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مقدمة (االختيار ومبرراته)
ـوصــف الـبـحــث الـعـلـمــي بــأنــه «الـنـشــاط
ُيـ َ
ال ــذي يـنـتــج الـعـلــم ،ويـكـشــف الـحـقــائــق،
الحلول للمشاكل»( .)1وانطال ًقا من أهميته
ويقدم ُ
ـارا م ـهـ ًّـمــا لـلـتـنـمـيــة
هـ ــذه ،ف ــإن ــه ُي ـع ـت ـبــر م ــؤش ـ ًـرا وم ـع ـي ـ ً
البشرية وتطور البلدان ،نتيجة األهمية المفترضة
ال ـ ـتـ ــي يـ ـق ــدمـ ـه ــا إل ـ ـ ــى صـ ــانـ ــع الـ ـ ـقـ ـ ــرار والـ ـجـ ـهـ ــات
والمؤسسات المعنية بمخرجاته .وتوصف بلدان
العالم العربي بتدنّي إنتاجها من البحث العلمي،
وك ــذل ــك ب ـســوء تــوظ ـيــف ن ـتــائ ـجــه .ول ـه ــذه األهـمـيــة
وهــذه اإلشكالية ،كــان ال بــد أن تُجرى مراجعات
م ـس ـت ـم ــرة ل ـع ـم ـل ـيــة ال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـم ــي .ولـ ـع ــل ه ــذا
الـكـتــاب الــذي نطالعه اآلن هــو مــن أهــم وأضـخــم

ال ـم ــراج ـع ــات ال ـم ـق ـ َّـدم ــة ح ـت ــى اآلن ب ـش ــأن ال ـن ـتــاج
البحثي في العالم العربي.
يتمتع مؤ ِّلفا العمل بخبرة طويلة في هذا المجال،
َ
مشارك ْين ،كما قدم ٌّ
كل منهما
ومراقب ْين
كباحث َْين
َ

محرر المجلة العربية لعلم
نفسه؛ فساري حنفيّ ،
االجتماع إضــافــات( ،)2وأستاذ العلوم االجتماعية
في الجامعة األميركية في بيروت .وكنائب لرئيس
التعرف
الجمعية الدولية لعلم االجتماع ،استطاع
ّ
إلى القضايا ذات الصلة بتشكل الجماعة العلمية
ومــأس ـس ـت ـهــا ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـعــرب ـيــة وف ــي الـمـنــاطــق
األخ ــرىّ .أمــا ريـغــاس أرفــانـتـيــس ،فقد طـ ّـور برامج
تـتـعـلــق بــديـنــامـيــات الـبـحــث وال ـت ـعــاون ال ــدول ــي في
مجال العلوم (ص .)40

* باحث في علم االجتماع بالمركز الوطني للبحوث االجتماعية في لندن ،وأستاذ علم االجتماع في الجامعة العالمية.
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م ــن دوافـ ــع ه ــذا ال ـع ـمــل ب ـحــث أس ـب ــاب االع ـت ــراف
الـ ـضـ ـعـ ـي ــف ب ــالـ ـجـ ـم ــاع ــة ال ـع ـل ـم ـي ــة (Scientific
) )3(Communityف ــي الـ ـبـ ـل ــدان ال ـع ــرب ـي ــة ،عـلــى
الرغم من كونها غنية بالجامعات والمستشفيات،
وإلـ ــى درجـ ــة م ــا ب ــاإلن ـت ــاج ال ـع ـل ـمــي .وه ـن ــاك أيـ ًـضــا
ب ـح ــث س ـ ــؤال ه ــل ك ــان ــت م ـش ـك ـلــة ال ـت ـش ــرذم وق ـلــة
ال ـت ــواص ــل ب ـيــن ال ـبــاح ـث ـيــن وال ـمــؤس ـســات الـبـحـثـيــة،
س ــواء الـعــربـيــة  -الـعــربـيــة أو الـعــربـيــة األجـنـبـيــة ،في
ظل العولمة ،تنبع من المؤسسات ،أم أنها نتيجة
سـيــاســات وم ـعــوقــات سـيــاسـيــة واجـتـمــاعـيــة عميقة
أ ّث ـ ــرت ف ــي إن ـت ــاج ال ـم ـعــرفــة ال ـع ـل ـم ـيــة؟ ي ـض ــاف إلــى
ذلك أن العمل هذا يسلط الضوء على التوتر بين
تدويل البحث وأهميته المحلية ،وبالتالي وجود
حـلـقــة م ـف ـقــودة بـيــن الـبـحــث الـعـلـمــي والـجــامـعــات
والمجتمع .ومن أهداف الكتاب ً
أيضا الدعوة إلى
ضــرورة البحث ،وإلــى إجــراء البحوث التي ليس
لــديـهــا أه ــداف اقـتـصــاديــة أو اسـتــراتـيـجـيــة مـبــاشــرة،
بـمـعـنــى أن ال ـب ـحــوث ذات األه ـ ــداف االق ـت ـصــاديــة
واالس ـتــرات ـي ـج ـيــة ت ـكــون مــوج ـهــة ،ورب ـم ــا مــؤدل ـجــة،
وهــو مــا يـخـ ّـل بموضوعيتها وعلميتها اللتين هما
من أهم شروط البحث العلمي الناجح.
يـطــرح الـكـتــاب تـســاؤالت مـهـمــة ،مــن قـبـيــل :لـمــاذا
غـ ـ ــاب ال ـت ـف ـك ـي ــر الـ ـنـ ـقـ ــدي ل ـب ـح ــث واق ـ ـ ــع ال ـب ـح ــث
جرحا عميقًا
العلمي؟ ولماذا تَرك غياب البحوث ً
سيستغرق الشفاء منه أعوا ًما عدة؟

