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Informa Ltd  :املكتب املسجل:  1072954مسجلة يف إنجلرتا وويلز بالرقم املسجلMortimer House ،37-41 Mortimer Street ،London W1T 3JH ،UK 

 

 املجلة الربيطانية لدراسات الرشق األوسط

 

 : تقرير ورشة العمل املنعقدةإجراء العمل امليدا� يف الرشق األوسط

 2007فرباير  12يف جامعة إدنربة يف 

 1يارس سلي�ن وبول أندرسون

 ٢٠٠٨ديسمرب  ١٩تاريخ النرش:  

 

 ملخص تنفيذي

تناولت ورشة العمل مجموعة من القضايا العملية والنظرية املرتبطة بإجراء العمل امليدا� يف الرشق األوسط. 

ش� سية وفرصوأ . عىل الجانب املنطقةعقبات يواجهها الباحثون يف وجود و  ، يف البداية إىل قلة وجود منح درا

الشخصية داخل املنطقة قبل وبعد الوصول إىل  االتصاالتلورشة عن أهمية بناء شبكات من كشفت االعميل، 

ــات.امليدان، من أج ــس ــول إىل املعلومات واملؤس ــكال األخرى من  ل الوص يحتاج الذين يجرون املقابالت واألش

 صـــبحيعندما  .بشـــكل خاص إىل بناء الثقة مع األعضـــاء الرئيســـي� يف املجتمع املحيل االثنوجرافيةالبحوث 

ًسا سا ضوع البحث ح صيات ، �كن أن تعملمو شخ سطا هذه ال تدعم البحث والباحث،  ء،كجهات راعية وو

 وجد أولئك الذين أجروا بصورة م�ثلة، ت.وتفتح األبواب أمام جهات اتصال جديدة ومصادر أخرى للمعلوما

ــول إىل  ــيفية للوص ــات أنه �كنهم إما أبحاثًا أرش ــس ــها "حراس البوابة" داخل املؤس املوارد التي غالبًا ما يحرس

ــية واألخالقية  ــخص ــايا الش ــاعدة أو عرقلة أبحاثهم. أثارت العالقات ب� الباحث� ومعارفهم عدًدا من القض مس

 التي كان من املهم التحض� لها.

املشاركة  ، وكيفيةشخص ما لطلبات الخدمات من االستجابة، مبا يف ذلك كيفية األسئلة عدد منمتت مناقشة 

سات املحلية لتبادل  شبكات  من أجل املنحيف امل�ر صول إىل املوارد. ك� نظر  االجت�عيةالدخول إىل ال والو

                                                           
ق األوســـط والدراســـات  ،FRSEاألســـتاذ �ا� ســـل�مان،  1 �دج، شـــارع   جامعة اإلســـالم�ة،مدير مركز دراســـات الـ�ــش �دجكام�ب  ســـ�دج��ك، كام�ب

CB3 9DA  : ي
وين �ـــد اإلل��ت ي  ys310@cam.ac.uk، الممل�ـــة المتحـــدة. ال�ب

؛ بول أنـــدرســـــــــــــــون حـــاصـــــــــــــــــل ع� درجـــة الـــدكتوراە مرشـــــــــــــــح �ن
ة.  ي جامعة ادن�ب

ي �ن و�ولوج�ا االجتماع�ة وعضو مركز الدراسات المتقدمة للعالم العريب  األن��
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شاركون صدفي امل ضفي عن غ� ق رشعية � إذا كان وجود الباحث �كن أن ي سات  عىل ال سيا وامل�رسات ال

 التي كانت موضوع البحث.

ــبب  ــيةالظروف أفاد عدد من املتحدث� أن أبحاثهم قد أحبطت بس ــياس ـق  الس والرقابة يف أجزاء من الرشـ

نطقة. امل املصادر األدبية والسين�ئية �كن أن تعرقلها الحساسيات السياسية يف حتى البحث عنف ،األوسط

ا" يفومع ذلك، كان من املهم عدم الحكم  العامل العريب، ألن اإلجابة قد تكون  مســبًقا عىل ما يعترب "حســاســً

عارض مع الخطاب  مفاجئة يف كث� من األحيان. يف نفس الوقت، تم اقرتاح أن العمل امليدا� �كن أن يت

 بشكل متزايد إىل الحد من موضوعات وأساليب البحث. عىسوالذي  يف الغرب األخالقي املتنامي

ـــة للعمل امليدا� األنرثوبولوجي مع تركيزه عىل الحياة طرح هذا الخ ـــعوبات خاص والتي غالبًا ما  اليومية،طاب ص

ًضا  كانت غ� مفهومة جيًدا وال تحظى بتقدير جيد من قبل الدوائر الرسمية يف الغرب والرشق األوسط. ولوحظ أي

ــف الطريقة  ــارمة عىل  االثنوجرافيةأنه عىل الرغم من وص ــارك" ، إال أن هناك قيوًدا ص تقليديًا بأنها "مالحظة مش

شارك فيه الباحثون اإلثنو  رافيون يف الحياة من حولهم. مل يكن الهدف من مثل هذا البحث جاملدى الذي �كن أن ي

حث مدفوًعا لذلك يجب دامئًا أن يكون الب ،معريف إطارولكن لبناء  دراســته،تحديد املوضــوع أو املجتمع الذي تتم 

مقيًدا  البحثمل تكن املنهجية مســألة اتباع قواعد مفصــلة. كان  ذلك،بزاوية معينة أو موقف ابســتمولوجي. ومع 

بعدم القدرة عىل التنبؤ يف امليدان. شّكل هذا التوتر ب� اإلطار النظري وعدم القدرة عىل  شامل، يتميزبإطار نظري 

 و�كن مقارنته باالرتجال املوسيقي التعاو�. ،امليدا�التنبؤ باألحداث تحديًا للعمل 

والتي ال ينبغي تجاهلها أو  الخاصــــة،كانت إحدى ديناميكيات هذا التوتر هي حقيقة أن املجال أنتج مفاهيمه 

النظريات والفئات املوجودة يف األكاد�ية. كان من املضـــلل النظر إىل أوروبا باعتبارها موقًعا مع  الءمتلتتقطيعها 

يا عامل  نظر ية ال يات. ومع  للعمل التجريبيمع توف� بق هذه النظر لك،لتحســـ�  قد تم اقرتاح أن الخطاب  ذ ف

رشق األوسط غالبًا ما كانت تهيمن عليه نظريات ما بعد االستع�ر وما بعد الحداثة التي  األكاد�ي الغريب حول ال

ــغط مهني  ــل معنى لالتجاهات عىل أرض الواقع. كان هناك ض تم إنتاجها خارج املنطقة والتي غالبًا ال تعطي أفض

عىل سبيل املثال من خالل البحث عن أمثلة ألشخاص يف الرشق األوسط "يحررون"  الخطاب،مع� للتوافق مع هذا 

جادل البعض  وباملثل،أنفســـهم من "قيود" التقاليد بغض النظر عن البيانات املتضــــاربة املتاحة يف هذا املجال. 

ضوعا صغ� من املو سط ال تزال يهيمن عليها عدد  رشق األو رصية مثل (وليس كلهم) يف أن األبحاث حول ال ت الع

الجنس والتهج�. وقد اقرتح أن هذا الرتكيز كان غ� متناســــب وأدى إىل إه�ل مجاالت مهمة أخرى مثل تبادل 

ـــط بأنه منطقة فريدة إلجراء  ـق األوس ـــف الرشــ الهدايا. كان هناك بعض الخالف حول ما إذا كان من العدل وص

ـق األ  ــط له تاريخه البحوث. جادل بعض املتحدث� بأن كل جزء من الرشـ ــم  املميز،وس وأنه مل يكن من املمكن رس

أوجه تشــابه واســعة يف جميع أنحاء املنطقة. رأى آخرون أن الحياة اليومية يف جميع أنحاء الرشــق األوســط كانت 

تتميز ، التي مع العالقات االجت�عية يف جميع أنحاء املنطقة واألدب،اآلداب  يفاســتثنائية يف إظهار وعي غ� عادي 

طبقات متعددة من الخصوصية تحدد ما �كن وما ال �كن قوله يف بيئات مختلفة. ومن املواضيع املتكررة األخرى ب

تم االتفاق بشكل عام عىل أن الباحث كان دامئًا يف موقع سيايس وثقايف  ، حيثموقف الباحث من موضوع الدراسة

م�رسة العمل امليدا� بالطرق التي كان ينظر بها إىل ك� تأثرت  يف هذا املجال كصفحة فارغة. فهو مل يدخل، مع�

حامل كشــفت املناقشــة أنه مل يكن من غ� املألوف أن يُنظر إىل الباحث األكاد�ي عىل أنه جاســوس أو و  ،الباحث

محتمل �كنه التوسط وتحس� صورة مجتمع مع� يف العامل الخارجي. ولكن تم اقرتاح أنه بدالً من التأسف  رسالة

  أنها عوائق أمام البحث الفعال، �كن استخدام هذه التصورات يف حد ذاتها لتشخيص عالقات القوة الحالية.عىل
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سط والطرق  رشق األو شة العمل الطرق التي يُنظر بها للعل�ء املولودين يف ال سة األخ�ة من ور شفت الجل ستك ا

العل�ء ينقسمون إىل فئات ثابتة من "املطلع�" و املختلفة التي يرتبطون بها مبجاالت دراستهم. تم رفض فكرة أن 

" و"املنزل". وقد قيل لســاحة". أي متييز مطلق ب� االثن� كان يعترب إشــكالية بنفس طريقة التمييز ب� "ادخالء"ال

ا أن الهوية الوطنية يف حد ذاتها مل يتم تحديدها دامًئا مل تكن  -" دخيل" أو "لعمطّ الباحث بصـــفته "لدى  .أيضــــً

تم اقرتاح أن الهوية الوطنية نفســـها مل يُنظر إليها يف  أخ�ًا،مفاهيم االنت�ء قابلة دامئًا لالختزال يف الهوية الوطنية. 

