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كلمة

هذاالعدد

ال�اديغــم السوســيولوجي ف ي� فهــم التحــوالت
أي حــد يفيــد ب
مــا جــدوى أعلــم االجتمــاع؟ وإىل ّ
المجتمعيــة؟ وهــل تســاعد أ
الدوات والمناهــج السوســيولوجية �ف
ت
ـ� تعرفهــا النســاق والحقــول
ي
الـ ي
قـراءة وتفكيــك التحــوالت المجتمعيــة؟
هــذه بعــض مــن أ
الســئلة ت
الــ� شــكلت منطلــق بحثنــا ف ي� راهــن السوســيولوجيا العربيــة،
ي
وتقييــم أدائهــا خــال الســنوات العـ شـر أ
الخـ يـر ،وتخصيــص عــدد خــاص لهــا مــن مجلــة «ذوات»،
ال ت
لك�ونيــة الشــهرية ،الصــادرة عــن مؤسســة «مؤمنــون بــا حــدود للدراســات
الثقافيــة العربيــة إ
أ
والبحــاث» ،خاصــة بعــد الحـراك و»الثــورات» الـ تـ� شــهدتها العديــد مــن البلــدان العربيــة ،وال�ت
ي
ي
ين
فاجــأت الجميــع ،بمــن فيهــم الباحثـ ي ن
ـيولوجي� أنفســهم ،والذيــن وحـ تـى وإن قامــوا
ـ� السوسـ
بأبحــاث أكاديميــة سوســيولوجية مهمــة ،فإنهــا كانــت تظــل حبيســة أســوار الجامعــات ،ورهينــة
ش
تســت�ف المســتقبل ،وال تقــرأ
أطروحــات معينــة ،هــذا مــع العلــم أنهــا لــم تكــن دراســات
المجتمعــات العربيــة ،وال تســاير تحوالتهــا ،ألنهــا بــكل بســاطة لــم تكــن تعتمــد «سوســيولوجيا
الفضــح والكشــف» ،كمــا نــص عــى ذلــك السوســيولوجي الراحــل بــول باســكون ،الــذي رأى
أن السوســيولوجي هــو ذلــك المناضــل العلمــي الــذي يحلــل ويفــكك ،ويقطــع مــع التواطــؤ
والتالعــب مــع أيــة ســلطة كيفمــا كانــت ،ف ي� ســبيل ق ـراءة التحــوالت المجتمعيــة ،ووضعهــا ف ي�
ســياقها الخــاص قبــل العــام.
إن فهــم التحــوالت المجتمعيــة ال يكــون متاحــا إال بممارســة السوســيولوجيا ،ولهــذا فــإن علــم
االجتمــاع أصبــح اليــوم ض�ورة ملحــة لفهــم المجتمعــات العربيــة وقـراءة تحوالتهــا ،ولــم يعــد
العالمــي ،واالطمئنــان بشــكل كبـ يـر
مقبــوال مــن عالــم
ـياس أو حـ تـى إ
االجتمــاع التــواري وراء السـ ي
ت
أن التســلط واالســتبداد جــزء ال يتجـزأ مــن أنظمــة المجتمعــات
ـ� تعتـ بـر ّ
«للمقاربــة الثقافيــة» ،الـ ي
أ
ف
ف
ت
ـ� تســتنطق بهــا العلــوم االجتماعيــة
العربيــة ،بــل عليــه إع أــادة فالنظــر ي� مقاربتــه ،ي
و� الدوات الـ ي
الواقــع االجتماعــي ،لننــا ي� مرحلــة حرجــة تتطلــب صياغــة مفاهيــم جديــدة ،تســاعد عــى فهــم
ف
ف
و� ّكل
الواقــع ومواكبــة تحوالتــه ،خاصــة أن المجتمعــات العربيــة مــا زالــت ي� طــور الغليــان ،ي
يــوم نشــهد متغـ يـرات جديــدة.
والعــر� مجموعــة مــن القضايــا االجتماعيــة والسياســية إىل
المغــار�
لقــد أعــاد الحــراك
بي
بي
دائــرة التفكـ يـر والنقــاش العلمــي ،وجعــل البحــث السوســيولوجي يتحــرك ،حيــث نشــطت الحركــة
ين
ـ� الباحثـ ي ن
البحثيــة ،ونشــط النـ شـر العلمــي واللقــاءات والمؤتمـرات العلميــة بـ ي ن
ـيولوجي�
ـ� السوسـ
أ
وال ثن�وبولوجيـ ي ن
ـ� العــرب ،ناهيــك عــن محــاوالت تأســيس وحــدات تعليميــة وتدريبيــة جديــدة،
ين
الباحثــ�
خارجــة عــن إطــار الدراســات الكالســيكية المتعــارف عليهــا ،وانخــراط مجموعــة مــن
ف
ن
ين
وغ�هــا
السوسـ
ـد� العربيــة والدوليــة ،ي
ـيولوجي� العــرب ي� العمــل مــع جمعيــات المجتمــع المـ ي
ت
ـ� تشــتغل حــول قضايــا راهنــة مقلقــة ،وليــس مواضيــع مســتهلكة ع ّفــى عنهــا
مــن إ
الطــارات الـ ي
ض
الزمــن ،كانــت فيمــا مــى تتــم بمباركــة الســلطات والجهــات النافــذة.
ولهــذه أ
الســباب أو المظاهــر ،أمكــن لنــا ف ي� هــذا العــدد الخــاص مــن مجلــة «ذوات»،
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ـ� للمجلــة ،والــذي أعـ ّـد ملفــه المعنــون بـــ
العــدد الخمســون ( ،)50فالــذي يــؤرخ لليوبيــل الذهـ ب ي
ف
ـ� المتخصــص ي� علــم االجتمــاع،
«السوســيولوجيا العربيــة ن ي� زمــن التحــوالت» ،الباحــث التونـ ي
ـر� يشــهد منعطفــا جديــدا،
الدكتــور منـ يـر السـ
ـعيدا� ،أن نقـ ّـر معــه بــأن علــم االجتمــاع العـ ب ي
ي
ـر� نفســه «مجـ بـرا»
يمكــن نعتــه بـــ «التحــول السوســيولوجي» ،حيــث وجــد علــم االجتمــاع العـ ب ي
عــى التعامــل مــع «موجــات» التغـ يـر االجتماعــي المتعاقبــة والمتدافعــة .ولهــذا الغــرض حرصنــا
ف ي� هــذا العــدد ،أن تكــون المســاهمات متنوعــة ،تغطــي الرقعــة العربيــة ،وتقــف عــى واقــع حــال
علــم االجتمــاع ف ي� هــذه البلــدان ،فجــاء العــدد متضمنــا لمســاهمات مــن :اليمــن ،موريتانيــا،
الســعودية ،مــر ،ســلطنة عمــان ،البحريــن ،الع ـراق ،فلسـ ي ن
ـط� -لبنــان ،تونــس ،والمغــرب.
ت
ـ� ستشــهد ابتــداء مــن هــذا العــدد نقلــة
ويتضمــن ملــف العــدد ( )50م فــن مجلــة «ذوات» ،الـ ي
و� طريقــة تنــاول المواضيــع المطروحــة ،مقــاال تقديميــا لمعــد
نوعيــة ف ي� المضمــون والشــكل،
ي
ن
ـعيدا� ،تحــت عنــوان «ال ّتغـ يـر االجتماعــي والتحـ ّـول
ـ� الدكتــور منـ يـر السـ ي
الملــف الباحــث ف التونـ ي
ف
ن
ـر�» ،وســبع دراســات لـ ّ
ـكل مــن الباحــث اليمـ ي ي� علــم االجتمــاع،
السوســيولوجي ي� العالــم العـ ب ي
ن
السوســيولوجي اليمــ ي وإنتــاج المعرفــة العلميــة :الواقــع
توفيــق ســلطان ،بعنــوان «الحقــل ّ
ق
وا� ،بعنــوان «العلــوم
والمأمــول» ،ف وأســتاذ علــم االجتمــاع بجامعــة نواكشــوط العرصيــة عثمــان ي
أ
االجتماعيــة � موريتانيــا بـ ي ن
دور فاعــل» ،والكاديمي والباحث
ـ� ّ
ي
الصعوبــات التاريخيــة والبحث عــن ٍ
ف
الراهن لعلم االجتمــاع ي� الســعودية وآفاقه»،
ـع
ـ
«الوض
بعنوان
،
ـق�
ـ
الش
ـان
ـ
الرحم
ـد
ـ
عب
الســعودي
ي
ّ
ف
تحليليــة
والباحثــة ي� علــم االجتمــاع بســلطنة عمــان ،هاجــر مبــارك الســعيدي ،بعنــوان «ق ـراءة
َّ
أ
لواقــع علــم االجتمــاع أ
وال ثن�وبولوجيــا ف� المجتمــع ُ ن
ـر� وأســتاذ علــم
ـا�» ،وال فكاديمــي المغـ ب ي
العمـ ي
ي
ـر�» ي� خطــاب العلــوم االجتماعيــة
«»الربيــع العـ ب ي
االجتمــاع الدكتــور نورالديــن الزاهــي ،بعنــوان ّ
بالمغــرب» ،والباحــث السوســيولوجي المــري أحمــد مــوىس بــدوي ،بعنــوان «دور جامعــة
الســكندرية ف� تطــور البحــث أ
ال ثن�وبولوجــي المــري» ،والباحثــة التونســية ف ي� علــم االجتمــاع
إ
ي
ف
الرســائل الجامعيــة ي� العلــوم االجتماعيــة واتجاهاتهــا» .أمــا
عائــدة بنكريــم ،بعنــوان «جــودة ّ
ن
ـطي� ،ســاري حنفــي ،أســتاذ علــم االجتمــاع
فحــوار الملــف ،أفخصصن فــاه لعالــم االجتمــاع الفلسـ ي
مجلــة «إضافــات» ،الــذي انتخــب أخــرا� ،ف
ي� «الجامعــة المريكيــة ي� بـ يـروت» ،ورئيــس تحريــر
ي ي
شــهر يوليــو /تمــوز  2018رئيســا للجمعيــة الدوليــة لعلــم االجتمــاع لمــدة أربــع ســنوات (- 2018
ف
ـر� ،وأشــار
 ،)2022والــذي تحــدث بوضــوح كبـ يـر عــن واقــع حــال السوســيولوجيا ي� العالــم العـ ب ي
ت
الســامية بـ ي ن
والنســانية
ـ� نخــب العلــوم االجتماعية إ
ـ� تشــهدها البلــدان العربيــة إ
إىل القطيعــة الـ ي
أ
ف
مــن جهــة ،والنخــب الدينيــة مــن جعــة أخــرى ،موضحــا أنــه ال أثــر للمجتمــع الكاديمــي ي� صنــع
ـر� ،وأنــه يجــب البحــث عــن جــذور الدولــة الداعشــية ليــس فقــط
ـياس ف ي� الوطــن العـ
ب
ي
فالقـرار السـ ي
ف
ش
ي� الفهــم المتطـ ّـرف للديــن ،ولكــن ي� ثقافــة ن�تهــا «الدولــة الوطنيــة العربيــة االســتبدادية» منــذ
أمــد طويــل وحـ تـى يومنــا هــذا.
وبالضافــة إىل الملــف ،يتضمــن العــدد ( )50مــن مجلــة «ذوات» أبوابــا أخــرى ،منهــا بــاب
إ
ف
ت
ـأ� الشــتاء» :تجربــة تونسـ َّـية شــابَّة ي� علــم
الربيــع يـ ي
«رأي ذوات» ،ويضــم ثالثــة مقــاالت :ف«بعــد ّ
ـ� ،و»الفضــاء العــام»
ـ� ي ف� علــم االجتمــاع صفــوان الطرابلـ ي
االجتمــاع البــري» للباحــث التونـ ي
العربيــة»» للكاتــب والــروا�ئ
وتغــر «الفاعــل االجتماعــي»؛ قــراءة ي� سوســيولوجيا «الثــورات
يّ
ي
ق
العــام؟» للكاتــب والصحفــي العـر يا� بشـ يـر
الســوري جــاد هللا الجباعــي ،و»أيّــة وظيفــة يؤ ّديهــا إ
ن
الكبيــ�؛ ويشــتمل بــاب «ثقافــة وفنــون» عــى مقالـ ي ن
ـ� يســلطان الضــوء عــى رمزيــن عربيـ يـ� مــن
رمــوز يعلــم االجتمــاع ،وهمــا عالــم االجتمــاع العـر ق
ـ� الــوردي ( ،)1995 -1913المعــروف بتبنيــه
ـ
ع
ا�
ي ي
للنظريــات االجتماعيــة الحديثــة ف ي� وقتــه ،وتحليــل الواقــع االجتماعــي العـر ق يا� ،وعالــم االجتمــاع
أ
ف
ق
ـر�،
العـر يا� خلــدون النقيــب ( ،)2011 -1941المعــروف بانتقــاده للوضــاع السياســية ي� الوطــن العـ ب ي
وتدم�هــا للتنميــة
العــر� ،وكتاباتــه عــن بنيــة الدولــة التســلطية
الســياس
وتحليلــه للتــأزم
ي
بي
ي
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والحيــاة النســانية ف� المجتمــع العــر� ،المقــال أ
ـر�:
الول بعنــوان «نحــن وعلــم االجتمـ
إ
ـاع فالغـ ب ي
بي
ي
ف
ق
ـو� ي� شــهر
ـ� الــوردي» لعالــم االجتمــاع نالعـر يا� الدكتــور فالــح عبــد الجبــار ،الــذي تـ ي
تجربــة عـ ي
اجتماعيــة
ـا� بعنــوان «خلــدون النقيــب :نتــاج ســياقات
ّ
بف�ايــر /شــباط مــن هــذا العــام ،والثـ ي
وثقافيــة متمـ ي ّ ز
ـ�ة» لعالــم االجتمــاع مــن البحريــن باقــر النجــار.
ّ
ت
وحــى يحيــط العــدد ( )50مــن مجلــة «ذوات» ،بموضــوع السوســيولوجيا العربيــة ،يقــدم
ش
�اك مــن المغــرب ،أســتاذ السوســيولوجيا
بــاب «حــوار ذوات» حــوارا مــع الدكتــور أحمــد َّ
آ
كليــة الداب ظهــر المه ـراز ،الــذي يُعـ ّـد مــن بـ ي ن
ـ�
بجامعــة ســيدي ّ
محمــد بـ فـن عبــد هللا بفــاسّ ،
ن
ين
المهتمـ يـ� بسوســيولوجيا الثقافــة ،والــذي
ـر�
السوسـ
ّ
ـيولوجي� القالئــل ي� المغــرب والعالــم العـ ب ي
ـر�» ،تـ ّـوج بجائــزة المغــرب للكتــاب
فأصــدر أخـ يـرا كتابــا ضخمــا حــول «سوســيولوجيا الربيــع العـ ب ي
ف
االجتماعيــة .أجــرت الحــوار الباحثــة المغربيــة ي� علــم االجتمــاع أمينــة زوجــي.
ي� صنــف العلــوم
ّ
نــ� بــول باســكون (-1932
أمــا «بورتريــه ذوات» لهــذا العــدد ،فهــو عــن عالــم
االجتمــاع الفر ي
أ
ض
التغــا� عــن دراســاته المهمــة ،لنــه
المغربيــة ،الــذي ال يمكــن
 ،)1985رائــد السوســيولوجيا
َّ
ي
ف
العلميــة لواقــع المجتمعــات القرويَّــة
بحــق خبـ يـر ف ي� الشــؤون القرويَّــة ،انخــرط ي� بنــاء المعرفــة
ّ
ض
ـ� ،أســتاذ
منــذ بدايــة خمسـ ّ
ـينيات القــرن المـ ي
ـا� .البورتريــه مــن إنجــاز فالدكتــور عبــد الرحيــم عنـ ب ي
علــم االجتمــاع بجامعــة ابــن زهــر ـ أكاديــر ،الــذي تحــدث ي� ثنايــا هــذا البورتريــه عــن أزمــة
ت
ـ� ال يمكــن تجازوهــا برأيــه ،إال بالعــودة إىل بــول
السوســيولوجيا بالجامعــة المغربيــة اليــوم ،والـ ي
باســكون ،وجــاك بـ يـرك تحديــدا ،الرتبــاط أبحاثهمــا بالوقائــع المغربيــة ،داعيــا إىل الكــف عــن جلب
ـر� ،ت
وال�ويــج لمفاهيــم ال تعــدو أن تكــون فارغــة المحتــوى.
إشــكاالت مــن خــارج الســياق المغـ ب ي
و� بــاب «ســؤال ذوات» ،تســتقرئ العالميــة أ
ف
الردنيــة مــىن شــكري ،آراء مجموعــة مــن
إ
ي
ف
ين
و� «بــاب تربيــة
الباحثــ� العــرب حــول مواكبــة البحــث السوســيولوجي للثــورات العربيــة ،ي
المغــر� إســماعيل الموســاوي «مشــكلة توظيــف المثــال
وتعليــم» يتنــاول الكاتــب والباحــث
بي
أ
ـ� (الســباب والحلــول)» ،فيمــا يقــدم الكاتــب
داخــل الـ ّـدرس الفلســفي بالتعليــم الثانـ
ـوي التأهيـ ي
والباحــث المغــر� ف� علــم االجتمــاع أ
وبولوجيــا الثقافيــة ،الدكتــور عيــاد أبــال ق ـراءة �ف
والن�ث
ّ
ي
بي ي
ـر� الدكتــور أحمــد ش�اك ،تحــت
ـ
المغ
ـاع
ـ
االجتم
ـم
ـ
لعال
»
ـر�
ـ
الع
ـع
ـ
الربي
ـيولوجيا
كتــاب «سوسـ
بي
بي
ف
ن
والعــام الجديــد والثــورة» ،وذلــك ي� بــاب كتــب،
ـر�» بـ يـ� االســتبداد إ
«»الربيــع العـ ب ي
عنــوان ّ
الصــدارات الجديــدة لمؤسســة «مؤمنــون بــا حــدود
والــذي يتضمــن أيضــاً تقديمــاً لبعــض إ
أ
للدراســات أ
ت
ـ� تكشــف عــن تقريــر جديــد لـــ «مركــز بيــو
والبحــاث» ،إضافــة إىل لغــة الرقـ
ـام ،الـ ي
والبحــاث» أ
للدراســات أ
ف
الحصائيــات الديموغرافيــة ،والــذي يقــول إن
المريـ
ـ� ،المتخصــص ي� إ
ي
ق
بــا� الديانــات ،مــا ســيمنحه الريــادة عالميــا ف ي� أفــق  ،2060إذ
إ
الســام ينمــو بشــكل أرسع مــن ي
ـوال  3ماليـ يـر نســمة.
ســيبلغ عــدد أتباعــه حـ ي

دامت لكم متعة القراءة ...
سعيدة شريف
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١٠
ملف العدد:
السوسيولوجيا العربية
في زمن التحوالت

ف
العر�
غ� االجتماعي
* ال ّت ي
ّ
والتحول السوسيولوجي ي� العالم ب ي
من� السعيدا�ن
إعداد :د .ي
ي
* الحقل السوسيولوجي ن
اليم� وإنتاج المعرفة العلمية
ي
الواقع والمأمول
بقلم :توفيق سلطان
* العلوم االجتماعية ف ي� موريتانيا
ين
ب� الصعوبات التاريخية والبحث عن دور فاعل
ق
وا�
بقلم :عثمان ي
الراهن لعلم االجتماع ف ي� السعودية وآفاقه
* الوضع ّ
الشق�
بقلم :د .عبدالرحمن
ي
أ
* قراءة تحليل َّية لواقع علم االجتماع وال ثن�وبولوجيا
ف� المجتمع ُ ن
ما�
الع ي
ي
بقلم :هاجر مبارك السعدي
العر�» ف ي� خطاب العلوم االجتماعية بالمغرب
* «الربيع ب ي
بقلم :د .نور الدين الزاهي
* دور جامعة السكندرية ف� تطور البحث أ
ال ثن�وبولوجي المرصي
إ
ي
بقلم :أحمد موىس بدوي
ف
الرسائل الجامعية ي� العلوم االجتماعية واتجاهاتها
* جودة ّ
بقلم :عائدة بنكريم
* حوار الملف:
ن
حوار الملف مع عالم االجتماع
الفلسطي� ساري حنفي
ي
ن
السعيدا�
من�
حاوره :د .ي
ي
* بيبليوغرافيا

في كل عدد:

٢٥٢

* مراجعات

٢٦٤

* إصدارات/كتب

٢٦٨

* لغة أ
الرقام

في
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١٦٠

رأي ذوات:

ت
يأ� الشتاء»  ...تجربة تونس َّية شابَّة ف ي� علم االجتماع البرصي
* «بعد ّ
الربيع ي
ابلس
بقلم :صفوان الطر ي

وتغ� «الفاعل االجتماعي»؛ قراءة ف ي� سوسيولوجيا الثورات العربية
* «الفضاء العام» ي ّ
بقلم :جادهللا الجباعي
العالم؟
* أيّة وظيفة يؤ ّديها إ
الكبيس
بش�
بقلم :ي
ي

١٧٨

ثقافة وفنون:
عل الوردي
* نحن وعلم االجتماع ب ي
الغر� :تجربة ي
بقلم :د .فالح عبد الجبار

* خلدون النقيب :نتاج سياقات اجتماع ّية وثقاف ّية ي ّ ز
متم�ة
بقلم :باقر النجار
				
حوار ذوات:
ش
�اك
المغر�
* حوار مع عالم االجتماع
بي
أحمد َّ
			
حاورته :أمينة زوجي

٢٠٠
٢١٦
٢٢٨
٢٤٤

حوار ذوات
بورتريه

بورتريه ذوات:
* بول باسكون  ...رائد السوسيولوجيا المغرب َّية
عن�
بقلم :د .عبد الرحيم ب ي
سؤال ذوات:
السوسيولوجي «الثورات العربية»؟
* هل واكب البحث ّ
إعداد :نم� شكري
تربية وتعليم:
الدرس الفلسفي
* مشكلة توظيف المثال داخل ّ
بالتعليم الثانوي التأهيل أ
(السباب والحلول)
ي
بقلم :إسماعيل الموساوي

الداخل ...

تربية وتعليم

السوسيولوجيا
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ملف العدد

العربية

ملف العدد

في زمن
التحوالت
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ملف العدد

ال ّتغير االجتماعي
إعداد:
د .منير السعيداني

تون� متخصص
أكاديمي ي
ف ي� علم االجتماع

ملف العدد
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والتحول
ّ
السوسيولوجي
في العالم
العربي
بــرف النظــر عــن تفاصيــل التفاوتــات بـ ي ف
ـ� بلــد وآخــر ،ومنــذ أواخــر عام
ـر� ف ي� عــدد كبـ يـ� مــن البلــدان ،اســتحاالت كان لهــا
 ،2010شــهد العالــم العـ ب ي
مــن الحـ ّـدة والعمــق والرعــة مــا حـ ّـول بعضهــا إىل «انتفاضــات» و»ثــورات»
ـياس
أحيانــا ،وحــروب أهليــة أحيانــا أخــرى ،وأشــكال أخــرى مــن االنتقــال ف ّ
السـ ي
متفــاوت العمــق بـ ي ف
ـ� تأصيــل ديمقراطــي غالــب ،وبعــض زيــادة ي� ترســيخ
االســتبداد .ومــن داخــل هــذا المشــهد العــام ،بــرزت مامــح ب أ
تغ�ات
تن� عــن ي
عميقــة ف ي� الحيــاة االجتماعيــة العربيــة عــى مســتويات مختلفــة منهــا؛ تغـ ي ّـ�
ف
وتوســع (مقابــل بعــض المزيــد
للدسـ ي
ي� أنمــاط الحكــم ،وإعــادة صياغــة ّ
ـات�ّ ،
مــن التضييــق) ف ي� الحريــات العامــة والخاصــة ،وتنظيــم جديــد لل ّتــداول
عــى الســلطة ،وتغـ ي ّـ� ف ي� أســاليب فعــل الح ـركات الدينيــة السياســية ،وعــى
ت
ـ� بــادرت إىل االنتقــال إىل مرحلــة بنــاء «دولــة
رأســها الح ـركات ّ
الســلفية الـ ي
الخافــة» ،عــى مــا تقــول .وفضــا عــن ذلــك ،أمكــن للماحــظ أن يســجل
و� عــدد كبــ� مــن أ
ف
ف
االقطــار العربيــة ،بــروز
ي
خــال الثمـ ي
ـا� ســنوات الماضيــة ،ي
ح ـركات اجتماعيــة عــى صيغــة نضــاالت مطلبيــة واحتجاجيــة ،وتظ ّلمــات،
منهــا الجهــوي والطائفــي إ ف
ـ� ،أو عــى صيغــة حـركات شــبابية غـ يـ� حزبيــة
واالثـ ي
وغـ يـ� أيديولوجيــة ،اتخــذت شــكل الحمــات السياســية والمدنيــة والح ـركات
الثقافيــة والفنيــة .وعــى الرغــم مــن ت
ال�كـ ي ف
ـ� غـ يـ� المتــوازن إعاميــا ،وحـ تـ�
أ
بحثيــا عــى الســياس ف(� معنــاه الســلطوي والتمثيــى ب ف
ـا� عــى االخــص)
ال�لمـ ي
ي ي
ي
ـاىل ف ي� كل ذلــك ،فــإن تفاصيــل المشــهد
ـ
والرج
ـل
ـ
والكه
والحـ فـري والنخبــوي،
ي
بالغــة الغـ فـ� ،تجـ ي ف
ـ� أن نحســب كل هــذه المظاهــر عامــات عــى مــا نســميه
«تغـ يـ�اً اجتماعي ـاً» ،هــو أكـ شـ� عمق ـاً وجذريــة ممــا يصــوره االتجــاه الســائد،
الــ� امتــد عليهــا إىل حــد آ
ت
ش
االن ،ذا
ّ
إذ صــار عــى ّ
مــر مــا يقــارب العريــة ي
ف
مســاس بأنمــاط العيــش المدينيــة والقرويــة والريفيــة ،وذا أثــر ي� إعــادة بنــاء
الهويــات ،وإعــادة تشــكيل �دياتهــا التاريخيــة.
التغــ�
ولــم يكــن المجــال العلمــي االجتماعــي بمنــأى عــن هــذا
ي
توســع نطــاق حريــة الحركــة البحثيــة ،ونشــط
االجتماعــي الشــامل ،حيــث ّ

لم يكن المجال
العلمي االجتماعي
بمنأى عن هذا
التغير االجتماعي
توسع
الشامل ،حيث
ّ
نطاق حرية الحركة
البحثية ،ونشط
النشر العلمي
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ملف العدد

التغير االجتماعي
مس المجال
الذي
ّ
العلمي االجتماعي
حالة عربية عامة،
وهي موجودة في
المغرب وفي تونس
وفي مصر وفي
لبنان...

النـ شـر العلمــي ضمــن تغــ� معطيــات الحريــات أ
االكاديميــة ف ي� اتجــاه بــروز
ي
ّ
ـ� الباحثـ يـ�ف
ـاءات بـ ي ف
أكـ شـ� وضوحــا فلرو أرتهــا .كمــا تكثفــت بتواتــر أكـ بـ� ،اللقـ ُ
ف
ش
ف
يف
و� مــا بينهــا،
السوسـ
ـيولوجي� واالن�وبولوجيـ يـ� العــرب داخــل بلدانهــم ،ي
االقليميــة والدوليــة .وترافــق ذلــك مــع توافــر
وخارجهــا خــال المؤتم ـرات إ
ف
ت
ف
أكـ بـ� للمعلومــات وتزايــد ف ي� دقتهــا ،ويــر م�ايــد ي� بنــاء قواعــد البيانــات
المن ّظمــة وتخزينهــا 1واســتخدامها ف� مجــاالت ت
شــ�...2
ي
ـس المجــال العلمــي االجتماعــي حالــة عربيــة
التغـ يـ� االجتماعــي الــذي مـ
و� لبنــان أ
واالردن ،و�ف
عامــة ،وهــي موجــودة ف� المغـ ّـرب وتونــس ومــر ،ف
ّ
ي
ي
ي
ف
ّ
ســتدل عليهــا
بعــض دول الخليــج العربيــة وكــذا ي� ي
غ�هــا ...ويمكــن أن يُ
ـاىل المنشــورات ف ي� موضــوع حــال علــوم االجتمــاع
بمظاهــر كثـ يـ�ة منهــا؛ تتـ أ ي
ت
ت
ـ� ينتجهــا
العربيــة ،وربمــا ّ
توســع االمــر حــ� إىل حــال علــوم االجتمــاع الـ ي
االنتاجــات ذات العاقــة بالموضوع،
العــرب مــن خــارج البــاد العربيــة .ومــن إ
ت
العر� للعلوم االجتماعية حول منشورات أعضائه.
ال� يبنيها المرصد ب ي
 - 1ومنها قاعدة المعطيات ي
أ
ف
ف
 - 2ومنها ما يعمل عليه ساري حنفي ي� رصد االثر االجتماعي للبحث العلمي ي� برنامج بسير https://psisr.net
(انظر نص المقابلة معه ضمن هذا الملف).
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ملــف خــاص ف� العــدد الرابــع مــن السلســلة السادســة لمجلــة «حــوار كـ ف
ـو�»،
ي
ي
الصــادرة عــن الجمعيــة الدوليــة لعلــم االجتمــاع ،كان لنــا ش�ف ترجمتــه،3
ـر� للعلــوم االجتماعيــة
وإصــدارات أخــرى ،منهــا مــا كان عــن المرصــد العـ ب ي
4
(بــ�وت) حــول «أشــكال حضــور العلــوم االجتماعيــة»  ،و»اتجاهــات
ي
ف
5
المجــات المختصــة ي� العلــوم االجتماعيــة»  ،و»عاقــة البحــث العلمــي
ف
االصــدارات أيضــا ،مــا كان
ـد�» .6ومــن إ
االجتماعــي بمنظمــات المجتمــع المـ ي
عــن منتــدى العلــوم االجتماعيــة التطبيقيــة (تونــس) ،وتعلــق باالتجاهــات
البحثيــة لــدى طلبــة الدكتــوراه ،أو الباحثـ ي ف
ـ� الشــبان ف ي� العلــوم االجتماعيــة
ف
ف ي� الجامعــات العربيــة ...7ومــن المنشــورات ي� الموضــوع ذاتــه كذلــك ،مــا
كان حــول «وضــع العلــوم االجتماعيــة ف ي� الجامعــات العراقيــة» ،8وصــدر
عــن مركــز الدراســات العراقيــة ،الــذي كان يـ شـرف عليــه الراحــل فالــح عبــد
الجبــار ،فضــا عــن العــدد الـ شـ�ي الــذي افتتحــت بــه «إضافــات» ،مجلــة
الجمعيــة العربيــة لعلــم االجتمــاع ،اهتمامهــا بكيفيــات إنتــاج المعرفــة
العلميــة االجتماعيــة العربيــة (العــددان  ،42-14شــتاء وربيــع  ،)2018وكانــت
9
لنــا فيــه أربــع ترجمــات ،وهــو اهتمــام يبــدو أنــه ســيتواصل.
العــر�
مــس النشــاط العلمــي االجتماعــي
التغــ�
ومــن مظاهــر
ي
الــذي ّ
بي
أ
ف
خــ�ة ،انتظــام مؤتمــرات عربيــة متعــددة
خــال الســنوات
الثمــا� اال ي
ي
أ
ف
ش
االختصاصــات ،احتضــن منهــا مركــز البحــوث ي� االن�وبولوجيــا االجتماعيــة
ـ� ،مــا بـ ي ف
والثقافيــة «وهـران ،الجزائــر» لوحــده اثنـ ي ف
ـ� « 2012مســتقبل العلــوم
العــر�» بالتعــاون مــع الجمعيــة العربيــة لعلــم
االجتماعيــة ف ي� الوطــن
ب
ي
االجتمــاع ومركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،10و« 2014علمــاء االجتمــاع العــرب
أمــام أســئلة التحــوالت الراهنــة» ،بالتعــاون مــع الجمعيــة العربيــة لعلــم
االجتمــاع وجامعــة مســتغانم ،الجزائــر .وفضــا عــن ذلــك ،ينعقــد المؤتمــر
ف
ف
ف
كو� ،العدد
من�
العر�” (مقدمة ملف) ،ترجمة ي
السعيدا� ،حوار ي
ي
 - 3بامية ،محمد“ ،العلوم االجتماعية ي� العالم ب ي
 4من السلسلة  ،6كانون أ
ول-ديسم�  ،2016ص ص 27-26
اال
ب
ف
ف
كو� ،العدد  4من
من�
جباري ،إدريس“ ،العلوم االجتماعية العربية قبل الربيع وبعده” ،ترجمة ي
السعيدا� ،حوار ي
ي
السلسلة  ،6كانون أ
ول-ديسم�  ،2016ص ص 31-30
اال
ب
ف
ف
ف
سات� ،ف
ف
كو� ،العدد
من�
“ب� العلم االجتماعي الجديدة ي� المنطقة العربية” ،ترجمة ي
السعيدا� ،حوار ي
ي
شامي ،ي
أ
ول-ديسم�  ،2016ص ص  .29-28وكلها عى الرابط http://isa-global-dialogue.net/
 4من السلسلة  ،6كانون اال
ب
arabic.pdf-v6i4/12/2016/wp-content/uploads
أ
ف
العر� للعوم
العر�  .أشكال الحضور( ،التقرير االول) المرصد ب ي
 4بامية ،محمد ،العلوم االجتماعية ي� العالم ب ي
العر� للعلوم االجتماعية ،يب�وت 120 ،2015 ،صفحة .عى الرابطhttp://www.theacss.org/ :
االجتماعية ،المجلس ب ي
pdf.2015-uploads/WEB-ASSR-Report-Arabic
العر� للعلوم
 5الهراس ،مختار ،دوريات العلوم االجتماعية العربية .مناهج ،مداخل ومقاربات ،المجلس ب ي
االجتماعية ،يب�وت 31 ،2015 ،صفحة .عى الرابطhttp://www.theacss.org/uploads/Background-Paper---
Mokhtar-El-Harras.pdf
6 Majed, Rima, The Presence of Social Science in Arab Civil Society Organizations )Background
Paper(, Arab Social Science Monitor, Arab Council for the Social Sciences, Beirut, 2015
http://www.theacss.org/uploads/Background-Paper---Rima-Majed.pdf
أ
ف
بلفق� فاطمة الزهراء ،التايب عائشة،
 7بن حفيظ عبد الوهاب،
من� ،االطرش عبد القادر ،زايد أحمد ،ي
السعيدا� ي
ي
ف
التفك� من خارج الصندوق ،منتدى
العر� .مصاعب
ميشاالك الري ،االتجاهات البحثية لرسائل الدكتوراه ي� العالم
ي
يب
العلوم االجتماعية التطبيقية ،تونس 229 ،2016 ،صفحة .عى الرابط
http://assforum.org/ar/wp-content/pdf/ijhet.pdf
 8دراسات عراقية ،وضع العلوم االجتماعية ف ي� الجامعات العراقية (ملخص) ،عى الرابط
http://www.iraqstudies.com/featured8a.html
 9انظر نص المقابلة معه ضمن هذا الملف.
10 https://insaniyat.revues.org/13625 ,
http://staff.aub.edu.lb/~sh41/dr_sarry_website/2014_online20%publication/2015_intro_future20%sl20%
sci.pdf
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الســنوي الــذي يقيمــه المركــز العــر� أ
لابحــاث ودراســة السياســات (الدوحــة،
بي
قطــر) ،ويختــار مدينــة عربيــة لــكل دورة منــه ،يســند فيهــا جوائــز ،وليــس
هــو الوحيــد ف ي� ذلــك ،زيــادة عــن نشــاط مؤسســات بحثيــة خاصــة ف ي� المجال.
أمــا عــى مســتوى تدريــس علــوم االجتمــاع ،وعــى الرغــم مــن
الــرخ التاريخــي ي ف
اســتمرار ش
بــ� المســاقات التدريســية ف ي� علــم االجتمــاع
أ
أ
ف
ـر� وحــوض النيــل والمـ شـرق
واال شن�وبولوجيــا ،االكـ شـ� انتشــارا ي� المغــرب العـ
ب
ي
ف
ف
أ ش
ـر�
و� الخدمــة االجتماعيــة االكــ� انتشــارا ي� الخليــج العـ ب ي
العـ ب ي
ـر� مــن جهــة ،ي
تعــدد محــاوالت تأســيس مســاقات
مــن جهــة أخــرى ،يمكــن إ
االشــارة إىل ّ
تعليميــة وتدريبيــة جديــدة ،منهــا مــا هــو ضمــن جامعــات أو مراكــز جامعيــة
جديــدة التصــور ،مثــل معهــد الدوحــة للدراســات العليــا ،ومنهــا مــا هــو
مرتبــط بتأســيس متجــدد لتدريــس أ
اال شن�وبولوجيــا بجامعــة تونــس المنــار،
االنســانية بتونــس ،وبجامعــة سوســة -تونــس،
ف ي� المعهــد
العــاىل للعلــوم إ
ي
آ
أ
ف
ف
االنســانية بسوســة ،أو
و� مركــز اال شن�وبولوجيــا ي� كليــة االداب والعلــوم إ
ي
تدريــس مســاقات تســتمد ش
«�عيتهــا» مــن إعــادة ق ـراءة للطلــب االجتماعــي
يف
«فلســط� :الهويَّــة
عــى علــوم االجتمــاع ف ي� الدراســات الثقافيــة ،مســاق
والقضيــة» المــدرج ف ي� دليــل جامعــة بـ يـ� زيــت ابتــداء مــن عــام  2015كمتطلب
َّ
قافيــة) ويـ شـرف
ث
ال
ـات
ـ
اس
ر
الد
ـاقات
ـ
مس
ـن
ـ
ضم
د
ـد
ـ
متع
ـن
ـ
م
ـاري
ـ
(اختي
ـاري
َّ
�
�
ٍّ
إجبـ ٍّ
َّ
11
عليــه عبــد الرحيــم الشــيخ) ...
ف
الفلسطينية” ،منشور عى
الوطنية
الرديَّة
“فلسط�-الهويَّة
 11الشيخ ،عبد الرحيم،
َّ
َّ
َّ
ي
والقضية :الجامعة وإعادة بناء َّ
موقع باب الواد ( ،)2017-11-02عى الرابط /http://www.babelwad.com/ar
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أمــا عــى مســتوى التدريــب ،وبعــد أن شــهدت تســعينيات القــرن
الع�يــن وبدايــات العقــد أ
ش
ش
والع�يــن ،نشــاطا
الول مــن القــرن الواحــد
أ
مســتمرا تجــاه خريجــي علــوم االجتمــاع وال ثن�وبولوجيــا الجــدد ومعهــم،
ولكنــه كان وئيــدا ومناســباتيا مثــل الــذي كانــت تقيمــه حـ تـى  ،2015الجمعيــة
العربيــة لعلــم االجتمــاع ،عــى صيغــة ملتقــى «ســنوي» ألجيــال علمــاء
آ
ت
ـ� يقيمهــا المجلــس
االجتمــاع العــرب .نســجل الن أنشــطة مكثفــة ،مثــل الـ ي
العــر� للعلــوم االجتماعيــة ،أو مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود للدراســات
ف
أ بي ف
النســانية واالجتماعيــة.12.
والبحــاث ي� مناهــج البحــث والتأليــف ي� العلــوم إ
وبالمــوازاة مــع ذلــك ،وعــى المســتوى تنظيــم الجهــد البح ـث ي العلمــي
ـر� تنظيمــا جماعيــا ،يمكــن للمالحــظ أن يســجل محــاوالت
االجتماعــي العـ ب ي
ف
ث
ن
وبولوجيــ� عــرب ي� المنظمــات
دؤوبــة لتعزيــز وجــود علمــاء اجتمــاع وأن�
ي
الدوليــة ،ومنهــا الجمعيــة الدوليــة لعلــم االجتمــاع ،والجمعيــة الدوليــة
ن
ـال مــن تونــس،
لعلمــاء االجتمــاع الناطقـ يـ� بالفرنســية (كاتبهــا العــام الحـ ي
ـ� آخــر عضــو بلجنتهــا التنفيذيــة) ،فضــا عــن عضويــات
فضــا عــن تونـ ي
ف
عربيــة ســابقة مــن مــر وتونــس والمغــرب ي� المكاتــب التنفيذيــة لمجلــس
تنميــة البحــوث االجتماعيــة ف ي� إفريقيــا « .»CODESRIAوتتــوازى هــذه
العضويــات والمشــاركات مــع محــاوالت إنشــاء جمعيــات علمــاء اجتمــاع
ث
وأن�وبولوجيــا أو خريجـ ي ن
ـ� شــبان ف ي� العلــوم االجتماعيــة مــن قبيــل جمعيــة
أصدقــاء السوســيولوجيا -تطــوان -المغــرب.
وفضــا عــن ذلــك ،يمكــن ذكــر توســع العالقــات المتشــابكة بـ ي ن
ـ� علمــاء
االجتمــاع أ
ين
وبولوجيــ� العــرب فــرادى ومجموعــات منظمــة إىل هــذا
وال ثن�
ن
ـد� الشــبابية والنســوية والتنمويــة
الحـ ّـد أو ذاك مــع من ّظمــات المجتمــع المـ ي
ّ
والخ�يــة والبيئيــة؛ المح ّليــة منهــا والوطنيــة ت
الدوليــة ،كمــا أشــار
وحــى
ي
ّ
ّ
ببــروت ،أو بعــض
إىل ذلــك تقريــر المجلــس
العــر� للعلــوم االجتماعيــة ي
بي
الدراســات أ
ت
ـ� أشــارت إليهــا بعــض
الخــرى لحــاالت قطريــة ُمفــردة ،مثــل الـ
ي
مداخــات علمــاء اجتماعيـ ي ن
ـ� عــرب خــال نــدوة «علــوم اجتمــاع ف ي� تحــاور»
ـ� -تايــوان ،مايو/أيــار  ،)2015المقامــة عــى هامــش انتظــام اجتماعــات
(تايـ ب ي
13
مجلــس الجمعيــات الوطنيــة التابــع للجمعيــة الدوليــة لعلــم االجتمــاع.
أمــا عــى مســتوى ش
الرغــم مــن انتظــام صــدور مجلــة
النــر ،وعــى ّ
الــ� ت
«إضافــات» 14ي ت
يفــرض فيهــا أنهــا مجلــة الجمعيــة العربيــة لعلــم
ف
االجتمــاع ،ولكنهــا ي� الحقيقــة ذات نشــاك حــر لــم يســتقر بعــد ،ولــم
ـالدارة التحريريــة والماليــة عــن الجمعيــة ،فإن
ينتظــم إال بعــد أن اســتقلت بـ إ
15
ث
المعلومــات عــن دوريــات سوســيولوجية أو أن�وبولوجيــة عربيــة أخــرى  ،تكاد
ـ� الوطـن ي عــى أقــى تقديــر.
تكــون معدومــة خــارج مجــال إشــعاعها المحـ ي
وبالفعــل ،يمكــن أن نســجل اســتمرار هــذا الوضــع بحــرة ممزوجــة بالحـ يـرة،
وإن تزايــد الحضــور المتواتــر لعلــوم االجتمــاع العربيــة عــى شــبكة أكاديميــا
ض
ين
من�
محا�ة منشورة عىل اليوتيوب.
السعيدا�“ ،بنية الميمات الخمس ي ف� التأليف العلمي االجتماعي”،
 12ي
https://www.youtube.com/watch?v=5LaHNJiZc04
ين
من�
تاي�
 13ي
السعيدا� ،الندوة الر فابعة لمجلس الجمعيات الوطنية المنخرطة ي ف� الجمعية الدولية لعلم االجتماع” ي ب
سبتم� -أيلول 2017
العر� ،العدد ،463
– تايوان 10-8 ،أيار/مايو  ،2017ي� ،المستقبل
ب
يب
14 http://www.caus.org.lb/Home/electronic_magazine_list.php?CategoryID=42
15 http://insaniyat.revues.org/
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تتميز حالة التحول
السوسيولوجي
العربي الجارية
اآلن بثالث سمات:
أوالها أنه تحول
سوسيولوجي
متزامن مع التغير
االجتماعي ،وثانيها
أن عناصره المحفزة
موجودة في غير
المجال المعتاد
لفعل الدولة العربية
ما بعد االستعمارية،
وثالثها أنه يأتي
من تحت من جيل
جديد من العلماء
االجتماعيين العرب
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االذاعيــة والتلفزيونيــة العربيــة،
االعاميــة إ
 Academia.eduمثــا ،والمنابــر إ
وعــى شــبكات التواصــل االجتماعــي ومنهــا «الفايســبوك» واليوتيــوب مثــا،
الســيارة ،مثلمــا أشــارت إىل ذلــك دراســة
فضــا عــن الصحــف والمجــات
ّ
ت
ش
ـ� أ�نــا إليهــا ســابقا ،حول «أشــكال
ـر� للعلــوم
المجلــس العـ ب ي
االجتماعيــة الـ ي
ف
ف
ـر�» .وكمــا تتعــدد منابــر
ـا� العـ ب ي
حضــور العلــوم االجتماعيــة ي� الفضــاء الثقـ ي
أ
ش
نــر المعرفــة العلميــة االجتماعيــة وترويجهــا ،تتعــدد االلســن مــع غلبــة
ـ� العاملـ ي ف
نجل�يــة والفرنســية ،وتتشــابك العاقــات بـ ي ف
واال ي ف
ـ�
واضحــة للعربيــة إ
ف ي� الجامعــات والمراكــز البحثيــة العلميــة االجتماعيــة ،المقيمــة داخــل البــاد
العربيــة ،والعاملـ ي ف
ـ� ف ي� الجامعــات والمراكــز البحثيــة العلميــة االجتماعيــة يغ�
ف
ف
و� مناطــق كثـ يـ�ة مــن العالــم .وبالتــوازي مــع
المقيمــة ي� البــاد العربيــة ،ي
مختلــف هــذه المظاهــر ت ف
ت�ايــد االنعكاســية؛ أي نظــر الــذات التقييمــي للــذات
ـ� االجتماعيـ ي ف
نفســها ،لــدى الباحثـ ي ف
ـ� العــرب حيــال أنشــطتهم وبحوثهــم.
ـاىل الــذي تمــر بــه علــوم االجتمــاع العربيــة ،والــذي
ربمــا كان الســياق الحـ ي
ش
تزايــدت فيــه منظوريتهــا بفضــل تكنولوجيــات االتصــال والنــر الجديــدة،
ت
ـ� تنـ ب أ
ـ� عــن وجــود تزايــد ف ي� النشــاط
هــو الــذي ســمح برســم هــذه اللوحــة الـ ي
العلمــي االجتماعــي ،ولكــن الوقائــع الملموســة تجـ ي ف
ـ� لنــا أن نعتـ بـ� أن هــذه
المظاهــر تــدل فعــا عــى دخــول علــوم االجتمــاع العربيــة طــورا جديــدا،
نعتــ�
نضعــه تحــت عنــوان «التحــول السوســيولوجي» .ومــن الممكــن أن ب
أن أهــم مــا ف� حالــة التحــول السوســيولوجي العــر� الجاريــة آ
االن ،ثــاث
ّ
بي
ي
ســمات :أوالهــا أنــه تحــول سوســيولوجي ت ف
م�امــن مــع -مرافــق لـــ  -التغـ يـ�
االجتماعــي الــذي شأ�نــا إىل أهــم مظاهــره العامــة ،وكــذا أهــم مظاهــره ذات
العاقــة بالعلــم االجتماعــي .الســمة الثانيــة تتمثــل ف ي� أن العنــا� المحفــزة
لهــذا التحــول السوســيولوجي موجــودة ف ي� غـ يـ� المجــال المعتاد لفعــل الدولة
ت
ـ� دأبــت عــى أن تضــع يدهــا عــى آليــات
العربيــة «مــا بعــد االســتعمارية» الـ ي
ف
االنســانية واالجتماعيــة.
بنــاء الســياقات التدريســية والبحثيــة ي� العلــوم إ

نشهد من
خالل التحول
السوسيولوجي
الذي نعيش ،دورة
جديدة من إعادة
بناء العالقات بين
العلم االجتماعي
وكيفيات إدارة
الشأن المجتمعي
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هناك محاوالت
متفاوتة العمق
إلعادة تنظيم إنتاج
المعرفة العلمية
االجتماعية العربية،
والتي وسمها
البعض بـ «الثورة
المعرفية في مجال
العلوم االجتماعية
العربية»
ف
و� واحــد مــن
ولذلــك ،فــإن أالتحــول السوســيولوجي الــذي نعيــش ،ي
وجوهــه ،عــى االقــل ،تحــول «مــا بعــد اســتبدادي» .وثالــث ســمات التحــول
ت
ـأ� مــن تحــت ،وبمعـ فـ� أكـ شـ� تخصيصــا،
السوســيولوجي الــذي نعيشــه ،أنــه يـ ي
مــن جيــل جديــد مــن العلمــاء االجتماعيـ ي ف
ـ� العــرب الذيــن ينشــطون ليــس
أ
ف� الجامعــات ف
و� مخابــر البحــث؛ أي عــى المســتوى االكاديمــي فحســب،
ي
يبــل ف
ف
المــد� ف ي� معنــاه التقليــدي المعتــاد،
بالمجتمــع
أيضــا
عاقتهــم
و�
ي
ي
وأكـ شـ� مــن ذلــك مــع «ضواحيــه» غـ يـ� المنظمــة وغـ يـ� المهيكلــة بالـ فـرورة،
حيــث وجــدت علــوم االجتمــاع العربيــة نفســها «مجـ بـ�ة» عــى التعامــل مــع
«موجــات» التغـ يـ� االجتماعــي المتعاقبــة والمتدافعــة .وتجاوبـاً مــع كل هــذه
أ
ال�امــن بـ ي ف
ـت ت ف
ـ� التغـ يـ�
المهمــان منهــا ،عنيـ ُ
الســمات ،وعــى االخــص الســببان ّ
ّ
االجتماعــي والتحــول السوســيولوجي مــن جهــة ،وانعقــاد أوا� هــذا ت ف
ال�امــن
ف ي� مجــال ،هــو غـ يـ� مجــال ســيطرة الدولــة العربيــة «مــا بعــد االســتعمارية»
التقليــدي ،ربطنــا ف� العنــوان بـ ي ف
ـ� التغـ يـ� االجتماعــي مــن جهــة ،والتحــول
ي
السوســيولوجي مــن جهــة ثانيــة؛ فمــا الــذي يحملــه الملــف الــذي نقـ ّـدم عــن
هــذا ت
ال�ابــط؟
ف ي� هــذا الملــف الــذي يتشــكل مــن إســهامات بحرينيــة ،وتونســية،
وســعودية ،وعراقيــة ،وعمانيــة ،وفلســطينية -لبنانيــة ،ومريــة ،ومغربيــة،
وموريتانيــة ،ويمنيــة نضــع اليــد عــى بعــض مظاهــر التحــول السوســيولوجي
الــذي شأ�نــا إليــه.
ت
يــأ� مــن
ومــن أبــرز خصائــص إ
االســهامات الــواردة هنــا ،أن بعضهــا ي
تعتــ� إىل تاريــخ قريــب هوامــش داخــل المجــال
أقطار/مناطــق كانــت
ب
ف
ـر� ،المعتـ بـ� هــو ذاتــه هامشــيا بالنســبة إىل المركــز
ـر� أاالجتماعــي العـ ب ي
المعـ ي
أ
االســهامات
ورو� االمريـ
اال
ـ� التقليــدي .ولكــن التعــرف عــى محتويــات هــذه إ
ب
ي
ي
بالــذات ،يجعــل هــذا النظــر التقليــدي ينقلــب ،إذ تظهــر الورقــات آ
االتيــة
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ثمة مشروع كوني
كبير يسعى إلى
تأسيس النقد األكثر
جذرية للمركزية
األوروبية  -الشمال
أمريكية في
المعرفة ،وعلى
األخص منها
المعرفة اإلنسانية
واالجتماعية

ت
وا�) ومــن عمــان (هاجــر مبــارك) وكــذا مــن اليمــن
مــن موريتانيــا (عثمــان ي
ـق�) مثــا ،أن
(توفيــق ســلطان الحكيمــي) والســعودية (عبــد الرحمــان الشـ ي
ـارات التحـ ّـول ،موجــود
فمــا يجيــش أبــه حــال علــوم االجتمــاع العربيــة مــن أَ َمـ َ
ي� هــذه االقطــار أيضــا ،بمظاهــره المخصوصــة وال شــك .هــي مظاهــر
تأسيســية ف ي� البعــض منهــا (مبــارك) ومراجعــة لتأسيســات ســابقة ف ي� البعــض
آ
االخــر (الحكيمــي) ،ولكنهــا ف ي� كل حاالتهــا تنـ ب أ
ـاوب» مــا،
ـ� عــن وجــود «تجـ ٍ
مــع طلــب اجتماعــي عــى العلــم االجتماعــي ،واالنتبــاه ت ف
الم�ايــد إىل أســئلة
التغـ يـ� االجتماعــي.
ت
ولـ أ ف
ـ�
ـ� كانــت إسـ
ٌ
ـهامات يتضمنهــا الملــف ،صـ ّـورت بدقــة العاقــة الـ ي
قامــت ي ف
تفســ� «الثــورات العربيــة»
بــ� الطلــب االجتماعــي عــى فهــم-
ي
أ
االخـ يـ�ة مــن جهــة ،وبعــض إجابــات العلــم االجتماعــي عــى ذلــك الطلــب
تغيــ� نظــرة الباحــث العلمــي
إنتاجــا (نــور الديــن الزاهــي) ،وعمــا عــى ي
االجتماعــي ،وموقعــه مــن الظواهــر االجتماعيــة الجاريــة (ســاري حنفــي) مــن
آ
ف
ت
ـ� تجعــل
جهــة ثانيــة ،فــإن بعضهــا االخــر نظــر ي� الخصائــص البنيويــة الـ ي
إجابــة العلــم االجتماعــي عــى الطلــب االجتماعــي عــى مــا هــي عليــه،
أ
االجابــة عــى صيغــة البحــوث الدكتوراليــة
وعــى االخــص مــا كان مــن تلــك إ
االجتماعيــة العربيــة (عائــدة بنكريــم) .لتلــك الخصائــص عاقــة وال شــك
االســاس منــه عــى أ
بآليــات التكويــن ،أ
االخــص ،وكيفياتــه وإمكانيــات تجديدها
ي
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على علماء االجتماع
العرب أن يعملوا
راهنًا على اجتراح
مساهمة عربية
مخصوصة في
المشروع الكبير
لنقد أسس المعرفة
العلمية االجتماعية
بالمجتمعات

(صفــوان الطرابلــ�) ،وهــو مــا تجليــه ش
أكــ� إقامــة المقارنــات ف� مــا ي ف
بــ�
ي
ي
التجــارب .ومــن بـ ي ف
ـ� تلــك المقارنــات مــا ســمحت بــه االســتعادات التاريخيــة
ت
ـر� (باقــر النجــار ،والفقيــد فالــح
لــ�اث بعــض رواد أالعلــم االجتماعــي العـ ب ي
أ
ف
عبــد الجبــار) ،أو الطــوار تأســيس علــوم االجتمــاع واال شن�وبولوجيــا ي� بعــض
الجامعــات العربيــة (أحمــد مــوس بــدوي) ،أو لكيفيــات معالجــة العاقة ي ف
ب�
االنســانية ذات العاقــة بالقيــم
وغ�هــا مــن العلــوم إ
العلــوم االجتماعيــة ،ي
الدينيــة والروحيــة مثــا (حنفــي) .ومــن مفــاد تلــك المقارنــات ،أننــا ومــن
خــال التحــول السوســيولوجي الــذي نعيــش ،نشــهد دورة جديــدة مــن إعــادة
بنــاء العاقــات بـ ي ف
ـ� العلــم االجتماعــي وكيفيــات إدارة الشــأن المجتمعــي .قد
ف
يتكــرس ذلــك ف ي� مراجعــات لعاقــة المعــارف ببعضهــا البعــض ،كمــا ي� مثــال
عاقــة العلــوم الدينيــة والعلــوم االجتماعيــة (حنفــي) ،ولكــن أيضــا كمــا ف ي�
ـ�) ،كمــا
حــال عاقــة فعلــوم االجتمــاع بالخطــاب الســمعي البــري (الطرابلـف ي
قــد يتكــرس � مراجعــة العاقــة بـ ي ف
ـ� قطاعــي التدريــس والبحــث ي� العلــوم
في
ت
وا� ،الحكيمــي).
ـم،
ـ
(بنكري
ـة
ـ
العربي
ـات
ـ
الجامع
�
ي
االجتماعيــة ي
االســهامات الــواردة ف ي� الملــف أننــا ،وربمــا أالول
عــى ذلــك ،تظهــر لنــا إ
تغــ�
مــرة ف ي� تاريــخ علــوم االجتمــاع العربيــة المعــا�ة ،أمــام
ب
مختــ� ي ّ
اجتماعــي ضخــم و�يــع وعميــق وحــاد ،مفتــوح ف ي� الهــواء الطلــق ،ولذلــك
كان مــن أ
االهميــة بمــكان أن تدقــق التحاليــل ف� مواقــع الباحثـ ي ف
ـ� وهيئاتهــم
ي
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تجــاه ذلــك التغـ يـر وأوضاعهــم مــن منظــور إبســتيمولوجي وإيتيقــي متكامــل؛
ف
ـر� ،مــن
أي أن تدقــق ي� كيفيــات اســتجابة الخطــاب العلمــي االجتماعــي العـ ب ي
حيــث التنــاول والتحليــل ،فهمــا وتأويــا لمــا يجــري أمــام ناظــري صانعيــه
مــن ممارســات وأفعــال ،ومــا ينبــن ي مــن تصــورات وتمثــات .يبــدو مــن
ـ� أيدينــا ،أن تحليــل مــا يجــري آ
التحاليــل الـ تـ� بـ ي ن
الن ،متعلــق بالعمــل عــى
ي
ـا� التاريــخ الثقــا�ف
ـ� العــرب مــن مـ ض
اســتدماج مكتســبات العلمــاء االجتماعيـ ي ن
ي
ض ي
ـا� المنجــز الفكــري
ـر� (عبــد الجبــار متحدثــا عــن الــوردي) ،أو مــن حـ
العـ ب
ـا� التاريــخ الثقــا�ف
غـ يـر يالعــر� (النجــار متحدثــا عــن النقيــب) ،أو مــن مـ ض
بي
آ ي
ي
أ
الخــر
ورو� (بــدوي مســتذكرا رادكليــف بــراون) .كمــا يبــدو أن البعــض
ال
ب
ي
متعلــق بالتوفيــق ف ي� اســتثمار َس ْــب ِق بعــض التجــارب العربيــة ف ي� التأســيس
للعلــم االجتماعــي ،وذلــك بالعمــل ،إمــا عــى إعــادة توطينهــا ف ي� أقطــار غـ يـر
أقطارهــا أ
الصليــة ،أو بالعمــل عــى عكــس ذلــك (حــاالت مقارنــة بـ ي ن
ـ� اليمــن
وعمــان والســعودية) .ويبــدو أخـ يـرا ،وفضــا عــن ض�ورة االنتبــاه إىل مـ يـراث
وتلوناتــه المختلفــة (الزاهــي) ،أن بعضــا أخـ يـرا
السوســيولوجيا االســتعمارية ّ
أ
ـر� للثــورات العربيــة الخـ يـرة،
مــن تحليــل الخطـ
ـاب العلمــي االجتماعــي العـ ب ي
ض
رث
مرتبــط بالتنبيــه إىل �ورة تدبّـ ٍـر أك ـ انفتاح ـاً عــى تجــارب إســامية رائــدة
مال�يــا) ف� الربــط بـ ي ن
(حنفــي متحدثــا عــن ي ز
ـ� إســهام العلــم االجتماعــي ف ي�
ي
«النهضــة» المجتمعيــة ،وكيفيــات االســتفادة مــن تعــدد المناظـ يـر والــرؤى
وزوايــا التحليــل الظاهــرة االجتماعيــة.
ويسـ ّ
ـس
ـتدل مــن إســهامات الملــف إذن ،أن حركــة اجتماعيــة تاريخيــة تمـ ّ
بُـىن المجتمــع وآليــات اشــتغاله مــن جهــة ،وكيفيــات تناقــل العلــم االجتماعي
وصناعتــه مــن جهــة ثانيــة ،وهــي حركــة بصــدد فتــح آ
الفــاق أكـرث فأكـرث نحــو
انــدالع منتظــر ومحمــود ،لمعــارك حقيقيــة ف ي� العلــم االجتماعــي وحولــه ف ي�
آن معــا .وبالفعــل ،وعــى الرغــم مــن أن تركـ ي ز
ـ� إســهامات الملــف متفــاوت
عــى عــدد مــن القضايــا ،فإنهــا تشــمل تنظيــم إنتــاج المعرفــة العلميــة
االجتماعيــة العربيــة ف ي� الجامعــات ومراكــز البحــوث العموميــة والخاصــة،
ومخابــر البحــث ومجموعاتــه الجامعيــة وغـ يـر الجامعيــة ،كمــا تشــمل أيضــا
والقليميــة والدوليــة،
هيــاكل االختصــاص وتشــبيكاتها المحليــة والوطنيــة إ
ن
ـد� والمنظمــات غـ يـر الحكوميــة ،وبمــا يضــم
والعالقــات مــع المجتمــع المـ ي
أ
الســهامات ش
النــر
الثــر االجتماعــي للمعرفــة االجتماعيــة ،كمــا تشــمل إ
العلمــي مــن ألســنة نـ شـر ،وآليــات انتشــار ،وكيفيــات تــداول المنشــورات،
ق
ق
ـور� ،وآليــات التحكيــم ،وضبــط
ـور� والنـ شـر غـ يـر الـ ي
وإشــكاالت النـ شـر الـ ي
معايـ يـر الجــودة ،وترســيخ مقاييــس تقنيــات الكتابــة والتوثيــق ،كمــا تشــمل
الحركــة التناقــل الجيــ� للمعرفــة العلميــة االجتماعيــة وموقــع أ
الجيــال
ي
االجتمــاع أ
وال ثن�وبولوجيـ ي ن
ـ� العــرب فيهــا ،واالســتيعاب
الصاعــدة مــن علمــاء
ف
ت
ت
ـر� ،ونقــل الــراث عـ بـر التدريــس والبحــث التقويمــي،
ـال للــراث المعـ أ ي
الحـ ي
والتدريــب وتكويــن الطــر ،وتبــادل الخـ بـرات...
ف
اعت�نــا أننــا بصــدد ملــف يعالــج بعــض مظاهــر
ي� هــذا الســياق ،وإذا مــا ب
ف
ن
ـو� ،أمكــن لنــا أن نضــع بعــض
العلــم االجتماعــي المنتــج ي� الجنــوب الكـ ي
ن
ـر� من
إســهاماته عــى مســتوى التجــادل بـ يـ� مواريــث العلــم االجتماعــي العـ ب ي
جهــة ،وآفاقــه «مــا بعــد الكولونياليــة» ،أو «مــا بعــد االســتبدادية» الممكنــة
مــن جهــة ثانيــة .وأهــم مــا ف ي� تلــك المجادلــة ،هــو أننــا نقــف عــى أن أمرهــا
ليــس سياســيا أيديولوجيــا ،بقــدر مــا هــو نظــري ،ومفهومــي ومنهجــي.
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ـر� الجــاري ،هــو الميــل
إن ف المفــاد الرئيــس للتحــول السوســيولوجي العـ ب ي
بالتحــوالت االجتماعيــة الحادثــة وميادينهــا
أســاس
أكــرث ي� اتجــاه اهتمــام
ٍ
ّ
ف
و� ذلــك الميــل ت ز
الم�ايــد مــن الدالئــل ،مــا يؤ ّكــد وجــود محــاوالت
المتقلبــة ،ي
متفاوتــة العمــق إلعــادة تنظيــم إنتــاج المعرفــة العلميــة االجتماعيــة العربية،
التحــول
ــع بصــدد
عــد تلــك الدالئــل ي
عــى قاعــدة ّ
ّ
وغ�هــا عالمــات َو ْض ٍ
َ
بعــد
ْــد َم
ُ
البعــض ُ
والسيــع والمتشــعب ومتعــدد المســتويات أق َ
العميــق ّ
ف
عــى تســميته بـــ «الثــورة المعرفيــة ي� مجــال العلــوم االجتماعيــة العربيــة»،
ـيولوجي� أ
أو عــى أ
وال ثن�وبولوجيـ ي ن
ين
ـ� العــرب
القــل «مظاهــر خــروج للسوسـ
ت
الــ� تخوضهــا
مــن
قوقعتهــم» .وبالفعــل ،يبــدو مــن خــال المناقشــات ي
ف
النصــوص ي� مــا بينهــا ،أننــا إزاء تحــول سوســيولوجي تفعــل فيــه جدليــة
ـت أن فيهــا محــددات تاريخيــة (مـ يـراث العلــم
متعــددة التحديــدات ،عنيـ ُ
العــر�) ،ومحــددات مؤسســية (الجامعــات ومراكــز البحــث)،
االجتماعــي
بي
ف
ىن
ـر�
ومحــددات ثقافيــة بالمعـ الفكــري ي(� الحاجــة إىل تحديــد إ
الســهام العـ ب ي
ف
النسـ ن
ـا�) ،مــن دون أن تغيــب المحــددات السياســية (السياســات
ي� الفكــر إ
ي
المعرفيــة العربيــة العموميــة والخاصــة) ،وال المحــددات أ
اليديولوجيــة

(تداخــات المشــاريع المجتمعيــة وخلفياتهــا الفكريــة) ،وال المحــددات
االجتماعيــة (عالقــة المعرفــة بالمجتمــع) ،وال المحــددات االقتصاديــة
(تثمـ ي ن
ـ� العلــم االجتماعــي وإقامــة اقتصــاد المعرفــة) .وليســت صيــغ تفاعــل
هــذه التحديــدات المتجادلــة ،جامعــة ي ن
التغــر االجتماعــي والتحــول
بــ�
ي
السوســيولوجي ،منقطعــة عــن انســداد أ
الفــق التاريخــي للدولــة «مــا بعــد
16
االســتعمارية» العربيــة.

ف
ت
ـ� تؤ ّلــف هــذا الملــف ،مــا يســمح بالتأكيــد
عــى هــذا ،ي� إ
الســهامات الـ ي
عــى أطروحــة التأسيســات المتعــددة لعلــوم االجتمــاع ،إذ فيــه إشــارات
تنفتــح عــى المناقشــات الدوليــة -الكونيــة الجاريــة حــول (إعــادة) تأســيس
تلــك العلــوم .وبــذا ،نكــون ف ي� قلــب التحــوالت الكونيــة الماســة بعلــوم
االجتمــاع ودالالتهــا التاريخيــة ،إذ مــن المعلــوم أن ثمــة ش
م�وعــاً كونيــاً
الكـرث جذريــة للمركزيــة أ
كبــرا يســعى إىل تأســيس النقــد أ
الوروبيــة -الشــمال
ي
أ
ف
17
النســانية واالجتماعيــة.
أمريكيــة ي� المعرفــة ،وعــى الخــص منهــا المعرفــة إ
ويتجــه عمــق هــذه المســاهمات إىل إعــادة قـراءة تاريــخ علــوم االجتمــاع عــى
ين
من�
السعيدا�“ ،من الدولة ما بعد االستعمارية إىل دولة الرعاية االجتماعية المستقلة الديمقراطية العادلة،
 16ي
ف
ف
العر�
والنسانية ،المركز
المفاوضة التاريخية االجتماعية لمآالت
التغي� ي� تونس ،ي� ،عمران للعلوم االجتماعية إ
ي
يب
أ
للبحاث ودراسة السياسات ،العدد  ،10المجلد الثالث ،خريف  ،2014الدوحة  ،2014ص 164-147
17 ALATAS, Syed Farid. 2006. Alternative Discourses in Asian Social Science: Responses to Eurocentrism. London: Sage Publications
CHAKRABARTY, Dipesh, Habitations of Modernity: Essays in the Wake of Subaltern Studies. (Chicago, University of Chicago Press, 173 .2002pp
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أنــه وليــد تأسيســات متعــددة متخالفــة ،تشــكل كل واحــدة منهــا خطابهــا
العلمــي االجتماعــي تشــكيال مخصوصــا ف� الزمــان ف
ســراً عــى
و� المــكان ،ي
ي
خطــى رامــون غروســفوغل الــذي يســتبدل ي ف� تحليلــه النعــت «كـ ن
ـو�» بالنعــت
ي
ي
ـوا�» ،قاصــدا تعــدد أ
ن
الم َع ْو َلــم ،حيــث
ـام
ـ
النظ
ـدة
ـ
وح
الكــوان داخــل
ُ
«أكـ ي
يتضــح مــا يســميه بونافنوتــورا دو ســوزا ســانتوس علــم اجتمــاع «الحضــور/
ـ� الخطابــات العلميــة االجتماعيــة ،ف� اتجــاه يجمع ي ن
الغيــاب» بـ ي ن
ب� ما يســميه
ي
أنيبــال كيخانــو «نقــض اســتعمارية المعرفــة» ،و»نقــض اســتبدادية مخيــال
يشــر إليــه غروســفوغل الهرميــات
الكــرى» (ومنهــا مــا ي
الهرميــات البانيــة ب
ٍ
الثنيــة،
الطبقيــة ،والسياســية -القوميــة ،والدوليــة  -الســلطوية ،والعرقيــة -إ
والجنســية -الجندريــة ،والروحيــة -الدينيــة ،والمعرفيــة -العلميــة... ،إلــخ).
ض
حــا�ة ف ي� كل تأســيس
الكــرى ،وهــي
ال تقتــر الهرميــات البانيــة ب
ث
مخصــوص لعلــوم االجتمــاع ،عــى وضــع الســؤال البحـ ي بمــا هــو استشــكال
ـت المنهــج.
للواقــع االجتماعــي ،بــل تبـن ي وجهــة معالجــة ذلــك الســؤالَ ،ع َن ْيـ ُ
تأسيســا عــى كل هــذه المقدمــات واســتثمارا لهــا ،نحاجــج بــأن عــى علمــاء
االجتمــاع العــرب أن يعملــوا راهنـاً عــى اجـ تـراح مســاهمة عربيــة مخصوصــة
ف ي� المـ شـروع الكبـ يـر ،لنقــد أســس المعرفــة العلميــة االجتماعيــة بالمجتمعات.
الك�ى
يمس بالهرميــات البانيــة ب
تتأســس عــى َ
الج َي َشـ ِ
ـان الــذي ّ
وتلــك مســاهمة ّ
ث
ث
العربيــة الراهنــة .وعليــه ،يكون الســؤال البحـ ي السوســيو -أن�وبولوجي حول
ـ�
تغـ يـر المجتمعــات العربيــة المعــارصة مدعــوا َم ْن َه ًجــا إىل إ
الحاطــة بمقتضـ ي َ ف ي ْ
«مــا بعــد الكولونياليــة» ،و»مــا بعــد االســتبدادية» بغيــة اســتدماجهما ي�
جدليــة كـ بـرى متداخلــة المكونــات .ت
واق�احنــا ف ي� هــذا الســياق ،هــو تفعيــل
مــا أســميناه «جدليــة متعــددة التحديــدات» ،كمنظــور منهجــي عــام ،يعتمــد
أ
للجـ َّـو ِ ن يا� ولكنهــا
لــدى ممارســته مــا نســميه «ال ُ ْلفــة المفارقــة» ،ألفــة محايثــة ُ
ُمفارقــة ،حيــث تمــارس عليــه نظـرا بَ َّرا ِن ًّيــا.
إن الســمة الجديــدة ف� أ
العمــال المنشــورة ف ي� هــذا الملــف ،هــي أنهــا
ّ
أ ي
ين
ين
والمثقفــ� الواســع ،بمــا يتجــاوز أهــل
كاديميــ�
تنفتــح عــى جمهــور ال
أ
ف
خــرة
الســنوات ال ي
االختصــاص مــن جهــة ،وبمــا يجعــل النظــر ي� حصــاد ّ
ت
ين
التغــر االجتماعــي
عنيــت حركــة
التأثــر والتأثــر،
متبادلــ�
الحركتــ�
مــن
ي
ي
ُ
ي
مــن جهــة ،وحركــة التحــول السوســيولوجي مــن جهــة ثانيــة ،محــور اهتمــام
عمومــي قــد يجعــل منظوريّــة العلــم االجتماعــي أوضــح ،ووقعــه االجتماعــي
أك ـرث بــروزا.
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بقلم:
توفيق سلطان

ف
يم� ف ي� علم
باحث ي
االجتماع

السوسيولوج
الحقل ّ
وإنتاج المعرفة العل
الواقع والمأمول
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جي اليمني
لمية
أسهمت
السوسيولوجيا
الغربية بدور
ريادي في معالجة
قضايا الثورات
االجتماعية والفكرية
التي شهدتها
المجتمعات
األوروبية ،وكانت
فاعال في تجذير
األنساق الثقافية

مقدمة:

أ ّكــد علمــاء السوســيولوجيا أ
االوائــل (ماكــس شــيلر ،مانهايــم ،سـ ي ف
ـوروك�)
أن المعرفــة عمومــاً والعلميــة عــى وجــه التحديــد ،تَربــط ي ف
بــ� شــخص
ومــادة ،وتفهــم مــن زاويــة ظــروف حدوثهــا أو بواعثهــا االجتماعيــة ،إذ نشــأت
ف
ف
ـا� يتمـ ي ف
ـ� بســيادة فكــرة العقانيــة.1
العلــوم الحديثــة وتطــورت ي� سـ ٍ
ـياق ثقـ ي ّ
 - 1جيل يف�بول ،معجم مصطلحات علم االجتماع ،ترجمة أنسام محمد االسعد ،يب�وت ،دار ومكتبة الهال ،2011 ،ص59
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ف
وتســتند سوســيولوجيا المعرفــة ،باعتبارهــا برنامجــاً
بالمعــ� الــذي أراده
الكاتــوس ،عــى جملــة مــن أ
ف
االســئلة والتوجهــات المنهجيــة ي� دراســة
ش
ـ� يضــع
المحـ ّـددات االجتماعيــة للمعرفــة العلميــة ،حيــث يتحــدد حقــل بحـ ي
بشــكل عــام ،والعلميــة السوســيولوجية
تحــت واليتــه محــددات المعرفــة
ٍ
ف
ـكل أكـ شـ� تحديــداً .2وبهــذا المعــ� ،تكــون السوســيولوجيا «إفـرازاً لســياق
بشـ ٍ
حضــاري وفكــري عرفــه تطــور المجتمعــات الغربيــة الحديثــة» انخــرط فيــه
العلــم السوســيولوجي ف ي� سـ يـ�ورة الحيــاة االجتماعيــة ذاتهــا ،حيــث تعقــدت
ف ت
ف
ـا� حقــول المجتمــع .ونتيجــة
مختلــف مجاالتــه ي� عاقــة جدليــة بينــه وبـ يـ� بـ ي
لــكل هــذه العوامــل المتفاعلــة ،تبلــورت مختلــف فــروع علــم االجتمــاع
المتخصصــة ،اســتجابة للطلــب االجتماعــي عــى العلــم السوســيولوجي،
ف
ف
ـو� ،مــا
ـى والكـ ي
ســيما مــع ارتفــاع وتـ يـ�ة مختلــف التغـ يـ�ات ي� الفضاءيــن المحـ ي
جعــل البحــث العلمــي السوســيولوجي يُعـ ّـد مــن بـ ي ف
ـ� أهــم مــا طـ ّـور العلــم
ف
ف
ـر� واالنــزواء ي� محدوديــة
الحديــث نائيــا بــه عــن 3الميتافزيقيــة والوهــم المعـ ي
ـار .
موضــوع حــري قـ ّ
ولقــد أســهمت السوســيولوجيا الغربيــة بــدور ريــادي ف ي� معالجــة قضايــا
الثــورات االجتماعيــة والفكريــة الـ تـ� شــهدتها المجتمعــات أ
االوروبيــة ،وكانــت
ي
فاعـا ف� تجذيــر أ
االنســاق الثقافيــة ،باعتبــار ذلــك التجذيــر مســؤولية أخاقية
ًي
تجــاه تغيـ يـ� الســلوك الفــردي والجمعــي ،وتجــاه قيــادة الوعــي الجمعــي،
واالســهام ف ي�
وهــو مــا ال يتحقــق إال مــن خــال دراســة الوقائــع االجتماعيــة إ
 - 2ر .بودون وف.بوريكو ،المعجم النقدي لعلم االجتماع ،ترجمة سليم حداد ،الجزائر ،ديوان المطبوعات
الجامعية ،1986 ،ص 529
 - 3مصطفى محسن ،الخطاب السوسيولوجي ش�وط التكوين وآليات إنتاج المعرفة ،الدار البيضاء ،المركز ف
الثقا�
ي
العر�2015 ،م ،ص.31وص96
بي

يعد اليمن من أقل
ّ
بلدان العالم نشرًا
وإنتاجًا للمعرفة
في مختلف
العلوم التطبيقية
واإلنسانية ،ليس
على المستوى
الكمي فحسب ،بل
وكذلك من حيث
ضعف المحتوى
العلمي األشمل
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ن ف
و� ســياق هــذا
تهيئــة منــاخ االســتقرار والتماســك والنهــوض االجتماعيـ يـ� .ي
ت
ال�ابــط ي ن
والتغــر االجتماعــي ،صــار
النتــاج العلمــي السوســيولوجي
بــ� إ
ي
ف
ف
إنتــاج السوســيولوجيا ي� مختلــف البلــدان المعــارصة ي� تحولهــا الحثيــث نحــو
القليميــة والكونيــة .4بهــذا
ـ� وتكملــة امتداداتــه إ
بنــاء مجتمــع المعرفــة المحـ ي
الفهــم ،نــرى أنــه «يجــب أن يــدرك الواقــع االجتماعــي فضــا ًء هندســياً ذا
أبعــاد متعــددة مــن حيــث هــو تقاطــع إحداثيــات مختلفــة هــي بمثابــة زوايــا
نظــر لهــذا الواقــع» 5ش�ط تحــرر الباحــث مــن ســيطرة المؤسســات لزيــادة
إبداعــه ونشــاطه النقــدي  ،6ف
البســتمولوجي الــذي ال
و� ذلــك يكمــن الـ شـرط إ
ي
ـ� وحـ ث
منــاص منــه لقيــام خطــاب سوســيولوجي علمــي رصـ ي ن
ـدا� ذي جــودة
ي
تطبيقيــة ف ي� الفضــاء االجتماعــي وفقـاً لمتطلبــات القضايــا التنمويــة الملحــة.7
أوال :في المبحث ومنهجية طرائقه

يــ� عــى تعاطيــه مــع واحــد مــن أهــم حقــول
ّ
تتأســس أهميــة مــا ي
ف
ت
عــول عــى إســهامها الفعــال ي� عقلنــة التعاطــي
ي
الــ�
العلميــة
المعرفــة
ُ
ّ
مــع واقــع المجتمــع ي اليمــن
المــ�ء بالتناقضــات ومعوقــات التحــول
ي
ي
التنمــوي بمختلــف تمظهراتــه ف ي� ظـ ّـل دوامــة التحــوالت السياســية العلميــة
القليميــة منهــا والكونيــة .ف ي� هــذه الوجهــة ،ارتأينــا ف ي�
والتقنيــة التاريخيــة ،إ
هــذا المقــال مــن الـ ضـرورة العلميــة اعتمــاد مقاربــة سوســيولوجية تســتند
أ ن
نتــو� ِغ ِيدنْــز وبيــار بورديــو الــذي
عــى مفهــوم االنعكاســية االجتماعيــة ل ي
النتــاج الرمزيــة ،مــن أجــل فهــم كيفيــة إنتــاج
يتعلــق بمنطـ ِـق أداء حقــول إ
ن
محدداتهــا ،وذلــك مــن
المعرفــة السوســيولوجية اليمنيــة المعــارصة وتعيـ يـ� ّ
التغــرات الــ�ت
خــال الوقــوف عــى واقــع إنتاجهــا وظروفــه ،وكــذا عــى
ي
تي
ـ�
تمـ ّ
ـس تلــك الظــروف راهنــا .ويشــمل أذلــك أنمـ تـاط الســلوك والممارســات الـ ي
ـ� يتبنونهــا ،وذلــك باالســتناد
يزاولهــا منتجــو تلـ تـك المعرفــة وكــذا الفــكار الـ ي
أ
ـ� تركــز عــى كيفيــات إنتــاج الطروحــات الجديــدة وصــوال
إىل «التوليديــة» الـ ي
ف
8
التفكــر وإعــادة
حــد
التفكــر ي� نفســها .
ي
ي
بالسوســيولوجيا إىل ّ
ف
ـ� ،نقصــد بإنتــاج المعرفــة العلميــة السوســيولوجية مــا ينتجــه
و� مــا يـ
ي
ي
أســاتذة وباحثــو أقســام السوســيولوجيا ف ي� الجامعــات اليمنيــة مــن رســائل
وأبحــاث علميــة وفقــاً للتقنيــات العلميــة ومــن داخــل أ
الطــر الممأسســة،
مهمــاً عــى تحقيــق ش�وط التنميــة
وباعتبــار هــذا المنتــج العلمــي ش ّ
مــؤ�اً ّ
النتــاج العلمــي
ـى واقــع إ
المســتدامة .وعــى هنــذا ،يســعى المقــال إىل تقـ ّ ي
السوســيولوجي اليمــ ي اعتمــاداً عــى التقنيــات الكميــة والكيفيــة المتمثلــة
ف� تحليــل مضمــون عينــة مــن الرســائل أ
والبحــاث المنجــزة مــن أطروحــات،
ي
وبحــوث ترقيــات ورســائل منجــزة خــال العـ شـرة أعــوام الفارطــة .وتتكــون
العينــة المدروســة مــن ش
ماجســت� وثــاث أطاريــح دكتــوراه
عــر رســائل
ي
 - 4برنامج أ
المم المتحدة إ ئ
القليمي للدول العربية،
النسانية العربية ،نيويورك ،المكتب إ
نما� ،تقرير التنمية إ
ال ي
2003م ،ص18
شوف�ي ،معجم بورديو ،ترجمة الزهرة إبراهيم ،دمشق ،دار النايا للدراسات
 - 5ستيفان شوفالييه ،وكريستيان ي
ش
والن� ،2013 ،ص250
 - 6ر .بودون وف.بوريكو ،المعجم النقدي لعلم االجتماع ،مرجع سابق ،ص 333
ن
وبي� بورديو” ،إضافات ،مركز دراسات الوحدة
 - 7عصام
العدو�“ ،السوسيولوجيا والمجتمع لدى أالن تورين ي
ي
العربية والجمعية العربية لعلم االجتماع يب�وت ،العدد ،2010 ،12ص ص 37-36
بي� بورديو ،بعبارة أخرى محاوالت باتجاه سوسيولوجيا انعكاسية ،ترجمة أحمد حسان ،يم�يت ش
للن�
 -8ي
والمعلومات ،القاهرة ،2002 ،ص 6
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وخمــس مقــاالت علميــة .ونحــن نعتمــد هــذه أ
االرقــام عــى أنهــا مـ ش
ـؤ�ات
االنتــاج السوســيولوجي اليمـ ف
إحصائيــة تبـ ي ف
كميــا .كمــا نأخــذ ف ي�
ـ� مســتوى إ
ـ� ّ
ي
أ
9
ت
مقالنــا بعـ ي ف
ـ� االعتبــار الماحظــة اال بم�
ـ�
يقيــة  ،وعــددا مــن المقابــات الـ ي
ف
أجريناهــا مــع أســاتذة السوســيولوجيا ي� كل مــن جامعــات عــدن وتعــز
وصنعــاء.
ثانيا :مالمح نشوء الحقل السوسيولوجي اليمني

يعـ ّـد اليمــن مــن أقـ ّـل بلــدان العالــم نـ شـراً وإنتاجـاً للمعرفــة ف ي� مختلــف
الكمــي فحســب ،بــل
واالنســانية ،ليــس عــى المسـ
العلــوم التطبيقيــة إ
ـتوى ّ
أ
10
وكذلــك مــن حيــث ضعــف المحتــوى العلمــي االشــمل  .وليســت هــذه
أ
ف
ش
ـ� ،بــل هــي
ـ� اليمـ ي
الســمة حريــة بالنســبة إىل الحقــل االكاديمــي والبحـ ي
بشــكل عــام ،إذ «يتســم
العــر�
شــاملة لذلــك الحقــل عــى المســتوى
بي
ٍ
ف
ـد� إنتاجــه مــن البحــث العلمــي ،وكذلــك ســوء توظيــف نتائجــه» وغيــاب
بتـ ي
االتصــال والتواصــل الفعــال ي ف
العــر� والعالمــي.
بــ� المجتمــع العلمــي
بي
ف
الميدا� الذي خصصناه إالعداد هذه الورقة ف ي� مراجعة إحصائيات التمدرس السوسيولوجي ف ي�
 - 9تمثل عملنا
ي
ت
االجازة والماس� بمختلف جامعات اليمن ،وذلك بداية بتسعينيات القرن الفارط ووصوال إىل أواخر العقد
مستو� إ
يي
الفاعل� ف� الحقل أ
االول من أ
أ
يف
االكاديمي من أساتذة علم االجتماع
من
عدد
مع
تواصلنا
ثانية،
جهة
ومن
الثالثة.
لفية
اال
ي
ف
ت
جامع� صنعاء وعدن ي� مقابات تناولت سياسات التعليم والبحث العلمي والتنمية المستدامة .كما أجرينا
ف ي�
ي
أ
أ
ف
الميدا� هذا خال االشهر االوىل من عام 2017
بعض المقابات مع طاب دكتوراه .وقد أنجزنا عملنا
ي
ال�بوية ي ف� البلدان العربية :تطبيق عى مضمون عينة من أاالدبيات ت
 - 10فوزي أيوب ،تقويم إنتاج المعرفة ت
ال�بوية،
الهيئة اللبنانية للعلوم ت
ال�بوية ،يب�وت 2008 ،ص22

ألقت هيمنة
تفاعالت الحقل
السياسي بظالل
سلبية على
نشأة الحقل
السوسيولوجي
اليميني األكاديمي
توجهاته
وحكمت
ّ
وفق تقلب أزمات
النخب السياسية
الحاكمة وممارسات
أعوانها
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ف
أي مــن مراكــز البحــث العلمــي
ـر� واحــد عضــو ي� ّ
وبالفعــل ال يوجــد بلــد عـ ب ي
11
ت
ـ� لحقــت بهــا»  .إال
العالميــة ،عـ شـى عكــس الــدول المتقدمــة أو البلــدان الـ ت ي
أ
ـر� المــ�دي ،النــه محكــوم
أن اليمــن أكــ� تدنّي ـاً مــن هــذا المســتوى العـ ب ف ي
أ
ش
والتــد� طويــل االمــد لمــؤ�ات
الســياس المســتديم
بضعــف االســتقرار
ي
ي
ف
ش
التنميــة ش
البريــة... ،إلــخ .ومــن بـ يـ� مــؤ�ات ذلــك ،عــدم االنفتــاح عــى
النشــاط البحـ ش
ـ� العالمــي ،وضعــف العاقــات مــع منتــج العلــوم االجتماعيــة
ي
أ
متخصصــ� �ف
ت
ف
الــ� تجمــع
العالميــة،
ي ي
ونــدرة االطــر المؤسســية المدنيــة ي
12
السوســيولوجيا باعتبارهــا أطــراً منظمــة لجهودهــم ومهتمــة بشــؤونهم
البحثيــة وآليــة للتواصــل مــع أ
االطــر والفضــاءات البحثيــة العالميــة ،حيــث
تغيــب مثــل هــذه أ
االطــر ف ي� ّكل أقســام السوســيولوجيا ف ي� جامعــات البــاد
(عــدن ،تعــز ،ف
العســ� أن نتحــدث عــن حقــل
حرمــوت) .ولذلــك مــن
ي
أ
ف
االطــار االكاديمــي .ولذلــك ،فإنّنــا نركــز نظرنــا عــى
ـ� خــارج إ
سوســيولوجي يمـ ي
الجامعــة اليمنيــة.
نشــأت السوســيولوجيا أ
االكاديميــة اليمنيــة بالتــوازي مــع الفلســفة
أ
ف
و� جامعــة صنعــاء،
االكاديميــة ف ي� منتصــف
ســبعينيات القــرن المنــرم .ي
أســهمت كفــاءات محليــة وعربيــة ف ي� تأســيس قســم لعلــم االجتمــاع ،وطــورت
ف
ف
و� ظــل
برامجــه ومســاقاته منــذ منتصــف ســبعينيات القــرن
المــا� .ي
ي
تأســس قســمان
ـموىل ذي التوجهــات اليســارية ف ي� جنــوب اليمــن،
ّ
الحكــم الشـ ي
ال�بيــة ،وذلــك �ف
لعلــم االجتمــاع ف� جامعــة عــدن؛ أحدهمــا ملحــق بكليــة ت
ي
واالخــر تابــع كليــة آ
ـا� ،آ
ســبعينيات القــرن ي المـ ف
االداب ف ي� منتصــف تســعينيات
ي
ف
ـا� بفعــل جهــود أكاديميــة فرديــة ،13كمــا أن قســم علــم االجتماع
القــرن المـ ي
بجامعــة تعــز تأســس بإســهام جهــود أكاديميــة فردية أوائــل تســعينيات القرن
ف
ـا�( .)1992وقــد تــم ذلــك التأســيس ،رغــم مجابهــة الجهــود العاملــة
المـ ي
عليــه لصعوبــات راوحــت بـ ي ف
الب�وقراطيــة
ـ� «االعتقــال» وأســاليب التعطيــل ي
ت
الــ� كان يتعمدهــا أعــوان الدولــة العميقــة عــى المســتوى الجهــوي مــن
ي
ـ� وقــوى متأســلمة ســلفية ووهابيــة ،وهــي القــوى الـ ت
أمنيـ ي ف
ـ� عملــت عــى
ي
بااليهــام بتبعيتهــا ›للفكــر
االلحــادي‹.14
الماركــ� إ
تنميــط السوســيولوجيا إ
ف ي
ف
ثــم انضــاف قســم علــم االجتمــاع والفلســفة ي� جامعــة حرمــوت .وحاليــا،
ليســت لجميــع هــذه أ
االقســام برامــج دكتــوراه مــا عــدا قســم االجتمــاع ف ي�
ف
ت
ـ�
جامعــة صنعــاء ،كمــا أن برامــج الماجسـ ي
ـت� ليســت موجــودة إال ي� جامعـ ي
صنعــاء وعــدن.
وممــا يمكــن تســجيله ،تراجــع معــدالت التمــدرس ف ي� المســاقات
يف
الخريجــ� مــن أقســام السوســيولوجيا
السوســيولوجية ،حيــث بلــغ عــدد
15
اس  )150( 2014-2013خريجــاً نســبة  %70منهــم مــن الذكــور .
للعــام الــدر ي
العر� ،مركز دراسات الوحدة العربية،
 - 11أنطوان زحان“ ،حالة العلم والتقانة ي ف� البلدان العربية” ،المستقبل ي ب
يب�وت ،2015 ،العدد ( ،)436ص57
ف
العر� للعلوم
ب�وت ،المجلس
الحضور،
أشكال
.
العر�
العالم
�
االجتماعية
 - 12محمد بامية ،العلوم
بي
ي
ي
ي
ب
االجتماعية2015 ،م ،ص37-31
 - 13توفيق سلطان ،اتجاهات البحث ي ف� رسائل الدكتوراه حول المجتمع ي ف
اليم� رسائل الجامعات اليمنية والجامعات
ف
الثا� حول جودة رسائل الدكتوراه ف ي� العلوم االجتماعية ،من تنظيم منتدى
الدولية ،بحث مقدم للقاء إ
االقليمي ي
سبتم�  -أيلول( 2017مرقون).
االقليمي لمؤسسة فورد ،تونس
العلوم االجتماعية التطبيقية (تونس) ،والمكتب إ
ب
ال�وفيسور عمر اسحاق ،تاريخ 2017-12-6
 - 14مقابلة مع مؤسس القسم ،ب
 - 15رئاسة الوزراء المجلس أاالعى لتخطيط التعليم أاالمانة العامة ،ش
مؤ�ات التعليم ي ف� الجمهورية اليمنية مراحله
االعى لتخطيط التعليم أ
أنواعه المختلفة للعام  ،2014-2013المجلس أ
االمانة العامة ،صنعاء ،أغسطس  ،2014ص214

تفتقر أهم مؤسسة
أكاديمية في البالد،
وهي جامعة صنعاء
إلى التكنولوجيا
االفتراضية ،وهو ما
يسهم في استشراء
عدم االكتراث
بالبحث العلمي
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إن غياب سياسة
بحث علمي
مبنية استراتيج ًّيا،
يضع قسمي
السوسيولوجيا
في الجامعتين
اليمنيتين،
والمؤطرين
القائمين عليهما،
تحت وطأة
النزوع إلى توخي
االعتباطية
والمزاجية في
تحديد المواضيع
المدروسة
وتوجيهها

وال ترتبــط هــذه المخرجــات باحتياجــات البنيــة السوســيو -تنمويــة
اليمينــة ،إذ كثـ يـ�ا مــا يذهــب الخريجــون إىل ســوق البطالــة ،وإذا توافــرت
لهــم أحيان ـاً فــرص الشــغل ،فتكــون فرصــا ترتبــط بمهــن ال تمــت بصلــة
لتكوينهــم العلمــي .وعــى ســبيل المثــال ق ّلمــا يشــتغل مــن يو ّظفــون منهــم
بالمؤسســات التعليميــة ف� االعتنــاء بمهــام أ
أ
خصــا� االجتماعــي لعــدم
اال
ي
ي
توفــر درجــات وظيفيــة تنــدرج ضمــن تلــك المســميات وعــدم اســتيعاب
أهميــة دورهــم مــن قبــل قيــادات المؤسســات التعليميــة  -أو المؤسســات
أ
االخــرى -بــل يعملــون باعتبارهــم مدرسـ ي ف
ـ� لمســاقات ف ي� غـ يـ� مــا أعــدوا مــن
أجلــه.
إن مــا يســتفاد من هــذا العرض التاريخي الريع أن نشــأة السوســيولوجيا
ف ي� اليمــن لــم تكــن وليــدة أوضــاع مجتمعيــة ح ّفزتــه ودعــت إليــه .وفضــا عــن
ـياس بظــال ســلبية عــى نشــأة
ذلــك ،ألقــت هيمنــة تفاعــات
الحقــل السـ ي
أ
ف
توجهاتــه وفــق تقلــب
ـ� االكاديمــي ،وحكمــت ّ
الحقــل السوســيولوجي اليميـ ي
أزمــات النخــب السياســية الحاكمــة وممارســات أعوانهــا.

ملف العدد
ثالثًا :أطر سوسيولوجية بين التشكل واإلخفاق

وجــدت جمعيــة واحــدة ذات اهتمــام سوســيولوجي ف ي� صنعــاء بمســمى
كنــت عضــواً فيهــا -رسعــان مــا
«جمعيــة االجتمــاع
والفلســفة» -ســبق وأن ُ
أ
ن
السياســي� المنضويــن فيهــا ،رصاعــاً
تــم إفشــالها نتيجــة رصاع العــوان
ي
أ
ن
أيديولوجيــا ،وكذلــك بســبب تغلغــل نفــوذ أعــوان النخبــة المنيـ يـ� المتدثرين
أ
ف
الفشــال
بالطابــع الكاديمــي .كان الهــدف المســكوت عنــه ي� محــاوالت إ
هــذه ،نفــاذ سياســة االحتــواء وثقافــة التعطيــل الســائدة تُّجــاه أي أُطــر
ين
الفاعلــ�
أو قيــادات أو نخــب أو كفــاءات أو مهــارات ال تديــن بتوجهــات
ـي� المهيمنـ ي ن
السياسـ ي ن
ـ� عــى مختلــف الحقــول االجتماعيــة .تلــك هــي النســخة
أ
أ
ـ� حقــل القــوة والـراع والتفاعــل بـ ي ن
اليمينــة مــن «قوانـ ي ن
ـ� الفـراد أو العــوان
ضمنــه بغيــة الحصــول عــى مواقــع وأمكنــة» .16لقــد تمظهــر ذلــك ال ـراع
ف
الداريــة للجمعيــة وكــذا مــن خــال تمثــل ثقافــة
ي� منافســة عــى القيــادة إ
ف
ت
الثقــا� العــام للممارســات
الــ� جذرتهــا
َ
صلــب النســق ف ي
النخــب الحاكمــة ي
ـا� مؤدلــج .وصــار هــدف
االجتماعــي ،وذلــك بفاعــل تعليمــي وإعالمـ
ـي وثقـ ي
ف
ن
ـا� ي� خدمــة تلــك الثقافــة والعمــل
ي
الكث�يــن إثبــات الــوالء للمتنفذيــن والتفـ ي
عــى تحقيــق مصالــح المســتفيدين منهــا .وعــى هــذا ،تــم اختــاق قضايــا
خالفيــة شل�عنــة تشــكيل أطــر شــكلية رديفــة تــارة بمســمى الفلســفة وطــوراً
ف
ين
أي دور يذكــر
و� كال
الحالتــ� لــم يكــن لهمــا جميعــاً ّ
فبمســمى االجتمــاع ،ي
ي� تفعيــل البحــث العلمــي السوســيولوجي والتعاطــي مــع قضايــا البحــث
ين
والباحثــ� مــن خــال إيجــاد مجــات معرفيــة مثــا .وقــد أ ّدى االنقســام
أ
ين
ين
إىل إفشــال الطــر الثالثــة ،الجامــع ي ن
والمنفصلــ� كل
االختصاصــ�
بــ�
أ
ف
باختصاصــه ،نظـرا لهيمنــة الســلوك االعتباطــي للعــوان ي� الفضــاء الجامعــي
ـ� ،عــى الرغــم مــن صبغتــه العموميــة والمدنيــة .فعنــد اندفاعهــم
والمؤسـ ي
أ
ن
لخــوض المنافســة عــى قيــادة الطــر والمكونــات ،بـ ي ّـ� المتقدمــون إىل تلــك
والنتــاج
المناصــب أنهــم يفتقــرون لرؤيــة نهضويــة تعتمــد تطويــر البحــث إ
العلمــي وتعزيــز التواصــل وتقويــة التشــبيك مــع مكونــات الفضــاء العلمــي
والقليمــي والعالمــي مــن جهــة ،ومــع مكونــات الفضــاء العمومــي
ـ� إ
المحـ ي
اليم ـن ي عامــة مــن جهــة ثانيــة.
وعــى ســبيل المثــال ،تفتقــر أهــم مؤسســة أكاديميــة ف ي� البــاد ،وهــي
جامعــة صنعــاء إىل التكنولوجيــا ت
ش
اســت�اء
االف�اضيــة ،وهــو مــا يســهم ف ي�
أ
ت
االكــراث بالبحــث العلمــي ،ســيما وأن غالبيــة الســاتذة يعملــون
عــدم
ف
بأعمــال إضافيــة عــى غــرار التدريــس ي� الجامعــات الخاصــة ،وأنهــم ال
ـ� قــد يمكّ نهــم مــن اال ّطــاع عــى الجديــد وال ّتواصــل
يجيــدون ّ
أي لســان أجنـ ب ي
أ
وغــر العــرب ضمــن الطــر العلميــة والمؤسســية
مــع نظرائهــم العــرب ي
والســهام بالمعرفــة الكونيــة.
لالســتفادة العلميــة والمعرفيــة إ
النتاجيــة للمعرفــة
وقــد ألقــت كل هــذه الظــروف بظاللهــا عــى القــدرات إ
السوســيولوجية اليمنية.

 - 16جان فرنسوا دورتيه ،معجم العلوم إالنسانية ،ترجمة جورج كتورة ،دار كلمة ش
للن� والمؤسسة الجامعية
ش
وب�وت2009 ،م ،ص 353
ظ� ي
للدراسات والن� والتوزيع ،أبو ب ي
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رابعًا :واقع اإلنتاج السوسيولوجي

يمكننــا تصنيــف االنتــاج العلمــي عــ� محوريــن؛ المحــور أ
االول يتمثــل
إ
ب
ف
ف
الثــا� منتــج أســاتذة
للباحثــ� ،بينمــا يستشــف
الرســائى
ف ي� المنتــج
ي
ي
ي
السوســيولوجيا:
ف
االنتــاج السوســيولوجي
الماجســت� ف ي�
اليمــ� (رســائل
جــدول رقــم  :1إ
ي
ي
ت
جامعــ� صنعــاء وعــدن)
ي
ذكر
19
39
58
%56

الجامعة /النوع
عدن
صنعاء
جماىل
إ
اال ي
النسبة%

ث
أن�
25
21
46
%44

جماىل
إ
اال ي
44
60
104
%100
�
المصــدر :تجميــع
إحصــا� خــاص مــن
ي
مصــادر إداریــة مختلفــة

ـت� المنجــزة
تظهــر إ
االحصائيــات وفقـاً للجــدول ،أن عــدد رســائل الماجسـ ي
ف
ت
ت
ـ� صنعــاء وعــدن حــ� عــام  2014بلــغ ( )104رســالة ،توزعــت حســب
ي� جامعـ ي
جنــس مــن أنجزهــا إىل  %56ذكــوراً ،و %44إناثــاً .أمــا مــن حيــث التوزيــع
ف
ـكا� ،فيتبـ ي ف
ـ� أن جامعــة صنعــاء حــازت نســبة  %57.70مــن مجمــل إنتــاج
المـ ي
ف
ـت� � حـ ي ف
ـ� أنجــز طلبــة جامعــة عــدم مــا قــدره  %42.30مــن
رســائل الماجسـ ي
رســائل الماجســت� .ي ويرجــع ســبق جامعــة صنعــاء إىل أقدميتهــا بالعمــل �ف
ي
ي
بماجســت� سوســيولوجيا؛ وذلــك منــذ منتصــف
مســاق الدراســات العليــا
ي
ف
ف
ـت� ي� علــم
ـا� ،إذ كان تاريــخ منــح أول درجــة ماجسـ ي
تســعينيات القــرن المـ ي
ف
ف
االجتمــاع بهــا عــام  � ،1999حـ ي ف
ـت� ي� جامعــة عــدن
ـ� افتتــح مســاق الماجسـ ي
ي
ف
ـت� ي� علــم االجتمــاع بهــا
أوائــل االلفيــة الثالثــة ،فمنحــت أول درجــة ماجسـ ي
ف ي� العــام 2003
ف
ت
ـ�
جــدول رقــم  :2توزيــع رســائل ماجسـ ي
ـت� علــم االجتمــاع ي� جامعـ ي
ف
صنعــاء وعــدن حســب جنــس الطالــب(ة) ف ي� مــا بـ يـ� عــام  2006ومــا دونــه
و 2007ومــا بعــده

الجامعة/
النوع
عدن
صنعاء
جماىل
إ
اال ي

 2007وما
بعد

 2006وما
دون
ذكر

ش
أن�

4
12
16

3
7
10

جماىل
إ
اال ي
7
19
26

النسبة
%27
%73
%100

النسبة

جماىل
إناث
ذكور
إ
اال ي
%47.5
37
22
15
%52.5
41
14
27
%75
78
36
42
�
المصــدر :تجميــع
إحصــا� خــاص مــن
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بالرجــوع إىل الجــدول ،نالحــظ أن نســبة  %75مــن الرســائل المنجــزة
ف
العــرة أعــوام الفاصلــة ي ن
ش
و� هــذا التطــور
كانــت خــال
بــ�  2007و ،2014ي
ن
ن
مــر مــن ربــع مقابــل ثالثــة أربــاع
بــ�
ي
تقلــص الفــارق ي
الجامعتــ� ،حيــث ّ
أ
تقريبــا خــال الفـ تـرة  2006ومــا دونهــا ولفائــدة جامعــة صنعــاء القــدم ،إىل
الجامعتــ� خــال ت
ين
حــدود تقــارب التناصــف ي ن
الفــرة  2007ومــا بعدهــا.
بــ�
أ
الشــارة حســب الرقــام الــواردة بالجــدول رقــم  2إىل
ومــن المهــم كذلــك ،إ
الجمــال للجامعتـ يـ�،ن
تقــارب النســب بـ ي ن
والنــاث عــى المســتوى إ
ـ� الذكــور إ
ي
النــاث مــن بـ ي ن
ـت�
بــل وارتفــاع نســبة إ
ـ� الطلبــة الذيــن أنجــزوا رســائل ماجسـ ي
ف ي� علــم االجتمــاع ف ي� جامعــة عــدن إىل  ،%59.5مقابــل  %40.5للذكــور ،عــى
ت
النــاث ،إال مــا نســبته %34
ـ� لــم تســجل فيهــا إ
خــاف جامعــة صنعــاء الـ ي
مقابــل  %66للذكــور.
ـت�
ول ـئن كانــت نســبة إ
النــاث مــن الطلبــة الذيــن أنجــزوا رســائل ماجسـ ي
ف
تقــرب مــن النصــف � ت
الجامعتــ� بــدأت ت
ين
الفــرة
ف ي� علــم االجتمــاع ف ي�
ي
ـ� الجامعتـ ي ن
 2007فمــا بعــد (بالتدقيــق  ،)% 46فيمكــن إرجــاع التفــاوت بـ ي ن
ـ�
إىل الســياق السوســيو ف
ثقــا� للبيئــة التعليميــة .لقــد شــهدت واليــة عــدن
ي
ن
ـا� مــا
تحـ ضـراً مبك ـراً منــذُ أربعينيــات القــرن الفــارط إبــان االحتــال ب
ال�يطـ ي
ث
ـدا� الداعــم للمشــاركة النشــطة للمـرأة ف ي� مختلــف مجــاالت
عـ ّـزز الوعــي الحـ ي
الحيــاة ،ســيما التعليــم والثقافــة السياســية لنظــام الحكــم ذي التوجهــات
ت
االشـ ت
ـ� ســادت ف ي� جنــوب اليمــن .1990-1970وبالمقابــل ،يمكــن
ـراكية ،تلــك ف الـ ي
أ
ـد� النســبة ي� العاصمــة صنعــاء إىل النســاق الثقافيــة للبيئــة الحاضنــة
رد تـ ن يّ
ف
للحقــل التعليمــي ،وهــي بيئــة مشــبعة بالقيــم التقليديــة ممثلــة ي� التأســلم
أ
ث
ثــا�
اليديولوجــي والرجعيــة السياســية والمحافظــة االجتماعيــة ،وهــو ي
مر ّكــب ُمســاعد عــى اسـ ش
ـت�اء التخلــف.
وفيمــا يتعلــق بتخصــص المنتــج العلمــي السوســيولوجي اليمــن ي ف ي�
الرســائل
مســتوى الماجسـ ي
ـت� ،يالحــظ ّ
أن نســبة  %19.25مــن مجمــوع  104مــن ّ
أ
ركــزت عــى قضايــا الرسة والطفــل والمـرأة ،ويرجــع ذلــك إىل تعـ ّـدد الرســائل
الـ تـ� أنجزتهــا إنــاث ف� كال الجامعتـ ي ن
ـت� ف ي� جامعــة
ـ� بعــدد  12رســالة ماجسـ ي
ي
ي
ف
الشــارة إىل
صنعــاء و 8رســائل
ماجســت� ي� جامعــة عــدن .ومــن المهــم إ
ي
قلــة عــدد المؤطريــن ف� التخصصــات أ
الخــرى وغيــاب سياســة بحــث علمــي
ي
ف
و� المرتبــة الثانيــة ألكـرث التخصصــات طرقــا ،جــاء علــم االجتمــاع
منظمــة .ي
ت
ال�بــوي بنســبة  %13.50بعــدد  14رســالة كان نصيــب جامعــة عــدن منهــا  10مــا
يمثــل  % 71.5مــن مجمــوع هــذا التخصــص .ويعــود هــذا االرتفــاع إىل وجــود
ال�بيــة آ
ـ�؛ واحــد يتبــع كلية ت
ـم� تربويـ ي ن
قسـ ي ن
والخر ضمــن المســاقات التعليمية
آ
ف
ـياس
لكليــة الداب .ي
و� المرتبــة الثالثــة ،تموقعــت قضايــا علــم االجتمــاع السـ ف ي
بعــدد  12رســالة ( ،)%11.50منهــا  % 75( 9مــن هــذا التخصــص) أنجــزت ي�
جامعــة صنعــاء وغالبيــة الطلبــة الذيــن أنجزوهــا مــن الذكــور .ويعــود ذلــك
إىل توافــر المؤطريــن بتخصــص السوســيولوجيا السياســية ،إذ يمثلــون مــا
ت
ـ� الميدانيــة الخاصــة) .وتوزعــت
يربــو عــن  %20مــن أســاتذة القســم (مالحظـ ي
أ
بقيــة النســب عــى التخصصــات السوســيولوجية الخــرى بعــدد تســع رســائل
ف ي� دراســة مشــكالت اجتماعيــة وخمــس رســائل لـ ٍّ
ـكل مــن التنظيــم وقضايــا
الســكان ،وثــاث رســائل ف ي� علــوم اجتمــاع القانــون والديــن والطــب ،ورســالة
واحــدة لــكل مــن علــوم اجتمــاع الثقافــة واالقتصــاد أ
والدب ،وعلــم االجتمــاع
ئ
ـا� وفق ـاً للمســمى المتبــع ف ي� المســاق التعليمــي.
الجنـ ي
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ووفق ـاً ت
لل�اتيــب القانونيــة المنظمــة للتأطـ يـ� ف� كا الجامعتـ ي ف
ـ� ،يســهم
ي
ف
عــ�ت عنــه
بشــكل
المؤطــر
أســاس ي� اختيــار موضــوع الدراســة ،مــا أ ب ّ
ٍ
ي
ف
هيمنــة بعــض الموضوعــات المدروســة وغيــاب التخصصــات االخــرى ي� كا
الجامعتـ ي ف
ـ� .وتغلــب عــى القضايــا المدروســة البســاطة والتقليديــة وقولبــة
الملحــة .ويتكــرس
المواضيــع بمحــاكاة مــا ســبقها وتغييــب القضايــا أالتنمويــة ّ
ف
االنتــاج
ذلــك ي� مــا الحظنــاه مــن تقــارب قضايــا المـرأة واال�ة عــى مســتوى إ
الماجســت� وكذلــك قضايــا علــم
السوســيولوجي المكــرس لهــا ف ي� رســائل
ي
االجتمــاع ت
ال�بوي...إلــخ.
ت
اتيجيا ،يضــع قســمي
إن غيــاب فسياســة بحــث علمــي مبنيــة اســ� ًّ
ـ� ،والمؤطريــن القائمـ ي ف
ـ� اليمنيتـ ي ف
السوســيولوجيا � الجامعتـ ي ف
ـ� عليهمــا ،تحت
ي
ف
وطــأة الـ ف ف
ـ�وع إىل توخــي االعتباطيــة والمزاجيــة ي� تحديد المواضيع المدروســة
وتوجيههــا ،وضعــف التوجــه نحــو التجديــد ،وقلــة طــرق المواضيــع الحديثــة
ذات المــآالت التطبيقيــة .وبذلــك ،تصـ يـ� الامبــاالة بتطــور العلــم واالنغــاق
عــى الــذات التخصصيــة قاعــدة للظفــر بالتأطـ يـ� ،سـ ّـيما مــع شــح الكفــاءات

ملف العدد

37

العلميــة ف ي� فــروع تخصصيــة بعينهــا .ويعــود هــذا الشــح ومــا يرادفــه مــن ال
تــوازن إىل غيــاب اهتمامــات الجهــات الرســمية وعــدم تخصيــص الدرجــات
الوظيفيــة الازمــة والتعامــل مــع مــن يرغــب وتتوافــر فيــه ش�وط الولــوج إىل
الحقــل السوســيولوجي أ
أ ف
مــ�
االكاديمــي وفــق اعتبــارات الفــرز
الســياس اال ي
ي
والجهــوي المرتبــط أ
باالســاس بمــدى الــوالء للنخــب السياســية المهيمنــة
التخصــى وعــدم مواكبــة
والحاكمــة .ويضــاف إىل أســباب غيــاب التنــوع
ي
االحتياجــات المجتمعيــة الحقيقيــة معارضــة لوبيــات أعــوان تلــك القــوى
أ
المهيمنــة المتقوقعـ ي ف
واالضافة
ـ� داخــل الحقــل االكاديمــي للتجديــد والبحــث إ
العتبارهــم ذلــك الحقــل وســيطرتهم عليــه إرثــاً مكتســباً ،حيــث ترفــض
توجهاتهــا السياســية
تلــك
القــوى مجتمعــة أ أو منفــردة كل مــا يتمايــز عــن ّ
ف
ت
والمعرفيــة ي� أغلــب االحيــان .ومــن شــأن هــذه االســ�اتيجيات التعطيليــة
واالنصــاف ف ي�
التخصـ
المتســببة ف ي� اختــال التوزيــع
ـى وانعــدام العدالــة إ
ّ
ي
أ
معاملــة الــكادر أ
ت
تمــس
االكاديمــي أن
الــ� تمتلــك
ّ
عــى االخــص الكفــاءات ي
قــدرات علميــة ف� مقابــل مــا يتمتــع بــه أ
االعــوان الموالــون للنخــب المهيمنــة
ي
عمــا يتمتعــون بــه مــن مهــارات ،أو وجــود
ـر
ـ
النظ
ـض
ـ
بغ
ـم
ـ
فرضه
الذيــن يتــم
َّ
حاجــة أكاديميــة حقيقيــة لهــم.
أ
ف
ـ� جــزء ال يتج ـزأ مــن الحقــل
أ إن الحقــل فالسوســيولوجي االكاديمــي اليمـ ي
لل�اديغــم
ـ� العــام ،الــذي يعــد حقــل �اع ومنافســة وفقــا ب
االكاديمــي اليمـ ي
ف
البورديــوي ،حيــث تهيمــن ي� الغالــب قــوى الدولــة العميقــة عــى مختلــف
حقــول الفضــاء العمومــي ،لتجعــل منــه حاضنــة لخلــق أ
االنســاق المعــززة
ت
ـذا� مــن خــال االســتاب
لوجودهــا والداعمــة
لبقائهــا والميــرة لتجددهــا الـ ي
ف
ف
ـر�.
ـا� واالرتهــان المعـ ي
الثقـ ي
اإلنتاج السوسيولوجي األكاديمي في مستوى أطاريح
الدكتوراه:

ف
ت
ـ� حصلنــا عليهــا
ـدا� إ
تبينــا مــن عملنــا الميـ ي
واالحصائيــات والمعطيــات الـ ي
االداريــة ذات الصلــة ،أن عــدد
مــن خالهــا اســتجواباتنا وتجميعنــا للوثائــق إ
ف
أطاريــح الدكتــوراه المنجــزة ف ي� قســم علــم االجتمــاع ي� جامعــة صنعــاء
االول مــن أ
منــذُ منتصــف العقــد أ
االلفيــة الثالثــة ،بلــغ ثــاث ش
عــرة ()13
الســياس ،ومثلهــا ف ي�
أطروحــة ،توزعــت عــى  %23منهــا ف ي� علــم االجتمــاع
ي
ـى ،و %15لــكل قضايــا التنميــة والمشــكات االجتماعيــة،
علــم االجتمــاع العائـ ي
ت
ف
وكانــت بقيــة النســب موزعــة بـ يـ� تخصصات أخــرى هــي ال�بــوي ،والتنظيمي
ت
واالقتصــادي ،بنســبة  %8لـ ّ
ـ�
ـكل واحــد منهــا .وفضــا عــن شـ ّـح الدراســات الـ ي
تتطــرق إىل قضايــا تنمويــة ملحــة ،ق ّلمــا تجــد منهــا أطروحــة جيــدة.
وتعــد مختلــف هــذه المعطيــات مظاهــر للخلــل البنيــوي الــذي تتســم
ف
االنتــاج الدكتــور ياىل ،بــل ومــن وجهــة
بــه السوســيولوجيا اليمنيــة ي� مســتوى إ
االســاتذة يتســم االنتــاج العلمي أ
نظــر مــن شــملتهم المقابــات مــن أ
لاســاتذة
إ
أنفســهم بالضآلــة ،وغالبيتــه يتمحــور حــول العمــل عــى تحصيــل المنفعــة
الذاتيــة والحصــول عــى الدرجــات العلميــة .فلقــد أظهــرت المقابــات
ت
ـ� أجريناهــا مــع أســاتذة وطــاب الدكتــوراه أن أقســام السوســيولوجيا،
الـ ي
أ
ف
ـكى ي� الفضــاء االكاديمــي ،تفتقــر
وباعتبارهــا نســقا فرعيــا ضمــن النســق الـ ي
لممارســات تثقيفيــة وتدريبيــة أساســية منهــا القــراءة النظريــة والمنهجيــة

من معوقات اإلنتاج
السوسيولوجي
اليمني الجيد
والمواكب لعصره،
انعدام الحوكمة
المؤسسية التي
تضمن استقاللية
الحقل األكاديمي
بعيدًا عن هيمنة
الحقل السياسي
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المعمقــة ،واستشــعار المجتمــع للقيــام بالدراســات أ
والبحــاث المتعلقــة
بالمشــكالت االجتماعيــة الملحــة والتنمويــة .ويســتمر هــذا الوضــع ،عــى
ن
فالرغــم مــن الوعــي بضعــف البنيــة الداخليــة للحقــل السوســيولوجي اليم ـ ي
ي� مختلــف الجامعــات ،إذ إن معظــم أطــر أقســام علــم االجتمــاع فيهــا
مــن تخصصــات مجــاورة للعلــم السوســيولوجي وليســت مــن صلبــه ،ســيما
أ
القســام الحديثــة ،إضافــة إىل غيــاب السياســات البحثيــة وتناقــص التمويــل
واضط ـراب تدريــب الكفــاءات .ويع ـن ي ذلــك أنــه حقــل يعــر عــى فاعليــه
التحكــم ف� آثــار فضائــه العمومــي أ
الشــمل ،وتوجيــه ممكناتــه ،وتحديــد
ي
تبدلــه وتطـ ّـوره وتشــكل هويتــه النســقية.
إج ـراءات ّ
ف
النتــاج
ويتجســد ذلــك ي� انعــدام ديمومــة النشــاط ونقــص نجاعــة إ
العلمــي .فحســب رؤيــة مــن شــملتهم المقابــات ،ي ز
النتــاج
يتمــ� ذلــك إ
ف
المعــر� والتوظيــف
والبــداع والتأصيــل
بالضعــف واالفتقــار للجــودة إ
ي
أ
ق
المثــل للمنهجيــات ،حيــث ال يــر� إىل مســتوى المعرفــة السوســيولوجية
ت
ـ� مــن شــأنها أن تعطينــا أط ـراً نظريــة يســتفاد منهــا .وقــد نتــج عــن
الـ ي
كل هــذه الســمات ضعــف الخطــاب السوســيولوجي ومحدوديــة إبداعيتــه،
حيــث غلبــت عليــه الوصفيــات ورسديــات المعــارف الجاهــزة وانعــدام
النتــاج العلمــي
المعطيــات المحينــة ،عــى الرغــم مــن توافــر بعــض إ
لــدى أفـراد قالئــل وفــق اجتهادهــم الفــردي وســعيهم الــدؤوب لتكريــس
طموحاتهــم ف ي� اكتســاب تقنيــات البحــث الحديثــة وتنويــع مشــاركاتهم
العلميــة.
وتــؤدي كل هــذه أ
فاعــ� الحقــل السوســيولوجي
العطــاب إىل عجــز
ي
أ
الكاديمــي اليمــن ي عــن تقبــل الطلــب االجتماعــي عــى المعرفــة
السوســيولوجية ،وحســن تدبــره مــن خــال إعــادة صياغتــه داخليــاً طبقــاً
لمبــادئ بحثيــة محــددة ومضبوطــة ومــن ثــم ترصيفــه ف ي� مســاقات تعليميــة
عمليــة تســاهم ف ي� تغيـ يـر تمثــات إطــار التدريــس والطــاب للسوســيولوجيا
ولموقعهــا مــن المجتمــع ولدورهــا فيــه .نتيجــة ذلــك هــي أن السوســيولوجيا
أ
الكاديميــة اليمنيــة ال تشــارك ف ي� إنتــاج دراســات تعالــج مشــكالت المجتمــع،
وهــذا أ
الخـ يـر ال يسـ ي ن
ـتع� بهــا ،فتنعــدم ثقافــة التأســيس للبحــث العلمــي ف ي�
ـ� ،ممــا يجعــل مــن الحقــل السوســيولوجي حقـا ً
الوعــي الجمعــي والمؤسـ ي
ف
متقوقعـاً عــى ذاتــه ،منغلقــا عــى الحقــول المحيطــة بــه ي� فضائــه العمومــي
أ
الكاديمــي منــه والمجتمعــي عامــة.
وتأسيسـاً عــى مــا ســبق ،تمثــل السوســيولوجيا أ
الكاديميــة اليمينيــة كثلــة
النتاجيــة وواهنــة
فقــرة إ
هالميــة ال تســتند إال إىل رؤيــة ضبابيــة ،وهــي ي
الرهانــات المســتقبلية الواضحــة .وحســب مــا أفرزتــه المالحظــات الميدانيــة
ومــا رشــح مــن المقابــات الحيــة ومــا اســتقيناه مــن دراســة المضامـ ي ن
ـ� ومــا
الحصائيــات والمعطيــات الكميــة يمكننــا تقســيم تلــك الكتلــة
عرضتــه علينــا إ
إىل أربــع مســلكيات ســائدة:
أ
الوىل :الســلبية والتجاهــل االختيــاري للــذات السوســيولوجية؛ ال يملــك
أي إنتاج علمــي ،إذا مــا اســتثنينا أطاريحهم
كثـ يـر مــن أصحــاب هــذا الموقــف ّ
ت
ـ� اكتســبوا بفضلهــا لقــب دكتــور ووظفــوا بموجبهــا ،وهــم كثـ يـرو الســعي
الـ ي
أ
ف
الداريــة ي� الحقــل الكاديمــي ،أو يكتفــون بتدريــس
وراء المناصــب القياديــة إ
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ف
ف
ف
ـر�،
مقــررات دراسـ فـية تعـ ي
ـا� مضامينهــا ي� مجملهــا مــن تقــادم محتواهــا المعـ ي
حيــث تســهم ي� تصفيــد عقــول المتمــدرس بأفــكار قديمــة.
الثانيــة :التهافــت النفعــي؛ أصحــاب هــذا الموقــف هــم ذوو التوجهــات
النفعيــة الماديــة ،فيســعون وراء إنجــاز الدراســات السوســيولوجية الممولــة
مــن منظمــات وجهــات دولية من دون مــآرب تنموية حقيقيــة وال توظيف علمي
تطبيقــي ،حيــث ال تخضــع إنتاجاتهــم إىل الرامــة العلميــة السوســيولوجية،
بــل هــي تنجــز وفقـاً لـ شـروط الجهــات المانحــة .وعــى ذلــك ،غالبــا مــا تكــون
إنتاجــات أصحــاب هــذه المســلكية موجهــة اقتصادي ـاً أو أيديولوجي ـاً ،ممــا
يخـ ّـل بأهــم مبــادئ الموضوعيــة والحيــاد والجــودة العلميــة مــع غيــاب تــام
االنتــاج بأبحــاث ال تنجــز إال للحصــول عــى
للبعــد النقــدي .وقــد يرتبــط هــذا إ
ت
ت
ـ� كثـ يـ�ا مــا تحكمهــا هــي نفســها العاقــات الشــخصية
ال�قيــات المهنيــة ،الـ ي
وتصفيــة الحســابات بـ ي ف
ـ� أعــوان الحقــل السوســيولوجي.
الثالثــة :االنتصــار للمعرفــة العلميــة ذات المنحــى التطبيقــي؛ أصحاب هذه
المســلكية يمثلــون نســبة بســيطة مــن مجمــوع أعــوان الحقــل السوســيولوجي،
إذ ال يتجــاوز عددهــم أصابــع اليــد الواحــدة ،وهــم ينتجــون علماً سوســيولوجيا
ت
ـ� اهتمت
تطبيقيــا يسـ بـ� الواقــع ويتعاطــى معــه علميـاً ،عى غـرار الدراســات الـ ي
بالقبيلــة والفســاد والثــأر وأطفــال الشــوارع والمرأة...إلــخ .ولبعــض أصحــاب
هــذه المســلكية إســهام ف ي� إعــداد تقاريــر التنميــة ش
البريــة الخاصــة باليمــن
ومشــاركة ف� صنــع خطــط التنميــة ،إضافــة إىل بعــض الكتابــات أ
واالبحــاث حــول
ي
القضايــا السياســية واالجتماعيــة ذات البعــد التنمــوي.
لانتــاج السوســيولوجي العمومــي؛ أصحــاب
الرابعــة :االنتصــار إ
هــذه المســلكية هــم الذيــن يعتنــون بالمواضيــع أ
االقــل حظــوة �ف
ي
الفضــاء أ
االكاديمــي السوســيولوجي اليمـ فـ� ويتأرجــح إنتاجهــم بـ ي ف
االنتــاج
ـ� إ
ي
السوســيولوجي المفتــوح للعمــوم واالعتنــاء بقضايــا أدبيــة وفكريــة عامــة
ش
ش
ـ�ء مــن البعــد عــن
وبعضهــم أكــ� اهتمام ـاً بالثقافــة الشــعبية ،ولكــن بـ ي
المضمــون السوســيولوجي.
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خاتمة:

ضعيفــة هــي االنعكاســية االجتماعيــة للحقــل السوســيولوجي أ
االكاديمــي اليمـ ف
ـ� ،وضعيــف هــو
ي
ف
ـ� وقضايــاه الملحــة .وقــد ظهرت بعــض الكتابــات والدراســات ف ي�
فهــم أعوانــه لواقــع أ المجتمــع اليمـ ي
أ
االعــوام العـ شـرة االخـ يـ�ة ،تــكاد تخلــو مــن البعــد التطبيقــي ،وهــي لــم تخضــع للتقويــم والرامــة
ف ف
ت ف
ا� متنفسـاً معرفيــا غـ يـ� مضبــوط وال منضبــط.
العلميـ يـ� .ي
و� ذات الســياق ،أصبــح الفضــاء االفــ� ي
وتدنــت لــدى الكثـ يـ� مــن الباحثـ ي ف
ـ� فاعليــة تمثاتهــم للواقــع ،حيــث صــاروا ال يملكــون بت�ي ـرات
ف
االمكانيــات الماديــة.
علميــة لضعــف فعلهــم السوســيولوجي ،إذ هــم عــادة مــا يحرونهــا ي� شـ ّـح إ
أ
ف ف
ش
ـ�.
ـاس فــن النقــد والتقويــم الذاتيـ يـ� ي� ظل ضعــف العمــل االكاديمي المؤسـ ي
ومــن نتائــج ذلــك ،تـ ي
ومثلمــا تبينــا ذلــك مــن مراجعتنــا التاريخيــة ،لــم يؤســس الحقــل السوســيولوجي أ
االكاديمــي
للتعاطــي مــع قضاي ّــا الواقــع وفــق فكــر ت
ف
ذا� ذي خصوصيــة
ـ� عــى احتيــاج علمــي وأكاديمــي ّ
ي
اليمـ ي
ف
عــ� التكويــن العلمــي
اجتماعيــة ،بــل ارتبــط ي� جــزء منــه بالتبعيــة إ
لابســتيمولوجيا الماركســية ب
لغالبيــة الجيــل أ
ف ف
و� جــزء آخــر بالتبعيــة التجاهــات نظريــة ازدهــرت
االول مــن
ي
السوســيولوجي� ،ي
ف ي� المجتمعــات الغربيــة الرأســمالية .وبمــرور العقــود تاشــت أفــكار المدرســة الغربيــة ولــم تـ تـ�ك
ف
يف
يف
اليمنيــ� ف ي� الغالــب مــن مخرجــات
السوســيولوجي�
الثــا� مــن
بصمــات علميــة ،إذ إن الجيــل
ي
ف
ف
المدرســت� ومؤطــرة عــى
بــ� كا
ي
الجامعــات العربيــة وأبعــاد فكرهــم السوســيولوجي متذبذبــة ي
الغالــب ضمــن الــوالءات السياســية .آ
ف
واالن يقــع كل ذلــك ف ي� معـ تـ�ك ال ـراع الفكــري بـ يـ� القــوى
السياســية والجهويــة والمتأســلمة الـ تـ� تهيمــن عــى الحقــل أ
االكاديمــي ف ي� ظــل تحالفــات اجتماعيــة-
ي
سياســية تحكمهــا الــوالءات التقليديــة للنخــب المهيمنــة وفكرهــا التقليــدي.
ـيولوجي� اليمنيـ ي ف
يف
ـ� أزمــة بنيويــة عميقــة
االخفاقــات العلميــة والمعرفيــة لغالــب السوسـ
وتعكــس إ
أ
ف
ف
ـ� وعطــل
ومتداخلــة العنــا� ،مــا أثــر ســلباً ي� تشــكل أطــر فالحقــل السوســيولوجي اال أكاديمــي اليمـ ي
ـر� .ومــن مفــردات تلــك االزمــة ،ترســخ التعــارض
بنــاء فواعلــه العلميــة وشــوه هندســة إنتاجــه المعـ ي
ف
والتنــازع بـ ي ف
ـ� النظريــات والمناهــج مــن دون تمحيصهــا ي� دراســات جديــة ومجــدة ،حيــث ناحــظ
أ
أكــ� ش
ش
فأكــ� افتقــار االطاريــح المنجــزة إىل المقاربــات المنهجيــة وحســن توظيفهــا ،مــع االكتفــاء
تب�ديــد نتــف غـ يـ� مفهومــة مــن النظريــات الدوركهايميــة والوظيفيــة والماركســية...إلخ .كمــا أن مــن
مفــردات أ
يف
وتــرو ،وانعــدام العمــل
المنهجيــ� بتمحيــص
االزمــة انتفــاء فــرص االلتقــاء والتكامــل
ٍّ
ف
ش
ـ� ،وغيــاب المراجعــات الفكريــة
ـ� الجماعــي المنظــم عــى اســتنطاق الواقــع االجتماعــي اليمـ ي
البحـ ي
عــى ضــوء تطــورات الـراع المجتمعــي وتمظهـرات الحـركات االجتماعيــة المعــا�ة مثــل مــا يدفــع
نحــوه الشــباب والم ـرأة والجماعــات المذهبيــة ...إلــخ.
االنتــاج السوســيولوجي تتمثــل ف ي� ضعــف البنيــة التحتيــة للحقــل
ولقــد تبينــا أن معوقــات إ
االكاديمــي أ
أ
ف
ف
ـر�.
واالقســام العلميــة وغيــاب التجهـ يـ�ات والمكتبــات وتقــادم محتواهــا العلمــي
والمعـ ي
ويعـ فـ� ذلــك أن التغــ�ات المحليــة والكونيــة ف� مختلــف أ
االصعــدة ال ياقيهــا اســتعداد كاف ف ي� اليمــن
ي
ي
مــن يحيــث المعرفــة السوســيولوجية الخاقــة ذات القــدرة عــى النفــاذ إىل قضايــا المجتمــع اليمــ�ف
ي
ومتطلباتــه الراهنــة والمســتقبلية.
ف
اليمــ� الجيــد والمواكــب لعــره ،انعــدام الحوكمــة
ومــن معوقــات إ
االنتــاج السوســيولوجي أ ي
ت
ـياس وعــن
ـ� تضمــن اســتقالية الحقــل ت االكاديمــي بعيــداً عــن هيمنــة الحقــل السـ ي
المؤسســية الـ ي
ـ� تحــط بكلكلهــا عليــه ،وعــدم تنظيــم الـ شـروط العلمية
ســيطرة مــن عــى شـ
ـاكلة القــوى التقليديــة الـ ي
أ
ف
الصارمــة ف� تعيـ ي ف
ـ� االعضــاء وتوزيــع جهودهــم بـ يـ� التدريــس والبحــث وتنميــة المجتمــع ،ومأسســة
ي
إســهاماتهم العلميــة الســنوية بمــا يضمــن تشــكل مجتمــع علمــي سوســيولوجي فاعــل.
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ولذلــك عــى النخــب أ
االكاديميــة اليمينيــة عامــة ،العمــل عــى واجهتـ ي ف
ـ� :أوىل تخصــص للتأســيس
االنتــاج العلمــي ذاتــه .وضمــن
لــكل مســتلزمات تجويــد المعرفــة العلميــة وثانيــة تخصــص لتجويــد إ
كل هــذا ،يـ بـ�ز إنتــاج معرفــة سوســيولوجية ذات �امــة علميــة تتمـ ش
ـاس مــع قضايــا الواقــع التنمــوي
المســتدام وتوفـ يـ� فــرص التواصــل مــع الفضــاء العلمــي المعولــم ،وتجذيــر ثقافــة البحــث العلمــي،
باعتبارهــا ف�ورات تاريخيــة ملحــة ذات أهميــة مركزيــة.
المصادر والمراجع:

