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*ةخالص

الغرض من هذه املقالة هو تقييم البحث املعاصر �� العلوم �جتماعية العر�ية، مع ال��ك�� ع�� القضايا 

 ،
ً
 حول املن�جية �� علم �جتماع و�ن��و�ولوجيا. تقدم الورقة أوال

ً
استخدام علم اجتماع ن�ج  توضيحا

، تحلل -�ي العر�ياملعرفة من خالل ثالث دراسات حالة تار�خية تتناول تطور الفكر العل
ً
�سالمي. ثانيا

(بما  العلوم �جتماعية و��سانيةب�ن  املعاصرة والعالقةاملشا�ل ال�ي تواجهها العلوم �جتماعية العر�ية 

، تتعامل
ً
مع العالقة �ش�الية ب�ن  �� ذلك املعرفة التار�خية ال�ي سوف نتناولها �ش�ل مختصر). ثالثا

، ت�خص �عض 
ً
، تقارن املن�جيات النوعية بالكمية. خامسا

ً
العلوم �جتماعية الغر�ية والعر�ية. را�عا

النقاط الرئيسية لدراسات كمية مقتبسة من استطالعات الراي العام. سادسا، تقدم البحث �ثنوغرا��. 

املتعلقة بأبحاث العلوم �جتماعية �� العالم العر�ي، مع لأل�شطة  وامل�ي ا�جانب املؤس��ي سا�عا، تناقش

�عض  تتعلق �� صياغة ام��يقية �شارة إ�� �عض الثغرات �� طرق تناولها. ثامنا، تقدم ثالثة امثلة

 ع�� الفضاء دور اللغة �� التوثيق وجمع املعلومات�عا�ج ا�جندر و�نتاج املعرفة. عاشرا  املفاهيم. تاسعا،

 �� العلوم �جتماعية بصورة عامة. الغر�ية اخالقيات البحث ل الورقةتتناو  ا�حادي عشر،. ي�لك��و�

 الرئيسية الواردة �� الدراسة. نقاطللأخ��ا، نقدم ت�خيصا 

 علم اجتماع المعرفة

 :�سالمية-العلوم العر�ية تار�خ �� متخصص، رشدي راشديقول 

 مايوم"
ً
 مو حول العلدراسة اجتماعية سوف ي�ون هناك �� املستقبل القر�ب، أن ي�ون هذا اليوم نأمل و ، ا

ظاهرة تار�خية، وسنفهم �عد ذلك كيف أصبح  بروز�� واملدينة �سالمي تؤكد ع�� دور ا�جتمع  ةالعر�ي

 أن تندمج املوروثة واملستقلة العلمية من املمكن �ختلف التيارات 
ً
م و العلوال سيما أن ، وتنتشر معا

هذا هو ا�جانب و .  "العاملية"مصط�ح  اطلق عل��يُ العلوم ال�ي �ون أول تأن  ستحق� ي�الم و العل �� ةالعر�ي

فيما  والتأكيد عليھ�� القرن التاسع عشر، والذي تم توضيحھ  ةم العر�يو وصف العل ليم��الذي جاء 

 .1�عد"

�شكر املؤلف   بجامعة كو�ن� بكندا. قام بتحر�ر املقال وهو باحث زائر �� املركز العر�ي لالبحاث ودراسة السياسات.  �جتماععلم يقسم  ي ايليا زر�ق استاذ فخر *  

افھ عبد حس�نوللزميل  �عض �حصائيات الواردة �� املقال جميعلتشكرا مل�ى حسن و   ��ا للقسم �ك�� من هذه الورقة. تالدكتورة إ�عام شرف ع�� ترجم ع��  الشر

 .دراسةللنتاج الف�ي � 
1 Rashed, Roshdi, “Arabic Science and Renewing the Historiography of Science,” Contemporary Arab Affairs, Vol. 
  5, No. 1, January-March 2012, Pp. 128-141; p. 133. 
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: س�ى حمزاوي وسامية �وا��ي ا�جزائر�اتجتماع � علماء حسب قول 

علم �جتماع ا�� تباين �تجاهات النظر�ة واملن�جية �� هذا العلم، حيث يؤكد �عود �زمة ا�حالية ل"

املفكرون ��ذا الصدد ع�� ان البحوث والدراسات �جتماعية �عا�ي من غياب الطرح السوسيولو�� 

ت العالم ت مجتمعاواقع وخصوصيا عن والنظر�ة الدقيق مما أدى ا�� ظهور ازمة انفصال الفكر

 .1"العر�ي

 أل أعاله،  ازدواجية املقولت�ن
ً
 تأكيدا

ّ
االقتباس �ول يدعو إ�� تطبيق التحليل فختلفة. �ا امهدافهليست إال

��  علم �جتماع، والثا�ي يتناول مش�لة 2ةسالمي� - ةم العر�يو �جتما�� �� فهم التطور التار��� للعل

 �� ذلكالعالم العر�ي 
ً
سوف يتم �ش�ل كب�� ع�� العلوم �جتماعية الغر�ية. و  كما سنش�� الحقا معتمدا

 و املش�لة الثانية تناول 
ً
 ساهمتال�ي  �سس �جتماعية�� الورقة. أما �ن، فأنتقل إ��  دراس��ا الحقا

 
ً
حالة �جتماعية العر�ية. وأوجز أدناه ثالث دراسات العلوم  �� ذلك�ش�ل بما  العلوم بتشكيل تار�خيا

للتدليل ع�� أهمية املن�جيات الكمية  وأستع�ن ��ذه ا�حاالت. ة�سالمي -ةم العر�يو تار�خية للعل

 تتناول دراسة ا�حالة �و��  .)sociology of knowledge( جتماع املعرفةلتفس��ية ال�ي تم �شرها �� علم اوا

القرن الثامن إ�� القرن الثالث عشر. والثانية تقارن  �� الف��ة ما ب�ن ة�سالمي- ةم العر�يو نمو وتراجع العل

م و سلط الضوء ع�� �سهام �يجا�ي للعلفت وأما الثالثة،؛ ةوالغر�ي ة�سالمي- ةم العر�يو تطور العل

 .�سالمية-العر�يةم و عوملة املبكرة للعل�� عصر ال��ضة الغر�ية، وال ةسالمي� - ةالعر�ي

 �و�� دراسة ا�حالة

، �شرت  80منذ أك�� من 
ً
 Isisيزيس (آعاما

ً
من  كتبھ اثن�ن)، مجلة التار�خ وفلسفة العلوم املرموقة، مقاال

 Pitirim Sorokin and Robert Merton)( ، بيت��يم سوروك�ن ورو�رت م��تون املتم��ينعلماء �جتماع 

�ان الهدف الرئي��ي من هذه . 3املن�ج"م: دراسة �� 1300-700مسار التطورات الفكر�ة العر�ية، "�عنوان 

 م ، و  1300-700 تطور العلوم العر�ية �� الف��ة ما ب�نكمية لتتبع الن�جية امل توظيفهو  املقالة
ً
ما أيضا

طلق عليھ اسم 
ُ
�علم اجتماع  اليومممارسة �� ما �س�ى  هذه الدراسة عبارة عن ت�انيات. ��سانأ

2017 مارس 28عدد ، و�جتماعية العلوم ��سانية مجلةحمزاوي وساميھ �وا��ي "إش�االت علم �جتماع �� العالم العر�ي"  ىس�  1

2 Arab-Islamic “science” covered both the natural sciences, including mathematics, and what we now call 
humanities. As we note in the next section, for sociologists, Sorokin and Merton, science covered mathematics, 
astronomy, astrology, physics, chemistry, botany, medicine, zoology and botany, and “humanistics” included 
philosophy, theology, historiography, sociology, law, psychology and philology. This definition is close to the 
current distinction between natural sciences, on the one hand, and social science and humanities, on the other. 

3 Sorokin, Pitirim A. and Merton, Robert K. “The Course of Arabian Intellectual Development, 700-1300 A.D.: A 
Study in Method,” Isis, XXII, 1935, Pp. 516-524. 
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 دور  ليلعب بذلكي استمر فيھ م��تون طوال القرن العشر�ن املعرفة، وهو حقل علم �جتماع الذ
ً
 رئيسي ا

ً
 ا

 �شكيلھ. �� 

الديناميات ثم جاء �عده �طار النظري الذي وضعھ سوروك�ن �� دراسة م�ونة من أر�عة مجلدات �عنوان 

 مجتمع��  املؤلف من خاللها العالقة ب�ن النواتج العلمية و��سانية  يف��ضال�ي  1�جتماعية والثقافية

 ثقافيةالتوجهات ال هذا يطلق عليھ اسمتوجهاتھ الثقافية. إطار سوروك�ن  ��، و�نماط السائدة ما

كما هو وارد �� املن�ج  ة وا�حواس�حيث ال��ك�� ع�� التجر  ، (sensate culture) ةيثقافة ا�حسال: الثالث

والثقافة  ��يمن الروحانية والدين،حيث   (ideational culture)الفكر�ھ ، والثقافة الوض��

 جسد ت وال�يا�ختلطة،   (idealistic culture)املثالية
ً
. و�استخدام مقياس السابق�نمن النوع�ن  مز�جا

  50مدى  ع�� �نتاج املعر�� �عكس كثافة 
ً
من سوروك�ن وم��تون قيمة  خصص �ٌل  ،ل�ل مرحلة عاما

  .حساب عدد املؤلف�ن الذين عاشوا خالل ف��ة تار�خية محددة�قياس، امل، و�� �قل ع�� بمقدار واحد

قيمة ب�ن و . رقم واحد مفاده ان ا�جرد يرتكز ع�� ذكر �سم فقط وال يأخذ �ع�ن �عتبار إنجازات املؤلف

ين قدموا مساهمة هامة �� املعرفة، �� ح�ن تم تخصيص قيمة ب�ن �فراد الذ�حساب عدد واحد وثالثة 

اعت��وا من أعظم املفكر�ن �� و خالل العصر الذه�ي �سالمي ألولئك الذين عاشوا واحد وخمسة عشر 

 �سالم.

سالمية خالل العصر الذه�ي �� �سالم ( من � -ي�خص الرسم البيا�ي �ول �نجازات الفكر�ة العر�ية 

عشر ). وهنا يظهر ال��امن من حيث �ع�� و�د�ى درجة، من املستو�ات  الرا�عالقرن الثامن إ�� القرن 

مساهمات خالل  510، تم ��جيل ما مجموعھ 1وهكذا، و�استخدام درجة  .15-1و ،3-1، 1-1الثالثة 

 إ�� املقياس من مساهمة  950م، و 1300-700الف��ة 
ً
 إ�� املقياس الثالث من  1470، و 3-1استنادا

ً
استنادا

1-15. 

 من سوروك�ن وم��تون (
ً
) �� سع��ما إ�� وضع Sorokin and Mertonوع�� الرغم من ا�جهود ال�ي بذلها كال

إلنتاج املعرفة، فإن تحليلهما أظهر عدم إدراكهما بما فيھ الكفاية، للتطورات ا�خاصة  ةالسيسيولوجي�سس 

 امتداد أنا�حالة الثالثة أدناه،  ات�سالمي �� ذلك الوقت. كما لوحظ �� دراس -العر�ي ال�ي حدثت �� العالم

 كب، وما �عد التغ��ات �قتصادية والعاملية �� القرن�ن الرا�ع عشر وا�خامس عشر
ً
ع�� تطور ��ا تركت أثرا

  )institutional( العوامل املؤسسيةع�� �ل حال من املهم الدراسة بالتفصيل  .�سالمية -لعر�يةاالعلوم 

 آنذاك. �سالمية -العر�ية–تطور العلوم  لتفهم تار�خ )organizationalوالهي�ل التنظي�ي (

1 Sorokin, Pitirim A. Social and Cultural Dynamics, New York: The Book Company, 1937; see V. II, Pp. 7-9. 
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 )و��سانيات الطبيعية، والعلوم �جتماعية، والفلسفة،"مسار التطورات الفكر�ة العر�ية (�� العلوم 

 م : دراسة �� املن�ج"1300-700من 

 دراسة ا�حالة الثانية

–ب�ن مجموعة من ال�خصيات التار�خية من "كبار العلماء" العرب  إحصائية قّدم م.ي. ساندوك مقارنة

 ، مع ال��ك�� ع�� علماء الر�اضياتم 1900-700املسلمون والغرب الذين عاشوا �� الف��ة الواقعة ما ب�ن 

  179والطب والفلك والكيمياء والبيولوجيا والف��ياء، وخص بالذكر والهندسة 
ً
 عر�يا

ً
 و-عاملا

ً
 572مسلما

 .
ً
 غر�يا

ً
 عاملا
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 1الرسم البيا�ي الثا�ي

 .�� الهندسة والطب والفلك والكيمياء والبيولوجيا والف��ياء ع كبار العلماءتوز 

�ع�� املسلمون يحتلون امل�انة -العربالعلماء الوقت الذي �ان فيھ �� ، أنھع�� الرسم البيا�ي الثا�ي  يب�ن

 الغربتمكن ح�ى القرن التاسع عشر،  ثممثيل لها �� �جالت العلم ح�ى القرن ا�خامس عشر، ومن  و�

طة �سالمي نق-وظلت أسباب تراجع العلم العر�يمنا هذا. و يهذا املوقف ح�ى  و�عز�ز هيمنتھ من تأكيد

 مركز�ة للنقاش ب�ن مؤر�� العلم. �عطي 
ً
  ساندوك دورا

ً
-تراجع العلوم العر�يةأسباب للدين �� شرح  هاما

إ�� �� دراسة ا�حالة الثالثة، بإيجاز باستثناء العودة  ،تناول هذا النقاشرق�ي هذه، ال أع��م و . �� �سالمية

واملؤرخ احمد دالل �� ا�جامعة  �ولومبيا �� جامعة �سالميھ-العر�يھ جورج صليبا، وهو مؤرخ للعلوم

- العر�يةالعلوم أثر الدين والثقافة و�ستعمار الغر�ي ع�� تراجع  و�اختصارلتناول ، �مر�كية �� ب��وت

  .�سالمية

1 Sanduk, M. I. Growth of Science under the Social Influence in Arabic-Islamic and Western Civilizations, 700-1900 
(Statistical Models), 2009, available at www.philsci-archive.pitt.edu/4766/1/Growth_of_science_2009.docوت 
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 دراسة ا�حالة الثالثة

  يقّدم ،1�جورج صليبا وصنع ال��ضة �ورو�يةالعلوم �سالمية  كتاب
ً
 قو� برهانا

ً
حول �سباب ا�حيطة  ا

ال�ي تقول إن الدين والثقافة، �عد  الشائعةالفكرة  صليبا �رفضو تدهور العلوم �سالمية. ال�ي أدت إ�� 

 �قول . و ال��اجع�� هذا  ساهمتالعوامل الرئيسية ال�ي  ، �انا منالقرن الرا�ع عشر
ً
من ذلك، إن تراجع  بدال

دعم �ان من تقاليدها �� الدولة العر�ية ال�ي  زدهار املا���  يرتبط ب��اجع ة�سالمي-ةم العر�يو العل

 انحسار�خ��اعات، و  �سهيل��شطة العلمية و 
ً
 صعودسالمي �� التجارة، وال� -الشرق العر�يدور  أيضا

و�ظهر صليبا أن املساهمة العر�ية �سالمية املبكرة �� العلوم تجاوزت الن�خ  2.لالستعمار الغر�يا�حاسم 

إ��  واأضاف�قول أن العرب و . مو العل و�� مؤرخا�خطوطات العلمية اليونانية الكالسيكية، كما يّد  ةوترجم

من و�دًء . ال ا�حصرعلم الفلك والطب والر�اضيات ع�� سبيل املثال ك علمية،هذه ال��جمات ابت�ارات 

 القرن 
ً
 الستعمار الغر�ي تأث�� ل، �ان ا�خامس عشر وصاعدا

ً
 دائم ا

ً
-العالم العر�ي العلم �� ع�� تراجع ا

 وأصبح هذا . �سالمي
ً
 .خالل القرن�ن التاسع عشر والعشر�ن، إن لم يكن �� وقت سابق جليا

يطلق و�رفض ما ، أحمد دالل مع التفس�� املذ�ور أعالهفيما يتعلق بتدهور العلوم �سالمية، يتفق املؤرخ 

الثقافة والدين. من وجهة  من املنبثقة (essentialized explanations) �ساسيةالتفس��ات ب عليھ

لشرق �وسط لعدة عوامل تار�خية تتعلق بالتوسع �ورو�ي واستعماره  ةم �سالميو العل ت، شهدنظره

 هيمنة العلوم الغر�ية:�سط ��  حسب قولھ الذي ساهم �� ��اية املطافو 

 ولوجيا [�سالمية] يرتبط ارتباطم والتكنو ، هو أن تراجع العلج��مع ذلك، ما هو و  
ً
  ا

ً
 بالتبعية وثيقا

 من املف��ض�ان و �ستعمار.  ظل��  أسست وتر�خت دعائمهات ال�ي، ةوالثقافي ةو�قتصادي ةالسياسي

، لكنھ  ال��اجع أن ي�ون 
ً
النمو  �سببتضاعف �� �نتاج العل�ي والتكنولو�� �� العالم �سالمي مؤقتا

 .3القو�ةالرأسمالية الناشئة والتوسع �� التكنولوجيا  تتغذى بدورها من ال�ي�ية السريع للعلوم �ورو 

ويش�� رشدي راشد �� حديثھ عن التحضر ودور اللغة العر�ية �� إنتاج املعرفة العلمية إ�� أن �بحاث ال�ي 

�انوا أجر�ت �� القرن التاسع عشر أكدت ظاهرة غ�� مستكشفة ح�ى �ن، و�� أن العلماء العرب 

أنحاء العالم إ�� حد أن اللغة العر�ية  �ىش�سافرون بانتظام و�تبادلون �ف�ار مع علماء آخر�ن �� 

 .هاغ�� العرب ع�� �علممن ال�ي أج��ت علماء آخر�ن و للعلوم ) lingua franca( اللغة املش��كةأصبحت 

1 Saliba, George Islamic Science and the Making of European Renaissance, Cambridge MAS.: MIT Press, 2007 
2 Saliba, George, A lecture on the decline of Islamic science delivered in Doha, Qatar at the Eighteenth Conference 
of the Islamic World Academy of Science, 22-24 October 2011, available on YouTube 
http://www.1001inventions.com/media/video/saliba.  
3 Dallal, Ahmad, Islam, Science and the Challenge of History, New Haven and London: Yale University Press, 2010, 
Pp. 126. 

http://www.1001inventions.com/media/video/saliba
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سواء �انت داخلية أو  ،ا�ختلفة فرز العواملإعادة الوا�ح من هذه املقدمة املوجزة أن هناك حاجة إ�� 

 الورقة، عندما�� قسم الحق من  نو�ح. س�� العالم العر�ي النشاط العل�ي، ال�ي �سببت بإعاقة خارجية

�� �نتاج تقدم الأن �بحاث ا�حالية عزت بطء كيف نركز ع�� إنتاج املعرفة �� العلوم �جتماعية، 

ؤسسات وامل السياسات ا�ح�ومية، قافة السياسية ا�حلية�� الشرق �وسط العر�ي إ�� الث املعر��

 تمو�ل و�شر املعرفة ع��العاملية املؤسسات الغر�ية ��اديمية / التخصصات ومراكز البحوث، وهيمنة 