سط عىل أنها فئة ثابتة ومحددة رشق األو سط، ، ال رشق األو سبة للباحث� الذين هاجروا ثم عادوا إىل ال صة بالن خا

ــمة يجب القيام بها فقد  ــية س ــة العمل إىل خمس كانت الجنس ــيم ورش ــابها. تم تقس ــتعادة اكتس ــتمرار واس باس

تناولت الجلســات الثالث األوىل وجهات نظر العل�ء يف العلوم الســياســية واألنرثوبولوجيا والثقافة عىل  ،جلســات

ــط� والعراق وإيرا ،التوايل ــوريا وفلس ــة الرابعة بعض تجارب العمل امليدا� يف دول محددة: س ن. وتناولت الجلس

ــة األخ�ة يف ــة الطرق املختلفة التي  نظرت الجلس ــط، وخاص ـق األوس وجهات نظر العل�ء املولودين يف دول الرشـ

". افتتحت كل جلســــة بعروض تقد�ية من قبل مجموعة دخالء�كن من خاللها تكوين فئات "املطلع�" و "ال

ستكشافية تستند إىل  القاعة، وكان الحدث مفتوحة يفمختارة من املتحدث�، تليها مناقشة  عبارة عن ورشة عمل ا

يسعى هذا التقرير إىل متثيل مجموعة اآلراء التي تم التعب� عنها خالل اليوم. منذ . العروض التقد�ية غ� الرسمية

 إىل املتحدث� املحددين. لذلك، ال ينبغي لنا، وال نادتاالســـإجراء املناقشـــة تحت "قواعد املحادثة يف إدنربة"، مل يتم 

أقيمت ورشــة العمل برعاية معهد ي مشــارك فردي يف املناقشــة، التعرف عىل أي من اآلراء املحددة الواردة هنا. أل 

سات العامل العريب  سات املتقدمة للعامل العريب واإلسالم،إدنربة لدرا شرتك ب�  ،ومركز الدرا رشوع م هذا األخ� هو م

 جامعات إدنربة ومانشسرت ودورهام.

 : السياسةالجلسة األوىل

تناولت الجلسة األوىل تجارب العمل امليدا� لباحثي العلوم السياسية يف الرشق األوسط. ركزت املناقشة عىل عدد 

ساليب العمل  صول إليها، وأ صادر وكيفية الو ضايا العملية يف توف� امل شملت الق ضايا العملية والنظرية. و من الق

ستخدمها الباحث صاالت يف هذا املجال. امليدا� املختلفة التي ي شبكات االت ضايا التي ينطوي عليها تطوير  ون، والق

ستثنائية يتم فيها إجراء  تضمنت القضايا النظرية املدى الذي �كن النظر فيه إىل الرشق األوسط عىل أنه منطقة ا

 ع الدراسة.العمل امليدا�، والعالقة ب� "امليدان" وإصدار النظريات، وموقع الباحث في� يتعلق مبوضو 

 القضايا العملية .1

 مصادر

ــيف واملكتبات الوطنية ومكتبات الجامعات  ● ــادر الوثائقية متاحة يف مجموعة من املواقع، مثل األرش كانت املص

 واملجموعات الخاصة. -مبا يف ذلك املكتبات املستعملة  -والبحوث واملكتبات 

ما تكون  ● ًبا  قاهرة والجامعة األمريكية يف ب�وت جيدة التنظيم وغال بال بات يف الجامعة األمريكية  تعترب املكت

 نقاط انطالق جيدة.

تعترب مكتبة جامعة القاهرة، عىل الرغم من ســـوء تنظيمها، مصـــدًرا ممتازًا ألطروحات الدكتوراه واملاجســـت�،  ●

 اتصاالت جيدة.والتي غالبًا ما تحتوي عىل بيانات و 

 يجب أيًضا مراعاة املصادر غ� الوثائقية، مثل املقابالت. ●
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 املدخل

كان من الرضوري عادة التقدم للحصول عىل حق الوصول يف وقت مبكر. كانت رسائل التعريف واالتصاالت مع  ●

ــلة مفيدة. كان من املفيد عادة أن ترع ــيات األخرى ذات الص ــخص ــة بحثية األكاد�ي� املحلي� أو الش ــس اها مؤس

 محلية.

ا. يف إحدى الحاالت، مل ُ�نح  م� كان متوقعً ا طويًال كان الوصول إىل املؤسسات عادة أكرث صعوبة ويستغرق وقتً  ●

، تليها فرتة عام ماإلذن بالوصول إىل األرشيف يف مرص إال بعد عدة أشهر من التدقيق من قبل وزارة الرتبية والتعلي

ص� هذه الكامل من الفحص  صاالت املحليةاألمني. �كن أحيانًا تق ستخدام االت ضغط ، ومعرفة من فرتة با يجب ال

 ، والتحيل باملرونة والصرب.قدر اإلمكان مسبًقا االستعدادعليه مبارشة. بشكل عام، كان من املهم 

ص ● سع نطاق ممكن عند التقدم بطلب للو ضوع البحث عىل أو ًضا تحديد مو صًة إذا كان من الحكمة أي ول، خا

 كان املوضوع حساًسا.

صادر رسمية حديثة أو معارصة  ● صول إىل م ستحيل الو رصية  -يف العديد من البلدان، كان من امل مثل املواد امل

 دون روابط محلية ممتازة. - 1952بعد عام 

ومرافق التصوير غالبًا تحت ، كان الوصول إىل املوارد مثل املستندات والفهارس مبجرد دخول املكتبة أو األرشيف ●

ـــة "حراس البوابة". �ك ـــاعدة أو عرقلة البحثحراس ، من املهم إقامة عالقات جيدة معهم، لذلك كان نهم إما املس

، اســتغرق األمر عاًما للحصــول عىل إذن للتصــوير). التخاصــة إذا كانت اإلجراءات الرســمية شــاقة (يف إحدى الحا

املهم هنا . كان من االمتيازاتلحاالت من خالل املشـــاركة يف شـــبكات تبادل كانت طريقة القيام بذلك يف بعض ا

تم تقد�ها يف التســـلســـل الهرمي للمنظمة، و  تحرتم االمتيازاتهذه  ، مثل التأكد من أنمراعاة اآلداب الصـــحيحة

 .مناسبة مالمئة

القواعد، حول كيفية التفاوض بشكل عام، كان هناك القليل من املنح الدراسية، وليس هناك مجموعة ثابتة من  ●

 والعمل فيه. موضوععىل الوصول إىل املوارد داخل األرشيف. كان من املهم قراءة كل 

لذين عملوا يف  ● باحثون ا فاد ال نت هناك مجموعة متنوعة من التجارب التي اختلفت من مكان إىل آخر. أ كا

 األرشيف يف املغرب، عىل سبيل املثال أن إجراءات الوصول كانت رسيعة وسهلة التفاوض، واملواد جيدة التنظيم.

سبة لعل�ء  ● صول إىل األثنوجرافيابالن سهيل الو صحاب ، غالبًا ما تم ت صال يف املجتمعات من خالل أ جهات االت

صال بهم بطرق مختلفة. يف إحدى  سهم، ويحتاجون إىل االت العالقات. �كن أن يكون هؤالء رسمي� أو معين� بأنف

يف أحد األحياء الشـــعبية يف القاهرة، تم تســـهيل دخول الباحثة إىل املجتمع من قبل  االثنوجرايفحاالت البحث 

ب من جزار محيل، قامت أخته بدورها برتتيب مقدمة ملجموعة من النســــاء املحليات. كانت صــــديق، الذي اقرت 

 طريقة "كرة الثلج" هذه طريقة شائعة وفعالة لتوسيع شبكات اتصاالت املرء.
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 األساليب

حسب املرشوع البحثي. باإلضافة إىل البحث الوثائقي يف األرشيف، تضمنت األساليب، خاصة  تختلف األساليب ●

 ، مقابالت مستهدفة مع األفراد واملنظ�ت. �كن أن تكون املقابالت موجهة أو مفتوحة.االثنوجرايفبالنسبة للبحث 

، لذلك دثون عن تجاربهم الشخصيةلناس يتحكانت املقابالت بطبيعتها ذاتية بشكل خاص، ال سي� عندما كان ا ●

 كان من املهم عدم االعت�د عىل عينة ضيقة من األشخاص الذين متت مقابلتهم.

والتحّفظ عند شجع التسجيل عىل الرشيط بعض األشخاص الذين متت مقابلتهم عىل أن يكونوا واسعي النطاق،  ●

ا التفك�  ، لذلك كان من املهم قراءة املوقف قدر اإلمكان يفالبعض اآلخر ذلك الوقت. كان من املث� لالهت�م أيضـــً

 يف سبب تأث� امليكروفونات وتأث�ها التفاضيل عىل الناس.

كان أســلوب إجراء املقابالت الذي كان مفيًدا يف بعض الســياقات هو طلب تفســ�ات ملا بدا واضــًحا للشــخص  ●

متت  الفئات التي اعتربها األشـــخاص الذين هو واضـــح إىل اســـتخالص ع�الذي متت مقابلته. قد يؤدي الســـؤال 

سبيمقابلتهم أمرًا مفروًغا منه سأل عن تعريف ل املثال، و�كن أن يؤدي إىل نتائج مفاجئة. عىل  شف باحث ي ، اكت

ــية يف حلب "متخلف�" ألنهم  ــوري� يف املناطق الريفية يعتربون األطفال يف املناطق الحرض "التخلف" أن بعض الس

  لعب ألعاب الكمبيوتر واستخدام اإلنرتنت بدالً من الرتكيز عىل العمل والتعليم الرسمي.يقضون وقتهم يف

. قيل إن البحث االثنوجرافية" تصـــف بدقة الطريقة املشـــرتك مراقبةكان هناك نقاش حول ما إذا كانت " ●

ــمن املالحظة االثنوجرايف ــارمة عىل املدى العىل هذا النحو مل يتض ــارك فيه ، وكانت هناك قيود ص ذي �كن أن يش

وقت ، لذلك ال يزالون بحاجة إىل ذا املجال ملدة عام� عىل األكرثالباحثون يف الحياة من حولهم. كان الباحثون يف ه

 لتقدير القيود طويلة األجل التي يعيش فيها الناس حياتهم.

رســـونه والذين حتى الباحث� الذين يتحدثون اللهجة املحلية بطالقة أو الذين ولدوا يف املجتمع الذي كانوا يد ●

، عىل الذات واالنغ�س يف املجتمع ، مبعنى التعرفكاملةيُنظر إليهم عىل أنهم غرباء. املشاركة ال هاجروا الحًقا كان

 غرتاب.كانت هناك دامئًا مستويات من اال  -مل تكن ممكنة 

هو الت�هي مع مجتمع الفرد أو تحقيق تجربة "أصـــيلة" ؛ كان الهدف  االثنوجرايفمل يكن الهدف من البحث  ●

 منه هو بناء املعرفة، وبالتايل تضمن منهًجا معرفيًا حرصيًا وقرسيًا.

ــة ، وهي الطريقة التقليدية لعل�ء األنرثوبولوجيا، كطريقة من قبل األثنوجرافياتم اعت�د  ● ــياس بعض عل�ء الس

 الذين يعملون خارج األنرثوبولوجيا. 

، الذي عمل يف ياســـية حقالً متطوًرا بالكامل بعد، ولكن كان جان فرانســـوا بايارتالســـ األثنوجرافيامل تكن  •

 إفريقيا، مثاًال جيًدا خارج الرشق األوسط.
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 االتصاالت والعالقات

غالبًا ما كان من املفيد االتصــال باألكاد�ي� املحلي� العامل� يف املوضــوع املســتهدف. لقد كانوا مصــدًرا مفيًدا  ●

للمعلومات واملزيد من االتصــــاالت، وكانوا عادًة كرماء بوقتهم ومعرفتهم عىل الرغم من العمل يف ظل ظروف 

 صعبة.

