إىل الشوارع 

مجددا خالل حقبة ماي 2008 العنيفة.

mailto:rima.majd%40gmail.com?subject=
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زراعة »المحصول المرير« في <

منطقة حرب لبنانية
بقلم منيرة الخياط، الجامعة األمريكية في القاهرة، مصر

>>

العنيفة  االنقطاعات  من  الكثري  تجري 

رشق  ركن  يف  األخص  وعىل  العريب  العامل  يف 

الحرب  تزال  ال  حيث  ذاك  املتقلقل  املتوسط 

ما  بآثارها  ماسة  والعراق  سوريا  يف  تستعر 

من  ورمبا  العسري  من  صار  بحيث  بها  يحيط 

املستحيل مالحظة اإليقاع املستمر واملامرسات 

تعزز  التي  األنشطة  ودورة  املتصلة  املعتادة 

الحياة يف مواقع غري  اليومي من أجل  الكفاح 

التحمل.  مستحيلة  تكن  مل  إن  للعيش  مواتية 

واحد من تلك الدورات املعتادة جني محصول 

جنوب  مرتفعات  يغطي  الذي  السنوي  التبغ 

لبنان بخرضة زاهية تعلن قيظ الصيف. أشهر 

يونيو ويوليو وأغسطس )حزيران ومتّوز وآب( 

املرتفعة  األرايض  يف  التبغ  موسم  أشهر  هي 

الحالة  كانت  وتلك  لبنان  جنوب  يف  القاحلة 

عىل مّر قرون. عرب مواسم متكّررة من القطائع، 

الصمود  من  السكان  التبغ  محاصيل  مكنت 

فيها. العيش  يعرس  التي  الهوامش  تلك  يف 

التبغ  يزرع  املرة«  »النبتة  مسّمى  تحت 

الحدود  امتداد  عىل  القاطنة  األرس  بأيدي 

لفائدة الرشكة الحكومية املحتكرة »إدارة حرص 

التبغ والتنباك اللبنانية« املعروفة أكرث  لدى من 

نسبة  »الريجي«،  بتسمية  بتصميم  يخدمونها 

االنتداب  عليها  أطلقه  الذي  الرسمي  لالسم 

كريهة  سوق  سلعة  هو  التبغ  أجل،  الفرنيس. 

واستغاللية،  ورسطانية  العاملة  اليد  وكثيفة 

الحكومية  غري  واملنظامت  الوكاالت  وتالحق 

البعض  بعضها  الدولية  واالنسانية  البئنية 

بالدخول إىل املنطقة لتخوض حمالت تسويق 

كالزعرت.  البديلة  باملحاصيل  التبغ  تعويض 

املميزة  التحتية  البنى  بإنشاء  تقوم  وكذلك 

لحصاد  أحواض  مثل  اإلهامل  ورسيعة  لها 

التي تدفع نحو أشكال »بديلة«  األمطار  مياه 

يدع  لن  ذلك  من  الّرغم  وعىل  الزراعة.  من 

بالنسبة  يختفي.  التبغ  اللبناين  الجنوب  سكان 

التفريط  ميكن  ال  إذ  الحياة  رديف  هو  إليهم 

غزل محصول التبغ،وتقطيعه 
لتجفيفه،عملية تعتمد بشكل خاص 

على المرأة ،االطفال و بالمناسبة 
على المسنين.الصورة:لمنيرة خياط 

أمان  ال  من  السياق  هذا  مثل  يف  عائده  يف 

الذي متّسك  )املرير(  النجاة  إنه حبل  الوجود. 

به سكان هذه املنطقة الحدودية التي كثريا ما 

واالجتياحات  النزاع  من  اغتصبت عرب سنوات 

البنيوي الطاحن.  واالحتالل واإلهامل والعنف 

انفجاريا  توّسعا  اليوم  التبغ  زراعة  تشهد 

لبنان  جنوب  يف  للحرب  دورة  آخر  أن  مبا 

تعود إىل سنة 2006 )والتي يشار إليها محليا 

بحرب متوز(. شهد التبغ منوا غري مسبوق عىل 

ألقت  اإلرسائيلية  الجوية  القوة  أن  من  الرغم 

يف آخر ساعات ذلك الهجوم الرشس الذي دام 

امتداد  عىل  العنقودية  القنابل  مباليني  شهرا 

األرض  تجاه  حريب  عمل  يف  اللبناين  الجنوب 

عيشهم  مكان  السكان  نجاة  حبل  متثل  الذي 

العام  ذلك  محصول  احرتق  رزقهم.  ومصدر 
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بعد  وحتى  ولكن  جذوعه  عىل  وذبل  ودّمر 

اللبنانيون  عاد  الدمار  ذلك  عىل  استفاقتهم 

محصول  زراعة  إىل  قوتهم  بكل  الجنوبيون 

امتداد  التبغ عىل  مزارع  تنترش  واليوم  صامد. 

والحمضيات  الزيتون  أشجار  مقتلعة  الجنوب 

القدمية من بساتينها، وتستبدل زراعة الكفاف 

تقتنيها  التي  السوق  لسلعة  املتنامية  بالتبعية 

)إذ » التبغ ما بيتاكل« حسب التعبري املحيل(. 

والقنابل  األلغام  فيها  تتناثر  أرض  عىل 

واملناطق  العسكرية  والتجهيزات  العنقودية 

التي  ماشية  حتى  التبغ  يزيح  املحظورة 

أكرث  أراض  إىل  اقتيادها  إىل  مربوها  يضطر 

الجنوب  ميل  وازداد  عسَكرة.  ٌم  فأكرث 

تهميشا  فأكرث  أكرث  وسلعة  محصول  نحو 

العاملية.  السوق  يف  وتقنينا  وانحسارا  وابتذاال 

 التبغ عشبة عنيدة تزدهر عىل املرتفعات 

القاحلة، وعرب دورة حياتها القصرية )من شباط 

فرباير إىل نيسان أبريل للتشتيل ومن أيار ماي 

إىل آب أغسطس للجني( هي تتغّذى عىل ندى 

الفجر وال تحتاج إىل رّي. بل هي املحصول األكرث 

قابال للتأقلم يف املناطق الريفية الفقرية مبا أنها 

إضايف  فضاء  إىل  أو  تحتية  بنية  إىل  تحتاج  ال 

باستثناء منازل نصف مبنية )أو نصف مهدمة( 

وحواكري أمامية وخلفية، وجلول ومقاطع من 

أرض الوعر يف العديد من األحيان. تتوفّر للنبتة 

النساء واألطفال  قوة عمل جاهزة تتكون من 

»قرى  منازل  يف  السن  متقدمي  والسّكان 

الخط األمامي« التي يعمل ذكورها املقتدرون 

جسديا يف الخارج أو يف املدن اللبنانية. تعمل 

خالية  الشبه  القرى  هذه  يف  املتبقية  الساكنة 

يف  يحقق  مبحصول  العناية  يف  السكان  من 

حّده األدىن دخال عائليا إضافيا سنًة بعد سنٍة.

وهي  تراخيص،  ميلكون  من  وحدهم 

محدودة العدد ومرغوب فيها للغاية، ميكنهم 

العاملية  التحركات  قبل  بيعه.  أو  التبغ  زراعة 

يف قطاع انتاج التبغ يف السنوات 1960 و1970 

كانت تراخيصه ممركزة بني أيدي مالك األرايض 

معظم  عىل  يسيطرون  كانوا  الذين  الكبار 

إقطاعي.  شبه  بشكل  األهايل  وعىل  األرايض 

املزارعني  من  اليوم  فالحي  صغار  ينحدر 

املالكني  أرايض  يف  يعملون  كانوا  أي  بالحصة، 

املحصول.   من  معينة  نسبة  مقابل  الكبار 

الرشيط  يف  الُغوار  حرب  أعامل  اندالع  ومع 

السنوات  خالل  اللبناين  الجنويب  الحدودي 

1960 و 1970 غادر العديد من مالّك األرايض 

بقوا  الذين  »فالحوهم«  واستخدم  املدن،  إىل 

عىل األرض حّواالت املال التي كانت تَرُِد عليهم 

وأمريكا  أفريقيا  إىل  املهاجرين  شبكات  من 

الالتينية وأسرتاليا وغريها لرشاء مقاطع صغرية 

أيضا.  تبغ  تراخيص  عىل  وحصلوا  األرض،  من 

وبقي العديد من املزارعني عىل أراضيهم رغم 

االجتياحات، واثنني وعرشين سنة من االحتالل 

اإلرسائييل للرشيط الحدودي، وخالل الفرتة ما 

كله  ذلك  خالل   .2006 وحرب  االحتالل  بعد 

زرعوا التبغ غامنني نوعا من السيطرة عىل إنتاجه 

األقوياء. أيدي  الرتاخيص من  انتزاع  من خالل 

 فام هو سبب النجاحات التي حققها التبغ 

عىل امتداد هوامش األرايض اللبنانية الجنوبية؟ 

ملاذا كان التبغ، ذلك املحصول املرير، الصديَق 

واملضطهدين؟ املنسيني  للفقراء  الصامَد 

عميل  هو  مبا  ما  مبستوى  املسألة  تتعلق 

ومبن يعمل. تخلق دميغرافية الجنوب اللبناين 

بيئة  واملكانية  الزمنية  وإيقاعاته  وجغرافيته 

تنمو فيها زراعة التبغ، ومعه ميكن لحياة عىل 

أرض يعرس العيش فيها أن تتواصل. يف مستوى 

آخر، نجاح املحصول ممكنا ومهيكل من قبل 

الدولة اللبنانية التي تتاجر يف ربح كبري منه عىل 

كعقد  تصفه  ما  مقابل  للتبغ  العاملية  السوق 

اجتامعي سخّي حيث تدفع مثنا ثابتا )من 8 إىل 

13 دوالرا أمريكيا( ملزارعي التبغ ذوي الرتاخيص 

برصف النظر عن صعود الثمن  العاملي ونزوله.  

