العلوم االجتماعية والمستقبل العربي:
تأمــات واقتراحــات مســتوحاه مــن التقريــر االول
للمرصــد العربــي للعلــوم االجتماعيــة
تســتعرض هــذه المقالــة بعــض التأمــات واألفــكار المنبثقــة عــن تجربــة كتابــة التقريــر األول
للمرصــد العربــي للعلــوم االجتماعيــة المعنــون «العلــوم االجتماعيــة فــي العالــم العربــي:
أشــكال الحضــور».
ــد المرصــد العربــي للعلــوم االجتماعيــة
ُي َع ّ
ً
ً
رئيســيا مــن مشــاريع المجلــس
مشــروعا
العربــي للعلــوم االجتماعيــة ويهــدف
مخصــص إلجــراء
إلــى إنشــاء مرصــد دائــم
ّ
مســوحات تطــال المشــهد العــام وتقييــم
مســارات األبحــاث ذات الصلــة بالعلــوم
االجتماعيــة فــي البلــدان العربيــة .ولهــذه
ونوعيــة
كم ّيــة
الغايــة ،تُ
ّ
ســتخدم أســاليب ّ
َ
لجمــع البيانــات حــول وضــع التعليــم العالــي
بشــكل عــام والعلــوم االجتماعيــة بشــكل
خــاص وتحليلهــا.
يتــم جمــع بيانــات المرصــد وتجميعهــا عبــر
ّ
متنوعــة ،أبرزهــا ( )1إجــراء إســتبيان
أدوات
ّ
للقيــام بمســح إلكترونــي لعلمــاء االجتمــاع
ســنتين )2( ،مصفوفــة
المنفرديــن كل
ْ
تضــم
إلكترونيــة إلنشــاء قاعــدة بيانــات
ّ
المؤسســات العاملــة فــي مجــال العلــوم
االجتماعيــة ،و ( )3أوراق خلفية/خاصــة ذات
الصلــة بموضوعــات التقارير الدورية .ســتُ تاح
يتــم جمعهــا وتحليلهــا عبــر
البيانــات التــي
ّ
تيــن :المــوارد والمنشــورات ذات الصلــة
آلي ْ
ّ
بالبيانــات و قاعــدة بيانــات الكترونيــة قابلــة
ســتتوفر علــى الموقــع
ّ
للبحــث ،والتــي
وســتضم
االلكترونــي الخــاص بالمشــروع
ّ
تــم جمعهــا وتجميعهــا مــن
البيانــات التــي ّ
خــال االســتبيان والمصفوفــة وغيرهــا
مــن أدوات جمــع البيانــات قيــد التطويــر.
أمــا فــي مــا يتعلّ ــق بالمنشــورات ،فيشــكّ ل
ّ
التقريــر العربــي للعلــوم االجتماعيــة أداةً
أساســية مــن أدوات المرصــد العربــي
للعلــوم االجتماعيــة.

التقريــر العربــي للعلــوم االجتماعيــة هــو
ـنتين
عبــارة عــن منشــور يصــدر مــرة كل سـ ْ
ويتطــرق إلــى وضــع البحــث فــي مجــال
ّ
العلــوم االجتماعيــة فــي المنطقــة العربيــة
وكم ً
ً
يــا للبيانــات
منهجيــا
تحليــا
ويتضمــن
ً
ّ
ّ
تــم جمعهــا مــن خــال االســتبيان
التــي ّ
والمصفوفــة باإلضافــة إلــى األوراق
الخلفيــة المكتوبــة والخاصــة بــكل تقريــر.
وســيركّ ز كل تقريــر علــى جانــب مختلــف
مــن مســائل البحــث فــي مجــال العلــوم
االجتماعيــة فــي المنطقــة ويهــدف إلــى
إظهــار عمــل مجتمــع العلــوم االجتماعيــة
فــي المنطقــة وأصواتــه .وســيركّ ز كل
تقريــر علــى مواضيــع واســعة النطــاق ذات
أهميــة بالنســبة إلــى علمــاء االجتمــاع،
ومــدراء البحــث ،والجامعــات ،والمنظمــات
فضــا عــن
غيــر الحكوميــة البحثيــة،
ً
المنظمــات والجهــات المانحــة العاملــة فــي
مجــال البحــث والتطويــر االجتماعــي.
وقــد ركّ ــزت الفتــرة التجريبيــة للمرصــد
العربــي للعلــوم االجتماعيــة علــى بلــورة
يوجــه كافــة أبحــاث المرصــد
إطارعمــل
ّ
العربــي للعلــوم االجتماعيــة وأنشــطته،
وعلــى إنشــاء أدوات جمــع البيانــات
ـا عــن وضــع «التأطير» األول
واختبارهــا فضـ ً
للمرصــد العربــي للعلــوم االجتماعيــة.
يعكــس التقريــر األول الفتــرة التجريبيــة
الخاصــة بجمــع البيانــات ويعـ ّـول عليهــا ،كمــا
قــدم
يذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك .فهــو ُي َّ
علــى أنــه «تقريــر تأطيــري» يفنّ ــد مشــهد
البحــث الكتســاب فهــم أوســع للعلــوم
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االجتماعيــة فــي المنطقــة .ويطــرح البحــث
التمهيــدي الــذي يطــال المجــاالت المتعــددة
التــي تظهــر فيهــا العلــوم االجتماعيــة فــي
صــور ،لصالــح غايــات
المنطقــة العربيــة وتُ
َّ
بحثيــة مهمــة
متنوعــة ،أســئلة
وجماهيــر
ّ
ّ
وجديــدة.
يهــدف التقريــر األول الــى رصــد حضــور
العلــوم االجتماعيــة فــي مختلــف المياديــن
العلميــة والعامــة فــي العالــم العربــي ،بمــا
يشــمل الجامعــات ومراكز البحــث والدوريات
العلميــة والثقافيــة والمجتمــع المدنــي
قــدم التقريــر
واإلعــام .ولهــذه الغايــةُ ،ي ّ
عامــا لحضــور العلــوم االجتماعيــة،
مســحا ً
ً
قيــم قــدرات العلــوم االجتماعيــة
وي ّ
ُ
وخصائصهــا فــي المنطقــة.
تضمنــه مــن
ـاء علــى مــا
ّ
يخلــص التقريــر بنـ ً
عينــاتٍ الــى نتيجــة
ودراســة
معطيــاتٍ
ّ
مفادهــا أن العالــم العربــي بأقطــاره كافــةً
ُ
تســارعا خــال العقــود
كميــا ُم
نمــوا
شــهد
ً
ًّ
ًّ
الثالثــة الماضيــة للمؤسســات العلميــة
قياســا بعــدد الجامعــات
بمختلــف أشــكالها،
ً
ومراكــز البحــث والدوريــات العلميــة.
الكمــي لتشــمل
وتتّ ســع رقعــة هــذا النمـ ّـو
ّ
العلــوم االجتماعيــة كجــزء مــن هــذه
تســجل حضورهــا
الظاهــرة العامــة ،حيــث
ّ
فــي ُمختلــف ُ
األطــر المؤسســاتية العلميــة
ومــن ضمنهــا الجامعــات ومراكــز البحــث ،إال
أشــكاال ُمختلفــة فــي المجــال
أنهــا تتخــذ
ً
العــام والمجتمــع المدنــي ُ
واألطــر الثقافية.
ورغــم أنّ هــا ال تحضــر فــي المجــاالت كافــة
تعمــق ،بــل فــي كثيــر
الم ّ
بشــكلها البحثــي ُ
مــن األحيــان بشــكل انطباعــي أو ســطحي،
تتــرك بصمتهــا الواضحــة فــي المجتمــع،
دورا
وهــو مــا يعنــي أن للعلــوم االجتماعيــة ً
ـا أحيانـ ًـا
ـامال ،قــد يكــون ُمنفصـ ً
اجتماعيــا شـ ً
ًّ

2

المرصد العربي للعلوم اإلجتماعية

رتبطــا أحيانً ــا أخــرى بحضورهــا األعمــق
ً
وم
ُ
واألضيــق فــي المؤسســات العلميــة.
نوعــا
ال تحمــل هــذه المقاربــة فــي الضــرورة ً
مــن المســاواة بيــن مختلــف ُأطــر الحضــور،
دور اجتماعــي يختلــف عــن دور
فللصحــف
ٌ
أيضــا عــن
الجامعــات التــي يختلــف دورهــا ً
المجتمــع المدنــي أو الجماعــات الثقافيــة.
وبالتالــي ال ُيمكــن تقييــم العلــوم
أي إطــار مــن دون أخــذ
االجتماعيــة ضمــن ّ
خصوصياتــه ودوره فــي المجتمــع فــي
بنــاء عليــه ،تُ ركّ ــز هــذه الخُ الصــة
االعتبــار.
ً
علــى االســتنتاجات العامة لخصائص العلوم
االجتماعيــة ضمــن كل إطــار علــى حــدة ،بمــا
يشــمل توصيــات واقتراحــات ُمناســبة لــكل
إطــار ،قبــل اســتعراض بعــض الخصائــص
المشــتركة بينهــا والتــي تعكــس رؤيــة عامــة
ُ
والمســتقبل
حــول العلــوم االجتماعيــة
ُ
العربــي .والجديــر لفــت النظــر اليــه فــي
المقترحــات
هــذا المضمــار هــو أن ُمجمــل ُ
موجهــة
الــواردة أدنــاه هــي فــي الواقــع
ّ
الــى فئــات مختلفــة تشــمل صانعــي القــرار
وإدارات المؤسســات البحثيــة والتعليميــة
والجمعيــات المهنيــة ومراجعــي الدوريــات
المحكمــة وجميــع ُممارســي العلــوم
ُ
االجتماعيــة كأفــراد.
هــذا ويرتبــط نمــو العلــوم االجتماعيــة فــي
خلقــة،
كثيـ ٍـر مــن الحــاالت بمبــادرات فرديــة ّ
كل الحــاالت الــى
وبالتالــي ال نحتــاج فــي ّ
انتظــار ُمبــادرات فوقيــة قــد يطــول أمــد
انتظارهــا ،أو قــد تُ صــاغ بشــكل بيروقراطي
يفتقــد الــى المرونــة وال يتوافــق مــع ما هو
مطلوب على أرض الواقع .وفي المحصلة
النهائيــة ،تكتســب العلــوم االجتماعيــة فــي
أي مــكان صفاتهــا مــن ممارســات الشــخص
الــذي يهتــم بهــا.