ـوعــا في
كما ونـ ً
في الــواقــع ،تطور البحث العلمي ًّ
ُ
العولمة
بلدان العالم المتقدمة خاصة .وساعدت
وأدوات ـ ـ ـهـ ـ ــا ،وال سـ ـيـ ـم ــا ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـم ـع ـل ــوم ــات
وشـبـكــة اإلن ـت ــرن ــت ،ف ــي ج ــوان ــب كـثـيــرة تـتـمـثــل فــي
اخ ـت ـص ــار ال ــوق ــت وال ـج ـه ــد ف ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق بـجـمــع
ال ـم ـع ـلــومــة ،وت ـه ـي ـئــة ت ـق ـن ـيــات م ـت ـط ــورة ف ــي الـبـحــث
العلمي وجمع البيانات ،وكــذا تدريب الباحثين،
وإنـ ـش ــاء ق ـن ــوات ال ـت ــواص ــل وال ـت ـف ــاع ــل ب ـي ـن ـهــم ،بــل
وح ـت ــى ت ـش ـك ـيــل «ج ـم ــاع ــات ع ـل ـم ـيــة» اف ـت ــراض ـي ــة.

وب ــال ـت ــال ــي ،ال بـ ــد م ــن ت ـق ـي ـيــم مـ ــدى ف ــاع ـل ـي ــة تـلــك
الـتـطــورات وأثــرهــا وانـعـكــاســاتـهــا فــي واقــع البحث
العلمي في العالم العربي.

المضامين

جاء الكتاب في قسمين ،األول بعنوان «العوامل
الـمــؤثــرة فــي ديـنــامـيــات الـبـحــث الـعـلـمــي الـعــربــي»،
والـ ـثـ ــانـ ــي ب ـع ـن ــوان «الـ ـتـ ـط ــور ال ـم ـض ـط ــرب ل ـل ـع ـلــوم
االجتماعية فــي المنطقة العربية» .تضمن القسم
األول ث ــاث ــة ف ـص ــول ،ب ـحــث ال ـف ـص ــل األول مـنـهــا
ف ــي «الـ ـ ــدور ال ـح ــاس ــم لــأن ـظ ـمــة الــوط ـن ـيــة لـلـبـحــث
واالبـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــار» ،وفـ ـيـ ــه أرب ـ ـعـ ــة ع ـن ــاص ــر ه ـ ــيً :
أول:
ال ـ ـم ـ ــؤش ـ ــرات وال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات ف ـ ــي م ـن ـظ ــوم ــة ال ـب ـح ــث
العربية؛ تعبئة البيانات لتحليل العوامل؛ األنظمة
الـ ــوطـ ـنـ ـيـ ــة لـ ــابـ ـتـ ـكـ ــار؛ االسـ ـتـ ـشـ ـعـ ــار ف ـ ــي ال ـب ـح ــث
واالبتكار والتنمية.