نفس  يف  ومكروه  محبوب  العقد  هذا 

أن  ذلك  التبغ  يزرعون  من  لدى  الوقت 

يف  مسّخرين  يجعلهم  املضمون  الدخل 

ذات  ولكنها  وتدمريية  استغاللية  صناعة 

»منحة  اللبنانية  الدولة  وتقدم  كبري.  مغنم 

املحتاجني  ملواطنيها  رعاية  أنّها  عىل  التبغ« 

التي  الهائلة  املرابيح  لوضع  تسعد  كانت  وإن 

جيوبها.  يف  دوليا  فيه  االتجار  من  تغنمها 

واحدة  اللبناين،  التبغ  حول  قصتان  تنتسج 

والحب  والعمل  الحياة  محورها  منهام 

الناجحني  الجنوبيني  من  العديد  يعيد  حيث 

عىل  قادرة  كانت  عائالتهم  أن  إىل  توفيقهم 

التبغ.  زراعة  بفضل  تعليمهم  أقساط  تسديد 

علمنا«.  »التبغ  الجنوبيني  من  كثري  فيقول 

العظمى  وغالبيتهم  التبغ،  مزارعو  ويتحدث 

جني  يف  مهارتهم  عن  بفخر  النساء،  من 

املحصول وفرزه وشكه وتجفيفه وتوضيبه. يف 

بالعامل«. تبغ  لبنان »أحىل  تبغ جنون  عيونهم 

من  لدى  تنتسج  التي  تلك  أخرى  قصة 

يشرتون املحصول. يتحدث خرباء الريجي خالفاً 

موثوقة.  غري  بل  متفاوتة  جودة  عن  سبق  ملا 

املحصول  إىل رشاء  اضطرارهم  من  ويتذمرون 

غري  سلعًة  الجنوب  امتداد  عىل  السكان  من 

موثوقة يعيدون فرزها توضيبها وخزنها مجّددا 

يف مستودعات ملدد طويلة فيام تتفاوض إدارة 

التبغ  رشكات  مع  بيعه  اتفاقات  عىل  الحرص 

الدولية. فتفرض الدولة اللبنانية عىل الرشكات 

اللبناين  التبغ  محصول  من  مئوية  نسبة  رشاء 

السنوي مقابل متتعها بقسم مامثل من سوق 

التبغ التجارية اللبنانية. ويرى البعض إًذا أن تبغ 

النوعية جدير بالتلف،  اللبناين متدين  الجنوب 

الضوء  القصتني  بني  القايس  االختالف  ويلقي 

عىل الجدل الشديد عىل طبيعة هذا املحصول.  

 برصف النظر عن مصريه األخري واستعامالته 

تظل  الوثوق  معادلة  البدائل  ونقص  الخالفية 

لبنان.  جنوب  يف  نجاة  حبل  التبغ  زراعة 

الحدود  عىل  األمامي«  »الخط  قرى  سكان 

لزراعة  رشاهة  األكرث  املنتجون  هم  اللبنانية 

»املحصول املرير« إذ يف، ومن خالل، اشتغالهم 

صنع  مستقر،  بثمن  تباع  ظلت  سوق  بسلعة 

االستقرار  من  نوعا  اللبناين  الجنوب  قرويو 

يف  الحياة  من  لنوع  نجاح هاميش  ساعد عىل 

والعنف.    والتدمري  االنقطاعات  دائم  فضاء 

توجه كل املراسالت مبارشة إىل منرية الخياط عىل العنوان

mk2275@columbia.edu

mailto:mk2275%40columbia.edu?subject=
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 استشراء التدقيق:<
 تدهور التعليم العالي

بقلم جون هلموود )John Holmwood(، جامعة نوتنغهام، الممكلة المتحدة، عضو 
اللجنة التنفيذية للج د ع اج 2018-201٤

 new public( الجديد  العمومي  الترصّف  أن  املعلّقني  من  العديد  يرى 

 )audit( »التدقيق«  خالل  من  العمومية  املصالح  يف   )management

بالقيمة  باالهتامم  تعويضها  تّم  قد  هي،  حتى  مقاربته،  وأن  انقىض  قد 

من  األعىل  إىل  بالرتفيع  االنشغال  تعني  الّتي   )public value( العمومية 

كالما  ذلك  كل  يبدو  املتحدة  املمكلة  يف  للعموم.  تقّدم  التي  الخدمة  قيمة 

 Recentالجديدة اإلصالحات  أنكرت  فقد  الجامعات.  إىل  بالنسبة  أجوفا 

وحيد  منظور  من  إياها  معالجة  العمومية  قيمتها  الجامعة  عىل    reforms

يهتم مبساهمتها يف النمو االقتصادي وتأمني ذلك عن االستثامر يف رأس املال 

استخدام  يظل  السياق  هذا  مثل  يف  »مستهلكني«.  الطالب  ويعترب  البرشي 

الخصخصة  سريورات  وجه  يف  وفتحها  الجامعات  هندسة  يف  »التدقيق« 

األهمية.  هرم  أعىل  عىل  السوق  مبنطق  الترصّف  عىل  الرقابة  وتعزيز 

يف املمكلة املتحدة تنتظر اآلكادمييات اآلن نتائج التدقيق املجرى عىل البحث 

 =.REF“= Research Excellence Framework“ للسنة 2014 )املعروف ب

إطار التميز البحثي= إ ت ب( الذي يحل موعده يف شهر كانون األول-ديسمرب، 

وهو يعتمد دورة من ست سنوات لتحديد جزء من مداخيل األقسام )باعتبار 

أجزائه األخرى متكونة من رسوم تسجيل الطلبة وماّم يتأىت من طلبات املنح 

التي  للمنشورات  ترقيم  من  يسند  مبا  يرتهن  االعتامدات  توزيع  الخارجية(. 

األسامء  مبهم  الرتقيم  املحّكمني.  اآلكادمييني  األتراب  قبل هيئة من  تُعرّي من 

املتقدمة له عىل أساس  الوحدة  وذو صبغة تراكمية إجاملية وهو يسند إىل 

البحثية.   ملساهمتها  آكادميي  غري  خارجي  أثر  أي  وباعتبار  فيها  البحث  بيئة 

يستهلك تدقيق إ ت ب وقتا ضخام من األقسام ويستوجب تكلفة عالية بالنسبة 

إىل املؤسسات التي تتدبر االنخراط يف سريورته التي تّم نقدها فضال عام تقدم 

للطريقة التي تشجع فيها البحث »اآلمن« الذي يفرتض فيه أن يكون محل تعيري 

إيجايب من قبل هيئات املحكمني وبها تحث املؤسسات عىل االمتثال ملوجباته 

وتقلل من عالقات الزمالة من خالل دفع الجامعات إىل مركزة الترصف يف البحث.

ليس يوجد إىل حد اآلن ربط مبارش بني الترصف الشامل يف اسرتاتيجيات 

<<البحث الجامعية وأهدافها بوصفها كال وبني الترصف محدد املجال يف الطاقات 

حفظ  قانون  طائلة  تحت  تظل  الهيئات  أحكام  ألن  الفردية  اآلكادمييات 

ولكن  االسم.  مبهمة  تظل  وبذلك   )Official Secrets Act( الرسمي  الرس 

أي مجلس متويل  إ ت ب،  املسؤول عن  الجسم  أن  ذلك  التغري  بصدد  ذلك 

التعيري  حول  استشارة  اآلن  يجري  إ(  ع  ت  ت  )م  أنكلرتا  يف  العايل  التعليم 

consultation over the ”metricisation“ of the REF إل ت ب املرتي 

تّم رفضه ولكنه  االعتبار ثم  املقرتح بعني  خالل سنة 2001 تم أخذ هذا 

البيبليومرتية  املعطيات  استخدام  يف  منهجية  مصاعب  بسبب  ال  يعود  اآلن 

االستشهادات  مامرسة  حول  االختصاصات  بني  االختالفات  ذلك  يف  مبا 

 )including subject differences in citation practices( النصية 

املتوفرة  املعطيات  كمية  يف  الكبري  التصاعد  بسبب  ولكن  تجاوزها،  تّم  التي 

قيمة. من  املحاولة  لهذه  يكون  أن  ميكن  ما  عىل  بالشك  يلقي  تصاعدا 

 Big( ضخمة«  »معطيات  مرشوع  ب  ت  إ  عىل  املرتية  الصبغة  إضفاء 

اآلكادميية  املساهامت  تهم  التي  املعطيات  عنارص  كل  عىل  يشتمل   )Data

إن  بل  النت.  للبحث عىل  املتوفرة  باملنشورات  واالستشهاد  النرش  من خالل 

النظام الحايل مكلف إىل الحد الذي ميكن أن يجعل الرشكات الخاصة، ثومسون 

بثمن  قادرة عىل توفري معطيات ميرتية  رويرتز  Thomson Reuters مثال، 

أقل. عندها يتم تعويض الحكم املحرتف من قبل هيئة أقران بأحكام »ذات 

النيوليربالية للحرية اآلكادميية املفتوحة عىل  الصيغة  مصادر مجّمعة« وهي 

ما يضاهي السوق. صحيح أن آكادمييات املمكلة املتحدة كانت رشيكة يف إ 

عليه سيجعل  املرتية  الصبغة  إضفاء  ولكن  املشارك«  »اإلنتاج  بصيغة  ت ب 

منه عامد إنتاج الترصف مبعية رشكة ترصف يف »املعطيات الضخمة« متعاقدة.

  Browne Review أحد أعضاء )David Eastwood( اقرتح ديفيد إيستوود

عن  الطليعي  واملدافع  بالرسوم  العايل  التعليم  متويل  بتعويض  أوصت  التي 

املرشوع النيوليربيل الساعي إىل سوٍق كونية للتعليم العايل أن يتم توسيع إضفاء 

 metricisation الصبغة املرتية إىل أبعد مام هو عليه وبوصفه أداة للتدويل

could be used further, as a means of internationalization.  . بإضفاء 

الصبغة الدولية عىل إ ت ب عن طريق األقران املحكمني هذه ستكون العملية 
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اآلكادمييني  قبل  من  مناهضًة  إجابًة  تثري  بأن  وكفيلة  ومكلفة  تضييقا  أكرث 

من خارج املمكلة املتحدة. يرى إيستوود أن بريطانيا ميكن أن تستفيد من 

الصيت الدويل العايل الذي اكتسبه إ ت ب وهو ما يحتمل أن يلقى قبوال لدى 

املترصفني الجامعيني ووزارات التعليم أكرث مام سيلقاه من اآلكادمييني. سيكون 

عىل هيئات املمولني وصناع السياسات خارج املمكلة املتحدة أن يشاركوا يف 

املرشوع وسيكونون بالتأكيد ُعرضة ألعامل الضغط من قبل الرشكات الخاصة. 

تّم كل ذلك من دون أية مناقشة عمومية ال يف أوساط اآلكادمييني وال يف أوساط 

الجمهور الواسع من ذوي االهتامم مبستقبل التعليم الدميقراطي. قد ال تكون 

الحرية اآلكادميية هي ذاتها الحرية الدميقراطية ولكن األخرية تخدمها األوىل. 

من  البريوقراطي  للتشكيل  عرضة  اآلكادميي  البحث  بعُد  ب  ت  إ  جعل 

خالل سعي املترصفني إىل زيادة مقادير التمويل ولكن إضفاء الصيغة املرتية 

عليه يتيح له أن يتحول إىل أداة للترصف عىل نطاق مصغر. تشهد الوقائع أن 

إ ت ب املبني عىل أساس الحساب املرتي الذي تخضع له املعطيات العمومية 

يعني أن الذوات اآلكادميية ميكن أن تكون محل »مالحقة« من خالل نفس 

املعطيات )وهو اليشء املستحيل ضمن النسخة الحالية(. وميكن كذلك لكل 

لغاية  للمعطيات  الجامع  بالرتاكم  لتوفري خدمة تكون يف عالقة  تتقدم  رشكة 

وضع ترتيب لألقسام )وطنيا ودوليا( أن توفر نفس الخدمة لألقسام فرادى يف 

ما يهم قرارات االنتداب. والحقيقة أن البيبليومرتية كانت يف األصل قد طّورت 

خالل السنوات 1970 من أجل هذا تحديدا وأن »املعطيات الضخمة« توفّر 

اآلن »لحظة قابلة للتسويق« )النسخة النيوليربالية »للحظة القابلة للتعليم«(.