لة مع املخربين  ● عا تاح لتطوير عالقات ف قة هو املف ناء الث عدم �جرافينو االثب يان  مة يف بعض األح . من الحك

ضوع  صة عندما يعترب املو ضوع البحث قبل بناء الثقة، حتى ال تنبه املخربين، خا شأن مو شكل كامل ب رصاحة ب ال

شكوا يف أن الباحث قد ًسا. مل يكن من املألوف للمخربين أن ي سا شككوا يف الدوافع وراء  ح سس عليهم، وأن ي يتج

باحث� حول  لديهم أفكار مختلفة من ال ما تكون  ًبا  غال البحث. يف الوقت نفســــه، من املهم إدراك أن املخربين 

 املواضيع الحساسة.

�كن اكتساب الثقة من خالل إقامة روابط مع الشخصيات الشعبية يف املجتمع، وجعلهم يؤيدون البحث. من  ●

هم بنفس القدر معرفة قواعد اللياقة املتوقعة من الباحث، مثل نوع اللباس، والعالقات االجت�عية واألحداث امل

 التي يُتوقع من املرء املشاركة فيها.

وقع املخربون يف بعض األحيان من الباحث إظهار الوالء من خالل قضــاء وقت طويل معهم بانتظام. نظرًا ألن يت ●

، عىل يف كث� من األحيان كرس العالقة من تطوير جهات اتصال أخرى، فقد كان من الرضوري هذا قد �نع الباحث

، أو بعض األحيان الباحث كرمز أو حالة، عىل األقل يف البدايةالرغم من أن هذا قد يكون محرًجا. يرى املخربون يف 

 مثل التأش�ات والعمل.، أو املوارد الوصول إىل السلطة داخل مجتمعهم كشخص �كنه مساعدتهم يف

قد يؤدي أحد جهات االتصــــال املفيدة إىل جهات اتصــــال أخرى. كانت تقنية كرة الثلج هذه واحدة من أكرث  ●

مة مثل هذه  قا عد يف إ ية يف تطوير شـــبكات املخربين. �كن للمنظ�ت غ� الحكومية أن تســــا يات فعال التقن

 االتصاالت.

 القية لح�ية معارفه من التمثيل املبارش يف منتج البحث.يتحمل الباحث بشكل عام مسؤولية أخ ●

 استثنائية قضايا نظرية. 2

ا ومحدًدا، مل يكن هناك ســبب  ● جادل البعض بأنه يف ح� أن تكوين امليزات التي متيز أي مكان كان دامئًا خاصــً

رشق األوسط تاريخ مع� ستثنائية. كان لكل جزء من ال رشق األوسط كمنطقة ا سهل دامئًا لرؤية ال ، ومل يكن من ال

رسم أوجه تشابه يف جميع أنحاء املنطقة. عالوة عىل ذلك، مل يكن الرشق األوسط وأوروبا فئت� منفصلت� حسب 

 العرق أو الدين، ولكنه� مرتبطان مًعا بتاريخ من الروابط.

 الواقع والنظري:العالقة ب� 

ًحا فارغة ● باحثون "ألوا بافرتاضــــات وآمال ورغبات. يف إحدى الحاالت، كان  "،مل يكن ال بل ذهبوا إىل امليدان 

الباحث يأمل يف العثور عىل بذور املقاومة الثورية، لكنه مل يفعل. اختار باحث آخر دراســـة مجموعة ال يبدو أنها 
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ه بين� كان الباحثون منخرطة يف املقاومة، لكنها وجدت أنها يف الواقع تقاوم وفًقا لنموذجها الخاص. ك� لوحظ أن

 الواقع أكرث تعقيًدا: مل يكن اإلجراء دامئًا يقع يف فئتي االمتثال أو املقاومة. املقاومة، كانغالبًا ما يبحثون عن 

أنتج امليدان بالتايل فئات ومفاهيم خاصــــة به، وكان من املهم أن يأخذ البحث هذه الفئات بع� االعتبار.  ●

صة بها. اكتشف أحد الباحث� العامل� يف مرص أن  البيانات التي تم جمعها يف امليدان ولدت الفئات التحليلية الخا

مفاهيم مختلفة للدولة كانت موجودة يف هذا املجال، وعكســــت ذلك يف منتج البحث. ومع ذلك، توجد عالقات 

ميل ألن تكون نتائج قوية ب� التخصصات الرئيسية مثل العلوم السياسية، وتخصصات دراسات املنطقة. كان هناك 

ـــبيل املثال، كان هناك  البحث امليدا� "مقطوعة لتالئم" نظرية موجودة، أو أن يتم تجاهلها بطريقة أخرى. عىل س

دليل قوي يشـ� إىل أن الشـعر يف العامل العريب كان أكرث أهمية من الرواية يف تشـكيل الهوية الوطنية، لكن النقاش 

 بجدية.مل يتعامل معها الرؤية و  األكاد�ي األوسع مل يلتقط هذه

ــدر للتجربة، التي �كن للباحث�  ● اقرتح أنه من الخطأ النظر إىل أوروبا كموقع إلنتاج النظرية، وبقية العامل كمص

اســـتخدامها لتطوير نظرياتهم وصـــقلها. كان العمل املفيد يف هذا املجال هو التاريخ املحيل / التصـــاميم العاملية: 

 مينولو.عارف التابعة والتفك� الحدودي بواسطة والرت االستع�ر وامل

 التموضع:

ــوع البحث. مل يدخل أحد إىل  ● ــكل عام، كان من املهم للباحث أن يكون عىل دراية مبوقفه في� يتعلق مبوض بش

مل و  -يها وكان يُنظر إىل الجميع حتً� بطرق معينة. كان الباحثون جزًءا من الســـياقات التي عملوا ف فارغا،امليدان 

 يكونوا خارجها.

ية، اقعب� العلوم التي حاولت طمس املراقب والتعامل مع الواقع بطريقة موضـــوعية وو  "بي� بورديو"ميز  ●

والتي اعرتفت وأخذت يف االعتبار موقف املراقب. من الواضح أن إجراء املقابالت يندرج يف  -التي فضلها  -والعلوم 

ئة األخ�ة نهالف لدخول يف امليدان . وهذا يعني أ نة: مجموعة من من املهم، عند ا ية" معي لديك "زاو ، أن يكون 

 ا أن ينتج عنها آياتها الخاصة.، وليس مجرد الدخول يف هذا املجال متوقعً وطرقه فالفرضيات للعمل حول الهد

ووزراء يف  أجرى أحد الباحث� عدًدا من املقابالت مع مثقف� ســـوري� وشـــخصـــيات عامة املثال،عىل ســـبيل  ●

وكان التحدي يتمثل يف  ســياســياً،الحكومة حول موضــوع الع�ل الســوري� يف لبنان. كانت هذه مســألة حســاســة 

في� يتعلق بالقضية، وكيف شكلت  نفسه،فضالً عن موقف الباحث  مقابلتهم،تحديد موقف األشخاص الذين متت 

واقف هي الســـؤال عن كيفية تفســـ� الناس هذه املواقف ديناميكيات اللقاء. كانت إحدى طرق تشـــخيص امل

 لألحداث املهمة يف املايض.

مثل تصــور الباحث  -أصــبحت القضــايا التي �كن تفســ�ها عىل أنها عوائق أمام العمل امليدا�  ذلك،يف ضــوء  ●

�كن  من خالل السؤال عمن هو جاسوس ومن ال يُنظر إليه عىل أنه جاسوس، املثال،عىل سبيل  -عىل أنه جاسوس 

شخيص  صلة فكرة الباحث كت صورات األخرى ذات ال شملت الت سالة عالقات القوة لإلمربيالية والتدخل. و حامل ر

 �كنه تحس� "صورة العرب" يف الغرب.
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 الجلسة الثانية: األنرثوبولوجيا

ت املناقشـة طبيعة ركزت الجلسـة الثانية عىل تجارب ووجهات نظر عل�ء األنرثوبولوجيا العامل� يف املنطقة. تناول

سط كمنطقة يتم فيها  رشق األو ستثنايئ عن ال ساءلت ع� إذا كان هناك يشء ا العمل امليدا� األنرثوبولوجي، ثم ت

، "إجراء العمل امليدا�. واستكشف املتحدثون عدًدا من املوضوعات مبا يف ذلك الفرق ب� "الرسمي" و "الغ� رسمي

إذا كان الخطاب األنرثوبولوجي الحايل  في�الرشق األوسط. أخ�ًا، نظر املشاركون  وأهمية هذا التمييز ألنرثوبولوجيا

 سيطر عىل مواضيع معينة وأطر نظرية وإىل أي مدى.ي

 طبيعة العمل امليدا�

ـــعور بأن املقرتحات  ● كان من الطبيعي أن يغ� العمل امليدا� االتجاه األويل للبحث األنرثوبولوجي. كان هناك ش

ستخدمها  ستنباط الفئات التي ا سي� يف األنرثوبولوجيا حيث تهدف األبحاث إىل ا البحثية كانت "أع�ًال خيالية"، ال 

من االفرتاضات إىل امليدان،  ةة. جلب العامل امليدا� حتً� مجموعالناس محليًا والتي تقوم عىل أساس الحياة املحلي

حيث شاركوا مع آخرين بافرتاضات مختلفة. عىل وجه الخصوص، كان من املهم للباحث� أال يفرتضوا أنهم يعرفون 

ا" مل يُنظر إليه غالبًا عىل أنه حســاس محليًا، والعكس صــح يح. كان ما هو "حســاس". ما اعتربه الباحثون "حســاســً

 االفرتاضات.  منجموعت�كال املالعمل امليدا� يدور حول تسليط الضوء عىل 

 االستثنائية

ـق األوســـط مختلف عن املناطق األخرى كمنطقة إلجراء العمل امليدا� األنرثوبولوجي.  أنّ  إدراكهناك  ● ـ الرشـ

كانت الحياة اليومية يف الرشق األوسط خاصة من حيث كونها "معقدة بوعي ذايت". مقارنًة باملناطق األخرى، أظهر 

ـق األوســـط عموًما وعًيا أكرب باآلداب واألدب. كان هناك املزيد من طبقات ـ ما �كن وما ال �كن قوله يف  الرشـ

يف الرشق كان سياقات مختلفة، وتم إيالء اهت�م أكرب للحدود التي ال ينبغي تجاوزها يف حاالت معينة. بشكل عام، 

 أي مكان آخر. يفمن الخصوصية  أهمية مستويات أكرثاألوسط 

سبيل املثال أ  ● صية، والتي تعني عىل  صو ستويات من الخ سم، هذه امل شكل حا سخة رسمية ب نه �كن تقديم ن

