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علم االجتماع اإليطالي

٧.٣

ماتيو بورتوليني،
ريكاردو إيميليو شيستا،
أندريا كوسو،
فالمينيو سكوازوني،
 على أكبر أكبري تابار،
أناليزا مورجيا،
باربارا باجيو،
ماسيميليانو فايرا

ربيع محمصاني
منير السعيداني ترجمة: 

تصميم: 

مارتن ألبرو
نهاية العصر الكوني

أعمدة خاصة

<حفظ ذكرى إيشوار مودي 
<تقديم فريق التحرير التركي 

ميراث االستعمار في 
إبراهيم بريشاكوسوفا

علم اجتماع من أوتياروا

ستيف ماثيومان،
هولي ثورب، 
 إليزابث ستانلي،
 ديالن تايلور،
htروبرت ويب،
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>

تحدي علم االجتماع الكوني

الدولية ع  الجمعية  مع  التزامي  من  األخرية  العرش  السنوات  يف  التفكري  أُعِمُل  ندما 
لعلم االجتامع أندهش للتأثري الوطني املستمر يف شكل علم االجتامع ومضمونه. لنا 
بالتأكيد علم اجتامع ُدويل متثّله عىل الوجه األفضل الجمعية الدولية لعلم االجتامع مبا 
لها من لجان بحث ومجموعات موضوعاتية )ثيمية( ومجموعات عاملة. ولكن، حتى هذه 
الهياكل لها صبغة وطنيةأو إقليمية. تنزع الوحدة التلقائية وشبه األولوية التي يدور غالب 
السوسيولوجيني يف فلكها إىل أن تكون األمة أكرث ماّم هي الكون. نعم نحن لدينا علم اجتامع 
يبحث يف الكوين ولكن علم اجتامع كونيا تعتمده جامعة كونية ال يزال بعيد املنال حتى يف 
العرص الرقمي. للعديد من املشاكل التي نواجه، من قبيل املهاجرين والهجرة والتغري املناخي 
ورأس املال املايل وسلعنة التعليم العايل، بعٌد كوينٌّ، وعىل الرغم من إمكان دراسة هذا البعد، 
وحتى مع إحراز تقدم يف النظريات التي تخصه، ال يزال بناء جامعة من علامء االجتامع 
يتميزون بالكونية يثل تحّديا. ُيثّل ذلك يف جزء منه انعكاسا للتنوع الثقايف، وللتنوع اللساين 
عىل األخص، وهو يف جزء آخر منه ناتج عن الطريقة التي بها يتشكل بها املجتمع املدين، ركيزة 
علم االجتامع، وطنيا بأثر من عالقته بالدولة-األمة. كام يظل من العسري اقتحام حقل التعليم 
العايل ذي الهرمية الراسخة والظروف بالغة التباين عىل امتداد الكون وإن وجب القول إن 
التفاوت بني االختصاصات يكن أن يكون بذات العمق داخل البلدان كام بينها. وبالفعل، 
بني مجموعات محظوظة  الرتابط  أساس  تتكون عىل  ما  بقدر  إال  كونية  توجد جامعة  ال 
من الكوسموبولوتيني الحركيني ووفريي املوارد يفصلون أنفسهم عن املوارد محلية الجذور.

لنا يف هذا العدد مثاالن متضادان عن أثر الوطني يف علم االجتامع. عىل امتداد تاريخه، 
اتسم علم االجتامع اإليطايل بالبلقنة من خالل عالقاته بالكنيسة وبالحزب الشيوعي وبالحزب 
االشرتايك وكذا من خالل االنقسام التاريخي املديد شامل-جنوب، سواٌء بسواٍء. وإذا ما انتهى 
العلم السيايس اإليطايل إىل االفتقار إىل املصداقية جراء جمعه بالفاشية، فإن افتقاد علم 
االجتامع اإليطايل ملصداقيته كان جراء جمعه باأللوية الحمراء واتجاهات راديكالية أخرى. 
باملقابل، لعلم االجتامع النيوزيلندي صالت بالتقاليد الربيطانية يف السياسة االجتامعية وهو 

يصارع مرياث البلد االستعامري الداخيل. تلك جزيرة صغرية ترّوعها أسرتاليا جارتها القوية.

اختصارا للقول متر التأثريات الكونية يف علم االجتامع عىل العموم من خالل توسطات 
علم  تشكل  آثار ضخمة يف  العامل  يف  األمم  ملوقع  وتحصيناتها.  الوطنية  املواريث  تصنعها 
يف  االستعامرية  األلبان  تجربة  عىل  بريشا  إبراهيم  مع  املقابلة  تركز  ذلك  وعىل  االجتامع 

كوسوفا فيام تركز املقابلة مع مارتن آلربو )Martin Albrow( عىل أثر بريطانيا الكوين.

يف الفرتة التي فصلتنا عن صدور عددنا األخري، فقدنا واحدا من أكرث املدافعني حامسة عن 
اندماج علم االجتامع وطنيا وكونيا. كان إيشوار مودي )Ishwar Modi( نذر جهدا مميزا 
ملجلة حوار كوين ولرتجمتها إىل الهندية كام كان ذا فكر رائد يف تدويل دراسات أوقات الفراغ. 

سيكون فقدانه موجعا ولكن مرشوعه سيظل عىل قيد الحياة.

يكن االطالع عىل حوار كوين بسبعة عرش لغة عىل موقع الجمعية الدولية لعلم االجتامع 
.ISA website ج د ع اج

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

االفتتاحية

ملنشورات  السخي  الدعم  بفضل  كوين  تصدر حوار 

)SAGE Publications( سايج

GD

علامء االجتامع االيطاليون يناقشون رصاع علم 
االجتامع يف ايطاليا. 

مارتن ألربو, عامل االجتامع املرموق يروي مسريته 
اىل علم االجتامع الكوين. 

براهيم باريشا يصف محنة األلبان يف كوسوفا 
بالتجربة االستعامرية. 

علامء االجتامع من أوتياروا يكتبون عن تدخالتهم 
املتعددة يف املجتمع. 

http://isa-global-dialogue.net/
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، ساري حنفي، 

فينيتا سينها، بنيامني تيجريينا، روزماري بابرت، إيزابيال بارلينسكا، ديالك 

سيندوغولو، فيلومني غوتيريز، جون هلموود، غييارمينا جاشو، كالبانا 

كانبريان، مارينا كوركيشيان، سيمون مابادميينغ، عبد املؤمن سعد، عائشة 

ساكتنبار، سييل سكالون، ساواكو شرياهايس، غرازينا سكابسكا، إيفانجيال 

تاستسوغولو، شني شون يي، إيلينا زدرافوميسلوفا.

محررون أقليميون:

العامل العريب: ساري حنفي، منري السعيداين.

األرجنتني: خوان إيغناسيو بيوفاين، بيالر يب بويغ، مارتن أورتاسوم

الربازيل: غوستافو تانيغيتي، أندريزا غاليل، أنجيلو مارتينس جدونيور، 
لوكاس آمارال، بوينو آلفيس، خوليو دافيس.

كولومبيا: ماريا خويس آلفاريس ريفادولال، سيباستيان فيالميزار 
سانتاماريا، أندريس كاسرتو آروخو.

الهند: راشمي جني، براغيا شارما، جيويت سيدانا، نيدهي بانسال، بانيك 
باتناغار.

أندونيسا: كامنتو سونارتو، هاري نوغروهو، لوسيا راتيه كوسوماديوي، 
فينا إتريايت، إنديرا راتنا إيراوايت باتيناساراين، بينيديكتوس هاري جوليفان، 

محمد شهاب الدين، دومينغوس إيلسيد يل، أنطونيوس أريو سيتو 
هاردجانا.

إيران: ريحانة جافادي ، نياييش دواليت، كينا عزيزي، ميرتا دانيشفار، 
وحيد النجنزاد.

اليابان: ساتومي ياماموتو، مييك آيويك، مساتاكا إيغويش، مامي إيندو، 
آكان هيغويش، يوكا هريانو، هيكارو هوندا، يومي إيكيدا، إيزمي إيشيدا، 

آينا كوبوتا، يونا نغايي.

كازخستان: آيغول زابريوفا، بيان سامغنبيت، عادل رودينوف، غاين مادي، 
آملاش تليسباييفا، كوانيش تيل

بولونيا: آدم موللر، جاكوب بارزيويسيك، كاتارينا دبسكا، باولينا 
دوماغاالسكا، أدريانا دروزدزسكا، لوكاس دولنياك، يان فريدريك، 

كريستوف غوبانسيك، كارولينا ميخايلويسكا زاجاك، صوفيا بينزا، كينغا 
جاكيال جوستينا كوشينسكا، كاميل ليبينسيك، ميخوالي ميريجويسيك، 

كارولينا ترييزا تليزنسكا، آنا واندزيل، جاسك زيش، لوكاس زالديك

رومانيا: كوزميا روغينيش، رايزا غابرييال زامرفسكو، كوستينال أنوتا، 
ماريا لوريدانا آرسني، تاتيانا كوجوكاري، أندري دوبري، دانيا ألكسندرا 

دومرتيسكو، لوليان غابور، روديكا ليزيانو، مادالينا مانيا، ميهاي بوغدان، 
أندريا إلينا مولدوفيانو، رارش ميهاي موشات، أوانا إيلينا نيغريا، ميورا 

بارافيش، إيون دانييل بوبا، ديانا بروتيانو زاش، إليزا سوار، أدريانا 
سوهودوليناو. 

روسيا: إيلينا زدرافوميسلوفا، آنا كادنيكوفا، آسيا فورونكوفا.

تايوان: جينغ ماو هو.

تركيا: غول تسوبارسيوغولو، إيرماك إيفرين.

بغالديش: حبيب الله خوندر، حسن محمود، كويل رانا، أوس رقية أخرت، 
توفيقا سلطانة، عاصف بني عيل، خريون ناهار، كازي فاديا إيشا، هالل 

الدين، محيمني شودوري.

مستشار إعالمي: غوستافو تانيغويت.

٣

٢  االفتتاحية: تحدي علم االجتماع الكوني 
 

< حالة علم االجتماع اإليطالي
 علم االجتماع اإليطالي عند منعرج القرن الواحد والعشرين،

 بقلم ماتيو بورتوليني، إيطاليا                                                                                                ٤

غرامشي، غريب في موطنه، 
بقلم ريكاردو إيميليو شيستا، إيطاليا                                                                                                                                6

وجها يانوس في علم االجتماع اإليطالي ١9٤5-١965، 
بقلم أندريا كوسو، إيطاليا                                                                                                                                                                 8

تدويل علم االجتماع اإليطالي ١9٧٠-٢٠١٠، 
١٠ بقلم فالمينيو سكوازوني وعلى أكبر أكبري تابار، إيطاليا 

القوالب الجندرية في علم االجتماع اإليطالي، 
١٢ بقلم أناليزا مورجيا، الممكلة المتحدة وباربارا باجيو، إيطاليا 

اختصاص واقع تحت الهيمنة: علم االجتماع في الحقل الجامعي اإليطالي، 
١٤ بقلم ماسيميليانو فايرا، إيطاليا 

< مقابالت من أرجاء العالم
 نهاية العصر الكوني؟ مقابلة مع مارتن ألبرو، 

بقلم رايسا-غابرييال زامفيروسكو وديانا ألكساندرا دوميتريسكو، رومانيا                                                                                 ١6     

ميراث االستعمار في كوسوفا: مقابلة مع إبراهيم بريشا، 
بقلم ال بينو كونو شيفسي، كوسوفا                                                                                                                                                                 ١9

< علم اجتماع من أوتياروا نيوزيالندا
 سياسات السلطة ما بعد كارثة أوتاوتاهي، 

٢٢ بقلم ستيف ماثيومان، أوتياروا نيوزيالندا 

رياضات إبداعية في جغرافيات ما بعد الكارثة، 
بقلم هولي ثورب، أوتياروا نيوزيالندا                                                    ٢٤

إسدال الصمت على االنتهاكات، 
بقلم إليزابث ستانلي، أوتياروا نيوزيالندا                                                    ٢6

 الحركية النضالية واألكاديميا، 
 بقلم ديالن تايلور، أوتياروا نيوزيالندا                                                    ٢8

 في اتجاه ابتداع علم إجرام أهلي، 
بقلم روبرت ويب، أوتياروا نيوزيالندا                                                    ٣٠

< حفظ ذكرى إيشوار مودي )1940-2017(
 شغفه بدراسة أوقات الفراغ، 

٣٢ بقلم راجيف غوبتا، الهند 

 منبع إلهام وإقدام، 
بقلم كارل سبراكلين، الممكلة المتحدة                                                    ٣٤                               

< عامود خاص
 تقديم فريق التحرير التركي، 

٣6 بقلم غول كورباشيوغلو وإيرماك أيفرين، تركيا 
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>>

علم االجتماع اإليطالي 
عند منعرج القرن الواحد والعشرين

>
نرشت للتو, علم االجتامع االيطايل, 1945-2010 الندريا كوسو و ماتيو بورتوليني.

ثلام قلت أنا وأندريا كوسو )Andrea Cossu( م

يف كتبانا املشرتك علم االجتامع يف ما بني 1945-

بدايات  مثلت  ومؤسيس،  ثقايف  ملمح   :2010

التأسيسية  »البطولية«  للحقبة  حدا   1990 السنوات 

ملامرسة  املجال  يف  فاسحة  االجتامع  علم  الختصاصا 

أفضل  كان  احرتافية  وأكــرث  كاريزمية  أقل  علمية 

»االعتياد  من  متناقض  مزيج  أنها  به  وصفت  ما 

 routinization without( املعايري«  مثبت  غري 

أو  علمي  اتفاق  إىل  االفتقار  أثّر   .)standarization

النظرية  والطرائق واألطر  املواضيع  حتى عميل حول 

ما  العالقات  ويف  العلمي  للعمل  اليومية  املامرسة  يف 

املتعددة  جمهورهم  وأصناف  االجتامع  علامء  بني 

السياسية  والنخب  واألجانب،  اإليطاليني  الزمالء  من 

والدينية  االجتامعية  والحركات  واملحلية  الوطنية 

هو  بل  اإلعالمية.  والوسائط  االقتصاديني  والفاعلني 

السوسيولوجية  للجامعة  مشرتكة  نظرة  تطور  منع 

كافح  لقد  وآلفاقها.  واإليتيقية  املهنية  وملعايريها 

االختصاص من أجل بناء رسدية كربى جديدة وقوية 

األساطري  أّن  ذلك  ومستقبله  وحارضه  تاريخه  حول 

الحرب  بعد  ما  اجتامع  علم  »ميالد  حول  القدية 

مقايل  )أنظر   1968 طالب  انتفاضات  أو  الجديد« 

العدد(،  هذا  يف   Chesta, Cossu وكوسو  شيستا 

حتى هي، صارت ضعيفة الداللة لدى علامء االجتامع 

الشباب الذين تلقوا تدريبهم يف املؤسسات األكاديية 

ويعملون بها اآلن.   

السوسيولوجية  املقاربات  تعدد  أن  األكيد  من 

من  العديد  أظهرت  وكام  هذه،  البحث  وأساليب 

املقاالت املنشورة عىل أعمدة حوار كوين، قد طرأ يف 

كل مكان تقريبا عىل امتداد الثالثني سنة املاضية. عىل 

أن التاريخ املتميز لالختصاص يف إيطاليا يُظهر التشظَّي 

 )postmodern fragmentation( الحديث  بعد  ما 

الخمسة  امتداد  عىل  مخصوصة.  إيطالية  بنكهة 

الذي  النيوليربايل  املنعرج  تسبب  األخرية  سنة  عرش 

شهده التعليم العايل عىل امتداد العامل مبا حمله من 

إيديولوجيات التدبري املترصف وروح السوق وبهجومه 

املهن  تعيري  يف  الحرب  بعد  ما  حقبة  طرق  عىل 

بقلم ماتيو بورتوليني )Matteo Bortolini(، جامعة بادوفا، إيطاليا
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>>
اإليطايل،  الجامعية  املؤسسة  إضعاف  يف  األكاديية، 

الذي  الثالث  العتيدة  األكاديية  املجموعات  وتحالف 

الصدع  خطوط  حول   1960 السنوات  أواخر  انعقد 

والشيوعية  الالتينية،  الكاثوليكية  الغامئة:  السيايس 

األكادييني  تشجيع  تم  الوقت  ذات  يف  واالشرتاكية. 

األصغر عمرا عىل توسيع آفاقهم الجغرافية والفكرية 

واملهنية حيث صار اآلن علامء اجتامع إيطاليون أكرث 

دراسية  منح  عىل  أو  شهادات  عىل  يحصلون  عددا 

يف  باستمرار  ويشاركون  الخارج،  يف  الدكتورا  بعد  ملا 

شبكات  يف  بالعضوية  ويشرتكون  الدولية  امللتقيات 

العلامء  من  عدد  هجر  لذلك  نتيجة  كونية.   علمية 

للنرش  رئيسيا  لسانا  اإليطالية  اإليطاليني  االجتامعيني 

وجاعلني  املتحجرة  األكاديية  املوافقات  مع  متباينني 

من علم االجتامع اإليطايل اختصاصا متزايد البعد عن 

التوصل إىل صورة أو مامرسة تكون أكرث تحديدا أو محل 

 Squazzoni توافق أوسع )أنظر سكوازوين وأكربيطار

كوين(.  حوار  من  العدد  هذا  يف   and Akbaritabar

يواجه  الهاّمة،  الديناميات  هذه  كل  إىل  باإلضافة 

موقعه  رئيسية:  ثالثة  تحديات  اليوم  االجتامع  علم 

ضمن  دوره  والفكري،  الثقايف  األمة  مخيال  ضمن 

عموما،  النيوليربالية  واآلكادييا  االجتامعية  العلوم 

أكرب  أحد  والجمعياتية.  املؤسسية  التحتية  وبنيته 

املشاكل التي تواجه علم االجتامع اإليطايل هو افتقاره 

القومي  االجتامعي  املخيال  لدن  من  االعرتاف  إىل 

)أنظر مقايل فايرا Vaira، ومورجيا Murgia باالشرتاك 

كوين(.  حوار  من  العدد  هذا  يف   Poggio باجيو  مع 

الواحدة  اليد  أصابع  عده  يتجاوز  ال  ما  فباستثناء 

علامء  من  األول  الجيل  من  الكاريزماتيني  األفراد  من 

معا  آن  يف  بوصفهم  التفوق  حازوا  الذين  االجتامع 

سياسيني ومثقفني عموميني من املستوى الرفيع ، فقد 

خفت أثر املهنة السوسيولوجية يف املجتمع اإليطايل. 

فمن ناحية أوىل، تساهم ذكرى حركة 1968 اإليطالية، 

السنوات 1970  امتدت خالل  والتي  تاريخيا  البعيدة 

إىل  تورينو  جامعة  خريجي  من  عدد  انضم  )عندما 

علامء  قاد  فيام  اإلرهابية،  الحمراء  األلوية  مجموعة 

نحت  يف  الجديد(  اليسار  منظامت  آخرون  اجتامع 

صورة عنيدة البقاء لعامل االجتامع متحّزبًا ومثقفا غري 

قرار  بفعل  تدعمت  التي  الصورة  وهي  به،  موثوقا 

بوصفهم  راهنا  للفعل  االجتامعيني  العلامء  من  عدد 

إيديولوجيني »ومثقفني عضويني« أو مستشارين لدى 

املجتمع  وجمعيات  والنقابات  السياسية  الحركات 

السنوات  منتصف  ومنذ  ثانية،  ناحية  ومن  املدين. 

بسبب  االنتقاد  إىل  االجتامع  علامء  تعرض   ،1980

البهرجة التي يبدون عليها إىل الحد الذي ينظر إليهم 

تخفى  »ال  أدعياء  أنهم  عىل  األحيان  من  العديد  يف 

جيٌل  كان  ولنئ  تافهون.   )tuttologi( خافية«  عليهم 

أحدث سنا من الزمالء قد برز واشتهر أعضاؤه بوصفهم 

 Ilvo( ديامنتي  إيفو  ضمنهم  ومن  عموميني  مثقفني 

 )Mauro Magatti( ماغايت  وماورو   )Diamanti

وجيوفاين سامي )Giovanni Semi( الذي كان كتابه 

 Gentrification الذي صدر سنة 2015 تحت عنوان

الزمان  والجهد  الوقت  من  كثريا  فإن  ضجة،  أحدث 

تأسيس رشعيته  إلعادة  أو  االختصاص  لتجديد صورة 

االجتامعية. السريورات  حول  املناقشات  ضمن 

يظل مصري علم االجتامع األكاديي يف تشابك مع 

مصري نظام التعليم العايل اإليطايل. سنة 2005-2004 

سعى جهد وطني لتجميع مخرجات األعضاء اآلكادييني 

وتحليله وتعيريه. وعىل الرغم من ضآلة أثرها الفعيل، 

االجتامع  علم  كان  قامتة حيث  لوحة  النتائج  رسمت 

يقتيض  مام  االجتامعية  العلوم  ضمن  وضعا  األسوأ 

بذل جهود أخرى للرفع من جودة البحوث املنشورة. 

عىل  النيوليربالية  برلوسكوين  حكومة  أدخلت  مؤخرا، 

عرضة  كان  راديكاليا  إصالحا  اإليطايل  العايل  التعليم 

للعديد من االنتقادات )القانون 240/2010( ومتسببا 

يف العديد من املعارك العنيفة داخل االختصاص ويف ما 

بني االختصاصات أواخر سنة 2012. أدخل نرش نتائج 

جيدة  انتداب  آلية  العلمي  للتأهيل  الوطنية  الخطة 

حيث مل يتم اعتبار إال واحد من كل خمسة مرتشحني 

مؤهال الحتالل مناصب مستقبلية بوصفه أستاذ تعليم 

اإليطالية  الجامعات  إن  بل  مشاركا.  أستاذا  أو  عال 

الوسط  جامعات  من  أفضل  مواقع  أتت يف  الشاملية 

عىل  الحاصلني  املرتشحني  من  أرفع  وبعدد  والجنوب 

الجامعية. مساراتهم  الستكامل  املستحقة  العناوين 

حول  املجادالت  خيضت  الخلفية،  هذه  عىل 

وحول  االختصاصات  بني  ما  ويف  الجهوي  التفاوت 

تشظي  وحول  الثالث  األكاديية  املجموعات  سلطة 

االختصاص، وكانت ذات لهجة انفعالية غري معهودة. 

ركزت واحدة من أرشس املعارك عىل مقاييس التقويم 

بطريقة  جازت  والتي  قانون2010  ضمن  املدرجة 

المتوازنة مسارات البحث-املكثف. تم تصنيف الورقات 

العلمية املنشورة يف املجالت األجنبية والعضويات يف 

فيام مل  إيجابيا،  تصنيفا  كلها  الكونية  البحث  شبكات 

الوطنية  مؤسساتنا  يف  والخدمة  التدريس  اعتبار  يتم 

جديرا بالتقويم اإليجايب. ويف املعدل العام، أحرز علامء 

ظهورهم  أداروا  الذين  الكسموبوليتانيون  االجتامع 

مواقع  اإليطايل  السوسيولوجي  للحقل  كليا  أو  جزئيا 

أفضل من زمالئهم األكرث اتجاها نحو الساحة املحلية.

يف منتهى األمر، كان للمجادالت حول إصالح 2010 

أثر عميق ورمبا غري متوقع يف الجمعية اإليطالية لعلم 

االجتامع )ج إ ع اج( التي تم بعثها سنة 1983 عىل 

أجل  من  الثالث  للمجموعات  مقاصة1  غرفة  صيغة 

الترّصف املشرتك يف منح املراكز األكاديية والتمويالت 

وسمعتها  صيتها  الجمعية  خرست  تدريجيا  البحثية. 

سلوكها  أقنع  الوطنية،  الخطّة  نتائج  نرش  أثر  وعىل 

باالنسالخ  اآلكادييني  االجتامع  علامء  من  العديد 

تطبيق  مع  بالتوازي  العضوية  تدين  وباعتبار  منها. 

نفسها  تجدد  أن  الجمعية  تحاول  الجديدة،  القوانني 

بوصفها  وسمعتها  العمومي  دورها  تعزيز  خالل  من 

الوقت،  ذات  ويف  ولكن،  االختصاص.  معايري  حاميَة 

الذين يحتلون عىل  قرر علامء االجتامع االقتصاديون 

البحث  تقويم  املعدل عند  أفضل من  العموم مواقع 

يف  مهنية  جمعية  وبعثوا  الجمعية  هجران  العلمي 

 2017 سنة  من  جانفي  ويف  الفرعي.  اختصاصهم 

االقتصادي  االجتامع  لعلم  اإليطالية  الجمعية  عقدت 

)ج إ ع اج اق( مؤمترها الوطني األول مبا يناهز 220 

عضوا منخرطا مبا يعادل تقريبا ُعرُش علامء االجتامع 

إن  سينبئًنا  الذي  هو  الزمن  وحده  اآلكادييني. 

كان  إذا  وما  أكله  سيؤيت  املزدوج  التجديد  هذا  كان 

سيساعد علم االجتامع اإليطايل عىل امليض إىل ما بعد 

التوقع.   تاريخه اضطرابا وامتناعا عن  أكرث فرتات 

توجه كل املراسالت إىل ماتيو بوتولوين عىل العنوان 

matteo.bortolini@unipd.it

1 املقاصة لفظ عريب قديم يشري إىل استخالص الشارين والبائعني ديون 

بعضهم من بعض أثناء عمليات البيع والرشاء وتبادل البضائع واألموال 

مبا يؤدي إىل تصفية ديون الجميع بعضها من بعض. واملقصود يف هذا 

السياق تبادل الخدمات وتقاسم املصالح بني دائنني بها لبعضهم البعض 

مبا يعني التوافق عىل االستغالل املشرتك للوضع مبا يخدم الجميع 

)املرتجم(.

mailto:matteo.bortolini%40unipd.it?subject=
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>>

غرامشي، 
غريب في موطنه

>

علم ف يوضع  ما  عادة  االجتامعية  العلوم  ضمن  املعارصة  املناقشات  ي 

االجتامع النقدي واملاركسية يف نفس الخانة. والواقع أن العالقة بني االثنني 

عسرية اإلقناع ببداهتها. وتجّسد إعادة بناء االختصاص يف إيطاليا يف ما 

الهيمنة عىل دراسة االجتامعي  الثانية بجالء الرصاع من أجل  العاملية  بعد الحرب 

والعالقات النزاعية املوروثة ما بني علم االجتامع واملاركسية.