فــي الـفـصــل ال ـثــانــي ،عـمــل الـبــاحـثــان عـلــى تـقـ ّـصــي
وقسما
النشر «العلمي :النمو والتأثير والتدويل»ّ ،
الفصل إلــى خمسة مـحــاور :النمو السريع للنشر
الـعـلـمــي؛ نـمــط الـتـخـ ّـصــص الـمـلـحــوظ؛ انـخـفــاض
االسـتـشـهــادات؛ انخفاض األثــر؛ الـتـعــاون العلمي
الدولي والتعاون بين األقطار العربيةّ .أما الفصل
ال ـ ـثـ ــالـ ــث ،ف ـق ــد ع ـن ــي بـ ــ«الـ ـج ــامـ ـع ــات وال ـب ــاح ـث ــون
وال ـش ـت ــات ال ـع ـل ـم ــي» ،مـ ـحـ ـ ً
ـاول قـ ـ ــراءة «ال ـجــام ـعــة
والـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـع ـل ـم ـي ــة وال ـب ـح ـث ـي ــة ،وال ـج ـم ــاع ــة
العلمية ،والشتات العلمي المتمثل بهجرة العقول
واح ـت ـمــاالت عــودت ـهــا» .ه ــذا فــي حـيــن أن الـفـصــل
ال ــراب ــع ات ـجــه إل ــى ت ـن ــاول «م ـم ــارس ــات ال ـب ـحــث فــي
لبنان :المؤسسات والـتــدويــل» ،وذلــك من خالل
م ــراج ـع ــة ال ـن ـت ــائ ــج ال ـع ـل ـم ـيــة ،وال ــرك ــائ ــز األس ــاس ـي ــة،
وال ـس ـي ــاس ــات ال ـب ـح ـث ـيــة ال ــوط ـن ـي ــة ،وأط ـ ــر ال ـت ـع ــاون
الدولي ،ومحاولة إعطاء صورة مقارنة باألردن.

جـ ــاء ال ـق ـس ــم الـ ـث ــان ــي مـ ــن ال ـك ـت ــاب ت ـح ــت ع ـن ــوان
«الـ ـتـ ـط ــور ال ـم ـض ـط ــرب ل ـل ـع ـل ــوم االج ـت ـم ــاع ـي ــة فــي
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الـمـنـطـقــة ال ـعــرب ـيــة» .وه ــو ف ــي س ـتــة ف ـصــول تـكـمــل
تسلسل فصول القسم األول؛ فـ الفصل الخامس
ت ـتـ ّـبــع «ت ـط ــور وم ـك ــان إن ـت ــاج ال ـع ـلــوم االج ـتـمــاع ـيــة»
م ــن خـ ــال «م ــواق ــع إن ـت ــاج ـه ــا ،وإسـ ـق ــاط تـصـنـيــف
بوراووي على المنطقة العربية ،واألنشطة البحثية
ال ـم ـج ــزأة» .واسـتـطـلــع ال ـف ـصــل ال ـس ــادس «الـكـتــابــة
السوسيولوجية الـعــربـيــة» مــن خــال حــالــة ُ
«كـ ّتــاب
مـجـلــة إض ــاف ــات ،والـمــوضــوعــات ال ـمــدروســة»(،)4
ف ــي ح ـيــن أن ال ـف ـص ــل ال ـس ــاب ــع حـ ــاول تـقـيـيــم واق ــع
«البحوث االجتماعية واللغة» مــن خــال محاور
«الـ ـتـ ــدويـ ــل اإلشـ ـكـ ــالـ ــي ،ولـ ـغ ــة الـ ـتـ ــدريـ ــس ،ول ـغ ــة
ال ـب ـح ــث ،وص ـع ــوب ــة اس ـت ـخ ــدام ال ـم ــراج ــع ال ـعــرب ـيــة
واألجنبية»ّ .أما الفصل الثامن ،فحاول اإلجابة عن
ُ ِ
تب عن
سؤال « َمن
وتتبع ما ُك َ
يقتبس من َمــن؟»ُّ ،
«االنـتـفــاضــات العربية فــي البحث الـعـلـمــي» .إلى
ذلك ُقسم الفصل إلى خمسة محاور :العالمات
السوسيولوجية للمقاالت()5؛ التأليف ،واالقتباس
والكلمات المفتاحية؛ تحليل الشبكة واالقتباس؛
تحليل نوعي لإلنتاج األكاديمي العربي.

جـ ــاء ال ـف ـص ــل ال ـت ــاس ــع ت ـح ــت عـ ـن ــوان «ن ـح ــو فـهــم
كتابة األكاديميين الـعــرب للعموم :حالة مقاالت
ال ــرأي فــي الـصـحــف الـلـبـنــانـيــة» ،وجــرى فـيــه تـنــاول
«مـ ــن ي ـك ـتــب ف ــي ال ـص ـح ــف؟ ،وأس ــال ـي ــب الـتـعـبـيــر
التأملي واالستفزازي والمواطن ،والموضوعات:
غـلـبــة ال ـس ـيــاســة ،وك ـتــابــة م ـق ــاالت ال ـ ــرأي :األهـمـيــة
وال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات ،والـ ـصـ ـحـ ــف واألك ـ ــادي ـ ـم ـ ـي ـ ــون فــي
ص الباحثان الفصل العاشر
المجال العام»َ .
وخ ّص َ
للخاتمة ،وفـيــه خمسة أج ــزاء :نـمــاذج التنمية في
المنطقة العربية؛ الثقة بالعلوم؛ البيئة االجتماعية؛
الـعــاقــة بالمجتمع؛ الـتــوصـيــات المتضمنة «رؤيــة
ل ـل ـم ـس ـت ـق ـب ــل» .ك ـم ــا أن الـ ـكـ ـت ــاب ت ـض ـم ــن م ـل ـح ـ ًقــا
بالمؤشرات البليومترية في المنطقة العربية.