فقط من األحداث للغرباء، مل تكن عقبة أمام البحث. لقد كانوا جزًءا أساسيًا م� كان عل�ء األنرثوبولوجيا يحاولون 

سبيًا يف دول الخليج إقامة عالقات ودية مع الناس �كن فيها االستغناء  صعب ن سبيل املثال، كان من ال فهمه. عىل 

ة" لألحداث. ويرجع ذلك جزئًيا إىل أن مواطني الخليج نادًرا ما يزورون األماكن العامة غ� عن "الرواية الرســـمي

يف اليمن تعني أنه كان من  مع الســكان املحلي�الرســمية مثل املقاهي. (عىل النقيض من ذلك، فإن فرصــة العمل 

صعوبات يف الخليج مجرد عائق سأل أمام البحث، � األسهل إقامة عالقة). ولكن بدالً من اعتبار ال كن للباحث أن ي

 يف تلك البلدان. املجتمعأنفسهم حول طبيعة  ع� كشفوا يف

ـــط  ● ـق األوس املحللون مبا يف  .أمام علم األنرثوبولوجيا ككل تحديطرح "التعقيد الواعي للذات" للحياة يف الرشــ

إىل امليدان برغبات سياسية معينة. كان األسلوب الحايل هو البحث عن أمثلة  أتواغالبًا ما  ذلك عل�ء األنرثوبولوجيا

ا. غ� أن  ــً ــها بعض ــتبعد بعض ــلطة وفئات الهوية التي يس ــهم من "قيود" التقاليد والس ــخاص "يحررون" أنفس ألش

ـق األوســط مل تكن طمس الحدود وتجاوزها، بل باألحرى ســنها. مل يكن االســت ياء من الج�لية الســائدة يف الرشـ

 االنضباط ولكن لتقديره. يجب منح مزيد من االحرتام لج�ليات املجتمع الذي تتم دراسته.
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هذا ● قاء  االمر، كان األثر العميل ل بالعمل امليدا� يحتاجون إىل الب لذين يقومون  هو أن عل�ء األنرثوبولوجيا ا

شموليًا" أو "عامليً  ستقرين مع مجتمع واحد. إن محاولة أن تكون " ا" من خالل التحرك للخلف ولألمام عرب حدود م

املجتمعات ملقابلة أكرب عدد ممكن من األشخاص املختلف� يعني أن الباحث يخاطر بفقدان قيمته املتصورة داخل 

ضفة الغربية عملية العمل امليدا� بأنها  املجتمع األسايس الذي كان يدرسه. وصف أحد الباحث� الذين عملوا يف ال

تســـوية مع عائلة واحدة، م� يســـمح لهم بقيادة الباحث يف تحيزاتهم الخاصـــة. كانت هذه هي  -ر" "تحيز ماه

 الطريقة الوحيدة لرؤية الحياة بعمق أكرب من وجهة نظرهم.

رضوري إدراك أن العمل امليدا� األنرثوبولوجي مل يكن  ● سةكان من ال . ال املجتمع، بل كان جزًءا من املجتمع درا

املســـلح بنظرة متلصـــصـــة تديم عالقة قوة غ� متكافئة مدعومة بتجربة العمل  األثنوجرافياة عامل يبدو أن فكر 

اختلف العمل امليدا� عن الحياة اليومية فقط يف أن الباحث  منفصـــالً؛وليس  متالزًماامليدا�. كان العامل امليدا� 

 كان يتتبعها.

أوالً عىل  االثنوجرايففهي ال تعمل دامئًا يف اتجاه واحد. يف ح� قد يُنظر إىل  دوًرا،إذا كانت عالقات القوة تلعب  ●

أو كمراقب أجنبي آخر �كنه الوصول إىل شبكات التأث� وتصحيح صورة املجتمع يف العامل الخارجي،  يةرمزذو أنه 

ق، أو يلتســويســتخدم لقد ، أن يصــبح ابن يف التبنيبشــكل مختلف.  االثنوجرايفبعد فرتة من األشــهر �كن رؤية 

 وتقديم تقرير.املضيف  محيطملعرفة املعلومات من 

 الرسمي والغ� رسمي

بالحياة اليومية بدالً من الحياة الرســـمية، فقد تم النظر إىل العمل امليدا� األنرثوبولوجي ببعض  لالهت�منظرًا  ●

الشــك داخل الدوائر الرســمية. �كن لعل�ء الســياســة يف كث� من األحيان دراســة املجاالت الحســاســة مع اإلفالت 

أن  املنطقمألوفة للمسؤول�. مل يكن من النسبي من العقاب، ألنهم كانوا قادرين عىل رشح اهت�مهم مبصطلحات 

 يتم القبض عىل عل�ء األنرثوبولوجيا ألن عملهم ال �كن وصفه بنفس املصطلحات.

كان الخليج مكانًا صعبًا للقيام بعمل ميدا� ألن الوصول إىل امليدان كان يخضع لحراسة مشددة من قبل حراس  ●

لحكومة للدراســات االســرتاتيجية. كان الخطاب الرســمي للدولة حول البوابة الرســمي� مثل املراكز التي ترعاها ا

كل يوم من خالل وصــفه بأنه فولكلوري وجاهل  ويســتنكرالهوية الخليجية مبنيًا عىل مفاهيم األصــالة والحداثة، 

ية" التي وميلء باألخطاء. كان لصناعة النرش أيًضا مصلحة يف إدامة الصورة الرومانسية للحياة الصحراوية "التقليد

 تتوافق بشكل غريب مع الواقع الذي كان عل�ء األنرثوبولوجيا يحاولون وصفه.

ضا يف الغرب ● سلطات الرسمية أي . كان هناك خطاب أخالقي متزايد العمل امليدا� األنرثوبولوجي يتعارض مع ال

يف ينبغي القيام به. رأى هذا ســـؤال الناس يف هذا املجال وك إمكانيةيف اململكة املتحدة والواليات املتحدة حول 

ونتيجة لهذا مل يكن  املســـموح بها. والخطاب األخالقي أن الرواية الرســـمية فقط ملا يقوله الناس ويفعلونه ه

 .باإلمكان أن نقول أي يشء سواء كان الخطاب الرسمي أو عكسه

ــلمي أو كدين عنيف. فالواقع الذي  ● ــالم إما كدين س ــمي يف بريطانيا اإلس ــبيل املثال، بنى الخطاب الرس عىل س

يكمن يف الوســط صــار غ� منظور. وباملثل، فإن املواجهات الريفية العنيفة يف العامل العريب غالبا ما كانت ألســباب 

الحقيقة األكرث تعقيًدا والتي تتلخص يف أن مثل هذه سياسية، وهي مصادمات ب� الحكومة وإرهابيي القاعدة؛ أما 
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الحوادث قد تكون مرتبطة يف كث� من األحيان بحقوق ملكية األرايض املحلية عىل ســـبيل املثال فقد تم حجبها. 

وكان عل�ء األنرثوبولوجيا مهتم� عادة بالحقيقة غ� الرســـمية األكرث تعقيًدا؛ ومن ثم فإن الحكومات وغ�ها من 

 .صار الخطاب الرسمي لديهم أسبابهم الخاصة لعرقلة وصول عل�ء األنرثوبولوجيا إىل امليدانأن

ستثنى من غ�  ● رش. وا سا� ويؤدي إىل نظرة غ� أخالقية إىل الب ضاف أن الخطاب األخالقي الرسمي هو غ� إن أ

هذا الخطاب إضفاء الطابع املهني  بنائها كيشء غ� مسؤول. ويف املجال األكاد�ي، تطلب من قبل واليوميالرسمي 

والب�وقراطي عىل العمل امليدا�. فالعمل امليدا� األنرثوبولوجي يتعارض مع الخطاب الرســـمي، وذلك عىل وجه 

قضــاء الوقت مع الناس  —التحديد ألن اهت�مه ينصــب عىل األع�ل غ� الرســمية واليومية. فقد جعلت طريقته 

ت الحياة اليومية تبدو غ� حقيقية. ومن الناحية العملية، أصبح الوصول إىل امليدان تشعر بعدم املسؤولية؛ كان —

 .أكرث صعوبة من جانب لجان األخالقيات ومن جانب متطلبات التأم� عىل السفر

 

 مواضيع غ� متناسبة

جرت مناقشــة حول ما إذا كانت بعض املواضــيع تحظى باهت�م غ� متناســب يف الكتابات األكاد�ية. فقد قيل  ●

ومن األمثلة عىل ذلك النشــاط  .إن بعض املشــارك� مارســوا ســًحرا غريبًا عىل األكاد�ي� وقرّاء أوســع يف الغرب

ثلية الجنسية وقضايا أخرى مثل املتحول� جنسيا يف الجنيس والحيازة والعنف يف ش�ل أفريقيا. وكان هناك أيضا امل

 .العامل العريب

أن هذه املشاغل الغربية هي إرث من االسترشاق، وأثرت بشكل خاص عىل أولئك الذين يحاولون الكتابة  اقرتح ●

لمي ضــد االســترشــاق. ومع ان هذه املواضــيع كانت صــحيحة ومث�ة لالهت�م بحد ذاتها، فإن نســبة االهت�م الع

ًض االمتيازاتاملوجه اليها كانت تعني اه�ل مجاالت مهمة كتبادل  ش� أي ا إىل أن االهت�م بنوع الجنس والحياة . وأ

الجنسية يحركه اهت�م ما بعد الحداثة بأي يشء �كن تسميته "متعديا" أو "هجينا" أو "تعددية الهويات". وكانت 

 .أفضل فهم لالتجاهات السائدة يف املنطقةا تشكل هذه الصيغ السياسية التي مل تكن دومً 

رأى آخرون أن العمل األكاد�ي بشأن نوع الجنس والنشاط الجنيس مهم ويعكس اهت�م الشباب العرب بهذه  ●

التكنولوجيات الجديدة لإلنرتنت واملحمولة عىل نطاق واســع يف الطريقة التي تتطور  اســتخدامالقضــايا. وقد تغ� 

نسية والجنسية يف العامل العريب. وكانت هذه ظاهرة ج�عية ومل يكن من غ� املناسب دراستها. بها العالقات الروما

 عن ذلك فإن األزياء األكاد�ية مل تكن موحدة: وال تزال بعض املؤسسات األكاد�ية البارزة يف اململكة املتحدة فضًال 

 .الجدي باالهت�مت املتعلقة بنوع الجنس جديرة ال تعترب الدراسا

صالح. حركات  ● شارت وفود أخرى إىل أن نوع الجنس مجال تتداخل فيه مجموعتان من امل سية  اجت�عيةأ سيا و

جنًبا إىل جنب، واألكاد�يون الغربيون من ناحية أخرى، كان كاله� مهتً� بالجنس ولكن  عربية معارصة من جهة.