الجامعات
إن  97%مــن
شــهدت الجامعــات فــي العالــم العربــي نمـ ًّـوا كبيـ ًـرا فــي الســنوات الماضيــة ،إذ ّ
الجامعــات العربيــة تــم إنشــاؤها بعــد العــام  ،1950بل إن  70%مــن الجامعات الموجودة حالياً
لــم يكــن لهــا وجــود قبــل العــام  .1991بشــكل عــام تبــدو درجــة حضــور العلــوم االجتماعيــة
فــي الجامعــات مقبولــة الــى حــد مــا بالنســبة الــى صغــر العمــر النســبي لمعظــم الجامعــات
ـورا فــي حوالــي
العربيــة إال أنــه مــا زال وجــود العلــوم االجتماعيــة بشــكلها التقليــدي محصـ ً
نصــف الجامعــات فــي العالــم العربــي.
والجديــر بالذكــر أنــه وتحــت مســمى ‘’الجامعــات’’ ،تنــدرج كل مؤسســات التعليــم العالــي
التــي تعطــي شــهادات أربــع ســنوات وفيهــا أكثــر مــن إختصــاص.
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المصدر :قاعدة بيانات المرصد العربي للعلوم االجتماعية.
بناء على  597جامعة التي سنة تأسيسها متاحة من أصل  614جامعة في العالم العربي.
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يطغــى علــى العلــوم االجتماعيــة فــي
خطــاب الحداثــة ،كمــا
الجامعــات العربيــة
ُ
يتّ ضــح مــن التركيــز علــى التخصصــات
المرتَ بطــة بمشــروع الحداثــة والتحديــث،
ُ
وأبرزهــا العلــوم االقتصاديــة ،وتهميــش
التخصصــات التــي تــدرس ثقافــة المجتمــع
وتقاليــده وذاكرتــه التاريخيــة ،علــى غــرار
األنثروبولوجيــا والتاريــخ االجتماعــي .و قــد
تولّ ــد هــذه الحالــة مجموعــة من اإلشــكاالت:
 .1انعــدام تــوازن حضــور العلــوم االجتماعيــة
ـؤدي
المختلفــة فــي الجامعــات العربيــة قــد يـ ّ
ُ
الــى ضعــف فــرص التواصــل المعرفــي
بينهــا وبالتالــي ضعــف إمكانيات االســتفادة
لــكل عِ لــم اجتماعــي مــن ُمســاهمات عِ لــم
المعاصــرة
اجتماعــي آخــر .فاألنثروبولوجيــا ُ
علــى ســبيل المثــال ال تــدرس فقــط
مجتمعــات «تقليديــة» أو غيــر مدنيــة أو
مجتمعــات ُيفتــرض أنهــا فــي طريقهــا
أيضــا
الــى االندثــار تحــت تأثيــر الحداثــة ،بــل ً
المــدن
تكوينــات مجتمعيــة حديثــة فــي ُ
واســتمرارية أو إعــادة تكويــن التقاليــد فــي
المعاصر أو حتى
مراحــل التغييــر االجتماعي ُ
كيفيــة تكويــن الجماعــات والتقاليــد العلميــة
الحديثــة .وبالتالــي نجــد أنفســنا أمــام عِ لــم
ـوم اجتماعيــة أخــرى تــدرس
تســتند اليــه علـ ٌ
الحداثــة أو التغييــر االجتماعــي ،كاالقتصــاد
وعلــم االجتمــاع.
المهمــة لفهــم
التخصصــات
 .2إن تهميــش
ّ
ُّ
التقاليــد االجتماعيــة أو الذاكــرة التاريخيــة
قــد يــؤدي الــى قطيعــة بيــن الجامعــة
يعبــد الطريــق أمــام احتــكار
والمجتمــع ،و ّ
الخطــاب العــام فــي هــذا المجــال مــن
قبــل مجموعــات سياســية تكــون قليلــة
االهتمــام بالفكــر والمنهجيــة العلميــة
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حــول ذلــك الجــزء مــن حيــاة المجتمــع .وهنــا
ينتصــر نمــوذج جامعــة ال تفهــم المجتمــع
الــذي تعيــش فيــه ،ومجتمــع ال يتواصــل
علومــا تنظــر
مــع الجامعــة التــي ال تحتضــن
ً
الــى أنمــاط حيــاة ونمــاذج فكريــة ومعرفيــة
واســعة االنتشــار فيــه.
كميــا للعلــوم
 .3رغــم الحضــور المقبــول
ًّ
االجتماعيــة فــي الجامعــات العربيــة ،إال
أنهــا مــا زالــت تُ عانــي مــن ضعــف الصــات
الداخليــة بينهــا علــى الصعيــد العربــي
وعــدم االهتمــام بالذاكــرة العلميــة
العربيــة وتشــرذم الجهــد البحثــي .وكل
هــذه العوامــل ال تعــزّ ز ثقــة هــذه العلــوم
بنفســها ،بــل تجعلهــا ُعرضــة للعمــل ضمــن
الحــدود التــي تفرضهــا مواقــف وأوضــاع
سياســية ،ســواء بشــكل مباشــر أم غيــر
مباشــر.
أي تقييــم لخطــاب الحداثــة فــي
 .4يحتــاج ُّ
التعمق في محتواه،
الى
العربية
الجامعات
ّ
إمــا بصيغــة تقليديــة
فهــو قــد يكــون حاضـ ًـرا ّ
نخبويــة وإمــا بصيغــة نقديــة تشــاركية.
بشــكل عــام ،تتّ ســم الصيغــة النخبويــة
لخطــاب الحداثــة باالرتقــاء بمفهــوم التنميــة
المســتنير ونخبويــة
الفوقيــة واالســتبداد ُ
فضل
الطليعــة ،فيمــا تقابلهــا صيغــة أخــرى تُ ّ
المختلفــة
التواصــل بيــن الفئــات االجتماعيــة ُ
والتنميــة التحتيــة التــي تعتمــد االستشــارة
والتشــارك واألســاليب الديمقراطيــة
المتأنّ يــة.
ُ
 .5ضــرورة اإلقــرار بــدور العلــوم االجتماعيــة
الجامعيــة فــي التكويــن العلمــي للمجتمــع،
وبالتالــي تســويغ علمــي حقيقــي لدورهــا
المتاحــة لمــن ال
يتعــدى كونهــا العلــوم ُ
ّ

الطـ ّـاب.
ـدالت عاليــة بيــن ُ
َيحصــل علــى ُمعـ ّ
وقــد َيتطلّ ــب هــذا االمــر ابتــكار عالقــات
عضويــة بيــن جــزء مــن العلــوم االجتماعيــة
ليــات المهنيــة كالطــب
وجــزء مــن الكُ ّ
والتربيــة والهندســة والحقــوق وغيرهــا.
خافيــا علــى أحــد أن الجــزء المهنــي
ولــم يعــد
ً
دور اجتماعــي
مــن التعليــم الجامعــي لــه
ٌ
ُمعتــرف بــه بــا جــدال ،لــذا ليســت هنــاك
عقبــات علميــة أو منهجيــة البتــكار أنــواع مــن
التواصــل بينهــا وبيــن العلــوم االجتماعيــة،
بــل عقبــات بيروقراطيــة وإداريــة فــي
معظمهــا تســتوجب التغلّ ــب عليهــا.
 .6علــى الجامعــة أن تنظــر الــى العلــوم
االجتماعيــة ليــس كمــادة تعليميــة فحســب
تتضمــن
بــل كمنظومــة علميــة شــاملة،
ّ
الــى جانــب التعليــم البحــث العلمــي والــدور
المدنــي:

ب .الــدور المدنــي :بشــكل عــام علــى
الجامعــات أن تتخلــى عــن فهــم العلــوم
االجتماعيــة كمســألة تدريســية بحتــة،
وأن تتعامــل معهــا كإحــدى وســائل
تفعيــل الــدور المدنــي للجامعــة وكمــا
عالقــات فرديــة
ٌ
ُيظهــر التقريــر ،هنــاك
بيــن أعضــاء مــن هيئــة التدريــس فــي
منظمــات
ّ
العلــوم االجتماعيــة وبعــض
المجتمــع المدنــي ،ولكنهــا عالقــات
ـادرات جامعيــة
بمبـ َ
موقتــة غيــر مرتبطــة ُ
برمجيــة وال تحظــى بنصيبهــا مــن
ً
نظــرا
الدعــم مــن الجامعــات .ولكــن
نظريــا
ـة
المفتَ رضـ
ًّ
الــى العالقــة الوثيقــة ُ
والمجتمــع
بيــن العلــوم االجتماعيــة
ُ
الــذي تعيــش فيــه ،ال تُ ظهــر العلــوم
االجتماعيــة إمكانياتهــا الكاملــة مــن دون
دور مدنــي.

أ .البحــث العلمــي :يــؤدي التركيــز
علــى الجانــب التعليمــي للجامعــة
وإهمــال الجانــب البحثــي الــى ســوء
أداء الجانبيــن ،فيمــا يقــود البحــث
العلمــي الــى تعزيــز كفــاءة التعليــم.
المســتديم هــو
فالجهــد البحثــي
ُ
إحــدى أهــم الوســائل التــي تتجــدد مــن
خاللهــا المعرفــة بشــكل ُيعطــي حيويــة
ُمســتديمة للجهــد التعليمــي ويحميــه
عفــى عليهــا
مــن التصلّ ــب فــي معرفــة ّ
الزمــن .ويتطلــب تحديــث التعليــم
تشــجيع البحــث ،فيمــا تســتلزم العلــوم
االجتماعيــة كســواها مــن العلــوم
البحثيــة إيجــاد المــوارد الكافيــة للبحــث
والمنتــج ،بمــا فيهــا
العلمــي الجــاد
ُ
الجهــد التعليمــي.
خــارج
المتــاح
ُ
الوقــت ُ

شــجع طاقــم
لــذا علــى الجامعــات أن تُ
ّ
التدريــس فــي العلــوم االجتماعيــة
علــى التفاعــل مــع المجتمــع المدنــي،
وبالتالــي توظيــف العلــوم االجتماعيــة
تتعــدى التعليــم والبحــث،
ألهــداف
ّ
للمســاهمات المدنيــة.
وقــت
وتوفيــر
ُ
ومــن المهــم هنــا تحديــد معنــى
المســؤولية المدنيــة ،ســواء للجامعــة
كمؤسســة أم للعالِ ــم كفــرد ،حيــث إن
هنــاك أســاليب ُمختَ لِ فــة لممارســة مثل
المســؤوليةَ ،يرتَ بــط كُ ّل ِمنهــا
هــذه
ّ
أوال ،مــن الممكــن
عينــة.
ً
ِبفرضيــة ُم ّ
فهــم بشــكل
تُ
أن
ة
المســؤولي
لِ هــذه
َ
ّ
نخبــوي ِ(بمعنــى أننــا نعتقــد أننــا نعــرف
قدمهــا لجمهــور مــا
مــا هــي الحلــول ونُ ّ
ثانيــا ،أن تُ فهــم بشــكل
بهــذا الشــكل); ً
معرفــي (بمعنــى أن المســؤولية
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التعــرف العلمــي الــى
األولــى هــي
ُّ
فهــم بشــكل
تُ
أن
ــا،
وثالثً
المجتمــع)؛
َ
تحــاوري (بمعنــى أن المســؤولية تتعلق
بطــرح األســئلة وتحديــد معاييــر الحــوار
حولهــا ،وليــس بمجــرد طــرح الحلــول).
ت .قــد يتطلّ ــب تركيــز الجامعــات
بشــكل أفضــل علــى البحــث والــدور
المدنــي النظــر الــى الجامعــات نفســها
ضمــن ســياق أوســع ،حيــث ال تُ عتبــر
كأنهــا اإلطــار الوحيــد للتعليــم العالــي،
بــل كجــزء مــن منظومــة شــاملة تُ شــارك
الســاحة مــع المعاهــد المهنيــة وغيرهــا
مــن أنــواع مؤسســات التعليــم العالــي،
وهــو مــا يســمح للجامعــة بفتــح مجــال
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أوســع للمهــام العلميــة عــدا تلــك
التدريســية البحتــة.
المتعلّ قــة بالمهــام
ّ
ُ
 .7تشــجيع العمــل الجماعــي الــذي يســمح
لفريــق مــن الباحثيــن باكتســاب خبــرة
ميدانيــة وتحليليــة ضمــن إشــراف علمــي
ـؤدي الــى إنتــاج علمــي أعلــى
منضبــط ،مــا يـ ّ
المعتــاد ،وفــي الوقــت ذاتــه
كفــاءة مــن ُ
ـب فــي اتجــاه تكوينــات جديــدة لجماعــات
يصـ ُّ
علميــة.
 .8ضــرورة اســتقاللية البحــث الجامعــي
توظفــه لخدمــة أهــداف
ّ
أي اتجاهــات
عــن ّ
سياســية بحتــة كمبــدأ أساســي يشــمل
األحــوال شــتى ،ســواء كانــت حكوميــة أم
حزبيــة ،والدفــاع عــن الحريــات األكاديميــة.