التغيريات  يف  واضحا  املصغر  النطاق  عىل  الترصف  لهذا  تجسيد  يبدو 

األخرية التي حدثت يف جامعة أنكليزية ولنسمها راسلتون لنشري إىل عضويتها 

نفسها  اعتربت  جامعات  تجمع  التي   )Russell Group( راسل  مجموعة  يف 

يعتمد  للعمل  تكميمي  منوذج  بإدخال  الجامعة  بدأت  »نخبوية«.  بنفسها 

احتساب الساعات من أجل تسجيل الزمن املنفق يف املهام اآلكادميية املختلفة 

وجعله يف متناول النظر املدقق من قبل املترصفني املركزيني الذين كتبُت عنهم 

يف غري هذا املوضع. وأضافت إىل ذلك أن أدخلت اآلن اسرتاتيجية بحثية تعتمد 

و«اآلليات«. و«األهداف«  »الغايات«  هي  مظاهر  ثالث  لها  املرتي  الحساب 

 وهذا مقتطف من وثيقتها الضخمة )وهي ضخمة بصفة خاصة باعتبار ندرة 

النظرة التي تعتمدها(: 

باحثو  ينرشها  التي  القيمة  عالية  املخرجات  عدد  زيادة  الثانية:  لغاية   •

جامعة راسلتون ونسبتها:

البحثي أعىل من  التميز  بلوغ معدل نقاط درجة يف إطار  الهدف 1.2.   •

معّدل راسل الحايل املقدر ب 2.71   ) توضع نقاط التأشري عىل أساس إ ت 

ب لسنة 2014(.

قبل  من  املنجزة  البحثية  األعامل  ملف  جودة  يف  الرتفيع   .2.2 الهدف   •

الجامعة عىل الصيغة التي تحتسب بها يف أثر استشهادات الحقل املعرّية عىل 

امتداد سنوات ثالث.

• الهدف 3.2. مضاعفة نسبة املنشورات يف حقبة الثالث سنوات إىل مستوى 

10 % من مخرجات االستشهادات األكرث تكرارا )21 % سنة 2013(.

فرتة  خالل  التأليف  مشرتكة  املنشورات  نسبة  يف  الزيادة   .4.2 الهدف   •

الثالث سنوات القادمة إىل ما يفوق 55 % )40 % سنة 2013(.

الثالث  حقبة  يف  املؤسسية  االستشهادات  عدد  يف  الزيادة   .5.2 الهدف   •

اآلكادميية )62.413 سنة  % مبساهمة كل االختصاصات  سنوات مبا قدره 30 

.)2013

ومؤرش  واالستشهادات،  املفتوحة  املصادر  استخدام  تعميق   .5.2 اآللية   •

والقياس  املرتجم(  العلمي،  البحث  ألثر  قياس  مؤرش  وهو  هيريفندل،   =( هـ 

أجل  ومن  املتميزين  األفراد  تطوير  أجل  من  الكلية  املقاربة  البيبليومرتي يف 

الفريق  عمل  تعيري  ميكن  حيث  وجودتها  البحث  فرق  إلنتاجية  التأسيس 

التعاوين ومشرتك التأليف«. 

عىل هذا، ينتج عن مزيد انغراس برغي التدقيق تقليٌص من جوهر الحياة 

اآلكادميية إىل »لحظات قابلة للقياس« تكون فيها الحرية اآلكادميية مرتهنة 

بأحكام االستحقاق ذات األساس التجاري. ذاك ما يرغب مجلس متويل 

التعليم العايل يف أنكلرتا يف جلبه إىل جامعة قريبة منك من خالل إضفاء 

الصبغة الدولية عىل التدقيق.

 توجه كل املراسالت إىل جون هلموود مبارشة عىل العنوان

jholmwood@ias.edu 

mailto:jholmwood%40ias.edu?subject=
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>

بقلم ألكسندرا باررس )Alexandra Parrs(، الجامعة األمريكية بالقاهرة، مصر

غجر مصر غير المرئيين

فوجئ العديد من املرصيني بأن لفظة جيبيس )Gypsy( تنحدر من اللفظة 

)Egyptian =مرصي( وهو خلط قروسطي مرتبط برّحل رشقيني غامضني حلوا 

مبرص. ومام يزال يثري دهشة املرصيني اليوم أن مثة غجرا مرصيني، أو عىل األقل 

مجموعات من الناس يعرّفون تارة عىل أنهم غجريون رشقيون أو دوم، وينظر 

كثريا  وسحرية  نفسية  لقوى  مالكون  أنهم  عىل  األحيان  من  الكثري  يف  إليهم 

والنبذ. التهميش  من  منازل مامثلة  الذين خربوا  األوروبيني  للروم  تنسب  ما 

يُسّمى الغجر الرشقيون دوم وقد تم التعرف عىل مجموعات فرعية مامثلة 

للوصم  كانوا عرضة  والروم  الدوم  أن  وتركيا وإرسائيل ومرص. عىل  يف سوريا 

رسميا  يعرتف  ال  حني  يف  األوسط  والرشق  أوروبا  بلدان  معظم  يف  املأساوي 

بالغجر يف مرص، ويعود ذلك، جزئيا، إىل غلبة التحديد الديني فيها. متنح بطاقة 

التعريف )الهويّة( الوطنية املرصية التي تحّدد ديانة من يحملها الخيار بني 

ثالث ديانات هي املسيحية واإلسالم واليهودية. إىل حّد تاريخ ماض قريب كان 

من ينتمي إىل ديانة مختلفة عن الديانات الرسمية يُحرم ببساطة من امتالك 

بطاقة هوية وطنية. وباعتبار الدين العالمَة التعريفية الرسمية فإن العالمات 

األخرى مثل اإلثنية ال تستخدم بحث تكون املجموعات التي ميكن أن تُعرّف عىل 

أساس إثني مثل البدو والنوبيني والدوم بطبيعة الحال محّل تجاهل اجتامعي. 

وللتمثيل  الهويايت  األساس  ذي  للتصنيف  املزدوج  االفتقاد  إىل  بالنظر 

مصادر  الدوم.  من  السكان   حجم  تقدير  تقريبا  يستحيل  اإلحصايئ 

تعّد  املجموعة  أن  تقدر  التي  اإلنجيلية  املنظامت  هي  الرئيسة  املعطيات 

منقسمون  مرص  يف  الدوم  مسلمون.  أغلبهم  شخص  ومليوين  مليون  بني  ما 

املثقلة  الداللة  ذو  املفهوم  وهو  مختلفة  قبائل  أو  فرعية  مجموعات  إىل 

ونَُور  الغجر  نسمي  أن  ميكن  القبائل  بني  من  األوسطي.  رشق  السياق  يف 

اإلنجيلية  املنظامت  ترى  العربية.  ُسبّة يف  تعترب  التي  األلفاظ  والحلب وهي 

أكرب مجموعة دوم مرصيني. تكون  أن  الرشيد( ميكن  تعني  )التي  الغجر  أن 

وال  ملحوهم  محاولة  أية  فإن  رسميا  موجودين  غري  الدوم  أن  مبا 

الدوم المصري :حاضر و لكن غير مرئي. 
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املخرجان  هام  والتهميش  القرسي  اإلدماج  أن  يبدو  تسجل.  مل  إلدماجهم 

أو  تحّد  أنّه  عىل  ترّحلها  إىل  نُظر  ما  كثريا  التي  الروم  ملجموعات  الوحيدان 

الرتّحل  كان  ذلك،  خالف  وعىل  مرص،  يف  منافسة.  والءات  مع  تعاطف 

عىل  الرُّحل  إىل  نُِظر  وإن  املرصي  املجتمع  يف  مندمجا  مظهرا  تاريخيا 

يف  الرتحل  إن  بل  للزمن  مواتني  غري  أنهم  عىل  العرشين  القرن  امتداد 

بالغجريني.  ال  املرتحلني  والرعاة  بالبدو  األغلب  عىل  اقرتن  األوسط  الرشق 

تبدو الدولة املرصية إذا غافلة عن وجود الغجريني ولكن، و عىل الرغم من 

التمثالت والخياالت الجامعية؟ قام نبيل صبحي حنا  أَُهْم حارضون يف  ذلك، 

منذ حوايل خمسني سنة ببحث إثنوغرايف حول جامعات الغجر نصف الرّحل 

عىل  يعيشون  وصفهم  الذين  الغجر  النيل.  دلتا  يف  جريانها  ست  منطقة  يف 

بائعو أحصنة وحمري،  القرى ولهم أعامل مخصوصة جدا:  الغالب يف أطراف 

ومدربو قردة. يف تاريخ أقرب استقر العديد  منهم يف أحياء مدن القاهرة مثل 

السيدة زينب أو يف القرافة )وتعني املقربة يف مرص، املرتجم( الشهرية حيث 

يكونون عامل معادن، وحدادين، والعبني وبائعي صوف، وجزازين ورساجني 

بائعني  بوصفهم  الصغرى  التجارة  يف  مستخدمني  أو  وراقصني  وموسيقيني 

جوالني. وهو يلجأون أحيانا إىل التسول كام أغلب فقراء الحرضيني. جريانهم 

يف القرافة هم الزبالون واألقباط األرثودوكس الذين كثريا ما يكونون جامعي 

قاممة. ولنئ كان أغلب الدوم يف الحقيقة مستقرين فإن أنشطتهم املعارصة 

األعامل  يف  يعملون  حيث  الزمن  يف  محدود  مكاين  بحراك  مرتبطة  تزال  ال 

الرسيعة ويسكنون منازل مكرتاة وميكن أن ينتقلوا من مكان إىل آخر داخل 

املرصي. املجتمع  هوامش  عىل  موجودين  يزالون  ال  أنهم  يبدو  الحي.  نفس 

عن  ناهيك  الغجر،  وجود  إىل  منتبهني  غري  املرصيني  غالب  كان  ولنئ 

مرص  يف  غجريني  بوجود  العديد  يعرتف  لهم،  التفكري  من  املزيد  تكريس 

املناطق  يف  ورّحال  الكف  تقرأن  نساء  التقوا  قد  كانوا  رمبا  أنهم  إىل  مشريين 

تحديدهم  عدم  من  الرغم  عىل  املوالد.  يف  العبني  أو  ورساقا  القروية 

وميكن  الناس  الوعي  هامش  عىل  موجودين  الغجريون  يبدو  بالتدقيق 

صور.  شظايا  خالل  ومن  مخصوصة  سياقات  يف  يتجسدوا  أن  بيرس 

صورة الغجري أكرث حضورا يف الريف حيث ميكن أن ينتموا إىل قبيلة ضمن 

النسق االجتامعي الريفي املعّقد. يف صورة غري متصلة االجزاء، الغجر معروفون 

مبشاركتهم يف املوسيقى املرصية أو عرب الغوازي ومن خالل راقصات قبيلة النور 

إىل  الدخول  من  ممنوعات  حرميية  راقصات  الغوازي  كانت  الجامل.  فاتنات 

القاهرة يف القرن التاسع عرش وهو ما تّم إضفاء الصبغة الرومنطيقية عليه من 

خالل رشيط السنوات 1950 السيناميئ فائق النجاح »متر هندي«. يروي الرشيط 

قصة شاب ثري يقع يف حب غزاوية ويحاول أن يجعل منها شخصا محرتما، 

ويفشل الشاب وتظل الغزاوية حيث تنتمي فبعض الحدود غري قابلة لالخرتاق. 