ـــباب مختلفة. ـــكل لذا، يتع� عىل  من وجهات نظر مختلفة وألس ـــألوا ملاذا وكيف تش األكاد�ي� الغربي� أن يس

املساواة ب� الجنس� أهمية يف العامل العريب. يجب عليهم النظر يف إمكانية هذا النوع ليس غاية يف حد ذاته، لكنه 

 .يستخدم كتكنولوجيا ليشء آخر
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 �اذج غ� متناسبة

األكاد�ي. وقيل إن أطر ما بعد الحداثة وما بعد الهيكلية ك� تناولت املناقشة تأث� الن�ذج السائدة يف الخطاب ●

وهذه األطر ال تعطي دامئا أفضـــل فهم للبيانات، وعندما تطبق  .متثل عىل نحو غ� متناســـب يف الكتابة األكاد�ية

 .ا مبا يحدث عىل أرض الواقعبشكل عشوايئ �كن أن تخنق إحساسً 

ة. وفضـــل نارشو الكتب واملجالت الطابع املهني عىل األوســـاط األكاد�يا بإضـــفاء وكان تأث� هذه األطر مرتبطً  ●

طارات التي يفضــلها رشــوا عىل نطاق واســع. لذلك فإن اإل طارات الســائدة، ومنحت الوظائف والرتقيات للذين ناإل 

ابة عن املقاومة  من الكتســـئلة العمل امليدا� التي اختارها الباحثون يف البداية. وبدًال ل إىل تشـــكيل أ النارشون متي

الفرعية، يتع� عىل األكاد�ي� أن ينخرطوا يف شـــكل خاص من املقاومة من خالل الســـ�ح لخرباتهم يف العمل 

أع�ل ذات نوعية اعىل امليدا� بصـــياغة األطر النظرية التي يختارونها. والتضـــحية التي تطلبها ذلك كانت نرشـــ 

 .قل أو رسيعولكن بشكل أ 

وهيئات التمويل فقط هم الذين خلدوا األطر الســـائدة والقوالب النمطية. يف بعض األحيان، مل يكن النارشون  ●

ــط القوالب النمطية حتى يف الوقت الذي يدعون فيه أنهم يجادلون  ـق األوس ــطون من الرشـ عزز الباحثون والناش

 .ضدها، عىل سبيل املثال، باستخدام الصور النمطية للرشق األوسط لتسويق منتجاتهم

هي أخذها عىل  االســـتع�ررحلة ما بعد الحداثة وما بعد وأشـــ� إىل أن الخطوة األوىل لتجاوز األطر املهيمنة مل ●

محمل الجد. وكان هذا يعني االعرتاف بأنه� أعربا عن مرشـــوع تحريري جذاب. ولكن يف ح� كان لدى الناس 

شكل مجموعة من الخيارات ال تي �كن للناس االختيار واالختيار منها متى هويات متعددة، فإن هذه الهويات مل ت

شتمل انتقاد فكر  . وبدالًشاءوا ضها البعض. وقد ي ة الهويات من ذلك، تداخلت فئات هوياتهم املختلفة وعززت بع

 .يف وقت متأخر االستهالكية للرأس�لية السيايس االقتصاداملتعددة عىل دراسة 

وهناك طريقة أخرى لتجاوز اإلطار الســــائد ملرحلة ما بعد الحداثة تتلخص يف مواجهة افرتاضــــاتها ببيانات  ●

ـــألوا ع�  األثنوجرافيا. وإذا كانت فرتة ما بعد الحداثة تحتفل بتجاوز الحدود، فيتع� عىل عل�ء اثنوجرافية أن يس

 .يحاول مخربوهم تجاوزه، وع� يحاولون ح�يته

 

 ثالثة: الثقافةالجلسة ال

إذا كان "امليدان"  في�أما الجلسة الثالثة فقد ركزت عىل البحث يف األدب والدراما واألفالم الرشق أوسطية. ونظرت 

ــول إليها؛ الطريقة التي �كن للفن أن يكون  ــهولة الوص ــادر وس ــة الثقافة؛ توافر املص ــلة بدراس �ثل مفهوًما ذا ص

سية واآل  سيا ًسا من الناحية ال سا سبة للباحث؛ دور الباحث "الهوية" وما أثاره ذلك من ح ثار املرتتبة عىل ذلك بالن

 .قضايا أخالقية

 

 والنظري الواقعي

سميته "امل ● صل �كن ت سين�، مجال تجريبي منف سة األدب وال ". مل يكن يدانقيل إنه ال يوجد، عىل األقل يف درا

�يز األع�ل التي تتم يف أرشــيف أو مكتبة أبحاث يف الرشــق األوســط عن البحوث التي تجري يف  م�هناك الكث� 

ا. ورمبا كان " أو مل يكونوا فيه أبدً احثون إما كانوا دامئا يف "امليدانأرشيف أو مكتبة جامعية يف اململكة املتحدة. فالب

 ." من "العمل امليدا�من األفضل الحديث عن "البحوث" بدًال 
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باألدب و  ● باحث� املهتم�  عامل العريب لل يارات إىل ال لك، ال غنى عن الز عارصين. ومن املهم ومع ذ فة امل قا الث

شته، من خالل زيارة املكتبات ومعارض الكتب يف املنطقة، والتحدث إىل الزمالء  االطالع عىل ما يجري قراءته ومناق

ا ووســـائل إعالم أخرى من مختلف أنحاء  عرض فيه كتبً ا مهً� األكاد�ي� هناك. وكان معرض القاهرة للكتاب حدثً 

 .العامل العريب

ـــوائيً  ● ا عىل مواد من كان من املهم أن نقرأ األفالم الغربية ونظرية األدب ولكن أن نكون حذرين يف تطبيقها عش

 .راعاة ذلكالرشق األوسط وش�ل أفريقيا. وقد أنتجت جميع املواد األدبية يف سياق مع�، ومن املهم م

 

 املدخل واملتاح:

ا للبحث. ويعتمد الوصـــول إىل أنواع معينة من املعارف عىل القدرة عىل فهم لغة اللغة هي مفتاح مهم جدً  ●

معينة. فاإلملام باللغة العربية الفصـــحى الحديثة، أو بلهجات إقليمية معينة، يحدد إىل حد كب� نوع املواد التي 

الرتجمة هي أفضــــل طريقة لتمك� دراســــة الجوانب الثقافية وإبالغها. ولذلك، فمن �كن البحث فيها. وقال إن 

 .املؤسف أن الرتجمة التحريرية ال تحظى بالتقدير الكايف، وال سي� يف سياق عملية تقييم البحوث

سط قد يكون محبطً  ● رشق األو سية روايات مكتوبة باجزائري مل يجد باحث . االبحث عن املواد األدبية يف ال لفرن

خالل فرتة االســـتع�ر قبل القومية يف املكتبات الوطنية والجامعية، بعد عدة أيام من البحث دون مســــاعدة 

الكتالوجات. وقد واجه الباحث، وهو يواصل البحث يف املكتبات ويف املجموعات الخاصة، صعوبات إضافية: اقرتح 

ـــة كتب من قبل أولئك الذين كانوا "غ� او  ـــبب الذي ينبغي عىل الناس عدم دراس ـــاءلوا عن الس لياء" لألمة، وتس

ا، سياسة التعريب التي اتبعتها الحكومة أخرجت النصوص الفرنسية الباحث الجزائري املولد دراسته يف إنجلرتا. ثالثً 

 .من السوق

ــ مل تكن املقابالت مع املؤلف� وصـــانعي األفالم مثمرة دومً  ● حي واملؤلف ا. وأفاد أحد الباحث� أن الكاتب املرسـ

بارش ا للظهور بشــكل خاص. ويف كث� من الحاالت، مل يســفر االســتجواب املاملرصــي توفيق الحكيم مل يكن مســتعدً 

ا يف الجلوس مع املؤلف� يف املقاهي. . قىض عدد من الباحث� يف مجال األدب وقتً لالهت�مللمؤلف� عن نتائج مث�ة 

كانوا حريص� ملناقشة أنفسهم وأع�لهم يف هذه السياقات، مل يكن من الواضح ا ما ولكن يف ح� أن املؤلف� غالبً 

 .كم املعلومات املفيدة التي تم الحصول عليها يف هذه العملية

 

 السياسة والرقابة

جد باحث يدرس الســـين� الجزائرية واملغربية والتونســـية أن العديد من األفالم غ� متوفرة وغ� معروفة و  ● 

للناس يف البالد بسبب الرقابة الصارمة. وقد هاجر عدد من منتجي األفالم الجزائري� إىل فرنسا خالل عقد اإلرهاب، 

ــا ــيع من قبيل نوع الجنس واإلرهاب. وقد نفي ص ــبب حديثهم عن آثار وتناولوا مواض ــيون بس نعو األفالم التونس

صعب تحديد وترتيب املقابالت مع من بقوا، عىل الرغم من  سكان املحلي�. وكان من ال سياحة عىل ال ستخدامال  ا

شــبكات من األصــدقاء واألكاد�ي� املحلي�. ويف حاالت كث�ة، كانت الكتب واالفالم متوافرة يف املكتبات واملكتبات 

 .يف باريس
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ــ باحث يدرس ● ــعوبة. فقد قىض ــية التي ال �كن التنبؤ بها جعلت البحث أكرث ص ــياس فالبيئات االجت�عية والس

مل ير سوى عمل واحد ألن الرقابة أغلقت جميع املسارح. ومل يكن من  املرسح املرصي تسعة أشهر يف البالد، ولكنه

رسحية، ولكن موقفها يف العامل العريب كان  ضور العروض امل سة الدراما عىل النحو الالئق إال من خالل ح املمكن درا

 .ا يف املفكرين واملرسحي�ا باملخاطر ألن الحكومات كانت تشكك غالبً محفوفً 

ــية يف حد ذاتها. وكان هناك تقرير يفيد بأن باحثً  وقد تث� البحوث ● ــياس ــكوك الس ا يف مجال األدب والثقافة الش

سين� الفلسطينية كان بحاجة إىل أن يدمر مالحظاتهم وأن يبتكر أخرى جديدة ليك يسمح له باملرور عرب  يدرس ال

 .مطار إرسائييل

ــئلة أخالقية ومن املهم أ  البحث ● ــين� �كن أن يث� أس ادرين عىل التجاوب معها. وأحد ن نكون قيف األدب والس

رفض حضــور املناســبات الثقافية التي ترعاها فرق أو  —مثلة لذلك هو ما إذا كان يجب دعم املقاطعة الثقافية األ 

حديد هذه األمثلة وغ�ها يف العديد من ن يقرتن بها. ومن املمكن تمات تتبع ســـياســــات ال يريد الباحث أ حكو 

 .البلدان يف مختلف أنحاء الرشق األوسط

 