حفل الكتاب بعدد كبير من الـجــداول واألشكال
التوضيحية التي تبسط اإلحـصــاءات التي حصل
الكاتبان عليها ل ُتسندَ هذا العمل العلمي الشَ ّيق.

المنهجية
تقصي النتاج العلمي العربي
يقوم الكتاب على ّ
ف ــي م ـجــال ال ـع ـلــوم االج ـت ـمــاع ـيــة ،وذلـ ــك بــاعـتـمــاد
دراس ــة الـحــالــة أو الـنـمــوذج .وهـنــا نـجــد كـيــف لجأ
ال ـبــاح ـثــان إل ــى اع ـت ـمــاد ل ـب ـنــان واألردن نـمــوذجـيــن
لـلـمـقــارنــة .مــن جــانــب آخ ــر ،اخ ـتــارا «حــالــة» مجلة
إض ـ ــاف ـ ــات ،ب ــاع ـت ـب ــاره ــا م ـس ــاح ــة ن ـش ــر (ن ـم ــوذج ـي ــة)
للباحثين العرب في مجاالت العلوم االجتماعية،
أسير ْي حالتي الدراسة
ولم يقعا في الوقت نفسه َ
هــات ـيــن ،ب ــل انـطـلـقــا ف ــي إيـ ــراد كـثـيــر م ــن ال ـج ــداول
واإلحـ ـ ـصـ ـ ــاءات وال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات الـ ـتـ ــي ت ـب ـي ــن واقـ ــع
الـبـحــث الـعـلـمــي فــي الـعــالــم ال ـعــربــي .وع ـقــدا تــارة
الـمـقــارنــات الـبـيـنـيــة  ،وت ــارة أخ ــرى الـمـقــارنــات بين
ال ـب ـل ــدان ال ـعــرب ـيــة وب ـع ــض أق ــال ـي ــم وبـ ـل ــدان ال ـعــالــم
األخرى ،لتبيان موقعنا منها .وهكذا يجد القارئ
مقارنات بين البلدان العربية ومناطق أخرى ،مثل
أميركا الالتينية.