مراكز البحث
ـد االزديــاد الكبيــر نسـ ً
ـبيا فــي عــدد مراكــز البحــث فــي العالــم العربــي ظاهــرة إيجابية ،إذ
ُ .1يعـ ُّ
ـارا آخــر لعمــل العلــوم االجتماعيــة خــارج المهــام التعليميــة الغالبــة فــي الجامعــات،
ـدم إطـ ً
تُ قـ ّ
وعمقــا ممــا نــراه فــي المجــال العــام.
ً
دقــةً
وذا حرفيــة علميــة أكثــر ّ
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المصدر :قاعدة بيانات المرصد العربي للعلوم االجتماعية
بناء على  323مركز بحث التي سنة تاسيسه متاحة من اصل  436مركز بحث في العالم العربي
ً

قــدم مراكــز البحــث إمكانيــات جديــدة
 .2تُ ِّ
ُ
لتجــاوز أفــق التخصصــات األكاديميــة الــى
فضــاء أوســع .فبالمقارنــة مــع الجامعــات،
تفــوق أهميــة مواضيــع البحــث فــي مراكــز
أهميــة التخصــص األكاديمــي ،حيــث
البحــث
ّ
إن العامــل األكثــر أهميــة في هذا المضمار
هــو إنتــاج معرفــة جديــدة حــول موضــوع
البحــث ،وليــس فــي الضــرورة اســتعمال
موضــوع البحــث فــي حــد ذاتــه من أجــل إنتاج
نظريــات أو منهجيــات جديــدة ضمــن نطــاق

التخصــص األكاديمــي .وبالتالــي يبــدو أقلــه
مــن الناحيــة النظريــة أن مراكــز البحــث لهــا
قــدرة أكبــر مــن األقســام الجامعيــة علــى
دعــم العلــم العابــر للتخصصــات .ولكــن
ذلــك ال يعنــي غيــاب معاييــر لتســيير الجهــد
العلمــي ضمــن مســارات ُمحــددة .فــإن
كان الجهــد العلمــي فــي مراكــز البحــث
يتّ ســم بحريــة أكبــر ممــا هــي عليــه فــي
التخصصــات التقليديــة ،إال
الجامعــات لعبــور
ُّ
أنــه َيبقــى ُمسـ ّـي ًرا ضمــن ســياق األهــداف
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7

 .3تُ نتِ ــج مراكــز البحــث مؤسســات علميــة
أخــرى بشــكل يفــوق حجمهــا ،وباألخــص
الدوريــات العلميــة ،إذ إن  55%مــن
الدوريــات العلميــة فــي العالــم العربــي
تصــدر مــن خــال مراكــز بحــث ُمســتقلّ ة،
وفــي حــال أضيفــت الدوريــات الصــادرة عــن
مراكــز بحــث جامعيــة تصــل النســبة الــى
 .61%ويبــدو أن هــذه العالقــة الحميمــة
بيــن المراكــز والدوريــات تنبــع مــن واقــع
مستشــر أال وهــو أن الدوريــات العلميــة
ٍ
تُ عطــي المراكــز هويــة واضحــة لجمهورهــا
قــد ال تحتاجهــا األقســام الجامعيــة.

العامــة لمركــز البحــث .ولكــن مــن الواضــح
مــن خــال تصنيــف المواضيــع التــي تُ ركّ ــز
عدديــا
عليهــا مراكــز البحــث أنّ هــا تفــوق
ًّ
التخصصــات األكاديميــة للعلــوم االجتماعيــة
المعتــرف بهــا فــي الجامعــات العربيــة .لــذا،
ُ
قيــد البحــث ضمــن
ورغــم أن مراكــز البحــث تُ ّ
الكميــة
مواضيــع ُمحــددة ،فــإن الكثافــة
ّ
لمراكــز البحــث واختــاف أهدافهــا ُيخففــان
مــن درجــة الهيمنــة لســياقات ُمحــددة
ويولّ ــدان تعدديــة فــي المنهجيــة والقضايــا
المطروحــة وأســاليب مــزج التخصصــات.

غيرها

مركــز بحــث
مستقل

5%

جمعية
مهنيــة

6%

6%

الدوريات العلمية حسب
55%
نــوع المؤسســات التــي
تصدرهــا

مركــز بحــث
جامعي

28%

جامعة

المصــدر :قاعــدة بيانــات المرصــد العربــي
للعلــوم االجتماعيــة
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 .4رغــم إمكانيــة االفتــراض بــأن التمويــل
يؤثّ ــر علــى ُمقاربــات البحــث ومواضيعــه
ونتائجــه ،تفــرض الحاجــة الــى نظــرة توضــح
طبيعــة هــذه العالقــة نفســها ،ســواء كانــت
باشــرة ،ودور المبــادرات
باشــرة أم غيــر ُم ِ
ُم ِ
الذاتيــة للباحثيــن فــي تعديــل طبيعــة هــذه
العالقــة أو تكريســها أو تجاهلهــا ،ومــا إذا
وضوحــا فــي المراكــز الحكوميــة
كانــت أكثــر
ً
أو الربحيــة ،ومــا إذا كانــت تتماهــى مــع
معضلــة أي تمويــل ضمــن أي إطــار .ولكــن
رصــد هــذه العالقــة وتحليلهــا ال ينفيــان
حقيقــة أن تقييــم النتــاج العلمــي لمراكــز
البحــث يجــب أن َيعتمــد معاييــر تتجــاوز
مصــدر التمويــل ،وتتعلّ ــق بجــودة النتــاج
العلمــي وصلتــه بالمعضــات االجتماعيــة
ومالءمتــه للواقــع المحلّ ــي.
المطروحــةُ ،
 .5رغــم مــا ســبق ،تبقــى هنــاك ضــرورة
إلبــراز االتجاهــات الواعــدة فــي عمــل مراكــز
البحــث العربيــة ،كالعمل الدعــوي واإلنجازات
ـب هــذه االتجاهــات فــي
التشــبيكية .وتصـ ُّ
خانــة تشــكيل نــواة جماعــات علميــة بصيغــةٍ
تشــمل اهتمامــات المجتمــع المدنــي.
 .6بشــكل عــام ،ال تختلــف العوامــل
المســاعدة لزيــادة كفــاءة عمــل مراكــز
ُ
عمــا تتطلّ بــه األطــر العلميــة األخــرى
البحــث ّ
وأهمهــا حريــة البحــث
للهــدف عينــه،
ّ
والتواصــل مــع العلــوم االجتماعيــة العالميــة
والمســاهمة
والتــراث العلمــي المحلّ ــي،
ُ
فــي تشــكيل الجماعــات العلميــة العربيــة
وتشــبيكها والقــدرة علــى التواصــل مــع
المجتمــع المحلّ ــي بمكوناتــه كافــة.
 .7مــن التأثيــرات اإليجابيــة الحقيقيــة أو
الممكنــة لمراكــز البحــث أنهــا تولّ ــد جماهيــر
ُ
جديــدة للعلــوم االجتماعيــة مــن خــال
وجهــة الــى جماعــات
نشــاطات بحثيــة ُم ّ
مختلفــة ،تشــمل ُصنّ ــاع القــرار والمجتمــع

نظمــات
والم ّ
المدنــي والمجتمــع الثقافــي
ُ
السياســية وفئــات اجتماعيــة أخــرى قــد
نظمــة ولكــن ذات اهتمامــات
ال تكــون ُم َّ
توقــع أن تختلــف درجــة
الم ّ
تشــاركية .ومــن ُ
تأثيــر المراكــز وطبيعتهــا بيــن جمهــور
وآخــر ،مــا يتطلّ ــب دراســة خاصــة ترصــد
المختلفــة .فعلــى ســبيل
هــذه التأثيــرات ُ
أوليــة تشــير
دالئــل
تتوفــر
المثــال ال
ّ
نســبيا للعلــوم
الــى أن الحضــور الكثيــف
ًّ
السياســية ودراســات التنميــة ضمــن مراكــز
البحــث العربيــة يــؤدي الــى تأثيــر ملمــوس
لنتاجهــا العلمــي فــي ُصنــع السياســات.
ـرد ذلــك الــى حداثــة عهــد معظــم هــذه
ومـ ُّ
المراكــز ،وربمــا الــى عــدم اهتمــام ُصنّ ــاع
كل
المحلــي .وفــي ّ
القــرار بالنتــاج البحثــي
ّ
دائمــا فجــوة بيــن التأثيــر
األحــوال ،هنــاك
ً
الحقيقــي والتأثيــر الممكــن ال ُيمكــن
معرفتهــا مــن دون رصــد ُمنفصــل للعالقــة
المختلفــة.
بيــن المراكــز وجماهيرهــا ُ
 .8يحتــاج رصــد حجــم المســارات واألهــداف
المختلفــة لمراكــز البحــث الــى دراســة
بتعمــق الــى طبيعــة عملهــا الــذي
تنظــر
ّ
أولــي الــى البحــث
ُيمكــن تقســيمه بشــكل ّ
يصــب فــي سياســات
التطبيقــي الــذي
ُّ
ُمبرمجــة ،والبحــث الدعــوي الهــادف الــى
تعزيــز وجهــات نظــر تلتمــس التشــارك فــي
ُصنــع السياســات ،والبحــث التشــبيكي
الــذي ُيســاهم فــي تشــكيل جماعــة علميــة،
والبحــث التوثيقــي الــذي ُيركّ ــز علــى إنتــاج
المعطيــات التــي ُيمكــن اســتعمالها
ُ
الفئــات كافــة .وهنــا
ألهــداف ُمختلفــة مــن ِ
نخلــص الــى أن هــذه االتجاهــات البحثيــة
الموجهــة اليهــا
برمتهــا وكذلــك الجماعــات
َّ
ّ
ميــزة علــى
تمنــح مراكــز البحــث قــدرة ُم ّ
التأثيــر فــي الواقــع المحلّ ــي بأشــكال
ُمختلفــة تحتــاج هــي األخــرى الــى رصــد
خــاص بهــا.
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 .9رغــم المؤثّ ــرات اإليجابيــة ،تبقــى الحاجــة
أساســية الــى دراســة توضــح مــا إذا كان
ّ
أدى
المتســارع لمراكــز البحــث قــد ّ
النمــو ُ
الــى ظاهــرة التشــرذم التــي ُيمكــن
مؤشــرات حــول درجــات
ّ
رصدهــا مــن خــال
التعــاون والعالقــات االســتراتيجية بيــن
المراكــز ،ومــدى معرفــة المراكــز بإنتــاج
مثيالتهــا عبــر العالــم العربــي .وقــد يتطلّ ــب
إنجــاز هــذا العمــل إنشــاء قاعــدة بيانــات
دائمــة التحديــث لمراكــز البحــث بمــا يشــمل
إنتاجهــا العلمــي ونشــاطاتها البحثيــة
أولــي
الحــظ بشــكل ّ
وي َ
وإنجازاتهــا المدنيــةُ .
كامنــة إلنشــاء
وجــود إمكانيــات كبيــرة ولكــن ِ
عالقــات شــبكية اســتراتيجية بيــن مراكــز
بــدءا بتلــك التــي هــي مــن النــوع
البحــث،
ً
نفســه وتعمــل فــي المجــال عينــه.
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 .10يرتبــط االقتــراح الســابق بإيجــاد
إمكانيــات محلّ يــة ُمســتقلّ ة لتقييــم مراكــز
البحــث .فقــد أشــرنا فــي هــذا التقريــر الــى
ـكل
قيــم مراكــز البحــث بـ ّ
تصنيفــات عالميــة تُ ّ
أنواعهــا وفــي ُمختلــف الــدول فــي العالــم
بشــكل ترتيبــي ،وأهمهــا تقريــر ال
ـ.Global Go To Think Tank Index Report
تمامــا
ـن مثــل هــذه التقاريــر ال ُيســاعد
ً
ولكـ ّ
فــي فهــم طبيعــة عمــل مراكــز البحــث
ودورهــا العلمــي واالجتماعــي فــي دول
ـل أميركــي
ُمختلفــة ،بقــدر مــا ُي ّ
عبــر عــن ميـ ٍ
نظمــات بشــكل هرمــي عالمــي
الم ّ
لترتيــب ُ
بغــض النظــر عــن خصائصهــا المحلّ يــة
المحيــط بهــا أو حتــى
وعالقتهــا بالمجــال ُ
يتــم تصديــره
الميــل
بمحتواهــا .وهــذا
ّ
ُ
اليــوم الــى العالــم العربــي مــن دون نقــد،
مــا يدفــع الــى طــرح ضــرورة تطويــر معاييــر
للتقييــم تعتمــد الخصوصيــات واإلمكانيــات
المحليــة.
ّ