والكرنفال  الحج  احتفاالت  أي  املوالد،  أثناء  الرتفيه  يف  الغجريون  يعمل 

النبي فحسب  املوالد عىل مولد  والتصّوف اإلسالمية تلك. يف مرص ال تقترص 

محليني  صوفيني  بأطهار  احتفاء  مناسبات  عىل  كذلك  تحيل  أن  ميكن  بل 

قادة  لدى  بها  مسموح  املوالد  ألن  املرصية  السلطات  انتباه  تجلب  ما  كثريا 

الرغم  عىل  املرصيني.  غالبية  وهم  السنة  لدى  ال  ولكن  والصوفيني  الشيعة 

وهي  واسع  نطاق  عىل  املوالد  متارس  عليها  الرسمية  املوافقة  عدم  من 

حيث  والتغايض  للفوىض  مقتطع  زمن  هي  املسيحية،  للكرنفاالت  مامثلة 

وتُنىس  الجندري  للتمييز  الظهر  فيدار  تُكرس  أن  املعتادة  للقواعد  ميكن 

الدوم  العامة.  الهسترييا  من  حالة  يف  الناس  ويرقص  الجنسية  املمنوعات 

الرتفيه  باعتبار ما يجمع بني  املفاجئ  املولد وهو اليشء غري  جزء أساس من 

نساء  وتقوم  املوسيقى،  الرجال  ويعزف  ترقصن  النسوة  الالأخالقية.  والفنون 

من  النوع  بذلك  يقمن  املحرتمات،  النساء  به  تقوم  أن  ميكن  ال  مبا  الدوم 

الدور الوسيط الذي يجعل تصنيفهن »غرباء« قريبا ماّم حّدده جورج زميل. 

من هم غجر مرص إذا؟ لنئ مل يكونوا محل اعرتاف رسمي،هم معروفون 

لدى السكان بكونهم رحل وباعة أحصنة يف ريف مرص أو بوصفهم مشتغلني 

األكرث  املناطق  يف  وشحاذين  كّف  وقاريئ  وغازيني  موالد  وراقيص  بالرتفيه، 

فقرا  األكرث  املرصية  الجامعات  من  جزء  الغالب  عىل  هم  بالنهاية  تحرضا. 

شّكله  الرشق  أّن  من  سعيد  إدوارد  رآه  ما  غرار  عىل  ومهملني.  مهمشني 

الغجريون وبنيت  التاسع عرش »كُِتَب«  القرن  املسترشقون األوروبيون خالل 

صورتهم بوصفهم آخرين عجائبيني )رشقيني( ضمن الحدود األوروبية.لسخرية 

نحو  عىل  تتامثل  حيث  أيضا،  مرص  يف  الغجريني  »َمرْشَقَة«  متّت  األقدار، 

بالغجريني  أو  بالرّشق  تُْقرَُن  التي  تلك  مع  لهم  تنسب  التي  الّسامت  ُمْذِهٍل 

داخل أوروبا. ثنائية الَخطَر بطريْف التنفري واالنجذاب فيها، تلك التي اقرتنت 

بالذكور العرب )املتعصبني الخطرين إلخ( أو بالنساء العربيات )تلك الكائنات 

الَحِرميِيّة الحّسية إلخ( مقرونة بالغجر كذلك. ينظر إىل الرجال عىل اعتبارهم 

)قارئات  وخطرات  غامضات  أنهن  عىل  النساء  وإىل  ورساقا  موثوقني  غري 

عاهرات. أو  غزاويات  أو  راقصات  كن  ما  إذا  ومغريات  ومنجامت(  حظ 

دراسة الغجر يف مرص مثرية عىل نحو مخصوص بسبب األسئلة التي تثريها 

الحدود  تخرتق  للقوميات  عابرة  غجرية  وهويات  مامرسات  أمََثَّة  تجاربهم: 

والّدول-األمم؟ كيف يتّم بناء هذه املامرسات والهّويات وماهي وظيفتها؟ هل 

أن الدوم والروم هم املنبوذون األزليون؟ هل هم التهديد األزيل للهوية الوطنية؟ 

الدينية؟ الدينية وغري  األقليات،  بلد مثل مرص مع مثل هذه  يتعامل  وكيف 

 توجه كل املراسالت إىل ألكسندرا باررس مبارشة عىل العنوان

aparrs@aucegypt.edu 
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بقلم مانويال سالسيدو )Manuela Salcedo(، مدرسة الدراسات العليا في العلوم 
االجتماعية )EHESS(، باريس، فرنسا، ولورا أوداسو )Laura Odasso(، جامعة بروكسال الحرة، 

 بلجيكا، وعضو لجنة البحث في ج د ع اج حول سيرة الحياة والمجتمع
 )Biography and Society )RC38(( 

أحباٌب مزدوجو الجنسية 
مرتاب فيهم في فرنسا

حقوق  تعرضت  األخرية  العرشيات  مر  عىل 

املتكّونني من مواطني  الجنسية  األزواج مزدوجي 

أ(  د  )م  أخرى  دول  ومواطني  االورويب  االتحاد 

النجراٍف حادٍّ. بوصفهم مقيمني ال مواطنني ال يحق 

التمتع إال بعدد محدود من الحقوق فيام  أ  مل د 

صارت وضعيتهم أكرث فأكرث هشاشة. ففي فرنسا 

إدارية  قانونية  وسائل  الحكومة  تستخدم  مثال 

الحميمية  الحياة  يف  للتدخل  عدوانية  ومامرسات 

الجنس  مثليي  من  الجسنية  مزدوجي  لألزواج 

ومختلفيه، بل يبدو أن السلطات الفرنسية تحمي 

بعض الجنسيات وأنواعا من العائالت أكرث من خرى.

وبحوث  لألزواج  استجوابات  خالل  من 

باملشاركة  ومالحظة  املواقع  متعددة  إثنوغرافية 

مزدوجة  العائالت  حقوق  عن  تدافع  ملنظامت 

 Public Ban on مثل   واملهاجرين  الجنسيات 

و األحباب(  عىل  االجتامعي  Lovers)الحجر 

 Association for the Recognition of

 Homosexual and Transgender Rights for

Immigrants and Residents )جمعية )النضال 

الجنسية  املثلية  بحقوق  االعرتاف  أجل(  من 

ومتحويل الجندر املهاجرين واملقيمني( نستكشف 

املتحّول  السيايس  والسياق  القانونية  األشكال 

التي  اإلدارية  املامرسات  عن  املسؤولني  ومواقف 

اليوم.  فرنسا  الجنسية يف  باألزواج مزدوجي  متس 

الهجرة  بني  الهجرة  سياسات  متيّز  فرنسا  يف 

تهّم  التي  أي  االختيارية،  )الهجرة  »االنتقائية« 

املهاجرين فائقي املهارة والعامل الذين يحتاجهم 

تضطر  التي  )الهجرة  »املفروضة«  والهجرة  البلد( 

إليها عائالت املهاجرين وطالبو اللجوء(. املهاجرون 

الذين يحلّون بفرنسا من أجل االلتحاق برشكائهم 

أو لتكوين عائالت يعتربون »أمرا مفروضا« برصف 

نظريا  محمية  العائلية  الهجرة  أن  عن  النظر 

مبوجب الدستور واملعاهدات الدولية. يف الخطاب 

العمومي تختلط يف تناول الهجرة العائلية األبويُة 

د  م  معاملة  ترتهن  الحقيقة  يف  الحدود.  بناء  مع 

ببلدانهم األصلية ودياناتهم ونوعهم االجتامعي  أ 

وتوجههم الجنيس إذ أن مهاجري بعض البلدان ما 

بعد االستعامرية مثل املغرب أو الجزائر يواجهون 

غريهم  يواجهها  التي  تلك  من  أكرث  تضييقات 

بسبب حضورهم الالفت يف فرنسا وما ميس الحياة 

يعترب  ممن  التخوف  آثار  من  لألزواج  اليومية 

و  »العرب«  املسلمني« والخلط بني  »اجتياحا من 

»املسلمني«. للمفارقة متس التأسيسات الترشيعية 

املواطنني الفرنسيني الذين يتزوجون من م د أ أو 

يكونون معهم يف ارتباط مدين، وعليه ميس الوصم 

يصريون  الذين  األوروبيني  رشكاءهم  وكذا  أ  د  م 

»غرباء« يف صلب مجتمعاتهم مرتاب يف تهديدهم 

تظاهرة ضد مضايقة السلطات 
لمزدوجي الجنسية في 

 بوبيجني،باريس.
تصوير: فابريك غابريو

»كان ذلك جنونيا. أصدرت الحكومة الفرنسية أوامرها للسلطات املغربية والقناصل لتجنب 

التعّديات ولكن أزواجا ملتزمني مثلنا يدفعون مثن االختالفات البيّنة يف السياسات الفرنسية... 

حينذاك تكون عرضة لإلهانات« .



33

 العدد ٤ من السلسلة ٤ -كانون االول 201٤    

أجانب.  رشكاء  اختيارهم  بسبب  الوطنية  للهوية 

< الحد من الهجرة

بني  التناقضات  من  العديد  مثة  فرنسا  يف 

القانون واملامرسة. صار الحد من الهجرة العائلية 

خمس  ألقت  عندما   2003 منذ  قانونية  أولوية 

اليومية لألزواج  الحياة  بثقلها عىل  قوانني متتالية 

مزدوجي الجنسية. سنة 2006 هدف قانونان هام 

»ساركوزي 2« و«قانون كليمونت« إىل الكشف عن 

التغري  بالكثري من  الزواج  الزيجات املصطنعة. مّر 

القليلة األخرية بحيث صار قضية  السنوات  خالل 

هجرة كربى... ومل يشهد التزايد يف عدد االرتباطات 

املغشوشة التي تّم فكها من قبل رؤساء البلديات 

يف  كليمونت  ب.  )خطاب  القنصليني  واألعوان 

الجمعية الوطنية بتاريخ 22.03.2006( توقّفا أبًدا.