تم ذكرها
ّأوال :ا ّل ت ي� ّ
أيــوب ،فــوزي ،تقويــم إنتــاج المعرفــة ت
ال�بويــة ف ي� البلــدان العربيــة :تطبيــق عــى مضمــون
عينــة مــن أ
ال�بويــة ،الهيئــة اللبنانيــة للعلــوم ت
االدبيــات ت
ال�بويــة ،بـ يـ�وت2008 ،
بورديــو ،بيـ يـ� ،بعبــارة أخــرى .محــاوالت باتجــاه سوســيولوجيا انعكاســية ،ترجمــة احمــد
حســان ،يم�يــت ش
للنــر والمعلومــات ،القاهــرة2002 ،
االنســانية ،ترجمــة جــورج كتــورة ،دار كلمــة،
تــ� ،جــان فرنســوا ،معجــم العلــوم إ
دور ي ي
ش
وبــ�وت2009 ،
ظــ� ،ي
والمؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــر والتوزيــع ،أبــو ب ي
االعــى لتخطيــط التعليــم أ
رئاســة الــوزراء المجلــس أ
االمانــة العامــة ،مـ ش
ـؤ�ات التعليــم ف ي�
الجمهوريــة اليمنيــة مراحلــه أنواعــه المختلفــة للعــام  ،2014-2013المجلــس أ
االعــى لتخطيــط
التعليــم أ
االمانــة العامــة ،صنعــاء ،أغســطس 2014
زحــان ،أنطــوان« ،حالــة العلــم والتقانــة ف ي� البلــدان العربيــة ف ي� البلــدان العربيــة»،
بــ�وت ،العــدد (2015 ،)436
المســتقبل
العــر� ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،ي
بي
ف
ف
ـ� .رســائل
ســلطان توفيــق« ،اتجاهــات البحــث ي� رســائل الدكتــوراه حــول المجتمــع فاليمـ ي
ـا� حــول جــودة
الجامعــات اليمنيــة والجامعــات الدوليــة ،بحــث مقــدم للقــاء إ
االقليمــي الثـ ي
الرســائل الجامعيــة ف ي� العلــوم االجتماعيــة ،منتــدى العلــوم االجتماعيــة التطبيقيــة (تونس)،
ـبتم� -أيلــول  ،2017تونــس ،بحــث مرقــون.
سـ ب
ف
ـدو� ،عصــام« ،السوســيولوجيا والمجتمــع لــدى أالن توريــن وبيـ يـ� بورديــو» ،إضافــات،
العـ ي
الجمعيــة العربيــة لعلــم االجتمــاع ،العــدد(2010 ،)12
ف�يــول جيــل ،معجــم مصطلحــات علــم االجتمــاع ،ترجمــة أنســام محمــد أ
االســعد،
ي
بــ�وت ،دار ومكتبــة الهــال2011 ،
ي
ت
ال� ّتمت مراجعتها:
ثانيا :ي
ف
ـر� أشــكال الحضــور ،بـ يـ�وت ،المجلــس
باميــة ،محمــد ،العلــوم االجتماعيــة ي� العالــم العـ ب ي
ـر� للعلــوم االجتماعيــة2015 ،
العـ ب ي
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برنامــج أ
االمــم المتحــدة إ أ
االنســانية العربيــة ،نيويــورك ،المكتــب
نمــا� ،تقريــر التنميــة إ
اال ي
االقليمــي للــدول العربيــة2003 ،
إ
بــودون .ر وبرريكــو .ف ،المعجــم النقــدي لعلــم االجتمــاع ،ترجمــة ســليم حــداد ،الجزائــر،
ديــوان المطبوعــات الجامعيــة1986 ،
ف
ش
ـر� ق ـراءة تحليليــة
ـواس ســامية« ،إشــكالية علــم إ
االجمــاع ي� الوطــن العـ ب ي
حم تـزاوي ســهى ،وكـ ي
االنســانية واالجتماعيــة ،جامعــة خنشــلة،
الع�افــات بعــض علمــاء االجتمــاع العــرب» ،العلــوم إ
الجزائــر ،العــدد  ،28مــارس 2017
ـوف�ي وكريســتيان ،معجــم بورديــو ،ترجمــة الزهــرة إبراهيــم ،دمشــق،
شــوفالييه ســتيفان ،وشـ ي
دار النايــا للدراســات والنـ شـر2013 ،
ف
الصيــاغ ،بـ يـ�وت ،المنظمــة العربيــة ت
لل�جمــة،
ـو� ،علــم االجتمــاع ،ترجمــة فايــز ُ ّ
غيدنــز أنتـ ي
2005
محســن ،مصطفــى ،الخطــاب السوســيولوجي ش�وط التكويــن وآليــات إنتــاج المعرفــة ،الــدار
ف
ـر�2015 ،
ـا� العـ ب ي
البيضاء-المغــرب ،المركــز الثقـ ي
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بقلم:
عثمان واقي

أستاذ علم االجتماع
بجامعة نواكشوط
العرية

العلوم االجتماعية في
الصعوبات التاريﺨية
بين ّ
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موريتانيا
ة والبحﺚ عن دو ﹴر فاعل

45

46

ملف العدد
تقديم

التحديــات
الصعوبــات وعــدم االهتمــام ،والعديــد مــن
ّ
أ عــى الرغــم مــن ّ
ت
ـ� واجهتهــا العلــوم االجتماعيــة منــذ اســتقالل موريتانيــا عــام
الخــرى الـ ي
 ،1960فإنهــا شــهدت قفــزة نوعيــة عــى الصعيديــن الكمــي والكيفــي خــال
الســنوات الســبع أ
الخـ يـرة .ت ز
وب�امــن مــع فجــر الثــورات العربيــة ( )2010بــدأت
أ
والثنولوجيــا،
هــذه العلــوم ،وخصوصــا علــم االجتمــاع وال ثن�وبولوجيــا إ
تحتـ ّـل مكانــة علميــة وأكاديميــة ،بــل وإعالميــة أعــى نز
م�لــة اســتندت عــى
ين
وتفســر الظواهــر
المختصــ� ومهاراتهــم ف ي� تنويــر الــرأي العــام
قــدرات
ي
التغــرات عــى كل المســتويات والطبقــات
االجتماعيــة وتحليلهــا ،ومواكبــة
ي
االجتماعيــة والمياديــن.
لكــن بعــض أ
الســئلة ال ت ـزال تطــرح نفســها ف ي� ظـ ّـل كل هــذه التوجهــات
الجديــدة للعلــوم االجتماعيــة ،وهــي التاليــة:
الحال للعلوم االجتماعية ف ي� موريتانيا؟
1.1ما هو الدور الحقيقي
ي
أ
ت
ـ� الكاديميــا
2.2مــا هــي الوضعيــة الحقيقــة لهــذه العلــوم مــن ناحيـ ي
والبحــث العلمــي؟
3.3هل حققت النتائج المرجوة وما هي آفاقها المستقبلية؟
أ
ف
ن
ـدا� للوصــول
ي� محاولتنــا إالجابــة عــن هــذه الســئلة ،اعتمدنــا البحــث الميـ ي
إىل المعطيــات .حصيلــة البحــث هــي خطــة جامعــة نواكشــوط العرصيــة
االســراتيجية ،وخطــة كليــة آ
ت
ت
االســراتيجية ،وهمــا
الداب والعلــوم إالنســانية
بالضافــة إىل ذلــك ،اعتمدنــا
الخطتــان اللتــان ســنعتمد تحليــل مضمونهمــا .إ
ف
وثائــق علميــة متخصصــة غطــت كل مياديــن العلــوم االجتماعيــة ي� موريتانيــا،
بالضافــة إىل معطيــات كميــة حــول واقــع التدريــس والبحــث ف ي� العلــوم
إ
ف
االجتماعيــة ي� موريتانيــا .وزيــادة عــى هــذه المعطيــات ،تو ّلينــا االطــاع عــى
ت
الــ� اهتمــت بوضعيــة البحــث الجامعــي ف ي�
عــدد مــن
المقــاالت المنشــورة ي
ف
العلــوم االجتماعيــة ي� موريتانيــا ،ودققنــا بعــض المعطيــات مــن خــال مقابالت
أجريناهــا مــع رؤســاء مراكــز البحــث.
أوال :العلوم االجتماعية في موريتانيا منذ االستقالل

منــذ اســتقالل موريتانيــا عــام  ،1960تولــدت لــدى النخبــة العلميــة
والباحثـ ي ن
ـ� ف ي� العلــوم االجتماعيــة رغبــة واســعة للبحــث ف ي� مجــال العلــوم
االجتماعيــة كالتاريــخ والمجتمــع واالقتصاد والسياســة والقانــون والجغرافيا...
واســتمر هــذا التوجــه ف ي� االطــراد خــال العقــود الخمســة المواليــة
إلــخ.
ّ
لتاريــخ اســتقالل موريتانيــا وصــوال إىل فجــر الثــورات العربيــة ( .)2010ويمكــن
القــول بــأن وضعيــة العلــوم االجتماعيــة ف� موريتانيــا خــال النصــف أ
الخـ يـر
ي
الع�يــن والعقــد أ
ش
مــن القــرن ش
والع�يــن،
الول مــن هــذا القــرن الواحــد
ف
غـ يـر مالئمــة لعــدة أســباب ،نذكــر منهــا خصوصــا النقــص ي� تنظيــم البحــث
وتأطـ يـر الباحثـ ي ن
ـ� ،وعــدم توجههــم إىل القطاعــات التنمويــة ذات العالقــة
بالبــداع والتجديــد وقضايــا المجتمــع.
إ
تف�ة تهميش العلوم االجتماعية:

ملف العدد

ظلــت العلــوم االجتماعيــة خــال عقديــن كاملـ ي ف
ـ� منــذ اســتقال موريتانيــا
ف
ف
ت
االنتــاج العلمــي هزيــا،
االهمــال والتهميــش ،فــكان إ
ـا� إ
ي�  1960وحــ�  1980تعـ ي
يف
بالمختصــ� فيهــا.
بأهميــة تلــك العلــوم وال
ولــم يلــق اهتمامــا يليــق
ّ
ولعــل الســبب الرئيــس لهــذا التهميــش راجــع إىل عــدم فهــم أدوار العلمــاء
االجتماعيــ� ،وعــى أ
يف
االخــص منهــم علمــاء االجتمــاع ف ي� تنويــر المجتمــع
وتحســيس أفــراده وتوعيتهــم حــول قضايــا مجتمعهــم وحــول السياســات
ت
وحــ� الطبقــة المثقفــة ،كانــت ال تــرى
االجتماعيــة واالقتصاديــة للبــاد؛
ف
يف
دورا
للمختصــ� ف ي� العلــوم االجتماعيــة ي� تحليــل المشــكات االجتماعيــة
ت
الموريتانيــة .كمــا يجــب التنبيــه إىل أنــه خــال تلــك الفــ�ة كانــت نســبة تمدرس
الموريتانيــ� متدنيــة جــدا أ
منتــرة ف� ت
يف
شــ� ش�ائحهــم الســكانية.
واالميــة
ّ
ّ
ش ي
حـ ّـل مؤقــت ومنقــوص :تأســيس مســاقات متخصصــة ضمــن جامعــة
نواكشــوط
يمكــن القــول ،إن تأســيس جامعــة نواكشــوط ف�  1981جــاء ،مــن بـ ي ف
ـ� مــا
ي
جــاء مــن أجلــه ،لتقويــم تدريــس العلــوم االجتماعيــة وتعزيــز البحــث العلمي
فيهــا ،ولكــن لــم يكــن تأســيس جامعــة نواكشــوط العريــة إال حـ ّـا مؤقتــا
لمشــكلة انعــدام مكانــة علميــة أو أكاديميــة للعلــوم االجتماعيــة .يعــود إنشــاء
هــذه المؤسســة إىل ثاثــة عقــود ،ورغــم التحديــات والنواقــص فقد شــاهدنا ف ي�
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على الرغم
من الصعوبات،
وعدم االهتمام،
شهدت العلوم
االجتماعية منذ
استقالل موريتانيا،
قفزة نوعية على
الصعيدين الكمي
والكيفي خالل
السنوات السبع
األخيرة
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هــذه الجامعــة إنتاجــا علميــا ثريــا ف ي� العلــوم االجتماعيــة شــمل بحوثــا طابية
ف
ـتو� «الليســانس» و»الماسـ تـ�» .أمــا المجــاالت
تختــم مراحــل الدراســة ي� مسـ ي ي
ت
الــ� شــملتها هــذه البحــوث ،فهــي الفلســفة وعلــم االجتمــاع
العلميــة ي
آ
والتاريــخ والجغرافيــا وعلــوم إنســانية مثــل علــوم اللغــة واالداب .مــن جهــة
أخــرى ،وخــارج نطــاق الدراســة الجامعيــة ومــا يتعلــق بهــا مــن بحــث علمــي
ـ� ،لــم تكــن هنالــك إرادة سياســية واضحــة تدفــع بالعلــوم االجتماعية
مؤسـ ي
قدمــا أو تمنحهــا المكانــة الائقــة بدورهــا .وعــى ذلــك ،ظــل صيــت العلــوم
االجتماعيــة ف ي� الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة الموريتانيــة باهتــا ودورهــا
ف ي� تحســيس وتنويــر ال ـرأي العــام حــول قضايــا الســاعة ومنقوصــا .وبــرف
االنجــازات الطفيفــة ،ظلــت وضعيــة العلــوم االجتماعيــة
النظــر عــن بعــض إ
ف
تـراوح مكانهــا حـ تـ� فجــر الثــورات العربيــة ي� 2010
ثانيًا :مرحلة جديدة ومنعرج تاريخي

تحويرات قانونية تأسيسية:
ابتــداء مــن  ،2009تزايــد االهتمــام الممنــوح مــن الــرأي العــام ومــن
ف
االهمــال
الســلطات العموميــة ي� موريتانيــا للعلــوم االجتماعيــة ،وانحــر إ
أ
ف
ت
و� الوقــت نفســه أخــذت
الــ� كانــت ذائعــة عنهــا .ي
واالفــكار المســبقة ي
النخبــة السياســية والثقافيــة الموريتانيــة تفهــم رويــداً رويــدا دور العلــوم
االجتماعيــة ف ي� تنويــر الشــعب والتحليــل الدقيــق لبعــض القضايــا والظواهــر
والمشــكات االجتماعيــة.
وبالمــزاواة مــع ذلــك ،شــهدت الســاحة الجامعيــة الموريتانيــة تطــوراً
وتعددهــا ،حيــث دخلــت المؤسســة
كبـ يـ�ا مــن حيــث تنــوع ُّ
الشــعب العلميــة ّ
الجامعيــة الموريتانيــة ابتــداء مــن  2009مرحلــة جديــدة .وبالفعــل ،لقــد
أُنشــئت شــعب جديــدة متخصصــة ف ي� العلــوم االجتماعيــة ضمــن نظــام
االجــازة (ســت سداســيات (= ثــاث ســنوات) ســنوات للتكويــن أ
االســاس)
إ
ـى الموجــه نحــو
والماجسـ ي
ـت� (أربــع سداســيات (= ســنتان) للتكويــن التكميـ ي
1
البحــث أو نحــو التطبيــق والمهنيــة) والدكتــوراه (ثــاث ســنوات بحــث) ،
نذكــر منهــا علــم االجتمــاع والتنميــة المســتدامة وبعــض الشــعب المهنيــة ف ي�
االنســانية واالجتماعيــة.
االختصاصــات االقتصاديــة والعلــوم إ
ـ� لتثمـ ي ف
وفضـا ً عــن ذلــك ،جــاءت عــدة مراســيم قوانـ ي ف
ـ� البحــث وتأطـ يـ�
ت
يف
الــ� تهــم
الباحثــ� ف ي� العلــوم االجتماعيــة وتوجيههــم إىل
المواضيــع ي
ف
ـا� بكافــة أطيافــه مــن رجــل الشــارع حـ تـ� النخبــة والفاعلـ ي ف
ـ�
المجتمــع الموريتـ ي
يف
يف
غــ� الحكوميــة ...إلــخ .فقــد جــاء
االقتصاديــ�
والسياســي� والمنظمــات ي
ف
مرســوم القانــون رقــم  2009/164ي�  26أبريــل (نيســان)  ،2009ليحــدد طــرق
العــاىل
إنشــاء وتنظيــم المخابــر ووحــدات البحــث ف ي� مؤسســات التعليــم
ي
الموريتانيــة .وإىل جانــب هــذا المرســوم صــدر ق ـرار رقــم  2011/1159بتاريــخ
معايــ� ت
ال�شــيح إالنشــاء وحــدة البحــث والمخابــر
 29مايــو  ،2011ليحــدد
ي
العــاىل والبحــث العلمــي الموريتانيــة ،وانضــاف إىل
ف ي� مؤسســات التعليــم
ي
أ
ماجست� ،د=
ورو� ف ي� تسميته العربية باسم إمد (إ= إجازة ،م=
ي
 - 1يعرف هذا النظام المستنسخ عن النظام اال ب ي
ف
ن�  .LMDكما يعمد البعض إىل تسميته بعدد سنوات الدراسة فيه
دكتوراه) وبالمخترات المقابلة ي� اللسان الفر ي
ت
الماجست� =8 ،بإضافة سنوات الدكتوراه الثاث).
سن�
فيسميه  3( 8 ،5 ،3عدد سنوات إ
ي
االجازة =5 ،بإضافة ي

بصرف النظر عن
بعض اإلنجازات
الطفيفة ،ظلت
وضعية العلوم
االجتماعية تراوح
مكانها حتى فجر
الثورات العربية في
2010
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ذلــك قانــون ت 0841بتاريــخ  20مايــو (أيــار)  2013والهــادف إىل تنظيــم مــدارس
الدكتــوراه ولجنــة أ
االخاقيــات المهنيــة ضمــن هــذه الهيئــات.
قفزة كمية ونوعية ف ي� البيئة الحاضنة للبحث العلمي:
يف
القوانــ� ،تــم إنشــاء الهيئــات المختصــة ف ي�
عــى إثــر صــدور مراســيم
ف
ـاىل  53مؤسســة موريتانيــة
البحــث العلمــي االجتماعــي ي� فموريتانيــا .ومــن إجمـ ي
مــا بـ ي ف
ـ� مخابــر ووحــدات بحــث ي� مختلــف االختصاصــات العلميــة ،نجــد أن 26
آ
ف
ف
ت
ـ� االداب
هيئــة لهــا أنشــطة تتعلــق بالبحــث ي� مياديــن
اجتماعيــة ،وذلــك ي� كليـ ي
ف
لادارة
واالنســانية والقانــون واالقتصــاد ،وكذلــك ي� المدرســة الوطنيــة إ
والعلــوم إ
ف
ف
و� المدرســة العليــا للتعليــم ،وكلهــا واقعــة ي� نواكشــط .وتؤكــد إاالحصائيــات
ي
المتوفــرة أن هــذه الهيئــات تشــتمل عــى اختصاصــات متنوعــة ف ي� العلــوم
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من إجمالي ٥3
مؤسسة موريتانية
ما بين مخابر
ووحدات بحث
في مختلف
االختصاصات
العلمية ،نجد أن 2٦
هيئة لها أنشطة
تتعلق بالبحث في
ميادين اجتماعية
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و� كليــة آ
 2ف
االداب والعلــوم إاالنســانية بنواكشــوط،
إاالنســانية واالجتماعيــة  .ي
تــم إنشــاء مراكــز متخصصــة لدراســة الثقافــات والظواهــر الثقافيــة وبعــض
ف
ف
المشــكات االجتماعيــة الـ ت
ـا� .ونذكــر مــن ضمــن
ـ� تطــرح ي� المجتمــع الموريتـ ي
ي
هــذه الهيئــات ،المركــز الجامعــي للدراســات الصحراويــة ،الــذي يقــوم تب�قيــة
ف
ـا�
البحــث الجامعــي متعــدد االختصاصــات حــول الفضــاء الصحـراوي الموريتـ ي
والمجــاور.
وإىل جانــب مؤسســات البحــث الجامعــي وهياكلــه ،تــم أيضــا إنشــاء
مراكــز بحــوث مختصــة عــن طريــق باحثـ ي ف
ـ� أو شــخصيات سياســية لهــا عاقــة
الموريتانيتــ�؛ مــن ي ف
يف
بــ� هــذه المراكــز،
االعاميــة
بالجامعــة أو بالســاحة إ
ف
ف
االنســانية
نذكــر مثــا المركــز
الموريتــا� للبحــث والدراســات ي� العلــوم إ
ي
ف
أ
العاىل والبحث العلمي،
العاىل ،الدليل إ
اال ي
حصا� للتعليم ي
العاىل ي� موريتانيا  ،2017وزارة التعليم ي
 - 2وزارة التعليم ي
نواكشوط2017 ،
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ت
االســ�اتيجية.
المغــار� للدراســات والبحــوث
(مبــدأ) وكذلــك المركــز
بي
ف
وتتـ ّ
ـوىل هــذه المراكــز تنظيــم النــدوات العلميــة والمحــا�ات حــول عــدة
مواضيــع اجتماعيــة نســتعرضها الحقــاً.
وإىل جانــب التغطيــة االعاميــة المكتوبــة للكثــ� مــن أ
االنشــطة
إ
ي
االذاعيــة والتلفزيونيــة الموريتانيــة
الجامعيــة ،يمكــن القــول إن المحطــات إ
ف
ـى العلــوم االجتماعيــة
اضطلعــت بــدور بــارز ي� فالتحســيس بــدور مختـ ي
يف
يف
االجتماعيــ� ي� موريتانيــا ،ســواء أكانــت تلــك المحطــات
والباحثــ�
عموميــة أم خاصــة ،ومنهــا القنــاة الوطنيــة (الموريتانيــة) وقنــاة الســاحل
وقنــاة المرابطــون ،وهــي قنــوات تنظــم منــذ  2010حلقــات نقاش أســبوعية
ـ� موريتانيـ ي ف
ـ� مختصـ ي ف
أو يوميــة بـ ي ف
ـ� ف ي� العلــوم االجتماعيــة والسياســية
واالقتصاديــة ،ومنهــم كوكبــة مــن علمــاء االجتمــاع.
ثالثا :اإلنتاج العلمي في العلوم االجتماعية

االنتاج ث
البح�:
تطور إ
ي

انصب اهتمام
الباحثين
االجتماعيين في
موريتانيا ،ومنذ أكثر
من ثالثة عقود،
على المواضيع ذات
الصبغة االجتماعية
المتعلقة ببعض
الظواهر التي
تحديات
تمثل
ّ
كبرى للمجتمع
والسلطات وبعض
المنظمات األهلية
في موريتانيا

االنتــاج العلمــي العمــود الفقــري تل�قيــة العلــوم عمومــا،
يعــد إ
ّ
الموريتانيــ� �ف
يف
المتخصصــ�ف
ف
الباحثــ�
وهــذا مــا فهمــه العديــد مــن
ي
ي
ي
ش
ت
ش
ـ� تعــد مــن أكــ� االختصاصــات إنتاج ـاً ونــرا
العلــوم االجتماعيــة الـ ي
عــى صفحــات المجــات والدوريــات العلميــة الوطنيــة الموريتانيــة.
ـا� للتعليــم العـ ف
أ
ت
ـ�
وحســب معطيــات الدليــل إ
االحصـ ي
ي
ـاىل ي� موريتانيــا الـ ي
تهــم الســنوات القليلــة الماضيــة ،كان  % 55مــن المقــاالت العلميــة
ّ
المنشــورة ف
ف
ف
الموريتــا�
الوطــ�
المســتوى
عــى
كمــة
المح
المجــات
�
ّ
ي
ي
ي
ف ي� تخصصــات الفلســفة وعلــم االجتمــاع والتاريــخ والحضــارة .وحســب
نفــس المصــدر ،تعتـ بـ� العلــوم االجتماعيــة أوســع انتشــارا مــن العلــوم
الطبيعيــة والرياضيــة مــن حيــث كميــة نـ شـر الكتــب العلميــة .وإىل جانــب
االنتــاج العلمــي المكتــوب ،نظمــت داخــل الوســط الجامعــي،
هــذا إ
أ
وعــى امتــداد الســنوات االخـ يـ�ة ،عــدة أنشــطة منهــا اللقــاءات الفكريــة
والنــدوات العلميــة والمحـ ف
ـا�ات المختصــة حــول التحديــات االجتماعية
ف
الموريتــا�.
المطروحــة عــى المجتمــع
ي
مــن الناحيــة الكميــة ،وحســب المعطيــات ت
الــ� اســتقيناها مــن
الــ� أجريناهــا مــع عــدد مــن مديــري يمراكــز البحــوث �ف
المقابــات ت
ي
ي
مؤسســات التعليــم العــاىل الـ ت
ـ� ذكرناهــا آنفــا ، 3ال تقـ ّـل حصيلــة البحوث
ي
ي
ـداد شـ ت
الـ ت
االجــازة والماسـ تـ� منــذ تحويــر نظــام
ـ� تدخــل ضمــن إعـ
ـهاد� إ
ي
ي
الدراســات ف
وتبــ� نظــام إمــد ( )2009عــن أربعــة آالف عنــوان تنــدرج
ي
ضمــن العلــوم االجتماعيــة عامــة مــن علــم اجتمــاع وتاريــخ جغرافيــا
واقتصاد...إلــخ .ومــن ي ف
بــ� هــذه البحــوث االجتماعيــة ،مــا تمــت
آ
ف
االنســانية والمدرســة العليــا للتعليــم
مناقشــته ي� كليــة االداب والعلــوم إ
ـادارة وكلهــا واقعــة ف ي� نواكشــوط .ولجـ ّـل
ـاىل والمدرســة الوطنيــة لـ إ
العـ ي
أ
هــذه البحــوث االخـ يـ�ة خصوصيــة ،حيــث هــي ناتجــة عــن التوجــه إىل
اال بم�يقــي ،حيــث إن ج ّلهــا ُهـ ي � أ
ـ� عــى صيغــة
الميــدان لممارســة البحــث إ
مسؤوىل العديد من مراكز البحوث.
 - 3سلسلة مقابات مع
ي
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إن العلوم
االجتماعية في
موريتانيا دخلت
منذ  200٩مرحلة
تاريخية جديدة من
النواحي القانونية
والتنظيمية
واألكاديمية
والبحثية
مســح ميـ ف
حيــا أو جهــة معينــة أو ش�كــة أو مجتمعــا أو قبيلــة ف ي�
ـدا� يهــم ف ّ
ي
ف
يف
الحــري أو ي� الوســط الريفــي
الوســط
الموريتانيــ�.4
ـ� الكميــة والنوعيــة اللتـ ي ف
وفضــا عــن ذلــك ،ونتيجــة للقفزتـ ي ف
ـ� شــهدتهما
مؤسســات البحــث ،صــار بإمــكان الجامعــة الموريتانيــة ،ومنــذ  ،2010تنظيــم
نــدوات ولقــاءات ســنوية ف ي� المؤسســات العلميــة التابعــة لهــا تعالــج القضايا
ذات أ
االهميــة بالنســبة إىل حيــاة الموريتانيـ ي ف
ـ� .وعــى ســبيل المثــال ،تـ ّـم ف ي�
آ
االنســانية بنواكشــوط مــن  2010إىل  2016تنظيــم 15
كليــة االداب والعلــوم إ
محـ ف
ـا�ة و 17نــدوة علميــة اهتمــت بالمواضيــع والقضايــا االجتماعيــة ذات
أ
ف
ـ�  2016و 2017تــم تنظيــم  11محـ ف
االولويــة ،و� مــا بـ ي ف
ـا�ة و 6نــدوات دوليــة
ي
ـدل هــذه أ
ذات اهتمــام اجتماعــي .وتـ ّ
االرقــام عــى أن مــا تـ ّـم تنظيمــه مــن
أ
أنشــطة علميــة خــال العامـ ي ف
خ�يــن يفــوق نصــف مــا تـ ّـم تنظيمــه عــى
ـ� اال ي
امتــداد ســت ســنوات.
أ
الك�ى ف ي� البحوث العلمية االجتماعية:
المواضيع ذات االهمية ب
ـ� االجتماعيـ ي ف
لقــد انصــب اهتمــام الباحثـ ي ف
ـ� ف ي� موريتانيــا ،ومنــذ أكـ شـ� مــن
ف
ت
ال� تمت مناقشتها ف� عدة أقسام ما ي ف
شخى.
ب�  2008إىل  .2016إحصاء
ي
ي
 4حرت هذا المواضيع ضمن البحوث ي
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ثالثــة عقــود ،عــى المواضيــع ذات الصبغــة االجتماعيــة المتعلقــة ببعــض
ت
تحديــات كـ بـرى للمجتمع والســلطات وبعــض المنظمات
ـ� تمثــل ّ
الظواهــر ف الـ ي
آ
أ
الهليــة ي� موريتانيــا .والن ،وبخصــوص البحــث العلمــي االجتماعــي داخــل
مؤسســات التعليــم العــال ،يمكــن أن نعـ ّـدد مــا ال يقـ ّـل عــن ثالثــة ش
وع�يــن
ي
هيئــة بحــث مــن بـ ي ن
ـ� أولوياتهــا بحــث المواضيــع المتعلقــة بالعلــوم والثقافــة
ف
الجــازة
والـ تـراث ي� موريتانيــا ،كمــا أن جــل البحــوث المقدمــة إلعــداد شــهادة إ
ت
الماســر ف ي� العلــوم االجتماعيــة تتنــاول مواضيــع مختلفــة ولكنهــا كلهــا
أو
أ
ن
الموريتــا�،
ذات صبغــة اجتماعيــة بالغــة الهميــة بالنســبة إىل المجتمــع
ي
ـدرس ،ومظاهــر
ومــن بينهــا ظواهــر البطالــة والعنــف والطــاق والتــرب المـ ي
التغــرات االجتماعيــة والهجــرة ومشــكالت العالقــة ي ن
بــ� الدولــة والقبيلــة،
ي
ز
بالرهاب...إلــخ .ومنــذ تركـ يـ� نظــام إمــد،
ومســائل عالقــة الديــن بالمجتمــع إ
ف
ت
ـ� تمــت مناقشــتها ي� المؤسســات الجامعيــة
شــملت البحــوث االجتماعيــة الـ ي
مــاال يقــل عــن ثمانـ ي ن
ـ� موضوعــا اجتماعيــا لــه صبغــة اجتماعيــة أو اقتصاديــة
وثقافيــة وسياســية.
ومنــذ  ،2010ف أ
ت
الــ� لهــا عالقــة بقضايــا المجتمــع
ي
و� النشــطة العلميــة ي
الموريتـ ن
ـا� ،تنظــم الجامعــة بمختلــف هياكلهــا بصفــة دوريــة ســنوية نــدوات
ي
أ
ن
ـا� مثــل
تعالــج القضايــا ذات الهميــة الكـف بـرى بالنســبة إىل المجتمــع الموريتـ ي
ـا� والمســاواة ،والتنميــة المحليــة ،والتنميــة
الوحــدة الوطنيــة ،والتنــوع الثقـ ي
االجتماعيــة ،والمجتمــع والسياســة .وعمومــا تطرقــت هــذه النــدوات
والــ� ض
المتخصصــة ،ت
يحــر فيهــا علــم االجتمــاع بصفــة مكثفــة ،إىل مــا
ي
ض
المحــا�ات
ال يقــل عــن  40موضــوع اجتماعــي يتــم تناولهــا عــى صيغــة
العلميــة أو النــدوات النقاشــية ،وهــي تنتظــم داخــل الحــرم الجامعــي.
أ
ت
تث�هــا،
ـ� ي
وعــادة مــا تختتــم هــذه النشــطة ،بعــد اســتكمال المناقشــات الـ ي
بتوصيــات وتقاريــر تنفيذيــة يتــم إيصالهــا إىل الجهــات المعنيــة بالقضايــا
المطروقــة ،والســيما الســلطات العموميــة والمنظمــات المدنيــة أ
والحــزاب
السياســية ،ســواء أكانــت مــن أ
الغلبيــة أم مــن المعارضــة.
ف
ن
النســانية
ـا� للبحــث والدراســات ي� العلــوم إ
وقــد جعــل المركــز الموريتـ ي
ـار� للدراســات والبحــوث االسـ تـراتيجية مثــا،
(مبــدأ) ،وكذلــك المركــز المغـ ب ي
ض
مــن أولويــة أنشــطتهما تنظيــم النــدوات العلميــة والمحــا�ات حــول
الــرق ،والــراع ي ن
بــ� المعارضــة والســلطة،
الوحــدة الوطنيــة وقضيــة
ّ
والتحــوالت االجتماعية...إلــخ ومختلــف قضايــا الســاعة االجتماعيــة �ف
ي
ن
ـا� .ومنــذ بدايــة الثــورات العربيــة ينظــم هــذان المركـزان
المجتمــع الموريتـ ي
ت
ـ� تمس الشــباب والمشــاركة
ومراكــز أخـ فـرى شــبيهة ،لقــاءات حــول القضايــا الـ ي
السياســية ي� موريتانيــا ،وذلــك بهــدف اســتطالع الـرأي العــام حــول وضعيــة
الشــباب وأولويــة التحديــات ت
الــ� تواجــه هــذه الفئــة ،والســيما قضيــة
ي
ن
التشــغيل ،وهــي مــن القضايــا الحارقــة بالنســبة إىل المجتمــع
الموريتــا�.
ي
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خاتمة

يمكــن القــول ،إن العلــوم االجتماعيــة ف ي� موريتانيــا دخلــت منــذ  2009مرحلــة تاريخيــة جديــدة من
أ
ت
ـ�
النواحــي القانونيــة والتنظيميــة واالكاديميــة والبحثيــة .وكان مــن نتائــج هــذه التحــوالت الكـ بـ�ى الـ ي
مســت مجــال العلــوم االجتماعيــة أن صــارت هــذه العلــوم تحتــل أهميــة أكـ بـ� بكثـ يـ� مما كانــت عليه
ف� ّالبحــث العلمــي ف
ـ� ت
و� المجالـ ي ف
ال�بــوي والتعليمــي .وبالتــوازي مــع تزامــن هــذه التحــوالت مــع
يالتحــوالت االجتماعيــة ي والسياســية الكــ�ى الـ تـ� مســت كل أ
االقطــار العربيــة مــن دون اســتثناء تقريبــا
ب
أي
أ
ف
ش
منــذ  ،2010أصبحــت المقــررات الدراســية االكاديميــة ي� علــم االجتمــاع واالن�بولوجيــا ومناهجهمــا
واالنســانية (االقتصــاد ،القانــون،
ـدرس لطلبــة كل اختصاصــات العلــوم االجتماعيــة واالقتصاديــة إ
تـ ّ
آ
علــم التســويق ،االداب ... ،إلــخ) .ومنــذ ذلــك التاريــخ ( ،)2010ازداد اهتمــام البحــوث االجتماعيــة
االكاديميــة ،كمــا زاد اهتمــام أ
الـ تـ� تنتظــم ف� ســياق هــذه المســاقات الدراســية أ
االنشــطة العلميــة
ي
ي
ف
الموازيــة بالقضايــا االجتماعيــة العامــة ت
الموريتــا� ضمــن اهتمــام أشــمل
المجتمــع
تمــس
الــ�
ي
ي
واالفريقيــة مــن تحــوالت تاريخيــة كـ بـ�ى ،كمــا يجــب أن
بمــا تشــهده حيــاة المجتمعــات العربيــة إ
ـ� الموريتانيـ ي ف
نذكــر بــأن المختصـ ي ف
ـ� ف ي� علــم االجتمــاع ،يقومــون بــدور مهــم ف ي� الدراســات متعــددة
ت
ـ� يتــم إعدادهــا مــن طــرف مكاتــب االستشــارات أو بعــض المنظمــات الدوليــة
االختصاصـفـات ،الـ ي
والمحليــة ي� موريتانيــا.
أمــا ف� مــا هــو خــارج عــن المجــال أ
االكاديمــي البحــت ،فقــد ازدادت معــدالت ظهــور المختصـ ي ف
ـ�
ي
ف
ف
االعــام المكتوبــة والمســموعة والمرئيــة عارضـ ي ف
ـ� وجهــات
ي� العلــوم االجتماعيــة ي� مختلــف وســائل إ
يف
نظرهــم وباسـ ي ف
خ�اتهــم ف ي� تنــاول قضايــا المجتمــع بالعــرض والتحليــل
ـط� تحاليلهــم ،ومسـ
ـتخدم� ب
واالداريـ ي ف
ـؤول� السياسـ ي ف
ـ� والمسـ ي ف
ـ� والصحفيـ ي ف
والتفسـ يـ�ُ ،ليفْهمــوا المواطنـ ي ف
وغ�هــم المشــاكل
ـي� إ
ـ� ي
ِ
والتحديــات المطروحــة ف ي� المجــال ،وبذلــك ينهــض بــدوره الســاعي إىل تنويــر الـرأي العــام ،واطاعه
عــى وجهــة نظــر المختــص.
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بقلم:
د .عبدالرحمن الشقير

أكاديمي وباحث سعودي

ت
ـ� تشــهد تغـ يـ�ات
يعـ ّـد المجتمــع الســعودي مــن أخصــب المجتمعــات الـ ي
�يعــة وعميقــة بشــكل يســتهوي مراكــز البحــوث والجامعــات والصحــف
والقنــوات العالميــة ويدفعهــا إىل دراســته؛ وخاصــة ف ي� مســتوى تغـ يـ� القيــم
االجتماعيــة واالقتصاديــة .ويمكــن أن أشـ ّـبه المجتمــع الســعودي ،مــع الفارق،
بمجتمــع مدينــة شــيكاغو ف� الواليــات المتحــدة أ
االمريكيــة بدايــة القــرن
ي
ف
ش
والحــري،
التغــ� االجتماعــي واالقتصــادي
العريــن مــن حيــث �عــة
ي
أ
ف
ويصــح تســجيل �عــة التغـ يـ� وعمقــه ي� المجتمــع الســعودي عــى االخــص،
بعــد كل أزمــة تمــر بهــا أ
ش
المبــا� الــذي يتفاعــل معــه
االمــة أو المحيــط
ّ

الوضﻊ ال ّراهن لعلم االج
في السعودية وآفاقﻪ
ـبتم� (أيلــول)  ،2001وســقوط
المجتمــع الســعودي ،ومــن ذلــك مــا بعــد  11سـ ب
ف
ـر�» عــام 2011
بغــداد عــام  ،2003وثــورات الشــعوب ي� «الربيــع العـ ب ي
يمتــد إىل
عــى هــذه الخلفيــة ،يتضمــن هــذا العــرض وصفــاً تاريخيــاً،
ّ
مئــ� عــام منــذ آ
االن ،بهــدف التعريــف ببدايــات علــم االجتمــاع �ف
ت
ي
نحــو ي
الكــ�ى
الســعودية .وســوف يتــم ذلــك مــن خــال وصــف مــزاج المامــح ب
لبدايــات علــم االجتمــاع ف� الســعودية وتطوراتــه أ
االوىل ،وباالعتمــاد عــى
ي
ـى مستشــار ًا ف ي� عــدد
ـ
لعم
ـة
ـ
نتيج
ـخصية،
ـ
الش
ـات
ـ
بعــض المراجــع ،والماحظ
ي
مــن المراكــز البحثيــة ،ثــم رئيسـاً لمركــز دراســات خــاص ،ومــن لقــاءات مــع
ف
يف
يف
يف
و�
ومســؤول�
أكاديميــ�
حكوميــ� تعاملــوا مــع الدراســات ف االجتماعيــة .ي
قســم ثــان ،أخلــص إىل التعريــف بمظاهــر مــا أعتـ بـ�ه أزمــة ي� علــم االجتمــاع
ف ي� الســعودية؛ وذلــك مــن خــال مواكبــة عمــل الجامعــات ذات الصلــة ومراكز
البحــث االجتماعــي وأدائهــا ف ي� نـ شـر المعرفــة العلميــة االجتماعيــة ومســاهمتها
ف
تغ�اتــه.
ي� فهــم المجتمــع وتفسـ يـ� ي
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جتماع
أو ً
ال :بواكير الدراسات االجتماعية في السعودية

بواكــ� الدراســات االجتماعيــة ف ي� الســعودية ذات
يمكــن القــول إن
ي
يف
أساســي�؛ كاهمــا مــن خــارج المجتمــع الســعودي ،وهمــا
مصدريــن
ش
ش
الكاســي� واالســتراق الجديــد.
االســتراق
ي
 -1االستشراق الكالسيكي:

قـ ّـدم المسـ ش
ـترقون والرحالــة والمبعوثــون السياســيون معلومــات مهمــة
عــن المجتمــع الســعودي خــال القرنـ ي ف
ـ� الثامــن عـ شـر والتاســع عـ شـر ،وكانــت
أ
باالخــص معلومــات إثنوغرافيــة ش
ـاىل فارتيمــا
وأن�وبولوجيــة .وتعـ ّـد رحلــة إ
االيطـ ي
المعــروف بالحــاج يونــس المــري ،إىل بــاد الـ شـرق بمــا فيــه الحجــاز بـ ي ف
ـ�
عامــي ( )1509-1503أقــدم رحلــة أوروبيــة ،ولكــن التحــول الكبـ يـ� ف ي� تعاطــي
الرحالــة أ
يف
وروبيــ� مــع الســعودية كان ف ي� القــرن الثالــث ش
اال
عــر الهجــري/
التاســع عـ شـر الميــادي؛ وذلــك ف ي� اتجــاه تعمــق أكـ بـ� ف ي� دراســة المجتمــع.
ويعــود ذلــك التحــول إىل رغبــة بلــدان غربيــة كثـ يـ�ة ف ي� اكتشــاف الـ شـرق ،وإىل

يعد المجتمع
ّ
السعودي من
أخصب المجتمعات
التي تشهد تغيرات
سريعة وعميقة
بشكل يستهوي
مراكز البحوث
والجامعات
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الدعــوة الســلفية عــى يــد الشــيخ محمــد بــن عبــد
ســبب آخــر هــو ظهــور ّ
أ
ت
الوهــاب وقيــام الدولــة الســعودية االوىل .لقــد توجــه رحالــة تلــك الفــ�ة
الذيــن زاروا الســعودية إىل وصــف المجتمــع وعاداتــه ونظمــه وقيمــه ،وكذلك
البلــدان (المــدن والقــرى) مــن النواحــي المعماريــة مــن حيــث التخطيــط،
والرفــع المســاحي .وامتــدت هــذه الرحــات بشــكل منظــم بـ ي ف
ـ� عامــي 1761
ت
ـ�.
حــ�  1960إذ تبــدأ ،حســب تقديــري ،بنيبــور وتنتهــي بوفــاة فيلـ ب ي
وبالفعــل ،كان مــن رواد هــذا االتجــاه الرحالــة الدنمــارك كارسـ ت ف
ـ� نيبــور
ي
 ،)1815 -1733( Carsten Niebuhrإذ زار الحجــاز والجنــوب ضمــن فريــق
علمــي عــام  ،1761وهــو أول مــن زار جزيــرة العــرب ،ووصــف الرحالــة
االثنوغـر ف يا� المجتمــع وعاداتــه ومذاهبــه الدينيــة ،وأشــار إىل الدعــوة الوهابية
إ
ف ي� بدايــة نشــأتها ،وترجمــت رحلتــه بعنــوان« :رحــات إىل شــبه الجزيــرة
ف
يطــا� وليــم
العربيــة وإىل بلــدان أخــرى مجــاورة لهــا» .أمــا الرحالــة ب
ال� ي
بلجريــف  ،)1888-1826( William Palgraveفقــد زار كثـ يـ�ا مــن البلــدان الــ�ت
ً
ي
تقــع آ
االن شــمال المملكــة ووســطها ،وتنقــل فيهــا عامــا كامــا ،ثــم أصــدر
كتابــا تُرجــم إىل العربيــة بعنــوان« :وســط الجزيــرة العربيــة ش
و�قهــا».
ال� ف
فيلــ�  )1960 -1885( John Phillbyأشــهر
ويعــد الرحالــة ب
ي
يطــا� جــو ب ي
رحالــة زار المملكــة ،وقــد بــدأ حياتــه بوصفــه ضابــط مخابـرات مهمتــه إقنــاع
بالتخــى عــن الدولــة العثمانيــة وبنــاء عاقــات مــع
الحكومــات العربيــة
ي
ش
بريطانيــا ،وقــد أولــع باستكشــاف جزيــرة العــرب ،وكتــب حولهــا أكــ� مــن
ثاثــة عـ شـر كتابـاً ،مــن أشــهرها «قلــب الجزيــرة العربيــة» .ومــن أواخــر كتبــه
ف
ال�يــة» .وإىل جانــب مــن ذكرنــا ،يوجــد رحالــة غربيــون
«أربعــون عام ـاً ي� ب
ت
وســادل� ،وبوركهــارت ،ويمكــن تتبــع ش
ش
أك�هــم ف ي�
داو�،
ي
كــ� ،مــن أمثــال :ي
ف
كتــب تم�جمــة ،مثــل «الرحالــة الغربيــون ي� الجزيــرة العربيــة» لروبــن بــدول
 ،Robin Bidwellو»اكتشــاف جزيــرة العــرب» لجاكلـ ي ف
ـ� يب�يــن ،و»مســيحيون
ف ي� مكــة» أالوغســت ر ياىل.
وتمثــل المــادة العلميــة ت
الــ� خلفهــا لنــا هــؤالء الرحالــة الوصافــون
ي
االثنوغرافيــون الذيــن أدىل البعــض منهــم بتحاليــل ش
أن�وبولوجيــة مهمــة،
إ
مــادة تاريخيــة واجتماعيــة غنيــة ودســمة ،يمكــن مــن خالهــا تتبــع تطــور
الكثــ� مــن الموضوعــات،
المجتمــع الســعودي وتبــدل قيمــه وعاداتــه ف ي�
ي
تأثــ� الديــن ف ي� ســلوك النــاس ،وخصوصيــات مجتمــع الحجــاز،
ومنهــا ي
أ
وحركــة أ
االســواق ،وأشــكال االزيــاء ،ومجــال حيــاة المــرأة ،وكيفيــة قبــول

إن بواكير الدراسات
االجتماعية في
السعودية ذات
مصدرين أساسيين،
كالهما من خارج
المجتمع السعودي،
وهما االستشراق
الكالسيكي
واالستشراق الجديد
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آ
االخــر ،وحيــاة الباديــة .ومــن المعلــوم أن مــن أهــم الدراســات النقديــة لهــذا
ش
ش
«االســتراق» إالدوارد ســعيد.
الكاســي� كتــاب
االســتراق
ي
 -2االستشراق الجديد:

يمكــن التأريــخ لتحــول الخطــاب االسـ ش
ـتر ت يا� بمــا بعــد عــام  .1960ويمكــن
قــراءة ذلــك التحــول باالنتقــال مــن اســتقاء المعرفــة ش
بالــرق مــن تقاريــر
أ
ـ� ،إىل اســتقائها عــى نمطـ ي ف
الرحالــة والمبعوثـ ي ف
ـ� جديديــن؛ أمــا النمــط االول،
الكب�ة
فهــو مــا تقــوم به مراكــز الدراســات الفكريــة ( ،)Think Tankوالصحــف ي
الــرق أ
الــ� ف
ت
تعــ� بمجتمعــات ش
االوســط عامــة ،وقــد اســتقطب البعــض
ي
منهــا مفكريــن وخـ بـ�اء إالج ـراء دراســات عــن المملكــة الســعودية .ومــن آخــر
ت
ـر�» ،دراســة تبحــث ف ي�
الدراسـ
ـ� صــدرت فيمــا يخــص «الربيــع العـ ب ي
ـات الـ ي
ت
ـ� منعــت المجتمــع الســعودي مــن الثــورات ،وهــو الســؤال ذاتــه
القيــم الـ ي
أ
ف
ـا� أثنــاء ثــورات الشــعوب االوروبيــة ،وهي
الــذي ُطــرح حــول الشــعب ب
ال�يطـ ي
أ
ش
دراســة وجــدت أن القيــم الدينيــة هــي الســبب االكــ� ترجيحـاً .وفضــا عــن
ذلــك ،يمكــن تســجيل دراســات وتقاريــر صحفيــة حديثــة تبحــث ف ي� التغـ يـ�ات
االجتماعيــة واالقتصاديــة الـ تـ� جــرت ف� المملكــة بـ ي ف
ـ� عامــي (.)2017-2015
ي
ي
ـا� ،فهــو مــا يقــوم بــه أ
ف
االكاديميــون الذيــن ينتمــون إىل
أمــا النمــط الثـ ي
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إن واقع ضمور
علم االجتماع
ضمن التدريس
الجامعي يلفت
االنتباه إلى تهميشه
في الجامعات
الحكومية األساسية
و«عدم جاذبيته»
في الجامعات
الحكومية الناشئة
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في بداية ثمانينيات
القرن العشرين،
نفذت وزارة
التعليم العالي
وبعض الجامعات
مشروعها الثاني من
خالل برامج ابتعاث
لخريجيها ،ليكونوا
طليعة األكاديميين
المؤهلين بدرجات
الدكتوراه من أمريكا
وبريطانيا

الخ�اء الذيــن تركزت
بلــدان غربيــة ،أو طــاب الدراســات العليــا ،والموظفــون ب
ـت� والدكتــوراه عــى المجتمــع الســعودي .وقــد كانــت
أطروحاتهــم للماجسـ ي
تلــك الدراســات قــد بــدأت بالدراســات التاريخيــة لمحاولــة فهــم المذهــب
اطلعــت عليهــا ف ي� هــذا الســياق،
وتأثــ�ه ،وأول أطروحــة دكتــوراه
الوهــا�
ي
ُ
بي
ف
«االخــوان الســعوديون ي� عقديــن  »1930 -1910أنجزهــا جــون
كانــت بعنــوان :إ
باالخــوان جماعــة دينيــة متشــددة انتهــت ،كانــت
حبيــب عــام  ،1977ويقصــد إ
ف
ـلم� الحــزب
تتمثــل «إخــوان مــن طــاع هللا» ،وليســت جماعــة إ
االخــوان المسـ ي
ت
المعــروف .ف ت
ش
ـ� افتتحــت االســتراق
ي
و� فــ�ة الحقــة ،توســعت الدراســات الـ ي
الجديــد ،لتشــمل الدراســات االجتماعيــة والحيــاة العامــة مــن خــال إشــكاالت
تهــم الشــباب ،والمــرأة ،والثقافــات الفرعيــة ،والعرقيــات ،أ
واالنســاب ،أو
ّ
العــادات ،والجماعــات الدينيــة .ومــا تــزال تلــك الدراســات مســتمرة ت
حــ�
االن ،وقــد ترجمــت منهــا بعــض أ
آ
االطروحــات إىل اللغــة العربيــة.
ثانيًا :علم االجتماع المؤسسي

ف� عــام 1441هـــ ،2021 /ســوف يبلــغ عمــر علــم االجتمــاع أ
االكاديمــي ف ي�
ي
الســعودية خمسـ ي ف
ـ� عامـاً .ويعــد الحقــل العلمــي االجتماعــي الســعودي مــن
ف
ت
ش
ـا� ،يمكــن
و� المســتوى المؤسسـ ي
أهــم الحقــول العلميــة وأك�هــا انتشــاراً .ي
أن نعــد مــن بـ ي ف
ـ� مكونــات ذلــك الحقــل أقســام علــم االجتمــاع بالجامعــات،
اس العلميــة،
والمراكــز البحثيــة المتخصصــة ،والجمعيــات فالعلميــة ،والك ـر ي
وجملــة مــن الوظائــف التخصصيــة المنبثــة ي� هيــاكل الدولــة وإداراتهــا
ومصالحهــا.
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جدول وحيد :أقسام علم االجتماع بالجامعات السعودية
الجامعة

القسم

ت
ال� يتبع
الكلية ي
لها القسم

الملك سعود

الدراسات االجتماعية

كلية آ
االداب

جامعة الملك عبد العزيز

علم االجتماع

كلية آ
االداب والعلوم
االنسانية
إ

االمام محمد بن سعود
إ
القصيم
الملك فيصل

البكالوريوس

الماجست�
ي

الدكتوراه

افتتح

افتتح

افتتح

1391هـ1971 /
افتتح

1399هـ1979/
افتتح

1418هـ1998/
افتتح

1401هـ1981/
يوجد

1423هـ2003/
يوجد

يوجد

يوجد

1395هـ1975/
االجتماع والخدمة االجتماعية كلية العلوم االجتماعية يوجد
افتتح
الكليات العربية
االجتماع والخدمة االجتماعية
واالجتماعية
1403هـ1983 /

الدراسات االجتماعية شعبة
علم االجتماع والخدمة
االجتماعية

علم االجتماع والخدمة
االمام عبد الرحمن بن فيصل
إ
االجتماعية للبنات فقط

آ
االداب

يوجد

كلية آ
االداب

افتتح

يوجد

1432هـ2012 /

 -1أقسام علم االجتماع ف ي� الجامعات:
تأســس أول قســم رســمي للدراســات االجتماعيــة بجامعــة الملــك ســعود
ّ
يف
ســنت� خــال العــام
عــام 1391هـــ ( ،)1971وبــدأت الدراســة فيــه بعــد
الجامعــي 1394 /93هـــ .وقــد كانــت بدايــة أ
االقســام االجتماعيــة قويــة ،إذ
ـعودي� بارزيــن منتجـ ي ف
ضمــت أســاتذة سـ ي ف
ـ� للمعرفــة العلميــة ،مثــل الدكاتــرة
أبــو بكــر باقــادر ،وســعد الصويــان ش
(أن�وبولوجــي) ،وثريــا الـ تـ� يك ،وأســاتذة
بارزيــن ،ولكــن إنتاجهــم العلمــي كان قليــا ،مثــل عبــد هللا الفيصل الشــمري،
ومـ تـ�وك الفالــح .كمــا كانــت أقســام علــم االجتمــاع ف ي� بداياتهــا تتعاقــد مــع
ـ� بالنشــاط العلمــي أ
متم�يــن ومعروفـ ي ف
أســاتذة ي ف
واالكاديمــي والتأليــف مثــل
عــى ليلــة ،وأســعد نظامــي تالــش ،والســيد شــتا ،ومعــن خليــل
الدكاتــرة ي
أ
العمــر ،وعبدالقــادر عــر ب يا� .ومــن ثــم ،فقــد كانــت االطروحــات العلميــة
للماجســت� والدكتــوراه ذات جــودة تليــق بالمســتوى أ
االكاديمــي.
ي
ـاىل المســار التاريخــي لمؤسســات علــم االجتمــاع
ويلخــص أالجــدول التـ ي
ت
ت
ـ� ظهــرت حــ� (.)2017
الســعودي االكاديمــي الرســمي الـ ي
ناحــظ مــن خــال الجــدول ،وجــود ســت جامعــات حكوميــة لديهــا
قســم أو مســار خــاص بعلــم االجتمــاع ،وهــي مــن أصــل ثمــان ش
وعريــن
جامعــة حكوميــة ،منهــا ثمــان جامعــات أساســية ،والبقيــة تســمى الجامعــات
ت
ـ� تعتـ بـ� ذات وظيفــة أساســية هــي توفـ يـ� مــا يخــدم ســوق
الناشــئة ،وهــي الـ ي
ف
العمــل واحتياجاتــه .وليســت العلــوم االجتماعيــة مــن بـ ي ف
ـ� مــا يُـ َـد َّر ُس ي� هــذه
ـدرس ضمــن
الجامعــات إال بحــدود مقـ ّـرر
ات ال تحتضنهــا أقســام ،بـ فـل هــي تـ ّ
ف
ش
كليــات مختصــة ف� ت
ال�بيــة أو ي� إاالدارة مثــا .ويوجــد ي� المملكــة أكــ� مــن
ي
ثاثـ ي ف
تأسســت مؤخـراً ،وبرامجهــا موجهــة لخدمــة ســوق
ـة
ـ
أهلي
ـة
ـ
وكلي
ـ� جامعــة
ّ

ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

المصدر :مواقع الجامعات السعودیة ع� النت

يصعب حصر
الكراسي العلمية
في الجامعات
السعودية
المتخصصة في
العلوم االجتماعية،
لتداخل مجاالت
اهتمام الكثير
منها وامتزاجه مع
موضوعات إنسانية
وشرعية
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العمــل أيضـاً ،حيــث ال تحتضــن مقــررات مهمــة وذات بــال ف ي� علــم االجتمــاع.
وواقــع ضمــور علــم االجتمــاع ضمــن التدريــس الجامعــي يلفــت االنتبــاه إىل
تهميشــه ف� الجامعــات الحكوميــة أ
الساســية و»عــدم جاذبيتــه» ف ي� الجامعــات
ي
الحكوميــة الناشــئة والجامعــات أ
الهليــة .وفضــا ً عــن ذلــك ،تعــرث إالنتــاج
ـ� أ
الكاديميـ ي ن
العلمــي بـ ي ن
ـ� مؤخـراً ،ويــكاد يكتفــي كثـ يـر منهــم بأعبــاء التدريــس
أ
ف
واالنهمــاك ي� اللجــان الجامعيــة ،ومــا يتبقــى مــن وقــت يخصــص لبحــاث
ت
ال�قيــة واالستشــارات للقطاعـ ي ن
ـ� الحكومــي والخــاص.
 -2االبتعاث الخارجي
بــدأت الجامعــات بتنفيــذ برنامــج البعثــات الخارجيــة لتأهيــل خريجيهــا
م�وعهــا أ
أكاديميـاً ،إذ نفــذت جامعــة الملك ســعود ش
الول لالبتعــاث الخارجي
لمعيديهــا المتخــرج أغلبهــم مــن جامعــات مرصيــة إلكمــال دراســاتهم العليــا
ف ي� بريطانيــا ،فعــادوا ف ي� أوائــل ســتينيات القــرن ش
الع�يــن ،وانهمكــوا ف ي� العمل
أ
الكاديمــي منعزلـ ي ن
ـ� عــن المجتمــع (الغذامــي.)72 :2005 ،
ف
و� بدايــة ثمانينيــات القــرن ش
العــال
الع�يــن ،نفــذت وزارة التعليــم
ي
ي
ن
وبعــض الجامعــات ش
ـا� مــن خــال برامــج ابتعــاث لخريجيهــا،
م�وعهــا الثـ ي
ليكونــوا طليعــة أ
ين
ين
المؤهلــ� بدرجــات الدكتــوراه مــن أمريــكا
كاديميــ�
ال
وبريطانيــا .وبعــد عودتهــم ،صــاروا أســاتذة أ
القســام ورؤســاءها ،وبعضهــم
ف
كثــر مــن لجــان
أمــى مــن العمــداء ومديــري الجامعــات ،وأعضــاء ي� ي
الكليــات والجامعــات ،كمــا ظلــت الجامعــات منجمــاً ت ز
ل�ويــد الحكومــة
الداريــة العليــا.
بالنخــب الوزاريــة والمناصــب إ
ـال «برنامــج الملــك عبــد هللا
وبدايــة مــن  ،2005نفــذت وزارة التعليــم
العـ ي
ف
لالبتعــاث الخارجــي» الــذي يعــد أكـ بـر برنامــج ي� تاريــخ المملكــة ،وإن كانــت
ال�نامــج موجه
ســنة  2015قــد شــهدت بدايــة تخفيضــه .وعــى الرغــم مــن أن ب
والف�يائيــة ،أو تلــك الــ�ت
بشــكل أســاس للتخصصــات العلميــة الطبيعيــة ي ز
ي
ي
ف
والدارة والتســويق والتــرف ،فقــد كان
يحتاجهــا ســوق العمــل ي� االقتصــاد إ
ن
ـ� .ولكــن يصعــب
مــن بـ يـ� التخصصــات المدرجــة فيـ أـه علــم االجتمــاع الطـ ب ي
ن
ـال الســنوية
تحديــد أعــداد المبتعثـ يـ� ،نظ ـراً لن إحصــاءات التعليــم العـ ي
المنشــورة تدمــج تخصصــات «اجتماعيــة» مختلفــة تحــت حقــل واحــد.
 -3الجمعيات العلمية
تعــىن بعلــم االجتمــاع ف ي� الســعودية جمعيتــان؛ أولهمــا «الجمعيــة
ت
الــ� تأسســت عــام 1405هـــ،1985 /
الســعودية للدراســات االجتماعيــة» ،ي
ولكــن لــم تشــهر وتبــدأ نشــاطاتها إال عــام  1428هـــ ،2008 /وهــي تتبــع قســم
الدراســات االجتماعيــة بجامعــة الملــك ســعود ،وأبــرز نشــاطاتها ،عــى
ضعفهــا ،جــاءت مــن الخدمــة االجتماعيــة ،وليســت لهــا مجلــة وال إصــدارات.
والجمعيــة الثانيــة هــي «الجمعيــة الســعودية لعلــم االجتمــاع والخدمــة
ت
ـ� تأسســت عــام 1421هـــ ،2001 /وبــدأ نشــاطها عــام 1423هـــ/
االجتماعيــة» الـ ي
المــام محمــد بــن ســعود ،ولهــا مجلــة علميــة محكمــة
 ،2003ومقرهــا جامعــة إ
ش
اســمها «االجتماعيــة» ،صــدر منهــا عــرة أعــداد ،ولهــا كتــب منشــورة منهــا
«بحــوث نــدوة ابــن خلــدون» ،و «بيبليوغرافيــا الدراســات االجتماعيــة».
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يتميز الجيل الجديد
من الباحثين بإيمانه
بجدوى البحث
العلمي االجتماعي
الذي يعتمد المناهج
النوعية أكثر ما
يعتمد المناهج
الكمية
 -4مراكز البحث الحكومية
يوجــد عــدد مــن مراكــز أ
االبحــاث االجتماعيــة الحكوميــة حديثــة التأســيس
واالنســانية» بجامعــة الملــك عبــد العزيــز،
مثــل «مركــز البحــوث االجتماعيــة إ
و»مركــز أ
االبحــاث الواعــدة ف ي� البحــوث االجتماعيــة ودراســات الم ـرأة» الــذي
ـ� بجامعــة أ
أنـ ش أ
االمـ يـ�ة نــورة (1432هـــ ،)2011/ويعــد المركــز االجتماعــي الوحيد
المدعــوم مــن وزارة التعليــم ضمــن مـ شـروع مراكــز التمـ ي ف
ـ� .كمــا أنـ ش أ
ـ� مؤخـراً
ف
ـ� للدراســات والبحوث االجتماعيــة» ،وهو مركز
(1431هـــ« )2011 /المركــز الوطـ ي
حكومــي مرتبــط بمجلــس إدارة يرأســه وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة.
أمــا المراكــز والمؤسســات االجتماعيــة أ
االهليــة ،فهــي قليلــة ولهــا
الخ�يــة» ،الـ تـ� تمـ ي ف
ـ�ت
نشــاطات متنوعــة ،ومنهــا «مؤسســة الملــك خالــد ي
ي
ش
بنــر الدراســات االجتماعيــة ودعمهــا.
ت
ـ�
وبسفــبب ضعــف أداء المراكــز لجــأت بعــض المؤسســات الحكوميــة الـ ي
تعمــل ي� مجــاالت الصحــة ،واالقتصــاد والتخطيــط ،والعمــل ،إىل االســتعانة
بـ شـركات أمريكيــة وأوروبيــة تمتلــك خـ بـ�ات بحثيــة وقــوة تفاوضيــة تمكنهــا
مــن الحصــول عــى فــرص تنفيــذ الدراســات بســهولة لعــدم وجــود المنافــس
ف
ت
ت
ـ� تؤثــر
المح فـ ي
ـ� تحتاجهــا ي� المجــاالت الـ ي
ـى إالعــداد الدراســات والبحــوث الـ ي
بهــا ي� المجتمــع.
اس العلمية:
 -5الكر ي
ش ف
ت
ـ�
اس العلميــة الـ ي
انتــرت ي� الجامعــات الســعودية مؤخـراً ظاهــرة الكـر ي
تمولهــا مؤسســات ،ويدعمهــا أشــخاص مــن خــارج الجامعــة أو مــن الجامعــة
ذاتهــا ،وتكــون عــادة موجهــة لموضــوع عــام أو جزئيــة محــددة .ويضــم
ف
اس ف ي� العلــوم
قســم الدراســات االجتماعيــة ي� جامعــة الملــك ســعود ك ـر ي
ـرس الملــك عبــد
ـرس إنســان للبحــث
العلمــي» ،و»كـ أ ي
االجتماعيــة هــي« :كـ ي
أ
أ
أ
ـرس االمـ يـ�ة صيتــه البحــاث اال�ة».
هللا البحــاث إ
االســكان التنمــوي» ،و»كـ ي
اس العلميــة ف ي� الجامعــات الســعودية المتخصصــة
ويصعــب حــر الكـر ي
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ف� العلــوم االجتماعيــة ،لتداخــل مجــاالت اهتمــام الكثـ يـر منهــا ت ز
وام�اجــه مــع
ي
موضوعــات إنســانية ش
و�عيــة ،ولعــدم وجــود دليــل تعريفــي لهــا.
ثالثًا :اإلنتاج المعرفي السعودي في مجال علم االجتماع

 -1أ
الستاذ الجامعي وإنتاج المعرفة العلمية االجتماعية:
يفـ تـرض أن يكــون «النســان أ
الكاديمــي» حامــل لــواء البحث العلمــي ،ألنه
إ
يحظــى بارتيــاح مــادي وامتيــازات أكاديميــة تمكنــه مــن التفــرغ إلنتــاج المعرفــة
العلميــة ،أ
ولنــه يحتــل مواقــع علميــة تمنح إنتاجــه ش
ال�عيــة العلميــة .واقعيا،
يمكــن أن يكــون أهــم انتقــاد يوجــه لـ»لنســان أ
الكاديمــي» ف ي� الســعودية
إ
هــو انغماســه ،عــى غــرار بعــض أ
ف
ن
كاديميــ� ي� البحــث االجتماعــي ،دون
ال
ي
احتــكاك بالظواهــر االجتماعيــة ش
مبــا�ة ،ممــا يفقــده ســعة الخيــال ودقــة
المالحظــة والقــدرة عــى التحليــل .وبمراجعــة عــدد مــن دراســات أســاتذة
علــم االجتمــاع ،واالطــاع عــى السـ يـر الذاتيــة للكثـ يـر منهــم ف ي� مواقعهــم
ـت ثــاث ســمات أساســية تجمــع بينهــم هــي:
الشــخصية الجامعيــة ،الحظـ ُ
ـ� ،حـ تـى وإن ا ّدعــى
•اســتخدام منهــج واحــد ّ
كمــي وصفــي غـ يـر تحليـ ي
بعضهــم بــأن دراســته تحليليــة؛
•ضعــف تطبيــق هــذا المنهــج وتناقــض إجراءاتــه المنهجيــة ونقصهــا،
وخاصــة لــدى تحديــد هــدف الدراســة وتصميــم االســتبانة؛
رث
الحالــة عــى المصــادر
السقــات العلميــة واستســهال عــدم إ
•ك ـ ة ّ
أ
والمراجــع الصليــة ،وهــو مــا قــد يعــود إىل عــدم وجــود مؤسســات
تراقــب الجــودة رقابــة فعلبــة وواقعيــة ،وانعــدام نظــام أكاديمــي
يديــن الرسقــات العلميــة كمــا يتضــح مــن «نظــام مجلــس التعليــم
ـال والجامعــات ولوائحــه» (.)2015
العـ ي
الســمات الســابقة ،خلــو الحقــل العلمــي االجتماعي
ويمكــن أن أضيــف إىل ّ
عامــة مــن النقــد .ولعـ ّـى أبــدي تفــاؤل بصعــود جيــل جديــد مــن الباحثـ يـ�ن
ي
ي
ين
الســعودي� الر ي ن
ين
والشــغوف�
اغبــ� ف ي� تطويــر البحــث العلمــي االجتماعــي،
باكتســاب المعرفــة السوســيولوجية وإنتاجهــا وفــق النظريــات الحديثــة
أ
والســاليب البحثيــة المتطــورة .ومــن أهــم مــا يتمـ ي ز
ـ� بــه هــذا الجيــل الجديد،
حســب ر ي يأ� ،هــو إيمانــه بجــدوى البحــث العلمــي االجتماعــي الــذي يعتمــد
المناهــج النوعيــة أك ـرث ممــا يعتمــد المناهــج الكميــة.
 -2أ
الطروحات العلمية:
تمتــاز برامــج الدراســات العليــا ف ي� أقســام علــم االجتمــاع بالجامعــات
(ماجســت� ،دكتــوراه) بأنهــا نظــام مــزدوج للدراســة والبحــث،
الســعودية
ي
ف
ت
وأنهــا ت
ز
نجل�يــة ي� برامــج الدكتــوراه ،كمــا تشــرط اجتيــاز
تشــرط اللغــة إ
ال ي
اختبــار القــدرات الــذي يجريــه المركــز الوطـن ي للقيــاس والتقويــم .وتعــد كل
هــذه الممـ ي ز
ـ�ات ذات قيمــة فعليــة ف ي� الدفــع نحــو تطويــر مهــارات الطالــب
المنهجيــة وتعميــق معارفــه النظريــة السوســيولوجية.
ف
و� نطــاق عمــ� الميـ ن ف
ـت عــى
ـدا� ي� ســياق إعــداد هــذه الورقــة ،حصلـ ُ
ي
ي
ي

لم تطور األكاديمية
العلمية االجتماعية
السعودية منتجها
العلمي ،حيث تتكرر
القضايا الكالسيكية
سهلة اإلنجاز ،ألنها
ال تتطلب بذل جهد
إضافي لكثافة ما
ُكتب فيها
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ت
ـت� ودكتــوراه مجــازة
ـ� رســالة ماجسـ ي
فقائمــة عناويــن غـ يـ� حريــة لنحــو مئـ ي
ي� أقســام علــم االجتمــاع والخدمــة االجتماعيــة بالجامعــات الســعودية،
ت
ـ� تتضمــن  193أطروحــة ف ي�
وكذلــك «بيبليوغرافيــا الدراســات االجتماعيــة» الـ ي
االمــام ،منــذ بدايــة
علــم االجتمــاع والخدمــة االجتماعيــة مجــازة مــن جامعــة إ
ـت� قســم الدكتــوراه وحـ تـ� ينايــر .2017
العمــل بنظــام الماجسـ ي
وبتحليــل مضامـ ي ف
ـ� العناويــن ،وكذلــك باالطــاع عــى بعــض محتويــات
ف
ـ� بدراســة المجتمــع
عــدد مــن الرســائل ،الحظــت أن عــددا غالب ـاً منهــا ُعـ ي
ـى ،ولــم يــدرس مجتمعــات خليجيــة وعربيــة وغـ يـ� عربيــة .كمــا الحظت
المحـ ي
أنهــا اتبعــت منهــج المســح االجتماعــي بالعينــة ،واســتخدمت أداة االســتبانة.
ف
لت أنهــا غالبـاً مــا تخرج
أمــا ي� مســتوى االســتنتاجات والخاصــات ،فقــد سـ ّـج ُ
بنتائــج بدهيــة .وبالقيــام بعمليــة إحصائيــة بســيطة الحظــت أن المفــردات
أ
االكـ شـ� تك ـرارا ف ي� العناويــن هــي «المحــددات»« ،الخصائــص» و«العوامــل»
(االجتماعيــة واالقتصاديــة) و«االتجاهــات».
مــن حيــث المحتــوى ،تركــزت الدراســات حــول موضوعــات تقليديــة،
مثــل الجريمــة واالنحــراف ومشــكات الشــباب والطــاق وقضايــا التكيــف
يف
والمســن� مقابــل
االجتماعــي ،كمــا اهتمــت بدراســة الشــباب والمــرأة
إهمــال أ
االطفــال إال مــا نــدر .وقــد تتنــاول الدراســات موضوعــات عريــة،
ولكنهــا تعالجهــا بنظريــات وأســاليب بحــث تقليديــة ،حيــث اهتمــت بعــض
أ
االطروحــات مثــا بدراســة الطبقــات الوســطى والفقـ يـ�ة مقابــل إهمــال دراســة
النخــب السياســية واالقتصاديــة والعلميــة.
ف
المعــر� ف ي� علــم االجتمــاع إىل ثاثــة
لانتــاج
فــإذا
اعتمــدت تقســيماً إ
ُ
ي
أنمــاط هــي:
ظواهــر كاســيكية «مزمنــة» كالجريمــة أ
واال�ة تعالــج باســتخدام
نظريــات كاســيكية؛
ظواهر كاسيكية تعالج باستخدام نظريات حديثة؛
ظواهر حديثة؛
أ
مــؤ�اً بــأن
أمكــن يىل أن أالحــظ هيمنــة النمــط االول ،ممــا يعطــي ش ّ
أ
االكاديميــة العلميــة االجتماعيــة الســعودية لــم تطــور منتجهــا العلمــي ،وأن
االنجــاز وتتكــرر ،أالنهــا ال تتطلــب بــذل جهــد
القضايــا الكاســيكية ســهلة إ
ف
ـا� لكثافــة مــا كُتــب فيهــا.
إضـ ي
االمــام بقضايــا
مــن الناحيــة النظريــة ،اهتمــت بعــض أطروحــات جامعــة إ
أ
الحظــت اهتمــام االطروحــات
االســامي لعلــم االجتمــاع ،كمــا
التأصيــل إ
ُ
بتفسـ يـ� مشــكات البحــث فيهــا باســتخدام نظريــات المدرســة الوظيفيــة،
وعاينــت أنــه مــن النــادر
التفكــ� الســائد المائــم للمجتمــع،
بوصفهــا
ي
ُ
اســتخدام نظريــات التفاعليــة الرمزيــة مثــا ،وقــد يعــود ذلــك لعــدم
االهتمــام بهــا أو عــدم معرفتهــا أصــا .أمــا المدرســة الماركســية ،فتــكاد
حرمــة عرف ـاً ال نظام ـاً ،عــى الرغــم مــن أن الحساســية تجاههــا قــد
تكــون ُم ّ
ت
ـوفي� ،وبــروز نظريــات العولمــة ،ومــا بعــد
زالــت بعــد ســقوط االتحــاد السـ ي
الحداثــة.

توجد مجاالت
جديدة مهمة
للمجتمع وتحتاج
أخصائيين
اجتماعيين ،ولكنها
ليست مثبتة في
تصنيف الخدمة
المدنية ،مثل
اإلرشاد واالستشارة
االجتماعية في
القطاع الخاص
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ومقابــل تركــز الدراســات عــى المشــكات االجتماعيــة ،الحظــت مــن خال
ف
ت
االمــام غيــاب الدراســات
اســ� إ
لانتــاج العلمــي االجتماعــي ي� جامعــة إ
در ت ي
ـ� تهتــم بتاريــخ الفكــر العلمــي االجتماعــي وتطــوره ،وانعــدام الدراســات
الـ ي
التحليليــة لمصــادر التفكـ يـ� لــدى علمــاء االجتمــاع ونــدرة مراجعــة نظرياتهــم
عــى ضــوء والدراســات التحليليــة والنقديــة لفكــر رواد علــم االجتمــاع أو
تاميذهــم أو مــن اتبعــوا خطاهــم.
عــرة رســالة مــن أ
وبتحليــل بنيــة خمــس ش
االطروحــات المجــازة مــن
ت
واالمــام ،الحظــت أنهــا تسـ يـ� وفــق قوالــب بحــث
ـ� الملــك ســعود إ
جامعـ ي ْ
معــدة مســبقاً ،ومــا عــى الباحــث إال تعبئتهــا بالمعلومــات العامــة وتحليــل
االحصائيــة ،تغيــب القــراءة
البيانــات إحصائيــاً .ومــع االكتفــاء بالقــراءة إ
ت
الــ� تمثــل جوهــر البحــث االجتماعــي.
االجتماعيــة ي
االفــ� فا� الــذي ت
ت
اق�حــه أحمــد مــوس بــدوي ف ي�
مســتعينا بالتصنيــف
ي
كتــاب أ
«االبعــاد االجتماعيــة إالنتــاج واكتســاب المعرفــة» ( )2009أثنــاء دراســته
ف
ـ� أن أقــول،
للرســائل العلميــة المجــازة مــن خمــس جامعــات مريــة؛ يمكنـ ي
إن مــن أبــرز مامــح إنتــاج المعرفــة
انطاقــا مــن تقييمــي للرســائل الجامعيــةّ ،
السوســيولوجية:
االختيــار المشــوش لعنــوان أ
االطروحــة مــع ش
كــ�ة لجــوء الطــاب-
الباحثــ� أ
يف
لاســاتذة ،ليقدمــوا لهــم مواضيــع جاهــزة للدراســة؛
االستشــهاد االســتعر ف
ف
ـ�ا
ا� ،إذ يحشــد كثـ يـ� مــن الباحثـ يـ� عــد ًدا كبـ ي ً
ي
ت
كثــ� منهــا الموضــوع
الــ� ال يناســب ي
مــن النظريــات والنصــوص ي
المبحــوث فيــه ،وهــو مــا يصعــب عليــه تحليلهــا وربطهــا بالظاهــرة
المدروســة؛
ف
ت
الــ� قــد تلفــت االنتبــاه ،ولكنهــا ال
إ
االغــراق ي� العبــارات العامــة ي
تقيــس شــي ًئا محـ ّـد ًدا ،والعجــز عــن إنتــاج لغــة علميــة مركــزة عــى
موضــوع الدراســة.
رابعًا :الطالب وسوق العمل

أ
ت
ـ� عاشــها التعليــم الســعودي مــدة مــن الزمــن ،شــعار
مــن االوهــام الـ ي
أن التعليــم الجامعــي وجــد لخدمــة ســوق العمــل ،واتُخــذت بســبب هــذا
الوعــي الزائــف ق ـرارات عشــوائية ف� حــق التخصصــات أ
االدبيــة واالجتماعيــة؛
ي
ف
ف
ـت�
فقــد حــدث تكــدس ي� الدراســات االجتماعيــة ،وخاصــة ي� مرحلــة الماجسـ ي
ف ي� تخصــص «علــم اجتمــاع والخدمــة االجتماعيــة» ،وتضاعفــت أعــداد
طــاب وطالبــات الدراســات االجتماعيــة ف ي� مرحلــة البكالوريــوس ف ي� بعــض
الجامعــات ،لتصــل إىل  3000طالــب وطالبــة ف ي� عــام 1435هـــ .2015 /ويبــدو
أن هــذا التكــدس لــم يكــن مدروســاً ال داخليــا ،حيــث لــم تطــور خطــط
أ
االقســام لرفــع كفــاءة المخرجــات ،وال خارجيــا ،إذ لــم يعــدل التصنيــف
الوظيفــي ف ي(� ســوق العمــل) ،حيــث ي ـزاد مــن مجــاالت اســتيعابهم.
ومــن أهــم مــا يمكــن أن يرصــد ف ي� مخرجــات العلــوم االجتماعيــة،
كبــ�ة ي ف
بــ� مــا يدرســه الطالــب ف ي� الجامعــة ومــا
وجــود مســافة تباعــد ي
ت
كبــ�
الــ� يعمــل بهــا ،حيــث مــا يــزال هنــاك فــراغ ي
تحتاجــه المؤسســات ي

لم تطور األكاديمية
العلمية االجتماعية
السعودية منتجها
العلمي ،حيث تتكرر
القضايا الكالسيكية
سهلة اإلنجاز ،ألنها
ال تتطلب بذل جهد
إضافي لكثافة ما
ُكتب فيها
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تعــرف الخريــج عــى أخاقيــات ومواثيــق مهنــة الممارســة االجتماعيــة،
ف ي�
ّ
واســتيعابه ثقافــة التعامــل مــع العمــاء ف ي� المستشــفيات والــدور االجتماعيــة
والســجون ،...وعــى الرغــم مــن وجــود اختبــار قــدرات تجريــه هيئــة
أ
«أخصــا�
التخصصــات الصحيــة ،وتمنــح بموجبــه رخصــة مزاولــة مهنــة
ي
مؤسســات الحكومــة توظــف بموجــب الشــهادة
ـ�ا مــن ّ
اجتماعــي» ،فــإن كثـ ي ً
ف
ـ�ا مــن خريجــي
وتتغــا� عــن رخصــة مزاولــة المهنــة االجتماعيــة ،كمــا أن كثـ ي ً
علــم االجتمــاع ال يعرفــون عــن هــذه التخصصــات المهنيــة شــيئاً ،عــى
ف
المهــ�.
الرغــم مــن أهميتهــا بالنســبة إليهــم ف ي� دعــم موقفهــم
ي
مجاالت عمل الخريج:
يمتــاز علــم االجتمــاع بأنــه علــم ومهنــة ،ومــن هنــا تتوســع المجــاالت
ت
ـ� يمكــن أن تتــاح أمــام خريــج علــم االجتمــاع .ومــن المهــم
الوظيفيــة الـ ي
غــ�
التنبيــه عــى أن تخصــص علــم االجتمــاع والخدمــة االجتماعيــة ي
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منفصلـ ي ن
ـ� ف ي� تصنيــف الوظائــف بــوزارة الخدمــة المدنيــة ف ي� المملكــة العربيــة
ين
رديفــ� مهنيــاً.
الســعودية ،العتبارهــا إياهمــا
توجــد مئــات آ
الالف مــن الوظائــف النشــطة والخاملــة ،ت
والــ� تحتــاج
ي
أكــر
إىل إحــداث أو تحديــث ،وتعــد وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ب
ت
ن
ـ� تتبــع لهــا ،مثــل الضمــان
حاضــن للخريجـ يـ� مـ أـن خــال المؤسســات الـ ي
أ
ـن� ،والمعوقـ ي ن
االجتماعــي ،ورعايــة الحــداث ،والمسـ ي ن
ـ� ،واليتــام ،ومراكــز
أ
تأهيــل المدمنـ ي ن
الخ�يــة الحكوميــة والهليــة ،ومراكــز
ـ� ،وكذلــك الجمعيــات ي
أ
الحيــاء.
إن فــرص العمــل ف ي� وزارة التعليــم لخريجــي علــم االجتمــاع والخدمــة
أ
ئ
ـا� االجتماعــي ف ي�
االجتماعيــة
متوفــرة مــن خــال وظيفــة المرشـ فـد أو الخصـ ي
ف
و� وزارة الصحــة مــن خــال
و� المستشــفيات الجامعيــة ،ف ي
كل مدرســة ،ي
ش
المــرف االجتماعــي والخدمــة االجتماعيــة ي� كل مستشــفى ،ومســتوصف،
أ
ف
الرشــاد
والمستشــفيات الهليــة ،وكذلــك ي� وزارة الداخليــة مــن خــال إ
االجتماعــي ف ي� الســجون بأنواعهــا .وتوجــد مجــاالت لهــا تصنيــف ،ولكنهــا
غـ يـر نشــطة وليســت مفعلــة بمــا يكفــي ،مثــل رعايــة الشــباب ومــا يتبعهــا
مــن أنديــة رياضيــة وبيــوت الشــباب .كمــا توجــد مجــاالت جديــدة مهمــة
ـ� اجتماعيـ ي ن
للمجتمــع وتحتــاج أخصائيـ ي ن
ـ� ،ولكنهــا ليســت مثبتــة ف ي� تصنيــف
ف
الرشــاد واالستشــارة االجتماعيــة ي� القطــاع الخــاص،
الخدمــة المدنيــة ،مثــل إ
ف
و� الهيئــات الحقوقيــة
كالــركات ،والمؤسســات
شّ
ب
الكــرى ،والمصانــع؛ ي
ين
والمعوقــ� ،وتنميــة المجتمعــات
المتخصصــة لقضايــا المــرأة والطفــل
الريفيــة والح�ض يــة وحمايــة البيئــة .وفضـا ً عــن كل مــا ســبق ،تــم منــذ عقود
تفعيــل اسـ تـراتيجية َسـ ْـع َو َد ِة عـ شـرات أســواق العمــل ،ولكنهــا مــا تـزال تحــت
الهيمنــة العدديــة للعمالــة الوافــدة .هــذا وقــد بــدأت وزارة العمــل بســعودة
ّ
محــات المالبــس النســائية ،ومــا
أســواق االتصــاالت ،والذهــب ،وتأنيــث
ي ـزال طريــق توطـ ي ن
ـ� المهــن البســيطة طوي ـاً.
وآمــل أن تســبق ش
م�وعــات الســعودة المســتقبلية تدريبــات كافيــة
ـح� ،الحتــال الوظائــف عــى أصــول المهنــة وأخالقياتهــا ،وقوانـ ي ن
للمرشـ ي ن
ـ�
الســوق االقتصاديــة ،إضافــة إىل إمكانيــة إنشــاء المراكــز والمعاهــد
المتخصصــة ف� التدريــب المســتمر أ
ين
ين
االجتماعيــ�،
خصائيــ� والمرشــدين
لل
ي
وتقســيم عملهــم ليكــون لــه تخصصــات فرعيــة ليقــدم خدمــة أفضــل .إن
ت
ـ� تفتقــر إىل مهــارات التدريــب
سـ ّـد فجــوة مخرجــات التعليــم الجامعــي الـ ي
يلــ� حاجــة الســوق.
ي
العــال هــو جوهــر التعليــم الحديــث بشــكل ب ّ ي
خامسًا :هل يعيش علم االجتماع السعودي أزمة؟

نعــم ،إذ يتضــح مــن العــرض الســابق لواقــع علم االجتمــاع ف ي� الســعودية
أنــه يواجــه أزمــة هويــة علميــة (علــم االجتماع/الخدمــة االجتماعيــة) ،وأزمــة
ـر� .ويبــدو أن جــذور أ
ف
ف
الزمــة تعــود إىل مجموعــة أســباب،
ي� إ
النتــاج المعـ ي
وليــس إىل ســبب واحــد ،ومــن هنــا ســوف يشــار إىل عــدد منهــا.
 -1كساد سوق علم االجتماع:

يواجه علم االجتماع
في السعودية أزمة
هوية علمية (علم
االجتماع/الخدمة
االجتماعية) ،وأزمة
في اإلنتاج المعرفي
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يقصــد بــه عــزوف الـ شـركات والمؤسســات والحكومــة عــن التعبـ يـ� عــن
الطلــب عــى علــم االجتمــاع .ولكــن الحكومــة والـ شـركات تلجــأ إىل االســتعانة
االمريكيــة أ
بمراكــز الدراســات أ
واالوروبيــة إالنجــاز الدراســات الضخمــة والمهمــة
ّ
ف� ي ف
المحــى دراســات عــن ظواهــر «مزمنــة»
حــ� يُكتفــى بإعطــاء الباحــث
ي
يكالمخــدرات والطــاق ونحوهــا .ويبــدو أن هــذا يرجــع إىل عــدد من أ
االســباب،
مــن أبرزهــا عــدم الثقــة ف ي� الباحــث الســعودي الــذي قــد يكــون قــد فشــل ف ي�
تقديــم دراســات جيــدة.
ومــع أن بعــض الدعــم المقــدم مــن المؤسســات المانحــة لبعــض مراكــز
الدراســات االجتماعيــة متوفــر ،فإنــه ال يثمــر عــى مــا يبــدو ،بســبب أنــه يقدم
الب�وقراطيــة ت
الــ� تكتفــي بالدعــم مقابــل تقديــم خطــة
وفــق التقاليــد ي
ي
ت
لانجــاز ،وهــو مــا ال يضمــن متابعــة اح�افيــة رقابيــة عــى المروفــات،
إ
ف
ـى لمــا هــو مضــوع ي� الخطــط المعلنــة .وهــذا
والتأكــد مــن إ
االنجــاز الفعـ ي
ف
بطبيعــة الحــال ،عيــب مــن المانــح والممنــوح لــه ،وليــس عيبــا ي� علــم
االجتمــاع وال البحــث العلمــي االجتماعــي.
 -2تهميش الجامعات لعلم االجتماع:
يبــدو أن الجامعــات الســعودية قــد أســهمت ف ي� تهميــش علــم االجتمــاع
باعتمــاد ثاثــة توجهــات أكاديميــة:
أ
تخصــى علــم االجتمــاع والخدمــة االجتماعيــة ف ي� قســم
االول :ربــط
ي
واحــد يديــره مجلــس علمــي مشـ تـ�ك .وعــى الرغــم مــن جدليــة الموضــوع
وعــدم حســمه ،فــإن االتجــاه العالمــي يميــل إىل اســتقالية كل تخصــص،
يف
يف
مختلفــ� ،لــكل منهمــا هويتــه الخاصــة بــه ،وأدبياتــه،
علمــ�
بوصفهمــا
ونظرياتــه ،وحقلــه الخــاص.
ف
ـي� ،وهــو
الثـ ي
ـا� :فابقــاء الجامعــات عـ أـى تدريــس علــم االجتمــاع الكاسـ ي
مــا تســبب ي� تعـ شـ� الممارســة االكاديميــة وهيمنــة المناهــج التقليديــة بنســخها
القديمــة مثــل مقــرر علــم اجتمــاع المجتمــع الحـ فـري والبــدوي الذي يدرســه
ـت� بجامعــة الملــك ســعود .ومــن المناســب مواكبــة العلــوم
طالــب الماجسـ ي
العريــة ،واعتمــاد مقــررات تائمهــا ولهــا اتجــاه عالمــي جديــد ،مثــل :علــم
اجتمــاع التقنيــة واالتصــال والميديــا ،وعلــم اجتمــاع التفــاؤل ،وعلــم اجتمــاع
المستقبل.
الثالــث :إقصــاء أ
اال شن�وبولوجيــا ،إذ إن علــم االجتمــاع أقــرب ،نســبيا
وتاريخيــا ،إىل أ
اال شن�وبولوجيــا والفلســفة مــن الخدمــة االجتماعيــة .ال يوجــد
تخصــص مســتقل أ
لا شن�وبولوجيــا ف ي� الجامعــات الســعودية .أمــا الفلســفة
فهــي ،كمــا يذكــر الغذامــي ،تحظــى بكراهيــة المجتمــع وتحسســه منهــا،
ف
المهــرج
للمدعــي أو
حيــث يــرد الفيلســوف ي� ســياق الــكام مرادفــاً ّ
ّ
(الغذامــي .)74 :2005 ،ويبــدو أن ســبب إقصــاء أ
اال شن�وبولوجيــا والفلســفة هــو
تحفــظ المدرســة الدينيــة عليهمــا لتعــارض بعــض نظرياتهمــا مــع المســلمات
ت
ـ� تحظــى بنفــوذ اجتماعــي كبـ يـ� ،زاده قــوة نفــوذ جيــل الصحــوة
فالســلفية الـ ي
� الجامعــات( ،صحــوة دينيــة بــرزت مــا بـ ي ف
ـ� عامــي  .)1990 -1979وال ت ـزال
يالجامعــات الســعودية ف
تؤمنــه مــن معرفــة إنســانية
ـا
ـ
لم
ى
ـ�
ـ
الك
ـح
ـ
المام
�
ب
ّ
ي

من نتائج تعرض
تخصص العلوم
االجتماعية لإلقصاء
من الجامعات،
إقصاؤه من الفضاء
العمومي أيضا ،حيث
صارت االستشارات
االجتماعية
والنفسية
ومشكالت المجتمع،
ّ
تحل برؤية شرعية
كاملة
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واجتماعيــة ،واقعــة تحــت هيمنــة التخصصــات الدينيــة وإقصــاء التخصصات
أ
ـتغل� بتلــك المعرفــة إىل صنفـ ي ن
الخــرى ،وتصنيــف المشـ ي ن
ـ� ،بحســب ســتيفن
الكــروا ،همــا« :العلمــاء المختصــون ف ي� علــوم الديــن مــن ناحيــة ،والمثقفــون
العلمانيــون بحكــم تخصصهــم ف� العلوم النســانية أ
(الدب ،علــم االجتماع،
إ
ي
ز
علــم النفــس ،إىل آخــر ذلــك) أو ف ي� العلــوم الصحيحــة (رياضيــات ،يف�يــاء،
طــب ،هندســة )...مــن ناحيــة أخــرى» (الكــروا.)182 :2012 :
للقصــاء مــن
ومــن نتائــج تعــرض تخصــص العلــوم االجتماعيــة إ
الجامعــات ،إقصاؤهــا مــن الفضــاء العمومــي أيضا ،فقــد صارت االستشــارات
االجتماعيــة والنفســية ومشــكالت المجتمــع ،تحـ ّـل برؤيــة ش�عيــة كاملــة ،بمــا
ف
الخ�يــة،
ي� ذلــك االستشــارات االجتماعيــة المقدمــة مــن قبــل الجمعيــات ي
ولجــان الصــاح أ
الرسي واالجتماعــي ف ي� المحاكــم والتنميــة االجتماعيــة.
إ
 -3غياب النقد واالنسداد المنهجي:
العــر� عامــة،
مــن أبــرز مــا ي ّتســم بــه الحقــل العلمــي االجتماعــي
بي
والســعودي خاصــة ،غيــاب حركــة النقــد ومراجعــة أ
العمــال العلميــة ،وقــد
ين
تســبب هــذا الركــود العلمــي ف� بــزوغ ظاهر ي ن
ســلبيت� همــا:
تــ�
ي
الدراســات الكميــة ،ممــا يؤكــد التحفــظ عليهــا ،مــن حيــث ضعف
 ســيادة ّت
ـ� تنجزهــا مكاتــب
أســاليب جمــع بياناتهــا ،وقبولهــا التحليــات إ
الحصائيــة الـ ي
دراســات ال تعتمــد أســاليب علميــة ،وال عالقــة لهــا بالبحــث وال بالباحــث
ذاتــه وال بموضوعــه ،وذلــك هــو ســبب عــدم ظهــور بصمــة تحليليــة ونقديــة
واضحــة للباحــث ف ي� دراســته.
 بــروز جيــل مــن أســاتذة الجامعــات الذيــن يعمــدون إىل التأليــف ف ي�جميــع تخصصــات علــم االجتمــاع دون تميـ ي ز
ـ� ،أو بمعـىن أدق يؤلفــون ف ي� كل
التخصصــات العلميــة االجتماعيــة المقــررة عــى طــاب الجامعــة ،مــن دون
االعتمــاد عــى تخصــص حقيقــي فيهــا ،ال مــن حيــث الثقافــة العلميــة ،وال
مــن حيــث االختصــاص البحـث ي ومراكمــة البحــوث الميدانيــة والتحليليــة فيها.
ومــن المتفهــم أن هــذه الظاهــرة موجــودة عربيـاً ،وأصحابهــا معروفــون
يز
تتمــ� بــرداءة المؤلفــات
النتــاج ،ولكنهــا ف ي� كل حاالتهــا العربيــة
بكــرث ة إ
ف
ف
وال علميتهــا ،نتيجــة لالســتعجال ي� التأليــف ،وهــي ي� الحقيقــة عبــارة عــن
تالخيــص وترجمــات واقتباســات غـ يـر دقيقــة ال تــدل إال عــى الرغبــة ف ي� الربــح
الرسيــع .وإذا ثبــت ،بالتــوازي مــع ذلــك ،أن غيــاب حركــة النقــد تــؤدي إىل
اســت�اء العبــث العلمــي أ
ش
والكاديمــي ،فــإن غيــاب النقــد ف ي� هــذه الحالــة
يكــون عبــارة عــن صمــت الــكل عــن مســاوئ الــكل.
وبعد؛
ـر� عامــة ،والســعودي
قــد يكــون دخــول علــم االجتمــاع إىل
المجتمــع العـ ب ي
أ
ف
خاصــة ،ترف ـاً أكاديمي ـاً ،وتبعيــة غربيــة ،وأنــه ي� انعزالــه الكاديمــي لــم يكــن
ت
ـ�
يعـ بـر عــن حاجــة اجتماعيــة حقيقيــة لفهــم
النفــس وتفسـ يـر التغـ يآـرات الـ ي
ف
طــرأت عليــه ،كمــا كان الحــال عنــد تأسيســه ي� أوروبــا .ولكــن الن ينبغــي

ّ
يتمكن حقل
لم
العلوم االجتماعية
السعودي في
المؤسسي،
مستواه
ّ
الحكومي منه
واألهلي ،من
استيعاب حجم
التغيرات السريعة،
وال من استقراء
خطورة انعكاساتها
على استقرار
المجتمع
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تغيـ يـر هــذه النظــرة ،ويجــب أن يتــم التعامــل مــع علــم االجتمــاع بوصفــه
مؤسســة اجتماعيــة فاعلــة ،لهــا وظيفــة ،إذ يواجــه المجتمــع الســعودي
تحديــات التغـ يـر االجتماعــي واالقتصــادي وقضايــا التنميــة والتحديــث ف ي� كل
المجــاالت تقريبـاً .وليــس مــن المقبــول أن يتواصــل عجــز الجامعــات عــن أن
تقــوم بدورهــا ،ف ي� التنســيق وترشــيد الجهــود مــن خــال تناغــم موضوعــات
أ
الطروحــات العلميــة ،وتغـ يـرات المجتمــع ،والتخطيــط التنمــوي .ونحــن ال
ن ـزال بعيديــن عــن ذلــك ،إذ وعــى الرغــم مــن إعــان المملكــة عــن برنامــج
التحــول الوطــن ي  2020وبرنامــج رؤيــة  ،2030ال نجــد للبحــث العلمــي وال
ف
ال�نامجـ ي ن
ـ�.
للجامعــات ذك ـراً واضح ـاً ي� ب
ت
الــ� ذكرنــا وبطبيعــة ميــاده ،لــم يتمكّــن حقــل العلــوم
بمواصفاتــه ي
أ
ف
ـ� ،مــن
االجتماعيــة الســعودي ي� مســتواه
ّ
ـ� ،الحكومــي منــه والهـ ي
المؤسـ ي
اســتيعاب حجــم التغـ يـرات الرسيعــة ،وال مــن اســتقراء خطــورة انعكاســاتها
عــى اســتقرار المجتمــع وال مســاعدته ف ي� التكيــف معهــا ،وهــو حقــل مــا يـزال
يعيــش ظواهــر الركــود العلمــي ،والنشــاطات الهشــة ،وغيــاب حركــة عقــد
المؤتم ـرات ،والتأليــف ت
وال�جمــة والنقــد ،وهــو لذلــك لــم يشــعر بحجــم
أ
الفـراغ الــذي يمكــن أن يمــ�ه بعــد تعـرث كثـ يـر مــن مراكــز البحــث ت
وال�جمــة
آ
ض
ـر�» ،بــل ارتـ ضـى ،إىل حـ ّـد الن،
العربيــة فالمتــررة مــن أحــداث «الربيــع العـ ب ي
ف
الصالحــات االجتماعيــة وعــن المشــاركة ي� التنميــة
أن يبقــى ي� انع ـزال عــن إ
ف
و� التحديــث وأحجــم عــن دعــم اتخــاذ القـرار تجــاه التغـ يـرات الكبـ يـرة الــ�ت
ي
ي
ـ�
تعصــف بالمجتمــع العـ ب ي
ـر� عامـ فـة ،وتجــاه انعكاســاتها عــى المجتمــع المحـ ي
خاصــة؛ فهــل مــن بارقــة أمــل ي� أن يتغـ يـر الوضــع؟
توصيات:

 -1يــوىص بتأســيس سلســلة مــن مراكــز البحــث االجتماعــي المتخصصــة
ف ي� قضايــا فــروع علــم االجتمــاع ،حيــث ترصــد قضايــاه الكالســيكية والحديثــة
وتــزود بــأدوات اسـ ش
ـت�اف مســتقبل قضاياهــا ،كمركــز أبحــاث متخصــص ف ي�
أ
ف
الرسة ،ومركــز أبحــاث متخصــص ي� الطفولــة ،ومركــز أبحــاث متخصــص
للجريمــة ،ومركــز أبحــاث متخصــص للشــباب ،ومركــز أبحــاث متخصــص
للمسـ ّن ي ن� ،ومركــز أبحــاث متخصــص ف ي� رصــد الظواهــر المســتجدة ،وهكــذا،
وتكــون ذات ي ز
م�انيــات منخفضــة ،ولكنهــا تكفــي لتشــغيل المركــز وتحــدث
كاف مــن االستشــارات،
وظائــف قليلــة ،وتصــدر دراســات ســنوية ،وعــدد ٍ
ت
الــذا� جزئيــاً ومرحليــاً ،حيــث تضمــن التنافــس
وتعتمــد عــى التشــغيل
ي
والتخصــص الدقيــق واالنتشــار.
 -2يــوىص بتطويــر الخطــط الدراســية الحاليــة ،حيــث تكــون المقــررات
النظريــة ذات جــودة عاليــة ،ومكثفــة التدريــب الميـ ن
ـدا� ،كمــا هــو الحــال ف ي�
التخصصــات الصحيــة ،حيــث تكــون للطــاب مســار يات موجهــة للعمــل �ف
ي
القطــاع الصحــي منتهيــة بالتوظيــف الفــوري ،مــع أ
الخــذ ف ي� الحســبان إلـزام
الخريــج بالحصــول عــى رخصــة مزاولــة مهنــة ،وأن يمــر بســنة امتيــاز.
 -3يــوىص بدعــم مراكــز الفكــر ( ،)Think Tankويمكــن تحقيقهــا بتحويــل
نشــاط مراكــز الدراســات االجتماعيــة مــن الدراســات الكميــة إىل الدراســات
ـ� الدراســات النوعيــة المطولــة ،وبـ ي ن
النوعيــة ،وأن تحقــق التــوازن بـ ي ن
ـ� ابتــكار
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أســاليب بحثيــة تضمــن
ـ� متطلبــات صانــع
تحقيــق الجــودة العلميــة ،وتلـ ب ي
أ
ن
القـرار ،مــن خــال إعــداد الوراق البحثيــة القصـ يـرة (مــا بـ يـ�  2500-1500كلمة)،
ت
الــ� تمثــل ظواهــر ،وشــبه
وإعــداد قوائــم تشــمل مئــات الموضوعــات ي
آ
ش
واســت�اف الظواهــر ،ومتابعــة القضايــا النيــة ،ومراجعــة أهــم
ظواهــر،
مــا يصــدر عالميـاً مــن :كتــب ودراســات ،وقـرارات وأنظمــة تمــس المجتمــع،
يز
وتجه�هــا بأبــرز مــا يمكــن دراســته ،مــع
وأفــام ،ومتابعــة مــا يســتجد،
ش
تحديثهــا باســتمرار ،وتزويــد المــرع وصانــع الق ـرار بهــا.
 -4يــوىص بإج ـراء إصالحــات ف ي� البيئــة الجامعيــة تطبــق معايـ يـر حوكمــة
الكاديمــي ،وإلزام أ
الجامعــات ،وزيــادة تفعيــل دور برامــج االعتمــاد أ
القســام
بالنشــاطات العلميــة الدائمــة ،وتعــدل أنظمــة ترقيــة أ
الســتاذ بتحميلــه
ف
ـر� وجودتــه.
تكاليــف أكاديميــة تمثــل نشــا ًطا علميـاً تضمــن تنــوع إنتاجــه المعـ ي
 -5يــوىص بمراجعــة أداء المراكــز البحثيــة الحكوميــة ،وتطبيــق إج ـراءات
الحوكمــة والشــفافية عليهــا ،ويمكــن قياســه بثالثــة مهــام ،وهــي :تم� تأســس
المركــز ،وكــم أنفــق عليــه مــن مــال ،ومــاذا أنجــز مــن أهدافــه؟ والمركــز
الــذي لــم يحقــق مـ ش
ـؤ�ات عاليــة لهــذا القيــاس يغلــق أو يدمــج مــع غـ يـره.
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الملــك ســعود.
بــدوي ( )2009أحمــد مــوس .أ
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االجتماعيــة.
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والتوزيــع.
ف
ف
ـا�،
الغذامــي ( )2005عبــدهللا .حكايــة الحداثــة ي� المملكــة العربيــة الســعودية ،المغــرب :المركــز العـ ب ي
ـر� الثقـ ي
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ي ب
بي
ش
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ب
حسـ يـن ورؤوف عبــاس ،القاهــرة :المركــز القومــي ت
لل�جمــة ،ط 2
االســامية المعــا�ة ف ي� الســعودية ،بـ يـ�وت :الشــبكة العربيــة
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ـر� ،ط 1
المغــرب :الــدار االنتشــار العـ ب ي
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بقلم:
هاجر مبارك السعدي

باحثة ف ي� علم االجتماع
من سلطنة ُعمان

قراءة تحليل َّية
لواقﻊ علم االجتماع
واألنثروبولوجيا
العماني
في المجتمع ُ
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مقدمة:
ّ

تبـ ي ّ ف
االجتماعيــة ـ ال سـ ّـيما ف ي�
ـاىل ،ومــع تطـ ّـور العلــوم
ـ� ف ي�
ّ
الوقــت الحـ ي
أ
أن التغـ ي ّـ� االجتماعــي يمكــن أن يكــون مجــاال ً متحكَّمـاً
وروبيــةَّ -
المجتمعــات اال ّ
ثقافيــة،
فيــه ،مــن خــال أخــذ الجيــل ّ
الصاعــد مــن الجيــل الســابق جوانــب ّ
ـتجدات ،حيــث يكــون توجيــه التغـ ي ّـ�
لتتـ ّـم إ
االضافــة إليهــا تماشــياً مــع المسـ ّ
االجتماعــي نحــو وجهــة محـ ّـددة؛ أي التغـ ي ّـ� المخ ّطــط لــه.
عــد المجتمــع ُ ف
ديناميكيــاً؛ فقــد حدثــت فيــه العديــد مــن
مــا�
ويُ ّ
ّ
الع ي
أ
ف
ش
االجتماعيــة ،ال سـ ّـيما ي� الســنوات العــر االخـ يـ�ة ،حيــث تأكــدت
التغـ ي ّـ�ات
ّ
ت
اجتماعيــة جديــرة
التغــ� االجتماعــي ظاهــرة
إن
الــ� تقــولَّ :
ّ
يّ
الحقيقــة ي
بالدراســة.
عــد ســلطنة ُعمــان دولــة حديثــة النشــأة ،إذ شــكّل عــام 1970م
وتُ ّ
ف
ف
ـا� المعــا� ،حيــث تق ّلــد الســلطان قابــوس
عامــة فارقــة ي� التاريــخ ُ
العمـ ي
أن برنامجــه هــو «االهتمــام ببنــاء دولــة عريّــة تحقــق
الحكــم ،وأعلــن َّ
ف
ف
الحيــاة الكريمــة للمواطنـ يـ�»؛ ومــن بـ يـ� عامــات التغـ ي ّـ� االجتماعــي نشــأة
تــم إنشــاء قســم علــم
ّأول جامعــة ف ي� الســلطنة ف ي�
عــام 1986م ،فيمــا َّ
االجتمــاع ضمــن أقســام كليــة آ
االجتماعيــة بعــد ذلــك بســنة
االداب والعلــوم
ّ
ّ
واحــدة.
ومــع وضــوح هــذه العامــات ،ليســت الكتابــة حــول واقــع علــم االجتماع
واال شن�وبولوجيــا ف� عمــان أ
أ
باالمــر الســهل ،أال َّن هذيــن العلمـ ي ف
ـ� يم ّثــان حفلــة
ي ُ

َّ
إن علم االجتماع
العماني بطيء
ُ
الخطوة واإلنتاج في
تحقيق الهدف من
وجوده؛ وهو اإلعداد
األكاديمي للباحثين
االجتماعيين
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ف
أي مجتمــع ،عــى الرغــم مــن أنَّنــا نجدهمــا ف ي� مجتمــع مــا
تنكّريّــة مزعجــة ي� ّ
غـ يـ� فاعلـ ي ف
ـ� مقارنــة بمجتمــع آخــر ،بيــد أنَّــه يمكننــا قيــاس حريّــة الكتابــة
ف
ت
اطيــة وتفعيلهــا ي� مجتمــع مــا بمــدى االهتمــام
والــرأي واحــ�ام الديمقر ّ
ف
بهذيــن المجالـ ي ف
المتخصصــون فيهمــا مــن حريّــة ي� الطــرح،
ـ� ،ومــا ي ّتســم بــه
ّ
علميــة.
وتنــاول القضايــا بجـرأة ّ
يتتبــع هــذا المقــال مســار علــم االجتمــاع أ
واال شن�وبولوجيــا ف ي� ســلطنة
َّ
لاجابــة عــن الســؤال التــاىل :مــا هــو واقــع العلمـ ي ف
ـ� الراهــن
ـي
ـ
لينته
ـان،
ُعمـ
إ
ي
ف
ف
مــا�؟
ي� المجتمــع ُ
الع ي
وعليــه ،تتمثــل أهدافنــا ف ي� هــذا المقــال ف ي� رصــد حضــور
علــم االجتمــاع أ
التغــ�ات
خلفيــة
واال شن�وبولوجيــا ،مــع االنتبــاه إىل
يّ
ّ
الــ� شــهدها المجتمــع ُ ف
ت
ش
العــر
مــا� خــال الســنوات
ّ
الع ي
االجتماعيــة ي
أ
ـ� لعلــم االجتمــاع
ـ
المؤس
ـع
ـ
الواق
ـب
ـ
جوان
ـض
ـ
بع
ـف
ـ
كش
إن
االخـ يـ�ة.
َّ
ّ ي
أ
البحثيــة
التعــرف عــى المراكــز
واال شن�وبولوجيــا ســيكون مــن خــال
ّ
ُّ
أ
مانيــة
المختصــة بعلــم االجتمــاع واال شن�وبولوجيــا داخــل الجامعــات ُ
ّ
الع فّ
يف
االختصاصــ� ي�
خريجــي
مــآل
معرفــة
خــال
مــن
وكذلــك
وخارجهــا،
ّ
ســوق العمــل ف� المجتمــع ُ ف
ـا� .ومــن ناحيــة أخــرى ،يتنــاول المقــال
العمـ في
ي
ت
المختصــة
ـي
ـ
العلم
ـث
ـ
البح
ـز
ـ
اك
ر
م
�
ـا
ـ
تناوله
ـم
ـ
يت
ـ�
ـ
ال
ّ
ّ
ي
أبــرز القضايــا ي
االجتماعيــة.
بالعلــوم
ّ
ف
يقــدم
و� ذلــك ينتهــج المقــال المنهــج الوصفــي
التحليــى ،حيــث ّ
ي
ي
تهــم النقــاط الســابق عرضهــا ويح ّللهــا ي ّ ف
ليبــ�
كميــة
وكيفيــة ّ
ّ
معطيــات ّ
دالالتهــا.
أو ً
المؤسسي لعلم االجتماع واألنثروبولوجيا في
ال :الحضور
ّ
عُ مان

تـ ّـم إنشــاء جامعــة الســلطان قابــوس عــام 1986م ،وبــدأت الدراســة
ف� قســم علــم االجتمــاع مــع افتتــاح كليــة آ
االجتماعيــة
االداب والعلــوم
ّ
ّ
ف ي� العــام الجامعــي 1987م .ف
تخصــص العمــل
ـف
ـ
أضي
2001م،
ـام
ـ
ع
و�
ّ
ي
ي
االجتماعيــة) ،فأصبــح ف
تخصصــان
القســم
�
(الخدمــة
االجتماعــي
ّ
ّ
ي
رئيســان ،وهمــا :علــم االجتمــاع والعمــل االجتماعــي .ولكــن ليــس لعلــم
ّ
أكاديميــاً ،إىل جانــب أنَّــه ال يوجــد
مســتقل
االجتمــاع منفــرداً قســم
ّ
أ
أ
ش
لا شن�وبولوجيــا قســم أكاديمــي مســتقل .ولك ّننــا نجــد لان�وبولوجيــا
مســاقاً دراسـ ّـياً ضمــن الخ ّ
طــة الدراسـ ّـية لدرجــة البكالوريــوس ف ي� علــم
(تخصــص رئيــس)؛ أي إنهــا تمثــل مســاقاً اختياريّــاً ضمــن
االجتمــاع
ّ
قائمــة مســاقات متعـ ّـددة.
وقــد اســتعان قســم علــم االجتمــاع والعمــل االجتماعــي منــذ افتتاحــه
بمدر ِس ي ف
الســيما مــن مــر .ومــن ضمــن
عربيــة شــقيقة،
ّ
ّ
ــ� مــن دول ّ
الحاليــة بالقســم ،خمســة
ــة
التعليمي
الهيئــة
أعضــاء
عــدد
إجمــاىل
ّ
ّ
ي
وتتنــوع جنســيات أ
االســاتذة
الوافديــن،
عــدد
هــو
وكذلــك
أســاتذة،
ّ
ّ
الوافديــن ي ف
ويتفــوق أصحــاب
والســودان.
بــ� تونــس ومــر ولبنــان
ّ
الجنسـ ّـية المريّــة ضمــن غـ يـ� العمانيـ ي ف
ـ� مقارنــة بأصحــاب الجنسـ ّـيات

عد المجتمع
ُي ّ
العماني ديناميك ّيًا،
ُ
فقد حدثت فيه
العديد من التغ ّيرات
االجتماع ّية ،ال س ّيما
في السنوات العشر
األخيرة
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واللبنانيــة .ونشـ يـ� إىل وجــود أســتاذ واحــد يقــوم
ـودانية
التونســية
ّ
والسـ ّ
أ
ف
ش
ـا� الجنسـ ّـية .ومــن المثـ يـ� لانتبــاه،
بتدريــس االن�
وبولوجيــا ،وهــو عمـ ي
ف
ف
يف
ّ
العمانيــ� قليــل
الطــاب
تعيــ� معيديــن ي� علــم االجتمــاع مــن
أن
ي
َّ
ف
ف
تعيــ� آخــر معيــد ي� علــم االجتمــاع عــام 2005م
تــم
ي
ّ
جــداً ،حيــث ّ
ف
ش
عمانيـاً واحــداً
أكاديميـاً
ـ� عــر عامـاً،
َّ
ّ
ّ
وكأن القســم لــم يكـ ّـون ،منــذ اثـ ي
ف ي� علــم االجتمــاع.
والحقيقــة ،أنّــه ك ّلمــا وجــد نقــص ف ي� الهيئــة التدريسـ ّـية لعلــم االجتمــاع،
العربيــة الشــقيقة المذكــورة ،بصفــة
تـ ّـم التعاقــد مــع أســاتذة مــن الــدول
ّ
ف
أســتاذ منتــدب أو أســتاذ زائــر أو بتعيـ يـ� رســمي .ويمكننــا أن نسـ ّ
ـتدل بهــذا
أن علــم االجتمــاع ُ ف
واالنتــاج ف ي� تحقيــق
ـا� بطــيء الخطــوة إ
المعطــى عــى َّ
العمـ أ ي
ف
ف
االعــداد االكاديمــي للباحثـ يـ� االجتماعيـ يـ� .ولكــن
الهــدف مــن وجــوده؛ وهــو إ
يمكــن لنــا أن نسـ ّ
ـتدل بالمعطــى ذاتــه عــى عـ ّـدة دالالت أخــرى ،منهــا انعدام
أ
إن إشــكاالت
إ
هميــة ب
الكــ�ى لاختصــاص ،حيــث َّ
االيمــان المجتمعــي باال ّ
علمي ـاً ،إذا مــا أريــد التخفيــف مــن
المجتمــع الكـ بـ�ى ال يمكــن مواجهتهــا ّإال ّ
أ
العلميــة
حدتهــا أو معالجتهــا ،كمــا ال يمكــن فهــم المجتمــع ّإال عـ بـ� االدوات
ّ
ّ
ف
إن
أن ّثمــة صعوبــة ي� تطبيــق الفهــم القائــل َّ
االجتماعيــة .ومــن الواضــحَّ ،
ّ
الوطنيــة وبباحثيهــا مــن أهــل البــاد يمكنهــا دراســة
ـا
ـ
بكوادره
ـاع
ـ
االجتم
علــوم
ّ
المجتمــع بعمــق كبـ يـ� وباســتفاضة ،كمــا قــد يخفــي هــذا الســلوك حقيقــة
ـ� وأكاديمــي لعلــم االجتمــاع ليــس ّإال أســلوباً مــن
َّ
أن إيجــاد هامــش ّ
مؤسـ ي
ف
الغربيــة مــن دون تفعيــل
أســاليب تقليــد الجامعــات العريقــة ي� البلــدان
ّ
حقيقــي.
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تعمق البحوث
يظل
ّ
االجتماع ّية في
قضايا المجتمع
العماني ضعيفًا،
ُ
وهو ما يشير إلى
عدم مقاربة البحث
العلمي االجتماعي
لألحداث التي
تستجد في ُعمان
ّ
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ثانيًا :قضايا علم االجتماع واألنثروبولوجيا في البحوث
المتخصصة:
والمنشورات
ّ

 .1مجلة آ
االداب والعلوم االجتماع ّية:
تعــد مجلــة آ
العلميــة الوحيدة
االجتماعيــة» المجلــة
«االداب والعلــوم
ُ ّ
ّ
ّ
ف
ت
ف
منــ�اً
االجتماعيــة ي� ســلطنة ُعمــان،
للمشــتغل� بالعلــوم
ي
الــ� تمثــل ب
ّ
ي
أ
وقــد صــدر العــدد اال ّول منهــا ســنة 2007م ،بينمــا لــم يصــدر العــدد
ف
ـ� التاريخـ ي ف
ـدل هــذا التباعــد بـ ي ف
ـا� ّإال ســنة 2011م .ويـ ّ
ـ� عــى العــر
الثـ ي
ف
ف
ف
ش
االجتماعيــة ي� ُعمــان.
البحــ� ي� العلــوم
االنتــاج
الكبــ� ي� تركيــم إ
ي
ّ
تي
ويوضــح الجــدول أدنــاه القضايــا الــ� تمثــل مجــاالت اهتمــام الباحثـ يـ�ف
ي
يف
المحليــ�؛ وذلــك بــدءاً مــن العــدد الصــادر عــام 2011م إىل العــدد
أ
ف
خــ� الصــادر ي� 2016م.
اال ي
جدول رقم 1
أ
ف
ف
ف
ف
القضايــا المطروحــة مــن قبــل االكاديميـ يـ� المح ّليـ يـ� العمانيـ يـ� ي� مجلــة
آ
1
االجتماعيــة»
«االداب والعلــوم
ّ
القض ّية المطروحة
االعام
إ
المرأة
آ
االثار
القانون ش
والتريعات
الشعر والفن والمرح
الطفل
اللغة
البيئة
الطالب الجامعي
الصناعية
المؤسسات
ّ
ّ
أ
االستاذ الجامعي
المدرس
الطالب
ي
الجغرافيا

ت
ال� تناولتها
مجموع إ
االنتاجات ي
5
2
2
1
7
1
3
1
2
1
1
1
1

ت
ـ� اشــتغل عليهــا
أ يشــمل الجــدول أعـ فـاه جميــع مواضيــع المقــاالت الـ ي
التخصصــات بمــا فيهــا التاريــخ والمــرح
المحليــون ي� مختلــف
كاديميــون
ّ
ّ
اال ّ
أ
هميــة
والجغرافيا...إلــخ ،ويمكــن مــن خالــه التعـ ّـرف بشـ
ـكل عــام عــى اال ّ
ف
ف
ـبية للقضايــا الـ تـ� تشــغل حـ ي ّ ف
االجتماعيــة
ـ� اهتمــام الباحثـ يـ� ي� العلــوم
ّ
النسـ ّ
ي
ت
المحليــون
ـ� يتناولهــا الباحثــون
وإن مــا ياحــظ هــو َّ
عامــةَّ .
ّ
ّ
أن القضايــا الـ ي
 1ـ موقع جامعة السلطان قابوس ـ كلية آ
االجتماعيةwww.squ.edu.om .
االداب والعلوم
ّ
ّ

لم يتم تفعيل مركز
البحوث اإلنسانية
إال بعد وقوع
االحتجاجات التي
ضد
قام بها الشعب
ّ
سياسات الحكومة
عام 2013
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نمطيــة ،وأنَّــه لــم يتـ ّـم نـ شـر أيّــة دراســة ش
أي
أن�
وبولوجيــة عــى صفحــات ّ
ّ
ّ
ـدد مــن أعــداد مجلــة آ
االجتماعيــة».
ـوم
ـ
والعل
داب
«اال
عـ
ّ
ّ
االجتماعيــة ف ي� قضايــا المجتمــع
تعمــق البحــوث
ويــدل هــذا عــى َّ
أن ّ
ّ
ُ ف
ـا� يظـ ّـل ضعيف ـاً ،وهــو مــا يجعلنــا نشـ يـ� إىل عــدم مقاربــة البحــث
العمـ ي
أ
ف
ت
تســتجد ي� ُعمــان .وبالفعــل ،حصلــت
الــ�
ّ
العلمــي االجتماعــي لاحــداث ي
ف
و� الوقــت
احتجاجــات مــن قبــل «الشــعب» عــى الحكومــة عــام 2011م ،ي
الحــاىل تعــرف ســلطنة عمــان أزمــة اقتصاديّــة بســبب انخفــاض أســعار
ي
ً
مســت بنيــة المجتمــع .بيــد أنّنــا
ـة
ـ
ي
واقتصاد
ـة
ـ
اجتماعي
ا
ر
ـا
ـ
آث
ـج
ـ
أنت
ـا
ـ
مم
ـط؛
النفـ
ّ
ّ
لــم نجــد ّأثـراً أالي مــن تلــك ّ أ
ـ� االجتماعيـ يـ�ف
االحــداث ضمــن اهتمــام الباحثـ ي ف
ّ
يــ� .ف
و� هــذا الســياق ،نفهــم ش
مانيــ� المح ّل ي ف
الع ي ف
أكــ� مــدى خطــورة أمــر
ُ
ي
ف
ـ� � قســم علــم االجتمــاع بالكليــة الــ�ت
ف
ف
ّ
توقــف تعييـ يـ� المعيديــن المح ّليـ ي ي
ي
ذكرنــا .وقــد يســمح الماحــظ لنفســه بــأن يضــع احتمــال وجــود «قـ ّـوة كـ بـ�ى»
تفــرض هــذا الواقــع عــى علــوم االجتمــاع ضمــن أ
العمانيــة.
االكاديميــة
ّ
2
الماجست� ف ي� علم االجتماع:
 .2بحوث طلبة
ي
الماجســت� ف ي� قســم علــم االجتمــاع خــال الســنة
تــم فتــح برنامــج
ي
ّ
ـ� الجــدول أدنــاه ،بعــض القضايــا الــ�ت
الجامعيــة ســنة 1993/1992م .ويبـ ي ّ ف
ّ
ي
ـت� ف ي� قســم علــم االجتمــاع بجامعة الســلطان قابوس.
تناولهــا طلبــة الماجسـ ي
االشــارة إىل صعوبــة القيــام بمســح شــامل ،حيث ال يوجد أرشــيف
وال بـ ّـد مــن إ
ذمــة الباحثـ يـ�.ف
يحــر الرســائل
ويبوبهــا ويضعهــا عــى ّ
العلميــة ّ
ّ
جدول رقم 2
ف
الماجست� ي� علم االجتماع (عناوين)
قضايا تناولها طلبة
ي
م
1
2
3
4
5
6
7
8
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ال يقتصر حضور
العلوم االجتماع ّية
في ُعمان على
المستوى األكاديمي،
ّ
تتكفل بعض
إذ
المؤسسات األخرى
ّ
بالقيام ببحوث
ذات طبيعة علم ّية
اجتماع ّية

العنوان
ـتطاعية
انخ ـراط الم ـرأة ف ي� العمــل وعاقتــه بتغـ ي ّـ� أدوارهــا التقليديّــة (دراســة اسـ
ّ
لـ أ
ـادوار المتغـ ي ّـ�ة للم ـرأة ف ي� ســلطنة ُعمــان)
التعليــم ف
االجتماعيــة واالقتصاديــة ف ي� ســلطنة ُعمــان (دراســة
الفــ� والتنميــة
ّ
ي
ف
العمــا� نحــو التعليــم ف
الفــ�).
ّ
ميدانيــة التجاهــات الشــباب ُ ي
ي
ف
دور التعليم ي� تشكيل اتجاهات الحداثة
(دراسة ميدانية ف� المجتمع ُ ف
ما� المعا�)
الع ي
ّ ي
ميدانية
رؤيــة طــاب جامعــة الســلطان قابــوس نحــو معـ فـ� العمــل ونظمــه دراســة
ّ
تخرجهم عــام 2013م
عــى ّ
عينــة مــن المتوقــع ّ
السياس 2011-1998م
العمانية للتمثيل
االجتماعية ف ي� دعم المرأة
دور التكوينات
ّ
ّ
ي
آ
ميدانية
الخاصة بالدقم ،دراسة
االثار
االجتماعية واالقتصاديّة للمنطقة االقتصاديّة ّ
ّ
ّ
التطوعي ف ي� تنمية رأس المال االجتماعي ف ي� سلطنة ُعمان
دور العمل
ّ
أ
ف
هليــة � تحسـ ي ف
ميدانيــة
مانيــة دراســة
الجمعيـ
دور
نوعيــة حيــاة المـرأة ُ
ّ
الع ّ
ـ� ّ
ّ
ـات اال ّ ي
أ
هليــة بمحافظــة مســقط
للجمعيــات اال ّ
ّ

 2ـ دليل ملخصات علم االجتماع ،كلية آ
االجتماعية بجامعة السلطان قابوس.
االداب والعلوم
ّ
ّ
ّ

السنة الدراسية
1995م
1995م
1996م
2013م
2013م
2013م
2014م
2014م
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عــى الرغــم مــن عــدم شــمول الجــدول لـ ّ
ـكل العناويــن ،فإنَّه يعطينــا صورة
البحثيــة بـ ي ف
التطوعــي
دا ّلــة ،وقــد راوحــت القضايــا
ـ� العمــل والمـرأة والعمــل ف ّ
ّ
والجمعيــات أ
ف
هليــة .وهــذا االهتمــام يتقاطــع مــع اهتمــام الباحثـ يـ� ي� وزارة
اال
ّ
التنميــة ّ االجتماعيــة ،وكذلــك مــع مجــاالت اهتمــام أ
كاديميــ� المح ّل ي ف
يف
يــ�
اال
الذيــن ينـ شـرون ّبحوثهــم عــى صفحــات مجلــة آ
االجتماعية».
ـوم
ـ
والعل
داب
«اال
ّ
 .3منشورات المراكز البحث ّية داخل الجامعة وخارجها:
ت
ت
ـ� حصلنــا عليهــا مــن خــال
تشـ يـ� المعطيــات ّ
ـ� بحوزتنــا الـ ي
الكميــة الـ ش ي
ـ� واحــد داخــل جامعــة الســلطان قابــوس
اســتقصاءاتنا إىل وجــود مركــز بحـ ي
واالنســان ،وهــو يعمــل تحــت اســم «مركــز
مختــص بدراســة المجتمــع إ
ـانية»؛ تـ ّـم إنشــاء هــذا المركــز عــام 2010م ،ولك ّنــه لــم يبــدأ
البحــوث إ
االنسـ ّ
ف
فــإن تفعيــل المركــز كان بعــد
فعليــاً ّإال ي� 2013م .وكمــا ياحــظَّ ،
العمــل ّ
ت
ـ� قــام بهــا الشــعب ضـ ّـد سياســات الحكومــة.
وقــوع االحتجاجــات الـ ي
وللمركــز منشــورات غـ يـ� دوريّــة تصــدر عــى صيغــة دراســات ومشــاريع
ت
ـ� تـ ّـم
ّ
بحثيــة يوضحهــا الجــدول أدنــاه الــذي يشــمل مجمــل المنشــورات الـ ي
إنجازهــا منــذ نشــأة المركــز:
جدول رقم 3
ف
نسانية منذ نشأته
الدراسات والمشاريع
البحثية المنجزة ي� مركز البحوث إاال ّ
ّ
م

عنوان الدراسة1

الباحث الرئيس

اتجاهات المجتمع ُ ف
استطاعية
مانية :دراسة
ما� نحو بعض أنماط المهن المرغوبة للمرأة ُ
ّ
الع ّ
الع ي

من� كرادشة
ي

3

ميدانية
والنفسية :دراسة
والصحية
االجتماعية واالقتصاديّة
أسباب ظاهرة العقم الزواجي وآثارها
ّ
ّ
ّ
ّ
للمجتمع ُ ف
ما�.
الع ي
ما� نحو بعض أ
اتجاهات المجتمع ُ ف
استطاعية
الزواجية التقليديّة :دراسة
االنماط
ّ
ّ
الع ي
أ
ميدانية
كاديمية :دراسة
ّ
عوامل وأسباب وقوع الطلبة تحت الماحظة اال ّ
ال� تواجه أ
االندية الرياضية بسلطنة عمان والحلول ت
ت
المق�حة للتغلب عليها.
ّ
الصعوبات ي

من� كرادشة
ي

ف
البوصا�
ماجد
ي

6

?Emotional intelligence in the language classroom in Oman; The missing ingredient

المحروقية
رحمة
ّ

7

Investigating Omani Tertiary Students pronunciation problems; possible Dialect
.influences

المحروقية
رحمة
ّ

8

Towards creating Reading Experiences/ proficiencies; A multinational perspective

المحروقية
رحمة
ّ

9

Investigating the use of English as a Medium of instruction in Higher Education in Oman

المحروقية
رحمة
ّ

10

Critical Thinking in Higher Education in Oman; How is it promoted in English
?medium specializations

المحروقية
رحمة
ّ

11

Measuring Vocabulary level Among Omani Tertiary- level students and its effect on
.their communicative Ability; A cross-sectional study

المحروقية
رحمة
ّ

1
2

4
5

من� كرادشة
ي
من� كرادشة
ي
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ف
ف
ـواىل  54بالمئــة و 36بالمئــة
ومــن الماحــظ َّ
أن باحثـ يـ� اثنـ يـ� أنجـزا عــى التـ ي
مــن مجمــل الدراســات .وقــد يخفــي هــذا المعطــى الكثـ يـ� مــن الحقائــق الــ�ت
ي
ـدل ،عــى أ
ال يمكــن أن نتناولهــا ك ّلهــا ،ولك َّنــه يـ ّ
االقـ ّـل ،عــى مركــزة كبـ يـ�ة ف ي�
ش
متنوعــة ومختلفــة.
ـ� عــى طاقــات ّ
العمــل وعــدم تــو ّزع الجهــد البحـ ي
آ
اال ت� ،ي ّ ف
االنجاز:
فيب� قائمة الدراسات والمشاريع قيد إ
ّأما الجدول ي
جدول رقم 4
ف
نسانية
االنجاز ي� مركز البحوث إ
مشاريع الدراسات قيد إ
اال ّ
م
1
2
3
4
5
6
7

عنوان الدراسة
أ
والثقافيــة واالقتصاديّــة ش
للمروعــات التنمويّــة ف ي�
االجتماعيــة
االبعــاد
ّ
ّ
منطقــة الدقــم.
ف
ف
العــاىل ي� ســلطنة
مؤسســات التعليــم
معوقــات البحــث العلمــي ي� ّ
ي
العربيــة المتحــدة.
واالمــارات
ُعمــان إ
ّ
ف
العمــا� :دراســة مطبقــة عــى طلبــة
الســبلة وأدوارهــا ف ي� المجتمــع
ي
وموظفــي جامعــة الســلطان قابــوس.
أ
ت
الرياضيــة بســلطنة
ويجيــة لممارســة االنشــطة
ّ
الدوافــع التنافسـ ّـية وال� ّ
ُعمــان.
ف
سامية :سؤال وجواب.
كتاب المختر المفيد ي� البنوك إ
اال ّ
ت
ال� تواجههم ف ي� سلطنة ُعمان.
أوضاع المس ّن ي ف�
ّ
والتحديات ي
العمــل التطوعــي ف� المجتمــع ُ ف
والتحديــات :دراســة
مــا� الواقــع
ّ
ّ
الع ي
ي
التطوعــي.
العمــل
ســات
مؤس
عــى
قــة
مطب
ّ
ميدانيــة ّ
ّ
ّ