 تحديد موقع الباحث

كث�ًا ما تتأثر البحوث مبوقف الباحث. وقد تحدد ذلك جزئًيا بســـبب رد فعل اآلخرين عىل الباحث، الذي كان  ●

ــتعارةدامئا غ� قابل للتنبؤ وغالبًا مفاجئًا. وبالتايل �كن فهم البحث من خالل  ــيقية لالرتجال الج�عي االس  .املوس

التعاون مع اآلخرين. فمن ناحية، كان هذا املرشـــوع وكان الباحث يهدف إىل خلق مقطوعة موســـيقية من خالل 

وتاريخي، ومجال لعالقات القوة. ومن ناحية أخرى، كانت ردود الفعل  اجت�عيبالغ التنظيم، ونفذ يف ســـياق 

ـــألة التزام بقواعد ثابتة. وبدالً من ذلك،  الفردية غ� متوقعة إىل حد كب�. وهذا يعني أن البحث مل يكن مجرد مس

 .االرتجالنهجية وإعادة صياغتها كجزء من ا تنقيح املمئً يجري دا

هو الكيفية التي تم بها فهم الهوية القومية واإلثنية للباحث. وكانت ردود الفعل  االرتجالأحد العوامل يف هذا  ●

سية وغ�ها.  سيا سبيل املثال يف عام متباينة باختالف الظروف ال رص 2001عىل  شعبي موايف م ليا ، كان الخطاب ال

ــول إليران، ويرجع هذا إىل حد كب� إىل كونه معاديً  ــهل الوص ا للواليات املتحدة. وهذا يعني أن الهوية اإليرانية تس

مر كذلك دامئا. بعد أن ألقت مرصـــ باللوم عىل إيران يف الهج�ت مثل "دار الكتب". ولكن مل يكن األ إىل مرافق 

 .إليرانية إشكاليةاإلرهابية التي وقعت يف األقرص، كانت الهوية ا

ا من املســائل، مثل ما إذا كان ينبغي للباحث أن يســعى إىل عرض هويته يف ضــوء مع� من أجل أثار ذلك عددً  ●

ًص إثارة أو تجنب رد فعل مع�. وكان هذا الخيار متاحً  صو سية املز ا خ دوجة أو الذين ولدوا يف ا للباحث� ذوي الجن

سفر  رشق األوسط لكنهم يحملون جواز  رشق األوسط.  غ�. أم�يكال رص عىل العمل امليدا� يف ال أن املسألة مل تقت

 .فالقدرة عىل التحدث بلكنة معينة، عىل سبيل املثال، من شأنها أن تيرس الوصول إىل املوارد يف اململكة املتحدة

 

 الجلسة الرابعة: التجارب الخاصة بكل بلد

لدان  عة ب يدا� يف أرب جاربهم يف العمل امل ــــارك� اآلخرين إىل التفك� يف ت عة املتكلم� واملش لدورة الراب عت ا د

محددة: فلســط� وســوريا وإيران والعراق. وطلب إىل املتكلم� النظر يف الطريقة التي تؤثر بها الظروف الخاصــة 

 .بحثهم وأساليبه اتجاهللبلد عىل 
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 فلسط�

والحالة الســياســية عدة تداعيات عىل  لالحتالللســط� مكانًا غ� عادي للقيام بالعمل امليدا�. كان لقد كانت ف 

 :الباحث

ًصا  ● سدية ومتحي سة، أن يواجهوا تهديدات ج سا سية ح سيا ضيع  سي� إذا كانوا يدرسون موا �كن للباحث�، ال 

صحفي الذي يخطط للقاء قادة  ستجوابًا تطفليًا. فالباحث أو ال سبيل املثال، لن يتمكن من ذلك إال وا ح�س، عىل 

 .قصة تغطي القضية اختالقمن خالل 

وكان من الرضوري التخطيط للصعوبات اللوجستية، م� يتيح مزيًدا من الوقت واملرونة للتعامل مع التأخ�ات  ●

باحث� أن يخط عة. ينبغي عىل ال قاط التفتيش غ� املتوق ثل ن ها م يل إىل أين التي ال �كن التنبؤ ب بالتفصـــ طوا 

 .يذهبون ومن سوف يلتقون

شخص. وبدون هذه  ● صداقية ال سيط وتثبت م صال موثوقة �كن أن تعمل كو رضوري وجود جهة ات كان من ال

 .التوصية، أصبح البحث صعبًا جًدا

ضها البعض. فكان لزاًما ● شدة يف بع سة ب شكك املنظ�ت املتناف سيًا، حيث ت سيا ستقطبًا  ضع م عىل أي كان الو

صـــحفي أن يبدو متزنًا من خالل التحدث إىل الجانب�: فتح وح�س؛ اإلرسائيليون والفلســـطينيون. غ� أن عل�ء 

سطينيون أال يعربوا إىل الوراء وإىل األمام عرب حدود املجتمعات.  ضيفيهم الفل األنرثوبولوجيا والطالب يتوقع منهم م

 .لكن يقلل من رشعية عل�ء األنرثوبولوجياوبدا أن عبور الحدود يزيد رشعية الصحفي� و 

ــ�ه عىل أنه دعم  ● ــلوب املقابلة الذي يتبعه الباحث مجاوبًا، ألن ذلك �كن تفس ــكل عام، يجب أال يكون أس بش

للخصوم السياسي� الذين تتم مقابلتهم. ك� أن نرش كتابات نقدية يف املايض قد يخلق مشاكل بالنسبة ملن يجري 

 .املقابلة

من جميع الجوانب. عىل ســـبيل املثال، من املمكن أن تســـاعد بطاقات  االتصـــاالتومن املفيد الحفاظ عىل  ●

 .األع�ل الصادرة عن جهات اتصال إرسائيلية يف ط�نة املسؤول� عىل الحدود اإلرسائيلية

ا. عىل ســـبيل املثال، ك كمية ● ان للباحث� الذين لديهم املعارف مفيدة من بعض النواحي، إال أن لها عيوبًا أيضـــً

 أصدقاء وعائلة يف فلسط� التزامات اجت�عية بزيارتهم، وقد يستغرق ذلك وقتًا طويالً.

 

 تم اإلدالء بعدد من التعليقات حول قوة وموقع الباحث:

 

أو إرضــاء األشــخاص الذين أجريت معهم مقابالت،  اســرتضــاءما شــعر الباحثون املبتدئون بأنهم يريدون  غالبا ●

 .والذين اعتربوهم أكرث دراية وقوة. ومع ذلك، فبخربة أكرب وأقدمية أكرب، �كن أن �يل ميزان القوى لصالح الباحث

صول إىل املوارد، كانت●   القوة نعمة متنوعة. عندما ينظر إىل من يجري املقابلة عىل أنه قوي أو لديه إمكانية الو

 .أحيانا ما يسعى من تتم مقابلتهم للحصول عىل إعانة منهم، م� قد يضع من يجري املقابلة معه يف موقف صعب

�كن لباحث أو صحفي أن يستخدم مركزه كجرس محتمل إىل العامل األوسع من أجل تشجيع من أجريت معهم  ●

لســطينية يف املجتمع الدويل هي صــورة ســيئة املقابالت عىل أن يكونوا أكرث انفتاًحا. ومبا أن صــورة الســلطات الف
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ــلية وكبار  ــول إىل الوثائق األص ــن إال إذا أتيحت إمكانية الوص ــكل عام، �كن للباحث أن يجادل بأنها لن تتحس بش

 .الشخصيات

كأداة قوة، وخاصــة من قبل الفلســطيني� ضــد اإلرسائيلي�.  اســتخدامهااملعرفة الفائقة باللغة اإلنجليزية �كن  ●

ـــبيل املثال، ترصـــ القوة الفلســـطينية عىل التحدث باللغة اإلنجليزية مع مســـؤول إرسائييل يكافح اللغة فع ىل س

اإلنجليزية، وذلك بهدف تصـــحيح عدم تكافؤ القوى، ك� أشـــار يارس ســـلي�ن يف مقاله "حرب الكل�ت": اللغة 

 والرصاع يف الرشق األوسط.

 

 سوريا

 املصادر

ــق  ● ــد يف دمش ــوريا، وكانت نوعيتها متباينة. كانت مكتبة األس ــفة يف س ــادر املختلفة لألرش هناك عدد من املص

 .تحتوي عىل مواد شاملة وجيدة التنظيم، وكان من السهل ترتيب الوصول إليها

البداية، كان يلزم ا. يف  جيدً ا لكن املواد كانت مجزأة وغ� منظمة تنظيً� ا مفيدً األرشيف الوطني، يف دمشق أيضً  ●

طلب كل وثيقة عىل حدة، مع ان مســـاعد املكتبة عرض بعد عدة ايام جلب ملفات كاملة م� جعل عملية الفرز 

 .أسهل

سوري الحديث: األرشيف الدبلومايس يف نانت، واألرشيف  ● سا، كان هناك أرشيفان مفيدان عن التاريخ ال يف فرن

 .العسكري يف باريس

 

 اللغة والسياسة

ا سوى قدر ضئيل ، مل يكن هناك عمومً 1963املحفوظات السورية ما بعد عام  يفعىل الرغم من عدم توفر مواد  ●

من الحساسية بشأن البحث يف فرتة االنتداب الفرنيس. كان األكاد�يون األصغر سنا يف دمشق عىل وجه الخصوص 

 .مفيدين وجاهزين

ستخدمة لها دال ● صطلحات والفئات امل سبيل املثال، كان غ� أن امل سيات. عىل  سا سية و�كن أن تث� ح سيا الت 

يف أدبيات ذلك الوقت، ولكن يشــار إليها اآلن عادة  "عصــاباتيطلق عىل العصــابات املتمردة املناهضــة لفرنســا "

معنى 'العصابات اإلجرامية' ومل يكن مقبوال لدى البعض. كان عىل الباحث  العصاباتلقد اكتسب  " مقاومة". باسم

 .هذه الدالالت والحساسيات، والتي مل تكن واضحة يف البداية األجنبي أن يتعلم

ــتخداموباملثل، كان هناك نقاش حول  ● ــطلح اس أو "العنف" باللغة اإلنكليزية. وعىل الرغم من أنه  "UNF" مص

ــطلحً  ــائعً كان مص ــتخدم يف الكتابات العربية  االجت�عيةا يف العلوم ا ش ــات الدولة، إال أنه مل يس يطبق عىل م�رس

ـعية. وقد أثار هذا مســـألة انتقال املصـــطلحات عرب الحدود  آنذاك، و�كن القول إنه يحمل دالالت عن عدم الرشــ

التأديبية والســـياســـية، ومدى احتفاظ املصـــطلحات املعتمدة من قبل تخصـــص علمي مع� بجوانب من معناها 

 .امليدانية للباحث االتصال الطريقة التي تصدت بها جهات عنوي األصيل. وقد تؤثر هذه املسائل عىلامل

 إيران

 املصادر
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والسياسية املعارصة أكرث صعوبة، وخاصة بالنسبة  االجت�عيةأصبح العمل امليدا� اآلن يف إيران بشأن القضايا  ●

كان من السهل نسبيًا الوصول  غ� أنهللباحث� األجانب. وكان من الصعب بشكل خاص البحث يف حركة اإلصالح. 