 �خطاب العل�ي.�� افضلة امللغة وكذلك هيمنة اللغة �نجل��ية بصف��ا ال

 إشكالیة العلوم االجتماعیة المعاصرة

مقدمة 

 
ً
  تصدر  ةملقال وفقا

ً
فإن تطور علم �جتماع العر�ي �عا�ي  ،1عن اثن�ن من علماء �جتماع ا�جزائر��ن مؤخرا

إن �نتقاد الرئي��ي  . ومعظمها مألوف للباحث�ن �� هذا ا�جال ،رئيسية مشكالتمن ما ال يقل عن ثما�ي 

  انفصاللعلم �جتماع العر�ي يكمن �� 
ً
سياقات الشعوب �صلية  عن العلوم �جتماعية العر�ية عموما

و�ؤكد معظم املعلق�ن أن علم �جتماع  ة. ب العر�يو للشع وا�حاضرةال�ي �عكس التجارب التار�خية 

  و�انھالعر�ي يق��ض و�ن�خ من الغرب؛ 
ً
�� املقام ما يتجاهل حقيقة أن علم �جتماع الغر�ي �عكس  غالبا

القرن �� جتمعات ا�. كما أن ورات �ورو�ية �� ا�جاالت السياسية والثقافية و�قتصاديةالتط�ول، 

من أوغست �ومت  ،باء املؤسس�ن لعلم �جتماع الغر�يوال�ي عاش خاللها � التاسع عشر والعشرون 

)Auguste Comte (و�ارل ماركس )Karl Marx( إ�� إميل دوركهايم )Emile Durkheim( ���وماكس و )Max 

Weber( تجر�ة �ورو�ية. با�خلفية الصناعية والفلسفية لل، �انوا متأثر�ن 

املعرفة  النقاش حول ) 2(لعالقة ب�ن العلوم �جتماعية و��سانية ا )1(وسوف نتا�ع بنقاش موجز حول 

مقارنة املن�ج الك�ي والنو�� ��  )4( علم �جتماع و�ن��و�ولوجيا �� الغرب جذور نبذة عن  )3التار�خية (

 )6(و العر�ينتاج املعرفة �� العلوم �جتماعية �� العالم إ )5( العر�ي �جتماعية للعالمالدراسات 

  خالقيات البحث.أ

 العالقة بین العلوم االجتماعیة واإلنسانیة  )1(

للعلوم ��سانية تار�خ عر�ق �ستمد إيحاءه من الفلسفة اليونانية القديمة، ومن �عدها الفلسفة 

�سالمية ثم عصر التنو�ر. هدف العلوم ��سانية هو التوصل إ�� تقييم يتسم با�حكمة، واملقصود 

2017، مارس 28عدد ، و�جتماعية ��سانيةمجلة العلوم حمزاوي وساميھ �وا��ي "إش�االت علم �جتماع �� العالم العر�ي"  ىس�   1
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 (reflexive thought) وا�ع�ا��ي �با�حكمة أن ع�� الباحث أن ي�ون ع�� مستوى فهم عميق وذا تفك�� تأم�

 ال�ي (big questions) مما يؤهلھ للمساهمة �� بناء مجتمعھ املد�ي ومعا�جة ما �س�ى باألسئلة الك��ى  

 .تواجهها ��سانية

 تأث�� بروز املن�جية الوضعية وسطوة العلوم الطبيعية،  عشر، ��جلمن القرن التاسع  بيد أنھ، و ابتداءً 
ً
 ا

 بالغ
ً
�رتباط ع�� تطور العلوم �جتماعية واستخدام تحليالت كمية تقوم ع�� تقنية �حصاء وعوامل  ا

(correlation coefficients)   .والتنبؤ 

لعب تطور العلوم �جتماعية �� �ل من السيسيولوجيا و�قتصاد والسياسة خالل النصف الثا�ي من 

  20القرن 
ً
  دورا

ً
انة بالعلوم �جتماعية �� صنع القرارات والسياسات، أما �� التوجھ نحو �ستع هاما

و�داب �� تتبع من�جية تفس��ية  والتار�خ العلوم ��سانية فإ��ا �عتمد ع�� مواضيع الفلسفة واللغات

 �ع�ن �عتبار ما �س�ى بالسلوك العادي واليوميآ  (semiotics)نقدية واثنوجرافية وسيمائية
ً
  للفرد خذة

)everyday experience. (  كما �ش�� �� �عليق الحق بقي تأث�� العلوم ��سانيھ �� ا�جال السيا��ي

  هام��ي.والنقاش العام 

 
ً
و�نما يمكن  وقد أدى هذا التمي�� امل���� إ�� هيمنة العلوم �جتماعية ع�� ��سانية، وهو أمر ليس حتميا

 .منطلق تحلي�� شامل يوفق إ�� حد ما ب�ن �ثن�ن لك �� �دبيات ا�حديثة من خاللامعا�جتھ، كما يظهر ذ

 .(postmodernism)ما �عد ا�حداثة  �س�ى بمن�جيةهم التطورات �� هذا ا�جال هو انتشار ما ولعل أ

بي��ما للوصول إ�� املعرفة وفهم  تباين السبليتجسد الفصل ما ب�ن ��سانيات والعلوم �جتماعية �� 

ا�جهود �� العلوم �جتماعية ع�� فهم واستكشاف العالقات السببية ب�ن ف��كز  ��سا�ي.الوضع 

تفس��ي، وهو ن�ج تجر��ي مستنبط من العلوم  -الظواهر �جتماعية، وذلك من خالل تب�ي من�ج وض��

 homo) �جتما��الطبيعية. يمكن التمي�� �� العلوم �جتماعية ب�ن ثالث تصورات للفرد: ��سان 

sociologous) قتصادي ( و��سان�homo economicousو��سان السيا��ي ( (homo politicous) .

وقد توج البحث �� التصورات الثالثة بوالدة �ختصاصات الرئيسية �� العلوم �جتماعية: علم �جتماع 

و�داب، وتحليل وعلم �قتصاد والعلوم السياسية. �� املقابل تتم�� ��سانيات، و�� �شمل التار�خ، 

و�ن��و�ولوجيا الثقافية، والفلسفة، واللسانيات والفنون  analysis)  (discourseالبالغة-ا�خطاب

 النصوص ونقدها.ا�جميلة، بمقار�ات نظر�ة مبنية ع�� التأو�ل والنظر�ة  النقدية ودراسة وفحص 

يأخذ ل��ك�� ع�� �سهام �ورو�ي �� املعرفة ��سانية و�جتماعية فحسب، بل لال�امل  � البحثال �س�

من الوقوف ع�� املساهمة الباحث�ن خرى بما ف��ا �سهام العر�ي �� أفق تمك�ن اإسهامات  �عتبار ن�ع�

 .مجال الدراسات ��سانية و�جتماعية الشمولية وتنسيب الهيمنة الغر�ية ��
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 خالل ف��ة �شكيل العلوم �جتماعية و��سانيات �� ب�ن ��سانيات والعلوم �جتماعية التوتر القائم

الدراسات ��سانية أورو�ا إبان القرن�ن الثامن عشر والتاسع عشر، �انت العلوم الطبيعية قدوة 

�حاح ع�� و�جتماعية، حيث اعتمدت هذه �خ��ة نفس املقار�ات املن�جية. ولعل ذلك هو ما يفسر �

 
ً
 إ�� تب�ي العلوم �جتماعية مقار�ة

ً
-طبيعية املنا�ج الكمية �� التوصل إ�� املعرفة، وهو ما أدى تدر�جيا

وقد تم وصف هذا التحول من قبل أحد الدارس�ن بأنھ تم ع�� حساب  لإل�سان.  )global("علمو�ة" 

��سانيات. و�ث�� أنطوان مسرة �ش�الية هذه �� فهم جدوى ��سانيات وقدر��ا ع�� مواكبة التحول 

 -نحو املن�ج الطبي��
ً
هل العلوم ال�ي يطلق عل��ا ": �سألح�ن وذلك التجر��ي �� العالم ��ادي�ي عموما

 
ً
 علوما

ً
 إ�سانية؟ ثمة مجموعة عوامل تؤثر سلبا

ً
إ�سانية، وال�ي تلق��ا ك��يات ا�جامعات �� العالم، �� فعال

�� إ�سانية العلوم ��سانية: املن�� ��ادي�ي السائد، والثقة العارمة بدقة علوم الطبيعة وفاعلي��ا، 

لبحث، وتراجع تدريس ��سانيات والتوجھ نحو حصر العلوم ��سانية �� من�جيات كمية، و���وقراطية ا

1»�� التعليم ما قبل ا�جام�� مع طغيان الفروع العلمية.

�هتمام باملركز�ة  ا�� حد ما و�� النصف الثا�ي من القرن العشر�ن، استعادت العلوم �جتماعية

القيمة والتفك�� -لنموذج امل���� للعـلوم الطبيعية، فأعيد �عتبار للمع�ىمع اال�ي ال تنضبط  ��سانية

��سانية، وقد �ان أثر النقدي الفّعال، و�صرار البشري كعوامل مؤثرة ع�� ص��ورة وتطور ا�جتمعات 

  إعادة �عتبار هذا
ً
 قتصاد. ما �حد  و���ع�� علم �جتماع والعلوم السياسية و�ن��و�ولوجيا  وا�حا

 المعرفة التاریخیةالنقاش حول ) 2(

الذاكرة، والذاكرة ا�جماعية  بحفظيصنف علم التار�خ ضمن ��سانيات، وهو التخصص الذي يناط  

.
ً
الذاكرة �� من �س�حة القليلة املتبقية ملن سار «حمد سعدى ولي�� أبو لغد أع�� حد ما يقولھ  تحديدا

2»موج التار�خ ضده

�شرشل، وهو ما يدفعنا إ�� التساؤل عن "من  �يتبا�التار�خ �� الغالب هو "تار�خ املنتصر�ن"، كما هذا ألن 

؟". ح�ن انتشرت أ
ً
ستطاع الكث��ون و�رشفة العلمية، ا )social media( دوات التواصليكتب التار�خ فعال

ا�سانية؟ مفاعيل البعد ��سا�ي �� �ندماج �جتما�� وفاعلية البحث �جتما��": بحوث املؤتمر الذي نظمھ … انطوان نصرى مسرة "كيف ت�ون العلوم �جتماعية  1

 .48-39 صفحة ،2014�جتما�� و�ناء الدولة و�مة �� العالم العر�ي. الدوحة املركز العر�ي لألبحاث ودراسة السياسات؛ جدليات �ندماج 

Msarrah, Antoine, “How can the Social Sciences become Human? The Factors that Contribute to the Human 
Dimension of Social Integration and the Effectiveness of Social Research,” pp. 39-48, The Dialectics of Social 
Integration and the Building of State and Nation in the  Arab World, proceedings of a conference organized by the 
Arab Centre for Research and Policy Studies in Doha, 2014 [Arabic].  

2 Sa’di, Ahmad H. and Lila Abu-Lughod (2007), Nakba: Palestine, 1948, and the Claims of Memory, New York: 
Columbia University Press. 
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تصورات "امل��زم" أو بدأت تأخذ �ع�ن �عتبار أن يكتبوا التار�خ من "�سفل"، أي أن كتابة التار�خ 

“ 
ً
، وعندئذ، بات من املمكن أن يكتب املغلوب ع�� ا�ح�وم" مثل ما كتبھ ا�حاكمون واملنتصرون سابقا

 للنظرة السائدة للتار�خ، ال�ي تقت��ي قراءة سطحية فوقية لتسلسل �حداث ع�� و أمرهم التار�خ. 
ً
خالفا

ع�� �نقطاع التار��� ) Michel Foucault(رون من أمثال ميشيل فو�و �زمنة و�ماكن، ركز مفك

وشددوا ع�� التغي��ات املفصلية الدقيقة ال�ي م��ت القرن الثامن عشر مع إدخال �صالحات التنظيمية 

للسلك التعلي�ي واملستشفيات والنظام الضر��ي. وقد أبرز فو�و بأن �افة �صالحات هذه قد هدفت 

 أل 
ً
ا�خاضعة من خالل إجبار أفراد ا�جتمع ع�� التصرف ا�جتمعات) discipline( »�ذب�«ن جميعا

تعمار، �سلوكيات �سمح بالتسلط عل��ا. ورغم أن فو�و لم يتناول �� دراساتھ ا�جتمعات ا�خاضعة لالس

لالستعمار، باحث�ن استطاعوا أن يطبقوا من�جيات فو�و �� بلدان خضعت فهناك الكث�� من �مثلة عن 

  (Timothy Mitchell) ميتشل و�ي ولعل أشهر هؤالء تم
ً
  الذي �شر كتابا

ً
 1"استعمار مصر" �عنوان صغ��ا

والذي ساهم �� رفع مستوى فهم العالم لطر�قة استحواذ �م��اطور�ة ال��يطانية ع�� أجزاء واسعة من 

العالم، وأظهر كيف تمكنت �م��اطور�ة تلك من التحكم با�جاالت ا�خاضعة لها. وقد استفاد التأر�خ 

�� التار�خ، و�قدم تأر�خ املتأخر من الروايات والسرديات املعاكسة، أي ال�ي ��جت من قبل املهمش�ن 

 
ً
 وا�حا

ً
والروايات  الشفو�ة ذلك: التار�خ الفلسطي�ي حافل باملصادرع��  القضية الفلسطينية مثاال

املأخوذة من الذاكرة ا�جماعية ال�ي قد �ساهم �� دحض الفهم الغر�ي و�سرائي�� السائد حول ما حصل 

2لفلسط�ن. 

 روبولوجیا  في الغربعلم االجتماع واألنث جذورنبذة عن ) 3( 

العالم الغر�ي ��  و�ن��و�ولوجيا يسيولوجيا)ساللتطور العلوم �جتماعية ( بصورة عامة أقدم ت�خيصات

�نتاج املعر�� �� هذه  تحكم تطور العالم العر�ي وأو�ح أن هناك جذور إجتماعية والعلوم �جتماعية �� 

 الثورة الفر�سية، فهذا ب وما قبلهاا�حاالت 
ً
ع�� بروز �خصيات شبھ  ا�حراك �جتما�� �ان لھ اثرا

) و أوغست �ومت ( Saint Simon ال�ي نذكر ف��ا اسم سينث سيمون (   technocrats)   (تكنوقراطية 

August Comte  الذي أطلق ع�� السيسيولوجيا لقب " ملكة العلوم "، واملرجعية لهذا اللقب هو أن (

السيسيولوجيا �� دراسة شاملة للمجتمع تمس ا�جانب �قتصادي ، والسيا��ي  والعالقات ب�ن �فراد 

 وا�جماعات .

1 Mitchell, Timothy, Colonizing Egypt, Cairo: American University of Cairo Press, 1988. 
2 Zureik, Elia (2001) “Constructing Palestine through Surveillance Practices,” British Journal of Middle Eastern 
Studies, Vol. 28, No. 2, Pp. 205-227.  
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ً
ة بما ف��ا استخدام ورو�ا نموذج الدراسات الطبيعيأ�� حد كب�� �� إ القرن التاسع عشر تب�ى - ثانيا

ومن �سماء   ال�ي ملعت �� تلك الف��ة  �جتما��.�� تفهم امليدان  �اإلحصاء و�دوات الكميةالر�اضيات 

املستحق الذكر أن �ل��ما �شطا  �� تأسيس ما  ومن Frances Galtonو  Karl Pearsonنذكر �نجل��ي�ن 

 حملة تحس�ن النسل.  -   eugenics �س�ى ب ال  

 
ً
وسمعنا ما قالھ  �جتماعيةأدت هذه التطورات ا�� تأسيس املن�جية الوضعية كركن ل�ل العلوم  -ثالثا

  .ن سمره �� هذا السياقاانطو 

لكن حدة هذا التنافس قد  ��سانية،والعلوم  �جتماعيةالزال ح�ى �ن تنافس ب�ن ما �س�ى العلوم 

  تقلصت،
ً
  .)postmodernismا�حداثة" ( ما �عدمع انتشار مدرسة "  خصوصا

 أقدم العلوم ��سانية التطبيقية:ال�ي �عت�� من  �ن��و�ولوجياأر�د �ن أن أنتقل ا�� 

 
ً
 هاما

ً
 �� تقديم دراسات وتحليالت متعلقة باملناطق النائية وا�جتمعات البدائية، لعبت �ن��و�ولوجيا دورا

سبة للمقدرة والذ�اء واملوهبة. ع�� تثبيت هرم �شري �سلس�� بالنركزت �ن��و�ولوجيا �� عقودها �و�� و 

 �� أسفلھ الرجل �سود والس�ان �صلي�نووضع هذا الهرم  ��حتل الرجل �بيض امل�ان �ع�� وا

(indigenous people) أواخر القرن التاسع عشر برزت ونقصان �خ��ي وذه�ي، ب واالذين عرف ��

ع�� وجود هرم كهذا و�غض النظر عن الفوارق البيولوجية  اع��ضوا�ن الذين مجموعھ من �ن��و�ولوجي

 من نفس امل �سلسلواب�ن البشر، أكد هؤالء العلماء بأن البشر 
ً
صدر البيولو�� وأخذ النقاش طا�عا

 عندما تدخلت �جنة حقوق  ��سان 
ً
لهيئة  �مم ودعت �جنة خ��اء ل�ي  يبحثوا  التا�عةسياسيا

 للعنصر�ة . ادعاءأي أن و قرروا أن البشر�ة نبعت من مصدر واحد و باملوضوع 
ً
 اخر �عت�� سندا

أحد الفوارق ب�ن �ن��و�ولوجيا والسوسيولوجيا �عود ا�� دور �ن��و�ولوجيا �� دراسة ا�جتمعات 

 تطورة �� القرن السا�ع عشر وما �عد. املالبدائية وغ�� 

 �جتماعيةب�ن املؤسسات  (equilibrium) �ن��و�ولوجيون هو وجود توازن الفرضية �ساسية ال�ي تبناها 

 »لوظيفيةبالهي�لية ا«�� ا�جتمع ك�ل، هذا ما �س�ى  و�ستقرارالتناسق ب�ن املؤسسات  يضمنالذي 

(structural functionalism) املش�لة الرئيسية �� هذا السياق هو أن  .ونراها �� السوسيولوجيا

  �جتماعية�ختبارات ا�جديدة ال�ي أجر�ت �� بنية املؤسسات 
ً
 وشذوذا

ً
. �عتياديالنمط  عن �عت�� خرقا

 
ً
، أو �غي�� �� النظام التعلي�ي والسيا��ى السائد العائلةدوار أفراد أأي �غي�� �ستحدث �� توزيع  فمثال

 �.اجتما�يوصف بأنھ شذوذ 

�� إلوجيا بصورة خاصة و ب إضافة ا�� إدخال عامل العنصر والعرق �� ا�جدال ��ادي�ي، ساهمت �ن��و

 إبراز العرق كمؤشر أسا��ي لتعر�ف البشر من ناحية كفاءا��م وع�� مستوى حضاري .
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املستوى ومع أن هذا ا�جدل لم يحتل امل�ان الرئي��ي �� العلوم ��سانية بقي لھ تأث�� م�حوظ ع�� 

ترعرعت �� ظل ا��ا  الظاهرة املهمة ال�ي تم�� �ن��و�ولوجيا هو. العام الفكري  السيا��ي واملستوى 

 من القرن الثامن عشر وما �عد ساهمو  �ستعمار
ً
�� خدم��ا لل�ولونياليھ و�ستعمار عند  تاعتبارا

ع�� خدمة سياسات دولهم املستعمرة  . حرص أبرز علماء �ن��و�ولوجيا1التوسع �ورو�ي �� العالم الثالث

فر�سا ،أملانيا و�ر�طانيا، وغ��هم لغرض تأم�ن الوجود �ورو�ي �� ا�جتمعات البدائية . واستثناء  �إيطاليا،

 حيث أن علماء �ن��و�ولوجيا �مر��ان ساهموا 
ً
أمر��ا الشمالية من هذه التطورات لم يكن قطعيا

ابتداء من القرن التاسع  ري توسعهم �ستعماو��  مباشرة �� السيطرة الفدرالية ع�� الهنود ا�حمر والسود

 )IIIالبيا�ي رقم  ظر الرسم (ان عشر 

 عالم العربيالدراسات االجتماعیة للمقارنة المنھج الكمي والنوعي في ) 4(

 إ��ا لطاملا �� الغرب  ع�� الرغم من الشعبية �خ��ة ال�ي نال��ا الدراسات النوعية �� العلوم �جتماعية
ّ
، إال

 �� علم
ً
و�ذكرنا عالم �جتماع �مر��ي هوارد  .�جتماع، بما �� ذلك علم �جتماع العر�ي احتلت م�انة

بأن الدراسات النوعية قد ظهرت ألول مرة �� الواليات املتحدة منذ أك�� من ستة ) Howard Becker( 2بكر

ية، كعمل عالم بإم�ان علم �جتماع العر�ي أن يفخر بتقاليد غنية �� العلوم �جتماعية النوع . عقود

ع�� خطى املفكر العر�ي ابن  3الوردي ع��وقد سار . ع�� سبيل املثال" الوردي ع��"�جتماع العرا�� 

خلدون �� القرن الرا�ع عشر، واستكشف التفاعل ب�ن ا�حضري والرُّحل، وتأث��هما ع�� تنمية ال�خصية 

"من�جية ا�حوار استخدام  ع�� الوردي ركزوكما �ش�� دمحم  باميھ  .الفردية وا�حياة ا�جتمعية �� العراق

 ا�� تقاليد ا�جتمع العر�ي التقليدي" بدال من �عتماد ع�� من�جية املقابالت واملسوحاتاقرب  �� ال�ي

 .4امليدانية"

الذي  5عمار و�املثل، هناك دراسات قيمة حول ا�حياة الر�فية من قبل عالم �ن��و�ولوجيا املصري حامد 

و��� وقت ليس ببعيد، �انت الدراسات ا�جتمعية  . قام بتحليل القيم وال�خصية �� الر�ف املصري 

النوعية �� الهالل ا�خصيب ومصر وشمال أفر�قيا �ش�ل ا�جزء �ك�� من ما ورد �� العلوم �جتماعية 

1 See Asad, Talal, Anthropology and the Colonial Encounter, London: Ithaca Press, 1973. 
2 Becker, H. S, “'The Epistemology of Qualitative Research,” in Jessor, R., Colby, A., and Schweder,  R. 