وعــى الرغــم مــن تكـرار أ
االســماء ذاتهــا ،فإنّنــا ناحــظ وجــود أســماء أخرى
التوجــه نحــو التخفيــف مــن المركزيّــة
تكفّلــت بإجـراء فبحــوثّ ،
ممــا يشـ يـ� إىل ّ
آ
ف
الـ ت
ـ� الحظناهــا ي� مــا أنجــز مــن مشــاريع إىل حـ ّـد االن .ولكــن ي� المجمــل
ي
يتقاســم االســمان ال ّلــذان شأ�نــا إليهمــا ش
أكــ� مــن ثاثــة أربــاع البحــوث
أن
االنجــاز .وال بـ ّـد مــن إ
الجمليــة المنشــور منهــا ومــا هــو قيــد إ
االشــارة إىل َّ
ّ
أحدهمــا ف
الباحثــ�ف
أرد�
الجنســية ،وهــذا ال يجعلنــا نســتنتج ق ّلــة وجــود
ي
ّ
ف ي
أ
المجتمــع العمـ ف
االكفــاء ي�
ـا� ،ولكــن قــد يكــون مــن المـ شـروع اســتنتاج وجــود
ي
ـو�» ،حيــث ال يتقاســم حـ تـ�
احتــكار يعمــل المســتفيدون منــه عــى هيئــة «لـ ب ي
ـتمر حالــة االحتــكار هــذه
الربــع
المتبقــي مــن العناويــن ّإال ثاثــة أســماء .وتسـ ّ
آ
القائمــة االن ،منــذ خمــس ســنوات.
أن القضايــا الـ ت
ـ� يتـ ّـم تناولهــا
ومــن ناحيــة أخــرى ،أوضــح لنــا الجــدوالن َّ
ي
ف
االنســانية تتقاطــع ف� بعــض الجوانــب مــع القضايــا الــ�ت
ي� مركــز البحــوث إ
ّ
ي
ي
ت
ـ� تنفذهــا وزارة التنميــة
يتناولهــا طلبــة الماجسـ ي
ـت� ،وكذلــك مــع البحــوث أ الـ ي
ف
مثــ� للغايــة ،إذ هــو
االجتماعيــة ،كمــا
ســيتب� لنــا الحقــاً .وهــذا االمــر ي
يّ
ّ
ف
يعـ ف
ً
التيــارات الفكريّــة
ـاف
ـ
الخت
ا
ـ
غياب
ـ�
ـ
يع
ـا
ـ
كم
ـة،
ـ
مفرط
ـة
ـ
نمطي
ـود
ـ
وج
ـ�
ّ
ّ
ي
ي
ف
ف� العلــوم االجتماعيــة الـ تـ� يتـ ّـم إنتاجهــا � المجتمــع ُ ف
ـا� وحولــه ،مــع
ّ
العمـ ي
ي
ي
ي
ّ
كى
ـدام
ـ
انع
والسياســة.
ـام
ـ
الع
ـأن
ـ
الش
ـا
ـ
لقضاي
ّ
ي

الباحث الرئيس
من� كرادشة
ي
من� كرادشة
ي
المحروقية
رحمة
ّ
ف
البوصا�
ماجد
ي
المعوىل
نا�
ي
من� كرادشة
ي
الزدجالية
ميمونة
ّ

َّ
إن البحث العلمي
يجدد
االجتماعي ال
ّ
ّ
يتلقى
طاقاته ،وال
من الجامعة موارد
ّ
تمكنه من
بشر ّية
والتعمق
التوسع
ّ
ّ
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ثالثًا :علم االجتماع خارج المجال األكاديمي

ال يقتــر حضــور العلــوم االجتماعيــة ف� عمــان عى المســتوى أ
االكاديمي،
ّ ي ُ
أ
علميــة
إذ تتك ّفــل بعــض
المؤسســات االخــرى بالقيــام ببحــوث ذات طبيعـآـة ّ
ّ
اجتماعيــة .ومــن أجــل االســتدالل عــى ذلــك بمثــال بــارز ،نقــوم االن بإلقــاء
ّ
االجتماعيــة مــن خــال دائــرة تعمــل ضمنهــا،
ـة
ـ
التنمي
ارة
ز
و
ـود
ـ
جه
ـى
ـ
ع
نظــرة
ّ
3
ش
االجتماعيــة.
ـؤ�ات
هــي الدراســات والمـ ّ
ّ
إن متابعــة المواضيــع الـ ت
ـ� تقــوم بدراســتها الدائــرة كفيلــة بــأن تجعلنــا
َّ
ي
ت
ـ� نفذّ تهــا الــوزارة،
نلقــي بعــض الضــوء عــى مســار الدراســات والبحــوث الـ ي
ت
الــ� ارتكــزت عليــه
كمــا قــد تمكّ ننــا مــن الكشــف عــن المنهــج العلمــي ت ي
ـ� نفذتهــا الوزارة
الدراســات .ويقـ ّـدم الجــدول أدنــاه عــدداً مــن الدراســات الـ ي
مــن 2008م إىل 2013م.
جدول رقم 5
االجتماعية من  2008إىل 2013
دراسات نفذتها وزارة التنمية
ّ

لم يحظ علم
االجتماع
واألنثروبولوجيا
في ُعمان بالقدر
الكافي من األهم ّية
مؤسس ّيًا ومعرف ّيًا،
ّ
ولم نالحظ َّ
أن الدولة
العمان ّية تبذل جهدًا
خاصًا في الجانب
ّ
المؤسسي
ّ

موضوع الدراسة
م
ف
مانيات
1
تدري� ي� تنمية الذات للشابّات ُ
الع ّ
دراسة أثر برنامج ب ي
دراسة أبعاد ومقومات التماسك أ
اال�ي (سلطنة ُعمان)
2
ّ
التسول عى الفرد والمجتمع
آثار
3
ّ
الع ي ف
ماني� المستفيدين من معاشات الضمان االجتماعي
دراسة
ميدانية حول زواج ُ
ّ
4
أجنبية
من
عربية أو ّ
جنسيات ّ
ّ
التحديات ،آفاق التطوير.
االجتماعية :الواقع،
وصفية حول لجان التنمية
دراسة
5
ّ
ّ
ّ
المرأة ف ي� ش
قانونية»
توضيحية لمواد
مانية «أدلة
6
التريعات ُ
ّ
ّ
الع ّ
يف
المجتمعية
والتحديات
مانية
7
ّ
تمك� المرأة ُ
ّ
الع ّ
مانية واقعها وآفاقها
المشاركة
8
االجتماعية للمرأة ُ
الع ّ
ّ
أ
االجتماعية للمرأة بعد الطاق
االوضاع
9
ّ
أ
ف
االبعاد االجتماعية لتأخر سن الزواج � المجتمع ُ ف
10
ما�
ّ
ّ
الع ي
ي
أثر عمل المرأة عى أ�تها بسلطنة ُعمان
11
أ
العمانية ف� تنمية المجتمع ُ ف
ما�
االبعاد
12
ّ
الع ي
االجتماعية لمشاركة المرأة ُ ّ ي
أ
ساس بسلطنة ُعمان نحو حقوق المرأة.
13
اتجاهات طلبة التعليم ما بعد اال ي
مانية العاملة.
النفسية
الحاجات
14
واالجتماعية للمرأة ُ
الع ّ
ّ
ّ
ت
ش
الــ� تقــوم بهــا ،ويمكــن أن ن ّتخــذ
َّ
ولكــن الــوز تارة ال تنــر ّكل الدراســات ي
أ
العمانيتـ ي ف
ـ
ال
ـوث
البحـ
ـ� ،مثــاال ً
ـ� تتنــاول قضايــا ذات عاقــة بالم ـرأة واال�ة ُ
ي
عــى بعــض مواضيــع االهتمــام الخــاص لــدى الــوزارة.
ش
االجتماعية 2014م.
والمؤ�ات
االجتماعية ،إعداد دائرة الدراسات
 3ـ دليل سلسلة الدراسات والبحوث
ّ
ّ

سنة التنفيذ
2008م
2009م
2011م
2011م
2012م
2012م
2010م
2011م
2011م
2012م
2012م
2013م
2013م
2013م
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جدول رقم 6
االجتماعية (2015-2014م)
دراسات منشورة عن بحوث نفّذتها وزارة التنمية
ّ
م
1
2
3
4
5
6
7

موضوع الدراسة
آ
االجتماعية واالقتصاديّة للعمالة الوافدة عى المجتمع
االثار
ّ
ُ ف
ما�
الع ي
أ
مانية
أثر عامات المنازل عى خصائص اال�ة ُ
الع ّ
أ
مانية من
أسباب الحوادث المروريّة وآثارها عى اال�ة ُ
الع ّ
المتسب ي ف
ب�
وجهة نظر
ّ
جنوح أ
االحداث ف� المجتمع ُ ف
ما�
الع ي
ي
يف
تحس� مستوى
االجتماعية ودورها ف ي�
تطور برامج الرعاية
ّ
ّ
ف
معيشة أ� الضمان االجتماعي ي� سلطنة ُعمان
واقع الطاق ف� المجتمع ُ ف
ما�
الع ي
ي
أ
االستهاك
أثر المستوى التعليمي واالجتماعي لام عى النمط
ي
أ
لا�ة

ف
ّ
أن
ويــدل الجــدوالن ال ّلــذان يمكــن أن نقرأهمــا ي� تكاملهمــا عــى َّ
ف
ـى ،يبحــث عــن كشــف بعــض
اهتمامــات الــوزارة ذات طابــع استكشـ ي
ـا� وعمـ ي
ت
محــددة.
الــ� يمكــن أن تكــون مســاعدة عــى رســم سياســات
ّ
الحقائــق ي
ف
مانيــة ،نقــدم معطيــات
و� تأكيــد لاهتمــام الخــاص بقضايــا الم ـرأة ُ
الع ّ
ي
إضافيــة:
ّ

َّ
إن الشروط التي
يطلقها مجلس
البحث العلمي
وجامعة السلطان
قابوس ،سواء من
خالل عمادة البحث
العلمي فيها أو من
خالل مركز البحوث
اإلنسان ّية ،شروط ال
تناسب إ ّلا النخبويين
من األكاديميين
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جدول رقم 7
ت
االجتماعيــة بمناســبة يــوم المـرأة
ـ� أصدرتهــا وزارة التنميــة
ّ
الدراســات الـ ي
مانيــة (2015 -2014م)
ُ
الع ّ
موضوع الدراسة

ف
الحركية
االعاقة
مانية ي� رعاية زوجها من ذوي إ
 1دور المرأة ُ
ّ
الع ّ
اال�ية أ
المقارنة ف� المسؤولية االجتماعية أ
والمهنية)
(اال�يّة
ّ
ّ
ّ
ّ
ي
2
مانية ف ي� محافظة مسقط
الع
أة
لدى المر ُ ّ
السياس
االجتماعية ف ي� دعم المرأة للتمثيل
 3دور التكوينات
ّ
ي
 4المرأة ف ي� ش
قانونية»
توضيحية لمواد
مانية «أدلة
التريعات ُ
ّ
ّ
الع ّ
الحكومية
االداريّة ف ي� المن ّظمات يغ�
 5واقع ممارسة
العمليات إ
ّ
ّ
أ
االبعاد ت
يف
ضد
التفاقية القضاء عى جميع أشكال
ال�بويّة
التمي� ّ
ّ
6
نسانية
المرأة ،وأثرها ف ي� وعي المرأة
العمانية وحقوقها إ
اال ّ
ّ
أ
يف
مانية
هلية ف ي�
 7دور
نوعية حياة المرأة ُ
الع ّ
تحس� ّ
الجمعيات اال ّ
ّ
 8اتجاهات المجتمع ُ ف
ما� حول أنماط الزواج التقليديّة
الع ي

يجب إعادة النظر
في مسألة تعليم
ط ّلاب علم االجتماع
العمانيين باللغة
ُ
المحل َّية فقط ،إذ
ال يمكن للمرء أن
المستجدات
يواكب
ّ
العلم ّية في
تخصصه ،وهو
ّ
ال يجيد إ ّلا لغته
المحل ّية فقط

ت
ش
يّ ف
يبــ� الجــدوالن الســابقان ش
تهتــم
الــ�
مبــا�ةَّ ،
ّ
أن مــن أكــ� القضايــا ي
ـؤ�ات
بهــا وزارة التنميــة
االجتماعيــة ،مــن خــال عمــل دائــرة الدراســات والمـ ش ّ
ّ
مانيــة باختــاف أوضاعهــا،
االجتماعيــة عــى البحــوث والدراســات ،المـرأة ُ
الع ّ
ّ
وبمــا يشــمل المط ّلقــة والعاملــة والقياديّــة ت ف
والم� ّوجــة .كمــا ي ّتضــح مــن خــال
العناويــن أن المنهــج أ
اال ش
كــ� اســتخداماً ف ي� هــذه الدراســات هــو المنهــج
َّ
الكمــي.
ّ
ت
الــ� ش
تنرهــا الــوزارة عــادة مــن
عتــ� الدر
وعــى العمــوم ،تُ ب
اســات ي
ت
التوجــه نحــو
ـ� ّ
تصمــم عــى قاعــدة ّ
دراســات الخـ بـ�ة؛ أي تلــك الدراســات الـ ي
القوانــ�.ف
عمليــة مــن قبيــل وضــع
وضــع إجــراءات
ي
ّ
محــددة أو خطــوات ّ
ت
ـ� تقــوم بهــا الــوزارة ،فإنَّهــا تتك ّفــل بطباعــة
وفض ـا ً عــن الدراســات الـ ي
ـ� منتسـ ي ف
إنتــاج باحثـ ي ف
ـب� إليهــا.
جدول رقم 8
ش
دراسات تب ّنت الوزارة نرها
االجتماعية
لمنتس� وزارة التنمية
ّ
بي
م

موضوع الدراسة
المخدرات
االجتماعية ف ي� التعامل مع ظاهرة إدمان
دور الخدمة
ّ
ّ
ب� الشباب ُ ف
المخدرات ي ف
ما�
دراسة ميدانية حول تعاطي وإدمان
ّ
الع ي
وأساليب مواجهتها
دراسة ميدانية حول تنمية مهارات التفاعل واالتصال أ
لاشخاص
ّ
يف
سمعياً
المعاق�
ّ

سنة التنفيذ
2007م
2010م
2012-2011م
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َّثمــة تركـ ي ز
ـ� عــى قضايــا مــن نــوع آخــر تتع ّلــق أساس ـاً بالشــباب وبممارســاته
الخصوصيــة مــن جهــة
مــن جهــة ،وببضــع فئــات مــن ذوي االحتياجــات
ّ
ين
ش
المنتســب� إىل الــوزارة ينــرون هــذه
أن
ثانيــة .ومــن المهــم أن ي
نشــر إىل َّ
ـا�اً لعملهــم ،وليــس نتيجــة لتفــرغ بحـث
ش
الدراســات ،باعتبارهــا امتــداداً مبـ
ّ
ي
محـ تـرف.
رابعًا :في المالمح الكبرى ألوضاع خ ّريجي علم االجتماع في
سلطنة عُ مان:

ت
ـ� أتينــا عليهــا ف ي� الفقـرات
الكميــة
ّ
لقــد ّبينــت لنــا المعطيــات أ ّ
والكيفيـ فـة الـ ي
أن علــم االجتمــاع وال ثن�وبولوجيــا ي� ُعمــان لــم يحظيــا بالقــدر
الســابقة َّ
أ
ف
ســياً
العمانيــة
أن الدولــة
ومعرفيــاً ،ولــم نالحــظ َّ
ّ
ّ
مؤس ّ
الــكا� مــن ال ّ
هميــة ف ّ
ي
ـ� الــذي يمكــن أن يضمــن وجــوداً
تبــذل جهــداً ّ
خاص ـاً ي� الجانــب أ ّ
المؤسـ ي
ف
ن
ث
ـا� .ويمكــن
العمـ
فعليـاً وفاعـا ً لعلــم االجتمــاع والن�وبولوجيــا � المجتمــع ُ
ّ
ـا� ،يإذ ال يحتضــن الواق يــع الثقــا�ف
ـول الـ شـ�ء ذاتــه كذلــك عــن الجانــب الثقـ ف
ي
ي
قـ ن ي
االضطــاع بـ أ
ـالدوار الخطـ يـرة الــ�ت
ن
العلمـ يـ� بمــا يمكّ نهمــا مــن
ُ
ـا� هذيــن ِ
العمـ ي
ي
مرجعيات
بحثيــة ذات
ّ
يمكــن أن تنــاط بهمــا .ومــن الواضــح أنَّــه ال توجد مراكــز َّ
ومنهجيــة ُصلبــة وذات أثــر اجتماعــي واضــح .وبــدا لنــا مــن
وبحثيــة
ّ
علميــة ف ّ
ّ
أ
ّ
متنوعــة خــارج
ـة
ـ
وثقافي
ـة
ـ
ي
فكر
ات
ر
ـا
ـ
تي
ـوء
ـ
نش
ـاع
ـ
وض
ال
ـذه
ـ
ه
ـل
ـ
ظ
�
ـر
ـ
العس
ي
أ ّ
ّ
ّ
ّ
ي
البحــث ف
كاديميــة.
ال
ـدود
ـ
الح
ـن
ـ
وضم
ـة
ـ
الجامع
�
مجــال
ّ
ي
وليــس ف� القطــاع الخــاص ،ف� مجــال أ
بأهمية
العمــال والتجارة ،من يؤمــن
ّ
ي
ي
ي
االجتماعيــة ،حيــث يتـ ّـم تحفـ ي ز
ـ� تكويــن
ـة
ـ
العلمي
ـوث
ـ
والبح
ـات
ـ
اس
إنتــاج الدر
ّ
ّ
أن تجــارب
غــر
خاصــة؛ أي ي
حكوميــة .ومــن الجديــر بالذكــر َّ
بحثيــة ّ
ّ
مراكــز ّ
ت
بحثيــة مســتق ّلة عــن العمــل الحكومــي تثبت،
ـ� توجــد فيهــا مراكــز ّ
البلــدان الـ ي
التبعيــة تجــاه القطــاع الحكومــي
أنَّــه ك ّلمــا وجــدت هــذه المراكــز متحـ ّـررة مــن
ّ
أ
ف ي� البحــث العلمــي ،كان هنــاك إنتــاج حقيقــي مدفــوع بتحقيــق الهــدف ال ّول
االجتماعيــة ،وهــو فهــم المجتمعــات وتحليلهــا وتحويــل المعرفــة
للعلــوم
ّ
وخلفيــة
ومرجعيــة لوضــع السياســات
االجتماعيــة إىل مــا ّدة للتفكـ يـر
العلميــة
ّ
ّ
ّ
ّ
أ
لرســم الهــداف.
لقــد أشــارت البيانــات الـ تـ� بـ ي ن
ـ� أيدينــا إىل وجــود مركــز بح ـث ي واحــد ف ي�
ي
االجتماعيــة خــارج الجامعــة ،ولك ّنــه تابــع للقطــاع الحكومــي ،وقــد
العلــوم
ّ
تبـ ي ّ ن
نتاجيــة بطيئــة ،وأنَّــه يسـ ّلط الضــوء عــى قضايــا مع ّلبــة
أن حركتــه إ
ـ� لنــا َّ
ال ّ
ال جديــد فيهــا .ومــن المؤســف أن يكــون كذلــك هــو حــال مركــز البحــوث
ـأن الدراســات
إ
ـانية الــذي يوجــد داخــل الجامعــة .وقــد أثرنــا االهتمــام بـ َّ
النسـ ّ
والمشــاريع الـ تـ� تـ ّـم إنجازهــا منــذ تأســيس المركــز ،راوحــت مواضيعهــا بـ يـ�ن
ي
قضايــا الــزواج والمـرأة والطالــب الجامعــي ،وبـ ي ن
ـ� البحــث العلمــي والتعليــم
ال ي ز
نجل�يّــة.
باللغــة إ
إزاء هــذه المعطيــات ،وضعنــا تســاؤال ً مركزيّـاً :أيــن نصيــب قضايا الشــأن
العــام مــن البحــث العلمــي االجتماعــي؟ وتتفـ ّـرع عــن هــذا الســؤال أســئلة
عــدة أخــرى ،منهــا :هــل المجتمــع ُ ن
خــال مــن
مــا� مجتمــع
ّ
اســتاتيك ٍ
الع ي
ي
ت
ـ� حدثــت عــام
االجتماعيــة
الح ـركات
ّ
ّ
والثقافيــة؟ ألــم تـ بـرز االحتجاجــات الـ ي
ض
ـص العالقات
فرضيــات تفكـ يـر وبحــث علمي اجتماعي يخـ ّ
 2011م �ورة وضــع ّ

على الرغم من عدم
وجود األنثروبولوجيا
تخصصًا أكاديم ّيًا
ّ
مستق ّلا ،فإ َّنها
تمثل مجال اهتمام
للمثقفين واألدباء
في المجتمع
العماني
ُ
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المتشـ ّـعبة بـ ي ن
إن هــذا
اطيــة؟ َّ
ـ� ٍّكل مــن الشــأن العــام والتنميــة وواقــع الديمقر ّ
علميــة تكــون قاعدتهــا
الســؤال مث ـا ً يعلــن بوضــوح أنَّنــا بحاجــة إىل دراســة ّ
الفرضيــات أم نفيهــا؟ ومــن بـ يـ�ن
ال�هنــة ،ســواء أأدت إىل إثبــات وجــود تلــك
ب
ّ
أ
أ
ت
تتفــرع عــن الســؤال المركــزي :أليــس مــن
الــ� يمكــن أن ّ
ال ضســئلة الخــرى ي
أ
ت
أن الزمــة االقتصاديّــة الناجمــة عــن
الــروري التفكـ يـر عــى أســاس افــراض َّ
اجتماعية منهــا خفــض الرواتب،
انخفــاض النفــط ومــا صاحبهــا مــن سياســات
ّ
إضافيــة ،وارتفــاع أســعار الوقــود ،ســوف
ووقــف التوظيــف ،وفــرض ض�ائــب
ّ
تفــرز ال محالــة ظواهــر جديــدة ف ي� المجتمــع؟
ومــن ناحيــة أخــرى ،تـ ّ
ـدل الكثـ يـر مــن المعطيــات عــى أنّنــا بصــدد انتقــال
مــا� عــى طريــق مســار جديــد يحتــاج إىل اســتعداد معــر�ف
المجتمــع ُ ن
الع ي
ي
علمــي اجتماعــي ،ألــم تأخــذ التكنولوجيــا ومــا صاحبهــا مــن اســتخدامات
متنوعــة ف� المجتمــع ُ ن
ت ض
ا�
العمـ ي
ّ ي
ـا� منهــا مــا هــو عــى شــبكات التواصــل االفــر ت ي
ـبوك أ
ـ�
ـ
ال
ـة
ـ
االجتماعي
ـر
ـ
الظواه
ـة
ـ
صبغ
ـات،
ـ
ش
ـناب
ـ
وس
ام
ر
ـتغ
ـ
نس
وال
كالفايسـ
ّ
ي
العلميــة؟
تتط ّلــب الدراســة
ّ
ين
ين
االجتماعيــ� تؤكّــد أنَّــه ال يمكــن أن تحــدث مثــل
الباحثــ�
خــرة
إن ب
َّ
أ
ف
هــذه الحــداث مــن دون أن تخ ّلــف آثــاراً
أي
ومعرفيــة
اجتماعيــة
وقيميــة ي� ّ
ّ
ّ
ّ
ومؤسســاته ،وهــذا مــا يتناقــض
مجتمــع ،مهمــا كانــت بنيتــه
وتقاليــده وأعرافــه ّ
ن
ـتجدات
ـا� ال وجــود لــه أمــام مثــل هــذه المسـ ّ
مــع كــون علــم االجتمــاع أ ُ
العمـ ي
ت
ش
ـ� حدثــت خــال الســنوات العــر
ّ
المجتمعيــة ،وال سـ ّـيما الخ فـ يـرة منهــا أالـ ي
أ
الخـ يـرة ،بــل هــو مــا يـزال ي� مهــده ال ّول ،ويقــوم بإعــادة إنتــاج قضايــا تـ ّـم
اســتهالكها منــذ زمــن بعيــد.
وممــا يثـ يـر االهتمــام أيضـاً ق ّلــة عــدد الباحثـ ي ن
ـ� الذيــن يشــملهم المركــز.
ّ
عمــا يــؤ ّدي إليــه ذلــك مــن احتــكار جميــع البحــوث الـ ت
ـ� تـ ّـم تنفيذهــا
ا
ً
وفضـ ّ
ي
أ
ش
الماليــة
مــؤ� عــى احتــكار المنــح
فــإن هــذا ّ
مــن قبــل الســماء نفســهاَّ ،
ّ
عامــة ،وعــدم فتــح المجــال لتطويــر
للبحــث العلمــي ف ي� العلــوم
االجتماعيــة ّ
ّ
مؤهــات باحثـ ي ن
ـ� مجيديــن .وهــذا مــا ينقلنــا إىل الحديــث عــن مــآل مخرجــات
ّ
ف
علــم االجتمــاع ي� ســلطنة ُعمــان.
الجامعيــة،
خريجــو قســم علــم االجتمــاع ،وبعــد إتمــام الدراســة
ّ
يتوجهــون إىل ســوق العمــل (المــدارس) ف� مهنــة أ
ئ
ال
خصــا� االجتماعــي؛
ي
ي
وي ّعــد هــذا خطــأ فادحــاً ف
ممــا ال شــكّ فيــه أن
إذ
االجتمــاع،
علــم
حــق
�
ّ
ُ ّ
ّ
ي
تخصــص العمــل االجتماعــي الــذي يُعـ ّـد مهنــة ،وبـ يـ�ن
ن
هنــاك فروقــات بـ يـ� ّ
علــم االجتمــاع بوصفــه علم ـاً
اجتماعي ـاً يحتــاج االشــتغال بــه إىل نظريّــات
ّ
مفاهيميــة مخصوصــة .ويمثــل الوضــع ســبباً مــن أســباب
وعــدة
ومناهــج ّ
ّ
ف
ف
فاعليتــه ي� المجتمــع ،إذ إن
ضعــف إ
النتــاج العلمــي ي� علــم االجتمــاع وعــدم ّ
البحــث العلمــي االجتماعــي ال يجـ ّـدد طاقاتــه ،وال يتل ّقــى مــن الجامعــة مــوارد
شب�يــة تمكّ نــه مــن التوســع والتعمــق .ويبــدو هــذا أ
المــر عسـ يـر القبــول مــن
ّ
ّ
ّ
بتخصصهــم ومخلصـ ي ن
ن
ن
ـ�
ـغوف�
ـ
ش
ـهم
ـ
أنفس
ـدون
ـ
يج
ـن
ـ
الذي
ـ�
ـ
يج
الخر
ي
ي
ّ
فئــة ّ
ت
ـ� تم ّهــد لهــم السـ يـر عــى
لعلــم االجتمــاع،
حيــث ال يجــدون الفــرص الـ ي
ث
النتــاج البحـ ي  ،وإن وجــدوا الفــرص لذلــك ،فهــي فــرص ال يمكنهــم
طريــق إ
ت
ش
الــ� يطلقهــا مجلــس البحــث العلمــي مــن
أن يطالوهــا ،إذ َّ
إن الــروط ي
ش
خــال المرصــد االجتماعــي الــذي يــرف عليــه ،وتطلقهــا كذلــك جامعــة
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الســلطان قابــوس ،ســواء مــن خــال
عمــادة البحــث العلمــي فيهــا أو مــن
نســانية،
اال
خــال مركــز البحــوث إ
ّ
ف
النخبويــ� مــن
ش�وط ال تناســب ّإال
ي
أ
يف
كاديميــ�.
اال
أن
فعــى ســبيل المثــال ،نجــد َّ
الفرصــة الممنوحــة إالنجــاز بحــث
علمــي اجتماعــي ش
مروطــة باســتيفاء
اال ي ف
نجل�يّــة،
الطالــب شــهادة اللغــة إ
وحيــازة خـ بـ�ة تمتـ ّـد لســنوات ،وهــو
مــا يجعلنــا نســأل :كيــف يمكــن
التخرج
للباحــث االجتماعــي حديــث
ّ
خــ�ة ســنوات ف ي� مجــال
أن يملــك ب
المؤسســات
البحــث؟ وأيــن هــي
ّ
ت
يتــدرب فيهــا،
الــ� يمكنــه أن
ّ
ي
ليحصــل عــى الخـ بـ�ة ّ
الازمــة مــن
خــال عملــه فيهــا مســاعداً فاعـا ً �ف
ي
الميــدان ،وحيــث يتغــذّ ى الباحــث
علميــاً
ومنهجيــاً؟
العلمــي
ّ
الشــاب ّ
آ
ف
عــد تملــك
و� الجانــب االخــر يُ ّ
ي
اال ي ف
نجل�يّــة عائقـاً كبـ يـ�اً أمــام
اللغــة إ
هــذا الباحــث الشــاب المتخــرج �ف
ّ ي
جامعــة الســلطان قابــوس؛ حيــث
يجــد نفســه ال يتملــك ّإال لغتــه
ف
ـ� عــدم قدرتــه عــى االطــاع عــى ّتيــارات البحــث
ّ
المحليــة ،وهــو مــا يعـ ي
العالميــة ،وعــدم انفتاحــه عــى علــوم االجتمــاع �ف
ـي
ـ
االجتماع
ـي
العلمـ
ّ
ي
المتقدمــة ونقــص درايتــه بالمســتجدات المنهجيــة الــ�ت
المجتمعــات
ّ
ّ
ي
تحصــل فيهــا ّكل يــوم تقريبــاً.
يخـ ّـرج قســم علــم االجتمــاع بجامعة الســلطان قابــوس إذن مخرجات
يتبعــ� أغلبهــا ف� المــدارس ،مثلمــا شأ�نــا ،يمارســون مهنــة أ
أ
ش
خصــا�
اال
ي
ي
آ
ف
االجتماعــي ،ويشــتغل القســم االخــر مــن الخر ي ف
مؤسســات
يجــ� ي� ّ
أ ّ
وااليتــام والمس ـ ّن ي ف� ...إلــخ،
حكوميــة مــن وزارات ودور رعايــة الطفولــة
ّ
حيــث يضطلعــون بوظيفــة باحــث اجتماعــي .ووفقــاً لنتيجــة المســح
االجتماعيــة تبـ ي ّ ف
أن الباحــث يقــوم
الــذي قمنــا بــه ف ي� وزارة التنميــة
ـ� لنــا َّ
ّ
بتنفيــذ دراســات ف� مواضيــع مع ّلبــة ،وال يحظــى ّإال فــرد واحــد ،مــن بـ ي ف
ـ�
ي
خريجــي اثنـ تـ� عـ ش
ـواىل ،بفرصــة أن يصبــح معيــداً؛ أي
ـ
الت
ـى
ـ
ع
ـة
ـ
دفع
ة
ـر
ي
ي
ف
االنتــاج
أن تتبـ ف ّـ� الجامعــة مـ شـروع تطويــره وتأهيلــه واســتثماره ي� ســبيل إ
العلمــي.
يتــم
مســؤولية تطويــره،
هــذا الفــرد الواحــد ف ّ
حيــث ّ
تتبــ� الجامعــة ف ّ
أ
وروبية
توجيهــه إالكمــال دراســة الماجسـ ي
ـت� والدكتــوراه ي� إحدى الجامعــات اال ّ
ف
نجل�يــة،
المرموقــة ف ي� العلــوم
االجتماعيــة ،حيــث تتـ ّـم الدراســة بال ّلغــة إ
اال ي ّ
ّ
بقيــة الخريجـ ي ف
ـ� يســعون إىل تطويــر أنفســهم بأنفســهم ف ي� �اع
بينمــا نجــد ّ
ّ

إن اإليمان
العملي والعلمي
بعلوم االجتماع
واألنثروبولوجيا
يتحول إلى
يجب أن
ّ
سياسة منهج ّية
إلعادة تفعيلهما
على الوجه الصحيح
في خدمة المجتمع
والتنمية
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نجل�يّــة ،ت
ال ي ز
حــى ينفتحــوا عــى العالــم
مريــر مــع عــدم حذقهــم للغــة إ
والثقافــات أ
ت
ـ� تصــدر بهــا بشــكل
العلميــة الـ
الخــرى ،ويطلعــوا عــى البحــوث
ّ
ي
أن التســجيل ف ي� إحــدى الجامعــات المرموقــة ف ي� العلــوم
دوري ،مــع العلــم َّ
االجتماعيــة ت
يشــرط شــهادة اللغــة بمســتوى ســتة أو ســتة ونصــف ،وهــذا
ّ
أ
ال ي ز
نجل�يّــة لغتهــم الم ،وتلقّوهــا
ش�ط صعــب أمــام مــن ال تمثــل ال ّلغــة إ
ف
إن الحـ ّـل الــذي
ي� المدرســة وفــق أســلوب تقليــدي ال يجعلهــم يحذقونهــاَّ .
العربية
ـت� والدكتــوراه ف ي� إحــدى الــدول
يلجــأ إليــه هــؤالء هــو إكمــال الماجسـ ي
ّ
ت
النتــاج والتكويــن حــى ال
الشــقيقة ،وال يخفــى عــى أحــد أنَّهــا متوســطة إ
نقــول أك ـرث .
التحديات التي تواجه علم االجتماع واألنثروبولوجيا في
خامسًا:
ّ
العماني:
المجتمع ُ

كالتال:
وهي ي
المختصة بتأهيل الباحث االجتماعي؛
البحثية
الكثار من المراكز
• إ
ّ
ّ
•رفــع القيــود المفروضــة عــى البحــث العلمــي االجتماعــي والحريّــة
أ
كاديميــة؛
ال
ّ
ف
ت
تهــم
•إفســاح المجــال للجــرأة
الــ� ّ
ّ
العلميــة ي� تنــاول القضايــا ي
المجتمــع؛
أ
ث
ن
مع� بدراسة الن�وبولوجيا؛
•إيجاد قسم أكاديمي ي
والخاصــة
الحكوميــة
والعملياتيــة
ســية
•رفــع الجاهزيّــة
ّ
ّ
أّ
المؤس ّ
ّ
ث
لالســتفادة مــن علــم االجتمــاع والن�وبولوجيــا.
أ
ت
كاديميــون
لقــد اتّ
ـ� نفذّ هــا ال ّ
ضــح لنــا بعــد عمــل تمســح للدراســات الـ ي
آ
ـانية منــذ
ف ي� مجلــة «الداب والدراســات» الـ
ـ� قــام بهــا مركــز البحــوث إ
النسـ ّ
ي
ت
ت
ـ�
ـ� نفّذتهــا وزارة التنميــة
ّ
نشــأته ،والدراســات الـ ي
االجتماعيــة ،والدراســات الـ ي
قــام بتنفيذهــا المرصــد االجتماعــي مــن خــال مجلــس البحــث العلمــي ،أنَّــه
ال توجــد دراســة علميــة عمانيــة ف� أ
ال ثن�وبولوجيــا ،ف� ي ن
حــ� وجدنــا تطبيــق
ي
ّ ُ ّ ي
أ
للروائيــة جوخــة الحار ّثيــة،
ال ثن�وبولوجيــا ف ي� دراســة روايــة «ســيدات القمــر»
ّ
للروائيــة هــدى الجهوريّــة ،وروايــة «البــاغ»
وروايــة «ســندريالت مســقط»
ّ
أ
ئ
ض
ـا�... ،إلــخ.
لبـ شـرى خلفــان ،وروايــة «مالئكــة الجبــل الخـ
ـر» لعبــدهللا الطـ ي
أ
أكاديمياً
تخصصـاً
وهــذا يعـن ي أنَّــه عىل الرغم مــن عدم وجــود ال ثن�
وبولوجيــا ّ
ّ
أ
ف
ـ� والدبــاء � المجتمــع ُ ن
ـتقل ،فإنَّهــا تمثــل مجال اهتمــام للمثقفـ ي ن
مسـ ّ
ما�.
الع ي
ي
أ
ث
وبولوجيــ�ن
ن
الباحثــ� الن�
المثــر لالهتمــام أيضــاً ،قيــام عــدد مــن
ومــن
ي
ي
ي
أ
ن
ث
ن
العمــا� ،عــى ســبيل
وبولوجيــة عــى المجتمــع
وروبيــ� بدراســات أن�
ال
ي
ّ
ي
المثــال Mandana Limbert؛ فقــد قامــت بإعــداد دراســة ث
وبولوجيــة
أن�
ّ
تحــت عنــوان In the time of Oil; piety, memory and social life in an
المريكيــة المتخصصــة ف� أ
 .Omanكمــا قامــت الباحثــة أ
ال ثن�وبولوجيــا Dawn
ّ
ّ
ي
ف
ث
ـتمرت ف ي� دراســته أكـرث مــن
 Chattyبإعــداد بحــث أن�وبولوجــي ي� ُعمــان ،اسـ ّ
عـ شـر ســنوات بعنــوان Mobile pastoralists development planning and
 ،social change in Omanكمــا نجــد أ
ال ثن�وبولوجــي  Fredrik Barthقــام
بدراســة مدينــة صحــار .Sohar; culture and society in an Oman
أن�وبولوجيــا المجتمــع ُ ن
فــأن تكــون ث
ط اهتمــام المثقفـ ي ن
ـا� مح ـ ّ
ـ�
العمـ ي
أ
أ
أ
ـ� ال ثن�وبولوجيـ ي ن
ـ� والباحثـ ي ن
والدبــاء العمانيـ ي ن
ـ� الجانــب ،هــو بمثابــة الحافز
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ش
ـ� العلمــي االجتماعــي
فالــذي عــى أساســه يمكــن تطويــر هــذا المجــال البحـ أي
ـن هــذا الحضــور الطاغــي للباحثـ ي ف
ـ� االجانــب ليــس ظاهــرة
ي� ُعمــان .ولكـ َّ
أ
التحديــات الــ�ت
تحــد آخــر مــن
ّ
بــأي حــال مــن االحــوال ،وهــو ٍّ
صحيــة ّ
ّ
ي
ف
ف
االجتماعيــة عامــةً وبعلــوم
ـوم
ـ
بالعل
ـه
ـ
عاقت
�
ـا�
ـ
م
الع
ـع
ـ
المجتم
ـه
ـ
تواج
ُ
ّ
ي ي
أ
ش
خاصــة.
االجتمــاع واالن�وبولوجيــا ّ
خاتمة:

تثبــت الوقائــع والتحاليــل ت
أن الســعي نحــو فتــح
الــ� ك ّنــا بصددهــا َّ
ي
آ
ف
ملحــة
االفــاق أمــام الجــرأة
العلميــة ي� تنــاول فقضايــا المجتمــع ف�ورة ّ
ّ
أن إعــادة النظــر ي� مســألة تعليــم ّ
طــاب علــم
بالنســبة إىل ُعمــان ،كمــا َّ
الع ي ف
كبــ� ،إذ ال يمكــن
مانيــ� باللغــة
المحليــة فقــط ذات إلحــاح ي
االجتمــاع ُ
َّ
ف
تخصصــه ،وهــو ال يجيــد ّإال لغتــه
للمــرء أن يواكــب المسـ ّ
العلميــة ي� ّ
ـتجدات أ ّ
العمــا�ف
ّ
المحليــة فقــط .ويرتبــط هــذا االفــق ف بأفــق تطويــر علــم االجتمــاع ُ ي
بتوجيــه مخرجــات علــوم االجتمــاع ي� ســوق العمــل إىل مكانهــا الصحيــح؛
ف
البحثيــة وإفســاح المجــال
يقتــى إنشــاء العديــد مــن المراكــز
وهــو مــا
ّ
ي
وتطورهــا.
لنشــأة ّتيــارات فكريّــة مختلفــة ّ
إن إعــادة النظــر ف� وجــود تخصــص أ
اال شن�وبولوجيــا ،والقيــام بدراســات
َّ
ّ
ي
أ
ش
ش
وبولوجيــة
متخصصــة للدراســات االن�
بحثيــة
أن�
ّ
ّ
وبولوجيــة ،وإنشــاء مراكــز ّ
ّ
أ
كفيــل بــأن يبـ ي ّ ف
ـى والعلمي بعلــوم االجتمــاع واال شن�وبولوجيا
أن إ
ـ� َّ
االيمان العمـ ي
منهجيــة إالعــادة تفعيلهمــا عــى الوجــه الصحيــح
تحــول إىل سياســة
فقــد ّ
ّ
فاعليــة علــوم االجتمــاع
ي� خدمــة
المجتمــع والتنميــة ،مــع االنفتــاح عــى ّ
أ
ف
المتقدمــة.
واال شن�وبولوجيــا ي� المجتمعــات
ّ
المصادر:

موقع جامعة السلطان قابوس ،كلية آ
االجتماعية
االداب والعلوم
ّ
ّ
www.squ.edu.om/squ-ar
دليل ملخصات علم االجتماع ،كلية آ
االجتماعية
االداب والعلوم
ّ
ّ
ّ
بجامعة السلطان قابوس.
goo.gl/WG44pt
نسانية
كتيب :مركز البحوث إ
اال ّ
www.squ.edu.om/hrc
االجتماعية ،إعداد دائرة الدراسات
 دليل سلسلة الدراسات والبحوثّ
ش
االجتماعية 2014م.
والمؤ�ات
ّ
goo.gl/Gb696W
نسانيةwww.squ.edu.om/hrc .
كتيب :مركز البحوث إ
اال ّ
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بقلم:
د .نور الدين الزاهي

مغر� وأستاذ
أكاديمي ب ي
علم االجتماع

«ال ّربيﻊ العربي»
في خطاب
العلوم االجتماعية
بالمغرب
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مقدمة:

كيــف تل ّقــى علمــاء االجتمــاع والتاريــخ والسياســة المغاربــة مــا حــدث ف ي�
بلــدان عربيــة عديــدة منــذ شــهر دجنـ بـ� 2010؟
رحــل رئيــس الجمهوريــة التونســية تحــت ضغــط ثــوار البلــد ،وبعــده
اعتقــل حسـ فـ� مبــارك ،وتــاه قتــل معمــر القـ ف
ـذا� ،وانخــرط اليمــن وســوريا ف ي�
ي
ي
ـح االطاحــة بحاكميهــا ،وتململــت جماهــ� بـ ت
ـا� البلــدان المغاربيــة
نفــس مطمـ
إ
ي
ي
أ
ف
والعربيــة ف ي� المغــرب واالردن والجزائــر إالعــان انخراطهــا ي� مطمــح وضــع
ـياس.
الحــد لاســتبداد السـ ي
أحــداث متتاليــة تابعهــا علمــاء االجتمــاع والتاريــخ والسياســة المغاربــة،
ومنهــم مــن انخــرط فيهــا داعم ـاً بحضــوره وحواراتــه مســارها ،ومنهــم مــن
شــغل «حكمــة الرصانــة ت
وال�يــث» لرؤيــة مآالتهــا ،وفضــل البعــض مــن
ّ
معت�ينهــا
ـ
المغ
ـتثناء
ـ
«االس
ـرة
ـ
بفك
ـا
ـ
مواجهته
ـة
ـ
الريع
صنــاع المعرفــة
ـر�» ،ب
بي
ف
أطروحــة علميــة يثبتهــا التاريــخ ،و�عــة الملكيــة المغربيــة ي� االســتجابة
عــ� خطــب ملكيــة ،وبعدهــا إدخــال
لمطالــب حركــة  20بف�ايــر (شــباط) ،ب
تعديــات عــى الدســتور القديــم وتقديــم دســتور  2011بوصفــه البديــل
ـر� ،وإىل جانبهــم
المائــم للحظــة .لــم ينتــج مؤلفــو فكــرة االســتثناء المغـ ب ي
مروجــو فكــرة المؤامـرات الخارجيــة ،مــا يذكــر بخصــوص مــا حــدث ،وكانــت

على الرغم من
قوتها وتاريخها
ّ
اليساري ،لم تنخرط
العلوم االجتماعية
بالمغرب بقوة في
تناول موضوعة
«الربيع العربي»
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االعاميــة المؤثثــة للمشــهد الصحفــي
مهماتهــم تســتهدف الخرجــات إ
ش
واالعامــي البــري الداعمــة بشــكل ال مــروط لبقــاء الحــال عــى مــا هــو
إ
عليــه ،تــارة باســم كونهــم الخـ بـ�اء ومستشــاري القنــوات التلفزيونيــة ،وأخــرى
باســم كونهــم رؤســاء مراكــز البحــث االسـ تـ�اتيجي .لذلــك ،لــن يجــدوا موقعــا
لهــم ضمــن مــن ســنعتمد كتاباتهــم الســتقصاء كيفيات تلقــي علمــاء االجتماع
والتاريــخ والسياســة المغاربــة وتفاعلهــم العلمــي مــن مواقــع تخصصهــم
ـر�».
مــع مســارات انطــاق «الربيــع العـ ب ي
عــى الرغــم مــن قوتهــا وتاريخهــا اليســاري ،لــم تنخــرط العلــوم
العــر�»؛
االجتماعيــة ف ي� المغــرب بقــوة ف ي� تنــاول موضوعــة «الربيــع
بي
فالكتابــات المجتهــدة ،ت
والــ� كانــت لهــا جــرأة خــوض مغامــرة المقاربــة
ي
مــن زوايــا تخصصيــة ،وإنجــاز إصــدارات بهــذا الشــأن تعــد عــى أصابــع
أ
والكث�يــن ف ي� إجـراء الحــوارات ،والمشــاركة ف ي� لقــاءات
االيــدي .لقــد انخرطنــا
ي
علميــة وعموميــة ،لكــن تجــاوز هــذه العتبــة والعبــور إالنتــاج آثــار مكتوبــة،
ظـ ّـل مــن ح ـ ّظ أكاديميـ ي ف
ـ� قائــل .فقــد أصــدر عالــم السياســة عبــد الحــي
مــودن والمــؤرخ عبــد أ
االحــد السـ ت
ـب� وعبــد الحــي مــودن والصحفــي إدريــس
ي
كســيكس ،مؤلفــا تحــت عنــوان« :أســئلة حــول انطــاق الربيــع
العــر�»،1
بي
دشــنها بمؤلف
وأصــدر عالــم االجتمــاع مصطفــى محســن منشــورات عديــدةّ ،
«بيــان ف� الثــورة :هوامــش سوســيولوجية عــى ت ف
العــر� ســنة
مــ� الربيــع
بي
 ،2»2012يوختمهــا بكتــاب ف
ـر�
ـ
الع
ـوري
ـ
الث
اك
ر
ـ
الح
ـاض.
ـ
االنتف
كان
ـدء
ـ
الب
«�
بي
ي
السب� إدريس كسيكس ،أسئلة حول انطاق الربيع العر� ،كلية آ
 - 1عبد الحي مودن عبد أ
االحد ت
االداب والعلوم
بي
ي
االنسانية ،الرباط  62 ،2012،ص.
إ
م� الربيع العر� ،ضفاف ،ب�وت ،ودار أ
 - 2مصطفى محسن ،بيان ف� الثورة :هوامش سوسيولوجية عى ت ف
االمان،
ي
يب
ي
الرباط ،ومنشورات االختاف ،الجزائر ،الطبعة أ
االوىل 208 ،2012 ،ص.

لم تراكم العلوم
االجتماعية بالمغرب
تجربة تذكر في
تفكير حدث الثورة
وأشكال الغليان
االجتماعي الجماعي
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بـ ي ن
ـ� خيــارات الشــعوب وحســابات النخــب ومتاهــات التحــول الديمقراطي»،3
وهــو عبــارة عــن حــوار مطــول صــدر ســنة  ،2016مثلمــا أصــدر عالــم االجتمــاع
ـر�».4
أحمــد ش�اك مؤلفــا ســنة  2017تحــت عنــوان« :سوســيولوجيا الربيــع العـ ب ي
أوال :سياق التلقي وضغوطاته المعرفية

لــم يكــن مــن اليسـ يـر انفــات جميــع الباحثـ ي ن
ـ� المغاربــة الجا ّديــن مــن
ضغوطــات الســياق الــذي أطــر اســتقبالهم لحــدث مــن حجــم مــا عاشــته
مجتمعــات المغــرب والمـ شـرق العربيـ ي ن
نعت�هــا تفقــد التفكـ يـر
ـ� ،ضغوطــات ب
ف
حريتــه ،وتقيــد تحــرره مــن فــرط ثقلهــا الضاغــط ،ومــن ثــم تضعــه � نز
م�لــة
ي
م�لــة رد الفعــل العاطفــي المتعاطــف نز
ـ� نز
بـ ي ن
وم�لــة الحائــر المحتمــي بحــذره
المنهجــي.
أوىل هــذه الضغــوط تمثــل ف ي� كــون الحــدث كان مفاجئــا ومباغتــا للجميــع،
والتفكـ يـر تحــت ضغــط المفاجــأة ،ليــس ش�طــا علميــا آمنــا إلنتــاج معرفــة
أ
ت
ـ� تضــع
مطابقــة ،فلنــه يهــدد بقــوة بانجـرار العقــل إىل قوتــه االنفعاليــة ،والـ ي
الباحــث ي� نفــس ش�ط الفاعــل ،والــذي هــو ش�ط غليــان اجتماعــي جماعــي.
اليمــان
ضمــن ســياقات الغليــان االجتماعــي ينحــو
التفكــر نحــو منطــق إ
ي
ف
النســانية أو الدينيــة أو اليســارية ،ي� موضوعاته.
واالعتقــاد ،ســواء بمضامينــه إ
ن
ـا� هــذه الضغــوط ،يتمثــل ف ي� كــون العلــوم االجتماعيــة بالمغــرب لــم
ثـ ي
ف
تفكــر حــدث الثــورة وأشــكال الغليــان االجتماعــي
تراكــم تجربــة تذكــر ي� ي
ض
ـا� وإىل حــدود  ،2010ظلــت العلــوم
الجماعــي .فمنــذ ســتينيات القــرن المـ ي
االجتماعيــة بــكل مكوناتهــا تنقــب وتبحــث ضمــن أطروحــة كـ بـرى هــي أطروحــة
ـر� وإمــارة المؤمنـ ي ن
ـ� عــى إنتــاج آلياتهــا
االســتمرارية ،وقــدرة المخــزن المغـ ب ي
الســلطوية والتســلطية وإعــادة إنتاجهــا عــى امتــداد عقــود وقــرون إىل الدرجــة
ت
ـ� أصبــح معهــا تنــاول موضوعــات إمكانيــات إرســاء الديمقراطيــة نظام ـاً
الـ ي
النســان مطلبـاً رهينــا ومرهونـاً بضغوطــات
سياســياً واجتماعيـاً ومعهــا حقــوق إ
دول القــوة الخارجيــة .ف ي� مثــل هكــذا وضــع علمــي ليــس للباحــث أيــة حمايــة
علميــة تأتيــه مــن تخصصــه :ال عــدة منهجيــة ،وال مفاهيــم وال تجــارب تحليلية
أو نتائــج يمكــن فحصهــا والتحــاور معهــا .التفكـ يـر تحــت ضغــط حالــة اليتــم
المعـ ف
ـر� والعلمــي هــذه ،ال يبقــى أمــام الباحــث ســوى منفــذ المغامــرة ،بــكل
ي
مــا لهــا مــن جـرأة تحســب لهــا ،وضعــف يعــود عليهــا بإنتــاج أ
الحــكام ولــوك
الشــعارات.
ـابقيه ،لذلــك هــو يورطنــا
ثالــث هــذه الضغــوط أقـ ّـل موضوعيــة مــن سـ ْ
نحــن الباحثـ ي ن
الرادة الفرديــة
ـ� أك ـرث ممــا ينتســب لـ شـروط موضوعيــة تفــوق إ
ف
للباحــث .يتمثــل هــذا الضغــط � كــون جميــع الباحثـ ي ن
ـ� والخـ بـراء بالمغــرب،
ي
ســيؤلفون إجماعهــم ،قبــل الثــورة التونســية بســنوات ليســت بالكثـ يـرة ،حــول
تونــس بوصفهــا أنموذجــا تنمويــا يمكــن اســتنبات تجربتــه ف ي� مجــال التعليــم
والصحــة واالقتصــاد وحريــة المـرأة ومحاربــة الفقــر والبطالــة ...ف ي� المجتمــع
المغــر� .كيــف يمكــن لهــذا أ
النمــوذج التنمــوي الناجــح أن يكــون هــو البلــد
بي
ف
العر� ي ن
ب� خيارات الشعوب وحسابات النخب
 - 3مصطفى محسن ،ي� البدء كان االنتفاض! :الحراك الثوري ب ي
ومتاهات التحول الديمقراطي :حوار نقدي مفتوح ،منشورات ضفاف ،يب�وت 214 ،2016 ،ص.
العر� ،مقاربات ش
للن� والتوزيع والصناعة الثقافية ،فاس 500 ،2017 ،ص.
 - 4أحمد ش�اك ،سوسيولوجيا الربيع ب ي

يفضل الباحث
الحي
المغربي عبد
ّ
مودن ،نعت ما
عاشته المجتمعات
العربية منذ ديسمبر
(كانون األول) 2010
بالحالة االستثنائية
في التاريخ السياسي
العربي ،ويقترح
توصيفه بـ «الرجة
الثورية»
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أ
االول الــذي تحــدث فيــه ثــورة شــباب يدينــون فيــه عـ بـ� شــعاراتهم كل مــا
ف
االصاحيــة؟ لقــد ّ
ظــل
اعتــ� أنموذجــا يحتــذي بــه المغــرب ي� مشــاريعه إ
ب
االعجــاب بتونــس قبــل ثورتهــا
ضغــط هــذا الســؤال مكتومــا ،مثلمــا ظــل إ
ف
وبعدهــا واحــداً؛ مفارقــة لــم ش
ف
الباحثــ� المغاربــة ي� هــذا
تــ� حفيظــة
ي
المجــال.
رابــع هــذه الضغوطــات ال يقــل صعوبــة عــن ســابقه ،ويتمثــل ف ي� كــون
الصــورة والتمثــل اللذيــن ســادا داخــل العلــوم االجتماعيــة ف ي� المغــرب عــن
الشــباب ،وهــم زعمــاء الحــدث ســواء مــع حركــة  20بف�ايــر (شــباط) المغربيــة
وغ�هــا ظلــت ســلبية تمامــا.
أو مــع قيــادات الثــورة التونســية والمريــة ي
ف
ف
ت
ا�
الامبــاالة والعنــف والعــزوف عــن السياســة واالرتمــاء ي� الزمــن االفــ� ي
وغ�هــا ،ظلــت الســمات والمداخــل لــكل اللقــاءات الفكريــة حــول موضوعــة
ي
أ
كــ�
الشــباب .كيــف يمكــن لشــباب بهــذه الســمات أن يحــدث الحــدث اال ب
ـياس للمجتمعــات العربيــة المعــا�ة؟ ســؤال ظـ ّـل ضغطــه
ف ي� التاريــخ السـ
ي
ضــدي
ســت�ز بشــكل
تفكــ� «الربيــع
أيضــا مكبوتــاً ،وآثــاره ف ي�
العــر�» ب
ي
ّ
بي
ومعكــوس ف ي� مديــح مقــدس لشــباب الثــورة.
خامــس هــذه الضغــوط ،كــون المغــرب لــم ينجــز ثورتــه ،ال بشــكل
ســلمي وال بشــكل عنيــف ،وهــو مــا يفــرض عــى الباحــث موضعــة حركــة 20
بف�ايــر (شــباط) المغربيــة وتوصيفــه ضمــن هــذا المــد العــام ،وموضعــة
ـر� وتصنيفــه ضمــن أنظمــة االســتبداد أو خارجهــا.
ـياس المغـ ب ي
النظــام السـ ي
ف ي� ظــل هــذه الضغــوط ،كيــف ســيتناول عالــم السياســة والمــؤرخ
العــر�»؟
«الربيــع
والسوســيولوجي
بي
بي
المغــر� حــدث ّ

يخلص مصطفى
محسن إلى كون
ثورات «ال ّربيع
العربي» ليست
سوى تلك الشرارات
األولى التي انقدحت
تردي
في هشيم ّ
أوضاعنا العربية
الراهنة ،لتشكل
إحدى أهم وأكبر
السرديات الثورية
ّ
في العالم
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ثانيًا :قراءات

والرجة الثورية العربية:
عالم السياسة ّ
المغــر� ف ي� العلــوم السياســية ،عبــد الحــي مــودن،
يفضــل الباحــث
بي
أ
ـم� (كانــون االول)  2010بـــ
نعــت مــا عاشــته المجتمعــات العربيــة منــذ ديسـ ب
ف
ت
ـر� ،مثلمــا يقــ�ح توصيفــه
ـياس العـ ب ي
«الحالــة االســتثنائية» ي� التاريــخ السـ ي
بـــ «الرجــة الثوريــة» .رجــة ،ســماتها الكـ بـ�ى كونهــا لــم تحــدث ضـ ّـدا عــى
ـ�ل مطالبهــا ف� الحاجيــات الماديــة للمواطنـ ي ف
عــدو خارجــي ،ولــم تخـ ت ف
ـ� ،بــل
ي
تعــدت ذلــك إىل طــرح قضايــا ومطالــب غـ يـ� ماديــة مــن مثــل مطلــب الحريــة
والكرامــة ومحاربــة الفســاد ،كمــا أن فاعلهــا المحــرك لــم يكــن هــو الجيــش
أو أ
االح ـزاب المنظمــة ،بــل الشــارع .كيــف يمكــن أن نفهــم مــا يجــري مــن
أحــداث تتعاقــب برعــة محـ يـ�ة ،وقابلــة لاســتمرار مســتقبا ف ي� اتجاهــات
عديــدة ممكنــة؟ ذاك هــو الســؤال الــذي ســيعمل الباحــث عبــد الحــي مــودن
االجابــة عنــه ،عـ بـ� إرســاء تحذيــر منهجــي وموضعــة «الرجــة الثوريــة»
عــى إ
ف
ضمــن ســياق مــا راكمتــه العلــوم االجتماعيــة ي� هــذا البــاب.
منهجيــا ،يــرى الباحــث أن «الرجــة الثوريــة» العربيــة القائمــة لــم تســتقر
بعــد ،ولذلــك ،فــإن المقاربــات أ
االكاديميــة تجــد نفســها اليــوم مطالبــة ،ليس
بتفسـ يـ� مــا يجــري فحســب ،بــل هــي مجـ بـ�ة عــى قـراءة مــآالت الراهــن؛ أي
التنبــؤ بالمســتقبل.
تحليليـاً ،يرتكــز الباحــث عــى العلــوم االجتماعيــة ،وعــى علــم االجتمــاع
ـياس منهــا عــى الخصــوص ،لمــا راكمــه مــن معرفــة غنيــة ف ي� معالجتــه
السـ ي
للســؤال الــذي نطــرح اليــوم :لمــاذا يثــور النــاس ويحتجــون ،وكيــف يفعلــون
ذلــك؟ مــا هــي مــآالت الثــورات العربيــة؟ وبعــد عــرض مفهــوم الثــورات
ف ي� المــدارس البنيويــة ،ســواء ف ي� صيغهــا الماركســية أو التنمويــة وكشــف
محدوديتهــا ،ســيخضع مــودن الثــورات العربيــة ،والتونســية منهــا خصوصــا،
إىل القــراءة مــن زاويــة مــا يعــرف اليــوم بالحــركات االجتماعيــة الجديــدة،
بمفاهيمهــا ومقارباتهــا :تعبئــة المــوارد ،الفــرص السياســية ،التأطـ يـ� وإضفــاء
ف
يف
المعــ�
الفاعلــ� لمعانيهــم عــى الوقائــع ،ومــن ثــم تشــكيل إطــارات
المحفــزة للفعــل االحتجاجــي والثــوري.
خاصــة ذلــك ،كــون العلــوم االجتماعيــة الغربيــة ،أ
واالنجلوساكســونية
خاصــة ،تبقــى الملجــأ العلمــي لقــراءة مــا يحــدث ،بحكــم كــون العلــوم
االجتماعيــة ف ي� المجتمعــات العربيــة تدخــل متأخــرة لمجال المعالجــة العلمية
لاحتجاجــات والثــورات ،أ
االمــر الــذي يجعــل الباحــث ينبــه إىل تجنب الســعي
إىل «اخـ تـ�اع العجلــة» ف ي� معالجــة هــذه الرجــة الثوريــة العربيــة.
المؤرخ وعودة الحدث
أ
ت
ـب� مفهــوم الحــدث ،لتوصيــف
يُشــغّ ل المــؤرخ المغـ ب ي
ـر� عبــد االحــد السـ ي
ـاىل يحمــل
ثــورات «الربيــع العـ ب ي
ـر�» ،ويحــدد منــذ البدايــة ،كــون الحــدث الحـ ي
ف
ـى .فقــد أصبحــت مجتمعاتنــا
مفارقــة كـ بـ�ى تتمثــل ي� جدليــة العالمــي والمحـ ي
كبــ�ة ي ف
بــ� التحــول التكنولوجــي العالمــي وتحوالتهــا
تعيــش تقاطعــات ي

يسعى الباحث
مصطفى محسن
في بيان الثورة إلى
استنهاض همم
العلماء والباحثين
العرب في العلوم
االجتماعية لمساءلة
فكرية ونقدية لما
يجري
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ت ف
ا� ،فضــاء
االجتماعيــة والثقافيــة ،لدرجــة أصبــح معهــا الفضــاء االفــ� ي
عموميــا موازيـاً ،ومتجــاوزاً لــكل القيــود المفروضــة داخــل الفضــاء االجتماعــي
الواقعــي ،مــن قبيــل الرقابــة والطابوهــات .لقــد مكــن هــذا التقاطــع الثــورات
العربيــة ،بوصفهــا حدث ـاً ،مــن أن تصبــح ثــورات منظــورة مــن طــرف العالــم
ككل ،حيــث أصبحــت قــدرات إاالعــام جــزءا مــن الحــدث ذاتــه ،لدرجــة أن
إيقاعــات إاالعــام أصبحــت فاعلــة ف ي� إيقاعــات الحــدث ،بــل رفعتــه إىل مصــاف
التحــوالت الديمقراطيــة الحاصلــة ف ي� العالــم المعــا� .لقــد نعتــه المحللــون،
ت
الــ�
وإىل جانــب «الربيــع
بي
العــر�» ،بـ»الموجــة الديمقراطيــة الجديــدة» ي
ســتخلف الموجــات الديمقراطيــة الســابقة .وهــذه كلهــا أمــور تثبــت كــون هــذا
ـى.
الحــدث قــد اكتســب قيمــة إنســانية كـ بـ�ى وصــدى تجــاوز إاالطــار المحـ ي
أ
ت
ـب� ،بـ ي ف
ـ� ثــاث دوائــر؛ أوالهــا
ير ّكــب الحــدث ،حســب عبــد االحــد السـ ي
انتمــاء شــباب الفايســبوك إىل قيــم معولمــة ،وثانيهــا انتقــال عــدواه مــن
البلــدان الـ تـ� انطلــق منهــا إىل دول عربيــة أخــرى ،وثالثهــا تعبـ يـ� الفاعلـ ي ف
ـ�
ي
اع�ازهــم بانتمائهــم لمجالهــم الوطـ ف
العلـ فـ� عــن ت ف
ـ� .وهــذه تركيبــة تســتدعي
ي
ي
إن التحــوالت الـ ت
ـ� تعيشــها
ككل.
ـة
ـ
المنطق
ـخ
ـ
تاري
ـة
ـ
كتاب
ـادة
ـ
إع
ـتوجب
وتسـ
آ ي
المنطقــة ينتمــي إيقاعهــا إىل المــدد الطويلــة ،لذلــك فالباحــث االن ،ال يتمثــل

ســوى الحــدث الــذي يعــج بالممكنــات واالحتمــاالت .أمــا المواطــن ،فإنــه
ف
االعــام ،ويتط ّلــع ف� الحـ ي ف
ـ�
يعيــش تحــت ضغــط زمــن متابعــة الحــدث ي� إ
ي
ذاتــه إىل زمــن اســتيعاب الحــدث.
السوسيولوجي واالنتفاض:
ـر� مصطفــى محســن عــى توصيــف
لــم يســتقر عالــم
االجتمــاع المغـ ب ي
ف
معـ ي ف
ـم�
ـ� واحــد لمــا حصــل ي� المجتمعــات العربيــة والمغاربيــة منــذ ديسـ ب
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(كانــون أ
االول)  ،2010مثلمــا لــم يكتــف بالمعالجــة التحليليــة ،بــل زاوج بـ ي ف
ـ�
العــر�» .ف ي�
باغــة االســتنهاض ،وباغــة متابعــة مــا نعتــه بـــ «االنتفــاض
بي
مكتوبــه الــذي حمــل عنــوان «بيــان ف ي� ال ّثــورة :هوامــش سوســيولوجية عــى
تف
العــر�» ،والــذي صــدر ســنة  2011ف ي� منابــر متعــددة وبصيــغ
الربيــع
بي
مــ� ّ
العر� وأســئلة الفكــر السوســيولوجي :بيان
مختلفــة مــن مثــل «ثــورات الربيــع ب ي
للتأمــل والفهــم واالسـ ش
ـتراف» ،يســعى الباحــث مــن ورائــه ،اســتنهاض همــم
ف
العلمــاء والباحثـ ي ف
ـ� العــرب ي� العلــوم االجتماعيــة لمســاءلة فكريــة ونقديــة
ف
لمــا يجــري ،دافعــه ي� ذلــك ف�ورة ربــط العلــوم االجتماعيــة بالمســاءلة
النقديــة لـــ «الثــورة» ف ي� أبعادهــا ودالالتهــا المختلفــة ،وكــذا رصــد وفهــم
مختلــف العوامــل أ
ت
الــ� ســاهمت ف ي� انــدالع انتفاضــات «الربيــع
واالســباب ي
والعــ� المســتفادة فكريــا
العــر�» .كل ذلــك أالجــل اســتخاص الــدروس
ب
بي
ـر�» وتفاعاتــه وامتداداتــه،
ـ
الع
ـع
ـ
«الربي
ـذا
ـ
ه
ـار
ـ
آث
ـن
ـ
م
ـا
ـ
وحضاري
ـيا
ـ
وسياس
بي
أ
ف
والجــل اســتعادة علمــاء االجتمــاع والمثقفـ يـ� العــرب بعضــا مــن مبادراتهــم
ومواقعهــم وأدوارهــم الغائبــة أو المغيبــة ف� الغالــب ،ت
وحــ� يســاهموا
ي
بذلــك ف ي� إنتــاج معرفــة مطابقــة.
ف
ت
ـ� ســتليه رزمــة مــن التوصيفــات
تحــر داخــل هــذا البيــان والكتابــات الـ ي
المتتاليــة والمتجــاورة مــن مثــل« :الحــراك الثــوري» ،و»ثــورات الربيــع
العــر�» ،و»الربيــع الديمقراطــي» ،و»الربيــع الثــوري» ،و»النهــوض
بي
ـر�» ،وهــو مــا يـ ش
ـؤ� عــى
ـ
الع
ـاض
ـ
و»االنتف
»،
ـر�
ـ
الع
اك
ر
ـ
و»الح
»،
ـر�
بي
بي
العـ ب ي
كــون الباحــث ال يهمــه أمــر ضبــط التســمية والتوصيــف ،عــى الرغــم مــن
ت
ت
ـ�
أنــه سـ
ـينتر لتســمية «االنتفــاض» ،والـ ي
ـ� ســيختارها عنوانــا لمؤلفــه فال�كيـ ب ي
ف
الــذي جــاء ي� صيغــة حــوار مطــول أجـراه معــه الباحثــان المغربيــان ي� علــم
ف
ف
«� البــدء كان االنتفــاض؛
االجتمــاع رشــيد جرمـ ي
ـو� ومحمــد مصبــاح وعنوانــه :ي
ـر� بـ ي ف
ـ� خيــارات الشــعوب وحســابات النخــب ومتاهــات
الحـراك الثــوري العـ ب ي
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التحــول الديمقراطــي» .ف ي� هــذا المؤلــف الحــواري ،سـ يـ�كب مصطفى محســن
ّكل رؤاه الســابقة ف ي� الموضــوع ،وسيســتعيدها ف ي� صيغتهــا التحليليــة ضمــن
ت
الــ� ظــل ثابتــا عليهــا ،وداعيــا إليهــا منــذ
نفــس ز
اويــة النظــر والمقاربــة ي
أ
ت
ـ� ينعتهــا بـــ «المنظــور النقــدي متعــدد االبعــاد» ،تــارة ،وأخــرى،
عقــود ،والـ ي
ـى المفتــوح».
بـــ «المنظــور النقــدي التكامـ ي
ـموىل ،ال يخفــي الباحــث اختياراتــه
أ ضمــن هــذا المنظــور الشــامل والشـ ي
العــر�»،
االيديولوجيــة القوميــة العربيــة ،وهــو يعالــج قضايــا «الربيــع
بي
ســواء مــن حيــث مــا ينبغــي أن تحققــه ،أو مــن حيــث ماهيتهــا ومكتســباتها
ـر�» تتــم ضمــن اختيــار عــام ،يعلــن ضمنه
وأعطابهــا .فقـراءة «الربيــع العـ ب ي
ش
مصطفــى محســن اعتقــاده وإيمانــه بـــ «المــروع النهضــوي والقومــي
مروعــا تجــب آ
المشـ تـ�ك» ،ش
االن مراجعــة مفاهيمــه عــن الوحــدة والقوميــة
معتــ� ًا أن كل مــا يحــدث مــن حــراك وانتفــاض وثــورات...
والعروبــة،
ب
ف
ش
ويعــززه ويحفــزه ويغــذي
يصــب ي� مــروع ال ّنهــوض القومــي
عليــه أن
ّ
ّ
ـر�» (المؤلــف هــو مــن يضعهــا
روافــده .لقــد حققــت «ثــورات الربيــع العـ ب ي
ف
ـ� مزدوجتـ ي ف
بـ ي ف
ـ�) مكتســبات وإيجابيــات ،يركبهــا الباحــث ي� كونهــا بفضــل
ومتغــ�ات
هبــات ،ريــاح وعــي جديــد بالتحــرر،
ي
مــا حملــت معهــا مــن ّ
ومســتجدات سوســيو -سياســية وفكريــة وقيميــة وحضاريــة فريــدة ،قــد
و ّفــرت لمجتمعاتنــا ،أف ـرادا وجماعــات ونخبــا وأنظمــة حكــم ومؤسســات
ومنظومــات ثقافيــة ...مــا ال يســتهان بــه مــن فــرص وإمكانــات فهــم عميــق
للــذات وللغـ يـ� وللعالــم مــن حولنا ،ومــن فــرص ش
و�وط المراجعــة النقدية
لواقعنــا الموضوعــي ،لمقوماتــه وأعطابــه ولعنــا� القــوة والضعــف �ف
ي
مكوناتــه وبنــاه .إنهــا المحـك ّّات أ
االساســية الختبــار مســتوى توفقنــا ف ي� إنضاج
«النــواة الصلبــة والدعامــة المفصليــة» أال ّي مـ شـروع مجتمعــي ديموقراطــي
ش
ـدا�.
حـ ي
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ـر�» ،فإنهــا ،حســب
ولكــن وبالمــوازاة مــع مــا حملتــه ثــورات «الربيــع العـ ب ي
مصطفــى محســن ،لــم تنتقــل بعــد إىل مرحلــة مــا بعــد الثــورة إال عــى
أ
الربيــع لــم يزهــر بعــد ،ولــم
مســتوى جـ ي
ـز� مجــازي محــدود ،مثلمــا أن هــذا ّ
خ�اتــه عطــاء عميقــا مــن
ينقلنــا إىل صيــف مزدهــر غامــر بالعطــاء .قــد تفجــر ي
االنســانية ،كمــا
أفيــاء الحريــة والديمقراطيــة والعدالــة االجتماعيــة والكرامــة إ
صدحــت بذلــك شــعارات ثوراتــه المتحديــة الهــادرة.
ـر�
وبنــاء عــى كل ذلــك ،يخلــص الباحــث إىل كـ
ـون ثــورات الربيــع العـ ب ي
ليســت ســوى تلــك الـ شـرارات أ
ف
االوىل ،الـ ت
ـ� انقدحــت ي� هشــيم تــردي أوضاعنا
ي
العربيــة الراهنــة ،لتشــكل إحــدى أهــم وأكـ بـ� الرديــات الثوريــة ف ي� العالــم،
وحدثــا اجتماعيــا وسياســيا وحضاريــا مفصليــا ف ي� تاريخنــا الحديــث المعــا�.
سوسيولوجيا الثورات التأسيساتية:
المغر� أحمــد ش�اك مؤلفــه «سوســيولوجيا الربيع
يقــدم عالــم االجتمــاع
بي
ف
ـر� أو الثــورات التأسيســاتية» بشــكل منظــم ي� هندســته العامــة وواضــح
فالعـ ب ي
أ
ي� اختياراتــه لفعــل التوصيــف والطروحــة القـراءة الفهــم ،رغمـاً عــن مباغتــة
الحــدث للجميــع ،وقلــة إمكانــات بنيــات البحــث العلمــي مقابــل متطلبــات
البحــث والمتابعــة الميدانيتـ ي ف
ـ� لمــا جــرى ف ي� امتداداتــه الزمنيــة والجغرافيــة.
يقــدم الباحــث بحثــه المتضمــن لمقدمــة وخمســة أقســام كـ بـ�ى محتويــة
لفصــول فرعيــة ،وخاصــات ،بصيغــة مركــزة يفتتحهــا بعــرض أ
االطروحــة
الناظمــة لمجمــوع هــده المكونــات والمتمثلــة ف ي� مصطلــح «التأسيســاتية»
الــذي ســيغطي بحضــوره مســألة التوصيــف ف� القســم أ
االول ،ومســألة
ي
الخطابــات ف� القســم الثـ ف
ـا� ،ومســألة المثقــف ف ي� القســم الثالــث ،ومســألة
ي
ي
االنتقــال الديمقراطــي وســحنات الــدول الجديــدة الـ ت
ـ� ستتشــكل ف ي� بلــدان
ي

يرى شراك
أن ”الثورات
التأسيساتية“ لها
أوجه نجاح عديدة
وعميقة ،بغض
النظر عن المآخذ
والهفوات ،وعلى
رأس هذه األوجه ،أن
الشعوب المعنية
قد طلقت خوفها
بالثالث
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الثــورات ف ي� القســم الرابــع ،وأخـ يـ�ا رصــد صــدى هــذه «التأسيســاتية» داخــل
ت
ـ� رافقــت حــدث الثــورات.
البيبليوغرافيــا الـ ي
ينتــر الباحــث أحمــد ش�اك ف ي� توصيفــه لمــا عاشــته المجتمعــات العربية
منــذ ديســم� (كانــون أ
االول)  2010لتوصيفهــا بكونهــا «ثورات» بالجمــع ،واضعا
ب
أ
بذلــك مجمــوع التوصيفــات االخــرى ،مــن «رجــة» و»انتفــاض» و»نهــوض»

و»حراك»...جانبــا بعــد فعــل عرضهــا وفحصهــا وبيــان قصورهــا .يتعلــق
أ
االمــر بثــورة ف ي� صيغــة الجمــع أوال بحكــم كونهــا تختلــف وتتمايــز ف ي� تفاصيلها
ت
ت
تأسيســا�
الــ� هــي بيــت القصيــد ،وبثــورة ف ي� صيغــة الجمــع ذات طابــع
ي
ي
أ
ت
ـر�» االطروحــة الكـ بـ�ى
ـا� لثــورات «الربيــع العـ ب ي
ثانيــا .يشــكل الطابــع التأسيسـ ي
أ
الناظمــة للمؤلــف ككل .إنهــا تأسيســاتية ،حســب الباحــث ،النهــا أوال تقــوم

عــى التأســيس ،بمــا هــو أس وأســاس وتأســيس وتأسيســات ،ومــا إضافــة
ت
ـ� ســتحولها إىل تأسيســاتية ســوى أالجــل غــرض بيــان تأسيســياتها
النســبة الـ ي
أ
ف
ـر� بمــا هــي
تلــك؛ وثانيــا النهــا ستشــكل فمبتــدأ الديمقراطيــة ي� العالــم فالعـ ب ي
ثقــا� .مبتــدأ ســيعرضه الباحــث ي� شــكل قطيعــة
نظــام
ســياس ومكــون ي
ي
أ
ش
منهجيــة مــع تاريــخ شــعوب شــمال إفريقيــا والــرق االوســط ،وبدايــة تطــور
جديــد ،ســيتخذ صيغــة بــروز مرحلــة سياســية وتاريخيــة جديــدة؛ وثالثــا أالن

ـياس جديــد
مــا عـ بـ�ت عنــه هــذه الثــورات ومارســته يرنــو مبدئيــا إىل نظــام سـ ي
مــن أجــل عــر جديــد يقطــع مــع مرحلــة االســتبداد الســابقة.
ف
ـا� جديــد ومثقــف
«ثــورات تأسيســاتية» سيتشــكل فيهــا ومعهــا خطــاب ثقـ ت ي
ـا�» لكونه ســيحمل
مــن صنــف جديــد ســينعته الباحــث بـــ
«المثقــف التأسيسـ ي
أ
أ
ف
والول مــرة مواصفــات وســحنات مغايــرة الصنــاف ومامــح المثقفـ يـ� الذيــن
تعــودت عليهــم الســاحة الثقافــة العربيــة قبــل قيــام الثــورات؛ فهــو شــاب
ذو ثقافــة وخـ بـ�ة رقميتـ ي ف
ـ� ،مــدون ونزيــه ويملــك كفــاءة الخــروج مــن العالــم
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ت ف
ا� لممارســة االحتجــاج العمومــي ،وهــو ابــن الهوامــش الــذي يشــغّ ل
االفــ� ي
ف
ف
الشــفوي ي� التواصــل والنقــد ي� التفاعــل ...هــذا المثقــف الشــاب والــذي،
حســب الباحــث ،عــادة مــا كان يوضــع ف ي� خانــات الامبــاالة والهــروب مــن
السياســة واالرتمــاء ف ي� الملــذات والشــهوات  ...هــو الــذي شــكل عمــاد الثورات
ت
تف
والملــ�م والدعــوي
التأسيســا�» مقارنــة بالمثقــف العضــوي
«المثقــف
ي
ـوىل.
والرسـ ي
ف
ت
ت
ـا�
ـا� ومثقــف جديــد تأسيسـ ي
ـا� تأسيسـ ي
«ثــورات تأسيســاتية» وخطــاب ثقـ ي
وبيبليوغرافيــا تأسيســاتية ،ومــع ذلــك فــإن هــذه المرحلــة ،حســب الباحــث،
مــدا وجــزرا ،انكماشــات وكبــوات  ...لكــن ،يؤكــد الباحــث ،أن
قــد تشــهد ًّ
الحــ�ف
ف
حــ�  ...هــذا
ي
منطــق التطــور ســينتر لمنطــق الثــورة ،ولــو إىل ي
ف
يقــ� الفــرح وفــرح
المنتظــر ســيمتص لــدى السوســيولوجي أحمــد ش�اك ي
ت
ف
ـ� جعلهــا مرتكز تفضيلــه الحديث
اليقـ يـ� ،حينمــا ســيضع أمامــه التفاصيــل الـ ي
ـر�» ،مــن ناحيــة،
بلغــة الجمــع عــوض لغــة المفــرد عــن ثــورات «الربيــع العـ ب ي
وحينمــا ســيتفكر ســؤال مــا بعــد «الثــورات التأسيســاتية» ،مــن ناحيــة ثانيــة.
ليســت «الثــورات التأسيســاتية» متماثلــة ومتشــابهة ،وإن كان ّأســها المحفــز
واحــدا ومشـ تـ�كا« .الثــورة التونســية» ،حســب الباحــث ،هــي «ثــورة أ
االســاتذة»
ت
ـ� يمتلــك فصلهــا ،نخبــة سياســية تضــع مصلحــة الثــورة فــوق كل اعتبــار،
الـ ي
ف
ـياس
نخبــة شقويــة ذاتيــا عــى صعيــدف التكويــن والرؤيــة والرؤيــا ي� العمــل السـ ي
ش
الغنــوس
االســامية بقيــادة
الحــدا� والديمقراطــي ،بمــا ي� ذلــك نخبتهــا إ
ي
ي
االســامي« .الثــورة المريــة» ســتعمل ،حســب الباحــث
وحــزب النهضــة إ
يف
يف
المســلم� ،عــى
االخــوان
دائمــا ،عــى
تحفــ� «مكبوتاتهــا الدينيــة» مــع إ
العــودة مــن جديــد محملــة بالخافــة الراشــدة ومجمــوع متخيلهــا ،ومكبــوت
مؤسســتها العســكرية مــع الجيــش عــى العــودة مــن جديــد محمــا بالصــور
الم� ي ف
بــ� ف ف
م�لــة ي ف
الكاريزماتيــة والبطوليــة« .الثــورة اليمنيــة» ظلــت ف� ف ف
لتــ�؛
ي
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صيغــة برزخيــة بـ ي ف
ـ� حــد الجمــود واالســتبداد ،و«الثــورة الليبيــة» ســتعيش
بــ� ش
بــ� الــراع الممتــد ي ف
يف
الــ�وة والثــورة ،و«الثــورة الســورية» ســتغوص
ف
بمجتمعهــا ي� صلــب الدولــة العميقــة وغنائــم الحــرب.
أمــام هكــذا وضــع وتشــخيص ،ســيختار الباحــث أحمــد ش�اك أطروحتــه
ت
ت
ـ�
ـ� سيســميها «أطروحــة الحـ يـ�ة والنقــد» بديــا عــن
الثانيــة ،والـ ي
أطروحـ ي ْ
أ
«التآمــر والخيبــة واالنكســار» .أطروحــة وضعهــا عنوانــا للقســم االول دون
تركهــا تتدخــل ف ي� مســار حســم أمــر التوصيفــات أو التقليــل مــن حجــم نقــد
أ
ليقدمهــا بشــكل مبـ ش
ـا� ف ي� الختــام.
التوصيفــات االخــرى ،لكنــه احتفــظ بهــا ّ
االنســانية
إنهــا أطروحــة تتأســس ،حســب الباحــث ،عــى طبيعــة المعرفــة إ
الايقينيــة ف� بعدهــا النقــدي وليــس الريــ� .ال يتعلــق أ
االمــر ف ف
ب�عــة شــكية،
ي
ّ بي
الســياس مــن تهافــت
المســتوى
عــى
يحصــل
مــا
نقــد
بممكنــات
ولكــن
ي
ف
ف
ـو� مــن ضعــف ي� اســتقالية
وتدافــع عــى الســلطة ،وعــى المســتوى القانـ ي
ت
ـا� المســتويات:
القضـ فـاء ومؤسســات الحــق والقانــون ،وقــس عــى ذلــك بـ ي
ـا� واالقتصــادي واالجتماعــي والسياســات الخارجيــة.
الثقـ ي
ختامــا وبعــد الحـ يـ�ة والنقــد ،يــرى الباحــث أن «الثــورات التأسيســاتية»
لهــا أوجــه نجــاح عديــدة وعميقــة ،بغــض النظــر عــن المآخــذ والهفــوات،
وعــى رأس هــذه أ
االوجــه ،أن الشــعوب المعنيــة قــد طلقــت خوفهــا بالثــاث.
ثالثا :ملكيون هنا ...وثوريون هناك

لــن يتســع المقــام هنــا لفحــص كل مــا عرضنــاه مــن خطابــات ،ســواء
ت
ـ� ســجلناها أعــاه ،أو عــى مســتوى
عــى مســتوى ي
تدب�هــا للضغوطــات الـ ي
كيفيــات بنائهــا لتوصيفاتهــا وتحلياتهــا ونتائجهــا .لــذا ســنكتفي بمســاءلة
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ـر�»
ترحيبهــا الحــذر تــارة ،وغـ يـر المـ شـروط تــارة أخــرى ،بثــورات «الربيــع العـ ب ي
ت
الــ� انخرطــت بفضــل حركــة شــباب 20
عــى ضــوء قر
اءتهــا لحالــة بلدنــا ي
ف
بف�ايــر (شــباط) ي� هــذا المــد االحتجاجــي والثــوري العــام.
لقــد مــارس عا ِلــم السياســة هروبــه مــن مواجهــة هكــذا ســؤال ،أوال
عـ بـر توصيــف «الرجــة» الــذي ســاوى بـ ي ن
ـ� كل أشــكال االحتجــاج عــى امتــداد
الجغرافيــا المغاربيــة ش
والم�قيــة ،وثانيــا عـ بـر تنبيهــه إىل ض�ورة عــدم التــرع
وغيــب عا ِلــم االجتمــاع مصطفــى محســن حالــة البلــد
ف ي� اخـ تـراع العجلــة.
ّ
تمامــا ،وكأن حركــة  20ف�اير(شــباط) ال تـ ق
ـر� أن تشــغل موقعــا ضمــن فعــل
ب
ش
االنتفــاض واالســتنهاضّ .أمــا السوســيولوجي أحمــد �اك الــذي انتــر
للثــورات جميعهــا ،فقــد كان تطرقــه لحالــة المغــرب أ
القــى ،ولحركــة
 20بف�اير(شــباط) ،حامــا لمفارقــة ت
ال�حيــب المعلــن ،واالختيــار الواضــح
للثــورات ،لكــن طالمــا كانــت بعيــدة عــن بلدنــا .ملكيــون هنــا ،وثوريــون
هنــاك ،ذاك مــا يعلنــه بتعبـ يـره الخــاص حرفيــا ف ي� الصفحــة  351مــن مؤلفــه
الــذي ذكرنــا« :إن المصادقــة عــى الدســتور يــوم الجمعــة  1يوليــو (تمــوز)
ـع� قــد أعطــى للمغــرب موقعــا خاصــا ف ي� الخريطة
 ،2011بواســطة اســتفتاء شـ ب ي
السياســية العربيــة»« ...المغــرب يؤكــد اليــوم (الجمعــة فاتــح يوليــو /تمــوز
 )2011تفــرده .ف ي� هــذه المملكــة لــم تكــن هنــاك ثــورات شــعبية كمــا الحــال
للجماهــر كمــا ف ي� اليمــن أو ســوريا .المغــرب
ف ي� مــر أو تونــس وال قمــع
ي
ف
ف
ـر� الــذي
لــم يشــهد ثــورة ،لكنــه ي� المقابــل البلــد الوحيــد ي� العالــم العـ ب ي
اســتخلص بواســطة هــذا االســتفتاء الدســتوري ...نتائــج عــدم االســتجابة
ت
ـر� مغربــا ش
وم�قــا».
ـ� تزعــزع الوطــن العـ ب ي
للتطلعــات إىل الحريــة الـ ي
ـر�» مــن طــرف عا ِلــم االجتمــاع أحمــد
إضمــار أطروحــة «االســتثناء
المغـ ب ي
أ
ت
الســب� عــى رأس أولويــات حــذره
ش�اك ،ســيضعها المــؤرخ عبــد الحــد
ي
عــر اســتبعاد لغــة القاعــدة واالســتثناء ،لتظــل مقاربتــه لشــأن
المنهجــي ب
البلــد أكـرث تبـرا مــن عالــم االجتمــاع والسياســة .لقــد راكــم المغــرب رصيدا
الصالحــات منــذ عقــود ،لكنهــا حســب المــؤرخ صبــت ف ي� حلقــة مفرغــة.
مــن إ
ش
النصــاف والمصالحــة بخصــوص
مــؤ�ات ذلــك ،كــون توصيــات هيئــة إ
النســان ،لــم تعــرف نز
الت�يــل
عــدم تكــرار االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق إ
الكامــل ،وممارســة الفســاد ظلــت رهينــة بثقافــة التعليمــات والخطــوط
الحمــراء ،ووصــول أ
الحــزاب السياســية إىل الســلطة ال يقابلــه وصولهــا إىل
أ
ت
ـب� أن حركــة  20بف�ايــر
ســلطة القـرار .حلقــة مفرغــة سـ ب
ـيعت� عبــد الحــد السـ ي
(شــباط) بطبيعتهــا الســلمية والهادئــة ،وقدراتهــا غـ يـر المســبوقة عــى التعبئة
واالبتــكار ،وشــعاراتها الواضحــة حــول الكرامــة والحريــة والمخــزن والرعيــة،...
ـياس ،ســعت إىل
ورفعهــا لالحتجــاج مــن مســتواه القطاعــي إىل مســتواه السـ ي
ـياس منهــا ،وبفضــل ذلــك ستشــكل عنوانــا لدخــول البلــد
فإخـراج الحقــل السـ ي
ي� حالــة المنعطــف الجديــد.
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بقلم:
أحمد موسى بدوي

باحث سوسيولوجي حر
من مرص

دور جامعة اإلسكن
في تطور البحث األنث

ـكا� ف� أ
ف
أث
الكاديميات
لــم يحــظ الحقــل العلمــي الن�وبولوجي باالهتمــام الـ ي ي
الرغــم مــن أن مــر عرفــت التعليــم الجامعــي
المرصيــة بصفــة عامــة ،عــى ّ
ن
ش
ـا� مــن القــرن الع�يــن ،وقــت أن كانــت
الحديــث منــذ بدايــات الربــع الثـ ي
أ
العلميــة الواعــدة ،وكان المجتمــع المــري �ف
ال ثن�وبولوجيــا أحــد الحقــول
ي
تلــك الفـ تـرة موضوعـاً مثاليــا أ
لل ثن�وبولوجيــا االجتماعيــة ،كونــه مجتمعـاً يمـ ّـر
بحالــة انتقــال مــن مرحلــة تاريخيــة تقليديــة إىل طــور البحــث عــن مخــرج
للتعاطــي مــع الحداثــة أ
الوروبيــة بكافــة أبعادهــا .وعــى الرغــم مــن نقــص
االهتمــام العــام حينــذاك بالحقــل العلمــي أ
ال ثن�وبولوجــي ،فقــد مثلــت
الســكندرية اســتثناء ف ي� اهتمامهــا بــه ال تنافســها ف ي� ذلــك أيــة جامعــة
جامعــة إ
مــن الجامعــات المرصيــة.
ف ي� هــذا المقــال ،وبعــد أن نس ـ ّلط الضــوء عــى نشــأة وتطــور االهتمــام
أ
ف
الســكندرية ،نكشــف عــن خصائــص
بالحقــل ال ثن�وبولوجــي ي� جامعــة إ
إنتاجهــا أ
ال ثن�وبولوجــي خــال ت
الفــرة ( )2016-2010معتمديــن عــى أســلوب
التحليــل الببليوغـر فا� للمنتــج العلمــي ،وذلــك ت
بال�كـ ي ز
ـت�
ـ� عىل رســائل الماجسـ ي
ي
والدكتــوراه*.
أوال :االنطالقة البحثية لألنثروبولوجيا في مصر

اعتـ بـر نيكــوالس هوبكـنز أن محمــد جــال عبــد الحميــد ( )1943-1906أول
ف
أ رن
ث
ـ�
أن�وبولوجــي مــري ،ال ينافســه ي� ذلــك ســوى الب ه ـ ي عـ يـروط ،وعـ ف ي
أحمــد عيــى .ويذكــر هوبك ـنز أن جــال تحصــل عــى تدريــب أكاديمــي ي�
المدرســة التطبيقيــة للدراســات العليــا ف� الســوربون ،ف
الثنولوجيــا،
و� معهــد إ
ّ
ي
ي
أن�وبولوجيــة باللغة الفرنســية �ف
وأجــرى دراســات ميدانيــة ،كمــا نـ شـر دراســة ث
ي
عــام  1937بعنــوان« :مالحظــات عــى شــعائر الدفــن المعــارصة ف ي� مــر كمــا
ســجلت ف ي� بعــض المناطــق الريفيــة» ،نــال بموجبها دبلــوم الدراســات العليا.
ولــم تقتــر صــات محمــد جــال العلميــة عــى الجماعــة أ
ال ثن�بولوجيــة
الفرنســية ،بــل كان عــى صلــة بعلمــاء أ
ال ثن�وبولوجيــا ف ي� جامعــة أكســفورد،
ن
ها� خميس أحمد ،رئيس قسم علم االجتماع بكلية آداب
* يتقدم الباحث بالشكر الجزيل لكل من الدكتور ي
والستاذة سارة البلتاجي ،أ
السكندرية ،أ
والستاذ محمد عبد المعز عىل ما بذلوه من عون مقدر للباحث إلنجاز
إ
أ
ف
ث
ث
السكندرية ،كما يشكر شكرا خاصا الدكتور فاروق
نتاج
بال
الخاص
ا�
ر
الببليوغ
المسح
البح� الن�وبولوجي بجامعة إ
إ
ي
ي
أ
أ
ف
السكندرية.
أحمد مصطفى ،أستاذ ال ثن�وبولوجيا عىل ما قدمه من إضاءات حول تاريخ ال ثن�وبولوجيا ي� جامعة إ
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ندرية
ثروبولوجي المصري

وخاصــة إدوارد إيفــان إيفانــز برتشــارد ( )1973-1902وتشــارلز غابرييــل
ســليغمان ( ،)1940-1873والتقــى بهمــا قبــل ســفره إىل جنــوب الســودان مــن
أش
ش
ـ� الكبـ يـ�
أجــل إعــداد أطروحــة الدكتــوراه تحــت إ�اف االن�وبولوجــي الفرنـ ي
مارســيل مــوس (.)1950-1872
ومــن المؤســف أن محمــد جــال لــم يُك ِْمــل بعثتــه إىل جنــوب الســودان،
بســبب انــدالع الحــرب العالميــة الثانيــة ،فعــاد إىل مــر ف ي� عــام ،1942
مدرسـاً مســاعداً بجامعــة القاهــرة ،وكان قــد أُصيــب بأمـراض عديــدة
فليعمــل ّ
ف
ي� رحلتــه لجنــوب الســودان ،ومــا إن اســتقر بــه الحــال ي� جامعــة القاهــرة،
حـ تـ� وافتــه المنيــة ف ي� عــام  ،1943قبــل أن ينهــي أطروحــة الدكتــوراه ،وقبــل
أن تي�جــم بحثــه المنشــور باللغــة الفرنســية ،1وقبــل أن يـ تـ�ب ّ� عــى يديــه جيل
ـ� ف� جامعــة القاهــرة .ف
و� مثــل هــذه الظــروف ،عـ ف
ف
ـا� االهتمــام
ي
مـ أـن الباحثـ ي أ ي
أ
التأخــر ت
حــ� نهايــة عقــد االربعينيــات مــن
االكاديمــي باال شن�وبولوجيــا مــن ّ
ف
القــرن ش
االســكندرية.
العريــن ،وإن كان بــدأ قويّــا ي� جامعــة إ
اال شن�وبولوجيا وعلم االجتماع ف� مر-محمد جال رائداً أ
هوبكي� ،نيكوالس (أبريل  ،)2013رواد أ
فف
لا شن�وبولوجيا
-1
ي
المرية ،ترجمة عبد الحميد حواس ،ماحق المجلة العربية لعلم االجتماع ،ملحق ،1ص 27-5

لم يحظ
الحقل العلمي
األنثروبولوجي
باالهتمام الكافي
في األكاديميات
المصرية بصفة
عامة ،على ال ّرغم
من أن مصر عرفت
التعليم الجامعي
الحديث منذ بدايات
الربع الثاني من
القرن العشرين
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أ
أ
ال ي ز
نجل�يــة
تعرفــت الجماعــة الكاديميــة المرصيــة عــى ال ثن�وبولوجيــا إ
مــع انتــداب عالــم أ
ال ثن�وبولوجيــا ألفريــد ريدجينالــد رادكليــف بــروان
الفــرة مــن  1948ت
الســكندرية ف� ت
حــى ،1950
( )1955-1881للعمــل بجامعــة إ
ي
كــرس
لتــول
والمفارقــة أن الدعــوة كمــا يذهــب قبــاري إســماعيل ،كانــت
ي
ي
الســتاذية ف� علــم االجتمــاع بقســم الفلســفة بكليــة آ
أ
الداب .2ولكــن ،وبمجــرد
ي
ف
وصولــه ومبـ ش
الســكندرية ،حــاول بـراون ترســيخ تقاليــد
ـا�ة عملــه ي� جامعــة إ
ن
أث
ـدا�
البحــث الن�وبولوجــي بإدخــال مناهــج وطرائــق جديــدة للبحــث الميـ ي
لــم تعهدهــا الجماعــة العلميــة المرصيــة مــن قبــل .ولكنــه ،كمــا يذهــب إىل
ذلــك أحمــد أبــو زيــد ،قوبــل بموجــة عــداء طالتــه وطالــت العلــم الجديــد،
عــى الرغــم مــن أن أ
ال ثن�وبولوجيــا االجتماعيــة تعتـ بـر امتــداداً بشــكل مــن
أ
الشــكال لعلــم االجتمــاع الفرنــ� الــذي كان مهيمنــا ف� تلــك ت
الفــرة عــى
ي
ي
هــذه الجماعــة العلميــة .3وال نــدري عــى وجــه الد ّقــة – كمــا لــم يوضــح أبــو
زيــد -أســباب العــداء الــذي قوبــل بــه ب ـراون خــال فـ تـرة عملــه القصـ يـرة ف ي�
الســكندرية.
إ
ثانيًا :معهد العلوم االجتماعية بجامعة اإلسكندرية
والتأسيس األكاديمي لألنثروبولوجيا

عــى الرغــم مــن هــذه العراقيــل ،يبــدو مــن المؤكّــد أن تأســيس راد
ف
الســكندرية عــام
كليــف بـراون لـــ «معهــد العلــوم االجتماعيــة» ي� جامعــة إ
 ،1949بمســاعدة أ
الســتاذ الســيد محمــد بــدوي وآخريــن ،م ّثــل البوابــة
الملكيــة الـ تـ� عــرت منهــا أ
ال ثن�وبولوجيــا إىل مــر .فقــد اســتهدف ب ـراون
ي ب
ف
ن
الباحثــ� ي� العلــوم
مــن تأســيس المعهــد إعــداد جيــل جديــد مــن
ي
أ
االجتماعيــة يســد العجــز ف ي� الكــوادر العلميــة المطلوبــة للتدريــس بالقســام
العلميــة ف ي� مختلــف الكليــات المرصيــة .بــدأ المعهــد يســتقبل خريجــي
اس  ،1950/1949وكانــت الدراســة بــه
هــذه الكليــات ابتــداء مــن العــام الــدر ي
ـت�) المؤهــل لتســجيله
تنتهــي بمنــح الطالــب الدبلـ
(المعــادل للماجسـ ي
ـوم ُ
ف
ف
ف
العــداد لدرجــة الدكتــوراه ي� تخصــص علــم االجتمــاع ،ثــم ي� تخصــص
ي� إ
ف
أث
و� مرحلــة الحقــة ،تخصــص
الن�وبولوجيــا قبــل أن يضــاف للمعهــد ،ي
الدراســات الجنائيــة.
وقــد شــهدت بدايــات المعهــد أ
الوىل إقبــاال ً مك ّثفــا ،واســتطاع أن يجــذب
والدارسـ ي ن
ـ� مــن تخصصــات مختلفــة ،تــوىل
منــذ إنشــائه أعــداداً مــن الطــاب ّ
أ
ـ�ة مــن أ
ف
إعدادهــم نخبة متمـ ي ز
الســاتذة الــرواد ،وخصوص ـاً ي� المرحلــة الوىل
الـ ت
ـ� اســتمرت مــن بدايــة الخمســينيات حـ تـى نهايــة الســتينيات مــن القــرن
ي
ف
ش
و� حــوار مــع أحمــد أبــو زيــد ،4ذكــر لنــا أنــه عنــد عودتــه مــن
الع�يــن .ي
أكســفورد عــام  ،1956كان شــاهدا عــى نشــوب رصاع طويــل مــن أجــل ترســيخ
االعــراف أ
العلــم أ
ت
الكاديمــي الكامــل
ال ثن�وبولوجــي بطريقــة مســتقلة ،وأن
آ
أ
الســكندرية،
بال ثن�وبولوجيــا ّ
تأخــر حـ تـى إنشــاء كرســيها بكليــة الداب بجامعة إ
وهــو مــا تـ ّـم ،كمــا تذكــر ناهــد صالــح ،ف ي� العــام  .1971ومــن الممكــن أن
ال ثن�وبولوجــي أ
نعتــر أن هــذه المرحلــة التأسيســية للعلــم أ
الكاديمــي ف ي�
ب
السكندرية ،منشأة دار المعارف ،ص 5
 - 2قباري إسماعيل ،1977 ،راد كليف براون ،إ
ال ثن�وبولوجيا العربية مهداة إىل أ
 - 3صالح ،ناهد (محرر) ،2002 ،بحوث ف� أ
الستاذ الدكتور أحمد أبو زيد رائد
ي
آ
أ
ال ثن�وبولوجيا العربية ،القاهرة ،مطبوعات مركز البحوث والدراسات االجتماعية-كلية الداب-جامعة القاهرة ،ص 45
ف
ث
 - 4حوار مع أبو زيد ي� مجلة “دفاتر أن�وبولوجية” ،الرابطhttps://goo.gl/ZGRJe7 :
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االســكندرية قــد انتهــت باســتقال قســمها ف ي� العــام .1974
جامعــة إ
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االســكندرية إىل أن
وتشــ� البيانــات البيبليوغرافيــة المســجلة بجامعــة إ
ي
ف
االســكندرية ،بــدأ ي� تخريــج
معهــد العلــوم االجتماعيــة التابــع لجامعــة إ
باحثــ� ف� الحقــل أ
اال شن�وبولوجــي اعتبــارا مــن عــام  ،1954وأنــه أســهم �ف
ف
ي
ي ي
أ
ف
ـت� ودكتــوراه ي� ميــدان اال شن�وبولوجيــا خــال الفـ تـ�ة
إنتــاج  24أطروحــة ماجسـ ي
آ
أ
ش
()1974-1954؛ أي قبــل إنشــاء قســم االن�وبولوجيــا بكليــة االداب بالجامعــة.

أن أول أطروحــة نوقشــت داخــل المعهــد تحــت
كمــا تشـ يـ� المعطيــات إىل ّ
ف
ش
اثــ� عــر عامــا مــن
شإ�اف أحمــد أبــو زيــد
كانــت عــام 1967؛ أي بعــد ي
أ
انطــاق إنتــاج البحــوث اال شن�وبولوجيــة .وتشـ يـ� المعطيــات البيبليوغرافيــة
الـ تـ� حصلنــا عليهــا أن مــن كان ســباقا إىل االهتمــام بالميــدان أ
اال شن�وبولوجــي
ي
هــم :الســيد محمــد بــدوي* ،وعــى أحمــد عيــ�** ،وعــى محمــود إســام
الفــار*** .أ ف
غــ� الممكــن ،ضمــن هــذا الســياق التاريخــي،
ولــ� كان مــن ي
إنــكار دور أحمــد أبــو زيــد المحــوري ،بــل والريــادي ضمــن مرحلــة تأســيس
أ
ف
االســكندرية ،فــإن الثابــت مــن سـ يـ�ته الذاتيــة أنــه
اال شن�وبولوجيــا ي� جامعــة إ
لــم يكــن موجــوداً ف� مــر لحظــة التأســيس أ
االكاديمــي للحقــل العلمــي
ف ي
أ
االســكندرية .وبالفعــل ،وبعــد حصولــه عــى
اال شن�وبولوجــي ي� جامعــة إ

اال شن�وبولوجيا العربية مهداة إىل أ
 - 5صالح ،ناهد (محرر) ،2002 ،بحوث ف� أ
االستاذ الدكتور أحمد أبو زيد رائد
ي
آ
أ
اال شن�وبولوجيا العربية ،القاهرة ،مطبوعات مركز البحوث والدراسات االجتماعية-كلية االداب-جامعة القاهرة ،ص 46
آ
ف
* -السيد محمد بدوي ( -1916؟) حصل عى ليسانس االداب ي� اللغة الفرنسية من جامعة القاهرة ،ودبلوم الدراسات
العليا ف ي� علم النفس تال�بوي من جامعة باريس عام  ،1942ثم الدكتوراه ف ي� علم االجتماع من نفس الجامعة عام .1945
آ
ف
باالسكندرية ،وعى الرغم من أنه سوسيولوجي ،إال أنه أول من تأثر بمنهج راد كليف براون
التحق بالعمل ي� كلية االداب إ
أ
ف
ف� التقريب ي ف
ب� علم االجتماع واال شن�وبولوجيا ،وشارك معه ي� تأسيس معهد العلوم االجتماعية عام  .1949نوقشت
ي
ف
ف
الماجست�) تحت شإ�افه ي� عام  1959وموضوعها نظام الثأر والعداوة ي� مركز دشنا
أول رسالة دبلوم (معادلة لدرجة
ي
دراسة شأن�وبولوجية حقلية للطالب كمال سعيد صالح .تر� إىل أستاذ كرس علم االجتماع بكلية آ
االداب ف ي� عام  ،1965ثم
ي
ي
كب�ة ف ي� ترجمة مؤلفات علم االجتماع إىل
مديرا لمعهد العلوم االجتماعية عام ( .1978فرح )31-11 :2003 ،وله إسهامات ي
العربية ،باالضافة إىل العديد من المؤلفات ف� ميدان فلسفة أ
االخاق ،والنظرية وفروع علم االجتماع ،ولم نتمكن من
إ
ي
ف
ف
تو� فيه الدكتور بدوي ،بأي طريق ،لكن المؤكد أنه تو� ما ي ف
ب� عامي  2003و.2010
ي
معرفة العام الذي ي
أك� أ
** -عى أحمد عي� ( )1987-1906من ش
الماجست� والدكتوراه ف ي� جامعة
االساتذة شإ�افا عى إنتاج بحوث
ي
أ
االسكندرية ،عى الرغم من أنه لم يشهد المرحلة الثالثة من تاريخ علم االجتماع واال شن�وبولوجيا فيها (.)2016-1996
إ
حصل عى ليسانس آ
وماجست� علم االجتماع عام  1937من جامعة القاهرة ،ثم دكتوراه الفلسفة
االداب عام ،1934
ي
ف ي� العلوم من جامعة اكسفورد عام  .1950نوقشت أول رسالة دبلوم تحت شإ�افه ف ي� العام  ،1954وموضوعها عن
صد�  .زميل بالمعهد المل� أ
ت
ف
ف
اال شن�وبولوجي بب�يطانيا ،وله مؤلفات
الجماعات ي� مدينة إ
ي
االسكندرية ،للطالبة م� ي
اال ي ف
نجل�ية والعربية والفرنسية (عي� :1961 ،و).
عديدة باللغة إ
االسكندرية ف ي� عام
بجامعة
االجتماعية
العلوم
معهد
من
الماجست�
عى
حصل
الفار،
إسام
محمود
*** -عى
إ
ي
ش
االسكندرية ،ونال
بمدينة
الجمرك
قسم
سكان
عن
اجتماعية
اسة
ر
د
عن
بدوي،
محمد
السيد
اف
إ�
تحت
،1952
إ
االسكندرية ف ي� عام  1962تحت شإ�اف عى أحمد عي� ،ش
وأ�ف عى أربع رسائل
جامعة
من
اه
ر
الدكتو
درجة
إ
ي
ع� شمس .أول الرسائل ت
قبل أن ينتقل إىل العمل بكلية البنات بجامعة ي ف
ال� نوقشت تحت شإ�افه كانت ف ي� العام
ي
 ،1968وموضوعها دراسة ش
أن�وبولوجية اجتماعية لعزبة أبو سليمان للطالب وجدي شفيق عيد ،وهو صاحب كتاب
أ
ف
والحرية ،المنشور عن الهيئة
اال شن�وبولوجيا االجتماعية-الدراسات الحقلية ف ي� المجتمعات البدائية والقروية
ف
المرية العامة للكتاب ي� عام  ،1973وأعيد طبعه بعد ذلك عدة مرات ،وهو أيضا صاحب معجم علم االجتماع
المنشور عن دار المعارف بمر ف ي� عام 1978

استهدف براون من
تأسيس معهد
العلوم االجتماعية
إعداد جيل جديد من
الباحثين في العلوم
االجتماعية ،يسد
العجز في الكوادر
العلمية المطلوبة
للتدريس
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الدكتــوراه مــن جامعــة أكســفورد ف ي� عــام  ،1956ســافر أبــو زيــد للعمــل ف ي�
ليبيــا مــن العــام  1957إىل العالــم  ،1959ثــم انتقــل للعمــل خبـ يـراً بمنظمــة
العمــل الدوليــة ف� جنيــف خــال ت
الفــرة  ،19636-1960قبــل أن يعــود إىل
ي
الســكندرية ،ويعمــل بهــا عامــي  .1965-1964وخــال هذيــن العامـ ي ن
ـ� ،شأ�ف
إ
أحمــد أبــو زيــد عــى أربــع رســائل نوقشــت ،ثــم ســافر مــرة أخــرى للعمــل
بالكويــت خــال أ
العــوام مــن  1966إىل  ،1970ليعــود ف ي� العــام  ،1971ويتق ّلــد
ف
أث
و� عــام  ،1974تـرأّس ّأول قســم
ـرس الن�وبولوجيــا ،ثــم ي
منصــب أســتاذ فكـ ي
أ
الســكندرية.
لل ثن�وبولوجيــا ي� جامعــة إ
وعــى الرغــم مــن ثــراء هــذه البدايــات ،لــم تعــرف الجامعــات
الســكندرية ،أقســاماً مســتق ّلة
المرصيــة ،مــا عــدا القســم القائــم بجامعــة إ
أ
ت
ـ� كنــا بصــدد
لل ثن�وبولوجيــا ،ولــم يحـ
ـدث تطــور يذكــر منــذ الســنوات الـ ي
تفاصيلهــا إال عــى أبــواب أ
اللفيــة الجديــدة .وبذلــك يمكــن القــول ،إن تاريــخ
أ
ال ثن�وبولوجيــا ف ي� مــر مـ ّـر بمرحلــة تأسيســية امتــدت مــن نهايــة أربعينيــات
القــرن ش
الع�يــن ،حـ تـى منتصــف ســبعينياته ثــم شــهد مرحلــة ترســخ كانــت
أ
الســكندرية هــي مرسحهــا الهــم ،وهــي تمتد من أواســط ســبعينيات
جامعــة إ
حــى نهايــة تســعينياته .وتتســم المرحلــة الثالثــة الــ�ت
الع�يــن ت
القــرن ش
ي
ش
انطلقــت مــع نهايــات القــرن ش
والع�يــن
الع�يــن وبدايــات القــرن الواحــد
أ
أ
ـ� ف ي� تأســيس أقســام ال ثن�وبولوجيــا ومنهــا ُشــعبتا ال ثن�وبولوجيــا
بتوســع نسـ ب ي
آ
ف
والفولكلــور داخــل قســمي علــم االجتمــاع ي� كل مــن كليــة البنــات لــ�داب
ـ� شــمس ،وكليــة آ
والعلــوم ت
وال�بيــة بجامعــة عـ ي ن
الداب بجامعــة حلــوان ف ي�
أ
ف
الجــازة الجامعيــة ،وكذلــك شــعبة ال ثن�وبولوجيــا ي� الدراســات العليــا
مرحلــة إ
آ
ن
فقــط بكليــة الداب بجامعــة ب ـ ي ســويف.
أ
ـدرس ف ي� كافــة الجامعــات المرصيــة،
وبصفــة عامــة ،فــإن ال ثن�وبولوجيــا تـ آّ
كأحــد متطلبــات الحصــول عــى ليســانس الداب قســم علــم االجتمــاع ،مــا
عــدا الجامعــات الـ تـ� ذكرنــا ،مــا يعـن أن الــدرس أ
ال ثن�وبولوجــي ف ي� المرحلــة
ي
ي
الجامعيــة ،يبقــى درســا تكميليــا ســطحيا غـ يـر متعمــق ،ال يُك ِْســب الطالــب
المعرفــة النظريــة والمهــارات المنهجيــة الكافيــة ف� ميــدان أ
ال ثن�وبولوجيــا.
ي
ونتيجــة هــذا الوضــع ،يُجمــع أســاتذة التخصــص عــى أن عمليــات إنتــاج
المعرفــة أ
ال ثن�وبولوجيــة واكتســابها تعـ ن
ـا� من مشــكالت مزمنة ،إذ يســمح مثال
ي
لخريجــي قســم علــم االجتمــاع بالتســجيل للخــوض ف� موضــوع ث
أن�وبولوجي
ي
الباحثــ� أ
ين
بال ثن�وبولوجيــا ال
ف ي� الدراســات العليــا ،مــع أن عالقــة هــؤالء
تتجــاوز تلقيهــم مقـ ّـررا واحــداً ال غـ يـر ،طــوال ســنوات تكوينهــم الجامعــي،
ف
الجــازة الجامعيــة .وأحيانــا  -وخاصــة
يكونــون قــد درســوه ي� إحــدى ســنوات إ
ف� جامعــات أ
القاليــم -ال يتوفــر أســتاذ متخصــص لتدريــس هــذا المقــرر
ي
الوحيــد ،فيقــوم القســم تب�شــيح أحــد أســاتذة علــم االجتمــاع لتدريســه،
فيحــدث تشــوش إبســتمولوجي لــدى الطالــب جـراء عــدم امتــاك المــدرس
تفاصيــل هــذا العلــم النظريــة والمنهجيــة والمفهوميــة تملــكا فعليــا .وقــد
ترتــب عــى كل هــذه العوامــل انخفــاض حــاد ف ي� إعــداد طلبــة الدراســات
العليــا المقبلـ ي ن
ـ� عــى هــذا التخصــص.
ال ثن�وبولوجيا العربية مهداة إىل أ
 - 6صالح ،ناهد (محرر) ،2002 ،بحوث ف� أ
الستاذ الدكتور أحمد أبوزيد رائد
ي
آ
أ
ال ثن�وبولوجيا العربية ،القاهرة ،مطبوعات مركز البحوث والدراسات االجتماعية-كلية الداب-جامعة القاهرة ،ص 17
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ثالثًا :خصائص اإلنتاج البحثي األنثروبولوجي في جامعة
اإلسكندرية ()201٦-2010

البحــ� أ
ش
قــد يســمح لنــا ي ف
اال شن�وبولوجــي ف ي�
االنتــاج
تركــ� النظــر عــى إ
ي
ـتمرا إىل
االســكندرية مــن أن نتثبــت إن كان وجــود هــذه السـ
جامعــة إ
ـمات مسـ ّ
أ
حــد آ
ش
ت
وبولوجي�ف
االن ،إذ مــن المفــ�ض أن تمكــن عراقــة البحــث والــدرس االن�
ي
فيهــا مــن تنســيب هــذه الســلبيات عــى أ
االقــل .ومــن المهــم أن نضع مقياســا
لذلــك التنســيب .ونحــن نعتـ بـ� أن ذلــك المقيــاس يتكــون مــن ش
مؤ�يــن همــا؛
مواكبــة تطــورات العلــم أ
اال شن�وبولوجــي العالميــة مــن جهــة ،واالســتجابة
إىل ف�ورات التوظيــف التنمــوي لمخرجــات التكويــن فيــه (العلــم) ف ي� مــر.
وعــى ذلــك ،ومــن أجــل التثبــت مــن صحــة ت
اف�اضنــا نطــرح سـ ي ف
ـؤال� :هــل
أ
ف
ف
االســكندرية) ي� المرحلــة الراهنــة تواكــب
اال شن�وبولوجيــا المريــة ي(� جامعــة إ
التطــور العلمــي الريــع الــذي يشــهده هــذا العلــم؟ وهــل اســتطاعت أن
تقــدم معرفــة قــادرة عــى مســاندة الجهــود التنمويــة المريــة؟
باالجابــة عــن السـ ي ف
ـؤال� ،قمنــا
مــن أجــل تجميــع معطيــات تســمح لنــا إ
الماجســت�
بعــودة تاريخيــة مكنتنــا مــن مســح ببليوغــر ف يا� إالنتــاج رســائل
ي
ف
االســكندرية (معهــد العلــوم االجتماعيــة  +كليــة
والدكتــوراه ي� جامعــة إ
آ
االداب) منــذ العــام  1954حـ تـ�  ،2016وقــد بلغــت  151بحثــا .وقــد الحظنــا
أن بــؤرة االهتمــام ف� المرحلــة التأسيســية كانــت أ
اال شن�وبولوجيــا االجتماعيــة،
ي
اال شن�وبولوجيــا ف� مــر بالـ تـ�اث العلمــي أ
ـأة أ
اال شن�وبولوجــي
بســبب ارتبــاط نشـ
ي
االهتمــام مــن نهايــة أ
االربعينيــات حــ�ت
اال ي ف
نجلــ�ي* .وبالفعــل ،انحــر
إ
ت
ش
اعت�ناهــا
ـ� ب
منتصــف الســبعينيات مــن القــرن العريــن ،وهــي المرحلــة الـ ي
* -لم تظهر أ
اال شن�وبولوجيا االجتماعية علما مكتمل الخصوصية المنهجية ،إال ف ي� منتصف القرن التاسع ش
عر تقريبا،
ف
ف
ومن الرواد الذين قاموا بتدريس هذا الفرع ي� الجامعات ،إدوارد بارنيت تايلور ( )1917-1832ي� بريطانيا .وقد شاع
أ
استخدام أ
اال شن�وبولوجيا االجتماعية ف� ت
خ� من القرن التاسع ش
ويعت� جيمس جورج
عر،
ب
إنجل�ا خال الربع اال ي
ي
أ
ش
فريزر ( )1941-1854أول عالم يحصل عى لقب أستاذ االن�وبولوجيا االجتماعية من جامعة ليفربول ،وذلك عام 1908
(الفار.)16 :1973 ،
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يبقى الدرس
األنثروبولوجي في
المرحلة الجامعية،
درسا تكميليا
سطحيا غير متعمق،
سب الطالب
ال ُي ﹾك ِ
المعرفة النظرية
والمهارات المنهجية
الكافية في ميدان
األنثروبولوجيا
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تأسيســية للعلــم أ
اال شن�وبولوجــي ف ي� مــر ،ف ي� ســبعة مياديــن بحثيــة ،عــى
رأســها مــن حيــث الكــم بحــوث أ
اال شن�وبولوجيــا االجتماعيــة ،تليهــا بحــوث
الحريــة ،بالتــوازي مــع اهتمــام محــدود أ
أ
اال شن�وبولوجيــا ف
باال شن�وبولوجيــا
هامــ� أ
ش
باال شن�وبولوجيــا النفســية والبحــوث
الثقافيــة والدينيــة ،واهتمــام
ي
آ
أ
ش
النظريــة والمنهجيــة .وبعــد تأســيس قســم االن�وبولوجيــا بكليــة االداب
بالجامعــة وبدايــة المرحلــة الثانيــة مــن تاريــخ أ
اال شن�وبولوجيــا ف ي� مــر،
تــم الخــوض ف� بحــوث جديــدة مــا أحــدث توازنــا ف� إنتــاج أ
اال شن�وبولوجيــا
ف ي
االهتمــام أ
االجتماعيــة ي أ
باال شن�وبولوجيــا
واال شن�وبولوجيــا الثقافيــة ،وتزايــداً ي�
ف
ف
ـدا� البحــوث النظريــة
التطبيقيــة والطبيــة ،مــع اســتمرار قلــة إ
االنتــاج ي� ميـ ي
والمنهجيــة.
ف
ف
أش
و� مــا يهــم
أمــا المرحلــة الثالثــة مــن تاريــخ االن�وبولوجيــا ي� مــر ،ي
االســكندرية تحديــدا ،فإننــا نركــز منهــا عــى الســبع ســنوات الماضية.
جامعــة إ
أ
ف
ش
ش
االنتــاج
البحــ� االن�وبولوجــي
ويفيــد التحليــل الببليوغــر يا� لخصائــص إ
ي
ف
إجمــاىل إنتــاج الرســائل
االســكندرية خــال هــذه الســنوات ،أن
ي� جامعــة إ
ي
العلميــة بلــغ  28بحثــا تمثــل مــا يقــرب مــن  %19مــن جملــة إنتــاج البحــوث
ت
أش
ـ� ســجلتها الجامعــة منــذ عــام .1954
االن�وبولوجيــة الـ ي
البحــ� أ
ث
 :1-4الخصائــص العامــة ل إالنتــاج
اال ثن�وبولوجــي ف ي� جامعــة
ي
االســكندرية:
إ
جــدول رقــم ( :)1الخصائــص العامــة ل إالنتــاج
البحــ� أ
ث
الماجســت�
مســتو�
اال ثن�وبولوجــي ف ي�
ي
يي
ي
االســكندرية ()2010-2016
والدكتــوراه بجامعــة إ
ماجست�
رسائل
ي
أطاريح دكتوراه
جملة
ماجست� من إنجاز باحثات
رسائل
ي
أطاريح دكتوراه من إنجاز باحثات
االناث
جملة إ
ماجست� من إنجاز ي ف
باحث�
رسائل
ي
أطاريح دكتوراه من إنجاز ي ف
باحث�
جملة الذكور
باحثون مريون
باحثون عرب وأفارقه

22
6
28
16
5
21
6
1
7
28
0

ن
الميدا�
المصدر :البحث
ي
ـت� مقارنــة بعــدد
مــا يســجله الجــدول مــن ارتفــاع عــدد رســائل الماجسـ ي
أطاريــح الدكتــوراه ســمة واضحــة ،ويبــدو أنهــا مشـ تـ�كة بـ ي ف
ـ� أقســام العلــوم
االجتماعيــة ف� مختلــف أ
االكاديميــات العربيــة؛ فبينمــا يكــون عــدد المتقدمـ ي ف
ـ�
ي

إن بؤرة االهتمام في
المرحلة التأسيسية
كانت األنثروبولوجيا
االجتماعية ،بسبب
ارتباط نشأة
األنثروبولوجيا في
مصر بالتراث العلمي
األنثروبولوجي
اإلنجليزي

ملف العدد

كبــ�اً ،ونتيجــة للظــروف االقتصاديــة أو
للحصــول عــى درجــة
الماجســت� ي
ي
المهنيــة ،ال يتمكنــون كلهــم مــن مواصلــة رحلــة الدراســات العليــا .أمــا
مــن ناحيــة النــوع االجتماعــي ،فتظهــر البيانــات ارتفاعــا ملحوظــا ف ي� نســبة
الباحثــات ،حيــث يمثلــن  %75مــن جملــة الباحثـ ي ف
ـ� خــال الفـ تـ�ة المدروســة،
يف
الباحثــ� ليــس
ويبــدو أن هــذا التفــوق ف ي� نســبة الباحثــات مــن مجمــوع
منحـر ًا ف� أ
اال شن�وبولوجيــا فقــط ،إذ أصبــح ســمة عامــة ف ي� الدراســات العليــا
ي
ف ي� كافــة العلــوم االجتماعيــة بالجامعــات المريــة ف ي� الوقــت الراهــن .وقــد
أثبتنــا ف ي� دراســة ســابقة أن هــذا التفــوق يرجــع إىل أن نســبة الطالبــات ف ي�
االجــازة الجامعيــة ف ي� العلــوم االجتماعيــة تمثــل أغلبيــة ســاحقة ال
مرحلــة إ
للملتحقــ� بأقســام علــم االجتمــاع �ف
يف
الــكى
تقــل عــن  %75مــن العــدد
ي
ي
ف
الباحثــ� الوافديــن مــن
الوقــت الراهــن .7ومــن الملفــت أيضــا ،اختفــاء
ي
العــرب أ
واالفارقــة ،بعــد أن أمســت الجامعــات المريــة غـ يـ� جاذبــة لهــذه
الفئــات مــن الطــاب ،ووقوعهــا ضمــن منطقــة منافســة حــادة تشــهدها مــن
قبــل جامعــات عربيــة وجامعــات أجنبيــة مقيمــة ف ي� البلــدان العربيــة.
ث أ
االنتــاج
اال ث�اف
 2-4توزيــع إ
البحــ� اال ثن�وبولوجــي بحســب نمــط إ
ي
ف
االســكندرية:
العلمــي ي� جامعــة إ
اال ش�اف العلمــي الفــردي
ـواىل ،أن نمــط إ
يتضــح مــن الجــدول رقــم  2المـ ي
ش
ش
اال�اف الوحيــد بعــد أن
(مــرف واحــد عــى كل رســالة) لــم يعــد نمــط إ
أ
ف
كان الســمة االساســية عــى امتــداد تاريــخ االختصــاص ي� الجامعــة ،وذلــك
منــذ المرحلــة التأسيســية ف ي� معهــد العلــوم االجتماعيــة ،مــروراً بإنشــاء قســم
اال شن�وبولوجيــا ف� كليــة آ
أ
االداب عــام  1974وصــوال إىل نهايــة تســعينيات القــرن
ي
ف
اال ش�اف
المــا� .فكمــا يظهــر مــن بيانــات الجــدول رقــم  ،2صــار نمــط إ
ي
 - 7بدوي ،أحمد موس ،2009 ،أ
االبعاد االجتماعية إالنتاج واكتساب المعرفة ،حالة علم االجتماع ف ي� الجامعات
المرية ،يب�وت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ص 247
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ظلت العديد من
القضايا غائبة عن
مواضيع البحوث
األنثروبولوجية
بمصر ،مثل قضايا
الهجرة الداخلية
والخارجية ،وقضايا
اإلرهاب والتطرف
والعالقات اإلثنية
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المشـ تـ�ك غالبــا بنســبة  %82مــن جملــة اال ش�اف عــى االنتــاج أ
اال شن�وبولوجــي
إ
إ
ف
ـت� والدكتــوراه ،وهــو أمــر يتســق مــع تطــور التخصصــات
ـتو� الماجسـ ي
ي� مسـ ي ي
العلميــة مــن حيــث اكتمــال تركيبــة هيئــات التدريــس بالجامعــات ،وكذلــك
ال�اتيــب االداريــة ،حيــث تحــث توصيــات المجلــس أ
مــع ت
االعــى للجامعــات
إ
أ
ف
المريــة عــى شإ�اك االســاتذة المســاعدين والمدرسـ ي ف
اال ش�اف.
ـ� ي� عمليــة إ
المرفـ ي ف
اال ش�اف إىل تيسـ يـ� اكتســاب ش
ـ� الجــدد الخـ بـ�ة ،وكذلــك
ويهــدف هــذا إ
أ
إىل منــع «التعســف» الــذي يمكــن أن يحــدث نتيجــة احتــكار بعــض االســاتذة
اال ش�اف عــى الرســائل العلميــة.
«الكبــار» إ
البح� أ
االنتاج ش
اال شن�وبولوجي بحسب نمط
جدول رقم ( :)2توزيع إ
ي
ف
االسكندرية ()2010-2016
اال ش�اف العلمي ي� جامعة إ
إ
عدد
اال ش�اف
%
نمط إ
الرسائل
18
5
شإ�اف فردي
شإ�اف ت
82
23
مش�ك
100
28
إجماىل
ي

ن
الميدا�
المصدر :العمل
ي
 3-4أ
البحــ� أ
ث
االســاتذة ث
االنتــاج
اال ثن�وبولوجــي ف ي�
المرفــون عــل إ
ي
االســكندرية:
جامعــة إ
يظهــر مــن الجــدول رقــم  ، 3أن لدينــا أربعــة ش
عــر عضــوا ف ي� هيئــة
التدريــس بمختلــف الدرجــات العلميــة قامــوا ،خــال الفـ تـ�ة محــل الدراســة،
ت
الماجســت� وأطاريــح
المشــ�ك عــى رســائل
بــاال ش�اف العلمــي الفــردي أو
إ
ي
أ
ف
ف
ش
االســكندرية ،منهــم خمســة أســاتذة
الدكتــوراه ي� االن�وبولوجيــا ي� جامعــة إ
االنتــاج العلمــي ،وهــم فــاروق أحمــد
ـاال ش�اف عــى  %71مــن جملــة إ
قامــوا بـ إ
مصطفــى* ،مرفــت العشــماوي** ،مصطفــى عمــر*** ،محمــد عبــاس
االشــارة إىل أن
رضــوان**** ،هندومــة محمــد أنــور***** .ومــن المهــم إ
االسكندرية ،ف ي� عام  ،1974تحت شإ�اف أحمد أبوزيد،
* -فاروق أحمد مصطفى حصل عى
الماجست� من جامعة إ
ي
ف� موضوع البناء االجتماعي للطريقة الشاذلية بمر دراسة ف� أ
اال شن�وبولوجيا االجتماعية ،ثم حصل عى الدكتوراه
ي
ي
من نفس الجامعة ف ي� عام  ،1978تحت شإ�اف أحمد أبوزيد ،ف ي� موضوع الموالد :دراسة للعادات والتقاليد الشعبية
ف ي� مر.
ف
ش
االسكندرية ي� عام  ،1984تحت إ�اف عى أحمد
**-مرفت العشماوي عثمان حصلت عى
الماجست� من جامعة إ
ي
عي� ،ف� موضوع دراسة ش
يف
يف
للطب
أن�وبولوجية
محلي� ف ي� مر ،وحصلت عى درجة الدكتوراه
مجتمع�
الشع� ف ي�
ي
بي
ف
ش
من نفس الجامعة ف ي� عام  ،1991تحت إ�اف محمد عبده محجوب ي� موضوع دورة الحياة عند الفرد دراسة
ش
أن�وبولوجية مقارنة للعادات والتقاليد الشعبية ف ي� مجتمع رشيد.
ف
ش
االسكندرية ي� عام  ،1985تحت إ�اف عى
*** -مصطفى عمر حماده مسعود ،حصل عى
الماجست� من جامعة إ
ي
أحمد عي� ورشيد الناضوري ،ف ي� موضوع غرب الدلتا مركزا لمنطقة ثقافية فرعية ف ي� البحر المتوسط .دراسة مقارنة
ف� ش
أن�وبولوجيا المجتمعات القديمة ،ونال درجة الدكتوراه من نفس الجامعة عام  ،1992تحت شإ�اف محمد عبده
ي
أن�وبولوجية تقويمية لمدين�ت
محجوب ،ف� موضوع المقومات االجتماعية والثقافية لنشأة المدن الجديدة .دراسة ش
ي
ي
السادات والعامرية الجديدة.
الماجست� من جامعة إاالسكندرية ف ي� عام  ،1979تحت شإ�اف أحمد أبوزيد،
**** -محمد عباس إبراهيم حصل عى
ي
ف� موضوع مدينة كيما الصناعية بأسوان دراسة ف� أ
اال شن�وبولوجيا ف
الحرية ،وحصل عى الدكتوراه من نفس الجامعة
ي
ي
ف
ف
المري� وعاقتها
للنوبي�
ف ي� عام  ،1983تحت شإ�اف عى أحمد عي� ،ف ي� موضوع دراسة مقارنة للثقافات الفرعية
ي
ي
بالسالة النوبية ف ي� أسوان ،مع عناية خاصة بالجماعات النوبية المتنقلة يغ� المستقرة ف ي� مدينة إاالسكندرية.