المهنية
الجمعيات
ّ
ـد كثافــة حضــور الجمعيــات المهنيــة فــي بلــد مــا أحــد المؤشــرات الــى قــدرة الجماعــة
 .1تُ عـ ُّ
نوعــا
العلميــة علــى تنظيــم نفســها بشــكل مســتقل ،وتشــبيك األفــراد ،وإعطــاء الجماعــة ً
المشــتركة.
مــن الهويــة ُ
اختالفــات واضحــة بيــن البلــدان
ٌ
 .2تبــرز
العربيــة علــى مســتوى حضــور الجمعيــات
المهنيــة ،وال ترتبــط هــذه التفاوتات بشــكل
بمؤشــرات حــول حجــم العلــوم
ّ
واضــح
االجتماعيــة فــي البلــد أو بأخــرى كالثــروة
الوطنيــة ،مــا يدفــع الــى افتــراض أهميــة
العوامــل الذاتيــة فــي حالــة الجمعيــات التــي
تحتــاج الــى مبــادرة إنشــاء ومبــادرات أخــرى
كــي تســتمر فــي الحيــاة ،وال يكفيهــا مجـ ّـرد
انخــراط األفــراد فــي نظــام بيروقراطــي.

 .3تحاكــي معظــم الجمعيــات المهنيــة
تتوجــه
محليــا ،فيمــا
وطنيــا
ـورا
ّ
ًّ
ًّ
العربيــة جمهـ ً
ـادرا
 12%منهــا نحــو جمهــور عربــي عــام ،ونـ ً
إقليميــا.
جمهــورا
مــا تالمــس جمعيــة
ًّ
ً
ونفتــرض أن الكثافــة النســبية لحضــور
الجمعيــات علــى الصعيــد الوطنــي ترتبــط
ســهل
بعوامــل لوجســتية أو قانونيــة تُ
ّ
التكــون علــى هــذا الصعيــد بالمقارنــة مــع
ّ
الصعيــد العربــي أو اإلقليمــي.

1%

12%
قطري

النطاق الجغرافي

للجمعيات المهنية

87%

إقليمي
عربي

المصــدر :قاعــدة بيانــات المرصــد العربــي
للعلــوم االجتماعيــة
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 .4ال تبــدو الجمعيــات المهنيــة العربيــة
فعالــة لتكويــن جماعــات
وكأنهــا تخــدم كنــواة ّ
علميــة عــن حـ ّـق ،والشــاهد علــى ذلــك نُ ــدرة
خصوصــا الدوريــات التــي
إصداراتهــا العلميــة
ً
يصــدر أقــل مــن  6%منهــا فــي العالــم
العربــي.
حضــورا
الحــظ أن التخصصــات األقــل
ً
ُ .5ي َ
فــي األطــر العابــرة للتخصصــات ،كاالقتصــاد
وعلــم النفــس ،هــي فــي الوقــت عينــه
انتظامــا فــي جمعيــات مهنيــة.
األكثــر
ً
 .6تُ تيــح بعــض المالحظــات المتعلقــة
بالمحتــوى العلمــي للجمعيــات افتــراض
ُ
وجــود ترابــط بيــن الفكــر النقــدي والدوافــع
الذاتيــة التــي ُيشــكّ ل تأســيس الجمعيــات
وســبل الحيــاة أحــد أبــرز
وإمدادهــا بالحيويــة ُ
تجســيداتها.
 .7هنــاك ضــرورة ُملِ ّحــة لالســتثمار فــي
تكويــن الجمعيــات المهنيــة علــى مســتوى
عربــي واســع ،وتحويلهــا قــدر اإلمــكان الــى
حقيقيــة،
نــواةٍ الســتيالد جماعــات علميــة
ّ
إذ إن فــي ذلــك يفيــد العلــوم فــي األطــر
ويغــذّ ي مســتواها
األخــرى كالجامعــة،
ُ
البحثــي والتعليمــي ويمنــح علومهــا ثقــة
بالنفــس وقــدرة أكبــر علــى الدفــاع عــن
ـعورا
حريتهــا األكاديميــة بشــكّ ل ُم ّ
نظــم وشـ ً
باالنتمــاء الــى ُمحيطهــا االجتماعــي العــام.
وقــد َيتطلّ ــب هــذا الجهــد إعــادة اكتشــاف
العالقــة بيــن األجيــال حتــى لــو عبــر اختــراع
التقاليد ،وإعادة االعتبار الى أهمية الذاكرة
المســاهمات
العلميــة .هــذا وال تحظــى ُ
الرائــدة لألجيــال األولــى مــن علمــاء العلــوم
االجتماعيــة العــرب باالهتمــام الكافــي رغــم
أهميتهــا المنهجيــة والثقافيــة ،ورغــم أنهــا
أرضيــة
أرســت بالفعــل فــي مراحــل ســابقة
ّ
لجماعــات علميــة ناشــطة.
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 .8بمــا أن الجمعيــات المهنيــة هــي
مؤسســات مجتمــع مدنــي وتعتمــد
علــى العوامــل الذاتيــة بمــا فيهــا حماســة
المشــاركين المنضويــن تحــت أجنحتهــا
وســامة نظامهــا الداخلــي وكفــاءة إدارتهــا،
تتوفــر
ّ
وبمــا أنهــا ُعرضــة لعوامــل خارجيــة،
عوامــل عــدة قابلــة للتغيــر وبالتالــي تؤثّ ــر
بشــكل ُمســتديم فــي قابليــة الجمعيــة
علــى االســتمرار فــي الحيــاة أو االنقــراض
أو التوســع أو االنكمــاش .لــذا ،تحتــاج
ظاهــرة اندثــار الجمعيــات الــى دراســة
وتتعمــق فــي
خاصــة تحــدد نســبة االندثــار
ّ
ّ
يمهــد الطريــق
ـا
ـ
بم
ـا
ـ
اليه
ـة
ـ
المؤدي
ـباب
ـ
األس
ّ
لطــرح حلــول تُ خفــف مــن نســبة االندثــار
وتُ حافــظ علــى صيــرورة الجمعيــات وتصــون
الجهــد الــذي بــذل فــي مرحلــة إنشــائها مــن
ســدى.
التفريــط بــه والذهــاب
ً
إضافيــا
 .9تكتســب الجمعيــات معنــى
ًّ
مــن خــال االســتثمار فــي النشــاطات
التــي تُ ثــري رصيدهــا العلمــي ورأســمالها
االجتماعــي ،علــى غــرار تقديــم خدمــات
لألعضــاء والدفــاع عــن حرياتهــم وحقوقهــم
المهنيــة وعقــد اللقــاءات الدوريــة ونشــر
المنتظمــة.
الدوريــات
ُ
تنظيمــا لذاتــه
 .10يبــدو التخصــص األكثــر
ً
ـل تأثيـ ًـرا خــارج
هــو فــي الوقــت نفســه األقـ ّ
التخصــص ،أي فــي مجــاالت العلــم العابــر
قيــم هــذه الظاهــرة
للتخصصــات .وقــد تُ َّ
أن البــت فــي دالالتهــا
ســلبا أو
إيجابــا ،إال ّ
ً
ً
تتعمــق فــي المحتــوى
دراســة
يســتلزم
ّ
العلمــي للجمعيــات لمعرفــة مــا إذا كانــت
تُ شــير الــى انغــاق التخصــص علــى نفســه
بشــكل يــؤدي الــى الجمــود أو نضجــه
الم ّطــرد.
بشــكل يقــود الــى
تطــوره ُ
ّ