ليس استخدامي للفظة هيمنة اعتباطيا ذلك أن ازدواجية املاركسيني اإليطاليني تجاه 

علوم االجتامع ممكنة الرّد إىل أنطونيو غراميش )Antonio Gramsci(. انطالقا من 

خلفية غراميش الفلسفية وصوال إىل مفهمته االسرتاتيجية للمثقفني وانتهاًءا بالطريقة 

التي بها استُخِدم عمله من ِقبل الحزب الشيوعي اإليطايل، نجُد العديد من العنارص 

التي ساهمت يف التباعد بني غراميش وعلم االجتامع اإليطايل لحقبة ما بعد الحرب. 

وعىل النقيض من التقدير الواسع الذي حازه غراميش يف أوساط العلامء االجتامعيني 

اإليطايل. االجتامعية  العلوم  أي يف حقل  موطنه«  »غريبا يف  بالفعل  ظّل  الدوليني 

< مثالية ُمَشّفرة تتخلل ماركسية غراميش

يف بنائه إطاره النظري، واجه غراميش ذروة ما بلغه املثقف العمومي يف زمنه 

كروتيش  بينديتو  نابويل-املرتجم(  مدينة  إىل  )نسبة  النابوليتاين  الفيلسوف  عنيُت 

بقلم ريكاردو إيميليو شيستا )Riccardo Emilio Chesta(، معهد الجامعة األوروبية، فييزوله، إيطاليا

انطونيو غراميش.

امتداد  عىل  مهمينا  والسيايس  النظري  أثره  كان  الذي   )Benedetto Croce(

النصف األول من القرن العرشين. والحقيقة أن أكرث من يُستشهد به ويُناقش من 

كروتيش. بل  لينني  وال  ماركس  ليس  السجن  دفاتر  الغراميش  املؤلف  يف  املؤلفني 

»علم  وجود  كروتيش  أنكر  املثالية،  للتاريخانية  نصريا  اعتباره  عىل 

خالله  من  يثبت  أن  أراد  دقيق  إبستيمولوجي  تفكري  يف  منخرطا  لالجتامعي« 

اختصاصا  االجتامع  علم  يكون  أن  إمكانية  استبعاد  إىل  ومنتهيا  القانون  أولوية 

رفضه  األخص  وعىل  الكروتيش،  البارايغم  بحدود  وعيه  من  الرغم  وعىل  علميا. 

»ضديد  إقامة  برضورة  رصاحة  غراميش  نادى  للتاريخ،  فلسفة  املاركسية  اعتبار 

الثقافة  يف  واألرواحية  املثالية  الهيمنة  تجاوز  أجل  من   )anti-Croce( كروتيش« 

الوقت  ذلك  أعامل  بجدية  السجن  دفاتر  عالجت  الوقت،  ذات  ويف  اإليطالية. 

أو  الحد  هذا  إىل  قَِبل  نقدي  منظور  من  وإن  االجتامعي  العلم  يف  الرئيسة 

إيطاليا.  يف  والسياسات  للمجتمع  صارمة  بدراسة  االجتامعي  العلم  بوعد  ذاك 

< صيغة غراميش التوغلياتية 

السنوات  يف  اإليطاليون  املثقفون  بهام  تبّنى  الذيْن  واملتى  الكيف  فهم  بغية 

التمعن  عىل  االقتصار  مبقدورنا  ليس  املثالية  تتخلله  غراميش  لعمل  تأويال   1950

كتابات  نرُشت  فيه  الذي  السياق  يف  ننظر  أن  علينا  ذلك،  عن  بدال  كتاباته.  يف 

يف  ومقاطع  خطاطات  من  عليه  تُركت  ما  بصيغة  نرشة  أول  الرئيسة  غراميش 

يف  مامته  بعد  إال  السجن  دفاتر  تظهر  مل   .1937 سنة  وفاته  زمن  الفايش  السجن 

صيغة أعدها صديقه القديم بلمريو توغليايت )Palmiro Togliatti( الزعيم الرئيس 

 .)Felice Platone( بالتوين  فليتيش  الشيوعي  الصحفي  مبعية  الشيوعي  للحزب 

قسمت الطبعة األوىل عمل غراميش عىل مجلدات مختلفة عدة نرشت يف ما بني 

النهضة  )املثقفون،  و1949  كروتيش(  بينيديتو  وفلسفة  التاريخية  )املادية   1948

وبالتوين  توغليايت  قدم  ماكيافيليل(.  حول  ومالحظات   ،)Il Risorgimento(

نََسٍب  بناء  معيدين  اإليطايل  الثقايف  للتقليد  الرئيس  الوريث  أنه  عىل  غراميش 

 1817  March  28(  Francesco de Sanctis سانكتيس  دي  يشمل  مثايل  فكري 

 –  1822  May  12(  Silvio Spaventa( وسبافينتا   )))1883  December  29  –

 February  –  1843  ,2  Antonio Labriola )July( والبريوال   ))1893  June  20

اسرتاتيجية  تفعيل  تم  ذاته  اآلن  ويف  غراميش.  إىل  لينتهي  وكروتيش   ))1904  ,12

واضحة للهيمنة الفكرية من خالل استخدام »نيو-ماكيافيليل« شاذ لتحليل غراميش 

الحديث«.  »األمري  أنه  عىل  إليه  يحيل  كان  ما  أو  الجامهريي  الحزب  لتشكيل 

هدفني  إىل  يسعى  هذا  املخصوص  املاركيس  الفيلسوف  عمل  تأطري  كان 

التاريخية  واملثالية  كروتيش  مع  ارتباط  يف  غراميش  يصري  أن  أولهام  مزدوجني. 

املهيمنة،  الربجوازية  صفوف  يف  الشيوعي  الحزب  لثقافة  الترشيع  يتم  بحيث 

الوجهة  تتدعم  بحيث  تغيريا  يشهد  أن  الفكري  مرياثه  عىل  يكون  أن  وثانيهام 

ومَبَْوقعة  للحزب  توغليايت  بزعامة  التاريخية  للحركة  الجديدة  النيوماكيافيلية 
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هذه  خالل  من  العاملة.  للطبقة  القائد  الرئيس  السيايس  الفاعل  بوصفه  الحزب 

الصياغة قُّدم غراميش عىل أنه مدافع عن القيادة الديقراطية التمثيلية للحركات 

بالثقافات  مهتام  أكادييا  يكون  أن  بدل  تقدمي  برجوازي  وفيلسوف  االجتامعية، 

املستلحقة )subaltern cultures(، ومثايل تاريخي ُمنِكر لقيمة العلوم االجتامعية.

< الصلة الغائبة

من  لجيل  مفتاحية  أداة  غراميش  عمل  صار   1950 السنوات  امتداد  عىل 

االجتامعية  العلوم  يتهمون  فيام  يسارية  برجوازية  خلق  إىل  الساعني  املثقفني 

الواليات  من  مستوردة   )”tool of the bosses“( للزعامء«  »أداة  بكونها  الوليدة 

من  واحدا  أن  والحقيقة  إيديولوجيا.  العاملة  الطبقة  ترويض  بهدف  املتحدة 

أوليفيتي  أدريانو  املقاول  الريادي  هو  اإليطاليني  االجتامع  علم  أنصار  أكرث 

االشرتايك  بالحزب  ذوي صالت  ومثقفني  تقنيني  )Adriano Olivetti( جّمع خرباء 

االجتامعية«  العالقات  »قسم  أوليفيتي  بعث  إيفريا،  يف  رشكته  ضمن  ومّولهم. 

األمريكية  السوسيولوجية  األعامل  دراسة  الشبان  األكادييني  بإمكان  كان  حيث 

الصناعية. العالقات  دراسة  يف  السوسيولوجية  األدوات  واستخدام  املؤثرة 

لبعث  أوليفيتي  مرشوع  حيال  متشككني  الشيوعيون  والزعامء  املثقفون  ظل 

يبتغي  أنه  إليه عىل  ناظرين   )community enterprise( الجامعاتية«  »املنشآت 

تفادي النزاع الطبقي من خالل »أنسنة التقنوقراطية«. يف مقالة له ظهرت عىل أعمدة 

فابريزيو  الشيوعي  املثقف  Il Contemporaneo خالل شهر سبتمرب 1955 قدح 

الثقافية والسياسية معتربا إياها  أونوفري )Fabrizio Onofri( يف حركة أوليفيتي 

مسيانية غريبة1  مصّورا رشكة أوليفيتي كام لو كانت رّب األرباب وواصفا عامل االجتامع 

فرانكو فريارويت )Franco Ferrarotti(، ذراع أوليفيتي اليمنى، بأنه نبيّه املحّمدي. 

خالل السنوات 1950 صارت الغرامشية الرسمية فلسفة تاريخية مثالية مبنية عىل 

افرتاضات نظرية تعوزها االختبارات اإلمبرييقية ودليال عمليا »للديقراطية التقدمية« 

التي ابتدعها توغليايت واسرتاتيجيًة تهدف إىل الظفر بتنازالت تدريجية لفائدة الطبقة 

اإليطالية.   الجمهوريّة  ضمن  القامئة  الديقراطية  املؤسسات  داخل  من  العاملة 

اإليطايل  الشيوعي  الحزب  مجموعات  ظهور  مع  لغراميش  بديلٌة  قراءٌة  برزت 

متخضت   ،1955 سنة  ففي  اثنني.  حادثني  أثر  عىل  الجديدة  النقدية  اليسارية 

الطبقة  حركة  مراكز  من  واحد  وهي  فيات،  لرشكة  الداخلية  النقابية  االنتخابات 

العامة  الكنفدرالية  شهدت  حيث  صادمة  نتيجة  عن  وطنيا،  األقوى  العاملة 

وواحدة  إيطاليا  اليسارية يف  النقابات  أهم  واحدة من  اإليطاليني، وهي  للشغالني 

تدحرج  الصناعية،  القاعدة  ذوي  اإليطايل  الشيوعي  الحزب  حلفاء  أقوى  من 

أجج  ذلك،  بعد  سنًة  تقريبا.  النصف  إىل  عليها  حصلت  التي  األصوات  عدد 

مجادلة  عن  متمّخضا  التذمرات  من  بودابست  يف  لالحتجاجات  السوفيايت  القمع 

الحزب. منهم  العديد  غادر  الذين  اليساريني  املثقفني  صفوف  ضمن  واسعة 

مجموعة  ضمنهم  )من  وملتزمون  سنا  أحدث  مثقفون  بدأ  وعندما  ولكن، 

يف   ))Raniero Panzieri( بانزيريي  رانيريو  يقودها  كان  التي  الحمراء  الكراسات 

نحو  استداروا   ،  1950 السنوات  منتهى  يف  املأمسسة  اإليطالية  املاركسية  تحدي 

شكل من البحث السوسيولوجي املناضل )التحقيق ضمن صفوف الطبقة العاملة 

inchiesta operaia( بغية نقد تأويل توغليايت لغراميش. ولكن ذلك مل يؤد إىل أي 

إعادة اكتشاف للمنظّر حيث مل يتم ذلك بالفعل إال سنة 1967 عندما دفع معهد 

يُطلق  مل  حوار  يف  مساهمته،  استكشاف  عىل  األكادييني  االجتامع  علامء  غراميش 

رغم ذلك برنامجا علميا جادا. وفيام كانت انتفاضات 1968 تساعد عىل تجديد علم 

االجتامع النقدي من خالل استجالب أعامل من مدرسة فرانكفورت أشاح معظم علامء 

االجتامع بوجوههم عن النظريات النقدية يف مسعاهم نحو إضفاء الصيغة املهنية 

عىل االختصاص. ومع حلول أزمة املاركسية والنظريات املاكروسوسيولوجية يف نهاية 

السنوات 1970، بدا كام لو كان غراميش مجرد موضوع من بني مواضيع تاريخ الفلسفة.

هاهنا تكمن املفارقة، إذ، ويف مرحلة فارقة من ظهورهم وتعزيز مواقعهم يف 

إيطاليا مل يكن ال علامء االجتامع األكادييون وال علامء االجتامع النقديون قادرين 

عىل التقاطع »غراميش الحقيقي«. وفيام كانت نظريات غراميش عىل امتداد بقية 

العامل من الواليات املتحدة حتى اململكة املتحدة وصوال إىل أمريكا الالتينية والهند 

الثقافية  الدراسات  االجتامعي ضمن  العلمي  للبحث  فكرية حاسمة  مفاتيح  توفر 

الدولية  العالقات  السيايس ويف  االقتصاد  املستلحقة وكذا يف  ودراسات املجموعات 

االجتامع  قبل علامء  إيطاليا، من  النطاق يف  واسع  تجاهل  كانت مساهامته محل 

األكادييني والنقديني سواء بسواء، وهو األمنوذج الذي كان يعني أن املفكر الرسديني 

موطنه«.   يف  »غريبا  شاسع  امتداد  وعىل  ظل،  فيام  كونيا  مثقفا  صار  العظيم 

>riccardo.chesta@eui.eu< توجه كل املراسالت إىل ريكاردو شيستا عىل العنوان

1 املسيانية، واسمها مشتق من مسيا أو املاشيح أو املشيح حسب النطق العربي، هي االعتقاد يف وجود نبّي 

ُمخلّص يظهر آخر الزمان ليمأل األرض عدال أو ليخلص املبتلني من عذاباتهم. وينترش هذا االعتقاد بصيغ 

مختلفة متخلال العديد من العقائد اليهودية )املاشيح( واملسيحية )االعتقاد االلفي( واإلسالمية )املهدي 

املنتظر( -املرتجم.

mailto:riccardo.chesta%40eui.eu?subject=
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>>

وجها يانوس١ 
في علم االجتماع اإليطالي ١9٤5-١965

>

تسلكها ت التي  الطريق  مصاعب  تفاوت 

القبول  حيازة  نحو  العلمية  االختصاصات 

خوض  ال  يقتيض  ومبا  واملأسسة،  الثقايف 

وضع  وكذلك  بل  فحسب  الحدود  حول  مناقشات 

خاللها  من  حرصية  وأحيانا  معقدة  تحتية  بنية 

أمكنه  ما  واالزدهار  التموقع  من  االختصاص  يتمكن 

األمل يف ذلك. يف هذ،ا مل تكن إيطاليا ما بعد الحرب 

العاملية الثانية استثناًء وعىل األخص يف ما يهم العلوم 

االجتامعية. ولطاملا تم النظر إىل العلوم السياسية عىل 

وصم  اإلحصائيات  وتحملت  »فايش«،  اختصاص  أنها 

انخراطها ضمن الجهود االستعامرية، وسادت الفلسفة 

للعلوم  العديدة  انتقاداتها  مع  بالتوازي  املثالية 

االجتامعية وعىل األخص تجاه أضعفها جميعا عنيُت 

علم االجتامع. 

خطواته  اإليطايل  االجتامع  علم  خطا  ذلك،  عىل 

من  صدر  مبا  ال  موسومة  مواتية  غري  بيئة  يف  األوىل 

بقلم أندريا كوسو )Andrea Cossu( جامعة تورينو، إيطاليا

فرانكو فريارويت، واحد من املؤسسني لعلم االجتامع االيطايل املهني.

مثقفي  عن  سياسية  وهجومات  أكاديية  عدائية 

بل  فحسب  العضويني  اإليطايل  الشيوعي  الحزب 

التي  تلك  الجامعية  املؤسسية  بالضغوطات  وكذلك 

الصاعدة.  لالختصاصات  منافذ  خلق  جهود  عرّست 

النازلة من فوق  الضغوط  القاتل ما بني  املزيج  وكان 

الدولة  بريوقراطية  َعَنيُْت  تحت،  من  الصاعدة  وتلك 

وديناميات الباتريونيالية املحلية، يعني أن عىل علامء 

الجامعات  خارج  اختصاصهم  يطوروا  أن  االجتامع 

أساسا. وعىل الرغم من أنهم فعلوا ذلك من موقع غري 

سيادي أحيانا، ساعد علامء االجتامع عىل تأسيس بنية 

ومعاهد  ودور نرش  بحث،  مراكز  من  تكونت  تحتية 

العمل االجتامعي وكانت تلك تشكيلة  تكوين أعوان 

عندما   1960 السنوات  بعد  ما  حتى  أثرا  خلفت 

الجامعية. الرتب  ضمن  االجتامع  علامء  بقبول  بُِدأ 

مأسسة  حول  التفكري  دار  ما  كثريا  إيطاليا،  يف 

علم االجتامع حول تاريخ املواقف الفكرية. عىل أنه 

بورتولوين  وماتيو  أنا  حاججنا  ومثلام  علينا،  يتوجب 

يف علم االجتامع 1945-2010، أن نحفر أعمق حتى 

األكادييني  من  فوجا  يجعل  الذي  السبب  نفهم 

االختصاصات  ضمن  مهمشني  كانوا  ما  كثريا  الشبان، 

ثم  اجتامع  علامء  صاروا  درسوها،  التي  املأمسسة 

يتوجب  آخر،  وبتعبري  باألكادييا.  الحقا  التحقوا 

إخضاع اكتشاف علم االجتامع من قبل هذا الفوج إىل 

تفحص سوسيولوجي بالرتكيز عىل الحقول والعالقات 

القدرة  عىل  الرتكيز  تصويب  إعادة  أي  والسريورات 

ميزت  التي  املقصودة  واالسرتاتيجيات  الفعل  عىل 

العدد األكرب من أرصدة االختصاص السابقة يف إيطاليا.

فيها  التي  )السنة   1951 بني  ما  العقد  شهد 

االجتامع  علم  كراسات  أهمية  املجالت  أكرث  تأسست 

)Quaderni di Sociologia( من قبل فرانكو فريارويت 

الفيلسوف نيكوال  )Franco Ferrarotti( ومستشاره 

)حينام  و1961   ))Nicola Abbagnano( أبانيانو 
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أثر  عىل  اجتامع  علم  كرايس  ثالث  أول  تأسيس  تم 

مباراة وطنية( تشييد بنية االختصاص التحتية وبعث 

البالد.  االجتامع يف  يزال يثل أهم مواطن علم  ما ال 

 Diana( بينتو  ديانا  كان، قسمت  ما  إىل  التفاتتها  يف 

تقريبا:  متساويتني  فرتتني  إىل  الحقبة  تلك   )Pinto

باكتشاف  موسومة   1956-1950 الفرتة  كانت  فلنئ 

الفرتة  خالل  اكتسب  االختصاص  فإن  االجتامع،  علم 

األخرية من الحقبة »مركزية ثقافية«. ولكن قد تكون 

الحالة. لتصوير  أفضل  استعارة  املركزية«  »التعددية 

عىل الرغم من أن الجامعة كانت مؤسسة مركزية 

مل  االجتامع  علامء  فإن  اإليطايل  الثقايف  الحقل  ضمن 

السنوات  منتهى  حتى  األكادييا  إىل  بكثافة  يلتفتوا 

االجتامع  علم  وزمالؤه  بالبو  شخص  حينام   ،1960

بأن  الحلم  بفشل  معتربين  مخاطرة«  »علم  بوصفه 

القيادة يف  يتمكن علامء االجتامع من احتالل مواقع 

الجامعية  املواقع  أن  قدروا  ثم  ومن  البالد  تحديث 

قبل  عيش.  موارد  مجرد  االجتامع  علامء  إىل  بالنسبة 

يف  التحتية  االجتامع  علم  بنية  كانت  التحول،  هذا 

مراكز  يف  مجسدة  رئيسيا،  األكاديية  خارج  إيطاليا 

والدفاع  للحيطة  القومي  املركز  قبيل  من  بحث 

 Centro Nazionale di Prevenzione( االجتامعيني

الثقافية  والجمعيات  ميالنو،  يف   )e Difesa Sociale

بولونيا،  يف   )Il Mulino( الطاحونة  قبيل  من 

 )Comunità( والحركات السياسية من قبيل كومينيتا

كانت  الذي  أوليفيتي  أدريانو  املقاول  أسسها  التي 

رؤيته املقاوالتية غري املعتادة ترى أن العلم االجتامعي 

داخل  للجامعات  التمكني  يف  حياتية  أداة  التطبيقي 

البحثية  املراكز  هذه  ونسجت  وخارجه.  املصنع 

ومنظامت  ثقافية  مؤسسات  مع  ممتدة  عالقات 

فيام  واليونسكو(  فورد  مؤسسة  قبيل  )من  دولية 

 )Einaudi( إينودي  فيهم  مبن  بارزون  نارشون  كان 

وإيل  أيضا(  هي  أوليفيتي  أسسها  )التي  وكومينيتا 

مولينو منخرطني، ويف آن معا، يف املناقشات الفكرية 

مختلفا  االجتامع  علم  يكون  بها  التي  الكيفية  حول 

عن اختصاصات أخرى )والفلسفة عىل األخص منها( 

يف  امليدانية.  واألعامل  اإلمبرييقية  التحاليل  نرش  ويف 

من  مأمسسة(  )غري  سائبة  شبكة  كانت  الوقت  ذات 

األكادييني العاملني يف بعض الجامعات )ميالنو، جنوة، 

تورينو، فلورنسا وبورتيتيش( توايل االشتغال بالبحوث 

االجتامع  وعلم  الصناعية،  العالقات  يف  التطبيقية 

االنتخابية. والجغرافيا  الجامعات  ودراسة  االقتصادي 

االجتامع  علم  كان  إًذا،  السنوات 1950  أواخر  يف 

اإليطايل اختصاصا يانويس امللمح، منشطرا بني الرتكيز 

أداًة  الوظيفية(  نحو  قوي  ميل  )مع  النظرية  عىل 

من  املبذولة  والجهود  جهة  من  الرشعية  الستكامل 

وكانت  ثانية.  التطبيقي من جهة  البحث  إنجاز  أجل 

تعني  »النظرية«  كانت  ما  كثريا  إذ  ممتزجة  النتائج 

مؤلفات  يف  لقراءات  وجزيئ  دغاميئ  إنتاج  إعادة 

الزارسفيلد،  وبول  مريتون  وروبرت  بارسونز  تالكوت 

يلتزم  امليداين  العمل  كان  ما  كثريا  وباملقابل 

املبسطة  واإلثنوغرافيا  املكررة  املعيارية  بالتحقيقات 

املبتكر.  للبحث  املجال  من  القليل  إال  يدع  مل  مبا 

ولكن، وعىل الرغم من هذا الرتكيز املضيّق، تحول 

علم االجتامع إىل »«علم اعتيادي«، يشء تلح الحاجة 

)مبن  األول  الجيل  اجتامع  علامء  واستخدم  إليه. 

 Alessandro( بيزورنو  وآليساندرو  فريارويت  فيهم 

 )Sabino Acquaviva( وسابينو أكوافيفا )Pizzorno

وإيجونيو بينايت )Eugenio Pennati( وآشيل أرديغو 

 Luciano( كافاليل  ولوشيانو   )Achille Ardigò(

 )Giorgio Braga( براغا  وجيورجيو   )Cavalli

كانت  الذين   )Filippo Barbano( باربونا  وفيليبو 

 )libero docente( مواقعهم بوصفهم أساتذة أحرارا

الجامعات( خرباتهم  يف  دروسا  يلقوا  بأن  لهم  تسمح 

الجامعات  لتأسيس مواطن لالختصاص يف  وأرصدتهم 

أكرث  جديدا  جيال  دربوا  املوقع  ذلك  ومن  الكربى. 

سياق  يف  االختصاص  رتب  أعضاءه  احتل  تخصصا 

الجامهريية  الجامعة  نظام  نحو  إيطاليا  تحول 

مركزية.  أكرث  االجتامعية  العلوم  فيه  صارت  الذي 

تغري   1960 السنوات  امتداد  وعىل  ذلك،  عىل 

اتخاذ  حلم  انقىض  عميقة.  بصفة  االختصاص  مشهد 

علامء االجتامع مستشارين لدى أمري تحديث إيطاليا 

أكرث  وضعية  االجتامع  علم  وجد  ذلك  عن  وبدال 

األكادييا  تلك  وخارجها،  األكادييا  داخل  استقرارا 

للتدريب  الرئيس  املوقع  إليه  بالنسبة  صارت  التي 

املانحة  املؤسسات  أوىل  وتأسست  اإلنتاج.  وإعادة 

للشهادات يف االختصاص يف تورينو سنة 1962 وعىل 

أثر هذا االختيار ذي الوقع املصريي تم تأسيس كليات 

تعليمية  مساقات  وجود  مع  أخرى  اجتامع  علم 

السياسية.  العلوم  كليات  يف  االجتامع  علم  يف  رئيسة 

وعليه، وبعد عرشين سنة من املحاوالت الخجولة 

التي خيضت إلكساب علم االجتامع الرشعيَة يف إيطاليا، 

االختصاص  عىل  األكاديية  الصبغة  إضفاء  انطلق 

انطالقة قوية. لزمن طويل، كان علم االجتامع اختصاصا 

املعتادة  املطالب  من  بأثر  وتقاليده  حقله  يُهنَدس 

للبحث أكرث مام كان بأثر من الصيت الفكري املقرون 

أن  املفاجئ  يكن من  األكاديي. وعليه مل  القبول  إىل 

أوقع هذا املنفى خارج قاعات األكادييا آثارا عميقة 

موجها ال مواقف علامء االجتامع فحسب بل وكذلك 

التوجه  وكذا  تبجيل  محل  يكون  الذي  البحث  نوع 

النظري بل واألسامء الرئيسة. ومل يتخذ علم االجتامع 

واإلمبرييقي  النظري  التعقد  نحو  الحاسمة  خطواته 

)بل   1960 السنوات  أواخر  من  انطالقا  إال  واملنهجي 

   .)1970 السنوات  خالل  إال  حّقا  ذلك  يكن  مل 

توجه املراسالت إىل أندريا كوسو عىل العنوان

>andrea.cossu@unitn.it< 

1 يانوس )أو جانوس( ويكتب باألحرف الالتينية Ianus(( هو إله 

البوابات واملداخل واملخارج واملمرات والطرق واالستحاالت يف األساطري 

الرومانية ولذلك يعترب مثريا للنزاعات وللحروب، واضعا ألوزارها، 

وحاسام يف مآالتها. يُصّور يانوس ويُنحت بوجهني، وجه يتجه إىل 

املستقبل ووجه يلتفت إىل املايض، وهو تقليديا إله شهر يناير الذي 

منه اشتق اسمه )املرتجم(.

mailto:andrea.cossu%40unitn.it?subject=
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>>

تدويل علم االجتماع في 
إيطاليا 

من ١9٧٠ إلى ٢٠١٠

>

التعليمية ي املؤسسات  من  واسع  طيف  يف  اإليطاليون  االجتامع  علامء  عمل 

والبحثية موزعة عىل جهات عديدة يف إيطاليا. وقد سمحت املواقع الوظيفية 

ممتزجة  تعديالت  من خالل  تطورت  التي  التحفيزية  واملامرسات  املستقرة 

»الباراديغمية«  املدارس  وتعايش  تحت،  من  والصاعد  فوق  من  النازل  بني  األثار 

املتنازعة و«الزمر« املحلية، لعلامء االجتامع بأن يوسعوا أثرهم األكاديي وأن يجدوا 

لهم مواقع يف العديد من املؤسسات. فعىل سبيل املثال، ياثل عدد أعضاء الهيئات 

االقتصاديني  اإليطالية عدد زمالئهم من  الجامعات  التدريسية يف علم االجتامع يف 

كان  ولنئ  ولكن،  مساعد(.  وأستاذ  مشارك  وأستاذ  عال  تعليم  أستاذ  ألف  )حوايل 

هذا املشهد يصّور تطور جامعتنا الناجح، ليس واضحا إن كانت هذه املامرسات قد 

حّفزت البحث املمتاز أم أرضت به. 