لم يتطرق
اإلنتاج العلمي
األنثروبولوجي
في جامعة
اإلسكندرية في
مستوى الماجستير
والدكتوراه حتى
اللحظة الراهنة،
إلى الكثير من
الميادين المعاصرة
في األنثروبولوجيا،
كأنثروبولوجيا
األخالق ،والقيم،
والفساد ،واإلرهاب...
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االســاتذة الخمســة أ
هــؤالء أ
االكـ شـ� شإ�افــا عــى البحــوث العلميــة ،كانــوا قــد
تكونــوا علميــا عــى أيــدي أ
ـى أحمــد عيــ� ،أحمــد أبــو زيــد،
االســاتذة عـ
ي
محمــد عبــده محجــوب ،مــا يعـ فـ� أن غالبيــة االنتــاج العلمــي أ
اال شن�وبولوجــي
إ
ي
ف
ش
الثــا� .وقــد تق ّلــد
الجيــل
«كبــار»
اف
إ�
ف ي� المرحلــة الراهنــة يتــم تحــت
ي
االكـ شـ� شإ�افــا منصــب رئاســة قســم أ
االســاتذة أ
جميــع أ
اال شن�وبولوجيــا ف ي� فـ تـ�ة
االنتــاج العلمــي ،وبمقــدار يقـ ّـل عــن ثلــث العــدد
مــن الفـ تـ�ات .أمــا بقيــة إ
اال ش�اف عليــه ،عــى
ـت� والدكتــوراه ،فيتــو ّزع إ
إ
ـاىل مــن رســائل الماجسـ ي
االجمـ ي
عــدد مــن أفـراد مــن «الجيــل الثالــث» مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالقســم.
البح� أ
االسكندرية ش
الماجست� والدكتوراه بحسب
مستو�
اال شن�وبولوجي ف ي�
جدول رقم ( )3توزيع إنتاج جامعة إ
ي
يي
ي
أ
ش
اال�اف العلمي ()2016-2010
نصيب االساتذة من إ
أ
شإ�اف ت
شإ�اف فردي
االساتذة
إجماىل(*)
مش�ك
ي
5.5
5
3
فاروق أحمد مصطفى
4.5
9
مرفت العشماوي
4
8
مصطفى عمر
3.5
5
1
محمد عباس إبراهيم
3
6
هندومة محمد أنور
1.5
3
محمد عبده محجوب
1
1
منال عبد المنعم جاد هللا
1
2
نادية أحمد محمد
1
2
مصطفى شعبان
0.5
1
أحمد محمد صقر
0.5
1
فاروق مصطفى إسماعيل
0.5
1
ال�جي
أنور محمد ب
0.5
1
سلوى السيد
0.5
1
فادية حميدو
0.5
1
مصطفى عوض
28
جملة
ن
الميدا�
المصدر :العلم
ي
)*( تــم حســاب مــرة �ا� ��اف الفــردي بواحــد صحيــح ،و �ا� ��اف المشـ �ـ�ك
�
ـا� بقيمــة ٠٫٥
وجميعــه ثنـ ي
االسكندرية ف ي� عام  ،1987تحت شإ�اف محمد
***** -هندومة محمد أنور حامد حصلت عى
الماجست� من جامعة إ
ي
وتأث�ها عى سلوكها
عبده محجوب ،وفريد فتحي ،ف ي� موضوع
االتغ�ات البيولوجية والفسيولوجية للمرأة الحامل ي
ي
ف
وعاقاتها االجتماعية ،وحصلت عى الدكتوراه من نفس الجامعة ي� عام  ،1993تحت شإ�اف فاروق أحمد مصطفى،
ف
التغ�ات البيولوجية والفسيولوجية المصاحبة لسن اليأس عند المرأة وعاقتها بالقيم االجتماعية
ي� موضوع ي
ف
والثقافية ي� المجتمع.
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 4-4التوزيــع الموضوعــي لمياديــن البحــث أ
اال ثن�وبولوجــي ف ي� جامعــة
االســكندرية
إ
أ
ف
ت
الميــدا� توزيــع
الــ� حصلنــا مــن عملنــا
تناولنــا ف ي� در
ي
اســتنا لارقــام ف ي
البحــ� أ
ش
الماجســت� والدكتــوراه المنجــز
مســتو�
اال شن�وبولوجــي ي�
االنتــاج
إ
ي
يي
ي
ت
ت
ـ� تنــدرج
خــال الفــ�ة  2016-2010حســب الموضوعــات والفــروع العلميــة أ شالـ ي
فيهــا .ويتضــح مــن الجــدول رقــم  4أن الجماعــة العلميــة االن�وبولوجيــة
ف
ف
ف
االســكندرية تر ّكــز تركـ ي ف
ـ�
ـ�ا بالغ ـاً عــى
ي� جامعــة إ
البحـ شـث ي� المجالـ يـ� الطـ ب ي
ـا� مــن ضمــن اثـ فـ� عـ شـر فرعــا مــن فــروع أ
ف
االن�وبولوجيــا تنجــز فيهــا
والثقـ ي
ي
ف
ـ�
البحــوث .وبالفعــل تــدل أرقــام نفــس الجـ
ـدول عــى أن المجالـ يـ� ف الطـ ب ي
والثقـ ف
االنتــاج البحـ شـ� ف� الفـ تـ�ة محــل الدراســة � ،حـ يـ�ف
ـا� يحتك ـران نصــف إ
ي
ي
ي
ي
ف ف
ف
ت
ـت�
شــهدت نفـ
ـتو� الماجسـ ي
ـس الفــ�ة تراجع ـاً ي� اهتمــام الباحثـ يـ� ي� فمسـ ي ي
أ
ش
والدكتــوراه باالن�وبولوجيــا االجتماعيــة ،بعــد أن كانــت ي� مســتوى االهتمــام
االول عــى امتــداد المرحلــة التأسيســية للعلــم أ
أ
اال شن�وبولوجــي ف ي� مــر،
ف
االســكندرية تحديــدا .أمــا بقيــة الفــروع الظاهــرة مــن البيانــات
و� جامعــة إ
ي
فتعتــ� بالنســبة إىل الجماعــة أ
اال شن�وبولوجيــة فروعــاً هامشــية.
ب
جدول رقم ( )4التوزيع الموضوعي لميادين البحث أ
اال شن�وبولوجي ف ي�
ف
االسكندرية ()2016-2010
مستو�
الماجست� والدكتوراه ي� جامعة إ
ي
يي
عدد
ميدان البحث
%
أ
الرسائل
اال شن�وبولوجي
28.6
8
طبية
1
21.4
6
ثقافية
2
7.1
2
اجتماعية
3
7.1
2
اقتصادية
4
7.1
2
متاحف
5
7.1
2
جريمة
6
ف
3.6
1
حرية
7
3.6
1
تطبيقية
8
يف
3.6
1
ف�يقية
9
3.6
1
الجسد
10
أ
3.6
1
االدب
11
3.6
1
لغوية
12
100
28
إجماىل
ي
ن
الميدا�
المصدر :العلم
ي
بصفــة عامــة ،يمكــن فهــم ضعــف االهتمــام أ
باال شن�وبولوجيــا الطبيعيــة
عــى ضــوء ارتفــاع الكلفــة االقتصاديــة لهــذا النــوع مــن البحــوث؛ لكــن قضايــا
عديــدة مــن المفـ تـ�ض أن تكــون موضوعــا للبحــث أ
اال شن�وبولوجــي المــري،

ما تزال
األنثروبولوجيا
المصرية تعيش
مرحلة السرديات
الكبرى في العلوم
االجتماعية ،والتغير
الذي تشهده في
اتجاه األنثروبولوجيا
المعاصرة ال يسير إال
ببطء شديد
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ت
ـ� جردناهــا ف ي� الجــدول ،مثــل قضايــا
ظلــت غائبــة عــن مواضيــع البحــوث الـ ي
االثنية،
االرهاب والتطــرف والعاقــات إ
الهجــرة الداخليــة والخارجيــة ،وقضايــا إ
أ
ش
ت
ـ� يمكــن أن تقــدم فيهــا االن�وبولوجيــا
ي
وغ�هــا مــن القضايــا والمســائل الـ ي
معرفــة موثوقــة ومطلوبــة اجتماعيــا.
وعــى مســتوى االهتمــام بالبحــوث أ
االساســية (النظريــة ،مناهــج البحــث،
أ
ف
االســكندرية بهــذه
تاريــخ الفكــر اال شن�وبولوجــي) كان االهتمــام ي� جامعــة إ
النوعيــة مــن البحــوث اهتمام ـاً هامشــيا عــى الــدوام ،ثــم غــاب تمام ـاً مــن
ف
عوقــة للتطــور
عــى طاولــة البحــث ي� الفـ تـ�ةأ محـ ّـل الدراســة .وهــذه مســألة ُم ّ
أي مجــال علمــي آخــر
العلمــي ،حيــث إن مجــال اال شن�وبولوجيــا شــأنه شــأن ّ
يظهــر للوجــود كمــا يذهــب بيـ يـ� بورديــو مــن خــال مسـ ي ف
ـتوي�؛ همــا «المجال
الخــاص» محــدد النطــاق ،و»المجــال العــام» واســع النطــاق .8وبالفعــل،
ت
يتأســس المســتوى الخــاص للعلــم عــى معايـ يـ� موضوعيــة
مــن المفــ�ض أن ّ
أ
ت
المشــ�ك ي ف
بــ� أفــراد الجماعــة االكاديميــة،
وعــى رأس المــال العلمــي
ف
وهــو مــا يتوفــر مــن خــال إعــداد كــوادر مــن الباحثـ يـ� يهتمــون بالبحــوث
أ
ت
ـ� بحوزتنــا حــول
االساســية .ولكــن الماحــظ مـ
ـن البيانــات الببليوغرافيــة الـ ي
االنتــاج البحـ ش أ
ف
االســكندرية هــو ضعــف االهتمــام
ـ� اال شن�وبولوجــي ي� جامعــة إ
إ
ي
أ
ش
ف
ـ� أن االن�وبولوجيــا
بهــذه النوعيــة مــن البحــوث ثــم غيابــه الـ ّ ي
ـكى ،مــا يعـ ي
االســكندرية ،تواجــه صعوبــات كبـ يـ�ة
المريــة ،مــن خــال مثــال جامعــة إ
ف
تحــول دون بلــوغ هــذا العلــم مرحلــة التوطـ يـ� والتأصيــل.
أ
االنتــاج
وبســبب اســتحواذ اال شن�وبولوجيــا الطبيــة والثقافيــة عــى نصــف إ
ـت� والدكتــوراه ف ي� الفـ تـ�ة محـ ّـل الدراســة ،تظــل
العلمــي ف ي� مسـ
ـتو� الماجسـ ي
ي
ي
ف أ
ف
ت
ش
ـ�
ـ� صنفناهــا عــى أنهــا ي� القطاعـ يـ� االوســط والهامـ ي
مياديــن البحــث الـ ي
8- Fowler, Bridget )ed.()2000(, Reading Bourdieu on Society and Culture, Oxford, Blackwell Publishers,
p167
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ت
ـ� يشــهدها الحقــل العلمــي
غـ ي
ـر قــادرة عــى اســتيعاب التحــوالت المهمــة الـ ي
أ
ث
الن�وبولوجــي ،وعاجــزة عــن تلبيــة احتياجــات المجتمــع المــري مــن البحث
أ
ال ثن�وبولوجــي .وبالفعــل ،يتضــح مــن البيانــات الببليوغرافيــة المتوفــرة بـ ي ن
ـ�
أ
ف
الســكندرية ف ي� مســتوى
النتــاج العلمــي ال ثن�وبولوجــي ي� جامعــة إ
أيدينــا ،أن إ
ت
ـت� والدكتــوراه ،لــم يتطــرق حــى اللحظــة الراهنــة إىل الكثـ يـر مــن
الماجسـ ي
أ
أ
ف
ث
ث
ث
المياديــن المعــارصة ي� الن�وبولوجيــا ،كأن�وبولوجيــا الخــاق ،أن�وبولوجيــا
أن�وبولوجيــا القــوة والــرث وة ،ث
أن�وبولوجيــا الفســاد ،ث
القيــم ،ث
أن�وبولوجيــا
الرهــاب ،ث
الثــورة ،ث
أن�وبولوجيــا الحــرب والرصاعــات المســلحة،
أن�وبولوجيــا إ
النســان ،ث
أن�وبولوجيــا التغـ يـر المناخــي ،ث
ث
أن�وبولوجيــا
أن�وبولوجيــا حقــوق إ
أن�وبولوجيــا العولمــة ،ث
المنظمــات الحديثــة ،ث
أن�وبولوجيــا الرياضــة،
أن�وبولوجيــا الحيــاة اليوميــة ،ث
ث
أن�وبولوجيــا العلــم والتكنولوجيــا ،تاريــخ
أ
أن�وبولوجيــا التعاطــف ،ث
أن�وبولوجيــا المشــاعر ،ث
ال ثن�وبولوجيــا ،ث
أن�وبولوجيا
ض
ث
ن
وغ�هــا مــن المياديــن.
ـا� ي
الذاكــرة والتخيــل ،أن�وبولوجيــا الحنـ يـ� إىل المـ ي
وعــى ذلــك ،يبــدو أن أ
ال ثن�وبولوجيــا المرصيــة مــا ت ـزال تعيــش مرحلــة
التغــر الــذي تشــهده ف ي�
الكــرى ف ي� العلــوم االجتماعيــة ،وأن
ي
الرسديــات ب
أ
يســر إال ببــطء شــديد.
اتجــاه ال ثن�وبولوجيــا المعــارصة ال ي

يالحظ ضعف
صيت المعرفة
األنثروبولوجية
في األوساط
الفكرية والثقافية
والسياسية
واإلعالمية في مصر،
وقلة تأثيرها في
وضع السياسات
العمومية
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خاتمة:

تنفتــح هــذه االســتنتاجات الجزئيــة ت
الــ� اســتقيناها مــن انكبابنــا عــى بعــض خصائــص
ي
االنتــاج البحـ شـ� أ
ـت� والدكتــوراه خــال الفـ تـ�ة  ،2016-2010عــى
اال شن�وبولوجــي ف ي� مسـ
إ
ـتو� الماجسـ ي
ي
ي
ي
أ
ف
ش
االســكندرية)
ســؤال أوســع مــداره حــول مــا إذا كانــت االن�وبولوجيــا المريــة ي(� جامعــة إ
ف
الراهنــة ،التطــور العلمــي الريــع ف ي� هــذا العلــم ،وهــل اســتطاعت أن
تواكــب ،ي� المرحلــة ّ
تقــدم معرفــة ناجــزة ومســاندة للمـ شـروع التنمــوي المــري؟
االخــ�ة الـ تـ� ر ّكزنــا عليهــا النظر ،يبــدو أن الجماعــة البحثيــة أ
أ
ف
اال شن�وبولوجية
ي� مــا يهــم الفـ تـ�ة ي
ي
ـدا� أ
ف
االســكندرية قــد ركــزت بشــكل رئيــس عــى البحــث ف� ميـ ف
اال شن�وبولوجيــا
المريــة ي� جامعــة إ
ي
ي
ت
تث�هــا حالــة المجتمــع المــري ف ي�
الطبيــة والثقافيــة،
ـ� ي
مديــرة ظهرهــا للظواهــر والقضايــا الـ ي
ت
ـ� شــهدتها المنطقــة العربيــة بعــد عــام  .2011وعــى العمــوم ،نســتخلص
أعقــاب التحــوالت الـ ي
ت
االنتــاج
باالنتــاج العلمــي خــال الفــ�ة ( ،)2016-2010أن إ
مــن البيانــات الببليوغرافيــة الخاصــة إ
البحـ ش أ
االســكندرية ،وعــى الرغــم مــن أن تاريخــه العريــق يرجــع إىل
ـ� اال شن�وبولوجــي بجامعــة إ
منتصـ يـف خمســينيات القــرن الفائــت ،يشــهد آ
ت
كمــا ونوعــا .فعــى مســتوى
ـع
ـ
اج
ال�
ـن
ـ
م
ـة
ـ
حال
ن
اال
ًّ
ف
ف
أش
االنتــاج مــن ضعــف واضــح ف ي�
ـا� إ
مواكبــة التطــور العلمــي الري فــع ي� حقــل اال فن�وبولوجيـ فـا يعـ ي
ـا� مــن ضعــف ي� الوعــي بــرورة االنفتــاح عــى الفــروع الجديــدة
فتوزيــع الموضوع فــات ،كمــا يعـ ي
أ
ش
ي� هــذا العلــم ي� الوقــت الــذي يــزداد فيــه االهتمــام باالن�وبولوجيــا عــى المســتوى العالمــي.
اال شن�وبولوجــي أ
بــ� أيدينــا إىل غيــاب البحــث أ
تشــ� البيانــات الحاصلــة ي ف
االكاديمــي
وبالفعــل ي
ت
ـ� يمــوج بهــا المجتمــع المــري .أمــا مــن جهــة البحــوث
عــن الكثـ يـ� مــن هــذه الظواهــر الـ ي
أ
أ
ش
االســكندرية لــم تســع
التطبيقيــة ،فيبــدو أن الجماعــة العلميــة االن�وبولوجيــة ضمــن االكاديميــة إ
إىل أن يكــون تعاطيهــا أكـ شـ� رســوخا وتنوعــا مــع قضايــا المجتمــع الراهنــة ،مــا أدى إىل غيــاب
المعرفــة أ
اال شن�وبولوجيــة غياب ـاً شــبه تــام عــن السياســات التنمويــة المريــة.
أ
أ
ف
االســكندرية
ويمكــن القــول ،إن االســباب تعــود إىل أن اال شن�وبولوجيــا المريــة ي� نســختها إ
ف
االحاطــة
لــم تتوفــق إىل تقديــم جهــد علمــي جماعــي ،ينــدرج ي� اسـ تـ�اتيجية واضحــة ،تســتهدف إ
بالظواهــر االجتماعيــة والثقافيــة وااليكولوجيــة ،الـ تـ� تســتدعي البحــث أ
اال شن�وبولوجــي .والحـ ّـق
إ
وحــ� الطبيعيــة �ف
أن العديــد مــن الدراســات وقفــت عــى أن كافــة ي العلــوم االجتماعيــة ،ت
ي
أ
ف
ـا� مــن ظواهــر ،مثــل غيــاب هــذا الجهــد الجماعــي ،واالفتقــار إىل
االكاديميــة المريــة ،تعـ ي
تلــك االسـ تـ�اتيجية.
وإذا مــا عدنــا إىل مــا ذكرنــا ف� بدايــة المقــال مــن أن أ
اال شن�وبولوجيــا لــم تحــظ تاريخيــا
االكاديمــي المطلــوب ف�ي مــر ،فيمــا عــدا جامعــة االســكندرية وبعــض كليــات آ
باالهتمــام أ
االداب
إ
ي
آ
ف
ف
ف
ـى عقــود عــى
ـ� ســويف) ،أمكــن لنــا القــول إنهــا االن ،وبعــد مـ ي
(بنــات عـ يـ� شــمس ،حلــوان ،بـ ي
تأسيســها بحثيــا وأكاديميــا ،ال ت ـزال عــى حالــة تشــبه حالتهــا الهامشــية التاريخيــة ،مــا يســمح
اال شن�وبولوجيــة ف� أ
لنــا بتأكيــد ضعــف صيــت المعرفــة أ
االوســاط الفكريــة والثقافيــة والسياســية
ي
ف
تأث�هــا ف ي� وضــع السياســات العموميــة ،ممــا تي�جمــه غيابهــا عــن التأثـ يـ�
إ
واالعاميــة ي� مــر ،وقلــة ي
ش
ف ي� «المــروع التنمــوي المــري» عامــة.
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المراجع:

بــدوي ،أحمــد مــوس ،2009 ،أ
االبعــاد االجتماعيــة إالنتــاج واكتســاب المعرفــة حالــة
ف
بــ�وت ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة.
علــم االجتمــاع ي� الجامعــات المريــة ،ي
اال شن�وبولوجيــا العربيــة مهــداة إىل أ
صالــح ،ناهــد (محــرر) ،2002 ،بحــوث ف� أ
االســتاذ
ي
الدكتــور أحمــد أبــو زيــد رائــد ش
االن�وبولوجيــا العربيــة ،القاهــرة ،مطبوعــات مركــز
آ
البحــوث والدراســات االجتماعية-كليــة االداب-جامعــة القاهــرة.
الفــار ،عــى محمــود إســام ،1973 ،أ
اال شن�وبولوجيــا االجتماعيــة -الدراســات الحقليــة
ي
ف
والحريــة ،القاهــرة ،الهيئــة المريــة العامــة
ف ي� المجتمعــات البدائيــة والقرويــة
للكتــاب.
فــرح ،محمــد ســعيد (محــرر)  ،2003كتابــات اجتماعيــة معــا�ة مهــداة أ
لاســتاذ
الدكتــور الســيد محمــد بــدوي ،القاهــرة ،مركــز البحــوث والدراســات االجتماعيــة
بجامعــة القاهــرة.
االسكندرية ،منشأة دار المعارف.
قباري اسماعيل ،1977 ،راد كليف براون ،إ
ماكيفــر روبــرت ،بيــدج شــارلز ،1961 ،المجتمــع ،ترجمــة عــى أحمــد عيــ� ،القاهــرة،
مكتبــة النهضــة المريــة ،ط2
هوبكيــ� ،نيكــوالس (ابريــل  ،)2013رواد أ
فف
اال شن�وبولوجيــا وعلــم االجتمــاع ف ي� مــر-
أ
محمــد جــال رائــداً لا شن�وبولوجيــا المريــة ،ترجمــة عبــد الحميــد حــواس ،ماحــق
المجلــة العربيــة لعلــم االجتمــاع ،ملحــق1
Fowler, Bridget )ed.()2000(, Reading Bourdieu on Society and Culture, Oxford,
Blackwell Publishers.
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جودة ال ّرساﺋل
الجامعية
في العلوم االجتماعية
*
واتجاهاتها
بقلم:

عائدة بنكريم

باحثة تونسية ف ي� علم
االجتماع

أو ً
السياقات المعرفية واالجتماعية لتطارح جودة ال ّرسائل
الّ :
الجامعية:

مــا يتبـ ي ف
ـ� مــن الخــوض ف ي� موضــوع جــودة رســالة الدكتــوراه ف ي� العلــوم
ف
ف
أن ت
الكمي ي� مســتوى العلوم االجتماعيــة ي� الجامعات
االجتماعيــةّ ،
ال�اكــم ّ
العربيــة ،عــى عكــس العلــوم التطبيقيــة والطبيعيــة والرياضيــة« ،لــم
يكــن وفــق ديناميكيــة عــرض وطلــب ،بــل ضمــن منطــق الكلفــة الماليــة
 1ت
للتعليــم
الــ� تضــع العلــوم االجتماعيــة ضمــن «اختصاصــات
ي
العــاىل ي
ف
ف
الكلفــة الدنيــا» ،ممــا كان لــه أثــر ي� جــودة الرســائل الجامعيــة ي� علــوم
االجتمــاع ،ومــن ثــم ف� قدرتهــا التنافســية ف� مســتوى البحــث أ
االكاديمــي.2
ي
ي
* هذا المقال من ضمن أ
ت
ال� أنجزت وتنجز داخل وحدة البحث ف ي� "أسس المعارف الحديثة وتقنياتها"
اال
عمال ي
ف
ف
العاىل للعلوم
مخ� "بحوث ي� التنوير والحداثة والتنوع
العاملة ضمن ب
ي
الثقا�" ،جامعة تونس المنار ،المعهد ي
االنسانية بتونس.
إ
 - 1عبد الوهاب بن حفيظ“ ،بحوث الدكتوراه ف ي� زمن حشد الرسائل :صعوبة أن يكتب الطالب من خارج الصندوق”،
التفك� من خارج الصندوق ،الجزء
ضمن ،االتجاهات البحثية لرسائل الدكتوراه ف ي� الجامعات العربية ،مصاعب
ي
أ
االول  .2016تنسيق وتحرير عبد الوهاب حفيظ ،منتدى العلوم االجتماعية التطبيقية.
ف
ف
 - 2مع أن الجامعات ال تزال تضطلع بدور رئيس ي� بحوث العلوم االجتماعية ي� المملكة المغربية وسوريا وليبيا
فإن ش
أك� من  80بالمائة من بحوث العلوم االجتماعية هي ثمرة جهود مراكز بحثية أو وكاالت استشارية
ولبنانّ ،
أ
ف
ف
ف
فلسط� واالردن ومر ،وكذلك ي� أقطار الخليج وإن بدرجة ّ
أقل .المصدر:
يغ� منتسبة إىل جامعات ،وبخاصة ي�
ي
معر� منتج ،مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وبرنامج أ
تقرير المعرفة العر� للعام  .2009نحو تواصل ف
االمم
بي
ي
المتحدة إ أ
اال ي ف
نجل�ية) .ص-http://www.undp.org/content/dam/rbas/report/AKR2009 .202.
نما� (باللغة إ
اال ي
ف
ف
ف
مخ� و 239وحدة بحث موزعة عى الجامعات
 .Eng-Full-Report.pdfأما ي� حالة تونس ي� سنة  2015من يب�  198ب
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وبالفعــل «غالــب الجامعــات العربيــة ...ال توفــر ّإال القليــل مــن الوقــت
االجتماعيــ� الذيــن يأملــون ف� االنخــراط ف� أ
يف
االنشــطة
والحوافــز للعلمــاء
ي
ي
3
البحثيــة أو المدنيــة».
وعــى الرغــم مــن «أن أ
االنظمــة التعليميــة الجامعيــة العربيــة ف ي� أغلبهــا،
االخــص عندمــا يتعلــق أ
وعــى أ
االمــر بالعلــوم االجتماعيــة ،متفاوتــة مــن
حيــث العمــر والخــ�ة أ
واالداء والعاقــة مــع الســلط والمحيــط االقتصــادي
ب
ش 4
ـإن قاســماً
ـدوىل للمعرفــة إ
ـ�»  ،فـ ّ
واالجتماعــي ومــع النظــام الـ ي
واالنتــاج البحـ ي
مشـ تـ�كاً بـ ي ف
ـ� أغلــب الجامعــات العربيــة يبــدو مبني ـاً عــى نــوع مــن «قداســة
عتــ� البحــث العلمــي
وتســامي وتســييس العلــم والعلمــاء» ،5حيــث يُ ب
االجتماعــي ممارســة فــوق -العالــم االجتماعــي ،فيهــا «يشــكّل العلمــاء
عالمــا مخصوصــا ،ولــذا ال يُمكــن أن يكونــوا موضوع ـاً للتحليــل مــن طــرف
أن
علمــاء االجتمــاع ،وال أن يكونــوا مــادة للبحــث االجتماعــي» .6كمــا يبــدو ّ
ف
مخ� بحث
مخ�ا و 41وحدة بحث ي� مجال العلوم إ
االنسانية واالجتماعية .وال يوجد ضمنها أي ب
التونسية ،هناك  21ب
ف
ف
االختصاص �-جامعة صفاقس .المصدر:
هذا
�
فقط
بحث
ووحدة
االجتماع
ف ي� اختصاص علوم
ي
ي
Annuaire des Laboratoires et des Unités de Recherche, République Tunisienne, MESRS, Direction
Générale de la Recherche Scientifique. Première édition 2015
ف
ف
ف
كو� ،العدد  4من السلسلة
من�
العر�” ،ترجمة ي
السعيدا� ،حوار ي
ي
 3محمد باميه“ ،العلوم االجتماعية ي� العالم ب ي
السادسة ،كانون أ
االول 2016
ف
االقليمي الثالث حول جودة واتجاهات الرسائل الجامعية
من�
السعيدا�“ ،الورقة التوجيهية” مقدمة ضمن اللقاء إ
 4ي
ي
ف ي� العلوم االجتماعية ،تونس  ،2017مخطوط.
5 - Fethia Barouni Ben Sedrine, »La science en Tunisie: réalité, problèmes institutionnels et représentations«, Revue Tunisiennes des Sciences Sociales, n2003 ,125°. P.17
6 - Ibid, p. 18
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ّ
الكمي
إن التراكم
ّ
في مستوى العلوم
االجتماعية في
الجامعات العربية،
لم يكن وفق
ديناميكية عرض
وطلب ،بل ضمن
منطق الكلفة
المالية للتعليم
العالي
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مــن ســمات هــذا الواقــع وجــود «اتفاقيــات ضمنيــة بـ ي ف
ـ� هيئــات التدريــس
وجمهــور الباحثـ ي ف
ـ� ،مفادهــا أنــه ال يمكــن البحــث أو حـ تـ� التفكـ يـ� مــن خــارج
7
الصنــدوق».
التعــرف عــى أوضــاع الرســائل
عــى خــاف هــذا المنظــور ،يُشــكّل
ّ
الجامعيــة والتكويــن الدكتــور ياىل ف ي� العلــوم االجتماعيــة بالجامعــات العربيــة
مهمــا عــى أوضــاع العلــوم االجتماعيــة ف ي� البلــدان العربيــة .وهــذا
مـ ش ّ
ـؤ�اً ف ّ
أ
ف
ـر� جديــد ،النــه
االنتــاج
التفكـ يـ� ي� واقــع إ
ـر� العلمــي االجتماعــي العـ ب ي
المعـ ي
آ
حــد االن مــن تنــاول أوضــاع علــوم االجتمــاع عنــد
عمــا كان إىل ّ
مختلــف ّ
8
ش
العــرب منــذ ثمانينيــات القــرن العريــن.
التفكــ� ف ي� جــودة الرســائل الجامعيــة ف ي� مســتوى
وعــى هــذا ،يأخــذ
ي
ش
الدكتــوراه بالجامعــات العربيــة ،مــن زاويــة علــم االجتمــاع ،مروعيتــه مــن
تحـ ّـول البحــث ف ي� مرحلــة الدكتــوراه إىل واقــع اجتماعــي متشــعب المكونــات
ومتعــدد أ
ف
ف
و�
االبعــاد 9.فقــد أ ّدى تزايــد أعــداد
ّ
الطــاب ي� الدكتــوراه ي
10
ف
الدراســات العليــا عامــة ،وتكاثــر هيــاكل البحــث إىل تطــور كمــي ي� عــدد
ّ
ديناميكيــة ال فقــط أكاديميــة ،بــل وأيضــا سوســيو-
الرســائل الجامعيــة ضمــن
ّ
اقتصاديــة وثقافيــة وسياســية متكاملــة .وعــى الرغــم مــن ذلــك ،لــم تحــظ
كل هــذه الظواهــر باالهتمــام الــازم وخاصــة مــن طــرف علــم اجتمــاع
العلــم ،وإن ُوجــدت بعــض الدراســات العربيــة ،فقــد ظلــت إىل ي ف
ســن�
قريبــة عابــرة أو معزولــة .ولكــن اتجاهــا آخــذا بالتبلــور ضمــن المشـ ي ف
ـتغل�
بالعلــوم االجتماعيــة العــرب بــدأ يتـ ف
ـا� هــذا ال ّنقــص .ومــن بـ ي ف
ـ� المناســبات
ت
ت
ـ� قــام بتنظيمهــا منتــدى العلــوم
ـ� اعتنــت بالموضــوع 11تلــك الـ ي
العلميــة الـ ي
مؤسســة فــورد (مكتــب
االجتماعيــة التطبيقيــة بتونــس  ،بال ّتعــاون مــع ّ
ســبتم� (أيلــول)  2017بتونــس العاصمــة.
القاهــرة) ،خــال شــهر
ب
 7عبد الوهاب بن حفيظ ،مصدر سابق ،ص14 .
ال� تناولت المؤتمرات العلمية أ
ت
االوىل من هذا الصنف :محمد عزة حجازي (وآخرون) ،نحو علم
 - 8من الكتب ي
العر� ،الطبعة الثالثة ،يب�وت:
المستقبل
كتب
سلسة
اهنة،
ر
ال
العربية
والمشكات
االجتماع
علم
عر�:
بي
اجتماع ب ي
مركز دراسات الوحدة العربية .2010 ،ثم كان الملتقى الذي نظمه مركز البحث ف� أ
اال شن�وبولوجيا االجتماعية والثقافية
ي
ف
العر� المعا�” ،ثم المؤتمر الذي نظمه
(وهران-الجزائر) سنة  1987حول “مامح العلوم االجتماعية ي� العالم ب ي
ف
ت
ال� نظمها سنة  2004حول
سنة  1988حول “اتجاهات العلوم االجتماعية ي� العالم ب ي
العر�” ،ف ثم الندوة الدولية ي
مستقبل العلوم االجتماعية �ف
ف
ف
و� سنة  2014صدر
“حصيلة المعارف ي� العلوم االجتماعية إ
ي
واالنسانية ي� الجزائر” .ي
أ
ف
العر� جامعا أشغال المؤتمر الذي نظمه مركز دراسات الوحدة العربية ،ومركز البحث ي� اال شن�وبولوجيا
الوطن ب ي
قدم ساري حنفي
نقدية
نظر
اوية
ز
ومن
االجتماع.
لعلم
العربية
والجمعية
ائر)،
ز
ان-الج
ر
(وه
والثقافية
االجتماعية
ّ
وريغاس أرفانيتس ف
العر� للعلوم االجتماعية العلوم
المرصد
عن
وصدر
المعرفة.
ومجتمع
العر�
البحث
كتابهما
�
بي
بي
ي
ف
ف
أش
العر�،
العر� :أشكال الحضور .كما شنر أبو بكر باقادر وحسن رشيق ،االن�وبولوجيا ي� الوطن ب ي
االجتماعية ي� العالم ب ي
يف
الباحث� العرب
عمان :دار الفكر .2012 ،ومن المقاالت ذات الصلة ما صدر لعبد القادر لطرش“ ،مجاالت مساهمة
ف ي� الخارج” ،إضافات ،المجلة العربية لعلم االجتماع ،العدد الحادي ش
دري� “أزمة
اال
عر ،صيف  ،2010ومحمد إ
ي
ف
نقد وتنوير :العدد  ،3شتاء  .2015ص214-200 .
العر� :مقاربة نقدية”ٌ ،
العلوم االجتماعية ي� الوطن ب ي
9 Karim Ben Kahla, »L’université Tunisienne face au dilemme: Universalité /Mondialisation«, In
»L’Annuaire de l’Afrique du Nord, 2002« tome XL, 2004, pp 186-160, édition du CNRS.
ف
ف
ب�  2013و 2016من  13006باحث إىل  15198باحث .كما ارتفع عدد
 10ارتفع عدد الطلبة
الباحث� بالجامعات التونسية ي
ي
المخابر ف� نفس ت
مخ� وعدد وحدات البحث من  269إىل  327وحدة.
316
إىل
272
من
ة،
الف�
ب
ي
العاىل والبحث العلمي (-2011
العاىل والبحث العلمي .ش ّ
مؤ�ات التعليم ي
المصدر :الجمهورية التونسية وزارة التعليم ي
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اال
ات
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ثانيًا :لقاء إقليمي عربي حول جودة الرسائل الجامعية

حمــل اللقــاء عنــوان «جــودة واتجاهــات رســائل الدكتــوراه ف ي� الجامعــات
موزعــة عــى ســبع جلســات
العربيــة» ،وقــد اشــتمل عــى  32مداخلــة ّ
علميــة ونقاشــية ،وشــارك ف ي� أشــغاله  47باحثــا وباحثــة مــن تونــس والجزائــر
والمغــرب وليبيــا وســوريا والع ـراق ومــر واليمــن ولبنــان وأمريــكا .12ولــم
يكــن مــن بـ ي ف
االشــارة
ـ� المشــاركات البحثيــة إال  8مشــاركات نســائية .وتجــدر إ
ـر� لتوثيــق
إىل ّ
أن أشــغال اللقــاء فتتأ ّطــر ضمــن مبــادرة إنشـ13ـاء «المجمــع العـ ب ي
ت
الــ� تبلــورت منــذ ثــاث
الرســائل الجامعيــة ي� العلــوم االجتماعيــة» أ ي
أ
ت
ـأ� موضــوع هــذا اللقــاء مواصلــة الشــغال اللقــاء اال ّول الــذي
ســنوات .ويـ ي
ف
ن ُ ِش
ــرت أعمالــه ســنة  2016ي� التقريــر الموســوم بـــ» االتجاهــات البحثيــة
ف
التفكــ� مــن خــارج
لرســائل الدكتــوراه ي� الجامعــات العربيــة :مصاعــب
ي
14
الصنــدوق».
ومــن متابعتنــا للقــاء ،وعــى الرغــم مــن أننــا لــم نحصــل إال عــى بعــض
ف
ت
ـ�
ـى بعــض إ
المداخــات مكتوبــة بنصوصهــا ،نجــرد ي� مــا يـ ي
االشــكاليات الـ ي
12 - Laurence Michalak, Université de la Californie à Berkeley, » La production du savoir sur le
monde Arabe aux USA: Les Thèses de Doctorat sur le Monde Arabe «, Colloque du Arab Social
.2017مخطوط Forum 15 Septembre
 - 13نظم منتدى العلوم االجتماعية التطبيقية سنة  ،2011بمساعدة مؤسسة فورد (مكتب القاهرة) ،اجتماعا ي ف�
ف
االقليمية
الحمامات  /تونس ،نتج عى أثره إنشاء هذه المبادرة .وقد انعقد هذا اللقاء بهدف إحراز تقدم ي� الجهود إ
أ
ف
اال تن�نت بصفة مجانية.
الهادفة إىل جعل االبحاث ي� العلوم االجتماعية متاحة بع� شبكة إ
http://www.assforum.org/ar/?page_id=4931
مقدمة تقرير االتجاهات البحثية لرسائل الدكتوراه  ،...مصدر سابق.
ّ -14
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تناولهــا .ولــئن تمحــورت أغلــب المداخــات حــول ســؤال جــودة الرســائل
ف
النســانية واالجتماعيــة ف ي� الجامعــات العربيــة ،فمــن
الجامعيــة ي� العلــوم إ
خــال تنـ ّـوع عناويــن الورقــات المقدمــة تبـ ي ن
ـ� أن «الســؤال الــذي يمكــن أن
تحيــل عليــه ...هــو :كيــف يمكــن إعــادة تصميــم التكويــن الدكتــور يال ،حيــث
تتــم االســتجابة إىل متطلبــات التغـ يـر الرسيــع لطبيعــة المجتمعــات المعنيــة،
وكــذا التأثـ يـر فيهــا إيجابيــا ف ي� قــادم الســنوات؟ وكيــف يمكــن لخريجــي هــذا
15
التكويــن أن يمثلــوا قــادة أكاديميـ ي ن
ـ� لمثــل هــذا التغيـ يـر».
حــد قــول واضــع الورقــة التوجيهيــة
تشــكل هــذه التســاؤالت عــى ّ
ن
الســعيدا� أســتاذ علــم االجتمــاع بجامعــة تونــس المنــار،
منــر
للقــاء ،ي
ي
ف
ف
النســانية
مقدمــات ي� «سوســيولوجيا جــودة الرســالة الجامعيــة ي� العلــوم إ
ف
أن الحقــل العلمــي
واالجتماعيــة ي� الجامعــات العربيــة» .16فعــى الرغــم مــن ّ
ـر� شــهد تزايــدا ف ي� االهتمــام بتقييــم جــودة البحــث العلمــي
فاالجتماعــي العـ ب ي
أ
17
ي� الجامعــات العربيــة مــع بدايــة اللفيــة الثالثــة فنــادر ًا مــا يكــون «البحــث
ف
ف
الجابــة
ي� الجــودة تطبيقيــا ي� معـىن وضعــه ســؤاال تقويميــا يريــد أن تفـض ي إ
ف
و� كل
عنــه إىل رســم
سياســات تعديليــة أو إصالحيــة أو تثويريــة ...إلــخ ،ي
18
تغي�يــة».
الحــاالت ي
ئن
ـكاس
ول ـ ف أثــارت العــروض تســاؤالت تُش ـكّل نقــاط انطــاق لتفكـ يـر انعـ ي
ـب التحليــل السوســيولوجي جــودة الرســائل الجامعيــة مــن خــال
يضــع ي� لـ ّ
ن
فــإن بعــض
تصــورات
ي
الباحثــ� لتجاربهــم ونمــاذج تطبيقاتهــم العلميــةّ ،
ّ
ت
وجهــت الشــحنة النقديــة
،
الــذا�
التبخيــس
مــن
فــات
ولل
المداخــات،
إ
ي ّ
الدارة
ـكاس نحو «آخــر» :كان أحيانــا الطالــب أو إ
الكامنــة صلــب التفكـ يـر االنعـ ي
أو المــوارد أو أشــكال تنظيــم البحــث العلمــي أو تراتبيــة هيئــات التدريــس...
إلخ.
ولعـ ّـل أهـ ّـم مــا مـ ي ّ ز
يتضمــن
ـ� هــذا اللقــاء العلمــي ،هــو حرصــه عــى أن ّ
متنوعــة بتنــوع زوايــا راهــن البحــث العلمــي االجتماعــي
برنامجــه مواضيــع ّ
ت
ش
توزعــت الورقــات البحثيــة المق�حــة عــى عــرة محــاور:
العــر� .فقــد ّ
بي
االتجاهــات البحثيــة (المواضيــع والمناهــج والمقاربــات) ،التأطـ يـر الدكتــور يال
وال ش�اف أ
الكاديمــي ،مــدارس الدكتــوراه ،مراكــز التكويــن ،برامــج التكويــن،
إ
ومعايــره وأخطــاؤه،
النتــاج
ديونطولوجيــا البحــث وأخالقياتــه ،جــودة إ
ي
أنســاق إنتــاج المعرفــة ومســاراتها ،مراكــز البحــث ،ودور الطــاّب.
ين
من�السعيدا�“ ،الورقة التوجيهية” ،مصدر سابق.
 15ي
 - 16نفسه.
 - 17ي ف�  ،2005أصدرت الهيئة اللبنانية للعلوم ت
ال�بوية كتابها السنوي الخامس ضمان الجودة ي ف� الجامعات العربية،
أ
ث
ن
ً ش
اهتم الكتاب السنوي الثامن سنة  2014لنفس الهيئة بـ
الذي جاء
بح� أداره عدنان ال يم� .كما ّ
وع ي
تتويجا لم� ٍ
أ
ف
ف
قضايا النوعية ف
ن
العال ي� البلدان العربية ،وهو حسب قول رئيس تحريره عدنان ال يم�“ :جاء ي� إطار
التعليم
�
ي
ي
ت
ين
التفاعل ي ن
ال�
العال
الباحث�
ب� عدد من
ي
للتفك� بموضوع جودة التعليم ي
من خالل مقاربة مختلفة عن تلك ي
ف
ت
القليمي
العر� إ
تستعملها التصنيفات الدولية” .وعقد مكتب اليونسكو إ
القليمي لل�بية ي� الدول العربية المؤتمر ب ي
ف
عر� للتعليم
العال ،ي� القاهرة 31أيار/مايو 2-حزيران /يونيو  ،2009وصدر عنه تقرير نحو فضاء يب
حول التعليم ي
ن
ش
الثا� ع� لسنة  2015من مجلة ذوات الصادرة
العدد
ص
المجتمعية.وخص
والمسؤوليات
العالمية
العال :التحديات
ّ
ي
عن ي“مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات أ
خصص
العال ف ي� الوطن
التعليم
لـ”واقع
ملفه
بحاث”،
وال
العر�” .كما ّ
يب
ّ
ي
العر�” .واستضافت جامعة السودان
العدد  21لسنة  2016من نفس المجلة ملفه لـ”واقع البحث العلمي بالوطن ب ي
العر� الدول السادس لضمان جودة التعليم العال خالل ت
الف�ة  11-9بف�اير/فيفري
للعلوم والتكنولوجيا المؤتمر ب ي
ي
ي
 ،2016بالتعاون مع أ
العال المنبثق عن اتحاد الجامعات
التعليم
جودة
لضمان
الدول
العر�
للمؤتمر
المانة العامة
ب
ي
ي
ي
أ
ف
العربية ومقره الدائم ي� جامعة الزرقاء ،الردن.
ين
من�
السعيدا� ،الورقة التوجيهية ،مصدر سابق.
 18ي
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عــرض عبــد الوهــاب بــن حفيــظ ،أســتاذ علــم االجتمــاع بجامعــة تونــس
ورئيــس منتــدى العلــوم االجتماعيــة التطبيقيــة بتونــس ،مـ شـروع المجمــع
العــر� لتوثيــق الرســائل الجامعيــة الــذي يعمــل المنتــدى مــن خالــه
عــى ب يتطويــر قاعــدة بيانــات أ
الجامعيــة ذات الص ّلــة بالعلــوم
طروحــات
لا
ّ
التطبيقيــة ،وأعلــم أنــه إىل حــدود عقــد اللقــاء وقــع تجميــع 6000
االجتماعيــة
ّ
أطروحــة ،كمــا اســتعرض منصــف ونّــاس ،أســتاذ علــم االجتمــاع بجامعــة
تونــس ورئيــس مركــز البحــوث والدراســات االجتماعيــة واالقتصاديــة ،ف ي� نفــس
الفقــرة االفتتاحيــة فلســفة أ
االطروحــة الجامعيــة باعتبارهــا :أوال بالنســبة إىل
الطالــب مبحثــا عــى درجــة مــن أ
االهميــة ورأســمال تكوينيــا ومرحلــة مهمــة ف ي�
ال�اكــم العلمــي .فمرحلــة أ
ت
االطروحــة عــى حـ ّـد قولــه« :ركــن مكـ ي ف
ـ� ف ي� إعــداد
ت
يف
مهــم» ،وهــي ثانيــا بالنســبة
وحيــا�
شــخى
الباحثــ� .وتمريــن
وعلمــي ّ
ي
ي
أ
إىل المجتمعــات ش�ط رئيــس إالعــداد االجيــال المســتقبلية للرهــان العلمــي
المســتقبى .ف
قدمــت صوريــة مولوجي،
و� نفــس الجلســة االفتتاحيــة كذلــكّ ،
ي
المديــرة يالمســاعدة المكلفــة بالبحــث وبمركــز البحــث ف� أ
اال شن�وبولوجيــا
ي
االجتماعيــة والثقافيــة  CRASCجامعــة وهران-الجزائــر ،وتزامنــا مــع الذكــرى
أن المدرســة
 25لتأســيس مركــز البحــث ،بســطة عــى تاريخــه ي
مشــ�ة إىل ّ
الدكتوراليــة فيــه تأسســت خــال الســنة الجامعيــة ( ،)2007-2006وأنهــا تضـ ّـم
آ
ف
ف
وتدخــل
ـت� و 61ي� مرحلــة الدكتــوراهّ .
االن  85طالبــا وطالبــة  24ي� الماجسـ ي
ف ي� نفــس الجلســة أيضــا ،عبــد الفتــاح الزيــن مــن المعهــد الجامعــي للبحــث
العلمــي بالربــاط ،طارحــا فكــرة دور المعرفــة ف ي� بنــاء المجتمعــات وأهميــة
معايــ� الجــودة أ
(االخاقيــة والتقنيــة) ف ي� تأســيس مـ شـروع أطلــق عليــه تســمية
ي
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الرصــاص المعرفيــة» .19كمــا أثــار
«ســنوات ّ
بعــض القضايــا ذات العاقــة بموقــف التيــارات
الدينيــة مــن العلــوم االجتماعيــة ،إذ تصنــف
ّ
ش
مــن زاويــة العلــوم الرعيــة ضمــن العلــوم
ممــا أثّــر ف ي� الدراســات والبحــوث ف ي�
«النقليــة»ّ ،
الجامعــات المغربيــة اتجاهــات وجــودة.
آخــر عــروض الجلســة االفتتاحيــة ،كان عرض
ف
الســعيدا� لورقــة توجيهيــة أســماها:
منــ�
ي
ي
وقدم لهــا بمجموعة
«ورقــة إثــارة إ
لاشــكاالت»ّ ،
تســاؤالت عــن هويــة أصحــاب االهتمــام بجــودة
المؤسســات
الرســائل الجامعيــة (الدولــة أو
ّ
الدوليــة أو الصناديــق أو الفونداشــيون؟...
معايــ� الجــودة بالنســبة إليهــم،
إلــخ) وعــن
ي
أن هــذه التســاؤالت تفتــح عــى نــوع
م ب
عتــ�اً ّ
ُمــن سوســيولوجيا جــودة الرســالة الجامعيــة �ف
ي
االنســانية واالجتماعيــة ف ي� الجامعــات
العلــوم إ
العربيــة .توجــه الورقــة كان نحــو بعــد تطبيقــي
ف
االشــكاليات ت
الــ� تطرحهــا جــودة
ي� ُمقاربــة إ
ي
الرســالة الجامعيــة ،وهــو البعــد الــذي ظهــر ف ي�
أ
ت
ـ�
اســتحضارها عــددا مــن االســئلة الفرعيــة الـ ي
تربــط جــودة الرســالة بتطويــر السياســات البحثيــة،
وتربــط هــذه بـ»أصحــاب المصلحــة ف ي� وجــود جامعــة
لمعرفــة علميــة اجتماعيــة محــددة قابلــة
منتجــة
ٍ
20
لاســتخدام».
ثالثا :قضايا متشابكة

ف
التأط�ية إىل
االشــكالية والنظريــة والمفهوميــة ،أشــارت الورقــة
ي� أسســها إ
ي
ت
ال�
وجــود ثاثــة أنــواع كـ بـ�ى مــن الجامعــات العربيــة :الجامعــات
العموميــة ي
أ
تســتقطب العــدد أ
االكـ بـ� مــن الطلبــة ،والجامعــات الخاصــة ذات االهــداف
الــ� ال يؤمهــا غــ� أبنــاء الطبقــات المرفهــة أ
غــ� الربحيــة ت
واالغنيــاء مــن
ي
ي
ّ
ي
أ
ت
ـ� بــدأت تظهــر
الطلبــة ،والجامعــات الخاصــة ذات االهــداف ف ّ
الربحيــة ،والـ ي
ـا� ،ثــم أشــارت الورقــة إىل
منــذ بدايــة عقــد التســعينيات مــن القــرن المـ ي
أ
ظاهــرة جديــدة تزايــدت خــال الســنوات الخمــس االخـ يـ�ة ،هــي الجامعــات
أ
االجنبيــة الـ ت
ـ� تفتــح فروعــا لهــا (أوف شــور) ف ي� بلــدان عربيــة ،ماحظ ـاً أنهــا
ي
االنســانية واالجتماعيــة بالـ فـرورة... ،وظ ّلــت
«...لــم تتجــه ...إىل العلــوم إ
ف� غالــب أ
االحيــان ،ف ي� حالــة عزلــة عــن المحيــط االقتصــادي واالجتماعــي
ي
التصافهــا بنفــس ســمات الجامعــات الحـ ّـرة الموجهــة إىل فئــات محــددة».
ف
معتمــدا التصنيــف
الســعيدا� قــراءة ف ي� أنــواع علــوم االجتمــاع
وقــدم
ً
ّ
ي
21
الرباعــي لمايــكل بــوراووي (علــم اجتمــاع أكاديمــي ،وعلــم اجتمــاع نقــدي،
قدمها ضمن أشغال اللقاء إاالقليمي حول “جودة واتجاهات بحوث الدكتوراه ي ف�
 - 19عبد الفتاح الزين ،كلمة افتتاحية ّ
سبتم�  .2017متابعة شخصية.
العلوم االجتماعية” تونس 16-15
ب
يف
من�
السعيدا� ،الورقة التوجيهية .مصدر سابق.
 - 20ي
21 - Michael BURAWOY, »Pour la sociologie publique«, Socio-logos [En ligne], 2006 | 1, mis en ligne le

تم استبدال
إشكاليات التنمية
واإلصالح الزراعي
والريفي وقضايا
الهوية واستئصال
االستعمار في تونس
بقضايا أكثر راهنية
مثل المواطنة
والديمقراطية
واالنتخابات وتمكين
النساء والجماعات
الدينية...
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كانت النهيار العراق
تداعيات ،ليس فقط
على البنية التحتية
للجامعات العراقية،
وإنما أيضا على رأس
المال البشري ،بسبب
ظاهرة االغتياالت
التي تع ّرض إليها
عدد من الجامعيين
والم ّ
فكرين
ُ
العراقيين ،وتفريﻎ
الجامعات من
الكفاءات

الخــ�ة) .ولــم يقتــر التحليــل
وعلــم اجتمــاع عمومــي ،وعلــم اجتمــاع
ب
الــوارد ف ي� ورقــة اللقــاء التوجيهيــة عــى عــرض أنــواع علــوم االجتمــاع ،وإنمــا
ربــط بـ ي ف
ومســتخدميه ،ماحظـاً أن جمهــور
ـ� ّكل نــوع منهــا وجمهــور متلقّيــه ُ
العلــوم االجتماعيــة ليــس جمهــورا ُمتجانسـاً .22واســتكماال للمدخــل النظــري-
المفهومــي ،فصلــت الورقــة التوجيهيــة المقصــود مــن الجــودة بمــا هــي -1
ـ� ،وبمــا هــي  -2تــواؤم مــع غايــات ُمســبقة ،وبمــا هــي  -3تأمـ ي ف
تمـ ي ّ ف
ـ� فر�
أ
أ
ـ� لمعايـ يـ� الحـ ّـد اال ف
المســتفيدين ،وبمــا هــي  -4تأمـ ي ف
د� .23وبهــذه االفهــام،
ُ
ف
يمكــن تقييــم الجــودة عــى ثــاث مراحــل � :المنطلــق ســؤال كيــف نبـ ف
ـ�
ي
في
الموضــوع؟ ،ف� أ
االثنــاء ســؤال كيــف يجــري العمــل البحـ ش
و�
؟
اىل
ر
ـو
ـ
الدكت
ـ�
ي ي
ي
في
المصــب ســؤال كيــف يبلــغ البحــث ُمتلقّيــه؟ وكان ت
ال�كـ ي ف
ـ� ي� الحــق الورقــة
21 avril 2006. URL: http://socio-logos.revues.org/11

يف
من�
السعيدا� ،الورقة التوجيهية.
 - 22ي
أ
ف
العاىل :االطر النظرية والعملية ونماذج من التجارب العلمية ،ي ف�،
التعليم
�
الجودة
ضمان
سامة،
رمزي
- 23
ي
ي
عدنان أ
م� ،ضمان الجدوة ف
ت
ف
من�
ذكره
،2005
وت،
ب�
بوية،
ال�
للعلوم
اللبنانية
الهيئة
العربية،
الجامعات
�
اال
ي
ي
ي
ي
ف
السعيدا� ،الورقة التوجيهية للندوة.
ي
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عــى مــا أســمته «الجــودة ف� أ
االثنــاء ،وهــو مــا يتكــرس ف ي� تنظيــم التكويــن
ي
الدكتــور ياىل»ُ ،مع ّللــة ذلــك بأنّــه ،ونظـرا لـ»التغـ يـ� المتصــل بمامــح المحيــط
االجتماعــي الــذي فيــه تحيــا الجامعــات العربيــة ،فــإن وضعهــا ف ي� ســياق
مجتمــع المعرفــة يوجــب النظــر ف ي� الجــودة مــن زاويــة التكويــن الدكتــور ياىل».
أهــم إشــكاالت التكويــن الدكتــور ياىل ف ي� العلــوم
حســب هــذا
ي
التأطــ�ّ ،
ت
ـأ� مــن عــدم تطابــق مــا تســعى إليــه
االجتماعيــة ف ي� الجامعــات العربيــة تـ
ي
االوليغارشــية أ
أ
االكاديميــة مــن ش�عنــة لتقاليــد محــددة ف ي� البحــث العلمــي
االداريــة
الب�وقراطيــة إ
الجامعــي وطرائــق إ
اال ش�اف والتأطـ يـ� ،مــع مــا تريــده ي
مــن تحديــد لعاقــة الســلطة السياســية القائمــة بالجامعــة مــن جهــة ،ومــع
مــا تعمــل عليــه قــوى الســوق الـ تـ� ال هـ ّـم لهــا ســوى تثمـ ي ف
ـ� البحــث العلمــي
ي
واســتثمار نتائجــه مــن جهــة ثانيــة .24ولــم يقتــر الموقــف النقــدي الــذي
تتبنــاه الورقــة عــى رصــد المامــح الســلبية أ
لانمــوذج القائــم للتكويــن
الدكتــور ياىل ف ي� أغلــب الجامعــات العربيــة ،بــل خلــص ،مــن خــال اســتعراض
عــدد مــن اهتمامــات أ
االوراق البحثيــة المقدمــة للقــاء مــع مقارنتهــا بتحاليــل
الجــودة والتكويــن الدكتــور ياىل ف ي� كل مــن فرنســا وبلجيــكا وفنلنــدا والواليــات
وغ�هــا ،إىل صــوغ أنمــوذج نظــري يحتــوي عــى مجموعــة مــن
المتحــدة ي
ف
ف
الفرضيــات قــد تُســاعد ي� تحليــل التكويــن الدكتــور ياىل ي� الجامعــات العربيــة
عــى أســاس أخــذ مختلــف العوامــل الجامعيــة وغـ يـ� الجامعيــة الفاعلــة ف ي�
تشــكيل التكويــن بنظــر االعتبــار ،حيــث نتمكــن مــن التحــول المنشــود ف ي�
اتجــاه جــودة عاليــة للبحــوث الجامعــة الدكتوراليــة ف ي� العلــوم االجتماعيــة
25
ف ي� الجامعــات العربيــة.
24 - Maja ELMGREN, Eva FORSBERG, Asa LINBERG- SAND, Anders SONESSON, The Formation of Docف
السعيدا� ،الورقة التوجيهية للندوة toral Education, Media-Tryck, Lund University, Lund, 2016.p.25 in
.من�
ي
ي
يف
- 25
السعيدا� ،الورقة التوجيهية.

لم يعد ُمجديا
البحث بالطرق
الكالسيكية
الروتينية لمواجهة
الظواهر الجديدة
(مخاطر االحتباس
الحراري ،واإلرهاب
والفقر والحرب)...
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شــكلت أ
االســئلة ت
الــ� طرحتهــا الورقــة التوجيهيــة ،وتدقيقاتهــا
ي
المفاهيمــة ،وإطارهــا التحليــى الــذي ت
لمكونــات التكويــن
اق�حتــه
ّ
ي
المســتقبى نحــو
التفكــ�
وتوجيــه
للتشــخيص
الدكتــور ياىل ،مدخــا ً
ي
ي
المهنيــة �ف
ت
ـ� تحــول دون «تكويــن هويــة الباحــث
ي
مواجهــة التحديــات الـ ي
كل أبعادهــا» .وممــا وقفــت عليــه المناقشــات أنمــوذج تكويــن دكتــور ياىل
قائــم ف
عمقتــه
يبــ� البحــث عــى تحصيــل المصلحــة ،وهــو أنمــوذج ّ
ي
ت
ـ� جعلــت كليــات وأقســام العلــوم االجتماعيــة
السياســات التعليميــة الـ ي
ضعــف المــوارد المرصــودة للبحــث والتكويــن �ف
أ
تمتــى بالطــاّب مــع
ي
واالنســانيات .كمــا بــدا مــن مناقشــات الورقــة
مجــال العلــوم االجتماعيــة إ
التأط�يــة أن ممارســة البحــث ضمــن مجــال العلــوم التطبيقيــة �ف
ي
ي
الجامعــات العربيــة قــد خضعــت إىل عمليــة تدويــل ،مــن خــال برامــج
يف
باحثــ� وافديــن ،بينمــا ظلــت ممارســة
َــة وباالعتمــاد عــى
وأم َرك ٍ
أَ ْو َربَ ٍــة ْ
محــى
البحــث ضمــن مجــال العلــوم االجتماعيــة العربيــة ذات طابــع
ّي
غالبــا ،وذلــك ت
حــ� ف ي� حــال اعتمادهــا عــى تمويــات أجنبيــة.
ت
ت
ف
ـ� شــهدها ال ّلقــاء،
ـ� أثارتهــا المداخــات الـ ي
آ ومــن بـ يـ� القضايــا الـ ي
يف
قضيتــ� همــا؛ ديناميكيــة اختيــار مواضيــع البحــث أوالً،
نركــز االن عــى
وأخاقيــات البحــث العلمــي ثانيــاً.
رابعًا :ديناميكيات اختيار مواضيع البحث

ت
الــ� ق ُّدمــت ف ي� اللقــاء وكانــت مخصصــة
يمكــن تقســيم المقاربــات ي
لكشــف ديناميكيــات اختيــار المواضيــع البحثيــة إىل ثاثــة أنــواع.
تشــكّل النــوع أ
ف
اســتحرت الســياقات االجتماعيــة
االول مــن تحاليــل
والسياســية الـ تـ� تــدور ضمنهــا الممارســة البحثيــة ،وربطــت اختيــار الباحثـ ي ف
ـ�
ي
بحوثهــم بمحيطهــم االجتماعــي أ
واالكاديمــي؛ ومثــال ذلــك الورقــة
لمواضيــع
البحثيــة لعبــد الحــق الزمــوري (باحــث مــن تونــس) الــذي قــارب مســألة
اختيــار مواضيــع البحــث ف ي� العــراق ( )2016-2010مــن هــذه الزاويــة .وربــط
اتجاهــات الرســائل البحثيــة ف ي� الجامعــات العراقيــة بمــا ورثــه الع ـراق مــن
تجســد ف� انهيــار الدولــة .وبـ ي ف
ـ� الزمــوري،
جـ ّـراء الحصــار والحــرب مــن دمــار ّ ي
أن لذلــك االنهيــار تداعيــات ليــس فقــط عــى البنيــة التحتيــة للجامعــات
العراقيــة ،وإنمــا أيضــا عــى رأس المــال البـ شـري ،بســبب ظاهــرة االغتيــاالت
ت
والمفكّريــن العر ي ف
يف
اقيــ� ،وتفريــغ
تعــرض إليهــا عــدد مــن
الجامعيــ� ُ
الــ� ّ
ي
الجامعــات مــن الكفــاءات وتعويضهــا بجيــل جديــد مــن الشــباب عــى خلفيــة
وبــ� أنّــه ت
المحاصصــة السياســية والمذهبيــة ،ي ّ ف
حــ� بالنســبة إىل المســائل
ف
ت
ـإن ُمعالجتهــا ،ي� هــذه الســياقات ،بــدا
ـ� يُفـ تـ�ض أنّهــا محــض علميــة ،فـ ّ
الـ ي
ش
مروطــا بطبيعــة نمــط التفكـ يـ� المهيمــن.
وتعيــش ســوريا واقعـاً ُمشــابها حســب ورقــة محاســن أحمــد مــن ســوريا،
وعنوانهــا« :الرســالة الجامعيــة ف� زمــن الحرب :رســائل ت
ال�بية والسوســيولوجيا
ي
ف
ت
المدمــرة والحصــار،
ـرب
ـ
الح
ـكاس
ـ
انع
ـى
ـ
ع
ـزت
ـ� ركـ
ّ
ي� جامعــة دمشــق» الـ ي
المثقّفـ ي ف
ـ�
وإغــاق الســفار أات والمطــارات أعــى البحــث العلمــي وعــى جيــل ُ
بشــكل عــام (اال ش
كــ� تأثــرا باالحــداث حســب قولهــا) .وقــد كان لهجــرة
أ
االدمغــة أو اســتقالتها مــن ممارســة البحــث العلمــي أن جعلتــا جامعة دمشــق

إن العوامل المؤثرة
في كيفيات
اختيار محاور
البحث الدكتورالي
االجتماعي العربي
وصياغة إشكالياته،
داخلية وخارجية في
آن معًا
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الشــكاليات الكالســيكية وتســتعمل نفــس
تعيــد إنتــاج محــاور البحــث وتكــرر إ
أ
26
الدوات المنهجيــة.
وبـ ي ّ ن
ـ� عبــد القــادر لطــرش ف ي� تحليلــه لـــ «واقــع وآفــاق التأطـ يـر الدكتــور يال
ف ي� بعــض الــدول المختــارة بمنطقــة الخليــج» صلــة اختيــار موضــوع البحــث
بجغرافيــا مناقشــة الرســالة ،حيــث يُناقــش أغلــب طلبــة الدكتــوراه لهــذه
بلــدان أطروحاتهــم ف� مــر أو ف� لبنــان والع ـراق ودمشــق أو بصفــة أك ـرث
كثافــة ف� الجامعــات يال�يطانيــة يأو أ
المريكيــة ،بســبب عــدم وجــود جامعــات
ب
ي
ف
مانحــة للشــهادات العليــا ي� بلدانهــم .فالرســائل الجامعيــة ،حســب قولــه،
ـى وبعيــدة عــن الواقــع االجتماعــي
تُعالــج إشــكاليات خــارج الســياق المحـ أ ّ ي
ين
للباحثــ� ،فهــي ال تتنــاول القضايــا الساســية للمجتمــع (قضايــا الصحــة
ف
والمؤسســات مثــا بالنســبة إىل دولــة قطــر) .وبالمقارنــة ،كان لطــرش ي� مقالــة
ّ
أخــرى قــد قـ ّـدم تحليــا لواقــع الطلبــة المغاربــة الحاصلـ ي ن
ـ� عــى شــهادة
ف
أن الجامعــات
الدكتــوراه ي� فرنســا ولمضمــون دراســاتهم الجامعيــة ،مفــاده ّ
ـار� عــى
ـر� ،والمغـ ب ي
الفرنســية والمراكــز البحثيــة المرتبطــة تم ّثــل للباحــث العـ ب ي
ت
ومعالجــة ودراســة
ـ� يتــم فيهــا طــرح ُ
وجــه الخصــوص ،أفضــل المراكــز الـ ي
أن
الشــكاليات البحثيــة المتع ّلقــة بالمجتمعــات العربيــة.
مختلــف إ
ب
واعتــر ّ
أ
ف
ن
أطروحــات الباحثـ يـ� العــرب الجامعيــة ي� الجامعــات الفرنســية «أحــد الطــر
ت
ـ� تُســهم ف ي� إنعــاش الدراســات االجتماعيــة ف ي� البلــدان العربيــة ،وربطهــا
الـ ي
ف
ين
ين
االجتماعيــ� ي� البلــدان
الباحثــ�
بتطــور العلــوم االجتماعيــة ،وتجديــد
ّ
27
العربيــة».
ن
ـا� مــن ورقــات اللقــاء المخصصــة لكشــف ديناميكيــات
وشـكّل النــوع الثـ ي
ت
ـ� دارت حــول ترابــط مواضيــع
اختيــار المواضيــع البحثيــة مــن التحاليــل الـ ي
رســائل الدكتــوراه بتطـ ّـور مراكــز االهتمــام لــدى جمهــور الباحثـ ي ن
ـ� بســبب
ت
ـ� كانــت تُشـكّل هاجسـاً أكاديميا
تغـ ي ّـر الباراديغمــات ،ذلــك أن المواضيــع الـ ي
ف
لــدى جيــل تأســيس الــدول الوطنيــة الحديثة ي� العديــد من البلــدان العربية
ـ� أ
ـ� .ومــن بـ ي ن
ـتحث الباحثـ ي ن
المثلــة المقدمــة عــى ذلك،
لــم تعــد اليــوم تسـ ّ
والصــاح الزراعــي والريفــي وقضايــا الهويــة
اســتبدال إشــكاليات التنميــة إ
ف
واســتئصال االســتعمار و»االبــن خلدونيــة» والتحديــث ...ي� تونــس بقضايــا
أك ـرث راهنيــة مثــل المواطنــة والديمقراطيــة واالنتخابــات ،وتمكـ ي ن
ـ� النســاء
ف
والجماعــات الدينية...إلــخ .ويمكــن أن نعــد هــذا النــوع مندرجــا ي� ذات
الســياق الــذي تنــدرج فيــه دراســة عبــد الوهــاب بــن حفيــظ حــول «رســائل
الجامعــات ف ي� تونــس بعــد التنمــوي والثقافــوي :الباراديغــم الديمقراطــي».
ن
ئن
ـياس واالجتماعــي
ول ـ ربطــت الدراســة بـ يـ� تغـ يـر الســياق الح ـر ياك السـ ي
ـ� منــذ  2011مــن جهــة ،واكتشــاف الباحــث
الــذي شــهده المجتمــع
التونـ ي
أ
ف ي� العلــوم االجتماعيــة لولويــات بحثيــة جديــدة مــن خــال الســياق
الديمقراطــي الجديــد مــن جهــة ثانيــة ،فإنّهــا أ ّكــدت أن اتجاهــات البحــث
قــد حافظت...عــى نفــس مقوماتهــا وخصائصهــا القائمــة عــى التعامــل
مــع المتغـ يـرات السياســية واالجتماعيــة بشــكل مبـ ش
ـا� .وعــى الرغــم مــن
ذلــك ،الحظــت الدراســة أن اتجاهــات البحــث «بصــدد اختبــار ســياقات
 - 26محاسن أحمد“ ،الرسالة الجامعية ي ف� زمن الحرب :رسائل ت
ال�بية والسوسيولوجيا ي ف� جامعة دمشق” ،ورقة
ف
سبتم�
القليمي حول “جودة واتجاهات بحوث الدكتوراه ي� العلوم االجتماعية” تونس 16-15
مقدمة إىل اللقاء إ
ب
(أيلول)  .2017متابعة شخصية.
 - 27عبد القادر لطرش ،مصدر سابق.
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جديــدة ولــو بتعـ شـ� وتــردد واضحـ ي ف
ـ�» 28.وتنــدرج ضمــن هــذا النــوع مــن
التحليــل كذلــك ،ورقــة فاطمــة الزهـراء بلفقـ يـ� الباحثــة مــن المغــرب حــول
ف
أن
«االتجاهــات الرئيســية للبحــث ي� مســتوى الرســائل المغربيــة» ،إذ بينــت ّ
اتجاهــات البحــث االجتماعــي ف ي� المغــرب مـ ّـرت بلحظــات تنعقــد بتظافــر
المحــى الــذي ظهــر بعــد
الكولونيــاىل ،والبعــد
آثــار البعــد الخارجــي
ي
ّي
ف
االســتقال .ومــن اللحظــات مــا تمـ ي ّـ� حســب بلفقـ يـ� ،بتنــاول الدراســات
السوســيولوجية ف� المغــرب مواضيــع الحيــاة اليوميــة والتقاليــد أ
واالع ـراف
ي
النظــام القبــى وطبيعــة أ
اال�ة...إلــخ .ومــن اللحظــات أيضــا،
وتحليــل
ي
ف
مــا بــدأ ســنة  1959مــع إنشــاء فريــق متعــدد االختصاصــات ي� العلــوم
االنســانية داخــل معهــد علــم االجتمــاع ف ي� الربــاط ،حيــث كان اهتمــام
إ
هيئــات التدريــس والبحــث بالجامعــة المغربيــة بمواضيــع تنــدرج ضمــن
الباراديغــم التنمــوي...29
يشـ يـ� هــذا النــوع مــن التحليــل إىل تأثّــر اتجاهــات البحــث الدكتــور ياىل
ف ي� العلــوم االجتماعيــة بالجامعــات العربيــة بمســارات تلــك العلــوم
المهتمـ ي ف
ـ� بأوضــاع علــوم
ضمــن المـ شـروع االســتعماري ،إذ وحســب بعــض
ّ
ف
ـر� مجموعــات منفصلــة للعلــوم
االجتمــاع العربيـ فـة «لــم تـ بـ�ز ي� الوطــن العـ فب ي
المــا� ،ومــن الناحيــة السياســية،
االجتماعيــة ،إال ّ ي� ســبعينيات القــرن
ي
كانــت هــذه المجموعــات تتفاهــم وتســتوحي مــن باراديغمــات ومنهجيــات
العلــوم االجتماعيــة الفرنســية ( )...وقــد شــاركت (هــذه المجموعــات) ف ي�
 - 28عبد الوهاب بن حفيظ“ ،رسائل الجامعات ي ف� تونس بعد التنموي والثقافوي :الباراديغم الديمقراطي” ،ضمن
االتجاهات البحثية  ...مصدر سابق .ص143 .
بلفق�“ ،أن تكتب رسالة دكتوراه ي ف� العلوم االجتماعية ،االتجاهات الرئيسية للبحث ي ف� مستوى
 - 29فاطمة الزهراء
ي
الرسائل المغربية” ،ضمن االتجاهات البحثية ...مصدر سابق .ص96-94 .
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خدمــة عمليــة سياســية وتحديــداً تصميــم مجتمــع جديــد».

30

ّأمــا النــوع الثالــث مــن ورقــات اللقــاء المخصصــة لكشــف ديناميكيــات
اختيــار المواضيــع البحثيــة ،فقــد تش ـكّل مــن مقاربــات ماكروسوســيولوجية
التحــوالت ت
الــ� تشــهدها العلــوم االجتماعيــة
هدفــت إىل رصــد حجــم
ّ
ي
ف
ن
ـو� ،وخاصــة ي� بلــدان أمريــكا
(نظريــات وبحثــا ونـ شـرا) عــى المســتوى الكـ ي
ومقارنتهــا براهــن ممارســة العلــوم االجتماعيــة عربيــا مــن جهــة،
الجنوبيــةُ ،
ف
وتحليــل تداعيــات هــذه التحـ ّـوالت عــى اختيــار طالــب الدكتــوراه ي� العلــوم
االجتماعيــة لموضــوع بحثــه مــن جهــة ثانيــة .وإن لــم تضــع أيــة مــن الورقــات
ف ي� عنوانهــا صيغــة تـ ّ
التأط�يــة
أن الورقــة
ي
ـدل عــى التدويــل أو العولمــة ،إال ّ ّ
أشــارت إىل ذلــك .وهــذا النــوع مــن التحاليــل ينــدرج ضمــن نفــس منظــور
التقريــر العالمــي حــول العلــوم االجتماعيــة لســنة  2010الــذي أشــار إىل
ت
مختلــف
ـتجدت ف ي� الســاحة العالميــة ،وكــذا إىل المنافســة
ـ� اسـ ّ
ّ
التحديــات الـ ي
ت
ـ� تواجههــا العلــوم االجتماعيــة داخــل ســوق المعرفــة الكونيــة.
الشــديدة الـ ي
كمــا بـ ي ّ ن
أن البحــث بالطــرق الكالســيكية الروتينيــة لــم يعــد ُمجديــا
ـ� التقريــر ّ
والرهــاب والفقــر
لمواجهــة الظواهــر الجديــدة (مخاطــر االحتبــاس الحـراري ،إ
ف
ن
الشــبان
الباحثــ�
التحــوالت انخــرط بعــض
ي
و� مــوازاة هــذه ف ّ
ّ
والحــرب .)...ي
ين
كـ»التمكــ�
العــرب ،ولــو بشــكل ُمحتشــم ،ي� ُمعالجــة بعــض المواضيــع
و»الدمــان» و»الهجــرة الرسية»...
ـياس للمـرأة» و»االقتصــاد التضامـن ي » إ
السـ ي
ولـئن أغفلــت الورقــات البحثيــة للقــاء تحليــل الصلــة بـ ي ن
ـ� االسـ تـراتيجيات
ـال ،المراكــز البحثيــة ،الحاجــات
البحثيــة العامــة (الدولــة ،وزارة التعليــم العـ ي
المجتمعيــة ،)... ،واختيــار الطالــب لموضــوع رســالته الجامعيــة؛ أي إنهــا
لــم تح ّلــل التعيـ ي ن
ـإن بعــض
ـ� االجتماعــي الختيــار الباحــث لموضــوع بحثــه ،فـ ّ
أن هــذه العالقــة مزدوجــة .هــي عالقــة مبـ ش
ـا�ة مــن حيــث
النقاشــات أ ّكــدت ّ
إن الطالــب حـ ي ن
المعالجــة
ّ
المعلــن هــو ُ
ـ� يختــار موضـ فـوع آبحثــه يكــون هدفــه ُ
ش
غــر مبــا�ة مــن حيــث
العلميــة لظاهــرة مــا ،وهــي ي� الن ذاتــه عالقــة ي
القليميــة أو
إن بعــض المواضيــع ،وبســبب أهميتهــا لــدى مراكــز البحــث إ
ّ
الدوليــة ،تكتســب ظهــورا اجتماعيــا إىل حـ ّـد تُصبــح لهــا معــه حظــوظ أكـ بـر
مــن يغ�هــا ف ي� أن يختارهــا الطلبــة الباحثــون ،ألنهــا تفتــح أمامهــم إمكانيــات
التمويــل فضــا عــن آفــاق مهنيــة ف ي� الجامعــات أو داخــل مراكــز البحــث.
القليمــي
هكــذا ،ومــن خــال مناقشــات هــذا المحــور مــن محــاور اللقــاء إ
حــول جــودة الرســائل الجامعيــة ف ي� العلــوم االجتماعيــة واتجاهاتهــا ،بــدا أنّــه
ال يوجــد تعيـ ي ن
ـ� أحــادي بســيط ف ي� عمليــة اختيــار مواضيــع الرســائل الجامعية،
بــل هنــاك تضافــر لمجموعــة مــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة.
إن صياغــة إشــكالية مــا
بعــض مــن عوامــل
ي
التأثــر داخليــة مــن حيــث ّ
تتو ّقــف عــى وضــع العلــوم االجتماعيــة النظريــة والمنهجيــة كونيــا ومح ّليــا،
تخصصــات علــوم االجتمــاع ف ي� الجامعــات
وعــى التطــور الــذي عرفتــه ّ
نــوار الباحــث
قدمــه
العربيــة .مــن أمثلــة هــذه المعالجــات مــا كان ّ
فــؤاد ّ
ال ثن�وبولوجيــا ف� مركــز أ
ف� أ
ف
ال ثن�وبولوجيــا وه ـران -الجزائــر ،ي� مقــال ســابق
ي
ي
العر� ،مركز دراسات
 30ساري حنفي ،نورية بن ب
غ�يط ومجاهدي مصطفى ،مستقبل العلوم االجتماعية ي ف� الوطن ي ب
الوحدة العربية ،يب�وت.2014 :ص30 .
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عــى تنظيــم الملتقــى ،مبنيــا عــى تجربــة عينيــة ف ي� التكويــن الدكتــور يال ف ي�
اختصــاص مســتجد ف ي� الجزائــر لــم تقــع مأسســته إال ّ منــذ  10ســنوات (.)2007
يبـ ي ن
ـ� إجــازات مــن خــارج
ـ� المقــال أن االختصــاص يرتــاده طلبــة مــن حامـ
ي
أ
االختصــاص ،وهــو ال ثن�وبولوجيــا االجتماعيــة والثقافيــة ،31وبذلــك يشــهد
البحــث فيــه آثــارا إل ش�اف أســاتذة مــن اختصاصــات قريبــة مثــل علــم
االجتمــاع ،وعلــم النفــس ،والتاريــخ ...عــى تأمـ ي ن
ـ� جــودة رســائل الدكتــوراه.
ومــن الواضــح أن تلــك آ
الثــار ال تســاعد عــى تركيــم علمــي نظــري ومفهومــي
ف
أث
و� نفــس الباحــث فــؤاد نــوار ،ومــن
مناســب الختصــاص الن�وبولوجيــا .ن ي
الزيــا� أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة
داخــل اللقــاء ،وقــف صالــح
ي
ف
ف
ـر�
باتنــة -الجزائــر ي� ورقتــه ُ
المعنونــة بـــ« :علــم السياســة ي� العالــم العـ ب ي
ت
ـ� يواجههــا هــذا
وجــدوى االســتعانة بالبحــوث الكميــة» ،عــى
ّ
التحديــات الـ ي
المـ ضـروب عليه �ف
االختصــاص (العلــوم السياســية) ،وهــي ُمتع ّلقة بالحصــار
ي
ـياس
معظــم32الــدول العربيــة بســبب ُمعالجتــه لقضايــا تتع ّلــق بالنظــام السـ ي
للدولــة  .ومــن آثــار ذلــك الحصــار ،أن ت
ال�كيــم النظــري والمفهومــي ي�ف
ت
ت
ـ� ال تســاعد عــى ربــط البحــث
االختصــاص تع�ضــه الكثـ يـر مــن العر ناقيــل الـ ي
ـو�.
ـ� فيــه بتطــورات البحــث الكـ ي
المحـ ي
تبــ� مــن أ
ومــن جهــة أخــرى ،ي ن
البحــاث المقدمــة ف ي� اللقــاء أن صياغــة
ت
الــذا� الــذي يدفــع
إالشــكاليات البحثيــة ،وإن كانــت تعتمــد عــى المحــرك
ي
الباحــث إىل هــذا االختيــار أو ذاك ،فإنهــا تســعى ف ي� ذات الوقــت إىل جعــل
ت
ال� تشــكل الطلب
الممارســة البحثيــة متوائمــة مــع عوامــل خارجيــة محــددة هــي ي
االجتماعــي عــى البحــوث العلميــة .وبالفعــل ،يجــد الباحــث االجتماعــي نفســه
يعمــل ضمــن مقتضيــات عديــدة ،مرتبطــاً بجهــات سياســية وهيئــات مانحــة
33
تضطــره أحيانــا إىل تبــن ي مفاهيــم ومفــردات تخــدم أجنداتهــا السياســية.
ولكــن ،ومــن ناحيــة ثالثــة ،تبـ ي ّ ن
ـ� أن العوامــل المؤثــرة ف ي� كيفيــات اختيــار
ـر� وصياغة إشــكالياته هــي داخلية
محــاور البحــث الدكتــور يال االجتماعــي العـ ب ي
وخارجيــة ف� آن معـاً ،حيــث تتو ّلــد كذلــك عــن المنافســة ،ســواء أكانــت بـ يـ�ن
ي
ـ� أ
الســاتذة الباحثـ ي ن
الطلبــة أم بـ ي ن
ـ� مــن أجــل التمايــز ومراكمــة رأس المــال
الرمــزي .فالطلبــة مثــا ،وهــم يختــارون مواضيــع رســائلهم يفاضلــون مــن
بـ ي ن
أن مــا يختارونــه منهــا ســيجعلهم ف ي�
ـ� خيــارات عـ ّـدة ممكنــة يعتقــدون ّ
أ
ف
ـ� الفضــل كمــا ي� مثــال الطالب-الباحــث الذي يُغـ ي ّـر موضوع
الوضــع أالتنافـ ي
أ
أ
ش
المــرف الــذي
بحثــه ،ل ّن خيــاره الول ال يدخــل ضمــن اختصــاص الســتاذ ُ
يــرى أنّــه يتناســب أكـرث مــن غـ يـره مــع اسـ تـراتيجياته البحثيــة .وال يجــوز إســاءة
تأويــل هــذه المحـ ّـركات ،بــل عــى العكــس ،هــي تكشــف عــن وجــود ق ـرار
فــردي (بالنســبة إىل الطالــب) مبـن ي عــى أخــذه باالعتبــار مجموعــة متغـ ي ّـرات
واقعيــة ملموســة وذات أثــر أكيــد .ف
و� هــذا الســياق ،ولكــن مــن زاويــة نقديــة
ي
ف
ن
المحــدد ف ي� التعاقــد
أن
كان
ّ
الســعيدا� قــد أكــد ي� بحــث ســابق للقــاءّ ،
ي
التدرج ي ف� أال ث
ن�وبولوجيا ي ف� الجزائر :حالة المدرسة
 31انظر مقال مجاهدي مصطفى وفؤاد ّنوار “تكوين طلبة ما بعد ّ
العر� ،ص .217-195 .وأيضا مقال عبد
الدكتورالية” ،ضمن بحوث مؤتمر مستقبل العلوم االجتماعية ف ي� الوطن
يب
ف أ
أ
البستيمولوجية والعملية”
الشكاليات إ
الحكيم خالد الحسبان “الدراسات السوسيولوجية وال ثن�وبولوجية ي� الردن :إ
ضمن نفس المؤتمر .ص241-219.
 32صالح ي ن
العر� وجدوى االستعانة بالبحوث الكمية” ،ورقة مقدمة إىل اللقاء
الزيا�“ ،علم السياسة ي ف� العالم
بي
سبتم�  .2017متابعة شخصية.
القليمي حول “جودة واتجاهات بحوث الدكتوراه ف ي� العلوم االجتماعية” تونس 16-15
إ
ب
ي ن
والمحددات الوطنية” ،ضمن مستقبل العلوم
الفلسطي� :التمويل
“النتاج المعري ف� االجتماعي
 33ساري حنفي ،إ
ّ
االجتماعية ...ص259.
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يمكن تلخيص
المالمح السلبية
لإلنتاج الدكتورالي
االجتماعي العربي،
في ضعف البعد
التطبيقي للبحث
الجامعي العربي في
العلوم االجتماعية،
الكمي في
والتطور
ّ
ّ
عدد الرسائل غير
المصحوب بتطور
نوعي...
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الضمـن أو الرصيــح بـ ن أ
المرشــح إلنجــاز رســالة
ـ� الســتاذ المـ شـرف والطالــب ّ
ي
ي
أ
ض
للتخصــص الدقيــق الــذي اعتــاد الســتاذ
وزن
ورة
ـر
ـ
بال
ـه
ـ
في
ـس
ـ
لي
اه
ر
الدكتــو
ّ
المـ شـرف البحــث والتأطـ يـر فيــه ،و ُعــرف بــه لــدى الطـاّب ولــدى زمالئــه مــن
ين
الباحثــ� .وممــا يعنيــه ذلــك ،أنــه يُمكــن أن يكــون اختيــار الطالــب مبنيــا
ـخص خاضــع لتجربــة الطالــب الدراســية مــع مختلــف المــواد
عـ تـى محـ ّـدد شـ ي
ـ� درســها أثنــاء تكوينــه مــا قبــل الدكتــور يال عــى أيــادي أســاتذة محدديــن
الـ ي
34
رث
تأكــدت عالقــة الطالــب بهــم أكـ ممــا تأكــدت مــع يغ�هــم.
تأطيرا وإنجا ًزا
خامسًا :أخالقيات البحث الدكتورالي
ً

بــ� أ
الم� ي ن
يمكــن اعتبــار قضايــا العالقــة ي ن
الســاتذة ش
فــ� والطلبــة
المرشـ ي ن
ـح� إلنجــاز رســائل الدكتــوراه مدخــا مناســبا لمناقشــة قضايــا إيتيقيــة
ف
و� هــذا الســياق ،أثــار فتحــي جـراي أســتاذ العلــوم االجتماعيــة
ذات عالقــة .ي
أ
ف
المعنونــة بـــ« :الخطــاء الشــائعة لــدى
بجامعــة قرطــاج فبتونــس ي� مداخلتــه ُ
طلبــة الدكتــوراه ي� العلــوم االجتماعيــة ومــدى إخاللهــا بجــودة بحوثهــم»،
تراجــع مســتوى الرصامــة المنهجيــة ف ي� البحــوث المنجــزة ،وغلبــة مــا سـ ّـماه
أ
ـ� مــع االقتبــاس الخــام
«التســامحية مــع الخطــاء اللغوي أــة والتس35ــاهل النسـ ب ي
نز
وال�عــة النمطيــة والرسقــات ال
تأثــر تســامح لجــان
دبيــة»  ،وركّــز فعــى ي
أ
ف
الدكتــوراه مــع عديــد النواقــص ي� الطروحــات ي� تراجــع جــودة المنتــوج
و� ذات االتجــاه ،اســتخدم رضــا بــن تامــي أ
ف
الســتاذ بجامعــة
بشــكل عـ فـام .ي
ت
«االســراتيجيات النفعيــة التبادليــة»
تلمســان ي� مداخلتــه مــا أســماه ب:
للتعبـ يـر عــن الفـ ض
ـو� الـ تـ� تمـ ي ّ ز
ـ� عمليــة التأطـ يـر الدكتــور يال داخــل الجامعات
ي
أ
مــر ًزا «التواطــؤ النفعــي» ي ن
ش
المــرف والطالــب.
بــ� الســتاذ
الجزائريــة ،ب
وقــد حللــت الورقــة أمــر ذلــك التواطــؤ ضمــن عالقــة تبادليــة يح ّقــق فيهــا
ف
و�
كل طــرف مصلحتــه الشــخصية عــى حســاب جــودة الممارســة البحثيــة .ي
خضــم ممارســة التأطـ يـر الدكتــور يال بهــذه الكيفيــة يغلــب عــدم التطابــق
ـ� الصــورة الواقعيــة أ
بـ ي ن
المـ شـرف مــع النــص ش
الت�يعــي الــذي يرســم
للســتاذ
ُ
ف
التأط�،
الســمات العامــة الواجــب توفرهــا فيــه (الدرجــة العلميــة ،الكفــاءة ي�
ي
أ
ـ� ،محــاور االهتمــام ف ي� البحــث.)... ،
الخـ بـرة والتجربــة ،التخصــص الصـ ي
ف ي� نفــس هــذه الوجهــة ،اقـ تـرح حافــظ عبــد الرحيــم أســتاذ علــم االجتماع
بجامعــة صفاقــس بتونــس ،فهــم الممارســة البحثيــة باعتبارهــا نشــاطا
معايــر مخصوصــة علينــا ت ز
ال�امهــا عنــد ممارســة
مهنيــا يســتند إىل جملــة
ي
ووضــح كيــف أن ممارســة البحــث ال تــدور ضمــن فــراغ قيمــي
مهنــة مــا؛ ّ
ن
ـو� ف ي� ظــل تعــدد النصــوص المقننــة لهــذه المهنــة الدقيقــة والخطــرة
وقانـ ي
تدخــل عــى ظاهــرة االنتحــال داخــل
الم ّ
وذات الحساســية القصــوى .وعـ ّـرج ُ
الممارســة البحثيــة الدكتوراليــة محـ ّـددا أشــكاله وأســبابه وتبعاتــه القانونيــة
والعلميــة أ
36
والخالقيــة.
ن
ين
من�
ب� إاليتيقا والرقابة والمعرفة” ،ضمن االتجاهات البحثية لرسائل
 34ي
السعيدا�“ ،جودة الرسائل الجامعية ي
التفك� من خارج الصندوق ،مصدر سابق ،ص31 .
الدكتوراه ف ي� الجامعات العربية :مصاعب
ي
أ
 35فتحي جراي“ ،الخطاء الشائعة لدى طلبة الدكتوراه ي ف� العلوم االجتماعية ومدى إخاللها بجودة بحوثهم”،
ف
سبتم� (أيلول)  2017حول “جودة واتجاهات بحوث
القليمي المنعقد بتونس يومي 16-15
قدمها ي� اللقاء إ
ب
مداخلة ّ
الدكتوراه ف ي� العلوم االجتماعية” .مخطوط.
ين
من�
السعيدا� نتائج
تعي�ها” ضمن االتجاهات البحثية ،...حلّل ي
 36ي ف� ورقته البحثية حول “قضايا الجودة وإيتيقا ي
وتأط�ها ف ي�
استبيان أجري مع  126أستاذا جامعيا ف ي� العلوم االجتماعية أعضاء هيئات تدريس الدراسات العليا
ي
اختصاصات فرعية ُمختفةّ ،تم اختيارهم من ضمن وحدة مستهدفة تكونت من  427إطارا تعليميا صنف(أ) ،من
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ف
ـدا� حــول اســتفحال ظاهــرة االنتحــال الــذي نـ شـر ضمن
مــن البحــث المي أـ ي
ف
مخرجــات اللقــاء االول حــول اتجاهــات البحــث ،والــذي انعقــد ي� تونــس
عــام  2015ش
وأ�نــا إليــه ف ي� إحــاالت ســابقة ،يمكــن الوقــوف عــى تناســب
أ
أ
يف
ش
المســتجوب�
اســتراء االنتحــال وأجوبــة االســاتذة
االرقــام الدالــة عــى
حــول تقديــر خطــر القرصنــة واالنتحــال عــى جــودة البحــوث الجامعيــة،
وهــو تقديــر يتوافــق مــع مــا ورد ف� مداخلـ تـ� عبــد الرحيــم وج ـراي اللتـ ي ف
ـ�
ي
والرقــات يأ
ربطتــا بـ ي ف
االدبيــة» وتراجــع جــودة الرســالة
ـ� «االقتبــاس الخــام
ـ� هــذه الظواهــر ضمــن مــا سـ ّـماه «موجــة
الجامعيــة .وقــد نـ ّـزل جـراي تفـ ش ّ
ي
ف
مســت شـ تـ� المســتويات بمــا ي� ذلــك البحــث
الامعياري فــة» بمــا هــي أزمــة ّ
ت
الــ� تعيــش منظوماتهــا التعليميــة والجامعيــة
العلمــي ي� تعديــد البلــدان ي
أن مــا يُحــدق
حالــة مــن ال�اجــع والعجــز عــن إدراك الجــودة ،وهــو يــرى ّ
االنســانية واالجتماعيــة مــن طبيعــة
بجــودة البحــوث الجامعيــة العلميــة إ
ف
و� نفــس الوقــت
إيتيقيــة ال تتع ّلــق بنســب أكـ بـ� بالط ـاّب فحســب ،ولكــن ي
أ
باالســاتذة أنفســهم ،مــن خــال ظواهــر المحابــاة ضمــن ممارســات لجــان
االخــاالت
التقييــم والمناقشــة ،وتســامح لجــان الدكتــوراه مــع العديــد مــن إ
المنهجيــة والتطبيقيــة ف ي� الرســائل الجامعيــة.
الخاتمة

لانتــاج الدكتــور ياىل االجتماعــي
يمكــن تلخيــص المامــح الســلبية إ
ف
ف
ت
الــ� ذكرتهــا الورقــات البحثيــة المقدمــة ي� اللقــاء ي� ضعــف
بي
العــر� ي
ف
العــر� ي� العلــوم االجتماعيــة،
الجامعــي
للبحــث
التطبيقــي
البعــد
بي
الكمــي ف ي� عــدد الرســائل غـ يـ� المصحــوب بتطــور نوعــي ،وعــدم
والتطـ ّـور ّ
ف
ش
الطــا� ،ومــن
واال�اف بمامــح المنتــوج
القائمــ� عــى
درايــة
التأطــ� إ
ي
ي
بي
ثـ ّـم عــدم قدرتهــم عــى إخضاعــه للتمحيــص .وتضعنــا هــذه النقائــص
يف
التفكــ� ف ي� قضايــا جــودة
مجادلتــ� :مجادلــة أوىل حــول ُمقاربــة
أمــام
ي
«البحــث العلمــي االجتماعــي» ،حيــث نســأل بأيــة طريقــة يجــب عــى
يف
يف
ومنتجاهــم؟
الباحثــ�
االجتماعيــ� أن يتفكّــروا ممارســاتهم وأنشــطتهم ُ
وهــي مجادلــة حــول تطبيــق مبــادئ علــم االجتمــاع الوصفيــة والتفسـ يـ�ية
عــى الممارســة البحثيــة السوســيولوجية .أمــا المجادلــة الثانيــة ،فهــي حــول
زاويــة النظــر ف ي� مناقشــة التكويــن الدكتــور ياىل ،حيــث نســأل هــل يُناقــش
(التكويــن) بوصفــه سياســة ،أم بوصفــه ممارســة أم بوصفــه موضوعــا
37
للمعرفــة؟
لقــد أشــارت الورقــات البحثيــة ،ضمنيــا ،إىل الطبيعــة االجتماعيــة
للبحــث الدكتــوراىل ،حيــث بـ ي ّ ف
ـ� بعضهــا ســياقية اختيــار مواضيــع البحــث
ي
آ
وتأثــره بمحـ ّـركات الطلبــة واسـ تـ�اتيجياتهم البحثيــة ،وأشــار بعضهــا االخــر
إىل أن قضايــا جــودة البحــث تتأثــر ف� جــزء منهــا باسـ تـ�اتيجيات أ
االســاتذة
ّ
ي
ف
ت
ف
تدخلــون ،ي� أغلبهــا،
الم ّ
الم شر ي
الــ� اعتمدهــا ُ
فــ� .ولكــن ُ
ُ
المقاربــات ي
يف
يف
العلميــ� بشــكل ُم ش
بــا� عــن طبيعــة مواردهــم
الفاعلــ�
لــم تســائل
الفكريــة كمــا عــن طبيعــة غاياتهــم االسـ تـ�اتيجية ،وإنمــا اكتفــت بتحليــل
بلدان عربية ستة هي لبنان أ
واالردن ومر وتونس والجزائر والمغرب ،وهي نتائج تدعم القول باستفحال هذه
وغ� الربحي) وافتقار الجامعات العمومية إىل “هيئات ُمستقلة
الظاهرة تزامنا مع انتشار التعليم الخاص (الربحي ي
ف
المعر�” ،وعدم توفّر تطبيقات مكافحة القرصنة.
االنتاج
واالشهاد ولمتابعة إ
قارة للتقويم ولتحديد مقاييس الجودة إ
ي
يف
من�
السعيدا� ،الورقة التوجيهية.
 37ي
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المنتجـ ي ف
قيمــة المنتــوج (الجــودة) وعــدد الباحثـ ي ف
ـ� ،وغلــب عــى
ـ� وعـ ّـدة ُ
التدخــات والنقاشــات الطابــع النقــدي ممــا أظهــر بصفــة رئيســة فشــل
ّ
ف
ف
ف
ف
المحــى ي� مجــال
المعــر�
االنتــاج
الجامعــات العربيــة ي� المســاهمة ي� إ
ي
ّي
العلــوم االجتماعيــة ،وضعــف قدرتهــا التنافســية داخــل ســوق المعرفــة
ف
الكــو�.
ي
إن اســتخدام بعــض الورقــات ،أالرقــام ومعطيــات لتحليــل راهــن
ّ
أ
ت
الممارســة البحثيــة واقــ�اح التوجهــات المطلــوب ســلوكها ،جعــل االمــر
ـ� بـ ي ف
ـ� يتبنــون تم ّثــا عــن ســلوكهم الخــاص ،ال يمـ ي ف
وكأن الباحثـ ي ف
ـ� مــا
يبــدو ّ
هــو «جــو فا�» (طبيعــة الممارســة البحثيــة كمــا هــي حادثــة) ومــا هــو بــرا�ف
ّ ي
ّ ي
(ســيادة خطــاب ُمنفّــر مــن هــذه العلــوم ،باعتبارهــا اســتمرارا للمعرفــة
الكولونياليــة ،وقضايــا التمويــل والعوائــق المؤسســاتية الرســمية  .)...بديــا
عــن ذلــك ،كان يُفـ تـ�ض بالتقويمــات أن تســائل ف ي� آن مع ـاً ،اسـ تـ�اتيجيات
يف
يف
ومضامــ� الرســائل (النظريــة والمفهوميــة
الباحثــ�،
االســتثمار لــدى
ت
والتحليليــة) ،وأنســاق االعــ�اف العلمي-االجتماعــي داخــل الجامعــات (مــن
قبيــل المكافــآت التقديريــة) ،ومبــادئ تنظيــم الممارســة البحثيــة داخــل
فضــاءات إنتــاج المعرفــة (معايـ يـ� أخاقيــة ،معرفيــة ،تبادليــة.)...
وربمــا ســمح النظــر التأليفــي ف ي� مخرجــات اللقــاء بــأن نجمــع شــتات
صــورة تمثليــة لواقــع الممارســة البحثيــة الدكتوراليــة االجتماعيــة العربيــة
االصــاح؛ ذلــك أن أجيــاال ً ســابقة مــن الباحثـ ي ف
ـ�
تســمح بالتقييــم ومــن ثــم إ
ـ� العــرب ســعت إىل التطويــر ،بــل ربمــا حلمــت ،عــى مــا تمـ ّـ�ف
االجتماعيـ ي ف
ف
ُ
الجمــال ،ي� المعرفــة ،للمعرفــة« ،معرفــة
الطاهــر لبيــب ،بــأن «يرســم
أ
أ
مرحــة» بـ ي ف
ـ� ســابع الســماوات وتضاريــس االرض ،وإذا تط ّلــب االمــر مروقـاً
ف
ـ� وذوي الـ ف ف
ـ� العــرب ،عــدد المارقـ ي ف
فلي�ايــد ،بـ ي ف
أو نــزوة ،ت ف
ـ�وات ي� العلــوم
االجتماعيــة ،وليكــن شــعارهم إنقــاذ مــا أمكــن منهــا بالجماليــة ،موضوعــا
38
وتعبـ يـ�ا».

 38الطاهر لبيب“ ،دفاعاً عن الكتابة ي ف� العلوم االجتماعية” ،ي ف� ،مستقبل العلوم االجتماعية ي ف� الوطن
العر� ،مر سابق ،ص457.
بي
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المصادر والمراجع:

بالعربية:
الكتب:
أ
ـ� عدنــان ،ضمــان الجــدوة ف� الجامعــات العربيــة ،الهيئــة اللبنانيــة للعلــوم ت
االمـ ي ف
ال�بويــة،
ي
يب�وت2005 ،
أ
ف
ش
العر� ،عمان :دار الفكر2012 ،
باقادر أبو بكر ورشيق حسن ،االن�وبولوجيا ي� الوطن ب ي
االتجاهــات البحثيــة لرســائل الدكتــوراه �ف
بــن حفيــظ عبــد الوهــاب (منســق ومحــرر)،
ي
أ
التفكــ� مــن خــارج الصنــدوق (الجــزء االول) ،منتــدى
الجامعــات العربيــة ،مصاعــب
ي
العلــوم االجتماعيــة التطبيقيــة ،تونــس2016 ،
ـر� :علــم االجتمــاع والمشــكات
حجــازي محمــد عــزة (وآخــرون) ،نحــو علــم اجتمــاع عـ ب ي
العــر�،
العربيــة الراهنــة ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،سلســة كتــب المســتقبل
بي
بــ�وت ،2010 ،الطبعــة الثالثــة.
ي
ـر� ومجتمــع المعرفــة .رؤيــة نقديــة
حنفــي ســاري حنفــي وأرفانتيــس ريغــاس البحــث العـ ب ي
جديــدة ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بـ يـ�وت2015 ،
حنفــي ســاري ،بــن غ�يــط نوريــة ،ومجاهــدي مصطفــى ،مســتقبل العلــوم االجتماعيــة �ف
ب
ي
ـر� ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بـ يـ�وت2014 ،
الوطــن العـ ب ي
المقاالت:
أحمــد محاســن« ،الرســالة الجامعيــة ف� زمــن الحــرب :رســائل ت
ال�بيــة والسوســيولوجيا ف ي�
ي
االقليمــي الثالــث حــول «جــودة واتجاهــات
جامعــة دمشــق» ،ورقــة مقدمــة ضمــن اللقــاء إ
الرســائل الجامعيــة ف ي� العلــوم االجتماعيــة» ،منتــدى العلــوم االجتماعيــة التطبيقيــة
ـبتم�  ،2017مخطــوط.
ومؤسســة فــورد ،تونــس 16-15سـ ب
ف
ـر� :مقاربــة نقديــة» ،نقـ ٌـد
إ
ـ� محمــد« ،أزمــة العلــوم االجتماعيــة ي� الوطــن العـ ب ي
االدريـ ي
وتنويــر :العــدد  ،3شــتاء  .2015ص 214-200
ف
ف
ـعيدا� ،حــوار
ـر�» ،ترجمــة منـ يـ� السـ ي
بامي فــة محمــد« ،العلــوم االجتماعيــة ي� العالــم الع أـ ب ي
ـو� ،العــدد  4مــن السلســلة السادســة ،كانــون االول 2016
كـ ي
ف
بلفقـ يـ� فاطمــة الزه ـراء« ،أن تكتــب رســالة دكتــوراه ي� العلــوم االجتماعيــة ،االتجاهــات
الرئيســية للبحــث ف ي� مســتوى الرســائل المغربيــة» ،ضمــن ،بــن حفيــظ عبــد الوهاب (منســق
ومحــرر) ،االتجاهــات البحثيــة لرســائل الدكتــوراه ف ي� الجامعــات العربيــة ،مصاعــب التفكـ يـ�
مــن خــارج الصنــدوق (الجــزء أ
االول) ،منتــدى العلــوم االجتماعيــة التطبيقيــة ،تونــس2016 ،
بــن حفيــظ عبــد الوهــاب« ،رســائل الجامعــات ف ي� تونــس بعــد التنمــوي والثقافــوي:
الباراديغــم الديمقراطــي» ،ضمــن ،بــن حفيــظ عبــد الوهــاب (منســق ومحــرر) ،االتجاهــات
البحثيــة لرســائل الدكتــوراه ف ي� الجامعــات العربيــة ،مصاعــب التفكـ يـ� مــن خــارج الصنــدوق
(الجــزء أ
االول) ،منتــدى العلــوم االجتماعيــة التطبيقيــة ،تونــس2016 ،
بــن حفيــظ عبــد الوهــاب« ،بحــوث الدكتــوراه ف ي� زمــن حشــد الرســائل :صعوبــة أن يكتــب
الطالــب مــن خــارج الصنــدوق» ،ضمــن ،بــن حفيــظ عبــد الوهــاب (منســق ومحــرر)،
التفكــ� مــن
االتجاهــات البحثيــة لرســائل الدكتــوراه ف ي� الجامعــات العربيــة ،مصاعــب
ي
خــارج الصنــدوق (الجــزء أ
االول) ،منتــدى العلــوم االجتماعيــة التطبيقيــة ،تونــس2016 ،
ج ـراي فتحــي ،أ
«االخطــاء الشــائعة لــدى طلبــة الدكتــوراه ف ي� العلــوم االجتماعيــة ومــدى
االقليمــي الثالــث حــول «جــودة
إخالهــا بجــودة بحوثهــم» ،ورقــة مقدمــة ضمــن اللقــاء إ
واتجاهــات الرســائل الجامعيــة ف ي� العلــوم االجتماعيــة» ،منتــدى العلــوم االجتماعيــة
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ســبتم�  ،2017مخطــوط.
التطبيقيــة ومؤسســة فــورد ،تونــس16-15
ب
الحســبان عبــد الحكيــم خالــد« ،الدراســات السوســيولوجية
ف أ
أ
االبســتيمولوجية والعمليــة»،
االشــكاليات إ
واال شن�وبولوجيــة ي� االردن :إ
ضمــن ،ســاري حنفــي ،نوريــة بــن بغ�يــط ومجاهــدي مصطفــى،
العــر� ،مركــز دراســات
مســتقبل العلــوم االجتماعيــة ف ي� الوطــن
بي
بــ�وت2014 ،
الوحــدة العربيــة ،ي
ف
ف
ـطي� :التمويــل
حنفــي ســاري ،إ
«االنتــاج المعـ ي
ـر� االجتماعــي الفلسـ ي
والمحـ ّـددات الوطنيــة» ،ضمــن ،ســاري حنفــي ،نوريــة بــن بغ�يــط
ومجاهــدي مصطفــى ،مســتقبل العلــوم االجتماعيــة ف ي� الوطــن
بــ�وت2014 ،
العــر� ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،ي
ب في
الزيــا� صالــح« ،علــم السياســة ف
العــر� وجــدوى
العالــم
�
بي
ي
ي
االقليمــي
االســتعانة بالبحــوث الكميــة» ،ورقــة مقدمــة ضمــن اللقــاء إ
الثالــث حــول «جــودة واتجاهــات الرســائل الجامعيــة ف ي� العلــوم
االجتماعيــة» ،منتــدى العلــوم االجتماعيــة التطبيقيــة ومؤسســة
ســبتم�  ،2017مخطــوط.
فــورد ،تونــس16-15
ب
السـ ف
ـعيدا� منـ يـ�« ،الورقــة التوجيهيــة» ،ورقــة مقدمــة ضمــن اللقــاء
االقليمــي ي الثالــث حــول «جــودة واتجاهــات الرســائل الجامعيــة �ف
إ
ي
العلــوم االجتماعيــة» ،منتــدى العلــوم االجتماعيــة التطبيقيــة
ســبتم�  ،2017مخطــوط.
ومؤسســة فــورد ،تونــس16-15
ب
السـ ف
ف
االيتيقــا والرقابــة
ـعيدا� منـ يـ� ،جــودة الرســائل الجامعيــة بـ يـ� إ
ي
والمعرفــة» ،ضمــن ،بــن حفيــظ عبــد الوهــاب (منســق ومحــرر)،
االتجاهــات البحثيــة لرســائل الدكتــوراه ف ي� الجامعــات العربيــة،
مصاعــب التفكــ� مــن خــارج الصنــدوق (الجــزء أ
االول) ،منتــدى
ي
العلــوم االجتماعيــة التطبيقيــة ،تونــس2016 ،
أ
ـاىل :االطــر النظريــة
ســامة رمــزي« ،ضمــان الجــودة ف ي� التعليــم العـ
ي
والعمليــة ونمــاذج مــن التجــارب العلميــة» ،ف� ،عدنــان أ
اال ي ف
مــ�،
ي
ضمــان الجــدوة ف ي� الجامعــات العربيــة ،الهيئــة اللبنانيــة للعلــوم
ت
بــ�وت.2005 ،
ال�بويــة ،ي
ف
لبيــب الطاهــر« ،دفاعـاً عــن الكتابــة ي� العلــوم االجتماعيــة» ،ضمن،
ســاري حنفــي ،نوريــة بــن بغ�يــط ومجاهــدي مصطفــى ،مســتقبل
العــر� ،مركــز دراســات الوحــدة
العلــوم االجتماعيــة ف ي� الوطــن
بي
العربيــة ،بـ يـ�وت2014 ،
الباحثــ� العــرب �ف
يف
لطــرش عبــد القــادر« ،مجــاالت مســاهمة
ي
الخــارج» ،إضافــات ،المجلــة العربيــة لعلــم االجتمــاع ،العــدد
الحــادي ش
عــر ،صيــف 2010
ـدرج
مجاهــدي مصطفـ فـى ونــوار فــؤاد« ،تكويــن طلبــة مــا بعــد التـ ّ
ف� أ
اال شن�وبولوجيــا ي� الجزائــر :حالــة المدرســة الدكتوراليــة» ،ضمــن
ي
ضمــن ،ســاري حنفــي ،نوريــة بــن بغ�يــط ومجاهــدي مصطفــى،
العــر� ،مركــز دراســات
مســتقبل العلــوم االجتماعيــة ف ي� الوطــن
بي
بــ�وت2014 ،
الوحــدة العربيــة ،ي
التقارير
العــر� :أشــكال
باميــة محمــد ،العلــوم االجتماعيــة ف ي� العالــم
بي
بــ�وت2015 ،
الحضــور ،المرصــد
العــر� للعلــوم االجتماعيــة ،ي
بي
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.العــاىل والبحــث العلمــي
 وزارة التعليــم،الجمهوريــة التونســية
ي
file: ///C: / .)2017-2011( ـاىل والبحــث العلمــي
ّ مـ ش
ـؤ�ات التعليــم العـ ي
ar.pdf_Users/Admin/Downloads/dep_decembre2017
مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم وبرنامــج أ
االمــم المتحــدة
ف
إ أ
�ـر
 تقريــر المعرفــة العـ ب ي،�ـا
االنمـ ي
 نحــو تواصــل معـ ي.2009 ـر� للعــام
اال ي ف
http://www.undp.org/content/ .)نجل�يــة
 (باللغــة إ،منتــج
.Eng-Full-Report.pdf-dam/rbas/report/AKR2009
واال ي ف
:نجل�ية
بالفرنسية إ
Ben Kahla, Karim, » L’université Tunisienne face au
dilemme: Universalité /Mondialisation «, In »L›Annuaire
de l›Afrique du Nord, 2002« tome XL, 2004, pp 186-160,
édition du CNRS.
République Tunisienne, Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique, Direction
Générale de la Recherche Scientifique, Annuaire des
Laboratoires et des Unités de Recherche, Tunis, 2015
)Première édition(.
Barouni Ben Sedrine, Fethia , »La science en Tunisie:
réalité, problèmes institutionnels et représentations«,
Revue Tunisiennes des Sciences Sociales, n2003 ,125°
Michalak, Laurence, » La production du savoir sur le
monde Arabe aux USA: Les Thèses de Doctorat sur le
Monde Arabe «, االقليمي الثالث
ورقة مقدمة ضمن اللقاء إ
ف
،»حول «جودة واتجاهات الرسائل الجامعية ي� العلوم االجتماعية
16-15 تونس،منتدى العلوم االجتماعية التطبيقية ومؤسسة فورد
 مخطوط،2017 �سبتم.
ب
BURAWOY, Michael, »Pour la sociologie publique«,
Socio-logos [En ligne], 2006 | 1, mis en ligne le 21 avril 2006.
URL: http://socio-logos.revues.org/11
ELMGREN, Maja; FORSBERG, Eva; LINBERG- SAND, Asa
and SONESSON, Anders; The Formation of Doctoral
Education, Media-Tryck, Lund University, Lund, 2016
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عالم االجتماع
الفلسﻄيني
ساري حنفي
لمجلة «ذوات»:
هناك قطيعة في
بلداننا بين ُنخب
العلوم االجتماعية
واإلنسانية
الدينية
والنخب ّ
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يرى عالم االجتماع الفلسطيني ،ساري حنفي ،أن ما يقلقه هو القطيعة
التي يشهدها في البلدان العربية اإلسالمية بين نخب العلوم االجتماعية
واإلنسانية من جهة ،والنخب الدينية من جهة ثانية ،معتبرًا أن هذا
االنفصال موجود بموافقة ضمنية من كال الفريقين.
ويقول ساري حنفي ،أستاذ في علم االجتماع في الجامعة األمريكية
في بيروت ،ورئيس تحرير المجلة العربية لعلم االجتماع «إضافات» ،في
حواره مع مجلة «ذوات» ،إن سوسيولوجيا هذه القطيعة ظهرت دالالتها
ّ
واستدل عليها بالنقاشات الغائبة بين مثقف اليسار
في أبحاثه السابقة،
الصحف اليومية ،معتب ًرا أن ما نشاهده من سجاالت
الديني في ّ
والمثقف ّ
في التلفزيون ،غالبا ما تكون على صيغة نزاعية مشهدية سجالية ،وهو
منصة للتجييﺶ «البافلوفي»
ال يشكل بوتقة لعقلنة الخطابات ،بل هو
ّ
الديني أو العكس«.
اليساري ضد ّ
ويشير حنفي إلى أنه يهتم حاليا بالكيفية التي خلع بها الفاعلون
الدينيون الشرعية عن العلوم االجتماعية ،قائال إنه ال يمكن تنزيل الفقه
على الواقع من دون أدوات علمية كانت وماتزال تتطور في بوتقة العلوم
اإلنسانية بشكل عام ،والعلوم االجتماعية بشكل خاص ،موضحا أن من
أهم وظائف هذه العلوم هو ربط الممارسة الدينية واالنتماء الديني
تتم مأسسة هذه الممارسات
بالظواهر االجتماعية األخرى ،ودراسة كيف ّ
من خالل مؤسسات اجتماعية دينية.
وحول شروط إنتاج المعرفة في الوطن العربي ،يؤكد حنفي أن من أهم
معيقات نوعية األبحاث ليس االستعمار ،الذي ّأثر طويال على الموضوعات
كمم أفواه الباحثين
واألطر النظرية والمناهج ،وإنما االستبداد الذي ّ
وأقالم فكرهم النقدي ،حيث يرى أن الهامﺶ الض ّيق للحرية األكاديمية
في المنطقة العربية أصبح في أحسن أحوالها مجرد «حرية مهنية»
ترتبط بما هو ف ّني أو خاص بتسيير العمل األكاديمي داخل الجامعات،
وبذلك فقدت الجامعة كثيرًا من عوامل قوتها التربوية واألخالقية،
ّ
السفر
وأصبحت الموافقة األمنية شرطًا من شروط ال ّتعيين أو
الترقي ،أو ّ
بالنسبة إلى أعضاء الهيئة التدريسية في مهام علمية في الخارج.
ويوضح حنفي أنه ال أثر للمجتمع األكاديمي في صنع القرار السياسي
في الوطن العربي ،وأنه يجب البحث عن جذور الدولة الداعشية ليس
فقط في الفهم المتط ّرف للدين ،ولكن في ثقافة نشرتها «الدولة
الوطنية العربية االستبدادية» منذ أمد طويل وحتى يومنا هذا.
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وساري حنفي ،أستاذ مشارك في علم االجتماع في الجامعة األمريكية
في بيروت ،ورئيس تحرير المجلة العربية لعلم االجتماع «إضافات» ،وهو
رئيس الجمعية الدولية لعلم االجتماع ( انتخب في شهر يوليو/تموز 201٨
لمدة أربع سنوات  ،)2022-201٨كما عمل نائب رئيس وعضو مجلس أمناء
المجلس العربي للعلوم االجتماعية ( .)2016- 2012وقد كان مديرا للمركز
الفلسطيني لالجئين والشتات -شمل (رام اﷲ) .عمل أستاذا زائرا في
جامعات بواتييه (فرنسا) ،وبولونيا ورافينا (إيطاليا) ،وباحثا زائرا في معهد
كريستيان مكلسون -بيرغن (النروج) ،وهو متخصﺺ في السوسيولوجيا
السياسية ،وسوسيولوجيا المعرفة ،وسوسيولوجيا الدين ،وسوسيولوجيا
الهجرة والالجئين والعدالة االنتقالية ،لديه عدد كبير من المقاالت ،وأحد
عشر كتابًا مؤلفًا أو مح ّررًا .فاز بجائزة عبد الحميد شومان عام  201٥عن
«دور التكنولوجيا في التغير االجتماعي» ،وبجائزة الكويت لعام  201٥في
مجال العلوم االجتماعية.
من أهم كتبه« :الالجئون الفلسطينيون :الهوية ،المجال والمكان في
المشرق» مع أري كندسن ،باإلنجليزية  ،2010وبالعربية  ،201٣و»سلطة اإلقصاء
الشامل :تشريح الحكم اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة»
مع ع .أوفير ،م .جيفوني ،باإلنجليزية  ،2009وبالعربية  ،2012و»حالة االستثناء
والمقاومة في الوطن العربي»  ،2010و»عبور الحدود وتبدل الحواجز:
سوسيولوجيا العودة الفلسطينية» بالعربية واإلنجليزية  ،200٨و»بروز النخبة
الفلسطينية المعولمة :المانحون والمنظمات الدولية والمنظمات غير
الحكومية المحلية» بالعربية واإلنجليزية مع ليندا طبر  ،2006و»بين عالمين:
رجال األعمال الفلسطينيون في الشتات وبناء الكيان الفلسطيني»
بالعربي والفرنسي  ،1996وآخر كتاب له هو «البحث العربي ومجتمع
المعرفة :نظرة نقدية جديدة» مع ر .أرفانيتس ،صدر بالعربي مع مركز
دراسات الوحدة العربية ،وباإلنجليزية مع راوتلج .2016
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* بفعــل مســؤوليتك عــى مجلــة «إضافــات» ،وكذلــك
ف ي� المكتــب التنفيــذي للجمعيــة الدوليــة لعلــم االجتماع،
تجمعــت
ـب رئيــس مســؤول عــن الجمعيــات الوطنيــةّ ،
نائـ َ
لديــك عنــارص مشــهد شــامل عــن أوضــاع علــوم االجتماع
ف ي� المنطقــة العربيــة؛ فهــل مــن تلخيــص ألهــم مالمــح
هــذا المشــهد خــال الســنوات القليلــة الماضيــة؟
تتطــور العلــوم االجتماعيــة ف ي� المنطقــة العربيــة بشــكل
جليــا مــن متابعــة منصــات المجــات
مطــرد ،وهــذا يظهــر ّ
ز
نجل�يــة ،أو
العلميــة ،كمنصــة «ســكوبس» باللغــة إ
ال ي
منصــة «قاعــدة معرفــة» ،و»المنهــل للغــة العربيــة»،
و»كــرن» للفرنســية ،هــذا مــن حيــث الكــم .أمــا مــن
ي
حيــث الكيــف ،فالموضــوع غالبــا مــا يتعلــق بالتدريــب عــى
البحــث المنهجــي ،إضافــة إىل ش�وط إنتــاج المعرفــة داخــل
مؤسســات البحــث والتعليــم وخارجهــا أيضــا.
ف� مــا يتعلــق بالنقطــة أ
الوىل ،هنــاك اهتمــام بدراســة
أ
ي ف
خــر مــن قبــل «المجلــس
النوعيــة ي� نصــف العقــد ال ي
ـر� للعلــوم االجتماعيــة» مــن خــال مرصــده؛ المرصــد
العـ ب ي
ف
العــر� للعلــوم االجتماعيــة ،والــذي ســاهم ي� تقريــره
أ بي
ن
ين
الباحثــ� العــرب ش
بالتــوال
اف
بــإ�
ة
خــر
والثــا�
الول
ي
ي
ي
مــن طــرف محمــد باميــة وعبــد هللا حمــودي ،ومعهــم
مختــار الهــراس ،وهشــام آيــت أحمــد ،وريمــا ماجــد،
ـ� مــن تيمــات (مواضيــع)
ـ� والالمحـ ي
وآخــرون درســوا المحـ ي
ومقاربــات ومناهــج وطرائــق بحثيــة ،ليخلصــوا إىل أهميــة
ثيمــات جديــدة ،مثــل العنــف والجنــدر ،والـ ت
ـ� تفاعلــت مــع
الواقــع العــر� .وخلــص حمــودي إىل أن معظ يــم أ
البحاث �ف
بي
ي
العينــة المدروســة قــد افتقــرت إىل إشــكاليات محــددة بإطــار
وكثــرا مــا يظهــر أن
نظــري واضــح ومفاهيــم منتظمــة،
ي
أ
وغ�هــا مــن المــواد
برامــج البحــث تنتــج المــواد ال بم�يقيــة ،ي
غــر المالئمــة للمواضيــع والطروحــات المذكــورة .وقــد
ي
ف
ن
النتــاج
ـاس ي� إ
قــام فبعـ فـض الباحثـ يـ� بالتدقيــق بشــكل أسـ ي
ـر� ي� المجــات العلميــة العربيــة ،ولعــل أهمهــا مــا
المعـ ي
أ
ف
ن
مــ� ي� مقالتــه البديعــة« :وســاوس
قــام بــه عدنــان ال ي
البحــث ت
ال�بــوي ف ي� الجامعــات العربيــة» ( ،)2013وهــو
ف
تنميــط النمــاذج المنهجيــة � البحــث ت
يز
وتميــ�ه
ال�بــوي،
ي
ين
الســهام
بــ� عــدة نمــاذج منهجيــة ،أهمهــا مــن حيــث إ
ف
التحليــ� ،إضافــة إىل نمــاذج
المعــر� ،هــو النمــوذج
ي
ي
ف
ـر� ،وتســعى
ـ
المع
ـهام
ـ
س
ال
ـن
ـ
ع
ـد
ـ
تبتع
ـد
ـ
ق
ـرى
ـ
أخ
ـة
منهجيـ
إ
ي
ف ي� ممارســتها المنهجيــة ،إمــا إىل الشــكالنية العلميــة ،أو
ت
ـ� تكتفــي بجمــع بيانــات وتحللهــا.
التجريبيــة المج أــردة الـ ي
وثمــة أيضــا ،النمــوذج الــذي يتقمــص فيــه الباحــث دور
الناصــح .كمــا كشــفت دراســة عدنــان أ
المـ ي ن
ـ� أيضــا ،تراجــع
نســبة أ
ف
ف
ت
و� مقــال
النمــوذج
التحليــ� ي� البحــث ال�بــوي .ي
ي
ش
ســين� ف ي� العــدد القــادم مــن مجلــة «إضافــات» -
لــه،

المجلــة العربيــة لعلــم االجتمــاع -يخلــص خالــد عبــد
الفتــاح عبــد هللا تقريبــا إىل نفــس النتائــج ،ولكــن ف ي� مجــاالت
ف
و� ورقــة مهمــة لمختــار اله ـراس 1تظهــر
علــم االجتمــاع .ي
ت
ـ� تعتمــد أكـرث مــن منهــج بحـث ي إلقامــة
نــدرة الدراســات الـ ي
التثليــث ()Triangulation؛ كمــا خرجــت دراســتا أحمــد
مــوىس بــدوي المســتفيضتان بنتائــج قاتمــة أيضــا حــول
أطروحــات الدكتــوراه ف ي� مــر ،وحــول المجــات العلميــة
االجتماعيــة كذلــك .ورغــم أهميــة هــذه الدراســات النقدية،
ف
العــر� ّ
أقــل حــدة ممــا
المعــر�
للنتــاج
فــإن تقييمــي إ
ب
ي
ي
أ
جــاء ف ي� هــذه الدراســات ،وخاصــة فيمــا يتعلــق بالنمــوذج
المعيــاري ،أو مــا يســميه عدنــان أ
المـ ي ن
ـ� بـــ «تقمــص الباحث
دور الناصــح» ،إذ إن هــذا الــدور يحتــاج إىل تحليــل دقيــق،
يحــدد مـ تـى وكيــف يكــون مفيــدا ومـ تـى يكــون غـ يـر ذلــك.
أمــا فيمــا يتعلــق ش
بــروط إنتــاج المعرفــة ،فيجــب
أ
أن أؤكــد أن مــن أهــم معيقــات نوعيــة البحــاث ليــس
االســتعمار الــذي أثــر طويــا ف� الموضوعــات أ
والطــر
ي
كمــم أفــواه
الــذي
االســتبداد
النظريــة والمناهــج ،وإنمــا
ّ
ن
الحال
ـياس ي
الباحثـ يـ� وأقــام فكرهــم النقــدي؛ فالفكــر السـ ي
هــو نتــاج «الكولونياليــة» بقــدر مــا هــو نتــاج االســتبداد.
أ
زل «مــن يكتــب التاريــخ؟» الــذي شــغل النقــاد
والســؤال ال ي
ين
الكولونياليــ�» طويــا ،يجــب أال يوجــه فقــط
«مــا بعــد
أ
ش
للمســتعمر المنتــر ومســت�قيه ،وإنمــا لنظمــة الحــزب
الضيــق للحريــة
الواحــد
أيضــا .لقــد أصبــح فالهامــش ّ
أ
ف
الكاديميــة ي� المنطقــة العربيــة ي� أحســن أحوالهــا ،مجــرد
بتســي�
«حريــة مهنيــة» ،ترتبــط بمــا هــو فــن ي أو خــاص
ي
العمــل أ
الكاديمــي داخــل الجامعــات .وبذلــك ،فقــدت
ال�بويــة أ
كثــرا مــن عوامــل قوتهــا ت
والخالقيــة،
الجامعــة ي ً
أ
ن
ش
ش
وأصبحــت الموافقــة المنيــة �طــا مــن �وط التعيـ يـ� أو
ت
الــر ق ي� ،أو الســفر بالنســبة إىل أعضــاء الهيئــة التدريســية
ف
ف ي� مهــام علميــة ي� الخــارج .وهكــذا ،يجــب البحــث عــن
جــذور الدولــة الداعشــية ليــس فقــط ف ي� الفهــم المتطــرف
للديــن ،ولكــن ف ي� ثقافــة شن�تهــا «الدولــة الوطنيــة العربيــة
االســتبدادية» منــذ أمــد طويــل وحـ تـى يومنــا هــذا .وطــوال
هــذه ت
الفــرة ،كان البحــث النقــدي يــؤدي إىل تهميــش
أ
المســار المه ـن ي لمؤلفيــه .والســوأ مــن ذلــك ،ومنــذ بدايــة
«االنتفاضــات العربيــة» ،ظللنــا نشــهد يومي ـاً دلي ـا ً إضافيــا
أ
ف
و� هــذا الســياق ،حــاول
عــى انتهــاك الحريــات الكاديميــة .ي
كثـ يـرون حمايــة أنفســهم مــن خــال الرقابــة الذاتيــة ،حيــث
لجــأ الباحــث االجتماعــي العمومــي إىل اســتخدام تقنيــات
المتحــدث المضلــل ( ،)Prolocutorبحســب تعريــف
ّ
قامــوس أوكســفورد للكلمــة« :اســتخدام لغــة غامضــة
«القنــاع لنيــل والءات
بهــدف التضليــل»؛ أي اســتخدام إ
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تتطور العلوم
االجتماعية في
المنطقة العربية
بشكل مطرد ،وهذا
يظهر جليا من
متابعة منصات
المجالت العلمية

عائمــة تُســتخدم بنجــاح ،اعتمــاداً عــى القــدرة الباغيــة
للتقديــم والدعــوة إىل أوضــاع جديــدة» .وهــذا مدفــوع
غالبــاً ،بمزيــج الخــوف مــن الدولــة والســلطات الدينيــة.
ـ� ال يمكــن حمايــة الباحثـ ي ف
يحــدث ذلــك ،ف� حـ ي ف
ـ� وأعضــاء
ي
هيئــة التدريــس مــن هــذه الســلطات ،إال مــن خــال توطيــد
الجماعــة العلميــة ومــن خالــه فقــط.
وباختصــار ،يمكــن تقييــم أوضــاع البحــوث االجتماعيــة
ـر� إىل أبحــاث تخــدم
العربيــة ،عـ بـ� تقســيم البحــث العـ ب ي
مشــاريع التحديــث مــن دون نقــد للبنيــة الفوقيــة ،وأبحــاث
تعتــ� أن الدولــة العربيــة ش
أكــ� حداثــة مــن المجتمــع
ب
فانتــرت لهــا (نمــوذج كتابــات المفكــر عبــد هللا العــروي)،
وأبحــاث تتســم بنقديتهــا للدولــة وللمجتمــع عــى حــد
ســواء .ولكــن ظلــت هنــاك موضوعــات مســكوت عنهــا ،مثــل
دراســة الظاهــرة الدينيــة ف ي� المجتمعــات العربيــة.
* هــل يمكــن أن تفصــل القــول ف ي� هــذه النقطــة
أ
خــ�ة؟
اال ي
تبـ ي ّ ف
ـ� معــي ف ي� دراســة مناهــج كليــات العلــوم االجتماعية
ف ي� بعــض الــدول العربيــة ،غيــاب مقــرر علــم االجتمــاع
الد ف ف
دورا مهمــا،
يــ� ،ي� مجتمعــات يلعــب الديــن فيهــا ً
ّ ي
االســامية االجتماعيــة والسياســية
ليــس مــن خــال الحركيــة إ

االســام
ـع� أيضــا .وبذلك،
فحســب ،ولكــن من خــال إ
الشـ ب ي
ف
تعــرف نخبتنــا المنتجــة ف ي� المــدارس ي� بلــد ،مثــل لبنــان
أ
ف
بــ�وت ،عــن التاريــخ
أو خريجــو الجامعــة االمريكيــة ي� ي
ف أ
ف
ورو� الحديــث ش
أكــ�
واليونــا�
االغريقــي
إ
والرومــا� واال ب
ي
ي
ي
االســامي أو العــر� .وقــد ��ف
ممــا يعرفــون عــن التاريــخ إ
ّي
بي
اهتمــام مؤسســة «مؤمنــون بــا حــدود» بإصــدار مجلــدات
جديــة ،مــن بينهــا تقرير عــن الحالــة الدينية المعــا�ة
ف� مــر (بعــد أن كانــت مؤسســة أ
االهــرام قــد قامــت
ي
بذلــك منــذ ســنوات) ،وكذلــك عــن الحالــة الدينيــة ف ي�
تونــس .وأنــا بصــدد تحضـ يـ� مراجعــة ف ي� مجلــة «إضافــات»
التونــ�
التونــ� الــذي شأ�ف عليــه الباحــث
للتقريــر
ي
ف ي
ـعيدا� ،ولكــن ذلــك ،يبقــى جهــداً مبدئيــا يحتــاج
منـ يـ� السـ
ي
إىل االســتمرار ،وعليــه يمكــن أن يكــون قاعــدة للحــوار مــع
القــوى المجتمعيــة الدينيــة عــى أســس مبنيــة عــى احـ تـ�ام
كافــة المعــارف.
* هــل تعتقــد أن للحــركات االحتجاجيــة المطلبيــة
والتحــوالت السياســية والثــورات العربيــة أثـرا ف ي� تشــكيل/
إعــادة تشــكيل مشــهد البحــوث االجتماعية العربيــة هذا؟
نعــم ،فمنتجــو المعرفــة االجتماعيــة ينتجــون معرفــة
يجــب تقييمهــا بقــدر مــا هــي مائمــة للواقــع المجتمعــي،
ف
ـد� ف ي� مواجهــة عنــف الدولــة
ومدافعــة عــن المجتمــع المـ ي
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من أهم معيقات
نوعية األبحاث ليس
االستعمار ،وإنما
االستبداد الذي
كمم أفواه الباحثين
وأقالم فكرهم
النقدي

ـ� لــم يكــن إال القليــل مــن الباحثـ ي ف
ووحشــية الســوق .ولـ أ ف
ـ�
ف�» الشــارع» مــع الفئــات الثوريــة ،فــإن عــددا مــن الباحثـ ي ف
ـ�
ي
يف
مباركــ� لهــا ،وناقديــن للنظــم
واكبــوا هــذه التحــوالت
البائــدة أ
يف
الباحث�
ولانظمــة الفكريــة المحافظــة .وهناك مــن
مــن انزعج مــن النخبــة السياســية الجديــدة ،وبالتحديد ذات
التوجهــات الدينيــة ،ف َن ًظــروا لـــ «الثــورة المضــادة» ،وطبعا،
غــ� ديمقراطيــة ف ي� المنطقــة غــذت هــذا
هنــاك أنظمــة ي
أ
معينــا ينســجم مــع
االتجــاه االخـ يـ� ،ومولــت إنتاجـاً معرفيــا ّ
طبيعتهــا.
ت
ـ�
إن المشــهد معقــد ،وأنــا لســت مـ
ـع الخطابــات الـ ي
ف
يف
يف
/الباحثــ� العــرب ي� ســلة واحــدة،
المثقف�
تضــع كل
االنتــاج
وغالبــا مــا تكــون إ
لاالمــة .يبقــى أن ضعــف إ
أ
االكاديمــي الموجــه للعمــوم عــى صفحــات ال ـرأي ،وكــذا
يف ش
سء لمســته
ضعــف التدخــات االجتماعيــة
للباحثــ� ،ي
ف
ف
ت
اســ� لحالــة مقــاالت الــرأي ي� الصحــف اللبنانيــة،
ي� تدر ي
والـ ش
ـى ريغــاس أرفانيتــس ،ضمــن كتابنــا
ـ� نرتهــا مــع زميـ ي
ي
ت
ـر� ومجتمــع المعرفــة :رؤيــة نقدية
ـ
الع
ـث
ـ
«البح
ك
ـ�
ـ
المش
بي
جديــدة» ،الصــادر عــن مركــز دراســات الوحــدة العربيــة
عــام .2015
لقــد بينــا ف� بحثنــا أن هنــاك قلــة فقــط مــن أ
االكاديميـ ي ف
ـ�
ي
ـ� المهتمـ ي ف
اللبنانيـ ي ف
ـ� بالكتابــة ف ي� الصحــف ،عــى الرغــم مــن
ف
أنهــا تبــدو طريقــة ش
مبــا�ة للمشــاركة ي� النقــاش العــام،
لتفســ� هــذا ت
الــ�دد:
الكثــ� مــن الحجــج
ويمكــن صــوغ
ي
ي
ف
ت
عــدم ت
اعــ�اف نظــام ال�قيــة ي� الجامعــات بمثــل هــذه
أ
االشــكال مــن المشــاركة المجتمعيــة ،وصعوبــة إيجــاد