 .1979إىل املصادر يف تاريخ القرن التاسع عرش وتاريخ ما قبل عام 

نظرًا للكمية الكب�ة من املواد املتاحة، كان من املهم تضييق نطاق السؤال البحثي عىل الشخص يف وقت مبكر.  ●

ـــمنت  ـــم ب� عدد من املحفوظات املختلفة. وتض ـــويص ألن املواد كانت تنقس ـــكل خص ـــحيًحا بش وكان ذلك ص

إليها كان صعبًا يف بعض األحيان. ك�  ، رغم أن الوصوللالهت�ماملحفوظات العسكرية والحرس الثوري مواد مث�ة 

 .بشكل خاص، وتعود إىل القرن السابع عرش ت�مهلال كانت محفوظات وزارة الخارجية مث�ة 

 .وقد نرشت كمية كب�ة من مواد املحفوظات، م� يعني أنه �كن إخراجها من البلد ●

ــفر حتى وقت قريب جًدا، ● عن قدر كب� من املواد. ويتمثل التحدي يف  إن إجراء املقابالت يف إيران �كن أن يس

شكل غ� رسمي أو  ضل إجراء املقابالت ب صل املعلومات املفيدة عن املعلومات األقل فائدة. وعادة كان من األف ف

صية. ومن املهم عدم املبالغة يف تقدير ما  شخ ضايا  ساعات يف الحديث عن ق ضاء عدة  عىل وجبة طعام أو بعد ق

 .فاملقابلة الواحدة �كن أن تستغرق يوًما ما بسهولة -وقت مع�  �كن تحقيقه يف أي

 

 املدخل

الشــبكات الشــخصــية، حتى وإن بدا أن هناك إجراءات رســمية ومؤســســية. وكان  اىلتعتمد إمكانية الوصــول  ●

صالا عن طريق جهات الوصول يتم دامئً  صاالتوكل يشء يحدث عن طريق التفاوض. عىل الباحث� تطوير  االت  االت

 .قبل الوصول إىل البالد. وغالبًا ما كان األكاد�يون اإليرانيون حريص� عىل الحفاظ عىل روابطهم مع بقية العامل

ًض  ● وكان مرشوع املوسوعة اإلسالمية أحد املراكز   .ا أن يرتسخ املرء يف مؤسسة بحثية يف إيرانوكان من املفيد أي

شكل خاص. كانت رشين  ذات املوارد الجيدة ب ست يف إيران عىل مدى الع س هناك وفرة من معاهد البحث التي أ

ا، عاما املاضية. وكانت أغلب هذه املشاريع ممولة من قبل الحكومة؛ وكانت بعض هذه املؤسسات مستقلة نسبيً 

 .معينةيف ح� كانت بعضها اآلخر تدار وفقا ألجندة سياسية 

ساعدت طالقة اللغة العامية ا، ويحدد نوع التدريب اللغوي مهم جدً  ● صول إليها. و املواد التي �كن للباحث الو

وأتاح التدريب باللغة الرسمية الوصول إىل مصادر  ،عىل كسب ثقة السكان املحلي�، ووفرت لهم إمكانية الوصول

 .وثائقية

 العراق

راســـة تأث� العقوبات التي عاما، لد 20بعد غياب دام  2000وصـــف باحث عراقي املولد، العودة إىل العراق عام 

 .تفرضها األمم املتحدة عىل املرأة العراقية

 

 املدخل

كان الوصـــول إىل العراق متعذًرا بشـــكل عام أمام الباحث� األجانب الذين كان ينظر إليهم عىل أنهم عمالء  ●

أجانب. ورتب الباحث رسائل التعريف والتوصية التي أرسلت إىل جامعة بغداد وغ�ها من الجهات يف العراق، إىل 

 .جانب خطة مفصلة للعمل امليدا� املقرتح يف مدينة بغداد
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ــانية للجزاءات، فقد منحت ن ● ــف الدويل عن األثر املعادي لإلنس ــعى إىل زيادة الكش ظرًا ألن الحكومة كانت تس

الباحثة يف غضون أسبوع� حرية الوصول إىل جميع املكتبات، فضًال عن الس�ح بإجراء مقابالت متى شاءت، رشط 

 .أال تتسبب يف مشاكل سياسية

 

من الصعب إقناع الناس بالكالم، بسبب خوفهم من أن ما يقولونه سيستخدم عىل الرغم من هذا الترصيح، كان  ●

 .كدليل ضدهم

 

 املنهج

ـــات عبارة عن  ● ـــات الحاالت. وكانت هذه الدراس ـــتطالعات، املقابالت املفتوحة، ودراس ـــتخدم الباحث االس اس

 .نوعية أجريت يف ثالث مناطق سكنية شملت طائفة متنوعة من الفئات استبيانات

ــتبيان، الذي تب� ان قيمته بحد ذاته قليلة. غ� أنها أدت دوًر  ● ــكون يف االس ــيً كان الناس يف البداية يش ا يف ا رئيس

 .فتح الباب لتمك� الباحث من إجراء تسع� مقابلة مفتوحة. وقد أصبحت هذه العنارص تشكل جوهر البحث

ــاء عىل  ● ــت معظم النس ــتخدامواعرتض ــعورا بالدونية. واعرتض آخرون عىل أخذ  اس ــجيل ألنه ولد ش جهاز التس

الباحث مالحظات مكتوبة بخط اليد ألنهم يفضــلون "مجرد الكالم". وبوجه عام، كانت املناقشــة املفتوحة مفيدة 

 .ا يف ذلك الوقتا ألنها وفرت للباحث املرونة إلعادة توجيه املناقشة يف أكرث االتجاهات إمثاًر جدً 

 

 القات مع جهات االتصالالع

صدقاء،  ● ص�وا أ شكل عام. فمعظمهم أرادوا ان ي ستطلع� جيدة ب ن يزوروا ويتبادلوا أ كانت عالقة الباحث بامل

 .االتصاالت. أراد الكث�ون معرفة املزيد عن الحياة الشخصية للباحث أكرث م� أراد الباحث معرفته عن حياتهم

ضع الباحث  ● ساعدة يف البحث عن رشكاء يف الزواج. م� ي وطلب عدد من املجيب� خدمات من الباحث، مثل امل

 .يف موقف حرج يجعله يرفض برفق ويف بعض األحيان يبتكر األعذار

 

 الجلسة الخامسة: إرشاك املألوف

ـــارك� إىل التعب� عن فئتي "امل ـــة الختامية جميع املش ارجي". وكانت النية هي النظر يف " و "الخحيلدعت الجلس

 .حالة العل�ء، أيا كانت خلفيتهم، الذين يعملون يف مجتمع أو ثقافة إما هي أنفسهم أو قريبة منهم شخصيا

وناقش املشــــاركون ما إذا كانت هناك مزايا للباحث يف أن يكون يف موقع "خارجي" أو "داخيل". وأبديت النقاط 

 :التالية

ان لدى من ينظر إليهم عىل أنهم "مطلعون" فرصة أفضل للحصول عىل املعلومات، بسبب يف بعض الحاالت، ك● 

 ."األعراف االجت�عية التي متنع قول بعض األشياء أمام "الدخالء

ويف بعض األحيان، يقع عىل عاتق من ينظر إليهم عىل أنهم من أهل الداخل عبء االلتزام باملشــاركة يف أحداث ●

 .ن الغرباء أحراًرا من هذه األعباءمعينة. وكا اجت�عية

عموًما، فإن البحث الجيد ال يعتمد عىل خلفية الباحث أو مركزه. القدرة عىل اإلدراك والحدس كانا أكرث أهمية. ●

 .وقد كتب الغرباء الحساسون اثنوغرافات اللتقاط الكث� م� رمبا افتقد الباحثون املحليون
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شخص غريب ال يعرف اللغة ● صادقة. كان الناس و�كن ل املحلية ان يبني عالقة جيدة بالناس إذا كانت نواياهم 

عموما رسيع� يف فهم ما إذا كان الباحث �لك نوايا صــادقة وموقًفا منفتًحا. إذا شــعروا مبوقف منفتح، كان الناس 

 .عادة كرماء يف تزويد املعلومات

 

 

ـــل البحوث حول إيران قد تم إجراؤه ● ا من قبل غ� اإليراني�. أما إذا كان الباحث "أجنبي" أو تاريخيًا، فإن أفض

"محيل" فهو أقل أهمية م� إذا كان مســـتعًدا لقضـــاء فرتة طويلة من الوقت يف هذا املجال. وم� يؤســـف له أن 

ــفاء الطابع املهني عىل الحياة األكاد�ية وما يرتتب  ــيوًعا، مع إض ــبحت أقل ش فرتات طويلة من العمل امليدا� أص

 .عىل ذلك من ضغوط

 

 :ا. وأبديت النقاط التاليةوفكرة أن الناس يندرجون يف فئات ثابتة من "الداخل" و"الخارج" قوبلت بالرفض عمومً 

الهوية محددة ومعقدة عىل حد ســواء. وقد ينظر القاهريون إىل الشــخص املولود يف القاهرة والذي هاجر منذ  ●

ــيوي. ويف  ــكان القاهرة آخرين يف منطقة مجاورة ذلك الح� عىل أنه غريب أو آس ــه، قد يعترب بعض س الوقت نفس

ًصا  شخا سهم أ شخاص أنف ينتمون إىل "عامل آخر". وبغض النظر عن الهويات العرقية الظاهرة، يعترب العديد من األ

 .مرشدين إىل حد ما

"النظري". مل يكن الناس  وأي متييز ملحوظ ب� "الداخل" و "الخارج" ال معنى له كالتمييز ب� "امليدان" و ●

ـدين. عىل ســـبيل املثال، مل يتمكن شـــخص ولد يف  أو كاله�، يف النظريات يف اماكن كث�ة ويف الوقت نفســـه مرشــ

 ." القاهرة ويعيش يف كندا من إعطاء إجابة بسيطة عىل السؤال "أين املنزل؟

م● حد  ية كث�ة �كنهم إىل  يات وطن بة بهو طال لذين �كنهم امل ئك ا مل فأول ئة التي ينبغي الع ا أن يقرروا الف

سهل  صول عرب الثقافات. ولكن مل يكن من ال مبوجبها. وكانت هذه ميزة من حيث أنها وفرت املزيد من الفرص للو