من أجل الحصول عىل معطيات كمية حول منشورات علامء االجتامع اإليطاليني، 

بحثنا عن أسامء مجموع األلف ومائتني وسبعة وعرشين )1227( عاملا اجتامعيا إيطاليا 

بقلم فالمينيو ساكوازوني )Flaminio Squazzoni( وعلي أكبر أكبري تابار )Aliakbar Akbaritabar( جامعة بريشيا، إيطاليا

 تدويل علم االجتامع االيطايل، 2015-1973 .

)مبن يف ذلك من تم انتدابهم يف برامج ما بعد الدكتورا سنة 2016( عىل موقع وزارة 

 Scopus  التعليم العايل والبحث اإليطالية اإللكرتوين ومن ثم بحثنا يف موقع سكوبوس

الذي يشمل املجالت العاملية وأشغال املؤمترات واملؤلفات املفردة وفصول الكتب وكذا 

أغلب املجالت الوطنية املرموقة طوال الفرتة ما بني السنوات 1970 والسنوات 2010.

منشور  األقل  عىل  لهم  اإليطاليني  االجتامع  علامء  من   %  63.8 أن  عىل  وقفنا 

اجتامع  علامء  ثالثة  كل  من  واحدا  أن  ذلك  ويعني  مفهرس عىل سكوبوس  واحد 

يف إيطاليا ال سجّل له يف املجالت العاملية املعرتف بها، وأشغال املؤمترات وسالسل 

االجتامع  علامء  أسامء  بعض  وتظهر  صيتا.  إيطاليا  مجالت  أعىل  عىل  أو  الكتب 

أكرث  منهم  خمسة  نرش  فقد  املعطيات.  مصفوفة  يف  متواترة  بصفة  اإليطاليني 

 249( منهم   %  20 يقارب  ما  ينرش  مل  أخرى  ناحية  ومن  مفهرسا  منشورا   35 من 

مساراتهم  كامل  امتداد  عىل  منهم  واحد  لكل  واحدا  مقاال  إال  اجتامع(  عامل 

)1840 من  منها  املنشورات وجدنا %52.4   )impact( اعتربنا وقع  ما  فإذا  املهنية. 

التدويل عبر الزمن من ١9٧٠ إلى  ٢٠١٠

١-
ن ٠

قار
لم

س ا
قيا

لم
ا

٠.٠٠

١98٠ ١99٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٠

٠.٢5

٠.5٠

٠.٧5

١.٠٠

اللون

عدد المنشورات، مقياس ٠ - ١٠

مجموع التدويل، مقياس ٠ - ١٠
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املتوفرة. املعطيات  ضمن  استشهاد  أي  يف  مذكورة  غري  منشورا(   3515 مجموع 

ومن املهم اإلشارة إىل أن املعطيات تحيل عىل انشطار جغرايف ذلك أن علامء 

االجتامع العاملني يف جامعات شامل إيطاليا )45.5%( ووسطها )27.2%( نرشوا أكرث 

ذايت  انحراف  عىل  إما  يحيل  مبا  الجنوبية  الجامعات  يف  يعملون  الذين  من  بكثري 

االنتقاء أو عىل أثر سياق سلبي سواء بسواء، ومبا يعود إىل تطور اجتامعي اقتصادي 

غري متساو بني الجهات الجغرافية. ولكن تحليال أعمق لسريورة التوظيف الجامعي، 

وهو ما يستوجب إعادة تركيب لجان التوظيف واملرتشحني من خالل قاعدة بيانات 

كان هذا  إذا  ما  لنا  يكشف  بأن  الكفيل  والبحث، هو وحده  العايل  التعليم  وزارة 

االنحراف عائدا إىل انتقاء ذايت وتقارب بني املتامثلني أكرث مام يعود إىل آثار السياق.   

ولكننا  اإليطالية،  األكادييا  مالحظي  لدهشة  مثرية  النتيجة  هذه  تكون  ال  قد 

نعرث عىل نتائج مثرية لالهتامم إذا ما أخذنا السالسل الزمنية بنظر االعتبار. أخذنا 

بنظر االعتبار االشرتاك يف الكتابة مع باحثني دوليني وهو ما يحيل عىل التعرف عىل 

النشطني ضمن الجامعة العلمية الدولية بحيث يكونون أكرث تعرضا ملعايري البحث 

الدويل. وبعد أن احتسبنا عدد املؤلفني املشاركني من غري اإليطاليني من العدد الجميل 

للمؤلفني املشاركني لكل مؤلف واحد مفرد، وبعد أن وضعنا لذلك ترتيبا عىل خط 

زمني، وجدنا أن معدل التعاون الدويل تزايد بصفة ملحوظة خالل السنوات األخرية 

وكذا عدد املنشورات، وهذان اتجاهان متامثالن تقريبا مع تناٍم ومبا يتجاوز 50 % 

لعدد مرات التعاون الدولية عىل امتداد السنوات العرش األخرية )انظر الرسم البياين(.

املسببة  العوامل  عن  ممنهجا  بحثا  يستوجب  التحليل  يف  التعمق  كان  ولنئ 

الوكالة  طرف  من  التقييم  نظام  لرتكيز  إيجابية  نتيجة  االتجاه  هذا  يكون  فقد 

الذي    2010 سنة  والبحث  العايل  التعليم  نظام  لتقييم  اإليطالية  الوطنية 

العلامء  تعديل  كان  ولنئ   .2004 منذ  املنشور  االجتامعي  العلمي  البحث  عرّي 

مل  ممن  االجتامع  علامء  من  العديد  فإن  وقتا  استغرق  قد  البحثية  اسرتاتيجيتهم 

منابر  عىل  النرش  أهمية  ملسوا  الدولية  املجالت  مع  مخصوصة  ألفة  ذوي  يكونوا 

أن  قرروا  قد  دوليا  نرشوا  الذي  االجتامع  علامء  يكون  قد  كام  القدم.  راسخة 

مثاره.  األصيل  جهدهم  يؤيت  بحيث  الدويل  للنرش  الجهد  من  املزيد  يرصفوا 

يزيد  ال  بحيث  مبارشة  داروينية  آثارا  املؤسسية  للضغوط  أن  نزعم  ال  نحن 

يكن  إنه  نقول  ولكنا  أهليتهم،  من  الرتفيع  بغية  التأقلم  عىل  العمل  عن  العلامء 

ولالنتباه  والدويل  الوطني  املستويني  عىل  التمويالت  عىل  املتصاعد  للتنافس 

أهمية  ومن  التدويل  دفع  من  يزيدا  أن  والقسم  الجامعة  إلنتاجية  املتصاعد 

األكاديي.  الصيت  من  الرتفيع  بغية  املرموقة  الدولية  املجالت  أعمدة  عىل  النرش 

  .)Eppur si muove( تقّدم«  مثة  يشء،  كل  عن  »ورغام  اختصارا:  لنقل 

توجه كل املراسالت إىل فالمينيو سكوازوين عىل العنوان
>flaminio.squazzoni@unibs.it< 

mailto:flaminio.squazzoni%40unibs.it?subject=
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>>

القوالب الجندرية 
في علم االجتماع اإليطالي

>

القة علم االجتامع اإليطايل بالدراسات الجندرية معقدة بعض اليشء، باعتبار ع

األكاديي  السياق  واألحداث طبعت كال من  الظواهر  بسلسلة من  ارتباطها 

اإليطايل وتطور الحركة النسوية يف إيطاليا.

النقاشات السوسيولوجية اإليطالية يف منتهى  اندرجت اآلفاق الجندرية ضمن 

كمثل  ذلك  يف  مثلها  الرائدات.  االجتامع  عاملات  من  نزر  بفضل   1970 السنوات 

العديد من البلدان، انطلقت التأمالت النظرية األوىل حول الجندر يف إيطاليا خارج 

للنساء  حقوٍق  أجل  من  املناضلة  السياسية  بالحركية  وثيق  ارتباط  يف  األكادييا، 

االرتباط  هذا  أن  والطالق. عىل  اإلجهاض  قبيل  من  قضايا  وحول  للرجال  مساوية 

ضمن  الجندرية  الدراسات  مأسسة  أعاق  املناضلة  السياسية  الحركية  مع  الوثيق 

االنتسابات  عن  مستقال  نسقا  بوصفه  ذاته  حامية  إىل  الساعي  األكاديي  النسق 

الحزبية كام أعاق اندراجها ضمن علم االجتامع ذلك االختصاص الذي كان يسعى إىل 

محاربة االتهامات املوجهة له بالنضالية السياسية والخضوع للغايات اإليديولوجية.

ولكن املجتمع اإليطايل، وطوال حقب مديدة من الزمن، اتصف وال يزال بنظام 

 )Barbara Poggio( جامعة ليدز، كلية األعمال، المملكة المتحدة، وباربارا بوجيو )Annalisa Murgia( بقلم أناليوا مورجيا
جامعة ترنتو، إيطاليا

مترد طالب ترنتو، 1968.
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لقاء حركات نسوية يف ترنتو, 1968.

معاينة  املمكن  زال من  ما  الجامعي.  النسق  منعكسا يف  يزال  ما  تقليدي  جندري 

هوة جندرية عميقة يف املسارات العلمية، وعىل األخص يف »أثر انقسام« مستمر 

ذلك أن عدد املزاوالت للدراسات ممن مل يحصلن بعد عىل الشهادات والحاصالت 

عليها يفوق عدد الذكور، كام أن عددا من النساء أكرب من عدد الرجال حاصالت 

النسايئ  الحضور  ولكن  الدكتورا،  بعد  ما  برامج  ضمن  ومندرجات  الدكتورا  عىل 

ينحدر بشكل كبري عموما عند االنتقال إىل املسارات املهنية اآلكاديية. ففي العلوم 

تعليم  أستاذ  رتبة  املزاولني يف  من   %  26 إال  النساء  متثل  ال  واالجتامعية  السياسية 

مساعد  أستاذ  رتبة  يف   % و46  مشارك،  أستاذ  رتبة  يف  املزاولني  من  و%39.3  عال، 

ضمن  النساء  من  قليل  عدد  ويزاول   .)2016 والبحث،  الجامعي  التعليم  )وزارة 

بنية  إن  بل  املتقدمة.  الرتب  ذات  منها  األخص  وعىل  الجامعية  املجالت  هيئات 

املقررات األكاديية اإليطالية املتصلبة التي ال تفسح يف املجال إال لعدد محدود من 

املركزي، تساهم يف تهميش  الوزاري  بالربنامج  الرسمية ذات االرتباط  الدروس غري 

الدراسات الجندرية يف التعليم العايل. من العسري إدراج اختصاصات جديدة وعىل 

األخص إذا ما كانت تفتقر إىل الرشعية الكاملة، مثلام هي حال الدراسات الجندرية 

املهمشة. أو  الصغرى  األكاديية  املواقع  ذوي  من  عليها  املحفزون  كان  ما  إذا  أو 

يف ذات اآلن، عرقلت دخوَل الدراسات الجندرية إىل األكادييا املجادالُت التي 

اضطلعت  التي  الفارق  نظرية  دفعت  فقد  ذاتها.  النسوية  الحركة  تشهدها  كانت 

الجامعة  الثقة يف  انعدام  الذايت واالنفصال ونرشت  الوعي  إىل  بالدعوة  بدور مهم 

وكام  بل،  البطريركية.  وللسلطة  لألكادييا  معاقل  أنها  عىل  إليها  ينظر  كان  التي 

اإليطاليات  األكادييات  إن   )Saraceno( ساراشينو  قبل  من  ذلك  إىل  اإلشارة  متت 

االسرتاتيجيات  مطوال  ناقشن  األكاديي  املقرر  يف  تأثري  لهن  يكون  أن  أردن  الاليئ 

املؤسسية التي كان عليهن اتباعها بني ما إذا كان عليهن أن يدرجن مقررا نسائيا 

ضمن  الجندري  املنظور  إدراج  يجربن  أن  أم  مخصوصا  الجندرية  الدراسات  ويف 

الجامعي  النسق  يف  املؤسيس  التصلب  اعتبار  وعىل  القامئة.  الرئيسة  املساقات 

القامئة، بحيث  الرئيسة  املساقات  االندراج ضمن  تبني  إىل  الغالبية  مالت  اإليطايل 

أدرجن تركيزا عىل النساء ومن ثم عىل الجندر ضمن املواضيع التدريسية النظامية 

الحدثية  واملناسبات  واملبادرات  املنتديات،  لتنظيم  للطالب  املجال  يف  فاسحات 

أحيانا.  الجندرية  البحثية  املراكز  وبعث  الدرايس،  املقرر  يف  قائم  هو  عام  فضال 

شموال  أكرث  بها  اعرتاف  أجل  من  املكافحة  الجندرية  الدراسات  تبدأ  مل 

الواحد  القرن  حتى  امتد  الذي  الرصاع  وهو   ،1980 السنوات  منتهى  يف  إال 

سنة  املأسسة  نحو  مهمة  خطوة  قطع  تم  االجتامع  علم  ويف  العرشين، 

اإليطالية. السوسيولوجية  الجمعية  ضمن  مختص  قسم  بعث  مع   2012

عىل امتداد العرشيات املتتابعة انترشت الدراسات الجندرية اإليطالية بالتدريج 

حضور  يزال  ال  واليوم،  نسقي.  وغري  متشظيا  ما،  حد  إىل  كان،  النمو  هذا  ولكن 

مواقع  عىل  مقترصا  اإليطالية  األكاديية  الجامعة  صفوف  يف  الجندرية  الدراسات 

محددة كام ال يزال الرتخيص يف التدريس والبحث حول الفوارق الجندرية مرتبطا 

يحصلن  الذي  االعرتاف  عىل  تأسيسا  مفردات  بآكادييات  الحاالت  من  الكثري  يف 

إن  بل  إليها.  ينتمني  التي  العلمية  والجامعات  املخصوصة  عليه ضمن مؤسساتهن 

فرص التدريب يف الدراسات الجندرية للمزاولني دراساتهم ما قبل التخرج وما بعده 

البكالوريوس  دروس  كل  بني  من  أن  تحقيق  أظهر  وقد  للغاية.  محدودة  تزال  ما 

واملاسرت للسنة الجامعية 2011-2012، ال يركز إال 57 درسا عىل الجندر مع نزر يسري 

الجندر ضمن  عىل  املركزة  الدروس  ربع  وكان  رئيسا.  مساقا  املقدمة  الدروس  من 

مجال علم االجتامع ومل تكن هناك شهادة واحدة مختصة يف الدراسات الجندرية. 

بعدد  أيضا  هي  محدودة  الجندرية  الدراسات  يف  الدكتورا  بعد  ما  دروس  وكانت 

األخرية  السنوات  شهدت  وقد  دكتورالية.  دروس  و4  ماستري  و6  مختصا  درسا   12

تراجعا أكرب يف إطالق الدروس الجندرية أو التوسع فيها لسبب يزدوج بني سياسات 

التقشف وما ترتب عنها من االقتطاعات يف التمويالت وبني استمرار كفاح املنظور 

من  زاد  التي  الوضعية  وهي  األكادييا  باالعرتاف ضمن  الظفر  أجل  من  الجندري 

حرجها استمرار االتهامات باالنحياز السيايس وما يقال عىل نطاق واسع عن االنطالق 

األرثودوكسية يف سعٍي  الكاثوليكية  والحركات  الجمعيات  تقودها  مؤخرا يف حملة 

من  الحد  يف  ذلك  كل  ساهم  وقد  الجندرية.  للدراسات  العلمية  األسس  إنكار  إىل 

االعرتاف بالبحث يف الدراسات الجندرية وانتشاره مام زاد من تهميش الباحثني فيها. 

وعىل الرغم من مخرجاتها الهامة ومساهمتها البالغة ضمن مختلف اختصاصات 

إيطاليا  يف  متميزة  الجندرية  الدراسات  تظل  يتجاوزها  وما  االجتامعية  العلوم 

ضمن  فحتى  الهويايت«.  التقلقل  ملمح   «  )Di Cori( كوري  دي  أسامه  مبا  اليوم 

الرشعية  وكامل  نسقي  لحضور  مفتقرة  الجندرية  الدراسات  تظل  االجتامع،  علم 

املستمرة  الجندرية  بالتفاوتات  املرتبط  األمنوذج  وهو  املؤسسية  املقررات  ضمن 

اإليطالية.    الجامعة  يف  والعلمية  املهنية  املسارات  امتداد  عىل  األثر  وبالغة 

 >a.murgia@leeds.ac.uk< توجه كل املراسالت إىل أناليزا مورجيا عىل العنوان

 >barbara.poggio@unitn.it< وإىل باربارا بوجيو عىل العنوان

mailto:a.murgia%40leeds.ac.uk?subject=
mailto:barbara.poggio%40unitn.it?subject=
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>>

اختصاص واقع تحت 
الهيمنة: 

علم االجتماع ضمن الحقل 
األكاديمي اإليطالي

>

بوصفه ب االجتامع  بعلم  االعرتاف  يُعّد  عليه،  االعرتاض  أمد  طال  أن  عد 

العهد.  حديث  حدثا  اإليطالية  الجامعة  ضمن  وأكادييا  علميا  اختصاصا 

الحقل  ومأسسته ضمن  املتأخر  الوافد  بهذا  االعرتاف  اعتبار  يكن  وليس 

يحتل  ذلك،  بعُد. عىل  املعني  بتامم  قامئا  أمر  املجتمعي  املستوى  األكاديي وعىل 

األكاديي.  الحقل  عليه ضمن  املهمني  موقع  هذا،  يومنا  يف  وحتّى  االجتامع،  علم 

انطالقا من منظور بورديوي، نصف يف هذا املقال حالة االختصاص خالل السنوات 

2000 مستخدمني معطيات رسمية تتعلق بعدد كل من املدرسني املنضوين رسميا يف 

صفوف األكادييا، والدروس املؤّمنة، واألقسام، بوصفها مؤرشات عىل درجة املأسسة 

املحدودة  وقوته  عليه  املهيمن  وموقعه  االجتامع،  علم  عليها  التي  نسبيا  املتدنية 

وضعية  من  أخرى  مظاهر  إىل  االلتفات  قبل  اإليطايل  األكاديي  الحقل  ضمن 

االختصاص وحالته.

يكن اعتبار علم االجتامع اختصاصا هجينا منتم إىل العلوم الرخوة ولكنه ذو 

موقع عىل التخوم ما بني البحث الخالص )النظري( والبحث التطبيقي. إن إعامل 

النظرية واإلبستيمولوجية واألنطولوجية يجعل االختصاص أقرب  الفكر يف األسس 

السوسيولوجية  للتحقيقات  اإلمبرييقي  البعد  يُنتج  الفلسفة، علام خالصا، فيام  إىل 

من  العديد  ضمن  األغراض  من  العديد  يف  لالستعامل  قابلة  تطبيقية،  معرفة 

بينها  )من  أخرى  اختصاصات  مقاسمة  من  الرغم  وعىل  االجتامعية.  املجاالت 

الهجينة  الخاصية  االجتامع هذه  علَم  والفيزياء(  النفس  وعلم  االقتصادية،  العلوم 

هذه  أن  كام  الخالص،  القطب  إىل  أو  التطبيقي  القطب  إىل  إما  ييل  أغلبها  فإن 

االختصاصات كثريا ما تتسم بتمييز داخيل أكرث نقاوة وتأسيسا ما بني اإلنتاج املعريف 

النظري واإلنتاج املعريف العميل التطبيقي مام هو عليه األمر يف علم االجتامع عامة.

الحقل  مشارف  عىل  تقع  منطقة  االجتامع  علم  يحتل  هذا،  عىل 

وملمحه  بعُد  املكتملة  وغري  املتأخرة  مأسسته  اعتبار  وعىل  األكاديي. 

إىل  مركونا  مؤكدة  غري  علمية  ب«هوية«  االجتامع  علم  يصطبغ  الهجني، 

العمومي.  الجدل  ضمن  األغلب  عىل  مناسب  غرَي  ومعتربا  األكادييا  هوامش 

يُوِهن موقُع علِم االجتامع التخومي يف الحقل األكاديي ويف املجتمع سواء بسواء 

تكشف  التي  الوطنية  املعطيات  تجسدها  التي  الواقعة  وهي  االختصاص  سلطَة 

افتقاره للأمسسة، وموقعه الهاميش يف الحقل األكاديي ومن ثمَّ سلطته املحدودة.  

بقلم ماسيميليانو فايرا )Massimiliano Vaira(، جامعة بافيا، إيطاليا

بدايًة، ومن بني 900 قسم ضمن مجموع النظام الجامعي اإليطايل )الذي يشمل 

97 جامعة ما بني عمومية وخاصة و«افرتاضية«( ال توجد حاليا إال خمسة أقسام 

علم اجتامع، عَنيُْت تلك األقسام التي يتضمن اسمها لفظة »علم االجتامع« وحيث 

يكون غالب أعضاء هيئة التدريس من علامء االجتامع. وخالل سنة 2012، آخر سنة 

تتوفر عنها معطيات، ومن بني 2687 درسا من دروس ما قبل التخرج، مل يكن إال 

18 يف علم االجتامع تؤّمنها 16 مؤسسة، فيام كان يف املاجستري يف االختصاص 22 

درسا من بني 2087 تؤّمنها 18 مؤسسة. ويف سنة 2016 كان عدد برامج الدكتورا 

يف علم االجتامع أقل من 10 من بني 913 برنامج دكتورا يف جميع االختصاصات.

ولكن  االختصاص،  يحتله  الذي  املهّمش  املوقع  بوضوح  املعطيات  هذه  تبنّي 

املعطيات التي تخص املدرسني أعضاء الهيئة األكاديية ومبقارنتها مع االختصاصات 

امتداد  املقارنة عىل  تلك  الالحق  الجدول  ويلخص  الكشف.  أكرث جالًء يف  األخرى، 

من   %  60 يناهز  ما  املقارنة  موضوع  الست  االختصاصات  متثّل   .2000 السنوات 

مراكز التدريس الرسمية يف الجامعات اإليطالية لسنة 2015. وتبني املعطيات مدى 

هامشية علم االجتامع عدديا مقارنة باالختصاصات التطبيقية )من قبيل الهندسة/

املعامر، واالقتصاديات/اإلحصائيات، والقانون(، واالختصاصات »األكرث ُخلوصا« )من 

قبيل الفنون والرياضيات( وحتى بالنسبة إىل علم النفس، ذلك االختصاص ذو التاريخ 

، وذو الطبيعة الهجينة املشابهة. األكاديي قريب املامثلة لتاريخ علم االجتامع إىل حدٍّ

من  نوعا  اختصاصا  بوصفه  االجتامع  علم  يكابد  األكاديي،  الحقل  ضمن 

التشظي يكن عده بَلَْقَنًة مزدوجة. فهو أوال اختصاص متناثر يف أنواع مختلفة من 

األقسام )العلوم السياسية، االقتصاد، القانون، الطب، الهندسة/املعامر، اإلنسانيات، 

تهمني عليه  ثانويا  اختصاصا  بدور فرعي بوصفه  األحيان  أغلب  ُمْضطَلعا يف  مثال( 

اختصاصات أخرى رئيسة. ولنئ كان ذلك صحيحا بالنسبة إىل اختصاصات أخرى أيضا 

الهندسة/ أو  االقتصاديات،  أقسام  ُمكّونا ضمن  الرياضيات  تكون  أن  )حيث يكن 

العلوم  أقسام  يف  موقع  ذوْي  القانون  أو  النفس  علم  ويكون  الطب،  أو  املعامر، 

السياسية أو علم االجتامع أو االقتصاد( فإن هذه أكرث متركزا بكثري من علم االجتامع. 

يف  توجد  االجتامع،  علم  يف   )5( الخمس  اإليطالية  االجتامع  علم  بأقسام  فمقارنة 

الجامعات اإليطالية 10 أقسام فنون، و18 قسم علم نفس، 35 قسم رياضيات، 56 

قسم اقتصاد، 137 قسم هندسة/معامر )وهو االختصاص الذي يحتل كذلك موقعا 

.)Polytechnics »ضمن ثالث مؤسسات مختصا تسمى »املدارس متعددة التقنيات
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الوضع الهاميش لعلم االجتامع يف األكادييا االيطالية.