ف
العلــ� ،وعــدم
صحــف مناســبة ،والخــوف مــن االنتقــاد
ي
أ
االعــام وبقدرتهــا عــى تقديــم االبحــاث
الثقــة بوســائل إ
أ
مــن دون التضحيــة بالجــودة االكاديميــة ،ومخاطــرة
ف
ـ� للخطــر مــن خــال النشــاط العــام
تعريــض العمــل المهـ ي
االنتــاج
المســتهلك للوقــت .إن للنظــام الجامعــي ولنظــام إ
ف
ف
ف
ـر�.
ـر� تأثـ يـ�اً عظيمـاً ي� تشـكّل النخــب ي� العالــم ف العـ ب ي
المعـ ي
ت
دورا ي� ذلــك،
ـ� تلعــب ً
وهنــاك العديــد مــن العوامــل الـ ي
أحــب أن أركــز عليــه هنــا ،هــو تجزئــة أنشــطة
لكــن مــا
ّ
ف
يف
العــر�؛ فغالبــاً مــا
الباحثــ� بطريقــة إشــكالية ي� الوطــن
بي
تُنتــج الجامعــات نخبــاً
مجــزأة داخــل ّكل دولــة قوميــة،
َّ
ش
حيــث ال تتواصــل مــع بعضهــا :فهــي نخــب ،إمــا تنــر
عالمي ـاً ،لك ّنهــا تندثــر مح ّلي ـاً ،أو أنهــا تنـ شـر مح ّلي ـاً ،لك ّنهــا
تندثــر عالميــاً (Publish globally and perish locally vs
.)publish locally and perish globally
* ف ي� هــذا المشــهد ،هــل يصــح الحديــث عــن مركــز
(أو مراكــز) وهامــش (أو هوامــش) ف ي� علــوم االجتمــاع
العربيــة؟
ـت كثـ يـ�ا النظــرة ت ف
االخ�اليــة القتصاديــات إنتاج
لقــد قاومـ ُ
المعرفــة مــن خــال ثنائيــات ،مثــل معرفــة غربيــة مقابــل
ش�قيــة ،أو معرفــة مركــز مقابــل معرفــة أطـراف .أعتقــد أن
الموضــوع ش
أكــ� تعقيــداً ،وأن هنــاك عنفــاً رمزيــا يمــارس
أ
أ
ف
ت
ـ� تنـ شـر ي� مــا يســمى باالط ـراف،
ضــد أهميــة االبحــاث الـ ي
مثــل المنطقــة العربيــة .أعتقــد أن المعرفــة العربيــة
ف
ش
سء
أصبحــت ي� وضــع أحســن بكثـ يـ� مــن الســابق ،فوفيهــا ي
مــن الموازنــة بـ ي ف
ـ� تدويلهــا ،مــن خــال النـ شـر ي� مجــات
ف
تصــدر عــن المراكــز الفكريــة الغربيــة ي� الغالــب ،والمعرفــة
واالقليمــي .ويشــكل
ـى إ
المائمــة للجــدل المجتمعــي المحـ ي
ضعــف البنيــة التحتيــة للمعرفــة (مثــل قواعــد البيانــات
مجانيــة الولــوج) عائقــا أمــام تمكـ ي ف
ـ� المعرفــة الصــادرة ف ي�
ـدوىل.
منطقتنــا عــى المســتوى الـ ي
اخ�اليــة ثنائيــة المركــز أ
وطبعــاً ،تخفــي ت ف
واالطــراف
ثنائيــات أخــرى مــن غـ ش
ـتعمر .لفهــم
ـرب�/ق ومس َت ِ
عمر/مسـ َ
كثـ يـ� مــن آثــار التاريــخ ف ي� الظواهــر االجتماعيــة ال مفــر مــن
القليــل مــن المقاربــة «مــا بعــد الكولونياليــة» ،بــا إ�اف
الكثــ� مــن
وال ابتــذال أو تبذيــر .ولكــن ربمــا نحتــاج إىل
ي
ـكى للظواهــر
المقاربــة «مــا فبعــد االســتبدادية» للفهــم الـ ي
ت
الــ� نعيشــها ي� مجتمعاتنــا العربيــة ،وخاصــة إذا كنــا
ي
حريصـ ي ف
ـ� عــى توليــد ،ليــس فقــط إبســتمولوجيات جديــدة،
ش
ـ� .لقــد أدى
ولكــن أيضــا ظ فــروف عمــل صحيــة للعمــل البحـ ي
ت ف
ـر�» عــى المقاربــة «مــا بعــد الكولونياليــة»
ال�كـ يـ� «المـ ي
عــى حســاب المقاربــة «مــا بعــد االســتبدادية» ،إىل
تشــوهات فكريــة مذهلــة.
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أصبح الهامش
الضيق للحرية
األكاديمية في
المنطقة العربية
في أحسن أحوالها
مجرد «حرية مهنية»
ترتبط بما هو فني أو
خاص بتسيير العمل
األكاديمي داخل
الجامعات
* هــل تتفضــل بمزيــد مــن التفصيــل حــول هــذه
المقاربــة «مــا بعــد االســتبدادية»؟
ف
ـ� أننــا انتهينــا
المقاربــة «مــا بعـ فـد االســتبدادية» ال تعـ ي
ولكنــ� أســتخدم «بعــد» لدفــع القــارئ
مــن االســتبداد،
ي
إىل محــاكاة المقاربــة «مــا بعــد الكولونياليــة» .نحــن بحاجــة
ـ�« :أوال،
إىل نقــد مــزدوج ،كمــا ت يطرحــه عبــد الكبـ يـ� الخطيـ ب ي
ـ� ظهرت مــن المعرفة السوســيولوجية
تفكيــك المفاهيــم الـ ي
وخطــاب أولئــك الذيــن تحدثــوا نيابــة عــن المنطقــة
الــ� تتســم ف� الغالــب أ
ت
بااليديولوجيــا المركزيــة
ي
العربيــة ،ي
االثنيــة  -الغربيــة ،وثانيــا ،نقــد المعرفــة السوســيولوجيةإ
والخطــاب حــول المجتمعــات العربيــة الــذي ينتجــه العــرب
أنفســهم» ،أو أن يكــون لنــا وعــي مــزدوج (double-
 ،)consciousnessكمــا ت
يق�حــه موريــس أن دوبــواز عالــم
االجتمــاع أ
ف
ـ� .ي� هــذا المجــال ،ينبغــي إيــاء
االفــرو -أمريـ
ي
االهتمــام ،ليــس فقــط إىل كيفيــة تأثــ� أ
االنظمة االســتبدادية
ي
ف� إنتــاج المعرفــة بطــرق ت
شــ� ،ولكــن وأيضــا إىل كيفيــة
ي
نشــأة مقاومــة هــذا التأثـ يـ� مــن قبــل هــؤالء الذيــن رفضــوا
و� آ
ويرفضــون الخنــوع إىل الســلطة وإىل إغواءاتهــا .ف
االونــة
ي
أ
خــ�ة ،انتظمــت العديــد مــن النــدوات والمؤتمــرات ف ي�
اال ي
ـر� ،وتــم إحيــاء الذكــرى المئويــة المشــؤومة
العالــم العـ ب ي
التفاقيــات «ســايكس -بيكــو» وللتدخــات االســتعمارية،
ولانقســامات الجغرافيــة ت
الــ� شــهدتها المنطقــة منــذ
ي
ف
شــاركت � واحــدة منهــا ،ت
واق�حــت
ذلــك الوقــت .لقــد
ُ ي
ـي�ف
ف
اســتبدال االسـ ي ف
ـ� إ
واالنجلـ يـ�ي بأســماء سياسـ ي
ـم� الفرنـ ي
أ
آ
ف
يف
خــ�ة .وهــذا ال
محليــ� عــززت االنقســامات ي� االونــة اال ي
يُكَذّ بُــه كــون داعــش أزالــت المراكــز الحدوديــة بـ ي ف
ـ� العـراق

وســوريا ف ي� عــام  ،2014كجــزء مــن خطــة أعلنــت الســتعادة
االســامية عــى أنقــاض حــدود «ســايكس -بيكــو»،
الخافــة إ
ف
أالنــه يعـ بـ� ي� الحقيقــة عــن وجــود حــدود جغرافيــة جديــدة
االقليميــة ،وتخــوم
تحــاول فرضهــا جاهــدة بعــض القــوى إ
المحــى
اجتماعيــة وطائفيــة يحــاول فرضهــا النظــام
ّي
المســتبد.
المطلــوب مــن آ
االن فصاعــدا ،برنامــج للنقــد المــزدوج
يرفــض «االختــاف المتوحــش» الــذي يقــذف آ
باالخــر ف ي�
خــارج مطلــق ،فيــؤدي بشــكل حتمــي إىل ضــال الهويــات
المميتــة ،ويفــرق ي ف
اال بم�ياليــة
بــ� المصالــح السياســية إ
للغــرب ،وإمكانيــة االســتفادة مــن ف ف
اللي�اليــة
ال�عــات ب
واالنســانية فيــه .والمطلــوب ليــس أخــذ الغــرب ك ّلــه أو
إ
رفضــه ك ّلــه ،ولكــن التعامــل معــه بحــس نقــدي مرهــف
قــادر عــى ســحب الزبــدة مــن الحليــب.
االخــرى ،اهتممــت وتهتــم أ
* ف� بعــض أعمالــك أ
باالثــر
ي
االجتماعــي للمعرفــة العلميــة االجتماعيــة ،فمــا هــي
ت
الــ� الحظتهــا عــل هــذا الصعيــد ف ي�
أهــم التحــوالت ي
المنطقــة العربيــة خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة؟
ف ي� إطــار مفهومــي مجتمــع المعرفــة واقتصــاده ،اهتمــت
كثـ يـ� مــن الــدول بربــط ص ّنــاع السياســات بالمعرفــة والبحث
العلمــي ،وتشــكلت «نظــم استشــارية للسياســات» مختلفــة
يف
المعنيــ� ،تشــمل اللجــان االستشــارية
لدعــم قــرارات
ت
والــ� تقــدم تقاريــر أو مــا
وفــرق العمــل واالستشــارات،
ي
يســمى بـ أ
ـاالوراق البيــض ( .)white papersأيــن هــو نظــام
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يجب البحث عن
جذور الدولة
الداعشية في ثقافة
نشرتها «الدولة
الوطنية العربية
االستبدادية» منذ
أمد طويل ،وحتى
يومنا هذا

ف
العــر� هــذا؟ لســوء
والمعــر�
السياســات االستشــاري
بي
ي
التأثــ� الضعيــف
كثــ�ة إىل
ي
الحــظ ،لقــد ّنوهــت دراســات ي
للمجتمــع أ
كاديمــي العــر� ف� صنــع القــرار الســياس �ف
اال
ي ي
بي ي
ـر�.
الوطــن العـ ب ي
ال يوجــد أثــر يذكــر لمحــاوالت الجامعــات العربيــة
وصــل البحــوث بالمجتمــع والقطــاع الخــاص ،وهنــاك
ْ
التفكــ� ف ي� المؤسســات الوســيطة (مجالــس
حاجــة إىل
ي
البحــوث ،والجمعيــات العلميــة ،وحاضنــات أ
االعمــال)،

ونرهــا بـ ي ف
الـ تـ� ينبغــي أن تربــط بـ ي ف
ـ� البحــوث المهنيــة ش
ـ�
ي
العمــوم وصانعــي السياســات .هنــاك بالطبــع ،بعــض
المبــادرات ،خاصــة ف ي� مــر ،وتونــس ،والمغــرب ،حيــث
تنـ شـر حاضنــات أ
االعمــال بحوثــا داعمــة للسياســات ،ولكــن
غــ� كاف ،وهنــاك حاجــة إىل بــذل جهــود ش
أكــ�
ذلــك ي
ـت قبل أشــهر بتأســيس
منهجيــة .وضمــن هــذا أ الســياق ،قمـ ُ
بوابــة للتعامــل مــع االثــر االجتماعــي للمعرفــة االجتماعيــة
لك�ونيــة حــول أ
اال ت
االثــر االجتماعــي للبحــث
تســمى «البوابــة إ
ـر�
العلمــي» ،تســتهدف البحــث حــول /مــن العالــم العـ ب ي
(بســير) ( .)https://www.psisr.netوتهــدف «بســير»
 PSISRإىل إنشــاء أرشــيف مفتــوح لمســار البحــث العلمــي
بكاملــه ،بمــا ف� ذلــك نقــل المعرفــة أ
واالنشــطة البحثيــة
ي
المتعلقــة بالسياســات العامــة ش
ونــر المعرفــة للعمــوم،
ف
ت
ـر� أو
ـ� تجــري ي� العالــم العـ ب ي
وهــو يســتهدف البحــوث الـ ي
تتناولــه موضوع ـاً .تعتمــد هــذه البوابــة عــى المعلومــات
ت
الــ� يقــوم الباحثــون بإدخالهــا ،وتشــمل وصفــاً
ي
لمشــاريعهم البحثيــة ش
تأث�هــا االجتماعي.
و�حاً لمخرجــات ي
إن المقصــود بـــ «االجتماعــي» هــو المعـ فـ� الشــامل الــذي
يتضمــن الجوانــب االقتصاديــة ،والسياســية ،والثقافيــة
والمفاهيميــة ،ويمكــن اســتخدام محــرك البحــث مــن قبــل
جميــع أصحــاب العاقــة ،مــن الباحثـ ي ف
ـ� ،ومســتفيدين مــن
المؤسســات ،وواضعــي السياســات ،والجمهــور ،ووكاالت
وغ�هــم.
التمويــل ي
* اهتممــت ف ي� عــدد مــن أعمالــك بمالمــح الثقافــات
العلميــة ف� عالقــة بالثقافــات أ
االخــرى ،ومنهــا الدينيــة
ي
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ت
ـ�
ف ي� المنطقــة
العربيــة؛ فمــا هــي أبــرز االســتنتاجات الـ ي
توصلــت إليهــا ف ي� مــا يهـ ّـم الســنوات القليلــة الماضيــة؟
تقلقــ� كثــ�ا هــذه أ
ف
االيــام ،القطيعــة القائمــة ف ي�
ي
ي
بلداننــا ،ي ف
واالنســانية مــن
بــ� نخــب العلــوم االجتماعيــة إ
جهــة ،والنخــب الدينيــة مــن جهــة ثانيــة ،ويبــدو أن هــذا
يف
الفريقــ�.
االنفصــال موجــود بموافقــة ضمنيــة مــن كا
ظهــرت دالالت سوســيولوجيا هــذه القطيعــة ف� أبحــا�ش
ي
ي
الســابقة ،فمثــا ال توجــد نقاشــات ي ف
بــ� مثقــف اليســار
ّ
الديــ� ف� الصحــف اليوميــة ،وإن شــاهدناها �ف
ف
والمثقــف
ي
ي ي
التلفــاز ،فغالبــا مــا تكــون عــى صيغــة نزاعيــة مشــهدية
ســجالية ،كمــا نجدهــا مثــا ف ي� برنامــج «االتجــاه المعاكــس»
لفيصــل القاســم عــى قنــاة «الجزيــرة» .هــذا الســجال ال
يشــكل بوتقــة لعقلنــة الخطابــات ،بــل هــو منصــة للتجييش
ف
«البافلــو�» اليســاري ضــد ّ ف
يــ� أو العكــس .وهكــذا
ي
الد ي
تصبــح هــذه االســتقطابات الحــادة مــادة غنيــة للجماهـ يـ�،
ف
ف
والديــ� ،أو
العلمــا�
التكفــ�ي بشــكليه
لتعميــق الفكــر
ي
ي
ي
أ
ف
بــ�ف
ف
بــ�
الفكــر
الوط�/الخائــن ،أو ي
الثنــا� الــذي يقســم ي
ي
ي
المقــاوم -الممانع/العميــل .سوســيولوجيا القطيعــة هــذه،
يف
المشــارك� بثــاث
أظهــرت يىل أيضــا ،وعنــد حــر أســماء
وعريــن نــدوة أو محـ ف
ش
ـا�ة حــول «االنتفاضــات العربيــة»
أ
ف
ف
الـ تـ� أقيمــت � الجامعــة االمريكيــة � بـ يـ�وت ،مــا بـ ي ف
ـ� 2011
ي
ي
ي
ـ� عـ شـرات المشـ ي ف
و ،2015أن مــن بـ ي ف
ـارك� ،كان مدعــوان مــن
ش
العــرات مــن
االســامية ،مقابــل دعــوة
ذوي االتجاهــات إ
أ
ف
الكثــ� مــن االوراق
اليســاري� .كانــت هنــاك
المنظريــن
ي
ي
ش
تجييــ�
االســامية ،ولكــن بلــون واحــد
عــن الحــركات إ
ي
للحديــث عــن «�قــة الثــورات» مــن قبــل هــذه الح ـركات
و»عــدم مصداقيــة مطالبتهــم بالديمقراطيــة» ،وأن «ســيد
قطــب يبقــى الملهــم التنظيمــي والنظــري المتخفــي تحــت
عباءاتهــم» ،وأنهــم «عمــاء أالمريــكا والســعودية» ...إلــخ.
كان ينبغــي االنتظــار حـ تـ�  2016لاســتماع لشــخصيات مثــل:
هبــة عبــد الــرؤوف ،وعبــد الفتــاح مــورو ،اللذيــن شــاركا
ف� مؤتمــر للجامعــة .ف
االطــار ،يمكــن أيضــا انتقــاد
و� هــذا إ
ي
ي«مركــز الوليــد بــن طــال للدراســات والبحــث أ
مريــ�»
اال
ي
ف� الجامعــة أ
االمريكيــة ببـ يـ�وت ،الــذي ال يعـ ّـرف الجمهــور
ي
العــر� إال عــى صــورة ت ف
اخ�اليــة واحــدة عــن الواليــات
بي
المتحــدة أ
االمريكيــة ،ونــادرا مــا يكــون هنــاك جــدل ي ف
بــ�
اتجاهــات مختلفــة.
ت
الــ� خلــع بهــا الفاعلــون
أنــا أهتــم حاليــا ،بالكيفيــة ي
الدينيــون ش
ـدي مـ شـروع
الرعيــة عــن العلــوم االجتماعيــة ،ولـ ّ
ش
بحــ� ف ي� هــذا المجــال ،يركّــز عــى محتــوى المناهــج
ي
ف
التعليميــة المتداولــة ي� كليــات ش
الريعــة أو الدراســات
االســامية ف� الجامعــات العربيــة مــع ت
ال�كـ ي ف
ـ� عــى لبنــان،
إ
ي
والكويــت والمغــرب .ينطلــق هــذا البحــث مــن أنــه ال يمكــن

إن للنظام الجامعي
ولنظام اإلنتاج
المعرفي تأثيرًا
ّ
تشكل
عظيمًا في
النخب في العالم
العربي

فف
ت�يــل الفقــه عــى الواقــع مــن دون أدوات علميــة كانــت،
ف
االنســانية بشــكل عــام،
ومات ـزال تتطــور ي� بوتقــة العلــوم إ
والعلــوم االجتماعيــة بشــكل خــاص .ومــن أهــم وظائــف
ف
ـ�
هــذه العلــوم هــو ربــط
الممارســة الدينيــة واالنتمــاء الديـ ت ي
أ
الــ�
بالظواهــر االجتماعيــة االخــرى ،ودراســة الكيفيــة ي
تتــم بهــا مأسســة هــذه الممارســات مــن خــال مؤسســات
ف
االســامي :أح ـزاب إســامية،
اجتماعيــة دينيــة ي(� العالــم إ
االفتــاء ،إلــخ).
الجامــع ،دور إ
ف
لكثــ� مــن
و� الوقــت نفســه ،قمــت بعمــل نقــدي ي
ي
منتجــات مشــاريع أســلمة المعرفــة وتكامــل المعــارف
ف ي� المنطقــة العربيــة ،مركّــزا عــى مــا فيهــا مــن عطــب
أمب�يقــي .وربمــا كان ذلــك مختلفــا
إبســتمولوجي وكســل ي
عمــا يحصــل ف ي� دول إســامية أخــرى؛ فقــد أجريــت خــال
شــهر يونيــو (حزيــران)  2018بحثــا ميدانيــا ف ي� الجامعــة
االســامية العالميــة ف� ي ف
مال�يــا ( .)IIUMوممــا وقفــت عليــه،
إ
أن هــذه الجامعــة يالمؤسســة ف� عــام  ،1983تعتمــد �ف
ي
ي
مقاربتهــا «أســلمة المعرفــة» ،وأن هــذه المقاربــة قــد بــدأت
مــع إســماعيل الفـ ت
ـارو� ،وعبــد الحميــد أبــو ســليمان ،مــن
ي
االســامي ف ي� يف�جينيــا ،ثـ ّـم
خــال المعهــد العالمــي للفكــر إ
انتقلــت بعــد ذلــك إىل هــذه الجامعــة .لقــد أسســت هــذه
الجامعــة للربــط بـ ي ف
ـ� مــا يســمونه علــوم الوحــي والـ تـ�اث من
واالنســانية مــن جهــة أخــرى.
جهــة ،والعلــوم االجتماعيــة إ
ف
ـر� هنــاك متطــور جـ ّـدا عما هو
وقــد بــدا يىل أن إ
االنتــاج المعـ ي
عليــه ف ي� المنطقــة العربيــة ،حيــث مــا يـزال ضمــن براديغــم
سياســات الهويــة .ف� الجامعــة ي ف
المال�يــة ش
نــر الطــاب
ي
أ
واالســاتذة معرفــة تأخــذ بعـ ي ف
االســامي
ـ� االعتبــار الـ تـ�اث إ
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يمكــن أن نجدهــا منشــورة ف ي� مجــات علــم النفــس
ت
المح�مــة.

أدى التركيز
«المرضي» على
المقاربة «ما بعد
الكولونيالية» على
حساب المقاربة «ما
بعد االستبدادية»
إلى تشوهات فكرية
مذهلة

مــن دون الوقــوف عــى ثنائيــات حــادة ت
(ال�اث/الحداثــة،
ش
الرق/الغــرب ،الطبيعــي /الخــارق للطبيعــي ،العالمــي/
ـاىل قامــوا بتطبيــع ()mainstreaming
ـى ،إلــخ ).وبالتـ ي
المحـ ّ ي
تكامــل المعــارف بطريقــة ذكيــة .وأطروحــات الدكتــوراه
ـ� االعتبــار أ
هنــاك تأخــذ بعـ ي ف
االدبيــات المحليــة .والجديــر
يف
الباحثــ� بأهميــة
بالذكــر ،أنــه عــى الرغــم مــن وعــي
الرجــوع لنظريــات مســتمدة مادتهــا وأمثلتهــا مــن الواقــع
االســامي ،فــإن أ
االدبيــات االجتماعيــة العربيــة تــكاد تخلــو
إ
أ
ف
مــن االدبيــات المســتخدمة ي� مثــل هــذه النظريــات .طبعــا
هنــاك اســتخدام البــن خلــدون ،ولــو أن ذلــك يكــون ف ي�
بعــض أ
االحيــان «ديكوريــا» ش
أكــ� منــه ف�ورة .وأنــا أعــزو
هــذا النقــص ببســاطة إىل قلــة التنظــ� ف� أ
االبحــاث العربيــة
ي ي
أ
ف
ت
ـ� تنتجهــا الجامعــة
إ
واالســامية .ي
و� هــذه االطروحــات الـ ي
ف
المال�يــة ،تــدرس الظاهــرة الدينيــة بجديــة ،ويتــم التعامــل
ي
ت
ت
وعبــادا� ،عــى أنــه عوامــل
مــع مــا هــو
أخــا� وروحــي ف ي
ي
ف
ـا� وللعاقــات االجتماعيــة.
مهمــة ي� فهمنــا للســلوك إ
االنسـ ي
وبالتــاىل ،فالباحثــون ال ينكــرون التحليــل المــادي للتاريــخ
ي
ولكنهــم يضيفــون إليــه أبعــادا جديــدة .مثــا هنــاك
أطروحــة دكتــوراه أالســتاذة ي ف
مال�يــة تــدرس ف ي� قســم علــم
االجتمــاع ،درســت إشــكالية تعايــش المريــض مــع مــرض
االثنوغــر ف يا� ،وقــد أظهــرت
الرطــان ،مســتخدمة المنهــج إ
ف
تعبــد المريــض كان ســببا ي� تخفيــف
نتائــج بحثهــا كيــف أن
ألمــه ،والتقليــل مــن القل ّــق المزمــن المرافــق للمــرض .و�ف
ي
الذكــر (ذكــر هللا)
دراســة نفســية أخــرى ،تــم إدخــال متغـ يـ� ِ
بوصفــه أحــد المتغـ يـ�ات المؤثــرة ف ي� اتجــاه التخفيــف مــن
االنســان ،وقــد كانــت هــذه الدراســة
حــدة القلــق لــدى إ
إحصائيــة ،وقــد تــم إجراؤهــا بطريقــة علميــة كأيــة دراســة

ولكــن كل ذلــك ،ال يعـ ف
ـ� أنــه ليــس هنــاك توتــر وقلــق
ي
ومعضــات ومفارقــات ترافــق إدخــال علــوم الوحــي ت
وال�اث
ضمــن العلــوم االجتماعيــة ،وخاصــة عندمــا يعتـ بـ� البعــض
أن «الـ شـرع» ك ّلــه ثابــت .وإذا كان ابــن رشــد ،قــد وعــد بــأن
الفلســفة والعلــوم ش
الرعيــة ســوف يلتقيــان ف ي� النهايــة،
ف
فأنــا أؤكــد بأنهمــا ســيبقيان ي� حالــة مــن التوتــر الدائــم.
ف
و� الحــوار فقــط ،تكمــن إدارة
وعــى ذلــك ،ففــي الحــوار ي
االختــاف والتوتــر.
ف
الثقــا�
* إذن ،أنــت تــرى أن الفــارق هــو الســياق
ي
االجتماعــي -الســياس المتبايــن ي ف
بــ� المنطقــة العربيــة
ي
مــن جهــة ،ي ف
ومال�يــا مــن جهــة أخــرى؟
بــ� أ
بشــكل أ
جــز� نعــم ،ولكــن هنــاك فــرق ي ف
االجيــال
ي
ف� ي ف
مال�يــا؛ فقــد أجــرت الباحثــة السوســيولوجية المريــة
ي
العريقــة ف
مــ� أباظــة دراســة ف ي� التســعينيات مــن القــرن
ف
المــا� ،ش
ونرتهــا ف ي� كتابهــا المهــم «مناظــرات عــن
ي
ف
االســام والمعرفــة � ي ف
مال�يــا ومــر :عوالــم متحولــة،
إ
ي
دراســة لمشــاريع أســلمة المعرفــة» ،وقدمــت فيهــا تقييمــا
أ ف
االســامية
أوليــا للجيــل االول 2ي� ســياق إنشــاء الجامعــة إ
العالميــة ف� ي ف
مال�يــا عــام  .1983لقــد ركــزت عــى الســياق
ي
الســياس الــذي حــف بذلــك التأســيس (�اعــات نفــوذ
ي
ـ� ي ف
فكــري واقتصــادي بـ ي ف
مال�يــا والســعودية) ،وعــى ســياق
أ
ـ�
السياســات مــا بعــد الكولونياليــة
والخطــاب االفــرو -أمريـ ي
ت
الفــارو� (مؤســس المعهــد
الــذي تأثــر بــه إســماعيل
ي
أ
االســامي) .ولكــن عنــد تحليلهــا لادبيــات
العالمــي للفكــر إ
المعتمــدة آنــذاك ،الحظــت ضحالــة المنتــج وهيمنــة
سياســات الهويــة ،وأنــا أتفــق معهــا لدرجــة كبـ يـ�ة ف ي� ذلــك.
ـاىل ،اختلــف عمــا كان عليــه ،مــن خــال
ولكــن الوضــع الحـ ي
أ
ف
بــروز جيــل جديــد مــن الباحثـ يـ� واالســاتذة الذيــن جعلــوا
مــن هــذه الجامعــة المركــز أ
االول لدراســات التمويــل

االســامي .لقــد طــوروا دراســات مهمــة حــول التعامــل مــع
إ
االثنيــات ،معتمديــن مفهــوم
ســياق المجتمعــات متعــددة إ
«موحبــة» (( )Muhibahوأصلــه مــن الكلمــة العربية «حب»)
كمفهــوم ناظــم لتنميــط عاقــة تتجــاوز االعـ تـ�اف أ
باالقليات
عــى طريقــة التعدديــة الثقافيــة (،)multiculturalism
ت
ــز ّ يك التعايــش والتفاعــل
باتجــاه
االحــ�ام وخلــق روح تُ َ
ـ�
اليومــي هنــاك .تطبعــا ،تــم تطويــر هــذا المفهــوم ليلـ ب ي
ـ� الماالويـ يـ�ف
مال�يــا الــ� عانــت مــن نعـرات إثنيــة بـ ي ف
حاجــة ي ف
ي

2 Mona Abaza, Debates on Islam and Knowledge in Malaysia and Egypt:
Shifting Worlds )London: Routledge Curzon Press, 2002(.

ملف العدد

أ
أ
الثنيــة الصينيــة والهنديــة .وليــس مهما
ال ثك�يــة والقليــات إ
ف
ســمى «أســلمة للمعرفــة»
المعــر� ي
إن كان هــذا االتجــاه
ُ
ّ
ي
أ
ف
(وهــو مفهــوم عزيــز جــدا عــى الجيــل الول ي� الجامعــة)،
ـال).
أو «تكامــل المعــارف» (وهــو شــعار إدارة الجامعــة الحـ ي
مــا هــو جديــر باالهتمــام ،هــو أن هــذه الجامعــة قــد
الن ،أن تنتــج معرفــة بالغــة أ
اســتطاعت إىل حــد آ
الهميــة
بالنســبة إىل ي ز
مال�يــا ،وكــذا بالنســبة إىل المجتمعــات
الســامية .يبقــى أن تدويــل هــذه المعرفــة ،وفحــص مــا إذا
إ
ش
للنســانية قاطبــة ،وهــذا واحــد مــن �وط
كانــت صالحــة إ
أكــر
العلميــة وهــو إمكانيــة التعميــم ،يتطلــب انخراطــا ب
ف ي� ش
النــر ف ي� مجــات مرئيــة عــى امتــداد العالــم ،وعــى
منصــات وقواعــد بيانــات المجــات العالميــة المعـ تـرف بهــا
ّ
مــن كل مــن ســكوبس ( ،)Scopusوويــب أف ســينس (Web
.)of Science
اعتــرت أن مــن ش�وط العلميــة إمكانيــة
* لمــاذا
ب
التعميــم؟
أنــا أعتـ بـر أن البحــث االجتماعــي ال يكتمــل ،إال عندمــا
تتوفــر ثالثــة عنــارص ،بحســب السوســيولوجي الهنــدي
الول أ
أندريــه باتــاي ( :)Béteilleالعنــر أ
(ال بم�يقــي) هــو
ن
ن
ـتماتيك)
ـا� (السيسـ
ـدا� للبحــث ،والعنــر الثـ ي
الجانــب الميـ ي
ي
الدراك بــأن الظاهــرة المدروســة ال يمكــن فهمهــا مــن
هــو إ
الســياس وبطبيعــة
دون ربطهــا بالتاريــخ وباالقتصــاد
ي
المؤسســة السياســية؛ فمثــا ال يمكــن دراســة المســؤولية
ش
ـى الدولــة
االجتماعيــة للــركات مــن دون التحـ ّـدث عــن تخـ ّ ي
عــن برامــج العدالــة االجتماعيــة وتوزيــع الـرث وة .أمــا العنرص
أ
خ�(المقار ت
نــا�) ،فهــو مقارنــة الظاهــرة ف ي� المجتمــع
ال ي
ي
المــدروس مــع أمثالهــا ف ي� مجتمعــات أخــرى؛ فمهمــا كان
أ
يتوجــب عــى الباحــث إج ـراء
الجانــب ال ي
ضيق ـاًّ ،
مب�يقــي ّ
بغــض النظــر إن كان ذلــك
المقارنــات بســياقات أخــرى،
ّ
ســيؤدي إىل التعميــم أم ال ،ويتـ ّـم ذلــك مــن خــال الســعي
ذهابـاً وإيابـاً بـ ن أ
مب�يقــي والنظــري ،حيــث نتبـ ي ّ ن
ـ� كيــف
ـ� ال ي
ي
ف
أن هــذا البحــث سيســهم ي� فهــم إشــكاليات تتجــاوز
مجتمــع الدراســة ،ويســهم ف ي� تطويــر النظريــة .وإن لــم
نفعــل ذلــك ،ســنقع ف ي� مشــكلة مــا ،أســميتها «أســطورة
ئ
ـتثنا�.
الف ـرادة» ،واعتبــار كل مجتمــع عــى أنــه فريــد واسـ ي
مــن هنــا أهتــم بــأن نبحــث دائمــاً عــن تجــاوز الحالــة
المدروســة ودراســة أفــق التعميــم ،وهــو مــا لــم يتوفــر إىل
آ ف
ـر� ،إال بكميــة
حـ ّـد الن ي� إ
الفنتــاج العلمــي االجتماعــي العـ ب ي
قليلــة ،نحــن ي� أمــس الحاجــة إىل تطويرهــا.
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بيبليوغرافيا

بيبليوﻏرافيا علم االجتماع واألنثروبولوجيا العربيين*
أوال :بالعربية:

 -1الكتب والتقارير:
ـوا� ،طــه جربــا ،نحــو إعــادة بنــاء علــوم أ
ف
ف
االمــة االجتماعيــة ش
والرعيــة؛ مراجعــات
أبــو الفضــل ،مــ� ،والعلـ ي
نهائيــة وتاريخيــة ،دار الســام للطباعــة والنـ شـر والتوزيــع ت
وال�جمــة ،القاهــرة2009 ،
االسكندرية1989 ،
زك محمد ،نحو علم اجتماع إسامي ،دار المطبوعات الجديدة ،إ
إسماعيل ،ي
ف
بــ� الوضعيــة والمعياريــة ،فرجينيــا :المعهــد العالمــي للفكــر
أمزيــان ،محمــد ،منهــج البحــث االجتماعــي ي
االســامي ،ط2008 ،4
إ
أ
ش
أيــوب ،آمــال وأحمــد عبــاس ،االن�وبولوجيــا والسوســيولوجيا :بيبليوغرافيــا الدارســات عــن الســودان ،المجلــس
أ
باال ي ف
نجل�يــة).
القومــي للبحــوث ،الخرطــوم،
ـى إ
( 1974النــص فاالصـ ي
أ
ش
العر� ،عمان ،دار الفكر2012 ،
باقادر ،أبو بكر ورشيق ،حسن ،االن�
وبولوجيا ي� الوطن ب ي
أ
ف
ـر�
ـر�؛ أشــكال الحضــور( ،التقريــر االول) المرصــد العـ ب ي
 باميــة ،محمــد ،العلــوم االجتماعيــة ي� العالــم العـ ب يـر� للعلــوم االجتماعيــة ،بـ يـ�وت2015 ،
للعــوم االجتماعيــة ،المجلــس العـ ب ي
 بــن حفيــظ ،عبــد الوهــاب ،مهنــة عالــم االجتمــاع اليــوم :الموقــع والــدور والوظيفــة ،منشــورات الجمعيــةالتونســية لعلــم االجتمــاع ،تونــس2000 ،
ف
ـر� ،مركــز البحــوث االقتصاديــة واالجتماعيــة تونــس ،والمجلــس العالمــي
العلــوم االجتماعيــة ي� العالــم العـ ب ي
للســكان ،القاهــرة2005 ،
أ
ف
ـعيدا� منـ يـ� ،االطــرش عبــد القــادر ،زايــد أحمــد ،بلفقـ يـ� فاطمــة الزه ـراء،
بــن حفيــظ عبــد الوهــاب ،السـ
ي
ف
ـر�؛ مصاعــب التفكـ يـ�
التايــب عائشــة ،ميشــاالك الري ،االتجاهــات البحثيــة لرســائل الدكتــوراه ي� العالــم العـ ب ي
مــن خــارج الصنــدوق ،منتــدى العلــوم االجتماعيــة التطبيقيــة ،تونــس2016 ،
ف
االســامي للعلــوم االجتماعيــة ،المنعقــدة ي� 1407/6/6-5هـ،
االمــام محمــد بــن ســعود ،نــدوة التأصيــل إ
جامعــة إ
الريــاض ،المملكــة العربيــة الســعودية.
االســامي للعلــوم االجتماعيــة المنعقــدة بتاريــخ 1413/12/30هـــ ،الريــاض ،المملكــة العربيــة
نــدوة التأصيــل إ
الســعودية.
حــاج حمــد ،محمــد أبــو القاســم ،إبســتميولوجيا المعرفــة الكونيــة ،أســلمة المعرفــة والمنهــج ،بـ يـ�وت ،ط،01
2004
ـر� :علــم االجتمــاع والمشــكات العربيــة الراهنــة،
حجــازي ،محمــد عــزة (وآخــرون) ،نحــو علــم اجتمــاع عـ ب ي
ـر� ،الكتــاب الســابع ،بـ يـ�وت ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة2010 ،
سلســلة كتــب المســتقبل العـ ب ي
ف
حنفــي ،ســاري ،وبــن بغ�يــط  -رمعــون نوريــة ،ومجاهــدي مصطفــى ،مســتقبل العلــوم االجتماعيــة ي� العالــم
ـر� ،بـ يـ�وت ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة2014 ،
العـ ب ي
االسامي ،دار المعارف ،القاهرة1980 ،
الخشاب ،سامية مصطفى ،علم االجتماع إ
خـ فـر ،أحمــد خـ فـر ،ت
االســامي،
اع�افــات علمــاء االجتمــاع :عقــم النظريــة وقصــور المنهــج ،لنــدن ،المنتــدى إ
2000
ش
الكب� ،النقد المزدوج ،يب�وت :دار العودة ،دون سنة نر.
الخطي� ،عبد ي
بي
ف
دراســات عراقيــة ،وضــع العلــوم االجتماعيــة ي� الجامعــات العراقيــة (ملخــص) ،عــى الرابــطhttp://www. :
iraqstudies.com/featured8a.html
دليــو ،فضيــل ،علــم االجتمــاع المعــا� ثنائيتــه النظريــة والمنهجيــة ،قســنطينة :مؤسســة الزه ـراء للفنــون
المطبعيــة2004 ،
* أنجــز هــذا العمــل ن ي� وحــدة البحــث »أســس المعــارف الحدیثــة وتقنياتھــا« العاملــة ضمــن مخـ �ـ� »بحــوث ن ي� التنویــر والحداثــة والتنــوع
ن
ـا� للعلــوم �ا�نســانية بتونــس ،جامعــة تونــس المنــار«.
الثقـ ي
ـا�« ،بالمعھــد العـ ي
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دليو ،فضيل وآخرون ،علم االجتماع من التغريب إىل التأصيل ،دار المعرفة ،قسنطينة1996 ،
ش
ـر� ،الــدار البيضــاء :إفريقيــا الــرق،
الديالمــي ،عبــد الصمــد ،القضيــة السوســيولوجية .نمــوذج الوطــن العـ ب ي
1989
ت
ف
االســامية واغــ�اب منظــور العلــوم االجتماعيــة ،لبنــان :دار
الــذوادي ،محمــود ،الثقافــة بـ يـ� تأصيــل الرؤيــة إ
الكتاب ،ط2006 ،1
االســامي للعلــوم االجتماعيــة ،المفهــوم – المنهــج – المدخــل –
رجــب ،إبراهيــم عبــد الرحمــن ،التأصيــل إ
التطبيقــات ،دار عالــم الكتــب ،الريــاض ،المملكــة العربيــة الســعودية1416 ،هـــ.
ف
االســامي للعلــوم
االســامي للخدمــة االجتماعيــة؛ المنهــج والمجــاالت ،ي� موضــوع منهــج التوجيــه إ
التوجيــه إ
االســامي ،القاهــرة ،مــر1417 ،هـــ.
االجتماعيــة ،المعهــد العالمــي للفكــر إ
المغر� ،دفاتر وجهة نظر ،الرباط2011 ،
الزاهي ،نورالدين ،المدخل إىل علم االجتماع
بي
زايد ،أحمد ،علم االجتماع ي ف
ب� االتجاهات الكاسيكية والراديكالية ،دار المعارف ،مر1981 ،
االســامي للعلــوم والمعــارف مفهومــه وأهدافــه ،مؤسســة الرســالة ،بـ يـ�وت،
زرزور ،عدنــان محمــد ،التوجيــه إ
1412هـ.
زعيمــي ،م ـراد ،النظريــة العلــم اجتماعيــة رؤيــة إســامية ،رســالة دكتــوراه ،جامعــة قســنطينة :معهــد علــم
االجتمــاع.1997 ،غ م.
ف
ت
الخلدو� قواعد المنهج ،دار النهضة العربية ،يب�وت1981 ،
الساعا� ،حسن ،علم االجتماع
ي
ي
العر� ،مركز دراسات الوحدة العربية ،يب�وت1986 ،
سالم ،ساري وآخرون ،نحو علم
االجتماع ب ي
أ
الســمالوطي ،نبيــل محمــد توفيــق ،االيديولوجيــا وأزمــة علــم االجتمــاع المعــا� :دراســة تحليليــة للمشــكات

االســكندرية ،الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب1975 ،
النظريــة والمنهجيــة ،إ
ف
ـلم� ،مركــز
الصعيــدي ،عبــد الحكيــم عبــد اللطيــف ،مامــح التوجيــه إ
االســامي للعلــوم لــدى علمــاء المسـ ي
الكتــاب للنـ شـر ،القاهــرة ،مــر1413 ،هـــ.
ت
االسامي ،مطبعة السعادة ،القاهرة1984 ،
البا� ،زيدان ،علم االجتماع إ
عبد ي
عبــد الســام ،طــارق الصــادق ،إبســتيمولوجيا علــم االجتمــاع مــن منظــور إســامية المعرفــة ،الــدار العالميــة
للنـ شـر والتوزيــع ،الســودان2008 ،
ـر� معــا� ،سلســلة حــوارات
ع ـر ب يا� ،عبــد القــادر عبــد هللا ،باقــادر ،أبــو بكــر أحمــد ،آفــاق علــم اجتمــاع عـ ب ي
لقــرن جديــد ،دار الفكــر ،بـ يـ�وت2006 ،
ف
االســامي،
االســامية واالجتماعيــة ،المعهــد العالمــي لفكــر إ
عمــارة ،محمــد ،قضايــا المنهجيــة ي� العلــوم إ
فرجينيا-الواليــات المتحــدة أ
االمريكيــة1996 ،
واالعام ،بغداد1984 ،
العر� ،منشورات وزارة الثقافة إ
عمر ،معن خليل ،نحو علم االجتماع ب ي
ش
ـاس ،عنــر ،نحــو علــم اجتمــاع نقــدي دراســة نظريــة وتطبيقيــة ،الجزائــر :ديــوان المطبوعــات الجامعيــة،
العيـ ي
1999
ت
االســامي،
ـارو� ،إســماعيل راجــي ،صياغــة العلــوم االجتماعيــة صياغــة إســامية ،المعهــد العالمــي للفكــر إ
الفـ ي
أ
فرجينيا-الواليــات المتحــدة االمريكيــة1995 ،
ف
ش
قر� ،عبد الحميد ،واقع علم االجتماع ف ي� الجزائر ،دراسة حالة بجامعة عنابة ،دار القصبة للنر2004 ،
ي
االسامي للعلوم االجتماعية ،دار ش
الروق ،القاهرة1998 ،
قطب ،محمد ،حول التأصيل إ
ف
ـر� ،القاهــرة ،المركــز القومــي للبحــوث
لطفــي ،سـ ي
ـه�( ،محــرر) ،إشــكالية العلــوم االجتماعيــة ي� الوطــن العـ ب ي
االجتماعيــة والجنائيــة ،ط1998 ،2
ف
لقجع ،عبد القادر وآخرون ،علم االجتماع والمجتمع ي� الجزائر ،دار القصبة ،الجزائر2002 ،
مجموعــة مؤلفـ ي ف
االنســانية واالجتماعيــة :طروحــات ومقاربــات ،منشــورات المعهــد الجامعــي للبحــث
ـ� ،العلــوم إ
العلمــي ،الربــاط1998 ،
آ
مجموعــة باحثـ ي ف
ـ� ،السوســيولوجيا المغربيــة المعــا�ة :حصيلــة وتقييــم (أعمــال ندوة) ،منشــورات كليــة االداب
أ
االنســانية بالرباط ،سلســلة «نــدوات ومناظـرات» رقــم  ،11الطبعــة االوىل1988 ،
والعلــوم إ
ف
ش
االنســانية واالجتماعيــة؟ (أعمــال نــدوة) ،منشــورات كليــة
مجموعــة باحثـ يـ� ،الجامعــة والراكــة :أي دور للعلــوم إ
أ
آ
االنســانية بالمحمديــة (المغــرب) ،سلســلة «النــدوات» رقــم  ،8الطبعــة االوىل1999 ،
االداب والعلــوم إ
عــر� :علــم االجتمــاع والمشــكات العربيــة الراهنــة،
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،نحــو علــم اجتمــاع ب ي
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العــر�) 1986
بــ�وت ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة( ،الكتــاب الســابع مــن سلســلة كتــب المســتقبل
ي
بي
ف
ـدو� وأثــر الرؤيــة الكونيــة التوحيديــة فيــه ،المعهــد العالمــي
مشــوش ،صالــح بــن طاهــر ،علــم العمـران
الخلـ ي
أ
االســامي ،فرجينيا-الواليــات المتحــدة االمريكيــة ،ط2012 ،01
للفكــر إ
أ
واالمــكان ،كتــاب االمــة ،تصــدر مــن
االســامية لعلــم االجتمــاع الدواعــي إ
المطـ يـ�ي ،منصــور زويــد ،الصياغــة إ
أ
االســامية بقطــر ،العــدد 1413 ،33هـــ.
وزارة االوقــاف والشــؤون إ
معــروف ،نذيــر ،وآخــرون ،مســتقبل أ
اال شن�وبولوجيــا ف ي� الجزائــر ،أعمــال ملتقــى وهـران ،منشــورات مركــز البحــوث
ف� أ
اال شن�وبولوجيــا االجتماعيــة والثقافيــة ،وهـران2002 ،
ي
ف
ف
مخــ� علــم االجتمــاع
ميمــو� ،رشــيد ،البعــد االجتماعــي ي� القــرآن الكريــم ،مقاربــة سوســيو  -معرفيــة ،ب
ي
االتصــال ،قســنطينة2009 ،
ـر� للعلــوم
الهـراس ،مختــار ،دوريــات العلــوم االجتماعيــة العربيــة ،مناهــج ،مداخــل ومقاربــات ،المجلــس العـ ب ي
االجتماعيــة ،بـ يـ�وت2015 ،
االســامي للعلــوم والمعــارف والفنــون ،ط ،2دار عالــم الكتــب،
يالجــن ،مقــداد ،أساســيات التأصيــل والتوجيــه إ
الريــاض ،المملكــة العربيــة الســعودية1425 ،هـ.
 -2المقاالت:
ـ� والعــام ف ي� علــم اجتمــاع المجتمعــات العربيــة ،مامــح المســتقبل الممكــن» ،أوراق
إبراهيــم ،حيــدر « ،النسـ ب ي
مركــز الدراســات االجتماعيــة واالقتصاديــة ،تونــس ،عــدد ،01تونــس 2008
العر�» ،مجلة العلوم االجتماعية ،الكويت1987 ،
«تطور علم اجتماع التنمية ف ي� الوطن
ب
ي
أ
ف
ـر� :مــن إثبــات الوجــود إىل
إبراهيــم ،ســعد الديــن « ،تأمــل االفــاق المســتقبلية لعلــم االجتمــاع ي� الوطــن العـ ب ي
ـر� ،بـ يـ�وت :مركــز دراســات الوحــدة العربيــة1986 ،
تحقيــق الوعــود « ،مجلــة المســتقبل العـ ب ي
ف
االنســانية،
إبراهيــم ،طاهــر« ،نحــو علــم اجتمــاع لمــا بعــد التعدديــة السياســية ي� الجزائــر» ،مجلــة العلــوم إ
جامعــة بســكرة ،نونـ بـ� 2006
أ
ف
ف
أبــو العينـ ي ف
ـ� ،فتحــي« ،علــم االجتمــاع ي� االقطــار العربيــة الخليجيــة ،وضعــه ودوره ي� فهــم الواقــع المتغـ يـ�»،
االنســانيات والعلــوم االجتماعيــة بجامعــة قطــر العــدد  ،16 ،1993الصفحــات مــن  205إىل 251
حوليــة كليــة إ
ف
ـر� تونــس  27بف�ايــر (شــباط) 3 -مــارس ( 1984أذار).
أشــغال نــدوة سياســة العلــوم االجتماعيــة ي� العالــم العـ ب ي
أ
سلســلة الدراســات االجتماعيــة ،عــدد  ،13تونــس  ،1986مركــز الدراســات واالبحــاث االقتصاديــة واالجتماعيــة،
ـر� ش
و�وط
والمنظمــة الدوليــة لليونســكو بباريــس (وفيهــا
نصــوص :عبــد الوهــاب بوحديبــة :علــم االجتمــاع العـ ب ي
ف
ت
ـ� :منهــج عــام للبحــث ي� موضــوع الوحــدة العربيــة ،خميــس طعــم هللا :واقــع البحث
فمصداقيتــه ،خليــل الزمي فـ ي
ف
ـر�).
ي� العلــوم االجتماعيــة ي� الجمهوريــة فالتونســية ،تقريــر نــدوة «سياســة العلــوم االجتماعيــة ي� فالعالــم العـ ب ي
ف
ـو�،
ـعيدا� ،حــوار كـ ي
ـر�» (مقدمــة ملــف) ،ترجمــة منـ يـ� السـ ي
باميــة ،محمــد« ،العلــوم االجتماعيــة ي� العال أــم العـ ب ي
ـم� (كانــون االول)  ،2016ص ص 27-26
العــدد  4مــن السلســلة  ،6ديسـ ب
بــدوي ،أحمــد مــوس« ،التكويــن العلمــي السوســيولوجي ف� المـ شـرق العــر� ،علــم االجتمــاع بحثــا وتدريســا �ف
بي
ي
ي
ـر� ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بـ يـ�وت2012 ،
مــر والســودان» ،المســتقبل العـ ب ي
ف
ـر� :تحليــل مقــارن للبحــوث المنشــورة ي� دوريــات علميــة محكمــة»،
«القــدرة التنافســية للبحــث االجتماعــي العـ ب ي
إضافــات (المجلــة العربيــة لعلــم االجتمــاع) ، ،بـ يـ�وت ،عــدد2010 ،02
ف
ـر� ،مركــز دراســات
بـزاز ،عبــد الكريــم« ،علــم االجتمــاع ي� كتــب التدريــس – تحليــل نقــدي» ،المســتقبل العـ ب ي
الوحــدة العربيــة ،بـ يـ�وت ،ســنة ،13عــدد1991 ،146
بــن حفيــظ ،عبــد الوهــاب« ،حــول مـ شـروع بنــاء فضــاء أكاديمــي للمنطقــة العربيــة .مســارات الممكــن والمحتمــل
والمأمــول» ،ف� ،عدنــان أ
اال ي ف
العــاىل .التحديــات العالميــة والمســؤوليات
عــر� للتعليــم
مــ� ،نحــو فضــاء ب ي
ي
ي
ـاىل ،القاهــرة  05-31إىل  ،2009-06-02اليونســكو،
ـ
الع
ـم
ـ
التعلي
ـول
ـ
ح
ـر�
ـ
الع
ـي
ـ
قليم
اال
ـر
ـ
المؤتم
ـال
ـ
أعم
المجتمعيــة،
إ
بي
ي
مكتــب بـ يـ�وت ،2005 ،ص 120-103
آ
آ
ت
ف
ـذا� وقيــود التبعيــة ،إبــا (مجلــة معهــد االداب العربيــة (لابــاء البيــض،
علــم االجتمــاع العـ ب ي
ـر� :بـ يـ� العائــق الـ ي
تونــس)) ،العــدد  ،1989 ،55ص 244-234
ف
بنغ�يــط -رمعــون ،نوريــة وحـ ّـداب ،مصطفــى (« ،)2008الجزائــر بعد  50ســنة :حوصلــة المعــارف ي� العلــوم
ب
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االجتماعيــة واالنســانية» ،ف� ،معــروف ،نذيــر ،وآخــرون ،مســتقبل أ
اال شن�وبولوجيــا ف ي� الجزائــر ،أعمــال ملتقــى
إ
ي
أ
ف
ش
وه ـران ،منشــورات مركــز البحــوث ي� االن�وبولوجيــا االجتماعيــة والثقافيــة ،وه ـران2002 ،
ـ� ت
بوبكــر ،بوخريصــة« ،السوســيولوجيا المغاربيــة :بـ ي ف
ال�كــة الكولونياليــة ورحلــة البحــث عــن الهويــة» ،إضافــات
(المجلــة العربيــة لعلــم االجتمــاع) ،بـ يـ�وت ،عــدد 2011 ،05
ف
ت
ـر� ،مركــز
ـر�» ،المســتقبل العـ ب ي
الــ� يك ،ثريــا« ،التكويــن العلمــي ي� العلــوم االجتماعيــة ،حالــة دول الخليــج العـ ب ي
دراســات الوحــدة العربيــة ،بـ يـ�وت2012 ،
ف
ف
ـو�،
جبــاري ،إدريــس« ،العلــوم االجتماعيــة العربيــة قبــل الربيــع وبعــده» ،ترجمــة منـ يـ� السـ
ـعيدا� ،حــوار كـ ي
ي
العــدد  4مــن السلســلة  ،6ديســم� (كانــون أ
االول)  ،2016ص ص 31-30
ب
االســامي للعلــوم وخطــة عاجلــة» ،مجلــة الفيصــل ،العــدد ( ،)208شــوال
جــودة محمــد عــواد« ،منهــج التوجيــه إ
1414هـ.
ف
جمــال ،معتــوق « ،لمحــة تاريخيــة عــن الممارســة السوســيولوجية ي� الجزائــر :حالــة معهــد علــم االجتمــاع
بالعاصمــة « ،الدفاتــر الجزائريــة لعلــم االجتمــاع ،الجزائــر :دار الحكمــة ،العــدد 2000 ،1
أ
ف
ـر� ،بـ يـ�وت ،مركــز
ـر�» ،المســتقبل العـ ب ي
حجــازي ،محمــد عــزت« ،االزمــة الراهنــة لعلــم االجتمــاع ي� الوطــن العـ ب ي
دراســات الوحــدة العربيــة1986 ،
ف
ف
ـر� ،العــدد ،134
ـر�» ،ي� ،المســتقبل العـ ب ي
حمــداش عمــار « ،وضعيــة البحــث السوســيولوجي ي� الوطــن العـ ب ي
أبريــل (نيســان) ،1990ص 80 -62
أ
ف
ف
ش
ـ� ي� القســم االم لعلــم االجتمــاع ي� الع ـراق :دراســة تحليليــة –
حنتــوش ،د .خالــد فســاجت« ،النتــاج البحـ ي
إحصائيــة لمــا أنتــج ي� الدراســات العليــا ( ،»)2011 – 1972بيــت الحكمــة ،بغــداد2013 ،
ف
ف
ـر� .إشــكالية مراكــز البحــث خــارج الجامعــة»،
حنفــي سـ
ـاري« ،البحــث ي� العلــوم االجتماعيــة ي� المـ شـرق العـ ب ي
أ
ف
ف
ـاىل .التحديــات العالميــة والمســؤوليات المجتمعيــة ،أعمــال
ي� ،عدنــان االمـ يـ� ،نحــو فضــاء عـ ب ي
ـر� للتعليــم العـ ي
ـاىل ،القاهــرة  05-31إىل  ،2009-06-02اليونســكو ،مكتــب بـ يـ�وت،2005 ،
المؤتمــر إ
االقليمــي العـ ب ي
ـر� حــول التعليــم العـ ي
ص 628-621
ف
حنفــي ،ســاري وأرفانيتيــس ريغــاس« ،كتابــة مقــاالت الــرأي ي� الصحــف اللبنانيــة :ســبات الحيــاة العامــة
أ
يف
كاديميــ� العــرب» ،عمــران ،الســنة ،3العــدد  ،9صيــف 2014
لا
ـر� المعــا�» ،إضافــات (المجلــة العربيــة لعلــم
الحــوات ،عــى« ،النظريــة االجتماعيــة وتفسـ يـ� المجتمــع العـ ب ي
االجتمــاع) ،بـ يـ�وت :مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،العــدد 2010 ،25
ف
االنســانية،
الخواجــة ،محمــد يــا�« ،إشــكالية التعــدد المنهجــي واســتخدامها ي� علــم االجتمــاع» ،مجلــة العلوم إ
البحريــن ،العــدد ،4صيف 2001
ف
ش
ـوا� ،أحمــد عمــاد الديــن ،السوســيولوجية العربيــة «الهرمــة» ومــروع تفكيــك التمركــز .نحــو إعــادة تفكـ يـ�
خـ ي
الموضــوع (المجتمــع) ( ،)2014عــى الرابــط-16-https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero :
2-2044/ssh
ف
ف
ـر� ،العــدد ،134
ديــاب ،محمــد حافــظ« ،علــم االجتمــاع ي� الجزائــر :الهويــة والســؤال» ،ي� ،المســتقبل العـ ب ي
إبريــل  ،1990ص 103- 81
ـر� المعــا�« .شــؤون عربيــة ،عــدد  ،50تونــس
الــذوادي ،محمــود » ،ماحظــات حــول واقــع علــم االجتمــاع العـ ب ي
 ،1987ص 146-126
الزبـ يـ� ،عــروس« ،مدخــل إىل تاريــخ واقــع الممارســة السوســيولوجية :المدرســة المغاربــة نموذجــا « ،المســتقبل
ـر� ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بـ يـ�وت2012 ،
العـ ب ي
زعيمــي ،م ـراد« ،النظريــة العلم-اجتماعيــة :رؤيــة إســامية» ،الباحــث ،جامعــة قســنطينة ،العــدد ،02الســنة:
ـبتم� (أيلــول) 1999
 ،03سـ ب
ـر� ،العــدد ،55الســنة
زيــادة ،معــن« ،تأصيــل العلــوم إ
االنســانية ،إشــكالية معرفيــة ومجتمعيــة» ،الفكــر العـ ب ي
 ،10ســنة 1985
ف
ـر� ،العــددان ،38-37
ـى« ،تيــارات متعــددة داخــل المدرســة العربيــة ي� علــم االجتمــاع» ،الفكــر العـ ب ي
زيعــور ،عـ ي
1985
ف
ف
ف
ت
ش
وأعدهــا للنــر
ـعيدا� ،منـ يـ�» ،ترجمــة المصطلــح ي� علــم االجتمــاع« .أيــام ي� ال�جمــة  ،1نصــوص جمعهــا ّ
السـ ي
ت
ف
ـ� لل�جمــة ودار ســيناترا .2015 ،ص74-61
ّ
ـاس ،تونــس :المركــز الوطـ ي
وقدمهــا :محمــد بــن سـ ي
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«أفــق علــم االجتمــاع ف� الجامعــة التونســية ف� ظـ ّـل نظــام إمــد» ،نــدوة راهــن علــم االجتمــاع أ
واال شن�وبولوجيــا،
ي
ي
 9-8بف�ايــر (شــباط)  ،2007المقدمــة (مجلــة الجمعيــة التونســية لعلــم االجتمــاع) ،العــدد  ،2ص ،111-77الجمعية
االنســانية بتونــس ،تونــس 2007
ـاىل للعلــوم إ
التونســية لعلــم االجتمــاع وقســم علــم االجتمــاع فبالمعهــد العـ ي
واالشكاليات» ،إنسانيات ،عدد 2005/27
«مؤ�ات إاالنتاج السوسيولوجي ي� تونس :المواضيع إ
السعيدي ،فتحية ،ش ّ
ـر� ،الســنة  ،06العــددان  ،38 37ينايــر
ـر�» ،الفكــر العـ ب ي
الســيد ،رض فــوان« ،مشــكات البحــث االجتماعــي العـ ب ي
ـا�)ـ مايــو (أيــار) 1985
(كانــون الثـ ي
ف
ف
ف
ف
ف
ـو�،
ـات�« ،بــ� العلــم االجتماعــي
ـعيدا� ،حــوار كـ ي
الجديــدة ي� المنطقــة العربيــة» ،ترجمــة منـ يـ� السـ ي
شــامي ،سـ ي
أ
ـم� (كانــون االول)  ،2016ص 29-28
العــدد  4مــن السلســلة  ،6ديسـ ب
ف
العر�» ،العلوم االجتماعية2012 04 -26- ،
شباط ،عبد الحكيم« ،العلوم االجتماعية ي� العالم ب ي
رجــب ،إبراهيــم عبــد الرحمــن« ،العلــوم االجتماعيــة :الوضــع الراهــن وآفــاق المســتقبل» مجلــة العلــوم
االجتماعيــة ،الكويــت ،العــدد 2002 ،04
الشــيخ ،عبــد الرحيــم« ،فلسـ ي ف
ـطينية»،
الرديَّــة
ـط�-الهويَّة
الوطنيــة الفلسـ َّ
َّ
َّ
والقضيــة :الجامعــة وإعــادة بنــاء َّ
منشــور عــى موقــع بــاب الــواد ( ،)2017-11-02عــى الرابــط/http://www.babelwad.com/ar :
عبــد الحسـ ي ف
ـ� ،الهــاي« ،مســتقبل علــم االجتمــاع ف ي� الع ـراق :التحديــات وآفــاق الحــل» ( ،)2014عــى الرابــط:
07-10-03-11-04-2014-871/http://www.iawvw.com/research-studies
عبــد الــاوي ،حسـ ي ف
ـ�« ،مــن التحقيقــات السوســيولوجية إىل التفكـ يـ� ف ي� الممارســة :تقديــم أشــغال الملتقــى»،
الدفاتــر الجزائريــة لعلــم االجتمــاع ،الجزائــر :دار الحكمــة ،العــدد 2000 ،01
ف
ف
ت
ف
«� اسـ ش
ـر� :بيــان التمرد وااللــ�ام»،
ـتراف مســتقبل علــم االجتمــاع ي� الوطن العـ ب ي
عبــد المعطــي ،عبــد الباســط ،ي
ـر� ،بـ يـ�وت :مركــز دراســات الوحــدة العربية1986 ،
المســتقبل العـ ب ي
ف
والهانــى ،عبــد هللا« ،إشــكالية علــم االجتمــاع واســتخدامه ي� الجامعــات العربيــة»،
عــر� ،عبــد القــادر،
بي
ي
بــ�وت ،ســنة 1991 ،13
المســتقبل
العــر� ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،ي
بي
عنر ،ش
عياس« ،وضعية البحث السوسيولوجي ف ي� الجامعة» ،دراسات عربية ،عدد ،21السنة 13
ي
ف
ـر� ،مركــز
ـر� :رؤيــة نقديــة» ،المســتقبل العـ ب ي
العيــ� ،جهينــة الســلطان« ،البحــوث االجتماعيــة ي� الخليــج العـ ب ي
دراســات الوحــدة العربيــة ،بـ يـ�وت ،ســنة  ،13عــدد1980 ،144
ف
ـر� :دراســة لتصــورات علمــاء االجتمــاع
ـي� ،الســيد« ،علــم االجتمــاع والواقــع العـ ب ي
 ،--------------------والحسـ يـر� ،مركــز دراســات الوحــدة العريــة ،بـ يـ�وت ،الســنة الخامســة ،العــدد 1982 ،41
العــرب» ،المســتقبل العـ ب ي
قبانجــي ،جــاك »،لمــاذا» فاجأتنــا «انتفاضتــا تونــس ومــر؟ :مقاربــة سوســيولوجية؟« ،إضافــات (المجلــة
العربيــة لعلــم االجتمــاع) ،العــدد  ،14ربيــع 2011
االســامي للعلــوم وأهدافــه وأسســه العامــة» ،ورقــة قدمــت إىل مؤتمــر
القطــان ،منــاع« ،مفهــوم التوجيــه إ
االســامي للعلــوم ،القاهــرة1413 ،هـــ.
التوجيــه إ
ف
ف
ف
كانتيــى ،دانييــل« ،إنتــاج المعرفــة ي� مســتوى الدكتــوراه ي� العلــوم االجتماعيــة ي� الجامعــات العموميــة
ي
المريــة» ،ترجمــة منـ يـ� السـ ف
ـعيدا� ،ف ي� ،إضافــات (المجلــة العربيــة لعلــم االجتمــاع) ،العــددان  ،42-14شــتاء
ي
وربيــع  ،2018شــتاء وربيــع  ،2018ص 30-13
ـاىل :كليــة االقتصــاد والعلــوم السياســية بجامعــة
كبــارة ،عــاء« ،إضفــاء الصبغــة
الدوليــة عــى التعليــم العـ ي
ف
ف
ـعيدا� ،ي� ،إضافــات (المجلــة العربيــة لعلــم االجتمــاع) ،العــددان  ،42-14شــتاء
القاهــرة‹ ،ترجمــة منـ يـ� السـ
ي
وربيــع  ،2018شــتاء وربيــع  ،2018ص69-52
ف
ـات وإدراكات
كريـ فـ� ،جوناثــان« ،العلــوم االجتماعيــة ي� جامعــة القاهــرة قبــل شــباط ب
/ف�ايــر  2011وبعــده :تمثـ ٌ
متغــ�ة للحريــات أ
االكاديميــة» ،ف ي� ،إضافــات (المجلــة العربيــة لعلــم االجتمــاع) ،العــددان  ،42-14شــتاء وربيــع
ّ
يّ
 ،2018شــتاء وربيــع  ،2018ص 133-114
ف
ـر� :علــم االجتمــاع
لبيــب ،الطاهــر » ،علــم االجتمــاع ي� تونــس :التدريــس ّ
نصــا وروحــا « .نحــو علــم اجتمــاع عـ ب ي
ـر�،
والمشــكات العربيــة الراهنــة (جماعــي) ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،سلســلة كتــب المســتقبل العـ ب ي
بـ يـ�وت ،1989 :ص ص317-316 .
مــادوي محمــد« ،السوســيولوجيا المغربيــة :مــن الرفــض إىل إعــادة االعتبــار» ،ترجمــة رشــيد بــن بيــة ،إضافــات
(المجلــة العربيــة لعلــم االجتمــاع) ،العــددان  ،32-31خريــف  ،2015ص 207-193
االنســانية :أي نمــوذج تربــوي؟» ،عالــم ت
مجموعــة باحثـ ي ف
ال�بيــة (عــدد خــاص) ،الجديــدة،
ـ�« ،راهــن العلــوم إ
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المغــرب ،العــدد 2005 ،16
االسامي» ،المسلم المعا� ،عدد 1985 ،43
المختاري ،أحمد« ،نحو علم االجتماع إ
ف
ف
ف
ـر� الواقــع والطمــوح ،دراســة ي� نشــأة وتطــور علــم
ـد� ،فخليــل عبــد هللا« ،علــم االجتمــاع ي� الوطــن العـ ب ي
المـ ي
االجتمــاع ي� كل مــن مــر ،والســودان والســعودية ودوره العلمــي والمجتمعــي» ،نــدوة علــم االجتمــاع مــن
منظــور إســامي ،جامعــة النيلـ ي ف
ـ� القاهــرة :مركــز الدراســات المعرفيــة2007 ،
ف
معتــوق ،جمــال« ،لمحــة تاريخيــة عــن الممارســة السوســيولوجية ي� الجزائــر :حالــة معهــد علــم االجتمــاع
بالعاصمــة» ،الدفاتــر الجزائريــة لعلــم االجتمــاع ،الجزائــر :دار الحكمــة ،العــدد 2000 ،1
االنمــاء
معتــوق ،فردريــك« ،علومنــا االجتماعيــة والمســألية المفقــودة» ،الفكــر
بــ�وت :معهــد إ
العــر� ،ي
بي
العــر� ،العــدد 1985 ،38 – 37
بي
ف
ـر�» ،ترجمــة منـ يـ�
ـ
الع
ـن
ـ
الوط
�
اه
ر
ـو
ـ
الدكت
ـات
ـ
اس
ر
د
ـخ
ـ
وتاري
ـوم»
ـ
المحم
ـول
ـ
العق
ـباق
ـ
«»س
ـد،
ـ
ديفي
ميلــز،
بي
ي
ف
ف
ـعيدا� ،ي� ،إضافــات (المجلــة العربيــة لعلــم االجتمــاع) ،العــددان  ،42-14شــتاء وربيــع  ،2018شــتاء
السـ
ي
وربيــع  ،2018ص 150-134
ف
ف
ـر� :بـ يـ� المحليــة والخصوصيــة» ،العلــوم االجتماعيــة،
ناجــي ،مصطفــى« ،علــم االجتمــاع ي� العالــم العـ ب ي
الكويــت ،ســنة 1986
النجــار ،باقــر« ،معضلــة مقاربــة العلــوم االجتماعيــة للواقــع االجتماعــي الخليجــي» ،إضافــات (المجلــة
العربيــة لعلــم االجتمــاع).
ف
العــر�» ،منظــم مــن طــرف مركــز
نــوار فــؤاد« ،مؤتمــر «مســتقبل العلــوم االجتماعيــة ي� الوطــن
بي
أ
اال شن�وبولوجيــا االجتماعيــة والثقافيــة ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة والجمعيــة العربيــة لعلــم االجتمــاع،
أيــام  21 ،20و 22مــارس (أذار)  ،2012بوهــران»  / Insaniyatإنســانيات .114-109 ,2012 | 56-55
أ
ت
ـر� ،دراســات عربيــة ،العــدد  ،1996 ،2 -1ص
النــوري ،قيــس نعمــة ،مشــخصات االغــ�اب االكاديمــي العـ ب ي
75 – 64
ف
ـاس ،عبــد اللطيــف؛ » علــم االجتمــاع ي� تونــس :مــن جديــد حــول إشــكالية الخصوصيــة والكونيــة«.
الهرمـ ي
ـر� ،عــدد  ،195ص 127 -114
المســتقبل العـ ب ي
ف
االبســتمولوجي� ،ورتــه ومســتوياته» ،دراســات عربيــة ،بـ يـ�وت :مركــز دراســات
وقيــدي ،محمــد« ،النقــد إ
الوحــدة العربيــة ،العــدد 1983 ،1
ف
ونــاس ،منصــف » ،واقــع اختصــاص علــم االجتمــاع ي� تونــس :تدريســا وبحثــا وتشــغيا ( .)1999-1963المجلة
التونســية للعلــوم االجتماعية ،عــدد .2004 -128
ف
يعيــش ،وســيلة« ،الممارســة السوســيولوجية ي� الجزائــر ،مقاربــة سوســيومعرفية» ،الباحــث ،جامعــة
قســنطينة ،العــدد2010 ،10
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رأي ذوات

ت
تونســية،
الشــتاء» ّأول تجربــة
يمكــن اعتبــار
يــأ� ّ
ّ
الربيــع ي
فيلــم «بعــد ّ
أ
ـمعية
عربيـاً ،تنــدرج ضمـ فـن ّتيــار السوســيولوجيا السـ ّ
وربّمــا مــن التجــارب االوىل ّ
ش
البريّــة .انطلــق العمــل عــى هــذا المــروع ي�  7أبريــل (نيســان)  ،2015وذلــك
مــع قــدوم ٍّكل مــن مخــرج أ
ـاىل أليســاندرو دياكو ،وأســتاذ
االفــام
الوثائقيــة إ
ّ
االيطـ ي
علــم االجتمــاع ف ي� جامعــة جنــوة
(إيطاليــا) لــوكا كويرولــو بالمــاس إىل
نســانية
اال
المعهــد
العــاىل للعلــوم إ
ّ
ي
بتونــس (جامعــة تونــس المنــار) ،وإىل
قســم علــم االجتمــاع بــه ،لخــوض
تجربــة ف ي� التكويــن ف ي� السوســيولوجيا
الســمعية -البريّــة .والباحثــان
ّ
«مختــ� السوســيولوجيا
ينشــطان ف ي�
ب
الســمعية البريّــة» ف ي� الجامعــة
ّ
قدمــا
وقــد
المذكــورة،
ــة
يطالي
إ
ِ
اال ّ
إىل تونــس ضمــن برنامــج «ع ّليســة»
الــذي يربــط ي ف
بــ� مجموعــة مــن
ت
ـ� كانــت
الجامعــات المتوسـ ّ
ـطية ،والـ ي
جامعــة تونــس المنــار مــن بينهــا.
الهــدف أ
االســاس مــن الزيــارة تمكـ ي ف
ـ�
ي
ـت� علــم
الســنة الثانيــة ماجسـ ي
طلبــة ّ
االجتمــاع (اختصــاص علــم اجتمــاع
ت
اتيجيات
ي
التغــ� االجتماعــي واســ� ّ
التونــ� مــن
التنميــة) بالمعهــد
ف ي
تكويــن نظــري وتطبيقــي ي� مجــال
علــم االجتمــاع الســمعي البــري.

الربيﻊ
«بعد ّ
يأتي الشتاء»
تجربة تونس َّية
شا َّبة في علم
*
االجتماع البصري

كمــا هــو الحــال دائمــاً تقريبــاً،
فأغلــب طلبــة القســم لــم يظهــروا
اهتمام ـاً بالمشــاركة ف ي� هــذه الـ ّـدورة،
اضطــر إدارة المعهــد إىل
وهــو مــا
ّ
فتــح التكويــن عــى كامــل قســم
ش
ـ�ء الــذي ســمح
علــم االجتمــاع ،الـ ي
أ
لمجموعــة مــن طلبــة الســنة االوىل
االجــازة
ماجســت�،
وحــ� طلبــة إ
ي
تّ
تــم تكويــن
بالمشــاركة ،وبذلــك ّ
أ
ـيتحول فيمــا بعــد
النــواة االوىل لمــا سـ ّ
إىل «مختـ بـ�» غـ يـ� رســمي عمــل مـ ّـدة
يف
ســنت� عــى إنتــاج الفيلــم وعرضــه.

بقلم  :صفوان الطرابلسي

تون� ف ي� علم االجتماع
باحث
ي

والمنهجيــة؛ الهــدف
انطلــق التكويــن بمجموعــة مــن الورشــات النظريَّــة
َّ
أ
الســمعية البريّــة مــن أذهــان
ســاس كان تقريــب فكــرة السوســيولوجيا
اال
ّ
ي
يف
الكثــ� مــن ي ف
المشــارك� يتعاملــون مــع هــذا االختصــاص
بــ�
الطلبــة .كان
ي
أ
أ
ومفاهيمــه وأدواتــه ال ّول مـ ّـرة ،لذلــك كانــت المرحلــة االوىل مــن التكويــن مر ّكــزة

أ
ت
ال� أنجزت وتنجز
* هذا المقال من
ضمن االعمال ي
داخل وحدة البحث ف ي� “أسس المعارف الحديثة
مخت� “بحوث ف ي� التنوير
وتقنياتها” العاملة ضمن ب
والحداثة والتنوع ف
الثقا�” ،جامعة تونس المنار ،المعهد
ي
نسانية بتونس.
العاىل للعلوم إ
اال ّ
ي
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باالضافة
ـاس عــى إثــارة النقاشــات النظريّــة
ـتيمية ،إ
والمنهجيــة إ
واالبسـ ّ
ّ
بشــكل أسـ ي
أ
إىل مجموعــة مــن العــروض الفــام أنتجتهــا مختـ بـ�ات بحــث وتصنيــف أعمــال
ت
دوليــاً واســعاً عــى المســتوى
سوســيولوجية
ســمعية بريّــة القــت اع�افــاً ّ
ّ
ّ
أ
االكاديمــي.
ف� البدايــة ،كان هنــاك نــوع مــن االنبهــار لــدى مجموعــة الطلبــة المشـ تـ� ي ف
ك�
ي
ف ي� التكويــن ،لك ّنــه كان انبهــاراً مخلوطـاً بالشــك ،وهــو شــكٌّ زاد ف ي� إثراء النقاشــات
أك� حـ ي ف
ـ� من النقــاش ،وكان
الذاتيــة
وحدتهــا .وقــد احت ّلــت مســألة
والموضوعيــة ب
ّ
ّ
ّ
ف
ـارك� بأنَّــه يمكــن أن توجــد طرائــق مختلفــة
مــن الصعــب إقنــاع الطلبــة المشـ ي
لممارســة علــم االجتمــاع خارجــة عــن الســياق الــذي رســمته لهــم الــدروس الــ�ت
ي
تلقوهــا خــال فـ تـ�ة تكوينهــم الجامعــي .وقــد قادنــا هــذا النقــاش ف ي� مــا بعــد
ف ف
ـتيمية أخــرى أبرزهـ
إىل عـ ّـدة تسـ
ـ� والعلمــي؟
ـاؤالت إبسـ ّ
ـا :كيــف نفصــل بـ يـ� الفـ ّ ي
أ
ف
ـمعية البريّــة ي� ســياق البحــث؟ وكيــف يمكــن كتابة
مــا هــو موقــع االدوات السـ ّ
ـيولوجية باســتعمال الصــوت والصــورة؟
ـص علمــي يعتمــد تحاليــل سوسـ
نـ ّ
ّ
ـ� عسـ يـ�ة ،ولــم يكــن إقنــاع الطلبــة المشـ ي ف
المكونـ ي ف
ـارك�
مهمــة
لقــد كانــت ّ
ّ
أ
ف
ت
ســهاً ،خصوصــاً أنّــه لــم يفصــل ي� هــذه االســئلة حــ� اليــوم ،بــل مــا
شــكاليات ف ي� ّكل نقــاش نفتحــه حــول
اال
زال ج ّلنــا يطــرح ويعيــد طــرح هــذه إ
ّ
اس
السوســيولوجيا
السـ ّ
ـمعية البريّــة .آخــر هــذه النقاشـ فـات كان خــال يــوم در ي
ف
ـا�» الــذي ن ّظمتــه «وحــدة
لمختـ بـ� ف«بحــوث ي� الحداثــة والتنويــر والتنــوع الثقـ ي
ـانية
البحــث ي� المعــارف الحديثــة
ـاىل للعلــوم إ
االنسـ ّ
وتقنياتهــا» بالمعهــد العـ ي
أ
بتونــس يــوم  21أكتوبــر ش
(تريــن االول)  ،2017وقــد كان ذلــك بحضــور مخــرج
ف
الفيلــم ومجموعــة مــن الطلبــة المشـ ي ف
ـارك� ي� العمــل ،والذيــن ينشــط بعضهــم
ضمــن فريــق الوحــدة.
التطبيقيــة .انطلقنــا بعــد
المرحلــة الثانيــة مــن التكويــن كانــت المرحلــة
ّ
بضعــة أســابيع مــن التكويــن النظــري ف ي� مجموعــة مــن الورشــات الهادفــة إىل
واالشــكاليات الـ ت
ـ� ســنعمل عليهــا .حاولنــا ف ي� البدايــة
تحديــد المواضيــع
البحثيــة إ
ّ
ّ
ي
ت
متنوعــة
االتفــاق عــى موضــوع واحــد يضـ ّـم الجميــع ،لكـ َّ
ـن المق�حــات كانــت ّ
منهجيــة مغايــرة ،حيــث يختــار ّكل طالــب موضوعاً
ومغريــة ،مــا دفعنــا إىل اتبــاع ف ّ
يعمــل عليــه ،ويســاعده الفريــق ي� تطويــره وإنجــازه.
شــكاليات واســتفاضة النقــاش فيهــا وصياغــة
واال
بعــد تحديــد المواضيــع إ
ّ
ت
ت
ـ� قــد تعــ�ض
ســيناريوهات تصويرهــا وتصـ ّـور مختلــف
المخاطــر والعواقــب الـ ي
ف
ف
طريقنــا ،انطلقــت مرحلــة العمــل
العمليــة أشــبه
الميــدا� .ي� البدايــة كانــت
ّ
ي
ف
بال ّلعــب؛ فرصــة للخــروج مــن الروتـ يـ� اليومــي للدراســة والعمــل ،وللتعـ ّـرف عــى
أســاليب جديــدة ف ي� البحــث والســتعمال أدوات جديــدة لتجميــع المعطيــات
ـن ث ـراء النقاشــات وكثافــة المــواد المصـ ّـورة،
والمعلومــات السوسـ
ـيولوجية ،لكـ َّ
ّ
ف
ف
ـارك� ،جعــل المجموعــة تف ّكــر ي� تحويــل
واالندفــاع الكبـ يـ� لــدى الطلبــة المشـ ي
التكوينيــة إىل مـ شـروع إالنتــاج فيلــم سوســيولوجي .لقد مثــل تكوين
هــذه الــدورة
ّ
ف
ف
ـارك� ،أو
هــذه المجموعــة ح ّقـاً حدثـاً فريــداً ي� الحيــاة الدراسـ ّـية للطلبــة المشـ ي
ف
أ ف
ـى
ـخى ،وقــد كان لــه أثــر كبـ يـ� ي� تمثـ ي
اس الشـ ي
عــى االقـ ّـل ي� مســاري الــدر ي
لمهنــة الباحــث السوســيولوجي.

يمكن اعتبار فيلم
الربيع يأتي
«بعد ّ
ّ
أول تجربة
الشتاء» ّ

تونس ّية تندرج ضمن
ت ّيار السوسيولوجيا
السمع ّية البصر ّية
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االثــر إىل مجموعــة مــن العوامــل؛ أبرزهــا أ
يعــود هــذا أ
االســلوب غـ يـ� التقليدي
المكونـ ي ف
التكوينيــة
ـ� وأســلوب خطابهــم وإدارتهــم للحصــص
للــدرس ،هنــدام
ّ
ّ
ـاركية يســهم
المكبــل .الورشــات كانــت تشـ ّ
لــم يكـ فـن يوحــي بالطابــع الرســمي ّ
الطلبــة ي� بنــاء شــكلها ومحتواهــا وتحديــد مــكان وزمــان انعقادهــا .ال يضطلــع
خ�تــه مــن أجــل تســهيل عمــل
المؤ ّطــر هنــا ســوى بــدور المسـ ي ّـ� الــذي يســتثمر ب
تفاعليــة ،إ ْذ لــم تكــن الحصــص قائمــة عــى
الطلبــة .وهــذا مــا جعــل الورشــات
ّ
أ
ف
يف
بــ� االســتاذ والطالــب ،ولــم تختتــم
التلقــ� أو عــى الحــوارات العموديّــة ي
أ
أ
بامتحــان تقييمــي حـ تـ� خــال االيــام االخـ يـ�ة للتكويــن ،وهــو مــا خ ّفــض إىل حـ ٍّـد
كبـ يـ� مــن الضغــط ،ورفــع إىل درجــة أعــى مــن لحمــة الفريــق الــذي بــات ،بعــد
بضعــة أســابيع ،يعمــل بانســجام والـ ت ف
ـ�ام واندفــاع مــن أجــل إنجــاز مـ شـروع
إنتــاج الفيلــم.
يف
ش
بالمــروع ،إ ْذ لــم
المشــارك�
كان للفضــاء أيضــاً دوره ف ي� تع ّلــق الطلبــة
نقتــر عــى العمــل داخــل الفضــاء الجامعــي بقاعاتــه وجدرانــه المغلقــة.
حــرة
كانــت الحصــص
ّ
التكوينيــة النظريّــة تقــوم عــى شــكل حلقــات نقــاش ّ
ف
و� أماكــن مختلفــة داخــل المعهــد (قاعــة المجلــس العلمــي ،الســاحة (بهــا
ي
عموميــة ،ف ي�
حديقــة صغـ يـ�ة) ،قاعــات الــدرس ،المـ شـرب…) وخارجــه (حدائــق
ّ
بيــت أحــد الطلبــة ،ف� إقامــة أ
المكونـ ي ف
ـ� ،ف ي� المقاهــي ،ف ي� الفضــاءات
االســتاذين
ّ
ي
باالضافــة إىل لقــاءات خــارج إطــار العمــل كان الهــدف منهــا
الثقافيــة…) ،إ
ّ
ف
ت
ف
بــ� أفــراد المجموعــة (غــداء مشــ�ك ي� مطعــم بســيدي
تطويــر العاقــات ي
بوســعيد (إحــدى ضواحــي تونــس العاصمــة) ،ســهرة ف ي� بيــت صديــق ،زيــارة
متحــف أو معلــم تاريخــي…)ّ .أمــا حصــص التكويــن التطبيقــي ،فقــد شــهدت
جماعيــة
تنقــل أفــراد المجموعــة ف ي� مناطــق عديــدة داخــل البــاد ف ي� رحــات
ّ
مــن أجــل معاينــة الظواهــر وتصويــر المشــاهد والحــوارات (جومـ ي ف
ـ� ،تطاويــن،
المــروج ،الكباريّــة ،المحمديّــة ،جبنيانــة .)...وقــد توفــرت للجميــع فرصــة
التعامــل مــع أ
التقنيــة (الكامـ يـ�ا والميكروفونــات وآلــة التصويــر وبرامــج
االدوات
ّ
المــزج ت
وال�كيــب الســمعي البــري… ،إلــخ).
الميدانيــة لبعضنــا وأنــا مــن بينهــمّ ،أول فرصــة
مثلــت هــذه التنقــات
ّ
للقيــام بعمــل ميـ ف
ـدا� سوســيولوجي بكامــل تعقيداتــه (إيجــاد مــكان مناســب
ي
ف
ف
ـدا� ،إيجــاد العينــات
للتصويــر ،التعامــل مــع الفضوليـ يـ� خــال العمــل الميـ ي
واالدالء
والتواصــل معهــا مــن أجــل ضمــان لقائهــا وتفاعلهــا مــع المجموعــة إ
الكامــ�ا ،البحــث عــن وســطاء والتواصــل معهــم مــن أجــل
بشــهادتها أمــام
ي
أ
ـ� الباحثـ ي ف
تمكـ ي ف
العينــة
ـ� مــن ولــوج فضــاء مــا ،أو إيجــاد أحــد االفـراد ّ
لضمــه فإىل ّ
ـا� وكبـ يـ� ي� الطلبــة
وتســجيل حــوار معــه… ،إلــخ)ّ .كل هــذا أثّــر
بشــكل إيجـ ب ي
أ
ف
ـيكية ي� البحــث
الذيــن كانــوا حـ تـ� ذلــك الوقــت ّ
متعوديــن عــى االســاليب الكاسـ ّ
السوســيولوجية .وقــد طالــت النقاشــات مــدى قــدرة هــذا
العلمــي والكتابــة
ّ
موضوعيــة
ـيولوجية
التيــار الجديــد ف ي� علــم االجتمــاع عــى إنتــاج معــارف سوسـ
ّ
ّ
االجتماعيــة
ـيكية المكتوبــة ،وعــى فهــم الظواهــر
ّ
قــادرة ،مثــل الدراســات ف الكاسـ ّ
آ
ف
المفصليــة ،توزعــت االراء بـ يـ� مــن يــرى
و� هــذه النقطــة
ّ
وتفسـ يـ�ها وتحليلهــا .ي
ـمعية البريّــة ال تمكننــا ّإال مــن تطويــر أســاليب جمــع
َّ
أن السوســيولوجيا السـ ّ
ف
المعلومــات وتخزينهــا ،وبـ يـ� مــن يــرى أنَّهــا يمكــن أن تكــون أيض ـاً لغــةَ كتابــة
جديــدة تعاضــد ي ف
ـي� المرقون.
بمم�اتهــا
الخاصــة إ
ّ
االنتــاج السوســيولوجي الكاسـ ي

لقد مثل تكوين
هذه المجموعة
ّ
حقًا حدثًا فريدًا
في الحياة الدراس ّية
للطلبة المشاركين،
وكان له أثر
كبير في تمثلي
لمهنة الباحث
السوسيولوجي
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ف
و� خضـ ّـم المناقشــات ،أتيحــت أالعضــاء الفريــق أيض ـاً فرصــة االطــاع عــى
ي
ت
ميداني ـاً.
وإمكانيــة اختبارهــا
ـ� عالجــت تســاؤالتنا،
المراجــع
ّ
ّ
ّ
المهمــة الـ ي
ف
عمليــة
القانــو� للــدورة
االطــار
أن إ
والجديــر بالذكــرَّ ،
التكوينيــة ســ ّهل ّ
ّ
ي
المخصــص للــدورة ،بضعــة أســابيع،
ـن الوقــت
االنطــاق ف ي� مـ شـروع الفيلــم ،لكـ
َّ
ّ
لــم يتســع إالتمــام المـ شـروع .ولــم يكــن بالمعهــد ف ي� تلــك الفـ تـ�ة هيــكل يمكــن
أن يحتضــن نشــاط فريــق العمــل ،خصوصـاً مــع تجميــد عمــل مختـ بـ� «بحــوث
ف
ف
ش
ـ� جديــد،
ي� التنويــر والحداثــة والتنـ ّـوع الثقـ ي
ـا�» ،وصعوبــة إنشــاء هيــكل تبحـ ي
تيبيــة ،عــى
الب�وقراطــي وغيــاب الـ شـروط إ
نظ ـر ًا لتعقــد المســار ي
االداريّــة وال� ّ
ف
ف
ف
ش
أن أغلــب الباحثـ يـ� ي� المــروع مــن الطلبــة والباحثـ يـ� الشــبان.
اعتبــار َّ
المكونــان إىل بلدهمــا،
التكوينيــة ،وغــادر
المخصــص للــدورة
انتهــى الشــهر
ّ
َّ
ّ
ف
ف
الفعى» الــذي تكـ َّـون ي� خضم
ولكــن لــم ينقطــع التواصــل بـ يـ� أفـراد «المختـ بـ�
ي
ف
و� وقــت الحــق مــن الســنة نفســها ،عــاد ٌّكل مــن أليســاندرو
التكويــن .ولكــن ي
ولــوكا مــع زميلــة لهمــا اســمها لوي ـزا ســتاجي .كان أليســاندرو ،بمعاضــدة مــن
زميليــه ،قــد قـ ّـرر االســتقرار ف ي� تونــس مــن أجــل إتمــام تصويــر الفيلــم وتركيبــه
ف
ـدا� ،تـ َّـم عــرض ش
الريــط أال ّول مـ ّـرة ف ي�
وإنتاجــه .وبعــد أســابيع مــن إ
االنجــاز الميـ ي
ـدوىل لعلــم االجتمــاع الســمعي البــري»
نســخته ف ّ
التجريبيــة خــال «المؤتمــر الـ ي
ـبتم� (أيلــول)  2016بجامعــة إفــري بباريــس ،والــذي
الــذي عقــد ي�  28و 29و 30سـ ب
ـ� المشـ ي ف
ـت مــن بـ ي ف
ـارك� فيــه.
كنـ ُ
غنيــة جـ ّـداً ومؤثــرة
خــال المؤتمــر ،كانــت ّ
حصــة عــرض الفيلــم ومناقشــته ّ
ف
باالضافــة إىل تقديمــي لورقــة بعنــوان« :السوســيولوجيا ي� تونــس،
عاطفيــاً .إ
ّ
تكــون
احــل
ر
م
عــن
فكــرة
تقديــم
فيهــا
حاولــت
رســمي»،
شــبه
اختصــاص
ّ
ت
ش
ـ� نجدهــا بوصفنــا
مــروع صناعـ فـة فيلــم سوســيولوجي وعــن الصعوبــات الـ ي
باحثـ ي ف
بحثيــة مــن هــذا
ـ� شـ ّـباناً ي� تجميــع قوانــا وتوجيههــا نحــو تطويــر مشــاريع َّ
ت
العلميــة
البحثيــة
ـ� تفرضهــا البيئــة
القبيــل ،إ
ّ
ّ
باال فضافــة إىل العوائــق المختلفــة الـ ي
االجتماعيــة ي� تونــس.
ّ
أ
ف
البحثية،
ـخصي ت ي�
ّ
كان لهــذه المشــاركة أثــر عميــق ي� تكوين المامــح االوىل لشـ ّ
التعــرف عــى
إن جــازت يىل العبــارة ،فقــد تمكّ نــت خــال هــذا المؤتمــر مــن ف ّ
ت
باحثـ ي ف
ـارك� ي� نقاشــات
أوروبيــة
ـ� مــن جامعــات
وأمريكيــة ،إ
ّ
ّ
باالضافــة إىل مشـ ي
ـت مســاعي
نظريّــة
ـمعية البريّــة ،كمــا عاينـ ُ
ومنهجيــة حــول السوســيولوجيا السـ ّ
ّ
ف
ـمعية البريّــة.
دوليــة للسوســيولوجيا السـ ّ
الباحثـ يـ� الهادفــة إىل بنــاء شــبكة ّ
ـارك� ف� المؤتمــر مكّ نتـ ف
مشـ ت
ـ� أيضـاً مــن فتــح أبــواب التعامــل والنقــاش مــع
ي
ي
ي
ف
ـ� ف
ف
مخرمـ ي ف
باحثـ ي ف
ـو�
ـ� وبلغــات مختلفــة .إ
ـ� فخــور ًا؛ ألكـ ي
باالضافــة إىل أنَّهــا جعلتـ ي
ـ� الشـ ّـبان التونسـ ي ف
ـ� الباحثـ ي ف
اكتشــفت أنَّـ فـ� مــن بـ ي ف
ـي� ،وربّمــا العــرب ،االوائــل
الــذي ينخرطـ يـون ف
إىل .أن
ـبة
ـ
بالنس
ـم
ـ
مه
ـزي
ـ
رم
ـد
ـ
ع
ب
ـه
ـ
ل
ـذا
ـ
وه
ـار،
ـ
المس
ـذا
ـ
ه
�
ُ
ٌّ
ي
يّ
أشــارك ف ي� مســار يمكــن أن يكــون لــه أثــر ف ي� تجديــد السوســيولوجيا وأســاليبها
ف
ـو� حــول هــذا العلــم وأن
ّ
البحثيــة ولغــة كتابتهــا ،وأن أندمــج ضمــن حــوار أكـ ي
فعــال وأن يكــون يىل رأي يقــف االســاتذة والباحثــون لســماعه
أشــارك بشــكل ّ
ت
ونقاشــه بـ ّ
إىل.
ـكل ّ
جديَّــة واحــ�ام ،كانــت كلهــا أمــور جديــدة بالنســبة ي ّ

ّ
سهل اإلطار
القانوني للدورة
التكوين ّية عمل ّية
االنطالق في
مشروع الفيلم،
َّ
لكن الوقت
المخصﺺ للدورة،
ّ
بضعة أسابيع،
لم يتسع إلتمام
المشروع
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وبالفعــل ،لــم نتعــود ف� تونــس ،مــع أ
االســف ،عــى فتــح أبــواب المشــاركة
ّ ي
ـ� الشـ ّـبان والمبتدئـ ي ف
أمــام الباحثـ ي ف
ـ� ف ي� مثــل هــذه المواضيــع ،ودائمـاً مــا تكــون
ف
العلميــة
مشــددة تحــت «تعلــة»
ش�وط المشــاركة ي� الملتقيــات والمؤتمــرات
ّ
ّ
أ
ت ف
الكليــات
والرفــع مــن المســتوى ،وحــ� ي� النقاشــات مــع االســاتذة داخــل ّ
والمعاهــد ،قليــا ً مــا تؤخــذ آراؤنــا بجديّــة ،لتكــون منطلقــاً لنقــاش حقيقــي
وفعــال.
ّ
ت
ـ� قمــت بتقديمهــا ف ي� المؤتمــر ،لقــد كنــت
أريــد أن آخــذ مثــال الورقــة الـ ي
أن مســتواها متواضــع ،إن لــم نقــل إنَّــه ضعيــف جــداً ،ولكــن مــع
متيقن ـاً مــن َّ
أ
هــذا تـ ّـم قبولهــا ،وقــد تطـ َّـوع أحــد االســاتذة قبــل المؤتمــر إالصاحهــا ،وجعــل
ت أ
تــم ي ف
تثمــ�
حــد مــا ،أال َّن
صياغتهــا مقبولــة إىل ٍّ
صياغــ� االوىل كانــت كار ّثيــةّ .
ي
تجربـ ت ف
ـت إحــدى
ـت فرصــة عرضهــا ونقاشــها ،بــل ترأسـ أُ
وم ِنحـ ُ
ـ� ي� كتابــة الورقــةُ ،
ي
ً
ـن االســاتذة
ـ
لك
ـة،
ـ
الجلس
ـرؤس
ـ
ت
ـدى
ـ
ل
اد
ز
و
،
ا
ـ�
ـ
كب
ـاك
ـ
تب
ر
ا
كان
ـد
ـ
لق
ـات.
ـ
الجلس
ي
َّ
ي
ي
ف
ت
ت
ت
ف
ش
يهونــوا
ـوا� تلــك وتشــجيعي ،حــ� ّ
ـ� ي� ّكل خطـ ي
المرفـ يـ� حرص فــوا عـ شـى مرافقـ ي
أريحيــة.
ـو� أكــ�
ّ
ـى ،ويجعلـ ي
عـ ي ّ
ت
ـأ� ليشــارك
ـر� شــاب» ،يـ ي
ف لقــد كان لهــذا االحتفــاء بـــ «مـ شـر فوع باحــث عـ ب ي
ّ
يف
ُــدم � المؤتمــر ،وليكتســب ي ف
الباحثــ�
بــ�
ي� تقديــم فيلــم مــن أبــرز مــا ق ّ ي
ف
ـ�،
عيــة وجــوده وبدايــة انضمامــه إىل الجماعــة
ّ
ش� ّ
العلميــة ،أثــر عميــق ي� نفـ ي
كان مزيجـاً مــن الفرحــة والثقــة والذهــول والخيبــة .نعــم ،الخيبــة حـ ي ف
ـ� أقــارن
ت
ـ� عرفتهــا داخــل منظومــة
هــذه التجربــة القصـ يـ�ة
ّ
والغنيــة بالتجربــة الطويلــة الـ ي
ش
عية
ـاىل التونسـ ّـية ،وعجزهــا عــن إكســابنا نحــن ـ الطلبــةـ الثقــة والر ّ
التعليــم العـ ي
ت
ـ� يبحــث عنهــا ّكل مبتــدئ عــى درب البحــث.
الـ ي
بعــد مؤتمــر باريــس عدنــا إىل تونــس ،أليســاندرو دياكــو عــاد لاســتقرار هنــا
ت
ـا� الزمــاء الذيــن حـ فـروا المؤتمــر (مــن تونــس
مـ ّـرة أخــرى ،وقــد عملنــا مــع بـ ي
باالضافــة إىل طالبــة هندســة صديقــة لنــا كانــت قــد
كنــت المشــارك الوحيــد إ
ت
ـ� تلقيناهــا
ســاهمت ف ي� إنتــاج الفيلــم وإخراجــه) عــى تدويــن
الماحظــات الـ ي
ت
قدمهــا لنــا باحثــون
خــال العــرض والنقــاش ،إ
الــ� ّ
باالضافــة إىل النصائــح ي
مهمــون ف ي� هــذا المجــال ،مثــل دوغــاس هاربــر ،وجــون بيــار دوران ،وجويــس
ّ
صبــاغ ،وبيــار مايــو.
خاصــة
وبعــد عودتنــا ،عملنــا عــى عــرض الفيلــم ف ي�
حلقــات عــروض ّ
و� مركــز ف
ومصغّ ــرة ف� بيــت أليســاندرو أو ف� ت ف
ثقــا� ف ي� مدينــة الــكاف،
ي
بيــ� ي
ي
ي
ي
وذلــك بهــدف تلقــي آراء مشــاهدين مــن خــارج الحقــل السوســيولوجي .وقــد
مكّ نتنــا الماحظــات المختلفــة ت
النهائيــة
الــ� تلقيناهــا مــن إنتــاج النســخة
ّ
ي
أ
ف
ف
ف
ت
ـا� ليـ بـ� ت ي� ي� الفايــات بتونــس
ـ� عرضناهــا ال ّول مـ ّـرة ي� المقهــى الثقـ ي
للفيلــم ،والـ ي
النهائية نفســها
العاصمــة ،وفتحنــا إثرهــا بــاب النقــاش .كمــا تـ ّـم عــرض النســخة
ّ
خــال أيــام أ
الوثائقيــة بجربــة ،وســيكون هدفنــا المقبــل إرســال هــذه
اال ش�طــة
ّ
ّ
االخــرى ،إىل مهرجانــات أ
ـخة ،والـ تـ� قــد تعــرف بعــض التعديــات أ
االفــام
النسـ
ي
ف
وليــة للمشــاركة ي� مســابقاتها.
الوثائقيــة ّ
الد ّ
ّ
مشـ ت ف
ف
ـ� أعــي حاجــة علــم االجتمــاع اليــوم إىل
ـارك� ي� هــذا الفيلــم ،جعلتـ ي
ي
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ف
ـ� أعــي أنّنــا ف ي� مرحلــة يتـ ّـم فيهــا تجديــد
التجديــد ،كمــا قــد فأتجــا� وأقــول إنّـ ي
ف
ف
و� وضــع
ـ� أطمــح إىل المشــاركة ي� هــذا التطويــر العلمــي ي
علــم االجتمــاع ،وإنّـ ي
أهمهــا:
بصمــة تونسـ ّـية عليــه .هــذا التجديــد يـ بـ�ز مــن خــال عـ ّـدة مظاهــر ّ
أ
ـارك لاثــر
االعتمــاد عــى الصــورة لغــةً للكتابــة السوسـ
ـيولوجية ،إ
ّ
واالنتــاج التشـ ي
ـيولوجي�ف
السوســيولوجي ،حيــث ال يقتــر مســار بنائــه عــى مســاهمة السوسـ
ي
ف
ســ�ورة معقــدة يتداخــل فيهــا ف
والتقــ� والعلمــي
الفــ�
فقــط ،باعتبــاره ي
ي
ي
ش
التضامنيــة ّ
(كل أفـراد
واالجتماعــي ،وتمويــل المــروع عـ بـ� شــبكة مــن العاقــات
ّ
ف
باالضافــة إىل أعضــاء
«مختـ بـ� إنجــاز الفيلــم» ســاهموا ي� تمويــل هــذا المـ شـروع إ
مــن خارجــه ،وقــد كانــت طبيعــة المــوارد مختلفــة باختــاف المســاهم) ،وإنهــاء
كتابــة أ
االثــر السوســيولوجي الســمعي البــري بالتفاعــل مــع المتلقــي الــذي قــد
ال يكــون بالـ فـرورة مــن الحقــل السوســيولوجي ،وتحقيــق أ
االثــر السوســيولوجي
باالضافــة إىل غرضــه العلمــي،
الســمعي البــري أالغـراض
اجتماعيــة وسياسـ ّـية ،إ
ّ
فهــو بعرضــه عــى الجمهــور الواســع قــد ســاهم ف ي� فتــح النقــاش العــام
ـاىل تدخــل بشــكل أو بآخــر ف ي� إعــادة بنــاء
حــول ظواهــر
ّ
اجتماعيــة معينــة ،وبالتـ ي
النقاشــات داخــل الفضــاء العمومــي وإعــادة هندســته هــو بحـ ّـد ذاتــه.
ـخصية مــن هــذه التجربــة ،فقــد تعـ ّـددت
ّأمــا عــى مســتوى الفائــدة الشـ ّ
ت
ف
ـ� ُخضتهــا مــع الزمــاء
ـ� النقاشــات الـ ي
فأوجههــا؛ فعــى الصعيــد النظــري مكّ نت أـ ي
الباحثــ� �ف
ف
المكو ي ف
نــ� أو مــع
«مختــ� إنجــاز الفيلــم» أو مــع االســتاذين
ي�
ب
ّ
ي ي
ف
ـار� النظريّــة ،خصوصـاً فيمــا يتع ّلــق بموقــع الصــورة
فالمؤتمــر ،مــن تطويــر معـ ي
ـيكية لهــذا التيــار
ي� علــم االجتمــاع ،ومــدى اســتيعاب المــدارس النظريّــة الكاسـ ّ
ف
الميدانيــة مــن اكتســاب
ـ� الممارســة
المجـ ّـدد .وعـ
ّ
ـى الصعيــد المنهجــي ،مكّ نتـ ي
ف
ـيولوجية وتخزينهــا وتحليلهــا.
كيفيــة جمــع المعلومــات السوسـ
ّ
بعــض الخـ بـ�ة ي� ّ
ت
ـا� داخــل مــا يُعرف
وعــى الصعيــد االجتماعــي ،تمكّ نـ ُ
ـت مــن توســيع شــبكة عاقـ ي
بالحقــل البحـ ش
ـر يىل مبــادرات تعــاون وإمكانــات تكويــن جديــدة.
ـ� ،وهــو مــا يـ
ّ
ي
ف
ف
أعطتــ� هــذه التجربــة شــحنة
النفــ�،
وعــى المســتوى
قدمــاً،
للمــى ُ
ي
ي
يّ
ت
وأكسـ ف
ـبت� نوعـاً مــن الثقــة بالنفــس مــن خــال «االعــ�اف» الــذي حصدتــهّ .أمــا
ي
أ
ف
عــى الصعيــد المعــر� التقـ ف
التقنيــة،
كيفيــة اســتعمال االدوات ّ
ـ� ،فقــد تع ّلمــت ّ
ي
ي
ال�كيــب (المونتــاج) .عــى المســتوى الفـ ف
ومــن أبرزهــا برنامــج ت
ـ� كانــت أيض ـاً
ي
ف
و� كواليــس عالــم الســينما الــذي كان مــن العوالــم
مهمــة ،كنـ ُ
تجربــة ّ
ـت قريبـاً ي
ـينمائياً ،وقــد
السـ
إىل ،وكثـ يـ�اً مــا كنــت أحلــم بــأن أكــون كاتبـاً وسـ ّ
ـاحرة بالنســبة ي ّ
ف
للتعــرف ولــو جز ّئيــاً عــى تفاصيــل الكتابــة
منحتــ� هــذه التجربــة الفرصــة
ّ
ي
ـينمائية.
السـ ّ
ف
ت
ت
ـهاد� هــذه أشـ يـ�
ـ� اســتعرضتها ي� شـ ي
وعــى ســبيل تعميــق بعــض النقــاط الـ ي
ف
ممــا اطلعــت عليــه مــن بحــوث ي� علــم االجتمــاع الســمعي البري،
إىل البعــض ّ
ت
ســم�ة شوشــان وناديــة الشــاوش ورجــاء
وخاصــة عنــد مشــارك� الزميــات
ي
العم ّــري ،عضــوات «وح يــدة البحــث ف� المعــارف الحديثــة وتقنياتهــا» العاملــة �ف
ي
صلــب مختــ� «بحــوث ف� الحداثــة يوالتنويــر والتنــوع الثقـ ف
ـاىل
ـ
الع
ـد
ـ
بالمعه
»
ـا�
ب
ّ
ي
ي
ي
ف
ـانية بتونــس (جامعــة تونــس المنــار) كتابــة مقــال ي� الموضــوع.
للعلــوم إ
االنسـ َّ
المرجــع أ
ـاس الــذي أمكننــا االطــاع عليــه حــول هــذا النــوع (أو التيــار،
االسـ
ي
ش
ـ� مــوا ّده تم�جمــة شنرتــه
أو الباراديغــم) مــن العلــوم
ّ
االجتماعيــة هــو ملــف بحـ ي

مشاركتي في هذا
الفيلم ،جعلتني
أعي حاجة علم
االجتماع اليوم إلى
التجديد
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افيــة
العامــة للكتــاب (القاهــرة) تحــت عنــوان الســينما إ
الهيئــة المريّــة ّ
االثنوغر ّ
ســينما الغــد ،وذلــك عــام  .2002ومــن مقاالتــه:
آش (تيموتاي)« ،كيف أقوم بتدريس أ
اال شن�وبولوجيا المر ّئية».
كوالين (جان بول)« ،أساس المشكلة».
« ،-----------------الجامعي والصحفي والجمهور العريض».تتوحدا».
هنى (بول)« ،الكلمة والصورة ال ّبد أن ّ
ي
ه�يته-أوجيه (فرانسواز)« ،أين ت
وم� تبدأ الثقافة».
ي
وعــى الرغــم مــن تركـ ي ف
االثنوغرافيــا وليــس
ـ� المقــاالت
المكونــة للملــف عــى إ
ّ
ف
كيفيــة تحويــل
عــى علــم االجتمــاع ،فـ َّ
ـإن ي� المحتــوى مناقشــات ثريّــة حــول ّ
ـى ،ومــا
المــادة
ّ
االجتماعيــة المصـ ّـورة إىل موضــوع للتفكـ يـ� العلمــي أو التحليـ ي
يتدخــل ف� ذلــك مــن عنــا� الموضوعيــة وتقنيــات الكتابــة وحــدود الفــ�ف
ّ
ي
ي
بالنســبة إىل العلمــي.
ـن الكتابــات الـ تـ� أنجزهــا بعــض الباحثـ ي ف
ـ� العــرب ف ي� المجــال أقــدم مــن
ولكـ َّ
ي
ت
ف
العربيــة .ومــن بـ يـ� التجــارب
تاريــخ اهتمــام فريــق م�جمــي هــذا الملــف إىل
َّ
البحثيــة الـ تـ� يمكــن ذكرهــا ف� مجــال أ
اال شن�وبولوجيــا البريّــة مــا هــو مكتــوب
بالفر ّنســية ،يومنــه بحــث خر ييجــة الســوربون التونســية صـ ف
ـو� فرشــيو:
ّ
ّ
ي
ّ
Ferchiou )Sophie(, »Rhétorique du regard. L’anthropologie
visuelle «, in, Sciences Sociales Sciences Morales ?, ALIF, IRMC, 1995
ثــم الفيلــم ف ي� العلــوم
بــأن
ومــن المهــم
ي
التذكــ� َّ
اســتخدام الصــورة ّ
أ
ف
ف
ش
و� االن�وبولوجيــا قبــل أن ينتقــل إىل علــم
االجتماعيــة كان ّأوال ً ي� إ
ّ
االثنوغرافيــا ي
ت
تــؤرخ لذلــك مــا يعــود إىل أواســط
أن
يمكــن
الــ�
الكتابــات
ومــن
االجتمــاع.
ّ
ي
القــرن ش
العريــن:
De Heush )Luc(, Cinéma et sciences Sociales. Panorama du film
ethnographique et sociologique1, Série Rapports et Documents de
Sciences Sociales, n16, UNESCO, 1962
http://unesdoc.unesco.org/images/135914/001359/0013fo.pdf
و�  ،1992ف
ف
و� عددهــا المــزدوج  ،48-47ش
نــرت مجلــة Journal des
ي
ي
( anthropologuesمجلــة أ
ت
يف
جمعيــة
الــ� تصدرهــا
وبولوجيــ�)
اال شن�
ّ
ي
أ
ـي� منــذ  ،1990ملف ـاً متكام ـا ً عــن الموضــوع مــن بـ ي ف
ـ� الفرنسـ ي ف
اال شن�وبولوجيـ ي ف
ـ�
مقاالتــه:
De Bromhead )Toni(, »Réalité, film et anthropologie2«, https://
االثنوغر ف يا� والسوسيولوجي.
 1ـ السينما والعلوم
االجتماعية ،بانوراما الفيلم إ
ّ
 2ـ الواقع ،والفيلم أ
واال شن�وبولوجيا.
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www.persee.fr/doc/jda_1992_0428-1156_num_1682_1_47
أ
ف
 يمكــن االطــاع عــى،�ورو
 ولك فــن مــن خــارج المجــال اال ب ي،و� الملــف نفســه
ي
:ًالاتينيــة مثـا
بعــض التجــارب الناجحــة ي� أمريــكا
ّ
Peixoto )Clarice(, »L’Anthropologie Visuelle au Brésil3«, http://
1671_1_47_num_1992_0428-1156_www.persee.fr/doc/jda
 وعــى الرغــم،ّأمــا االهتمــام بعلــم االجتمــاع ف ي� عاقتــه بالصــورة وبالفيلــم
مــن اختــاف التســميات ي ف
، إلــخ...‹بــ� علــم االجتمــاع ›البــري‹ و‹الفيلمــي
أ
فيمكــن أن ف
موزعــة ي ف
بــ� أوروبــا والواليــات
ّ نــرب عليــه جملــة مــن االمثلــة
: هــي،الاتينيــة
المتحــدة وأمريــكا
ّ
Becker )Howard S.(, »Photography and Sociology4«, in, Studies in
the Anthropology of Visual Communication, 1974 ,1
Durand )Jean Pierre(, Sebag )Joyce(, » La sociologie filmique:
écrire la sociologie par le cinéma5 ? «, in, L›Année sociologique, vol.
2015 ,96-71 ,)1( ,65, DOI 10.3917/anso.151.0071. https://www.cairn.info/
revue-l-annee-sociologique-1-2015-page71-.htm
Harper )Douglas(, Visual sociology6, Routledge, London, 2012
La Rocca )Fabio(, »L’instance monstratrice de l’image. La
sociologie visuelle comme paradigme phénoménologique de la
connaissance 7«, in, Visualidades. Revista Do Programa De Mestrado
Em Cultura Visual- Fav I Ufg. https://www.revistas.ufg.br/VISUAL/
article/viewFile/10753/18039
La Rocca )Fabio(, » Introduction à la sociologie visuelle 8«, in,
Sociétés, 2007 ,1 )no 95(. DOI 10.3917/soc.095.0033: URL: http://www.
cairn.info/revue-societes-1-2007-page33-.html

ّ
مكنتني الممارسة
الميدان ّية من
اكتساب بعض
الخبرة في كيف ّية
جمع المعلومات
السوسيولوج ّية
وتخزينها وتحليلها

أ
ف
.ال�ازيل
 ـ اال شن�وبولوجيا البريّة ي� ب3
 ـ الصورة وعلم االجتماع4
. كتابة علم االجتماع عن طريق السينما، ـ علم االجتماع الفيلمي5
. ـ علم االجتماع البري6
.اتية ف ي� المعرفة
ر
ظاه
اديغما
ر
با
بوصفه
البري
االجتماع
علم
،ظهاري
اال
 ـ بعد الصورة إ7
ّ
.مقدمة ف ي� علم االجتماع البري
ّ ـ8

168

رأي ذوات

ت
الــ�
التونــ�
الشــباب
انطلقــت ثــورة ّ
وفاتحــة «الثــورات العربيــة» ت ي
ي
ف
الــ�
اســتلهمت روحهــا مــن �خــة البوعزيــزي ي� فضــاء تونــس ،الرخــة ي
العــر�
االرادة المســلوبة للشــعوب العربيــة ،وأعلنــت أن العالــم
أعــادت إ
بي
ليــس ف ي� منــأى عــن التغيـ يـ�� ،عــان
مــا تــر ّدد صداهــا ف ي� فضــاء أزرق
بــات يختــر المســافة والزمــن حـ تـ�
حــدود الخيــال .فضــا ٌء ظـ ٌـل تعـ ّـدى
قــدرة أ
االنظمــة الشــمولية ودولتهــا
بجــ�وت أجهزتهــا وآلــة
التســلطية ب
ف
يــ� عــى المراقبــة
الر ي
عمائهــا ّ
والضبــط والهيمنــة .وأعــاد هندســة
البنــاء االجتماعــي المختــل بأوتــار
خم�تــه الفـ ف
ـو�.
إ
االرادة ابتــدا ًء مــن ي
وخطــاب بســيط نطــق الــكام
«االنســان كائــن يشــعر
فصيحــاً أن إ
بالكرامــة» ،وأن «الشــعب يريــد».

«الفﻀاء العام»
وتغ ّير «الفاعل
االجتماعي»؛
قراءة في
سوسيولوجيا
«الثورات العربية»

العــر�
لقــد فاجــأ الحــدث
بي
الكث�يــن بتوقيتــه ،و�عــة تحوالتــه،
ي
وكان لــه وقــع الصدمــة أو الدهشــة،
المثقفــ� أ
يف
يف
كاديميــ�
واال
ليــس عــى
يف
والمحللــ� والساســة فحســب،
أ
بــل ت
حــ� عــى دوائــر االجهــزة
واالســتخبارات المحليــة والدوليــة،
ت
ـ� كان يُعت َقــد بقدرتهــا حـ تـ� عــى
والـ ي
أ
أ
ش
البــر .االمــر
عــد االنفــاس عــى
ف
اك
الــذي تــرك ارتبــاكاً ي� النســق إ
االدر ي ّ
ف
النمطيــة،
الســائد وقوالبــه
ّ
ـر� ّ
فوالمعـ ي ّ
ي� فهــم ديناميــة المجتمعــات
العربيــة ،ورصــد التحــوالت البنيويــة
الحاصلــة فيهــا ف ي� عالــم العولمــة.
العــر� قــد ّ
ظــل ف ي� منــأى
فالعالــم
بي
التغــ�ات الديمقراطيــة الــ�ت
عــن
ي
ي
عصفــت بالعالــم المحيــط مــن حولــه
منــذ نهايــات القــرن ش
بقلم  :جاداهلل الجباعي
العريــن عــى
ت
كاتب أ
االشــ�اكية
أثــر انهيــار المنظومــة
وروا� سوري
ي
ومــا عــرف بســقوط أ
«االيديولوجيــات
الكــ�ى» ،بالرغــم مــن توافــر كل
ب
و�وراتــه �ف
التغيــ� ف
مــ�رات
ي
ي
بّ
ـياس بأدواتــه التقليديــة يوجــه
جميــع بلدانــه .مــا جعــل
التنظـ يـ� السوســيو -سـ ي
ف
ت
االســامية وعاقتهمــا النابــذة للقيــم
اهتمامــه نحــو البحــث ي� الــ�اث والثقافــة إ
تركــ� االهتمــام أ
الديمقراطيــة تــارة ،أو ي ف
االكاديمــي والمبحــث السوســيولوجي
والتأصــل
الشــمولية و»قــدرة النظــم التســلطية عــى االســتمرار
عــى الدولــة ّ
ّ

169

رأي ذوات

ف� البنيــة العربيــة 1مــا أنتــج اســتخاصات نظريــة محبطــة ومخيبــة آ
لامــال
ي
الناظــرة إىل أفــق للتغيـ يـ� ،والخــروج مــن دوامــة الســلبية واالســتنقاع االجتماعــي
المتماهــي مــع المســتبد بحكــم واقــع الحــال ،أو «الخــوف مــن الحريــة وكلفــة
تبعــات التغيـ يـ�» حســب إيــرك فــروم .وعـ ّـزز الشــعور لــدى الحاكــم المســتبد
بحصانــة قلعتــه ش
و»�عيــة» ســلطته المســتمدة مــن طــول مــدة حكمــه بــدال ً
مــن ش�عيتهــا الشــعبية ،ومــدى قــدرة الدولــة عــى التحكــم والســيطرة واحتــكار
ـر� ودولتــه
المجــال العــام .فلطالمــا أطنــب خطــاب ســلطات االسـ
ـتبداد العـ ب ي
أ
الشــمولية ف ي� مــدح صمودهــا ،وتغـ فـ� بحصانتهــا ومقاومتهــا الي تحـ ّـد أو تغيـ يـ�،
وطالمــا أســهبت منابــر إعامــه الموجــه ف ي� وصــف دولتــه التســلطية ،بالدولــة
المســتقرة ،وربــط أي ملمــح لانتقــال الديمقراطــي ووقــف الهــدر والفســاد
بالعمالــة للخــارج ،آ
االخــر العــدو بمختلــف صفاتــه وصــوره المتخيلــة وأقــرن أي
فعــل اجتماعــي بالفـ ف
ـو� والســعي ،لتقويــض االســتقرار وإضعــاف الشــعور
ســياس بالخيانــة والتآمــر للنيــل مــن مقاومتــه
القومــي ،واتهــام أي نشــاط
ي
وممانعتــه ،حـ تـ� باتــت فكــرة المؤامــرة حلقــة مركزيــة مــن ثقافــة سياســية ذات
أ
ت
ـ� ال تســتطيع أن
ـ� ،تنبــع مــن مركزيــة االنــا المتضخمــة الـ ي
نــزوع آقومــي تعصـ ب ي
بغــ� صــورة العــدوان.
تــرى االخــر المختلــف ي
لــم تكــن «الثــورات العربيــة» متوقعــة ،رغــم كل إرهاصاتهــا ،بــل إنهــا لــم
تكــن متوقعــة بالصفــة الجديــدة الـ تـ� اتخذتهــا ،وصفــة الفاعلـ ي ف
ـ� الجــدد فيهــا،
ي
أ
رســمتها ،ف� جميــع الــدول العربيــة ت
ت
الــ� وصلهــا
الــ�
ي
ي
والغايــات واالهــداف ي
التغيـ يـ� ،أو لفحهــا وهجــه ،رغــم االختافــات الجزئيــة بـ ي ف
ـ� هــذه الدولــة أو
تلــك ،ورغــم انحــدار الثــورة �يع ـاً نحــو العنــف ف ي� بعضهــا (ليبيــا وســورية
واليمــن) ومــا زالــت آفاقهــا مجهولــة ،أ
االمــر الــذي قــد يجــد تفسـ يـ�ه ف ي� اختــاف
تركيبــة الســلطة وعنفهــا ،وغيــاب هامــش االســتقال النسـ بـ� بـ ي ف
ـ� مؤسســات
تغولــت الســلطة عليهــا جمعيهــا ،واختــاف ي ت
ت
ال�كيــب البنيــوي
الــ� ّ
الدولــة ي
ف
القصــ�ة
و� الفجــوة الزمنيــة
ي
للنســيج االجتماعــي فيهــا مــن ناحيــة أخــرى ،ي
ف
ت
ـ� ربمــا أتاحــت لســلطاتها ضبــط إيقــاع أجهزتهــا ي� مواجهتهــا ،والتمكــن مــن
الـ ي
التدخــل وحــرف مســار فعلهــا .فطابــع الثــورات العربيــة كحالــة تمــرد اجتماعــي
شــامل ،أو انتفاضــة شــعبية واســعة ســلمية الطابــع ،واقتصــار شــعارها عــى
ـ� ف� الوجــدان إ ف
ف
ف
ـا� قبــل أي مطلــب آخــر،
االنسـ ي
الحريــة والكرامــة كقيمتـ يـ� عاليتـ ي ي
وتحديــد غاياتهــا بإســقاط نظــام القهــر واالســتبداد ،وتحديــد خصمهــا بشــخص
االدراك العفــوي لغيــاب الحــدود بـ ي ف
ـ�
الحاكــم الحقيقــي أو االعتبــاري بحكــم إ
ـخصيت� ،وبـ ي ف
يف
ـ� الحاكــم والنظــام ،قــد جعــل منهــا ثــورات خارجــة عــن
الشـ
ف
ف
ف
ـ� أو ي� تجســدها
الصــورة النمطيــة للثــورة المعروفــة ،ســواء ي� تمثلهــا الذهـ ي
التاريخــي فيمــا عرفــه هــذا العالــم مــن ثــورات .فــا قيــادة كاريزميــة أو خطيــب
ف
ـ� مفــوه يتكلــم بصــوت الجماهـ يـ� ويحشــد
ـياس أو نقـ ب ي
ـا� أو ديـ ي
عســكري أو سـ ي
صفوفهــا ،وال أيديولوجيــا حزبيــة أو خاصيــة أو لوائــح مطلبيــة تنظــم توجههــا،
دوىل يحــدد سياســة تبــادل المصالــح ،وإنمــا
ـياس بمركــز ق ـرار ي
وال ارتبــاط سـ ي
طاقــة تمــرد حيويــة ومثابــرة قــادرة عــى تقويــض الســلطة القائمــة وتعجــز عــن
بنــاء ســلطة بديلــة .إنهــا ال تشــبه يغ�هــا مــن الثــورات ،تشــبها ذاتهــا ش
أكــ�؛
أ
ت
ـ� تحمــل روح تمــرده وطابــع مراهقتــه العصيــة عــى
النهــا ثــورات الشــباب ،الـ ي
ف
العر�” ي ف
خا� -آراء ومناقشات.
والفو� -خليدة كعسيس-
ب� الثورة
“ 1الربيع ب ي
ي

لم تكن «الثورات
العربية» متوقعة،
رغم كل إرهاصاتها،
بل إنها لم تكن
متوقعة بالصفة
الجديدة التي
اتخذتها ،وصفة
الفاعلين الجدد
فيها
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القوننــة والتنظيــم ف� مجتمعــات يشــكل الشــباب النســبة أ
االعــى بـ ي ف
ـ� الفئــات
ي
العمريــة أ
االخــرى فيهــا وتمتــد مراهقــة الشــباب فيهــا ،حـ تـ� دخولــه مؤسســة
االمــر الــذي جعلهــا أكـ شـ� أ
الــزواج الناجــح .أ
االحــداث عرضــة للتأويــل والتفسـ يـ�
واالتهــام مــن جهــة وعرضــة لاســتثمار واالحتــواء مــن قــوى الداخــل والخــارج
عــى الســواء .فرعــان مــا اســتعادت قــوى المعارضــة التقليديــة بجميــع
أطيافهــا ،الدينيــة منهــا بشــكل خــاص ،أحامهــا القديمــة ف ي� الوصــول إىل
أ
ف
ـى
الســلطة ،مســتفيدة مــن تماســكها
التنظيمــي وخطابــه االيديولوجــي التحريـ ي
ف
االقليميــة والدوليــة ي� مــلء الف ـراغ الحاصــل مــن انهيــار
الحاشــد وعاقاتهــا إ
الســلطة ،كمــا بــدا ذلــك جليـاً ف� كل مــن تونــس ومــر ،وبشــكل غــ� خــاف �ف
ي
ي
ي
كل مــن ســورية وليبيــا واليمــن .كمــا بــادرت القــوى الدوليــة المؤثــرة ،وأمريــكا
عــ� دعمهــا المعنــوي أو
بشــكل خــاص ،الحتــواء تلــك الثــورات وتوجيههــا ب
يتمــاس مــع مصالحهــا �ف
االعامــي ت
ش
وحــ� المــادي ف ي� بعــض الحــاالت بمــا
إ
ي
أ
ش
التغيـ يـ� تحــت مســميات« :إشــاعة الديمقراطيــة» أو «الــرق االوســط الجديــد
أو الكبـ يـ�» أو «الفـ ف
ـو� الخاقــة» ،ممــا وفــر لخصومهــا الئحــة اتهاميــة كاملــة
ضدهــا ،وتــرك أثـراً ف ي� توجهــات ومواقف ال ُن َخــب الفكريــة وانحيازاتهــا ومقارباتها
التحليليــة ف ي� فهــم هــذه الثــورات والتقييــم الموضوعــي للديناميــة االجتماعيــة
المولــدة والفاعلــة فيهــا بعيــداً عــن أوهــام السياســة وخيــال أ
االدب .مــا يـ تـ�ك
المتغــ� و»الثابــت» ف ي� كيميــاء المجتمعــات
ســؤال البحــث مفتوحــاً لرصــد
ي
ف
العربيــة والعالميــة ،والكشــف عــن دوره ي� تعديــل هندســة بنائهــا .فلــم تنتــه
«الثــورات العربيــة» بعــد ،فتصبــح تجربــة تاريخيــة ليتــم التعامل معهــا بمنطق
أ
االســباب والنتائــج أو أحــكام التاريــخ ،أو قياســها وفــق أدوات القيــاس العلميــة
والتخصصيــة بنماذجهــا الكاملــة ،أالنهــا تجربــة إنســانية أوالً ،وثانيـاً أالنهــا بــدأت
وحســب .وآفــاق تطوراتهــا المســتقبلية مفتوحــة عــى كل االحتمــاالت بمــا فيهــا
احتمــال النكــوص والفشــل ،ومــا ي ف
ترك�نــا عــى «الفاعــل االجتماعــي» و»المجــال
أ
العــام» ف� المقاربــة التحليليــة لهــذه التحــوالت إال باعتبارهمــا العاملـ ي ف
ـ� االكـ شـ�
ف ي
االعــام الجديــد بعــد ثــورة االتصــاالت
تغـ يـ�اً ي� عــر العولمــة .فقــد اســتطاع إ
الحديثــة الســمعية والبريــة والتدويــن إ ت ف
و� أن يكــر احتــكار الســلطة
االلكــ� ي
للمجــال العــام أو الفضــاء العمومــي بـ ي ف
ـ� الدولــة والمجتمــع ويقــوض هيمنتهــا
عليــه ،ويمنــع أو يكشــف عــى أ
االقــل عــن عمليــة تزويــره وفــق مصلحتهــا
ومقتضياتهــا ،كمــا اســتطاع أن يرفــع هــذا المجــال مــن «مجــال عــام موضعــي»
تعبــ� تايلــور إىل فضــاء
مثــل المواســم والشــعائر والمناســبات ...حســب
ي
عمومــي أو «فــوق موضعــي» حســب تايلــور وهابرمــاس2.

يف
للمواطنــ� حريــة المســاهمة والمشــاركة بالحــوار
إن مــا حــدث أتــاح
والتفاعــل والنقــاش واالختــاف حــول جميــع مســائل الشــأن العــام والمصلحــة
الــ� باتــت مــن مســؤوليتهم ،بعــد أن ظلــت ت
ت
ت
لفــ�ات
الوطنيــة المشــ�كة ،ي
طويلــة مســؤولية الحاكــم وإعامــه الموجــه وحــده ،الــذي يتحكــم بالــرأي
العــام ويحــدد للجمهــور مــا يشــاهد ومــا يقـرأ ومــا يســمع ،إذ أدت التطــورات
ت
االعــام الجديــد إىل قــدرة المواطــن عــى امتــاك
الــ� أفرزهــا إ
الجديــدة ي
ف
أدوات التواصــل والنـ شـر والحضــور ي� الفضــاء العــام ،وتجــاوز عامــل الزمــن
والمســافة والكلفــة« .فالشــبكات االجتماعيــة فتحــت المجــال أمــام المواطنـ ي ف
ـ�
اال ت
لك�ونية.
“- 2المجال العام”
كمتخيل اجتماعي حديث -كريم محمد -مجلة إضاءات إ
َّ

«الثورات العربية»
تجربة إنسانية أو ً
ال،
وآفاق تطوراتها
المستقبلية
مفتوحة على كل
االحتماالت بما فيها
احتمال النكوص
والفشل
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لطــرح قضاياهــم ومشــاكلهم وهمومهــم والتفاعــل فيمــا بينهــم ،مــا أفــرز
فضــا ًء عامــا نشــطا وفعــاال» ،3وجعــل منــه ســاحة لـراع عــدة أطـراف وقــوى
والتعبــ� عــن نفســها واختــاف إراداتهــا بــأدوات ســلمية
داخــل المجتمــع،
ي
ف
أي مجتمــع ينشــأ ويتطــور ويتســع ويضيــق
فوديمقراطيــة «فالمجــال العــام ي� ّ
ي� ســياق وظــروف تاريخيــة ،ويتــم بنــاؤه وفــق �اعــات اجتماعيــة معينــة،
وبالتــاىل فــإن فكــرة المجــال العــام هــي ف
بالــرورة حــدث تاريخــي وليســت
ي
متعاليــا معل ًقــا ف ي� الف ـراغ» 4.ولمــا كانــت الفئــة االجتماعيــة المؤهلــة
ـا
مفهومـ
ً
ً
للتعامــل مــع تقنيــات العــر الحديثــة ووســائل التواصــل االجتماعــي المنبثقــة
ـى والمهمــش ف ي� آن ،يغــدو
منهــا هــي فئــة الشــباب المتعلــم ف والمثقــف والمقـ ي
دور الفاعــل االجتماعــي الجديــد ي� التحــوالت العربيــة دوراً مفهومـاً .فالفاعــل
الجديــد الــذي يشــكل ثلــث الكتلــة ش
البريــة ف ي� مجتمعــات فتيــة ،والمنبثــق مــن
ت
ـ� أصبحــت أكـ شـ� عرضــة للفــرز والتشــظي تحــت تأثـ يـ�
الطبقــة الوســطى الـ ي
مفاعيــل االنفتــاح االقتصــادي الــذي فرضتــه شــبكات االقتصــاد «النيوليـ بـ� ياىل»
ت
ـ� اســتجابت لهــا الحكومــات العربيــة
ووصفــات صنــدوق النقــد الـ ي
ـدوىل ،الـ ي
العاجــزة غـ يـ� مختــارة ،مــع تنامــي ثقافــة الفســاد واقتصــاد المحاســيب ،جعلــت
مــن جيــل الشــباب جيـا ً ت
مغ�بـاً ومهمشـاً بــا أفــق ،مــا جعلــه الفئــة المؤهلــة
لقيــادة عمليــة التغـ يـ� الثــوري بعــد أن غـ يـ� مفاهيــم القيــادة ،وصفــات الفاعــل
االجتماعــي الــذي لــم يعــد محصــوراً بداللــة أيديولوجيــة معينــة :قوميــة،
أو ماركســية ،أو دينيــة ،وال مرتبطــاً تب�اتبيــة ثابتــة :طبقيــة ،أو عســكرية ،أو
اجتماعيــة ،تقــوم عــى مبــدأ الهيمنــة أو الــوالء والطاعــة ،بــل فع ـا ً وقيــادة
تتــم ف ي� تفاعــل حيــوي مــع أحــداث الحيــاة اليوميــة والمعيــش المشـ تـ�ك .مــا
يجعــل المجــال مفتوحــاً للتجربــة والخطــأ ت
العــر� طــي
ويــ�ك المســتقبل
بي
ف
المجهــول والايقـ ي ف
ـ� .لقــد قــاد الشــباب الثــورات العربيــة ي� مرحلــة الهــدم،
ف
الكثــ� مــن مفاهيــم الثــورة
وغــ�
ي
وهــي �ورة ال بــد منهــا عــى كل حــال ،ي ّ
وصورهــا النمطيــة ،لكنــه لــم تتــح لــه الفرصــة ليبــدأ عمليــة البنــاء أو المشــاركة
بهــا.