ضابط السجل املدين مطالب باستجواب املقبلني 

عىل الزواج سوية »أو، إن لزم األمر، فُرادى«، وميكن 

للضابط الذي يشك يف وجود غش أن يرفض السامح 

بإجراء تحقيق جنايئ. عمليا،  بالزواج وأن يطالب 

إىل  يفتقر  زوج  كل  عىل  واجبا  صار   2004 ومنذ 

جواز إقامة فرنيس أن يديل باملعلومات الرضورية، 

وحتى بعد الزواج، عىل األزواج أن يثبتوا استقرار 

الفرنيس)ة( لدى كل اتصال  عالقتهم وعىل الزوج 

من أجل تجديد جواز إقامة زوجه م د أ أن يذهب 

استهالك  بفواتري  ليستظهر  الرشطة  مديرية  إىل 

الزوجية.   املعايشة  ليثبت  مشرتكة  وثائق  أو 

السياسية  الخطاباُت  وصفت   2009 بحلول 

»املصدر  أنها  عىل  الجنسية  مزدوجَة  الزيجاِت 

أصناف  من  مخاوف  أحيانا  مثرية  للهجرة«،  األّول 

جديدة من الزّواج مثل »الزّواج َمْخِفّي املصلحة« 

الرشيك  ينخدع  وفيه  الرّمادي«  »الزّواج  أو 

ال  الذي  األجنبي  رشيكه  يظهره  مبا  )الفرنيس( 

الفرنسية، يف  اإلقامة  الحصول عىل  إىل  إال  يسعى 

مقابل الزواج املصلحي الذي يسمى عادة »زواجا 

الرشيك  فيه  يكون  الشكيل  الزواج  وهو  أبيض« 

الفرنيس عىل متام الوعي بالنوايا الحقيقية لرشيكه 

ومساعدا عىل خداع السلطات. من بني 278600 

ضباط  نقل   2004 سنة  فرنسا  يف  معقودة  زيجة 

السجل املدين 5272 ملفا إىل الرشطة )مبا يساوي 

مبا  فاسدة  زيجة   737 اعتربت  بينها  من   )  %1.9

النهاية  ويف  مصلحة.  زيجات  اعتربت   444 فيها 

مل يدن إال 4 أشخاص بتهمة عقد زواج مصلحي. 

عىل  القانون  يفرض  املواطنة  عىل  للحصول 

الفرنسية«  الجامعة  »اندماجا يف  يثبتوا  أن  أ  د  م 

املواطنني  بحقوق  معرفة  اللغة،  يف  )اختبار 

الزواج  مينح  وال  إلخ...(،  وواجباتهم،  الفرنسيني 

متديد  تم  إذ  الفرنسية  للجنسية  آليا  نفاذا  بذاته 

أشهر  ستة  من  للمواطنة  الرتشح  إمكانية  أجل 

راهنا. سنوات  أربع  إىل   1984 سنة  الزواج  بعد 

< إدارة الزواج مزدوج الجنسية

أكرث  سلطة  للهجرة  املراقبون  املدراء  اكتسب 

الذين  املوظفني  عىل  يتوجب   . تقديرية  فأكرث 

أن  والعمل  اإلقامة  وجوازات  التأشريات  يسلّمون 

نظرة  لهم  تكون  ما  وكثريا  الوطني  األمن  يحموا 

مجحفة تجاه الهجرة بدل أن يكتسبوا معرفة تفهمية 

بالقانون. يحتل هؤالء املوظفون مواقع متدنية يف 

مرتهنة  للسلطة  ومامرستهم  الوظيفة  هرم  سلّم 

بالكيفية التي بها يتمثلون عملهم ومسألة الهجرة. 

من  هو  الرشطة  مديرية  محافظ  رسميا 

ترخيص  عىل  يحصلوا  أن  لألجانب  كان  إن  يقرر 

مامرسًة،  ولكن،  فرنسا،  يف  الرشعية  باإلقامة 

كََمثل  َمثَلهم  الجنسية  مزدوجو  األزواج  يواجه 

 Alex( سبريز  آلكس  يسميه  ما  املهاجرين  كّل 

موظفون  وفيها  األجانب«،  »شبابيك   )Spires

املهاجرين  مع  يوميا  يتعاملون  أنفسهم  يجدون 

الذين  الرؤساء  عن  مفصولة  قذرة«،  »أوضاع  يف 

يفرتض فيهم تطبيق أوامرهم. »القذارة« تتأىت من 

التاّمس مع األجانب وميكن أن تُلمس عن طريق 

األجنبية(«  اللغات  )أصوات  واألصوات  »الروائح 

عىل  املكاتب  ومقرات  االنتظار  قاعات  تعّم  التي 

نقيض املكاتب النظيفة والهادئة التي يعمل فيها 

الشخصية  املواقف  تتحكم  السامون.  املسؤولون 

مع  التفاعل  يف  السياسة  إنفاذ  إىل  الحاجة  وكذا 

مع  أوضاعهم  يفاوضوا  أن  هؤالء  عىل  األزواج. 

صنع  عىل  لديهم  حقيقية  سلطة  ال  بريوقراطيني 

للموظفني  األخرية  السلطة  تحت  هم  إذ  القرار، 

السامني الذين ال متاس بينهم وبني األجانب تقريبا. 

< مواجهة العنرصية وكره األجانب  

مزدوجة  بالعائالت  املتعلقة  السياسات  قادت 

باعتبار  التمييز.  من  متعددة  أنواع  إىل  الجنسية 

إليهم  ينظر  فيهم  مرغوب  غري  أشخاصا  أ  د  م 

الحكوميني  واملوظفني  الرشطة  قبل  من  بدونية 

وكذا  )الفرنسيات(  الفرنسيني  أزواجهم  فإن 

ميكن  ما  يصريون  األجانب  مع  العاملني  املوظفني 

يعملون  أفرادا  أي  »أتباعا«  غوفامن  يسّميه  أن 

عرضة  يكونون  بحيث  موصومني  أشخاص  مع 

لخصائص  ذواتهم. ميكن  لهم هم  الوصم  المتداد 

أن  واملظهر  االقتصادي  والوضع  العمر  قبيل  من 

الحقيقي  الحب  يطال  الذي  االرتياب  من  تهّون 

الوصم  ميحو  ال  ذلك  ولكن  األزواج  يربط  الذي 

معهم. يعمل  من  وكّل  باألجانب  علق  الذي 

الخاصة  الجنسية  مزدوجي  األزواج  حياة 

إىل  األفراد  هؤالء  يعمد  حيث  عمومية  صارت 

وأحاسيسهم  عالقاتهم  عن  املفتوح  الحديث 

الذي  املأزق  تجاوز  بغية  ومشاكلهم  وحبهم 

املثري  من  زيجاتهم.  بوصم  والتنديد  فيه  وقعوا 

مزدوجي  واألزواج  الفرنسية  الدولة  أن  لالنتباه 

للزواج  مختلفة  تعريفات  يقرتحون  الجنسية 

منظورهام  يف  البعض.  بعضهام  عن  بعيدة  غري 

و  الرضوري  الرشط  هو  الحب  االثنني  هام 

والكره  املؤّسسة  العنرصية  ولكن  للزواج.  الكايف 

املجالني  بني  الحدود  يجرفان  لألجانب  الحكومي 

العائلية. حياتهم  ويجتاحان  والعمومي  الخاص 

 توجه كل امراسالت إىل لورا أوداسو مبارشة عىل العنوان
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>

بقلم آيلين توبال )Aylin Topal(، جامعة الشرق األوسط للتقنية )Middle East Technical University(، أنقرة تركيا

الشبح الذي يخيف تركيا

والّسياسية  االجتامعية  التطّورات  أثارت  املاضيني،  العامني  خالل 

طبيعة  هي  ما  السيايس.  البالد  نظام  حول  جديدة  نقاشات  الرتكية 

اآليت؟ وما   2013 يونيو  حزيران  انتفاضة  إىل  قاد  الذي  وما  النظام 

يعود تاريخ النيوليربالية يف تركيا إىل السنوات 1980 ففي 24 كانون الثاين 

االنقالب  كان  أيلول   12 ويف  الرتيك  الهيكيل  اإلصالح  برنامج  جاء   1980 يناير 

العسكري. جاء العسكريون إىل الحكم بهدفني رئيسيني أولهام ترويض اليسار 

التي  االقتصادية  الهيكلة  إعادة  مواصلة سريورة  وثانيهام  والنقابات  السيايس 

الرأساملية  البلدان  مع  العالقات  عىل  وكذا  الرتكية  الربجوازية  عىل  تحافظ 

قواعد  تضع  التي   ،  Bretton Woods( وودز  بريتون  ومؤسسات  الغربية 

وكانت  املرتجم(.  الكربى-  الصناعية  البلدان  بني  واملالية  التجارية  العالقات 

الجديد.  اليمني  سياسات  مع  التوافق  شديدة  العسكرية  بعد  ما  الحقبة 

العدالة  حزب  2002، حصد  سنة  التاريخ،  ذلك  بعد  سنة  وعرشين  اثنني 

والتنمية )ح ع ت( األغلبية الربملانية وكانت تلك هي املرة األوىل التي حكم فيها 

حزب منفرد منذ 15 سنة. أجابت األسواق عىل العموم بإيجابية، وكان ذلك، مثلام 

يربزه تحليل ميويل لينش )Merrill Lynch(، ألن » مجيئ حكومة حزب واحد 

سيعزز التوازنات االقتصادية الرتكية«. مل يخيّب الحزب التوقّعات حيث أعلنت 

الحكومة بعد أشهر قليلة من تسلّمها املقاليد أنها، وعىل طريقها نحو إنهاء 

األزمة االقتصادية القامئة، ستقلص من انخراط  الدولة يف النشاطات االقتصادية 

وستخصخص منشآتها االقتصادية وتلك كانت سياسة ح ع ت املالية الرئيسة. 

أردوغان  طيب  األول  الوزير  كشف   2013 سنة  من  مايو  أيار  شهر  يف 

تقع  منطقة  وهي  تقسيم  ساحة  تطوير  إلعادة  الحكومة  مخططات  عن 

عقود.  طوال  السياسيني  املحتجني  ملقى  وكانت  اسطمبول  من  املركز  يف 

املتبقية  الخرضاء  املساحات  من  واحدة  للساحة،  املالصقة  جيزي،  حديقة 

بناء  إعادة  عىل  التطوير  إعادة  مخططات  تشتمل  املدينة.  مركز  يف  القليلة 

جيزي  حديقة  يف  تاريخية  عسكرية  وثكنة  تقسيم  ساحة  يف  يقع  جامع 

تخصص الحتضان مركب تجاري. وأعلم الوزير األول الجمهور أيضا مبشاريع 

البوسفور.  ثالث عىل  ثالث وجرس  للحكومة مبا يف ذلك مطار  ضخمة أخرى 

َمثَلها كََمثل القوانني التي مّررها ح ع ت مل تكن هذه املشاريع محل مناقشة 

يف الربملان ناهيك عن مناقشتها مع أيّة منظمة من منظامت املجتمع املدين. 

رّد اتحاد غرف املهندسني واملهندسني املعامريني األتراك واتحاد غرف مخططي 

املدن عىل الفور مبعية نشطاء حركيني بيئيني وأعلنت املنظمتان أنهام ستمنعان 

عربات البناء من الدخول إىل الحديقة، ويف 28 أيار ماي نصبتا أّول خيامهام.