املجمعات  يسمى  ما  الداخيل يف  بالتشظي  االجتامع  علم  يتميز  ذاته،  اآلن  يف 

األكاديية وهي املجموعات األكاديية الثالثة املبنية عىل أسس »سياسية« أكرث مام 

اإليطايل من تطوير  يزال علم االجتامع  إبستيمولوجية، ولطاملا منع ذلك وما  هي 

األخرى.  باالختصاصات  عالقاته  ويف  كال  بوصفها  األكادييا  إزاء  موحدة  مقاربة 

وأخريا، مل تكن الجامعة األكاديية السوسيولوجية أبدا قادرة عىل ابتداع نظام إشهاد 

لعلامء االجتامع املحرتفني عىل خالف الطب والقانون والهندسة/املعامر وعلم النفس 

واالقتصاد إىل حّد ما. وكان لذلك أثران متوازيان أولهام أن جعل لعلم االجتامع موقعا 

ضعيفا إىل حّد ما يف عالقة بالقسم املَُمْهَنِن من سوق الشغل حيث ال يعترب خريجو 

علم االجتامع محرتفني ذوي مهارات ومعارف محددة )كثريا ما يقال إن عامل االجتامع 

هي كل يشء وال يشء، ال هو سمكة وال طائر(. وعليه، يتميز علم االجتامع ثانيا، وتبعا 

لذلك، بكونه العبا ضعيفا ضمن الحقل األكاديي حيث أن عدم مطالبة االختصاص 

بتدريب »املحرتفني« يف املعنى الدقيق للكلمة يديم موقعه الهاميش ضمن الحقل.

جدول: عدد أعضاء هيئات التدريس حسب االختصاص والسنة

هندسة/ 

معامر

فنون اقتصاد/

إحصاء

قانون رياضيات علم النفس  علم االجتامع

6241 1769 3794 3957 2494 872 685 2001

8738 1867 4406 4612 2575 1086 817 2005

8608 1670 4647 4765 2443 1239 933 2010

7802 1362 4309 4328 2171 1238 906 2015

تنتج هذه الظروف والديناميات البنيوية مجتمعة، يف أدىن احتامالت أثرها، فهام 

يبدو عليه من فقر  الذي يحتل االختصاُص. مبا  املهيمن عليه  املوقع  انطباعيا عن 

االستناد إىل رأس مال علمي وأكاديي أو اجتامعي اقتصادي يحتل االختصاص موقعا 

االعرتاف  عنيُت قطب  الثالثة  اإليطايل  األكاديي  الحقل  أقطاب  له ضمن  ال محل 

واالجتامعي  االقتصادي  االعرتاف  وقطب  األكاديية،  السلطة  وقطب  األكاديي، 

االعتيادي. إن لحيازة علم االجتامع رأس املال الشحيح هذا، وإن نسبيا، ويف أبعاده 

عىل  الحصول  طريق  عىل  الفرص  مبحدودية  يتميز  االختصاص  أن  يعني  الثالثة 

ذاته  هو  ناتج  ظرف  وهو  الظرف،  هذا  شأن  من  كان  لقد  ومادية.  رمزية  موارد 

عن التاريخ املؤسيس لالختصاص ووضعيته العلمية غري األكيدة آكادييا واجتامعيا، 

علم  ُركن  أن  املحرتف،  اإلشهاد  إىل  وافتقاره  املزدوجة  البلقنة  وضع  عىل  وزيادة 

االجتامع اإليطايل يف أسفل درجات الهرم األكاديي ُعرضًة للهيمنة والتهميش.  

توجه كل املراسالت إىل ماسيميليانو فايرا عىل العنوان

>massimiliano.vaira@unipv.it< 

mailto:massimiliano.vaira%40unipv.it?subject=
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>>

نهاية العصر الذهبي؟ 
)Martin Albrow( مقابلة مع مارتن ألبرو

>

رايسا غابرييال زامفرييسكو )ر غ ز(: أنت رائد يف علم اجتامع العوملة. كيف انتهيت 

إىل ذلك؟

مارتن ألربو )م أ(: أفرتض أن العوملة كانت شيئا انتهيت إليه بصفة متأخرة نسبيا. 

مساري بدأ بعلم االجتامع ثم حصلت عىل شهادة يف التاريخ. الحقا ذهبت إىل معهد 

لندن لالقتصاديات )London School of Economics( حيث بدأت دراسة علم 

االجتامع ثم وبعد ذلك انطلقت يف التدريس سنة 1960 وكنت حينها بصدد العمل 

أنني  الرسالة وقتا طويال بسبب  عىل أطروحتي حول ماكس فيرب. استغرق تحرير 

كنت أتحمل مسؤوليات تدريسية وأن اهتاممايت كانت متناثرة. واتفق وأن عزمت 

البريوقراطية ونرش سنة 1970. املنظامت وكان كتايب األول حول  الرتكيز عىل  عىل 

 ر غ ز: وطبع مثاين طبعات.

كتابا صغريا  إال  يكن  مل  ذلك، حيث  ما سبب  أعلم  ال  ناجحا جدا.  كان  نعم،  أ:  م 

امتداد  عىل  به  ُعرِفُت  ما  هو  ذلك  وكان  الفائدة  بالغ  أنه  وجدوا  الطلبة  ولكن 

العديد من السنوات. وجدت أنني أتّبع مسارا مهنيا أمنوذجيا حيث رصت أستاذا 

مارتن ألربو

مبكرا، صنع مارتن ألربو، عامل االجتامع الربيطاين املرموق، لنفسه اسام بوصفه أكاديا 

 Bureaucracy( مختصا يف ماكس فيرب وكاتبا للدراسة واسعة االنتشار البريوقراطية

)1970((. هو منظر مبكر للعوملة وقد نرش يف ذلك عمال رائدا هو العرص الذهبي: 

 The Global Age: State and Society( الحداثة  بعد  ما  يف  واملجتمع  الدولة 

للنظرية  فيرب  ماكس  بناء  األخرى  كتبه  )1996(.(. وتشمل   Beyond Modernity

االجتامعية )Max Weber’s Construction of Social Theory )1990(( وهل 

للمنظامت مشاعر )Do Organizations Have Feelings? )1997((. يف بداياته 

شهادة  عىل  وحصل  العظيم   )Norbert Elias( إلياص  نوربار  أيدي  عىل  تدرب 

العامل  أرجاء  الدكتورا من جامعة كمربيدج سنة 1973. درّس يف جامعات من كل 

املحرر  وكان  و1987   1985 بني  ما  يف  االجتامع  لعلم  الربيطانية  الجمعية  ورأس 

يف   International Sociology االجتامع  لعلم  الدولية  الجمعية  ملجلة  املؤسس 

وزميل   )Wales( ويلز  جامعة  يف  متميز  أستاذ  اآلن  وهو  و1990.   1984 بني  ما 

أكاديية العلوم االجتامعية )Academy of Social Sciences  باململكة املتحدة(.

االجتامع  علم  كلية  يف  الربو  األستاذ  ألقاها  محارضة  مبناسبة  املقابلة  إجراء  تم 

قسم  من  ببادرة  وانتظمت  برومانيا  بوخاريست  جامعة  يف  االجتامعي  والعمل 

وكانت   )ICUB( بوخاريست  بجامعة  البحوث  معهد  يف  االجتامعية  العلوم 

 )Raisa-Gabriela Zamfirescu( زامفرييسكو  غابرييال  رايسا  محدثتاه 

 )Diana-Alexandra Dumitrescu( دومرتيسكو  ألكسندرا  وديانا 

بوخاريست. جامعة  يف  االجتامع  علم  كلية  يف  دكتورا  طالبتا  واثنتاهام 

وفيام كنت أدرّس رصت رئيس الجمعية الربيطانية لعلم االجتامع أيضا. كان ذلك 

خالل السنوات 1980. اشتُِهرُت بعد أن أصدرت مجلة Sociology باسم الجمعية 

 International مجلة   إلصدار  دعويت  متت  وحينها  االجتامع  لعلم  الربيطانية 

Sociology باسم الجمعية الدولية لعلم االجتامع. كان ذلك تحوال عظيام بالنسبة 

إيّل، وصادف أن حدث عند منتصف السنوات 1980 حينام كانت »العوملة« بصدد 

نفيس:  سألت  فيرب  ماكس  عىل  عميل  إلنهاء  أسارع  كنت  وبينام  االهتامم.  حيازة 

الحياة؟«. فكرت أنه كان  اليوم، لوكان عىل قيد  »ما الذي كان ليفعل ماكس فيرب 

ليشتغل عىل هذا االتجاه الجديد الذي نحا نحوه التاريخ العاملي. لقد كان فيرب عىل 

بالتوازي مع عمله عىل  السياسية  الجغرافية  الدراسات  بالغة يف  أهمية  ذا  الدوام 

بالعوملة.  ليهتم  كان  أنه  كان وجها سياسيا وفكرت  الخاص، كام  الفكري  مرشوعه 

أنهيت كتايب عن ماكس فيرب إًذا، ويف ذات السنة، أي 1990 ، جمعت عددا من األوراق 

مبعية مساعديت إليزابث كينغ )Elizabeth King( يف ما صار الحقا العوملة واملعرفة 

 Globalization, Knowledge and( واملجتمع: قراءات من إنرتناشيونل سوسيولوجي

Society: Readings from International Sociology(. نرش الكتاب مبناسبة املؤمتر 

العاملي للجمعية الدولية لعلم االجتامع الذي انعقد يف مدريد )سنة 1990-املرتجم( 
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وسلمت نسخة منه لكل من حرض املؤمتر، وكانوا بعداد 4000 عامل اجتامع من كل 

أنحاء العامل. وقد أطلق ذلك لفظة »عوملة«  globalization يف مجال اختصاصنا.

ر غ ز: إذا ما التفتنا إىل أحداث أكرث حداثة تهم إضفاء الطابع املعومل مقابل إضفاء 

الطابع الجهوي، يف ما بعد خروج بريطانيا من االتحاد األوريب1، ما رأيك يف مستقبل 

االتحاد األورويب؟ 

م أ: أرى أن أحد مشاكل مايض االتحاد األورويب يتمثل يف أنه مل يطور صورة قوية 

الكونية،  القضايا  يف  القوة  من  يكفي  مبا  بقوله  يدل  مل  العامل.  أرجاء  باقي  يف  عنه 

فكان أن أغرق يف االنكباب عىل سياساته هو الخاصة. أرى أن ذلك كان ضعفا يف 

العرشين  يفوق  ما  العسري عىل منظمة تجمع  الحال، من  املايض ولكن، وبطبيعة 

جدا. عسري  ذاك  متجانسا.  شيئا  تبني  وأن  البعض  بعضها  مع  تتواءم  أن  بلدا 

نتيجتني محتملتني  لذلك  إن  القول  أنه يكن  أرى  بريطانيا  كان من خروج  ما  مع 

بالنسبة إىل االتحاد األورويب. فمن ناحية يكن لذلك أن يحفز االتحاد األورويب عىل 

اندماجا وأن يعرتف أن كانت له نقاط ضعف وأن عليه أن  أن يكون أقوى وأكرث 

ينسق يف ما بني مكوناته بطريقة أفضل. طبق هذا السيناريو، سوف يجد االتحاد 

لنفسه يف مفاوضاته مع بريطانيا موضوعا موحدا بيرس أكرب. أرى أنه من املنصف أن 

نقول إن الحكومة الربيطانية تريد أن يكون االتحاد األورويب قويا. ليس من مصلحة 

أحد أن يكون االتحاد ضعيفا، وعليه، إذا كانت كل األطراف متفقة فإن تلك وضعية 

غانم-غانم، إذا اتفقت بريطانيا واالتحاد األورويب فإن هذا سيكون أكرث قوة. تلك 

إمكانية. من ناحية ثانية، مثة تلك اإلمكانية، وهي إمكانية عىل كل واحد أن يخشاها، 

يف  آخرين  املغادرة  نحو  بريطانيا  قادت  التي  القوى  نفس  تشّجع  مبوجبها  التي 

االتحاد األورويب عىل فعل ذات اليشء. ومثة كام نعلم يف العديد من البلدان حركات 

القامئة.  السياسية  للنظم  ومناهضة  للعوملة  مناهضة  األورويب،  لالتحاد  مناهضة 

حركة  عىل  الحدودية  الرقابة  صعدت  التي  شنغن2  سياسة  يف  قولك  ما  ز:  غ  ر 

األشخاص داخل االتحاد األورويب، وهو املبدأ الذي وضع تحت أثر الهجامت، وعىل 

األخص بالتزامن مع أزمة الالجئني؟

م أ: عندما يتعلق األمر بشنغن، أرى أننا تعلمنا أن مثة واقعا هائال من عدم الكفاءة 

قابل  بأن »هذا مبدأ غري  الزعم  الكالم حول  الكثري من  القادة. كان مثة  عليه يالم 

أبدا، ومثة  املبادئ كاملة  للمساومة«. ال تتحقق  قابل  إلينا وغري  بالنسبة  للتفاوض 

عىل الدوام مساومات. مل يتّم احرتام مبدأ االتحاد األورويب الكبري، عنيُت حرية حركة 

البلدان األعضاء.  رؤوس األموال والعمل والخدمات والسلع، كليا يف أي واحد من 

وعليه، فإن حرية حركة األشخاص مثال تتباين من بلد آلخر تبعا ألمور منها قوانني 

األمن االجتامعي أو اإلقامة. بل إن العديد من املدن لها مواصفاتها الخاصة يف ما 

بريطانيا  بني  الحركة  التفاوض حول مسألة حرية  كان يكن خوض  اإلقامة.  يخص 

واالتحاد األورويب بدال من أن تصري نوعا من مبدأ الكل أو ال يشء. وكانت مثة أخطاء 

الجميع  تقول »دعوا  أال  الالجئني حيث كان عىل مريكل  بأزمة  يتعلق  ما  أخرى يف 

يأتون«. ليس لذلك داللة يف املعنى السيايس وهو قد شجع بلدانا أخرى عىل إبعاد 

واحدة. إىل جامعة  باالنتامء  اإلحساس  يف  كبري  اضطراب  إىل  أدى  مبا  الالجئني  كل 

ديانا ألكسندرا دومرتيسكو )د أ د(: مثة الكثري من القول حول الوسائط االجتامعية 

والحركات االجتامعية. ما هو حسب رأيك أثر االتصال الرقمي؟

م. أ: قد يشعر الشباب الذين كربوا مع الرقمنة أن كل الحركات كانت نتيجة، أو هي 

تيرست بفعل، العوملة، ولكن عيّل تذكريُِك بأن حركة شبابية حدثت، ممتدة اتساع 

العامل سنة 1968، زمنا طويال قبل العوملة. كام أن السنوات 1960 كانت حقبة ما 

كنا نسميه »الثقافة املضادة« املقرتنة بالثورات الوطنية واالنتفاضات يف الجامعات. 

يف  متوازية  بصفة  تكون  أن  هو  الحركات  هذه  إىل  بالنسبة  لالهتامم  مثري  هو  ما 

العديد من البلدان. هي ال تقتيض تنسيقا عابرا للحدود بالرضورة ألنها تكون إجابات 

عىل ظروف متشابهة يف أنواع متشابهة من البلدان ذات أنواع متشابهة من النامء.

تُْحِدُث الرقمة فارقا، نعم، إذ هي متكن القيادة العفوية من االنبثاق وليست هي 

الحدث  كان  مثاال.  العوملة  مناهضة  حركة  لنأخذ  نتوقع.  التي  القيادة  بالرضورة 

األكرب مركّزا عىل اجتامعات منظمة التجارة العاملية يف سياتل سنة 1999، ما يقارب 

األخص  عىل  آتني  بسياتل  الناس  من  اآلالف  حل عرشات  الوراء.  إىل  سنة  عرشين 

من كندا. كان يفرتض يف الرئيس كلينتون أن يلقي خطابا يف امللتقى ولكنه اضطر 

الوسائط  ال  التقليدية،  اإلعالمية  الوسائط  كانت  وقد  املسريات  بسبب  إلغائه  إىل 

مثة  يكن  مل  العامل.  أرجاء  كل  شملت  التي  تغطيته  أعطته  التي  هي  االجتامعية، 

فايسبوك سنة 1999. وعليه، من املمكن أن تكون مثة مبالغة، عىل ما أرى، يف القول 

بآثار الرقمنة. نعم مثة لها آثار يف تكثيف االتصال وال شك، وهي بهذا املعنى، تزيد 

من رسعة االستجابات. يفهم السياسيون ذلك ولذلك هم يستخدمون اآلن الوسائط 

يف  والصحف  التقليدية  الصحافة  أن  ونرى  املبارش  االتصال  أجل  من  االجتامعية 

انحدار عىل الرغم من أن للتليفزيون دورا مهام ما يزال يضطلع به ألن فيه استوديو 

مختلفة. بلدان  من  أتوا  وإن  وجه  وجها  ويوضعوا  أناس،  يُجمع  أن  يكن  حيث 

االتصال.  واعرتاض  والرقابة  األمن  يف  أخرى،  حقول  يف  أمداًء  أبعد  آثار  للرقمنة 

عىل  وقدرتها  وأرسارها  البعض  بعضها  من  السلطات  تأخذها  التي  املعرفة  إن 

أن  اآلن  أعلم  أنا  البسيط.  االتصال  من  بكثري  أهمية  أكرث  البعض  بعضها  قرصنة 

رغب  إن  كان،  أي  بإمكان  وأن  لالعرتاض،  قابلة  اإللكرتوين  الربيد  عىل  رسالة  أي 

ذلك. يفعل  أن  نتلقى،  أو  نرسل  التي  املعلومات  من  واحدة  أية  استغالل  يف 

د أ د: منذ بدايات علم االجتامع، قارن علامؤه بني املجتمع والكائن البيولوجي دائم 

االستحالة؟

م. أ: نحن نتحدث هاهنا عن التطور. سريورة التغري البيولوجي مفهومة فهام أفضل 

من سريورة التغري االجتامعي. يعود السبب الرئيس يف ذلك يف ما أرى إىل أن سريورات 

الوراثة وتشكل الهوية والكيانات اإلنسانية تكون مع التغري االجتامعي ثقافية. إن 

واحدة من أكرب قدرات الثقافة اإلنسانية تتمثل يف أن األفراد يحررون أنفسهم من 

الظروف التي يكونون قد ولدوا فيها ومن الوحدات االجتامعية التي إليها ينتمون. 

ينبع الخطر من اإلبداعية اإلنسانية التي طورت وسائل دمار تهدد باقي اإلنسانية 

وأنا ال أستحرض هنا القنابل فحسب إذ أفكر كذلك يف خلق الكائنات البيولوجية، 

خلق الجراثيم. مبعزل عن التطور البطيء للتكنولوجيا التي يكنها أن تغري مظهرنا 

البيولوجي، يكن لتطور الروبوت من مختلف األنواع أن يجعلنا زائدين عن الحاجة 

بالعديد من املعاين. إبداعيتنا خلقت الكثري من املخاطر التي تهدد الكائنات البرشية.

اليوم، وعىل  تعيريه  كيف  األكرث شهرة.  كتابك  الذهبي«  »العرص  كان  رمبا  ز:  غ  ر 

األخص بالنظر إىل املساجالت حول الديناميات السياسية؟

م. أ: كتب العرص الذهبي يف منتصف السنوات 1990 أي منذ عرشين سنة. كنت 

االستنتاج  إىل  انتهيت  الشعبية.  بالغة  التي صارت  الجديدة  »املعومل«  بلغة  مهتام 

جديدا  اعرتافا  قدمت   1970 السنوات  أحداث  ثم  ومن   1945 أحداث  إن  القائل 

أمر  هذا  األرضية.  الكرة  وجه  يف  التحديات  ترفع  التي  تلك  أي  الكونية  بالقضايا 

تستخدمها  إيديولوجيا  الضيقة  داللتها  يف  تعني  التي  العوملة  عن  مختلف 

بالغ  مستوى  وهو  العاملي  االقتصاد  مصالحها ضمن  عن  للدفاع  املتحدة  الواليات 

القضية  كانت  تلك،  الحرب  بعد  ما  سنوات  يف  الكونية.  القضايا  من  الخصوصية 

الفقر  وتصاعد  البيئة  إىل  املوجهة  والتهديدات  النووية  الحرب  خطر  هي  الكربى 

كونيا  إال  له  التصدي  يكن  ال  مام  قضايا  تلك  كانت  ذلك.  إىل  وما  البحر  وتلوث 

البالغة.  األهمية  تلك  مبثل  تصري  العوملة  لغة  جعل  الذي  السبب  هو  وذاك 

>>
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صارت العوملة قضية سياسية يف سياق الهيمنة األمريكية وعىل األخص بعد 1989 

وانهيار االمرباطورية السوفياتية. وعليه كان الغصن الذهبي قد كتب حقيقة ردَة 

العرص  االتجاه.  آحادية  واحدة  سريورة  كانت  العوملة  أن  رأى  من  كل  عىل  فعٍل 

جامعيا. التهديد  تحت  البرشية  الكائنات  فيه  تكون  الذي  العرص  هو  الكوين 

املعوملة  العرص  سياسات  أن  أرى  نحن؟   أين  سنة،  عرشين  بعد  عىل  واآلن، 

أو  املعوملون  املستنريون  لديكم  جهة  فمن  شطرين  العامل  انقسم  التبلور.  بصدد 

هذا  التحديات.  يفقهون  الذين  الكوين،  العامل  من  يستفيدون  الذين  املتعلمون 

النقيض-املهيمن  أقطاب  وكذا  قادة  يكونوا  أن  إىل  ينزعون  وهم  البرش،  من  نوع 

متفاقم. انشطار  وهذا  املقابلة.  الجهة  يف  الباقون،  لكم  ثم  بلد،  كل  يف  السيايس 

حدث  أّي  عىل  فإن  وعليه  القومية  للحدود  عابرة  املعومل  العرص  سياسات  صارت 

يحدث يف أي من البلدان أن يُرى عىل أنه مظهر من السياسات املعوملة. هذا أكرث 

أي  يقرأ  املفارقة، عندما  أرى وعليه، من سخرية  ما  اآلن عىل  ناظرينا  أما  وضوحا 

كان ويرى ما يتعلق بتغري محتمل يف السلطة يف هوالندا أو ما يحصل يف األكوادور 

أال يكن له فهم هذه التغريات إال يف معنى العالقات بني النخب عىل امتداد العامل 

والساكنة املحلية. هذا إطار كوين. ليس من املمكن فهم األحداث السياسية يف بلد 

ما من دون الرجوع إىل ما يحدث يف غري ما مكان. تلك هي أطروحتي يف العرص 

العرشين  خالل  حدث  مام  بأثر  ترسخ،  ما  أكرث  ترسخ،  ذلك  أن  أومن  أنا  الكوين. 

الناس  الحّد الذي قد يجعل  الرقمنة فارقا إىل  سنة األخرية. يف هذا املعنى تُحدث 

يخطئون الرتكيز عىل الكوين فيصريوا أكرث اهتامما بالشبكات، والرتابطات والعالقات. 

د أ د: باسرتجاع مسارك الذي كان، ما هي املواضيع الثالثة التي تود لو كنت درستها 

عند بداياتك؟

واإلنسانيات  الطبيعية  العلوم  بني  صارما  تقسيام  يضع  كان  نظام  يف  تربيت  م.أ: 

العني  رؤي  أرى  أنا  وها  يافعا.  كنت  عندما  الطبيعية  العلوم  تركت  وعليه 

أكرب  مشرتك  لها  الفكرية  اإلنسانية  والعلوم  الطبيعية  العلوم  مشاكل  أن  اآلن 

األساسية  القضايا  ببعض  أكرب  دراية  عىل  كنت  لو  وددت  أحيانا.  يفهم  مام 

يكننا  التي  واللغة  القوى  بتحديد  عالقة  يف  الطبيعية  بالعلوم  املتعلقة 

بالعلوم.   أكرب  معرفة  ذا  كنت  لو  أن  إًذا  أّوالً  أود  لوصفها.  نستخدمها  أن 

إىل  ذهبت  وعندما  بالصني  مفتونا  كنت  املدرسة  يف  حتى  الثانية:  األمنية 

عامل  أّمنه  دراسيا  منتدى  أحرض  بأن  محظوظا  كنت  لالقتصاديات  لندن  معهد 

 1980 السنوات  وخالل  ذلك  أثر  عىل  الصني.  عن  ورقة  وكتبت  ممتاز  صينيات 

أنا  الصينية.  أتعلم  أن  يف  فكرت  مساري  من  لحظة  أية  يف  وال  ولكن  الصني  زرت 

ألنها  عرشة  الثامنة  يف  كنت  بينام  تعلمتها  كنت  لو  وددت  ولكني  اآلن  أتعلمها 

املمكن  من  وكان  التفكري،  من  مختلف  نوع  جوهريا،  مختلف  اللسان  من  نوع 

ذاك. عمري  يف  رائعا  مكسبا  العامل  عىل  املختلفة  الرؤية  هذه  مثل  تكون  أن 

األمنية الثالثة: أفرتض أنه كان يكنني أن أستفيد من إملام بالدين أكرب مام كان لدي 

أغنوستيا4    طالبا رصت  كنت  وعندما  إنجلرتا3  كنيسة  يف  تربيت  شابا.  كنت  عندما 

وعندما كربت تحّققُت من أن أديان العامل  لها أعامق سحيقة. بالطبع لكم هنا يف 

أنا مل   .)Mircea Eliade( إلياد الدين هو مرتشيا  رومانيا أحد أفضل املفكرين يف 

العرشين.   بينام كنت يف  أقرأه  أن  كان عيل  الخمسني.  بلغت  ملياد حتى  أقرأ 

  albrowm@hotmail.com   توجه كل املراسالت إىل مارتن ألربو عىل العنوان

 diana.dumitrescu@icub.unibuc.ro وإىل ديانا دييرتيسكو عىل العنوان

 raisa.zamfirescu@gmail.com وإىل رايسا غابريال زمفرييسكو عىل العنوان

1 اللفظة اإلنكليزية التي تدل عىل خروج بريطانيا من االتحاد األورويب، والتي صارت تستعمل يف ألسنة 

كثرية يف العامل، مركبة من مخترص اسم بريطانيا Br والفعل اإلنكليزي خرج exit بحيث صارت »بريكست« 

Brexit(- املرتجم.