ف
اال ت
االعام الجديد  -بوابة ش
لك�ونية.
الرق إ
 - 3محمد يق�اط – الفضاء العام ي� عر إ
- 4نفس المصدر السابق.

قاد الشباب «الثورات
العربية» في مرحلة
الهدم ،وهي ضرورة
ال بد منها على كل
حال ،وغ ّير الكثير
من مفاهيم الثورة
وصورها النمطية،
لكنه لم تتح له
الفرصة ليبدأ عملية
البناء أو المشاركة
بها
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الجماه�يّــة ،يتـ ّـم اعتبــار إاالعــام عامـا ً مــن عوامــل التغيـ يـ�
عــاد ًة ف ي� ال ّثقافــة
ي
ف
الراهنــة؛ ولكــن حـ تـ� نتحقق
ـع أفضــل َّ
ممــا هــو معــاش ي� هــذه اللحظــة ّ
نحــو واقـ ٍ
الفرضيــة المطروحــة عــى طاولــة النقــاش ،ال بـ ّـد لنــا أن نعــود إىل تاريــخ
ـن هــذه
ِمـ ْ
ّ
ف
ت
ش
ـ� ارتبطــت بدورهــا ارتباطـاً وثيقـاً
تطـ ّـور نظريّــات االتصــال ي� القــرن العريــن الـ ي
ـفية.
بتطـ ّـور النظريّــات الفلسـ ّ
ـن شــق:
ـن أكـ شـ� ِمـ ْ
ـري يتكـ ّـون ِمـ ْ
يرتكــز الموضــوع المطــروح عــى ســؤال جوهـ ّ
تخدم؟...لاجابــة
ـن
هــل إاالعـ
إ
ـام يــؤ ّدي وظيفــة؟ ومــا نــوع هــذه الوظيفــة؟ َومـ ْ
أ
ُ
عــن هــذه االســئلة ،ســنقارب الموضــوع مقاربــةً
تاريخيــة ،لع ّلنــا نصــل إىل أطـ ٍـر
ّ
الفرضيــة أو مــن
صحــة
حيثيــات الموضــوع ،والتحقــق مــن ّ
ّ
تمكّ ننــا مــن فهــم ّ
صحتهــا.
عــدم ّ
1

المقاربة التاريخ ّية:

ف ي� القــرن التاســع ش
عــر ،كان
أ
المهتم ي ف
ــ� ف ي�
أكــ�
وروبيــون هــم ب
ّ
اال ّ
علــوم االتصــال ،وبــرز عا ِلمــان همــا:
ـاىل ســيبيو ســيغل Scipio Sighele
إااليطـ ي ّ
نــ�
( 1868ـ  ،)1913أوالطبيــب الفر ي
2
النفســية
المتخصــص باالمــراض
ّ
ّ
غوســتاف لوبــون Gustave Le Bon
تبــ� ّكل منهمــا
( 1841ـ  ،)1931وقــد ف َّ
بإمكانيــة التحكّــم
الرؤيــة القائلــة
فّ
3
والتضليــى ي� المجتمــع.
التوجيهــي
ي
علمـاً َّأن هــذه الحقبــة يتـ ّـم تصنيفهــا
يمينيــة ،لــم تكــن
عــى أنَّهــا حقبــة ّ
تؤمــن بمحوريّــة الشــعوب وبنضاالتهــا،
لذلــك نــرى َّأن كتــاب غوســتاف لوبــون
يجســد
الجماهــ�» كان
«ســيكولوجية
ي
ّ
ـائد والمســيطر وقتــذاك ،بم ّــا �ف
التيــار السـ
ّ
ي
ذلــك مــن يقومــون عــى وســائل االتصــال.

أ ّية وظيفة
يﺆديها اإلعﻼم؟
ّ
بقلم  :بشير الكبيسي

كاتب وصحفي عر ت يا�

الجماهــ�ي ف ي�
تــم تأســيس ّأول معهــد لبحــوث االتصــال
عــام 1913م ،أ َّ
يّ
4
وسـ ّـمي «مدرســة شــيكاغو» ،وهنــا أصبــح االتصال
الواليــات المتحــدة اال ّ
مريكيــةُ ،
ت
ف
تهمنا ف ي� معالجة
ال� ّ
ولك� سأقف عند بعض المحطّات ي
 1ـ ماحظة :لن أقف عى تاريخ نظريّات االتصال بالتفصيل ّ ،ي
هذا الموضوع.
 2ـ ربما سيستغرب القارئ من اختصاص العالم غوستاف لوبون ،كونه متخصصاً ف� أ
النفسية ،وهنا ال ّبد من
اض
ر
م
اال
ّ
ّ
ّ
ي
االشارة إىل أنّه ف
قائم بذاته ،وإنّما دأب
الحقبة
تلك
�
الزمنية ،لم يتشكل االتصال ـ الذي من وظائفه إ
إ
كعلم ٍ
االعام ـ ٍ
ّ
ي
العلماء وقتذاك عى ربط االتصال بالعلوم أ
االخرى ،وواحد منها هو علم النفس.
ف
العربية
العيا� و د .الصادق رابح ،المنظمة
 3ـ أرمان وميشال ماتار ،تاريخ نظريّات االتصال ،ترجمة :د .نا�الدين
ّ
ي
ت
لل�جمة ،2004 ،ط ،3ص34
أ
أ
أ
ف
التجريبية،
البحثية
“التجريبية” ،النّها اختارت المدينة فضا ًء لممارساتها
باسم� :اال ّول
مريكية ُس ّميت
ي
ّ
ّ
ّ
 4ـ المدرسة اال ّ
ف
الثا� “الوظيفية” ،وهذا ف
عدة.
أن االتصال يؤ ّدي وظائف ّ
يع� َّ
ّ
واالسم ي
ي
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علمـاً قائمـاً بذاتــه ،وكان المعهــد يقــوم عــى يــد علمــاء أوروبيـ ي ف
ـ� ف ي� غالبيتهــمَّ .إن
نظــرة القائمـ ي ف
ـ� عــى مدرســة شــيكاغو قائمــة عــى رأي مفــاده َّأن بحــوث االتصــال
يجــب ّأن تــؤ ّدي الوظائــف التاليــة:
ـ� اجتماعـ ّـي 5،تعمــل عــى صهــر المهاجريــن الذيــن
اعتبــار المدينــة كمختـ ب ٍ
أ
أ
ت
ــد
جــاؤوا
الــ� تُ َع ُّ
مــن مختلــف بقــاع االرض تحــت مظلــة الهويّــة اال ّ
مريكيــة ي
ف
وقتــذاك ي� طــور التشــكّل؛
تكريــس نظريّــة المنفعــة ،وســيطرة ش�كات متعـ ّـددة الجنسـ ّـية Multinational
أ
الناحيــة
مريكيــة ،مــن
ّ
 ،corporationفبمــا َّأن ســكان الواليــات المتحــدة اال ّ
ش
سء يجمعهــم ،وهــو
االجتماعيــة ،هــم عبــارة عــن
مهاجريــن ،فــا بـ ّـد مــن إيجــاد ي
مــا تحقـ ّـق ف
ت
ش
ـ� تخــدم مصالــح الــركات متعـ ّـددة الجنسـ ّـية؛
ـ
ال
ـة
ـ
المنفع
ـة
ـ
ي
نظر
�
ّ
ي
ي
التأث� ف� االنتخابات ،وهذا ما تحقق ف� انتخاب فر ي ف
انكل� روزفلت.
ي
ي ي
مــن خــال اســتعراض الوظائــف الثــاث الرئيســة لمدرســة شــيكاغو ،يتضــح
عــدة ،ولك ّنهــا وظائــف تخــدم بالدرجــة
لنــا َّأن علــم االتصــال يــؤ ّدي وظائــف ّ
أ
االوىل الـ شـركات متعـ ّـددة الجنسـ ّـية مــن جهــة ،وخدمــة رجــال السياســة مــن جهــة
ـكالية كـ بـ�ى وهــي العاقــة بـ ي ف
ـ� رأس المــال والســلطة،
أخــرى ،وهنــا ندخــل إىل إشـ ّ
ـكالية.
وال نعتقــد َّأن هــذا هــو المقــام المناســب لمناقشــة هــذه إاالشـ ّ
ف
و� ســياق ذي صلــة ،يقــول زبيغنيــو
بريجينســ�Zbigniew Brzezinski 6
ي
ي
المدفعيــة ،وبعــد عــر التجــارة والمــال ،باتــت
( 1928ـ « :)2017بعــد عــر
ّ
7
تقنيــات االتصــال وشــبكاته تمثــل الجيــل الثالــث مــن هيمنتنــا عــى العالــم».
أ
مريكيــة،
هنــا ال بـ ّـد مــن إاالشــارة إىل مفارقــة ّ
مهمــة مــن مفارقــات المدرســة اال ّ
ت
ـ� يُنظــر
وهــي َّأن هنــاك ّتيــاراً كان يؤمــن بـ ّ
ـأن المتلقــي ليــس بهــذه الســذاجة الـ ي
ولكــن المســيطرين عــى هــذه المدرســة
إليهــا ،ودعــا إىل االهتمــام بالثقافــة،
َّ
أ
ـري ،لســبب وحيــد :النَّهــم لــم يضعــوا
التيــار التنويـ ّ
عملــوا عــى إقص أــاء هــذا ّ
ش
ش
االتصال-االعــام
ـص عــى َّأن
إ
ـاس للمدرســة ،وهــذا الــرط ينـ ّ
اعتبــاراً للــرط االسـ ي
وظيفــة تخــدم ّأوال ً رأس المــال ،وثاني ـاً الســلطة السياسـ ّـية.
***
أســس الماركســيون أ
ف
االلمــان ف ي� ش
ـا� بقيــادة الفيلســوف
عر ّ
ّ
ّ
ينيــات القــرن المـ ي
االجتماعــي» التابــع لجامعــة فرانكفــورت،
البحــث
«معهــد
هوركهايمــر
ماكــس
ّ
بحثيــة
ـة
ـ
ألماني
ـة
ـ
س
مؤس
ل
أو
ـد
ـ
المعه
خــال حكــم جمهوريّــة فايمــر ،ويعتـ بـ� هــذا
ّ
َّ
ّ
ّ
ـ� ،ولكــن مــع وصــول هتلــر إىل الســلطة عمــل
تعلــن �احــةً ّ
توجههــا الماركـ ي
أ
ف
المؤسسـ يـ� مــن أصــول يهوديّــة،
عــى إقالــة هوركهايمــر ومعــه مجمــوع االعضــاء
ّ
العالميــة الثانيــة عــاد
عيــد الحــرب
ّ
ورغــم النفــي ظـ ّـل المعهــد موجــود ًاّ ،إال أنَّــه بُ ْ
 5ـ أرمان وميشال ماتار ،تاريخ نظريّات االتصال ،ص 39وما بعدها.
االمن القومي لدى الرئيس أ
 6ـ مستشار أ
االمري� جيمي كارتر ي ف
ب� عامي  1977و1981
يّ
ف
ف
عولمت� ،حياة الحويك ،منتدى المعارف ،2013 ،يب�وت.
العربية يب�
االخباريّة
 7ـ انظر:
الفضائيات إ
ي
ّ
ّ

طرحت مدرسة
فرانكفورت
«النقد ّية» مسألة
الصناعات الثقاف ّية؛
أي هل يمكن
تحويل الثقافة إلى
صناعة؟
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ف
قــدم بعــض التنــازالت ،وكان أبرزهــا
المعهــد إىل العمــل ي� المدينــة ،ولك ّنــه ّ
ـاري.
ـوري اليسـ ّ
ـى عــن الن َفــس الثـ ّ
التخـ ّ ي
الثقافيــة؛ أي
َّإن مدرســة فرانكفــورت «النقديّــة» طرحــت مســألة الصناعــات
ّ
ش
وبالتــاىل إخضاعهــا إىل ســلطة �كات
هــل يمكــن تحويــل الثقافــة إىل صناعــة؟
ي
متعـ ّـددة الجنسـ ّـية (رأس المــال) ،وإذا قبلنــا بذلــك ـــأي أنَّهــا صناعــةـ فســتخضع
وإن خضعــت
إىل التنميــط ،وإىل قانــون اقتصاديّــات الحجــم ،وقانــون الســوقْ ،
ـري؟
لهــذا المنطــق ،هــل هــي ثقافــة بالمعـ فـ� التنويـ ّ
أدورنــو وهوكهايمــر قدمــا ف� منتصــف أ
لانتــاج
اال
ربعينيــات دراســة نقديّــة إ
ّ
َّ ي
باعتبارهــا ظاهــرة تهــدف إىل تحويــل االنتــاج الثقــا�ف
الثقافيــة،
الصناعــي للمــواد
إ
ّ
ي
باالضافة
إىل ســلع ،حالهــا حــال إاالنتــاج الصناعـ ّـي للسـ ّـيارات أو أيّــة ســلعة أخــرى .إ
أ ف
ـا� هربــرت ماركــوز
إىل ذلــك ،شــهدت تلــك الحقبــة ّ
الزمنيــة بــروز الفيلســوف االلمـ ي ّ
البعــد الواحــد،
 1898( Herbert Marcuseـ  ،)1979صاحــب كتــاب إاالنســان ذو ُ
ومن ّظــر ديالكتيــك العقــل.
أ ف
كبــ� ي ف
لمــا�
دار ٌ
نقــاش ي
هنــا َ
بــ� علمــاء 8االتصــال مــن أمثــال الفيلســوف اال ي
تيــودور أدورنــو  1903( Theodor Adornoـ  ،)1969وبــول الزارســفيلد Paul
 1901( Lazarsfeldـ  )1976المولــود ف ي� فيينــا ـ النمســا ،حــول وظيفــة بحــوث
االتصــال ،فنشــب خـ ٌ
ـاف بينهمــا وأ ّدى إىل انفصالهمــا ،وذلــك بســبب َّأن أدورنــو
ف
ت
الــ� كان المركــز يُصدرهــا،
لــم َ
يــرض بتدخــل (الزبــون) ي� مضمــون البحــوث ي
ـن؟ وكيــف؟ ولمــاذا؟»
وأعتقــد أنَّهــم ال يُريــدون التطـ ّـرق إىل أســئلة مــن قبيــل َ
«مـ ْ
أ
ش
اغماتيــة
االمــر الــذي يُفقــد البحــوث
مصداقيتهــا ،ولكـ َّ
ـن الزارســفيلد كان أكــ� بر ّ
ّ
الجوهــري ي ف
بــ� مبــادئ المدرســة
(نفعيــة) ،وهــذا التناقــض يعكــس الخــاف
ّ
أ ّ
أ
ف
لمانيــة النقديّــة.
اال
انكفــورت
ر
ف
مدرســة
مبــادئ
وبــ�
ــة،
الوظيفي
ــة
مريكي
ي
ّ
ّ
اال ّ
كبــ�اً ،ليــس فقــط عــى
ّإن مدرســة فرانكفــورت النقديّــة أحدثــت انقابــاً ي
ف
والنقــدي ،بــل ت
الثقــا�
المســتوى
حــ� عــى مســتوى بحــوث االتصــال ،وهــذا
ّ
يّ
الوظيفيــة ،بــل
ممــا ّأسســت لــه مدرســة شــيكاغو
التيــار جــاء عــى النقيــض ّ
ّ
ّ
واالعــام أيضــاً.
ر
ال
الرؤيــة
وحاربــت
أســمالية للثقافــة والمجتمــع ...إ
ّ
***
امتــداداً أالطروحــات مدرســة فرانكفــورت النقديّــة ،وبالرؤيّــة اليســاريّة نفســها
المناهضــة للمدرســة الوظيفيــة أ
االمريكيــة ت
أســمالية،
تجســد النظريّــة الر
الــ�
ّ
ّ
ّ
ّ
ي
الثقافيــة  Cultural Studiesف� بريطانيــا ف
ســتينيات
�
جــاءت مدرســة الدراســات
ي أ ّ
ّ
أي
ف
ف
د� ي� بــادئ االمــر.
ـا� ،وقــد ّ
وسـ ّ
ـبعينيات القــرن المـ ي
اختصــت بالنقــد اال ب ي ّ
يطانيــة المتمثلــة بمركــز برمنغهــام المعــا� للدراســات
َّإن المدرســة بال� ّ
ف
االتصاليــة ،وتُ َم �ثــل
العمليــة
الثقافيــة  ،CCCSركّــزت عــى محوريّــة المتلقــي ي�
ّ
ّ
ّ
أ
ف
ذاعية ،وضع
لل�امج
الموسيقية إ
لمانية النقديّة ،ي� دراسته ب
 8ـ انتقد أدورنو الذي يُ َع ُّد من ب
اال ّ
ّ
أك� منظّري المدرسة اال ّ
ت
ً
اليومية ،كما أنّه صاحب مصطلح “السعادة
للحياة
ا
تزيين
إال
تعد
لم
بحيث
قدرها
ال� ّتم الح ّط من
ّ
الموسيقى ي
أ
ف
المواىل المندمج مع االنساق القائمة.
المغشوشة للفن ال َّتأييدي”؛ بمع� الفن
ي

جاءت مدرسة
الدراسات الثقاف ّية
Cultural Studies
في بريطانيا في
ستين ّيات وسبعين ّيات
القرن الماضي،
كامتداد ألطروحات
مدرسة فرانكفورت
النقد ّية
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أعمــال المفكــر الجامايــ� أ
االصــل ســيتورات هــال  1932( Stuart Hallـ  ،)2014حول
ي
فصليــة ف ي� تَش ـكّل نظريّــة قــادرة
م
ـة
ـ
لحظ
ـام،
ـ
ع
اال
ـائل
ـ
لوس
الــدور إااليديولوجـ ّـي
إ
ِ
ّ
أ
ـ� ،واســتحداث شــكل مختلــف
عــى دحــض ُمس ـ ّلمات التحليــل الوظيفـ ّـي اال 9مريـ ي ّ
ـدي حــول وســائل إاالعــام.
مــن البحــث النقـ ّ
العمليــة
الكبــ� الــذي حــدث يرتكــز عــى محوريّــة المتلقــي ف ي�
والتحــول
ي
ّ
االتصاليــة ّ ف
التوجــه
إىل
ـت
ـ
دع
ـة
ـ
يطاني
ال�
ـة
ـ
فالمدرس
ـود؛
ـ
المنش
ـ�
ـ
التغي
ـة
ـ
عملي
و�
ب
ي
ّ
ّ
ّ
ّ ي
لدراســة المتلقــي ،والذهــاب إىل المــدارس والجامعــات ،وهــذا يقــف عــى النقيض
أ
ت
ـ� ارتكــز عملهــا عــى
ممــا ر ّكــزت عليــه المدرســة
تمام ـاً ّ
الوظيفيــة اال ّ
ّ
مريكيــة ،الـ ي
سياســية .وهنــا نستشــهد
«المرســل»؛ أي الســلطة ســواء أكانــت اقتصاديــة أم
ِ
بالمقولــة المشــهورة للمدرســة ال�يطانيــة :ال ّتســألوا مــاذاّ تفعــل الميديــا �ف
ب
فّ
ي
المتل ّقــي ،اســألوا مــاذا يفعــل المتل ّقــي ي� الميديــا ،وهــذه المقولــة اســتندت إىل
أ
اليــة ف ي� بريطانيــا.
علميــة لاحيــاء ّ
العم ّ
دراســات ّ
ـري كان مصاحب ـاً لـ بـ�وز نظريّــة مــوت المؤلــف للفيلســوف
التيــار التنويـ ّ
هــذا ّ
ف
ـ� بطريقــة أو
ـ� روالن بــارت  1915( Roland Bartheskـ  ،)1980وهــي تعـ ي
الفرنـ ي
بأخــرى مــوت المرســل.
***
آخــر المفارقــات المتعلقــة بتاريــخ تطـ ّـور نظريّــات االتصــال ،هــو التحـ ّـول
أ
ف
خــ� مــن القــرن ش
العريــن ،فبعــد انهيــار
العالمــي الــذي حــدث ي� العقــد اال ي
ّ
ت
ف
ش
الســوفي� ،وانحســار الفكــر
واالتحــاد
ــة
قي
الر
الكتلــة
وبالتــاىل
،
برلــ�
جــدار
ي
ّ
ي
يّ
أ
ـاىل
اليسـ ّ
ترســخ النظــام العولمـ ّـي بقيــادة الواليــات المتحــدة اال ّ
ـاريّ ،
مريكيــة ،وبالتـ ي
ش
إاالعــام المعولــم ،الــذي يخــدم الــركات متعـ ّـددة الجنسـ ّـية ،ويخــدم الســوق
أ
أ
الوظيفيــة،
مريكيــة
ّ
ـاىل عدنــا إىل المربّــع اال ّول ،حيــث المدرســة اال ّ
«الحـ ّـرة» ،وبالتـ ي
الجماعيــة بنــا ًء عــى «العقــل
عمليــة اتخــاذ الق ـرارات ســواء الفرديّــة أو
ّ
وبــدأت ّ
ف
ـدي» تنحــر شــيئاً فشــيئاً ي� ظـ ّـل تنامــي المـ ّـد العولمـ ّـي.
النقـ ّ
***
لتطــور نظريــات االتصــال ،نصــل إىل
التاريخــي
مــن خــال االســتعراض
ّ
ّ
التــاىل ذكرهــا:
النتائــج
ي
ـ إاالعــام يــؤ ّدي وظيفــة تُ َعـ ُّـد عامـا ً مــن عوامــل التغيـ يـ� نحــو واقــع أفضــل
ممــا هــو معــاش ف ي� هــذه اللحظــة الراهنــة ،وذلــك وفــق أطاريــح مدرســة
ّ
يطانيــة ،ولك ّننــا رأينــا كيــف َّأن
ال�
ـة
ـ
المدرس
ـح
ـ
أطاري
ـق
ـ
ووف
ـة،
ـ
ي
النقد
ـورت
ـ
انكف
ر
ف
ب
ّ
ـدي لــم يــر النــور ،ولــم تتــح لــه الفرص ّــة تل�جمــة مــا نُظــر لــه �ف
هــذا التيــار النقـ ّ
ي
َ
الدوائــر السياسـ ّـية عــى المــدى الطويــل.
ولكــن هــذه الوظائــف تخــدم رأس المــال
عــدة وظائــف،
إاالعــام يــؤ ّدي ّ
َّ
 9ـ أرمان وميشال ماتار ،تاريخ نظريّات االتصال ،ص122

ال تتوافق مصلحة
صاحب رأس المال
عامة
مع مصلحة ّ
الشعب ،لهذا ال
ُي َع ﱡد اإلعالم عام ً
ال
من عوامل التغيير
«الشعبي»
ّ
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ف
اليــة .التواطــؤ يحــدث
ـى للنظريّــة ب
اللي� ّ
والســلطة السياسـ ّـية ،ي
و� التطبيــق العمـ ي
ّ
ـ� أصحــاب رأس المــال وبـ ي ف
عــى أرض الواقــع بـ ي ف
ـ� رجــال السياســة ،وليــس كمــا
التــاىل :هــل مصلحــة
اليــون ...وهنــا نطــرح الســؤال
ن ّظــر لــه الفاســفة ب
اللي� ّ
ي
عامــة
صاحــب رأس المــال أو مصلحــة رجــل السياســة تتوافــق مــع ف مصلحــة ّ
الشــعب ،حـ تـ� يحــدث التغيـ يـ� المنشــود عــن طريــق إاالعــام؟ ي� ر ي يأ� ال تتوافــق
بــل تتعــارض تعارضـاً جوهريّـاً ،لذلــك ال يُ َعـ ُّـد إاالعــام عامـا ً مــن عوامــل التغيـ يـ�
أ
حالي ـاً.
مريكيــة المهيمنــة ّ
ـع�» وفــق المدرســة اال ّ
«الشـ ب ي ّ

الكبي�
بش�
انفوغرافيك توضيحي ـ إعداد ي
ي
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مقدمة:
ّ

ـات� وبرلمانــات وجيــوش حديثــة وفكــر
ـر� الحديــث،
وبمؤسســات الدولــة الحديثــة ،مــن دسـ ي
ّ
لقــاء العــرب بالفكــر الغـ ب ي
ت
ف
ـ� تلــت الثــورة
أن بعــض
ـياس وفلســفي ،نقطــة يصعــب تحديدهــا
تاريخي ـاًّ ،إال َّ
ّ
ّ
المؤرخـ يـ� يحيلونهــا إىل العقــود الـ ي
سـ ي
ف
ش
برمتــه ،وهــو قــرن كثافــة وتســارع االحتــكاك بـ يـ� مراكــز أربعــة كـ بـ�ى
الفرنسـ ّـية ،وامتـ ّـدت لتغ ّطــي القــرن التاســع عــر ّ
ف
ف
العليــة ي� إســطنبول ،والدولــة القاجاريّــة ي(� مــا صــار
للحضــارة
العربي إ
ـامية ،فمــر ّ
ـى (ت  ،)1849والدولــة ّ
ة-االسـ ّ
ّ
محمــد عـ ي
ش
ش
يطانية رأســماال ً وإدارة.
ـارة الهنديّــة أيــام حكــم �كــة الهنــد الر ّقيةــ ب
ولربمــا أيضـاً ي� شــبه القـ ّ
ـال� ّ
اليــوم إيـران)ّ ،
تـ شـ� أ
المدجــج بالفكــر والســاح ،بانبهــار بالتنظيمــات الجديــدة (خالــد
التاريخيــة ف ي� التعـ ّـرف عــى الغــرب
دبيــات
اال
ّ
ّ
ّ
ي
االبريــز ف ي� تلخيــص باريــز) يعكــس روحـاً مماثلــة مــن
ـ
الغ
م
ـد
ـ
التق
ار
�
أ
زيــادة -
أن كتــاب الطهطــاوي (تخليــص إ
ّ
ـر�) ،مثلمــا َّ
بي
ف
ش
أن االنبهــار
إ
ـيحية والــرق المســلم) .غـ يـ� َّ
االعجــاب ،رغــم التح ّفــظ عــى مســألة المعتقــد (االنقســام بـ يـ� أوروبــا المسـ ّ
ـياس ـ االجتماعــي ،والتاريخــي-
بالغــرب ّ
وتقدمــه ،بــل ّ
تفوقــه ،تقابلــه ريبــة وخشــية ،بــل انطــواء عــى المــوروث ،السـ ي
تمســكاً
بخصوصيــة منغلقــة.
ّ
الفكــريّ ،
ف
والتقبــل ،ف ي� جانــب ،والريبــة
لثنائيــة االنبهــار
ّ
ـر� هــو حكايـ فـة أخــرى ،ولك َّنهــا مكـ ّـررة ّ
حــال علــم االجتمــاع ي� العالــم العـ ب ي
ف
ـر� لقــا ًء
والخشــية ،بــل االنطــواء بحثـاً عــن مــوروث خـ فـاص ،ي� جانــب آخــر .كان اللقــاء بـ يـ� علــم االجتمــاع والعالــم العـ ب ي
متوتّـراً ،فهــو لقــاء بـ ي ف
اليــة ،والفرديّــة الصاعــدة،
ـمالية
اطيــة ب
اللي� ّ
الصناعيــة ،والديمقر ّ
ّ
ـ� منظومــة فكريّــة نبتــت ي� أرض الرأسـ ّ
ف
ف
ــى،
عربي
ف ي� جانــب ،ومنظومــة
ة-إســامية تســاحل عــى ضفــاف الحداثــة ،متو ّطنــة ي� عالــم زر ِ
ّ
اجتماعيــة ّ
ّ
اعي-ح َفر ي�-ق ََب ي
ف
ش
تعرض ـاً للمســاءلة ي� العالــم
شــبه منغلــق ،ي� جانــب آخــر؛ فونتيجــة ذلــك بــات علــم االجتمــاع الغـ ب ي
ـر� أكــ� العلــوم ّ
واالســامي ،والتشــكيك ي� جــدواه وإمكانــات تطبيقــه ،فقــد بــدا (ولعلــه مــا ي ـزال يبــدو بحــدود أضيــق) علم ـاً
ـر� إ
العـ ب ي

نحن وعلم
االجتماع الغربي:
تجربة علي الوردي
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بقلم :
د .فالح عبد الجبار

*

عالم اجتماع عراقي

غريبــاً  alienأو ُمغَ ْربَنــاً  westernizedأو بنظــر آخريــن
أ
معرفيــة
أي قيمــة
مثق ـا ً بااليديولوجيــا إىل درجــة انعــدام ّ
ّ
وإمكانيــة
فيــه أو ضعفهــا .وبقيــت فائــدة علــم االجتمــاع
ّ
فهــم تعـ ّـدد مدارســه موضــع أخـ ٍـذ ور ٍّد ،كمــا بــرزت مشــكلة
بــ� أ
التداخــل ي ف
يديولوجيــات والسوســيولوجيا بوصفهــا
اال
ّ
وغ�هــا مــن القضايــا الم ّتصلــة بلقــاء
علم ـاً ممكن ـاً 1.هــذه ي
الغــر� بقيــت مثــل رميــم
العــرب مــع علــم االجتمــاع
بي
مبعــ�ة ،أ
ش
لاســف ،يصعــب ّلمهــا ،مــع وجــود
عظــام
اســتثناءات ضئيلــة ،أبرزهــا تجربــة عالــم االجتمــاع العـرا�ت
ي
ـى الــوردي.
عـ ي
البعــد السوســيولوجي ،هــو انشــغال
االنشــغال بهــذا ُ
ـر�
مفصــل عــن همــوم اللقــاء
بمثــال َ
المذكــور لعلــم غـ ب ي
ف
ت
ف
ف
ـى ،ال يمكــن اخ�الــه ي� تنافــر بـ يـ� حداثــة
بواقــع عـ ب ي
ـر� محـ ّ ي
وتقليــد ،بــل يمتـ ّـد إىل أبعــد مــن ذلــك.
أو ً
تطوري
ال :الخصوص ّية خيط ال
ّ
ّ

ّأو ُل مــا يلفــت االنتبــاه ف ي� مســار لقــاء علــم االجتمــاع
ـر� وسوســيولوجييه ،هــو الشــعور
ـر� بالمجتمــع العـ ب ي
الغـ ب ي
ف
ف
االثنــ� ،انعكســت
بــ�
بوجــود فجــوة
ي
أنطولوجيــة ي
ّ
االجتمــاع الــذي عقــد بالقاهــرة �ف
ف ي� مؤتمــر علمــاء
ي
الســتينيات ،ويمكــن إيجــاز الــروح الســائدة فيــه بأنَّهــا
ّ
الخصوصيــة الطاغيــة متمثلــة ف ي� الدعــوة إىل إنشــاء
روح
ّ
ت ف
بب�وت.
تو� يوم  2بف�اير (شباط)  2018ي
* عالم اجتماع عر يا� ي
ف
نوفم�  2010من
الثا�/
1ـ انظر عن مركز دراسات الوحدة
ب
ّ
العربية العدد  381شترين ي
أ
ف
ف
العر� المعا�”،
العر�” الملف بعنوان:
“المعر� وااليديولوجي ي� الفكر ب ي
“المستقبل ب ي
ي
أ
ف
ويتضمن البحوث التالية1 :ـ ي� االيديولوجيا والمعرفة :مدخل عام (كمال عبد اللطيف)
والمعر� ف� الخطاب التاريخي العر� (وجيه كوثر فا�) 3ـ أ
2ـ أ
ف
االيديولوجي
االيديولوجي
ي
بي
ي ي
ف ف
ت
العر� وقراءاته (رضوان السيد).
والمعر� ي� تحقيقات ال�اث ب ي
ي

«عــر�» ،لربّمــا عــى غــرار الدعــوات إىل
علــم اجتمــاع
بي
عربيــة ... ،إلــخ .وبعــد
عربيــة ،وفلســفة ّ
إنشــاء صناعــة ّ
ربــع قــرن أو يزيــد عــى هــذا المؤتمــر ،تظهــر دعــوة
مماثلــة إىل الخصوصيــة ،هــي الدعــوة ت
الــ� أطلقهــا
ّ
فلســطي� ي مقيــم �ف
ف
أكاديمــي
وهــو
إســماعيل فــاروق،
ي
ي
أمـ يـ�كا وأســتاذ ف ي� علــم ّ
الاهــوت ،إىل «أســلمة المعرفــة».
يمتــد مــن
تطــوري،
فهــل هنــاك مــن خيــط «ال»
ّ
ّ
ســامية»؟
«اال
«العربيــة» إىل
الخصوصيــة
الخصوصيــة إ
ّ
ّ
ّ
ّ
أن نعــم.
أظــن ْ
ف� الحالـ ي ف
االي ـر ف يا� ،النقــدي
ـ�ّ ،ثمــة مــا سـ ّـماه المف ّكــر إ
ي ف
والعلمــا� ،شــايغان ،بـــ «النفــس المبتــورة» ،كنايــةً
ي
نرجــ� عميــق إزاء العجــز
جــرح
عــن
أينــاـ
ر
ـــحسب
ي
معرفيــة جديــدة والزمــة،
المســتديم عــن إنتــاج فــروع
ّ
ف
ش
بــ� عــرات مــن فــروع
مثــل علــم االجتمــاع ،كواحــد ي
االنســانيات الـ ت
وثمــة
ـ� تفتقــد إ
إ
ـر� الجــادّ .
ّ
االســهام فالعـ ب ي
ي
ف
ف
ف
الحالــ� ،ال�عــة
عــد أيديولوجــي واحــد ،ي�
ي
أيضــاً بُ ٌ
ف
(تميــ�اً لهــا عــن عقــود الحقــة)
الخمســينية
العروبيــة
ي
ّ
ّ
أ
ف
فف
بعقانيــة ي� االوىل
ـث،
ـ
تبح
ـا
ـ
فكلتاهم
ة،
ـامي
ـ
س
اال
ـة
وال�عـ
إ
ّ
ف ّ
فكــري خــاص �ف
والعقانيــة ي� الثانيــة ،عــن موقــع
ّ
ي
ت
ـ� ننتمــي إليهــا.
ـ
ال
ـودة
ـ
المنك
ـارة
ـ
للحض
ـة
ـ
اهن
ر
ال
الحقبــة
ي
ـياس ،تمثلــه الدولــة أو الــدول الراعية
ّ
وثمــة أيضـاً بُعـ ٌـد سـ ي
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علم االجتماع الغربي
أكثر العلوم تع ّرضًا
للمساءلة في العالم
العربي واإلسالمي،
والتشكيك في جدواه
وإمكانات تطبيقه

لمثــل هــذا التوجــه ،فهــي ،ف� الغالــب أ
االعــم ،دولــة
ّ
ي
مؤسســات السياســة واالقتصــاد
عــى
احتكاريّــة تهيمــن
ّ
ســلطانية (عــى
ســيان إن كانــت
ّ
واالتصــال والتواصــلّ ،
الغــرار الســعودي مثــا ً) أو توتاليتاريّــة (عــى الغــرار
ت
ة-إصاحيــة
الي
وغ�همــا) أو شــبه ب
العــر يا� والســوري ي
ّ
لي� ّ
(عــى غ ـرار دول مــا بعــد االنفتــاح) .لبنــان وحــده يقــف
صغــ�ة ،إضافــة إىل وجــود جــزر
بمثابــة واحــة اســتثناء
ي
عالميــة ،تتم ّتــع بقــدر مــن
«حـ ّـرة» مــن فــروع جامعــات ف ّ
العربيــة
ذاتيــاً ي� بعــض البلــدان
االســتقال
ّ
المنضبــط ف ّ
أ
ـليمانية،
كيــة ي� القاهــرة وبـ يـ�وت والسـ ّ
(الجامعــات اال يم� ّ
وغ�هــا مــن المــدن ،مثــاً).
ي
الســياس
الخصوصيــةُ ،ببعــده
باختصــار ،خطــاب
ّ
ي
(تدخــل الدولــة) ،هــو منحــى واحــدي للهيمنــة عــى إنتــاج
ّ
الخصوصيــة المنغلقــة
المعرفــة وتداولهــا ،ومــا فكــرة
ّ
ســوى أداة أو دالــة عــى منحــى الهيمنــة هــذا .وإذا كانــت
العربيــة وليــدة صعــود النا�يّــة ف ي� مــر
الخصوصيــة
ّ
ّ
العربيــة (البعــث
ـة
ـ
القومي
ات
ر
ـا
ـ
التي
ـود
ـ
وصع
(،)1970-1952
ّ
ّ
ّ
ســامية هــي
اال
ــة
الخصوصي
فــإن
ف ي� ســورية والعــراق)،
إ
َّ
ّ
ّ
وليــدة الفـ تـ�ة ّ
ـياس،
الاحقــة ،فـ تـ�ة صعــود إ
االســام السـ ي
ولكــن
انيــة  1979فصاعــداً.
المتوازيــة مــع الثــورة إ
َّ
االير ّ
للخصوصيــة منابــع أخــرى.
ّ

ثانيًا :االستثناء الوردي

للوهلــة أ
«الخصوصية»،
االوىل يلــوح الوردي مندرجاً ف ي� ّتيــار
ّ
لك َّنــه ،برأينــا ،ت
يف
ملمح� أساسـ ّـي ي ْ ف�:
يف�ق عنــه ف ي�
ف
ـ� عــن النفــس،
ّأولهمــا أنَّــه ال ينجـ ّـر إىل الرضــا ال�جـ ي
ـر�»،
بــل يكيــل نقــداً الذعاً لمــا يُدعــى «علــم االجتماع العـ
فهــو ف� نظــره وعظــي ال علمــي ،لغلبــة الطابــع أ
االخ بـ يـا�ت
ي
عــى يمعالجاتــه .والمنظــور أ
اال ت
خــا� يحمــل ،عــادة،
ي
معوقــات
مــن
عــد
أحــكام قيمــة  ،value- judgmentتُ
ّ
ّ
يف
العلميــ�.
النظــر والتفكّــر
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أو ُل ما يلفت االنتباه
ّ
في مسار لقاء علم
االجتماع الغربي
بالمجتمع العربي
وسوسيولوجييه ،هو
الشعور بوجود فجوة
أنطولوج ّية بين االثنين
ف
الخصوصيــة عنــد الــوردي تتمثــل ف ي�
أن
ـا�َّ :
ّ
الملمــح الثـ ي
تحليليــة مســتقاة مــن التجربــة
التمــاس أدوات ومفاهيــم
ّ
ف
العربيــة ،هــي مفاهيم ابــن خلــدون ي� الحضــارة والبداوة،
ّ
تحليلية
ـم
ـ
ومفاهي
ـأدوات
ـ
ب
ـه،
ـ
ذات
ـو
ـ
ه
ـل
ـ
فع
ـا
ـ
كم
ـة،
ـ
ممزوج
ّ
ّ
إن
غربيــة.
ولعــل هــذا هــو مــا دعانــا مــراراً إىل القــول َّ
ّ
بحرفيتــه
ـه
ـ
ق
يطب
ـم
ـ
ول
ـة
ـ
الخصوصي
ـدأ
ـ
بمب
ـر
ـ
جاه
ـوردي
الـ
ّ
ّ
ّ
ف
إن الــوردي عمــل عــى إنتــاج توليفــة مــن
ي� ّكل كتاباتــه ،أو َّ
ت
اثيــة والحديثــة ،يك يســتخدمها ف ي� تنقيباتــه
المفاهيــم ال� ّ
االجتماعيــة.
ّ
الخصوصيــة
نســبياً مــن
متحــرر
أن الــوردي
ونجــد َّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ولعــل
خصوصيــة منفتحــة.
المنغلقــة ،حيــث اعتمــد
ّ
أي تيــار أيديولوجــي
مــر ّد ذلــك أنَّــه لــم يكــن ينتمــي إىل ّ
ـ� أو إســامي ،بــل ظـ ّـل يقــف عــى مســافة
عـ ب ي
ـرو� أو ماركـ ي
التيــارات جميعـاً ،وال كان مرتبطـاً سياسـ ّـياً
نقديّــة مــن هــذه ّ
ف
ف
جســية
بدولــة مؤدلجــة ،وال كان ،ي
أخــ�اً ،متقوقعــاً ي� ال� ّ
الخصوصيــة المنغلقــة.
الحضاريّــة ،تربــة
ّ
هــو إذن لــم يكــن واقعـاً ف� حبــال أ
االيديولوجيــا ،وال ف ي�
ي
قفــص الدولــة ،وال ف� شــباك ف
ال�جسـ ّـية ،فمــا الــذي يدعــوه
ي
الخصوصيــة المنفتحــة؟ ّثمــة ف�ورة للوقــوف عنــد
إىل
ّ
أن
الضغــط المنهجــي لعلــم االجتمــاع نفســه .وأحســب َّ
معالــم هــذا الضغــط ونتائجــه مــا ت ـزال تؤثــر ،بدرجــات
متفاوتــة ،عــى إربــاك عاقــة علمــاء االجتمــاع العــرب
ـر� عــى اختــاف مدارســه.
بعلــم االجتمــاع الغـ ب ي
ثالثًا :معاينة نقد ّية لفكرة الخصوص ّية

الكثــ� مــن
الخصوصيــة ،عمومــاً،
تســتمد فكــرة
ي
ّ
ّ
أ
ف
ف
ف
بــ� االمــم ي� عــر
خصائصهــا مــن التمايــز
الثقــا� ي
ي
تعمــم �يعــاً بعــد الثــورة
صعــود
القوميــات ،الــذي ّ
ّ

ف
ـا� بوصفه
الفرنسـ ّـية ( ،)1787أوانتشــار أمفهــوم التمايــز الثقـ ي
المع َلــم الفــارق لامــم واالقــوام ،فهــو يرتكــز عمومـاً عــى
َ
ّ
عمليــة ،ليشــمل الديــن،
ـات
ـ
ب
ل
لمتط
ـع،
ـ
توس
ـه
ـ
ن
لك
ـة،
ـ
اللغ
َّ
ّ
ّ
أو المذهــب أحيانــاً ،والعــرق .فحيثمــا كانــت اللغــة
الموحــدة عائقــاً للتمايــز ّ
(مســيحية،
حــل مح ّلهــا الديــن
ّ
ّ
موحــدة
ـة
ـ
اللغ
ـت
ـ
كان
ـا
ـ
وحيثم
ة)
ـي
ـ
كونفوش
ـة،
ـ
ي
بوذ
ـام،
إسـ
ّ
ّ
ّ
ـافية
والديــن واحــداً ،حـ ّـل المذهــب مح ّلهمــا (روســيا السـ ّ
أ
ة-الكاثوليكية) ،أو،
الســافي
ثوذكســية مقابــل بولونيــا
االر
ّ
ّ
ّ
ـ� عنــد مجموعتـ ي ف
حيثمــا كان الديــن واللغــة متماثلـ ي ف
ـ� ،حـ ّـل
العــرق مح ّلهمــا.
فــارق ِ
للخصوصيــة منبعـاً آخــر ،هــو مقــوالت الفلســفة
ـن
لكـ َّ
ّ
والمنطــق ،وبالــذات مقولــة الهويّــة حيــث  A=Aوليــس Cو
 ،Bأو  ،Dومقولــة العــام الــذي يُــدرج أفـراد حقــول كاملــة
ف
ـاص ،أو الفــردي ،الــذي
ي� مجموعــة متماثلــة ،مقابــل الخـ ّ
ـى أف ـراد مجموعــة كاملــة عــن بعضهــا بعضـاً إىل ُزمــر
يُقـ ي
ت
ف
فرعيــة أو حــ� إىل أفـراد مســتق ّل ي� .خــذْ مفهــوم الحيــوان،
ّ
ال�يّــة والطيــور
الــذي يُــدرج إ
االنســان مــع الحيوانــات ّب
االنســان ،الــذي يُفــرد
والحيوانــات
المائيــة ،أو مفهــوم إ
ّ
النــوع البـ شـري عــن ســائر الحيــوان .ولعـ ّـل هنــاك تداخـا ً
ف
ـ� المنبعـ ي ف
بـ ي ف
المعر�-المنطقــي،
ـ� ال ّلذيــن ذكرنــا ،المنبــع
ي
والمنبــع التاريخي-القومــي.
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تتمثل الخصوص ّية
عند علي الوردي
في التماس أدوات
ومفاهيم تحليل ّية
مستقاة من التجربة
العرب ّية

ـانية ،وبالذات
ـص العلــوم إ
هنــاك منبــع ثالــث يخـ ّ
االنسـ ّ
ف
أن علــم االجتمــاع نمــا ي� حاضنــة
علــم االجتمــاع؛ فرغــم َّ
ف
ـإن انفصالــه عنهــا ي� مطالــع القــرن التاســع
الفلســفة ،2فـ َّ
ف
عـ شـر (كيتلــه  Quetletي� بلجيــكا وأوغســت كونــت Comte
ف ي� فرنســا) ،أوجــده ف ي� حقــل خــاص ،قومــي ال ّطابــعّ ،إال
ـر ذاك ،كان لهــا ،شــأن معظــم
أن ادعاءاتــه
َّ
ّ
الكونيـ فـة ،عـ َ
ـتمد مــن
ـر� ،امتــداد مسـ ّ
ّ
التيــارات الرئيسـ أـة ي� فالفكــر الغـ ب ي
ش
تقاليــد عــر االنــوار ي� النظــر إىل التاريــخ البــري عــى
اعتــ� كونــت عملــه
تطوريّــة واحــدة .فقــد ب
أنَّــه سلســلة ّ
ف
ش
الجديــد ممثـا ً لمرحلــة جديدة ي� تطـ ّـور البريّــة ،المرحلة
لكــن تطــور علــم االجتمــاع اتخــذ مســارات
الوضعيــةَّ ،
ّ
ف
فعليــة ت
«قوميــة»
مــدارس
�
انغلــق
مــا
و�عــان
،
شــ�
ّ
ّ
ّ
ي
كانــت ف ي� ألمانيــا (فردينانــد تونيــس ،وماكــس فيـ بـ� ،وغيورغ
زيمــل مث ـاً) تختلــف عنهــا ف ي� فرنســا (دوركهايــم ،مــوس،
ف
(ه�بــرت ميــد) ،وعنها ف ي�
...إلــخ) ،وتختلــف عنهــا ي� أمـ يـ�كا ي
أ
بالبدا� النبيل
 2ـ -يذكر ،عى سبيل المثال ال الحر ،انشغال جون جاك روسو
ي
بالرق حيث ولد العقل وكان �ف
الامساواة) ،أو شغف هيجل ش
(أطروحته عن أصل ّ
ُ
ي
آ
ف
االنتاج االسيوي،
طفولته ،حسب رأيه ي� فلسفة التاريخ ،أو اهتمام ماركس بنمط إ
أن ش
البريّة انتقلت من المرحلة ّ
الاهوتية إىل المرحلة
واعتبار أوغست كونت َّ
يف
الوضعية.
يقية ووصولها إىل المرحلة
ّ
الميتاف� ّ

إنكلـ تـ�ا (مــن هربــرت ســبنر إىل ماكيفــر مثـاً) .وقــد تعـ ّـزز
أ
ـتمر ف ي�
هــذا االنغــاق بعــد الحــرب
ّ
العالميــة االوىل ،واسـ ّ
ت
الثانيــة .ال نقصــد بهــذا االنحبــاس احــ�اب هــذه الوحدات
اجتماعيــة
سياسـ ّـياً وعســكريّاً بقــدر مــا نشـ يـ� إىل تبايــن بـ فـ�
ّ
خاصــة ف ي� التطـ ّـور الفكــري
واقتصاديّــة أوسياسـ ّـية ،وتواريــخ ّ
كاديميــة ،مــن جانــب ،وتفاعــات فكريّــة
والتقاليــد اال ّ
ت
معرفيــة ،مــن جانــب آخــر.
حضاريّــة ،تخلــق مشــ�كات
ّ
ت
ســاتياً
االنحبــاس ف ي� أطــر
مؤس ف ّ
ّ
القوميــة ،واالقــ�ان ّ
تنــوع ي�
القوميــة ،لــم يمنــع ،بالطبــع ،وجــود ّ
بالدولــة أ ّ
ـتمولوجية لـ ّ
ـكل حقــل قومي.
واالبسـ
المســارات اال
نطولوجيــة إ
ّ
ّ
(المعرفيــة) للفلســفات
ـتمولوجية
فقــد تركــت التقاليــد إاالبسـ
ّ
ّ
بالهيجليــة
بصماتهــا عــى علــم االجتمــاع؛ لجهــة تأثــره مثـا ً
ّ
أو الكانطيــة أو الماركســية ،ف� إطــار الفكــر أ
االلمـ ف
ـا� ،أو تأثــره
ّ
ّ
ي
بالفلســفة التجريبيــة ف� إاال يطــار بال�يطـ ف
بالوضعيــة ف ي�
أو
،
ـا�
ّ
االطــار الفرنــ� ّ ،أو يبال�اغماتيــة ف� اال يطــار أ
ـن
ـ
لك
.
ك
ـ�
ـ
م
اال
ّ ي إ
إ
ي
ب
َّ
ي
ي
ذلــك لــم يمنــع مــن نشــوء حقــل مــن المفاهيــم والمقــوالت
المرجعيــة المشـ تـ�كة أو المتعارضــة ،وحصــل مــا
والنقــاط
ّ
يشــبه التاقــح بهــذه الحــدود أو تلــك.
التنــوع ّ
ولكــن
ظــل ماثــا ً إىل يومنــا هــذا،
هــذا
َّ
ّ
ف
االنغــاق القومــي تث ّلــم ي� حقبــة الحــرب البــاردة ،وتهــاوى
ـى الــوردي ،باعتبــاره أحــد البارزيــن ف ي�
بعدهــا .غـ يـ� َّ
أن عـ ي
ف
ـر� ي� لحظــة
الجيــل
ّ
المؤســس ،واجــه علــم االجتمــاع الغـ ب ي
وتنوع مدارســه،
ـ� ،وعايــن تعـ ّـدده ّ
االنغــاق القومــي النسـ ب ي
االجتماعيــة واالقتصاديّــة
وتنــوع الحاضنــات
تعــدد
ّ
ّ
ّ
ـفية .ولعـ ّـل هــذا أحــد منابــع
والسياسـ ّـية
والثقافيــة والفلسـ ّ
ّ
خصوصيــة
ـى الــوردي أو ســواه ،بوجــود
ّ
االعتقــاد ،عنــد عـ ف ي
«إبســتمولوجية» ي� علــم االجتمــاع ،وقــد يكــون هــذا
ّ
الثقافية،
ـات»
ـ
«الخصوصي
ــ
ـ
ل
حصيفة
ـ�
ـ
غ
ـة
ـ
التصـ ّـور ترجم
ي
ّ
ّ
أو أ
ف
الثقــا�.
«للتنــوع»
باالحــرى
ّ
ي
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الخصوص ّية المحبوسة
في االختالف وحده
وهم فكري بامتياز؛
ّ
فلكل مجتمع
ّ
ولكل
خصوص ّيته،
مجتمع عموم ّيته

الخصوصيــة ،ف ي� الصيغــة الرائجــة،
وأجـ ُـد ف ي� فكــرة
ّ
منطقي ـاً ،إذا كانــت تقتــر عــى جهــة
ســخفاً absurd
ّ
عامــة مطلقــة،
االختــاف وحــده ،بوصفهــا ســمة ّ
بالقــول مثــاً :إنّنــا نختلــف عــن الغــرب ،فــإذا كان
الغــرب ممثــا ً بال ّلــون «أبيــض» فنحــن «ال أبيــض».
هــذا النفــي ال يش ـكّل تحديــداًّ .
فالاأبيــض قــد يكــون
أي واحــد ف� طيــف واســع .أمــا أ
االبيــض ،فهــو موجــب،
ّ
ّ
ي
وهــو أقــوى أشــكال التحديــد أو التعـ ي ّ ف
ـ� ،إذ أنَّــه ينفــي
ف
ف
ــو� ،وكــذا الحــال ف ي�
ســائر
الصفــات ي� الطيــف ال ّل ي
ف
الخصوصيــة
الثقــا� .وال تكتســب فكــرة
الطيــف
ّ
ي
عيتهــا ّإال إذا تجــاوزت جهــة االختــاف ،إىل جهــة
ش� ّ
التناظــر؛ أي وجــود بعــض الســمات المشـ تـ�كة ،وليــس
ت
مشــ�كة .وهــذه
إن ّكل الســمات
التماثــل أي القــول َّ
أ
ّ
فاعليــة ادعــاءات أصحــاب
تشــل
خــ�ة
النقطــة اال ي
ّ
للخصوصيــة.
الرفــض المطلــق
ّ
الخصوصيــة المحبوســة ف ي� االختــاف وحــده
ّ
ّ
خصوصيتــه،
مجتمــع
فلــكل
بامتيــاز؛
فكــري
وهــم
ّ
ولـ ّ
عموميتــه .ينطبــق هــذا عــى الفــوارق
ـكل مجتمــع
ّ
بــ�ف
يف
بــ� مجتمعــات الغــرب ،كمــا عــى الفــوارق ي
العربيــة ،وأيضـاً عــى الفــوارق ي ف
ب�
مجتمعــات الرقعــة
ّ
المجموعتـ ي ف
ـ� ،أف ـراداً وعناقيــد .مــا مــن مجتمــع يشــبه
غـ يـ�ه بحذافـ يـ�ه ،ومــا مــن مجتمــع ال يشـ تـ�ك مــع غـ يـ�ه
معينــة ،ومــا مــن مجتمــع يشــبه نفســه
ف ي� خصائــص
ّ
بحذاف�هــا قبــل قــرن أو قر ي ف
نــ�ّ ،إال ف ي� حــدود ثفالــة
ي
قابلــة للحــذف ،ومــا مــن مجتمــع سيشــبه نفســه
بحذاف�هــا بعــد قــرن.
ي
الخصوصيــة ينبــع إذن مــن ضغــط منهجــي
مفهــوم
أ ّ
بقــدر مــا يتع ّلــق االمــر بعلــم االجتمــاع عنــد الــوردي،
ايليــه أيضــاً.
ولربّمــا عنــد ُم َج ِ

والدولة في المجتمع
األمة
ّ
رابعًا :محنة الفردّ ،
الزراعي

ـيولوجية وتعـ ّـدد
ال يكفــي التنـ ّـوع ف ي� المــدارس السوسـ
ّ
لتفســ� الفجــوة
أهميتهمــا،
ي
مراجعهــا ،وحدهمــا ،عــى ّ
حــ� �ف
كثــ�ون ت
ت
أحســها عــى الــوردي،
ويحســها ي
ّ
الــ� ّ
ي
ي
ف
تعــ� عــن نفســها ي� الدعــوة
يومنــا هــذا ،وهــي ففجــوة ب ّ
معــر�» عــن الغــرب االســتعماري ،عــى
إىل «اســتقال
ي
غــرار االســتقال االقتصــادي (هــل لدينــا حقــاً اســتقال
عــر�)؟ أو «نبــذ نظريّــة البارادايــم وطــرد
اقتصــادي ب ي
«البعــد
نظريّــة التفاعــل الرمــزي ي
وغ�هــا» ،أو الحــذر مــن ُ
أ
الغــر� المثقــل بــأدران
االيديولوجــي» لعلــم االجتمــاع
بي
أ
يديولوجيــات (هــل نحــن بــراء مــن هكــذا حمــوالت
اال
ّ
أيديولوجيــة)؟ وســوى ذلــك مــن أفــكار طرحــت بحماســة
ّ
3
مقلقــة.
أ
ت
خ�ة
ال� ُعقدت خال السنوات اال ي
حس� أن أحيل القارئ إىل عدد من المؤتمرات ي
3ـ ب ي

العربية (جامعة صنعاء ،)2009
االجتماعية
حول علم االجتماع ،ومنها مؤتمر العلوم
ّ
ّ
ف
العر� (وهران -الجزائر ،آذار  ،)2012وعدد
ومؤتمر مستقبل العلوم
ّ
االجتماعية ي� الوطن ب ي
أ
ف
ف
(ب�وت وتونس يب� االعوام 2006
جمعيات علماء االجتماع
من لقاءات
اللبناني� والعرب ي
ي
ّ
وترك�اًف
و .)2012وأمتنع عن ذكر المداخات بأسماء أصحابها تحاشياً لشخصنة القضايا ،ي
أ
لانظار عى المشكلة بما هي إشكال ،أو تمشكل.
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واجه الوردي ،شأن علماء
االجتماع العرب حينها،
مجتمعًا ال ي ّتسق مع
مقوالت علم االجتماع،
فلم يجد الطبقات
الحديثة ،ولم يجد
أمة
مجتمع دولة ّ -
ذوي النســب ش
الريــف ،أو جماعــة الحــي والبلــدة ،أو
الطائفــة.

لــو تركنــا العوامــل المو ّلــدة ف ف
الخصوصيــة،
ل�عــة
ّ
آ
ف
جســية المفجوعــة،
مــن رهــاب االتصــال باالخــر ،وال� ّ
وتنــوع
االبســتيمولوجي -المنهجــي،
والضغــط إ
ّ
المــدارس ف ي� الغــرب ،لــكان علينــا أن نلتفــت إىل التبايــن
أ
جســدة
فاالنطولوجــي ،أي ش�وط الوجــود المتباينــةُ ،م ّ
� ف
والثقافيــة لوجــود الفــرد ووجــود
االجتماعيــة
البــ�
ّ
ّ
ي
أن
ـ
وأظ
ـع.
ـ
المجتم
ـود
ـ
ووج
ـة
ـ
الطبق
ـود
ـ
ووج
ـة
ـ
الجماع
ـن َّ
ّ
هــذا الحقــل هــو أ
اال ش
كــ� حســماً.
ت
ـ� تعتـ بـ�
حســب قولــة أوغســت كونــت
( )1857-1789الـ ي
ف
ـر� الجديــد الــذي
َّ
أن علــم االجتمــاع ،هــذا الفــرع المعـ ي
ش
قــام هــو بتأسيســه ،لــم يظهــر ّإال بعــد انتقــال البريّــة
يف
مــن المرحلــة ّ
يقيــة ،لتصل
هوتيــة ،إىل المرحلــة
الميتاف� ّ
الا ّ
العلميــة
الوضعيــة ،أي مرحلــة الدراســة
أخـ يـ�اً إىل المرحلــة
ّ
ّ
المجـ ّـردة للوقائــع المتاحــة أمــام الحــس ،وفلســفة العر
الكــ�ى ،والعلــوم الحديثــة،
الصناعــي ،عــر المــدن ب
عــى
قوميــة الطابــعَّ ،
والــدول المركزيّــة ّ
فــإن ظهــور ي
ف
أربعينيــات القــرن
الــوردي نفســه عالـ َـم اجتمــاع ،ي� عـراق
ّ
ف
متأخــرة تعيــش ف ي� عالــم مــا قبــل-
المنــرم ،ي� رقعــة ّ
وضعــي ،يش ـكّل تناقض ـاً ف ي� التعريــف ،أو اســتثناء خارق ـاً
إن جــاز القــول .لقــد واجــه الــوردي مجتمعـاً ال ي ّتســق مــع
مقــوالت علــم االجتمــاع ،فــا وجــود فيــه لفــرد مســتقل
عــن أ
اال�ة الممتـ ّـدة ،أو القبيلــة ،وال عــن الســادة والوجهــاء

واجــه الــوردي ،شــأن علمــاء االجتمــاع العــرب حينهــا،
مجتمعــاً ال ي ّتســق مــع مقــوالت علــم االجتمــاع ،فلــم
يجــد الطبقــات الحديثــة (لقــد ســخر مــن فكــرة وجــود
أ
ف
ورو�) ،ولــم
طبقــة
ّ
إقطاعيــة ي� العــراق عــى الغــرار اال ب ي
دولة-أمــة  ،nation-stateوقــد كانــت
يجــد مجتمــع
ّ
أ
وبخاصــة
اجتماعيــة،
االجــزاء الســتة لكتابــه لمحــات
ّ
ّ
أ
اقيــة ضـ ّـد الوجــود
االج ـزاء المتع ّلقــة فيــه بثــورة  1920العر ّ
ف
ـا� ،أكـ بـ� هجــاء وســخرية لفكــرة وجــود
العســكري ب
ال�يطـ ي
الوطنيــة عــام -1921
والوطنيــة قبــل نشــوء الدولــة
القوميــة
ّ
ّ
ّ
 1924إنشــا ًء مــن فــوق.
وعمليــة.
معرفيــة ،نظريّــة
كانــت هــذه صدمــة
ّ
ّ
وحســب دراســة مريّــة كان يُحتمــل أن يواجــه المريّــون
مشــكلة الــوردي نفســها لــوال أن الجيــل أ
اال ّول منهــم
َّ
درس أ
الــروع �ف
اال ش
ش
ممــا ســاعدهم عــى
ن�وبولوجيــا؛ ّ
ي
اعتمــاد أ
االجتماعيــة لدراســة مجتمعهــم
اال شن�وبولوجيــا
ّ
الفاحيــة ونقاباتــه الحرفيــة أ
(االصنــاف)
ّ
المــري بقُــراه ّ ّ
أ
ف
ـ� فيــه ،وباشــواته،
و ُط ُرقــه
ّ
الصوفيــة وعالــم االزهــر الديـ ي
ش
أن هــذه المشــكلة كانــت مر ّقيــة-
وأفنديّتــه .والواقــع َّ
ف
4
ة-إســامية ي� ٍآن واحــد.
عربي
ّ
مغربيــةّ ،
ّ

 4ـ انظر أحمد موس بدوي“ ،التكوين العلمي السوسيولوجي ف ي� ش
العر� :علم
المرق ب ي
االجتماع بحثاً وتدريساً ف ي� مر والسودان” ،بحث ألقي ف ي� ندوة “مستقبل العلوم
ف
االجتماعية” ،الجزائر ،آذار  ،2012ش
العر� ،العدد ،400
ّ
ونر البحث الحقاً ي� المستقبل ب ي
العربية ،يب�وت ،ص 131فما بعدها.
حزيران  ،2012مركز دراسات الوحدة
ّ

185

186

ثقافة وفنون

ال يكتفي الوردي بتعديل
ضروري البن خلدون،
ّ
الزج
يتعداه إلى
بل
ّ
بمنظومة كاملة من
المقوالت والمفاهيم
المستمدة من علم
ّ
االجتماع الغربي ،ليبني
مفهومه الجديد حول
صراع البداوة والحضارة
هــا نحــن إذاً إزاء علــم
عــر� يحبــو مثقــا ً
اجتمــاع ب ي
ف
ـاىل ،يتفكّك
بعــر اكتشــافه أنَّــه و»مجتمعــه» ي� عــر انتقـ ي
ومدنـاً
فيــه المجتمــع الزراعــي المتجـ ّـزئ قبائـ َـل وطوائــفُ ،
مغلقــة متعاديــة ،هــي ذاتهــا مقســمة إىل أحيــاء ت
مح�بــة
ّ
كابوليــت وآل مونتاجيــو �ف
(تذ ّكرنــا بالتقاتــل ي ف
بــ� آل
ي
مرحيــة روميــو وجولييــت) ،هــو عبــارة عــن عالــم يســوده
ّ
ـيوخ العشــائر ،والســادة أ
واال ش�اف ،والوجهــاء ،وزعمــاء
شـ
أ
أ
الصوفيــة ،واالعيــان ،واالفنديّــة (المو ّظفــون)،
الطــرق
ّ
أ
أ
التجــار وقــادة االصنــاف
اطية
العثمانيــة ،ونقبــاء ّ
ّ
واالرســتقر ّ
الحرفيــة ،يعيــش حقبــة تفــكّك المراتــب القديمــة مــن
ّ
حــرف وصنايــع ،وســادة ش
وأ�اف ومشــايخ ،وعــى مشــارف
بــروز الطبقــات الحديثــة.
ال وجــود هنــا للفــرد ،وال أ
الصناعيــة الحديثــة،
لا ّمــة
ّ
وال للمجتمــع الصناعي-التعاقــدي ،وال للطبقــات محـ ّـددة
المامــح .مــا نفــع علــم اجتمــاع يقــوم عــى ّكل هــذه
الركائــز ،شــبه الغائبــة ،إذن؟
خامسًا :الغوث من ابن خلدون

االســتغاثة بابــن خلــدون تــكاد تكــون واحــدة مــن
أف
ـى الــوردي قــد
الموتيفــات
العربي إ
ة-االسـ ّ
ّ
ـامية ،ولــ� كان عـ ي
دشــن عملــه العلمــي بأطروحــة عــن منطــق ابــن خلــدون
ّ
ش
فــإن االهتمــام
أربعينيــات القــرن العريــن،
أواخــر
َّ
ّ
سوســيولوجياً
بابــن خلــدون بوصفــه مرجعــاً
«محليــاً» أو
ّ
ّ
5
ت
«خاصــاً» بحضارتنــا لــم ينقطــع حــ� ال ّلحظــة.
ّ
 5ـ انظر ،عى سبيل المثال ال الحر ،كتاب سيد فريد العطاس ،القادم من سنغافورة،
باال ي ف
سامية :ابن خلدون” ،عن منشورات
نكل�يّة تحت عنوان “بناة الحضارة إ
الذي شنره إ
اال ّ
جامعة أوكسفورد ،سنة :2013

يف
مسألت�:
يستع� الوردي من ابن خلدون
ي
أرســطية :منطــق االســتقراء
منهجيــة ال
فكــرة
ّ
ّ
()induction؛ أي دراســة الجز ّئيات وصوال ً إىل االســتدالالت
العامــة ،ودراســة الجز ّئيــات تشـ تـ�ط ،بالتعريــف ،البحــث
ّ
ف
االســامي لمفهــوم
ورغــم
.
ــى
التأم
ال
الميــدا�
البعــد إ
ُ
ي
ّ ي
ّ
التجريبيــة
ـة
ـ
المدرس
ـ�
ـ
ع
ـق
ـ
تحق
ـيوعه
ـ
ش
أن
إال
اء،
ر
االســتق
ب
َّ
ّ
اال ي ف
نكل�يّــة (مــن روجــر بيكــون إىل فرانســيس بيكــون).
إ
فكــرة �اع البــداوة والحضــارة باعتبارهــا مقولــة
تحليليــة.
سوســيولوجية
ّ
ّ
لكــن أ
االمــر ال يتوقــف عنــد هــذا الحــد .فالــوردي
َّ
يعيــد بنــاء النظريّــة ،بــل يقلبهــا رأسـاً عــى عقــب .فـراع
ف
ـ� نمطـ ي ف
ـدو� يقــوم بـ ي ف
ـ� متضا ّدين
البــداوة والحضــارة الخلـ ي
يف
يف
ومتفاعلــ� مــن التنظيــم االجتماعــي ،همــا
ومنفصلــ�
المــدن (أو الحـ ف
ـوا�) والبــواديّ .أمــا عنــد الــوردي ،فهمــا
ازدواج قيمــي داخــل المدينــة ،وضمــن الدولــة الحديثــة
اقيــة
ّأوالً .وهــو ،عنــد الــوردي ،نتــاج �اع الحضــارة العر ّ
Syed Farid Alatas, Makers of Islamic Civilization, Ibn Khaldun, Oxford University Press, Oxford, 2013
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مسعى الخصوص ّية
عند الوردي هو توليف
وانفتاح ،بعيدًا عن أ ّية
أثقال أيديولوج ّية ،عدا
عن معارضته للطائف ّية،
واعتقاده بالديمقراط ّية
الليبرال ّية كشكل حميد
للحكم

العربيــة) ثانيـاً ،ثـ ّـم هــو،
مــع محيطهــا البــدوي (الجزيــرة
ّ
�اع بـ ي ف
الغربيــة الوافــدة ثالثـاًّ .ثمــة
ـ� العـراق والحضــارة
ّ
إذن ثــاث صيــغ لمفهــوم �اع البــداوة والحضــارة داخــل
العقــل الجمعــي أ
لاف ـراد القاطنـ ي ف
ـ� ف ي� الحقــل المــدروس،
وهــو �اع قيــم و�اع أنمــاط ســلوك معياريّــة .ال وجــود
ف
الخلــدو� ،حيــث تنتــر البــداوة بفعــل
هنــا للتفاعــل
ي
العصبيــة (التاحــم
تفوقهــا العســكري المرتكــز عــى
ّ
ّ
القــر ب يا�) ،وال انتصــار المدينــة عــى البــداوة بتفكيكهــا
ج�وتهــا االقتصــادي الخالــق
ل ّلحمــة
العصبيــة بفضــل ب
ّ
ش
بــ�ف
يجــره مــن تنافــس ي
لنعيــم العيــش (الــ�وة) ومــا ّ
العصبيــة.
أصحــاب
ّ
وال يكتفــي الــوردي بتعديــل ف�وري البــن خلــدون،
الــزج بمنظومــة كاملــة مــن المقــوالت
يتعــداه إىل
بــل
ّ
ّ
ـر� ،ليبــ�ف
والمفاهيــم المسـ ّ
ـتمدة مــن علــم االجتمــاع الغـ ب ي
ي
مفهومــه الجديــد حــول �اع البــداوة والحضــارة داخــل
ف
الجمعيــة.
و� صلــب الســيكولوجيا
ّ
المــدن ي
يعتمــد الــوردي ف ي� هــذا المســعى عــى المدرســة
أ
ممــن يظهر
السوسـ
مريكيــة .ولعـ ّـل أبــرز ممثليهــا ّ
ـيولوجية فاال ّ
ّ
ش
تأث�هــم مبــا�ة ي� كتابــات الــوردي هــو روبــرت موريســون
ي
أ
ماكيفــر ( ،)1970-1882وهــو رغــم أرومتــه االســكتلنديّة،

أ
ف
مريكيــة (كولومبيــا
عــاش َ
ودرس جـ ّـل حياتــه ي� الجامعــات اال ّ
وغ�هــا) .ومكايفــر هــو صاحــب نظريّــة الجماعــة والتنـ ش
ـا�ف
ي
ت
يســتمد جــذور فكرتهــا مــن مقولــة
الــ�
ّ
االجتماعــي ي
ش
ف
الجماعــة والتنــا� االجتماعــي community and social
أ ف
لمــا� فردينانــد
 disharmonyلــدى 6السوســيولوجي اال ي
تونيــس ( ،)1936-1855رغــم أنَّــه يضيــف إليهــا الكثـ يـ� مــن
تحليلــه للمجتمــع أ
وبخاصــة عالــم البلــدات
االســكتلندي،
ّ
ش
مبــا� مــن
غــ�
والقــرى
تأثــ� ّأول ي
الصغــ�ة .وهــذا ي
ي
أ
ف
لمانيــة ي� تفكـ يـ� الــوردي يأتيــه مــن المدرســة
المدرســة اال ّ
أ
7
بــد أن نضيــف اســم جــورج
لمانيــة ب
عــ� ماكيفــر .وال ّ
اال ّ
مؤســس مدرســة «التفاعــل
هربــرت ميــد ( 1863ـ ّ )1931
الرمــزي» الـ تـ� تجمــع بـ ي ف
ـ� مقــوالت علــم االجتمــاع وعلــم
ي
أ
ف
مــ� يك (علــم النفــس
النفــس االجتماعــي ي� جناحــه اال ي
الســلوك) ،الــذي تأثــر بــه هربــرت ميــد نفســه .ورغــم
ي
ف
ـإن بعضاً
عــدم ورود اســم ميــد ي� ثنايــا كتابــات الــوردي ،فـ َّ
البعــد الســيكولوجي
وبخاص
مــن أفــكاره ماثلــة عنــده،
ّ
ــة ُ
ف
االجتماعيــة،
ـ�) ف ي� الفــرد كمــا هــو ماثــل ي� الحيــاة
ّ
(النفـ ي
أن أرومتهــا ليســت
وهــي فكــرة أثـ يـ�ة عنــد الــوردي ،رغــم َّ
ة-ســلوكية.
سيكولوجي
سوســيولوجية ،بــل
ّ
ّ
ّ
6 . Ferdinand Toennis, Community and Society )Gemeinschaft und Gesellschaft(, introduced by John Samples, )Transaction Publishers, 1988(.
سوسيولوجية” ،الصادر عام ،1917
 7ـ أعمال ماكيفر غزيرة ،أبرزها “الجماعة ،دراسة
ّ
و”عنا� علم االجتماع” الصادر عام  ،1920و”المجتمع” الصادر عام 1931
Robert Morrison McIver, Community, a Sociological Student )1917(; Elements of Social Science )1920, Methuen, 1949(; Society, a Textbook of Sociology )1931, Farrar and Rinehart, 1949(; Community, A Sociological Student,
Frank Cass, 1970
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ما يزال علم االجتماع
عندنا يواجه دولة
احتكار ّية تهيمن على
مؤسسات الثقافة وعلى
ّ
إنتاج المعرفة

أ
لمانيــة ف ي� الــوردي جــاء
تأثــ� المدرســة
ي
التاريخيــة اال ّ
ّ
ش
ش
ش
مــن عـ ّـدة مســارب ،مبــا�ة وغـ يـ� مبــا�ة .التأثـ يـ� المبــا�
أ ف
ـا� كارل مانهايــم (،8)1947-1893
جــاءه مــن ف المجــري االلمـ ي
ـتمد منــه
المختــص ي� علــم اجتمــاع المعرفــة ،الــذي اسـ ّ
الــوردي فكــرة انقســام الوعــي ف ي� المجتمــع المغلــق
االجتماعيــة،
تعــدد الروابــط
والمجتمــع المفتــوح وفكــرة ّ
ّ
مثــل أ
الصغــ�ة (الطائفــة)،
اال ّمــة ،المدينــة ،الجماعــة
ي
الطبقيــة الممـ ي ف
ـ�ة
الجيــل ،حيــث ال تقتــر عــى الروابــط
ّ
لكــن اشــتغاالت مانهايــم
أســماىلَّ .
للعــر فالصناعي-الر ف ي
وبخاصــة
كانــت تــرب جذورهــا ي� أفــكار مــن ســبقوه،
ّ
السيوســيولوجي والفيلســوف أ
اال ف
لمــا� فردينانــد تونيــس.
ي
أ
لمانيــة،
وعليــه ،فـ َّ
ـإن تأثـ يـ� فردينانــد تونيــس ،والمدرســة اال ّ
ف
ش
عــ� مانهايــم،
غــ� مبــا� ب
ي� الــوردي جــرى عــى نحــو ي
وبصــورة غـ يـ� مبـ ش
ـا�ة ،بعــد التأثـ يـ� المنقــول مــن ماكيفــر.
خالصة وإسقاط على الحاضر

الخصوصيــة عنــد الــوردي هــو توليــف
مســعى
ّ
أيديولوجيــة ،عــدا عــن
وانفتــاح ،بعيــداً عــن أيّــة أثقــال
ّ
اليــة
معارضتــه
اطيــة ب
اللي� ّ
للطائفيــة ،واعتقــاده بالديمقر ّ
ّ
ف
ش
العقــا�،
كشــكل حميــد للحكــم ،وســعيه لنــر الفكــر
ي
وعظيــة الكتابــة إىل
وهــو ف ي� هــذه التوليفــة يخــرج مــن
ّ
صاحيــة ف ي� عــدد مــن
اال
البحــث ،رغــم أنَّــه حمــل أفــكاره إ
ّ
الكتــب ت
الــ� حظيــت بانتشــار واســع ،خصوصــاً نقــده
في
لل� ّمــت الديــ� واالنقســام الطائفــي (و ّعــاظ السـ ي ف
تف
ـاط�)،
ي
الغربيــة مــن دون تمحيــص
ونقــده إالســقاطات المقــوالت
ّ
العــر� (مقــوالت الطبقــة ،والفــرد،
نقــدي عــى الواقــع
بي
أ
وأيضــاً ،ف ي� حــدود :مفهــوم اال ّمــة).
عــى الــوردي تكشــف عــن مشــكلة
إن تجربــة
َّ
ي
8 . Karl Manheim, Ideology and Utopia, an introduction to the sociology of
knowledge, )1936(, Routledge, London 1954

ف
يف
ـر�،
السوسـ
ـيولوجي� العــرب ي� مبتــدأ لقائهــم بالفكــر الغـ ب ي
كمــا تكشــف عــن قــدرة البعــض منهــم عــى ابتــكار أشــكال
جديــدة مــن المقاربــات .كانــت تلــك هــي البدايــات ،فمــا
هــو الحــال آ
االن؟
يمكــن أن نعتمــد مســحاً
ميدانيــاً أجــري مــع فريــق
ّ
ف
االجتماعيــة ي� الجامعــات
كبـ يـ� للبحــث ف ي� وضــع العلــوم
ّ
اقيــة 9.وقــد نوقشــت اســتنتاجات الفريــق ف ي� ورش
العر ّ
ف
وعمــان وبغــداد وأربيــل.
عمــل عقــدت ي� ٍّكل مــن بـ يـ�وت ّ
وهــذه االســتنتاجات تصـ ّـح ،بمقاديــر متفاوتــة ،عــى وضــع
ش
أن هنــاك
المــرق
االجتماعيــة ف ي�
العلــوم
العــر� ،مــع َّ
ّ
بي
ت
ف
ّ
لكــن
دومــاً اســتثناءات
ســتظل ،ويمكــن االعــ�از بهــاَّ ،
العامــة كالحــة.
الصــورة ّ
العر�
يمكــن القــول باحـ تـ�ازَّ :
إن الفكــر السوســيولوجي ب ي
مــا يـزال يفتقــر إىل تعـ ّـدد التمثــات ،وإن كان ّثمــة فيــه مــن
فانــه يعيد إنتــاج التمثــات أ
أ
العالمية
يديولوجيــة
اال
تعـ ّـددَّ ،
ّ
ّ
المســتوطنة وســط المثقفـ ي ف
وقوميــة
ـ� العــرب مــن ماركسـ ّـية
ّ
ف
ـر� (بمــا فيــه
ب
ولي� ّ
اليــة ،وخصوصـاً ي� مثقفــي المـ شـرق العـ ب ي
ة-االجتماعية
السياســي
حــدة الراعــات
مــر) ،بســبب ّ
ّ
ّ
أن
والحــروب إ
قليميــة .وناحــظ هنــا بشــكل عابــر َّ
اال ّ
ف
ـر�
إ
االنتــاج الفكــري السوســيولوجي وغـ يـ�ه ي� المغــرب العـ ت ب ي
ف
ف
ش
ـ� أعمــق قياس ـاً بنظـ يـ�ه المــر ي�،
يتمـ ي ّـ�
بطابــع علمي-تقـ ي
ف
وبخاصــة ي� تونــس والمغــرب ،ولعـ ّـل هــذا التبايــن بحاجــة
ّ
ميدانيــة مقارنــة.
ـة
ـ
اس
ر
اىل د
ّ
وعمــى عــام ف ي� الفكــر
هنــاك أيضــاً فقــر نظــري
ي
محليــاً ،مقابــل ثــراء
العــر� المنتــج
السوســيولوجي
ّ
بي
عالميــاً (أي
نســ� ف ي� هــذا الفكــر
العــر� نفســه المنتــج ّ
بي
بي
أجنبيــة) .وهنــاك عــداء مســتحكم لــدى أوســاط
بألســن
ّ
عربيــة لبعــض أو لمعظــم النظريّــات
ـة
ـ
ي
ة-عقائد
دوغمائي
ّ
ّ
ّ
الغربيــة .وبوســع المــرء أن يتصفّــح
ة
السوســيولوجي
ّ
ّ
العالميــة عــن أغلــب بلــدان ش
المــرق،
الــدور
منشــورات
ّ
ـ� أ
االجانــب يفــوق عــدد المؤلفـ يـ�ف
أن عــدد المؤلفـ ي ف
ليجــد َّ
الوطنيــ�.ف
ي
مــا يـزال علــم االجتمــاع عندنــا يواجــه دولــة احتكاريّــة
مؤسســات الثقافــة وعــى إنتــاج المعرفــة،
تهيمــن عــى ّ
ـلطانية،
ـلطية ،توتاليتاريّة ،سـ ّ
ســواء أكانــت هذه الدولــة تسـ ّ
ف
اقية،
 9ـ انظر“ :مسح العلوم
اقية” ،معهد دراسات عر ّ
االجتماعية ي� الجامعات العر ّ
ّ
ف
ف
ف
اقي� من بينهم الدكاترة:
يب�وت .2008 ،وقد شارك ي� هذا البحث ثلة من
الباحث� العر ي
ي
ش�زاد النجار ،وحيدر سعيد ،ويح� الكبي� ،وأسماء جميل... ،ولهم يرجع الفضل �ف
ي
ي
ي
ي
المفصلة.
جمع حشد من البيانات والمعطيات
ّ
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ة-إصالحيــة ،ولعـ ّـل االســتثناء الوحيــد هــو
الي
أم شــبه ب
ّ
لي� ّ
لبنــان كدولــة ،ووجــود جــزر صغـ يـرة مــن فــروع جامعــات
ذاتيــاً ف ي�
عالميــة تتم ّتــع بقــدر مــن االســتقالل المنضبــط ّ
ّ
العربيــة كمــا شأ�نــا ســابقاً .وســواء أكان
البلــدان
بعــض
ّ
ّ
حداثيــة أم عــن
ة
طي
ل
تســ
دولــة
الحديــث يــدور عــن
ّ
ّ
ف
دولــة تقليديّــة ،فإنَّهــا ي� ّكل الحــاالت ذات منحــى فكــري-
أيديولوجــي واحــدي ،تهيمــن عــى ســوق المعلومــات ،كمــا
تهيمــن عــى إنتــاج المعرفــة والمعلومــات وتداولهــا .ومــا
أكاديميــة خاضعــة
مؤسســات
ّ
يــزال هــذا العلــم حبيــس ّ
بمعظمهــا لقيــود دولــة احتكاريّــة ،وتفتقــر إىل الحريّــات
الفكريّــة بمســتواها العالمــي.
ف
و� شــقّه النظــري ،مــا يــزال هــذا العلــم يواجــه
ي
طائفيــة).
ـامية (أو
ّ
ـامية أو غـ يـر إسـ ّ
أيديولوجيــا مغلقــة إسـ ّ
الميدانيــة ،فمــا ي ـزال علــم االجتمــاع
ّأمــا ف ي� شـ ّـق أبحاثــه
ّ
النوعيــة» ف� مـ ي ز
يواجــه تحـ ي ّ ز
ـ�ان
قيميــة تعتـ بـره «واطــئ
ـ�ات ّ
ّ ي
ـ� .وبالفعــل مــا تـزال أقســام علــم االجتماع
فالذهرثــن المراتـ ب ي
الجامعــات العربيــة (تســتقبل الطــاب أ
الد�ن
ي� ك ـ ة مــن
ّ
درجــة) ف ي� أنظمــة تعليــم جامعــي شــعبويّة تقبــل ّكل
خريجــي المــدارس الثانويّــة ف ي� الجامعــات بــرف النظــر
(ويصــح ذلــك عــى العــراق
تخرجهــم
ّ
عــن درجــات ّ
أ
ن
عربيــة أخــرى) ،ومــا
بــ� دول
والردن وســورية ومــر ،ي
ّ
تــدرس ف ي�
تــزال حقــول ي
كثــرة مــن علــم االجتمــاع ال ّ
العربيــة ،ومنهــا سوســيولوجيا
الكثــر مــن الجامعــات
ي
ّ
الديــن ،وسوســيولوجيا الجنــدر ،وسوســيولوجيا الح ـركات
االجتماعيــة ،حيــث هنــاك نحــو ثالثـ ي ن
ـ� حق ـا ً مــن حقــول
العلــومّ االجتماعيــة غائبــة عــن مناهــج الدراســة �ف
ّ
ي
العربيــة.
الجامعــات
ّ
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خلدون النقيﺐ:
نتاج سياقات اجتماع
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ّ
المفكرين االجتماعيين االنتقاديين
«خلدون النقيب واحد من
والتصادميين...الذين تركوا بصماتهم على مسيرة الفكر
النقدي العربي والثقافة الكويت ّية والعرب ّية الجديدة
المعاصرة .تم ّيز بموسوع ّية معرف ّية وروح ناقدة وصريحة،
وا ّتسمت أبحاثه وكتاباته بالتناول العميق والشمولي،
الجادة الهادفة والنظرة النقد ّية بعيدة المدى،
والمعالجة
ّ
وإطاللته الموسوع ّية على علوم االجتماع والسياسة.»...
شاكر فريد حسن *

ع ّية وﺛقاف ّية متم ّيﺰة

المتمدن:
عر� آخر يغيب :خلدون النقيب ،رجل المبادئ وصوت العقل” ،عى موقع الحوار
ّ
* شاكر فريد حسن“ ،مفكّر ب ي
https://bit.ly/2pKTZui
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بقلم :
باقر النجار
عالم اجتماع من البحرين

1

ف
االجتماعية
وتوجهاتــه
يمثــل إ
االنســان ي� أفــكاره ومواقفه ّ
ّ
والثقافيــة والسياســية نتاجــاً للســياقات المكانيــة الــ�ت
ّ
ّ
ّ
ي
هــو جــزء منهــا؛ ونعـ ف
ـ� بالمــكان ذلــك الفضــاء االجتماعــي
ي
ف
اجتماعيــة
وقــوى
وثقــا�
اجتماعــي
بمــا يحملــه مــن إرث
ّ
ي
ثقافية مشـكّلة
وسياسـ ّـية وأنمـ
ـاط إنتــاج اقتصــادي وتمثــات ّ
أ
االجتماعيــة
وتوجهاتهــم
ـاىل أفــكار االفـراد والجماعــات ّ
ّ
بالتـ ي
والثقافيــة ومواقفهــم السياسـ ّـية وعاقتهــم بمركــز القـ ّـوة
ّ
والســلطة ف� الداخــل والخــارج .كمــا نعـ ف
ـ� بذلــك أيض ـاً،
ي
أ
والصغــ�ة ي ت
يمــر بهــا
الــ�
ة
الكبــ�
والمواقــف
االحــداث
ي
ي
ّ
في
الفــرد أو يعايشــها ،ت
يتبــ� موقفــاً
تمــى عليــه أن ّ
والــ� ي
ي
معلن ـاً أو مسـ ت
ـت�اً منهــا.
الشــخصية والمواقــف الفكريّــة
الســمات
ونعتقــد َّ
ّ
أن ّ
والسياسـ ّـية لخلــدون النقيــب ،لــم تكــن ّإال وليــدة لتلــك
ت
الســياقات والمح ّطــات ت
الــ�
مــر
ّ
الــ� ّ
ي
بهــا ،والجماعــات ي
تشــابك (تعامــل) معهــا أ
واالحــداث الـ ت
مر بهــا والمح ّطات
ـ�
ي أّ
ت
االوىل مــن حياتــه ف ي�
ـ� تو ّقــف عندهــا .فمرحلــة النشــأة
الـ ي
مدينــة البــرة مــرور ًا بمدينــة بغــداد والكويــت والقاهــرة
وبـ يـ�وت والمملكــة المتحــدة وفرنســا والواليــات المتحــدة
أ
مريكيــة ،قــد طبعــت بصماتهــا عــى نمــط حياتــه وعــى
اال ّ
نتاجــه الفكــري وعــى مواقفــه ودعواتــه السياسـ ّـية ،وهــي
مواقــف ودعــوات تمثلــت ف� ســلوكه تجــاه أ
االحــداث
ي
الـ تـ� حولــه ،ف
االجتماعيــة والسياسـ ّـية
ـوى
ـ
و� عاقاتــه بالق
ّ
ي
ي
المختلفــة ،بمــا فيهــا عاقتــه بمركــز الســلطة ف ي� المجتمــع.
عر� آخر يغيب :خلدون النقيب ،رجل المبادئ وصوت
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 -1البصرة وسنوات النشأة األولى:

ف
ف
ـبتم� (أيلــول)
ُولــد خلــدون النقيــب ي� البــرة ي�  16سـ ب
 ،1941وهــو ف ي� هــذا ينتمــي لـ بـ�ج العــذراء ،وال أعتقــد أنَّــه
قــد أخطــأ ف ي� صفاتــه مــا يحملــه هــذا الـ بـ�ج مــن صفــات
يّ ف
بضمــ�ه الم ّتقــد
يتمــ�
أالفــراده؛ فخلــدون النقيــب
ي
يّ ف
الشــخى
والمتمــ� .وي ّتصــف ســلوكه
وبعلمــه الغزيــر
في
والرصانــة والمنطــق والجــرأة ي�
وعملــه العلمــي بالعمــق ّ
ـخصية ت ّتســم بالحساسـ ّـية المفرطــة
الطــرح ،أ كمــا أنَّــه شـ أ ّ
أ
ف
تجــاه االشــخاص واالحــداث واالشــياء؛ بمعــ� التفاعــل
ـا� مــع آ
والتواصــل الفكــري إ ف
االخريــن ،وهــو ف ي� هــذا
واالنسـ ي
ـانية بقطاعــات واســعة
قــد احتفــظ
بعاقــات فكريّــة وإنسـ ّ
مــن أ
ف
العربيــة وخارجهــا.
االشــخاص ي� المنطقــة
ّ
أ
ت
الــ� ينحــدر منهــا
وأعتقــد َّ
أن البيئــة االرســتقر ّ
اطية ي
شــخصيته
خلــدون النقيــب قــد شــكّلت جــزء ًا مــن
ّ
ش
وطبيعتــه النخبويّــة؛ فهــو ســليل عائلــة النقيــب ،أ�اف
بغــداد والبــرة .وقــد كانــت البــرة ف� ت
فــ�ات نشــأته
ي
ف
ـر� ،ومركــز التقــاء الشــمال؛
وقبلهــا حــا�ة الخليــج ف العـ ب ي
أي بغــداد ومــا يعلوهــا ي� الجنــوب؛ أي الخليــج والجزيــرة
العربيــة وبــاد فــارس .وقــد ال يمثــل هــذا االلتقــاء
ّ
ً
افي ـاً أو اتصــاال ً شبريّ ـاً فحســب ،بغيــة منافــع
ر
جغ
ا
تماس ـ
ّ
ّ
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ّ
شكلت البيئة
األرستقراط ّية التي
ينحدر منها خلدون
النقيب جزءًا من
شخص ّيته وطبيعته
النخبو ّية

«تحرشــات» بعــض القــوى
تحالــف قــد فرضــت ف�ورتــه
ّ
2
الدوليــة ف ي� الخليــج.
قليميــة ولربّمــا
إ
ّ
اال ّ

وتجــارة ،بقــدر مــا مثلــت البــرة ف
بحا�تهــا مركـزاً اللتقــاء
باالعــراق والمذاهــب أ
االفــكار أ
أ
واالديــان قبــل أن تكــون
مرك ـزاً اللتقــاء البـ شـر وتبــادل المنافــع .كمــا أنَّهــا بحالتهــا
مؤسســاتها وتعليمهــا
الحداثيــة وطابعهــا الحـ فـري ِ
ّ
وقـ َـدم ّ
أ
تأثــ� ف ي� ســكّانها .تعاطــت مــع االفــكار
قــد مثلــت مركــز ي
أ
ت
اكية ،وتفاعلــت مــع حـركات
واالطروحــات
القوميــة واالشــ� ّ
فّ
ف
العــر� ،تلــك
الوطــ� � الخليــج والوطــن
التحــرر
ّ
ي
المطالبــة يبالتخ ّلــص مــن االســتعمار ب ي أ
االجنــ� �ف
كات
الح ـر
بي ي
أ
والخمســينيات ،وهــي مدينــة قــد جمعــت
ربعينيــات
اال
ّ
ّ
بــ� ســكّانها العــرب ببدوهــم ف
يف
وحرهــم ،كمــا جمعــت
أ
الهنــود والفــرس واالعاجــم .كمــا أنَّهــا وبفعــل حالتهــا
المتقدمــة قــد مثلــت بالنســبة إىل
االجتماعيــة واالقتصاديّــة
ّ
ّ
وغ�هــا مركــز
س ـكّان جنــوب الخليــج :الكويــت والبحريــن ي
جــذب ومح ّطــة لاســتقرار وتبــادل المنافــع والتناســب.
الكثــ� مــن ســكّان الخليــج
ففيهــا وعــى أطرافهــا ،نشــأ
ي
ف
ـر� .وقــد مثلــت قريــة الزبـ يـ� ،البراويّــة ي� موقعهــا
العـ ب ي
ف
والنجديّــة ي� ســكانها ،نموذج ـاً لحالــة التعايــش والتمــاس
ت
ـ� عاشــتها البــرة ف ي� ســنواتها الســابقة .كمــا أنَّــه مــن
الـ ي
البــرة (قبــل تكويــن العــراق الحديــث) كان خــروج ّأول
ـ� حـكّام الخليــج وأمرائــه ،ذاك الــذي جمــع بـ ي ف
تحالــف بـ ي ف
ـ�
ف
ـ� كعــب (ح ـكّام
آل الصبــاح (ح ـكّام إمــارة الكويــت) وبـ ي
إمــارة المحمــرة) وآل النقيــب ش
(أ�اف البــرة) ،وهــو

ت
الــ� ولــد وعــاش فيهــا النقيــب ســنواته
أ فالبــرة ي
تضــم عربــاً مــن أهــل البــرة وعجمــاً
االوىل ،كانــت
ّ
وأقليــة
وهنــوداً ،كمــا أنَّهــا كانــت
ّ
أغلبيــة مســلمة ّ
تضــم ّ
اقيــة .كمــا كانــت تجتمــع فيهــا
مســيحية ويهوديّــة عر ّ
ّ
بــ�ف
تشــكيات
اجتماعية-اقتصاديّــة مختلفــة ،جمعــت ي
ّ
الزراعــة والتجــارة والبحــر ،وهــي بيئــة بحكــم طبيعتهــا
مهمــة مــن قنــوات االندمــاج
المختلطــة قــد مثل فــت قنــاة ّ
االجتماعــي والثقــا� ي ف
ة-الثقافيــة
االجتماعي
المكونــات
بــ�
ّ
ّ
ّ
ي
المش ـكّلة لس ـكّانها .فالمــدن المط ّلــة عــى البحــر وبفعــل
حيــاة البحــر والصيــد والتجــارة والزراعــة ،تفقــد ســاكنيها
المتوحشــة ،وتفــرض عليهــم ف�ورات الحيــاة
عصبياتهــم
ّ
ّ
آ
التســامح والتعايــش والقبــول باالخــر المختلــف.
 -2بغداد وسنوات التكوين السياسي
والفكري:

ف
ـا� عاصمــة
لــم تكــن بغــداد ف ي�
ّ
ثاثينيــات القــرن المـ ي
اقيــة الجديــدة ومركــزاً للحكــم الهاشــمي
للدولــة العر ّ
الجديــد فحســب ،بقــدر مــا كانــت تمثــل فضــاء نشــطاً
االفــكار أ
تتصــارع فيهــا أ
االجتماعيــة
واالطروحــات والقــوى
ّ
والسياسـ ّـية التقليديّــة والجديــدة ،المتش ـكّلة ف ي� المجتمــع
الع ـر تا� الجديــد .فقــد مثلــت حـ ف
ـا�ة بغــداد الجديــدة،
ي
العربية ،1925-1897 :القاهرة ،دار
السياس إالمارة عربستان
 2ـ مصطفى النجار ،التاريخ
ّ
ي
المعارف( ،بدون تاريخ).
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عرف النقيب بيسار ّيته
المبكرة في أطروحاته
ومواقفه السياس ّية،
التي يبدو أ َّنها قد جاءت
بفعل قربه من الكوادر
االشتراك ّية والشيوع ّية
في المجتمع العراقي

ف
ومنــذ ش
المــا� ،فضــا ًء للتشــكيل
ينيــات القــرن
عر ّ
ي
العــر تا� ،كمــا بــدأت �ف
ف
الطبقــي الجديــد ي� المجتمــع
ي
ي
ت
ـ� حكمت
أحضانهــا تتشـكّل الطبقــة السياسـ ّـية
الجديــدة الـ ي
ت
ش
ـ� تز ّعمهــا الريــف
العربيــة الكـ بـ�ى الـ
العـراق بعــد الثــورة
ّ
بالبيــت الهاشــمي ي لحكــم العـراق �ف
ت
ف
ـ� جــاءت
ي
حسـ يـ� ،والـ ي
عــام  .1921حكــم الع ـراق ثاثــة مــن الملــوك الهاشـ ي ف
ـمي�،
وهــم الملــك فيصــل أ
اال ّول والملــك غــازي والملــك فيصــل
الثـ ف ف
و� عهودهــم تـ ّ
ـوىل رئاســة الــوزراء كثـ يـ�ون وتعاقب
ي
ـا� .ي
عــى الع ـراق العديــد مــن الــوزارات لربّمــا أشــهرها وزارة
ف
الكيــا� ووزارة
عــاىل
ي
عبــد الرحمــن النقيــب ووزارة رشــيد ي
عبــد المحســن الســعدون ووزارة نــوري الســعيد المعــروف
والعربيــة.
اقيــة
بحنكتــه وشــكيمته
ّ
ووطنيتــه العر ّ
ّ
الممتــدة منــذ تأســيس
فــإن المرحلــة
ّ
وبشــكل عــامَّ ،
ت
الهاشــمية حــ� االنقــاب الــذي قــاده زعمــاء
المملكــة
ت ّ
ف
الجيــش الع ـر يا� ممث ـا ً ي� عبــد الكريــم قاســم والعميــد
عبــد الســام عــارف ،ف ي� يوليــو (تمــوز) مــن عــام ،1958
قــد ي ّ ف
انيــة نشــطة ومشــاريع لبنــاء
تمــ�ت بحركــة عمر ّ
البنيــة أ
االساسـ ّـية ومحاولــة نـ شـر التعليــم وتطويــره .كمــا
الكــ�ى بأطروحاتهــا الوحدويّــة
العربيــة ب
تركــت الثــورة ف ّ
ت
والقوميــة أثرهــا ي� المجتمــع العــر يا� الــذي تمثــل تلــك
أ ّ
والتوجهــات الـ ت
ـ� ســاعدت فيمــا بعــد ،وتحديــداً
ـكار
االفـ
ّ
ي
أ
والخمســينيات ،عــى أن تكــون البيئــة
ربعينيــات
ف ي� اال
ّ
ّ
اقيــة خصبــة لتشــكّل ثاثــة مــن أقــوى التنظيمــات
العر ّ
ت
العربيــة ،وهــي الحركــة
مــرت بالمنطقــة
ّ
ّ
الــ� ّ
السياســية ي
ف
ف
العربيــة ممثلــة ي� حركــة القوميـ يـ� العــرب وحــزب
القوميــة
ّ
ّ
ت
ـر� االشــ� ياك الــذي مثــل العـراق أحــد أقاليمــه
ـ
الع
ـث
البعـ
بي
ف
ف
المــا�،
أربعينيــات القــرن
القويّــة منــذ تأسيســه ي�
ّ
ي

أ
ت
ـ� للعـراق ووضعــه تحــت الوصايــة
ح أــ� االجتيـ فـاح االمريـ ي
الشــيوعية
مريكيــة ي� مــارس (آذار)  ،2003والحركــة
ّ
اال ّ
أ
ف
ت
ـيوعية
ـ� تش ـكّلت ي� أحــد أقــوى االح ـزاب الشـ ّ
فالعر ّ
اقيــة الـ ي
ت
الثمانينيــات .لقــد كانــت
العربيــة حــ� نهايــة
ي� المنطقــة
ّ
ّ
ف
ف
و� �اعاتها
حـركات وقــوى شـكّلت يف� �اعهــا مــع الدول تــة ي
ـياس الع ـر يا� الجديــد مــن
ّ
الداخليــة الوعــي الثقـ ي
ـا� فوالسـ ي
أ
ف
المدرسـ يـ� واالســاتذة
ـاط
ـ
أوس
�
وحضورها
ـا
ـ
تغلغله
خــال
ّ
ي
اقيــ�.ف
ف
والمثقفــ� والك ّتــاب العر ي
ي
أن دراســة النقيــب ف ي� مرحلتهــا الثانويّــة
وأعتقــد َّ
ـاىل
والجامعيــة ف ي� العـراق قــد جعلتــه مشــدوداً إليهــا؛
وبالتـ ي
االطروحــات أ
مســتقب ّا ولربمــا متبني ـاً للكثــ� مــن أ
واالفــكار
ي
ّ
ً ّ
ف
ت
ت
ـ� وجــدت طريقهــا ي� مــا بعــد إىل
القوميــة واالشــ� ّ
ّ
اكية الـ ي
مواقفــه السياسـ ّـية وكتاباتــه الفكريّــة ،بــل إنَّــه قــد عــرف
ف
ت
ـ�
بيســاريّته المبكــرة ي� أطروحاتــه ومواقفــه السياسـ ّـية ت الـ ي
اكية
يبــدو أنَّهــا قـ فـد جــاءت بفعــل قربـ تـه مــن الكــوادر االشــ� ّ
والشــيوعية ي� المجتمــع العــر يا� أو انخراطــه ضمنهــا.
ّ
ف
أن اهتمــام
ـول
ـ
يق
و� هــذا
محمــد الرميحــي« :وأحســب َّ
ّ
ي
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على الرغم من تأثر
النقيب باألطروحة
اليسار ّية في التحليل،
ّ
ظل ينظر
فإ َّنه مع ذلك
إليها من خالل انتمائه
العربي
الشــيوعي العــر تا� وأنصــاره ،أ
بالكثــ�
االمــر الــذي دفــع
ي
ي
ـر� :لبنــان
ـ
الع
ـوار
ـ
الج
دول
إىل
ـال
ـ
االنتق
مــن قياداتــه إىل
بي
ش
والغربيــة.
وســورية ومــر أو إىل دول أوروبــا الر ّقيــة
ّ
وقــد كان قــرب خلــدون أو انخراطــه ف ي� أنشــطة اليســار
العــر ت يا� وتحديــداً الحــزب الشــيوعي العــر ت يا� كفيــا ً بــأن
يجعــل منــه هدفــاً النتقــام النظــام الجديــد ف ي� العــراق
الــذي كان يقــوده عبــد الســام عــارف حينهــا متحالفـاً مــع
يف
البعثيــ�.
ـر� الــذي انتمــى إليه
ـياس بفكــر اليســار العـ ب ي
ف(خلـ تـدون) السـ ي
ت
المعمقــة فيهّ ،ثم
ي� فــ�ة أوىل مــن فــ�ات حياتــه وقراءاتــه
ّ
كونــا لــدى خلــدون
ـر�( ،قــد) ّ
ا ّطاعــه عــى المنهــج فالغـ ب ي
النقيــب تلــك الفـرادة ي� التنــاول االجتماعــي ،وهــي فـرادة
العــر�»،
قدمــت إضافــات للعمــل العلمــي االجتماعــي
ّ
بي
ف
ت
ـ� تناولــت قضايــا السياســة
تمثلــت ي� كتاباتــه
ّ
العلميــة الـ ي
ف
3
ش
ـر�.
والمجتمــع ي� المــرق العـ ب ي
اقيــون ،ف ي� عهــد الزعيــم عبــد
كان
الشــيوعيون العر ّ
ّ
ت
الكريــم قاســم ،جــزءاً مــن الحكــم حــ� االنقــاب الــذي
البعثيــون
تز ّعمــه عبــد الســام عــارف ،والــذي شــارك فيــه
ّ
ف
ـر ،بعــض
العر ّ
اقيــون ي�  8بف�ايــر (شــباط)  ،1963وهــذا يفـ ّ
ش
ـ�ء انتقالــه المفاجــئ مــن بغــداد إىل القاهــرة والتحاقــه
الـ ي
ف
بجامعــة القاهــرة ي� العــام ذاتــه ( )1963الــذي تـ ّـم فيــه
االنقــاب عــى عبــد الكريــم قاســم .وقــد عايــن عــى إثــره
بحــق قيــادات الحــزب
حمــات مــن التنكيــل واالعتقــال ّ
 3ـ خلدون النقيب ،آراء ف� فقه التخلّف ،ب�وت ،دار ت
السا� 2002
ي
ي
ي

لقــد شــكّل قــرب النقيــب مــن الحركــة اليســاريّة
اقيــة بشــكل عــام أو انخراطــه فيهــا فهمــه ومدخلــه
العر ّ
ف
أ
البنــا� التاريخــي الــذي بــدا ســمة بــارزة ي� كتاباتــه عــن
ي
ـر� والخليجــي ،كمــا قــد يكــون تأثــره ببعــض
المجتمــع العـ ب ي
أ
الشــموىل لحالــة
طــور فهمــه
االطروحــات
القوميــة قــد ّ
ّ
ي
العربيــة ،كمــا هــو فهمــه لعاقــة
التخ ّلــف ف ي� المنطقــة
ّ
العالميــة ف ي� أوروبــا
ـمالية
ّ
ـر� بمنظومــة الرأسـ أ ّ
المجتمــع العـ ب ي
مريكيــة ،وهــو فهــم
الغربيــة والواليــات المتحــدة اال ّ
ّ
لــم يــد ُع النقيــب فيــه ،كمــا فعــل الكثـ يـ� مــن أصحــاب
ـر� ،إىل القطيعــة مــع الغــرب ،بقــدر
الفكــر اليســاري العـ ب ي
ـر� وقــدرات الغــرب
أن إ
مــا وجــد َّ
االرث االســتعماري الغـ ب ي
والتكنولوجيــة والعســكريّة الفائقــة تجعــل
االقتصاديّــة
ّ
ش
منــه قـ ّـوة قــادرة دائمـاً عــى فــرض �وطــه عــى مجتمعات
العالــم الثالــث.
ـر� عــى أنَّــه «نظــام
لقــد نظــر خلــدون إىل الوطــن العـ ب ي
ـياس وحضــاري مخـ تـ�ق بشــكل كامــل مــن قبــل الــدول
سـ ي
ت
الــ� تهيمــن عــى العالــم .بــدأت هــذه
إ
اال بم� ّ
ياليــة ي
بعمليــة البلقنــة وانتهــت إىل ال ّلبننــة .والبدايــة والنهايــة
ّ
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كان النقيب يرى َّ
أن
الغرب قد ارتكب
ضد
سلسلة من الجرائم
ّ
اإلنسان ّية ،لم يمحها
اعتراف بعض قادتهم
بها

تحولــت إىل
حالتــان تكــون فيهمــا الجماعــات
الوطنيــة قــد ّ
ّ
ياليــة المتنافســة وتتاعــب
ش�اذم تتب ّناهــا الــدول إ
اال بم� ّ
ســياس متناســق قابــل
بهــا ،مانعــة اندماجهــا ف ي� كيــان
ي
للحيــاة بشــكل مســتقل عــن هيمنتهــا .ويمكــن التعبـ يـ� عــن
«التبعيــة» أو
تاريخيــةّ ،إمــا بفكــرة
هــذا االخـ تـ�اق ،كحقيقــة
ّ
ّ
4
بفكــرة «المســألة ش
الر ّقيــة».
وعــى الرغــم مــن تأثــر النقيــب أ
باالطروحــة اليســاريّة
ف ي� التحليــل ،فإنَّــه مــع ذلــك ظـ ّـل ينظــر إليهــا مــن خــال
ـر� ،ويبــدو هــذا واضح ـاً تحديــداً ف ي� موقفــه
انتمائــه العـ ب ي
ت
الــ� كان إبّــان النكســة أحــد
القضيــة
مــن
ّ
ّ
الفلســطينية ي
ف
مقاتليهــا ،كمــا ي� نظرتــه إىل التجربــة النا�يّــة ،رغــم
بوليســية الدولــة النا�يّــة .فهــو ف ي� تحليلــه لمــأزق
ّ
القضيــة
ـى
ـ
ع
ـاء
ـ
«القض
أن
ـرى
ـ
ي
ا
ـ
مث
ة
ـطيني
ـ
الفلس
ـة
القضيـ
ً
َّ
ّ
ّ
ّ
ـطينية» قــد بــدأ مــع الحــرب عــى فصائــل المقاومــة
ـ
الفلس ّ
ف
ف
تــم ي� ذلــك
الفلســطينية ي� عــام  ،1970والــذي كان قــد ّ
ّ
ضمنيــة مــن معظــم الفئــات الحاكمــة
بموافقــة
الوقــت
ّ
نضاليــة
العربيــة ،حيــث انتهــت المقاومــة بوصفهــا قـ ّـوة
ّ
ّ
ائيــى لجنــوب لبنــان ف ي� عــام ،1982
�
اال
االحتــال
ضــد
إ
ّ
ي
الفلســطينية
بــ�وت وإجبــار حركــة المقاومــة
واقتحــام ي
ّ
عــى تــرك لبنــان إىل شــتات جديد...ومــا أســفر عنــه ذلــك
مــن انشــقاقات بـ ي ف
والتيــار
بالتيــار إ
االصاحــي ّ
ـ� مــا يُسـ ّـمى ّ
الجــذري ف ي� صفوفهــا( ،وبهــذا) تكــون المقاومــة قــد
5
فعاليتهــا الثوريّــة».
ُح ّجمــت
سياســياً وفقــدت ّ
ّ
التسلطية ف ي� ش
العر� المعا� ،يب�وت ،مركز دراسات
 4ـ خلدون النقيب ،الدولة
ّ
المرق ب ي
العربية ،1991 ،ص 45
الوحدة
ّ
 5ـ المصدر السابق نفسه ،ص 156

ّأمــا فيمــا يتع ّلــق بموقــف الغــرب مــن التجربــة
ت
يالية
اتيجية إ
اال بم� ّ
ـتمرت االســ� ف ّ
النا�يّــة ،فيقــول« :لقد اسـ ّ
التحرريّــة ي� دول العالــم
مكافحــة للثــورة وللحــركات
ّ
بإمكانيــة التنميــة
وخاصــة مكافحــة للفكــرة القائلــة
الثالــث
ّ
ّ
ـاىل ،كمــا عـ ب ّـ�ت عنه
ـبياً عــن المعســكر إ
المســتقلة نسـ ّ
اال بم�يـ ي
(التجربــة) النا�يّة-الظاهــرة... ،تعمــل بشــكل دينامــي
ت
ت
تــؤ�
الخمســينيات
متنــوع طــوال
ّ
ّ
والســتينيات ،حــ� ي
ثمارهّــا ف
معمــق ومتســارع
ـكل
ـ
وبش
ات،
ـتيني
ـ
الس
ـط
ـ
أواس
�
ّ
ّ
ي
ت
اتيجية
االســ�
هــذه
ثمــار
أوىل
وكانــت
ات.
الســبعيني
ف ي�
ّ
فّ
ـر� (وعــى المســتوى القومــي
إ
اال بم� ّ
ياليــة ي� المـ شـرق العـ ب ي
أ
أيضـاً) هزيمــة يونيــو (حزيـران)  ،1967وبــدء مرحلــة االمــن
لامــن أ
العــ� فا� كازمــة أ
6
مريــ�».
اال
ب ي
ي
 -3الدراسة في الغرب :االنتقال من السياسي
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كمــا كانــت بداياتــه التعليميــة أ
االوىل متلكّ ئــة ومضطربة،
ّ
االحــداث أ
تشــدها أ
واالزمــات السياسـ ّـية القائمــة ف ي� المجتمع
ّ
آ
ف
فــإن انتقالــه إىل الدراســة ي� الغــرب هــو االخــر
العــر�َّ ،
بي
يســ� وفــق خــ ٍّط مســتقيم؛ ففــي البــدء كان
لــم يكــن ي
ف
ت
ـ� لــم تســتقم معهــا
انتقالــه إىل الدراســة ي� بريطانيــا الـ ي
االرث
كيميائيتــه،
فشــد الرحــال منتقــا ً إىل فرنســا ذات إ
ّ
َّف
والتيــارات
للقــوى
والمؤثــر
القــوي
والحضــور
الثقــا�
ّ
ّ
ي
أن مــا شـ ّـده إليهــا
اليســاريّة والفكريّــة المختلفــة .ويبــدو َّ
وأن
طبيعــة الحيــاة الفكريّــة
واالجتماعيــة فيهــا ،خصوصـاً َّ
ّ
النصــف ف
الســتينيات ،قــد مثــل مرحــاً
الثــا� مــن عقــد
ف ّ
ي
للتحـ ّـركات ّ
الغربيــة
ـبابية ي� فرنســا وأوروبــا
ّ
الطا ّبيــة والشـ ّ
عامــة ،وكان خلــدون مــن النــاس الذيــن يعشــقون المتعــة
ّ
وينشــدون الحيــاة الجميلــة .كمــا شــده إليهــا ثراؤهــا ف
الثقا�
ّ
ي
ت
ف
اكية.
وغــ� إنتاجهــا الفكري وقـ ّـوة ّتياراتها اليســاريّة واالشــ� ّ
ـ� المح ّط ي ف
وليــس لدينــا الكثـ يـ� مــن المعلومــات عــن هاتـ ي ف
ت�
ال ّلتـ ي ف
ـ� لــم يســتطب لــه البقــاء فيهمــا طويـاً ،حيــث لــم
ونيــف (بـ ي ف
ـ� عامــي  1965و)1966
يبلــغ بقــاؤه ســوى عـ ٍ
ـام ّ
ليشـ ّـد الرحــال م ّتجه ـاً نحــو الغــرب البعيــد إىل الواليــات
أ
مريكيــة ف ي� عــام  .1967ومــا لبــث بعــد ذلــك،
المتحــدة اال ّ
العربيــة مشــدوداً بحــرب يونيــو
أن عــاد إىل المنطقــة
ّ
ت
ـ� انخــرط بعدهــا
(حزيـر فان) عــام  1967وهزيمتهــا تلــك الـ ي
أ
ف
ـطينية ي� االردن .ومــع
مقات ـا ً ي� صفــوف المقاومــة الفلسـ ّ
ـتمر طوي ـاً،
ذلــك ،فـ َّ
ـإن انقطاعــه عــن الدراســة لــم يسـ ّ
أ
مريكيــة،
فقــد عــاد بعــد ذلــك إىل
الواليــات المتحــدة اال ّ
ف
تخصــص علــم النفــس
حيــث نــال درجــة
ي
الماجســت� ي� ّ
ف
ـاك ي� عــام .1969
االجتماعــي مــن جامعــة لــوي فيــل -كنتـ ي
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ف
و� عــام  1976حصــل النقيــب عــى درجــة الدكتــوراه
ف ي
ـياس عــن أطروحتــه الموســومة بـــ
ي� أعلــم االجتمــاع السـ ي
أ
ف
ف
ش
للتــدرج االجتماعــي ي� الــرق االد�:
المتغــ�ة
«االنمــاط
ّ
يّ
ت
ـ�» مــن جامعــة تكســاس.
دراســة حالــة المجتمــع الكويـ ي
م�امنــة مــع تمـ ي ّ ف
كانــت عــودة النقيــب إىل الدراســة ت ف
ـ�
والســبعينيات مــن القــرن
الســتينيات
أوروبــا ف ي� عقــدي
ّ
ّ
ف
االجتماعيــة والفكريّــة
الســمات
ّ
المــا� بعــدد مــن ّ
ي
أ
ت
وروبيــة
ّ
اكية اال ّ
المهمــة؛ ّأولهــا ريــادة الحركــة االشــ� ّ
ت
مهمــاً
ً
ا
تغيــ�
أضفــت
الــ�
الحركــة
وهــي
الجديــدة،
ي
ّ
ي
ت
نســيون
ر
الف
قــاد
وقــد
التقليــدي،
االشــ� ياك
عــى الفكــر
ّ
التصحيحيــة الجديــدة لتتبعهــا
ســمى بالحركــة
مــا قــد يُ ّ
ّ
أ
وروبيــة
بعــد ذلــك الحركــة
الشــيوعية إ
يطاليــة واال ف ّ
اال ّ
ّ
أ
االخــرى .كمــا شــهدت أوروبــا ،وتحديــد ًا فرنســا ،ي� عــام
ت
ـ�
 1968االحتجاجــات أو مــا ُسـ ّـمي بـــ «ثــورة الطلبــة» الـ ي
الغربيــة .كمــا
عمــت بعــد ذلــك العديــد مــن بــاد أوروبــا
ّ
ش ّــهدت الواليــات المتحــدة أ
ـتينيات
ـ
الس
ـع
ـ
مطل
ـة
ـ
مريكي
اال
َ
ّ
ّ
ت
الــ� قادهــا الســود بقيــادة
حركــة الحقــوق
ّ
المدني تــة ي
والــ� شــارك فيهــا البيــض كذلــك،
مارتــن لوثــر كنــغ،
ي
ف
والحركــة ّ
الطا ّبيــة والحركــة المناهضــة للحــرب ي� فيتنــام
البيئيــة ،وهــي حـركات قــادت
ـائية والحركــة ّ
والحركــة النسـ ّ
واجتماعيــة وثقافيــة مهمــة �ف
تحــوالت
نحــو
ّ
ّ
سياســية أ ّ
ّ
ّ ي
أ
مريكيــة ،انعكــس ال عــى
وروبيــة واال ّ
المجتمعــات اال ّ
ـياس الحاكــم فحســب ،وإنَّمــا شــمل كذلــك
الســياق السـ ي
أ
وروبيــة
الحيــاة الفكريّــة
والثقافيــة داخــل الجامعــات اال ّ
ّ
أ
مريكيــة وخارجهــا .وقــد قــادت تلــك الحالــة كذلــك
واال ّ
إىل فهــم أفضــل لعاقــة العالــم الثالــث بالمجتمعــات
أســمالية ،مثلتهــا نظريّــات التنميــة الجديــدة ،مثــل
الر
ّ
وغ�همــا،
التبعيــة والتقســيم
نظريّــة
الــدوىل للعمــل ،ي
ّ
ي
وعــ�ت عنهــا تحديــداً كتابــات بــول بــاران وإيمانويــل
بّ
ف
الــ�
والكثــ� مــن المفكّريــن
ولشــتاين
اليســاري� ب
ي
ي
ولي� ي ي
أ
ف
ف
الوســط االوروبيـ يـ� .ولــم يكــن خلــدون النقيــب ي� وجهــة
نظــره حــول طبيعــة العاقــة غـ يـ� المتكافئــة بـ ي ف
ـ� الغــرب
والعالــم الثالــث يختلــف ف ي� ذلــك عــن كتابــات تلــك
يــدون ذلــك ف ي� كتابــه «آراء ف ي�
المرحلــة ،بــل إنَّــه ،وكمــا ّ
أن الغــرب قــد ارتكــب سلســلة مــن
فقــه التخ ّلــف» ،يــرى َّ
ت
نســانية ،لــم يمحهــا اعــ�اف بعــض
اال
ضــد إ
الجرائــم ّ
ّ
قادتهــم بهــا ،ومنهــا عــى ســبيل المثــال:
 .1البــادة شــبه الجماعيــة لســكّان أ
يف
مريكيتــ�
اال
إ
ّ
أ
ف
صليــ� ؛
اال
ي
 .2ممارســة تجــارة الرقيــق وعــى نطــاق واســع ضـ ّـد
فريقيــة وجنوبهــا؛
ســكان وســط القــارة إ
اال ّ

يرى النقيب أن عامل
الحرب والسيطرة شبه
الكاملة للشركات
متعددة الجنس ّية على
ّ
الحكومات الغرب ّية
قد جعلت السالم غير
مسموح
وتهجــ�
 .3نهــب ثــروات العالــم الثالــث وإفقــاره،
ي
ف ف
الغــ�؛
ا� ي
ســكّانه نحــو مســتعمرات أقاموهــا ي� أر ي
المحليــة لشــعوب
 .4تدمـ يـ� الحضــارات والثقافــات
ّ
العالــم الثالــث ،عــى اعتبــار أنَّهــا شــعوب بــا
تاريــخ وبــا حضــارة؛
أ
االبــادة
بيــ� ،ولخطــر إ
 .5تعريــض العالــم لدمــار ي
الجماعيــة بســبب التهديــد باســتخدام قــوى
ّ
الــردع النــووي.
إن النقيــب يذهــب إىل أبعــد مــن ذلــك ،إذ يعتقــد
بــل َّ
ش
أن عامــل الحــرب والســيطرة شــبه الكاملــة للــركات
َّ
الغربيــة قــد جعــل
الجنســية عــى الحكومــات
متعــددة
ّ
ّ
ّ
ف
«أيّ ـاً مــن قــادة العالــم الذيــن يتحكّمــون ي� مصـ يـ�ه غـ يـ�
مســموح لــه بــأن يعلــن الســام وال أن يصنــع الســام
أن الحــرب هــي التجــارة
وال أن يحقــق الســام .الثابــت َّ
7
الرابحــة ودونهــا يصلــب ألــف ألــف مســيح».
والصدام مع
 -4مرحلة العمل في الكويت
ّ
الواقع:

ـر� المعيــش وخـ بـ�ة العمــل
ـى والعـ ب ي
ف مثــل الواقــع المحـ ّ ي
ت
ـ� جــاء
ي� جامعــة الكويــت اختبــا فراً للمداخــل النظريّــة الفـ ي
الغربيــة ي� أوروبــا
بهــا النقيــب مــن دراســته ي� الجامعــات
ّ
والواليــات المتحــدة .كان صدامــه أ
اال ّول مــع أطروحتــه
ف
التخلف ،مصدر سابق ،ص 352
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كتب النقيب عن العديد
من الظواهر والقضايا
في المجتمع العربي،
كما كتب عن القضايا
المحل ّية ذات العالقة
بالكويت وبمجتمعات
الخليج العربي بشكل
عام
الجديــدة عــن المجتمــع العـ ف
الثمانينيــات،
ـر� ي� منتصــف ف ّ
بي
كثــ�اً ك ّلمــا أوغــل ي� الواقــع
تعمقــت ي
وهــي أطروحــة ّ
ف
المعيــش .كان دخــول خلــدون ي� مواجهــة هــذا الواقــع قــد
ف
غربيــة
عـ ّـدل ي� إثــره جــزءاً ّ
ممــا حملــه مــن مداخــل نظريّــة فّ
حــاول تطويــع بعضهــا أو تكييفهــا ،ولربّمــا ابتــداع يغ�هــا ي�
ـر�.
دراســة الواقــع االجتماعــي العـ ب ي
العــر� ،حــاول أن
ففــي دراســته لمجتمــع الخليــج
بي
يؤصــل لمنهــج جديــد ف ي� دراســة المنطقــة تجــاوز فيهــا
أّ
الوصفيــة ف ي� محاولــة الختبــار المداخــل
طروحــات
اال
ّ
ف
تفســ� ظواهــر المنطقــة وحالهــا؛ فهــو
النظريّــة ي�
ي
ف
ف ي� كتابــه الموســوم بـــ «الدولــة والمجتمــع ي� الخليــج
يتعمــق ف ي� دراســة دور ش�كات ،مثــل ش�كــة
العــر�»ّ ،
بي
ف
ت
ش
العاقــة
�
ــة
والماركنتيلي
ــة
قي
الر
الهنــد
الــ� تشــكّلت
ّ
ّ ي
ي
ش
مــع الغــرب وتحديــداً مــع بريطانيــا ودور النفــط والــركات
النفطيــة ف ي� التأســيس لمجتمعــات الخليــج ودور المــال
ّ
التضامنيــات
«مأسســة
اه
ســم
فيمــا
ذلــك
بعــد
النفطــي
ّ
ّ
8
والطائفيــة».
القبليــة
ّ
ّ
ف
اطيــة ف ي� الكويــت ،تنــاول النقيــب
و� معالجتــه للديمقر
ّ
ي
الــدور الــذي باتــت تلعبــه القبيلــة ف ي� المنطقــة ف ي� تحليلــه
السياســية
التضامنيــات أو توظيفاتهــا
ســماه بــدور
فلمــا ّ
ّ
ّ
ت
ي� مجتمعاتنــا الحديثــة .فهــو ،ورغــم اع�افــه بانتفــاء
العربية ،يب�وت ،مركز دراسات
 8ـ خلدون النقيب ،الدولة والمجتمع ف ي� الخليج والجزيرة
ّ
العربية1987 ،
الوحدة
ّ

الشــكل التقليــدي للقبيلــة ومشــايخها ،يعتقــد بالمقابــل
أنَّهــا قــد أصبحــت ف ي� جــزء كبـ يـ� منهــا منضويــة ف ي� صلــب
التنظيمــات الحديثــة تســتثمر مــا هــو ممكــن مــن قنــوات
ف
و� عاقتهــا
ومؤسســات لصالحهــا أو لصالــح أفر
ّ
ادهــا ي
بالدولــة أو بالقــوى االجتماعيــة أ
9
االخــرى .فقــد و ّظفــت
ّ
ال�لمــان الكويـ تـ� ف� تأمـ ي ف
ـ� مصالحهــا
الجماعــات
القبليــة ب
ّ
ي ي
ـياس كمــا هــو مقابــل
بوصفهــا جماعــة مقابــل
النظــام السـ ي
أ
االجتماعيــة االخــرى .وعــى ذلــك ،ال يعــدو
الجماعــات
ّ
ت
ت
االســامويّة لهــا أن يكــون اخ�اقــاً
اخــ�اق الجماعــات إ
القبــى .وبذلــك باتــت
شــكلياً مقابــل صابــة االنتمــاء
ّ
ي
القبيلــة تشــكّل ف
ت
ت
الكويــ� ،ورغــم اخ�اقــات
لمــان
ال�
�
ب
ي
اال يقــوى أ
ـياس لهــا ،الجماعــة أ
واالكـ شـ� تماســكاً
النظــام السـ ي
اجتماعيــة أخــرى .وتعكــس قـ ّـوة الحـراك،
مقابــل أيّــة قـ ّـوة
ّ
االســامويّة المدعومــة مــن
الــذي قادتــه الجماعــات إ
ف
ت
الجماعــات
ـ� باتــت
ّ
القبليــة ي� مواجهــة الســلطة ،القـ ّـوة الـ ي
أن مقاطعتهــا لانتخابــات
عليهــا الجماعــات
القبليــة ،كمــا َّ
ّ
ت
لمانيــة مــن عــام  2012حــ� عــام  2016تعكــس قدرتهــا
ب
ال� ّ
أ
بوصفهــا جماعــة عــى توظيــف االدوات السياسـ ّـية المتاحــة
ف ي� تحديــد مواقفهــا مــن النظــام.
لقــد كتــب خلــدون عــن العديــد مــن الظواهــر
العــر� ،كمــا كتــب عــن القضايــا
والقضايــا ف ي� المجتمــع
بي
المحليــة ذات العاقــة بالكويــت وبمجتمعــات الخليــج
ّ
ـر� بشــكل عــام ،وهــي كتابــات أقـ ّـل مــا يقــال عنهــا
العـ ب ي
ف
إنَّهــا ت ّتســم بالرصانــة وعمــق التحليــل والجـرأة ي� مواجهــة
فــإن جوانبــه
تغــ� بعــض جوانبــه َّ
الواقــع الــذي رغــم ي ّ
أ
االخــرى ،ذات العاقــة أو القــدرة الدافعــة نحــو الولــوج
إىل مجتمــع الحداثــة والمســتقبل ،تصطــدم بمنظومــات
ف
ـص
منافــع ولربّمــا مصالــح ي� الداخــل والخــارج بعضهــا يخـ ّ
الرســمية،
يخــص ســياقاته
النــاس أو بعضهــم وبعضهــا
ّ
ّ
خارجيــة تجــد
يخــص قــوى وتنظيمــات
أن بعضهــا
كمــا َّ
ّ
ّ
أن اســتمراريّة الواقــع مــن اســتمراريّة مصالحهــا ومنافعهــا
َّ
الخاصــة.
ّ
التعليميــة
وخاصــة القــول :لقــد ســاهمت المح ّطــات
ّ
ت
نســميه
والعمليــة
مــر بهــا النقيــب فيمــا ّ
ّ
الــ� ف ّ
المختلفــة ي
ف
ــياس؛ فــإذا مــا كانــت
والس
والمعــر�
الثقــا�
بتشــكيله
ي ف ّ
ي
ي
ـياس،
ـ
الس
ـه
ـ
بنائ
ـكيل
ـ
تش
�
ـاهمت
ـ
س
ـد
ـ
ق
تجربــة بغــداد
ف ّ
ي
ي
ف
و� الواليــات
فــإن تجربــة الدراســة ي� أوروبــا
َّ
ّ
الغربيــة ي
أ
مريكيــة لــم تســاعده عــى فصــل مــا هــو
المتحــدة اال ّ
ف
معــر� فحســب ،وإنَّمــا ســاهمت
فأيديولوجــي ّ
عمــا هــو ف ي
أ
ـر� .وقــد كان لتلــك التجربــة االثــر
ي� تجديــد بنائــه المعـ ي
 9ـ خلدون النقيب� ،اع القبيلة والديمقراطية :حالة الكويت ،ب�وت ،دار ت
السا�1996 ،
ي
ّ
ي
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ف
ـر� وعمقــه.
الكبـ يـ� ي� رصانــة تحليلــه لواقــع المجتمــع العـ ب ي
إن شــغف النقيــب بالقـراءات
�اً بالقــول َّ
أ وقــد ال نذيــع ّ
للكثــ� مــن مجتمعــات
أصــل لديــه فهمــه
ي
دبيــة قــد ّ
اال ّ
العالــم الثالــث وللمجتمعــات العربيــة؛ فقــدرة الــروا�أ
ّ
ي
لشــخصيات أثــره وعــى وصــف
المعمــق
عــى الوصــف
ّ
ّ
ف
ف
ـا� لروايتــه تســاعد عالــم االجتمــاع
ـكا� والزمـ ي
الفضــاء المـ ي
عــى تأصيــل فهمــه للمجتمعــات موضــع الدراســة ،بــل
هــي واحــد مــن أهــم مصــادر زاده لفهــم المجتمعــات.
ت
يف
ماركــ�،
مســ�ال ،وغابرييــل غارســيا
فروايــات غابرييــا
أهــم المصــادر
وإيزابيــل أللنــدي ،ي
وغ�هــا ،تمثــل أحــد ّ
ت
الــ� تعطــي القــارئ تفاصيــل عــن مجتمعاتهــم وعــن
ي
طبيعــة أنظمــة الحكــم فيهــا ،وكذلــك عــن نضــاالت
اطيــة.
شــعوبهم مــن أجــل الحريّــة والعدالــة والديمقر ّ
المصادر:

ـر� آخــر
 .1حســن ،شــاكر فريــد« ،مف ّكــر عـ ب ي
يغيــب :خلــدون النقيــب ،رجــل المبادئ
وصــوت العقــل» ،عــى موقــع الحــوار
المتمــدنhttp://www.ahewar.org/ :
ّ
258124=debat/show.art.asp?aid
الســياس
 .2النجــار ،مصطفــى ،التاريــخ
ي
العربيــة،1925-1897 :
إالمــارة عربســتان
ّ
القاهــرة،دارالمعــارف(،بــدونتاريــخ).
 .3النقيــب ،خلــدون ،آراء ف ي� فقــه التخلف،
ت
ـا�2002 ،
يب�وت ،دار السـ ي
 -4 .4النقيــب ،خلــدون� ،اع القبيلــة
اطيــة :حالــة الكويــت ،بـ يـ�وت،
والديمقر ت ّ
الســا�1996 ،
دار
ي
التســلطية
 .5النقيــب ،خلــدون ،الدولــة
ّ
ف
ـر� المعــا� ،بـ يـ�وت،
ي� المـ شـرق العـ ب ي
العربيــة1991 ،
مركــز دراســات الوحــدة
ّ
 .6النقيــب ،خلــدون النقيــب ،الدولــة
والمجتمــع ف ي� الخليــج والجزيــرة
بــ�وت ،مركــز دراســات
العربيــة ،ي
ّ
العربيــة1987 ،
الوحــدة
ّ
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عالم االجتماع المغر
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ربي أحمد ش َّراك
لمجلة «ذوات»:

«الربيع العربي»
منح جرأة
علم َّية أكبر
للسوسيولوجيين
ّ
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حاورته :أمينة زوجي
باحثة مغربيَّة في علم االجتماع

قال الدكتور أحمد ش َّراكَّ ،
إن «الربيع العربي» ساهم
في منح الباحثين السوسيولوجيين جرأة علم ّية
أكبر في تناول بعض القضايا الشائكة ،التي كانت
تعتبر إلى عهد قريب من الخطوط الحمراء في
السلطة والدولة،
العالم العربي ،على غرار مسألة ّ
أي تأثير على البحث
في حين لم يكن لهذا الحدث ّ
السوسيولوجي من حيث المنهج والتوصيف
اإلبستمولوجي.
المتوج أخيرًا بجائزة المغرب
وأضاف الدكتور ش َّراك،
َّ
للكتاب في صنف العلوم االجتماع ّية عن كتبه
«سوسيولوجيا الربيع العربي» ،في حوار مع مجلة
«ذوات»َّ ،
إن المقاربة السوسيولوج ّية في معالجة
أحداث «الربيع العربي» كانت شبه غائبة ،أمام غلبة
المقاربات الصحف ّية واإلعالم ّية والسياس ّية والقانون ّية
والتاريخ ّية واأليديولوج ّية.
وأوضح ش َّراك َّ
أن األطروحة المركز ّية التي يدافع عنها
في كتابه «سوسيولوجيا الربيع العربي» ،هي أطروحة
النقد واالستمرار أو االستراتيج ّية النقد ّية لـ «الربيع
العربي» ،وهي أطروحة تنطلق من كون «الربيع
العربي» هو فعل احتجاجي مستم ّر في الزمن لم
ينته بعد ،ويجب إخضاعه للنقد والتفكيك.
ِ
وأشاد ش َّراك في هذا الحوار بدور الجمع ّية العرب ّية

حوار ذوات

لعلم االجتماع ،التي ساهمت في خلق فضاء يجمع
السوسيولوجيين العرب من خالل منبر مجلة
«إضافات» ،في مقابل فشل الجمع ّية المغرب ّية لعلم
االجتماع التي وصف عملها بالصوري .وحول وضع
السوسيولوجيا في العالم العربي اليوم ،ذكر ش ّراك
َّ
أن العالم العربي بشكل عام عرف تملم ً
ال في الكتابة
السوسيولوج ّية ،حيث ظهرت اجتهادات نظر ّية،
وأبحاث ودراسات ،سواء في المشرق العربي أو المغرب،
يتطور ،ويصبح
ما جعل البحث السوسيولوجي العربي
ّ
خاصة في الجوانب الميدان ّيةَّ ،
ألن البحث
أكثر فاعل ّية،
ّ
الميداني كان ينظر إليه إلى حدود الثمانين ّيات من
ّ
األقل في
القرن الماضي ،على أ َّنه غير نافع ،على
المغرب العربي.
وأشار إلى َّ
أن الجميع اليوم أصبح يؤمن بجدوى وأهم ّية
األبحاث الميدان ّية ،غير َّ
أن العائق الوحيد المستمر هو
سياسة البحث العلمي المعتمدة في البلدان العرب ّية،
خصص ميزانيات
والتي يجب أن ُيعاد النظر فيها ،وأن ُت َّ
حقيق ّية لألبحاث السوسيولوج ّية.
وأكد ش ّراك َّ
ّ
أن السوسيولوجيا في الطريق نحو األبهى
خاصة بعد إيمان الدول العرب ّية بوظيفتها
واألجمل،
ّ
العقالن ّية والتنوير ّية وتربية النشء على أفق مغاير،
وتكوين بنيات جديدة في التفكير بعيدًا عن التط ُّرف
والمغاالة.
وتجدر اإلشارة إلى َّ
أن الدكتور أحمد ش َّراك ،أستاذ
محمد بن عبد
السوسيولوجيا بجامعة سيدي
ّ
عد من بين
اهلل -فاس ،كل ّية اآلداب ظهر المهرازُ ،ي ّ
السوسيولوجيين القالئل في المغرب والعالم العربي
المهتمين بسوسيولوجيا الثقافة ،حيث ساهم
ّ
في إغناء المكتبة المغرب ّية والعرب ّية بالعديد من
المؤلفات ،نذكر من بينها« :الثقافة والسياسة»،
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«سوسيولوجيا التراكم الثقافي»« ،فسحة المثقف»،
«الثقافة وجواراتها»« ،الكتابة على الجدران المدرس ّية»
و»الهدر المدرسي والمسألة الثقاف ّية» ،و»سوسيولوجيا
المغرب :المقاربة األنجلوساكسون ّية» ،و»العلوم
اإلنسان ّية واالجتماع ّية بالمغرب :طروحات ومقاربات»
(في مج ّلدين بالعرب ّية والفرنس ّية) ،و»سوسيولوجيا
مقدمات في مقاربة
المشكالت االجتماع ّية:
ّ
البيدوفيليا» ،إضافة إلى المشاركة في العديد من
الكتب الجماع ّية.
كما شارك الدكتور أحمد ش َّراك في مجموعة من
الندوات والمؤتمرات ،وهو عضو في مركز األبحاث
والدراسات النفس ّية واالجتماع ّية ،كل ّية اآلداب والعلوم
اإلنسان ّية ،ظهر المهراز بفاس ،وعضو في هيئة
التحرير واالستشارة العلم ّية في مجموعة من المجالت
المغرب ّية مثل مجلة «االقتصاد والمجتمع» ،ومجلة
«فلسفة» ،ومجلة «مقاربات» ،ومجلة «دفاتر».
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َّ
ّ
ومركب ومتراكب نظرًا
تخصص شاسع
إن سوسيولوجيا الثقافة
ّ
لتعدد معمار الثقافة وتلفيظها ،من ثقافة عالِمة إلى ثقافة
ّ
جماهير ّية (إعالم ّية) إلى ثقافة شعب ّية
* المتتبــع لكتابــات الباحــث أ
المغــر�
والكاديمــي
بي
ش
أن ج ّلهــا ،إن لــم نقــل ك ّلهــا،
�اك ســيالحظ ّ
أحمــد ّ
فلــم
تنــدرج ضمــن حقــل «سوســيولوجيا الثقافــة»َ ،
هــذا االختيــار بالتحديــد؟
ث
ت
إن ّ
وأبحــا�
مســاهما�
جــل
نعــم ،يمكــن القــول َّ
ي
ي
ت
تخصــص
ـا� تنتمــي إىل سوســيولوجيا الثقافــة ،وهـ
ـو ّ
وكتابـ ي
آ
ف
ف
ملتبــس ودقيــق ي� الن ذاتــه ،وقــد ال نجــد ي� العالــم
ـر� ســوى بعــض علمــاء اجتمــاع عــرب ينتمــون إىل هذا
العـ ب ي
أ
يهتمــون ،عــى القــل ،بقضايــا الثقافــة...
التخصــص ،أو ّ
ّ
أذكــر مــن بينهــم ،عــى ســبيل المثــال ،د .الطاهــر
ومهتمــة بقضايــا
متفرقــة
لبيــب .كمــا
ّ
نجــد أصواتــاً ّ
ف
البــداع والثقافــة ي� هــذا القطــر أو ذاك ...والمفارقــة
إ
أ
أن سوســيولوجيا الدب والثقافــة نجــد لهــا حضــوراً
َّ
أ
رث
التخصصــات
دبيــة أكــ مــن
لــدى
ّ
ّ
التخصصــات ال ّ
التخصــص شاســع ومركّــب
إن هــذا
السوســيولوجيةَّ .
ّ
ّ
ت
وم�اكــب نظــراً
لتعــدد معمــار الثقافــة وتلفيظهــا ،مــن
ّ
(إعالميــة) إىل ثقافــة
جماه�يّــة
ثقافــة عا ِلمــة إىل ثقافــة
ي
ّ
ـعبية ،إىل ثقافــة الجماهـ يـر ،إىل ثقافــة الظـ ّـل أو الثقافــة
شـ ّ
التحتيــة ،أو ثقافــة الهامــش ،فضــا ً عــن ثقافــة الفئــات
ّ
ش
عــ� أن
كان
د،
التعــد
هــذا
أمــام
والطبقــات.
ائــح
وال�
ّ
ي َّ
غــر منــوال ،منهــا الغرافيتيــا
أختــار موضوعــات عــى ي

تحتيــة وثقافــة الهامــش ...وقضايــا تهـ ّـم الثقافــة
كثقافــة ّ
ـكالية الق ـراءة تحــت لــواء سوســيولوجيا
العا ِلمــة مث ـا ً إشـ ّ
ف
ش
العــر�.
القــراءة والكتــاب والنــر ي� المغــرب والعالــم
بي
تحــول مــن االهتمــام
َّ
إن هــذا االختيــار جــاء نتيجــة ّ
(بمعيــة عبــد الفتــاح
خاصــة بعــد إنجــازي
إىل
التخصــصّ ،
ّ
ّ
ف
المغربيــة ي� ،1987
الزيــن) بيبليوغرافيــا السوســيولوجيا
ّ
حيــث ي ّ ن
التخصــص،
تبــ� بالملمــوس غيــاب تــام لهــذا
ّ
أ
ـا� �ف
ن
وطغيــان ّ
تخصصــات أخــرى ل أــدى الجيــل ال ّول والثـ ي ي
المغربيــة ،والمــر ينعكــس إىل حـ ٍّـد واســع
السوســيولوجيا
ّ
العــر� عمومــاً.
عــى المشــهد السوســيولوجي
بي
* حاولتــم مــن خــال أعمالكــم البحث ّيــة تفكيــك
ف
ـيوثقا� ف ي� المغــرب ،ونقلــه مــن واقــع
الواقــع السوسـ ف ي
ســياس إىل واقــع سوســيولوجي
ثقــا�/
اجتماعــي/
ي
ي
الســهل عليكــم
للدراســة،
قابــل ّ
فهــل كان مــن ّ
سوســيولوجيا الثقافــة� ،ف
الحفــر بشــكل منفــرد �ف
ي
ي
الوقــت الــذي ت ّتســم فيــه الســاحة العلم ّيــة بهيمنــة
الدراســات ت
الــ� تنتمــي إىل حقــل السوســولوجيا
ي
القرويّــة ،وسوســيولوجيا العائلــة ،والسوســيولوجيا
الح�ض يّــة ،وسوســيولوجيا الهجــرة ،والسوســيولوجيا
السياســ ّية؟
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علم اجتماع دون سند نظري أو باألحرى استراتيج ّية نظر ّية قد يسقط
في التجريبي والتقنية وال ّلغة الكم ّية
الثقافيــة» بمــا تزخــر بــه مــن أشــكلة
البحــث ف ي� «المســألة
ّ
ـغوليات الدولــة والمجتمــع...
وأنظــار ،وهــي ف ي� قلــب مشـ
ّ
ـا� هــو مفتــاح مجمــل أ
أ
ف
الســئلة وال يمكــن
ل َّن الســؤال الثقـ ي
تجــاوزه أو القفــز عــى مقتضياتــه.