الخيام  هادمة  بعنف  املحتجني  الرشطة  هاجمت  ماي  أيّار   31 فجر 

تظاهرة غيزي التزال  تخيف الرئيس 
أردوغان
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مستخدمة القوة املفرطة والقنابل املسيلة للدموع واملدافع املائية عىل من قاوم 

من املحتجني. ُمتخذا موقف الدفاع عن الرشطة جرّم الوزير األول املحتجني 

السالبون(. أو  )النهابون  وشابولكو  املتطرفة«  ب«املجموعات  إياهم  ناعتا 

محتجي  مع  تضامن  نداء  املعارضة  املجموعات  أطلقت  الليلة  تلك  يف 

لالحتجاج  الرتكية  املدن  كل  يف  الساحات  إىل  املاليني  وتدفق  اسطمبول 

أيها  »إرحل  مقاومة«،  كلنا  تقسيم،  »كلنا  مرددين  البولييس  القمع  عىل 

. )أوردوغان(«  طيّب  هو  يقفز  ال  من  كل  إقفز.  إقفز،   « و  الدكتاتور« 

كانا  والسخط  التوتر  أن  إىل  بالنظر  مفاجئة  هذه  الفعل  ردة  تكن  مل 

بعنف  الرشطة  هاجمت   2012 دميسرب  األول  كانون   18 يف  يتناميان. 

للتقنية  االةسط  الرشق  جامعة  أوردوغان  زار  عندما  سلميا  طالبيا  احتجاجا 

القوة  بتحقيق حول  األمر  من  بدال  قمر عسكري.  إطالق  ليشهد   )METU(

يالعار   « قائال  الكلية  األول  الوزير  هاجم  الرشطة،  استخدمتها  التي  املفرطة 

كيفية  طالبهم  يعلّموا  أن  املدرسني  الطالب.عىل  هؤالء  ربوا  الذين  األساتذة 

واالحتجاجات  الجامعة  يف  الالحقة  االحتجاجات  كانت  أّوال«.  االحرتام  إظهار 

أنظار  للقمع، تحت  البالد عرضة  الجامعية عىل طول  املركّبات  التضامنية يف 

إمييك  مرسح  هدم  تم   2013 سنة  من  أفريل  نيسان  شهر  خالل  العامل. 

االنتشار  واسعة  احتجاجات  ولد  ماّم  وتجاري  ترفيهي  لشارع  املجال  إلفساح 

الفلفل. وغاز  املائية  باملدافع  السلمية  املظاهرات  تفريق  تم  أخرى  ومرة 

أواخر  يف  انكشافا  فأكرث  أكرث  املقّنعة  ومحافظتها  الحكومة  تسلط  صار 

وهو  الكحول  بيع  من  يحّد  جديد  قانون  إصدار  مبناسبة   2013 ماي  أيار 

حامية  إىل  يهدف  أنه  إىل  رصاحة  أوردوغان  طيب  أشار  الذي  القانون 

زوج  كان  تقريبا،  الوقت  نفس  يف  الدينية.  القوانني  تعزيز  وإىل  الشباب 

ملرتو  محطة  يف  وضع  إعالن  يف  نقد  محل  التقبيل  تبادال  الشباب  من 

املحطة. نفس  يف  القبل  لتبادل  املئات  اجتمع  ذلك  عىل  واحتجاجا  األنفاق، 

ردا عىل االحتجاجات املتصاعدة تضامنا مع محتجي حديقة جيزي اّدعى 

أوردوغان أنّه » يجد ُعرسا يف تهدئة الخمسني باملائة« الذين صّوتوا له وقال 

جلب  عىل  قادر  ولكني  الشوارع  يف  املحتجني  من  آالف  يكون  أن  »ميكن 

املاليني« إىل الشارع. ونقلت الحافالت أنصاره إىل تجمعات عمومية تحتج عىل 

مظاهرات جيزي مرددة » لنسحق تقسيم« و »أيها األقليون، ال تختربوا صربنا«.

ونسفت  سؤال  محل  السياسية  السلطة  طبيعة  جيزي  مقاومة  وضعت 

أسس حكم ح ع ت خالقة تشققات يف رشعية الدولة. لسخرية األقدار حّفزت 

أوتقراطية رجعية  إىل  املقّنعة  املحافظة  تسلطيته  للنظام من  تغيريا  املقاومة 

مفضوحة. منذ شهر متوز يوليو 2013، وبدال من معالجة التذمرات، جرّم ح 

ع ت معارضيه معتربا جهودهم إضعافا للحكومة و«محاوالت انقالب مدين«. 

مبارشة عىل أثر اتهامات واسعة االنتشار بالفساد ضد الوزيى األول وعائلته 

سّمي  وما  كوالن  الله  فتح  معركة ضد حركة  أوردوغان  أطلق  ديوانه  وأفراد 

ب«الهياكل املوازية« داخل الدولة. بُّث تسجيل صويت، قيل إنّه ُسّجل يوم 17 

والفساد( عىل  بالرشوة  التهامات  وزراء  ثالثة  أبناء  إيقاف  )يوم  األول  كانون 

اإلنرتنت يأمر فيه شخص زُِعم أنه أوردوغان ابنه بأن يتزّود بكّميات كبرية من 

املال. عىل أثر ذلك اّدعى أوردوغان وجود »محاولة انقالبية« و«لوبيات« و«قوى 

ظالمية« تهدف إىل إضعاف الحكومة مبّكرا قبل حلول االنتخابات وطالب باتخاذ 

إجراءات وقائية. ورسعان ما مرر ح ع ت املسيطر عىل الربملان قاونني جديدة 

تضمن الحصانة ألعوان االستخبارات وتكبح حريات الصحافة والتعبري واإلعالم. 

وعىل الّرغم من ذلك تم انتخاب أوردوغان يف التاسع من آب أغسطس رئيسا 

ب51.8 باملائة من األصوات يف انتخابات جلبت نسبة مشاركة ب73.4 باملائة. 

خالل الحملة قال طيب أوردوغان وكّرر أنّه سيكون رئيسا ميدانيا فاعال عىل 

خالف ما كان عليه أسالفه الرشفيون. يبدو مصّمام عىل مامرسة كامل السلطات 

املخّولة له مشاركا يف اجتامعات الحكومة ومعيّنا رؤساء الجامعات وبعضا من 

الفعلية  والرئاسة  القانونية  الربملانية  هذه  تعني  القضائية.  الهيئات  رئاسات 

ُحكاًم من دون خضوع للمحاسبة وهي وصفة مثىل لألوتوقراطية املفضوحة. 

يف مواجهة هذا التغري يف النظام تعاين الدولة الواقعة تحت سيطرة حكومة ح ع 

ت أزمة رشعية عميقة. مثة شبح يخيف الرئيس وحكومته، شبح مقاومة جيزي...
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بقلم ألمزتايزانوف )Almas Taizhanov(، الجمعية الكازاخية لعلم االجتماع، العضو 
الجماعي الدائم في ج د ع اج

التالعب بالرأي العام 
في كازاخستان

مع  مشرتكة  حدود  وأوكرانيا  لكازاخستان 

روسيا وهام تتقاسامن نفس وضعية الجمهوريات 

تشابه  يف  تشرتكان  ولكنهام  السابقة،  السوفياتية 

دميغرافية  خسارة  من  عانيتا  إذ  آخر  مأساوي 

»املركزة  فيها  تسببت  التي  املجاعة  خالل  قاسية 

.1933-1932 سنتي  للملكيات«  الجامعية 

إىل  املجاعة  خالل  والهجرة  جوعا  املوت  أّدى 

حدود  يف  كازاخي   1.840.000 من  أكرث  فقدان 

1934 وهو ما مثل 47.3 % من سكان كازاخستان 

لسنة 1930. تم »تعويض« فقدان ما يقارب نصف 

الهجرة من  املحليني مبوجات عديدة من  السكان 

الثانية  العاملية  الحرب  قبل  الروسية  الفيدرالية 

ذلك  أعاد  كازاخستان  إىل  بالنسبة  وبعدها. 

الكازاخ،  ميثل  مل  حيث  البالد  دميغرافية  هيكلة 

االشرتاكية  الجمهوريات  اتحاد  إحصاء  حسب 

% من  السوفياتية )ا ج ا س( لسنة 1959 إال 30 

السوفياتية  كازاخستان  جمهورية  سكانة  كل 

.1926 سنة   %  58.5 كانوا  أن  بعد  االشرتاكية 

>>

الفرتة  نفس  يف  أوكرانيا  يف  املجاعة  حصدت 

رقم  وهو  أوكراين  ماليني   3 يقارب  ما  حياة 

أن  مبا  الكازاخ  خسارة  من  كان  مام  أقل  نسبته 

ا  ج  ا  إجراء  مع  مليونا   23 بلغوا  أوكرانيا  سكان 

يف  الحكومة  صادرت  الحقا   .1926 إحصاء  س 

أوكرانيا الحبوب فيام خرس معظم الكازاخ الرحل 

وكان  الرئيس.  غذائهم  مصدر  الخاص  مخزونهم 

املجاعة. من  النجاة  يف  أكرب  حظوظ  لألوكرانيني 

نتيجة ملوجات الهجرة من الفيدرالية الروسية 

إىل أوكرانيا وكازاخستان يشتمل السكان الروس عىل 

أقسام ذات بال من سكان الجمهوريتني. تلك كانت 

وال تزال خصيصة للمناطق الشاملية لكازاخستان 

األوكرانية  وللمناطق  روسيا  حدود  عىل  الواقعة 

وهي  ولوغانسك(  )دونستاك  لروسيا  املتاخمة 

الجاري. النزاع  اليوم  تشهد  التي  املناطق  تحديدا 

ليس من بحث سويولوجي متاح حول مخاطر 

األخص  وعىل  كازاخية  انفصالية  حركة  وجود 

حيث  البالد  من  والرشقية  الشاملية  املناطق  يف 

ولكن جّد حدث  بال.  ذات  روسية  ساكنة  تعيش 

ترشين  شهر  يف  إذ  األقل  عىل  واحد  انفصايل 

يف  مسلح  مترد  اندلع   1999 سنة  نوفمرب  الثاين- 

الرشقية  املنطقة  )يف  أوستكامينوغورسك  مدينة 

التمرّد  لروسيا(.كان  املتاخمة  كازاخستان  من 

منهم،   11 روسيا،   22 من  مجموعة  نظمته  الذي 

الفيدرالية  مواطني  من  كانوا  القائد،  فيهم  مبن 

القومي  األمن  لجنة  قبل  تصّد من  الروسية محل 

من  أحكاما  االنفصاليني  كل  وتلقى  الكازاخي، 

وعادوا  كازاخي  سجن  يف  أعوام   8 إىل  ستة 

رساحهم.  إطالق  تّم  أن  بعد  روسيا  إىل  جميعا 

سكان  يظهر  ال  التاريخ  هذا  من  الّرغم  عىل 

بل،  االنفصال،  حيال  كبريا  انشغاال  كازاخستان 

غوشكار مونكو،الزوجة 
الكازاخستانية لسيرجيو 

مونكو،األوكراني المقيم في 
كازاخستان.تعلن »ال للحرب« و و صبغ 

الدموع المتساقطة بلون العلم 
االوكراني . 
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وعىل ما أكّد تحقيق أجري من قبل مركز أبحاث 

)اسرتاتيجية  كازاخستان  يف  وسياسية  اجتامعية 

Strategy( نارص 61 % ضّم روسيا للقرم وكان 23 

% محايدين أو مل يقدروا عىل اإلجابة عىل السؤال 

الرتابية  الضّم خرق للسالمة  % أن  إالّ 6  ومل يقّدر 

رصيح  ترابط  وجود  التحقيق  وبنّي  األوكرانية. 

