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محمد براهيم صالحي

()3122-2593

ّ
ؼهذ ًىم الخمِغ  52أوث  5103خذزا مىحػا ّ
الجامػُت والبدثُت
ألم باألظشة
بعبب فلذان الضمُل والفذًم مدمذ بشاهُم ـالحي ،والزي فاسكىا وهى في ّ
كمت
غطائه الػلمي والاحخماعي .هشٍذ مً خالٌ هزه اليلماث اظخدماس رهشي وفاة
الفلُذ واظخػشاك معاسه الجامعي ومىخجاجه الػلمُت بؽيل مخخفش ،هما هىد
الخزهحر بمعاس اإلاؤظعاث الػلمُت التي جللذ مىاـب بها.
ولذ بشاهُم ـالحي ظىت  0625بمذًىت جحزي وصو ،ووان معاس خُاجه فشٍذا ظىاء
ّ
حػلم ألامش بمؽىاسه الذساس ي أو بالتزامه الجامعي والبدثي .بذأ الفلُذ معاسه الػلمي
الغجي الزي ظمذ له باهدعاب هفاءاث غالُت في الػذًذ مً اإلاجاالث الػلمُت بجامػت
ّ
جخفق الػلىم العُاظُت ( ،)0641زم واـل جيىٍىه مً خالٌ ؤلاغذاد
الجضائش في
ّ
جخفق غلم الاحخماع وألاهثروبىلىحُا في
لشظالت دهخىساه دسحت زالثت (،)0646
مذسظت الذساظاث الػلُا في الػلىم الاحخماغُت  EHESSبباسَغ .أههى معاسه الخيىٍجي
بشظالت دهخىساه دولت في الػلىم الاحخماغُت أهجضها بجامػت العىسبىن الجذًذة
(باسَغ  3ظىت  ،)5111ووان غىىانها" :اإلاجخمؼ والذًً في مىطلت اللبائل (-0521
،")5111إر ًخضح اغخماد الباخث في دساظت الظاهشة الذًيُت جىحهه هدى اخخُاس
الاظخطالع اإلاػمم مً خالٌ اظخػماٌ ألاسؼُف بىـفه سوح ألامت ،خُث خلق
لػف اهخمام ؤلاداساث اإلادلُت به.
ٌعمذ لىا الاطالع العشَؼ غلى اإلايؽىساث الػلمُت للفلُذ وللمؽاسَؼ البدثُت التي
أؼشف غليها بخيىًٍ ـىسة خىٌ اإلاجاالث الثابخت في معاسه الػلمي اإلاشجبطت بمىطلت
اللبائل بىـفها مُذاها سئِعا له ،واإلاخمثلت في" :الظاهشة الذًيُت"" ،اإلاىاطىت"
و"اإلادلي".
ّ
ؼيلذ الظاهشة الذًيُت مدىس اهخماماجه البدثُت مىز بذاًت معاسه الػلمي ،هما
ّ
مثلذ خلفُت لخفىحره ومجاال لخدلُلاجه اإلاُذاهُت ّ
اإلاػلذة في مىطلت اللبائل ،خُث
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غشفذ هزه ألاخحرة ججارباث زلافُت وظُاظُت .ففي أبدازه ألاولى ،غمل بشاهُم
ّ
ـالحي غلى فهم هُفُت فشك الذًً لمً ظُاق زلافي ّ
مػحن وجدلُل هُفُت جملىه
وبىاء مػاهُه في هزا العُاقً .لىٌ الباخث في ملاٌ مدىم الخىزُم وؽش في مجلت
إنسانيات" :مً الىاضح ّ
أن ألاماصَغ ،مثلهم مثل باقي اإلاجمىغاث ؤلاوعاهُت والثلافُت
التي اغخىلذ ؤلاظالم ،لم ًخخلىا غً زلافاتهم لىنهم اظخخلفىا مً هزا الذًً
ّ
أدواجا وهمطا إلاماسظاتهم الاحخماغُت للذًً" .وفي هزا العُاق ،دسط وخلل معاس
الؽُخ مدىذ الحعحن و ّ
وضح ملذسجه غلى الجمؼ بحن اللُم اإلادلُت والذًً ؤلاظالمي،
"فهزا الؽُخ همىرج باسص غً خُىٍت الثلافت ألاماصَغُت التي ّ
ٌػبر فيها غً اللُم بىثحر
ّ
الحشٍت وٍشبطها مؼ اللُم الذًيُت اإلاشهضٍت للظالم" .للذ ّبُيذ الػؽشٍاث الثالزت
مً
ألاخحرة أهمُت الظاهشة الذًيُت في اإلاىطلت اإلاغاسبُت وختى في الػالم.