المغربيــة طغــت عليهــا
أن السوســيولوجيا
صحيــح َّ
ّ
ت
الــ� ذكــرت مــن السوســيولوجيا القرويّــة
ّ
التخصصــات ي
�ض
السياســية...
والسوســيولوجيا
ــة
ي
الح
والسوســيولوجيا
ّ
ّ
ـر� ،ومنــه
إلــخ ،ولعـ ّـل الحــال يعــود إىل حالــة العالــم أالعـ ب ي
الجابــة عــن الســئلة الكـ بـرى
المغــرب ،الــذي كان يحــاول إ
ت
الكــرى ،ت
الــ� ّ
ظــل منشــغال ً بهــا فــرة طويلــة
والقضايــا ب
ي
أ
ن
ـ� ...ومــن
مــا بعــد االســتقالل الوط ـ عــن النفــوذ الجنـ ب
ثـ ّـم وجــدت نفــ� أمــام يتخصــص فريــد تزكّيـ يـه ميــوال�ت
ّ
ي
ي
أ
ـ� الثانــوي ،أقصــد
ـ
التأهي
ـم
ـ
التعلي
ـة
ـ
دبيــة منــذ مرحل
ال ّ
في
منــذ اليفاعــة والشــباب ...إىل ّأول بحــث ي� السوســيولوجيا،
الجــازة الــذي تناولــت فيــه سوســيولوجيا
أقصــد بحــث إ
الثقافيــة.
الجمعيــات
ّ
ّ

ت
الــ�
* مــا هــي فالمرجع ّيــات السوســيو -نقديّــة ي
اســتندتم إليهــا ي� تفكيــك وخلخلــة إشــكال ّية المثقــف؟
تــأ� لكــم نحــت بعــض المفاهيــم عــى غــرار
وكيــف ت ّ
ف
ت
الثقــا� ،المثقــف المشــاكس ،الثــورات
ال�اكــم
ي
أ
ت
الــ�
التأسيســات ّية ،ي
وغ�هــا مــن المفاهيــم الخــرى ي
تدخــل ف ي� إطــار سوســيولوجيا الشــباب والهامــش والمنع
والكتابــة؟

كثــرة كمــا ّ
يــدل عــى ذلــك
وقــد راكمــت عناويــن ي
ســجل السوســيولوجي ،وبطبيعــة الحــال ليــس مــن
ّي
ف
الســهل أن يقــوم الباحــث بمســاهمات مفــردة ي� غيــاب
جاذبيــة سوســيولوجيا الثقافــة مــن طــرف آخريــن ،ولغيــاب
ّ
سياســة هادفــة واسـ ت
اتيجية للبحــث العلمــي ،وعــى رأســها
ـر
ّ

«الكالســيكية»
المرجعيــات
ال شــكّ ن يّأ� رجعــت إىل
ّ
ّ
مــن أجــل التفكيــك؛ فمقولــة المثقــف العضــوي (الكاتــب
تز
ش
ـ�
إ
اليطـ ي
ـ�) والمثقــف الملــ�م للفيلســوف الفرنـ ي
ـال غرامـ ي
(جــون بــول ســارتر) إىل مقولــة نهايــة المثقــف لريجيــس
دوبــري ،حيــث لــم أنتــر ألطروحــة البدايــة (المثقــف
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ـول )..أو ألطروحــة نهايــة المثقــف أمام
العضــوي ،أو الرسـ ي
ت
الــ� طرحهــا ريجيــس دوبــري،...
العلــم والتكنولوجيــا ي
ولــذا اهتديــت إىل أطروحــة المثقــف المتشــاكس ،الــذي
يمــارس النقــد دوم ـاً ،أو مــا أطلــق عليــه الميتا-نقــد (نقــد
تميــ�اً عــن النقــد مــن الدرجــة أ
مــن درجــة ثانيــة ،ي ز
الوىل
أ
الرســول ،ل َّن مثــل هــذا النقــد
للمثقــف المعــارض أو
ي
اطيــة
قــد يــزول بأســباب نزولــه ،أقصــد بمــا تفــرزه الديمقر ّ
وصناديــق االقـ تـراع ،وبالتــال بذلــك اللغــز الــذي تتمـ ي ز
ـ� بــه
ي
اطيــة مــا بـ ي ن
ـ� المعارضــة والمــواالة ،وهــو ال دوام
الديمقر ّ
ف
للمعارضــة ي� الحكــم كمــا ال دوام للمــواالة.
ت
الــ� أحــاول أن أطرحهــا للتــداول
َّ
إن المفاهيــم ن ي
ن
بــ� الفلســفة
تنطلــق مــن
إيمــا� بالعالقــة العميقــة ي
ي
وأن علــم اجتمــاع دون ســند نظــري
وعلــم االجتمــاعَّ ...
أ
ف
ت
التجريــ�
اتيجية نظريّــة قــد يســقط ي�
أو بالحــرى اســر ّ
بي
الكميــة ،دون أن يكــون للعالــم القــدرة
والتقنيــة وال ّلغــة ّ
ق
عــى تقديــم تأويــات تــر� إىل النظــر العميــق ...ومــا

االجتماعيــة
أن نتائــج البحــوث
يعضــد هــذه الرؤيــة هــو َّ
ّ
أ
الجامعيــة تبقــى ف ي� الرفــوف ،أو تصــدر عناويــن
والطاريــح
ّ
ـر� ف ي� حاجــة إىل علــم
مــن أجــل
ّ
المقروئيــة ...والقــارئ العـ ب ي
تفكيــ� عميــق لحــال المجتمــع ومآلــه.
اجتمــاع
ي

أن بنــاء المفهــوم يدخــل
مــن جهــة أخــرى ،ال شــكّ َّ
ف
بداعيــة ،أقصــد إىل
ي� إطــار محاولــة االنتقــال إىل إ
ال ّ
تخــص الباحــث ،ي ز
وتمــ� متنــه السوســيولوجي،
مفاهيــم
ّ
أ ف
ت
متقدمــة مــن البحــث وال�اكــم قــد يتجــاوز
لنَّــه ي� مرحلــة ّ
الباحــث ترديــد مفاهيــم آ
الخريــن أو مقولــة :قــال وقيــل،
بحثيــة
ليحــاول أن يتي ّتــم ،أقصــد أن تكــون لــه فمعماريّــة ّ
وملكيــة فكريّــة واضحــة � ،ي ن
أن ورود
مخصوصــة،
حــ� َّ
ّ
ي
آ
المقروئية،
بعــض الملفوظــات لخريــن قــد يكــون مــن بــاب
ّ
ت
الملكيــة ،مــا دامــت ملفوظــات
ـ� تدخــل ف ي� الحيــازة ال
ّ
والـ ي
ف
االجتماعيــة ...المهــم ّأل
ــر ي� العلــوم
ّ
لغويّــة فــا َض ي ْ َ
تكــون مفاهيــم أو تأويــات أو تخريجــات نظريّــة...
إن قـراءة عميقــة
وأن الباحــث شــديد القـراءة ،بــل َّ
خاصــة َّ
ّ
أكـرث
ـبوعية
ـ
الس
ـة
ـ
العالق
ـذه
ـ
أقل...ه
ـة
ـ
عميق
ـة
ـ
كتاب
ـي
ـ
تعط
َ ّ
ت
جــداً) ي ن
الــ� تعطــي
(الكبــرة ّ
ي
بــ� القــراءة والكتابــة هــي ي
ش
زخمـاً ونفسـاً واســتمراريّة بــرط وجــود الهاجسـ ّـية والوفــاء
للبحــث والكتابــة.
* صــدر لكــم حديثـاً ،عــن دار مقاربات للنـ شـر ،كتاب
حــوال ( )508صفحــة ،بعنــوان «سوســيولوجيا
ضخــم
ي
قدمتــم فيــه قــراءة سوســيولوج ّية
الربيــع
العــر�»ّ ،
بي
ـر�» ،فمــا هــي أهـ ّـم الخالصــات
لثـ تـورات «الربيــع العـ ب ي
ـ� وصلتــم إليهــا؟
الـ ي

ف
ت
ـا� المومــأ
إن أهـ ّـم الخالصـ
َّ
ـ� خرجــت بهــا ي� كتـ ب ي
ـات الـ ي
أ
ســميتها أطروحــة
إليــه هــي االنتصــار لطروحــة نظريّــة ّ
ت
ـر�،
اتيجية النقديّــة
النقــد واالســتمرار أو االســر ّ
للربيــع العـ ب ي
ف
ـر�» الــذي بــدأ ي� نهايــة 2010
أقصــد بذلــك َّ
أن «الربيــع العـ ف ب ي
ـتمر ي� الزمــن ،كفعــل احتجاجــي
وبدايــات  ..2011فهــو يسـ ّ
وأن هــذا
(كبــر جــد ًا) عرفــه العالــم
ســبوعي ي
العــر�َّ ..
بي
الكبــار والتقديــس،.....
ـن لــه إ
االســتمرار ال ينبغــي أن نكـ ّ
بــل ينبغــي أن يخضــع للنقــد باســتمرار ...لقــد انتــرت
لهــذه أ
ت
ـا� لصـ يـرورات وسـ يـرورات
ال
طروحــة طــوال تحليـ ي
ف
و� الوقــت ذاتــه ،ناقشــت ّكل ً مــن أطروحــة
الربيــع ...ي
التخويــن والمؤامــرة ،معتـ بـراً إيّاهــا أطروحــة تنطلــق مــن
عــر
مقدمــات ،وليــس إىل نتائــج ب
مقدمــات لتصــل إىل ّ
ّ
ن
خطــاب يركــب صهــوة الســهولة واليقـ يـ� ...كمــا انتقــدت
أطروحــة الخريــف أو الخيبــة واالنكســار ،باعتبارهــا ال تنظــر
الســياس،
ّإل إىل النتائــج عــى صعيــد الدولــة والمشــهد
ي
دون أن تح ّلــل الفعــل االحتجاجــي ،ودون أن تســتند إىل
تاريخيــة ف ي� حدوث الثــورات والتباســاتها ومنعرجاتها
ذخـ يـرة
ّ
وكبواتهــا أيض ـاً.
حيــث نالحــظ ســقوط هــذه النظريّــة أمــام اســتمراريّة
«الربيــع العــر�» أو عــى أ
الصــح روح هــذا الربيــع ،ف ي�
ب
و� أ
(الحسـيـيمة وجـرادة )...ف
الردن ،وامتـ ّـدت هــذه
المغــرب
ي
أن هــذه الــروح مازالــت
الــروح إىل بــاد فــارس أيضـاً ،كمــا َّ
ف
البــداع ،إبــداع ّكل أشــكال االحتجــاج ضـ ّـد الحـﯖرة
وثابــة ي� إ
والظلــم والفقــر والغــاء ...حيــث نالحــظ ف ي� المغــرب
مث ـا ً ابتــكار أســلوب جديــد ف ي� االحتجــاج والنضــال وهــو
مقاطعــة بعــض المــواد االقتصاديّــة كحليــب «ســنطرال»،
ن
عــ�،...
ومحروقــات إفريقيــا ،والمــاء
ي
المعــد� ســيدي ي
ـال الجديد
حيــث ّبينــت المقاطعــة قـ ّـوة هــذا الســاح
النضـ ي
ف
أســمال ،بــل واالســتمرار ي� الخطــاب
التوحــش الر
ّ
ضــد ّ
ي
ـر�» ،مســتثمراً
وبالغــة الخطــاب الــذي مارســه «الربيــع
العـ ب ي
أ
ن
بالغــة
ـعبية
التجويــد القـر يآ� إىل التنــاص مــع الغنيــات أالشـ ّ
ف
ـع� ،إىل اســتعمال اليقونــات
المتغلغلــة ي� الوجــدان الشـ ب ي
والصــور والتشــكيل ...فضــا ً عــن ســاح الســخرية
وممارســة خطــاب الشــذريّة العميــق.
وأخــر ًا ،لقــد حــاول الكتــاب أن يحلــل الوقائــع
ي
كمــا الخطــاب مــن زاويــة سوســيولوجيا الثقافــة
والسياســة والديــن فضــا عــن الفلســفة أ
وال ثن�وبولوجيــا
ً
ـيميائيات؛ أي ّكل العلــوم المجــاورة للسوســيولوجيا،
والسـ ّ
ّ
تركيبياً
باعتبارهــا علمــاً
...ولعــل هــذا ملخــص المدخــل
ّ
أ
ـأن هنــاك مداخــل
النظــري والطروحــي للكتــاب ،علم ـاً بـ َّ
ف
ق
ـا�
ـيا� والمدخــل الثقـ ف ي
أخــرى كالمدخــل المفاهيمــي والسـ ي
الســياس والمدخــل التوثيقــي والبيبليوغــر يا�،
والمدخــل
ي
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ولـ ّ
ـكل باحــث أن يتنــاول الكتــاب مــن أحــد هــذه المداخــل
أو مــن المداخــل جميعــاً.
* ف ي� نظركــم ،هــل واكــب البحــث السوســيولوجي
ف
ـر� الثــورات العرب ّيــة؟ وهــل
ي� المغــرب والعالــم العـ ب ي
التحــوالت؟
مهمــة لهــذه
اســتطاع تقديــم قــراءات ّ
ّ
كتــا� حــول الربيــع ببليوغرافيــا تحتــوي
لقــد ّتوجــت ب ي
أ
( )600عنــوان ّ
جنبيــة حــول
الصــدارات
لــكل إ
العربيــة وال ّ
ّ
ت
ـ� لفظتهــا المطابــع هنــا وهنــاك.
«الربيــع العـ ب ي
ـر�» ،والـ ي
وقــد تبـ ي ّ ن
ـيولوجية تــكاد تكــون غائبة
أن المقاربــة السوسـ
ـ� يل َّ
ّ
عالميــة والسياسـ ّـية
أمــام غلبــة المقاربــات
الصحفيــة إ
وال ّ
ّ
القانونيــة والتاريــخ
السياســية) والعلــوم
(العلــوم
ّ
ّ
أ
�ض
واليديولوجيــا ،ولــم تح السوســيولوجيا ّإل قليـا ً قليالً،
ت
ـ�
وإن كانـ فـت هنــاك مســاهمات عــى صعيــد المقــاالت الـ ي
ـر�»
نـ شـرت ي� المجـ ّـات العربّيــة
كمجلــة «المســتقبل العـ ب ي
آ
ين
داب»...لسوســيولوجي�
ومجلــة «إضافــات» ومجلــة «ال

ـ� .ف
و� المجمــل يمكــن الرجــوع إىل تحليــل ت ن
عــرب وازنـ ي ن
الم�
ي
ف
البيبليوغ ـر ف يا� الــذي أثبتــه ي� الكتــاب لمعرفــة المزيــد مــن
خصصــت قســماً بالكامــل ،وهــو القســم
التفاصيــل ،أل ن يّ�
ّ
تن
المــ� البيبليوغــر ف يا� تســجيال ً وقــراءة
الخامــس لهــذا
وتحليــاً.
تأثــر «الثــورات العرب ّيــة» أو الحــركات
* مــا مــدى ي
االحتجاج ّيــة ف ي� تشــكيل أو إعــادة تشــكيل البحــث
العــر�؟
السوســيولوجي
بي
آ
العــر�» عــى
تأثــراً لـــ «الربيــع
لحــد الن ،ال أزعــم ي
ّ
بي
البحــث السوســيولوجي مــن حيــث المنهــج والتوصيــف
أن هــذا
إ
البســتمولوجي ،لكــن مــن جهــة أخــرى ال شــكّ َّ
ف
رث
علميــة أكــ ي� تنــاول مســألة
البحــث بــدأ
يمــارس جــرأة ّ
ف
ـر� ،بــل بــدأ يناقــش تلــك
الســلطة والدولــة ي� العالــم العـ ب ي
ت
ت
ـ� كانــت
ـ� كان مســكوتاً عنهــا قبــل الربيــع ،توالـ ي
القضايــا الـ ي
تعتـ بـر نقط ـاً حم ـراء ال يجــوز مناولتهــا أو االقــراب منهــا
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أصبح عالم االجتماع أكثر تح ّررًا وأكثر جسارة في تناول موضوعاته ،ألنه
قتل ذلك الشرطي الذي كان يسكن في داخله

حـ تـى .بعبــارة أوضــح ،أصبــح عالــم االجتمــاع أكـرث تحـ ّـرراً
ش
أي
وأكــرث جســارة ف ي� تنــاول موضوعاتــه ،دون أن
يخــى ّ
ت
ت
ذا� ،أقصــد أنَّــه قتــل
اعــراض موضوعــي مــن الســلطة فأو ي
ذلــك ش
ال�طــي الــذي كان يســكن ي� داخلــه ،ولعـ ّـل الغـزارة
العــر�» نفســه كحــدث تاريخــي
الالفتــة حــول «الربيــع
بي
أ
ـياس خـ يـر دليــل عــى تحـ ّـرر اللســنة مــن عقالهــا...
وسـ ي
أ
رث
كعربــون عــن حريّــة تفكـ يـر وتعبـ يـر واعــدة بالك ـ .
تخصصــه مجلــة «ذوات»
* عــى ضــوء الملــف ال فــذي ّ
ـر� ،ما تقييمكم
لموضــوع السوسـ
ـيولوجيا ي� العالم العـ ب ي
ف
ـر� اليــوم؟ وهــل
لوضــع السوســيولوجيا ي� العالــم العـ ب ي
أ
اســتطاع البحــث السوســيولوجي ،أو بالحــرى المناهــج
ين
ـيولوجي� ،مواكبــة مختلف
المعتمــدة مــن طــرف السوسـ
أ
آ
ف
خ�ة؟
التغـ ي ّـرات االجتماع ّيــة الحاصلــة ي� الونــة ال ي
ف
ـر� ف ي� تقـ ّـدم وا ّطـراد
َّ
إن السوســيولوجيا ي� العالــم العـ ب ي
ألســباب عديــدة ،منهــا:

ين
الباحثــ� ف ي� السوســيولوجيا عــى
 -1اتســاع عــدد
ـر� ،لمــا شــهدته السوســيولوجيا مــن
امتــداد العالــم العـ ب ي
اطيــة
القطبيــة
انتعاشــة ،بعــد
الثنائيــة وظهــور الديمقر ّ
ّ
ّ
ك�اديغــم آ
ن
الكــو�،
الن وهنــا عــى مســتوى الخطــاب
ب
ي
ـ� والقطــري...
الــذي لــه تداعياتــه عــى المســتوى
المحـ ي
ض
حيــث أصبحــت السوســيولوجيا علم ـاً �وريّ ـاً مــن أجــل
ن
ـا�
التشــخيص أومــن أجــل النقــد واالنتصــار للفكــر العقـ ي
الظالميــة
العــر� أدرك خطــورة
وللتنويــر...ل َّن العالــم
ّ
بي
والتطــرف العقــدي.
والدوغمائيــة واالســتبداد الفكــري
ّ
ّ
 -2انتشــار مراكــز بحــوث ودراسـ ف
ـر�،
ـات ي� الوطــن العـ ب ي
ف
ت
اتيجية
أعطــت السوســيولوجيا مكانــة الفتــة ي� إطــار اســر ّ
مزدوجــة الرســائل:
مجتمعيــة قبل
أ -الخطــاب السوســيولوجي بــات ض�ورة
ّ
ىن
أيديولوجيــة
غائيــة
ّ
علميــة ،ومع ـ ذلــك هنــاك ّ
أن تكــون ّ
تتوخــى هــذه المراكــز بلوغهــا.
مضمــرة ّ
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َّ
إن إجراء بحوث عبر تخصيص ميزانية محترمة للبحث
السوسيولوجي على الخصوص ،من شأنه أن يسهم في رافعة
التقدم والتنمية
ّ
ب -الخطــاب السوســيولوجي ينتعــش ف ي� االهتمــام
والتحليــ�
التشــخيص
واالعتبــار فضــا ً عــن المنجــز
ي
ي
أن
ـر� المعــارص ،إىل حـ ّـد َّ
ـ� لقضايــا المجتمــع العـ ب ي
والتأويـ ي
موضوعيــة ال مندوحــة عنها.
هــذا الخطــاب أصبــح حاجــة
ّ
ـر� والنظــام
أمــام هــذا التطـ ّـور ال شــكّ َّ
أن الحكــم العـ ب ي
ـر� (الراغــب ف ي� االنفتــاح) بــدأ يؤمــن بالنفــع
ـياس العـ ب ي
السـ ي
ش
التهميــ� الــذي
والجــدوى ،بعيــد ًا عــن ذلــك النشــيد
ي
االجتماعيــة والفلســفة
طــال السوســيولوجيا بــل والعلــوم
ّ
أ
ف
ـر� قبــل الربيــع كان
ـر� ،ل َّن الحاكــم العـ ب ي
ي� العالــم العـ ب ي
أن الحديــد والنــار همــا الكفيــان بالحضــور ال يغ�.
يعتـ بـر َّ
ـر� كان يعضــد الخطــاب الديـن ي ،
كمــا َّ
أن الحاكــم العـ ب ي
ف
خاصــة الــذي يخــدم اســتمراريّته ي� الســلطة ،ومــن هنــا
ّ
أعطــي لهــذا الخطــاب مركــز الصــدارة ،إن لــم نقــل
الدينيــةّ ،
وكل مــا
الصــدارة الوحيــدة ف ي� تنــاول النصــوص
ّ
الدينيــة ،ومــن ثـ ّـم أصبــح علمــاء الديــن
يتع ّلــق بالمســألة
ّ

واليمــانّ ،
وكل
هــم الناطقــون الوحيــدون باســم العقيــدة إ
ت
واالجتماعيــة ال يجــوز لهــا االقــراب
نســانية
ال
العلــوم إ
ّ
ّ
مــن هــذا المربّــعّ ...
وإل تصــدر فتــاوى أو دعــاوى ّضــد
ين
المشاكســ�ُ ،فيبعــدون خــارج أوطانهــم ،هــذا إذا لــم
ين
يرســلوا لهــم قتلــة
وإرهابي�...ولعـ ّـل التطـ ّـرف الملحــوظ
ن
اليــوم هــو نتيجــة ذلــك التحالــف المقـ َّـدس بـ يـ� االســتبداد
الســياس واالســتبداد الديــن ي الــذي كان ،ومــن تداعياتــه
ي
هــذا الــذي نلحظــه مــن إرهــاب وقتــل...
أن
أمــام هــذه المشــاهد والتطــورات ،ال شــكّ َّ
ـيتطور أكـرث ف ي� ظـ ّـل
ـر� سـ ّ
السوســيولوجيا ،بــل والفكــر العـ ب ي
منــاخ أكـرث تنويـراً وانفتاحـاً ورغبــة نحــو انتقــال ديمقراطــي
ســالم وغانــم للنســان العــر� هنــا آ
والن.
إ
بي
ض
ت
العــر�»)؛
وحــى إن حــر العلــم أ(قبــل «الربيــع ف ب ي
فالحاكــم كان هــو العالــم ال ّول ،إىل حـ ّـد أنَّــه ي� بعــض
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خاصة بعد إيمان
السوسيولوجيا في الطريق نحو األبهى واألجمل،
ّ
الدول العرب ّية بوظيفتها العقالن ّية والتنوير ّية وتربية النشء على
أفق مغاير
البلــدان كليبيــا ،كانــت ترســل الجامعــات رســائل إىل
علميــة ف ي� إحــدى
القائــد مه ّنئــة ومباركــة بمناســبة نــدوة َّ
الكليــات!
ّ
* انطالقـاً مــن حديثنــا عــن السوســيولوجيا ف ي� العالم
بــأن هنــاك مدرســة
العــر� ،هــل يمكننــا اال ّدعــاء َّ
بي
سوســيولوج ّية عرب ّيــة عــى غــرار المدرســة الفرنســ ّية
والمدرســة أ
النجلوساكســون ّية ،أم أنّنــا مــا زلنــا أمــام
تبع ّيــة مطلقــة للمــدارس الكالســيك ّية الغرب ّيــة؟
ف
إن هــذا الســؤال أثــار جــدال ً لمــا يحملــه
ي� الواقــعَّ ،
ثمانينيــات
مــن اســتفهام والتبــاس ،فقــد كان الســؤال ف ي�
ّ
ض
إمكانيــة الحديــث عــن علــم
المــا� حــول
القــرن
ّ
ي
ويتحــدث عــن علــم
تحــدث
ّ
عــر� ،والبعــض ّ
اجتمــاع ب ي
عــر انتســاب
اجتمــاع إســامي ...ومســألة االنتســاب ب
دينيــة...
دينيــة أو أديــوّ -
عرقيــة أو ّ
علــم إىل منظومــة ّ

أ
أ
ن
ـو� ولــه
فيــه كثـ يـر مــن النظــار ،ل َّن العلــم خطــاب كـ ي
كونيــة ،قــد تبقــى
أســس ومفاهيــم وأنظــار ومناهــج ّ
ف
المالمــح ممكنــة ،ش
بــرط االجتهــاد العلمــي ي� القضايــا
شــكاليات ،لكــن ال تصــل هــذه المالمــح إىل حــدود
وال
إ
ّ
ـ� �ف
مدرســة .قــد يكــون الحديــث مقبــوال ً مــن بــاب التمـ ي ز
ي
المنــاوالت ،كالحديــث الــذي دار ف ي� المغــرب عــن مدرســة
يّ ز
مغربيــة ف� السوســيولوجيا ي ز
وتمــ� ًا عــن المدرســة
تميــ� ًا
ّ ي
احتــد فيــه الــراع ي ن
ش
بــ�
قيــة ،ف ي� زمــن كان قــد
ّ
الم� ّ
الثقافتـ ي ن
ـرقية ،ولكــن اليــوم لــم يعــد
ـ�
المغربيــة والمشــ ّ
ّ
ف
مغربيــة ي� السوســيولوجيا،
يتحــدث عــن مدرســة
أحــد
ّ
ّ
وإذا كان مــا ي ـزال الحديـــث عنــد البعــض ،فذلــك مــن
ت
ـ� ذكرنــا ســابقاً.
الزاويــة الـ ي
* مــا الـ ّـدور الــذي يجــب أن تقــوم بــه الجامعــات
العرب ّيــة بشــكل عــام ،والمغرب ّيــة بشــكل خــاص ف ي� هــذا
البــاب؟
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أعتقد أن الجميع اليوم أصبح يؤمن بجدوى وأهم ّية األبحاث
ّ
ويظل العائق الوحيد هو سياسة البحث العلمي
الميدان ّية،
المعتمدة في البلدان العرب ّية
ـوي ،ال م ـراء ف ي� ذلــك ،مــن حيــث
َّإن دور الجامعــات حيـ ّ
أ
ت
ـا� للبحــث السوســيولوجي ،لنَّــه الشــكّ َّأن
إالطــار ّ
المؤسسـ ي
ف
ش
الكليــات
مختلــف المختـ بـرات
العلميــة المنتــرة ي� مختلــف ّ
ّ
ككليــات
تخص
تشــكّل السوســيولوجيا جــزءاً مــن ّ
صاتهــا ّ
آ
ف
الكليــات
الداب مجتمعــة وعلــم االجتمــاع
الســياس ي� ّ
ي
والسياســية واالقتصاديّــة فضــا ً عــن معاهــد
القانونيــة
ّ
ّ
ف
العلميــة والتقنيــة كالمدرســة
المعاهــد
ذلــك
�
بمــا
كثــرة
ي
ّ
ي
ف
العليــا للتكنولوجيــا بالمغــرب ،وهــذا أمــر الفــت ي� تمثــل
المؤسســات ف ي�
ّ
أهميــة الــدرس السوســيولوجيّ ،إل َّأن هــذه ّ
حـ ّـد ذاتهــا تحتــاج إىل سياســة بحــث علمــي حقيقــي ،ليــس
عــى صعيــد الجامعــات فقــط ،بــل عــى صعيــد مختلــف
المجتمعيــة ،أل َّن مــن شــأن هــذه السياســة أن
المؤسســات
ّ
ّ
ز
تطــور البحــث العلمــي ،ومنــه
انياتهــا
وم�
بنياتهــا
تضمــن
ي
ّ
ش
مكونة
ـة
ـ
ي
ب�
ـوارد
ـ
م
إىل
ـاج
ـ
يحت
البحــث السوســيولوجي الــذي
فّ
ّ
أ
حقيقيــة ،ل َّن السوســيولوجيا ي� جانــب
تحتيــة
ّ
وإىل بنيــات ّ
كبـ يـر منهــا قــد تتجــاوز العمــل المكتــ� إىل العمــل الميــدا�ن
في
بي
ش
و�
ي،
وبــر
مــادي
لوجســتيك
الشــاق ومــا يتطلبــه مــن
ي
المجمــل سياســة بحــث علمــي هادفــة مــن شــأنها أن تســهم
ف ي� الـ ّـر ق ي� المجتمعــي ،وتســهم ف ي� التنميــة والتقـ ّـدم والحداثــة.
* مــا الجهــات الـ تـ� مــن المفـ تـرض أن تتبـىن أ
البحــاث
ّ
ي
السوســيولوج ّية واالضطــاع باســتثمار نتائجها؟
الجامعــات منتجــة للبحــث السوســيولوجي ،وقــد
تســتفيد منــه ف ي� هياكلهــا ،ومختلــف أجنداتهــا ،وأدوارهــا،
واســراتيجياتها المختلفــة ،ولكــن الجهــات ت
ت
الــ� تســتفيد
ّ
الباحــث السوســيولوجي َّهــي الدولــة يممثلــة �ف
مــن
ي
أ
االجتماعيــة»
«وزارة التضامــن والمــرأة والرسة والتنميــة
ّ
رث
ف ي(� المغــرب) ،ومختلــف الــوزارات بقطاعاتهــا .وأك ـ مــن
ذلــك ،فإنَّــه مــن المنتظــر أن تســتفيد مــن نتائــج البحــث
و� البلــدان العربيــة أ
ف
ف
الخرى،
ّ
العلمــي الجهويّــة ي� المغــرب ي
خاصــة مــا تع ّلــق منــه بالجغرافيــا والفضــاءات وأســئلة
ّ
الســاكنة ومختلــف الهيــاكل داخــل الجهــات ،ال سـ ّـيما إذا
الذاتيــة لشــؤون
الدارة
أن الجهويّــة هــي نــوع مــن إ
علمنــا َّ
ّ
مفصليـاً
أن البحــث العلمــي يُعـ ّـد
معينــة .ال شــكّ َّ
ّ
فمنطقــة ّ
أ
والتدبــر ،واالســتجابة لفــق انتظــارات
الدارة
ي� نجــاح إ
ي

ف
ف
ـر�
الســاكنة ي� هــذه الجهــة أو تلــك ،ولدينــا ي� الوطــن تالعـ ب ي
بعــض النمــاذج الكبـ يـرة ّ
ـذا� ،كمــا
واللفتــة مــن أالحكــم الـ ي
ف
فــإن
هــو الشــأن ي� العــراق بالنســبة إىل الكــراد .ولــذاَّ ،
م�انيــة ت
عــر تخصيــص ي ز
مح�مــة للبحــث
إجــراء بحــوث ب
السوســيولوجي عــى الخصــوص ،مــن شــأنه أن يســهم �ف
ي
رافعــة التقـ ّـدم والتنميــة ،أل َّن البحــث العلمــي هــو جــزء
ـاس ف ي� التنميــة .وبهــذا الشــكل فــا تقـ ّـدم وال تنميــة
أسـ ي
بــدون بحــث علمــي.
* يــرى أغلــب الباحثـ ي ن
ـر�
ـ� َّ
أن البحــث العلمــي العـ ب ي
بشــكل عــام ،والسوســيولوجي بشــكل خــاص ،غائــب
أو مغ ّيــب؛ مــا يجعلــه ف ي� مــأزق إبســتمولوجي ،حيــث
لــم يتم ّكــن مــن فهــم وتفسـ يـر الثــورات العرب ّيــة ،مــا
رأيكــم؟
ومصداقيته بشــكل
أن هذا الســؤال لــه وجاهته
ال شــكّ َّ
ّ
عــام ألنَّــه ،لحـ ّـد الســاعة ،مــا زال البحــث السوســيولوجي،
ســواء ف ي� الدكتــوراه ف ي� الجامعــة أو بعــد الحصــول عليهــا،
عصاميــون ،يقومــون
إن أصحابــه
ال يجــد دعمــاً ،بــل َّ
ّ
أ
مرين
الذاتيــة
بإمكانياتهــم
بأبحاثهــم
ّ
ّ
ّ
الخاصــة ،فويعانــون ال َّ
ف
جيــدة
ي� االشــتغال .ومــع ذلــك ،مــا زلنــا نأمــل ي� سياســة ّ
مؤ�اتهــا
للبحــث السوســيولوجي ،ســبق وذكــرت بعــض ش ّ
المأمولــة والكفيلــة بلملمــة هــذا البحــث مــن خــال مراكــز
أ
ف
ت
ـ�
الدراســات والبحــاث الممتـ ّـدة ي� الوطــن العـ ب ي
ـر� ،والـ ي
تلعــب فيهــا دول الخليــج الــدور الريــادي .ولعـ ّـل الناظــر
إىل مجمــل هــذه أ
والمؤسســات والمن ّظمــات
البحــاث
ّ
ولتيــة وأحيان ـاً
المدنيــة ،فإنَّــه ســيجدها تقــوم بــأدوار
َّ
ّ
الد ّ
ت
ومحققــ�ن
ن
باحثــ�
عــر مق�حــات أبحــاث وتجنيــد
ي
ي
ب
ز
ن
انيــة تســتجيب لمتط ّلبــات هــذا البحــث
ميدانيـ يـ� وفــق يم� ّ
ن
ش
الميــدا� أو ذاك ،ســواء مــن حيــث المــوارد الب�يّــة أو
ي
والموضوعيــة
مــن حيــث اللوجيســتيك ،والـ شـروط الماديّــة
ّ
ف
ت
ـ� تكــون أحيانـاً ي� مناطــق
إلجـراء مثــل هــذه البحــوث ،والـ ي
ف
ف
ـو� ي� موريتانيــا
نائيــة ،كمــا وقــع لبــول باســكون ،الــذي تـ ي
ـر� الشــاب أحمــد عريــف،
بحــادث سـ يـر مــع
الباحــث المغـ ب ي
ف
باليكولوجيــا
ثـ ّـم هنــاك بحــوث ي� الواحــات أو مــا يعــرف إ
الثقافيــة ،وبحــوث ف ي� البوادي...إلــخ.
ّ

حوار ذوات

الجائزة التي منحت لكتاب "سوسيولوجيا الربيع العربي" ،هي
اعتراف بالسوسيولوجيا ومساهماتها في مناولة القضايا الكبرى
التي عرفها العالم العربي وما زال
ـن أغلبهــا بحــوث تحــت الطلــب ت
مق�حــة مــن
* ولكـ َّ
جهــات مع ّينــة ،وهــو مــا يطــرح ســؤال جــدوى تلــك
البحــوث والحاجــات المجتمع ّيــة إليهــا؟
أكيــدّ ،كل تلــك البحــوث هــي تحــت الطلــب ،أل َّن
ين
التطــوع مــن أجــل إجرائهــا ،أو
الباحثــ� ال يســتطيعون
ّ
أ
حــى القيــام ببحــوث مــن ت
ت
اق�احاتهــم ،لنَّهــا تتطلــب
ف
يز
كبــرة .المراكــز المومــأ إليهــا ي� هــذا الحــوار
انيــات ي
م� ّ
هــي الـ تـ� تقـ تـرح مجموعــة مــن البحــوث عــى الباحثـ ي ن
ـ�،
ي
تخــص تلــك المراكــز.
ــة
قانوني
مســطرة
وفــق
وتمولهــا
ّ
ّ
ّ
ف
هــام،
و� ّكل االحــوال ،فتلــك البحــوث لهــا دور
ٌّ
ي
ش
واليمــان بجــدوى البحــث
فهــي
مــؤ� عــى الرغبــة إ
أ
ف
ن
المســؤول� ي� الدولــة ال
كثــراً مــن
ي
السوســيولوجي ،ل َّن ي
العلميــة ،وير ّكــزون عــى الخـ بـرة النظريّــة
يؤمنــون بالقيمــة
ّ
ـإن البحــث
والحــدوس
الذاتيــة .وتأسيسـاً عــى مــا ســلف ،فـ َّ
ّ
ـر� بــدأ يجــد مجــاال ً للمنافســة ،وخــرج
السوســيولوجي العـ ب ي
اليمــان بــأدواره وأفضالــه
خاصــة مــع إ
إىل منطقــة الضــوءَّ ،
وتطورهــا.
عــى المجتمعــات ّ
* هــل اســتطاعت السوســيولوجيا العرب ّيــة تأســيس
ـوالت
ـر� والتحـ ّ
قواعدهــا وأركانهــا لتواجــه الواقــع العـ ب ي
ت
الــ� عرفهــا ،أم أنَّهــا بقيــت حبيســة المواقــف
أ ي
اليديولوج ّيــة؟
ال شــكّ أننــا نستنشــق أ
اليديولوجيــا مــع الهــواء ،وال
َّ
ـانية هــي علــم أيديولوجيــا ،وهــذا
النسـ
أن العلــوم إ
شــكّ َّ
موقــف ال يخلــو مــن ثبوتي ّــة ومــن كثــر مــن المبالغــة ،لنأ
ي
َّ
ّ
هــذا الســؤال كان وارداً ف ي� بدايــات البحــث السوســيولوجي
ض
المــا� ،حيــث
وســبعينيات القــرن
ســتينيات
العــر� ف ي�
ّ
ّ
بي
ي
الدهشــة واردة أمــام «علــم جديــد» ،ومــا يتطلبــه مــن
أن الباحثـ ي ن
ـ�
مفهمــة وأســئلة ،ومناهــج وقواعد...إلــخّ ،إل َّ
الموضوعيــة،
أن هنــاك نســبة مــن
أدركــوا فيمــا بعــد َّ
ّ
والعلميــة ،ف
وأن السوســيولوجيا ال بـ ّـد لهــا مــن
و� النتائــجَّ ،
ّ
ي
تراكــم ،وال بـ ّـد لهــا مــن أبحــاث وإنتــاج ،ألنَّنــا ال يمكــن أن
ش
�ء ،أو انطالقـاً مــن الشــفويّة ،أو مــن
ّ
نؤســس رأيـاً مــن ال ي

النتــاج العلمــي
التدريسـ ّـية ف ي�
المدرجــات ،إذ ال بـ ّـد مــن إ
ّ
الحقيقــي.
العــر� عــرف تملمــا ً ف ي�
وبشــكل عــام ،فالعالــم
بي
السوســيولوجية ،حيــث ظهــرت اجتهــادات
الكتابــة
ّ
ف
ش
العــر�
نظريّــة ،وأبحــاث ودراســات ،ســواء ي� المــرق
بي
العــر�
أو المغــرب ،مــا جعــل البحــث السوســيولوجي
بي
يتطــور ،ويصبــح أكــرث
خاصــة ف ي� الجوانــب
ّ
فاعليــةّ ،
ّ
الميدانيــة ،أل َّن البحــث الميـ ن
ـدا� كان ينظــر إليــه إىل حدود
ّ
ض ي
ـا� عــى أنَّــه غـ يـر نافــع ،عىل
ـ
الم
ـرن
ـ
الق
ـن
ـ
م
ـات
ـ
الثمانيني
ي
أ
القــل ّ ف
�
أن الجميــع اليــوم
المغــرب
العــر� .وأعتقــد َّ
ب
ي
ي
أصبــح يؤمــن بجــدوى وأهميــة أ
الميدانيــة،
البحــاث
ّ
ّ
ّ
ويظــل العائــق الوحيــد هــو سياســة البحــث العلمــي
ف
ض
ز
انيــة
المعتمــدة ي� البلــدان
العربيــة ،مــع �ورة توفـ يـر يم� ّ
ّ
حقيقيــة أ
السوســيولوجية ،كمــا بدأنــا نالحــظ
للبحــاث
ّ
ّ
العربيــة ،ســواء تلــك التابعــة
البحــوث
اكــز
ر
م
مســاءلة
ّ
للدولــة ،أو تلــك الـ تـ� لهــا فــرع ميـ ن
ـدا� مــن أجــل القيــام
ي
ي
حقيقيــة.
ميدانيــة
بأبحــاث
ّ
ّ
و� ّكل أ
ف
الحــوال ،فالسوســيولوجيا ف ي� الطريــق نحــو
ي
أ
أ
العربيــة
خاصــة بعــد إيمــان الــدول
البهــى والجمــلّ ،
ّ
العقالنيــة والتنويريّــة وتربيــة النــشء عــى أفــق
بوظيفتهــا
ّ
ف
التفكــر بعيــداً عــن
مغايــر ،وتكويــن بنيــات جديــدة ي�
ي
التطــرف والمغــاالة.
ّ
* ومــا تقييمكــم لعمــل الجمع ّيــات السوســيولوج ّية
ـر�؟ هــل هنــاك تنســيق أو
عــى مســتوى العالــم العـ
معــ� فيمــا بينهــا؟ ب يوهــل تســهم �ف
تحصــ�ن
تعــاون ي ّ ن
ي
ت ي
هــذا الحقــل العلمــي الــذي يعــرف اخ�اق ـاً كبـ يـراً مــن
طــرف بعــض أ
اليديولوج ّيــات؟
ن
المــد� لــه دور ت
اســراتيجي
أن المجتمــع
ال شــكّ َّ
ي
ت
حــى بالنســبة إىل العلــوم ،وعــى رأســها علــم
االجتمــاع ...وهــو يقــوم بــدوره كمــا هــو الحــال
العربيــة لعلــم االجتمــاع ،مــن
الجمعيــة
بالنســبة إىل
ّ
ّ
من�هــا
خــال التفــاف السوســيولوجي
العــر� حــول ب
بي

213

214

حوار ذوات

العلمــي «إضافــات» ،وهــي إضافــات فعــا ً للمشــهد
الجمعيــة
العر�...لكــن إذا كانــت هــذه
ّ
السوســيولوجي ب ي
ف
ـإن الغريــب ي� المغــرب هــو
تش ـكّل نجاح ـاً ملحوظ ـاً ،فـ َّ
ف
الحركيــة
المغربيــة لعلــم االجتمــاع» ي�
«الجمعيــة
فشــل
ّ
ّ
ف ّ
والســهام ي� البحــث السوســيولوجي؛ فقــد ظ ّلــت
إ
مجمــدة لســنوات طويلــة ،وشــهدت «انطالقــات» وأوراق
ّ
بحثيــة مــن أجــل االنتصــار للحضــور والحركــة ،كورقــة
ّ
عبــد الكبــر الخطيــ� ف
الثمانينيــات ،لك ّنهــا ظ ّلــت
�
ي
ّ
ف بي ي
محمــد جســوس ،حــاول
د.
ـها
ـ
ئيس
ـو� ر
ّ
راكــدة ،وعندمــا تـ ي
رث
بعــض ورثتــه أن ينهضــوا بهــا عـ بـر أك ـ مــن محاولــة،
والنتيجــة الواضحــة هــي الجمــود ،ال أدري أ
الســباب
ين
السوســيولوجي�
أن
العميقــة لذلــك ،لكــن أزعــم َّ
ف
ف
جمعيــات
ـا� ي�
المغاربــة ّ
ّ
فضلــوا العمــل العلمــي والثقـ ي
وجمعيــات
أخــرى ،وعــى رأســها اتحــاد ك ّتــاب المغــرب،
ّ
ومهنيــةّ ،إل التكتــل تحــت خيمــة
واجتماعيــة
تنمويّــة
ّ
ّ
ت
الــ� كانــت ومــا
الجمعيــة
ّ
ّ
المغربيــة لعلــم االجتمــاع ي
زالــت صوريّــة وبــدون صــدى.
والواقــع ن يّأ� دعــوت إىل تغيـ يـر هــذه التســمية ،أقصــد
المغربيــة لعلــم االجتمــاع» إىل تســمية جديــدة،
«الجمعيــة
ّ
ّ
وهــي« :اتحــاد علمــاء االجتمــاع المغاربــة» ،مــن أجــل
جاذبيــة أك ـرث .
ّ
أ
ين
متكامل� ف ي� ر ي يأ�:
ول َّن العمل الجمعوي يهدف إىل دورين
نتاجيــة والبحــث والســؤال
 دور علمــي :إال ّ
وا ال ستشــكا ل .
 ودورمطلــ� :مــن قبيــل تشــجيع البحــث
بي
أ
العلمــي ،وتمويــل البحــاث ،وتأســيس جوائــز
تكــون السوســيولوجيا عنوانــاً لهــا ،والدفــاع عــن
قضايــا السوســيولوجي ،ســواء كان أســتاذاً أو خبـ يـراً
مكرســاً أو باحثــاً صاعــداً إلعطــاء زخــم
أو باحثــاً ّ
ومعــىن .
القــاع والحضــور بالفعــل
وأخـ يـراًّ ،كل مــا أتم ّنــاه هــو إ
ف
العــر� مــن
االجتماعيــة ي� الوطــن
الديناميــات
ومواكبــة
ّ
ّ
بي
المــاء إىل المــاء.
* حصلتــم عــى جائــزة المغــرب للكتــاب لهــذه
الســنة ف ي� مجــال العلــوم االجتماع ّيــة عــن كتابكــم
العــر�» ،وهــو مــا يمكــن
«سوســيولوجيا الربيــع
بي
ف
اعتبــاره تكريمــاً لمســار طويــل مــن العطــاء ي� حقــل
السوســيولوجيا ،فكيــف تق ّيمــون هــذه الجائــزة؟ ومــا
هــي مشــاريعكم المســتقبل ّية ف ي� هــذا المجــال؟

النســان
ال ينبغــي للجوائــز بشــكل عــام ،أن توقــف إ
قدمـاً ف ي� عالــم
عــن الكتابــة ،إنَّهــا يجــب أن تح ّفــزه للمـض ي ُ
الكتابــة .والجائــزة هــي نــوع مــن االعـ تـراف بوجــود قيمــة
المتــوج ،ولمجهــودات صاحبــه ،ولهــذا
معرفيــة للكتــاب
ّ
ّ
فالجائــزة ت
الــ� منحــت لكتــاب «سوســيولوجيا الربيــع
ي
هــي ت
اعــراف بالسوســيولوجيا ومســاهماتها ف ي�
العــر�»،
بي
ت
ـر� ومــا
ـ
الع
ـم
ـ
العال
ـا
ـ
عرفه
ـ�
ـ
ال
ى
ـر
ـ
الك
ـا
ـ
القضاي
ـة
مناولـ
ب
بي
ي
ف
العــر�
للنســان
الســبوعي إ
و� ّ
مقدمتهــا االحتجــاج َ
بي
زال ،ي
جــراء إحساســه بالقهــر (الحكــرة)
مــن المــاء إىل المــاءّ ،
وهــدر الكرامــةّ ،
ـر�» قــد
واللمســاواةّ ،
ولعــل «الربيــع العـ ب ي
تأ� بقيــم جديــدة عــى رأســها قيمــة الكرامــة ،والعدالــة،
الوطنية...إلــخ.
والمســاواة ،والوحــدة
ّ
حاليـاً بصــدد االشــتغال عــى مـ شـروع كتــاب ضخم
أنــا ّ
أ
ف
العــر�» ،هــذا
الثقــا�
يتعلــق بـ«سوســيولوجيا المــن
بي
ي
فضـا ً عــن مشــاريع أخــرى قيــد الطبــع ،مــن بينهــا عالقــة
الصحافــة بعلــم االجتمــاع ،وعالقــة االجتمــاع بالفضــاء
العــر� ،وكتــاب خــاص
العمومــي ف ي� المغــرب والعالــم
بي
ف
شــخصية
حــق أكــرث مــن ()35
ببورتريهــات وشــهادات ي� ّ
ّ
وإعالميــة.
ثقافيــة
ّ
ّ
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إىل أن اختطفــه القــدر برفقــة الراحــل
أحمــد عريــف ف ي� رحلــة ّ
اللعــودة،
عــن طريــق الخطــأ ف ي� ليلــة  21و22
أبريــل (نيســان)  1985ف ي� موريتانيــا
ن
ن
ـا� ،2خــال بعثــة
بـ يـ� نواكشــوط وسـ ي
مشـ تـركة بـ ي ن
ـ� منظمــة الفــاو ومعهــد
ن
الثــا� للزراعــة والبيطــرة
الحســن  3ي
بالربــاط.
ُولــد بــول باســكون ف ي� فــاس ســنة
 19324مــن أبويــن فر ي ن
نســي� ،كان
مدني ـاً ،وهــو حفيــد
والــده مهندس ـاً ّ
أ
أ
لمسـ ي ن
ـتوطن� ،مــن جهــة الب والم،
5
اســتقروا ي ن
بــ� منطقــة «الضويّــات»
ُّ
جــده مزارعــاً،
ووادي النجــا 6.وكان ّ
يملــك مزرعــة صغـ يـرة بســهل ســايس
ت
كيلومــرات مــن
عــى بُعــد بضعــة
الــ� صــارت �ف
منطقــة الضويــات ت
ي
ي
مــا بعــد منطقــة أمــاك لعــرض
المغربيــة
الفالحيــة
المنتوجــات
ّ
ّ
7
الحديثــة.
تعــرض بــول باســكون للعــزل
ّ
الج�يّــة
عــن والديــه أثنــاء إ
القامــة ب
ت
ـ� فرضــت عليهمــا خــال الحــرب
الـ ي
جــراء موقفهمــا
ّ
العالميــة الثانيــةَّ ،

إن الكتابــة عــن عالــم االجتمــاع
َّ
أ
الراحــل بــول باســكون ليســت بالمــر
الهـ ي ّ ن
ـ� ،ألنَّــه ال يكفــي أن نــرد حيــاة
الراحــل وكتاباتــه ،ونعتقــد أنَّنــا كتبنــا
ّ
النســان والباحث
حــول بول باســكون إ
والخبـ يـر ف ي� الشــؤون القرويَّــة ،الــذي
العلميــة
انخــرط ف ي� بنــاء المعرفــة
ّ
لواقــع المجتمعــات القرويَّــة منــذ
ض
خمســينيات القــرن
بدايــة
المــا�،1
ّ
ي
1 . Habib, Elmalki. Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la
Formation des cadres et de la Recherche Scientifique, «Discours d’ouverture» Hommage à
Paul Pascon: Devenir de la société rurale, développement économique et mobilisation sociale,
Sous la direction de N. Akasbi, D. Benatya, L.

Zagdouni, A. Zouggari, Institut Agronomique et
Vétérinaire Hassan II, Rabat, 2007, P 9
2 . Pierre- Robert, Baduel. «Paul Pascon -1932
1985» Revue de l’Occident musulman et la
Méditerranée, N1984 ,38°, P 181
 3ـ زكية ،داود ،ترجمة :مصطفى المسناوي« ،زرع
النماذج وغياب التجديد» حوار شن� بمجلة «ال ماليف/
 » LA MALIFالعدد  49يناير /بف�اير ّ 1978تمت إعادة
شن�ه بالمجلة نفسها ،العدد  ،166ماي  ،1985ترجمه إىل
العربية :مصطفى المسناوي ،شن� بـ :بول باسكون أو
علم االجتماع القروي ،مجموعة من أ
الساتذة ،منشورات
منتدى ابن ي ن
تاشف� :المجتمع والمجال ،توزيع مكتبة عالل
ن
القروي� -الدار البيضاء ،2013 ،ص 5
الفاس ،مطبعة دار
ي
ي
4 . Pierre- Robert, Baduel. «Paul Pascon -1932
1985» Op.cit; P 181
السوسيولوجية والقضايا
دريس« ،المسألة
5ـ ّ
ّ
محمد ،إال ي
والسياسية :مدخل لقراءة ف
مؤسس
اجتماع
عالم
�
ة
االجتماعي
ّ
ّ
ّ
ي
تز
ومل�م» ،مجلة عمران ،العدد  5/19شتاء  ،2017ص 185
 6ـ زكية ،داود ،ترجمة :مصطفى المسناوي« .زرع
النماذج وغياب التجديد» ،مرجع سبق ذكره ،ص 5
السوسيولوجية والقضايا
دريس« ،المسألة
محمد ،إ
7ـ ّ
ّ
ال ي
والسياسية :مدخل لقراءة ف ي� عالم اجتماع
ة
االجتماعي
ّ
ّ
مؤسس ت ز
ومل�م» ،مرجع سبق ذكره ،ص 185
ّ

ش
ـوال
ـ�» المـ ي
المناهــض لنظــام «فيـ ي
للنازيَّــة ،هــذه العزلــة جعلــت
مــن «بــول باســكون» ذلــك ت
الفــى
المرفــوض مــن طــرف الوســط
ـ� ،حيــث ظـ َّـل يعيــش بإحــدى
الفرنـ ي
أ
8
القســام
الداخليــة بثانويَّــة فــاس ،
َّ
ش
الــ�ء الــذي جعــل ّكل اتصــاالت
ي
ف
تتقــوى
الراحــل ي� ذلــك الوقــت
َّ
بالتالميــذ المغاربــة.
ســاهم هــذا االتصــال ف ي� تقويــة
رصيــده ال ّلغــوي عــن طريــق تعلــم
العربيــة؛ كــر َّدة فعــل عــى
ال ّلغــة
َّ
9
نــ� .وقــد ســاعدته
وســطه الفر ف ي
شــخصيته
هــذه التجربــة ي� تكويــن
ّ
والنضــال،
وشــق مســاره العلمــي
ّ
ي
العربيــة عــى
مثلمــا ســاعدته ال ّلغــة
ّ
المغربيــة
االلتحــاق بمعهــد الدراســات
َّ
تحصــل عــى شــهادة
العليــا ،بعــد أن َّ
الباكالوريــا ســنة  ،1953باعتبــاره
المؤسســة الوحيــدة ت
الــ� كانــت
َّ
ي
تســتقطب طلبــة الدراســات العليــا،
ف
ت
تهتــم
والــ�
كانــت ي� الوقــت نفســه ّ
ي
أ
بتكويــن الطــر التنفيذيَّــة لســلطات
نســية ،وقــد انخــرط
فالحمايــة الفر َّ
ي� إنجــاز العديــد مــن الدراســات
أ
والبحــاث لصالــح أســاتذة المعهــد
يســميه
الذيــن كانــوا يدرســون مــا
ّ
الراحــل أ
10
بال ثن�وبولوجيا االســتعماريَّة ،
وكانــت البدايــة بدراســة الهجــرة
بجنــوب المغــرب «هجــرة شــلوح أيــت
11
وادريــم إىل جــرادة».

انخــرط بــول باســكون ف ي� البحــث
ن
الميــدا� منــذ أن كان شــابّاً يبلــغ
ي
8 . Pierre- Robert, Baduel. «Paul Pascon -1932
1985» Op. Cit; P 181
 9ـ زكية ،داود ،ترجمة :مصطفى المسناوي« ،زرع
النماذج وغياب التجديد» ،حوار شن� بمجلة «ال ماليف/
 » LA MALIFالعدد  49يناير /بف�اير ّ 1978تمت إعادة
شن�ه بالمجلة نفسها ،العدد  ،166مايو  ،1985ترجمه
إىل العربية :مصطفى المسناوي ،شن� بـ :بيت الحكمة،
العدد الثالث ،السنة أ
الوىل ،أكتوبر  ،1986ط ،3ص6 ،
 10ـ المرجع السابق ذكره ،ص 6
 11ـ المرجع السابق ذكره ،ص 6
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ووادي زيــز ،حيــث ض
قــى شــهرين
ن
الميــدا� ،بعدهــا ســوف
ف ي� العمــل
ي
يقــدم تقريريــن إىل متحــف باريــس
ّ
14
ت
ال�بــوي  ،وقــد انتهــى مــن خــال
هــذه التجربــة إىل التصميــم عــى
أن هــذا
دراســة علــم االجتمــاعّ ،إل َّ
التخصــص لــم يكــن موجــوداً وقتهــا
ُّ
15
ف ي� المغــرب.
انتقــل إىل فرنســا لدراســة
البيولوجيــا ،وقــد ت
بــأن هــذا
اعــرف َّ
ين
العــ�
العلــم مكّ نــه مــن بنــاء
ـيولوجية مــن خــال االنخ ـراط
السوسـ
َّ
أ
ف ي� مجموعــة مــن البحــاث عــن طريــق
المالحظــة بالمشــاركة ،وابتــداء مــن
 1956ســيعرف التكويــن أ
الكاديمــي

مــن العمــر  22ســنة ،وذلــك ســنة
أ
العربيــة،
يتحــدث
 ،195112ولنَّــه كان
َّ
َّ
ن
است� عام  1951ي ف� إطار المبادرة
 12ـ أنجز الراحل در ي
ف
العامة ،عن نظام حقوق الماء ي� وادي درعة ووادي
ّ
ف
قدمت هذه
زيز ،وقد ق�ض شهرين ي� الميدانّ ،
الدراسات إىل متحف باريس ت
ال�بوي ،ومن هنا كان
ف
تصميمه عىل دراسة علم االجتماع ،يغ� أنّه ي� ذاك
التخصص موجوداً بالمغرب ،كل
الوقت لم يكن هذا
ّ
الثنوغرافية ،ت
وال� كان
اسات
ر
الد
ما كان متوفراً هو
إ
ّ
ي
له موقف منها ،باعتبارها جاءت ف ي� إطار استعماري.
انظر ف ي� هذا الصدد :زكية ،داود« .زرع النماذج وغياب

فقــد ســاعدته عــى إنجــاز دراسـ ي ن
ـت�
ف
العامــة ،عــن
ي� إطــار المبــادرة ف َّ
13
نظــام حقــوق المــاء ي� وادي درعــة
التجديد» ترجمة :مصطفى المسناوي .بول ،باسكون
ين
القروي� ـ الدار
أو علم االجتماع القروي ،مطبعة دار
البيضاء ،ص 7
 13ـ زكية ،داود ،ترجمة :مصطفى المسناوي« ،زرع
النماذج وغياب التجديد» ،حوار شن� بمجلة «ال ماليف/
 » LA MALIFالعدد  49يناير /بف�اير ّ 1978تمت إعادة
شن�ه بالمجلة نفسها ،العدد  ،166مايو  ،1985ترجمه
إىل العربية :مصطفى المسناوي ،شن� بـ :بيت الحكمة،

نوعيــة
لبــول باســكون إضافــة
َّ
عــن طريــق االنخــراط ف ي� شــعبة
ض
محــا�ات
السوســيولوجيا ومتابعــة
(جــورج
يغ�فيتــشGeorges 16
 ،)Gurvitchحيــث لــم يقتــر
شــغف الراحــل بالسوســيولوجيا،
كعلــم لــه أهميتــه ،عــى متابعــة
ض
المحــا�ات ،بــل شــارك إىل جانــب
(أالن توريــن )Alain Touraine 17ي ف�
ن
ـدا� بفرنســا ،يســتهدف
ّأول مســح ميـ ي
ف
دراســة مواقــف عمــال المناجــم ي� مــا
الوىل ،أكتوبر /شت�ين أ
العدد الثالث ،السنة أ
الول
 ،1986ط  ،3ص 6
 14ـ المرجع السابق ذكره ،ص 7
 15ـ المرجع السابق ذكره ،ص 7
ف
ف
نون�
11
�
روسيا
�
ي
 16ـ عالم اجتماع فر ينس ،ولد ي
ب
تخصص ف ي�
 ،1894وكانت وفاته بباريس  12ب
دجن� ّ ،1965
سوسيولوجيا المعرفة.
 17ـ عالم اجتماع فر ينس ولد سنة  ،1925عرف بنقده
للمنهج الوضعي ،وساهم ف ي� تأسيس سوسيولوجيا
الفعل االجتماعي.
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بول باسكون باحث وخبير في الشؤون القرو َّية ،انخرط في بناء
المعرفة العلم ّية لواقع المجتمعات القرو َّية منذ بداية خمسين ّيات
القرن الماضي

التقنيــة ،وقــد كان
يتعلــق بالتغـ يـرات
َّ
ن ت
ـن� 1955ـ  .1957وقد
ذلــك مــا بـ يـ� سـ ي
البحثيــة مــن
مكّ نتــه هــذه التجربــة
َّ
االجتماعيــة
االحتــكاك أكـرث بالظــروف
َّ
للعمــال ،كمــا مكّ نتــه مــن اكتســاب
ميدانيــة تحــت شإ�اف
علميــة
ب
َّ
خــرة َّ
مجموعــة مــن كبــار علمــاء االجتمــاع
الفرنسـ ي ن
ـي� المعارصيــن لتلــك الفـ تـرة.
إن تجربــة بــول باســكون بفرنســا
َّ

والعمــل ضمــن فريــق تحــت شإ�اف
ســتذك فيــه
علمــاء اجتمــاع كبــار
ي
روح العمــل داخــل فريــق البحــث،
ـب منــذ عودتــه إىل المغــرب
وقــد انكـ َّ
ســنة 1960عــى تأســيس فريــق بحــث
متعــدد
التخصصــات 18ي ف� العلــوم
ّ
ُّ
مؤسســات
إ
النسـ َّ
ـانية ،بهــدف تزويــد َّ
18 . Équipe interdisciplinaire de recherches en
sciences humaines.

تهم
الدولــة بدراســات سوسـ
ـيولوجية ّ
َّ
المغــرب القــروي ومناطــق المغــرب
العميــق ،وقــد كان لهــذه التجربــة
البحثيــة دور كبـ يـر ف ي� صقــل البحــث
َّ
السيوســيولوجي وبلــورة العديــد
مــن المفاهيــم ،وإبــراز الجوانــب
نســانية ف ي� شــخصه.
ال
إ
َّ
ف
و� مقابلــة لنــا مــع «مــوالي
ي
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البوخــاري بودمعــة»َّ ،19رصح لنــا
 19ـ مقابلة مع موالي البوخاري ،بودمعة .وهو من عائلة
ظل الوسيط ي ن
بودمعة وقد ّ
ب� بول باسكون وساكنة إيليغ
وقد ورد اسمه ف ي�:
Paul, Pascon. La maison D’Iligh et l’histoire
sociale du Tazerwalat, avec la collaboration A.
Arrif, D Schroeter, M. Tozy, H. Van Der Wusten,
Ed, Société Marocaine des Editeurs Réunis, 1984,
P7
كان موالي البوخاري بودمعة يشتغل ف ي� قطاع التعليم،
وهو متقاعد آ
الن ويسكن بمدينة إنزكان ،حيث
ن
للباحث� وضع رهنهم العديد من الكتب
خصص شقة
ي
ّ
والمخطوطات والرسائل ت
ال� كان يتبادلها مع ي ن
باحث�
ي
العديد من أ
الساتذة من جامعة
كبار ،وبالرغم من كون
ابن زهر غرفوا من المعرفة ت
ال� توفرها دار موالي
ي
البوخاري بودمعةّ ،إل أنّهم ال يذكرونه ف ي� كتاباتهم ،كما
ن
مقر سكناه ،حيث كان الوصول
أنّهم لم
ي
يدلو� عىل ّ

المشــارك ف ي� المقابلــة «مــوالي
بــأن الراحــل صــارت
البوخــاري»
َّ
اجتماعيــة قويَّــة،
تربطــه عالقــات
َّ
ســواء مــع ســكّان إيليــغ أو ســكّان
المناطــق ،ت
الــ� شــكَّلت مجــاالت
ي
والمتنوعــة،
المتعــددة
دراســاته
ّ
ّ
إليه صعباً ،استعنت بطالبة يل “سناء زهيد” ،وهي
ن
ين
المقاوم�
الخصاص ،وهو أحد
المد�
حفيدة القايد
ي
ي
المغر� ،ينحدر من دوار
نس بالجنوب
ر
الف
لالستعمار
يب
ي
ايد عبال الحاج ،وكان أبوه من وجهاء حلف إيكزولن ومن
الذين يداومون عىل حضور ندوة شيخ زاوية تازروالت
الحس أوهاشم ممثل السلطة المخز ّنية خالل تف�ة نهاية
ي
ن
ع� ،وقد ت
القرن التاسع ش
المد� مكان أبيه
اس�د القايد
ي
ف ي� القبيلة بعد مساندته لخليفة المخزن بسوس القايد
الكيلول الحاحي.
سعيد
ي

العـراس أ
حيــث كان يحـ ضـر أ
والفـراح
ت
ـ� يحييهــا س ـكّان هــذه المناطــق،
الـ ي
ويلتقــط صــوراً لهــا ،مــع حرصــه عــى
ينــس
مــد
ّ
الســكان بالصــور ،ولــم َ
21
الفقيــه أمشــارط الــذي كان حينهــا

20

زودنا المشارك ي ف� المقابلة “موالي البوخاري
 20ـ ّ
بودمعة” ،برسالة أرسلها له الراحل بول باسكون ،بتاريخ
تضمنت صوراً لعرس ح�ض ه
 5يونيو /حزيران ّ ،1981
الراحل بإيليغ ويوصيه بمد صور منها ألخيه موالي
ف
و� رسالة أخرى مؤرخة ف ي�  9بف�اير يبعث بول
إ
المام ،ي
ت
ال� أخدمها
الصور
من
بعدد
البخاري
لموالي
باسكون
ي
يمد أهل الدوار بنماذج منها
إليليغ ويلتمس منه أن ّ
كما وعدهم الراحل ،مثلما يلتمس منه أن يقرأ السالم
ن
الشوبا� .
لشخص
ي
 21ـ عباس ،ش
ال�قاوي« .بول باسكون ومحدوديّة المنهج
الموظف وأثر ذلك عىل النتائج» ،ندوة مدينة تزنيت
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َّ
خاصة بعد  ،1964تاريخ حصوله على
إن التجربة البحث َّية لبول باسكون،
َّ
الجنس َّية المغرب َّية ،ستجعل منه باحثًا ملتصقًا بقضايا المغرب القروي

يعتــر مصــدراً للمعرفــة العالمــة ف ي�
ب
أ
الوســاط القرويَّــة.
البحثيــة لبــول
إن التجربــة
َّ
َّ
خاصــة بعــد  ،1964تاريــخ
باســكونَّ ،
22
حصولــه عــى الجنسـ َّـية
المغربيــة ،
َّ
ســتجعل منــه باحثـاً ملتصقـاً بقضايــا
المغــرب القــروي ،وذلــك مــن خــال
االهتمــام بخصائــص الســاكنة
االجتماعيــة
القرويَّــة ،مــن النواحــي
َّ
23
واالقتصاديَّــة
والثقافيــة  ،واالنخـراط
َّ
قليميــة.
ف ي� النقاشــات
السياســية إ
ال َّ
َّ
الرغــم مــن كونــه لــم يكــن
وعــى ّ
خاصاً
يتصـ َّـور لنفســه مصـ يـراً
سياسـ ّـياً ّ
ق
العــر� وبســبب
بــه ،بســبب أصلــه
ي
هامشـ ّـيتهّ ،إل أنَّــه لــم ينكــر ميوالتــه
التقدميــة 24ز ت
نحــو
وال�امــه بالمســألة
َّ
اليــة.
القرويَّــة
ّ
والعم َّ
ويظهــر حجــم وكثافــة انخــراط
بــول باســكون ف ي� القضايــا التنمويَّــة
مــن خــال تأســيس مجموعــة صغـ يـرة
ين
المنتســب�
للبحــث مــن الطلبــة
اليــة
للمغــرب ،ف ي� شــكل
تعاونيــة ّ
عم َّ
َّ
تؤجــر خدمتهــا للدولــة
إ
للنتــاج ّ
نون�  ،1993قام بتفريغ هذه
وباديتها ،أيام  12و 13و 14ب
ت
ض
صو� ألعمال هذه الندوة موالي
المحا�ة عن تسجيل ي
البوخاري بودمعة.
السوسيولوجية
«المسألة
.
دريس
محمد ،إال
ي
 22ـ ّ
ّ
والسياسية عند بول باسكون»،
ة
االجتماعي
والقضايا
ّ
ّ
مرجع سبق ذكره ،ص 186
 23ـ المرجع نفسه ،ص 186
 24ـ زكية ،داود ،ترجمة :مصطفى المسناوي« ،زرع
النماذج وغياب التجديد» ،حوار شن� بمجلة «ال ماليف/
 » LA MALIFالعدد  49يناير /بف�اير ّ 1978تمت إعادة
شن�ه بالمجلة نفسها ،العدد  ،166ماي  ،1985ترجمه
إىل العربية :مصطفى المسناوي ،شن� بـ :بيت الحكمة،
مرجع سبق ذكره ،ص 11

فقــط ،25وهــي مجموعــة تتداخــل
اختصاصــات بحثهــا وتتكامــل.
بالطبــع هــذا أ
المــر لــم يكــن معروفـاً
مــن قبــل ف ي� المغــرب ،وكانــت هــذه
المجموعــة قــد أنجــزت دراســة عــن
تاريــخ قريــة بجزيــرة كورســيكا،
بتمويــل مــن متحــف الفنــون
26
الشــعبية.
والتقاليــد
َّ

ت
الــ� تتنــاول
كانــت أوالهــا تلــك ف ي
مســألة قيــادة الســفن ي� مينــاء الــدار
عمــال الرافعــات
البيضــاء ،حيــث كان ّ
يهــددون بالقيــام
الفرنســيون
ّ
بـ ض
ش
ف
ـإ�اب ،30فــرع الفريــق ي� مغربــة
أ
ف
ـوال  450عام ـا ً
الطــر ،ي
و� تكويــن حـ ي
عمــال المينــاء ومحــو ّأميتهــم
مــن ّ
31
وتعليمهــم القــراءة والكتابــة.

تــم
إبَّــان اســتقالل المغــرب َّ
اســتدعاء هــذه المجموعــة مــن طــرف
وزارة االقتصــاد الوطــن ي بالربــاط،
وتـ َّـم إلحــاق بــول باســكون بمصلحــة
التخطيــط ،حيــث ُك ّلــف عــام 1956
بالتنســيق ي ن
بــ� الدراســات الجاريــة
للتحضــر أل َّول تصميــم
خمــاس،27
ي
ي
ض
مــدة
وقــد قــى بالوســط القــروي َّ
ين
ســنت� مــن أجــل إعــداد وجمــع
وبلــورة معطيــات جهويَّــة ،حــول
الوســط القــروي بالمغــرب بالتعــاون
تــم تأسيســه
مــع الفريــق الــذي َّ
بباريــس ،28وي ف� الســنة نفســها
تــم تأســيس الفريــق المتداخــل
َّ
االختصاصــات للبحــث ف ي� العلــوم
ـانية « 29.»ERISHوســوف تتــواىل
إ
النسـ َّ
الطلبــات عــى هــذا الفريــق مــن
أجــل إعــداد دراســات لعـ َّـدة وزارات،

ف
تــم تكليــف الفريــق
و� َّ 1959
32ي
ـروس
ذاتــه  ،إىل جانــب الباحــث الـ ي
كريكــوري 33مــن طــرف مكتــب
ش
ال�يــف للفوســفات بدراســة وتطـ ّـور
ت
ـذا�
المنجميــة واسـ
القــرى
َّ
ـتقاللها الـ ي
34
يخــص
ف ي� مــا
التســي�  ،ولهــذا
ي
ّ
تــم إنشــاء مركــز للتكويــن
الغــرض َّ
ش
المهــن ي تابــع لمكتــب ال�يــف
للفوســفات ومدرســة تويســت
بوبكــر ،مثلمــا َّتمــت دراســة ســوق
الــورق والمســاهمة ف ي� إنجــاز المركــز
الســمعي البــري وسلســلة مــن
35
الدراســات والمقــاالت.

182 Ibid; P - 25
 26ـ زكية ،داود ،ترجمة :مصطفى المسناوي« ،زرع
النماذج وغياب التجديد» ،حوار شن� بمجلة «ال ماليف/
 » LA MALIFالعدد  49يناير /بف�اير ّ .1978تمت إعادة
شن�ه بالمجلة نفسها ،العدد  ،166ماي  ،1985ترجمه
إىل العربية :مصطفى المسناوي ،شن� بـ :بيت الحكمة،
مرجع سبق ذكره ،ص11 ،
 27ـ المرجع السابق ذكره ،ص 9
28 . Pierre- Robert, Baduel. «Paul Pascon -1932
1985» Op. Cit; P 182
29 . Ibid; P 182

 30ـ المرجع السابق ذكره ،ص 8
 31ـ المرجع السابق ذكره ،ص 8
 32ـ زكية ،داود ،ترجمة مصطفى المسناوي« ،زرع
النماذج وغياب التجديد» ،حوار شن� بمجلة «ال ماليف/
 » LA MALIFالعدد  49يناير /بف�اير ّ .1978تمت إعادة
شن�ه بالمجلة نفسها ،العدد  ،166ماي  ،1985ترجمه
إىل العربية :مصطفى المسناوي ،شن� بـ :بيت الحكمة،
مرجع سبق ذكره ،ص 8
 33ـ عباس ،ش
ال�قاوي« ،بول باسكون :محدو ّدية المنهج
الموظف وأثر ذلك عىل النتائج» ندوة مدينة تزنيت
نون�  1993ص .1
وباديتها ب
نص عن النص أ
صل متوفر بـخزانة دار إيليغ  2إنزكان/
ال
ي
أ
الستاذ بخاري بودميعة.
-1932 Pierre- Robert, Baduel. «Paul Pascon . 34
182 Op. Cit; P »1985
 35ـ زكية ،داود ،ترجمة :مصطفى المسناوي« ،زرع
النماذج وغياب التجديد» ،حوار شن� بمجلة «ال ماليف/
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للـ ّـري عــام  1961أو مــن خــال تعيينــه
عــى رأس مكتــب الحوز عــام ،196436
ثــم ثالثــاً تطويــر البحــث الجماعــي
َّ
ن
خاصــة مــع فريــق
،
والتعــاو�
َّ
ي
البحــث الــذي أنشــأه لهــذا الغــرض،
ن
الثــا�
ومــع طلبــة معهــد الحســن
ي
للزراعــة والبيطــرة الــذي التحــق بــه
أســتاذاً لعلــم االجتمــاع القــروي منــذ
37
 1970إىل أن اختطفــه المــوت.
ظــل بــول باســكون حريصــاً
َّ
عــى شإ�اك مجتمعــات البحــث �ف
ي
ت
ـ� أنجزهــا،
ّكل مراحــل الدراســات الـ ي
حيــث ي ّ ن
تبــ� لنــا مــن خــال رســالة
إىل «مــوالي البخــاري بودمعــة»،
الـ ت
ـ� يخـ بـره فيهــا بأنَّــه أنهــى مقالــه
ي
أ
38
جــده ســيدي هاشــم
ال َّول حــول ّ
ت
ـ�
مــن خــال تحليــل المعطيــات الـ ي
ويشــر
تضمنهــا الكنــاش رقــم ،3
ي
ّ ف
أن هــذا
الراحــل ي� الرســالة ذاتهــا إىل َّ
39
مجــرد عمــل َّأو يل.
الفصــل
َّ

ظــل بــول باســكون ت ز
مل�مــاً
َّ
والسياســية
االجتماعيــة
بالقضايــا
َّ
َّ
واالقتصاديَّــة للســكَّان ،وقــدم
الخـ بـرة والحلــول للعديــد مــن هــذه
القضايــا ،بــل وشــارك ف ي� مشــاريع
تنمويــة عـ ّـدة ،معتمــداً ف ي� ذلــك عــى
 » LA MALIFالعدد  49يناير /بف�اير ّ .1978تمت إعادة
شن�ه بالمجلة نفسها ،العدد  ،166مايو  ،1985ترجمه
إىل العربية :مصطفى المسناوي ،شن� بـ :بيت الحكمة،
مرجع سبق ذكره ،ص 8

ثالثيــة؛ فمــن جهــة أوىل ،ظـ َّـل
مقاربــة َّ
أ
الميدانيــة،
يقيــة
َّ
وفيـاً للمقاربــة ال بم� َّ
ّ
ت
أساســية
قاعــدة
منهــا
جعــل
الــ�
َّ
ي
السوســيولوجية
المعرفــة
لتطويــر
َّ
حقيقيــة حــول
علميــة
َّ
وبنــاء معرفــة َّ
المغــر�َّ .أمــا مــن
واقــع المجتمــع
بي
جهــة ثانيــة ،فقــد ســعى إىل ت
ال�كـ يـ�ز
والمســؤوليات
الداري
عــى العمــل إ
ّ
ت
ـا� ،ســواء مــن
ذات الطابــع
َّ
المؤسسـ ي
خــال االلتحــاق بالمكتــب الوطــن
ي

 36ـ المرجع السابق ذكره ،ص 4
 37ـ المرجع السابق ذكره ،ص 4
ن
الحس� بن هاشم :أحد أمراء وكبار زعماء بيوتات
 38ـ
ي
ف
تزروالت ،قتل عام  1825ي� غمرة االحتفال بموسم
سيدي أحمد أوموىس :انظر ف ي� هذا االتجاهPaul, :
Pascon. La maison D’Iligh et l’histoire sociale
du Tazerwalat, avec la collaboration A. Arrif, D
Schroeter, M. Tozy, H. Van Der Wusten, Ed, So91 ,P ,1984 ,ciété Marocaine des Editeurs Réunis
أ
ف
ف� ي ن
د�
ح� جاء ي� مؤلف :شذرات من تاريخ سوس ال ب ي
ي
ش
والسياس خالل القرن التاسع ع� ،لصاحبه كولونيل،
ي
ليوبولد جوستينار .ترجمة وتقديم :حسن الطالب ،وعبد
السالم أقلمون ،دار ب يأ� رقراق للطباعة ش
والن� ،ط،1
أن اغتيال سيدي هاشم كان سنة 1830
 ،2016ص َّ ،37
 39ـ رسالة من بول باسكون إىل السيد موالي البوخاري،
زودتنا المشاركة ف ي�
بودمعة بتاريخ  24أبريل  ،1979وقد ّ
المقابلة بنسخة من هذه الرسالة.
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َّ
ظل باسكون ملتزمًا بالقضايا االجتماع َّية والسياس َّية واالقتصاد َّية
َّ
للسكان ،وقدم الخبرة والحلول للعديد من هذه القضايا ،بل وشارك
عدة
في مشاريع تنموية ّ
الحديــث عــن بــول باســكون ف ي�
عالقتــه بالوســط القــروي وإنجــازه
العديــد مــن الدراســات أ
والبحــاث ف ي�
مناطــق مختلفــة مــن المغــرب تالمس
مهمــة بالنســبة إىل الســاكنة
مواضيــع َّ
والدولــة ومســألة التنميــة �ف
القرويَّــة
ي
مجتمــع ش ـكَّل فيــه العمــل الفالحــي
أ
أساســية
والرض والمــاء محــاور
َّ
لالقتصــاد الوطــن ي بعــد الحصــول
عــى االســتقالل ،هــذا الحديــث
أ
هــم المواضيــع
يدفعنــا إىل جــرد ل ّ
ت
ت
تنوعــت
ـ� َّ
الـ ي
ـ� تناولهــا الراحــل ،والـ ي
وتوزعــت ي ن
بــ� المــاء والتاريــخ
َّ
االجتماعــي والبنيــات السياســية الــ�ت
َّ
ي
كانــت ســائدة ف ي� مغــرب مــا قبــل
نســية.
الحمايــة الفر َّ
طيلــة خمــس ش
وع�يــن عامــا
مــن البحــث العلمــي وبنــاء فكــر
سوســيولوجي ،كان بــول باســكون
غالبــاً مــا يتنــاول مســألة االرتبــاط
ين
بــ� ش�وط إنتــاج المعرفــة
السوســيولوجية ،وعالقــة هــذه
َّ
المعرفــة بمكانتهــا القويَّــة ف ي�
المجتمــع ،40وي ف� هــذا إالطــار جــاء
العديــد مــن الدراســات أ
والبحــاث،
منهــا دراســة الشــباب القــروي عــام
 1969لصالــح اليونيســيف ،41تحــت
40 . Ahmed, Zouggari. «Le Métier de Sociologue
selon Paul Pascon » Hommage à Paul Pascon,
Op.Cit; P 299
 41ـ زكية ،داود ،ترجمة :مصطفى المسناوي« ،زرع
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عنــوان «مــا يقولــه  296شــاباً قرويّ ـاً»
ت
المــ� بــن الطاهــر،
باالشــراك مــع
ّي
اعيــة بالمغــرب»،
َّ
ثــم «المســألة الزر َّ
ت
(جــزء  )1ســنة  1974باالشــراك
ش
ايــ�
مــع نجيــب بودربالــة وال� ب ن ي
ـا�
وحمــودي .فيمــا أصــدر الجــزء 42الثـ ي
مــن الدراســة ذاتهــا ســنة ،1977
َّأمــا مؤلــف «حــوز مراكــش :التاريــخ
اعيــة» ،فإنَّــه
االجتماعــي
والهيــاكل الزر َّ
أ
كان موضوعــاً لطروحــة الدكتــوراه،
ت
تــأ� دراســة
َّ
ثــم بعــد هــذا العمــل ي
«أفــكار وتحقيقــات حــول القريــة
المغربيــة» وقــد كان ذلــك ف ي� 1980
َّ
بينمــا ف ي�  1983أنجــز دراســة مــع
هرمــان حــول ب ـن ي بوف ـراح :دراســات
ف� أ
االجتماعيــة لســهل
اليكولوجيــا
َّ
ي
ريفــي.
ســيعود الراحــل إىل الجنــوب
ـر� لينجــز دراســته حــول إيليــغ
المغـ ب ي
والتاريــخ االجتماعــي لتازروالــت إىل
جانــب فريــق مــن الباحثـ ي ن
ـ� ،يتكـ َّـون
مــن ٍّكل مــن الراحــل أحمــد عريــف
أ
محمــد الطــوزي و د .ش�وتر
والســتاذ َّ
تن
وديرفوســ� ،وقــد صــدر المؤلــف
ف
ثــم
نســية ي� َّ ،1984
بال ّلغــة الفر َّ
ت
المائيــة بالمغــرب باالشــراك
المســألة َّ
مــع ٍّكل مــن نجيــب بودربالــة وجــون
ن 43
حــرز�.
ثــم عبــد هللا
شــيش َّ
ي
 42ـ المرجع السابق ذكره ،ص 4
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ولعـ َّـل غـزارة هــذا المســار ث
البح�
ي
لبــول باســكون بالنشــاط العلمــي
ف
ـا� ،وارتبــاط الراحــل بالمســألة
والثقـ ي
ت
ـ�
القرويَّــة ،راجــع إىل َّ
أن الثقافــة الـ ي
حصــل عليهــا الراحــل بخصــوص
المغــرب ف ي� معظمهــا قرويَّــة ،لكونــه
عــاش فـ تـرات مــن طفولتــه 44ي ف� عهــد
االســتعمار الفرنــ� متنقــا ً ي ن
بــ�
ي
صغــرة ٍّ
بــكل مــن بوذنيــب
قــرى
ي
العالميــة
وتافياللــت غــداة الحــرب
َّ
الثانيــة ،حينمــا ُك ّلــف والــده ببناء سـ ٍّـد
كــر» لســقي «تــوات»
عــى «وادي ي
أن الدراســات
و»تيدكيلــت» ،ي
غــر َّ
ش
بالمــروع توقفــت بأمــر
الخاصــة
َّ
نســية بالجزائــر لمــا
ر
الف
دارة
ال
مــن
إ
َّ
45
ش
يحملــه المــروع مــن مخاطــر.
الحديــث عــن بــول باســكون
والفريــق الــذي انخــرط معــه ف ي� تجربة
البحــث أ
ال بم�يقــي ،ال تســتقيم
ّإل مــن خــال ت
ال� ي ز
كــ� عــى إحــدى
دراســاته وأبحاثــه ،لــ� ي ّ ن
نبــ� مــدى
ي
الميدانيــة
بالمعطيــات
االهتمــام
َّ
والخرائــط والرســومات والصــور،
خاصــة تلــك ت
الــ� تكمــن وراء
َّ
ي
الرمــوز ،فالميــدان كان بالنســبة إىل
مكون ـاً مــن أحــكام
الراحــل
مجتمع ـاً ّ
ف
مؤسســة ي� إطــار السوســيولوجيا
ّ
 44ـ ي ف� حواره مع زكية داودّ ،رصح بول باسكون بأنّه
ّلما كان ف ي� الثامنة من عمره أعجب بحديث مع قروي
يسكن “نوالة” فوق النبع الذي كانوا يجلبون منه الماء،
أ
ت
ال� يملكها ّجد بول
وقد قال له إنّه كان أيملك الرض ي
قادم�ن
جده يشغل عماال ً ي
خ� أي ّ
وأن هذا ال ي
باسكونَّ .
من أماكن بعيدة ،دون أن يشغل هذا القروي ،ومن ّثمة
أن اختيار مهنة أو مركز اهتمام ي ّ ن
مع� ف ي�
استنتج بول َّ
الحياة ،يرتبط ف
شخصية.
بقضايا
الغالب
�
ّ
ي
 45ـ مرجع سبق ذكره ص 6
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مكّ نتــه تقنيــة المالحظــة مــن االرتبــاط
أكــرث بالميــدان ،والقيــام بالعديــد
مــن الزيــارات ،وربــط عالقــات مــع
السـكَّان ،وهــو مــا ي ّتضــح مــن خــال
عملــه حــول «إيليــغ» ،48حيــث ارتبــط
بمجمــوع أفـراد عائلة بودمعــة ،وقام
بعــدة زيــارات .كمــا تبــادل العديــد
َّ
خاصــة مــع «مــوالي
مــن الرســائل َّ
بودمعــة» ،وقــد رصح �ف
البوخــاري
ّ ي
مؤلفــه 49أنَّــه عــاد إىل «إيليــغ» مـ ّـرات
عديــدة مــن أجــل مناقشــة العديــد
مــن النقــاط الغامضــة الموجــودة ف ي�
الخاصــة بالعائلــة ،والمرتبطة
الوثائــق
َّ
أ
أ
أساس ـاً بأســماء الماكــن والشــخاص

االســتعماريَّة ،مــا جعلــه يرفــض
المؤسســة ف ي�
المعرفيــة
نقــل النمــاذج
َّ
ّ
اجتماعيــة مختلفــة بهــدف
ســياقات
َّ
ـر� ،وهــو مــا
تفسـ يـر المجتمـ فـع المغـ ب ي
جعلــه يبحــث ي� أك ـرث مــن موضــوع.
هــذا الرفــض للنمــاذج الجاهــزة
تقنية أساسـاً
نابــع من اعتبــار مالحظة َّ
لعلــم السوســيولوجيا بهــدف تطويــر
المعرفــة ف ي� خدمــة أغ ـراض وقضايــا
ت
ـ� تقــع ضمــن مـ شـروع
متعـ ّـددة ،والـ ي
للنســان ،مــن أجــل وصــف
كل إ
ّي

أ
ت
ـ� تقــع
وفهــم محيطــه46والحــداث الـ ي
بهــذا المحيــط  ،وهــو مــا عـ ب َّـر عنــه
ف ي� اختيــاره للبيولوجيــا ،حيــث كان
هدفــه مــن هــذا االختيــار هــو تطويــر
ت
عــد
المالحظــة وتقنياتهــا،
والــ� تُ ّ
ي
47
أســاس علــم السوســيولوجيا .لقــد
46 . Alain, Blanchet. Rodolphe, Ghiglione. Jean
Massonnat. Alain Trognon. Les techniques
d’enquête en sciences sociales, Ed, Dunod, Paris,
Nouvelle Présentation, 2013, P17
 47ـ زكية ،داود ،ترجمة :مصطفى المسناوي« ،زرع
النماذج وغياب التجديد» ،حوار شن� بمجلة «ال ماليف/
 » LA MALIFالعدد  49يناير /بف�اير ّ .1978تمت إعادة

والعالمــات والمفاهيــم والمقاييــس،
ســواء تلــك ت
الــ� كانــت ترتبــط
ي
بالســقي مثــل  »»Tawagirأو بعــض
الكلمــات الدا ّلــة مثــل«،»50Tajekjit
ت
والــ� تســتخدم ألغــراض أخــرى.
ي
كان باســكون يتقــى أ
الخبــار
َّ
والمعرفــة مــن العلمــاء والفقهــاء
ض
وقــا� ســوس ،51ومــن الســكَّان،
ي
وقــد مكَّ نتــه المالحظــة مــن ي ز
تركــ�
االجتماعيــة
المؤسســات
البحــث عــى
َّ
َّ
والبنيــات والعائــات والزوايــا
االجتماعيــة واالقتصاديَّــة
والوظائــف
َّ
لهــذه المؤسســات ،وهــذا يتقاطــع

شن�ه بالمجلة نفسها ،العدد  ،166ماي  ،1985ترجمه إىل
العربية :مصطفى المسناوي ،مرجع سبق ذكره ،ص 7
Paul, Pascon. La maison D’Iligh et l’histoire . 48
sociale du Tazerwalat, O p. Cit; P7
49 . La maison D’Iligh et l’histoire sociale du
Tazerwalat.
 50ـ ريشة النعام.
51 . Paul, Pascon. La maison D’Iligh et l’histoire
sociale du Tazerwalat, Op.Cit; P 7
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ّ
مكنته تقنية المالحظة من االرتباط أكثر بالميدان ،والقيام بالعديد من
َّ
السكان
الزيارات ،وربط عالقات مع

مــع  ،Robert Nisbetحيــث يؤكّــد
أن هنــاك طريقتـ ي ن
ـ� للبحــث :أوالهمــا
َّ
ت
ز
كــ� عــى
يتــم مــن خاللهــا ال� ي
أ ّ
الفـراد ،وهــذه الطريقــة تحمــل بـ يـ�ن
العلمية،
طياتهــا العديــد مــن المــآزق
َّ
ّ
يتــم ت
ال� ي ز
فيمــا
كــ� ف ي� الطريقــة
ُّ
المؤسســات والبنيــات،
عــى
الثانيــة
َّ
ولعمــري هــذه هــي السوســيولوجيا
52
الحقيقيــة.
َّ

إن العــودة إىل البحث والتنقيب ف ي�
َّ
ت
ال�اث السوســيولوجي لبول باســكون،
مصــر هــذا
يجعلنــا نتســاءل حــول
ي
المغربيــة ،حيــث
العلــم بالجامعــة
َّ
انحــرف عــن المســار العلمــي ،ففــي
الوقــت الــذي ير ّكــز فيــه هــذا العلــم
ين
قوانــ� الحيــاة
عــى البحــث ف ي�
االجتماعيــة وجمــع المعطيــات
َّ
التجريبيــة ،ومحاولــة إيجــاد وســائل
َّ

52 . Robert, A. Nisbet. La tradition Sociologique,

Paris, PUF, 1984

وتقنيــات وافيــة لهــذا الغــرض،53
نجــد درس السوســيولوجيا ف ي�
المغربيــة اليــوم قريبـاً مــن
الجامعــة
َّ
وللمؤسســات،
التأريــخ لالجتماعــي
َّ
أو مــا أســميه بـــ «سوســيولوجيا
عــد
المناقشــات» ،وهــو مــا يُ ّ
مــؤ�اً عــى أزمــة السوســيولوجيا
شّ
بعــد رحيــل بــول باســكون .وتقــوم
 53ـ عبد ي ن
الغ� ،عماد ،الهويّة والمعرفة ،المجتمع والدين،
علم اجتماع المعرفة :االتجاهات الجديدة والمقاربات
العربية ،دار الطليعة ،يب�وت ،ط ،2017 ،1ص24 ،
ّ
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وسوســيولوجيا كــذا ،كمــا تشــهد عــى
الصــدارات
ذلــك عناويــن بعــض إ
الحديثــة.
ولتجــاوز أزمــة السوســيولوجيا
بالجامعــة المغربيــة ،ال بــد مــن
العــودة إىل بــول باســكون ،وجــاك
بــرك تحديــدا ،الرتبــاط أبحاثهمــا
ي
بالوقائــع المغربيــة ،والكــف عــن
جلــب إشــكاالت مــن خــارج الســياق
المغــر� ،ت
وال�ويــج لمفاهيــم ال
بي
تعــدو أن تكــون فارغــة المحتــوى،
ـ� ال يتفاجــأ – الباحثــون
فوهــذا كلــه لـ ي
ي� السوســيولوجيا -بالظواهــر
أ
والحــداث والوقائــع ،مثلمــا تفاجــأ
ين
الباحثــ� ف ي� هــذا
العديــد مــن
الحقــل خــال تســعينيات القــرن
ض
الســامية ،وبعــد
ـا� بالظاهــرة إ
المـ ي
ف
مــرور عقــد مــن الزمــن؛ أي ي� بدايــة
أ
اللفيــة الثانيــة ،ســوف تكــون مفاجأة
«سوســيولوجيا المناقشــات» عــى
ابتــداع سوســيولوجيات متشــظية
ال تنتبــه للــكل االجتماعــي ،وتحــوم
حــول الظواهــر بــدل أن تبحثهــا ف ي�
آ
الن ذاتــه نظريــا وميدانيــا خــال
فـ تـرة زمنيــة طويلــة ،تمكــن مــن رصــد
الســرورات
االنتقــاالت وأشــكال
ي
ونوعيــة القــوى المحركــة للديناميات،
ت
الــ� تفعــل فعلهــا ف ي� المجتمــع
ي
ـر� الــذي يعيــش فـ تـرة تحــوالت
المغـ ب ي
رسيعــة ومتالحقــة منــذ تطبيــق
وتغــر
الهيــكل
سياســة التقويــم
ي
ي
وظائــف الدولــة وتطبيــق اتفاقيــات
التبــادل الحــر وتوســع الحــدود،

وظهــور أشــكال جديــدة مــن الغــىن
والفقــر والهشاشــة والجريمة وأشــكال
التواصــل الجديــدة والهويــات
يز
الحــ� الرقمــي
الرقميــة وبــروز
للفــراد ،ســواء داخــل أ
أ
الرسة أو �ف
ي
الشــارع أو داخــل مؤسســات الدولــة
والمقاهــي.
ف
ت
ـ�
ي� مقابــل هــذه أالتطــورات ،الـ ي
والتفك�
تســتدعي البحــث ال بم�يقــي
ي
ف ي� تحــول المجتمــع ،نجــد البحــث
تز
مخــ�ال ف ي� تقنيــات
السوســيولوجي
ومنوغرافيــات وإنتــاج نصــوص
لغويــة ،تســمى سوســيولوجيا كــذا...

والتفجــرات االنتحاريــة،
الرهــاب
إ
ي
ثــم ســتكون بعــد ذلــك مفاجــأة
ظاهــرة مــا بــات يعــرف بـــ «الربيــع
العــر� ».
بي
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لتجاوز أزمة السوسيولوجيا بالجامعة المغربية ،ال بد من العودة إلى
بول باسكون ،وجاك بيرك تحديدا ،الرتباط أبحاثهما بالوقائع المغربية،
والكف عن جلب إشكاالت من خارج السياق المغربي
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• إ
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ت
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• ش
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مجموعــة مــن أ
الســاتذة ،منشــورات منتــدى ابــن تاشـ ي ن
ـف� :المجتمــع والمجــال ،توزيــع مكتبــة عــال
الفــاس ،مطبعــة دار القرويـ ي ن
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ي
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ي
أ
ش
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هل واكﺐ
البحﺚ
السوسيولوجي
ّ
«الثورات
العربية»؟
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إعداد:
منى شكري

إعالمية أردنية

أشبع الباحثون «الثورات العربية» ،التي اصطلح
على تسميتها بـ»الربيع العربي» ،حديثًا عن أسبابها
ومآالتها ،منذ انطالق الشرارة األولى لها في
ديسمبر (كانون األول)  2010بمدينة سيدي بوزيد
في تونس ،والتي انتقلت عدواها إلى دول عربية
أهم حدث
أخرى ،ليقف كثيرون مشدوهين أمام
ّ
في التاريخ العربي المعاصر استطاع أن يسقط
أنظمة دول عربية ،وما تبعه من تغيرات كثيرة على
المشهد السياسي.
وانقسم المح ّللون بين من فروحوا بهذا «الربيع»،
الذي اعتبروه انفجارًا لتراكمات عقود من الغضب
استبدت وطغت ،إلى جانب
الشعبي على أنظمة
ّ
سوء األوضاع االقتصادية واالجتماعية التي ترزح
تحتها شعوب عربية ،في حين وقف آخرون
معادين لهذه الحراكات معتبرينها «مؤامرة
كبرى» تحاك لتخريب المنطقة العربية أحالت ربيع
العرب وأمنهم إلى «خريف».
وبعد ثمانية أعوام على انطالق «الثورات العربية»،
أن عواملها كثيرة ّ
التي يرى باحثون ّ
شكلت بيئة
حاضنة لها من؛ استبداد وفساد وانعدام الحريات
والمساواة والفقر والبطالة ،...وبعد ما أسفر عن
هذه الثورات من تغيير الحكم في بعض الدول
العربية وأخرى ما تزال مهددة؛ حيث تشهد دول
عربية احتجاجات شعبية بين الفترة واألخرى
ّ
ملح
لتردي األوضاع االقتصادية ،يحضرنا سؤال
ّ
عن دور البحث السوسيولوجي في استقراء
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الحدث وتقديم قراءات مواكبة له ،والوقوف على
التحوالت الكثيرة التي شهدتها المنطقة العربية
عمومًا ،وبعض الدول التي تغير فيها الحكم
بفعل «الربيع العربي» خصوصًا.
ّ
وألن علم االجتماع ،والذي وصفه العالم الفرنسي
مهم لفهم
بييير بوردو «بالعلم الذي يفضح»،
ٌّ
دينامية التغيير ،استطلعت مجلة «ذوات» في
سؤال عددها الخمسين ،آراء عدد من الباحثين
والمختصين العرب حول مواكبة البحث
السوسيولوجي للثورات العربية ،وهل استطاع
تقديم قراءات مهمة لهذه التحوالت؟
ّ
مستهل حديثهمّ ،
إن عدم
وقال باحثون ،في
االتفاق على تسمية الحدث ذاته وتعريفه وتوحيد
التعريفات المتعلقة به ،هو أمر يعيق توحيد
األسس النظرية التي يجب أن تنطلق منها كل
هذه األبحاث ،فض ً
ال عن ّ
أن بعضها ما يزال حتى
اآلن مطبوعًا بأيديولوجيات سياسية تقليدية
تعرقل موضوعية البحث النظري وتبعده عن
الرؤية العلمية الشاملة غير المتحيزة.
ورأى آخرون ّ
كميًا
أن اإلنتاج المعرفي االجتماعيّ ،
ونوعيًا ،قبل الربيع العربي «لم يكن ُمرضيًا أو
مطابقًا لحاجات المجتمع العربي ،ليكون مدعاة
للتساؤل عن دوره في األزمة» ،في حين اعتبر
مختصون ّ
خاصة،
أن البحث السوسيولوجي
ّ
عامة ،في العالم العربي «غائب أو مغ ّيب»،
والعلمي ّ
الصراع األيديولوجي والسياسي ،وهي
إال في حاالت ّ
الوضعية التي تجعله في مأزق إبستمولوجي لم
يستطع فهم وتفسير تلك الثورات.
وعلى الرغم من صدور العديد من الدراسات
تصدت لتحليل الحراكات الشعبية
واألبحاث التي
ّ
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غير أ ّنها تفتقر ،في غالبيتها ،وفق مختصين ،ألزمة
المنهج والرؤية وأدوات البحث ،كما ّ
أن الجزء األكبر
من األبحاث المنجزة في هذا المجال ذات ّ
الطابع
اإلمبريقي« ،لم ي َر النور»؛ فمعظم ما أنجز من
دراسات جاء في إطار بحوث خاصة لفائدة بعض
الجهات المعينة ،أو كرسائل ماجستير أو دكتوراه،
َّ
يتسن االستفادة من نتائجها بالشكل
وبالتالي لم
المرجو.
ّ
ونوه الباحثون إلى ّ
أن بعض الدراسات
ّ
نفسها على أ ّنها «قراءات
تقدم
َ
والمقاالت التي ّ
تعصب سياسوي
سوسيولوجية» جاءت لتع ّبر عن
ّ
ّ
ولعل انتشار
أو طائفي أو فئوي ،أو عن مصلحة ما،
القراءات األيديولوجية والتبسيطية أو االنطباع ّية
اإلعالمي؛ وبين النخبة
وسيطرتها ،على الفضاء
ّ
الدرس
لهو دليل ،بحسبهم ،على ضعف حضور ّ
السوسيولوجي وعلى ضعف تأثيره في الوعي
العام.
ونفى مختصون أن يكون هناك تراكم على
يسمى
مستوى الدراسات السوسيولوجية لما
ّ
«الربيع العربي»؛ إذ ّ
إن أغلب المقاالت المنشورة،
برأيهم ،تمحورت حول اإلسالم السياسي ،ونادرًا
ما تكون أبحاثًا ميدانية؛ بل تحليالت نظرية تحاول
أن تفهم الدوافع السياسية لهذه التحوالت
دون الغوص في الشروط االجتماعية والثقافية
الحاضنة لعدوى هذه األفكار واالعتقادات كفاعل
أساسي لهذه الحركات ،والتي اتخذت في أغلبها
منحى دينيًا .وهذه الكتابات اتخذت موقفًا تجاه
ً
هذه الحركات ،وخاصة عندما تب ّنتها أحزاب ذات
مرجعية دينية.
وانتقد باحثون غالبية التحليالت التي تحدثت عن
«الربيع العربي» ،مشيرين إلى أ ّنها «جاءت تحت
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الطلب ،وتعبيرًا عن مواقف سياسية متضاربة»،
ولم تستطع ،وفق ما قالواْ ،
أن تسبر أغوار الثورات
منوهين إلى ّ
أن
التي أفرزها المجتمع العربيّ ،
المطلوب من تلك الدراسات إدراك التحوالت
العميقة التي يعيشها العالم العربي على اختالف
بنياته وتوجهاته الثقافية؛ بل والتن ّبؤ بالعوارض
واالختالالت االجتماعية والسياسية.
وعزا بعضهم عدم مواكبة علم االجتماع للثورات
العربية إلى «التبعية وعدم القدرة على تأصيل
المناهج الجديدة أو توطينها وغياب الديمقراطية
وانفصال األكاديميات عن مشكالت الواقع،
وخاصة صراعاته االجتماعية والسياسية والحركات
الممثلة لتلك الصراعات؛ كاألحزاب السياسية
وجماعات الضغط» ،كل ذلك ّ
شكل ،برأيهم ،كوابح
لظهور مدارس ومناهج سوسيولوجية تتعامل
مع الواقع بطريقة خالقة قادرة على قراءة
ديناميات الواقع واستشراف المستقبل.
ونظرًا إلى ّ
أن المجهودات التي يبذلها الباحثون
في علم االجتماع لفهم دينامية التغيير المنبثقة
عن «الربيع العربي» ،ما تزال تحتاج إلى المزيد من
التعميق النظري ،إلى جانب المزيد من األبحاث
الميدانية ،دعا مختصون إلى بلورة مشاريع بحثية
مدعومة من مراكز بحثية متخصصة ،حتى
يتمكن الباحثون مستقب ً
ال من بلورة نموذج تحليلي
قادر على فهم مجمل التغيرات التي تطرأ على
مستوى البنيات بشكل متسق وبمنطق متكامل.
وأكدوا على ضرورة مقاربة الدراسات
السوسيولوجية بشكل ميكروسوسيولوجي،
واعتماد مناهج سوسيولوجية غير كالسيكية،
تنفتح على علوم أخرى ،للحصول على النتائج
المرجوة.
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نمو الوعي السياسي للشباب العربي
ـى ّإن الثــورات والح ـركات االجتماعيــة
تقــول الباحثــة المغربيــة هاجــر لمفضـ ي
أ
ت
ت
ـ� طبعــت تاريــخ ال ّزمــن
ـ� شــهدها الشــارع العـ ب ي
ـر� تُش ـك فّل أهــم االحــداث الـ ي
الـ ي
ف
تغيــ� موازيــن القــوى ي� المنطقــة ،وقــد
تأثــ� بــارز ي� ي
الراهــن ،لمــا لهــا مــن ي
أثــارت هــذه أ
ف
ف
االحــداث انتبــاه وفضــول الباحثـ يـ� ي� مجــال السوســيولوجيا العــرب
ف
ـر�.
وغـ يـ� العــرب مــن المهتمـ يـ� بالشــأن العـ ب ي
العــر�» كان
وتوضــح الباحثــة المتخصصــة ف ي� السوســيولوجياّ ،أن «الربيــع
بي
يف
الدارســ� ،تجــاوز كل التوقعــات
الكثــ� مــن
غــ� متوقــع بالنســبة إىل
ي
حدثــاً ي
العــر� كان يميــل ،دائمــاً ،إىل االســتقرار وعــدم المجازفــة
باعتبــار المواطــن
بي
أ
ـإن الدراســات السوســيولوجية
بمواجهــة االنظمــة الحاكمــة .ومــن جهــة أخــرى ،فـ ّ
ت
ـ� كانــت تحــاول تتبــع سـ يـ�ورة التغـ يـ�ات والتحــوالت االجتماعيــة لــم تقــدم،
الـ ي
العــر� ،فكانــت
لمفضــى ،أي احتمــاالت حــول إمكانيــة انفجــار الشــارع
وفــق
بي
ي
بمثابــة فرصــة إالعــادة ق ـراءة الواقــع المجتمعــي مــن جديــد ،ال ســيما ّأن هــذه
أ
االحــداث ســاهمت ف ي� بــروز معطيــات جديدة تتمثــل ف ي� دور الوســائط التكنولوجية
أ
ف
ت
ت
ش
ـ� انطلقــت منهــا هــذه
ـ� شــكلت الــرارة االوىل الـ ي
ي� تشــكل ال ـرأي العــام ،والـ ف ي
الثــورات وكان لهــا الفضــل ي� تأطـ يـ� الشــباب.
وتــردف الباحثــة المغربيــة ّأن الثــورات العربيــة شــكلت مجــاال ً خصبـاً للدراســة
مــن طــرف رواد السوســيولوجيا ،فــ�زت العديــد مــن الدراســات أ
ت
ـ�
واالبحـ
ب
ـاث الـ ي
أ
ف
أغنــت المكتبــة العربيــة ،رغــم ّأن الجــزء االكـ بـ� مــن البحــوث المنجــزة ي� هــذا
ت
الــ� تعــزو
يــر النــور ،وفــق
المجــال ،ذات الطابــع إاال بم�
يقــي ،لــم َ
ي
لمفضــى ي
ف
ذلــك إىل أنّهــا دراســات أنجــزت ي� إطــار بحــوث خاصــة لفائــدة بعــض الجهــات
ف
ـاىل لــم
المعينــة ،أو ي� إطــار بحــوث التخــرج مــن الماجسـ ي
ـت� أو الدكتــوراه ،وبالتـ ي
ـن االســتفادة مــن نتائجهــا بالشــكل المرجـ ّـو.
يتسـ َّ
وعــن طبيعــة تلــك الدراســات تقــول الباحثــةّ ،إن معظمهــا حاولــت فهــم
هــذه «الثــورات» ،وتفكيــك الواقــع االجتماعــي الــذي أفرزهــا وتحليــل الســلوك
الســياس أ
لافـراد ،مــن أجــل تقديــم قـراءات قــادرة عــى اسـ ش
ـتراف المســتقبل،
ي
وركــزت بعــض الدراســات عــى الجوانــب االجتماعيــة واالقتصاديــة للشــعوب
العربيــة المتمثلــة ف� :الفقــر والبطالــة وغــاء المعيشــة ،ف� حـ ي ف
تتبعــت أخــرى
ـ�
ّ
ي
ي
يقبــل باســتبداد أ
االنظمــة
ـر� الــذي لــم يعــد
ـ
الع
ـباب
ـ
للش
ـياس
بي
نمــو الوعــي ش السـ ي
ف
ف
ـاىل ،فالحـ ّـل يكمــن ي� �ورة إج ـراء
واحتــكار الــ�وة مــن طــرف فئــة قليلــة .وبالتـ ي
إصاحــات شــاملة والبحــث عــن نمــوذج تنمــوي قــادر عــى اســتيعاب مختلــف
التغـ يـ�ات االجتماعيــة.
ـى ّأن الســاحة العلميــة ف ي� مجال السوســيولوجيا،
وعــى العمــوم ،تــرى لمفضـ ي
مات ـزال تفتقــر إىل إطــار نظــري قــوي يتيــح إمكانيــة الفهــم ،وتنـ ّـوه إىل ّأن دراســة
هــذه أ
االحــداث ،ال يمكــن أن تكــون بشــكل رصـ ي ف
وفعــال ،إال إذا تمــت مقاربتهــا
ـ� ّ
بشــكل ميكروسوســيولوجي ،وتــم اعتمــاد مناهــج سوســيولوجية غـ يـ� كاســيكية،
تنفتــح عــى علــوم أخــرى.

لمفضى
هاجر
ي
(باحثة من المغرب)
ما تﺰال الساحة
العلمية
في مجال
السوسيولوجيا
ّ
تفتقر إلﻰ إﻃار
قوي يتيﺢ
نظري
ّ
إمكانية الفهم
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٢٣٥

إﺣﺪاث ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻌﺮﻓﻲ

عــ الرغــم مــن أن الباحــث 
يعتــ
واكاديمــي
التونــ د .رضــا ابيــض 
ّ

غــ مختــص   السوســيولوجيا ،ولك ّنــه كقــارئ متابــع لمــا يصــدر مــن
نفســه 




عامــة ،يــرى ّأن
اجتماعــي
و الشــأن
در ٍ
والثقــا ّ

اســات وبحــوث  ادب 
ّ

ـوت الكـ ـى
البحـ َ
ـأن يواكــب احـ َ
ـث السوســيولوجي ليــس معني ـاً بـ ْ
ـداث والتحـ ِ
زمــن وقوعهــا فحســب؛ بــل محمــول عليــه ،بنــا ًء عــ ادعائــه أنّــه صــار علمـاً وأنّــه

يتنبــأ بمــا ســيحدث قبــل حدوثــه،
يمتلــك ا ِ
دوات ال·زمــة لتشــخيص الواقــعْ ،أن ّ
ثــم ْأن يواكبــه ليعــرف مآتــه؛ بــل ليؤثــر إيجاب ـاً  مســاراته مــن خــ·ل وســائط

Á
ـ Âتخلــق
ووســائل مثــل؛ الجامعــات Æ
واعــ·م والنقاشــات  الفضــاء العــام الـ 
ـوت أحــ·م
ـعبياً ضاغطـاً  اتجــاه ْأن تحقــق هــذه التحـ ُ
وعيـاً ّ
عامـ اً أكاديميـاً وشـ ّ

العــدد اكـ ـ مــن الفئــات  ،الحريــة والعدالــة.
والحقيقــة ،وفــق 
العــا Íللعلــوم Æانســانية
اســتاذ المســاعد بالمعهــد

بمدنـ  
العربيــة لــم تخـ ُـل مــن دراســات
ـإن المكتبــة
ـ Ðجامعــة قابــس -تونــس ،فـ ّ
ّ
العــرÑ
الســياÒ
واقــع الثقافــة العربيــة وأزمــات النظــام
شــخصت
مهمــة ّ
َ
ّ

ّ
Õ
وهشاشــة قــوى المعارضــة ،وضعــف مردوديــة التعليــم ،واســتÖاء الفســاد
ـر ،...Ñإ Íغـ ـ ذلــك مــن القضايــا والتحديـ ِ Á
ـÂ
وانســداد أفــق الشــباب العـ  
ـات الـ 

شــكال مــن المواجهــة والمعارضــة واحتجــاج.
شــكلت الظــروف الموضوعيــة  ٍ
ـ Ðاندلعــت حـركات احتجــاج 
ويشــ 
ابيــض إ Íأنّــه حـ  
اخـ ـة ،واتســعت


ـقوط عدد مــن انظمة
دائرتهــا فئويـاً وجغرافيـاً ،وارتفــع سـ ُ
لتتوج بسـ ِ
ـقف مطالبهــا ّ

والتحليــ·ت
اءات
ُ
  تونــس ومــ Ýوليبيــا واليمــن ،..اختلفــت وتباينــت القــر  ُ
شــعور عــام   البدايــة ،عــ اقــل ،عــ Þأن
والشــعبية ،وســاد
كاديميــة
ٌ
ّ
ا ّ
التقنيــات
الشــباب ،ووســيلتها
وأن محركهــا
مــا حــدث كان عفويــاً ،وأنّــه ثــورةّ ،
ُ
ُ

Á
ـوت ستســ àد حريتهــا  التعبـ ـ
الحديثــةّ ،
ـعوب مــن خــ·ل هــذه التحـ ِ
وأن الشـ َ

الوطــ Âمــن خــ·ل اللمانــات
ستســتعيد ســيادة قرارهــا
وبالتــاÍ
واختيــار،
ُ


المنتخبــة ديمقراطيــاً.
و هــذا الســياق ،يطــرح 

ابيــض جملــة مــن التســاؤت منهــا :هــل واكــب

البحــث السوســيولوجي هــذه التحــوت وهــل ناقــش مثــل هــذه القضايــا؟،
ُ
وهــل تمكــن مــن ْأن يرســم تصــوراً واضح ـاً عــن أســباب انــدع هــذه الح ـركات
ات؟ مــا هــو حجــم حضــور وتأثـ ـ العامـ ِـل
احتجاجيــة؟ هــل هــي فع ـ· ً ثــور ٌ
Á
ـ Âســتواجه التحــول الديمقراطــي؟
التحديـ
الخارجــي فيهــا؟ مــا هــي أبــرز ّ
ـات الـ 
مــا هــي طبيعــة 

Á
ـ Âتنشــأ  مثــل هــذه الظــروف؟ هــل
افــكار والســلوكات الـ

اســتبداد  éÕمطلــق؟ كيــف يقــع ترتيــب 
اولويــات؟ ومــا هــو موقــع الثقافــة
ُ
ّ
  هــذا الح ـراك؟ مــا هــو مســتقبل الديمقراطيــة   ظـ ّـل اقتصــادات ضعيفــة أو

ـآت هــذه
منهــارة؟ ومــا هــي حقــوق اقليــات وكيــف تقــع حمايتهــا؟ ومــا هــي مـ ُ
الح ـركات احتجاجيــة عــ المــدى القريــب والبعيــد؟

تلــك عينــة مــن أســئلة كثـ ـة محمـ ٌ
ـيولوجي Ðالعــرب ،وفــق
ـول عــ السوسـ
الباحــث ،إثارتهــا ومناقشــتها نقاشــاً هادئــاً بــأدوات منهجيــة ،وباســتعانة

بمنهجيــات المقارنــة والعمــل
تتــم المســاهمة   إحــداث
الميــداّ Á ،...Ñ
حــّ Â


د .رضا 
ابيض
)باحث وأكاديمي من تونس(
اﻟﺪراﺳﺎت
ﺑﻌﺾ ّ
ﺗﻘﺪم
اﻟﺘﻲ
ّ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ ّﻧﻬﺎ
َ
ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﺗﻌﺼﺐ
ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ
ّ
ّ
ﺳﻴﺎﺳﻮي أو
ﻃﺎﺋﻔﻲ أو ﻓﺌﻮي
أو ﻋﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺎ
ﺿﻴﻘﺔ
ّ
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ـر� الـ فـروري للســيطرة عــى «عفويــة» أ
ال�اكــم المعـ ف
ت
االحــداث ف ي� مجــرى التاريــخ
ي
أ
أ
ف
إيجــا�؛ النــه دون ذلــك ّ
تظــل حركــة االفــراد والجماعــات
اتجــاه
وتوجيههــا ي�
ٍ
بي
ف
ف
خاضعــة لمبــدأ «التجربــة والخطــأ» ،وهــو مبــدأ ،كمــا نعــرف ،فيــه اســت�اف
لكثــ� مــن الجهــد ومضيعــة للوقــت.
ي
ولعـ ّـل انتشــار القـراءات أ
االنطباعية ،وســيطرتها،
االيديولوجية ،والتبســيطية أو
ّ
مــا نــرى ،عــى الفضــاء إاالعامــي؛ بــل بـ ي ف
ـ� «النخبــة» لهــو مــن القرائــن الدا ّلــة عى
ّ
ف
ضعــف حضــور الـ ّـدرس السوســيولوجي وعى ضعــف تأثـ يـ�ه ي� الوعــي العام.
أ
أ
ف
ت
الــ�
االنــ� مــن ذلــك ،ي� رأي االبيــضّ ،أن بعــض الدراســات والمقــاالت ي
تعصــب
ّ
تعــ� عــن ّ
نفســها عــى أنّهــا قــراءات سوســيولوجية ،نجدهــا ب ّ
تقــدم َ
ضيقــة.
سياســوي أو طائفــي أو فئــوي ،أو عــن مصلحــة مــا ّ
ويقــول الباحــث :إنّنــا بقــدر مــا نحتــاج إىل أن تســهم البحــوث السوســيولوجية
ف� ق ـراءة هــذه الظواهــر أ
واالحــداث المركّبــة ،نحــن محتاجــون أيض ـاً إىل ق ـراءة
ي
ف
الــدرس
حــ� يحمــي ّ
بحــوث ي� نقــد هــذه القــراءات وتقييمهــا وغربلتهــا ،ت ّ
السوســيولوجي نفســه مــن «إعــادة إنتــاج الواقــع» ،ويســهم ف ي� الوعــي بــه وتغيـ يـ�ه
ـا�.
عــى نحــو إيجـ ب ي ّ

الصراع األيديولوجي
عراه ّ
بحﺚ ناقﺺ ّ
ف
و� معــرض إجابتــه عــن ســؤال «ذوات» يقــول الباحــث الســوري ســامر
ي
ـع� ،الــذي
عســافّ :إن المفكريــن الع فــرب حاولــوا اللحــاق بركــب الح ـراك الشـ ب ي
ـض النظــر
انفجــر قبــل عــدة أعــوام ي� إطـ
ـر�» .وبغـ ّ
ـار مــا أ سـ ّـمي بـ»الربيــع العـ ب ي
ف
الــردي ،الوصفــي ي� االدب الناطــق بالعربيــة ،تنــاول الباحثــون
الكــم
عــن
ّ
ّ
محاولــ�ف
ومؤسســات البحــث الموضــوع السوســيولوجي بطريقــة اســتقرائية،
ي
فهــم حركــة المجتمــع مــن خــال تحليــل ظواهــره؛ حيــث ظاهرتــان أساســيتان
فرضتــا نفســيهما عــى طاولــة البحــث أ
االوىل؛ الحــراك
الشــع� العفــوي ضــد
بي
أ
االنظمــة المســتبدة والثانيــة؛ ظاهــرة المجموعــة و�اع المجموعــات.
ف� أ
الســياس واالقتصــادي النصيــب المهــم مــن
االوىل؛ كان للمســتوى
ي
ي
االهتمــام .أمــا ف� الثانيــة ،فبقــي المســتوى أ
االيديولوجــي هــو الحـ ف
ـا� ف ي� أوراق
ي
يف
والباحثــ�.
المفكريــن
ـ� المسـ ي ف
عرجــوا عــى هاتـ ي ف
وعــى الرغــم مــن ّأن الباحثـ ي ف
ـألت� ف ي� إطــار
ـ� العــرب ّ
ف
ش
ـ� وعلــم
أن�وبولوجــي ،بقــي البحــث ،ب ـرأي االختصـ ي
ـا� ي� علــم النفــس الطـ ب ي
النفــس االجتماعــي ،ناقصـاً ،لســبب بســيط ،وهــوّ ،أن حركــة المجتمــع وسـ يـ�ورته
ال يمكــن مقاربتهــا بخطــاب يلغــي أ
االنــا.
ويتابــع عســاف حديثــه بقولــه :كمعامــل أول ف ي� فهــم حركــة المجتمــع البــد

سامر عساف
(باحث من سوريا)
ال يكفي البحﺚ
في األسباب
االقتصادية
أو السياسية،
وال تغني
فلسفة الواقﻊ
عن الﺨوض
اإلمبريقي
في محركات
السلوك البشري
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ـ� االعتبــار أن المجموعــة هــي مجموعــة مــن أ
مــن أ
االخــذ بعـ ي ف
االفـراد لــكل منهــم
ّ
ش
يــ�ر إطــاق اســم المجموعــة عليهــم .وبنــاء
سء مــا ب
أنــاه ،ويجمــع هــؤالء ف ي
عليــه ،ال يمكــن البحــث ي� حركــة المجتمــع بــدون فهــم حركــة أفـراده .هنــا تـ بـ�ز
الســيكولوجيا كأداة ال غـ فـ� عنهــا ف ي� الحقــل السوســيولوجي.
أ
ف
ـر�»
ويوضــح ّأن الـراع الطائفــي وانتشــار االيديولوجيــا ،ي� إطــار «الربيــع العـ ب ي
عـ ّـرى هــذا النقــص .وعــى الرغــم مــن محاولــة المفكريــن فهــم هــذه الظاهــرة،
وقــف ف� طريقهــم نقــص الوعــي بدوافــع أ
االنــا وبدوافــع الســلوك البـ شـري عائق ـاً
ي
ف ي� الوصــول لتحديــد عوامــل حركــة المجتمــع كوعــاء أالنواتــه .إذن ،ال يكفــي البحــث
ف� أ
ف
تغــ� فلســفة الواقــع عــن الخــوض
اال
ي
ســباب االقتصاديــة أو السياســية ،وال ي
ف
ـأن البحث
إاال بم�يقــي ي� محـركات الســلوك البـ شـري .طبعـاً ،البــد هنــا مــن التذكـ يـ� بـ ّ
إاال بم�يقــي فيمــا يســمى ســيكولوجيا المجتمــع ،مــا ي ـزال يافع ـاً ،ولــم يتحصــل،
هــذا الفــرع مــن البحــث ،عــى الخـ بـ�ة تال�اكميــة الكافيــة ليصبــح عالمي ـاً بعــد.
ـأن الهويــة المجتمعيــة هــي جــزء مــن الهويــة الفرديــة
ويذ ّكــر عســاف هنــا بـ ّ
أ
للشــخص وليــس العكــس .والبــد مــن القــولّ ،إن دراســة االنــا ســتبقى مقصــورة
مــا بــرح ينظــر إليهــا بداللــة آ
االخــر.
وعــودة إىل ســؤال المجلــة ،يقــول الباحــثّ :إن معطيــات الواقــع هــي مــا
ت
ـ� اجتاحــت أوروبــا ف ي� القــرن
تفـ
ـرض المســائل الفكريــة ،فوقــد دفعــت الحــروب الـ ي
ف
ف
لانتــاج ي� هــذا الحقــل ،ولكــن لــم يقــف البحــث هنــاك بانتهاء
ـا� الباحثـ يـ� إ
المـ ي
ت
الحــرب .وكمــا بــدأت الكثـ يـ� مــن المســائل الفكريــة باعــ�اض فهمنــا مــع بدايــة
ـإن المسـ يـ�ة لــن تنتهــي ال ف ي� الصيــف وال ف ي� الخريــف .إذن،
ـر�» ،فـ ّ
«الربيــع العـ ب ي
أ
ال بــد مــن مقاربــة المســألة بطريقــة نقديــة ومنهجيــة تتجــاوز االطــر المحـ ّـددة
مســبقاً ،ســواء أكانــت دينيــة أو قوميــة.