A. (eds.), Ethnography and Human Development. Context and Meaning in Social Inquiry, Chicago
and    London, University of Chicago Press, 1996, Pp. 53-72. 

3 Al-Wardi, ‘Ali. (1965) Dirasah fi tabi’at a-mujtama’ al-Iraqi [Study of the Social Conditions of Iraqi     
Society, in Arabic]. 48-29: صفحھ  ضافاتانظرأیضا حمید الھاشمي "على الوردي والتأصیل الخلدوني لعلم االجتماع في الوطن العربي" إ ,

2012, 19العدد  
4 Bamyeh, Mohammed (2015) Social Sciences in the Arab World: Forms of Presence, Beirut, Lebanon: The Arab 
Council for Social Sciences., available at http://www.theacss.org/uploads/English-ASSR-2016 p. 10 . 
5 'Ammar, H. (1954) Growing Up in an Egyptian Village, London, Routledge and Kegan Paul.  

http://www.theacss.org/uploads/English-ASSR-2016%20p.%2010%D9%88
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علوم �جتماعية التطبيقية، ال�ي �� القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشر�ن، تم إدخال ال 1.العر�ية

�شمل جمع �حصاءات �جتماعية، إ�� العالم العر�ي كجزء من املتطلبات �دار�ة لالستعمار الغر�ي 

و�عد �ستقالل السيا��ي �� النصف �ول من القرن املا��ي، توسع علماء  . الذي �ان يحتل املنطقة

تقنيات البحوث التطبيقية لتلبية �حتياجات  �� استخداما�حاكمھ والنخبة  ا�حليھالشعوب 

عندما بدأ علماء �جتماع  1960لكن هذا لم يحدث ح�ى عام  . الب��وقراطية والتعليمية �� الدول الوليدة

بطر�قة مستدامة و�جراء بحوث امل�ح للكشف الوضعيھ العرب املتعلم�ن الغر�ي�ن �� تجر�ة املن�جيات 

وع�� الرغم من أن . ات املتعلقة بالشؤون الراهنة ومسائل السياسة العامةعن املواقف العامة والتوجه

لغر�ية، إال أن ات اتتعرض لل�جوم �� الدراس (positivism)ذلك تزامن مع ف��ة �انت ف��ا املدرسة الوضعية

ي أثارها إجراء بحوث امل�ح الك�ي �� العالم العر�ي استمر إ�� حد كب�� دون إيالء اهتمام �اٍف للمشا�ل ال�

والثانية،  و�� خاصة بمناطق العالم الثالث؛�  وهنا برزت مجموعتان مختلفتان من املشكالت، . هذا الن�ج

أخذت أك�� الطا�ع النظري �� طبيع��ا و�� تركز ع�� ا�جدل ��ستمولو�� املتعلق باالدعاءات املوضوعية 

، هناك ثالث  . واملعرفية
ً
، النظر ��  مشكالت شب��ة وجديرة بالذكر،وفيما يتعلق بما تم طرحھ سابقا

ً
أوال

إن  . ، فيما يتعلق ��ذه املسألةا�� حد ما أو ح�ى  العالم املتقدم -�� سياق العالم النامي " ا�جمهور "مع�ى  

الفكرة القائلة بأن هناك جمهور قابل إلجراء البحوث امل�حية عليھ، �ش�ل بحد ذاتھ إش�الية �� ا�جتمع 

جابة ع�� أسئلة أي مقابلة، تف��ض أن ي�ون هناك قدر من الثقة والسر�ة ب�ن السائل إن � . العر�ي

و�� ا�جتمعات ال�ي  . واملسئول، وأن ت�ون آراء الفرد الذي يتم سؤالھ، تتعلق قدر �م�ان با�حياة العامة

إن املواطن�ن مع لم وال �شعر ف��ا ا�جمهور، إ�� حد كب��، بأن ليس لھ أي تأث�� ع�� مجرى �حداث، ف

 ع�� ذلك، و�سبب �فتقار إ�� الثقة ب�ن املسؤول�ن  . �سف ال يرون أي فائدة من استكشاف آرا��م
ً
وعالوة

وا�جمهور بوجھ عام، هناك اتجاه سائد ب�ن هذا �خ�� يدعو إ�� التشكيك �� الذين �سعون �ش�ل فردي 

 من أن هذه امل
ً
وع�� حد سواء،  2.علومات قد �عرضهم ل�خطرل�حصول ع�� معلومات أولية وذلك خوفا

�شكك املسؤولون �� البيانات ال�ي يتم جمعها ع�� نطاق واسع خشية أن تكشف هذه البيانات عن 

 لشرعية النظام
ً
3.معلومات حساسة �ش�ل ��ديدا

1 Lutfiyya, A. and Churchill, C. (eds.) (1970) Readings in Arab Middle Eastern Societies and Cultures, 
The Hague, Mouton and Co.ا 
2 Tamari, S. (1994) 'Problems of Social Science Research in Palestine: An Overview', Current Sociology, 
Vol. 42, No.2, pp. 67-86. 
3 Suleiman, M. (1987) 'Challenges and Rewards of Survey Research in the Arab World: Problems of 
Sensitivity in a Study of Political Socialization', in Tessler, M., Palmer, M, Farah, T., and Ibrahim, B. 
(eds.), The Evaluation and Application of Survey Research in the Arab World, Boulder and London, 
Westview Press, pp. 57-65. 
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 بن�اهة وتمثيل 
ً
، مش�لة البحث �ستقصائي واسع النطاق �� مناطق العالم الثالث تتعلق عموما

ً
ثانيا

و�� غياب البيانات العددية املوثوقة وعدم . "با�جمهور "العالم �حصائي الذي يتم منھ اختيار ما �س�ى 

ومن وضعها، فإنھ يصعب الوصول ا�حر إ�� هذه املعلومات من أجل التحقق من العينات املوثوق ��ا 

، جمع بيانات الرأي العام والبحوث . الشعور بالثقة بالنتائج ال�ي �ستند إ�� البحوث الكمية وحدها
ً
ثالثا

و�طلب من الناس التعب�� عن آرا��م . �ستقصائية هو �� �ساس مؤسسة فردية راسية �� من�جية فردية

متجذرة �عمق و��ون ال�ل فيھ، إذا اردنا توظيف  و�� مجتمع ت�ون فيھ القيم ا�جماعية. �ش�ل فردي

يفوق أجزاءه الفردية،  فإنھ من الصعب استخدام �ستجابات الفردية  ،)Gestalt(استعارة جيستالت 

 لرسم صورة جماعية
ً
رايت ميلز .هذا جزء مما اعت��ه س. 1ا�جمعة إحصائيا

2 )C. Wright Mills ( ��

�� العلوم �جتماعية ) (abstracted empiricism االتطبيقيةدراستھ النقدية حول املدرسة التجر�دية 

وال�ي �ان �ع�ي من خاللها إجراء البحوث الكمية دون إيالء �هتمام ال�اف بالسياق التار���  –الغر�ية 

 .و�الطبيعة �جتماعية ال�ي يمتاز ��ا ��سان

هذه املشكالت هو إضفاء طا�ع السياق ع�� مش�لة البحث املعنية، واستكمال  وأحد الطرق لت�حيح 

، البيانات الكمية مع البيانات 
ً
البحوث �ستقصائية باملقابالت املتعمقة، وجمع، �� حال �ان ذلك ممكنا

 Tamari3 انظر(النوعية و�ثنوغرافية من خالل دمج �دلة الرمز�ة والثقافية �� البيانات ال�ي تم جمعها 
4,Giddens( سعد الدين إبراهيم عالم �جتماع املصري  و�عبارة :

أن تأخذ ا�جموعة بوصفها وحدة التحليل �� البحوث �ستقصائية، ] الن�ج القائم ع�� الغرب[ومن بدائل 

أن يبادر ور�ما ال يجوز للفرد . ألن الفرد �� ا�جتمعات التقليدية أو ا�حديثة قد ال �ش�ل وحدة صنع القرار

 . �� العمل
ً
و�� هذا الصدد، فإن الفرق ب�ن ا�جتمعات الغر�ية والعر�ية .  وال يجوز لھ أو لها أن ي�ونا أحرارا

هو متساو �� الدرجة أك�� منھ �� النوع، ولكن من الرائع بما فيھ الكفاية، التشكيك �� �ف��اض القائم 

 الوحدة ��سب للتحليل
ً
و�جب النظر �� البدائل، مثل استخدام شبكة .  ع�� أن الفرد �ش�ل دائما

5.اجتماعية أو نوع آخر من ا�جموعات

1 Ibrahim, S. (1987) 'The Agony and Ecstasy of Survey Research in the Arab World', in Tessler, M., Palmer, M., 
Farah, T., and Ibrahim, B. (eds.), The Evaluation and Application of Survey Research in the Arab World, Boulder 
and London, Westview Press, pp. 27-34. 
2 Mills, Wright C. The Sociological Imagination, Oxford: Oxford University Press, 1999. 
3 Tamari, ibid.  
4 Giddens, Anthony (1984), The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration, Berkeley and Los 
Angeles: University of California Press.  

5  11صفحھ  3انظر مصدر ر قم  
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 : دراسات كمیةاستطالعات الراي العام )(5

�ان ا�حافز الرئي��ي إلجراء دراسات استقصائية ع�� نطاق واسع للرأي العام �� الشرق �وسط هو أحداث 

برز ف��ا الشرق �وسط والعالم العر�ي ع�� وجھ ا�خصوص، ، وال�ي 2001ا�حادي عشر من أيلول / سبتم�� 

 عن مثل هذه الدراسات، فع�� سبيل 
ً
 تماما

ً
�ش�ل ج��. هذا ال �ع�ي أن �هتمام بالشرق �وسط �ان غائبا

) �� إعداد تقار�ر عن دراسات عرضية تتناول الرأي العام �� الشرق �وسط Gallupاملثال، �شطت غالوب (

)، (World Values Surveyجامعة ميتشيغان من خالل استطالعا��ا حول القيم العاملية  وحولھ. كذلك

، �انت املفاوضات 1) وجهات أخرى كث��ةPew Research Centerوجامعة م��يالند، ومركز بيو لألبحاث (
ً
. ثانيا

اجراء مسوحات داخل قد دفعت إ��  1991ال�ي رع��ا أوسلو ب�ن إسرائيل والفلسطيني�ن وال�ي بدأت �� العام 

املنطقة وخارجها، وقد شهدت الضفة الغر�ية ع�� سبيل املثال، إ�شاء املركز الفلسطي�ي للبحوث السياسية 

، ش�ل الر�يع العر�ي �� العام 
ً
  2011وامل�حية. كما يوجد �� أورو�ا واس��اليا مراكز أبحاث مماثلة. ثالثا

ً
عامال

خالل اتحاد  تطوره منما أن قياس الرأي العام العر�ي شهد آخر وراء �هتمام بامل�ح �قلي�ي. ك

(consortium)  عد املؤشر العر�ي الذي طوره املركز العر�ي� ،
ً
ا�جامعات ومراكز �بحاث �مر�كية. را�عا

 من أك�� ا�جهود املن�جية �� قياس الرأي العام العر�ي، 
ً
لألبحاث ودراسة السياسات �� الدوحة، قطر، واحدا

 منذ عام وذلك من خالل مقابالت �خصية مع عينات تمثيلية إحصائية �� سبع دول عر�ية تج
ً
رى سنو�ا

. و�ركز املؤشر ع�� قضايا مهمة اليوم مثل الر�يع العر�ي، صعود الدولة �سالمية، الدعم العر�ي  2011

للديمقراطية ووصول دونالد ترامب إ�� البيت �بيض ومحاوالت تطبيع العالقات ب�ن الدول العر�ية 

جاه تركيا، ا�حرب �� سور�ا، �تفاق النووي �يرا�ي و�سرائيل، تأث�� الدين ع�� املواقف العر�ية، املواقف ت

 والصراع العر�ي �سرائي��. 

تنعكس رؤ�ة املؤشر من خالل توظيف نتائجھ واستخدامها من قبل ��اديمي�ن ومدى �ع��اف ��ذه النتائج 

 الدولة العر�يةداخل من قبل السياسي�ن، كذلك التقار�ر ال�ي تصدر عنھ �� وسائل �عالم. و�� كتابھ 

) من نتائج مؤشر الرأي العر�ي ووظفها فيھ، كما أن Mehran Kamrava)، استفاد  مهران �امرافا  (2018(

الطائفة، الطائفية ، 2018عزمي �شارة �شر نتائج مؤشر الرأي العر�ي �� واحد من أهم أعمالھ الصادرة عام 

 ليونيد غر�ف�ن، أندر�ھ �و والطوائف املتخيلة
ً
 Leonid Griffin, Andreyروتاييف وأرنو تا�ش (. وأيضا

Korotayev and Arno Tansch �� ،( كتاب �سالمو�ة، الر�يع العر�ي ومستقبل الديمقراطية)2018 .(

 �عنوان "نظرة إ�� بيانات امل�ح الدو�� حول الرأي العر�ي" �� Arno Tanschو�املثل، �شر أرنو تاوش (
ً
) مقالة

. وكذلك دانا الكرد، و�� باحثة �� املركز 2013، 2، العدد.  17، ا�جلد. ؤون الدوليةالشرق �وسط للشمجلة 

1 Suffice it to mention the Arab American Institute, the U.S. Institute for Peace, the Arab Reform Initiative, the 
Project on Middle East Democracy, the Project on Middle East Political Science, and the Arab Barometer. 
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العر�ي،  قامت بتحليل البيانات ال�ي جمعها املركز حول عدة موضوعات، مثل "قدرة الدولة وتأث��ها ع�� 

. وكذلك فعل 2017 من مجلة سياسات عر�ية  �� عددها الصادر �� نوفم�� 29الرأي العام" و�شر��ا �� ا�جلد 

دمحم املصري، املدير التنفيذي للمركز العر�ي لألبحاث ودراسة السياسات، الذي قام بنشر العديد من املقاالت 

 �عنوان "من يدعم داعش؟ فهم جذور التعاطف مع 
ً
�� �حيفة السياسة العر�ية، �ان من ضم��ا مقالة

شارة ا�� نتائج املؤشر العر�ي �� تقر�ر ميونيخ �م�ي: ). وأخ��ا تمت � 2017،  27الدولة �سالمية" (ا�جلد 

 The Munich Security Report: Collapsing Order Reluctant Guardians) 2015ا��يار نظام �وصياء (

حالة، ان لم يكن اك��. و�� حاالت معينة، بلغ ع�� سبيل  4000تز�د احجام عينات هذه �ستطالعات عن 

�خصا، موزع�ن ب�ن تركيا ولبنان و�ردن واملنطقة  5267لعينة ال�ي تمثل لالجئ�ن السور��ن املثال، مجموع ا

ا�جاورة ل��كيا �� سور�ا. وقد اشتمل ذألك ع�� إجراءات معقدة ألخذ عينات من املمثل�ن، وعينات طبقية 

   أجراء املقابالت.عامل ميدا�ي مدرب ب400تجمع لالجئ�ن ، كما وقام اك�� من  377عشوائية مأخوذة من 

ينضم املركز العر�ي �� �عض املناسبات، إ�� جهود أ�اديمية أخرى الستطالعات الرأي �� الشرق �وسط، مثل 

ال�ي بادرت إ�� تنظيم مؤتمر �� (Middle East Studies Association) جمعية دراسات الشرق �وسط  

� واشنطن بتنظيم جلسة نقاش حول الرأي العام �� حيث قام املركز العر�ي من خالل فرعھ � 2017نوفم�� 

) من املعهد العر�ي �مر��ي بالرد ع�� James Zogby( 1الشرق �وسط. و�� السياق ذاتھ، قام جيمس زغ�ي

 منتقدي استطالعات الرأي ال�ي �ش�� إ�� أن �سبة كب��ة من العرب تميل إ�� تفضيل الديمقراطية.