الدوريات العلمية
ـي أن الدوريــات العلميــة العربيــة
 .1مــن الجلـ ّ
ال تحــاول االســتفادة حتــى اليــوم مــن
خصوصيــات الفضــاء االفتراضــي ،إذ إن
غالبــا
كبيــرا منهــا مــا زال يســتخدمه
عــددا
ً
ً
ً
كنســخة إلكترونيــة رديفــة عــن المطبــوع من
أي جديــد تقنــي ،ومــن دون
دون إضافــة ّ
قوامهــا أن
ـرة
ـ
عاص
م
ـة
ـ
حقيق
االلتفــات الــى
ُ
ُ
أوجــد عــادات جديــدة
الفضــاء اإللكترونــي َ
ســيما ضمــن الفئــات األصغــر
للقــراءة ال
ِ
ّ
ســنًّ ا ،وبالتالــي أفســح المجــال لتجــارب نشــر
تســمو علــى إمكانيــات الزمــان الورقــي ،بما
فيهــا كيفيــة نشــر الدوريــات العلميــة .إال أن
همة في مواقع علمية
هناك اســتثناءات ُم ّ
معظمهــا حديــث العهــد ،تحــاول اســتعمال
يوفرهــا هــذا المجــال،
كل اإلمكانيــات التــي ّ
ّ
بمــا فيهــا َد َمقرطــة المعرفــة وإبرازهــا فــي
حلّ ــة جذّ ابــة وربــط المنظومــات المعرفيــة
بشــكل ســهل والدمــج بيــن الكتابــة
والمرئيــات األخــرى والتواصــل مــع جمهــور
المتصفحيــن .و يشــير التقريــر الــى موقــع
أرنتروبــوس الجزائــري (وهــو ليــس دوريــة
علميــة بــل موقــع علمــي بمزايــا يمكــن أن
تســتفيد منهــا الدوريــات العلميــة) ،كمثــال
حــول االســتعمال العلمــي الخـ ّـاق للفضــاء
تســتعمل خصائصــه
ِ
اإللكترونــي الــذي ال
الدوريــات العلميــة العربيــة بشــكل عــام ،بــل
ـكل األشــكال عــن الفضــاء
ـب بـ ّ
إن بعضهــا غائـ ٌ
االفتراضــي.
 .2تقود حرية البحث الى التعددية بمختلف
أشــكالها والــى ســعة األفــق البحثــي ،حيــث
تبــرز عالقــة واضحــة بيــن حريــة البحــث فــي
بلــد الصــدور مــن جهــة ،والتعدديــة القطريــة

للمؤلفيــن فــي الدوريــة ودرجــة االنفتــاح
علــى العالــم العربــي ككل مــن جهــة أخــرى.
 .3الحاضــر الطاغــي للعلــم فــي الدوريــات
العربيــة يتخــذ صبغــة «مــادة خــام» قابلــة
للتحـ ُّـول مــع بعــض الجهــد الــى علــم رصيــن.
ينتشــر هــذا «العلــم الخــام» علــى شــكل
اكتشــافات أوليــة ومعطيــات جديــدة،
ولكنــه رغــم هــذه اإلنجــازات ُيعانــي مــن
التمعــن الكافــي فــي ُمعضــات
عــدم
ّ
تــزوده بقــدر أعلــى مــن
منهجيــة ونظريــة
ّ
النضــوج .فعلــى ســبيل المثــال ،هنــاك
دراســات ميدانيــة َق ّيمــة مــن ناحيــة قدرتهــا
أصليــة ،إال أنهــا ال
علــى إنتــاج ُمعطيــات
ّ
المتعلّ قــة
ـات
ـ
للنظري
تنطــوي علــى ُمعالجــة
ُ
بالبحــث كفيلــة بإيضــاح ُمســاهمة الدراســة
فــي تكويــن نظــرة أخــرى للواقــع ،كمــا قــد
ال تحتضــن نظــرة الــى دراســات أخــرى ذات
تفســر عالقــة
عالقــة بموضــوع البحــث
ّ
الدراســة بدراســات أخــرى حــول الموضــوع
مقــاالت تســتفيض
ٌ
بشــكله العــام .وتبــرز
فــي تحليــل ُمعطيــات إحصائيــة لــم ُينتجهــا
الباحــث بــل اعتمــد عليهــا بشــكل غيــر
غــض الطــرف عــن
نقــدي .هــذا وال يمكــن ّ
نســبيا مــن المقــاالت
كبيــر
وجــود عــددٍ
ًّ
ٍ
النظريــة التــي تُ قــارب ُمختلــف االكتشــافات
ولكنهــا فــي النهايــة ال تســتخلص نتاجــات
أصليــة .وبمواجهــة هــذا العلــم الخــام،
ّ
دور للجــان التحكيــم والمشــرفين
يبقــى
ٌ
علــى الدوريــات ،أي مــن هــم فــي مواقـ َـع
تســمح لهــم بــأن ُيســاهموا فــي تحويــل
ً
نضوجــا.
المــادة الخــام الــى مــادة أكثــر
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للعلمــاء ُمفترضــات الحــوار العلمــي ،رغــم
أهدافــا أخــرى كتعدديــة
ً
أنهــا قــد تخــدم
المقاربــات العلميــة وإمكانيــات االكتشــاف.
ُ
المقارنــة بيــن العلم
وفــي حــال اللجــوء الــى ُ
الخــام والعلــم الناضــج للغــوص فــي هــذه
الظاهــرةُ ،يمكِ ــن القــول إن العلــم الخــام
نســبيا هــو العلــم الــذي َيعتمــد التعدديــة
ًّ
التنبــه الــى ُمقتضيــات الحــوار بيــن
دون
مــن
ّ
المختلفــة ،وإن العلــم
وجماعاتــه
أكوانــه
ُ
يتقبــل التعدديــة
نســبيا هــو مــا
الناضــج
ّ
ًّ
أرضيــات
وجــود
بضــرورة
يربطهــا
ولكنــه
ّ
كافيــة للحــوار بيــن هــذه األكــوان.

نظــرا الــى اإلرث االســتعماري والــى
.4
ً
المعاصــر لعلمــاء العلــوم
التكويــن العلمــي ُ
االجتماعيــة العــرب فــي بلــدان ُمختلفــة،
المســتعملة فــي
تحضــر معضلــة المراجــع ُ
خصوصــا مــن ناحيــة اللغــة حيــث
البحــوث،
ً
عــدد غيــر مقبــول مــن الدراســات
ينحصــر
ٌ
فــي مراجــع مــن لغــة واحــدة أو لغتيــن علــى
األكثــر ،وفــي بعــض األحيــان يتــم تجاهــل
كليــا .وبعــد اللغــة ،تنبــت
اللغــة العربيــة ًّ
عمقــا تتجلــى فــي دالئــل
ً
مشــكلة أكثــر
حقيقيــة علــى وجــود أكــوان للبحث منفصلة
تمامــا عــن بعضهــا ،كمــا تكشــف دراســة
ً
حنفــي وأرفانيتــس ( .)2015وهنــا ،تعتــرض
المختلفــة
مســألة المرجعيــات والتكوينــات ُ
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 .5يحمــل النمــو في عــدد الدوريات العلمية
العربيــة ظاهــرة إيجابيــة ،رغــم أنّ ــه كغيــره
مــن ظواهــر النمــو يولّ ــد تحديــات تتطلّ ــب
العمــل علــى التحكّ ــم بالجــودة العلميــة
معرفيــة تُ مكّ ــن
وإنشــاء قواعــد بيانــات
ّ
التعــرف
مــن
الباحثيــن
أعــدادا كبيــرة مــن
ّ
ً
دوريــا وبشــكل يســتفيد مــن
الــى ُمحتواهــا
ًّ
إمكانيــات الفضــاء االفتراضــي.
 .6طــرح المجــال االفتراضــي إمكانيــات
جديــدة لتعزيــز ديمقراطيــة المعرفــة مــن
مجانيــة إذا
خــال جعلهــا قليلــة الكلفــة أو ّ
كان ذلــك ممكنً ــا ،وهــذا بالفعــل مــا ترتقــي
بــه دول أخــرى فــي الجنــوب ال ســيما
فــي أميــركا الالتينيــة .أمــا العالــم العربــي
فيعــوزه الســير فــي هــذا االتجــاه الــذي
يعمــم العلــم ويجعلــه فــي ُمتنــاول الجميــع
ِّ
الطــاب وكذلــك الجمهــور
ّ
بمــن فيهــم
األكاديمــي العــام والجمهــور الثقافــي،
ركونً ــا الــى ضعــف اإلمكانيــات الماديــة
للمكتبــات الجامعيــة والوطنيــة العربيــة.
بشــكل عــام ،هنــاك حاجــة الــى مقاربــة
النتــاج العلمــي فــي العلــوم االجتماعيــة
تحديـ ً
ـدا علــى أنــه ُملــك عــام ال وســيلة ربــح
للقطــاع الخــاص.

 .7بمــا أن نضــوج المــادة العلميــة يتعــزّ ز
ـدال مــن
ـدة بـ ً
مــع توظيــف منهجيــات بحــث عـ ّ
ومقارنــة ُمقاربــات نظريــة
منهجيــة واحــدة ُ
بــدال مــن اســتعمال نظريــة واحــدة،
عــدة
ً
بــد مــن توفيــر اهتمــام أكبــر مــن جانــب
ال ّ
والمقاربــات
المناهــج
بتعدديــة
الدوريــات
ُ
النظريــة ضمــن البحــث الواحــد.
 .8بشــكل عــام يبــدو نتــاج العلــوم
االجتماعيــة العربيــة كنتــاج فــردي ُمتناثــر،
مرتبطــا بضعــف الجماعــات
ً
وقــد يكــون ذلــك
العلميــة .ونظـ ًـرا الــى وجــود دالئــل واضحــة
مــن تجــارب عالميــة أخــرى تُ بــدي الكفــاءة
ســد
المشــتَ َرك ،حيــث َي
ّ
العاليــة للبحــث ُ
ُمختلــف الباحثيــن الثغــرات المنهجيــة
بعضــا،
ً
والنظريــة والموضوعاتيــة لبعضهــم
المشــتَ َرك فــي
يكتســب تشــجيع البحــث ُ
أهميــة خاصــة.
الدوريــات العلميــة العربيــة
ّ
وال َيعنــي ذلــك فــرض التشــارك بصفــةٍ
خاصــة
قســرية وإلزاميــة ،بــل إيجــاد ُفــرص ّ
ّ
للنشــر أو التوزيــع بشــكل أوســع متــى كان
البحــث ُمشــتركً ا ،مــع أخــذ المعاييــر العلميــة
األخــرى فــي االعتبــار.
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المجتمع المدني
 .1تكمــن األهميــة المعاصــرة للمجتمــع
المدنــي فــي ثــاث قضايــا )1 :متطلبــات
النظــام الديمقراطــي )2 ،تراكــم المشــاكل
السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة
المســتعصية علــى حلــول مركزيــة)3 ،
ارتفــاع وتيــرة المطالــب التشــاركية التــي
أخيــرا شــكل ثــورات وانتفاضــات
اتخــذت
ً
شــاملة .لــذا تبقــى أهميــة خاصــة لدراســة
كيفيــة اســتعمال المجتمــع المدنــي
للعلــوم االجتماعيــة ،حيــث إن كل مســارات
تاريخيــا
التغييــر متعــدد األبعــاد المعروفــة
ًّ
وتحديــدا
كانــت مرتبطــة بتغييــر معرفــي،
ً
بانتشــار مناهــج جديــدة لرؤيــة الواقــع فــي
خــاص فــي جزئــه
وبنــوع
ككل،
ّ
المجتمــع
ّ
ٍ
نظــم خــارج إطــار الدولــة.
الم َّ
ُ
المعتمــدة لعينــة
 .2يظهــر مــن الدراســة ُ
مــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي هــذا
منظمــات المجتمــع المدنــي
كل
التقريــر أن ّ
ّ
تســتعمل ال بــل تُ نتــج العلــوم االجتماعيــة
بشــكل أو بآخــر ،ولكــن بشــكل َيتعلّ ــق
نظمــات ال بأهــداف
الم ّ
بأهــداف هــذه
ُ
أكاديميــة.
 .3يمكــن تحديــد ثالثــة أنــواع مــن األهــداف
الســتعماالت منظمــات المجتمــع المدنــي
للعلــوم االجتماعيــة:
أ .هــدف عملــي ،أي بمعنــى مســاعدة
المنظمــة علــى برمجــة نشــاطاتها أو تحديــد
أولوياتهــا أو زيــادة كفــاءة الخدمــات التــي
عيــن.
قدمهــا لجمهــور ُم ّ
تُ ّ
ب .هــدف توثيقــي ،أي توثيــق المعضــات
نظمــة،
الم ّ
االجتماعيــة التــي تتعامــل معهــا ُ
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وبالتالــي تحصيــن األرضيــة الســببية لوجــود
المنظمــة.
ج .هــدف معرفــي ،أي استكشــاف
العالقــة بيــن القضايــا المحوريــة للمنظمــة
وقضايــا اجتماعيــة أخــرى ،ومــن خــال هــذا
الجهــد استكشــاف كيفيــات مختلفــة لعــرض
خطــاب المنظمــة فــي المجــال العــام أو
لــدى ُصنّ ــاع القــرار أو فــي غيرهمــا مــن
األطــر ،وبالتالــي رفــع قــدرة المنظمــة علــى
التأثيــر فــي الواقــع المحلــي.
 .4يطغــى المنحــى التطبيقــي علــى
طبيعــة العلــوم االجتماعيــة الحاضــرة فــي
المجتمــع المدنــي ،بيــد أن ذلــك ال يلغــي
ـام بالقضايــا النظريــة والفكريــة
وجــود اهتمـ ٍ
العامــة.
 .5ال وجــود لعالقــات اســتراتيجية أو
قويــة بيــن العلــوم االجتماعيــة الجامعيــة
والمجتمــع المدنــي ،بــل مبــادرات شــخصية
موقتــة .وترتبــط هــذه النقطــة بمــا ذُ كــر
ـابقا عــن عــدم اهتمــام الجامعــات العربيــة
سـ ً
بالــدور المدنــي للعلــوم االجتماعيــة ،وعــدم
توفيــر وقــت لهيئــة التدريــس لالنخــراط فيــه
بــل وعــدم تشــجيعه عمومـ ًـا ،وحصــر النظــر
كمهمــة تدريســية
الــى العلــوم االجتماعيــة ُ
رغــم وجــود اهتمــام واضــح بهــذه العلــوم
فــي المجتمــع المدنــي وبالتالــي وجــود
دور اجتماعــي ال أكاديمــي فحســب لهــذه
العلــوم.
نظمــات المجتمــع
 .6ترتبــط قــدرة ُم ّ
المدنــي علــى التأثيــر فــي الواقــع المحلّ ــي