أو  )الكازاخية  عليه  املسيطر  اإلعالم  وسائط  بني 

الروسية أو الغربية( واملواقف السابقة من النزاع. 

االسرتاتيجي  التطوير  مخطط  إىل  استنادا 

الكازاخية  واإلعالم  االتصال  وزارة  تعتمده  الذي 

إعالم  منظمة   2740 توجد   2015-2011 للفرتة 

مطبوعات  )رشكات  كازاخستان  يف  جامهريي 

بني  من  إلخ(.  إلكرتوين،  وإعالم  تليفيزيوين  وبث 

الكازاخي  اللسان  تستخدم   %  20 املنظامت  هذه 

يف  ويفرتض  الرويس،  اللسان  تستخدم   % و34 

اللّسانني  كال  استخدام  الكازاخية  الوسائط  باقي 

عىل  جدا  ضامر  الكازاخي  اللّسان  حضور  ولكّن 

للمرء  يجوز   بحيث  بالرويس  مقارنا  اإلنرتنت 

تتحدث  كازاخستان  يف  اإلنرتنت  إن  يقول  أن 

التلفيزيونية  القنوات  بإمكان  الروسية رئيسيا، بل 

كازاخستان  نحو  بحرية  تبث  أن  الروسية 

بيرس. الروسية  واملجالت  الصحف  تتاح  وفيها 

إليه  املشار  امليداين  التحقيق  إىل  استنادا 

بالنسبة  أهمية  اإلعالم  مصادر  أكرث  كانت  أعاله 

اإلعالمية  الوسائط  هي  األسئلة  عىل  املجيبني  إىل 

 )%50( كازاخستان  يف  املنتصبة  الجامهريية 

 .)%31( روسيا  يف  املنتصبة  الجامهريية  والوسائط 

اإلنرتنت  مواقع  عىل  األخرى  املصادر  اشتملت 

 )%9( فايسبوك  مثل  االجتامعية  والشبكات 

واألقارب  والزمالء  األصدقاء  مع  واملحادثات 

مصدرا  الغربية  اإلعالمية  الوسائط  وكانت   ،)%7(

من   %1 عن  يزيد  ال  ما  إىل  بالنسبة  للمعلومات 

اإلنرتنت. عىل  التحقيق  أسئلة  عىل  املجيبني 

من  املعلومة؟  يف  اإلعالم  مصدر  يؤثّر  كيف 

بني املجيبني الحاصلني عىل املعلومة من الوسائط 

كازاخستان  يف  املنتصبة  الجامهريية  اإلعالمية 

وال  الروسية،  الفيدرالية  أعامل  عىل   %54 يوافق 

متيّقنني.  غري   %  26 ظل  فيام   %  20 عليها  يوافق 

يعتمدون  الذين  املجيبني  صفوف  ويف  ولكن، 

يف  املنتصبة  الجامهريية  اإلعالمية  الوسائط  عىل 

الفيدرالية  أعامل  عىل  املوافقة  بلغت  روسيا، 

املوافقني. غري  من   %4 مقابل   %84 الروسية 

عىل  يحصلون  الذين  املجيبني  إىل  بالنسبة 

الغربية  الجامهريي  اإلعالم  مصادر  من  أخبارهم 

ساند روسيا 31%، ومل ينارصها 39% وظل 31% غري 

متيقنني. هذه صورة مفاجئة وعىل األخص بالنسبة 

يقرأون  الذين  املجيبون  مييل  أن  توقعوا  من  إىل 

معارضة  إظهار  إىل  ويشاهدونها  الغربية  األخبار 

عىل  يعتمدون  َمن  بنْي  ِمن  الروسية.  لألعامل 

اإلنرتنت مصدرا رئيسا للمعلومة ساند 48% روسيا 

وكان 35 % غري متيقنني ومل يوافقها 17%. ومثلام متّت 

اإلشارة إىل ذلك أعاله فإن اإلنرتنت »روسية« غالبا 

يف كازاخستان ولذلك فإن هذه النتائج غري مفاجئة.

بلغت  الحايل  الرويس  األوكراين  النزاع  خالل 

الحقبة  منذ  مسبوق  غري  مستوى  الدعاية  

التليفيزيون  الكلية عىل  الرقابة  تيرّس  السوفياتية. 

وتؤثّر  الدعاية،  حجم  تزايد  املكتوبة  والوسائط 

روسيا  من  املتأتية  القصوى  الدعاية  مستويات 

الحكومة.  ويف  الكازاخيني  السكان   يف   وأوكرانيا 

يف ذات الوقت ال توجد اليوم عالمات مرئية عىل 

)أي  الكازاخية  اإلعالمية  الوسائط  من  تأيت  دعاية 

الحكومية(. النتيجة هي أن الّرأي العام الكازاخي 

واقعة تحت هيمنة وجهة نظر الوسائط اإلعالمية 

انقساما  أنتج  ذلك  إن  بل  وحكومتها،  الروسية 

إيديولوجيا شديدا يف صفوف السكان  الكازاخيني 

بني من يسّمون »الوطنيني القوميني« و«الليرباليني« 

من  الروس«  و«منارصي  جهة  من  و«املَُغْربَنني« 

جدي  بحث  غياب  يكون  أن  ميكن  أخرى.  جهة 

العام  بالّرأي  املصلحي  التالعب  مجابهة  حول 

تهديدا حقيقيا لالستقرار املستقبيل يف كازاخستان.

توجه كل املراسالت إىل أملز تايزانوف مبارشة عىل العنوان 

almas.diamond@gmail.com

mailto:almas.diamond%40gmail.com?subject=
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>

بقلم إيما بوريو )Emma Porio(، جامعة آتينيو في مانيال، الفيليبين، عضو سابق في اللجنة التنفيذية للج 
د ع اج 2006-201٤ وممثلتها الحالية في المجلس الدولي للعلوم االجتماعية 

مستقبل الكرة األرضية

مركز  يف  اج(  ع  د  )م  االجتامعية  للعلوم  الدويل  املجلس  أعضاء  اجتمع 

واتخدوا  الثاليث  السنوي  اجتامعهم  يف  الجديدة(  )زيالندا  أوكالند  اتفاق 

موضوع  القادمة.كان  السنوات  يف  للعلم  الدولية  التوجهات  حول  قرارات 

يف  البحث  من  سنة  بثالثني  »االحتفاء  والثالثني  الحادي  العام  االجتامع 

العلمية  للسجالت  املفتوح  النفاذ  حول  مهام  قرارا  واتخذ  الكوين«،  التغري 

البحث. تعيري  يف  املرتية  لإلحصاءات  املسيئ  االستخدام  من  وحذر 

عضوية  ذات   1931 سنة  أسست  حكومية  غري  منظمة  اج  ع  ج  م 

 140 ميثلون  عضوا   120( الوطنية  البحثية  الهيئات  من  تتكون  كونية 

عىل  املجلس  أنشطة  تركّز  عضوا(.   31( دولية  علمية  واتحادات  بلدا( 

العلم  ودعم  دوليا،  وتنسيقه  للبحث  التخطيط  هي  مجاالت  ثالث 

باسم  للتحدث  املجلس  تتم دعوة  ما  كثريا  العلم.  كونية  وتعزيز  للسياسات، 

للحكومات  مستشارا  بوصفه  فعليا  يعمل  وهو  الكونية،  العلمية  الجامعة 

البحث.   إدارة  إىل  البيئة  من  متتد  مسائل  يف  املتحدة  األمم  ولوكاالت 

االجتامع   )John Key( يك  جون  النيوزيالندي  األول  الوزير  افتتح 

البحث  يف  ومساهامتها  البالد  تواجهه  الذي  البيئي  التحدي  عىل  ملحا 

املستشارين  كبري   )Peter Gluckman( غلوكامن  بيرت  وألقى  الدويل. 

خطابا  النيوزيالندية  امللكية  للجمعية  السابق  والرئيس  للحكومة  العلميني 

مستوى  يف  العلامء  يكون  هل  املتغرية.  العلم  »طبيعة  بعنوان  افتتاحيا 

برسعة  تتغري  العلم  أنظمة  أّن  إىل  الحارضين  انتباه  ولفت  التحديات؟«. 

يناسبه.  مبا  يعالج  مل  ما  فيه  الجمهور  ثقة  فقدان  إىل  يؤدي  أن  ميكن  تغرّيا 

عىل امتداد خمسة أيام من 31 آب- أغسطس إىل 4 أيول- سبتمرب 2014 راجع م 

ج د ع اج ما أُحرز من تقدم يف برامجه الرئيسة طوال العقود الثالثة املاضية، وهي:

الهيئة ما بني الحكومية حول التغري املناخي  -

برنامج الجيوسفار والبيوسفار الدويل  -

برنامج البحث يف املناخ العاملي  -

علم التنوع البيئي  -

برنامج األبعاد اإلنسانية الدويل  -

برنامج علم األرض  -

اج  ع  د  لج  النهايئ  للربنامج  الربامجي  األساس  النقاط  هذه  وكّونت 

أجل  من  بحث  األرض:  »مستقبل  عنوان  يحمل  الذي  القادمة  للعرشية 

Future Earth: Research for Global Sustainability .»استدامة كونية

تكوين  أجل  من  جهودا  تبذالن  آكادمييتني  مع  رشاكة  اج  ع  د  م  عقد 

 Global Young( للشباب  الكونية  اآلكادميية  هام  العلامء  من  جديد  جيل 

 World Academy( للعلامء  العاملية  واآلكادميية   ))Academy )GYA

سنة  انطلقت  التي  للشباب،  الكونية  لآلكادميية   .)of Scientists )TWAS

1990 مبقرها يف برلني بدعم من آكادميية العلوم األملانية، عضوية تجمع 90 

ومؤمترات  ورشات  بانتظام  وتنظّم  األرضية  الكرة  أرجاء  كّل  من  شابا  باحثا 

علمية  آكادميية  فهي  للعلامء  الدولية  اآلكادميية  أما  بحوثها.  نتائج  ملقاسمة 

مقرها يف  ناميا. من  بلدا   50 العلامء من  أعضاء شبكة من  بني  تربط  كونية 

املستدام  واالزدهار  التجديد  »دفع  إىل  اآلكادميية  تسعى  إيطليا  يف  ترياست 

والدبلوماسية«. والسياسة  والتعليم  البحث  خالل  من  النامي  العامل  يف 

سنة 2010 دعا م د ع اج الجمعية الدولية لعلم االجتامع إىل املساهمة 

مام  الكثري  يزال  ال  ولكن  العلمي.  سعيها  يف  االجتامعية  العلوم  إدماج  يف 

كان  إذا  ما  يف  التفكري  حاليا  تعيد  اج  ع  د  ج  املجال.  هذا  يف  فعله  يجب 

العلوم  جهة  من  قلبها  ينبض  هيئة  يف  املساهمة  يف  املواصلة  املجدي  من 

عضو   )Alice Abreu( آبرو  آليس  كانت   2014 إىل   2010 من  »الصلبة«. 