 مك
ً
ثفة من قبل املركز املصري ألبحاث الرأي العام �� القاهرة الذي تأسس و�املثل، شهدت مصر جهودا

لقياس املواقف السياسية و�جتماعية للمصر��ن.  و�وجد �� الوقت ا�حا�� ما ال يقل عن اثنا  2012عام 

 لألبحاث ومنظمات الستطالع الرأي �عمل �� الشرق �وسط �� مجال تقييم الرأي العام 
ً
عشر مركزا

مركز دراسات  �شاط وا�جدير بالذكر .بما ف��ا املنظمات العر�ية ا�حلية واملنظمات الغر�ية العر�ي،

 .املقصور ع�� �شر الكتب  وتحر�ر مجلة املستقبل العر�ي الوحدة العر�ية �� ب��وت

لثقافات و�� كيفية ضمان �حة وموثوقية الدراسات ل العابرهناك مش�لة مقلقة �� البحث 

  ال�ي �انتو �ستقصائية �� الشرق �وسط 
ً
. �� مقال �شر النوع من �بحاثغ�� مالئمة ملثل هذا  عادة

 حول أبحاث الرأي العام �� قطر، الحظت مجموعة من الباحث�ن أن التحفظات ا�جادة من قبل 
ً
مؤخرا

ام �� الشرق �وسط يتم تحد��ا من خالل ابت�ارات من�جية جديدة. الباحث�ن حول أبحاث الرأي الع

 
ً
 املالحظة �ساسية ال�ي قدمها هؤالء املؤلفون �� أن املستجيب�ن من الشرق �وسط أصبحوا أك�� مالءمة

 األبحاث امل�ح و "املواقف �ك�� إيجابية 
ً
ب�ن  تجاه أبحاث امل�ح مرتبطة �سلوكيات أك�� مالءمة

1 Zogby, James "Critics of Polls Disrespect Arab Public Opinion,” Huffpost, October 6, 2011. 
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. و�التا�� ، يؤثر قبول �بحاث امل�حية 1بدوره صالحية البيانات."يحسن �ن، وهذا التعاون �ك�� املستجيب

�� مثل هذه  (privacy)ع�� النوايا �� املشاركة و��دئ ا�خاوف �شأن ان��ا�ات ا�خصوصية �ش�ل عام 

تجاه امل�ح من ا�بحاث. �� الواقع ، أبدى املستجيبون العرب �� استطالع قطر مواقف أك�� إيجابية 

 حول صورات العينة تأن  ،غ�� العرب الذين �عيشون �� قطر. ومع ذلك، تبقى ا�حقيقة املستجيب�ن من

�� أن  لالهتماميجة املث��ة النتھ. و سيا��ي ، تقلل من امليل للمشاركة فيع�� أنھ ذو توجھ امل�ح 

مؤسسات ال�ي تتم برعاية �ستطالعات املستطلع�ن العرب يميلون إ�� أن ي�ونوا أك�� ثقة با�ح�ومة من 

 خاصة.

 البحث االثنوغرافي  (6)

 مركز�ة �� املن�جيات املتنوعة ال�ي 
ً
�شهد �هتمام �� البحث �ثنوغرا�� ظاهرة إعادة �حياء و�حتل م�انة

 2إن فحوى البحث �ثنوغرا�� �ش�ل عام، ع�� حد �عب�� بول و�ليس . ها �� مرحلة ما �عد الوضعيةاجهو 

)Paul Willis(  ،��صنع املع�ى : "يتمثل �� فهم العالقة ب�ن ثالثة عناصرمن اشهر ممار��ي املن�ج �ثنوغرا

�� صنع املع�ى وكيفية تنفيذها ؛ �بدا�� �� املمارسات ا�حسية؛ �ش�ال، أي املوارد الرمز�ة املستخدمة 

والعالقة �جتماعية، أي �شكيل و�شكيل العالقة مع العالقات الهي�لية الرئيسية والضرور�ات وصراعات 

  (meaning- making)  وهكذا، فإن علم �ثنوغرافيا هو تحليل لصناعة املع�ى  . ا�جتمع
ً
باعتباره نتاجا

 للممارسات اليومية، وهكذا فإنھ يركز ع�� التوظيف �بدا�� لھ 
ً
من قبل ) �ش�ل ضم�ي وصر�ح(ثقافيا

القيم�ن ع�� ا�جموعات الرمز�ة واملادية لفهم وفك شفرة العالم من حولهم، وع�� التعامل معھ وفهمھ 

 
ً
 إبداعيا

ً
املش�لة مع �ثنوغرافيا ومع جميع �بحاث فإن من وجهة نظر معيار�ة وضعية، . ع�� أنھ مسعا

 . النوعية ذات الصلة، هو القياس و�حة البيانات ال�ي تم جمعها، و�عميم النتائج ال�ي تم التوصل إل��ا

 ما حول �ثنوغرافيا يأ�ي من معسكر ما �عد ا�حداثة، و�ركز ع�� إش�الية 
ً
وهناك انتقاد مختلف نوعا

نقد ما �عد ا�حداثة وما �عد "حيث ذكر ) Willis(حظة أد�� ��ا و�ليس وهذا مبطن بمال  . تأليف النص

 ملوضوع دراستھ
ً
 أك�� منھ ا�ع�اسا

ً
نقد ما �عد ا�حداثة  .3"البنيو�ة للمن�ج �ثنوغرا�� باعتباره �ش�ل بديال

ك�� ع�� ال��  . لإلثنوغرافيا يطرح التساؤل حول الطبيعة ال��ائية والرسمية للنص و�ستقرار �� املع�ى

�ختالف و�زدواجية �� كتابات ما �عد ا�حداثة يؤخذ بمع�ى أن ا�خط الذي يفصل العاملية عن ا�حلية 

1 Gengler, Justin, Mark Tessler, Russell Lucas, and Jonathan Forney (2017) “The Determinants and Impacts of 
Survey Attitudes in non-Western Contexts: Evidence from a Survey and Conjoint Experiment in an Arab Country,” 
unpublished, P.7. 
2 Willis, Paul (2000), The Ethnographic Imagination, Cambridge: Polity Press, p. 109. 
3 Ibid. p. 113. 
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 من . أصبح غ�� وا�ح �� دراسة الثقافة
ً
العاملية ليست ببعيدة ولك��ا تصبح وع�� نحو م��ايد جزءا

 .Marcus)مار�وس، ( 1ا�حلية

  يتبنون تجدر �شارة إ�� أن علماء �جتماع 
ً
املؤرخون  كما أنمن�جيات كمية ونوعية مختلطة،  أيضا

�� الدراسة ال�ي  بطاطواملؤرخ البارز حنا اعتمد . ع�� سبيل املثال، مؤرشفةع�� مواد �عتمدون �� أبحا��م 

من خالل فحص دقيق للت�و�نات وال�ي أنجزها والدة ا�حر�ات �جتماعية �� العراق أعدها حول 

و �عد ع�� مواد أرشيفية ومقابالت مع مسؤو�� �حزاب السياسية.  ،ياسية �� العراق�جتماعية والس

 2دراسة ا�حر�ات �جتماعية �� سور�اب بطاطو قام، ذا��ا ن�جيةامل�استخدام و عقدين من الزمن، 

 العالم العربيفي  في العلوم االجتماعیة انتاج المعرفة) 7(

 تحلیل مؤسسي --

��  )knowledge Production�" (نتاج املعر�� "دراسات عا�جت موضوع  ثالثصدرت �� �ونة �خ��ة 

صادر وغ��ها �� تقديم صورة سنستع�ن �� هذه املالعالم العر�ي مع ال��ك�� ع�� العلوم �جتماعية. 

 م نوعية.كمية �انت أ  ة،شامل

ملرحلة �و�� خضعت للف��ة ا . لثالثة مراحل �� العالم العر�ي العلوم �جتماعية تقسيم تطور  يمكن

 املبنية (orientalism)�ستشراقوجهة نظر  بانتشارهذه املرحلة  ا�سمت. �ستقاللما قبل  ال�ولونياليھ

 . حد �عيد ع�� مفاهيم عرقية واثنية�� إ

�ستعمار ع�� �نتاج املعر��، وتب�ي وجهات نظر  ةاملرحلة الثانية ركزت ع��  الضرورة للتخلص من سيطر 

وخ��ة  ، وتفهم وجهات النظر �ستشراقن ع�� �غي�� املفاهيم الكالسيكية املنبثقة إنقدية هدفت 

 ا�جتمعات ا�حلية.

من�جية وضعية  استخدامب ا�سمت، (postcolonialism) نياليھلو �� ما �عد ال�و  املسماةاملرحلة �خ��ة 

 أ يّ �� املؤسسات التعليمية والبحثية �� ا�جتمعات الغر�ية وتب�متبعة 
ً
نظر�ة تا�عة للمن�ج املارك��ي  طرا

 .) (dependency theoriesونظر�ات التبعية 

حسب أحد �حصائيات  2012عام  برزت خاللمع �ل هذا شهد العالم العر�ي أ�شطة بحثية م�حوظة  

حيث  �ان هنالك �� مصر ، لبنان ، قطر ، تو�س ، املغرب و�ردن نصف املؤسسات البحثية ��  ة،�خ�� 

1Marcus, E.  (1995), “What Comes (Just) After ‘Post’? The Case of Ethnography,” in Handbook of Qualitative 
Research, ed. NormanDenzin and Y. Lincoln (Thousand Oaks, London and New Delhi: Sage Publication 563-74, p. 
566. 
2 Batatu, Hanna (1999) Syria’s Peasantry: The Descendants of its Lesser Rural Notables, Princeton, N.J: Princeton 
University Press.  
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) 39) مركز ، تو�س (40) مركز بح�ي، �ردن (55وتصدرت مصر الدرجة �و�� �� عدد ( العالم العر�ي .

1.بحثية ) مراكز10) مركز وقطر عدد (27لبنان ( ) مركز،30، املغرب (مركز 

املش�لة الرئيسية ال�ي تواجھ لت�خيص �حصائيات املتوفرة مجمل هذه الدراسات استنتجت ان تمهيدا  

ث املستقل غ�� ، مما يجعل عملية البحلعالم العر�ي هو شلل الديمقراطيةاملؤسسات البحثية �� ا

 "ند�اك�"بأ��ا حسب �صطالح العامي  املراكز البحثية �عضو�مكن وصف  حر. ي موجودة  �� جو فكر 

 معظم نتيجة هذا الواقع هو أن  . (NGO’s) ؤسسات الغ�� ح�وميةأجنبية مثل املو  محليھ تخدم مصا�ح

القوات البحثية �� العالم العر�ي بقيت هامشية �� تأث��ها ع�� صنع القرارات والسياسات، وعدد ال بأس 

 نزح ل�خارج. العرب �جتماعبھ من علماء 

تم �� دراسة واسعة النطاق حول إنتاج املعرفة �� العلوم �جتماعية املعاصرة �� العالم العر�ي، وال�ي   

 Sari Hanafi and( س، الحظ �ل من ساري حنفي ور�جاس أرفانيتم��ا �حصاءات املذ�ورة أعاله اعتماد

Rigas Arvanitis(  التخلص من ع ركزتأن املوضوعات البحثية �� العلوم �جتماعية العر�ية ��

 cultural)  منظور "التمثيل الثقا��"إ�� افتقرت و ، والتحديث �ستعمار، والهو�ة الوطنية

representation) 
ً
الهو�ة الوطنية ع�� حساب دراسة املتعلقة بخاوف ا� جاءت، س�حنفي وأرفانيت . وفقا

 �� الدراسات العلمية  �� الواقع، .ات والعالقات العرقية�قلي
ً
ال�ي تتعامل مع الهو�ة العرقية نادرة

ونطاقھ وتمو�لھ ليست موحدة �� جميع أنحاء  وت��ة �نتاج البح�ي كما أن .والصراع �� ا�جتمعات العر�ية

 وال ح�ى املغرب العر�ي متخلف عن املشرق �� تأم�ن التمو�ل �جن�ي و��شاء مراكز البحوثو  .العالم العر�ي

تفوق �عددها مخرجات فكر�ة  العر�ي يقدمومع ذلك، فإن املغرب  .�� ش�ل منظمات غ�� ح�وميةع

 بحث�ر�عة، ا�حاور ذي  )Michael Burawoy( وي امن خالل تب�ي تصنيف ماي�ل بور و  مخرجات املشرق.

)، و�حث public research، بحث اجتما�� للعموم (بحث اجتما�� نقدي ، ) professional( اجتما�� م�ي

 من فإن  ، policy research)اجتما�� للسياسات (
ً
غياب معا�جة موضوع يتفردان بوأرفانيتس حنفي كال

حل املشا�ل �جتماعية ال أن  و�صالن إ�� نتيجة مفادهات السياسية وتأث��ها ع�� ا�ح�ومة، الدراسا

 من أهداف 
ً
غياب علم �جتماع النقدي السبب ��  كما أن .علم �جتماع �� الدول العر�ية�ش�ل هدفا

ذات  القضايايبدو أن اذ  . مشاركة علماء �جتماع �� قضايا البحث �خالقية واملعيار�ة�عود لقلة 

وكما يب�ن تحليل محتوى املواد ، الطبيعة العاملية قد غطت ع�� تلك ال�ي لها طبيعة محلية و�قليمية

 يبدو أن هناك املنشورة، 
ً
عمل ميدا�ي وجمع بيانات  ع�� ملتال�ي �ش املقاالت . أماللبحث النظري  تفضيال

. تلعب اللغة 
ً
 ثانو�ا

ً
 للغاية بصف��ا دور فإ��ا �شغل م�انا

ً
 مهما

ً
�� العلوم  �نتاج املعر�� لغة النشر �� ا

اللغة  ��ابصفم�ان��ا البارزة من �عز�ز اللغة �نجل��ية ومع التحول إ�� العوملة، تمكنت  .�جتماعية

 1  Hanafi, Sari and Arvanitis, Rigas,(2015) Knowledge Production in the Arab World, London: Routledge, P. 213. 
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من  % 94،  2007و  1998�رقام ال�ي �ش�� إ�� أن ما ب�ن عامي  اناقتبس املؤلف .  ومن هناالرئيسية للنشر

لغات يتم استخدامها �ش�ل  10�غيب اللغة العر�ية عن  .باللغة �نجل��يةصدرت املنشورات ��اديمية 

�غض  .باللغة �نجل��ية�� خصات �جتماعية من امل� % 85و "،Web of Science"متكرر �� قاعدة بيانات 

لذي �شمل العلوم (ا ك�ل �غض النظر عن التخصص تصدر من املنشورات % 98النظر عن التخصص، 

�ستخدام  .باللغة العر�ية %11باللغة �نجل��ية، والتطبيقية والطب والعلوم �جتماعية و��سانية) 

 �ؤكدو  .ا�جتمع ��ادي�يإطار العلمية يحد من النقاش العام خارج  املنشوراتا�حدود للغة العر�ية �� 

 حالةدراسات ب القيامومن خالل   .(public sociology) "العام" علم �جتماعع�� زوال  املؤلفان

إ�� أن  يخلص املؤلفانباللغة �نجل��ية)، واحدة ثالث �حف لبنانية (اثنتان باللغة العر�ية و الفتتاحيات 

مقاالت �� �أن كتابة و  ،سائل �عالم�سبب عدم ثق��م بو ��اديمي�ن ي��ددون �� املساهمة �� �فتتاحيات 

تظهر محتو�ات املقاالت �فتتاحية  وامللكية العلمية.ال��قية  �� موضوعوزن لھ أي ليس صفحات الرأي 

و % حول القضايا �جتماعية،  18و  ،بالسياسة) �انت تتعلق % 70أن الغالبية ( ،ال�ي تم أخذ عينات م��ا

 .% 5تل��ا القضايا الثقافية بنسبة تتناول املشا�ل �قتصادية،  % 6

التقر�ر الذي ألفھ عالم �جتماع  .الصورة املو�حة أعاله 2015صدرت عام  1وتؤكد دراسة رئيسية ثانية

تم إ�شاؤه الذي  يةالعر�ي للعلوم �جتماع للمجلسالتا�ع العر�ي  مرصدلل كتقر�ر او�� و�شر دمحم بامية

 و 
ً
 مؤخرا

ً
�شمل العلوم  إذالعلوم �جتماعية: ب املقصود�� �عر�فھ ملا  يتوسع أك�� ،لھ �تخذ من ب��وت مقرا

مجاالت متعددة ، باإلضافة إ�� وعلم النفس التار�خ علم �جتماع، �ن��و�ولوجيا، �قتصاد،السياسية، 

، التقر�ر �� مقدمتھ ويش�� .والدراسات الثقافيةا�جندر�ة، الدراسات ا�حضر�ة دراسات ال� التخصصات 

استمرار الصراع ��  عنإ�� حد كب��  ناجمة، �� ا�جامعات العر�ية" ذاكرة أ�اديمية ضعيفة"وجود إ�� 

�ستخف ذلك، لعالوة ع�� ". ضعف القدرة ع�� التواصل �جتما�� العر�ي"��  الذي ساهماملنطقة 

 بدورها ال�ي �ش�ل و املس��لك خلف اللي��الية ا�جديدة  ال�ي تقودالتقر�ر بتأث�� الثقافة 
ً
 يظهرا مل هيكال

 و�دافع .ناتجها الفكري �� �ل من الغرب والشرق �وسطلشر�ات و جامعات  ع�� ش�ل�ش�ل م��ايد 

قيمة �� حد ذا��ا ع�� أمل أن تؤدي إ�� التنو�ر �جتما�� وتحس�ن مهام  بوصفها املعرفة عنالتقر�ر 

 ا�جامعة.

حيث  ،تجارب �جيال املتباينةينعكس ع�� عدم �ستمرار�ة �� الذاكرة ا�جماعية ل�جامعات العر�ية 

 الشباب موقف يظهر �ساتذة
ً
 �عليم ا

ً
  يا

ً
 عن تقر�ر املعرف. ونبا�جيل �قدم أضعف مقارنة

ً
ة العر�ي قال

1 Bamyeh, Mohammed (2015) Social Sciences in the Arab World: Forms of Presence, Beirut, Lebanon: The Arab 
Council for Social Sciences., available at http://www.theacss.org/uploads/English-ASSR-2016.pdf. 