2 فضاء التنقل والتبادل األورويب موحد. املرتجم. 

Church of England 3: يستخدم االسم يف معنى أنها »الكنيسة الرسمية يف إنجلرتا« ويف معنى أنها »ديانة 

دولة إنجلرتا« وهي تتبع املذهب األنغليكاين الذي تأسس فيها . تعترب الكنيسة الوطنية لشعب إنجلرتا وويلز 

)املرتجم(.

4األغنوستية ُمصطلح مشتق من اإلغريقية، يتعلق بإمكانية »املعرفة أو الدراية« إذ يعتقد األغنوستيون بأن القيم 

الحقيقية يف القضايا الغيبية غري محددة وغري قابلة للمعرفة، وعىل األخص منها تلك املتعلقة بالقضايا الدينية 

مثل وجود الله من عدم وجوده ومام وراء الطبيعة. وتختلف األغنوستية عن الغنوصية إذ أن هذه نزعة صوفية 

متزج الفلسفة بالدين، وتستند إىل املعرفة الحدسية العاطفية للوصول إىل معرفة الله.

mailto:albrowm%40hotmail.com?subject=
mailto:diana.dumitrescu%40icub.unibuc.ro?subject=
mailto:raisa.zamfirescu%40gmail.com?subject=
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ميراث االستعمار في 
كوسوفا: 

)Ibrahim Berisha( مقابلة مع إبراهيم بيريشا

>

البينوت كونوشيفيس )ل. ك(: يف كتابك »موت مستعَمرة« وصفت تاريخ كوسوفا 

عىل أنه تاريخ مستعَمرة؟ ما الذي تقصده بذلك؟

يختلفون  املستعِمرين  أن  أوال  نتذكر  أن  املهم  من  ب(:  )إ.  برييشا  إبراهيم 

املستعَمرة.  الشعوب  عن  اليشء  ذات  يقال  أن  ويكن  البعض  بعضهم  عن 

خاللها  من  التي  الرسديات  يف  مثال  املستعمرون  يختلف  معنى؟  بأّي  ولكن 

هذه  وراء  من  إليها  يرمون  التي  الغايات  يف  وكذا  االستعامر  سريورة  يبنون 

للجزائر  الفرنيس  االستعامر  أهداف  بني  ما  مثال  فارق  مثة  كان  لقد  الرسديات. 

للكونغو. املستعِمرة  بلجيكا  أهداف  أو  للهند  إنكلرتا  استعامر  وأهداف 

يتد  أن  قبل  األساطري  من  لكوسوفا  الرصبية  الدولة  استعامر  انطلق 

األوروبية  الدول  تنب  مل  والتوسعية.  والسياسية  االقتصادية  األهداف  ليشمل 

الفلسفة  يف  الجامعية  دراسته  وأكمل  كوسوفا،  جمهورية  يف  برييشا  إبراهيم  ولد 

ما  دراسات  إلنجاز  كرواتيا  يف  زغرب  إىل  ارتحل  ثم  بريشتينا  يف  االجتامع  وعلم 

عمل  أن  وبعد  االتصال.  اجتامع  علم  يف  الدكتورا  عىل  حصل  حيث  التخرج،  بعد 

االجتامع  علم  قسم  يف  يدرس  اآلن  هو  وخارجها،  كوسوفا  يف  ومحررا  صحفيا 

علم  ويف  االتصال  يف  الكتب  من  العديد  نرش  كوسوفا.  بريشتينا  جامعة  يف 

األخري  كتابه  والشعرية.  النرثية  املجموعات  من  عددا  وكذا  الثقايف  االجتامع 

 Labinot( كونوشيفيس  البينوت  املقابلة  هذه  أنجز  مستعَمرة.  موت  هو 

بريشتينا.  جامعة  من  االجتامع  علم  يف  املاجستري  عىل  الحاصل   ،)Kunushevci

محددة  تاريخية  أحداث  عىل  أو  األساطري  عىل  االستعامرية  احتالالتها 

معركة  خالل  من  لكوسوفا  الرصيب  االستعامر  مع  األمر  عليه  كان  مثلام 

للتاريخ«. »تصحيح  أنه  عىل  األمر  لتقديم   1389 سنة  جرت  التي  كوسوفا 

ل. ك: هل يكنك قول املزيد حول أهداف االستعامر الرصيب لكوسوفا باملقارنة مع 

أشكال االستعامر املعهودة؟

إ. ب: األهداف كام السريورات تختلف: مل يكن الربيطانيون ينوون إفراغ الهند من 

ساكنتها ولكن رصبيا نََوْت. عملت الدولة الرصبية عىل إنجاز تطهري إثني كامل ضد 

األغلبية األلبانية يف كوسوفا. كان التدخل السيايس يرَُشَْعُن عىل قاعدة الفكرة القائلة 

إنه يتوجب إفراغ كوسوفا من األلبان مرّة وإىل األبد وباستعامل أية أداة رضورية 

-1998 حرب  خالل  وآخرها  املرات،  عديد  املحاولة  كرروا  لقد  ذلك.  الستكامل 

ابراهيم باريشا
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عة. ومل يقترص االنخراط يف »العملية« عىل سلطات الدولة الرصبية بل  1999 املُروِّ

شمل كذلك املؤسسات الدينية والثقافية واألكاديية والفنية. ببساطة يكن القول 

الواضح  من  وكان  الجزائريون  يعّمرها  أرضا  الجزائر  كانت  الفرنيس  املنظور  ومن 

أنها  أما يف حالة رصبيا فقد كان ينظر لكوسوفا عىل  الفرنسيني قد يغادرونها،  أن 

أرض يقطنها األلبانيون مؤقتا وأن االحتالل سيكون رضوريا إىل حني جالئهم النهايئ.

ل. ك: هل تعتقد أن االسرتاتيجيات االستعامرية كانت توضع عىل أساس مشاريع 

الدولة أم أن املستعمرين هم الذين كانوا يهندسونها؟ 

ويف  ملموسة،  آثار  إنتاج  إىل  تهدف  االستعامرية  االسرتاتيجيات  كانت  ب:  إ. 

البنية  تغريت  لقد  ديغرايف.  اجتامعي  تحّول  إحداث  يعني  ذلك  كان  كوسوفا 

العرشين.  القرن  بعد  كسوفا  يف  الرصب  حل  أينام  والريفيان  الحرضيان  واملعامر 

وألهمتها  التغيريات  هذه  بناء  أعادت  التي  هي  الوسيط  التاريخ  استعادة 

جديدة  ومدن  قرى  تأسيس  ومع  اإليقونية  الرمزية  الصور  إنتاج  مع  بالتوازي 

تنظيم  تغيري  يكن  كان  االقتصادي.  التغيري  إحداث  ومع  وأنهجها،  مبدارسها 

هناك  الرصبية  اإلدارة  مصالح  كل  نرش  باعتبار  والقرى  املدن  يف  بيرس  الساكنة 

ما. حد  إىل  السياسيني  وحتى  وقضاة  وجندرمة  عسكريني  مسؤولني  من  لها  مبا 

خالل اإلصالح الزراعي األخري، زمن الحقبة الشيوعية، تُرِك للعائالت ما ال يزيد عن 

10 هكتارات من األرض والغابات وهو أمنوذج من امللكية دّمر االقتصاديات العائلية. 

سنة 1950 مل يرُتك للعائلة الريفية ذات الستني فردا أو أكرث إال 10 هكتارات من األرض. 

ذاك هو التاريخ الذي شهد انطالق الهجرة االقتصادية. غادر صاغة الذهب والخبازون 

ملنتجاتهم  رُشَاًة  يجدوا  مل  ألنهم  كوسوفا  عامة  اليدويون  والحرفيون  والخياطون 

املال. لها  يرسلون  كانوا  التي  بعائالتهم  ارتباطهم  يُضيعوا  مل  ولكنهم  موطنهم،  يف 

مقابل ذلك، وحيثام استوطن االستعامريون متتعوا بكامل الدعم املايل من الحكومة 

لنئ  الديغرافية؟  االجتامعية  السريورة  هذه  عمليا  تعنيه  كانت  الذي  ما  املركزية. 

نسبتهم  فإن  كوسوفا،  ساكنة  من  باملائة  خمسة  يثلون   1912 سنة  الرصب  كان 

البنية  االستعامر  يغري  مل  باملائة.   40 يقارب  ما  إىل   1939 سنة  ارتفعت  املائوية 

امليز  والثقايف.  واالجتامعي  االقتصادي  املشهد  وكذلك  بل  فحسب  الديغرافية 

التغري  مثار  حصد  من  َحرَمهم  الحرضية  غري  املناطق  ويف  القرى  يف  األلبان  ضد 

تربير  بغية  السيايس  النظام  قبل  من  يُستخدم  العزل  كان هذا  عندها  االجتامعي. 

طويلة،  سنوات  امتداد  عىل  ثانية.  درجة  من  مواطنون  أنهم  عىل  األلبان  معاملة 

الجامعية  الدراسة  تبدأ  مل  )حيث  التعليم  يف  الحق  من  محرومني  األلبان  كان 

ممتلكاتهم  خرسوا  أن  بعد  للتفقري  وتعرضوا   ،)1970 سنة  إال  األلباين  باللسان 

السابقة  يوغسالفيا  شعوب  كل  بني  من  معزولة.  أرض  عىل  كانوا  لو  كام  وعاشوا 

آخر. عزل  عامل  وهو  ساليف  غري  بلسان  الناطقني  الوحيدين  األلبان  كان 

ل. ك: يُعتقد عىل نطاق واسع أن األلبان كانوا، عىل امتداد الحقبة الشيوعية تحت 

حكم جوزيف بروز تيتو، يف حال سيايس واقتصادي أفضل. هل كان هذا صحيحا؟ 

جامعة  األلبان  يصري  أن  عىل  توافق  أن  بلغراد  يف  الحكومة  بوسع  يكن  مل  ب:  إ. 

حدث  ما  متساوية.  ومسؤوليات  حقوق  والرصب  لأللبان  مُتنح  أن  أي  ُمَساِويًَة 

خالل حكم نظام تيتو، ومنذ ما بعد 1966، قابٌل للوصف عىل أنه تغيري تزويقي 

الرصب  بعد  يوغسالفيا  يف  أمة  أكرب  ثالث  األلبان  كان  حقيقي.  إصالح  دون  من 

الواقع.  هذا  تغيري  عىل  بنشاط  عملت  اليوغسالفية  الدولة  ولكن  والكروات 

من  هربا  كوسوفا  من  ألباين   200.000 يقارب  ما  هاجر   1950 السنوات  خالل 

»أتراك«  عدد  زاد  حيث  القومية  للهوية  جامهرييا  تغيريا  ذلك  وكان  الدولة  قمع 

هوياتهم  تغيري  خالل  من  مالذ  عن  بحثوا  الذين  األلبان  رئيسيا  وهم  يوغسالفيا، 

.1961 سنة   259536 إىل   1953 سنة   97945 من  منتقلني   %  260 يعادل  مبا 

التي  كوسوفا  عوملت  حيث  االستعامر  تقدم  استمر  تيتو،  حقبة  امتداد  عىل 

أخرى  معدنية  ومواد  واملاغنيزيوم  والفحم  والفضة  والزنك  بالرصاص  غنية  كانت 

رصبيا،  يف  ينجز  كان  الخامات  تحويل  ولكن  طبيعية  موارد  منطقة  بوصفها 

التخلف. من  كوسوفا  معاناة  استمرار  سبب  هو  ذاك  وغريها.  فويفودان  يف 

واإلثنية  السياسية  الهيمنة  إيديولوجيا  إىل  األلباين  االجتامع  علم  نظر  كيف  ل.ك: 

والثقافية الرصبية عىل كوسوفا؟

إ. ب: علم االجتامع األلباين حديث العهد وكان ألمد طويل ُمهيَمنا عليه بالدوغامئية 

وخالل   1971 سنة  بريشتينا  يف  والفلسفة  االجتامع  علم  قسم  افتُتح  والعقائدية. 

الذي كتب  ألباين األستاذ فهمي آغاين  حرب كوسوفا، تم إعدام أشهر عامل اجتامع 

هويت  أوكشني  أن  كام  وسياسية.  سوسيولوجية  دراسات  بعنوان  األثر  بالغ  كتابا 

بريشتينا،  بجامعة  االجتامع  علم  قسم  يف  آخر  أستاذ  وهو   ،)Ukshin Hoti(

بتهم سياسية ألنه دافع عن حرية  لإليقاف واالتهام  السنوات 1990  تعرض خالل 

التعبري، وقد كان اسمه ضمن قامئات املفقودين سنة 1999. وقد ركز األستاذ هويت 

السيايس. االجتامع  علم  أيضا عىل  األمريكية، هو  املتحدة  الواليات  يف  درَس  الذي 

الثقافة  ليشمل  املواضيع  نطاق  الشبان  االجتامع  علامء  من  فريق  ع  وسَّ راهنا، 

وغري  والسياسات  واالتصال  الجندرية  واملساواة  والدين  االجتامعية  والبنية 

منهجية  جلبوا خربة  بحيث  رئيسيا  الخارج  يف  تعليمهم  الشبان  تلقى هؤالء  ذلك. 

األكادييني  هؤالء  أن  التطور  عالمات  ومن  مختلفة.  مسائل  واستكشفوا  مختلفة 

الشبان مل يواصلوا ما كان من االشتغال بعلم االجتامع بعدسات إيديولوجية، تلك 

النقدية. السوسيولوجية  املناظري  ظهور  وأخرت  الدعاية  خدمت  التي  العدسات 

ل. ك: ما هي آثار االستعامر راهنا؟

إ. ب: مبستطاعنا اليوم أن نتحدث عن حقبة ما بعد استعامرية، وما بعد اشرتاكية. 

محاوال  بناء  إعادة  حالة  يف  نفسه  الكوسويف  املجتمع  يجد  عسرية،  حقبة  أثر  عىل 

االندماج يف املؤسسات املالية السياسية والثقافية الدولية. ولكن هذا االندماج، وإن 

كان يرسل ببوارق أمل، مل ينتج النتائج التي يرغب بها املواطنون. خيبة األمل التي 

الشباب(  يف صفوف  األخص  )وعىل  والبطالة  الحركة  حرية  إىل  االفتقار  من  تأتت 

فشل  جعل  لقد  وبالتخلف.   كان،  الذي  التمييز  ومبواريث  باملايض  الناس  تذكّر 

السياسات الراهنة يف خلق املزيد من املساواة االجتامعية الشباَب متشامئا. أغلب 

شباب كوسوفا يريدون مغادرتها معتربين أن سوق العمل الكوين فرصة مواتية لبناء 

الرتبوي. النظام  وتغيري  االستثامر  يتطلب  السوق  تلك  إىل  النفاذ  ولكن  مستقبل. 

البيئة  يف  والدعاية  العقائدي  والتجنيد  والتمجيد  األساطري  أثرت  كيف  ك:  ل. 

الكوسوفية وكيف أنتج ذلك شعورا بالدونية لدى األلبان؟ هل كان األلبان قادرين 

عىل مقاومة الهيمنة الرصبية؟

»الذاكرات  الرسابية. ما سيكون مصري هذه  الخدع  البلقان بستان كبري من  إ. ب: 

املجيدة« يف املستقبل؟ يستخدم املثقفون والفنانون والسياسيون الرديؤون عبارات 

الجمهور، من قبيل وطن، أمة، أبطال وأساطري. تهيمن عىل لغتهم  مضللة لرتضية 

الساسة  بالغطرسة والتهديد. إنهم يخدمون  الفلكلورية والتمجيد املطّعم  الوطنية 

الذين يتدافعون باملناكب عىل السلطة من دون االهتامم بأولئك الذين سيحكمونهم. 

يحيا العديد منهم يف املايض، باحثني عن االهتامم الجامهريي من خالل العزف عىل 

أوتار انفعاالت الناس الذين ال يرغبون إال يف الحصول عىل شغل وعىل العيش الهنيء. 

يف محيط اجتامعي مثل الذي فيه نحيا، يسترشي التجنيد العقائدي. خالل األعوام 

والشام  العراق  يف  اإلسالمية  بالدولة  الشباب  من  العديد  التحق  املاضية  الخمس 
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مستجيبني للدعاية التي متأل الخواء السيايس وتعزف عىل وتر إحساسهم بافتقاد األمل.  

ل. ك: ما الدور الذي يضطلع به السياق اليوغساليف يف السياسات الكوسوفية اليوم؟

وسياسية  ثقافية  حركة  نتيجة  بعثها  تم  لقد  اليوم.  املايض  من  يوغسالفيا  إ.ب: 

ما  يف  واللغوية  الوطنية  التاريخية  والروابط  الجغرايف  االنغالق  عىل  بنيت 

قيد  عىل  االستمرار  عىل  قادر  غري  اختالقا  كانت  لقد  الجنوبيني.  السالف  بني 

مختف  األلبان  عاين  لقد  التساوي.  مبادئ  عىل  ينُْبَ  مل  أنه  بسبب  الحياة 

اليوم.   السيايس  وعيهم  يف  ليوغسالفيا  مكان  فال  ثم  ومن  املعاناة  أنواع 

 iberisha5@hotmail.comتوجه املراسالت إىل إبراهيم برييشا عىل العنوان

labinotkunushevci@gmail.com وإىل البينوات كونوشيفيس عىل العنوان

mailto:iberisha5%40hotmail.com?subject=
mailto:labinotkunushevci%40gmail.com?subject=
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علم اجتماع من آوتياروا نيوزيالندا

>>

سياسات السلطة 
ما بعد كارثة أوتاتاهي

>

يف ض تفاوتات  ملواجهة  تحضريي  برنامج  من 

الكون  حرارة  وتزايد  مسبوقة،  غري  الرثوة 

يكون  الجامعي،  االنــقــراض  واحــتــامالت 

يف  ومساواتية  مستدامة  بصفة  نعيش  كيف  لسؤال 

املدن داللة تاريخية ذات امتداد عاملي. غالبية ساكنات 

 2050 سنة  حلول  ومع  املدن  تستوطن  اآلن  العامل 

وضمن  املدن  ساكني  من  العامل  سكان  ثلثا  سيكون 

مجتمعات متزايدة التفاوت. وعىل ما حّذر منه األمني 

العام لألمم املتحدة بان يك مون »يهدد تنامي التفاوت 

والتحرض  الطبيعية  للكوارث  التعرض  وتزايد  الكونية، 

الرسيع واالستهالك املفرط للطاقة وللموارد الطبيعية 

بأن يرفع املخاطر إىل مستويات خطرية وغري مسبوقة 

ذات آثار كونية شاملة«.

أهمية  للمدن  الطاقة،  استخدام  يف  تفاوتها  عىل 

بقلم ستيف ماثيومان )Steve Matthewman(، جامعة أوكالند ورئيس جمعية علم االجتماع في آوتيروا نيوزيالندا

ساحة الكتدرائية,  أوتاتاهي )كريستشورش( بعدد 

زلزال 2011 .

اآلن  املستدامة. هي  الطاقات  مستقبالت  حاسمة يف 

مسؤولة عن ثالثة أرباع الطلب الكوين عىل الطاقة وإذا 

ما استمر التحرض عىل ما هو عليه من الرسعة فإن العامل 

سيكون سنة 2030 يف حاجة إىل استثامر ما يقارب 90 

تريليون دوالر أمرييك يف البنية التحتية الطاقية املثبتة 

عىل األرض. يف ما يهم البنية التحتية الطاقية ال غري، 

يناهز 16  الدولية أن تتجاوز مبا  الطاقة  تتوقع وكالة 

تريليون دوالر أمرييك عام كانت عليه منذ عقد فضال 

عن أن قطاع الكهرباء »سوف يستقطب القدر األكرب 

التزود  بحق  التمتع  فإن  ولذلك  االستثامر«.  هذا  من 

الطاقي وإقامة البنى التحتية الطاقية ذو أهمية بالغة.

العامل  بلدان  أكرث  من  واحد  نيوزيالندا  آوتياروا 

السنوات  منذ  تشهد  هو  ذلك  عن  وفضال  تحرضا 

1980 أكرب تصاعد يف التفاوت االقتصادي عرفه الكون. 

سنوات  ثالث  ذي  بحثي  مرشوع  يف  مؤخرا  انطلقنا 

الطاقية يف واحدة من مدن  التحتية  البنية  يركز عىل 

بعد  ما  فرتة  يف  الكهربائية  القوة  يهم  وهو  البالد 

.1)Christchurch )كريستشورش   أوتوتاهي  كارثة 

ملدينة  كاملة  بناء  إعادة  مستحيلًة  تكون  عادة، 

منح  كانتبوري يف 2010 و2011  زالزل  ولكن  مهّدمة 

أسس  عىل  جديد  من  البناء  إلعادة  فريدة  فرصة 

مندمج  كهربايئ  نظام  ولتشييد  واإلنصاف،  االستدامة 

ومقاوم قادر عىل الصمود يف وجه صدمات وتوترات 

والتزايد  الكوارث  قبيل  من  املستقبلية  األحداث 

اإلنسان.  اصطنعه  الذي  املناخي  والتغري  السكاين 

اتساع  عىل  مخترب  وكأنها  كريستشورش  إىل  ننظر 

املدن  عىل  الغالب  يف  الباحثون  يركز  ففيام  العامل. 

حاليا،  األرضية  الكرة  ساكنة  غالبية  تعيش  العمالقة، 

وستسمر، يف مراكز حرضية صغرى ذات نصف مليون 

ساكن أو أقل. ومثلها يف ذلك كمثل كريستشورش، عىل 

املناخي  التغري  تحديات  تعالج  أن  كانت  أينام  املدن 

ألية  مشابهة  »كريستشورش  البحر.  مستوى  وتصاعد 

مدينة حديثة أخرى تُبنى يف متناول مخاطر الطبيعة... 
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ولكنها فريدة يف تلقيها، دفعة واحدة، كل هذا القدر من 

التغري الذي ظهر بفعل الزلزال. بغرق معظم رشقها يف 

املحيط وبقدر يفوق املرت، صارت املدينة موقع اختبار 

كأنها  مدينة  أمر  معالجة  ولكيفية  ينتظرنا،  ملا  دويل 

فطرية مسطحة عىل ذات املستوى مع محيط شاسع«.

العالمات األوىل مشجعة. ما من مدينة ذات حجم 

كانت  االستثامر.  القدر من  مشابه حصلت عىل هذا 

كريستشورش أول مدينة نيوزيالندية تطور تجهيزات 

املدن  أبكر  من  وواحدة  فوري  استخدام  ذات  طاقية 

كونيا يف إمضاء »برنامج املدن رائدة املستقبل«، وهو 

الحرضية.  الحياة  تجويد  إىل  يهدف  تبادل  منتدى 

للامئة  روكفللر  مؤسسة  عداد  يف  املدينة  أن  كام 

 Rockefeller( مشاكلها  مجابهة  عىل  القادرة  مدينة 

.)Resilient Cities  100  Foundation’s

التي  البيضاء«  »الصفحة  من  الرغم  وعىل  ولكن 

األمنوذج  العادة،  وكام هي  انترص،  الزلزال  لها  منحها 

املائية  املولدات  من  يولّد  الكهرباء  يزال  ال  الربحي. 

رشكاٌت  والتوزيع  التحويل  تحتكر  فيام  الضخمة، 

للكهرباء  تحتية  لبني  وجود  وال  العدد  قليلة  خاصة 

التي  الكهربائية  القوة  ظلت  كام  املصدر  شمسية 

تكاد  ال  فيام  محدودة  املنتجون  الزبائن  يوزعها 

الرغم  الطاقية، عىل  الريح  االعتبار موارد  بنظر  تُأخذ 

منها.  عليه  تحسد  ما  آوتيارو  نيوزيالندا  حيازة  من 

عندما  للكآبة  إثارة  أكرث  املهدورة  الفرصة  وتبدو 

للتزود  األوسع  الوطني  السياق  ضمن  إليها  ننظر 

الطاقي.  يف أواسط القرن العرشين، كانت نيوزيالندا 

وحيد  مصدر  من  كهربائها  كل  عىل  تحصل  آوتيارو 

مضافا  الكهربا-مائية  القوة  محطات  هي  متجدد 

ولكن  الحرارية.  القوة  هو  آخر  متجدد  مورد  إليه 

الطاقة  مجمل  ثلث  تصنع  اليوم  الصخرية  الزيوت 

الكهربائية الوطنية، وهو، مثلام أشار إىل ذلك بنجامني 

واتس  وشارمني   )Benjamin Sovacool( سافاكول 

الكهربايئ  القطاع  يجعل  ما   ،)Charmaine Watts(

اتجاهه  حيث  من  نوعه  من  فريدا  نيوزيالندا  يف 

الزمان«. مّر  عىل  تجّددا  فأقل  أقل  يكون  أن  إىل 

التزود بطاقة  نظريا، يفرتض أال تكون العودة إىل 

الطاقات  مغانم  عسريا.  أمرا   %100 بنسبة  متجددة 

تقلل  فهي  للتشكيك،  قابلة  وغري  معلومة  املتجددة 

من اآلثار الخارجية من قبيل التلوث الهوايئ بحساب 

كيلواط/ ساعة، وذات أمثان أكرث قابلية للتوقع واالستقرار 

االنبعاثات  من  أقل  قدر  ولها  الزيوت  أسعار  من 

الناتجة عن االنحباسات، وهي تستهلك قدرا أقل من 

فاعلية وذات مردودية  أكرث  اشتغالها وهي  املاء عند 

املستوى  عىل  املداخيل  ويف  التشغيل  فرص  يف  أعىل 

املحيل. إجامال، الطاقات املتجددة أكرث استدامة وذات 

أكرب  اقتصادي أفضل ومتنح قدرة عىل مقاومة  توازن 

من خالل الرتفيع يف قدر االلتزام الجامعايت والتمكني. 