دامئا التنبؤ بالكيفية التي ينظر بها اآلخرون إىل املرء أو التحكم فيه. قد ينظر إىل شخص كان إيرانيا باملولد، ومولود 

، ومتعلم يف اململكة املتحدة، عىل أنه من املطلع من داخل إيران إىل حد ما، ولكنه يعرف أيضــــا عىل أنه يف أوروبا

 .بريطا�

 

 استكشاف فكرة "الفضاء الثالث" وآثاره:

ـق األوســـط، ولكنهم تلقوا  ● أو عملوا خارج املنطقة، إىل أنهم  التعليمأشـــار بعض الباحث� الذين ولدوا يف الرشــ

سبيل املثال،  ست من الداخل الكيل وال من الخارج الكيل. عىل  ساحة ثالثة"، عرفها آخرون عىل أنها لي شغلون "م ي

مور ك� ينظر ة طويلة انهم مل يعودوا يرون األ قال عل�ء مغاربيون لعامل من ش�ل إفريقيا كان يعمل يف أوروبا لفرت 

 .بقوا يف البلد اآلخرون الذين

اإلشكالية الخاصة. يف بعض األحيان كان العل�ء والفنانون الذين يحتلون الفضاء  ديناميكيتهكان للفضاء الثالث ●

سبيل املثال، أتهم مخرجون تونسيون يصنعون أفالما  الثالث يتهمون بتحريض املجتمعات يف الرشق األوسط. عىل 

 .عن املثلية الجنسية بالتنميط يف املجتمع التونيس وتعريضه ألوروبا بطريقة ضارة
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شــعر البعض أن املفكرين من الرشــق األوســط الذين يعيشــون يف الغرب من املمكن أن يوجهوا انتقادات  فقد ●

سبيل املثال ألنهم رأوا وفهم سطيني عىل  سياق الدويل األوسع. وقد  وابناءة للمجتمع الفل ستدعىال هذا املفهوم  ا

 ."األمرييك الفلسطيني إدوارد سعيد الذي يقول فيه "ال تضامن دون انتقاد

 الحتالله. فقد اشـــتمل عىل توجيه االنتقادات البناءة، وتنديد  ســـهًال ولذلك فإن الحيز الثالث ليس مجاًال  ●

عن مجتمعات الرشق األوسط  من ناحية والدفاع الرومانيس االسترشاقاالسترشاق، وتوجيه املسار ب� االتهامات ب

 .من ناحية أخرى

 

بناء مفاهيم "الداخل" و"الخارج" يف ظروف مختلفة. وأبديت  من خاللهاوناقش املشــــاركون الطرق التي �كن 

 :النقاط التالية

ش� إىل أن  ● سابه  القوميةهناك بعض األدلة التي ت شيئًا ينبغي اكت سط ال تعترب فئة معينة، وإ�ا  رشق األو يف ال

سي� بالنسبة ملن هاجروا وعادوا إىل بلد طفولتهم، ال بد من  ستعادةوإنجازه و�كن فقدانه. وال  الشعور بالهوية  ا

ط أن يعملوا عىل الوطنية. كان لهذا األمر بعد ســيايس، إذ كان عىل العل�ء الذين هاجروا من بلدان الرشــق األوســ

 .املحافظة عىل هويتهم كدخالء لتجنب تهميشهم من طرف منتقديهم

فعىل سبيل املثال، شعرت عاملة من ش�ل أفريقيا، كانت قد عادت إىل الجزائر إلجراء أبحاث حول النقاب، بأنها  ●

مع جيل أصــغر ســنًا،  من املطلع� عند مناقشــة املســألة مع جيلها وجيل أمها. وبعد أن ناقشــت املســألة نفســها

 .اعتربت دخيلة بل خائنة ألنها مل تبقى يف البلد خالل عقد اإلرهاب

مبا أن الهوية قد تضيع، فمن املمكن أن تكتسب أيًضا. فقد زعم البعض أن الشعور باالنت�ء الوطني من املمكن  ●

ســيات الفلســطينية من خالل أن ينشــأ من خالل وســائل غ� الوالدة. كان من املمكن أن يشــعر الكث� من الجن

شعر صحفي ولد وترعرع كفلسطيني يف األردن بأنه فلسطيني  سية عادلة. وعىل نحو م�ثل،  سيا تعلقهم بقضية 

بفعل الشــعور بالوفاء بواجب  باالنت�ءقوي عند مواجهة الزع�ء الفلســطيني� ومحاســبتهم فقد تعزز الشــعور 

موريتانيا، قد يشعر وكأنه من الداخل يف موريتانيا، إىل الحد الذي وطني. فالفلسطيني الذي عاش لعدة سنوات يف 

 .للبالد االسترشاقيةيشعر فيه بأنه مستاء من الصور 

ال �كن دامًئا الرجوع عنها بالنســـبة للهوية الوطنية. ومثة عوامل أخرى، مثل الطبقة والجيل،  االنت�ءمفاهيم  ●

 .ةمهمة أيضا و�كن أن تتجاوز الحدود الوطني

ا يف الطريقة التي ينظر بها اآلخرون  ● ــً ــهم، ولكن أيض الهوية مل تكن وظيفتها فقط يف طريقة تقديم الناس ألنفس

لهم. ولقد زعم البعض أنهم ســـوف يظلون دوًما من الخارج يف اململكة املتحدة، بســـبب الطريقة التي ينظر بها 

واتفق عموًما عىل أن العل�ء  .أن يكونوا كر�� ومرحب� آخرون إىل هذه البلدان. هذا ال يعني أن الناس ال �كنهم

 :ينبغي أن يبقوا عىل علم مبوقفهم في� يتعلق مبوضوع بحثهم. وأبديت النقاط التالية

سيً �كن للعل�ء أن يشعروا بأنهم معنيون شخصيً  ● ا مع موضوع بحثهم، بغض النظر ع� إذا ا وأن يتعاطفوا سيا

 .الجنسيةا به من حيث كان مرتبطً 

ـــية معينة  ● ـــياس ـــجع العل�ء يف بعض الحاالت عىل االنت�ء إىل حركة س ـــعور بالهوية الوطنية �كن أن يش الش

صيً  شخ شاركة  ا يف موضوع بحثهم. أفاد بعض الباحث� عن دخولهم إىل امليدان محفزين يدرسونها، وبالتايل عىل امل
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ا إىل لج�عي من أجل إقامة العدل أو اإلصالح. وعزا ذلك جزئيً ا بالرغبة يف اكتشاف أو تعزيز العمل السيايس اجزئيً 

 .صدقاء والزمالء وسجنهمال األ ا عندما جرى اعتقنفسهم منهمك� شخصيً ت�ء إىل ذلك البلد. ووجد آخرون أ ناإل 

●  ً باحثة ا. ويف بعض الحاالت، أتاحت هذه الدراسة للسيئً  وهذا الشعور باملشاركة الشخصية مل يكن بالرضورة أمرا

 بإمكانهولكن كان من املهم للباحث أن يكون عىل دراية به حتى يكون  .إمكانية نقل نتائجها بشـــكل أكرث فعالية

 :وأث�ت النقاط التالية بشأن املوضوعية .الرتاجع وأن يكون انتقاديا

سطينًيا  ● ضوعية من كونه فل سبب العتبار الربيطا� الذي يدرس التاريخ الربيطا� أكرث أو أقل مو ليس هناك من 

 .يدرس التاريخ الفلسطيني

شديدة أن يشهد ويتعاطف  تواملوضوعية مل تكن تلقائيًا فضيلة. قد يكون من املهم للباحث الذي يواجه معانا ●

 .يراه بدالً من أن ينأى بنفسه ويجسد ما

سافة "الخارج". وحتى إذا كان من املتعذر  ● سية، كانت املوضوعية تعادل م سيا من الناحية التاريخية، وألسباب 

اآلن بوجه عام تحقيق املوضـــوعية العلمية، فإنها تظل طموًحا صـــحيًحا. يف امل�رســــة العملية، كان يعني بقاء 

 .خدام اللغة بشكل متعمدالشخص مسؤوال أمام أقرانه من خالل مراقبة نفسه واست

ــطيني� حرب ● ــف أحد العل�ء الفلس ــتخدم بها "املطلعون" اللغة. فقد وص أجري فحص خاص للطريقة التي يس

لعدم وصفه بأنها "حرب االستقالل اإلرسائيلية". وانتقد شخص  لالنتقادبأنها "حل لفلسط�"، ثم تعرض  1948عام 

 ."بدال من "الهج�ت اإلرهابيةآخر ألنه أشار إىل "الهج�ت االنتحارية" 

 :"تم طرح بعض النقاط العامة حول مناقشة الجلسة الختامية ككل ونقدها ملفهوم "االنت�ء

ركزت املناقشــة عىل نقد االنت�ء وعدم االنت�ء، وافرتضــت بوجه عام أنه من املمكن اإلفالت من هذه املشــكلة ●

 .وإنتاج معارف مفيدة

دها. ومن األمثلة عىل ذلك التي من املهم انتقا االجت�عيةمن منهجيات الجامعة يف العلوم ا غ� أن هناك عددً  ●

ا مجموعات من ، وصــورت البلدان عىل أنهاالســتع�رور هذا الخطاب مع وخطاب الســوق. وقد تط االقتصــادلغة 

ا لدراســـات عن لتمويل متاحً . ففي دراســـة هجرة اليد العاملة، عىل ســـبيل املثال، كان الالســـتغاللاملوارد القابلة 

 ."املهاجرين بوصفهم "قوة عاملة" و "موارد برشية

 .كان لحديث االنت�ء تاريخه الخاص؛ وال ينبغي تجاهل السياق التاريخي لكيفية تطور مفاهيم االنت�ء ●
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 قامئة املشارك�

ــكرافت  ــانت أندروز)؛ والدكتور جون تش ــاري (جامعة س ــتاذ بول دريش د. عيل أنص ــاد)؛ األس (كلية لندن لالقتص

ـــم�  ـــيد خالد حروب (الجزيرة)؛ والدكتورة ياس ـــفورد)؛ الدكتور أنتو� غورمان (جامعة إدنربة)؛ الس (جامعة أكس

سرت)؛ د. إيريس جان  س� (جامعة إك سيد دانيال  -ح سرت)؛ ال كالين (جامعة إدنربة)؛ د. رشوق نجيب (جامعة النك

سا صالحي (جامعة نيب (مدرسة الدرا ستيغر (جامعة إدنربة)؛ د. زاهية  رشقية واألفريقية)؛ الدكتور كامران را ت ال

 .ليدز)؛ األستاذ بول ستاريك (جامعة دورهام)

ومن ب� رؤساء األفرقة، وجميعهم من جامعة إدنربة، ما ييل: السيد بول أندرسون (منظم)؛ الدكتور أندرو نيومان؛ 

 .سلي�ن (الرئيس واملنظم) د أ�ن شحادة؛ األستاذ يارس

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