 ,Rima Majid) 2) المختار الھراس، دوریات العلوم االجتماعیة العربیة: مناھج، مداخل، ومقاربات. (1النھائي: (للتقریرانظر ایضا األوراق الخلفیة 
The Presence of  Social Science in Arab Civil Society Organizations  2015العربي للعلوم االجتماعیة،  ،بیروت: المجلس ،

http://www.theacss.org/pages/assm 

http://www.theacss.org/uploads/English-ASSR-2016.pdf
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.theacss.org%2Fpages%2Fassm&data=02%7C01%7Czureike%40queensu.ca%7C32309ca527c2446d24a308d5f778aba8%7Cd61ecb3b38b142d582c4efb2838b925c%7C1%7C0%7C636687020067195393&sdata=8nM71LdLJU0LdHeLHDYw%2BQndWHmkdzhukEUfV9u6WnE%3D&reserved=0
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ومنا�ج  ،ا�جامعات العر�ية بوجھ عام سياسات أبحاث سيئة للغاية" ، تظهر2014 الصادر �� العام

 كذلك و  ،�� صنع القرار قديمة
ً
 .1"�� مواكبة متطلبات مجتمع املعرفة املعاصر فشال

�قدم �� جامعة القاهرة �عد و ، لعلوم �جتماعيةلجامعة �� العالم العر�ي لد��ا �ليات  614٪ من 48

 .1991�عد عام  %70و  1950�عد عام تم تأسيسها من ا�جامعات العر�ية  %90. كما أن العالم العر�ي

من التيارات التكنوقراطية واللي��الية ، ظهرت تيارات مختلفة �� العلوم �جتماعية ��اديمية العر�ية 

 �� ا�جامعات الغر�ية، إ�� تيار  ، والشعبية
ً
�سلمة الذي ظهر �� اململكة العر�ية وال�ي ظهرت أيضا

ذرو��ا �� هذه التيارات السعودية واملغرب وا�جزائر �� ثمانينيات القرن املا��ي، و�� �عض ا�حاالت بلغت 

 ��جلعند دراسة موضوعات البحث العل�ي �� ا�جامعات العر�ية، . إ�� علم �جتماع �سالمي ةالدعو 

مثل العمالة الوافدة، حيث �ش�ل  موضوعاتندرة البحوث حول ب تتعلق ��و� :مالحظت�ن رئيسيت�ن

ع�� سبيل  اململكة العر�ية السعودية ودول ا�خليج �خرى �جانب �� غالبية الدول العر�ية، �� العمال 

تركز  إ�� نوع من الشذوذ يتعلق باململكة العر�ية السعودية ال�يالتقر�ر  �ش�� .غالبية القوى العاملة املثال،

 ، �� وقت �شهد فيھ اململكة العر�ية السعودية كتيار بح�ي �شط ووحيدا�جر�مة  �ع�
ً
 منخفض مستوا

ً
  ا

ً
 جدا

فسر ا�جر�مة ع�� أ��ا ان��اك للمعاي��  :؟ يقدم التقر�ر التفس�� التا��ما هو السبب .ا�جر�مة �� معدالت
ُ
ت

ان��ا�ات  ال تؤخذ ع�� أ��ا واحدة منبحد ذا��ا �عبارة أخرى، ا�جر�مة  . ال�ي ال تقرها السلطات ا�حاكمة

 حقوق املواطنة العاملية، 
ً
ع�� حد �عب�� التقر�ر،  ا�حاكم.  للنظامو�نما �� معرفة بصف��ا �ش�ل ��ديدا

البحث [�� اململكة العر�ية السعودية] تتوافق مع �تجاهات العامة ال�ي  موضوعاتمن الوا�ح أن "

 عن القيود املعروفة ع�� حر�ة البحثتتبعها السياسات و�يديولوجيات ا�ح
ً
أما املالحظة  .2"اكمة، فضال

مثل حقوق ��سان والعنف �سري  مغيبةموضوعات  ،إضافة أبحاث علمانية أخرى فتتعلق ب، الثانية

. ا�خصوصيةو ا�ح�ومية  والرقابة موظفي ا�ح�ومة وفسادودور املرأة �� ا�جتمع واملشاركة السياسية 

كما �ش�� و  . املتعلقة بت�و�ن املفاهيم �� العلوم �جتماعية العر�ية مجموعة املشكالت القضاياتث�� هذه 

، �غ��اب، املشاركة السياسية، ور�ما نضيف ا�جر�مة، فإن مفاهيم مثل ا�جتمع املد�ي، التقر�ر

 وا�خصوصية وغ��ها من القضايا تتطلب 
ً
 دقيقا

ً
 . لثقافاتل برةالعاملفاهيم العلوم �جتماعية  فحصا

 ال يتناول التقر�ر ، ع�� مستوى آخر
ً
، ع�� وجھ التحديد�� فلسط�ن، �� الضفة الغر�ية وغزة مبتكرة  أبحاثا

��  املقدمةبخالف �شارة إ�� فلسط�ن �� �رقام �جمالية  . ن �� إسرائيلوال تلك ال�ي انتجها الفلسطينيو 

يكفي  . البحثية الفعلية �� مختلف فروع العلوم �جتماعية ال توجد إشارة إ�� املبادرات، هذه التقار�ر

الفلسطينيون حول العنف أن �ش�� إ�� أبحاث العلوم �جتماعية ا�جوهر�ة ال�ي يقوم ��ا ، باختصار

1 Ibid. Bamyeh, p. 22. 
2 Ibid., p. 27 
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 الفضاء السي��ا�ي واملراقبة، ال�حة العامة، الالجئ�ن�سان، حقوق �، التمي�� ب�ن ا�جنس�ن�سري، 

(surveillance) .  1لقد أدرجت هذه املصادر ���يء من التفصيل �� م�ان آخر .

 تحلیل مھني --

�ان و  .العلوم �جتماعية العر�ية حول أوضاعتقر�ره الثا�ي ، 2018أصدر ا�جلس العر�ي للعلوم �جتماعية �� ب��وت عام 

 تطور العلوم �جتماعية العر�ية ابتداءً هو من قام بإعداد هذا التقر�ر الذي يناقش  ،عالم �ن��و�ولوجيا عبد هللا حمودي

التقر�ر أن �� ح�ن و .2016-2011 2010-2006، 2005-2000زمنية مختلفة:  مراحلع�� مدى ثالث و  من �لفية الثانية

مؤسسات �� تنوع الع�� التوسع و  ش�ل خاصوركز � ،تناول البنية التحتية إلنتاج املعرفة �� العالم العر�ي�ان قد �ول 

إضفاء الطا�ع امل�ي ع�� العلوم �جتماعية �� مجاالت علم �جتماع موضوع  التقر�ر الثا�ي يتناول ، فإن التعليم العا��

لتار�خ شمل اي�خ�� ل هذاتم توسيع . وقد التقر�ر الكتب والدور�ات. كذلك تناول و�ن��و�ولوجيا وعلم النفس �جتما��

الدراسات  لبةأطروحات طقام استشار�ون بإعدادها وكذلك لتقار�ر ال�ي ، واستبعد منھ او�قتصاد والعلوم �جتماعية

 .العليا

، و�عداد متغ��اتھ موضوع الدراسةالتأو�ل الهرمنيوطيقي للنصوص وتحديد ��عاد النوعية للبحث معا�جة باإلضافة إ�� 

 املن�جيات.و البحث واملوضوعات  و�ش�الياتواستخدام املفاهيم  واهتم بتطور  ،البيانات الكمية �ع�ن �عتبارأخذ التقر�ر 

املشرق (لبنان وفلسط�ن وسور�ا  ثم ،الكب�� (املغرب وتو�س وا�جزائر)العر�ي تناول الفصل �ول علم �جتماع �� املغرب 

�� ح�ن تناول الفصل الثا�ي �ن��و�ولوجيا �� املغرب  مستقل،�� فصل  ، فقد تمت معا�ج��امصرأما و�ردن والعراق)؛ 

زبينما  ،علم النفس �جتما��تم تناول الفصل الثالث و��  .يليھ املشرق  ،العر�ي
ّ

محتو�ات الدور�ات بالرا�ع اهتمامھ  رك

 .العلمية �جتماعية

  650 باإلجمال اختار املؤلف
ً
وشملت هذه  . تو�س 137ا�جزائر و 147 ،م��ا غطت املغرب 366، للقائمة ا�ختصرة كتابا

املركز �ول ��  ،الهو�ة والقيم بما �� ذلك ،احتلت الثقافةمن ناحية التغطية املوضوعية،  .املصادر النوعية والكميةالقائمة 

لتدين، �عالم ، التنمية، علم اجتماع �سرة، ااملن�جية النظر�ة و�ساليب ،يل��ا علم �جتماع السيا��ي ،املنطقة املغار�ية

�ان  ،و�املثل ،علم �جتماع الر�فيتتناول من العينة ا�ختارة، خمسة كتب فقط و  .التباين وعدم املساواةو ا�جماه��ي 

  القبيلة اجتماع علم�هتمام البح�ي �� 
ً
 سمات ال �شكالن البيانات وجمع امليدا�ي العمل أن لوحظ وقد للغاية. محدودا

  هذا يث�� أن خشية البيانات جمع �� �نخراط �� الباحث�ن تردد إ�� ذلك ويعزى  البح�ي. مهيمنة ع�� النشاط
ً
 جانب من ش�و�ا

كما . كبديل عن البحث امليدا�يتم استخدام البيانات الوثائقية  حيث ا�جزائر �� خاص �ش�ل ا�حال هو هذا �ان السلطات.

 فيما يتعلق باملن�جية التنظ��.لم ي��دد املؤلفون �� وصف النظر�ات ولكن ليس وعليھ،  .لتنظ��ل تفتقرالدراسات لوحظ أن 

عابرة عاملية أصبح سمة  حسب رأي وهذا ع�� ما يبدو �� ال�ي ��يمن.املنا�ج النوعية و�املقارنة مع املنا�ج الكمية، فإن 

 كن لبلدان وتخصصات علم �جتماع و�ن��و�ولوجيا ليس فقط �� الشرق �وسط ولل
ً
 .�� الدول الغر�ية �خرى  أيضا

بوصفها ، استخدام املفاهيم مألوفة التنمو�ةحيث �انت الدراسات ، 2005-2000، �و�� املرحلة الزمنيةشهدت لقد 

متغ�� مستقل بوصفها ع�� سبيل املثال، التنمية �جتماعية و�قتصادية فع�� حد سواء، ومتغ��ات تا�عة  ةمستقل اتمتغ�� 

1 Zureik, Elia (2016) Israel’s Colonial Project in Palestine: Brutal Pursuit, Milton Park, UK and New York: 
Routledge. 
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يتم ف أما املتغ�� التا�ع، .� �جتما�� واملشاركة السياسية للشباب وغ��ها�متغ��ات أخرى مثل ال�جرة والتغي أثرت ع��

 املرحلة الزمنية .وصف كيفية تأث�� صورة ا�جسد �نثوي ع�� أنماط التنمية ومشاركة املرأة�� استخدامھ ع�� سبيل املثال 

 ، 2010-2006الثانية، 
ّ

الفكري بالثقافة، أي اللغة  ��شغالكذلك  .، ال سيما �� تو�سالنسو�ةزت ع�� املرأة وا�حركة رك

شهدت ظهور مجموعات  ، 2016-2010 ،الثالثة . املرحلة الزمنية�� املعرفة �جتماعيةال�ي ساهمت  والدين والتار�خ والرموز 

 ظهرت  ".��رو " "،املوروث �سالمي"�روز عنقود مفاهي�ي و من املفاهيم 
ً
 ، التحر�رالنخب" نخبةمفاهيم أخرى مثل "أيضا

 إ�� أن ا�جزائر تقدم  املؤلفوخلص  ".تقدم"والتقدم  "تحرر "
ً
) cluster العنف �جموعة (عنقود تأسيس عن كيفية نموذجا

 .تطورت م��ا مفاهيم أخرى مثل العنف �جتما�� والعنف النف��ي والعنف القانو�ي وما إ�� ذلك

  540اخ��ل املؤلف قائمتھ املؤلفة من  ،املتعلق باملشرق  �� الفصل
ً
  240إ��  كتابا

ً
ال�ي ثالث الزمنية ال املراحلقسمها إ��  كتابا

.
ً
 ل 60 �ش�ل عشوائيواختار  تم ذكرها آنفا

ً
 ا�جغرافيا والقانون. �عا�جحذف خمسة كتب و لتحليل كتابا

غياب  لوحظو  .يليھ علم اجتماع الثقافة وتال ذلك النوع �جتما�� واملرأة والنسو�ة ،علم �جتماع السيا��يو�انت الهيمنة ل

أزمة  ،العنف ع�� موضوعاتاملرحلة �و�� وقد اشتملت  .والتصنيع ةلاعلم اجتماع التحديث والتطو�ر والعم �عا�جكتب 

 ،السلطةموضوعات  ع��املرحلة الثانية  . وركزتاصلتو والا�جتمع املد�ي  ،الهو�ة ،العوملة ،�ن��نت ،الذ�ورة ،علم �جتماع

 �� املرحلة ما ب�ن علم اجتماع العنفو الهيمنة الغر�ية  ،املرأة ،الدين ،علم اجتماع الدولة
ً
 املؤلف �ش�� ،2016-2011. وأخ��ا

 .والنسو�ة و�رهاب والدين والعلمنة ومجتمع املعرفة والعوملة موضوعات ا�جندرإ�� وجود 

�زمة )1(املشرق:  حول العلوم �جتماعية  كتب موضوعات جرت �غطي��ا ��ستة  ع�� وجھ التحديد ضبطوقد تم 

اإلم��يالية الثقافية؛ تتعلق بومسائل  العوملة التواصل،�� وسائل ال�ي رافق��ا تغ��ات والبظهور �ن��نت وارتباطها �جتماعية 

� �قضايا املرأة والنوع �جتما�� والتغي )3(�ستعمار �ستيطا�ي؛ بقضية فلسط�ن و  �ش�ل كب��العنف الذي تأثر  )2(

 )6( ؛هيمنة �نظمة �ستبدادية )5( ؛و���و ماركس  ومناظرات�جتماعية  اتالتقسيم الطبقي والطبق )4(�جتما��؛ 

 .�عكس تجر�ة املنطقة "مالئمة"حول ا�حاجة إ�� علوم اجتماعية  مسائالت

، 285 ع�� صر�ةملت العينة املتشا
ً
 .التحليل منالتقار�ر ، و�العادة، تم استبعاد �نجل��ية عنستة م��ا م��جمة  كتابا

 املرحلة��  .علم �جتماع الثقا��% 58علم ��سان و% م��ا �عا�ج 55 ،�و�� مجموعة من الكتب املرحلة الزمنية تضمنت

علم �جتماع  هيمنبينما  ،�جتماعية و�قتصادية وعلم ا�جر�مةالتنمية موضوعات برزت  ، 2010-2006ما ب�ن  الثانية

 يش�� هنا . و 2016-2011 الثالثة املرحلة الزمنيةالسيا��ي ع�� 
ً
�عا�ج إ�� تراجع الدراسات �جتماعية الكمية ال�ي  أيضا

ويعود لعلوم �جتماعية، ل الدعم املاديتو�ح حالة مصر أهمية دور القطاع ا�خاص ��  .الس�ان والديموغرافيا موضوعات

��  املركز القومي للبحوث �جتماعية �سا��ي الذي لعبھإال أن املؤلف يذكرنا بالدور  .انخفاض التمو�ل العام ذلك إ��

لتصنيف مدارس الفكر ال�ي ظهرت �� العلوم " خطاب"�ستخدم املؤلف �عب��  ،مدرسة الفكرالقاهرة. و�� حديثھ عن 

 :1 2016 و 2000�ن عامي �جتماعية املصر�ة ب

Social change  53%  ��خطاب التحول �جتما

Culture   33% خطاب الثقافة 

1
 47صفحة   ،2018ب��وت,  ،ا�جلس العر�ي للعلوم  �جتماعية، 2016-2000العلوم �جتماعية �� العالم العر�ي: مقار�ة �نتاجات باللغة العر�ية ، عبد اللة  ،حمودي
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Social Structure  13% خطاب البنية �جتماعية 

Others   1%             خطابات أخرى

 خالل الف��ة من عام �شهد التغيلقد 
ً
 م�حوظا

ً
 %43من ، حيث انخفضت �سبة املصادر  2016إ��  2000� �جتما�� تراجعا

 23إ��  % 51الثقافة كمدرسة للفكر خالل نفس الف��ة من �سبة املصادر ال�ي �عا�ج مضوعات انخفضت كذلك  % .21إ�� 

%)، مما 46إ��  %49و��ن علم �جتماع الك�ي تضيق (من فإن الفجوة بي��ا  ،املن�جية النوعيةتصدر ع�� الرغم من و  %.

 :النقطة التالية يقودنا إ��

"تواجھ دراسات علم �جتماع املعاصر �� مصر تحديات جمة يتج�� أولها �� النقص الصر�ح �� التفاعل مع ا�جدل النظري 

السيكية ع�� الكث�� من البحوث �� علم ا�حديث �� علم �جتماع ع�� املستوى الدو�� ... تط�� الطروح الوظيفية الك

بالنسبة للتطورات النظر�ة ا�حديثة ��جز قسم كب�� م��ا عن طرح نماذج دقيقة لقراءة التطورات ا�حديثة ��  �جتماع.

 . 1النظر�ة �جتماعية "

  167اعتمد التقر�ر ع��  ،�ن��و�ولوجيا و�� العودة إ��
ً
 %24من ا�جزائر و  %29 ،من املغرب %47 :من املغرب العر�ي كتابا

ظهر املوضوعات ال�ي تم تحليلها �� هذه الكتب أن �ن��و�ولوجيا الثقافية احتلت  .من تو�س
ُ
 ت

ً
�� املغرب وتو�س  ةمهيم م�انة

 والشف�ي. املدون استخدام الفول�لور % من خالل 58ا�جزائر بنسبة �� بينما جاءت  ،ع�� التوا�� %40و  %42بنسبة وذلك 

 هنا  .�� تو�س واملغرب وضعفت �سبتھ ،�� ا�جزائر �ش�ل تام�ن��و�ولوجيا السياسية  غاب موضوع ،�سبب الرقابةو 
ً
 أيضا

اعتمد وقد .إنتاج البلدان الثالثة �ان دون املستوى الدو�� ، فإنعندما يتعلق �مر بالتنظ�� واملن�جية ھ�ش�� املؤلف إ�� أن

ع�� الرغم من و  .املشرق واملغرب العر�ي ع�� املدارس الفكر�ة �ورو�ية و�نجلو ساكسونية من البحث �ن��و�ولو�� �� �ٍل 

غياب �ن��و�ولوجيا العر�ية ال�ي �عتمد ع��  ، فقد لوحظ�ستشهاد بالعديد من الدراسات �ن��و�ولوجية باللغة العر�ية

 . نظر�ات ومن�جيات الس�ان �صلي�ن

، تم تحليل سبعة وثالثون  ، حيثالتقر�ر علم النفس �جتما��يتناول الفصل التا�� �� 
ً
مقالة منشورة  144باإلضافة إ�� كتابا

 ،املشرق الذي يتألف من فلسط�ن ولبنان وسور�ا و�ردن والعراق :قسم املؤلف العالم العر�ي إ�� ثالث مناطقو  .�� ا�جالت

، ،بياتل��ا ثالث دول �� شمال إفر�قيا �� مصر والسودان ولي
ً
ُعمان و ا�جز�رة العر�ية املؤلفة من البحر�ن وال�و�ت  وأخ��ا

�ستحوذ املغرب و  .�� املشرق تم �شرها من الكتب  %50 .واململكة العر�ية السعودية وقطر واليمن و�مارات العر�ية املتحدة

. هذه الكتب الغالبة من النسبةع��  وحصلت مصر ،الكتب املنشورة�سبة من  %40ودول شمال إفر�قيا املتبقية ع�� 

ث �� و حاجة ملز�د من البحإ�� ا� �� ت�خيصھويش�� املؤلف  .�� شبھ ا�جز�رة العر�ية % من الكتب املتبقية، تم �شرها10والـــ

�سبة بحقيقة أن �شارة إ�� املصادر العر�ية استحوذت ع�� نصيب �سد من �� املقابل ورحب  .علم النفس �جتما��

عا�جت  ،لبحثالنقاش حول محفزات ا�� و .جديدةبليست  هذه املصادرع�� الرغم من أن نصف وذلك  ،جماليةاملراجع � 

من املقاالت �انت  %22.9 .والشباب وا�جر�مة وغ��ها األسرةاملتعلقة ب معظم املقاالت الظروف ا�حلية واملشا�ل �جتماعية

 51صفحة  ،2018ب��وت,  ،عر�ي للعلوم  �جتماعيةا�جلس ال، 2016-2000العلوم �جتماعية �� العالم العر�ي: مقار�ة �نتاجات باللغة العر�ية ، عبد اللة  ،حمودي 1
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 املقاالت. تمثل من املقاالت النوعية �� املائة فقط 5مقاالت كمية مع حوا��  �انت %92�� ح�ن  ؛نظر�ة ومعظمها تجر��ي

 %.85ال�ي �عتمد املن�جيات املركبة  املقاالت �سبة�� ح�ن بلغت  ،�� املائة فقط 2التجر�بية �سبة 

ا وعلم النفس والسياسة علم �جتماع و�ن��و�ولوجي :العلوم �جتماعية ع�� التخصصات التالية �� دور�اتتحليل ال�عتمد 

�سعة دور�ات من ال�و�ت ولبنان وا�جزائر ومصر والعراق ولبنان وتو�س واملغرب املؤلف اختار و  .و�قتصاد والتار�خ

: 30 التحليل . بلغ عدد املوضوعات ال�ي برزت ��و�مارات العر�ية املتحدة
ً
% 8و ،ضايا املرأةم��ا تتناول ق %13 موضوعا

، فقد  2016-2011، الثالثة %. أما املرحلة6�سبة  �سرة والطفولة والهو�ة ع�� ت موضوعاتح�ن حصل ��، الشباب قضايا

هذا  أن �قول املؤلفو  .والهو�ة ووسائل �عالم والسياسة واملرأةالشباب  موضوعات طفرة �� املقاالت ال�ي تتناول شهدت 

 التحّول 
ّ
 نتاجليس إال

ً
% 41 بينماسؤال بحث للقارئ، �� بداي��ا  تقدم �� املائة من املقاالت ثمانية وخمسون  .لر�يع العر�يل ا

املن�ج ع�� % اعتمدت 51�� ح�ن  "، "speculative% من املصادر اعتمدت من�جية تأملية2 ،�ش�ل عام م��ا تفتقد إ�� ذلك. 