عمليا أيضا، ال يفرتض أال تكون العودة إىل التزود 

بطاقة متجددة بنسبة 100% أمرا عسريا وهي ممكنة 

باعتامد التكنولوجيات الراهنة. تتمتع آوتريوا نيوزيالندا 

إىل  استنادا  نحتل،  حيث  املعدنية  املوارد  من  برثوة 

الحكومة، املرتبة األوىل عامليا يف املوارد املتجددة لكل 

نسمة بواحدة من أجود موارد الريح الطاقية يف العامل 

البحريات  من  كبري  وعدد  الشمس  أشعة  من  ووفرة 

واألنهار. وإذا ما احتسبنا املوارد الحرارية فإن سافاكول 

أن  يكن  البلد  يف  الكهرباء  قطاع  أن  يريان  وواتس 

يكون برمته ذا مصادر متجددة مع حلول سنة 2020. 

ولكن مسائل الطاقة كانت عىل الدوام يف تشابك مع 

املصالح السياسية واالقتصادية فيام متثل التكنولوجيات 

الجديدة أو نفاد املوارد الطبيعية مسائل أقل شأنا من 

العوامل االجتامعية والثقافية واملؤسساتية مبا يف ذلك 

تتفوق  أيضا،  الباب  الدولة. مجددا، يف هذا  سياسات 

الصناعة  يف  الراسخون  والالعبون  السياسية  النخب 

والنشطاء  األهلية  واملجموعات  الطاقة  خرباء  عىل 

الجامعاتيني إىل الحد الذي فيه يتمثل فيه أكرب حاجز 

مستوى  عىل  األخص  )وعىل  املتجدة  الطاقات  تجاه 

الصغرى(  املحلية  املجاالت  ضمن  الجامعايت  التوزيع 

واملمركزة. الكربى  املحطات  تخرّي  التي  القوى  يف 

يف  االجتامعي  العلمي  البحث  يبدو  هذا،  عىل 

القرارات  يتخذون  من  تحديد  بغية  التأكد  غاية 

املصريية، واألسس التي مبقتضاها يفعلون ذلك وبأية 

وللمفارقة،  االجتامعية،  العلوم  أن  عىل  مرتتبة.  آثار 

وهي  التحتية،  والبنى  الطاقة  األغلب  عىل  تجاهلت 

الحديث وإن كان ذلك  الوجود  املصفوفة األساس يف 

بدأ بالتغري خالل السنوات األخرية بالتوازي مع تزايد 

االعرتاف باألنظمة الطاقية عىل أنها أنظمة اجتامعية. 

عالمات  االجتامعية  العلوم  إظهار  مع  وبالتوازي 

يفحص  التحتية«  البنية  نحو  جديدة  »استدارة  عىل 

أدوات  حيث  )من  التحتية  البنى  ماهية  الباحثون 

به  تقوم  ما  وماهية  الحوكمة(  وأنظمة  االستدامة 

)التوسط بني الطبيعة والثقافة، وتوزيع املنافع واملضار 

والكوين،  املحيل  بني  والربط  والبيئية،  االجتامعية 

عليه(.  نعرفها  ما  عىل  الحديثة  الحياة  أسس  وتوفري 

ُووجهت  ما  إذا  عسرية  مهمة  املدن  بناء  إعادة 

فرديا، ويف نيوزيالندا كانت آخر مرة يخاض فيها ذلك 

سنة 1931 عىل أثر زلزال نابيري. واليوم، ال يزال كثري من 

العمل مطلوبا لإلنجاز يف كريستشورش ذلك أن إعادة 

وقد  عميقة.  بصفة  وإشكالية  وعسرية  بطيئة  البناء 

أظهرت التحقيقات السكنية لدى الكانرتبوريني )سكان 

منطقة كانرتبوري-املرتجم( مستويات عالية جدا من 

عدم الرضا عن تحديد الحكومة أولويات إعادة اإلعامر.

كتبت  حيث  أمل  مصادر  كذلك  مثة  ولكن 

كريستني كيني )Christine Kenney( وسوزان فيبس 

)Suzanne Phibbs( » متثل طريقة اإلجابة املاورية 

إعادة  مسار  من  تالها  وما  كريستشورش  زالزل  عىل 

عىل  الحميدة«.  املامرسات  من  يحتذى  مثاال  اإلعامر 

مبادرات  كانت  االستعجايل  الترصف  مرحلة  امتداد 

وفعالة ومقامة  تعاونية  املخاطر  املاورية يف  الترصف 

عىل أسس كاوبابا )القيم الثقافية(، وعىل األخص قيمة 

الجميع(«.  عىل  الحب  )انرش  تانغاتا  يت  يك  »أروها 

أوتاوتاهي  شعب  أظهر  الكارثة،  بعد  ما  مرحلة  ويف 

املؤقت«،  »التحرّض  يف  عاملي  مصف  من  إبداعية 

املحلية،  الجامعة  أطلقتها  دامئة  غري  بناءات  من 

ورياض جامعاتية ومنتزهات ومحافل مناسبات كربى 

املتقاسمة. املدينية  الحياة  إمكانيات  من  زاد  مام 

دروسا  الجامعاتية  التجديدات  هذه  تعطي  هل 

يف اتجاه إكساب البنى الحرضية املزيد من الديومة 

واالستدامة؟ بالتوازي مع انطالقنا يف برنامج بحثي من 

ثالث سنوات ضمن سريورة إعادة اإلعامر من األساس، 

أفهاما  تعلمنا  التي  الدروس  لنا  توفر  أن  يف  نأمل 

مجددة وقيادة عملية واعتبارات سياسية لفائدة من 

قوية  كهربائية  قوة  أنظمة  نحو  لالنتقال  يخططون 

ومستدامة.   ثقافيا  ومتوامئة  ومنصفة  وشفافة 

توجه كل املراسالت إىل ستيف ماثيومان عىل العنوان 

s.matthewman@auckland.ac.nz

1حسب تقرير اللجنة امللكية حول زلزال كانرتبوري لسنة 2012، 

ويف الرابع من سبتمرب أيول 2010، رضب زلزال بقوة 7.1 من سلم 

ريشرت منطقة كانرتبوري، يف آوتياروا زيالندا الجديدة. أطلق الزلزال 

سلسلة من الزالزل االرتدادية الكربى أحدثت دمارا حرضيا واسع 

النطاق تسبب يف جرح 8000 ساكن وأودى بحياة 185.  وكان الوجه 

الرشقي من كريتشورش، أكرب مدن الجزيرة الجنوبية )يت وايبينامو 

باللسان املحيل( يف نيوزيالندا، والتي تعد قرابة 400 ألف ساكن، هو 

املنطقة األكرث ترضرا. واملنطقة ذات ساكنة محدودة املوارد االقتصادية 

واالجتامعية.

علم اجتماع من آوتياروا نيوزيالندا

mailto:s.matthewman%40auckland.ac.nz?subject=
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>>

علم اجتماع من آوتياروا نيوزيالندا

>>

رياضات إبداعية 
في جغرافيات ما بعد الكارثة

>

ثريا ما يعترب األطفال والشباب، يف سياقات الحروب والكوارث الطبيعية، أكرث ك

الفئات هشاشة. ولكن، وعىل الرغم من كون األطفال والشباب معروضني 

إىل مستويات عليا من املخاطر الجسامنية واالجتامعية والنفسية والسياسية 

التي  املتفردة  الصيغ  يخطئ  قد  »ضحايا«  أنهم  عىل  معاملتهم  عىل  االقتصار  فإن 

يظهرون بها قدرتهم عل الفعل وإبداعيتهم وتشبعهم بالطاقات. 

متتد  مقارنة  دراسة  يف  انطلقُت  هذا،  القصور«  »منوال  تجاوز  إىل  سعيا 

الشباب  تجارب  وتبجل  املحلية  لألصوات  التعبري  يف  الحق  متنح  ثالثة  لسنوات 

املشمولة  الحاالت  من  اثنتان  والكوارث.  والنزاع  الحرب  سياقات  يف  املعيشة 

 Royal Society Marsden( مارسدن  امللكية  الجمعية  صندوق  مرشوع  بتمويل 

سياقات  يف  تنافسية  غري  رياضية  أعامل  يف  الشباب  انخراط  عىل  تركزان   )Fund

سكاتيستان  وعنوانها  منهام  األوىل  الجارية.  والنزاعات  السيايس  الالاستقرار 

املعوزين  األطفال  لفائدة  اللوحي  التزلج  لتعليم  مدرسة  عن  عبارة   )Skateistan(

أستكشُف  الحالتني،  يف  غزة.  يف  الجذور«  »مسار  مجموعة  هي  والثانية  األفغان، 

الذين  الشباب  لدى  الرياضية  لألفعال  واملدنية  والنفسية  االجتامعية  الداللة 

ممتدة  مسارات  وتعيش  الطبيعية  الكوارث  دّمرتها  جامعات  ضمن  يحيون 

كريستشورش  إىل  بالنظر  نستند  نحن  ذلك  ويف  الحياة.  استعادة  عىل  العمل  من 

.2005 سنة  كاترينا  إعصار  بعد  ما  ونيوأورليانز  و2011،   2010 زالزل  بعد  ما 

أمثرت نتائج بحثنا األوىل حول ما بعد زلزال كريستشورش يف نيوزيالندا بعضا 

من اإلنارات حول ما ال يحىص من الطرق غري امللحوظة غالبا التي يتبعها الناس يف 

بقلم هوللي ثورب )Holly Thorpe(، جامعة وايكاتو، آوتياروا نيوزيالندا

صورة هويل ثورب أمام إحدى حدائق التزلج 

الجديدة. 

وبالرتكيز  واملتقاطعة  املتعددة  السلطة  بنى  بني  اليومية  حياتهم  اإلبحار يف خضم 

بحياة   2011 سنة  زلزال  أودى  املدين.  والتزامهم  الرياضية  مشاركاتهم  عىل  خاصة 

وسط  منطقة  باألرض  مسّويًا  بكثري  عددهم  من  أكرب  عددا  وجرح  شخصا   185

البنية  تحطم  التي  الزالزل  أرضارا.  بها  ملحقا  أو  منزال   200.000 هادما  املدينة، 

كذلك  تهدم  مائية  وتجهيزات  الحياتية من طرقات ومجاري رصف صحي  التحتية 

نواد ومالعب(  قاعات ومساحات لعب ومسابح وغرف  )من  الرياضية  التجهيزات 

الوقع  بالغة  ولكن خسائره  حيني  الهتامم  محالًّ  يكون  ما  قليال  الذي  الهدم  وهو 

العمل  يف  السكان  يبدأ  عندما  الطبيعية  الكارثة  تيل  التي  واألشهر  األسابيع  خالل 

بعد  ما  تجارب  أغفل  أن  دون  ومن  اعتادوه.  وما  عيشهم  أساليب  استعادة  عىل 

منظمة  رياضية  أنشطة  يف  املنخرطون  السكان  الرياضيون  خاضها  التي  الزلزال 

بالرياضات  االلتزام  بالغي  مشاركني  تجارب  عىل  ركزُت  وترويحية،  وتنافسية 

الطريقة  مستكشفا  عيش«،  أسولب  عن  و«املعربة  املعتادة  وغري  التنافسية  غري 

الزالزل. بعد  ما  مرحلة  يف  الرياضية  مشاركاتهم  األفراد  هؤالء  كيّف  بها  التي 

عىل أثر الزلزال مبارشة، نظر املشاركون إىل األنشطة الرياضية عىل أنها ثانوية 

بالنسبة إىل صحة العائلة واألصدقاء وعافيتهم. عىل أن العديدين اعرتفوا، بعد بضع 

الريايض. ومثلام أوضحت إيا، املتزلجة عىل  أسابيع، بالرضر الذي أصاب نشاطهم 

بدأنا  االعتيادية  األعامل  معظم  من  انتهينا  أن  »مبجرد  برياضتها،  املولعة  األمواج 

العديدين،  منظور  من  حياتنا«.  من  غائبا  كان  األهمية  بالغ  ما  شيئا  أن  نكتشف 

الرياضية  املفضلة يف هدم مامرساتهم  رياضاتهم  أفضية  الحاصل يف  الرضر  تسبب 

مرتسخة التجذر يف حياتهم العائلية. فقد عنى تحديد »املنطقة الحمراء« يف قلب 
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املدينة بالنسبة إىل راكبي ألواح التزلج فقدان مجال لعب حرضي مفضل. ومل يخرس 

من  املئات  بل  فحسب  يستخدمون  كانوا  التي  املغطاة  التسلق  مواقع  املتسلقون 

ممرات التسلق يف بورت هيللز )Port Hills( فيام خرس راكبو الدراجات الهوائية 

الجبلية مئاٍت من املسارات يف املنطقة. وأجربت األرضار الكربى التي مست مجاري 

الرصف الصحي مجلس مدينة كريستشورش عىل إطالق املياه املستعملة القذرة غري 

املعالجة يف األنهر، وعىل إغالق الشواطئ املحلية ملدة تسعة أشهر هادمة األنشطة 

االعتيادية اليومية ملستعميل ألواح التزلج عىل األمواج ومستخدمي الشواطئ املحليني.

عىل  ونفسيا  وانفعاليا  جسديا  املؤملة  استجاباتهم  املستجوبون  وصف 

الحزن  عميق  آخرون  أبدى  فيام  الرياضية  املامرسات  طال  الذي  التخريب 

املتسلق  قال  إليهم.  كثريا  محببة  كانت  رياضات  أفضية  افتقادهم  عىل 

كانت  افتقدنا...  التي  لألفضية  األىس  ببالغ  أشعر  »أنا  يوكيمي  الياباين 

إليها«. أشـتاق  أنا  هناك.  كانت  مشاريعي  هناك،  املفضلة  تسلقي  مواقع 

كتب عامل الجغرافيا الثقافية تيم إيدنسور )Tim Edensor( موضحا أن األفراد 

يحاولون عىل األغلب التقليل من آثار التخريب الكبري الذي يطال حياتهم من خالل 

»إعادة تشكيل األفضية واألنشطة املعتادة واملواقيت العائلية«. كان ذلك صحيحا 

وال شك بالنسبة إىل العديد من املستجوبني املامرسني لرياضات الحياة من ساكني 

يف  اعتادوا  التي  اإليقاعات  طريق  عن  منهم  العديد  يسعى  الذين  كريستشورش، 

بناء  اليومية، وإعادة  الضغوط  للتغلب عىل  الجسدية وأساليب عيشهم  رياضاتهم 

هوياتهم الفردية والجامعية وتعزيز شعور باالنتامء يف كريستشورش جديدة. وقد نظم 

العديد من املولعني بالتزلج عىل األمواج أفواجا من السيارات إىل شواطئ تزلج غري ملوثة 

خارج كريستشورش مثال كام نظم العديد من املتسلقني رحالت تدريب عىل التسلق 

عىل اعتبار تحول مساراته وشواطئه إىل ما يسميه إليسون وليامز »مشاهد عالجية«.

الرياضية  األنشطة  املشاركة يف  يالنسبة إىل بعض سكان كريستشورش، تساعد 

عىل الهرب، ولو املؤقت، من ضغوط الحياة اليومية. فقد وصف آرون، املولع بالتزلج 

أقرانه: » مثة يف مامرسة  بأنه مهم يف تفاعله االجتامعي مع  عىل األمواج، نشاطه 

عىل  قليلة  أليام  سكينة  يف  وتظل  هناك  من  تعود  للجامعة...  قوي  التزلج حضور 

األقل«. كام تحدث البعض من شباب كريستشورش عن إعادة متلك أفضية الزلزال، 

مظهرين إجابات إبداعية عىل ما حدث. يف ظل اعتناقهم ثقافتهم الرياضية املعتمدة 

عىل مبادئ اإلنجاز الذايت )إفعل ذلك بنفسك( والالتسلط، ابتدع البعض من متزلجي 

األبنية  ترنت متلك  للهدم. يصف  املعدة  األبنية  تزلج مغطاة داخل  أفضية  األلواح 

املترضرة عىل أنه » تحية ألولئك الذين ينظرون إلينا باستعالء ويعتقدون أننا نزعجهم 

وأننا متزلجون ال يفيدون بيشء«. بدال من »القعود والشكوى من كل هذا الدمار، 

نحن هنا لنفعل شيئا قائلني: هاي انظروا إىل ما نقدر عىل فعله بكل هذا الركام«. من 

خالل االستخدام اإلبداعي لألفضية التي دمرها الزلزال، بنى متزلجو األلواح خياالت 

أفضية ُمعادة ملدينة ما بعد زلزالية، وبفعلهم هذا أحسنوا هدم القراءات املهيمنة 

التي اعتقدت أن أفضية الزلزال قد ماتت، وترضرت وأنها مل تعد صالحة إال للهدم. 

تحديد  فرصة إلعادة  لتمنح  البديلة  الرياضية  املامرسات  الزلزال، ظهرت  غداة 

جغرافيات الكارثة فيزيائيا وانفعاليا وإعادة بناء الشبكات والرتابطات االجتامعية. 

ولكن بإمكان مثل مساعي الفعل الريايض هذه أن تشتمل عىل مظاهر استغاللية 

وتجارية. ففي سنة 2015، أعلنت رشكة مالبس الجينز املقيمة يف الواليات املتحدة 

التزلج  لجامعة  منتزه  لبناء  نيوزيالندي  أنها ستهب 180.000 دوالر  ليفي سرتوس 

مولته  الذي  التزلج  منتزه  وأولياؤهم  املحيل  الشباب  أغلب  ونارص  األلواح.  عىل 

العابرة للقوميات، رحبوا بالعرض  الرشكة وبدال من أن ينتقدوا استثامرات الرشكة 

مجلس  منتدى  استخدموا  املحليني  السكان  من  عددا  ولكن  مفتوحة.  بأذرع 

االقتصادية  سرتوس  ليفي  دوافع  حيال  انشغالهم  عن  للتعبري  افرتاضيا  عرائض 

الكارثة وتواطئ املجلس يف هذا. الكامنة وراء استثامرها يف كريستشورش ما بعد 

يف تعاليق من قبيل »نحن يف حاجة إىل طرق خالقة لتوسيع إمكانيات املحيط 

عن  تبحث  القوميات  متعددة  »ليفي رشكة  أو  قبيح«  تجاري  منظر  إىل  ال  البيئي 

امللمح األحسن الذي يخدمها، وهي ال تهتم بالجامعة ولو بالنزر القليل« انعكست 

انشغاالت السكان املحليني حيال ما أسمته ناومي كلني )Naomi Klein( »رأساملية 

التي  الفلتان  الكارثة« حيث ال ترى رشكة عاملية إال فرصة تجارية مواتية يف حالة 

والرتويحية.   الرياضية  للمرافق  املجلس  متويل  إىل  واالفتقار  الزلزال  بها  تسبب 

التي  اإلمكانيات  مختلف  يف  كوين  استقصاء  أول  الجارية  دراستنا  تكون  قد 

ظروف  يف  الحياة  جودة  تحسني  طريق  عىل  الالشكلية  الرياضية  األنشطة  متنحها 

الحرب والكارثة، وكذا يف مختلف أشكال القوة التي تحّفز هذه املساعي أو تثبطها.  

وإن  املحلية  الظروف  املوارد عىل  غنية  شبابية  استجابة  دراستنا عن  وقد كشفت 

كانت يف اآلن ذاته واقعة تحت أثر قوة بنى كونية وشبكات عابرة للقوميات.   

thorpe@waikato.ac.nz توجه كل املراسالت إىل هوليل ثورب عىل العنوان

mailto:thorpe%40waikato.ac.nz%20?subject=
mailto:thorpe%40waikato.ac.nz%20?subject=
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>>

إسدال الصمت على 
االنتهاكات

>

داة خروج بريطانيا من االتحاد األورويب )بريكسيت( وصعود دونالد ترامب غ

إىل الحكم، تلقى موقع الهجرة النيوزيالندي وابال من رغبات من كانوا يريدون 

الهرب من مواطنهم. لنيوزيالندا جاذبيتها وال شك حيث يحلو لصناع األرشطة 

السينامئية أن يلتقطوا صور خلفياتنا األخاذة، حيث يبدو البلد، حرفيا، كام لو كان 

أرض اللنب والعسل. ينظر إلينا عىل أننا بلد مضياف، تقدمي، وواع بحقوق اإلنسان 

حيث كانت النيوزيالنديات أول من حصلن عىل حق التصويت سنة 1893 واضطلع 

الكيويز )النيوزالنديون( بعد الحرب العاملية الثانية بدور مركزي يف الدفع بحقوق 

اإلنسان الدولية ونحن معروفون مبقاربتنا للجرية عن طريق عدالة جرب األرضار.

ولكن، وإذا ما أمعنا النظر، يخفت الربيق النيوزيالندي. الفقر مسترش، ومعدالت 

يشهد  نعيش،  الذي  الجديد  االستعامري  السياق  ويف  عالية،  الجنسية  االعتداءات 

املاوريون أعىل معدالت الحبس. مثل هذه الصورة تراود املهاجرين املحتملني برساب 

السياسة الكاذبة، حيث تتسم السياسات عىل الغالب باإلقصاء، والتهميش والتجريم.

عىل  الكبار  يرتكبه  ما  عىل  اإلجابة  فيه  تظهر  نيوزيالندا  مثل  مكان  من  ما 

األطفال من انتهاكات ممنهجة يف املؤّسسات الرعائية التابعة للدولة. خالل السنوات 

األخرية، تقدم اآلالف من النيوزيالنديني بشجاعة ليقدموا شهادات عن االنتهاكات. 

مؤسسات  يف  وضعهم  الضحايا  من   105 يصف  الجحيم  إىل  الطريق  كتايب  يف 

الدولة الرعائية ومقامهم يف إقامات خريية وهؤالء ال يزيدون عن أن يكونوا عينة 

.1990  1950 السنوات  بني  ما  يف  املؤسسات  هذه  من  مروا  طفل   100.000 من 

األشقاء  االجتامعي  العمل  أعوان  يفصل  ما  كثريا  مرعبة.  شهادات  تلك  كانت 

يف  باألطفال  يحتفظون  األميال.  مبئات  تتباعد  مواقع  عىل  أحيانا  إياهم  موزعني 

زنزانات مظلمة ومعزولة ومؤّمنة أليام أو أشهر متتالية وأحيانا يعرضون األحداث 

الذين  األطفال  كان  إىل صدمات كهربائية.  كانوا مشاغبني  أو  الهرب  الذين حاولوا 

املرافق  تقلصت  وقد  بالصمت.  يأمرون  الجنسية  املفرتسني  انتهاكات  يشتكون من 

»الزعامء«  األطفال  من  يطلب  وكان  أحيانا،  التعليمية  املرافق  وانعدمت  السكنية 

بقلم إليزابث ستانلي )Elizabeth Stanley( جامعة فيكتوريا في ولينغتون، آوتياروا نيوزيالندا

من املؤسسة النيوزيلندية »مسائل الطفل« - 

التعليم ملنع االنتهاكات بحق األطفال. 

من  االجتامعي  العمل  أعوان  يطلب  املؤسيس.  االمتثال  لضامن  أقرانهم  يراقبوا  أن 

واملهينة  العنيفة  العقوبات  يارسون  ولكنهم  البعض  بعضهم  يحبوا  أن  منظوريهم 

األرضيات  تنظيف  عىل  اإلجبار  أو  اإلدماء  حتى  البدنية  االعتداءات  ذلك  يف  مبا 

كام  األطفال  مبعاملة  عنها.  يرضون  ال  ترصف  أشكال  أبسط  جراء  األسنان  بفرشاة 

املوضوعة  التقدمية  نسبية  والقواعد  السياسات  يتجاهلون  كانوا  سجناء  كانوا  لو 

ملؤسسات الدولة الرعائية مستعيضني عنها بإدارة مراكز ُمرّوعة يعشش الخوف فيها. 

الكيفية  عارضني  ماضيهم  عن  الكشف  يف  الضحايا  بدأ  بسنوات،  ذلك  بعد 

من  فيها.  الفشل  أو  حاميتهم  عن  العجز  الدولة  مؤسسات  أظهرت  بها  التي 

االنتهاكات  نُُدوب  من  طويلة  مددا  نفوسهم  يف  ترسخ  ما  خرائط  رسمهم  خالل 

عميق،  وقلق  الصدمة،  بعد  ما  اضطراب  وتوتر  انهيارات  من  إليها،  تعرّضوا  التي 

اإلحساس  إىل  الضحايا  انتقل  بالسجن،  وأحكام  عائيل  وعنف  لالنتهاك  واستبطان 

باألمل يف أن تكون تجاربهم، وعىل نطاق واسع، محّل اعرتاف وتفهم ومعاملة راعية. 

بدال من ذلك، سدت الحكومة النيوزيالندية املنافذ. وفيام صارعت العديد من 

البلدان مثل أسرتاليا وكندا واململكة املتحدة وإيرلندا املصاعب املصاحبة ملنح ضحايا 

االنتهاكات االعرتاف العمومي والرعاية الشخصية، كانت اإلجابة النيوزيالندية هي 

إعطاء درس بائس عن الكيفية التي بها يكن لدولة أن تترصف تجاه اإلصداع بالحقائق، 

بهدف حامية الدولة رشعية مصالحها ومكاسبها برصف النظر عن اآلثار املرتتبة عن ذلك. 