ـورا وطـ ـن ـ ًـي ــا» مـ ــن خ ــال
ي ـع ـت ـم ــد الـ ـب ــاح ـث ــان «مـ ـنـ ـظـ ـ ً
اسـتـطــاع نظم األبـحــاث فــي الـبـلــدان العربية التي
اع ُتمدت كدراسة حالة ،ومن خالل أعمال سابقة
لـهـمــا ،وال س ـي ـمــا مــا أن ـجــزه حـنـفــي مــن مــراجـعــات
تقييمة للبحث العلمي في البلدان العربية خالل
األع ـ ــوام ال ـق ـل ـي ـلــة ال ـســاب ـقــة ،وت ـق ــري ــر إس ـك ــوا ال ــذي
أع ــده مــؤلـفــا ه ــذا ال ـك ـتــاب ، ،وغ ـيــر ذل ــك .ويـعـتـبــر
الـمــؤلـفــان عملهما هــذا حصيلة تفكير طــويــل في
وضعية إنتاج المعرفة في الوطن العربيَ ،
آخذين
بعين االعتبار ليس فقط المالحظات اإلمبريقية،
بل ً
أيضا التحليالت التاريخية البنيوية ،باإلضافة
إلــى الـبـحــوث الـبـلـيــومـتــريــة واإلمـبــريـقـيــة ،ومــراجـعــة
األدبيات السابقة (ص .)40
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عالوة على ذلك ،قام الباحثان في سنتي 2009
عينة مؤلفة
و 2010بــإجــراء مـقــابــات معمقة مــع ّ
مـ ــن  48أسـ ـ ـت ـ ــا ًذا فـ ــي مـ ـج ــال الـ ـعـ ـل ــوم اإلن ـس ــان ـي ــة
واالجتماعية من دول المشرق العربي ،ومقابالت
بالعينة تستند إلى مقابالت
أخرى بطريقة المسح ّ
شـبــه مــوجـهــة فــي الـعـمــق ،مــع الـتــركـيــز عـلــى الـ ِـسـ َـيــر
الــذاتـيــة لـعـ ّـيـنــة مــن  125أس ـتــا ًذا وبــاحـ ًثــا مــن لبنان،
ً
تحليل
و 80من نظرائهم من األردن .كما أجريا
ً
كامل إلطار السياسات في مجال التعاون األورو
الـمـتــوسـطــي ،وع ـمــا عـلــى دراسـ ــة ال ـسـ َـيــر الـمـهـنـيــة
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بـ ـ  203أس ــات ــذة بــاح ـث ـيــن ف ــي الـمـنـطـقــة
عينة عشوائية منتظمة لـ
العربية ،وتحليل مضمون ّ
ً 225
مقال من مقاالت الرأي في الفترة - 2010
 ،2011ل ـت ـحــديــد أه ـم ـيــة م ـســاه ـمــة األكــادي ـم ـي ـيــن
ف ـي ـهــا .ي ـض ــاف إل ــى ذل ــك ال ــدراس ــات الـبـلـيــومـتــريــة
التي أجراها الباحثان على النشر العلمي العربي
خصوصا .كما أنهما
عمو ًما ،واللبناني واألردنــي
ً
أجــريــا مـسـ ًـحــا اع ـت ـمــدا فـيــه االس ـت ـب ـيــان اإللـكـتــرونــي
فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار م ـ ـ ـشـ ـ ــروع أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ُس ـ ـ ـ ّـم ـ ـ ـ َـي «مـ ـ ـي ـ ــرا»
) ،(MIRA Surveyوأج ــاب عــن أسـئـلـتــه 4340
باحثًا من  38بلدً ا.
َأول ــى الـكـتــاب أهـمـيــة لـلـتـعــاون الــدولــي فــي مجال
دورا بنيو ًيا في
البحث العلمي ،ورأى أنــه يــؤدي ً
الـبـلــدان ذات ال ـمــوارد الـشـحـيـحــة ،وذات التجربة
تنوعا.
التاريخية القصيرة ،أو نظم األبحاث األقل ً
كـمــا يـعـتـبــره الـعـنـصــر الـمــؤســس للمجتمع العلمي
جنبا إلى َجنب مع جهد محلي لهيكلة
المحليً ،
الـمـنـتــديــات الـعـلـمـيــة الـمـتـخـصـصــة وال ـن ـشــر وإدارة
الموارد .هذا بينما رأى الكتاب أن البحث الفردي
يتسم بالشرذمة ،حيث المشاريع السريعة لباحثين
يلهثون وراء كسب فرص التمويل .هكذا يتصرف
األك ــادي ـم ـي ــون وال ـب ــاح ـث ــون ك ـج ـيــو  -اسـتــراتـيـجـيـيــن
فـ ــي ت ـخ ـص ـصــات ـهــم مـ ــن خ ـ ــال ت ـح ــدي ــد ال ـج ـه ــات
ال ـف ــاع ـل ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ،وأوجـ ـ ـ ــه الـ ـتـ ـعـ ــاون ال ـم ـم ـك ـنــة

معهم ،ولكنهم يتصرفون أيـ ًـضــا كــريــاديــي أبحاث
) (Entrepreneursإلدارة ال ـم ــوارد بـشـكــل دائ ــم
(األف ــراد ،والــدكـتــوراه ،ومــرحـلــة مــا بعد الــدكـتــوراه،
والمال ،والمعلومات).

نتائج ومقترحات
مخيب لآلمال)
(واقع
ّ

تأكيدً ا ألهمية البحث العلمي والجماعة المشتغلة
بــه ،يخلص الباحثان إلــى مــا يعتبرانه استنتاجات
رئـيـسـيــة لعملهما ه ــذا ،وهــو أن الـجـمــاعــة العلمية
في عصر ِ
«العلم الوطني» )(National Science
ّ
لتشكل
ولِــدت بعد إنـهــاء الحقبة االسـتـعـمــاريــة...
ن ـمـ ًـطــا وط ـن ـ ًّـي ــا لـلـتـنـمـيــة ال ـع ـل ـم ـيــة .وجـ ــرى ال ـتــرويــج
الستراتيجيات إحــال ال ــواردات واالعـتـمــاد على
ال ــذات فــي الـسـيــاســات االقـتـصــاديــة الـعــامــةُ ،
وأدي ــر
تنظيم العلم وتوجهات أهداف الجماعة العلمية.