إ�� أي تتم �شارة  ن املقاالت لمم %39��  .لعمل امليدا�ي% م��ا �شرت نتائج ا9% افتقدت لهذه املن�جيات، و39و ،النظري 

�عتبار ع�ن مع �خذ ��  ،)"تقنية "ادوات(املعتمدة لم تذكر أداة البحث % من املقاالت 51 ،وع�� نفس املنوال .من�جية بحث

 أن �ستبيان هو �داة �ك�� 
ً
% 45 �� ح�ن أن ،من املقاالت حاولت توضيح املن�جية املعتمدة% 54 .�� �ستخدام شيوعا

فيما  .البحث إش�اليةشرعت �� مناقشة نتائج البحث دون معا�جة ح�ى توضيح املن�جية املعتمدة، ال بل لم تحاول  م��ا

ليست ممثلة �� مجالت العلوم  ، ف�ي�� البلدان الغر�ية املتقدمة واملعتمدة املن�جية النوعية املتطورةتقنيات يتعلق ب

 .�جتماعية العر�ية

 
ً
 ،ومع ذلك يكن تم التعب�� ع��ا �ش�ل صر�ح ح�ى �ن.إن لم  �� النقاش يدرج التقر�ر عدة توصيات معظمها مضمٌن  ،وأخ��ا

، .�سليط الضوء ع�� �عض م��ا خاتمة هذا امل�خص،فمن املستحسن �� 
ً
هناك مجموعة محدودة من علماء �جتماع  أوال

إ�� أن �عمال املؤلف أشار . كما العوملة والعنف، الهو�ة ا�جندر،، (الطبقات) �� مجالإ�� معرفتنا  قدموا إضافةالذين 

العمل  �عتمدالبحوث التجر�بية ال�ي  ��ببطء  وتتم معا�ج��ا ،التار�خية والوثائقية تتناقص �� العلوم �جتماعية العر�ية

�ك�� الذي يدور �� العلوم �جتماعية �وسع لكن ا�خطوات ال�ي يتم اتخاذها تظل محدودة وال عالقة لها بالنقاش  .امليدا�ي

،  شمولية.
ً
محاوالت كما أن  .�� تجر�ة العالم العر�ي �صيلةلغياب النظر�ات واملن�جيات �جتماعية املؤلف يأسف ثانيا

لهذه وال �عتمد التحليل العميق  ال تزال ش�لية ،ما هو مفيد من العلوم �جتماعية الغر�ية�ستلهام �ش�ل جدي م

، �ش�ل النظر�ات
ً
 كذلك �فتقر، و العلوم �جتماعية �� العالم العر�ي�� مجال نشر ا�حرك الرئيس للاملصا�ح التجار�ة . ثالثا

�� مجال تمك�ن الوامل أحد عوهذا �شمل الدور الهام الذي تلعبھ ا�جامعات �  .حصر ا�خطوطاتاملؤسساتية �� إ�� �ليات 

 ع�� النحو التا��: اية ت�خص تحفظات املؤلفمالحظة مهمة للغ .معاي�� التم��

 زيادات مع ،عليھ ءوالبنا المتناول الموضوع في اآلخرون كتبھ بما باإلحاطة بصورة استثنائية إال الباحثون يهتم ال "كما

فرضيات.  أو مفاھيم وتوضيح ،الهادف النقد تتب�ى  ماقل تلخيصات شكل على عادةً فيكون ءالبنا ذلك حصل نوعية. وإن

 نالحظ لكننا - طبيعي وھذا -�و��  الدرجة في لغتهاالعر�ية �� و نة،محي غير األخيرة ھذه تبقى ،الحاالت معظم فيو

 .1األجنبية" االجتماعية العلوم ولغات العربية بين فيھ المرغوب للمزج النسبي الضعف

 .  116صفحة  ،201ب��وت,  ،ا�جلس العر�ي للعلوم  �جتماعية، 2016-2000العلوم �جتماعية �� العالم العر�ي: مقار�ة �نتاجات باللغة العر�ية ، عبد اللة  ،حمودي 1
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 صیاغة المفاھیم انتاج المعرفة في ظل االستعمار، انظمة المراقبة، والعامل الدیمغرافي: )8(

باالستناد ع�� املساهمات ال�ي ظهرت �� مجلة عمران، مجلة العلوم �جتماعية ال�ي تصدر عن املركز العر�ي 

هذا القسم املفاهي�ي من الورقة  ثالثة امثلة �� لألبحاث ودراسة السياسات �� الدوحة، قطر، أع��م مناقشة

 �� رفة �جتماعية ذات الصلة با�جتمع العر�ي: دراسة حالة  تتناول إنتاج املع 15 ا�ختاره من
ً
سنبحث أوال

، تطبيق إطار املراقبة من أجل فهم مستوى �داء �� 
ً
موضوع العالقة ب�ن �ستعمار و�نتاج املعرفة؛ ثانيا

 ،
ً
 الديموغرافية والديموقراطية. العالقة ب�ن الدولة العر�ية �� ظل املرحلة �ستعمار�ة وما �عدها؛ ثالثا

محاور دوریة عمران للعلوم االجتماعیة              

 ا�حور  العدد التار�خ

 النمو املعاق والتنمية املستدامة 1 2012تموز/ يوليو 

 �غ�� أنماط التّدين �� العالم العر�ي 2 2012أكتو�ر/ �شر�ن �ول 

 التحوالت الديمغرافية �� الوطن العر�ي وقضايا التنمية 3 2013�انون الثا�ي/ يناير 

 جدليات �ندماج �جتما�� و�ناء الدولة الوطنية �� الوطن العر�ي 4 2013نيسان/ أبر�ل 

 التفاوت �قتصادي والتنمية �قتصادية 5 2013تموز/ يوليو 

 أنظمة املراقبة �� الوطن العر�يممارسة  6 2013�شر�ن الثا�ي/ نوفم��

 )2ممارسة أنظمة املراقبة �� الوطن العر�ي ( 7 2014�انون الثا�ي/ يناير

 ال�ولونيالية الصهيونية �� املمارسة: حالة فلسط�ن 8 2014نيسان/ إبر�ل

يات �� املشرق العر�ي الكب�� 11 2015�انون الثا�ي/ يناير
ّ
 املسألة الطائفية وصناعة �قل

 راهن القبيلة �� الوطن العر�ي 15 2016�انون الثا�ي/ يناير

 أزمة املدينة العر�ية 16 2016نيسان/ إبر�ل

 حالة املغرب -سوسيولوجيا إنتاج املعرفة ال�ولونيالية  17 2016تموز/ يوليو

 2راهن القبيلة �� العالم العر �ي  19 2017�انون الثا�ي/ يناير

 الشباب العر�ي: قضايا ال�جرة والتنمية 21 2017تموز/ يوليو

 ا�حراك النسائّي العر�ّي �� مدن الرجال 25 2018تموز/ يوليو
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 وإنتاج المعرفة دراسة الحالة األولى: االستعمار 
املغلوب ع�� أمرهم وضم �را��ي.  وبالشعيرتبط �ستعمار �� املقام �ول باستخدام العنف ��دف إخضاع 

و�مر الذي ال يقل أهمية، هو كيف ينخرط �ستعمار �� إنتاج املعرفة �ستعمار�ة من أجل �عز�ز مشروع 

. عالم �جتماع املغر�ي دمحم فو�ار ع�� عن هذه تورطھ �� أعمال العنف  سيادتھ �ش�ل يحول من إظهار

 القضية بإيجاز عندما قال:

ن �ستعمار يمثل هيمنة ع�� مجتمع آخر بالقوة العسكر�ة قصد استغالل ثروات هذا"واذا �ا 

ا�جتمع ّوطاقاتھ البشر�ة واملاديةّ و�ذا �ان �ستعمار واذالل ��سان بدعوى "عدم تحضره" وحاجتھ إ�� 

قــط عــلــى الـــقـــوة الــمــاديــة والــعــســكــر�ــة لــفــرض تجاوز الفو��ى والتأخر، فـــال غـــرابـــة إن وجـــدنـــا أنـــھ ال �ــعــتــمــد فــ

ســيــطــرتــھ عــلــى ��ــســان وا�جال  بل يتوسل أيضا  بالسلطة الرمز�ة ملمارسة تأث��ه �� أفــراد ا�جتمع املستعمر 

لدى هذه ا�جتمع؛ ولعل من أبرز وتكريس املثاقفة املفروضة، وقولبة الذهنيات �غية خلق القابلية لالستعمار 

 1".أدوات هذه السلطة املعلم والطبيب

، دراسة �ستشراقوغ�ي عن القول، أن إدوارد سعيد �ان �خصية فكر�ة معروفة، وقد قّدم لنا �� كتابھ 

فھ الغرب وا�جموعات التا�عة لھ،  لتمثيل وتخيل الشرق 
ّ
 وظ

ً
 - حول إنتاج املعرفة �ستعمار�ة بوصفها من�جا

 ثقافتھ وفنھ وعلمھ وديانتھ، لتصبح املعرفة وا�خطاب أداة من أدوات القوة �ستعمار�ة.

وقد ركزت مساهمات مجلة عمران، حول املعرفة �ستعمار�ة، ع�� املغرب وع�� توثيق مراحل مختلفة من 

فر�سيون �� املغرب ).  ويشرح املؤلف �� إحدى املقاالت، كيف قام ال15الوجود الفر���ي فيھ (أنظر ا�حور 

 من استخدام الوسائل "السلمية"، وكيف تطورت أماكن 
ً
بمناقشة استخدام القمع العنيف للس�ان بدال

 ضد التوغل الفر���ي. وقد ترافق ا�حضور الفر���ي مع دعوة لبناء معرفة إثنوغرافية 
ً
العبادة  لتصبح م�جأ

تعرض ورقة ثانية عملية التمدن حيث ًيالحظ محلية من أجل �عو�ض ما قام الفر�سيون بالقضاء عليھ. و�س

أ��ا تختلف عن أش�ال التمدن الغر�ية. ففي حالة املغرب، التمدن ال �ع�ي تب�ي القيم ا�حضر�ة كما ��. كما 

أن ا�حراك ا�جتم�� ترافق مع �حتفاظ بالقيم الر�فية وقيم �سالم، وقد صاحب ذلك إ�شاء جيوب ر�فية 

 من ال��وليتار�ا العلمانية، ال�ي �ان �� املدينة عرفت بما ي
ً
طلق عليھ اسم "ا�جتمع القب�� ا�حضري". و�دال

يتوقعها الفر�سيون، جذبت املعارضة السياسية الراسية �� ا�حر�ات الدينية، أتباع القادم�ن ا�جدد إ�� 

والهندسة �جتماعية  املدن. �� املادت�ن املتبقيت�ن، يؤكد املؤلفان ع�� استخدام الفر�سي�ن للقوة الناعمة

إلحداث التغي��، و�� حالة واحدة يؤكد املؤلف أن الفر�سي�ن استخدموا تقار�ر مفصلة أعدها 

.    70، ص 2016، صيف 17، رقم 5"سوسيولوجيا �نتاج املعر�� ال�ولونيا��: �شان ال��بية والتعليم �� املغرب" العدد   ، فأو�ردمحم 1  
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الب��وقراطيون وعلماء �جتماع وغ��هم ليتيحوا للمحتل الفر���ي تفاصيل حول ا�حياة �� املغرب. وقد تم 

 .استخدام هذه الدراسات نفسها من قبل الفر�سي�ن �حكم املغرب

 المعاصرةفي ظل الدولة العربیة دراسة الحالة الثانیة: المراقبة 
يقومون بمراقبة الناس. كما أ��ا �انت  و�انت الرقابة تحدث �� سياق ا�حياة اليومية لأل�خاص الذين �ان

 من السياسات �ستعمار�ة ال�ي وظفت الرقابة �� �جراءات الب��وقراطية والتعدادية
ً
 رسميا

ً
 تمثل جانبا

(�حصائية) والقانونية ال�ي ��دف إ�� السيطرة ع�� �را��ي وع�� تصنيف الس�ان، وهو نمط يصفھ �عض 

. وقد ع�� إدوارد سعيد عن ذلك بإيجاز عندما وصف القياس (panopticism)  الباحث�ن "باملراقبة ا�جماعية"

بوصفها ش�ل من أش�ال املراقبة �ستقصائية. "لتقسيم، �شر، تخطيط،  ال�خ��ي الك�ي والتصنيف

�� �صل)"، كما قال، "�� واحدة من مالمح  -جدولة، فهرسة و��جيل �ل ما يلوح �� �فق (وخارج البصر 

ة ) إ�� أن "قو Ann Stolerستولر ( آن التوقعات �ستشراقية". وعالوة ع�� ذلك، �ش�� عاملة �ن��و�ولوجيا

 
ً
 ثقافيا

ً
 فقط. وال �عد التصنيف هنا عمال

ً
الفئات تكمن �� قدر��ا ع�� فرض ا�حقائق ال�ي تصفها ظاهر�ا

 و�نما عمل سيا��ي قوي" (
ً
 ).8: 2010حميدا

يمكن للمرء أن يجادل بأمان أن �ستعمار و�م��يالية �انتا وراء الدافع لتطو�ر تكنولوجيات حديثة من قبل 

الضبط ، برزت املراقبة باعتبارها ضرور�ة إلدارة الس�ان و�را��ي. كما أ��ا ساهمت �� الدولة  للمراقبة و 

إدخال ابت�ارات ع�� استخدام التعدادات، و�حصاءات، والبصمات، وتفاصيل املالمح بما �� ذلك القزحية 

 والتعرف ع�� الوجھ، واملمارسات �لك��ونية �� ال�جون. 

ا�خصص ملوضوع املراقبة �� مصر،  )7و  6(انظر محور  مجلة عمرانتكرس �وراق ا�خمس �� ملف 

�م��اطور�ة العثمانية، الوالية ال��يطانية ع�� فلسط�ن، مراقبة إسرائيل لألقلية الفلسطينية واستخدام 

 وسائل التواصل �جتما�� خالل الر�يع العر�ي �� تو�س. شهدت ف��ة ما �عد �ستقالل قيام الدولة العر�ية

 :بتطو�ر أجهزة مخابرا��ا إ�� درجة أن الدولة قد سميت بدولة ا�خابرات. املقالة حول مصر لها عنوان مناسب

(من البصاصة إ�� الصراع والعنف). ويشرح املؤلف بأن نطاق املراقبة توسع بتوسع ب��وقراطية الدولة 

 املصر�ة.

وتتنوع �� وظائفها �لما �عقد بناء الدولة وتزايدت "لقد تحولت عمليات املراقبة املباشرة إ�� مؤسسات تتعدد 

حدة املعارضة للنظم السياسية، كما تحولت إ�� مز�د من �عتماد ع�� القوة الرمز�ة للدولة وأجهز��ا 

�وسع ليصبح العنف أداة غ�� مباشرة إلخضاع �فراد  الدوائر �جتماعية الرقابية، و��� تحو�ل العنف إ��

 وضبطهم".
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دم املؤلف مفهوم فو�و  حول ا�ح�ومية كحجر زاو�ة �� تحليلھ، ألن هذا املفهوم يجسد الطرق املباشرة �ستخ

وغ�� املباشرة للمراقبة والتحكم، وكذلك استخدام التكنولوجيا والتحليل الوثائقي. كما أنھ يؤكد ع�� مفهوم 

 فو�و حول التأديب و�نضباط الذا�ي.

هو أ�عد من مراقبة �فراد أو �شياء أو ا�جموعات أو ح�ى النظم، و��� ما هو "�ش�� مفهوم املراقبة إ�� ما 

أ�عد من استخدام �ساليب غ�� املباشرة �� املراقبة �استخدام التكنولوجيا وجمع البيانات وتحليلها؛ أنھ 

�حكم الذي �ستخدم بمع�ى أقرب إ�� مفهوم ا�ح�ومية باملع�ى الذي استخدمھ ميشيل فو�و، وهو أنھ فن ا

��دف إ�� تنظيم الس�ان وضبط سلوكهم ع�� املعرفة وا�خطاب السيا��ي وتقنيات القوة ال�ي توفر ألجهزة 

الدولة سيطرة ع�� �فراد من ناحية، وتجعل الذوات الفردية قادرة ع�� �نضباط الذا�ي، ومن ثم ا�خضوع 

بط والنظام من جهة وتكنولوجيا �نضباط من ناحية أخرى. فا�حوكمية ��ذا املع�ى تجمع ب�ن تقنيات الض

 1الذا�ي لألفراد من جهة أخرى."

، �� وقت 1948-1919وع�� عكس املثال أعاله، جاء استخدام املراقبة من قبل ال��يطاني�ن �� فلسط�ن ب�ن 

 �ان فيھ ال��يطانيون �ستخدمون وسائل عنيفة �حار�ة املقاومة الفلسطينية. و�ركز املؤلف ع�� النظام

و�ل ذلك باسم القانون والنظام. وهكذا أصبح  -القانو�ي وكيفية استخدامھ لتقو�ض املقاومة الفلسطينية 

النظام التشري�� أداة يتم توظيفها لتمو�ھ النوايا ا�حقيقية لل��يطاني�ن والذي، كما يب�ن املؤلف، تم وضعھ 

ن. كما أن النظام التشري�� هذا �ان هو لتدم�� املقاومة الفلسطينية وتيس�� �ستعمار الصهيو�ي لفلسط�

لقمع املقاومة الفلسطينية. باإلضافة  1948نفسھ الذي احتفظ بھ الصهاينة ليقوموا باستخدامھ �عد عام 

إ�� ذلك، أصبح النظام التشري�� أداة لتجر�م �فعال السياسية ، �األ�شطة النقابية ع�� سبيل املثال. و�� 

ات �حتالل الصهيو�ي لفلسط�ن، حيث تم �شر أدوات للمراقبة ع�� نطاق واسع ورقة أخرى، تم تناول تداعي

 �� القطاع العر�ي، سواء �� إسرائيل نفسها أو �� �را��ي ا�حتلة.