باســتعماالتها للعلــوم االجتماعيــة .وكان
متاحــا تحديــد ســتة أنــواع مــن التأثيــر:
ً
أ) تأثيــر عــام ،بمعنى التعزيزالمســتديم
المســتَ نِ دة
لمقولة ضرورة حضور اآلراء ُ
الــى أدلّ ــة فــي المجــال العام.
ب) تأثيــر علمــي ،أي إضافــة مــادة
مدنيــة.
قضيــة
علميــة جديــدة الــى
ّ
ّ
ت) تأثيــر سياســي ،حيــن تســمح
بصنــع
عينــة لــدور مدنــي ُ
ظــروف ُم ّ
ا لسيا ســا ت .
ث) تأثيــر عملــي ،بمعنــى تحســين
نظمــة.
الم ّ
كفــاءة عمــل
ُ
ج) تأثيــر تجميعــي ،أي تحويــل أفــراد
متفرقيــن الــى جماعــة ذات هويــة
ّ
بنيــة علــى معرفــة جديــدة.
ُمشــتَ َركة َم ّ
ح) تأثيــر مدنــي ،بمعنــى تكريــس
مفهــوم المواطنــة التشــاركية مــن
خــال العمــل المدنــي.

التعمق في دور العلوم االجتماعية
 .7بعد
ُّ
فــي المجتمــع المدنــي يمكــن القــول إنــه
يتكـ ّـون مــن جماعــات شــبه علميــة ،أي ذات
عالقــة بالمعرفــة العلميــة ولكــن ليــس
تطبيقيــة
بأســاليب ُمتخصصــة وألهــداف
ّ
تحديــدا ،ال
ُمحــددة .وفــي الواقــع العربــي
ً
ترابطــا
ً
تــزال الجماعــات شــبه العلميــة أشــد
ـورا مــن الجماعــات
وأقــوى تأثيـ ًـرا وأغــزر حضـ ً
بجديــة الــى
النظــر
العلميــة .لــذا يبــدو أن
ّ
الطبيعــة شــبه العلميــة للمجتمــع المدنــي
همــة لجهــة بلــوغ هــدف آخــر
هــو خطــوة ُم ّ
ومبرمجــة
ـتراتيجية
ـ
اس
ـات
ـ
عالق
وهــو إنشــاء
ُ
بيــن العلــم البحثــي بشــكله األكاديمــي
والعلــم المدنــي بشــكله التطبيقــي،
وبالتالــي ابتــكار دور مدنــي للعلــوم
االجتماعيــة ذي عالقــة عضويــة بالمجتمــع.
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الدوريات الثقافية
 .1تســجل العلــوم االجتماعيــة نســبة
تقريبــا
حضــور شــبه ثابتــة تالمــس 20%
ً
مــن الصفحــات فــي الدوريــات الثقافيــة ،مــا
يعنــي أن للعلــوم االجتماعيــة فــي العالــم
العربــي عالقــةً عضويــةً مــع الحالــة الثقافيــة،
كبيــرا لتوســيع
مجــاال
رغــم أن هنــاك
ً
ً
رقعــة هــذه العالقــة وتوطيــد دور العلــوم
االجتماعيــة فــي الحيــاة الثقافيــة العربيــة.
 .2علــى غــرار باقــي ُأطــر الحضــور ،تحضــر
أوليــا القضايــا التحرريــة الشــاملة وقضايــا
ًّ
خــاص الحــراك
التغييــر االجتماعــي ،وبنــوع
ّ
الشــعبي خــال مرحلــة الرصــد .ويبــدي
عضويــا
المثقفــون العــرب المرتبطــون
ًّ
اهتمامــا
بالعلــوم االجتماعيــة كســواهم
ً
بموضــوع الثــورة بشــكل عــام ،ولكــن
ضمــن اإلطــار المعرفــي وعبــر المنهجيــات
المســتعملة لديهــم منــذ زمــان مــا قبــل
ُ
الثــورات ،وليــس عبــر ُأطــر معرفيــة أو
تعرفــوا اليهــا مــن خــال الحــراك
منهجيــة ّ
ا لشــعبي .
المالحــظ أن عمــر الظاهــرة يرتبــط
 .3مــن ُ
باســتفاضة فــي عرضهــا ،والعكــس صحيــح.
علــى ســبيل المثــال ال اســتفاضة فــي
عــرض الحــراك الشــعبي أو فهمــه ،وإن
كان هــذا الموضــوع واســع الحضــور فــي
الدوريــات الثقافيــة .وبالعكــس ،يبــدو أن
هنــاك اســتفاضة فــي عــرض قضايــا قديمــة
نســبيا ،أهمهــا مســألة الحداثــة
الحضــور
ً
ثقــف .والجديــر ذكــره هنــا يكمــن
الم ّ
ودور ُ
فــي قلّ ــة االهتمــام بالحــركات اإلســامية،
غالبــا مــا يســلك التحليــل فــي هــذه
حيــث ً
الحالــة اتجــاه إعــادة إنتــاج مواقــف معروفــة
ســلفا.
ً
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 .4تبــرز فــي المجــال الثقافــي أهميــة
خاصــة لتمايــز المنابــر الــذي َيســمح لبعــض
المواضيــع غيــر الواســعة االنتشــار فــي
المعاصــرة ،كاليســار ،أن تتســلّ ل
الفتــرة ُ
الــى المجــال الثقافــي مــن خــال منابــر
ُمحــددة تختــص بالموضــوع فتعطيــه علــى
معرفيــا ،وبالتالــي قــدرة
مقــا
مــر الزمــن ُع ً
ًّ
ّ
علــى االســتمرار فــي الحيــاة ،وهــو مــا قــد
ال يتوفــر لمواضيــع واســعة االنتشــار فــي
مرحلــة مــا ،كالعولمــة ،ولكــن تفتقــد الــى
أي
منبــر ُمخصــص لهــا ،فتبقــى مجـ ّـردة مــن ّ
زخــم معرفــي متراكــم.
 .5يحتفــظ موقــف المؤلّ ــف مــن مختلــف
بحيــز بــارز
القضايــا السياســية واالجتماعيــة ّ
وواضــح فــي الدوريــات الثقافيــة يفــوق
حضــوره فــي الدوريــات العلميــة .وال يجــد
مثقفــون كثيــرون غرابــةً فــي هــذا الواقــع،
بــل ُم َح ّصلــة طبيعيــة لمــا ُيفتَ ـ َـرض أنــه عالقــة
عضويــة بيــن اإلبــداع األدبــي والثقافــي مــن
جهــة والشــؤون االجتماعيــة والسياســية
الكبــرى مــن جهــة أخــرى.
ً
نظــرا الــى أن المنابــر الثقافيــة تُ شــكّ ل
.6
أحــد أهــم مداخــل العلــوم االجتماعيــة الــى
عمــوم طبقــة المثقفيــن ،وبمــا أن العلــوم
االجتماعيــة تبــدو ثابتــة الحضــور فــي
األطــر الثقافيــة ،نجــد وفــرة مــن الفــرص
للعلــوم االجتماعيــة للمســاهمة فــي إغنــاء
الثقافــة العربيــة مــن خــال طــرح تحليــات
علميــة للمواضيــع واســعة الحضــور ضمــن
خــاص تلــك
األطــر الثقافيــة .ونذكــر بنــوع
ّ
زخــم معرفــي
المواضيــع التــي يحيطهــا
ٌ
فــي العلــوم االجتماعيــة العالميــة ولكنهــا
ال تــزال ســطحية المعالجــة فــي األطــر

الثقافيــة العربيــة ،كمســائل العولمــة
والتعبئــة الشــعبية والهويــة.
قابــل بطبيعتــه
ٌ
 .7إن االطــار الثقافــي
تلخيصيــة تضــع أمــام
الحتضــان مســاهمات
ّ
الجمهــور الثقافــي بيــن حيــن وآخــر أهــم
نتاجــات أحــد العلــوم االجتماعيــة حــول
موضــوع ُمحــدد.
 .8بمــا أن التداخــل بيــن الثقافــة والعلــوم
االجتماعيــة فــي العالــم العربــي قديــم
المقدمــة ،مــن
العهــد كمــا أتــى فــي
ُ
المفيــد لممارســي العلــوم االجتماعيــة