تطور العلم
ويشدد الكتاب على دور العولمة في ّ
وتأثيرا ،وكذلك
كما وكي ًفا وفاعلية
وتعظيم دوره ًّ
ً
على جانب التعاون الدولي ومكانة الباحث نفسه
فيه .ولهذا ،يستنتج المؤلفان أن الباحث «أصبح
بطل التعاون الدولي ،من خالل اتخاذ القرارات،
حيث المصالح الفردية ستكون المحرك الرئيسي.
ويستند تفسير ذلك إلى فكرة أن الفرد يتعرف إلى
المتعاونين ذوي االهتمامات المشتركة ،وأنه قادر
ّ
المخطط
على تقييم النتائج المتوقعة من التعاون
لها واستغاللها» (ص .)23
من بين نتائج البحث أن ِ
«ق ّلة وشكل وطبيعة بعض
األب ـح ــاث لـيـســت عــائــدة إل ــى  -قـلــة ال ـم ــوارد  -إنـمــا
بسبب عدم وجود الجرأة وعدم التنظيم ،وضعف
الجماعة العلمية وغياب استقالليتها» (ص .)35
هــذا إضافة إلــى عــدم وجــود إحـصــاءات مو َّثقة عن
الـبـحــث واالبـتـكــار فــي المنطقة الـعــربـيــة ،ولــم يج ِر
تـصـمـيــم أي ب ـنــى تـحـتـيــة أو مــؤس ـســات إلن ـتــاج ـهــا،
األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـ ــؤدي الـ ــى ح ـ ــدوث م ـش ـك ــات عـنــد
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إجراء مقارنات دولية ،حيث إن المنطقة العربية لم
تستفد حتى اآلن من أي تمرين من تمارين قياس
أث ــر الـنـشــاطــات الـبـحـثـيــة .كـمــا أن الـحـصــة الـسـنــويــة
ل ـكــل ف ــرد ف ــي الـمـنـطـقــة ال ـعــرب ـيــة م ــن اإلن ـف ــاق على
البحث والتنمية ال تتعدى الـ  10دوالرات أميركية
(ص .)396

وخ ـ ـلـ ــص الـ ـبـ ـحـ ــث إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه ي ـ ـنـ ــدر وجـ ـ ـ ــود ب ـنــك
ل ـل ـم ـع ـلــومــات ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بــال ـك ـتــب ال ـعــرب ـيــة بـحـيــث
ي ـس ـمــح ل ـن ــا بـ ــأن ن ـق ــدم ب ـع ــض ال ـت ـق ـي ـي ـمــات إلن ـت ــاج
الكتب في الوطن العربي ،وإلــى أن هناك أسبا ًبا
نسبيا من المعرفة العلمية
جمة لإلنتاج المنخفض ً
في األقطار العربية ،لكن لعل أهمها أربعة هي:

 على الرغم من أن أغلبية الباحثين في المنطقةال ـعــرب ـيــة تـنـتـمــي إل ــى مــؤس ـســات الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي،
ف ـ ــإن األج ـ ـنـ ــدة ال ـب ـح ـث ـي ــة غ ــاب ــت عـ ــن م ـع ـظ ــم ه ــذه
المؤسسات.

 دور ن ـظ ــام ال ـتــرق ـيــة ال ـجــام ـعــي ،ح ـيــث ي ــؤث ــر هــذابشكل عميق فــي إنـتــاج أعـضــاء الهيئة التدريسية.
وف ـ ــي أحـ ـس ــن الـ ـ ـح ـ ــاالت ،تـ ـق ــوم أن ـظ ـم ــة ال ـت ـع ـي ـيــن
وال ـت ــرق ـي ــة ب ــذك ــر ض ـ ـ ــرورة ت ـق ــدي ــم ع ـ ــدد م ـع ـ ّـي ــن مــن
الـمـنـشــورات .وفــي حــاالت أخــرى كـثـيــرة ال يـكــون
واضحا ،وال تُع َلن قواعد محددة.
النظام
ً

 يندر وجود المجالت العلمية المحلية المنتظمةالـمـنـشــورة بــالـلـغــة الـعــربـيــة .لــذلــك ،يـجــب تشجيع
الدوريات المحلية ذات المحتوى العلمي الجيد.