الرضر  اّدعاءات  »وحدة  طريق  عن  الجرب  املترضرين  مطالب  معظم  تلقت 

الوزارة  فإن  ولألسف  اج(.  )وت  االجتامعية  التنمية  وزارة  ضمن  التاريخية« 

يثق  لن  والشكاوى.  االدعاءات  تقام  ضّده  الذي  الحكومي  القسم  أيضا  هي 

بوصفهم  أوضاعهم  عن  املسؤولة  الوكالة  يف  اإلطالق  عىل  الضحايا  من  العديد 

الحظ  وقد  و«رئاستها«.  الوحدة  بني  قامئة  استقاللية  أية  يرون  ال  وهو  ضحايا 

أجل  من  اسمي  أسجل  نفيس  أنا  كنت  لو  كام  األمر  »يبدو  الضحايا:  أحد  بيرت، 

مرضية«.  إجابة  عىل  منهم  تحصل  لن  ورائه...  من  طائل  ال  رشجي  فحص 
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داخل  والتحقري  التكذيب  بثقافة  الضحايا  من  العديد  جوبه  فقد  وبالفعل 

ادعاءات  من  التحقق  عىل  السنوات  من  الكثري  امتداد  عىل  عجزت  التي  الوزارة 

كل  بأن  الواقعي  غري  االفرتاض  عىل  األحيان  أغلب  يف  عاملة  بال  ذات  انتهاك 

عدم  وبسبب  شكاواهم،  أن  للضحايا  وقيل  رسميا.  تسجيل  محل  يكون  انتهاك 

الغية.  تعترب  املعاملة،  لسوء  بالتعرض  اتهاماتهم  يثبت  ما  عىل  ملفاتهم  احتواء 

معتربة  حاليا  الحادثة  املشاكل  حيال  الضحايا  عىل  بالالمئة  تنحى  الوزارة  أن  كام 

وجودهم  أثناء  ضدهم  مورست  انتهاكات  عن  ناتجة  تكون  مل  الرضر  شكاوى  أن 

عليها  أن  مثال  سيو  أُعلمت  فقد  حيواتهم.  تجارب  عن  بل  الرعاية  مؤسسات  يف 

عن  ناتجة  حياتها  مصاعب  أن  تعترب  الوزارة  أن  مبا  ادعائها  صحة  عىل  تربهن  أن 

بوجود  االعرتاف  السلطات  رفضت  وقد  مبكرا.  به  بدأت  الذي  للكحول  تعاطيها 

الجنسية  واالعتداءات  العنف  مع  وتجاربها  للكحول  سيو  تعاطي  بني  رابط  أي 

الرعائية. الدولة  مؤسسة  يف  كانت  حينام  للتعليم  وافتقارها  االنفرادي  والعزل 

نظرت  رسيعة«  »معالجة  سريورة  الوزارة  اتبعت  األخرية،  السنوات  خالل 

الضحايا  ادعاء تظلم. ويف غالب األحيان يشعر  إىل حد اآلن يف ما يزيد عىل 700 

من  جوانب  ببعض  تعرتف  قصرية  اعتذار  رسالة  عىل  حصولهم  بعد  باالمتنان 

العموم أول مرة يستمعون فيها إىل  التي تعرضوا لها وتكون تلك عىل  االنتهاكات 

معدل  أن  من  الرغم  عىل  تعويضات  عىل  حصلوا  الضحايا  بعض  رسمي.  اعتذار 

بترشيعات  قورن  ما  إذا  نسبيا  قليل  نيوزيالندي  دوالر   20.000 هو  يدفع  ما 

أن يضوا عىل  الضحايا  يكون عىل  املقدار  الحصول عىل هذا  وبغية  ولكن  أخرى. 

بها  قامت  أخرى  شطحة  ويف  أخرى.  قانونية  بتظلامت  القيام  يف  الحق  فقدان 

بأنها سوف  تهديدات  اآلن  تعويضات  أية  عىل  يحصلوا  مل  من  يواجه  الوزارة،  من 

تقتطع ما يتمتعون به من خدمات رعائية بسبب كرثة ما يحوزون من ممتلكات.  

عىل أن طريقني آخرين ما يزاالن ممكنني لجرب األرضار. أولها أن بإمكان الضحايا 

أن يقيموا دعوات قضائية عىل الرغم من أن الدولة عولت عىل الغالب عىل التقنيات 

اإلجرائية القضائية للتقليل من ادعاءات التعرض لالنتهاك. يف ظل اعتامد مبدأ التقادم، 

عن  النظر  بشأنها برصف  التظلم  تقديم  أجل  فاتها  ادعاءاتهم  بأن  الضحايا  يُجابَه 

طبيعة شكاواهم. بل إن وكاالت الدولة بإمكانها أن تسحب املساعدة القضائية وعىل 

األخص إذا ما اعتقدت أن تقديم املزيد من التظلامت لن يلقى القبول من املحكمة.

لدى  تجاربهم  يرووا  أن  الضحايا  بإمكان  كان  و2015   2008 بني  ما  ويف  ثانيا، 

محدودة  مساعدة  عىل  الحصول  ثم  ومن  واملساعدة«  الرسي  االستامع  »مصلحة 

حيث كانت تنتظم عرش دورات إرشاد، وتقدم مساعدة عىل الحصول عىل سجالت 

هذه  تظل  املصلحة،  تسمية  توضحه  وكام  ولكن،  إلخ.   ... أقارب  عىل  للعثور  أو 

للعموم. ومثلام عربت عن  لالنتهاك  التعرض  ادعاءات  لفتح  تفاديا  السريورة رسية 

ذلك سيو »ليس لنا نظام ويسمينسرت هنا، لنا نظام آكسمينسرت )تالعب باأللفاظ 

الحفاظ عىل  بغية  اشتغل  الذي   )“ من  »التخلص  تفيد  التي  آكس  بالسابقة  يبدأ 

بضحاياه.  تلحقه  رضر  وأبلغ  الدولة  متارسه  عنف  أخطر  تجاه  العمومي  الصمت 

يعني إخفاء قصص إهامل الدولة وتهميشها واستخدامها الخطري لتلك القصص 

أننا ال نجعل األمور أفضل بالنسبة إىل الضحايا. وتظل مامرسة العنف يف استمرار. 

إن سلسلة املامرسات املُلحقة للرضر التي تتبعها راهنا دولة نيوزيالندا ضد األطفال 

مخجلة ابتداًء من تركيز الخاليا األمنية يف املدارس وصوال إىل الحبس املؤقت وتسليط 

العقوبات غري املعقولة يف إقامات األطفال والشباب والعائالت أو الحاالت العديدة 

من اإلقامات الرعائية خارج املنزل العائيل. بإسدال الصمت عىل املايض، تديم هذه 

السريورة التغايَض االجتامعي الثقايف واملؤسيس عن املامرسات امللحقة للرضر بالضحايا.

متنح بلدان أخرى أمثلة عن مقاربات أكرث مناسبة من قبيل الرسد املفتوح للعموم 

االنتهاك  بني  االرتباط  خرائط  وتوضيح  الدولة،  بدور  واالعرتاف  املصاعب،  لقصص 

والرضر طويل األمد، وتوفري الدعم، وخوض إجراءات مستقلة يف تسوية جرب األرضار، 

وطلب الصفح العلني. يكن الستعداد الدولة لإلعالن عن ذنبها املحتمل يف املسؤولية 

عن املامرسات العنيفة الكريهة، بوصفه شكال رضوريا لإلصالح األخالقي، أن يساعد ما 

ال يحىص من الضحايا املصدومني الذين يرافق حياتهم العار والخوف واليأس والضياع. 

قد يساعد االعرتاف الرسمي من خالل »لجنة االعرتاف واإلصالح والوقاية« الضحايا 

عىل أن يصفوا حساباتهم مع املايض وهو ما يفرتض أن يكون أولوية وطنية.  

elizabeth.stanley@vuw.ac.nz ترسل كل املراسالت إىل إيليزابث ستانيل عىل العنوان

mailto:elizabeth.stanley%40vuw.ac.nz?subject=
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>>>>

الحركية النضالية 
واألكاديميا

>

فقد ت السبات.  من  حالة  نيوزيالندا  آوتياروا  يف  الربملانية  السياسة  عيش 

استمرت خامس حكومة وطنية تبدو عهدتها الثانية شبه مؤكدة، يف اتباع 

الرابعة سنة 1984  العاملية  الحكومة  الذي وضعته  النيوليربايل  املرشوع 

وإدخال  للخوصصة  وزحف  رضيبية  اقتطاعات  من  فيه  يتوقع  أن  يكن  ما  بكل 

النتائج  كانت  متوقعا  كان  األعراف. وكام  لفائدة  تكون  العمل  قانون  لتغيريات يف 

التشغيل  يف  وتزايدا  املأوى  فاقدي  نسب  يف  وتصاعدا  التفاوت  ملستويات  تعميقا 

الهش. 

حزبا العمل والخرض، املرتبطان من خالل مذكرة تفاهم حتى التقدم إىل انتخابات 

2017، التزما علنا »مبيزانية مسؤولة« إذا ما فازا يف انتخابات هذه السنة وذاك عبارة 

البسيطة لفائدة  التنازالت  الرغم من بعض  عن »ترك دار لقامن عىل حالها« عىل 

األسوأ حاال. ومثلام هو عليه األمر بالنسبة إىل ديقراطيات متطورة أخرى، شهدت 

السياسيني  تجاه  متصاعدا  وتشككا  املصوتني  أعداد  يف  تناقصا  نيوزيالندا  أوتايروا 

وهي النزعة التي ال يبدو أن تحالف العامل-الخرض سيتوصل إىل معاكسة اتجاهها.

ولكن خارج املجال الربملاين يكن العثور عىل مشاريع مبتكرة تسعى إىل تحدي 

النيوليربالية. وبالتوازي مع زمالئهم يف اختصاصات علمية اجتامعية أخرى يضطلع علامء 

االجتامع بأدوار هامة يف تعزيز ثقافة نقد وأمل ويف ابتداع املؤسسات املضادة للهيمنة. 

يسارية  تفكري  مجموعة  تأسيس  عىل  الواعدة  التطورات  هذه  تشتمل 

وإطالق  اج(  اق  ب  )آ  واالجتامعي«  االقتصادي  للبحث  »آوتياروا  راديكالية 

اإلصدار  ذلك  آوتياروا،  يف  اليساريان  واملامرسة  الفكر  مضادة:  مستقبالت 

السنوي  املؤمتر  إىل  والدعوة  واآلكادميني،  الحركيني  النشطاء  ألصوات  الجامع 

وكل  اج(.  ت  م  اج  )ح  االجتامعي  والتغري  واملقاومة  االجتامعية  للحركات 

بقلم ديالن تايلور )Dylan Taylor( جامعة فيكتوريا في ويللنغتون، آوتياروا نيوزيالندا

مقولة ملالكوم أكس تلهم  مجموعة التفكري 

اليساري, آوتياروا للبحث االقتصادي واالجتامعي .

القائم. النيوليربايل  الوضع  بتحدي  قويا  التزاما  تجسد  املبادرات  هذه 

دكتورا  أطروحة  عىل  استنادا   2016 سنة  رسميا  اج  اق  ب  آ  إطالق  تم 

مجموعة  مرشوع  قابلية  استكشفت  التي   )Sue Bradford( برادفورد  سيو 

منذ  املناضلة  برادفورد،  جمعت  لإلنجاز.  نيوزيالندا  آوتياروا  يف  يسارية  تفكري 

السابقة  الربملان  وعضو  والفقراء  املنتفعني  من  مجموعات  أجل  من  بعيد  زمن 

مقاومة،  »ثقافة  بذور  وضع  أجل  من  حركيني  ونشطاء  أكادييني  الخرض،  عن 

واملهمشني واملضطهدين  املستَغلني  وأمال  قضايا  ترجمة  إىل  تستند  وأمل   وتضامن 

األوىل  املبادرات  اشتملت  وقد   .)/https://esra.nz/about(

يف  التفكري  وإعادة  البالد  يف  اإلسكان  أزمة  حول  تحقيقات  عىل 

السيايس. التنظيم  أشكال  من  لعدد  ومناقشة  االقتصادي  التخطيط 

الكاوبابا )kaupapa الكلمة املاورية املستعملة لتسمية »الربنامج« أو »الغرض«( 

الذي وضعته آ ب اق اج ملتزم بقوة باالعرتاف بسيادة املاوري عىل آوتياروا نيوزيالندا 

)وهو الوعد املرصح به يف الوثيقة التأسيسية للبالد، معاهدة وايتانغي ولكن ما من 

إىل  تهدف  اسرتاتيجيات  استكشاف  إىل  املبادرات  وتسعى  مذاك(.  طبقتها  حكومة 

باإلحساس  َمُقوِدين  والكولونيالية«  الرأساملية  يتجاوز  مبا  عملية  بطريقة  »التحرك 

بأن من امللّح أكرث من أي وقت مىض بالنسبة إىل العلوم االجتامعية أن تكون أشكال 

املعرفة الصالحة واملنرية »آتية من تحت«، وأن مثل هذه املعارف أساسية يف التفكري 

الصالحة.   البديلة  االجتامعي  التنظيم  أشكال  هندسة  يكن  بها  التي  الكيفية  يف 

تهدف  إذ  مضادة  مستقبليات  إصدار  تحّفز  التي  هي  الحساسيات  هذه  مثل 

فهم مجتمعنا وسياستنا  كيفية  فيها، حول  والتدخل  مناقشات،  »افتتاح  إىل  املجلة 

وهي   .)https://counterfutures.nz( فيها«  والتأثري  وتخيّلها  وبيئتنا  وثقافتنا 

https://esra.nz/about/
https://esra.nz/about/
https://counterfutures.nz
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تسعى إىل أن تقيم حوارا بني األكادييني والباحثني األكادييني واملعارف التي ينتجها 

إىل  وباإلضافة  الحركيني.  النشطاء  ومنظامت  واالتحادات  الجامعات  يف  املنغرسون 

السياسية  القضايا  حول  »تدخالت«  كذلك  املجلة  تنرش  محّكمة،  أكاديية  مقاالت 

العثور  ويكن  واألكادييني.  الحركيني  النشطاء  مع  ومقابالت  الراهنة  واالجتامعية 

الجامعات  املستقلة ويف مكتبات  املكتبات  بيرس عىل مجلة مستقبالت مضادة يف 

الورقي  الخط باملجان ستة أشهر بعد نرشها  القيادية وهي تطلق محتوياتها عىل 

وهذه مقاربة تؤمن تحرير املجلة من االنحصار داخل مجموعات القراء القادرين 

عىل دفع رسوم النفاذ إىل املوقع. وقد أثبت استقطاب املجلة ملقروئية متنوعة تعطشا 

لتفكري بديل يستند إىل بحث قوي والستكشاف إمكانيات جديدة للتنظيم السيايس. 

من  مؤلفني  عىل  مضادة  مستقبليات  من  األوىل  املجانية  األعداد  اشتملت 

امليول  وثنائيي  واملثليني  السحاقيات  مجموعات   +LGBTQI  : مختلفة  خلفيات 

وغري  الجنسيتني1  الهويتني  بني  وما  للجندر  العابرة  الهويات  وذوي  الجنسية 

واملكافحني  النفس،  وعلم  املاورية،  النضالية  والحركية  االجتامع،  وعلم  املصنفني2، 

الفقر، واملؤرخني،  مناهضة  والفلسفة ومجموعات  السجون،  إنهاء وجود  أجل  من 

وتجرس  االتصالية.  والدراسات  البيئية  واملنظامت  اإلجرام  وعلم  والنقابيني، 

لالختصاصات. عابرة  كذلك  وهي  واآلكاديية  النضالية  بني  االنقسام  القامئة 

نفس اإليتوس يحرك املؤمتر السنوي ح اج م ت اج. فبعد أن نظمه ألول مرة 

 Ozan( سنة 2014 األكاديي الرتيك حديث الحلول بنيوزيالندا أوزان نادر أالفوكالر

مشارك   400 الثالثة  دورته  جمعت  املؤمتر رسيعا.  تنامى   )Nadir Alakavuklar

واعتربت حدثا أساسا يف تأسيس يسار آوتياروا غري الربملاين وكانت تلك أول مناسبة 

االختالف.  شديدة  خلفيات  من  الضخم  العدد  هذا  مثل  فيها  يجتمع   1970 منذ 

والحركية  بديلة  اقتصادية  مقاربات  املاوري،  املؤمتر سيادة  املساهامت يف  وغطت 

والحركية  الصحية  والعدالة  املناخي  والتغري  العمل  ومستقبل  باسيفيكا3،  النضالية 

ينحدرون هم  املشاركني  إن  القول  املهم  املعارصة. ومن  النقابية  والحركة  لنضالية 

 .)http://counterfutures.nz/2/editorial.pdf( وأكاديية  نضالية  خلفيات  من  أيضا 

واجه املشاركون يف املؤمتر السنوي ح اج م ت اج ومنظموه التوترات الناتجة عن 

التنوع بروح بناءة ومل يسعوا إىل التقليل من شأنها أو القفز عليها. سنة 2015 كشف 

املؤمتر عن وجود توترات بني املقاربات الحركية النضالية واملقاربات األكاديية حيال 

إنتاج املعرفة ونرشها وهو الكشف الذي تولد عنه مؤمتر موضوع 2016 »االنقسام 

األكاديي-الحريك النضايل«. يف املقابل ألقى مؤمتر 2016 الضوء عىل التوترات القامئة 

راهنا بني املاوري والباكيها )األولون من آوتياروا النيوزيالنديني والثانون ذوو أصول 

أوربية( ضمن اليسار وهو ما دفع نحو تحديد موضوع مؤمتر 2017 كا واوهاي تونو ماتو 

.)https://esra.nz/socialmovements2017( الكولونيالية  تجاوز  الرأساملية،  )تجاوز 

تعمق  يؤثثها  التي  املشهد  خلفية  من  الرغم  عىل  حذرا  تفاؤال  يربر  ما  مثة 

التفاوتات وتناقص التزام السياسات الربملانية. فتنوع الفاعلني املتوحدين يعلن عن 

البلدان املتقدمة  العديد من  اليسار غري الربملاين. مثلها كمثل  التواؤم داخل  عودة 

ما يسمى  ما بني  بَصْدٍع  أيضا  اتسم هو  لليسار  نيوزيالندا تشظيا  آوتياروا  شهدت 

املزمنة،  التوترات  من  الرغم  وعىل  الهوياتية.  السياسات  ومنارصي  املادي  باليسار 

تحيل املبادرات الجديدة عىل أن هذين ليسا يف الحقيقة مجالني منفصلني وأن التغري 

جدليا.  متشابكان  الهويايت  والثقايف  املادي  أن  أساس  يبنى عىل  الفعيل  االجتامعي 

التي  املعارف  إن  القائلة  بالفكرة  قويا  التزاما  املبادرات  هذه  تعرض  ثانيا، 

إىل  وبالنسبة  ورائدة.  مرشوعة  االجتامعية  والحركة  النضالية  الحركية  تنتجها 

بالنسبة  فائدة  ذات  معرفتهم  أن  التأكيد عىل  أيضا  االلتزام  يعني هذا  األكادييني 

إىل املجموعات التي معها يتعاونون وينجزون األبحاث. ويف هذا املضامر يبدو أثر 

األكاديية األهلية ليندا توهيواي سميث )Linda Tuhiwai Smith( بالغ األهمية 

بالتوازي مع العمل املقام ضمن علم االجتامع العمومي والحقل املتنامي لألكادييا 

االجتامعية  الكفاحات  عن  املتولدة  املعارف  بني  املزاوجة  خالل  ومن  املناضلة. 

الجديدة خالق. املعارف  من  يتشكل حقل  األكادييا  تنتجها  التي  وتلك  امللموسة 

ينتجونها  التي  املعارف  الفاعلني ومجموعة  التعاون بني مختلف  أخريا، يؤسس 

ملرشوع مضاد للهيمنة، مرشوعا يتقصد السؤال عن الكيفية التي بها يكن لنا أن ننظم 

مجتمعنا تنظيام مختلفا. ويقتيض ذلك إعادة االعتبار لفكرة النوعية والبحث عن 

أشكال جديدة من التنظيم السيايس واالقتصادي ونقض االستعامر وإطالق مامرسات 

أكرث استدامة للبيئة. هذا املرشوع ال يزال يف خطواته األوىل، وهو ال يزال هشا بالتأكيد، 

مثل هذه  نضع  حينام  أننا،  أظهر   2008 سنة  العاملية  املالية  األزمة  بعد  ما  ولكن 

البدائل قيد اإلنجاز، نجد أنفسنا مشتبكني مع عقلية »ترك دار لقامن عىل حالها«. 

مبادرات آوتياروا نيوزيالندا هذه التي فيها يجتمع النشطاء الحركيون واألكادييون 

بديلة.    مستقبالت  يف  األمل  تولّد  جديدة  خالقة  بطريقة  التعاون  أجل  من 

>Dylan.Taylor@vuw.ac.nz< توجه كل املراسالت إىل ديالن تايلور عىل العنوان

1 من لهم تشوهات يف أجهزتهم التناسلية والجنسية بحيث تكون لهم كروموزومات وحتى أعضاء مكتملة 

أو غري مكتملة النمو غري معتادة ال لدى الجنس الرجايل وال لدى الجنس النسايئ وهو ما يثبت بالنسبة إىل 

النشطاء الحركيني يف هذا املجال أن الهويات الجنسية مبنية عىل إلزامات اجتامعية ال أساس جسامين طبيعي 

لها. املرتجم.

2  يف معنى Queer وأحيانا تكون الكلمة املستخدمة هي املتسائلون )Questionning( واللفظتان تشمالن 

كل الهويات الجندرية وامليول املتعلقة بها يف نوع من التسمية السياسية والنضالية ذات األساس الجنيس التي 

تسعى إىل هدم الحواجز الجنسية والجندرية واالعتبارية يف تحديد الهويات الجنسية عىل اعتبارها متحولة 

وهالمية وسائلة وقابلة للتغري املستمر كأن يكون الفرد الواحد منجذبا )منجذبة( إىل رفقاء )رفيقات( جنسيني 

)جنسيات( من انتامءات جندرية مختلفة. املرتجم.

3  مهرجان )يعرف كذلك باسم باسيفيكا( ثقايف يتمحور حول مواضيع وأغراض وقضايا من املحيط الهادي 

)الباسيفيك ومنه التسمية( ينعقد سنويا يف ويسرتن سربينغ، أوكالند، نيوزيالندا منذ 1993. هو أكرث 

املهرجانات التي من نوعه كثافة يف الحضور حيث يستقطب ما يقارب ربع مليون مشارك كل سنة. يعرض 

املهرجان تنويعة شاملة من التجارب الثقافية تشمل الفنون املوسيقية والراقصة واللباس والسكن والطبخ... 

مخصوصة بشعوب وإثنيات جزر املحيط الهادي ومنها الساموا والتونغا وفيجي وتاهيتي وتوفاال وتوكيلو 

وكرييبايت وتانغاتا وينوا )ماوري نيزيالندا(. املرتجم.

http://counterfutures.nz/2/editorial.pdf
https://esra.nz/socialmovements2017
mailto:Dylan.Taylor%40vuw.ac.nz?subject=
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علم اجتماع من آوتياروا نيوزيالندا

>>>>

في اتجاه 
ابتداع علم إجرام أهلي

>

يف ي نيوزيالندا  آوتياروا  يف  املاوري  يلحق  الذي  االجتامعي  التهميش  تجىل 

التي  الوضعية  وهي  لالعتداءات،  والتعرض  للتجريم  املتفاوتة  املعدالت 

تتوازى مع أوضاع شعوب أهلية أخرى كابدت آثار االنتزاعات املختلفة يف 

بلدان االستيطان اإلنكليزي. املاوري أقلية تساوي 15 % من الساكنة الجملية ولكنهم 

والعقوبات  واإلدانــات  اإليقافات  اآلخرون  البلد  مواطنو  يعاين  مام  أكرث  يعانون 

مجددة  مامرسات  العتامدها  العاملي  نيوزيالندا  صيت  من  الرغم  وعىل  الجزائية. 

فيها  الحبس  معدالت  فإن  املاورية  التقاليد  عىل  مبنية  األرضار  جرب  عدالة  ضمن 

تظل بالنسبة إىل ذلك مرتفعة، وهي وضعية قامئة عىل األخص عىل حساب املاوري 

الذين يعدون 50 % من سجناء البلد و60 % من سجيناته. وعىل الرغم من االعرتاف 

واسع النطاق بفشل هذا النظام يف الحد من معدالت الجرية وتسببه يف مكابدة 

أبناء املسجونني وعائالتهم مشاكل اإلقصاء االجتامعي فإن األخبار األخرية تشري إىل 

احتامل استمرار متدد قامئات نزالء السجون.

الطرق  متعددة  عقلنة  املاوري  إىل  املوجهة  الجزائية  العدالة  تدخالت  شهدت 

منذ الحقبة االستعامرية وصوال إىل اآلن. يف أزمنة مختلفة من تاريخ البالد حاول 

املمثلون املنتخبون واملسؤولون الرسميون يف مختلف وكاالت الدولة النيوزيالندية 

أن يصوروا االعتداءات اإلجرامية ضد املاوري وكأنها مشكل اجتامعي بديهي يجد 

التي  األفكار  مؤخرا  متكنت  وقد  وبناها.  املاورية  الجامعات  عادات  يف  جذورا  له 

النزعة اإلجرامية املتأصلة،  التعرض للمخاطر واحتياجات ذوي  تحوم حول عوامل 

بقلم روبرت ويب )Robert Webb(، جامعة أوكالند، آوتياروا نيوزيالند

مايض الشعب املاوري املرشّف يتجّسد بهذه 

الطبعة القدية لسلٍف ينظر للوضع املأساوي 

الراهن لشعبه. 
املونتاج الفوتوغرايف بواسطة أربو من صورة لفريبيك.