ّ
ؼيل مفهىم اإلاىاطىت خالٌ الػؽشًٍ ظىت اإلاالُت مً معاسه الػلمي زاوي خلل
أوادًمي ألافه إلى جشاهماجه اإلاػشفُت خىٌ الظاهشة الذًيُت .فأغماله -التي جشهضث
ّ
ّ
الهىٍت -مثلذ
خىٌ مىطلت اللبائل والتي غاؼذ ـشاغاث معخمشة مً أحل بىاء
"لحظاث ّ
كىٍت إلغادة حؽيل اإلاىاطىت" ،وؼيلذ باليعبت إلُه مُذاها غلمُا خفبا
ّ
ومخجذدا .وباغخباس اإلاىاطىت ما جضاٌ في طىس الدؽيل ،فئن ألاخذار التي ؼهذتها
ّ
(الهىٍت) وألافػاٌ (اإلاىاطىت) غً
مىطلت اللبائل صادث مً الحاحت إلى جأهُذ الاهخماء
طشٍم الالتزام وغذم الالتزام وغً طشٍم الاهذماج وؤلاكفاء.
ّ
الهىٍت
للذ جمدىسث أبدار الفلُذ في هزا الحلل اإلاػشفي خىٌ مفهىمي
ّ
واإلاىاطىت وطشق حؽيلهما غً طشٍم "الخفاوك" و"الخدذًث" و"إغادة إهخاج
أن خشواث الخغُحر ال جأخز أبذا مىدا واخذا ،هما ّ
الخلالُذ" .وَػخبر في هزا العُاق ّ
أن
"الخدذًث" لِغ الػامل الىخُذ اإلاىخج له هظشا لحاالث الخىاوب بِىه وبحن الػىدة إلى
الخلالُذّ ،
وهأن الخغُحر -باليعبت له -ال ًمىىه أن ًلبي خاحاث "الخدذًث" إال مً
ّ
خالٌ إلافت اللُم الخللُذًت المشوسٍت الهذماحها لمىه .للذ مثل هزا الحلل
البدثي مُذاها خفبا (جمثل أخذار الشبُؼ ألاماصَغي ظىت  0651و"الشبُؼ ألاظىد"
 5110مظهشا باسصا في هزا اإلاجاٌ) هظشا لشهاهاجه ّ
اإلاػلذة ظُاظُا وزلافُا واحخماغُا.
ّ
ّ
للذ الخظ وفىً وخلل الشاخل بشاهُم ـالحي الحلل الاحخماعي ،هما غاًً خشواث
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اإلاىاطىت التي واهذ تهذف إلى اظخػادة الحم في ّ
خشٍت الخػبحر والحم في الخىىع الثلافي
ّ
الزي جم جللُفه بػذ الاظخلالٌ في "مذوهت متراـت وإكفائُت" .فئغادة الاغخباس
ّ
ّ
اإلاخػذدة ،وهزه
للثلافت ألاماصَغُت حػجي العماح للجضائشي بخملً زلافخه راث الخػابحر
الحشواث لم جىً غذًمت الجذوي ّ
ألنها ظمدذ بئلفاء الطابؼ الشظمي غلى اللغت
ألاماصَغُت في الخػذًل الذظخىسي الزي جم في فبراًش  .5103غلُىا ؤلاؼاسة إلى ّ
أن هخائج
ألابدار في هزا اإلاُذان جظهش أًما في ملاالجه الػلمُت اإلايؽىسة في مجلت
"أواٌ" .Awal
ّ
ًزهش الباخث أًما ّ
ّ
اإلاخطشفت ،ظىاء واهذ راث بػذ زلافي أو غلائذي،
أن اإلاطالب
ّ
تهذف باألظاط إلى إلفاء الجزغت الجماغاجُت التي جللق مً فشؿ الػِؾ اإلاؽترن
في هىف الاخخالف ،وجؤدي إلى جشاحؼ "الجمهىسٍت" (جخدذر حاسمان جُِىن في هزا
العُاق غً حمهىسٍت أبىاء الػمىمت في ملابل حمهىسٍت اإلاىاطىحن) وجشاحؼ اإلاىاطىت.