 الـ ـح ــاج ــة إل ـ ــى إج ـ ـ ــراء ت ـح ـل ـي ــل م ـن ـه ـج ــي ل ـتــأث ـيــربــرنــامــج األب ـحــاث .ومــن الـمـعـلــوم أنــه يـجــري بــذل
جـهــد مـلـحــوظ إلنـشــاء الـمــراصــد والـمــؤشــرات في
مـجــال الـعـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا فــي الـمـنـطـقــة ،ولكن
لــم يــرافــق ذلــك جـهــد لــدراســة أثــر األب ـحــاث ودور
عملية النشر (.)142 - 141

إل ـ ــى ج ــان ــب مـ ــا اص ـط ـل ــح ع ـل ـي ــه ال ـم ــؤل ـف ــان  ،أي
«إش ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــة ال ـ ـب ـ ـحـ ــوث االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ـ ـي ـ ــة» ،ف ــإن ـه ـم ــا
يشخصان التالي:

• تضخم األبحاث السياسية في المشرق العربي
عـلــى حـســاب األبـحــاث المهنية والـنـقــديــة ،وذلــك
ب ـس ـبــب ال ـت ـمــويــل األج ـن ـب ــي ال ـ ــذي ي ـحــابــي أب ـحــا ًثــا
ت ـف ـضــي م ـب ــاش ــرة إلـ ــى ت ــوص ـي ــات لـ ــ«حـ ــل» مـشـكـلــة
اجـ ـتـ ـمـ ــاعـ ـيـ ــة ،لـ ـكـ ــن الـ ـ ـح ـ ــال لـ ـيـ ـس ــت كـ ــذلـ ــك فــي
المغرب العربي.

• ض ـعــف األب ـح ــاث الـعـمــومـيــة ف ــي أن ـح ــاء الــوطــن
الـعــربــي كــافــة ،وإن كــان ذلــك يـصــح فــي الـمـشــرق
العربي بشكل خاص.
• غــالـ ًـبــا مــا ُيـفـقــدُ الـتــرابـ ُـط بـيــن أن ــواع هــذه األبـحــاث
األرب ـع ــة (س ـيــاس ـيــة ،مـهـنـيــة ،ن ـقــديــة ،ع ـمــوم ـيــة) فــي
«صحي»
المشرق العربي ،بينما نجد أن الوضع
ٌّ
أكثر في األقطار المغاربية الفرنكوفونية.

يـقــف ال ـبــاح ـثــان عـنــد حـقـيـقــة الف ـتــة ه ــي أن أغـلـبـيــة
الـمـعــرفــة الـمـتـعـلـقــة بـقـضـيــة اجـتـمــاعـيــة ُتـنـ َتــج بشكل
كـبـيــر خ ــارج الــوطــن الـعــربــي ،وبــالـلـغــة اإلنـكـلـيــزيــة،
وي ـ ـعـ ــود هـ ـ ــذا ب ـش ـك ــل أسـ ــاسـ ــي إلـ ـ ــى ه ـي ـم ـن ــة ه ــذه
ال ـل ـغــة االن ـك ـل ـيــزيــة ف ــي األب ـح ــاث وإن ـت ــاج الـمـعــرفــة
المرتبطة بسيادة المؤسسات األكاديمية والمراكز
االستشارية ،عالوة على معايير النشر الغربية في
الدوريات العالمية التي ال تبذل سوى القليل من
الـجـهــد ،أو ال تـبــذل أي جـهــد عـلــى اإلط ــاق ،في
التكيف مع اللغات األجنبية .وعالوة على ذلك،
ّ
فــإن الـمـعــرفــة الضئيلة داخــل الــوطــن الـعــربــي تُن َتج
باللغة العربية من دون أن تُترجم (ص .)307

بــاخـتـصــار ،هـنــاك شــوط طــويــل عـلــى المجتمعات
ال ـعــرب ـيــة أن تـقـطـعــه ،إذا كــانــت ت ـتــوخــى أن ت ـكـ ّـون
م ـج ـت ـم ــع الـ ـمـ ـع ــرف ــة .وهـ ـ ــذا ال ي ـع ـت ـم ــد ف ـق ــط ع ـلــى
جـهــد الـجـمــاعــة الـعـلـمـيــة ،إنـمــا عـلــى تـضــافــر جهود
المجتمع كله.
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م ــن ال ـح ـلــول ال ـت ــي يـقـتــرحـهــا ال ـك ـتــاب إلشـكــالـيــات
البحث العلمي في مجتمعاتنا «جذب الشباب إلى
البحوث ،وزيــادة الوعي حــول حقيقة أنــه ال يمكن
ش ــراء كــل ش ــيء مــن خ ــارج ح ــدودن ــا ،وأن البحث
الحقيقي واألصلي هو األساس من أجل االستقالل
االقتصادي والسياسي والثقافي» (ص .)35
ك ـم ــا ي ـق ـت ــرح ت ـف ـع ـيــل ن ـق ــاش واس ـ ــع وع ـم ـي ــق ح ــول
وضعية البحث العلمي في البلدان العربية؛ نقاش
حول كيفية عمل األبحاث وديناميتها.