، اشتمل موضوع املراقبة ع�� ورقة حول �م��اطور�ة العثمانية، حيث أصبح استخدام الفضاء 
ً
وأخ��ا

�� ��اية املطاف، من السمات البارزة ل�حياة العامة للمواطن �� القرن�ن  والرأي العام   العام الهابرما��ي 

التاسع عشر والعشر�ن. جوهر الفضاء العام هو أنھ �سمح باملشاركة الديمقراطية من خالل ما وصفھ 

�كراه. وقد �ان الهدف من املراقبة �� �م��اطور�ة و  �جبار هابرماس بالعمل �تصا�� الذي يخلو من

العثمانية �� القرن التاسع عشر السماح ل�ح�ومة باستغالل الرأي العام والفضاء العام كعنصر�ن توأم�ن 

 من أر�عينيات القرن التاسع عشر، �شرح املؤلف كيف بدأت 
ً
�� جمع املعلومات ألغراض إدار�ة. بداية

ياها �ش�ل م����، وجمع املعلومات عن هو���م، والتنصت عل��م �� �ماكن ا�خاصة ا�ح�ومة بمراقبة رعا

. 13، ص 2013، خریف  6والعنف : الیات المراقبة في الدولة المصریة الحدیثة " عمران ، العدد  زاید، " من البصاصة الى الصراع  احمد  1 
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 �� تقار�ر املراقبة ال�ي يتم رفعها إ�� �والعامة �ا
ً
قا�� واملساجد. يتم تمر�ر مثل هذه املعلومات عادة

اتھ. وهكذا، حدث السلطات بما �� ذلك الشرطة ا�حلية واملسؤول�ن �ع�� ح�ى يتم تقديمها إ�� السلطان ذ

 .
ً
 تحول حاسم �� مفهوم أن ي�ون الفرد مواطنا

هنا، يمكن أن يقدم إلينا مفهوم املراقبة فرصة اللتقاط هذه التأث��ات؛ فبوصفها ممارسة حكم ��  يقد "

 ولك��ا». مفهومة«�م��اطور�ة العثمانية �� منتصف القرن التاسع عشر، �انت املراقبة أداة �جعل العامة 

� العام. وال بد من �� الوقت نفسھ ممارسة تأسيسية للواقع �جتما�� بتعر�ف جديد للسياسة وا�ح� �انت

ا�حكم العثما�ي، أو �نظمة �ستبدادية �خرى �شارة ا�� ان املراقبة لم تكن م��ة خاصة تم�� 

ع�� النحو املب�ن هنا ممارسة املزعومة؛ ّ�شارة إ�� أن املراقبة لم تكن م��ة خاصة ت�ي إذ �انت املراقبة 

شائعة انت�جها العديد من ح�ومات دول القرن التاسع عشر والقرن العشر�ن، أ�ان �� أورو�ا الغر�ية أم �� 

آسيا أم �� الشرق �وسط، وأ�انت أنظمة تلك الدول  لي��الية أم استبدادية أم شمولية. لقد �انت 

1."باختصار، سمة مش��كة ل�حداثة

 العالقة بین الدیموغرافیة والدیموقراطیة في العالم العربي.دراسة الحالة الثالثة: 

 بطبيعتھ، فبعد �ل ��يء، الديموغرافيا تنطوي ع�� احصاء 
ً
، ال يبدو موضوع الديموغرافيا سياسيا

ً
ظاهر�ا

ا�حيادية عندما ) وآخرون، فإن �حصاء يفتقد إ�� Foucaultوتصنيف الناس. ومع ذلك، وكما أظهر فو�و  (

 �� إعطاء 
ً
�شارك ا�ح�ومات فيھ. تلعب عوامل العرق وا�جنس والعمر واللغة وح�ى املنطقة ا�جغرافية، دورا

، ال سيما �� مناطق متنازع
ً
 سياسيا

ً
ع. �� الواقع ، تم إدخال مفهوم السياسات عل��ا الديموغرافيا منحا

والسياسة تحت رعاية ا�ح�ومات.  (sociobiology)اء ا�حيو�ة من قبل فو�و إلبراز العالقة ب�ن علم �حي

يوسف كر�اج، وهو ديموغرا�� معروف �� الشرق �وسط، لم يتورع عن إدراج الديموغرافيا �� العالم 

�سالمي �� سياق "حوار ا�حضارات" ب�ن الشرق والغرب. يتساءل كر�اج، �� عنوان بحثھ الذي �شرتھ مجلة 

، شتاء  3للثورة الديموغرافية أن تؤدي إ�� ثورة ديمقراطية؟ " [عمران، العدد  ، "هل يمكن2013عمران عام 

) وآخر�ن �� Samuel Huntington]. �� بداية البحث، �ستند كر�اج إ�� حجة صامو�ل هنتنغتون (2013

لصراع ا�حضارات ب�ن الغرب والشرق. و�� عنوان  (essentialized explanation)رفضھ للتفس�� �سا��ي 

تابھ الالحق "تقارب ا�حضارات" يجيب كر�اج عن �ساؤلھ السابق من خالل اختياره ملفهوم "التقارب" ك

(convergence)   من �ختالف �� التحول الديموغرا�� للمجتمعات املسلمة وغ�� املسلمة. كيف توصل 
ً
بدال

عمون أنھ عندما تتجاوز �سبة إ�� هذا �ستنتاج؟ وهو �عتمد ع�� توقعات الديموغرافي�ن �خر�ن الذين يز 

% من الس�ان، ينب�� ع�� املرء أن يتوقع �غ�� اجتما�� جذري. باالستناد 50الشباب املتعلم�ن �� ا�جتمع الــ 

 1 .  68، ص  2013 خریف  6یرلي، "المراقبة وتشكیل الحیز العام في اإلمبراطوریة العثمانیة" عمران ، العدد  جنكیز ك 
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 ب�ن 
ً
ع�� فكرة وجود �شابھ ديموغرا�� تار��� ب�ن أورو�ا والشرق �وسط املتمثل بنسب انتشار التعليم، أوال

، وصلت �سبة معرفة القراءة والكتابة �� العالم العر�ي 2010فإنھ وهكذا، �� عام الذ�ور ومن ثم ب�ن �ناث، 

%. تصل ب�ن النساء إ�� نفس النسبة 90% و 80سنة ب�ن  19-15ب�ن الذ�ور الذين ت��اوح أعمارهم ب�ن 

من الرجال. باستثناء السودان واليمن ومور�تانيا واملغرب. ترتاد النساء مؤسسات التعليم العا�� بنسبة أك�� 

 �� ا�خمسينيات إ��  40من  (life expectancy)ارتفع متوسط العمر املتوقع 
ً
 �� عام  75عاما

ً
. 2010عاما

خالل الف��ة �نتقالية ليصل إ�� املعدل الوسطي �ورو�ي ��  3إ�� أقل من  7.5انخفض معدل ا�خصو�ة من 

وتركيا وتو�س. انخفضت معدالت الزواج �ش�ل �� املغرب  2)، حوا�� 1.6)، لبنان (1.8دول مثل إيران (

 لكر�اج، endogamyم�حوظ وكذلك معدالت زواج �قارب (الزواج ب�ن �قارب 
ً
). �ل هذه املؤشرات، وفقا

 �عكس التقارب ب�ن الغرب والشرق.

حول موضوع  2017�� املؤتمر السنوي الذي نظمھ املركز العر�ي لألبحاث ودراسة السياسات �� مارس 

) النقاط 2017، خر�ف 6شباب العر�ي: ال�جرة واملستقبل، أظهر تقر�ر موجز �شرتھ مجلة عمران (العدد ال

 الرئيسية التالية:

% عن رغب��م بال�جرة �ش�ل دائم من أوطا��م، و�ذا ما نظرنا إ�� �عر�ف عمر الشباب من 25أعرب  .1

 %.35مة ترتفع إ�� ، نجد  أن �سبة الذين يرغبون �� اختيار ال�جرة الدائ35إ��  25

مالي�ن عر�ي �جروا من  5، 2014و  2000باستثناء الالجئ�ن، �ش�� التقديرات إ�� أنھ ب�ن عامي  .2

 بلدا��م �م.

 20مليون، أي بز�ادة كب��ة قدرها  88إ��  2040من املتوقع أن يصل عدد الشباب العر�ي �� عام  .3

 .2005مليون منذ عام 

سنة وتلك ال�ي تقل  15تنخفض أعداد الذين تقل أعمارهم عن التحول الديموغرا�� يحدث عندما  .4

، �� ح�ن يزداد عدد الشباب. تتم�� هذه الف��ة بازدياد عدد الباحث�ن عن فرص  65أعمارهم عن 
ً
عاما

 عمل بما يتجاوز قدرة سوق العمل ع�� استيعا��م ما لم يكن هناك تخطيط اقتصادي سليم.

5.  
ً
ضمان ا�حقوق �جتماعية و�قتصادية وحقوق املواطنة  يجب أن �شمل التخطيط التنموي أيضا

 �� مواجهة السياسات التنمو�ة ال�ي ��يمن عل��ا القادة السلطو�ون. تقر�ر م�خص يحذر من ذلك:

"ما لم ي��افق �نتقال الديموغرا�� مع انتقال ديمقراطي مؤس��ي قائم ع�� فهم التنمية بصف��ا،  و��ون 

بصف��ا خيارات وفرصا، أي حر�ة يمتلك بھ الشباب العر�ي نفسھ و��ون صوتھ  صوتھ ًع�� فهم التنمية

مسموعا. فالشروط ال�ي حكمت اندالع حر�ات �حتجاج والثورات، وال�ي �انت �� معظمها نتاج �نتقال 

 هذا التوتر.املؤس��ي �صال�� ً،ال تزال مستمرة و�عد ال�جرة الفعلية وال�جرة �حتمالية �� آن  من أبرز نتائج 
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% 43% من املهاجر�ن هم من الذ�ور و 57عند النظر �� �جرة املرأة العر�ية، �ش�� التقديرات إ�� أن  .6

�جتماعية  من �ناث. ويش�� التقر�ر إ�� أن هناك حاجة إ�� مز�د من البحوث لدراسة ا�جوانب

ل�جرة النساء العرب، وال سيما ا�حالة �جتماعية و�قتصادية للنساء املهاجرات. ب�ن النساء 

% من الرجال 20% للرجال)، �� �ردن حوا�� 8% (مقارنة بـ 11اللبنانيات، تبلغ معدالت ال�جرة 

 والنساء ��جلون معدالت ال�جرة.

 (رأس املال البشري تصل �سبة ال�جرة ب�ن ��خاص املؤهل�ن ت .7
ً
 عاليا

ً
 علميا

ً
)  human capitalأهيال

ة جرل هعلى معدأئر الجزاتسجل إ�� النصف مقارنة بالنسبة �جمالية للذين يرغبون بال�جرة.  

لمهاجرين ا. من بين جميع 2010العام % في 22.3لى إلتصل من ذوي الكفاءات العليا  للعاملين 

لعاملة ى القوا% من 86�ستوعب با ب، وأورولمغرامن  %52ى التعلي�ي العال، لمستوذوي ا

ذات املستوى التعلي�ي الرفيع. أعرب حوا�� الثلث من أولئك الذين يرغبون بال�جرة إ�� لمغربية ا

 أورو�ا عن استعدادهم للقيام بذلك �ش�ل غ�� قانو�ي.

�م�ي للدول �عضاء، من الوا�ح أنھ بينما يتم تحف�� �تحاد �ورو�ي من خالل النظر �� الوضع  .8

 فإن الوضع �قتصادي هو الذي يدفع العرب لل�جرة.

فلسط�ن تمثل معضلة �� التخطيط الس�ا�ي. ��يمن الشباب ع�� الهرم الس�ا�ي، حيث �ش�ل هؤالء  .9

% من �سبة الس�ان �� ح�ن أن أولئك الذين تز�د أعمارهم 39سنة  14و  0الذين ت��اوح أعمارهم ب�ن 

% من الس�ان. أك�� من ثلث أولئك الذين ��اجرون حاصل�ن ع�� درجة 5�لون عن الست�ن �ش

 28الب�الور�وس. الالجئون الفلسطينيون �� لبنان يمثلون حالة خاصة، ارتفاع �سبة البطالة والفقر (

%) وا�عدام ا�حقوق �قتصادية والسياسية واملدنية تمثل الدافع وراء ال�جرة ا�خارجية ع�� نطاق 

 ى هذه النسبة. واسع لد

يدعو التقر�ر إ�� إ�شاء هيئة تحت رعاية جامعة الدول العر�ية لتنظيم ال�جرة العر�ية إ�� أورو�ا  .10

والدول �خرى. كما يدعو التقر�ر إ�� التنسيق مع مؤسسات التعليم العا�� ال�ي �ستقبل الطالب 

 العرب ا�حتمل�ن والباحث�ن عن مز�د من فرص التعليم.

 وإنتاج المعرفةالجندر  )9(
 خالل التعلي�ي والتحصيل العدد ناحية من كطالبات الرجال ع�� يتفوقن النساء أّن  املعروفة، ا�حقائق من

قبل الدراسة من ين�ح�ن الال�ي النساء أعداد أّن  كما الثانوّ�ة. �عد ما وح�ى الدراسة من �بتدائّية املراحل
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 �� الرجال، مقابل م�حوظ �ش�ل ت��اجع النساء �سب لكن ال.الرج لدى م��ا أقل الب�الور�وس، درجة إتمام

 والدكتوراه. العليا الدراسات مراحل

 �حملة ٠،٩٨ من ٢٠١٦ عام فلسط�ن �� الرجال إ�� النساء �سبة تراجعت لإلحصاء، اليو�س�و مركز بحسب 

 نفس تراجعت كذلك، قطر �� �عادلها. ما أو الدكتوراه درجة �حملة ٠،٠٨ إ�� �عادلها ما أو الب�الور�وس درجة

 هذا �عادلها. ما أو الدكتوراه لدرجة ١.١٦ إ�� �عادلها ما أو الب�الور�وس لدرجة ٢.٢٨ من العام نفس �� النسبة

ب�ن العالم دول  من العديد �� فالنتائج العر�ّية، الدول  ع�� يقتصر ال النمط
ُ
 والرجال النساء ب�ن الفجوة أن ت

 النظر عند النساء لصا�ح ت�ون  الغالب �� أ��ا ح�ن �� �عادلها، ما أو الدكتوراه جبرام �� الرجال لصا�ح تتسع

 النساء �سبة تراجعت ،٢٠١٦ عام املتحدة الواليات �� �عادلها. ما أو الب�الور�وس درجة ع�� ا�حاصل�ن �جنس

45الدكتوراه �� ٠.٦٦ إ�� ١.٠٢ من الب�الور�وس درجة ع�� ا�حاصل�ن من الرجال إ��

1
F 

 إ�� بالنظر العر�ّية. البحثّية واملعاهد ا�جامعات �� خصوًصا العمل أماكن �� فأك�� أك�� النساء �سب عت��اج

معدوًما يكن لم إن جًدا ضئيل ف��ا النساء تمثيل أّن  نجد العر�ّية ا�جامعات �عض �� العليا �دارّ�ة املناصب

 م��ا. �عض ��

 املعاهد �� الرئيس منصب �شغلن الال�ي النساء �سبة أّن  لإلعالم، الفنار أجر��ا ال�ي الدراسة لكت تؤكد 

 ع�� باملئة 30 و عاملّية، جامعة200  مستوى  ع�� باملئة 18 بـ مقارنة باملئة، 7 من أقل بلغت العر�ّية وا�جامعات

 واملؤسسات �جامعاتا رؤساء أعداد حساب ع�� الفنار، اتبع��ا ال�ي املن�جّية قامت املتحدة. الواليات مستوى 

 التحقق �عد )،WHEDالعاملية( العا�� التعليم بيانات قاعدة �� أسماؤهم الواردة ا�جنس�ن، كال من ��اديمّية

  2018.2 لعام وتحدي��ا املعلومات من

 لبنان تل��ا باملئة،13  بمعدل أ�اديمّية، مؤسسات املرأة لقيادة �سبة أع�� ُعمان �جلت فنار ترتيب بحسب

ظهر �حصائيات هذه أّن  ح�ن �� باملئة.11  حوا�� ف��ا النسبة نفس بلغت ال�ي والسعودّية وتو�س،
ُ
 تراجع ت

 الدول  ضمن �رقام هذه ترتيب سبب �شرح ال ف�ي ��اديمّية، املؤسسات �� للنساء القيادّية املناصب

 �� ��اديمّية املؤسسات �عض أن �عتبار �ع�ن أخذنا ما ذاإ أك�� مقلقة النسب ت�ون  فقد ذا��ا. العر�ّية

 قد ذلك ع�� (مثال بالرجال �ختالط ف��ا ُيمنع مؤسسات أ��ا بحكم �ساء ترأسها السعودّية العر�ّية اململكة

 تا�جامعا ترخيص قوان�ن �� يوجد ال“ أّن: أيًضا الفنار وقالت الرحمن). عبد بنت نورة �م��ة جامعة ي�ون،

 قيادات قبل من �عي��م يتم العر�ية املنطقة �� ا�جامعات رؤساء غالبية لكن �دارات، جنس تحدد بنود أي

 كمصر، ا�حاالت �عض �� ا�جمهور�ة رئيس ح�ى أو الوزراء رئيس أو العا�� التعليم وز�ر �� تتمثل سياسية

 ”الوظيفي التدرج سياسة وفق أو �نتخاب طر�ق عن وليس

1  UNESCO Institute for statistics, Gender Parity Indices “Education : Population by minimum completed level of 
education (cumulative)” Available at: http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?queryid=115&lang=en  

 فرمتو لإلعالم، الفنار ،“األكادیمیة المؤسسات قیادة عن بعیدة مازالت العربیة المرأة “ ،)2018( العراقي وعمرو إسالم،  الدین، صالح  2
 https://bit.ly/2Qf6dv1 :على

http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?queryid=115&lang=en
https://bit.ly/2Qf6dv1
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 من أد�ى مراتب �� والتدريسّية ��اديمّية الهيئات �� بالنساء �مر ينت�ي ملاذا هو هنا، نطرحھ الذي السؤال

 إهدار هنالك أن �ع�ي ما الطالب، مجتمع من باملئة ٥٠ إ�� ٤٠ من �ش�لن أ��ن من بالرغم غالًبا، الرجال

 العليا التعليمّية املستو�ات �� النساء لقدرات

 capital) (human�شري  مال كرأس العر�يات النساء م�ان ع�� ال��ك�� هو البحث، من ا�جزء هذا من الهدف

 مصطلح ”يطلق :�جتما�� النوع مفهوم هو هنا �سا��ي املفهوم .التعلي�ي النظام �� العليا املستو�ات ��

 من للك المجتمع يحددھا التي والقيم الجتماعيةا واألدوار العالقاتا�� ]     [genderاالجتماعي النوع

 وذلك والزمان المكان لتغير وفقا  والقيم والعالقات األدوار ھذه تتغير والنساء). ل(الرجا الجنسين

47Fالعرق." ،االجتماعية الطبقة ،الدين لمث األخرى االجتماعية العالقات مع وتشابكها لتداخلها

1

 أ�عاد إ�� باإلضافة الة،وا�ح بالقوة، يتعلق أي عالئقي. مفهوم هو هنا �جتما�� النوع مفهوم بالتا��،

ب�ن أو��، دراسّية كحالة بلبنان نبدأ أخرى. وسياسّية واقتصادّية اجتماعّية
ُ
 الفنون  �� النساء عدد أّن  ت

 �� ٩.٣و اللغات، �� ٥.٣و ،٦.٤ �جتماعّية العلوم �� ( كب�� بفارق  الرجال عدد يفوق  هناك ا�حّرة) (أو العقلّية

48النفس) علم

2
F. ناث عند منھ أع�� املدارس من الذ�ور  �سرب أّن  إال والنساء، الرجال �� يؤثر الفقر أّن  ومع� 

 الدراسة إ�� �بتدائّية الدراسة من �نتقالّية املرحلة و�� �بتدائي، �ول  مرحلة عدا ما املراحل جميع ��

 رجال ١٠٤ م��م عميد، ١٢١ لبنانّية جامعات �سعة �� العمداء عدد بلغ ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ �عوام �� �عدادّية.