وَعخطلؼ الباخث ،أزىاء ظػُه إلالاسبت هزه ؤلاؼيالُاث ،مُادًً إزىىغشافُت حػخجي
بمثل هزه اإلاىالُؼ ظىاء وان رلً في مؽاسَػه البدثُت التي جشأظها ،أو لمً
ّ
مىالُؼ الذهخىساه التي أؼشف غليهاً .بذو الفلُذ ،وهى ًخػمم في بدىزه ،وهأهه ًشٍذ
ّ
أن ّ
ًلذم جىـُفا "مىثفا" غلى همط غحرجض مً أحل إغادة بىاء مػاوي ألافػاٌ
وججلُاتها ؤلازىىغشافُت الخاـت بهزه اإلاىطلت مً الجضائش .غلُىا الخىبُه إلى ّ
أن احعاع
مُذان بدثه لم ًؤزش غلى غلمُت ملاسباجه وـشامتها ،هما ّ
أن جدلُالجه هثحرا ما ّ
هذأث
مً ّ
خذة الىلاػ و ّ
خىلخه مً ولؼ همالي إلى خالت مً الخدلُل الػلمي.
لم ًترن معاس الفلُذ في الخػلُم الػالي ،والزي بذأه في ظىت  0646في حامػت
مىلىد مػمشي ،أزشه فلط غلى معخىي البدث والخذسَغ ،بل ظاهم أًما في حعُحر
الجامػت والتي ؼغل فيها مىفب هائب سئِغ الجامػت ،زم غمُذا ليلُت الػلىم
الاحخماغُت ،هما غمل ميعلا للمذسظت الذهخىسالُت في ألاهثروبىلىحُا ،وأخحرا جللذ
مىفب مذًش اإلاػهذ الىطجي للبدث في التربُت بالجضائش.
وغىذما وعخػشك اظهاماجه الىثحرة في مشهض البدث في ألاهثروبىلىحُا الاحخماغُت
والثلافُت ،فبئمياهىا أن هلخمعها في هثحر مً اإلادطاث .فبففخه باخثا مؽاسوا في هزا
ّ
اإلاشهض ،أؼشف غلى الػذًذ مً اإلاؽاسَؼ البدثُت ،هما أطش الػذًذ مً الباخثحن
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الؽباب وأؼشف غلى الػذًذ مً أطشوخاتهمّ .أما غىذما ًخػلم ألامش بيؽاطه في
اإلاجلغ الػلمي للمشهض ،فالتزامه وؼغفه الػلمي واها محزة إلاؽاسواجه في مخخلف
ّ
دوساث اإلاجلغ .غلُىا الخزهحر أن بذاًت ظىىاث  5111جشافلذ مؼ بذاًت حؽيل
اإلاؽشوع البدثي للمشهض في ّ
ظل جىاحذ مدذود للباخثحن الذائمحن وغذد مػخبر مً
الباخثحن اإلاؽاسهحن ،وكذ أظهم مدمذ بشاهُم ـالحي ،بذون ملابل وبؽيل ّ
فػاٌ،
في بىاء كىاغذ اؼخغاله الػلالهُت ومىخىحاجه الػلمُت راث الجىدة.
ّ
الػلمُت إلاجلت إنسانيات في إزشاء هزه اإلاجلت
وؼاسن بففخه غمىا في اللجىت
باإلالاالث وغشوك الىخب مً خالٌ ؤلاؼشاف غلى الػذد اإلاىلىغاحي الزي ّ
خفق
لـمىلىع "اإلادلي ،فاغلىن وجمثالر" (الػذد سكم  ،)5115 ،03هما ؼاسن مؼ خعً
سمػىن في ؤلاؼشاف غلى غذد خىٌ "الذًً ،العلطت واإلاجخمؼ" .للذ وان الفلُذ
ًدشؿ غلى فخذ الىلاػ مؼ أغماء لجىت الخدشٍش ولما ظىدذ له الفشـت بضٍاسة
اإلاشهض.