يســتمروا فــي التواصــل
أن يتواصلــوا أو
ّ
مــع النتــاج الثقافــي واألدبــي الــذي يطــرح
قضايــا اجتماعيــة مــن خــال زوايــا تحليليــة
ورؤيــة قــد ال تبــرز مــن خــال الجهــد البحثــي
جــرد.
الم ّ
بشــكله األكاديمــي التخصصــي ُ
 .9قــد تتطلّ ــب ممارســة النقــاط الســابقة
ـدا أن تنظــر الــى المجــال
مــن الجامعــات تحديـ ً
الثقافــي كأحــد األطــر الشــرعية لنشــر
العلــوم االجتماعيــة ،مــا يعنــي أن تقييــم
الجامعــات للنتــاج العلمــي يجــب أن ينحصــر
فــي تقييــم جــودة النتــاج وليــس مــن خــال
المســبق علــى مــكان صــدوره.
الحكــم ُ
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المجال العام
لــم تُ عتَ مــد فــي دراســة حضــور العلــوم
االجتماعيــة فــي المجــال العــام المعاييــر
نفســها التــي اســتُ خدِ مت لرصــده فــي
تخصصــة كالجامعــات
المؤسســات
الم ّ
ُ
ومراكــز البحــث والدوريــات العلميــة .ولكــن
ـد مــن مقاربــة حضــور الفكــر العلمي
كان ال بـ ّ
المحتِ رفــة
ـات
ـ
المؤسس
ـارج
ـ
خ
ـع
ـ
جتم
الم
ُ
فــي ُ
لــه بشــكل مبدئــي .ويعنــي ذلــك أننــا
كــرا لــه رائحــة العلــم أو ُيبــدي
قــد نُ قابــل ِف ً
اهتمامــا بالعلــم مــن أجــل فهــم الواقــع
ً
المعــاش ،وليــس ألهــداف أكاديميــة.
ُ
األوليــة الــى فهــم
وتفضــي هــذه النظــرة
ّ
طريقــة عيــش العلــم فــي المجتمــع كجــزء
مــن ثقافتــه العامــة ،حيــث يمكــن افتراض أن
حضــور المنهجيــة العلميــة فــي النقاشــات
العامــة يمنــح القضيــة أو الموقــف
ـكال
ـدرا أكبــر مــن
الصدقيــة وشـ ً
ّ
المطــروح قـ ً
علميــا بــارزً ا .وال يعنــي ذلــك غيــاب هامــش
ً
الخطــأ فــي تحليــل القضايــا العامــة أو حتّ ــى
موضوعيــة التحليــل المطــروح .النقطــة هنــا
بصحــة التحليــل أو
ال تتعلــق فــي الضــرورة
ّ
وضوعيتــه ،بــل بتعويــد اإلنســان العــادي
بم
ّ
َ
توقــع درجــة مــن الحرفيــة العلميــة
ّ
علــى
فــي تحليــل الواقــع ،والتــي قــد تشــمل
كيفيــة عــرض األدلــة أو اســتخدامها ،واعتبــار
اختــاف احتمــاالت تفســير الظواهــر،
والربــط بيــن الظواهــر ،والتــدرج فــي
االســتنتاجات ،ونقــد المســلمات ،وغيرهــا
مــن أساســيات المنهــج العلمــي.
المســتَ وحى
وباإلضافــة الــى هــذا الهــدف ُ
مــن الفكــر العلمــي فــي المجــال العــام،
إرشــاديا
دورا
ًّ
تكتســب العلــوم االجتماعيــة ً
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تــزداد أهميتــه فــي الظــروف التــي تتطلّ ــب
معرفــة ُمبتكــرة أو غيــر جاهــزة ،كمــا يظهــر
فــي حقبــات التغييــر االجتماعــي بشــكل
عــام واللحظــات الحراكيــة الثوريــة بشــكل
خــاص .فيمــا نشــهد فــي هــذه الظــروف
انهيــارا للمعــارف
تضعضعــا أو حتّ ــى
ً
ً
المجتمــع وتعريفــه،
ـة
ـ
ماهي
ـول
ـ
ح
ـادة
المعتـ
ُ
ُ
جديــدا لقدراتــه ،وبلبلــة فــي
ــا
وتقييم
ً
ً
النظــرة الــى ُمســتقبله.
وفــي هــذا المضمــار ،يحتفــظ الفكــر
العلمــي الحاضــر فــي المجــال العــام بأهمية
اســتثنائية نظـ ًـرا الــى وجــود اهتمــام أوســع
باالســتماع الــى مــا هــو جديــد وواعــد .إال
أن االســتفادة مــن هــذه الحالــة تتطلّ ــب
ّ
أن يضطلــع العلمــاء والمثقفــون بدورهــم
فــي المجــال العــام .ويتطلّ ــب ذلــك إعطــاء
كيفيــة نظــر اإلنســان الــى
المثــل حــول
ّ
المرتَ ِبــك مــن مســافة معينة تســمح
الواقــع ُ
بالتحليــل واستكشــاف طبيعــة الظواهــر
والخــروج بمعرفــة جديــدة ،وليــس الغــوص
فــي متاهــات هــذا الواقــع واالكتفــاء بإنتــاج
ـلفا.
ـدى مــا هــو معــروف سـ ً
مواقــف ال تتعـ ّ
تســجل العلــوم
حســب عينــةً مبدءيــة,
ّ
حضــورا
العــام
المجــال
االجتماعيــة فــي
ً
ّ
عــدل
ُم
تواضعــا ال يتجــاوز فــي الصحــف ُم ّ
ً
 3,3%مــن ُمجمــل المســاحة فــي  77%مــن
األعــداد ،مقابــل غيــاب كامــل فــي 23%
مــن األعــداد .وفــي المجــات ذات االنتشــار
الواســع ،تبدو نِ َســب الحضور كثيرة التقلب
ولكــن فــي معظــم األحيــان ال تتعــدى
 10%مــن الصفحــات .والــى جانــب الفــروق
كبيــر فــي نوعيــة
اختــاف
الكميــة هنــاك
ٌ
ٌ
ّ

ـب فــي الموضوعــات متفلّ ــت
الحضــور وتَ َقلُّ ـ ٌ
المهــم
مــن
لــذا
السياســي.
مــع الوضــع
ُ
وجديــة
اإلشــارة الــى التجــارب األكثــر رصانــة
ّ
مــن ســواها فــي التعامــل مــع العلــوم
االجتماعيــة ،علــى غــرار صحيفــة القــدس
الفلســطينية ومجلــة العربــي الكويتيــة
واللتيــن تحتضنــان أمثلــة نموذجيــة عــدة
حــول كيفيــة توظيــف العلــوم االجتماعيــة
فــي المجــال العــام مــن أجــل وضــع إطــار
المعتــاد
ً
معرفــي أكثــر ســعةً
وعمقــا مــن ُ
حــول قضايــا الســاعة.
المتعلّ قــة بالتغييــر
تطغــى القضايــا
ُ
االجتماعــي علــى مواضيــع العلــوم
االجتماعيــة فــي المجــال العــام ،مــا قــد
يدفعنــا الــى االفتــراض بــأن العلــوم
االجتماعيــة الحاضــرة للعامــة ال ُينــاط بهــا
أهــداف تشــمل الحِ فــاظ علــى الموجــود،
أيضــا
المحافظــة تشــكّ ل ً
رغــم أن االتجاهــات ُ
ــزءا مــن تُ ــراث العلــوم االجتماعيــة ،وإن
ُج ً
كان بشــكل قــد ال يناســب التيــارات العربيــة
التــي تحتكــر الفكــر المحافــظ .وبشــكل
عــام يتولّ ــى الكِ تابــة فــي مواضيــع العلــوم
االجتماعيــة فــي المجــال العــام فــي معظم
األحــوال باحثــون ُمتخصصــون أو ِمــن َح َملَ ــة
العليــا فــي العلــوم االجتماعيــة،
الشــهادات ُ
وهــو مــا يعــزّ ز كفــاءة العــرض ،ولكــن فــي
لطغيــان ُأســلوب
يمهــد الطريــق ُ
المقابــل
ّ
التحليــل العلمــي عليــه وغيــاب أســاليب
أيضــا ُمناســبة للمجــال
أخــرى للعــرض تبــدو ً
العــام ،كعــرض الكُ تُ ــب واســتعراض ِس َــير
حيــاة علميــة وشــرح المفاهيــم وتقاريــر
حــول لِ قــاءات علميــة.
أمــا فــي الفضــاء االفتراضــي ،وباســتثناء
ّ
المواقــع ذات الطبيعــة األكاديميــة
الواضحــة ،فــإن العلــوم االجتماعيــة تتّ ســم
موجــود فــي
بصفــات مماثلــة لمــا هــو
ٌ
أطــر المجــال العــام األخــرى ،أي كمعرفــة
ُ

تســتوحي المبــادئ العلميــة ولكنهــا غيــر
المطلــق .ويمكــن تصنيفهــا
بحثيــة فــي ُ
كعلــم ثقافــي ال كعلــم أكاديمــي يتوخّ ــى
التواصــل مــع أطــر اجتماعيــة خــارج اإلطــار
األكاديمــي وتوظيــف المعرفــة ألهــداف
اجتماعيــة او سياســية كبــرى.
 .1تطويــر مبــادرات خاصــة تشــجع علــى
اســتعراض نتــاج العلــوم االجتماعيــة فــي
المجــال العــام بشــكل يضمــن رصانــة العلــم
وتقديمــه فــي حلّ ــة مناســبة للعامــة غيــر
همــة
الم ّ
المتخصصيــن .وقــد تُ نــاط هــذه َ
بالجمعيــات المهنيــة ،حيــث ُيســاعد هــذا
الجهــد فــي تفعيــل هــذه الجمعيــات وإرســاء
ـؤدي الــى تعزيــز التقاليــد
هــدف اجتماعــي يـ ّ
التحاوريــة داخلهــا وإيجــاد مســاحة أكبــر
للعلــوم االجتماعيــة فــي المجتمــع المدنــي
جــزءا
والتــي تُ شــكّ ل الجمعيــات المهنيــة
ً
منــه.
التنبــه الــى أن العلــم
 .2مــن المهــم
ُّ
المســتعرض فــي المجــال العــام ليــس
ُ
مواقــف سياســية ُمســبقة بلغــة أخــرى
وعليــه أن يســمو علــى اللغــة السياســية
المعتــادة ،وإن كانــت له توظيفات سياســية
ُ
فــي نهايــة المطــاف .فــا فائــدة إضافيــة
لعلــم ال يزيــد الــى الواقــع غيــر مــا هــو
ســلفا .واألهــم
ً
أصــا ومعــروف
موجــود
ً
مــن الموقــف إنمــا هــو تعويــد القــارئ أو
شــاهد علــى االنتبــاه
ِ
الم
المســتمع أو
ُ
ُ
الــى حرفيــة التحليــل وليــس فقــط نتيجتــه،
ـد
والمســاهمة فــي إرســاء ثقافــة عامــة تُ عـ ُّ
ُ
جــزءا مــن التحليــل.
التحليــل
كيفيــة
ً
 .3هنــاك حيــزٌ أكبــر الســتعماالت أكثــر
ـارا ألســاليب العــرض تتعــدى التحليــل
انتشـ ً
العلمــي وتناســب الحيــاة العامــة علــى غــرار
السـ َـير وتلخيــص الكتــب وشــرح المفاهيــم.
ِّ
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المشــتَ َركة للعلــوم
مالحظــات عامــة حــول الخصائــص ُ
االجتماعيــة عبــر ُ
األطــر كافــة:
القضايا والمقاربات واالمكانيات