اللجنة النفيذية السابقة للج د ع اج 2006-2010 واملدير الجهوي للم د ع 

اج ألمريكا الالتينية ممثلة الجمعية يف املجلس. يف األثناء صار ستيورت لويك 

د  البيئة يف ج  البحث 23 حول  للجنة  السابق  الرئيس    )Stewart Lockie(

ع اج رئيسا للجنة م د ع اج للتخطيط االسرتاتيجي والتخطيط 2014-2013,

 توجه كل املراسالت إىل إميا بوريو مبارشة عىل العنوان

eporio@ateneo.edu 

mailto:eporio%40ateneo.edu?subject=


39

 العدد ٤ من السلسلة ٤ -كانون االول 201٤    

>>

فريق حوار كوني 
الروماني

>

بقلم إيللينا سينزيانا سوردو )Ileana Cinziana Surdu(، جامعة بوخاريست، رومانيا

كان  التاريخ  ذلك  منذ   .2012 الثاين  ترشين  شهر  خالل  األوىل،  السلسلة  من  الثالث  العدد  حلول  مع  كوين  حوار  غىل  انضممنا 

الصيغة  ونرش  كوين  حوار  ترجمة  خالل  من  البعض  بعضنا  من  تعلمنا  أننا  مبا  إيجابية  سمة  تلك  ولكن  عدد  كل  مع  يتغري  فريقنا 

االجتامع.  بعلم  باهتاممنا  وشغوفني  متحمسني  الدكتورا  رسالة  تحضري  طور  يف  يزالون  ال  طلبة  وأغلبنا  اجتامع  علامء  كلنا  منها.   الرومانية 

كوين.  مجتمع  استكشاف  فرصة  وزمالئنا،  أساتذتنا  وكذا  الروماين،  الفريق  أعضاء  نحن  كوين  حوار  مواضيع  مختلف  لنا  منحت 

األعضاء،  هؤالء  باستثناء  كوين.  حوار  من  السابقة  الخمسة  األعداد  يف  ساهموا  زمالء  مبعية  ييل  ما  يف  نقدمهم  أعضاء   6 من  فرقنا  يتكون 

كارينيسكو،  هلينا  أنجليكا  فرييش،  كونستانتان  كريتيان  كانتاراجيو،  رومانا  وهم  االقل  عىل  واحد  لعدد  الفريق  إىل  آخر  زميال  عرش  أحد  انضم 

شيكيدي. ليفنتي  إيفان،  غابرييال  دوتو،  ألكسندرو  غابا،  دانييال  آكاسندري،  أندريا  رابان،  مادالني  كاتاويسكو،  غيونا  نادراغن  مونيكا 

د كوزميا روغينيش Cosima Rughiniș أستاذ بقسم علم 

االجتامع يف جامعة بوخاريست ورئيسة تحرير كومباسو 

)Compaso( وهي مجلة للبحث املقارن يف علم االجتامع 

األخرية  وبحوثها  البحث  مناهج  تدرس  األنرتوبولوجيا.  و 

تتناول التكميم وبالغة السؤال يف العلوم اإلنسانية واستخدام 

العلمي. التواصل  يف  الرقمية  االتصال  ووسائط  األلعاب 

 لالتصال:
 cosima.rughinis@sas.unibuc.ro 

إيللينا سينزيانا سوردو Ileana  Surdu طالبة دوكتورا يف علم 

االجتامع بجامعة بوخاريست. لها تجربة يف التدريس بوصفها 

مساعدة يف مناهج البحث يف علم االجتامع و التسويق وهي 

تشتغل عىل املشاريع املرتبطة باالندماج والنمو االجتامعيني. 

بني  والتوزان  الزمن،  اجتامع  عل  هي  اهتاممها  مجاالت 

الحياة والعمل، والعائلة والتقاليد والتواصل غري اللغوي.

  لالتصال:

ileana.cinziana.surdu@gmail.com 

آليانا كوستيانا ستان Alina Costiana Stan بصدداإلعداد 

ليل  وجامعة  بوخاريست  جامعة  يف  الدكتورا  لسالة 

قضية  بحثها  يستكشف  بالتوازي.  )فرنسا(  الثانية 

يف  املهنية  العالقات  ونوعية  العمل  مقرات  يف  العنف 

القطاع العمومي الروماين. هي متخصصة تدقيقا يف أثر 

والتمميز  االجتامعية  السريورات  القانونية يف  املؤسسات 

يف مواقع العمل والجندر وعلم اجتامع اإلدارة العمومية.

  لالتصال: 

costiana_stan@yahoo.com

مرتشحة   Adriana Bondor Adriana بوندور  آدريانا 

بوخاريست.  بجامعة  الاجتامع  علم  يف  الدكتورا  لنيل 

هو  بحثها  وموضوع  االجتامع  وبعلم  بالتاريخ  تهتم 

نشاطاتها  ضمن  من  الروماين.  االجتامع  علم  تاريخ 

التاريخ  مختلفة:  مجاالت  يف  بدراسات  قيامها  املهنية 

يف  دراسات  الروماين  االجتامع  علم  تاريخ  االجتامعي، 

الذاكرة ويف الثقافة وكذا يف الشيوعية يف رومانيا وأوروبا.

الثقافة. امتاع  علم  يف  البحث  مستقبال  تواصل  أن  تأمل 

  لالتصال: 

adrianabondor@yahoo.com

إيلينا تودور Elena Tudor Elena طالبة علم اجتامع يف 

مرحلة الدكتورا وباحثة مساعدة يف مركز أبحاث نوعية 

الحياة )اآلكادميية الرومانية( وفيه تهتم بالهجرة والسياسات 

. تساهم يف مشارع أبحاث تتعلق الدولية باملوضوعني 

وفيها تهتم باملجموعات الهشة لفائدة اللجنة األوروبية و 

املنظامت غري الحكومية املحلية. 

 لالتصال:

elenatudor7@yahoo.com 

مرييام سيهوداريو )Miriam  Cihodariu( مرتشحة لنيل 

وكانت  بوخاريست  بجامعة  االجتامع  علم  يف  الدكتورا 

مرشحة لنيل الدكتورا يف علم االجتامع من جامعة يوهانس 

بوصفها  تدريس  تجربة  لها  )أملانيا(.  ماينس  غوتنربغ يف 

مساعدة وهي باحثة ضمن مجموعات عدة. أداتها البحثية 

املفضلة  is theهي الخريطة الرسدية الذهنية وهي ت 

روادها.  من  واحدة  نفسها  اعتبار  حب   herself to be

ترتكز رسالتها للدكتورا عىل ما يزيد عن السنوات الثالث 

من البحث يف رسديات املهرجانات وإعادة بناء الجامعات.

الرابط: عىل  خلفيتها  عن  أكرث  تفاصيل  عىل  االطالع  ميكن 

http://miriamcihodariu.com/index.html

 لالتصال:

miriam.cihodariu@gmail.com
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Mihai-Bogdan Marian ماريان  بوغدان  ميهاي 

القانون، وله شهادتا  بوخاريستaيف  متخرج من جامعة 

ماجستري يف مجايل األمن الوطني وأمن البيئة الدولية وهو 

بجامعة  الدكتورا  مدرسة  من  الدكتورا  لنيل  مرشح  اآلن 

السياسية  االجتامعية  بالتحوالت  يهتم  وبخاريست. 

وهو  الحديثة  املجتمعات  يف  بالعوملة  العالقة  ذات 

املوضوع  الذي يرغب يف مواصلة عمله اآلكادميي فيه .

 لالتصال:

mihaimarb@yahoo.com 

عامل   Lucian RotariuLucian روتاريو   لوسيان  

علم  كلية  يف  الدكتورا  محلة  فر  وطالب  اجتامع 

بوخاريست.  بجامعة  االجتامعي  والعمل  االجتامع 

يف  ندوات  سري  املاضية  الثالث  السنوات  خالل 

القانون.  اجتامع  وعلم  االنحراف  اجتامع  علم  حقول 

 لالتصال:

stefan.rotariu@sas.unibuc.ro

باالش تليغدي )Balázs Telegdy( يعمل اآلن أستاذا مساعدا 

 Sapientia Hungarian جامعة   يف  االجتامعية  للعومل 

University of Transylvania )Romania(. تحصل عىل 

شهادة املاجستري يف علم االجتامع من جامعة بابش بوالي 

االجتامعية  للمشاكل  الجهوي  التفاوت  فيها  درس  التي 

فر رومانيا. هو اآلن بصدد تحرير رسالته للدكتورا حول 

بوخاريست.  جامعة  يف  الروماين  االجتامع  علم  تاريخ 

مواضيع اهتاممه االخرى تشتمل عىل علم اجتامع االنتقال 

االجتامعية. الشبكات  وتحاليل  املؤسسات  يف  والثقة 

  لالتصال:

telegdyb@yahoo.com 

اجتامع  عاملة   Monica Alexandru ألكسندرو  مونيكا 

بجامعة  واالستشارة  الدقيق  البحث  يف  اآلن  تعمل 

بوخاريست.أمتت رسالتها للدكتورا سنة 2012 بعمل حول 

الهجرة الدولية والحراك االجتامعي وتباين املنازل االجتامعية. 

خالل السنوات القليلة املاضية اشرتكت مونيكا بكثافة يف 

أنشطة منظامت دولية تستكشف الهجرة واالتجار بالبرش.

 لالتصال

alexandru_monica@yahoo.com

متحمسة  دكتورا  طالبة   Cătălina Petre بيرت  كاتالينا 

الدكتورا  مدرسة  ويف  االجتامع  لعلم  الدكتورا  مدرسة  يف 

للعلوم االجتامعية يف جامعة بوخاريست. حصلت عىل 

الحرة  بروكسال  جامعة  يف  أشهر  باربعة  بحث  منحة 

ببلجيكا حيث ستدرس علم اجتامع املعيش اليومي. هي 

مهتمة مبجاالت مثل علم اجتامع الجسد، وعلم اجتامع 

التواصل غري اللفظي، وعلم اجتامع التنظيامت والترصف 

يف املوارد البرشية أيضا. عنوان رسالتها للدكتورا هو » متثل 

. الروماين«  املجتمع  الساءدة يف  الجامل  الشابات ملعايري 

  لالتصال: 

guliecatalina@yahoo.com

تخرجت أوانا مارا ستان  Oana Mara Stan  من جامعة 

بوخاريست بشهادة يف علم النفس و علم االجتامع وبشهادة 

ماجستري يف الترصف يف املوارد البرشية وبدكتورا يف علم 

االجتامع. عىل امتداد السنوات الثاماين املاضية عملت مختصة 

يف املوارد البرشية لفائدة مؤسسات متعددة الجنسيات للبيع 

بالتفصيل واالتصال. مجاالت اهتاممها وخربتها تشمل مخرب 

املقارن والتوازن عمل- حياة  العلمي االجتامعي  البحث 

والنمو شبه الحرضي و اإلرشاد يف املسارات املهنية. هي 

 )Cranet( تتعاون اآلن مع الفريق البحثي الدويل كارنت

. املهنية   والعالقات  الصناعي  التعيري  مجال  يف  العامل 

  لالتصال:

oanamara2000@yahoo.ca 
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