ّأما بففخه ميعلا غلمُا للمذسظت الذهخىسالُت في ألاهثروبىلىحُا واإلاعخدذزت
ظىت  5113في اإلاشهض بالؽشاهت مؼ حامػاث وهشان (حامػت الخأهُل) ،جحزي وصو،
بجاًت ،كعىطُىت ،معخغاهم وجلمعان ،فلذ وان الفلُذ مً بحن اإلاؤظعحن لهزه
ّ
بمػُت هىسٍت بً غبرًط سمػىن ،بذسة مُمىوي ،مدمذ ظػُذي ،وخعً
اإلاذسظت
سمػىن ...أؼشف مدمذ بشاهُم ـالحي غلى دفػخحن مخخالُخحن مً هزه اإلاذسظت
( )5114-5113و( ،)5115-5114هما وان غمىا فاغال فيها وأظخارا ملتزما ًدشؿ
غلى جىظُم الىذواث والىسؼاث الخيىٍيُت وَؽشف غلى أطشوخاث الذهخىساه .للذ
واهذ هزه اإلاذسظت الذهخىسالُت همىرحا جيىٍيُا ًجمؼ خبراث الػذًذ مً أظاجزة
الجامػاث ،وان هذفها ّ
ألاوٌ لمان جىاـل الطلبت مً حهاث مخخلفت مً الىطً.
وفي ظىت ّ ،5101
غحن مدمذ بشاهُم ـالحي غلى سأط اإلاػهذ الىطجي للبدىر في
التربُت ) ،(INREوكذ أغطى لهزه اإلاؤظعت البدثُت دًىامىُت غلمُت مً خالٌ
جىظُمه للملخلى الىطجي اإلاىظىم "البدىر في التربُت :آلافاق وألاولىٍاث" ًىمي 52
ّ
و 53فبراًش  ،5102وكذ جمثلذ أهذاف هزه الخظاهشة في إغادة جىظُم البدىر في
ّ
مُذان التربُت غً طشٍم حمؼ اإلاهخمحن بهزا اإلاىلىع مً الباخثحن واإلافىشًٍ
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ّ
اإلاخىاحذًً بجامػاث الجضائش مً مخخلف الخخففاث .مثل ال ّخفمُم غلى لمان
الخيىًٍ الفاسم إلاخخلف فاغلي التربُت وجطىٍش مىاهج ّ
فػالت -حعمذ لألظخار واإلاخػلم
غلى خذ ظىاء بخطىٍش هفاءاتهم خعب ول مشخلت جيىٍيُت -مثل رلً أهم جىـُاث
هزه الخظاهشة الػلمُت اإلاهمت .وفي العُاق هفعه أوص ى اإلالخلى بمشوسة مشافلت
التربُت بالبدىر الخطبُلُت -ال البدىر اإلاىخبُت -التي حعدىذ غلى الخجشبت وحػطي
مجاال إلاالخظت الخىاغم بُنها وبحن الفػل التربىي .للذ واهذ ّ
اإلاهمت الثاهُت للمذًش
الجذًذ مشافلت هزه اإلاؤظعت البدثُت مً أحل حغُحر ولػها اللاهىوي وإلحاكها
بمفاف اإلاؤظعاث الػمىمُت راث الطابؼ الػلمي والخلجي ،و مً أحل إهجاح هزه
اإلاهمت غحر العهلت ّ
حىذ الفلُذ لجىت غلمُت تهذف إلاشافلت هزا الخغُحر.
للذ أنهىذ ول هزه الالتزاماث الفلُذ مدمذ بشاهُم ـالحي والزي وان ًفىش
حذًا في الخلاغذ وجخفُق وكخه للبدث والىخابت .غادسها الفلُذ في وكذ مبىش دون
أن جيىن له الفشـت اليافُت لخطىٍش أفياسه خىٌ التربُت وآفاكها .وان الشاخل بدم
مً هزه الشخفُاث التي ٌؽهذ لها بالتزامها وهىشانها لزاتها ،الحاملت لىظشة
ّ
اظدؽشافُت جؤمً بالػمل سغم الػشاكُل اإلاخخلفت ،وكذ ؼيلذ ألاظاط الفلب
للفشح الػلمي إلاشهض البدث في ألاهثروبىلىحُا الاحخماغُت والثلافُت ومجلت إنسانيات.
للذ وان مدمذ بشاهُم ـالحي "مىاطىا" ،بيل ما جدمله هزه اليلمت مً مػاوي،
ٌؽاسن في حعُحر اإلاذًىت ظىاء بففخه معحرا أو مفىشا أو باخثا أو أظخارا حامػُا.
بدرة معتصم-ميموني
ثرجمة فؤاد نوار
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