ّأم ــا تــوص ـيــة ال ـك ـتــاب ،ف ـهــي إص ــاح الـحـلـقــة الـتــي
ت ـص ــل ب ـي ــن األبـ ـحـ ــاث وال ـج ــام ـع ــات وال ـم ـج ـت ـمــع،
وجـعــل االب ـت ـكــار هــد ًفــا واضـ ًـحــا لـلـسـيــاســة الـعــامــة،
ـوعـ ــا سـ ـي ــاس ـ ًـي ــا ،واع ـت ـم ــاد
وجـ ـعـ ــل ال ـب ـح ــث مـ ــوضـ ـ ً
تــرت ـيــب «ال ـت ـنــويــع واألول ــوي ــات ال ـع ـل ـم ـيــة» ،وتـقــويــة
الـفــرق البحثية وتـمـكـيـنـهــا ،والـتــركـيــز عـلــى الـتـعــاون
م ــع ال ـجــام ـعــات وال ـم ــؤس ـس ــات الـعـلـمـيــة األجـنـبـيــة
م ــن خـ ــال ب ــرام ــج ال ــدكـ ـت ــوراه وال ــزم ــال ــة ومـ ــا بـعــد
ـراضــا مـتـعــددة تـتــوزع بين
الــدكـتــوراه ،بـمــا يــؤدي أغـ ً
النتاج البحثي والشهادة العلمية ،والنشر عبر منابر
عـلـمـيــة مـعـتـ َـبــرة ،وأخ ـي ـ ًـرا االس ـت ـفــادة مــن ال ـك ـفــاءات
العربية المهاجرة بالوسائل المتاحة.

كلمة أخيرة

تتسن للباحثَين مــؤ ّلـ َفــي الكتاب بيانات دقيقة
لــم
َّ
بـشــأن بـعــض ال ـب ـلــدان الـعــربـيــة ،مـثــل ال ـعــراق الــذي
ل ــم ي ــرك ــز ال ـب ـح ــث ع ـل ـي ــه .وك ـ ــان ع ـل ـي ـه ـمــا ال ـل ـجــوء
إل ـ ــى مـ ـصـ ــادر م ـت ـن ــوع ــة ،م ـن ـه ــا االت ـ ـصـ ــال ب ـج ـهــات
مـعـنـيــة بــالـبـحــث ،س ــواء تـلــك الـتــابـعــة لـلـمــؤسـســات
الحكومية أو المؤسسات المستقلة ،وهي كثيرة،
بعضها يعمل من خارج البلد .رغم ذلك ،فإنهما
و ِّفـقــا بإنجاز عمل كبير ومــرجــع مهم لكل باحث
ومــؤس ـســة عـلـمـيــة عــرب ـيــة مـعـنـيــة بــالـبـحــث الـعـلـمــي
وإنتاج المعرفة.

عـمــو ًمــا ،يـطــرح الـكـتــاب ص ــورة غـيــر مـضـيـئــة لــواقــع
الـبـحــث الـعـلـمــي فــي الـبـلــدان الـعــربـيــة ،وذل ــك بـنــا ًء
على معطيات الواقع ،وال سيما في مجال العلوم
االجتماعية ،وبحكم ضآلة اإلنفاق على مجالس
وم ــراك ــز ال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـمــي ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي ه ــذا
الـمـجــال ،وأن مــا تقدمه لها حـكــومــات بلدانها ما
«ذر للرماد في العيون» ،كما يقال.
هو إال ٌ

الهوامش
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إلى المادة التي تُنشر في الصحف اليومية أو األسبوعيةّ ،
عن وجهة نظر الكاتب واطالعه ،وتخلو من التوثيق واالستشهاد
واإلحــاالت إلــى مراجع أخــرى .وبذلك ،فهي تختلف عن تلك
الـ ـم ــادة ال ـع ـل ـم ـيــة ال ـت ــي ت ـت ـســم بـ ــإجـ ــراءات م ـنـهـج ـيــة وت ـك ــون ذات
طــابــع أكــادي ـمــي م ـت ـعــارف ع ـل ـيــه ،خــاصــة ت ـلــك ال ـتــي ت ـقــدم لـلـنـشــر
فتسمى «بـحـ ًثــا» أو «دراس ــة»،
فــي الـمـجــات العلمية المحكمة،
ّ
فــي حـيــن ينطبق مصطلح مـقــالــة فــي الـمـشــرق الـعــربــي عـلــى كلتا
الـمــادتـيــن ،وي ـشــار فــي األوس ــاط األكــاديـمـيــة إلــى ال ـمــادة البحثية
العلمية على أنها «مقالة».