 .1مســألة التغييــر االجتماعــي :هنــاك
اهتمــام واضــح للعلــوم االجتماعيــة
ٌ
العربيــة عبــر مختلــف ُ
األطــر بمعضلــة
التغييــر االجتماعــي ،ســواء عبــر المقاربــات
التقليديــة إلشــكالية التغييــر فــي العلــوم
االجتماعيــة ،أم كخِ طــاب نقــدي للواقــع
المعاصــر .ويشــمل هــذا االهتمــام التغييــر
ُ
التدريجــي ،ومســألة الحداثة ِبشــكلها العام،
المرتَ ِبــط بالثــورات َس ً
ــلبا
وكذلــك التغييــر ُ
ً
إيجابــا .وفــي مرحلــة الرصــد التــي
كان أم
شــملت  5ســنوات بيــن ،2010-2014
الحــظ أن قضايــا الربيــع العربــي اســتحوذت
ُي َ
كل ُ
األطــر،
علــى أولويــة الدِ راســة فــي ّ
بمــا فيهــا الدوريــات العلميــة ،رغــم أنّ هــا
عمقــة فــي ُمعظــم
لــم تكــن دراســات ُمتَ ّ
األحــوال ،وإن كانــت ُمرتبطــة باالهتمــام
العــام بمســألة التغييــر االجتماعــي .كمــا
عتبــر لقضايــا
مالحظــا الحضــور
ً
كان
الم َ
ُ
المــرأة عبــر مختلــف ُ
األطــر ،رغــم اختــاف
أشــكال المعالجــة ،مــا قــد يحمــل داللــة علــى
اتجاهــات معرفيــة ُمتزايــدة الحضــور فــي
العلــوم االجتماعيــة العربيــة.
 .2إشــكالية الموقــف :بشــكل عــام هنــاك
نوعــان مــن توظيــف الفكــر العلمــي ،يطــرح
أحدهمــا نفســه بشــكل حيــادي كمعرفــة
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مــن دون موقــف أو علــى األقــل يتأنى في
إبــراز الموقــف وال يعطيــه األولويــة ،فيمــا
ـوع آخــر أن ال وجــود لمعرفــة مــن دون
يــرى نـ ٌ
ســيما فــي مجتمعــات تعيــش
ال
موقــف،
ّ
أزمــات حداثيــة كبــرى ،بــل إن الموقــف
دائمــا بشــكل خفــي فــي معرفــة
موجــود
ً
ٌ
تدعــي الحيــاد .ورغــم أن الشــكل األخيــر
ّ
حضــورا فــي الدوريــات العلميــة منــه
أقــل
ّ
ً
فــي المجــاالت األخــرى ،إال أنهمــا يظهــران
كشــكلين لتوظيــف الفكــر العلمــي فــي
المجــاالت كافــة.
ارتباطــا بمــا
ً
 .3االســتنباط واالســتقراء:
ســبق يبــرز أســلوبان مــن طــرح العالقــة بيــن
والواقــع المــدروس،
ِ
العلــوم االجتماعيــة
أوال ومنــه يلِ ــج
ينظــر أحدهمــا الــى المجتمــع ً
الــى العلــم ،فيمــا يبــدأ اآلخــر مــن العلــم
أي ظواهر
كمنظومــة عالميــة مســتقلة عن ّ
محليــة ،ومــن خاللهــا يســتنبط منهجيــات
لفهــم إشــكاليات اجتماعيــة محــددة .ويمكــن
القــول إن المنهــج األول ُمرتبــط بتوظيــف
اســتقرائي ( )Inductiveللعلم فيما يرتبط
األخيــر بتوظيــف اســتنباطي ()Deductive
صــا باختــاف
لــه .ويبــدو هــذا الفــرق متّ
ً
فــي فهــم دور العلــوم االجتماعيــة ،حيــث
يجــد األول أن دورهــا لــه أبعــاد سياســية
واجتماعيــة شــاملة ال يمكــن التغاضــي

عنهــا ،فيمــا ُيعطــي األخيــر األولويــة للــدور
التربــوي للعلــوم فــي تكويــن شــخصية
علميــة.
بنــاء علــى مــا ســبق،
 .4العلــم والثقافــة:
ً
هنــاك نوعــان مــن الجماعــة القابلــة للتكـ ّـون
المقاربــات المختلفــة:
مــن خــال هــذه
ُ
جماعــة ثقافيــة وجماعــة علميــة .واالختــاف
بالمقاربــات بقــدر مــا
بينهمــا ال َيتعلّ ــق
ُ
عرفــة
يرتبــط بفهــم ُمحــدد للعالقــة بيــن َ
الم ِ
والواقــع .وفــي هــذا اإلطــار ،تبــرز إمكانيــة
تميتــه
للتواصــل بيــن هذيــن النوعيــن بــل َح ّ
اســتنادا
المعاصــر،
ً
فــي الواقــع العربــي ُ
المنُ وطــة
ـرة
ـ
عاص
ِ
الم
َ
حديــات ُ
الــى أن حجــم التَ ّ
بالمعرفــة يتطلّ ــب فــي الوقــت ذاتــه
التواصــل مــع الفكــر العلمــي العالمــي
وثقافاتــه التكوينيــة ،وإبــراز ُمقاربــات علميــة
علــى الصعيــد المحلّ ــي ال تكــون غريبــة عــن
الثقافــات المحلّ يــة والحــوارات الثقافيــة.
لــذا ،ال ضــرورة الفتــراض الفــرق بيــن العلــم
والثقافــة كنــوع من القطيعــة بين ُمقاربتين
معرفيتيــن ،إذ يمكــن للباحِ ــث نفســه علــى
ّ
رتبطــا فــي آن
ً
ســبيل المثــال أن يكــون ُم
بجماعتيــن تتميــزان بطبيعتيــن مختلفتيــن،
توظــف كلتاهمــا المعرفــة بأســلوب محــدد
ِّ
هــدف ُمختلــف عــن اآلخــر.
ولِ َ

ُ .5ظــروف ُممارســة العلــم :ليســت
هنــاك عالقــة واضحــة بيــن الثــروة الوطنيــة
والخصائــص الكميــة والكيفيــة للعلــوم
ُ
لــكل
ّ
كميــا
نمــوا
نلحــظ
االجتماعيــة ،حيــث
ًّ
ًّ
المؤسســات الحاضنــة للعلــوم االجتماعيــة
فــي مختلــف البلــدان العربيــة بغــض النظــر
عــن الثــروة الوطنيــة .كمــا تُ بــدي دراســة
نتــاج العلــم فــي الدوريــات ُمعطيــات كيفيــة
تُ شــير الى أن الجودة والتعددية ال ترتبطان
بشــكل ُمنفــرد مــع الثــروة الوطنيــة .هــذا
ـتحق عوامــل أخــرى إلقــاء الضــوء عليهــا
وتسـ ّ
خصوصــا متــى حملــت أهميــة كُ بــرى لهــذه
ً
كل
الخصائــص وإن بأشــكال ُمختلفــة يحتــاج ّ
منهــا الــى توثيــق خــاص بــه علــى غــرار حريــة
البحــث ،االنفتــاح علــى العلــوم االجتماعيــة
العالميــة ،وجــود طبقــة محليــة مثقفــة،
ـرض هنــا أن
ومجتمــع مدنــي ُمزدهــر .ونفتـ ُ
العلــوم االجتماعيــة تضعــف كلمــا ضعفــت
حــد ذاتهــا ال
هــذه العوامــل ،والثــروة فــي ّ
تكفــي للتعويــض عــن غيــاب هــذه العوامــل
األخــرى.
 .6اإلمكانيــات وتقنيــات التواصــل الحديثــة:
كمــا فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم ،يأخــذ
الفضــاء االلكترونــي فــي العالــم العربــي
حصة متزايدة من نســبة المنشــورات ككل،
بمــا يشــمل الصحــف والمجــات بمختلــف
المرصد العربي للعلوم اإلجتماعية

23

أنواعهــا والكتــب التــي يمكــن تنزيــل عــدد
متزايــد منهــا بواســطة التقنيــات التــي
أصبحــت ُمتاحــة لجمهــور واســع .وتتمثّ ــل
عالميــا
األســباب المعروفــة لهــذه الظاهــرة
ًّ
فــي الســهولة النســبية الســتعمال هــذا
المجــال ومرونتــه والقــدرة األكبــر علــى
التحكّ ــم بــه ووســع الجمهــور والقــدرة علــى
وتغيــر
التنقــل بيــن المواقــع حســب الحاجــة
ّ
القــراء .مــن هنــا يمكــن القــول إن
عــادات
ّ
ـاعدا
الفضــاء االلكترونــي أصبــح عامـ ً
ـا مسـ ً
لمختلــف المشــاريع المعرفيــة التــي تتوخى
نوعــا أكبــر مــن االســتقاللية الفكريــة
ً
ـا مــع جمهــور
ـف أقــل لإلنتــاج وتواصـ ً
وتكاليـ َ
أوســع .ال تختلــف هــذه الحوافــز بشــكل
عــام بيــن المجــات اإللكترونيــة والمدونــات
أمــا مــع اســتثناءات
والمواقــع العلميــةّ .
قليلــة فــإن ُ
األطــر العلميــة العربيــة ،بمــا
فيهــا الجماعــات والدوريــات العلمية ،تُ حســن
اســتعمال التقنيــات الحديثــة لنشــر المعرفة
أو التواصــل مــع جمهورهــا الكامــن ،أو حتّ ــى
جــرد التعريــف عــن نفســها.
لِ ُم ّ
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ألي ُمجتمــع ُمعاصــر
بــد ّ
خالصــة القــول ،ال ّ
حضــورا عالــي الجــودة للعلــوم
أن يحتضــن
ً
االجتماعيــة بشــكل أو بآخــر فــي كل األطــر
بمــا فيهــا المعاهــد الفنيــة والمــدارس.
فالعلــوم االجتماعيــة هــي إحــدى أهــم
تِ قنيــات تكويــن المواطــن الحديــث :إنســان
يجــادل المســلمات ،ومــن خــال هــذه
المجادلــة تتكــون لــه قــدرة أكبــر علــى
االبتــكار واالكتشــاف .إنســان ينظــر الــى
واقعــه مــن مســافة تســمح لــه برؤيتــه
مــن منظــار أوســع مــن االنغمــاس الكامــل
علمــا
فيــه .إنســان عالِ ــم ،ليــس ألنــه تلقــن ً
فحفظــه ،بــل ألنــه يمــارس العلم فــي حياته
تمامــا كمــا يمــارس األكل والشــرب
اليوميــة
ً
واألنــس بالعشــير .إنســان ،بمعنــى آخــر،
يؤنســن العلــم ،ويجعــل حياتــه مناســبة
مناســبا لحياتــه.
العلــم
للعلــم كمــا يجعــل ِ
ِ
ً