الغالب  عىل  تقدمهم  للاموري  صور  تؤلف  حيث  التحاليل  عىل  الهيمنة  من 

نظرية  تحاليل  تعتمد  السياسات  أغلب  الدولة.  تدخل  إىل  حاجة  يف  أنهم  عىل 

ما  توجه  هي  ذلك  ومع  أمريكية  وشامل  بريطانية  سياقات  من  تنبع  وإمربيقية 

واسع  نطاق  عىل  يتجاهل  ضبطا  اجتامعيا  املاوري  ضبط  مجال  يف  اآلن  قائم  هو 

املاوري  وهو  أوضاعهم  حول  التنظري  يتم  من  بني  والثقافية  االجتامعية  التباينات 

املبنية.   النظريات  خلفية  يثل  الذي  والسيايس  والتاريخي  االجتامعي  والسياق 

سياسات  وسمت  التي  املمنهجة  العنرصية  املاوري  تحدى  عقود،  امتداد  عىل 

يف  املقاربة  هذه  إىل  املوجهة  االنتقادات  تتجىل  نيوزيالندا.  يف  واملأسسة  الدولة 

التأثري الذي وضعه موانا جاكسون )Moana Jackson( سنة 1988  التقرير واسع 

 The Māori and( تحت عنوان املاوري ونظام العدالة الجزائية: هي وايبانغا هو

إىل  نظر  الذي   )the Criminal Justice System – He Whaippānga Hou

االجتامعية  السريورات  التحليل  هذا  يصف  املاوري.  منظور  من  الجزائية  العدالة 

الذي  العدالة  ونظام  االستعامر  ذلك  مبا يف  املاوري  األثر يف حياة  ذات  والتاريخية 

الجزائية  العدالة  النقدية لنظام  التقرير يف توجيه األفهام  أثر هذا  فرضه. ويستمر 

واملقاربات.  املامرسات  الثقافية  القيُم  توّجه  بها  التي  والكيفيات  النيوزيالندية 

التنوع  عكس  بغية  العدالية  للمامرسات  إصالح  محاوالت  خوض  شك  وال  تّم 

الثقايف للقيم ومن أجل معالجة االنشغاالت املاورية حيال العدالة الجزائية. ويتجسد 

سنة  منذ  الشباب  إىل  املوجهة  العدالة  نظام  أدخلت عىل  التي  التغيريات  يف  ذلك 
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1989 والتي تشمل االستامع إىل املجموعات العائلية وإدراج قانون 1989 لألطفال 

 Children, Young Persons and Their Families Act( وعائالتهم  والشباب 

نظام  عن  املعتدين  سباب  تحييد  بهدف  وذلك  النظام،  )CYPFA(( ضمن   1989

العائلية  املجموعات  إىل  االستامع  جلسات  استخدام  طريق  عن  الرسمية  املحاكم 

هذا  أن  ويُعتقد  عائالتهم.  مع  والضحايا  وعائالتهم  املعتدين  بني  ما  تجمع  والتي 

املاورية  الفلسفات  من  مستمد  العائلية  اللقاءات  عىل  املعتمد  العدايل  األسلوب 

الرغم من  العالقات االجتامعية. ولكن، وعىل  الجامعية يف  التي تعترب املسؤوليات 

األطفال  من  متصاعدة  نسبة  املاوري  سجل  فقد  العائلية  اللقاءات  بدائل  توفر 

محاكم  لدى  الجزائية  للمالحقات  املعرضني  سنة  و16   10 سن  بني  ما  واليافعني 

الشباب. اآلن 62 % من جملة مالحقات  نسبته  بلغت  الذي  الرقم  األحداث وهو 

أبرز بعض الباحثني أن املناويل التي تعتمد اللقاءات العائلية ال تغري جوهريا 

من الفلسفات أو البنى التي تقوم عليها عدالة الدولة، بل إن سلطتها تستمر من 

خالل أشكال أخرى من الضبط االجتامعي. يشري جوان تاوري )Juan Tauri( إىل أن 

تنظيم لقاءات املجموعات العائلية مامرسة ال ماورية بامتياز ال تستخدم إال بعضا 

بأن قانون 1989 لألطفال والشباب  املاورية. وهو يحاجج  الثقافية  من املامرسات 

العدالية وأن  اإلثنية  للمركزية  بانتقادات جاكسون  متأثرا  ذاته  وعائالتهم كان هو 

السريورة استدمجت بعض املكونات املاورية بفعل أثر مطالب املنظامت املاورية. 

عىل أنه يالحظ أن اللقاءات العائلية ليست تقليدية يف املامرسة وإن كانت بعض 

رسميون.  مسؤولون  األغلب  عىل  يوجهها  مامرسة  يف  مدرجة  املاورية  األعراف 

والعلوم  األكادييا  ماوريا يف  داللة مشغال  ذات  وانتقادات  تحاليل  تطوير  كان 

االجتامعية مبا أوجب علينا تفحص الطرق التي بها نبحث أوضاعا اجتامعية بوصفنا 

ماوريني. ينارص العديد منا تطوير الجامعات األهلية وقد كان عمل من قبيل كتاب 

ليندا سميث نقض استعامرية املنهجيات )Decolonizing Methodologies( مؤثرا 

يف املاوريني ويف أكادييني آخرين يف اتجاه استكشاف نظريات ومناهج تعرتف بالتجارب 

واملعرفة األهلية. كام أن العديد منا يأملون يف تطوير علم إجرام نقدي أهيل يعرتف 

االجتامعي.  والرضر  الحميدة  غري  املامرسات  حيال  املاورية  واملفهامت  بالتجارب 

دفع استجابات الدولة إىل ما يتجاوز الرتكيز اإلداري عىل القسوة عىل الجرية 

األدوات  تجاوز  يتطلب  الحبس،  قبيل  العقابية من  الردود  انتشار  الذي تسبب يف 

االجتامعية  املاوري  حقيقة  االعتبار  بنظر  تأخذ  أن  عن  عجزت  التي  النظرية 

يف  ينخرطوا  أن  السوسيولوجيني  املنظرين  من  يقتيض  كام  لها،  تستجيب  أن  أو 

بناء علم إجرام أهيل  األهلية. سيتطلب جهد  الشعوب  تعاون بحثي تحريري مع 

تقدير  الجامعية يف  والتجارب  املرتابطة  االعتداء  إىل مختلف عنارص  االنتباه  جلب 

الدولة  به  اضطلعت  الذي  الدور  نبحث يف  أن  علينا  االجتامعي.  وسيكون  الرضر 

أقسام  متثيل  نسب  وتفاوت  االجتامعي  التهميش  إيجاد  يف  الجزائية  والعدالة 

الساكنة ضمن مجموع أعداد نزالء السجون. إن عىل علم إجرام أهيل يسعى إىل 

الرتكيز  يتجاوز  وأن  من غريهم  أكرث  العدالة  نظام  بهم  أرض  من  تجارب  استدماج 

أهمية. ذات  الدولة  تراها  التي  القضايا  يتجاوز  وما  الجرية  ضبط  عىل  اإلداري 

تعمل  بها  التي  الكيفيات  إىل  أكرب  أهمية  تويل  أن  الجديدة  املقاربات  عىل 

ضبط  عىل  املمنهج  والعنف  املأمسسة  والعنرصية  االستعامرية  الوضعية 

تراييس  مثل  ماوريون  أكادييون  بنّي  ما  عىل  وتهميشها  األهلية  الشعوب 

يف   )Khylee Quince( كوينس  وكلييل   )Tracey McIntosh( ماكينتوش 

املشاكل  وإىل  السجن  يف  املاوري  نساء  تجارب  إىل  االنتباه  جلبتا  حيث  بحثهام 

الضحايا.  موضع  املسجونني  ووضع  األجيال  متداخل  الحبس  تصاحب  التي 

تحليل  يشمل  وأن  املاورية  بالتجارب  يلتزم  أن  أهيل  إجرام  علم  عىل 

اجتامعية  ظروف  من  بها  يتصل  وما  االجتامعي  الرضر  حدود  انتهاكات 

حقوق  اتفاقية  تعريف  إعادة  يف  البحث  يشمل  أن  لذلك  يكن  كام  بنيوية. 

الدولة  مامرسات  يف  أو  إبطالها  أو   )Treaty of Waitangi rights( وايتانغي 

الجامعات.  وببقية  باملاوري  الرضر  تلحق  سلطة  ذات  أخرى  مجموعة  أية  أو 

املاوري  قدرة  تعزيز  هو  الهدف  يكون  االستعامرية،  الصبغة  نقض  نحو  بالتوجه 

املاورية.    الثقافية  األطر  العدالة ضمن  السيطرة عىل  األخرى عىل  والجامعات 

>robert.webb@auckland.ac.nz< توجه كل املراسالت إىل روبرت ويب عىل العنوان

mailto:robert.webb%40auckland.ac.nz?subject=
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١-٢٠١٧9٤٠ )ISHWAR MODI( حفظ ذكرى إيشوار مودي

>>>>

شغفه كان 
دراسة أوقات الفراغ

>

ان ذلك يف صباح األربعاء الباكر يوم 23 أيار ك

تلقيت مكاملة  إذ  )الهند(  آباد  ماي يف أحمد 

 B.K.( ناغال  ك.  ب.  األســتــاذ  من  محزنة 

Nagla( تعلمني مبوت األستاذ إيشوار مودي يف سن 

السادسة والسبعني. من الشخصيات من ال يوت أبدا 

حتى بعد الرحيل األبدي بفعل أن أفكارهم وذكراهم 

وأعاملهم الودودة تعيش أبدا. واألستاذ إيشوار مودي 

كان بني هذه الشخصيات. بالنسبة إىل علم االجتامع 

الكوين عامة وعلم االجتامع الهندي خاصة سيكون عام 

2017 محفورا يف الذاكرة بسبب رحيلني إذ فقدنا أوال 

األستاذ د. ن. دهاناغري )D.N. Dhanagre( وها أننا 

نفقد األن األستاذ إيشوار مودي.

بدأ األستاذ مودي مساره األكاديي عضوا يف هيئة 

التدريس يف قسم علم االجتامع يف جامعة راجستان، 

ذلك  بعد  به  أنا  والتحقُت   1974 سنة  بالهند  جيبور 

التاريخ بسنتني. منذ البداية كان إيشوار براساد مودي 

التدريس  هيئة  أعضاء  إىل  املحببني  أكرث  من  واحدا 

والطالب يف العلوم االجتامعية. أنهى رسالته لنيل درجة 

الدكتورا يف حقل دراسات أوقات الفراغ تحت إرشاف 

 Yogendra( املتميز األستاذ يوغندرا سينغ األكاديي 

العديد  عىل  األكاديي  مساره  واشتمل   ،)Singh

رئيسا  االجتامع  لعلم  خدمات  قدم  اإلنجازات.  من 

للجمعية الهندية لعلم االجتامع ورئيسا لجمعية علم 

االجتامع يف راجستان. وانطلق التزامه بعلم االجتامع 

الكوين سنة 1986 عندما انعقد املؤمتر الدويل للجمعية 

الدولية لعلم االجتامع يف دلهي. حّفز عددا كبريا من 

الطالب للمشاركة يف املؤمتر العاملي وكذا يف مؤمترات 

التدريس  هيئات  أعضاء  شباب  وشجع  أخرى  دولية 

االجتامع. لعلم  الدولية  بالجمعية  االلتحاق  عىل 

كان التزام األستاذ مودي بنرش املعرفة الكونية بعلم 

كبريا.  بالهندية  الناطقني  الطالب  االجتامع يف صفوف 

وكان ذا مساهمة يف نرش حوار كوين، مجلة الجمعية 

بالهندية.  األلسن  متعددة  االجتامع  لعلم  الدولية 

رسالة  بالهندية  كوين  حوار  إصدار  كان  إليه  بالنسبة 

العمل  ولكن تحديا آكادييا كذلك. أتيحت يل فرصة 

والحظت  املغامرة  هذه  ضمن  إيشوار  األستاذ  مع 

عىل  فريقه  أعضاء  مع  يتعامل  كان  لقد  تفانيه. 

وباعتباري  والديقراطية.  التساوي  من  بروح  الدوام 

إيشوار مودي 
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حوار  إصدار  قليال  تأخر  فقد  منضبط،  غري  شخصا 

كوين بالهندية، أحيانا. ولكنه كان دامئا يقدر ترجاميت. 

اآلخرين،  التحرير  فريق  أعضاء  التزام  يقدر  كان  كام 

وجيويت   )Rashmi Jain( جني  راشمي  الدكاترة 

 Prabha( شارما  وبرابها   )Jyoti Sidana( سيدانا 

 )Nidhi Bansal( بانسال  ونيدهي   )Sharma

أنه صمم  كام   .)Uday Singh( سينغ  أودي  والسيد 

ضمن  علمية  مجلة  إلدراج  حازمة  جهود  بذل  عىل 

وهي  االجتامع  لعلم  الهندية  الجمعية  مسؤوليات 

اآلن مجلة ذات قيمة عالية تصدر بصفة منتظمة. كل 

بالنفع  عادت  مودي  األستاذ  بذل  التي  الجهود  هذه 

الذين  االجتامع  علم  طالب  عىل  الوفري  األكاديي 

رحيله  من  الرغم  وعىل  الهندي.  باللسان  يشتغلون 

النسخة  نرش  عىل  العمل  يستمر  أن  آمل  فإين  املؤمل 

األكاديي.   االلتزام  بذات  كوين  حوار  من  الهندية 

مودي  األستاذ  قدم  العديدة،  باهتامماته 

يف  ذلك  يف  مبا  املجاالت  من  العديد  يف  مساهامت 

والحركية  لألطفال،  املوجه  الرعايئ  العمل  قضايا 

النضالية الشبابية والعدالة الجندرية والطبقة العاملة 

داخل  املمتدة  سفراته  وخالل  املهمشة.  والشعوب 

اجتامعي  علمي  بلسان  تحدث  وخارجها،  الهند 

والديغرافيا  واإليكولوجيا  والفقر  الصحة  حول قضايا 

االنتخايب  التصويت  وخلفيات  االجتامعية  والحركات 

وحقوق اإلنسان. وفضال عن أوقات الفراغ والسياحة 

مجاالت  كانت  التي  الجامهريية  اإلعالم  ووسائط 

ذات  مساهامت  مودي  لألستاذ  كانت  اختصاصه 

الجمعية  داخل  االجتامعية.  العلمية  النظرية  يف  بال 

العميق  التزامه  سيظل  االجتامع  لعلم  الدولية 

لجنة  أعضاء  الدوام من قبل  الذاكرة عىل  محفورا يف 

لقد  الفراغ(.  أوقات  يف  البحث  )لجنة   13 البحث 

وكان  تقريبا  العامل  بلدان  لكل  أكاديية  برحالت  قام 

وكان  بحثية.  ومقاالت  كتبا  اإلنتاج  خصيب  كاتبا 

اجتامعية  قضايا  ويف  املدرسني  حركة  يف  انخراطه 

نقدي.  اجتامع  وعامل  مثقفا عموميا  منه  أخرى جعل 

كذلك  محفوظة  مودي  األستاذ  ذكرى  ستظل 

كل  يعامل  عائلته  هو  كان  املثايل.  وده  بفضل 

قليل  والتقدير.  والرعاية  الحب  مبنتهى  زائر 

فرد  أنه  عىل  أحد  أي  معاملة  كانت  فقد  مثلهم 

األساسية. املبادئ  من  إليه  بالنسبة  العائلة  من 

كبرية  شخصية  خسارة  مودي  األستاذ  رحيل  إن 

لعائلته وألصدقائه. وسيفتقد عامل علم االجتامع حضوره 

الدوام.  لنا عىل  إلهامه سيظل مرافقا  الجسدي ولكن 

وداعا أستاذ مودي، ستفتقدك الجامعة السوسيولوجية 

ذاكرتنا.      تجاويف  يف  هنا  حارضا  ستظل  ولكنك 

جمعية  رئيس   ،)Rajiv Gupta( غوبتا  راجيف 

العلوم االجتامعية الهندية.   
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>>>>

منبع إلهام وإقدام >

حل األستاذ إيشوار مودي يف أيار ماي2017 بعد ر

جيل  مد  فيه  واصل  الرسطان  مع  مديد  رصاع 

جديد من علامء االجتامع وجيل جديد من علامء 

بالدعم والتوجيه. موته  الهنود  الفراغ  أوقات  اجتامع 

اجتامع  ولعلم  الهندي  االجتامع  لعلم  محزنة  خسارة 

أوقات الفراغ ولألكادييا بصورة أعم.

اجتامع  )علم   13 البحث  بلجنة  إيشوار  التحق 

لعلم  الدولية  الجمعية  ضمن  الفراغ(  أوقات 

أوقات  يف  مختص  اجتامع  عامل  بعُد  وهو  االجتامع 

العامل. امتداد  عىل  مشهور  والسياحة  الفراغ 

االنتصاب  عىل  التشجيع  تلقى  متغرية  ظروف  يف 

وحسن  بعزم  املهمة  وتقلد   ،13 ب  ل  لقيادة  رئيسا 

األعضاء  من  العديد  استقطاب  إىل  وتوصل  تدبري 

لعلم  الدولية  وللجمعية   13 البحث  للجنة  الجدد 

االجتامع عامة. وبالتوازي مع رئاساته املتجددة للجنة 

واصل تحمل مسؤولية مشاريع بحثية مذهلة وكتابة 

العديد من البحوث املفردة ونرش سالسل كتب آخرها 

الفراغ الصحة والرفاه الذي نرش مؤخرا خالل  أوقات 

زميلني إيشوار مودي وراءه مسقط رأسه جايبور.  مبعية  السنة  هذه  من  نيسان  أفريل  شهر 

 13 ب  ل  مثل  وقد  الكتابة  يف  اشرتكا   13 ل ب  من 

الدولية  التنفيذية للجمعية  اللجنة  بصفته رئيسها يف 

فيها. زمالئه  مع  جيدا  عمال  وعمل  االجتامع  لعلم 

إيشوار  كان  اج،  ع  د  وج   13 ب  ل  عن  فضال 

تم  مهمني.  متوازيني  تطويرين  يف  بعمق  منخرطا 

يف  املديرين  مكتب  ضمن  مرة  من  أكرث  انتخابه 

الجمعية الدولية ألوقات الفراغ والرتفيه التي تسمى 

الهيئة  تلك  ليجر(  )وورلد   World Leisure اآلن 

يتمتع  وكان  الفراغ.  لدراسة  املحرتفة  الرائدة  الدولية 

الذي  الحد  إىل  املنظمة  هذه  قبل  من  بالغ  باحرتام 

التطور  الحياة. وكان  تلقى منها عضوية رشفية مدى 

الثاين مع التزامه مع الجمعية الهندية لعلم االجتامع 

مجمل  عن  جائزتها  عىل  الحصول  إىل  أوصله  الذي 

حياته العلمية سنة 2015 نظري الجهود التي بذلها يف 

الدفع بعلم االجتامع الهندي ومساهمته ذات املصف 

العاملي يف البحث والتدريس يف مجال علم االجتامع.

عندما أرسل خرب رحيله إىل أعضاء ل ب 13 كان 



35

 العدد ٣ من السلسلة ٧ - سبتمبر  ٢٠١٧    

التي  االمتنان  وعبارات  بالذكريات  ممزوجا  الحزن 

رددها األعضاء لبعضهم البعض. لقد كان لكل منهم 

وعن  إيشوار  مع  األول  تعارفه  عن  يرويها  حكاية 

أساسا  التامس  أو  اللقاء  ذلك  صار  بها  التي  الكيفية 

 13 ب  ل  أعضاء  أكرب  من  العمر.  مديدة  لصداقة 

االلتحاق  األكرث جدة يف  أعضائنا  العديد من  إىل  سنا 

إيشوار  كان  اإلحساس.  بذات  كلنا  أحسسنا  باللجنة 

نفسه  نذر  وأستاذنا وشخصا  السابق ومدربنا  رئيسنا 

ليجعلنا نشعر بأنا محل ترحيب. كان إيشوار هو من 

أرىس تلك الروح اإلدماجية يف اتخاذنا للقرارات والروح 

ج  مناسبات  ضمن  جلساتنا  سادت  التي  اإلدماجية 

كنا نعقدها. التي  العهدة  اج ولقاءات منتصف  د ع 

أنا شخصيا أقدر وجود إيشوار ضمن ل ب 13 وج 

د ع اج حق قدره وسأظل ممتنا له عىل الدوام لحضوره 

اجتامع  يف  بلغاريا  يف  مرة  أول  التقيته  وتشجيعه. 

الرسائل  من  الكثري  تبادلنا  كنا  وإن  العهدة  منتصف 

االلكرتونية قبل ذلك، وإن كنت أحب كل واحد التزم 

مع ل ب 13 ومع ج د ع اج فإين بالغ الحزن ألين لن أرى 

إيشوار مودي ثانية. ولكني ويف ذات الوقت أظن أننا 

كلنا فرحون ألنا تعرفنا عليه وأننا كنا جزءا من عامله.  

امليرتوبوليتانية،  ليدز  جامعة  سرباكلني،  كارل 

اململكة املتحدة ونائب رئيس ج د ع اج والسكريتري 

التنفيذي للجنة البحث يف علم اجتامع أوقات الفراغ 

)ل ب 13( ضمن ج د ع اج .
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 تقديم فريق التحرير 
التركي

>

بقلم غول كوراسيغلو )Gül Çorbacıoğlu( وإيرماك إيفرين )Irmak Evren(، جامعة الشرق األوسط التقنية، تركيا

رنا فريق تحرير حوار كوين الرتيك يف جانفي 2015. الفريق يتكون من ص

 Irmak( وإيرماك إيفرين )Gül Çorbacıoğlu( اثنتني غول كوراسيغلو

Evren( وكالنا طالبة دكتورا يف جامعة الرشق األوسط التقنية يف أنقرة 

تركيا. صديقنا أحمد سيحان توتان يساعدنا هو أيضا عىل وضع تصميم أعدادنا.

العامل والتمتع  امتداد  السوسيولوجية عىل  املناقشات  التعامل مع آخر  يشعرنا 

التحدي  من  الكثري  فيه  إنجاز  ولكنه  بالغبطة  الرتكية  إىل  ترجمتها  عىل  بالقدرة 

نحول  أن  علينا  إذ  ترجمة  مرشوع  من  أكرث  هو  الزمن.  يف  ممتد  مبسار  ير  وهو 

غلوبال دايلوغ اإلنكليزية إىل كوروسيل ديالوغ الرتكية حريصتني عىل تجانس كل 

املجلة وجودتها. تبدأ املسرية مع تلقينا النصوص اإلنكليزية لكل عدد جديد. أوال 

نقتسم املقاالت وعندما تكون مثة مجموعة من املقاالت حول قضية مخصوصة، أو 

بنظر  املقاالت  بني  الرتابط  نأخذ  ما،  ببلد  نطاق سوسيولوجيا مخصوصة  متتد عىل 

االعتبار، ويكون التوزيع حسب مجاالت اهتامم كل واحدة منا ومن أجل االستفادة 

القصوى يف إغنائنا الفردي. ثم نعمل بعزم عىل التوافق مع اآلجال. وعندما يتعلق 

املسؤولية.   ومراعاة  إرصار  إىل  يحتاج  فإنه  اثنتني  من  إال  يتكون  ال  بفريق  ذلك 

كل  نقرأ  بحيث  نتبادلها  بها  تكلف  التي  املقاالت  ترجمة  كالنا  ينهي  وعندما 

يلقيها  ثانية،  نظرة  أن  نعتقد  نحن  كلها.  تحريرها  ونتوىل  نرتجمها  وكذا  املقاالت 

القارئ ال املرتجم تجعل من املمكن النظر إىل املجلة من منظور الجمهور أي الجامعة 

السوسيولوجية واملهتمني بعلم االجتامع.  عندما تعرتضنا كلامت تبدو لنا مستحيلة 

الرتجمة إىل الرتكية، ونخىش أن تفقد دالالتها إذا ما تولينا نقلها حرفيا ندرس كتابات 

تركية ونستشري أستاذتنا حتى نرى إن كانت اللفظة قد ُصّكت مؤخرا وإن مل يكن 

نبحث كيف يكن لنا ترجمتها. فإذا رأينا من املناسب استخدام املخزون بالغ الرثاء 

الرتجمة فعلنا. وبعد أن نفرغ من ترجمة  الرتكية ضمن  الجاهزة  لألمثال واألقوال 

صديقنا  إىل  النصوص  بكل  نرسل  للصور  املصاحبة  العناوين  ذلك  يف  مبا  يشء  كل 

فحصا  نجري  جاهزا  اإلخراج  يكون  وعندما  التصميم.  تقنيات  يف  الخبري  سيحان 

أخريا. وننتهي إىل أن نفخر بأن كنا وراء ظهور عدد جديد من كوروسيل ديالوغ.

يف  الخرب  ننرش  االجتامع  لعلم  الدولية  الجمعية  موقع  عىل  وضعها  ومبجرد 

املتحمسة  املهتمة  املجموعات  ولدى  الجامعات  يف  زمالئنا  وبني  صفوف جامعاتنا 

أطلعتنا  لقد  كوين.  اجتامع  علم  نحو  سعيهم  يف  والغريب  املعهود  بني  للربط 

ترجمة حوار كوين إىل الرتكية عىل قضايا ومجتمعات جديدة، ومع كل عدد جديد 

نتقاسم بفرح حامسنا وشعورنا باإلثارة مع الجامعة العلمية االجتامعية الرتكية.  

لندن  ومعهد  بإسطنبول  بيلجي  والترصف من جامعة  االقتصاد  العلوم يف  باكالوريوس  إيرماك عىل  حصلت 

لالقتصاديات والعلوم السياسية. عندها واصلت دراساتها العليا يف االقتصاد يف جامعة باريس األوىل بانتيون سوربون 

بفرنسا ودراسات امليديا واالتصال يف جامعة غالطاساراي إسطنبول. حاليا، تواصل العمل عىل الحصول عىل شهادة 

الدكتورا يف علم االجتامع من جامعة الرشق األوسط للتقنية يف أنقرة حول رهاب اإلسالم ومنظامت األتراك املسلمني 

املهاجرين الدينية العابرة للقوميات يف فرنسا. وهي مدرّسة بقسم السينام والتليفزيون بجامعة أوكان بإسطنبول.

أنقرة  يف  بيلكنت  جامعة  من  الدولية  العالقات  يف  الباكالوريوس  عىل  كورباسيوغلو  غول  حصلت 

دراستها  تواصل  اآلن  هي  بأنقرة.  للتقنية  األوسط  الرشق  جامعة  من  االجتامع  علم  يف  املاجستري  وعىل 

املهنية  السلطة  وهرمية  االستقاللية  يف  التحول  حول  تتمحور  رسالتها  الجامعة.  ذات  يف  الدكتورا  شهادة  لنيل 

يورك  بجامعة  االجتامع  علم  فيقسم  زائرًة  باحثًة  بحثها  من  جزءا  أجرت  تركيا.  يف  الطب  ممتهني  صفوف  يف 

بيلكنت.  جامعة  يف  العمومية  واإلدارة  السياسية  العلوم  قسم  يف  أيضا  مدرسة  اآلن  وهي  املتحدة.  باململكة 

الجندرية. وبالدراسات  والتنظيامت  العمل  اجتامع  وعلم  املهن  اجتامع  وعلم  الطبي،  االجتامع  بعلم  تهتم 

توجه كل املراسالت 

 gulcorbacioglu@gmail.com إىل غول كورباسيوغلو عىل العنوان

irmakevrenn@gmail.com وإىل وإيرماك إيفرين عىل العنوان
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