49�ساء وسبعة

3
F

 ٣٠ والهندسة ا�حاسوب، تخصصات �� املاجست�� طلبة �سبة بلغت الغر�ّية الضفة �� ز�ت ب�� جامعة ��

 النوع دراسات برنامج �� باملئة ٨٧ �سب��ن بلغت ح�ن ��  4التخصصات. هذه �� الطلبة إجما�� من باملئة

 �� باملئة ٧٨ و �سرائيلّية، الدراسات برنامج �� باملئة ٤٧ و قتصاد،و� القانون  �� باملئة ٥٥و �جتما��،

 �حياء �� باملئة ٨٧و باملئة، ٩٠ وصل التطبيقّية الكيمياء تخصص �� النساء تمثيل والعر�ي. �سالمي التار�خ

 العميدات عدد �ان ٢٠١٩ و ٢٠١٨ الدرا��ي العام �� الف��ياء. �� باملئة ٦٣و الر�اضيات، �� باملئة ٦٨و البيئّية،

515 رجال. والبا�� فقط إثنت�ن التسع، ز�ت ب�� �ليات �� النساء
F

   UNESCO :بیروت ، 2011-2010 للعام التعلیم في االجتماعي النوع قضایا على یباتوالمدر ِّیینللمدر تدریبٌّي لدلی  نجاح ,منصور و ثریا ,ھاشم 1
 2012، واالنماء للبحوث التربوي والمركز

 .39 صفحة ،16 جدول أعاله، المصدر2 
 .57 صفحة ، 6 جدول أعاله، المصدر3  
  ۲۰۱۹-  ۲۰۱۸ الدراسي للعام زیت بیر جامعة بیانات قاعدة: المصدر4 
 شباط في مراجعتھ تمت: : https://www.birzeit.edu/ar/study/faculties  على متوفر. الكلیات: اإللكتروني زیت بیر جامعة موقع 5 

2019 

https://www.birzeit.edu/ar/study/faculties
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 العميد بأعمال القائم رجال. جميعهم �سعة العمداء عدد بلغ �لّية ١٢ تضم غزة، �� �زهر جامعة �� أّما

 ١١ هناك ا�جامعة. جل��ام العليا املناصب �� للنساء تمثيل يوجد وال رجال، الطب �لّية �� العميد ومساعد

52الداخل الرس�ي الطاقم من ولسن ا�جامعة خارج من إستشار�ات معظمهن الطب �لّية �� إمرأة

1
F 

 رجال، كذلك ال�لّية �� التسعة الدوائر روؤساء وجميع رجل فالعميد ��سانّية، والعلوم �داب �لّية �� أّما

 �قتصاد �لّية �� ��ادي�ي الطاقم عدد .2 ٥٨  أصل من خمسة الك�� ��ادي�ي الطاقم �� النساء وعدد

3�ساء م��م ثالث ،٢٤ الك�� با�جامعة �دارّ�ة والعلوم

55رجال جميعهم ا�خمسة دوائرها و���أس �ساء. فقط م��م خمسة ٥٦ ��ادي�ي طاقمها فعدد العلوم �لّية أّما

4
F 

565 ٩ أعضائھ مجموع البالغ ا�حقوق  �لّية طاقم �� إمرأة أي توجد ال .
F . �� مقابل ١٨ الرجال عدد �سنان طب 

57�ساء ٣

6
F .587 ٢١ ب�ن من �ساء ٣ ��ا الصيدلة �لّية

F . من جميعهم التدري��ي طاقمها �� فرد ١٤ تضم الزراعة �لّية 

59الرجال

8
F . يقدن �ساء ٦ هناك �ليا��ا �� عميد ٢٢ ب�ن من العر�ي، العالم �� جامعة أك�� القاهرة، جامعة 

 . والتمر�ض ا�حاسوب، وعلم والطب، النوعّية، ال��بّية دوائر

 �لّية �� املؤسسة العميدة ا�جامعة، بيانات قاعدة بحسب �لّيات. خمسة ��ا قطر �� خليفة بن حمد جامعة

 التدريس طاقم �� الك�� النساء وعدد إمرأة، ٢٠١٩- ٢٠١٨ الدرا��ي للعام و�جتماعّية ��سانّية العلوم

609 العرب غ�� من نصفهم ،١٤ أصل من �ساء سبعة
F

 أّما رجال.. جميعهم ��ادي�ي الطاقم أفراد من ١٩ �قل ع�� طاقمها يضم قطر جامعة �� الهندسة �لية

 أي ��ادي�ي طاقمها �� رجل ١٠٢ تضم مجتمعة و�قتصاد و�دارة املعلومات وتكنولوجيا ا�حاسبة أقسام

 والكيمياء �رض وعلوم والر�اضيات الف��ياء أقسام �� باملئة). ١٧( ةإمرأ ٢١ ب مقارنة باملئة ٨٣ �سبتھ ما

 وا�جغرافّية والتار�خ اللغو�ات دائرة ��ادي�ي. طاقمها �� ) باملئة ٢٦( إمرأة ٣١ و باملئة) ٧٤( رجل ٩٠ هنالك

 تمت: http://www.alazhar.edu.ps/arabic/med/acastaff.asp  على متوفر. التدریسّیة الھیئة الطب، كلیّة بغزة، األزھر جامعة1 
 2019 شباط في جعتھمرا

: على متوفر. التدریسّیة الھیئة اإلنسانیّة، والعلوم اآلداب كلّیة بغزة، األزھر جامعة 2 
 http://www.alazhar.edu.ps/arabic/art/acastaff.asp2019 شباط في مراجعتھ تمت 
: على متوفر. التدریسیّة الھیئة اإلداریّة، والعلوم االقتصاد كلیّة بغزة، ھراألز جامعة3 

http://www.alazhar.edu.ps/arabic/art/acastaff.asp 2019 شباط في مراجعتھ تمت 
 تمت: http://www.alazhar.edu.ps/arabic/Sci/acastaff.asp  على متوفر. التدریسیّة الھیئة العلوم، كلیّة بغزة، األزھر جامعة4 

 2019 شباط في مراجعتھ
 تمت: http://www.alazhar.edu.ps/arabic/law/acastaff.asp   على متوفر. التدریسّیة الھیئة الحقوق، كلّیة بغزة، األزھر جامعة 5 

 2019 شباط في مراجعتھ
:  http://www.alazhar.edu.ps/arabic/den/acastaff.asp   على متوفر. التدریسیّة الھیئة األسنان، طب كلّیة بغزة، األزھر جامعة 6 

 2019 شباط في مراجعتھ تمت
 تمت:  http://www.alazhar.edu.ps/arabic/pha/acastaff.asp    على متوفر. التدریسّیة الھیئة الصیدلة، كلیّة بغزة، األزھر جامعة 7

 2019 شباط في مراجعتھ
:    r.edu.ps/arabic/agr/acastaff.asphttp://www.alazha على متوفر. التدریسیّة الھیئة والبیئة، الزراعة كلّیة بغزة، األزھر جامعة 8
 2019 شباط في مراجعتھ تمت  
:  على متوفر. التدریسیّة الھیئة واالجتماعّیة، اإلنسانیّة العلوم كلیّة خلیفة، بن احمد جامعة 9

     https://www.hbku.edu.qa/ar/chss/faculty#/filter/12492019 شباط في مراجعتھ تمت 

http://www.alazhar.edu.ps/arabic/med/acastaff.asp
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/art/acastaff.asp
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/art/acastaff.asp
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/Sci/acastaff.asp
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/law/acastaff.asp
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/den/acastaff.asp
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/pha/acastaff.asp
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/agr/acastaff.asp
https://www.hbku.edu.qa/ar/chss/faculty#/filter/1249
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 ا�جتم��، والعمل اعّية،�جتم العلوم أّما . باملئة) ٧٤ ( رجل ٩٣ بـ مقارنة باملئة) ٢٦( إمرأة ٣٣ ��ا والفلسفة

 .باملئة) ٤٠( إمرأة ١٦ مقابل ) باملئة ٦٠( رجل ٢٥ من التدري��ي طاقمها يت�ون  النفس وعلم

 �� أ��ن و�� العر�ي، العالم �� املعرفة النتاج هام مجال �� للنساء املتوقعة امل�انة تؤكد �ع�� �� �رقام أن مع 

 سم��ة ا�حقول. �عض �� للرجال بالنسبة النساء حالة �� وسملم تحسن هناك أنھ إال مرؤوسات، الغالب

 �� النساء الطالبات �سبة بأن الحظت العلوم، �� ا�جندري  التمثيل موضوع �� متمرسة باحثة إسالم،،

 �انت املتحدة والواليات بر�طانيا �� النسبة نفس أن ح�ن �� باملئة ٥٩ إ�� وصلت ا�حاسوب علم �� السعودّية

 إسالم �عزو  البحث. من املز�د يتطلب العر�ّية الدول  با�� ع�� ا�حقيقة هذه �عميم التوا��. ع�� ئةبامل ١٤ و ١٦

م أسباب
ُ
حدد ال�ي �جتماعّية التصورات إ�� بالرجال مقارنة دنيا مناصب النساء �سل

ُ
 وأنواع التمي�� أش�ال ت

 .للنساء ُمالئمة والعامة، العمل أر�اب �عت��ها ال�ي الوظائف،

 عبر الفضاء إلكتروني المعلومات التوثیق وجمعفي  اللغةدور  )10( 

تم استكشاف قضية اللغة من قبل مجموعة من الباحث�ن الدولي�ن الذين ركزوا ع�� انفتاح وتحر�ر  لقد  

�ش�� الباحثون �ساسيون إ�� ، �� م�خصهم للتقر�ر . �� منطقة الشرق �وسط (Wikipedia) و�كيبيديا

ملعلومات ب�ن منطقة الشرق �وسط وشمال أفر�قيا والكث�� من العالم ا ��عدم التماثل "استمرار�ة 

الكث�� من  الذي �عا�ي منالشمال العال�ي "املوسوعة ا�حرة ��يمن عليھ وتأليف أن تحر�ر ��� و  "، املتقدم

إ�� الوثائق ا�ح�ومية  ا�حرإ�� جانب "ندرة الوصول  تمنعھ من ا�حصول ع�� املعلومات"العوائق ال�ي 

 أمام[العر�ية] وال�ي 
ً
، ع�� الرغم من ز�ادة استخدام �ن��نت . 1"املز�د من النمو �� هذا ا�جال تقف حائال

 أن
ّ
ع�� الرغم من  مواقع �ن��نت. ومنطقة الشرق �وسط وشمال أفر�قيا محدودة الوجود ع��  إال

  ، 2004 العام��  تأسيسهاالعر�ية منذ شعبية و�كيبيديا  �زدياد امل�حوظ ��
ّ
 ��التناقض حجم أن  إال

: استخدام و�كيبيديا �نجل��ية والعر�ية ال يزال 
ً
باللغة �نجل��ية تتم مليار صفحة  18بمعدل �خما

 مشاهد��ا 
ً
 أضف ع�� ذلك، . باللغة العر�ية لصفحات مليون مشاهدة �� الشهر 135بـ  �� الشهر مقارنة

باللغة العر�ية حول الصادرة املقاالت  يفوق عددالدول الغر�ية حول باللغة العر�ية  الصادرة تاملقاال عدد 

 .أر�ع إ�� ست مراتمن  –الدول العر�ية 

1 Graham Mark and Bernie Hogan (2013) Uneven Openness: Barriers to MENA Representation on Wikipedia, A 
Technical Report, Oxford University: Oxford, UK. 
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 االجتماعي البحث خالقیاتأ )11(

، التدخل ا�ح�ومي الضم�ي والصر�ح �� أبحاث العلوم �جتماعية. لكن �� الحظنا �� حالة العالم العر�ي

مراقبة أخالقيات البحث �ش�ل عام، هناك �عد آخر أك�� حداثة �� ممارسة العلوم �جتماعية �� الدول 

الغر�ية. أش�� هنا إ�� قيام ح�ومات ديمقراطية �� الغرب بتوظيف علماء �جتماع للقيام ببحوث 

البحث.  أخالقيات تطبيقية، معظمها �� بلدان أجنبية، تخدم مصا�ح ا�ح�ومات الغر�ية وتن��ك معاي��

أدناه �عض ا�حلقات املشهورة ال�ي تن��ك القواعد �ساسية ألخالقيات  IIIرقم  أدرج �� الرسم البيا�ي

مل�افحة ) Camelot(عندما تم التخطيط السم مشروع �اميلوت وذلك  1964البحوث ال�ي �عود إ�� عام 

وال�ي تم ف��ا التخ�� عن املشروع قبل أن يصبح  ة�� أمر��ا الالتينياملقاومھ ا�حليھ ضد الواليات املتحده 

اعتمد املشروع الثا�ي �� تتعلق بمن�جيتھ وكذلك أخالقياتھ. نتقادات شرسة تلقيھ ال �عد  حقيقة واقعة

�� الرسم البيا�ي ع�� توظيف علماء �ن��و�ولوجيا وغ��هم من علماء �جتماع لتطو�ر نماذج  ،القائمة

ينجح  وكما هو معروف، لم�عز�ز حرب الواليات املتحدة ضد التمرد �� فيتنام.  ��دف�حا�اة الكمبيوتر 

تم ، 2006عام �� تمك�ن الواليات املتحدة من إنجاز مهم��ا �� فيتنام. و�� �ونة �خ��ة، املشروع هذا 

 تمالذي لعلوم �جتماعية والعسكر�ة، و ا مش��ك ب�ننظام التضاريس البشر�ة، وهو مشروع  إطالق

�عد أن فشل �� الوفاء بوعوده لرسم مخطط ناجح مل�افحة التمرد ��  2014التخ�� عنھ �� عام 

�وصف هذا املشروع بأنھ  من أك�� املشاريع البحثية العسكر�ة مدفوعة الت�لفة ال�ي و . أفغا�ستان والعراق

تم تصميم هذه  . لقدالدوالراتمليار ثالثة أر�اع �شارك ف��ا علماء �جتماع والذي زادت ت�لفتھ ع�� 

فك شفرة املصفوفة الثقافية للمجتمعات و �افحة التمرد املشا��ة ملشاريع املاملشروعات وغ��ها من 

 �� تنفيذهاوعلم النفس  املعنية، وهو ما يفسر سبب لعب علماء �ن��و�ولوجيا
ً
 رئيسيا

ً
. ومن �همية دورا

فك رموز "الغر�ية، استند إ�� يارات املثالية الفكر�ة و الرئيسية الت، باعتباره من أهم بم�ان أن �ستشراق

 .والشرق �وسط �� محاولة لكسب �عاطفهم (decode the Moslem and Arab mind) "عقول املسلم�ن

�جنود ل بمثابة الكتاب املقدس بالنسبة )Raphael Patai( رافاييل باتاي"العقل العر�ي" لأصبح كتاب وقد 

  . الذين يقاتلون املسلم�ن والعرب �� الشرق �وسط�مر�كي�ن 
ً
  تلعب إسرائيل دورا

ً
املطالبة  �� قياديا

 لقد استخدمت احتاللها حسب �عر�فها. احتواء الصراع القائم ع�� أساس عر��و بالتسلط �يدلو�� 

راق ع�� كيفية ��دئة املسلم�ن والعرب �� مناطق أخرى، الععن  "ناجح"لألرا��ي الفلسطينية كمثال 

 سبيل املثال حيث عملت إسرائيل كمستشار للقوات �مر�كية.
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 الخاتمة

�جتماعية �� العالم العر�ي قد نمت �ش�ل كب�� منذ حصول الدول العر�ية العلوم ال شك �� ان ابحاث 

 اليزال�ستعمار، وشرعت �� إ�شاء مؤسسات للتعليم العا��. ومع ذلك، ع�� استقاللها وتحررها من ن�� 

 با ��سانية العر�يةو  العلوم �جتماعية وضع
ً
 لعلوم الطبيعيةمقارنة

ً
عدد ا�جامعات  من حيث ، م��اجعا

 ، ، ذو شق�ن وهذا �عود لسبب�ليات للعلوم ��سانية والعلوم �جتماعية.  أ�شأتالعر�ية ال�ي 
ً
أوال

 �نظمة العر�ية �ستبدادية 
ً
لها استخدام نف�� مثل الهندسة والطب من املعرفة ال�ي ليس  تبدي حذرا

أضف إ�� ذلك حقيقة أن العلوم  ،ع�� سبيل املثال ال ا�حصر والف��ياء والر�اضيات وعلوم الكمبيوتر

، من خالل �� الواقع اخرى  ح�وماتو ا�ح�ومات العر�ية،  ����سانية والعلوم �جتماعية تميل إ�� النظر 

، أعطت العو 
ً
هيمنة �� املنشورات امل شرعية أك�� للغة �نجل��ية بصف��ا اللغةملة عدسة نقدية. ثانيا

العلمية. إن عامل اللغة قد أضر بالعلماء العرب الذين لم يحصل معظمهم ع�� التعليم باللغة �نجل��ية، 

 من التواصل ع�� العالم مع علماء آخر�ن.وحرمهم ��ميش الباحث�ن العرب  وزاد من

ت العر�ية لهذا الغرض. او�حنا ا�جامعا آخذين عينة من ، در وانتاج املعرفةعا�جنا العالقة ب�ن ا�جن

 . با�جامعات العليا امل�ان املتد�ي لالئناث مقارنة بالذ�ور �� الطاقم ��ادي�ي واملناصب �دار�ة

العلم �جتما�� العر�ي  رعايةأنھ مثل جميع ��شطة العلمية، يجب  أناقش �� هذه الورقة،حاولت أن 

وا�حفاظ عليھ �� مؤسسات مرنة قادرة ع�� دعم البحث عن ا�حقيقة بطر�قة تح�ي الفهم املوضو�� 

 املن�جيات وأدوات التحري الالزمة. توظيف الوسائل ال�افية، من خاللو للواقع �جتما�� 

عية ��دف إلقاء الضوء ع�� عملية �خصت الدراسة �عض ا�حاور ال�ي عا�ج��ا دور�ة عمران للعلوم �جتما

العالقة ب�ن الديموغرافية مثل  اقتباس �عض املفاهيم املتداولة �� أدب العلوم �جتماعية املعاصرة

والديمقراطية، استخدام أنماط مراقبة املواطن من قبل الدول العر�ية، وعملية إنتاج املعرفة �� ظل 

 �ستعمار الذي �عرضت لھ الدول العر�ية. 

العر�ي لألبحاث ودراسة السياسات �� تب�ي بانتظام مسوحات الرأي العام ز حاولت أيًضا إبراز جهود املرك

بالعالم العر�ي باستخدام طرق إحصائية �� مثل هذه الدراسات لغاية قياس وتفهم تطلعات عينات ممثلة 

 تجاه قضايا �شغل الرأي العام باملنطقة العر�ية. 

من شا��ا  ومعيار�ة من�جية ممارسة اخالقباتادأ ا امثلة �ش�� بوضوح خرق مب�� ��اية الدراسة قدمن

. اذا �انت ا�ح�ومات العر�ية تن��ك هذة املبادىء وث العلوم �جتماعيةعية بحو الدفاع عن نزاهة وموض
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العلوم  مت ع�� نطاق واسعداستخ ، بما ف��ا اسرائل،رة مستمرة، فان الدول الغر�يةو بص

 .  لضغط سيا��ي الدول املستعمرةواخضاع �اداة لشن حروب �ولونيالنية  و��سانية�جتماعية
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