التعميﻖ النظري واألبحاث الميدانية
ـر� ف ي� علــم االجتمــاع د .مولــود أمغــار يطلــق عــى «الثــورات
الباحــث المغـ ب ي
العربيــة» تســمية «الربيــع الديمقراطــي» ،ويــرى أنّــه ،شــكّل فرصــة مواتيــة
يف
للباحثــ� ف ي� العلــوم االجتماعيــة إالعــادة دراســة مجتمعاتهــم مــن مداخــل
وأن هــذا «الربيــع» لــم يــؤ �د فقــط إىل
متعــددة وبمقاربــات جديــدة ،ال ســيما ّ
ســقوط بعــض أ
االنظمــة العربيــة؛ بــل أ ّدى أيض ـاً إىل ســقوط بعــض المفاهيــم
أ
ت
ـ� كانــت تعتـ بـ� ّأن المناطــق العربيــة والمغاربيــة مســتعصية
واالطــر النظريــة الـ ي
التغيــ� والديمقراطيــة.
عــى
ي
يف
الباحث�
ويقــول الباحــثّ :إن هــذا الحــدث ،الــذي شـكّل صدمــة للعديــد مــن
ت
تعتــ� ّأن التســلط
الــ�
ب
الذيــن اطمأنــوا بشــكل ي
كبــ� «للمقاربــة الثقافيــة» ،ي
واالســتبداد جــزء ال يتج ـزأ مــن أنظمــة المجتمعــات العربيــة والمغاربيــة ،دفــع
يف
الباحثــ� ف ي� علــم االجتمــاع إىل إعــادة النظــر ف ي� هــذه المقاربــة
بالعديــد مــن

د .مولود أمغار
( باحث من المغرب )
الربيﻊ
الديمقراﻃي
ّ
والموضوعات
المرتبﻄة بﻪ
شكلﺖ ٪ ٦٥
الدراسات
من ّ
واألبحاث
التي نشرت
في المجاالت
ّ
المحكمة
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ف أ
ت
الــ� تســتنطق بهــا العلــوم االجتماعيــة الواقــع
النظريــة ،وكذلــك ي� الدوات ي
االجتماعــي.
ـر� مجموعــة مــن القضايــا االجتماعية والسياســية
ـار� والعـ ب ي
أعــاد الحـراك المغـ ب ي
إىل دائــرة التفكـ يـر والنقــاش العلمــي ،ويتضــح هــذا بشــكل ملمــوس ،وفــق أمغــار،
ف� طبيعــة الموضوعــات الـ تـ� اســتأثرت باهتمــام الباحثـ ي ن
ـ� ف ي� العلــوم االجتماعيــة؛
ي
إذ يمكــن القــول انطالقــاً يمــن الورقــة الخلفيــة ت
الــ� أنجزهــا المختــار الهــراس
ي
ـر� للعلــوم االجتماعيــةّ .إن موضــوع «الربيــع الديمقراطــي»
لفائــدة المجلــس العـ ب ي
أ
ت
ش
ـ� نــرت
والموضوعــات المرتبطــة بــه شــكلت  % 65مــن الدراســات والبحــاث الـ
ف� المجــاالت المحكمــة .ويمكــن مالحظــة هــذا أيض ـاً ف� عــدد مــن الكت يــب الــ�ت
ي
ي
ي
نـ شـرت حــول «الربيــع الديمقراطــي» ف ي� ُجـ ّـل البلــدان العربيــة والمغاربيــة ،وأيضـاً
البحــاث والدراســات أ
ـا� عــى أ
ف
ت
ت
ال
ـ� تــدرس
ي� تنامــي الطلــب المؤسسـ ي
كاديميــة الـ ي
الموضوعــات المرتبطــة بالديناميــة السياســية واالجتماعيــة الـ ت
ـ� خلفهــا «الربيــع
ي
ت
ـ� كانــت
الديمقراطــي» .وهــذا الطلــب تعكســه عــدد المنــح وطلبــات البحــث الـ ي
تقدمهــا مراكــز البحــث العربيــة والدوليــة ،لتشــجيع الباحثـ ي ن
ـ� عــى دراســة هــذه
الديناميــة ف ي� الــدول العربيــة والمغاربيــة.
ـ� ،بحســب أمغــارّ ،أن الباحثـ ي ن
ّكل مــا ســبق يبـ ي ّ ن
ـ� ف ي� علــم االجتمــاع قــد تمكنــوا
ّأوال ً مــن تغطيــة أحــداث «الربيــع الديمقراطــي» ومواكبــة سـ يـرورته وذلــك بإنتــاج
ـر� بــارد وبعيــد عــن فيــض الكتابــات الصحفيــة أ
ف
والخبــار إالعالميــة
خطــاب معـ ي
ت
أي مجــال للتفكـ يـر المرتّــب أو التحليــل المبـن ي عــى المنطــق لمســار
ـ� ال تـ تـرك ّ
الـأ ي
ـياس،
الحــداث .وثانيـاً ،اســتطاعوا
تنويــع مداخــل دراســة الربيــع (المدخــل السـ ي
ف
ف
ـ�) .أمــا ثالثـاً ،فقــد حاولــوا
االقتصــادي ،الثقـ ي
ـا� ،الديموغـ فر يا� ،والمدخــل التواصـ ي
ت
ـ� عــى دراســة الفاعلـ ي ن
ال�كـ ي ز
ـ� ي� عمليــات التغيـ يـر ،وذلــك بعدمــا كانــوا يركــزون
عــى دراســة البنيــات المنتجــة للنظــم السياســية الســلطوية.
ت
ـ� يبذلهــا الباحثــون ف ي� علــم االجتمــاع
ويخلــص أمغــار إىل ّ
أن المجهــودات الـ ي
ت
ـ� انبثقــت عــن «الربيــع الديمقراطــي» ،مــا تـزال تحتــاج
لفهــم ديناميــة التغيـ يـر الـ ي
أ
إىل المزيــد مــن التعميــق النظــري ،فضـا ً عــن الحاجــة إىل المزيــد مــن البحــاث
الميدانيــة .وهــذا يحتــاج ،برأيــه ،إىل بلــورة مشــاريع بحثيــة مدعومــة مــن مراكــز
ت
ـ�
بحثيــة متخصصــة ،حــى يتمكــن الباحثــون مســتقبال ً مــن بلــورة نمــوذج تحليـ ي
ت
الــ� تطــرأ عــى مســتوى البنيــات بشــكل
قــادر عــى فهــم مجمــل
ي
التغــرات ي
متســق وبمنطــق متكامــل.

ال أتصور أن
العلمانية
ضد الدين ،ألن
فلسفة الدين
التي تظهر جليًا
في كثير من آيات
القرآن ال تناقض
العلم
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سياسة ّ
الﺰحف الهادئ
أ
ـ� المختــص ف ي� علــم االجتمــاع
مــن جانبــه ،يقــول الباحــث واالكاديمــي التونـ ي
د .ماجــد قــرويّ ،إن المجتمعــات ال تكـ ّـف عــن التغيـ يـ� والحـراك االجتماعيـ ي ف
ـ� ،مــا
آ
يجعــل علــم االجتمــاع ف�وري ـاً لفهــم الظواهــر االجتماعيــة ف ي� تج ّلياتهــا االنيــة
وســياقاتها التاريخيــة عــى اعتبــاره «علــم دراســة الظواهــر االجتماعيــة» ،حســب
ـ� إيميــل دوركهايــم.
عالــم االجتمــاع الفرنـ ي
كب�ة ف ي� تحليل ما يســمى بـ»الربيع
أن للسوســيولوجيا إســهامات ي
ويرى قروي ّ
ش
إن العديــد مــن الدراســات قــد اســترفت منــذ أمــد مــا يحــدث
ـر�»؛ بــل ّ
العـ ب ي
ت
الــ� تشــهدها المجتمعــات
اليــوم عــى اعتبــار حالــة االحتقــان االجتماعــي ي
ـ� االأ
ف
خ�تـ يـ�ف
ف
ش
ي
العربيــة وخاصــة تلــك الفئــات المهمشــة وقــد ظهــرت � العريتـ ي
عديــد الدراســات المتأثــرة بفكــر ّعالــم االجتمــاع الف يرنــ� ،آالن تــوران� ،ف
ي
ي
تحليلهــا للحـركات االجتماعيــة ،فمفهــوم «النســق التاريخــي» الــذي أســس لــه
ف
ف
أي
ـ� ّ
أن ّ
تــوران بــدا جليـاً ي� جملــة مــن التحليــات السوســيولوجية ،والــذي يعـ ي
ـإن الثــورات
فعــل اجتماعــي هــو نتــاج لمســار تاريخــي طويــل ،والحــال تلــك ،فـ ّ
والمســماة بالحــركات االجتماعيــة
العربيــة والحــركات االجتماعيــة المعــا�ة
ّ
ف
يتبــ� لنــا،
المضــادة لــم تنشــأ مــن فــراغ؛ فبالرجــوع إىل تاريــخ مجتمعاتنــا ي
ش
أن المســار
التحديــ� الــذي حاولــت مــن خالــه دولــة
عــى ســبيل المثــالّ ،
ي
ف
ف
ـا� للواقــع رغبــة منهــا ي� بنــاء نمــوذج مجتمعــي
االســتقال فــرض تصــور كليـ ي
التصــور أفــرز مــن رحمــه قــوى جديــدة لــم تكــن لديهــا
جديــد لكــن هــذا
ّ
ف
هوامــش للفعــل والمنــاورة ي� هــذا الواقــع الجديــد ،فضاؤهــا هوامــش المــدن
أ
كبــ�ة،
الكــ�ى ،مشــكلة أحزمــة حمــراء تنــذر بتحــركات اجتماعيــة ي
واالحيــاء ب
ممــا أفــرز عــدة
خاصــة ّ
وأن تحـ فـر المــدن العربيــة لــم تســبقه تجــارب تصنيــع ّ
أ
العشــوا�؛ أي التموقــع خــارج
ظواهــر مثــل؛ الفقــر والهامشــية واالنتصــاب
ي
االنتاجيــة تزامن ـاً مــع اتبــاع الدولــة سياســات أمنويــة محاولــة ضبــط
العمليــة إ
وإدمــاج هــذه الفئــات.
لــم تــؤد هــذه السياســات ســوى إىل نتائــج عكســية زادت ف� تعقيــد أ
االوضــاع
�
ي
وتعميــق الشــعور لديهــم بالحرمــان ،وذاك مــن عوامــل تكاثــر العصابــات وتطـ ّـور
الجرائــم ،ورغــم السياســات أ
االمنويــة لــدول الثــورات العربيــة قــد أســهمت
ف� كثــ� مــن أ
االحيــان ف ي� خفــوت جــذوة الفعــل وإعــدام القــدرة عــى التحــرك
ي ي
أ
ف
ـ� ّأن الح ـراك االجتماعــي قــد عــرف نهايتــه؛
أوالتنظيــم ،لكــن هــذا االمــر ال يعـ ي
ال ّن الحـركات االجتماعيــة المضــادة تتبــع «سياســة الزحــف الهــادئ» بتعبـ يـ� عالــم
االجتمــاع إااليــر فا� ،آصــف بيــات ،وهــي سياســة تأخــذ ي ف
بعــ� االعتبــار حســبة
ي
أ
الكلفــة والمخاطــر ،عــى حــد تعبـ يـ� ريمــون بــودون ،وهــو مــا يفــر االحــداث
أ
ف
ت
خــ� مــن القــرن ش
العريــن
الــ� شــهدتها عديــد المــدن العربيــة ي� الربــع اال ي
ي
ومنهــا تونــس  1978والمغــرب  1981و 1984ومــر  ،1977حـركات عـ بـ�ت عــن واقــع
التهميــش الــذي أضحــت تعيشــه الطبقــات الشــعبية ف ي� ظـ ّـل أنظمــة تابعــة انقطع
ـ� محرجـ ي ف
ـ� موقفـ ي ف
عنهــا دعــم صنــدوق النقــد الــدوىل لتجــد نفســها بـ ي ف
ـ� وهمــا؛
ي
التملــص مــن مســؤولياتها تجــاه المجتمــع الحـ فـري مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة ثانية
تشــديد الرقابــة عــى المــدن واتبــاع سياســات أمنويــة قــد تخمــد النـ يـ�ان أاليــام
ت
ـ� ســتندلع ،ال محالــة،
ولكنهــا ،مــن دون شــكّ  ،تؤجــل االنفجــارات االجتماعيــة الـ ي

د .ماجد قروي
(باحث أكاديمي من تونس)
المتعمد
اإلقصاء
ّ
لعلم االجتماع
والعمل علﻰ
تهميشﻪ بات
واقعًا ملموسًا،
ألنﻪ يكشف
خفايا السلﻄة
وممارساتها
تجاه المجتمﻊ
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إذا مــا توافــرت عوامــل تســهم ف� اندالعهــا وهمــا أ
باالســاس؛ ال ّلحمــة االجتماعيــة
ي
ـع�.
والح ـراك الشـ ب ي
المتعمــد لهــذا
وعــى الرغــم ممــا قدمتــه السوســيولوجيا ،فــإن إاالقصــاء
ّ
العلــم والعمــل عــى تهميشــه بــات واقع ـاً ملموس ـاً؛ أالنــه علــم يكشــف خفايــا
الســلطة وممارســاتها تجــاه المجتمــع لذلــك وصفــه بيــار بورديــو «بالعلــم الــذي
يفضــح».

اإلنتاج المعرفي االجتماعي ﻏير مرض
أ
أ ف
رد� الدكتــور زهـ يـ� توفيــق ّإن الدوريات
بــدوره ،يقــول الباحــث واالكاديمــي اال ي
العربيــة الثقافيــة والفكريــة وماحــق الصحــف اليوميــة غالب ـاً مــا أدارت ملفــات
وحــوارات تتبايــن ف ي� أهميتهــا وعمقهــا حــول أزمــة العلــوم االجتماعيــة ،وانفصالهــا
ـر� ،قبــل وبعــد الثــورات العربيــة؛ أو مــا
عــن همــوم ومشــكات العالــم العـ ب ي
ـر�».
اصطلــح عــى تســميته «الربيــع العـ ب ي
وشــكلت هــذه المرحلــة ،ب ـرأي الباحــث ،محطــة بــارزة كان يعـ ّـول عليهــا ف ي�
دفــع العلــوم االجتماعيــة إىل أ
ت
ـ� لــم تزدهــر تاريخي ـاً إال بوجــود أزمــة
االمـ
ـام ،الـ ي
اجتماعيــة كـ بـ�ى ،وهــذا مــا حصــل ف ي� بدايــات نشــأة علــم االجتمــاع بعــد الثــورة
الصناعيــة الحتــواء ال ـراع الطبقــي والســيطرة عليــه؛ معرفي ـاً وسياســياً.
ـر�» لــم يكــن مؤامــرة اســتعمارية ،كمــا يــروج
ويــرى توفيــق ّأن «الربيــع العـ ب ي
البعــض ،مشـ يـ�اً إىل ّأن � وجهــة النظــر القائلــة بـ»المؤامــرة» هــو إعفــاء البحــث
االجتماعــي مــن االســتقصاء واســتقراء الواقــع الــذي أدى إىل التمــرد واالنتفاضــة؛
ّإمــا لقصــور منهجــي ،أو لموقــف رجعــي محافــظ مــن الواقــع أو أالســباب سياســية
ترتبــط بطبيعــة التبعيــة الـ تـ� تربــط السيســيولوجيا أ
االكاديميــة بالســلطة ورهانهــا
عليهــا بالضبــط والســيطرة يالمعرفيــة لتســهيل الســيطرة أ
االمنيــة.
ف
ـر�» –كميـاً
ـر� االجتماعــي قبــل «الربيــع العـ ب ي
وينـ ّـوه الباحــث ّأن إاالنتــاج المعـ ي
ـر� ،ليكــون مدعــاة
ونوعيـاً– لــم يكــن
مرضيـأاً أو مطابقـاً لحاجــات المجتمــع العـ ب ي
أ
ف
للتســاؤل عــن دوره ي� االزمــة ،رغــم صــدور العديــد مــن الدراســات واالبحــاث
ت
ـ� انـ بـ�ت لتحليــل الظاهــرة خاصــة ف ي� مــر وتونــس ،وقــد كان لغيــاب الــدور
الـ ي
المأمــول للبحــث االجتماعــي مقدمــات تمثلــت بأزمــة المنهــج والرؤيــة وأدوات
ـر� ،إمــا بقضايــا مدرســية بيداغوجيــة
البحــث ،فقــد انخــرط علــم االجتمــاع العـ ب ي
عــر� مســتند إىل مقــوالت
أو بقضايــا الخصوصيــة كتأســيس علــم اجتمــاع ب ي
ـر�
الخلدونيــة ،كمبــدأ تفسـ يـ�ي لمشـ
ـر� أو تحليــل الواقــع العـ ب ي
ـكات الواقــع العـ ب ي
ف
بمناهــج غربيــة تجاوزهــا الغــرب أو ي� طريقهــا لانحــال.
ويبـ ي ف
ـ� توفيــق ّأن التبعيــة وعــدم القــدرة عــى تأصيــل المناهــج الجديــدة
أ
أو توطينهــا وغيــاب الديمقراطيــة وانفصــال االكاديميــات عــن مشــكات الواقــع،

زه� توفيق
د .ي
أ
(باحث أكاديمي من االردن)
اإلنتاج المعرفي
االجتماعي قبل
”الربيﻊ العربي“
لم يكن مرضيًا أو
مﻄابقًا لحاجات
المجتمﻊ ليكون
مدعاة للتساؤل
عن دوره في
األزمة
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وخاصــة �اعاتــه االجتماعيــة والسياســية والحــركات الممثلــة لتلــك الراعــات
أ
كاالحــزاب السياســية وجماعــات الضغــط تمثــل ،ف ي� مجموعهــا ،كوابــح لظهــور
مــدارس ومناهــج سوســيولوجية تتعامــل مــع الواقــع بطريقــة خاقــة قــادرة عــى
ق ـراءة ديناميــات الواقــع واسـ ش
ـتراف المســتقبل.
الـ شـ�ء آ
االخــر الناتــج عــن االنفصــال عــن الواقــع وامتــداد النفصــال المثقــف،
ي
وعــدم وجــود مثقــف عضــوي ت ف
بالتغيــ� ف ي� المجتمــع ،يؤثــر الجميــع
ملــ�م
ي
ـت�اد مشــكات الغــرب واالنخ ـراط فيهــا وإعــادة إنتاجهــا
الســامة والتجريــد واسـ ي
عربيـاً ،خاصــة االبتعــاد عــن وحــدات التحليــل الكـ بـ�ى؛ كالثــورة والطبقــة والتغيـ يـ�
الشــامل والدولــة والمجتمــع الــكى ت
وال�كـ ي ف
ـ� عــى وحــدات تحليــل صغـ يـ�ة ،وكلمــا
ي
أ
ف
كانــت أصغــر كانــت أبعــد عــن السياســة وااليديولوجيــا ،لكنهــا ي� المحصلــة تهــرب
مــن اســتحقاق االنخـراط بالتغيـ يـ� وتخــون نفســها وتخــون الواقــع.

بين ”ال“ االتهامية و“نعم“ التبريرية
ف
و� معــرض إجابتهــا عــن الســؤال تقــول الباحثــة الســورية روضــة عبدالخالــق:
ي
الت�يريــة :أعتقــد ّأن البحــث السوســيولوجي
بعيــداً عــن “ال” االتهاميــة و”نعــم” ب
ـر�” ،كمــا يميــل البعــض إىل تســميته ،أو الحـراك
للثــورات العربيــة أو “الربيــع العـ ب ي
لاطــاق عليــه ،ماي ـزال بعيــداً عــن إنتــاج مقاربــة
ـر� ،كمــا يميــل آخــرون إ
العـ ب ي
نظريــة شــاملة ودقيقــة للحــدث ،موضــوع الســؤال ،ذلــك ّأن هــذا الشــكل مــن
التغـ يـ� االجتماعــي بغــض النظــر عــن أيــة تســمية أو توصيــف ،يعــد حدثـاً جديــداً
بتغــ�ات
المحــى
و”مباغتــاً” عــى المســتوى؛
والــدوىل ،ومرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً ي
ي
ي
كـ بـ�ى ذات طابــع عالمــي.
ف
ـ� واالجتماعــيّ ،أن االنفتــاح العالمــي
وتتابــع ،المتخصصــة ي� الدعــم النفـ ي
الكبـ يـ� ،والــدور الــذي لعبتــه وســائل االتصــال الحديثــة بــكل تنوعاتهــا بالتأثـ يـ�
وت�تهــا ،إضافــة إىل اكتســاب هــذه المرحلــة صبغــة
بهــذه
التغــ�ات وتريــع ي
ي
أ
ت
ـ� هيمنــت عــى المشــهد االمــر
جديــدة تتناســب مــع طبيعــة روح الشــباب الـ ي
الــذي دفــع بالبعــض إىل تســمية هــذه الثــورات بـــ “ثــورة الشــباب” .كل ذلك فرض
ف
تبــ� منظومــة مفاهيميــة سوســيولوجية جديــدة
عــى الباحــث السوســيولوجي ّ ي
قــادرة عــى إاالحاطــة بــكل متغـ يـ�ات الحــدث ومواكبتــه مــن جهــة ،ووضعتــه أمــام
ـى عــن المنظومــة المفاهيميــة التقليديــة الراســخة ف ي� الفكــر
تحـ ٍّـد حقيقــي للتخـ ّ ي
مــن جهــة أخــرى ،ومــن ثــم العمــل عــى تطويــر أدوات بحثــه القديمــة وآلياتــه
ت
ـ� لــم تعــد مائمــة لطبيعــة ومتطلبــات المرحلــة الراهنــة.
الـ ي
وتنــوه الباحثــة إىل ّأن عــدم االتفــاق عــى تســمية الحــدث ذاتــه وتعريفــه
وتوحيــد ّ التعريفــات المتعلقــة بــه ،يعــد أم ـراً معيق ـاً لتوحيــد أ
االســس النظريــة
ّ
أ
ت
ـ� يجــب أن تنطلــق منهــا كل هــذه االبحــاث .إضافــة إىل ّأن بعضهــا مــا ي ـزال
الـ ي
آ
إىل االن ،مطبوعــاً بأيديولوجيــات سياســية تقليديــة تعرقــل موضوعيــة البحــث
النظــري ،وتبعــده عــن الرؤيــة العلميــة الشــاملة غـ يـ� المتحـ ي ف
ـ�ة.

روضة عبدالخالق
(باحثة من سوريا)
عدم االتفاق
علﻰ تسمية
”الربيﻊ العربي“
أمر معيﻖ
لتوحيد األسﺲ
النظرية التي
يجﺐ أن تنﻄلﻖ
منها األبحاث
السوسيولوجية
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وعــى الرغــم مــن إاالســهامات القيمــة المقدمــة مــن قبــل عــدد مهــم مــن
الباحثــ� ،ت
يف
والــ� ّأسســت إىل إنتــاج مقاربــة سوســيولوجية شــافية لموضــوع
ي
آ
ف
ت
ـكا� عــى كل مــا تــم
الثــورات العربيــة ،إال أنّهــا لــم تلـ أ َـق حــ� االن إاالجمــاع الـ ي
طرحــه مــن قضايــا مهمــة؛ ذلــك ال ّن الحــدث مــا ي ـزال قائم ـاً ومســتمراً ومتغـ يـ�اً،
صعــب عــى الباحــث مهمــة
ولــم يفـ ِـض بعـ ُـد إىل أفــق واضــح المعالــم ،ممــا ّ
وبالتــاىل إاالحاطــة بــكل جوانبــه
غــ� المكتملــة،
مجــاراة تطوراتــه الريعــة ي
ي
ت
ـأ� الحقـاً جعــل
وتناولهــا بالدراســة والبحــث؛
فالمبحــث النظــري الــذي عــادة مــا يـ ي
ف
أ
ـا� عــى كل مــا قــدم مــن محــاوالت جــادة ي� هــذا
مــن المبكــر إطــاق حكــم نهـ ي
المضمــار.
لذلــك ال تقــع إجابــة “ال” ف ي� موقــع الرفــض االتهامــي ،وال “نعــم” ف ي� موقــع
حــ� إاالنصــاف ،ف
الت�يــر ،إنمــا تقعــان ف� ي ف
و�ورات الفكــر النقــدي ،وتجنبــاً
ب
ي
أ
ف
للوقــوع ي� فــخ االحــكام القيميــة المطلقــة.

البحﺚ السوسيولوجي ﻏاﺋﺐ أو مغيﺐ
ف
بــوركّ ،إن المعرفــة
يقــول الباحــث
بي
المغــر� ي� السوســيولوجيا د .عمــر إاال ي
السوســيولوجية ككل معرفــة علميــة ،هــي مزيــج مــن الوقائــع والجهــد النظــري
تســعى إىل فهــم وتفسـ يـ� الظواهــر مــن خــال عاقاتهــا القابلــة للتكـرار ،وصــوال ً
ـ� الـ تـ� تجعلنــا نفهــم سـ يـ�ورة مجتمــع معـ ي ف
إىل اختبــار الفرضيــات ،والقوانـ ي ف
ـ�
ي
ف� ت
فــ�ة تاريخيــة محــددة .وهنــا ال يمكــن تخ ّطــي الوقائــع خدمــة للفرضيــات
يالنظريــة أو أ
االيديولوجيــة؛ أالن مــن شــأن هــذه المعرفــة أن تكــون ت ف
مخ�لــة

وســطحية وبســيطة.

ويــرى الباحــث أنّــه ليــس هناك تراكم عى مســتوى الدراســات السوســيولوجية
العــر�” ،فأغلــب الدراســات المنشــورة حــول إاالســام
يســمى “الربيــع
لمــا
ّ
بي
الســياس ،ونــادراً مــا تكــون أبحاثــاً ميدانيــة؛ بــل تحليــات نظريــة تحــاول أن
ي
تفهــم الدوافــع السياســية لهــذه التحــوالت دون الغــوص ف ي� الـ شـروط االجتماعيــة
أ
ـاس لهــذه
والثقافيــة الحاضنــة لعـ
ـدوى هــذه االفــكار واالعتقــادات كفاعــل أسـ ي
ف
ت
منحــى دينيــاً .لذلــك الحظنــا ّأن الكتابــات
والــ� اتخــذت ي� أغلبهــا
الحــركات ،ي
ّ
أ
اتخــذت موقفـاً تجــاه هــذه الحـركات ،وخاصــة عندمــا تب ّنتهــا الحـركات واالحـزاب
ذات المرجعيــة الدينيــة.
التــاىل:
بــورك حديثــه مــن خــال طــرح الســؤال إاالبســتمولوجي
ويتابــع إاال ي
ي
هــل اســتطاعت هــذه السوســيولوجيا أن تؤســس قواعدهــا ،وأركانهــا المتينــة،
ت
ـ� عرفهــا؟ أم أنّهــا بقيــت حبيســة للمواقــف
لتواجــه الواقــع العـ ب ي
ـر� والتحــوالت الـ ي
أ
االيديولوجيــة؟
ف
ـر� ف ي� عــدة
ويقــارب إاالجابــة بقولــه :لقــد مــرت أالسوســيولوجيا ي� العالــم العـ ب ي
تنظ�يــة ،وقــد تمــت أغلــب االبحــاث السوســيولوجية قبــل مرحلــة مــا
مراحــل ي

بورك
د .عمر إاال ي
(باحث من المغرب)
ليﺲ هناك
للدراسات
تراكم ّ
السوسيولوجية
لـ“الربيﻊ العربي“،
الدراسات
فأﻏلﺐ ّ
المنشورة
حول اإلسﻼم
السياسي ونادرﴽ
ما تكون أبحاﺛًا
ميدانية
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ت
ـ� تبلــورت
سـ ّـمي بـ”الربيــع العـ ب ي
ـر�” داخــل إطــار نظــري واســتخدمت أ المناهــج الـ ي
أ
ـر�؛ لنها لــم تعطنــا الدوات
داخــل حقــل إبســتمولوجي يختلــف عــن الواقــع
العـ ب ي
ف
الالزمــة لمعالجــة قضايــا واقعنــا الــذي يختلــف ي� تكوينــه ويزيــد تعقيــداً عــى
واقــع المجتمعــات الغربيــة.
الزمــة البســتمولوجية ،حــاول البعــض آ
بحث ـاً عــن مخــرج مــن هــذه أ
الخــر،
إ
ـورك ،أن يؤســس سوســيولوجيا مختلفــة تتوافــق مــع الواقــع االجتماعــي
وفــق إالبـ ي
الجانبــ�؛ن
المحــ� ،وترتبــط بموضــوع التنميــة .فــكان تغليــب
والتاريخــي
ي
ي
ـياس ،وانتقــت هــذه السوســيولوجيا لنفســها مجــاالت للبحــث
االقتصــادي فوالسـ ي
ـ� تســهم ي� بنــاء المجتمــع النامــي العــري ،بينمــا أهملــت العوامــل الثقافيــة
لـ ي
أ
كالمعتقــدات والقيــم والطقــوس والع ـراف.
وهــذا ال ّتوجــه التنمــوي جعــل السوســيولوجيا ،وفــق الباحــث ،تعـ بـر إىل ثنائية
ت
ـ� ترتبــط بمفهــوم التنميــة االقتصاديــة والسياســية ،فوجدت
التقليــد والحداثــة الـ ي
آ
نفســها مــرة أخــرى عاجــزة عــن إدراك وتفسـ يـر الليــات العميقــة للمجتمــع ،بعــد
ـياس نظ ـراً لطبيعــة العلــوم إالنســانية المعرضــة
أن تحولــت أإىل أداة نضــال سـ ي
للمواقــف اليديولوجيــة.
ـوركّ ،أن التحليــات جــاءت تحــت الطلــب ،وتعبـ يـراً عــن مواقــف
ويــرى إالبـ ي
ســر أغــوار الثــورات ،أو االنتفاضــات الــ�ت
سياســية متضاربــة ،ولــم تســتطع ب
تي
الــ�
أفرزهــا المجتمــع
بي
العــر� ،بــل كان عليهــا أن تــدرك التحــوالت العميقــة ي
والتنبــؤ
ـر� عــى اختــاف بنياتــه وتوجهاتــه الثقافيــة ،بــل ّ
يعيشــها العالــم العـ ب ي
بالعــوارض واالختــاالت االجتماعيــة والسياســية.
ّ
لعــل هــذا هــو الــدور المنــوط بالبحــث الجامعــي ،والمراكــز العلميــة
غــر ّأن البحــث السوســيولوجي
المتخصصــة لمواكبــة الحــركات والتصدعــات ،ي
ف
ـر� غائــب أو مغيب ،إال ي� حــاالت الرصاع
خاصــة ،والعلمــي عامــة ،ف ي� العالــم العـ
ب
ي
أ
ت
ـ� تجعلــه ف ي� مــأزق إبســتمولوجي
ـياس ،وهــي الوضعيــة الـ ي
اليديولوجــي والسـ ي
ـر�.
لــم يســتطع فهــم وتفسـ يـر الثــورات أو الربيــع العـ ب ي
ـورك
كيــف الخــروج إذن مــن هــذا المــأزق إالبســتمولوجي؟ ســؤال يطرحــه إالبـ ي
ت
ال� جــاءت نتيجــة ش�وط
ليجيــب عنــه بقولــه :ال بــد مــن نقــد الجوانـ
ـب الالعلميــة ي
سياســية مختلفــة ،أ
ف
ولن المعرفــة العلميــة ي� مجــال علــم االجتمــاع ال تتــم إال
أ
ف
و� إطــار مــن الحريــة والتعــدد ومجابهــة
عــى أنقــاض الشــوائب اليديولوجيــة ،ي
ت
ـ� تتفاعــل داخــل
النظريــات
المختلفــة لمواجهــة تشــعب القــوى االجتماعيــة الـ ي
أ
ت
المجتمــع ،وحــى تــؤدي السوســيولوجيا مهمتهــا ،وهــي إعــادة بنــاء الحــداث
لتوضيــح وعقلنــة هــذه الثــورات ،وفهــم أسســها ومآلهــا.
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بقلم :
إسماعيل الموساوي

مغر�
كاتب وباحث ب ي
رصد المشكلة:

ال نســتطيع أن نبــن ي درســاً
تعليميــاً مــن دون أمثلــة
ّ
كبــرة داخــل الممارســة
إن للمثــال
أهميــة ي
شــارحةَّ ،
ّ
أ
الملتجــأ الوحيــد للســتاذ إليصــال
الفصليــة ،كيــف ال وهــو
َ
ّ
ف
أفــكاره إىل ذهــن المتع ّلــم بســهولة ويــر ،وهــو ي� الوقــت
نفســه الباعــث أ
ال ّول عــى الفهــم وتحصيــل المعلومــة
بالنســبة إىل المتعلــم؛ إذ بالمثــال الشــارح المبتكــر يُجــى
ويتحصــل
غمــوض الفكــرة ويُــرث ى الموقــف التعليمــي أ ّ
والبهــام عــن الفــكار،
المع ـىن ويُنفــض غبــار الغمــوض إ
أهميــة المثــال الشــارح داخــل الممارســة
ولكــن بالرغــم مــن ّ
والتحديــات
الفصليــةّ ،إل أنَّــه يطــرح زمــرة مــن المشــاكل
ّ
ّ
خصوصيــة الــدرس الفلســفي.
داخــل
ّ
أي مشــتغل عــى المثــال داخــل الــدرس الفلســفي
َّ
إن ّ
أ
الفلســفية بســهولة ويــر إىل
بغيــة إيصــال الفــكار
ّ
يّ ن
أن هنــاك مشــكلة ترتبــط
المتعلــم،
ســيتب� لــه بجــاء َّ
ن
ن
ز
بمســألة عــدم تميـ يـ� المتعلمـ يـ� بـ يـ� المثــال الــذي يُ ـراد
مــن توظيفــه ش�ح طابــع أ
المجــردة
الفلســفية
الفــكار
ّ
ّ
وتســهيلها لهــم ،ي ن
الفلســفية ذات الطابــع
وبــ� الفكــرة
ّ
ت
الــ�
والمجــرد ،هــذا فيمــا
الشــمول
ّ
ّ
ي
يخــص المشــاكل ي
ن
المتعلمــ� ،بــل ال
يطرحهــا المثــال الشــارح بالنســبة إىل
ي
يتوقــف أ
المــر عنــد هــذا الحـ ّـد وعنــد المتعلمـ ي ن
ـ� ،وإنَّمــا
ـدرس التفكـ يـر الفلســفي نفســه،
يطــرح نفســه بقـ ّـوة عــى مـ ّ
ـفية أن تتحـ ّـول إىل
إذ ليــس بإمــكان ّكل واقعــة وفكــرة فلسـ
مثــال شــارح ،حيــث ال يكــون المثــال ف� ّهــذه الحالــة �ف
ي
ي
عالقــة وطيــدة بالفكــرة وبالمفهــوم الفلســفي النظــري
المجــرد.
ّ
أن اســتخدام المثــال الشــارح ف ي� تعليــم
يســتفاد إذنَّ ،
ملحــة لتحقيــق أهــداف تعليــم الفلســفة
التفلســف ض�ورة ّ
للمتعلمـ ي ن
ـ� بكا ّفــة مســتوياتهم ،ســواء الجــذوع المشـ تـركة
أو أ
الوىل والثانيــة باكالوريــا ،فهــو الوســيلة المعينــة �ف
ي

تدريــس الفلســفة ذات الطابــع غـ يـر المحســوس ،وكثـ يـرة
ت
والمثاليــة ،فكيــف
الــ� ت ّتســم بالتجريــد
ّ
هــي مســائلها ي
نقربهــا إىل أذهــان التالميــذ بــدون تشــويه؟ وكيــف يفهــم
ّ
المثلــة (يعــن أ
المتع ّلمــون هــذه أ
الســباب ت
الــ� تــؤ ّدي
ي
ي
بالمتعلمـ ي ن
ـ� إىل عــدم تمثــل الغــرض مــن توظيــف المثــال
أ
ف
الجيــدة
الشــارح ي� الفلســفة)؟ وكيــف ننتقــي المثلــة ّ
ت
ـ� تخــدم غــرض أفــكار الفلســفة؟ وبأيّــة طريقــة يجــب
الـ ي
ف
اســتخدام المثــال الشــارح ي� تعليــم التفلســف (الحلــول
ف
ت
جيــداً)؟
المق�حــة ي� توظيــف المثــال الشــارح توظيفــاً ّ
قبــل الـ شـروع ف� تشــخيص مشــكلتنا ت
ال�بويّــة مــن حيث
ي
أســبابها وحلولهــا ،ال بـ ّـد مــن معرفــة المقصــود مــن المثــال
وأهميتــه ف ي� تعليم التفلســف.
الشــارح
ّ
أو ً
وأهميته داخل
ال :المثال الشارح تعريفه
ّ
ّ
الدرس الفلسفي
تعريفه:

محمــد ســعيد أحمــد زيــدان المثــال الشــارح
ف يعـ ّـرف ّ
إنســانية؛
«خاصيــة
ي� كتابــه «المثــال الشــارح» بأنَّــه
ّ
ّ
اليوميــة الجاريــة
ويكفــي أن ننظــر إىل النــاس ف ي� الحيــاة
ّ
يتوصلــون إليــه مــن
نل�اهــم كيــف يعـ ّـززون ويؤيّــدون مــا أ ّ
يقررونــه مــن حقائــق بالمثلــة الشــارحة...
معــارف كثـ يـرة أو ّ
بالطريقــة المشــهورة «بالمثــال ي ّتضــح المقــال» « ...وعــى
رأي المثــل» ،نراهــم ال يكفّــون عــن ذكــر أ
المثلــة مــن
أن المثــال ليــس
مختلــف المواقــف
الحياتيــة؛ معـىن ذلــك َّ
ّ
ت
ن
ن
بويــ� وحدهم...وهــو
مــ� ال� ي
خاصــاً يُعــزى إىل المع ّل ي
ّ
وكيفيــة
ـه
ـ
وأنواع
ـه
ـ
يت
أهم
ـدى
ـ
م
ـن
ـ
ع
ـث
ـ
نبح
ـذي
ـ
ال
ـال
ـ
المث
ّ
ّ
ف
اســتخدامه ي� تعليــم التفلســف بالمــدارس الثانويّــة
1
العامــة».
ّ
أن
محمــد ســعيد أحمــد زيــدان َّ
نفهــم مــن تعريــف ّ
أ
ـانية؛ فالنــاس دائمـاً يو ّظفــون المثلــة
المثــال
خاصيــة إنسـ ّ
ّ
ش
اليوميــة مــن أجــل �ح مواقفهــم وآرائهــم،
ف ي� حياتهــم
ّ
التعليميــة
العمليــة
فالمثــال ليــس حكــراً فقــط عــن
ّ
ّ
التع ّلميــة ،وإنمــا يتجــاوز هــذا أ
المــر ليشــمل مختلــف
َّ
ّ
مناحــي الحيــاة النســانية ،ويعــن كذلــك المثــال �ف
إ
ّ
ي
ي
«المعجــم الوجـ ي ز
ـ�» «صــورة الـ ش
ـ�ء الــذي تمثــل صفاتــه،
ي
أ
إن الغايــة مــن المثــال هــي تقريــب
ومثــل»َّ 2.
ج أمثلــةُ ،
السف� للإعالم
محمد سعيد أحمد زيدان ،المثال الشارح ،مدخل لتعليم التفلسف،
ي
1ـ ّ
ش
والن� ،ط ،2000 ،1ص 20
ت
ز
الوج� ،القاهرة ،وزارة ال�بية والتعليم ،1990 ،ص
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بمعــ� أن تو ّظــف لتقريــب أ
ف
االشــياء
غــ� المحســوس؛
ي
ف
غـ يـ� الماديّــة ،حيــث تصبــح ي� متنــاول المتع ّلــم لفهمهــا
وتدبّرهــا ،وهــي عــادة مــا تقــوم عــى القيــاس والتشــبيه
والمحــاكاة ،والمثــال كذلــك وســيلة معينــة ف ي� تعليــم
التفلســف ،عــى أنَّــه ال بـ ّـد أن يكــون مثــاال ً واضحـاً ،أو كمــا
يُقــال مثــاال ً شــارحاً ،والمثــال الشــارح هــو الــذي ش
يــرح
نفســه بنفســه.
أهميته
ّ

إذا كانــت أ
فــإن
االفــكار
الفلســفية ت ّتصــف بالتجريــدَّ ،
ّ
مهمــاً ف ي� تعليــم التفلســف،
المثــال الشــارح يلعــب دوراً ّ
ف
«أن المثــل
و� هــذا الســياق يعتقــد كامــل عبــد الســميع َّ
ي
الشــارح مــن أفضــل الوســائل
التعليميــة وأقربهــا مثــاال ً
َّ
الســلوكيات بالقيــم
المثاليــات وبيــان أثــر
لتوضيــح
ّ
ّ
أ
3
واالتجاهــات» .يلجــأ االســتاذ إىل االســتعانة بالمثــل
الشــارح ،عندمــا يعجــز عــن االعتمــاد عــى أيّــة وســيلة
أخــرى ف ي� تعليــم التفلســف.

أن أســتاذ مــادة
محمــد ســعيد أحمــد زيــدان َّ
ويــرى ّ
الفلســفة إذا أحســن اســتخدام وتوظيــف المثــال الشــارح
ف
كثــ�ة يمكــن
ي� تعليــم التفلســف ،فإنَّــه يحقّــق فوائــد ي
ف
4
ـى:
حرهــا ي� مــا يـ ي
ف
واالدراك
ـ يســاعد المثــال الشــارح ي� دقــة الفهــم إ
فيــ�ز
والمثاليــات
للمجــردات،
الســليم
الفلســفية؛ ب
ّ
ّ
ّ
ّ
ف
المعقــول ي� صــورة المحســوس الــذي يلمســه المتع ّلمــون؛
ـ يفيــد المثــال الشــارح ـ كثـ يـ�ا ـ ف ي� توضيــح المفاهيــم
والنفســية
الفلســفية
واالجتماعيــة بطريقــة أعمــق ،بــدال ً
ّ
ّ
ّ
عاتهــا؛ حيــث تــزداد وضوح ـاً ورســوخاً
مــن حفظهــا عــى ّ
ف
ف
ف
وترفاتهــم؛
ي� أذهــان المتع ّلمـ يـ� ،وتأثـ يـ�اً ي� ســلوكهم ّ
ـ يجعــل المثــال الشــارح تعليــم التفلســف أبقــى أثـر ًا،
الفلســفية ويربــط مــا يدرســه
أالنَّــه يو ّظــف المعلومــات
ّ
التفكــ� الفلســفي
وأن
ي
خاصــة َّ
المتع ّلــم بواقــع الحيــاةّ ،
ال يع ّلمنــا كيــف نفكّــر فحســب ،بــل أيضــاً كيــف نحيــا،
مجــردات ،بــل
وبذلــك لــم تعــد الفلســفة تحليقــاً ف ي�
فّ
مواجهــة لقضايــا ومشــكات تقابــل المتعلمـ ي ف
ـ� ي� الحيــاة
االجتماعيــة؛
ّ
االنسانية ومناهجها ،ف
محا�ات
 3ـ كامل عبد السميع ،تأصيل طرق تدريس المواد إ ّ
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السف� لاإعام
محمد سعيد أحمد زيدان ،المثال الشارح ،مدخل لتعليم التفلسف،
ي
4ـ ّ
ش
(بترف).
23
ص
،2000
ط،1
،
والنر
ّ

رغم أهم ّية المثال الشارح
داخل الممارسة الفصل ّية،
إ ّلا أ َّنه يطرح زمرة من
والتحديات
المشاكل
ّ
داخل خصوص ّية الدرس
الفلسفي
ـ يُكســب المثــال الشــارح تعليــم التفلســف عنــر
بخاصــة طرائفــه  -دعائــم الموقــف
ال ّتشــويق ،ويح ّقــق ـ ّ
تعجب ودهشــة وشــكّ وتســاؤل...الدعامات
الفلســفي مــن ّ
أ
ـفية
االساسـ ّـية للتفلســف؛ ّ
ممــا يضفــي عــى المــواد الفلسـ ّ
حيويّــة ،وبالتــاىل زيــادة إقبــال المتع ّلمـ ي ف
ـ� عليهــا؛
ي
ـفية لــدى المتع ّل ي ف
مــ�،
يجســد المثــال القيــم الفلسـ ّ
ـ ّ
التفكــ� الناقــد ،وقيمــة الحوار...إلــخ؛
كقيمــة
ي
ـ يســاعد المثــال الشــارح عــى �عــة تعليــم
المــدرس والمتع ّلــم ووقتهــم
التفلســف ،ويوفّــر جهــد
ّ
عــى الســواء؛ لمــا يتيحــه لهــم مــن ســهولة فهــم وإدراك
الموضــوع مــن خــال طــرح أ
االمثلــة الشــارحة المتعـ ّـددة
لــه.
تحديات ومشاكل توظيف المثال داخل
ثانيًا:
ّ
الدرس الفلسفي
ّ

إن توظيــف المثــال داخــل الــدرس الفلســفي تواجهــه
َّ
التحديــات ،حاولنــا أن نقــف عنــد أســبابها
مجموعــة مــن
ّ
ف ي� دراســتنا لهــذه المشــكلة ،وقــد ص ّنفناهــا إىل ثاثــة
كالتــاىل:
أساســية ،وهــي
مســتويات
ّ
ي
مادة الفلسفة
أسباب مرتبطة بطبيعة
ّ
ومن بينها:

ش
ـ� ف ي� بعــض
أ يصعــب اختيــار مثــال مــن الواقــع المعيـ ي
ـفية المجـ ّـردة؛
االحيــان ،لـ شـرح الفكــرة الفلسـ ّ
عــدم اتســاق أ
المجــردة مــع
الفلســفية
االفــكار
ّ
ّ
ّ
المثــال الشــارح ،الــذي غالبــاً مــا ينهــل مــن المجــال
ف
المجــرد مــع
و� هــذه الحالــة يتعــارض
المحســوس ،ي
ّ
المحســوس؛

247

248

تربية وتعليم

المســاعدة للوصــول إىل الفكــرة ،وليــس هــو الفكرة نفســها.

يساعد المثال الشارح في
دقة الفهم واإلدراك
للمجردات،
السليم
ّ
ّ
والمثال ّيات الفلسف ّية
أ
الفلســفية ليســت واحــدة ،فمنهــا مــا تقبــل
االفــكار
ّ
المثــال لتوضيحهــا ش
و�حهــا ،ومنهــا مــا تتط ّلــب حيطــة
كب�يــن ف ي� اختيــار المثــال الشــارح الــذي يتناســب
وحــذراً ي
مــع عمــق جوهرهــا؛
وكليــة،
الفلســفية هــي مفاهيــم
المفاهيــم
شــمولية ّ
ّ
ّ
ف
ش
ومحاولــة تجســيدها و�حهــا ي� المثــال يجعلهــا تحيــل
ش
سء واحــد متحقــق ف ي� الواقــع المعيــش للمتع ّلــم؛
عــى ي
ممــا يــؤ ّدي إىل فهــم معكــوس لهــذه المفاهيــم ،وعــدم
ّ
ً
ً
وكلي ـاً.
ا
ـمولي
ـ
ش
ا
ـ
فهم
ـا
ـ
فهمه
ّ ّ
أسباب مرتبطة بالمتعلم:
ومن بينها:

أن الغايــة مــن توظيف المثــال ف ي�
عــدم فهــم المتع ّلــم َّ
الــدرس الفلســفي تكمــن أ
ف
ش
باالســاس ي� �ح الفكــرة المجـ ّـردة
ـ� تصبــح فكــرة مفهومــة ومستســاغة لديه؛
لـ ي
عــدم فصــل التلميــذ بـ ي ف
ـفية والمثــال،
ـ� الفكــرة الفلسـ ّ
ش
سء
فعــادة مــا يتـ ّـم الخلــط بينهمــا ،عــى اعتبــار أنَّهمــا ي
ممــا يــؤ ّدي إىل أخــذ التلميــذ بالمثــال وتــرك الفكــرة
واحــدّ ،
ف
الفلســفية ،وهــذا هــو مــا اكتشــفناه ي� درس «الشــخص
ّ
بوصفــه قيمــة» حينمــا ش�حنــا مقصــود القيمــة ش
المروطــة
ف ي� تحليلنــا لنــص إيمانويــل كانــط بمثــال «القلــم قيمتــه
ف
ش
المرحــى
و� تقييمنــا
مروطــة بمــدى انتهــاء مــداده» ،ي
ي
الحصــة ســألنا أحــد المتع ّل ي ف
مــ� :مــا المقصــود
داخــل ّ
بالقيمــة ش
المروطــة؟ أجابنــا باعتبارهــا هــي «القلــم الــذي
تكــون قيمتــه ش
...ممــا
مروطــة بمــدى انتهــاء مــداده»ّ ،
ـ� بـ ي ف
يعـ فـ� أنَّــه لــم تكــن لــه القــدرة عــى التميـ ي ف
ـ� المثــال
ي
ممــا نتــج عنــه أخــذه للمثــال ف ي� مقابــل جوهــر
ـرة؛
ـ
والفك
َّ
ـفية؛
ـ
الفلس
الفكــرة
ّ
أهميتــه ف ي�
عــدم فهــم المتع ّلــم َّ
أن المثــال تكمــن ّ

أسباب مرتبطة بالمد ّرس:
ومن بينها:

عــدم اختيــار المــدرس أحيان ـاً أ
لامثلــة بشــكل دقيــق
أ ّ
الفلســفية؛
والمفاهيــم
فــكار
ومناســب لطبيعــة اال
ّ
عــدم اختيــار المــدرس أ
لامثلــة مــن واقــع التلميــذ
ّ
الخاصــة؛
ــة
الحياتي
خ�اتــه وتجاربــه
ومــن ب
ّ
ّ
ت
ـ�
ـدرس للبنيــة
عــدم مراعــاة المـ ّ
ّ
الذهنيــة للتلميــذ ،أ الـ ي
عــادة مــا تكــون غـ يـ� قــادرة عــى استســاغة بعــض االمثلــة
أ
ـفية ذات
ـفية وفصلهــا فصـا ً ّ
تامـاً عــن االفــكار الفلسـ ّ
الفلسـ ّ
ف
الطابــع التجريــدي ،بمعــ� عــدم فهــم وظيفــة هــذه
أ
وصوليــة.
االمثلــة ،باعتبارهــا وظيفــة
ّ
عــدم ماءمــة المثــال لطبيعــة الموضــوع المــراد
توضيحــه وإيصالــه إىل ذهــن التلميــذ.
الحلول المقترحة:
5
ومن بينها:

مــدرس الفلســفة الــذي يرعــى تعليــم
أن يبــدأ
ّ
أ
ف
ـدرس،
التفلســف بالمثــال أو االمثلــة الــواردة ي� الكت أــاب المـ ي
وذلــك بتكليــف المتع ّلمـ ي ف
ـ� بق ـراءة هــذه االمثلــة ،ويجــب
ـدرس أن يتبعهــا بأمثلــة أخــرى تثـ يـ� االنتبــاه مــن
عــى المـ ّ
ف
واقــع حيــاة المتع ّلمـ يـ� أنفســهم ،وحثهــم عــى تحليلهــا،
ت
ـذا� عــن أفكارهــم لمعرفــة هــل تـ ّـم
ثـ ّـم يطلــب أالتعبـ يـ� الـ ي
جيــد أم ال؛
استســاغة االمثلــة بشــكل ّ
يجــب أن توظــف أ
االمثلــة داخــل الــدرس الفلســفي

الفلســفية وتقريبهــا إىل ذهــن
بغيــة توصيــل الفكــرة
ّ
أ
المتعلــم ،وليــس أ
االخــذ بصــورة المثــال دون االخــذ
الفلســفية.
بالفكــرة
ّ
الـ شـرط أ
االســاس لفهــم المتع ّلمـ ي ف
ـ� أمثلتهــم هــو أن
ي
أ
خ�اتهــم
يقـ ّـدم العديــد منهــم بعــض االمثلــة مــن واقــع ب
ت
ـ� أعطاهــا لهــم المــدرس ،أال َّن
ّ
الخاصــة خاف ـاً لتلــك الـ ي
ذلــك هــو مــا يبـ ي ّ ف
ـ� هــل تـ ّـم فهــم الفكــرة أم ال ،وهــل تـ ّـم
ـفية أم ال؛
اســتيعاب المفاهيــم الفلسـ ّ
ف
محمد سعيد أحمد زيدان ،المثال الشارح ،مدخل
 5ـ اعتمدنا ي� هذا السياق عىّ :
ش
السف� لاإعام والنر ،ط ،2000 ،1ص 100
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أ
ف
ت
الــدرس
الــ� يو ّظفهــا المــدرس ي� ش�ح ّ
االمثلــة ي
الفلســفي ينبغــي أن تتناســب مــع الموضــوع المـراد ش�حه؛
يجــب عــى المــدرس أن يختــار أ
االمثلــة ذات المضمــون
ّ
الواقعــي وليــس الخـر ف يا�؛
أ
ت
ـ� تثـ يـ� تفكـ يـ�
يجــب عــى المــد ّرس أن يختــار االمثل أــة الـ ي
المتعلمـ ي ف
ـفية بدال ً
ـ� ،وتســاعدهم عــى اســتنتاج االفــكار الفلسـ ف ّ
مــن �دهــا عليهــم ،وكمــا يقــول عبــد الغفــار مــكاوي ي� كتابــه
ف
ـ�
مدرســة الحكمـ فـة« :فليــس هنــاك فلســفة بغـ يـ� تفلســف ،أعـ ي
حيــة لمشــكاتها.
بغـ يـ� مشــاركة ي� مســائلها ،وتجربــة ّ
ـ� داخــل الحصــة عــى التميـ ي ف
ـث المتع ّلمـ ي ف
ـ�
ف�ورة حـ ّ
بـ ي ف
ـ�
ـفية والمفاهيــم الفلسـ ّ
ـ� المثــال والفكــرة الفلسـ ّ
ـفية ،لـ ي
ال يختلــط الحابــل بالنابــل عنــد المتع ّلمـ ي ف
ـ� ،والوصول بهم
إىل معرفــة أن دور المثــال هــو ش�ح أ
االفــكار والمفاهيــم
َّ
ش
المجــردة �حــاً سلســاً يتناســب مــع إيقاعــات
الفلســفية
ّ
ّ
وزمــن تع ّلمهــم.
على سبيل الختم:

ســتبقى الفكــرة الفلســفية ذات الطابــع التجريــدي
صعبــة الوصــول إىل ذهــن المتعلــم ،لمــا ف� أ
االمــر مــن
ي
س
ـدر
ـ
م
ـم
ـ
معظ
صعوبــة ،ولتقليــص هــذه المشــكلة يلجــأ
ّ ي
الفلســفة إىل التســلح أ
باالمثلــة الشــارحة بغيــة إيصــال
أي تشــويه
الفكــرة
الفلســفية إىل ذهــن المتعلــم مــن دون ّ
ف
أو انح ـراف ي� الفهــم ،لكــن هــذا الحـ ّـل الــذي يلجــأ إليــه
مدرســو مــادة الفلســفة يطــرح ف� أحايـ ي ف
ـ� كثـ يـ�ة زمــرة مــن
ي
التحديــات والمشــاكل تختلــف مــن حيــث النوعيــة ،فمنهــا،
ت
ـ�
كمــا رأينــا ،مــا ه فــو مرتبــط أبطبيعــة مــادة الفلســفة الـ ي
يعتــ� خطابهــا ي� أغلــب االحيــان خطابــا تجريديــا ،مــا
ب
أ
يؤثــر عــى اتّســاق االفــكار الفلســفية المجــردة مــع المثــال
الشــارح الــذي غالبــا مــا ينهــل مــن المجــال المحســوس،
وهــذا أ
االخـ يـ� بــدوره يتعــارض غالبــا مــع مــا هــو مجــرد...
ومنهــا مــا هــو مرتبــط أيضــا بالمتعلــم ،حيث ال يــدرك هذا
أ
االخـ يـ� أن الغايــة مــن توظيــف المثــال هــي غايــة منهجيــة
تــروم أ
باالســاس توصيــل الفكــرة الفلســفية إىل ذهنــه ،إذ
تي�تــب عــن هــذا ،أخــذ المتعلــم بالمثــال وصورتــه ،وتــرك
الفكــرة الفلســفية المجردة...ومنهــا مــا هــو مرتبــط كذلــك
بمــدرس الفلســفة ،إذ ليــس مــن الســهل انتقــاء المثــال
الشــارح الــذي ســيخدم الفكــرة الفلســفية ذات الطابــع
التجريــدي .فــإذا لــم يوفــق المــدرس ف� انتقــاء أ
االمثلــة
ي
الجيــدة ،فــإن ذلــك ســينعكس ســلبا عــى توصيــل الفكــرة
الفلســفية إىل ذهــن المتعلمـ ي ف
ـ�.

يصعب اختيار مثال من
الواقع المعيشي في
بعض األحيان ،لشرح
الفكرة الفلسف ّية
المجردة
ّ
لقــد ســلمنا ف ي� هــذا المقــال بوجــود مشــكلة تتمثــل
أ
باالســاس ف ي� «توظيــف المثــال الشــارح داخــل الــدرس
التأهيــى» ،ولهــذا حاولنــا
الفلســفي بالتعليــم الثانــوي
ي
ت
ـ� مــن شــأنها
قــدر إ
االمــكان أن نقــدم بعــض الحلــول ،الـ ي
أن تقلــص مــن هــذه المشــكلة التعليميــة ،فكمــا أن هنــاك
مشــاكل مطروحــة ،فإننــا حاولنــا البحــث عــن بعــض
ت
ـ� يمكــن أن يأخــذ بهــا مــدرس الفلســفة أثنــاء
الحلــول الـ ي
ممارســته الفصليــة ،ومــن ي ف
بــ� هــذه الحلــول ،أن يبــدأ
مــدرس الفلســفة أ
ف
المــدرس،
باالمثلــة الــواردة ي� الكتــاب
ي
وأن يتبعهــا بأمثلــة مــن واقــع المتعلمـ ي ف
ـ� المعــاش ،والدفع
بهــم إىل تحليلهــا وتفكيكهــا بغيــة الوصــول إىل مقاصدهــا
ومراميهــا الفلســفية ،كمــا يجــب عــى مــدرس الفلســفة أن
يحــث المتعلمـ ي ف
خ�اتهــم
ـ� عــى تقديــم أمثلــة مــن واقــع ب
ت
ـ� أعطاهــا لهــم ،وهــذا هــو مــا
الخاصــة ،خافــا لتلــك الـ ي
بي�هــن عــى فهمهــم التــام للــدرس الفلســفي ،كمــا يجــب
عــى المــدرس ف� توظيفــه أ
لامثلــة ،أن يــرى هــل تتناســب
ي
هــذه أ
االمثلــة مــع الموضــوع المــراد ش�حــه أم ال ،هــذا
باالضافــة إىل اختيــاره أ
لامثلــة ذات المضمــون الواقعــي
إ
ف
ت
ف
ش
تفكــ�
المعيــ�
تثــ� ي
الــ� ي
ي
للمتعلمــ� وليــس الخــر يا� ،ي
ي
أ
المتعلمـ ي ف
ـ� وتســاعدهم بشــكل كبـ يـ� عــى اســتنباط االفــكار
الفلســفية؛ أي مســاعدتهم عــى التفلســف ومعالجــة
المشــكات معالجــةً فلســفية...
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المراجع المعتمدة:

محمــد ســعيد أحمــد زيــدان ،المثــال الشــارح،
• ّ
للعــام
مدخــل لتعليــم التفلســف،
الســف� إ
ي
ش
والنــر ،ط2000 ،1
•كامــل عبــد الســميع ،تأصيــل طــرق تدريــس
النســانية ومناهجهــا ،محـ ض
ـا�ات جامعيــة
المــواد إ أ ّ
الجــزء الول ،ط1982 ،2يز
الوجــ�،
العربيــة :المعجــم
•مجمــع اللغــة
ّ
ت
القاهــرة ،وزارة ال�بيــة والتعليــم ،مــر1990 ،
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باحث مغر� ف� علم االجتماع أ
الثقافية
وال ثن�وبولوجيا
ّ
بي ي
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«ال ّربيع العربي»
بين االستبداد واإلعالم الجديد
والثورة؛
قراءة في كتاب
عالم االجتماع المغربي
أحمد ش ّراك:
«سوسيولوجيا ال ّربيع العربي»
ش
�اك:
يمتــد كتــاب عالــم االجتمــاع
ّ
بي
المغــر� أحمــد ّ
مؤسســة
ـر�» ،الــذي صــدر عــن ّ
«سوســيولوجيا الربيــع العـ ب ي
«مقاربــات ش
الثقافيــة» بالمغــرب عــى
للنــر والصناعــات
ّ
المتوســط ،ويتــو ّزع عــى
 508مــن الصفحــات مــن الحجــم
ّ
خمســة أقســام ،يضـ ّـم ّكل قســم ثالثــة فصــول متماســكة
نســقية ،اقتضتهــا طبيعــة التنــاول
ومتفرعــة إىل مباحــث
ّ
ّ
أ
خصــص القســم ال ّول لمضم ـرات
ـث
ـ
حي
ـاه،
ـ
قضاي
ـابك
وتشـ
ّ
ت
ن
الحــس
بــ�
الــ�
تمتــد مــا ي
ّ
ّ
خطــاب الثــورة ومفاهيمهــا ي
ن
المشـ تـرك والثقافــة العالمــة ،مــا بـ يـ� مفاهيــم االحتجــاج،
الرجــات ،النهضــات ،اليقظــات ،الغضــب ،أو الثــورات،
ّ
مؤسســاً لنســق مــن المفاهيــم القــادرة عــى توليــف ّكل
ّ
ـر�» ف ي� نســق منهجــي
ـ
الع
ـع
ـ
«الربي
ــ
ـ
ل
ـة
ـ
الموازي
ـات
ـ
الخطاب
بي
ملمحــاً إىل صهــر
ة،
سوســيولوجي
كفيــل بدراســته دراســة
ّ
ياتــهّ ،كمــا أســلفنا� ،ف
منهــج شــامل ومتكامــل يجــد تج ّل
ي
طبقــه عــى ّكل خطابــات
المنهــج
الرمــزي الــذي ّ
التأويــ� ّ
ي
وحوامــل الثــورة مــن :الفتــات ،غرافيتيــا ،كاريكاتـ يـر ،صــور،
مناشــر...إلخ.
إعــام ،قنــوات ،كتــب،
ي

ن
خصصــه لتفكيــك أهـ ّـم هــذه
ـا� ،ففقــد ّ
ّأمــا القســم الثـ ي
ت
الجماه�ي ،ســواء
ـ� انبثقت ي� خضــم الحراك
ي
الخطابــات الـ ي
مكوناتــه وتشـكّالته،
عــى مســتوى ملفوظاتــه أو عــى مســتوى ّ
تشــخيصية
عــر قــراءة
أو عــى مســتوى أجناســه وأنواعــه ،ب
ّ
وتأويليــة ف� آ
الن نفســهّ ،
فــكل هــذه المســتويات تحــاول
ّ ي
أن تفضــح دســائس أســئلة الخطــاب وبنياتــه ،مــن خــال
مـ ت ن
العربيــة مــن المــاء إىل المــاء.
ـ� زاخــر أنتجتــه الجماهـ يـر
ّ
وذلــك مــن أجــل إب ـراز المنحــى إالبداعــي لهــذا الخطــاب،
ـاتية» انطالقـاً مــن تأســيس خطــاب
وتحديـ فـد مكامــن «التأسيسـ ّ
ف
ـر� ،لــم تألفــه الثــورات ي� التاريــخ
جديــد ي�
االحتجــاج أ العـ ب ي
ف
ف
ن
و� ّكل الحــوال ،فقــد كان الخطــاب ي� الثــورات،
ـا�.
إالنسـ ي
جديــد ي ًا ف� االســتعمال أو ف� اليصــال أو جديــد ًا �ف
ّإمــا
ي إ
ي
ي
التطبيــع والتــداول (الغرافيتيــا مث ـاً)ّ .أمــا القســم الثالــث،
ف
ـا�
ففقــد حــاول الباحــث أن يحيــط مــن أخاللــه بالمكـ ّـون الثقـ ي
ي� هــذه الثــورات عــى مســتوى الدوار والوظائــف وعــى
الغــر،...
مســتوى المتــون ،وعــى مســتوى التفاعــل مــع ي
وقــد أفضــت هــذه أ
الســئلة إىل محاولــة توصيــف المثقــف
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يقوم كتاب شراك على سؤال محوري هو :ما األسباب
والعوامل الحقيق ّية الكامنة وراء قيام ثورات «الربيع العربي»،
باختالف تج ّلياته وأنساقه من قطر إلى آخر؟
ت
ـاتية
ـا� ،فض ـا ً عــن تلــك التأسيسـ ّ
ـر� الجديــد بالتأسيسـ ي
العـ ب ي
عريضتــ�ن
ن
ن
ثقافتــ�
بــ�
ي
ي
المنبثقــة مــن المتــون المتصارعــة ي
ومتنو ي ن
مكوناتهــا
عتــ� ،وهمــا :الثقافــة المحافظــة بمختلــف ّ
ّ
كالتيــارات
ة،
والسياســي
ــة
ي
النظر
وتلفيظاتهــا
اتهــا
ومرجعي
ّ
ّ
ّ
ّ
ـيعية ...والثقافة
ـ
الش
أو
ة
ـلفي
ـ
الس
أو
ة
ـني
ـ
الس
ـواء
ـ
س
ة،
ـامي
ّ
ّ
ّ
إالسـ ّ
وحساســياتها
وتوجهاتهــا
الحداثيــة أبمختلــف محموالتهــا ّ
ّ
ّ
اليــة
اللي�
ات
ـي
ـ
كالحساس
ة،
ـي
ـ
والسياس
ـة
ـ
يديولوجي
وال
ـة
الفكريّـ
ب
ّ
ّ
ّ
ّ
أ
ت
والتيــارات
اكية واليســاريّة بمختلــف الطيــافّ ،
واالشــر ّ
1
والالئكيــة.
العلمانيــة
ّ
ّ
وخصــص الباحــث القســم الرابــع لدراســة مالمــح بنــاء
ّ
الدولــة الجديــدة ف ي� أرض الثــورات مــن خــال تحديــد ترســانة
مــن المفاهيــم ،وعــى رأســها مفهــوم الدولــة ،والدولــة
اطيــة والدولــة
ـامية والدولــة
المدنيــة والدولــة الديمقر ّ
ّ
إالسـ ّ
الوطنيــة ،محــاوال ً إالجابــة بطريقــة أو بأخــرى عــن آفــاق
ّ
ـتحقاقية ،وهــل صناديــق االقـ تـراع كافيــة
ـ
واالس
ة
اني
ر
ـتو
ّ
الدسـ ّ
أهــم المالمــح؟ وأيــن
لتأســيس دولــة جديــدة؟ ومــا هــي ّ
ت
ـ� تأخــذ تلوينــات نظريّــة حســب هــذا
تكمــن التأسيسـ ّ
ـاتية الـ ي
القطــر أو ذاك ،حســب هــذه التجربــة أو تلــك؟ انطالقـاً مــن
االختالفــات الموجــودة بـ ي ن
ـ� الثــورات ف ي� تونــس ومــر واليمــن
امتــدت إىل بلــدان إالصالحــات
وليبيــا وســورية...اختالفات ّ
ـاتية قــد تكــون بمضمــون مختلــف،
السياســية ف ي� أفــق تأسيسـ
ّ
ّ
ســواء لــدى الثــورات أو االحتجاجــات 2.ف
ن
خصــص
حــ�
�
ي
ّ
ي
القســم الخامــس أ
والخـ يـر لبيبليوغرافيــا الثــورات.
خلفيات الثورة ودواعيها بين االستبداد
واإلعالم الجديد

العر�،
إذا كان إالصــاح كمــا مـ ّـر بنا ،وعـ بـر امتداد التاريــخ ب ي
هــو نقطــة تمفصــل االســتبداد والثــورة ،والحاضــن لالســتقرار
أ
والمجتمعيــة،
ســاتية
ي
ّ
المؤس ّ
والتغيــر مــن داخــل النســاق ّ
العر� ،ط ،1مقاربات ش
ش
للن� ،المغرب ،2017 ،ص 7
�اك ،سوسيولوجيا الربيع ب ي
 - 1أحمد ّ
 - 2نفسه ،ص7

ـإن الثــورة،
دون تهديــد للحمــة االســتقرار وغاياتــه الكـ بـرى ،فـ َّ
حـ ي ن
ـتد االســتبداد وينغلــق عــى نفســه وعــى المجتمــع،
ـ� يشـ ّ
تصبــح طريقـاً وحيــدة بـ ّ
ـكل مــا تحملــه مــن مخاطــر ،ولذلــك،
وجدنــا أن اختــاف أ
ف
العــر�
النظمــة والــدول ي� العالــم
َّ
بي
ـر�» ال تســتقيم والتعميــم
قــد جعــل خريطــة «الربيــع العـف ب ي
أ
والذاتيــة ،ويقفــز
والتنميــط الــذي يُســقط الباحــث ي� الحاديّــة
ّ
ف أ
المؤسســة لالجتمــاع
عــن
ّ
الموضوعيــة واالختــاف ي� النســاق ّ
ف ي� ّكل قطــر عــى حــدة .مــن هنــا ،فالحالــة التونسـ ّـية ليســت
الليبيــة أو الســوريّة
حتمــاً هــي الحالــة المرصيّ
ــة ،والحالــة ّ
أ
المغربية...،وهكــذا.
ردنيــة أو
ّ
ليســت حتمــاً هــي الحالــة ال ّ
مــن هنــا ،وســم الباحــث إالصــاح بالطريــق الثالــث الــذي
يعتـ بـر مختلفـاً عــن الطريــق الجامــد والراكــد سياسـ ّـياً بالنســبة
ت
ـ� مــا زال فيهــا االســتبداد هــو العنــوان
إىل بعــض البلــدان الـ ي
الســائد ،ومــا بـ ي ن
ـ� الطريــق النقيــض ،وهــو الطريــق الثــوري
أ
3
الــذي أطــاح برؤســاء االســتبداد والنظمــة الديكتاتوريّــة.
لكــن الســؤال المركــزي هــو :مــا أ
الحقيقيــة
الســباب والعوامــل
َّ
ّ
العــر�» ،باختــاف
«الربيــع
ات
ر
ثــو
قيــام
اء
ر
و
الكامنــة
بي
تج ّلياتــه وأنســاقه مــن قطــر إىل آخــر؟
ف
ـر� أحمــد
ســؤال محــوري ي� كتــاب عالــم االجتمــاع المغـ ب ي
ش
تفكيكيـاً إىل دراســة ّكل حالــة عــى حــدة ،يك ال
�اك ،يقــوده
ّ
ّ
ف
ـا�،
ـياس ،الدســتوري ،االجتماعــي ،الثقـ ي
يهــدر االختــاف السـ ي
ت
ت
القائــم بـ ي ن
ـ� ّكل بلــد وآخــر ،حــى وإن كان القاســم المشــرك
ف
بقــوة ،ومتمثــا ً ي� االســتبداد
مــن المــاء إىل المــاء قائمــاً ّ
والجمــود مــن جهــة ،وارتفــاع وتـ يـرة الطلــب االجتماعــي عــى
الشــغل ،الكرامــة ،حقــوق إالنســان وفقــدان الثقــة ف ي� النســق
ـياس القائــم جملــة وتفصيــا مــن جهــة ثانيــة.
السـ ي
ش
�اك
وفــق منطــق تحليـ ي
ـ� وتصنيفــي ،يجيبنــا أحمــد ّ
الثــوري �ف
العــر�»
ومرجعيــات «الربيــع
خلفيــات
ّ
عــن ّ
بي
ي
أ
داخليــة
مقســماً الســباب والعوامــل إىل
ّ
صفتــه التقريريّــةّ ،
خارجيــة.
وأخــرى
ّ
ش
العر� ،مرجع سبق ذكره ،ص 30
�اك ،سوسيولوجيا الربيع ب ي
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يعتبر فقدان الثقة في الوضع السياسي القاسم المشترك
بين عدد كبير من الدول واألنظمة في العالم الثالث ،وعلى
رأسها البلدان العرب ّية
 -2-1األسباب والعوامل الداخل ّية المضمرة

الداخل:
 -2-1-1االستبداد
ي
ال شــكّ َّأن العوامــل الموضوعيــة لهــا دور ت
اســراتيجي
ّ
وتتلخــص هــذه العوامــل �ف
ف ي� هــذا النهــوض واالنتفــاض،
ّ
ي
ف
ـتبدت
ـمولية اسـ ّ
ـياس؛ أي ي� أنظمــة حكــم شـ ّ
االســتبداد السـ ي
بالســلطات ،بـ ّ
ـكل الســلطات ،بــدون فتــح المجــال للتشــارك
ّ
ولعــل هــذا
الفعالــة والمنتجــة،
والمشــاركة
السياســية ّ
ّ
إفــاس هــذه أ
النظمــة ،وتورطهــا �ف
االســتبداد أ ّدى إىل
ّ
ي
ـياس واالقتصــادي ،حيــث أ ّدى بعضهــا
الفســاد المـ ي
ـال والسـ ي
إىل وهــم امتــاك القطــر أو الدولــة ،وكأنّــه ضيعتهــا .إنَّهــا
أنظمــة ال تؤمــن ال بالمشــاركة وال بالتشــارك مــع تفاوتــات
ف� أ
السياســية وترصيــف الســلطة ف ي� المجتمــع...
الشــكال
ّ
ي أ
العربيــة يمكــن إدراجهــا ف ي� تصنيــف
ة
السياســي
نظمــة
فال
ّ
ّ
أ
«النظمــة المغلقــة» ت
الــ� تطبعهــا خصيصــة االســتئثار
ي
محدديــن
معينــة أو أفــراد ّ
بالســلطة فمــن طــرف نخبــة ّ
أي
والتمــادي ي� الفعــل الســلطوي /التســ ّلطي ،وال تشــهد ّ
قصائيــة
ممــا تي�تّــب عنــه نـ
توزيعــات للسـ قـلطة؛ ّ
ـوع مــن ف إال ّ
أ
تدبــر
الدولتيــة الخــرى ي�
لبــا� الفواعــل
السياســية
ي
ّ
ّ
ي
4
العموميــة.
السياســات
ّ
 -2-1-2فقدان الثقة:
الســياس القاســم
يعتــر فقــدان الثقــة ف ي� الوضــع
ب
في
أ
ن
المشـ تـرك بـ يـ� عــدد كبـ يـر مــن الــدول والنظمــة ي� العالــم
العربيــة ،حيــث تغيــب ّكل
الثالــث ،وعــى رأســها البلــدان
ّ
أ
ت
مـ ش
ـ� مــن المفــروض
ـؤ�ات الثقــة السياسـ ّـية ف ي� الح ـزاب الـ
ي
أ
ـ� المواطنـ ي ن
مدنيــة بـ ي ن
ـ� والنظمــة
أن تش ـك فّل أهـ ّـم وســاطة ّ
أ
تنبــه
المؤسســات .المــر الــذي ّ
والــدول ي� إطــار ديمقر ّ
اطيــة ّ
 - 4عثمان ت
ثقافية
الشعبية
السياس” والثورات
الزيا�“ :الكبت
العربية (دراسة سوسيو ّ
ّ
ّ
ي
ي
ف ي� بناءات وإفرازات السلوك الثوري) ،مجلة وجهة نظر ،الرباط ،المغرب ،العدد ،49
ش
ش
�اك ،المرجع السابق ذكره،
صيف ،2011 ،السنة الرابعة ع�ة ،ص ،18 ،نقال عن أحمد ّ
ص 42

إليــه عــدد مــن الباحثـ ي ن
المدنيــة غـ يـر الحكوميــة
ـ� والهيئــات
ّ
الدوليــة،
تنبهــت إىل ذلــك المن ّظمــات
ف ي� هــذه الـ
ّ
ـدول ،مثلمــا ّ
ممــا دفــع أ
المــم المتحــدة إىل تنظيــم مؤتمــر عالمــي بفيينــا
ّ
ً
كبــرة« :بنــاء
داللــة
ذا
ا
عنوانــ
حمــل
،2006
عــام
سياســية ي
ّ
أهميــة الثقــة
ـى
ـ
الثقــة ف ي� الحكومــة» ،إذ أجمــع المشــاركون ع
ّ
ف
ش
الــ�ء الــذي
ّ
السياســية ي� البنــاء واالنتقــال الديمقراطــي؛ ف ي
بأهميــة غـ يـر مســبوقة ي� التأســيس
ـى
ـ
يحظ
ـوم
ـ
المفه
جعــل
ّ
ثقافيــة وسياسـ ّـية جديــدة ،غـ يـر مرتبطــة
لخطاطــة تواصــل ّ
ن
الشــفهية،
والقبــ� ،وبالثقافــة
ّ
ي
بمشــاعر االنتمــاء إالثــ ن ي
ن
بــ� عمــوم الشــعب وأحزابــه
كدعــوة لتعاقــد
عقــا� ي
ي
ف
ث
ـا� أصبــح مــن
وممثليــه؛ أي َّأن الثقــة كمفهــوم أن�بــو -ثقـ ي
والســياس الــذي بــات يربــط
مرتكــزات العقــد االجتماعــي
ي
ومؤسســات .وإذا كانــت
ـياس بالشــعب أف ـراداً ّ
الفاعــل السـ ي
ـإن ّكل فعــل اجتماعــي
السياســة هــي فـ ّـن تدبـ يـر الممكــن ،فـ َّ
لكــن اســتمرار الوضــع
ف ي� جوهــره ،هــو فعــل
ســياسَّ ،
ي
ن
ش
�اك -جعــل
القائــم المبـ ي عــى الســلطويّة -حســب أحمــد ّ
فقــدان الثقــة ينمــو ي ن
بــ� االســتبداد المغلــق والشــعب
مثــل كائــن حــي ،كمــا هــو الشــأن بالنســبة إىل فقدانهــا �ف
ي
ظــل االســتبداد المفتــوح أ
ّ
السياســية مــن جهــة،
والحــزاب
ّ
والشــعب مــن جهــة أخــرى ،يصــل إىل مرحلــة االنتفــاض،
عندمــا يفقــد الشــعب الثقــة حـ تـى ف� أ
الح ـزاب المعارضــة،
ي
ويلحــظ بأنَّهــا تواطــأت أو دخلــت ف ي� مسلســل التواطــؤات،
ســواء فــوق الطاولــة ،أو تحتهــا ،أو مــا وراء الســتار ،وهــذا
أ
ّ
ولعــل
أي شــعب مــن الشــعوب،
هــو الخطــر لــدى ّ
ـؤ�ات القويّــة عــى فقــدان الثقــة واتّســاع مســاحة هــذا
المـ ش ّ
الفقــدان مــع الزمــن ،هــو النفــور مــن المشــاركة السياسـ ّـية،
ـياس ،وتــرك مخــادع التصويــت
النفــور مــن التصويــت السـ ي
فارغــة ،حيــث تصــل نســبة المشــاركة إىل درجــة قصــوى
مــن إالنــذار واالحتجــاج ،فيهــرب االســتبداد والحواريّــون
بال�ويــر ونفــخ أ
إىل أ
المــام ،ت ز
الرقــام ،ومنســوب النســب
ف ي� المشــاركات والــوالءات ،ولعـ ّـل هــذا المشــهد المأســاوي
يشـ ّـجع عــى التواطــؤ ،وعــى ســباق المســافات نحــو احتــال
الحزبيــة مــن أجــل الفــوز ،للظفــر بنصيــب مــن
المواقــع
ّ
كعكــة الســلطة والجــاه والمــال.
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مؤسسًا لثورات «الربيع العربي» ،من
يتب ّنى شراك مفهومًا
ّ
خاصة في ُبعدها
خالل مفهوم الثورة اإلعالم ّية الجديدة،
ّ
الرقمي
 2-1-3ـ عوامــل خارج ّيــة ،أو ي ن
الداخــ�
حــ� يختلــط
ي
بالخارجــي

أ
مريكيــة الموجــودة ف ي�
دبلوماســية مرســلة مــن 5الســفارات ال ّ
ّ
مختلــف أنحــاء العالــم.

إذا كان إالعــام الجديــد المنفلــت مــن الرقابة الســلطويّة
الداخليــة ،والمنفتــح عــى قنــوات ومواقــع العالــم ،قــد
ّ
ـ� بالخارجــي عــى مســتوى تبـن ّ ي وفرض
ـ
الداخ
ـاط
ـ
تب
ر
با
عجــل
ّ
أ ن ي
فــإن الباحــث أحمــد
ر
الديمق
مــن
د�
ال
الحــد
ولــو
اطيــةَّ ،
ّ
ىن
ش
ـر�» ،مــن
ـ
الع
ـع
ـ
«الربي
ات
ر
مؤسسـاً لثــو
�اك يتبـ ّ مفهومـاً ّ
فب ي
ّ
خاصــة ي� بُعدهــا
عالميــة الجديــدةّ ،
خــال مفهــوم الثــورة إال ّ
مرجعية
خلفيــة
ّ
الرقمــي ،جاعـا ً مــن هــذا المعطــى إالعالمــي ّ
العــر� ،مــن خــال إزالــة الســتار عــن عــدد مــن
للربيــع
بي
أ
ف
النظمــة وحكّامهــا والدائريــن ي� فلكهــا ،وعالقتهــا بالغــرب،
أ
مريكيــة ،وهــو مــا تمثــل ف ي�
ّ
وخاصــة الواليــات المتحــدة ال ّ
وثائــق ويكيليكــس.

ش
�اك -تطـ ّـور إعالمــي منفصــل عــن
لع ّلــه -حســب أحمــد ّ
(غــر الرقمــي) ،حيــث عــ ّزز هــذا
خــ ّط إالعــام التقليــدي ي
ف
إالعــام دخــول المواطــن عــى الخ ـ ّط ي� تزويــد المح ّطــات
التلفزيــة أ
بالخبــار المصـ ّـورة ،قصــد إذاعتهــا ش
خاصــة
ّ
ون�هــاّ ،
أ
بالنســبة إىل تغطيــة الحــداث الجاريــة .أمــام هــذا الوضــع

لقــد دخــل إالعــام الرقمــي عــى الخــ ّط ،مــن خــال
ت
مـ ّـد إالنســان بـ ّ
ـ� كانــت تحــاط
ـكل المعلومـ أـات الممكنـ فـة ،والـ ي
برسيّــة قويّــة ف ي� أقبيــة الرشــيفات ي� مختلــف المصالــح
والمؤسســات والــوزارات ،بالواليــات
لــ�دارات
الحساســة إ
ّ
ّ
المتحــدة أ
مريكيــة ،حيــث لــم تعــد هنــاك خطــوط
ال
ّ
الســياس أو
الفعــل
صعيــد
عــى
مطبقــة
حمــراء أو رسيّــة
ي
ف
ت
الحــر� ،حــى تجــاه الشــعوب ي� مختلــف
الدبلومــاس أو أ ض ب ي
ي
ال
الكوكــب
بقــاع
ر� .إعــام طــرح أســئلة جديــدة حــول
ي
ف
ـرب للخـ بـر ،وهــل هنــاك
عالقــة الصحـ ي
ـا� بالمخـ بـر ،أو بالمـ ّ
ت
عــر
اتيجيات جديــدة مضمــرة ،يُــراد ترويجهــا ولــو ب
اســر ّ
اال ّدعــاء والزعــم؟ هكــذا شــهد العالــم ابتــداء مــن منتصــف
الع�يــة أ
الوىل مــن القــرن الحــادي ش
والع�يــن ،وتحديــداً
ش ّ
ابتــداء مــن يوليــو /تمــوز  ،2010ترسيــب ونـ شـر دفعــات مــن
أ
الخبــار والمعلومــات ،حيــث ش
نــر ويكيليكــس ف ي� البدايــة
ف
ف
و� وقــت الحــق
 75000مســتند عــن الحــرب ي� أفغانســتان ،ي
ش
ـوال  400.000مســتند عــن حــرب الع ـراق ،ولــم يبـ َـق
نـ أـر حـ ي
أ
ت
الــ� شــغلت
المــر عنــد افتضــاح هــذه الحــداث ب
الكــرى ي
ش
الب�يّــة ف ي� تفسـ يـرها وتأويلهــا ،وإنّمــا امتـ ّـد هــذا االفتضــاح
إالعالمــي الجديــد إىل ش
نــر مــا يقــارب  250.000برقيــة

الكشــاف والشــفاف ،أصبــح مــن الصعــب ،بــل مــن
إالعالمــي ّ
التواطئيــة
الديبلوماســية
المســتحيل اســتمراريّة العالقــات
ّ
ّ
وحلفائهــا �ف
ن
مــا ي ن
بــ� أمريــكا
بــ� المركــز والمحيــط ،مــا ي
ي
العربيــة ،وهكــذا يكــون موقــع ويكيليكــس قــد
المنطقــة
ّ
ف
ـر�» ،ولعـ ّـل هــذا
ســاهم ي� انبثــاق الثــورات ،و»الربيــع العـ ب ي
ين
مــا يجمــع عليــه عــدد كبـ يـر مــن الباحثـ ي ن
والصحافي�
ـ� العــرب
والعالميـ ي ن
عالميــة الجديــدة ،ســتكون
إ
ـ�َّ .إن هــذه الثــورة إال ّ
حقيقيــة عــى العالــم .إنَّهــا بمثابــة حــرب
لهــا تداعيــات
ّ
6
رقميــة تدعــو إىل الثــورة.
مدنيــة ّ
ّ
الخصائص االجتماع ّية والثقاف ّية
والديموغراف ّية لثورات «الربيع العربي»

عــى الرغــم مــن اختــاف التوصيــف النظــري والمنهجــي
ق
ببــا� الثــورات
لدراســة ثــورات «الربيــع
بي
العــر�» مقارنــة ي
ت
وخاصــة ثــورات
الــ� عرفهــا العالــم منــذ قديــم أزمانــهّ ،
ي
القر ي ن
عــر ش
نــ� التاســع ش
فــإن الدراســة المقارنــة
والع�يــنَّ ،
توصيفيــة
نفســها تفــرض عــى الباحــث وضــع صنافــة
ّ
ت
يز
وتميــ� بعضهــا البعــض
المشــركة ،مــن جهــة،
لمالمحهــا
مــن جهــة أخــرى ،وهــو توصيــف يجعــل الــدارس ينتــر
ـ� الــذي يمـ ي ّ ز
الخصوصيــة والتمـ ي ز
ـ� ثــورة عــن يغ�هــا
لمفهــوم
ّ
 - 5حسن المصدق :وثائق ويكيليكس وأرسار ربيع الثورات العربية :المركز ف
العر�،
ّ
الثقا� ب ي
ي
االثن�ن
الدار البيضاء ،يب�وت ،2012 ،وثائق وأرسار ،جريدة أخبار اليوم ،الدار البيضاء ،ي
 22أكتوبر /شت�ين أ
الول  ،2012ص 10
6 - Paul Jorion: (conversation avec Regis Meyran), les éditions textuel,Paris
2011,Préface, p 7
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جمعت الثورات الشباب العربي على شعارات ومطالب سياس ّية
واجتماع ّية ال تخرج سياس ّيًا عن أسس الدولة الديمقراط ّية المدن ّية

مــن الثــورات .تأسيس ـاً عــى هــذا المبتغــى النظــري ،نجــد
ش
�اك ،ومــن خــال مقارنتــه ثــورات
الباحــث المغـ ب ي
ـر� أحمــد ّ
العالميــة ،ينتهــي
ـر�» بأهــم وأشــهر الثــورات
«الربيــع العـ ب ي
شــكل ال ّتخطئــه المالحظــة كأداة ّجوهريــة �ف
إىل توصيــف
ّ ي
ي
االجتماعيــة للظواهــر ،مهمــا اختلفــت أنســاقها
البحــوث
ّ
وطبيعتهــا ،صاغــه مــن خــال أربعــة مالمــح :ملمــح الســلم،
ملمــح الشــباب ،ملمــح االنتمــاء الطبقــي واالجتماعــي ،وأخـ يـراً
ملمــح التحـ ّـول.
 -3-1ملمح السلم:

الدالل
إذا كان الســجل التاريخــي يحتفــظ عــى المســتوى
ي
للثــورات بخصيصــة العنــف والــدم ،فإنَّــه بالمقابــل يســجل
خاصــة ف ي� القــرن الــذي
مدنيــةّ ،
ـلمية ّ
عـ بـر امتــداده ثــورات سـ ّ
آليــات المقاومــة والتغيـ يـر الســلمي،
و ّدعنــاه ،بعدمــا نضجــت ّ
ف
اطيــة والحداثــة السياسـ ّـية ،ي� أوروبا
كأحــد ميكانزمــات الديمقر ّ
ش
ال� ّقيــة عــى وجــه االســتدالل والحــر ،وهــو مــا يعـ ب ّـر عنــه
ف
ف
ش
ـر� ي� عــدد كبـ يـر مــن
�اك أمــن خــال تنقيبــه المعـ ي
أحمــد ّ
الدراســات والبحــاث ذات الصلــة ،بقولــه« :لقــد فتشــت حقاً
هــذه الدراســات ف ي� الثــورات ّ
عنفيــة مــن أجــل البحــث عــن
الل ّ
قواســم مشـ تـركة ،ومــن هــذه الثــورات مــا ُسـ ّـمي بالثــورات
«المخمليــة» ،انطالقـاً مــن ثــورة تشيكوســلوفاكيا ،وفيمــا بعــد
ّ
ش
تغاليــة
ال�
ـورة
ـ
والث
ـة
ـ
قي
ال�
ـا
ـ
وألماني
ـا
ـ
وهنغاري
ـا
ـ
بولوني
ثــورة
ب
ّ
ّ
أ
ن
المخمليــة
انيــة»َّ .إن هنــاك عنــارص تشــابه بـ يـ� الثــورات
ّ
الوكر ّ
ت
ن
ـور� تونــس ومــر ،فهــذه الثــورات جميعهــا ثــورات
وبـ يـ� ثـ ي
اليــة ،وذات طابــع ســلمي
رسيعــة ،تحمــل مطالــب ب
لي� ّ
أ
بالســاس ،حيــث العنــف الــذي عرفتــه الدولتــان العربيتــان
فعــال ،لقــد امتـ ّـد هــذا البحــث
كان محــدوداً ومؤقت ـاً وغـ يـر ّ
ف ي� ّ
العربيــة ...إىل أصــول
اللعنــف كســمة محـ ّـددة للثــورات
ّ
هــذا ّ
الهنديــة
اللعنــف ،إىل ثــورة الملــح ،وتحديــداً الثــورة ّ
ن
كمؤســس للســلم،
ـا� مــع غانـ
ـديّ ،
ضـ ّـد االســتعمار بال�يطـ ي
ف
7
ت
اتيجية ي� الثــورة.
كفلســفة ونهــج واســر ّ
ش
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 -3-2ملمح الشباب:

ت
تنبهــت إىل الح ـركات
ـ� ّ
تناولــت الدراســات العديــدة الـ ي
العــر�» وبعــده،
االحتجاجيــة الممكنــة ،قبــل «الربيــع
ّ
بي
العــر�» ،تشــكّالت
الربيــع
«سوســيولوجيا
بينهــا
ومــن
بي
منبهــة
وخاصــة الحشــود النشـ
الثــورات
ي
الجماه�يّــة ،أ ّ
ـيطةّ ،
ف
ّ
يتجــى ي� ملمــح
خــرة ،والــذي
إىل ملمــح
أســاس لهــذه ال ي
ي
ن
ـر�،
الشــباب الــذي بــات يطغــى عــى الهـ
ـرم الس ـك يّا� العـ ب ي
أ
ف
ف
بمعــدل
خاصــة ي� ارتباطــه
ّ
ي� ّكل القطــار بــدون اســتثناءّ ،
الخصوبــة مــن جهــة ،وارتفــاع نســبة البطالــة مــن جهــة
أخــرى؛ فالشــباب مــا بـ ي ن
ـ�  25-15ســنة بــات يمثــل  % 25مــن
عــدد الســكان النشـ ي ن
ـيط�ّ ،إل َّأن نســبة البطالــة تصــل إىل 43
افيــة تمتـ ّـد إىل
 %مــن المجمــوع ،مــن هنــا فالمقاربــة الديموغر ّ
عوامــل أخــرى كالهجــرة مثــاً ،وهــذه العوامــل المتشــابكة
أ
ف
خصبــة النخــراط الشــباب ف ي�
رضيــة ّ
ي� المجمــل وجــدت ال ّ
8
مسلســات االحتجــاج والثــورة.
ف
و� ســياق المنهــج المقــارن ي ن
بــ� الثــورات ف ي� العالــم،
ي
التجســر ي ن
بــ� ثــورة
ذهبــت بعــض الدراســات أيضــاً إىل
ي
الشــباب ف� مايــو /أيــار  ،1968وبـ ي ن
الحاليــة ،باحثــة
ـ� الثــورات
ّ
ي
عــن أوجــه التشــابه الممكنــة ،حيــث ّبينــت كيــف َّأن الشــباب
ثــم،
كان قائــداً لهــذه الثــورة (مايــو /أيــار  ،)1968ومــن ّ
ـر� هــو الفاعــل الوحيــد واليتيــم
ففليــس عامــل الشـ نـباب العـ ب ي
رث
ـا� عــى الصعيــد الثــوري ،بــل أك ـ مــن
ي� التاريــخ إال فنسـ ي
ـبابية الفرنسـ ّـية محـ ّـددان؛ وهمــا
ذلــك يتواشــج ي� الثــورة الشـ ّ
ـلمية رغــم تصويرهــا
الســلم والشــباب مع ـاً ،فهــي ثــورة سـ ّ
كأحــداث داميــة شــهدتها باريــس 9،فــإذا كانــت هــذه الثــورة
ف
يــدل بذلــك عبــد الرحمــن بــدوي ،ثــورة
ي� الواقــع ،كمــا ي
االجتماعيــة والقيــم
اجتماعيــة ،وتحديــد ًا ثــورة عــى القيــم
ّ
ّ
الجنسـ ّـية ،فقــد رفعــت شــعاراً ضـ ّـد العائلــة ،ضـ ّـد تســلط
العائلــة وتحكّمهــا ف ي� الشــباب ،كمــا رفعــت شــعار الحريّــة
 - 8نفسه ،ص 84
ش
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َّ
إن ّ
توحدت
كل الفئات االجتماع ّية ،مهما اختلفت انتماءاتها،
ّ
وانصهرت في هذه الثورات ،في اإلعداد والتعبئة ،كما في
التخطيط والبرمجة والقيادة ،بما في ذلك النساء
ـ� كالــزواج
الجنسـ ّـية ،بعيــداً عــن عالقــات التمأســس العائـ ي
ت
ـ� ثبتتهــا
مثـاً ،وقريبـاً مــن االســتلذاذ والرعشــة الجنسـ ّـية الـ ي
10
الباريســية،
شــعارات هــذه الثــورة عــى الحيطــان
فــإن
َّ
ّ
العــر�» ،وإن كانــت قــد رفعــت بعــض
ثــورات «الربيــع
بي
خاصــة مــن قبــل بعــض الفئــات
الشــعارات المشــابهةّ ،
أ
والثقافيــة ،فإنَّهــا ثــورات
والدينيــة
الجنســية
قليــات
ّ
ّ
ّ
وال ّ
ـر� عــى شــعارات ومطالــب سياسـ ّـية
جمعــت الشــباب العـ ب ي
اطيــة
واجتماعيــة ال تخــرج سياسـ ّـياً عــن أســس الدولــة الديمقر ّ
ّ
اطيــة ،حداثــة ،حقــوق إالنســان ،العــدل
ر
ديمق
ـن
ـ
م
ـة،
المدنيـ
ّ
ّ
ن
ـر� عــى كافــة
ـ
والع
ـ�
ـ
ن
ر
الف
ـياق�
ـ
الس
ـاف
ـ
الخت
ـة،
ـ
ام
والكر
ي
ب
ي
 ،1968لــم ييكــن يعــا�ن
المســتويات ،فشــباب مايــو /أيــار
ي
الظلــم واالســتبداد والقهــر الــذي يعانيــه شــباب العالــم
ـياس ،االقتصــادي
العـ ب ي
ـر� ،ناهيــك عــن اختــاف الســياق السـ ي
واالجتماعــي بينهمــا.
 -3-3ملمح االنتماء الطبقي واالجتماعي:

إذا كان ملمــح الشــباب مهيمنــاً عــى ثــورات «الربيــع
العــر�» ،عــى أ
القــل عــى مســتوى القيــادة وكثافــة
بي
ـإن هــذا الملمــح ينصهــر ف ي� بُعــده الجماهـ يـري
المشــاركة ،فـ َّ
خاصــة أمــام خــروج ّكل أطيــاف وتشــكيالت
ّ
ــع�ّ ،
الش ب ي
وفئــات الشــعوب المشــاركة فيهــا ،وهــو مــا يجعــل االنتمــاء
الطبقــي واالجتماعــي يغيــب لصالــح االنتمــاء للوطــن ،وفــق
رؤيــة ومطلــب ر ي ن
يتأسســان عــى قاعــدة المواطنــة
ئيســ� ّ
أ
ت
ـ�
الكاملــة كمــا صاغتهــا ال ّ
دبيــات الحديثــة والمعــارصة ،والـ ي
مدنيــة تعتمــد فصــل
تعتـ بـر شــعار الدولــة الحديثــة ،دولــة ّ
الســلطات واســتقاللها شــعارها المركــزي .لقــد وصفــت
ـعبية،
العربيــة بكونهــا شـ ّ
مجموعــة مــن أالدراســات الثــورات ف ّ
ـعبية ي� بدايتهــا ،وهكــذا بفعــل
أو أنَّهــا عــى القـ ّـل كانــت شـ ّ
التمــرد جعلهــا تنتقــل مــن الشــعب بالمدلــول
«تعميــم
ّ
ن
والســياس،
ي
االجتماعــي إىل الشــعب بالمدلــول الوطــ ي
ش
س�ة ي ت
والن� ،ط،1
المؤسسة العربية للدراسات
حيا� (،)2
 - 10عبد الرحمن بدوي ،ي
ّ
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ىن
ـعبية كمدلــول اجتماعــي كانــت ف ي� البــدء مــن
بمع ـ َّأن الشـ ّ
ثــم انتقلــت إىل الشــعب
والهامشــية،
الفقــرة
الطبقــات
ي
ّ
ـال مشـ ّـاركة النقابــة التونســية �ف
ـياس ،مــن خـ
ّ ي
كمفهــوم سـ ي
11
ن
ن
ـي� بالثــورة،
التأطـ يـر والتحــاق كثـ يـر مــن الفاعلـ يـ� السياسـ ي
ق
ت
الــ� وجــدت
امتــد
وهــو مــا ّ
ّ
تأسيســياً إىل ي
بــا� البلــدان ي
وجمعياتهــا نفســها مجـ بـرة عــى االنخ ـراط
أحزابهــا ونقاباتهــا
ّ
االحتجاجيــة والثوريّــة ،بفضــل انصهــار وذوبــان
ف ي� المسـ يـرات
ّ
ـياس ،ف ي�
حاجــز االنتمــاء الطبقــي ،الفئــوي ،االجتماعــي ،السـ ي
بوتقــة االنتمــاء للوطــن الــذي يمكــن اعتبــاره كانتصــار عــى
نز
والدينيــة ،وهــو مــا عـ ب ّـر عنــه
والمذهبيــة
القوميــة
ال�وعــات
ّ
ّ
ّ
الكثــر مــن الشــعارات والمطالــب ت
الــ� كتبــت ورســمت
ي
ي
أ
ت
افيــ� عــى
عــى مختلــف الســانيد (الفتــات،
ي
مناشــر ،غر ي
الجــدران ،رســوم كاريكاتوريّة...إلــخ).
طبقيـاً
واجتماعيـاً،
ّ
وعــى مســتوى دراســة هــذه الثــو أرات ّ
خلــص أحمــد ش
شــعبية،
خــرة كانــت
�اك إىل َّأن هــذه ال ي
ّ
ّ
ف
ت
ىن
ـ� تتألــف
بمعـ مشــاركة الطبقــات الدنيــا ي� المجتمــع ،والـ ي
مــن الفق ـراء والعمــال ،هــؤالء الذيــن ش ـكّلوا أســس الثــورة
العماليــة
ف ي� مــر مث ـاً ،انطالق ـاً مــن عــدد مــن إال ض�ابــات
ّ
ف
ت
ـإن
ـ� ســبقت الثــورة ي� عهــد مبــارك ،أك ـرث مــن ذلــك ،فـ َّ
الـ ي
الطبقــة العاملــة قــد ُدعيــت إىل المشــاركة ،بــل َّإن نقابــة
العمــال ف ي� تونــس قــد أ ّطــرت وســاهمت ف ي� قيــام الثــورة
ّ
التونسـ ّـية ،حيــث ذهــب بعــض الباحثـ ي ن
ـ� إىل َّأن البورجوازيّــة،
ت
ـاوال� ،قــد ســاندت هــذه الثــورة ،كمــا
خاصــة ف ي�
ّ
جانبهــا المقـ ي
هــو الحــال ف ي� تونــس مثــا ً «البورجوازيّــة» المنحــدرة مــن
صفاقــس ،ت
طفيليــات
والــ� كانــت مضطهــدة مــن طــرف
ّ
ي
ـ� ،...فقــد ســاندت إال ض�اب العام
فاللـ ب ي
ـو� بــن عـ ي
ـ� الطرابلـ ي
12
ن
ـعبية
ـا� 2011؛ فالشـ ّ
ي� صفاقــس بتاريــخ  12ينايــر /كانــون الثـ ي
ت
ـ� شــاركت بمختلــف فئاتهــا
فال تلغــي الطبقــات الوســطى الـ ي
ين
ين
ومهندســ� وأطبــاء
موظفــ�
ي� قيــام هــذه الثــورات مــن
أ
ف
رث
ىن
ومحامـ ي ن
ائيــة ي� تحديــد
ـ� ( ،)...كمــا َّأن المع ـ الك ـ إجر ّ
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التحول التي
ال تستقيم مفهمة «الربيع العربي» إ ّلا بوضع مسارات
ّ
حدثت وما تزال في ّ
كل رقعة ثور ّية من خريطة العالم العربي منذ
الثورة التونس ّية إلى اآلن
ىن
ـعبية ،هــو المع ـىن الــذي ذهبــت إليــه الباحثــة
مع ـ الشـ ّ
أ
وبولوجيــة التونسـ ّـية جوسـ ي ن
يتأســس
ال ثن�
ّ
ـل� دخيلــة ،والــذي ّ
عــى مفهــوم االنتمــاء بالمع ـىن الواســع للوطــن ،ســواء كان
إثنيــاً أو
هــذا االنتمــاء
عرقيــاً ّ
دينيــاً أو ّ
نقابيــاً أو ّ
سياســياً أو ّ
ّ
ن
ـد�) ،حيــث تح ّقــق
لغويّـاً أو ّ
مدنيـاً (نســبة إىل المجتمــع المـ ي
هــذا المعـىن باصطفــاف ّكل هــذه االنتمــاءات والحساسـ ّـيات
13
ـلطية.
تحت ســقف شــعار مركــزي واحــد ال لالســتبداد والتسـ ّ
يمــ� ي ن
وبمــا َّأن االســتبداد ال ي ّ ز
بــ� االنتمــاءات للعــرق
االجتماعيــة ،مهما اختلفت
ـإن ّكل الفئــات
والجنــس والســن ،فـ َّ
ّ
ف
ف
توحــدت وانصهــرت ي� هــذه الثــورات ،ي� إالعــداد
انتماءاتهــاّ ،
ف
ف
وال�مجــة والقيــادة ،بمــا ي� ذلــك
والتعبئــة ،كمــا ي� التخطيــط ب
ض
ت
ا� الــذي لعــب دوراً
النســاء ،فســواء عــى المســتوى االفــر ي
ـر�» ،أو
محوريّـاً ي� تشـكّالت خطــاب
ّ
وتجليــات «الربيــع العـ ب ي
ن
خصــه بالدراســة والتحليــل
ـدا� ،وهــو مــا ّ
عــى مســتوى الميـ ي
ـر� أحمــد ش
�اك ،مــن خــال تناولــه للحضــور
الباحـ
ـث المغـ ب ي
ّ
ن
ئ
ض
ت
ن
والميــدا� الواقعــي
ا�
المســتوي�
النســا� عــى
ي
ي
ي
االفــر ض ي
ـمة جديــدة �ف
ت
ـ
س
ـو
ـ
ه
ا�
ـر
ـ
االف
ـم
ـ
العال
كان
ـإذا
ـ
ف
،
ـ�
ي
العمـ ي
ي
ت
خاصــة
ـ� تشـكّل فيهــا الثــورة
التكنولوجيــةّ ،
ّ
هــذه الثــورات الـ ي
وأن الثــورات بــدأت
تكنولوجيــا االتصــاالت ،ملمحـاً أساســياًَّ ،
اف�اضيـاً مــن خــال التحشــيد والتجني ّــد والبــاغ والتبليــغ �ف
ت
إ
ّ
ي
ف
ش
�اك-
مواقــع مختلفــة ،فقــد لعبــت ي� هــذا الصــدد -حســب ّ
المدونــات دوراً مســاوياً ومماث ـا ً إىل جانــب النشــطاء
النســاء
ّ
ف
ن
والمدونـ يـ� الذكــور ،ال فــرق ي� الــدور.
ّ
التحول:
 -3-4ملمح
ّ

التحــول االجتماعــي
بتعبــر آخــر
التغيــر أو
يعتــر
ي
ي
ب
ّ
أ
أ
ت
ز
حركيــة الفـراد ،والمجتمعــات ،والنظمــة،
ـ� تمـ يـ�
الســمة الـ ي
مــع صــرورة ّالتاريــخ ،إذ يســتحيل تصــور ش�ء �ف
مــوازاة
ي
ّ ي ي
والتغــر ،ولع ّلنــا
والتبــدل،
للتحــول،
يتعــرض
الوجــود ال
ي
ّ
ّ
ّ
ت
له�اقليطــس مــا ي�جــم هــذه
نجــد ف ي� القولــة
الشــه�ة ي
ي
المسـ ّلمة أ
نطولوجيــة« :التغـ يـر قانــون الوجــود ،واالســتقرار
ال
ّ
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مــوت وعــدم» ،وبعيــداً عــن ّكل طــرح فلســفي ،وبالرجــوع
إىل الحقــل السوســيو ثأن�بولوجــي ،نجــد أوغســت كونــت
التحــول واالنتقــال الــذي عرفتــه ش
الب�يّــة انطالقــاً
يص ّنــف
ّ
مــن صياغتــه لقانــون الحــاالت الثــاث :فبعدمــا عــاش
افيــة ،دخــل
الهوتيــة تطبعهــا معتقــدات خر ّ
ف إالنســان مرحلــة أ ّ
� فـ تـرة المجــرد الك ـرث
يتوصــل إىل ربــط
عقالنيــة ،قبــل أن ّ
ّ
ي
ّ
الواقــع بالفكــر ف� الفـ تـرة الوضعيــة الـ ت
تدريجي ـاً إىل
ـه
ـ
قادت
ـ�
ّ
ّ
ي
ي
الســيطرة عــى الطبيعــة .وقــد بــرز المذهــب نفســه ،وربّمــا
بشــكل أقـ ّـل ســذاجة ،عندمــا أكّد دوركهايــم َّأن توزيــع العمل
ـ�
م ّكــن مــن المــرور مــن المجتمعــات ذات التضامــن الميكانيـ ي
ممــا
المؤسســة عــى التضامــن العضــوي؛ َّ
إىل المجتمعــات ّ
يع ـن ي َّأن ّكل مجتمــع ال بـ ّـد أن يواجــه تحـ ّـدي التاريــخ ،وأن
تغيــر ذاتــه
الحركيــة
ينخــرط ف ي�
التاريخيــة ،وذلــك بهــدف ي
ّ
ّ
التغــر قــد
ومحيطــه والمجتمعــات المرتبطــة بــه ،وهــذا
ي
ض
ـا� المجتمــع أو
يكــون رسيع ـاً أو بطيئ ـاً ،منســجماً مــع مـ ي
أي مجتمــع ليــس بمقــدوره إالفــات
ال ،ولكــن مــن المؤ ّكــد َّأن ّ
14
ت
ـ� تجـ بـره عــى التغـ يـر.
مــن التحـ ّـوالت الـ ي
للتحــول
حقيقيــة
وإذا كانــت ّكل الثــورات حاضنــة
ّ
ّ
ف
وموجهــة للتغيـ يـر ف� شـ ّـىت
ـا�ّ ،
ي
ـياس فوالثقـ ي
االجتماعــي والسـ ي
مناحــي الحيــاة ،فإنَّهــا ي� العمــق نتــاج التحـ ّـول الــذي يط ـرأ
ف ي� بلــد مــن البلــدان ،ويــنز اح عــى بال�اديغــم المتعــارف
عليــه ف ي� ســياق الوضــع القائــم ،الــذي لــم يعــد قــادراً عــى
ف
والثقــا� .مــن هنــا،
والســياس
تلبيــة الطلــب االجتماعــي
ي
ي
ـر�» يجــب ّأل تنفصــل عــن
فـ َّ
ـإن ق ـراءة ثــورات «الربيــع فالعـ ب ي
ســياقه المرجعــي والمتمثــل ي� سوســيولوجيا التغيـ يـر ،كمــا
ـر�»
شأ�نــا إىل ذلــك ســابقاً ،ولهــذا فـ َّ
ـإن مفهمــة «الربيــع العـ ب ي
ت
ـ� حدثــت ومــا
ال تسـ فـتقيم ّإل بوضــع مســارات التحـ ّـول الـ ي
ـر� منــذ
ت ـزال ي� ّكل رقعــة ثوريّ آــة مــن خريط فــة العالــم فالعـ ب ي
الثــورة التونسـ ّـية إىل الن المســتمر ي� االعتمــال ي� ســورية،
التحــول ال ينفصــل
وليبيــا ،وتونــس ،ومرص...إلــخ .وهــذا
ّ
أ
ت
ـ� رفعتهــا هــذه
أيض ـاً عــن الهــداف ّ
العامــة والمرامــي الـ ي
وتغي� المعتقد ي ن
الدي� ي ف� العالم
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ال يكمن المجهود النظري والتحليلي -التأويلي لعالم االجتماع
المغربي أحمد ش ّراك في مج ّرد تناول هذا الربيع ،بل في وضع
الثورات العرب ّية في سياق تاريخي ممتد في الذاكرة الجمع ّية،
جاع ً
المؤجلة
ال منها حلقة من حلقات النهضة
ّ
ومرجعيــات التحـ ّـول
خلفيــات
ّ
الثــورات ،كمــا ال ينفصــل عــن ّ
مــن الطابــع الســلمي إىل الطابــع العنفــي ،مثلمــا حــدث
الدينيــة
المذهبيــة
ف ي� ليبيــا وســورية واليمــن ،حيــث تتخــذ
ّ
ّ
والعشــائريّة طابعـاً فاصـا ً ال جامعـاً .ف ي� هــذا الســياق ،يقــول
أحمــد ش�اك« :ال شــكّ أن هــذا الملمــح هــو المفتــاح أ
ال ّول
َّ
ّ
اءة المتقاطعــة ،خاصــة وأن الثــورات الحاليــة ســواء �ف
ف ي� القـر
َّ
ّ
ّ
ي
تونــس أو مــر أو ليبيــا ،أو اليمــن ...قــد أطاحــت بــرؤوس
ـياس
ـياس ،إن لــم نقــل بمالمــح النظــام السـ ي
النظــام السـ ي
ـلمية كثــورة مــر
ورمــوزه الدا ّلــة
ّ
والعامــة ،فهــي ثــورات سـ ّ
ـانية ،ســواء تلــك
وتونــس ،حققــت مــا حققتــه الثــورات إالنسـ ّ
ت
ـ� كان طريقهــا ّ
اللعنــف والســلم ،أو حـ تـى تلــك الثــورات
الـ ت ي
الــ� ســلكت العنــف وأســالت الدمــاء مــن أجــل بلــوغ
ي
15
أهدافهــا الثوريّــة.
خطاب الثورة بين موت المثقف العضوي
وميالد المثقف التأسيساتي

 -4-1المثقفــون العــرب قبــل الثــورات :جــدل الجلــد
والتمجيــد
العربيــة
ال يختلــف اثنــان عــى حــال الثقافــة ف ي� البــاد
ّ
وحــال المثقفـ ي ن
ـ� الذيــن وجــدوا أنفســهم يعيشــون وضع ـاً
هامشـ ّـياً يختلــف إىل هــذا الحـ ّـد أو ذاك ،مــن بلــد إىل آخــر،
ت
الســياس،
زمنيــة إىل أخــرى ،حســب االنفــراج
ومــن فــرة ّ
ي
وطبيعــة االســتبداد بهــذه البلــدان ،مــا بـ ي ن
ـ� اســتبداد مفتــوح
اطيــة التقســيط ،ومــا
يؤمــن بالحيــاة الدســتوريّة ،وبديمقر ّ
ين
بــ� اســتبداد مغلــق ،ال يؤمــن ّإل بالســلطويّة واحتــكار ّكل
أ
مقـ ّـدرات البــاد الماديّــة والرمزيّــة ،وال تــرى هــذه النظمــة
ف ي� المثقــف ســوى صــوت النشــاز الــذي يقلــق راحتهــا،
ن
عالميــة مــن الطبقــة
ـ� وســائل إالنتــاج إال ّ
وبـ يـ� احتــكار مالـ ي
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ت
ـ� اســتفادت مــن قربهــا مــن مربّــع
االقتصاديّــة
ّ
الريعيــة الـ ي
الســلطة والحكــم بهــذه البلــدان ،وتق ّلــص مســاحات التعبـ يـر
والحريّــات الفرديّــة ،بــات المثقــف يعيــش المـ ّـد والجــزر بـ ي ن
ـ�
االنتمــاء إىل الســلطة والدفــاع عنهــا ،أو نقدهــا مــن خــال
خاصــة بعــد أن انخــرط
الحفــاظ
عــى مســافة تجاههــاّ ،
ف
المؤسســات ،ســواء مــن خــال اتحــادات
المثقفــون ي�
ّ
الحكوميــة،
الثقافيــة شــبه
الك ّتــاب أو النقابــات أو الهيئــات
ّ
ّ
بــكل مــا أصابهــا مــن وهــن وجمــود .فبالرغــم مــن َّأن هــذه
ف
ـا�
المؤسســات قــد حققــت فكــرة
ّ
التحديــث االجتماعـ فـي والثقـ ي
ف
ّ
الثقــا� ،وهمــا
فقــار
ال
�
ســاهمت
هــا
ن
أ
إل
مــا،
حــد
إىل
َّ
إ
ّ
ي
ي
ف
المفهومــان المتوازيــان ي� فكــر هابرمــاس؛ باختصــار ،لقــد
أدت هــذه آ
الثقافيــة.
ال ّليــة إىل عرقلــة إنجــاز الحداثــة
ّ
ّ
ـ� المثقــف التقليــدي وبـ ي ن
تبــدأ العالقــة بـ ي ن
المؤسســة
ـ� ّ
وأي إخــال بهــذا العقــد
ـمية بتوقيــع عقــد «الســامة»ّ ،
الرسـ ّ
ش
تمــرداً عــى الســلطة وتهديــداً مبــا�اً لهــا ،وبذلــك
ب
يعتــر ّ
يضــع المثقــف نصــب عينيــه هــدف الحفــاظ عــى الوضــع
يز
الرســمية،
المؤسســة
«دهالــ�»
القائــم ،ومــع توغلــه ف ي�
ّ
ّ
وبــدون وعــي منــه أو قصديّــة ،يــدرك َّأن الحفــاظ عــى
الوضــع القائــم يعـن الحفــاظ عــى موقعــه بشــكل مبـ ش
ـا�،
وبذلــك ال يتغــر أي ي ش�ء ،أو كمــا يقــول صموئيــل بيكيــت �ف
ي
ي ّ ف ي
ش
�ء يحــدث ،ال
مرسحيتــه الشـ ي
ـه�ة ي
«�16انتظــار جــودو»« :ال ي
أحــد يمـ ّـر مــن هنــا».
ضمــن هــذا أ
ف
ش
«�
الفــق
�اك :ي
ي
التحليــ� ،يقــول أحمــد ّ
ين
المثقفــ� ،يمكــن القــول َّإن االســتبداد
إطــار سوســيولوجيا
ن
اســتطاع أن يســتجلب كثـ يـراً مــن المثقفـ يـ� بحكــم إالغـراءات
ت
الــ� يمارســها االســتبداد ،ســواء بطريقــة ش
غــر
مبــا�ة أو ي
ي
أ
مبــا�ة ،لنَّــه ش
ش
يخــى أقالمهــم وأدوارهــم ،وانطالقــاً مــن
التمرد ،ط ،1روافد ش
للن�
ش�ين أبو النجا ،المثقف
ي
 - 16ي
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كتب

مراجعات

متطلبــات الحيــاة وجاذبيتهــا ،ومــن أ
المــد الطويــل لالســتبداد
ّ
ف
ين
المثقفــ� يفقــدون
كثــراً مــن
ي� الحكــم والســلطة...جعل ي
أدوارهــم ،فبعضهــم ارتمــى ف ي� أحضــان الســلطة متم ّلقــاً
ومبايعــاً ،والبعــض آ
الخــر انســحب مــن الــراع ومــارس
لغــة البيــاض ،أو لغــة قــزح حســب المقامــات والحســابات،
ـاتية مناســبة لفضــح مثــل هــذه
وقــد كانــت الثــورات التأسيسـ ّ
ن
ال ّلغــات ،وكيــف َّأن مجموعــة مــن المثقفـ يـ� والك ّتــاب كانــوا
وبمجــرد مــا عزلتــه
يمجــدون حســن ي مبــارك أيــام حكمــه،
ّ
ّ
ش
الجماهـ يـر انتقلــوا مبــا�ة إىل تمجيــد ثــورة  25ينايــر /كانــون
ن
العربيــة،
الثــا� 17.وهــذا الوضــع ال يقتــر عــى البلــدان
ّ
ي
عالميــة ،فالمثقفــون التابعــون
بقــدر مــا هــو ظاهــرة
ّ
عالميــة الســائدة
لمختلــف الســلط التجاريّــة والسياسـ ّـية إ
وال ّ
ف
ت
ـا� ،لكونــه مبــدأ وجــود
ـ� يقلقهــا اســتقالل الحقــل الثقـ ي
الـ ي
الثقافيــة النقديّــة للمثقفـ ي ن
ـ� (باعتبارهــا أحــد أشــكال
الســلطة
ّ
ف
الســلطة المضــا ّدة ي� المجتمــع الحديــث) ،هــم الذيــن اعتــاد
يطاليــون عــى تســميتهم بالمحميـ ي ن
ـ� ،وسـ ّـماهم أفالطــون
إال ّ
18
بباعــة حرفــة ال ـرأي.
لكــن بالمقابــل ،كان هنــاك فريــق مــن المثقفـ ي ن
ـ� عــارض
االســتبداد وانتقــده ف ي� العلــن وبمختلــف الطــرق ،ولع ّلــه
الفريــق الــذي عـ ن
والقصــاء،
ـا� مــن االضطهــاد والتهميــش إ
بــل لع ّلــه الفريــق الــذي عـ ب ّـر عــن رفضــه لالســتبداد ،ورفــض
االستســام أو االنخ ـراط ف ي� جوقــة االســتبداد ،رغــم منطــق
العصــا والجــزرة الـ تـ� يســلكها االســتبداد ،مــن أجــل تأمـ ي ن
ـ�
ي
ين
المثقفــ�
وبطوالتــه...إن هــؤالء
«إجمــاع» حــول إنجازاتــه
َّ
واالجتماعيــة المرموقــة
تهمهــم يوم ـاً المراكــز السياسـ ّـية
لــم ّ
ّ
ف
وهميــة ،ولــم تصنعهــم
وال االنضــواء ي� تك ّتــات وأحــاف ّ
يكرســوا يومــاً صــورة الطاغيــة ،ولــم
أبــواق إ
العــام ،لــم ّ
ف
ف
يســهموا ي� نحــت تماثيــل الحـكّام ي� الشــوارع كف ّزاعــات لـ ّ
ـكل
19
مواطــن تهفــو نفســه إىل الحريّــة والعدالــة.
ين
المثقفــ�
فــإن ق ّلــة مــن
تأسيســاً عــى مــا ســبقَّ ،
العضويـ ي ن
خاصــة
ـ� بقيــت مالزمــة ومشـ ّـجعة لخطــاب الثــورةّ ،
اطيــة،
عــى مســتوى أهدافهــا ومراميهــا
الحداثيــة والديمقر ّ
ّ
لك ّنهــا ق ّلــة وجــدت نفســها متخ ّلفــة عــن الركــب ،الرتباطهــا
خاصــة مــع زحــف
مرجعيــاً بخطــاب المثقــف
الكالســيكّ ،
ّ
ي
وســائل االتصــال الحديثــة وشــبكات التواصــل االجتماعــي
والتفاعليــة وفــق رسعــة
الرقميــة المتشـ ّـعبة
وعوالــم إال تن�نــت
ّ
ّ
 - 17أحمد ّ ش
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�اك ،سوسيولوجيا الربيع ي ب
ن
والمثقف� ،من سوسيولوجيا التمثالت
 18ـ عبد السالم حيمر ،ي ف� سوسيولوجيا الثقافة
ي
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كبــرة ،تحتفــي بـ آ
ـال ن ي� وال ُهنــا احتفــاء يتكـ ّـر معــه ّكل توجيــه
ي
ت
كالســيك وتقليــدي ،أ� عــى مفاهيــم الزعامــة والقيــادة
أ ي
والبويّــة ،وهــو مــا تشـ يـر إليــه الباحثــة المرصيّــة شـ يـرين أبــو
االنتقــال.
النجــا بالمثقــف
ي
والمــدون
وأمــام بــروز مفهــوم المثقــف الرقمــي،
ّ
الرقمــي ،وميتــا ثــوري ،تلــوح ف� أ
الفــق المفاهيمــي ،كمــا
ي
ش
مؤسســة لعلــم
ـدة
ـ
جدي
ـم
ـ
�اك ،مفاهي
ّ
يـ ي
ـدل بذلــك أحمــد ّ
ف
ن
اجتمــاع الثقافــة والمثقفـ يـ� ،ولع ّلنــا نجــد ي� مفهــوم المثقــف
التأسيسـ ت
ـا� ،وهــو مــا يعــادل عنــد الباحثــة شـ يـرين أبــو النجــا
ي
ن
ـا�
المثقــف
ـال ،مــا يفــي بالغــرض إالبســتمولوجي البـ ي
االنتقـ ي
ف
ثقــا� جديــدّ ،
العــر�» أحــد
لعــل واقــع «الربيــع
بي
لواقــع ي
ش
�اك عــن هــذا المثقــف،
تج ّلياتــه
ف ّ
المفهوميـ آـة .يقــول أحمــد ّ
الــذي يعتـ بـر ي� الن نفســه ،مثقف ـاً مشاكس ـاً ناقــداً منخرط ـاً
ت ض
«إن المثقــف
ف ي�
ا� عــى ّ
حــد ســواءَّ :
الواقعــي واالفــر ي
ت
التأسيســا� ،عــى العكــس تمامــاً ،فهــو يقبــل الجــوار
ي
أ
والرســول والمثقــف
صــ�
والحــوار
ي
بجانــب المثقــف ال ي
أ
المتشــاكس ،ل َّن النقــد عنوانــهّ ،إل أنَّــه مــن المؤكّــد َّأن
ت
ـا� دحــر أطروحــة «نهايــة المثقــف» ،أل َّن
المثقــف التأسيسـ ي
أ
ت
قدمتهــا هــذه الطروحــة
الــ� ّ
ّكل الدفوعــات والمرافعــات ي
هنــاك قــد انهــارت أمــام عنفــوان هــذا المثقــف وانخراطــه
النموذجــي ف ي� الشــأن العــام ،هــذا المثقــف الشــاب الــذي
كثــر مــن الكتابــات هنــا تشــيع وجــوده،
عــادة مــا كانــت ي
اللمســيس ،أو الهــارب أبــداً
مبــال أو ّ
وتضعــه ف ي� خانــة ّ
الل
ي
أ
ـ� ،فقــد تل ّقــى
إىل الملــذّ ات والشــهواتّ .أمــا المثقــف الصـ ي
يجــدد أدواتــه
الرســالة واســتوعبها وأدرك أنَّــه ينبغــي أن ّ
ف
وأن الـ بـرج العاجــي الــذي شـ ّـيده حــول
وينخــرط ي� العــرَّ ،
دوره وحــول نفســه انطالق ـاً مــن امتالكــه للخـ يـرات الرمزيّــة،
والتنظــر ،وبدونــه
التأطــر
وأنَّــه هــو القــادر وحــده عــى
ي
ي
لــن تتبــدل أ
الحــوال ،فقــد تلقــى رســالة مفادهــا َّأن روزنامــة
ّ
المثقــف ينبغــي النظــر إليهــا مــن زاويــة الــدور والفعــل،
وأن المثقــف
ال مــن زاويــة المعرفــة
ي
والخــرات الرمزيّــةَّ ،
ـ� أو
هــو الــذي يدافــع عــن ّ
قضيــة ،ســواء باالنخ ـراط الفعـ ي
تتبخــر أحــكام القيمــة
باالنخــراط النقــدي الدائــم ،وهنــا ّ
والمواصفــات الجاهــزة ،بكــون المثقــف ال يحمــل هــذا
التوصيــف ّإل إذا كان لــه تراكــم وخـ يـرات رمزيّــة عميقــةَّ .إن
مدون ـاً ،وقــد يكــون
المثقــف قــد يكــون خبـ يـراً وقــد يكــون ّ
شــفويّاً أيضـاً ،ولكــن لــه قــدرات عــى التأطـ يـر والتأثـ يـر ،وهــذا
ت
ـا� الــذي ال يزعــم البطولــة
مــا نجــح فيــه المثقــف التأسيسـ ي
الفردانيــة ،مثقــف جمعــي وجامــع للمثقــف
وال الكاريزمــا وال
ّ
أ
20
صــ� والمثقــف النقــدي ّ
وكل أطيــاف المجتمــع.
ال ي
 - 20أحمد ّ ش
العر� ،مرجع سبق ذكره ،ص 224
�اك ،سوسيولوجيا الربيع ي ب

261

262

كتب

مراجعات

خاتمة:

ش
العر�»
�اك «سوســيولوجيا الربيــع ب ي
يشـكّل كتــاب أحمــد ّ
ـيولوجياً،
ـر�» سوسـ
ّ
ّبوابــة ر فئيســة لولــوج عوالــم «الربيــع العـ ب ي
ت
ـ� واكبــت
خاصــة ي� ظـ ّـل شـ ّـح ونــدرة المراجــع
ّ
والدراســات الـ ي
آ
َّ
معرفيــاً ،عــى
فاقــه
ل
ــرت
ظ
ن
و
»،
العــر�
«الربيــع
ات
ر
ثــو
َ
ّ
بي
ـر�
مســتوى بنــاء الخطــاب وتشـكّالته .وإذا كان الباحــث المغـ ب ي
قــد حــاول صهــر منهــج متكامــل ومر ّكــب قــادر عىل لم شــتات
المؤســس
خلفيــات
ّ
ّ
ومرجعيــات الحـراك االحتجاجـ فـي والثــوري ّ
ن
لهــذا الربيــع ،الــذي اختلــف الباحثــون ي� تســميته بـ يـ� ربيــع
ف
الليبيــة والســوريّة
وخريــفّ ،
خاصــة ي� ظـ ّـل مــآالت الثــورة ّ
ت
واليمينيــة ،بــل حــى الممـ ّـر العسـ يـر الــذي مـ ّـرت بــه الثــورة
ّ
ـيولوجية ف ي�
ـ
السوس
ـه
ـ
بهت
ن
و
ـث
ـ
الباح
ـذا
ـ
ه
ـدرة
ـ
ق
ـإن
ـ
ف
ـر،
ف ي� مـ
ُ
َّ
ّ
ت
ـأ� مــن قدرتــه عــى صياغــة
تنــاول وتحليــل هــذه الثــورات يـ ي
آليــة رئيســة للدراســة والتحليــل،
المفاهيــم ،باعتبارهــا ّ
والمفاهيميــة
المنهجيــة
خاصــة أمــام عجــز تال�ســانة
ّ
ّ
ّ
ـيكية عــن تنــاول مختلــف خطابــات وتج ّليــات الثــورات
ـ
الكالس
ّ
ـر�» ش
بالت�يــح السوســيولوجي ،إذ َّإن
ـ
الع
ـع
ـ
«الربي
ف ي� بلــدان
بي
ت
ـ� عرفهــا الغــرب (فرنســا ،بريطانيــا،
االحتــكام إىل الثــورات الـ ي
روســيا ،إيطاليا....إلــخ) ،لــم يعــد يفــي بالغــرض ،الختــاف
والثقافيــة،
واالجتماعيــة
التاريخيــة واالقتصاديّــة
الســياقات
ّ
ّ
ّ
ن
ـو� الــذي انتقــل مــن الواقــع
مــن جهــة ،ولتطـ ّـور المشــهد الكـ ي
ض
ت
المــادي
الواقعيــة
ا� أو
ّ
ّ
والواقعيــة الماديّــة إىل الواقــع االفــر ي
ت
المؤسســة
السـ ب
ـي� ّ
ـ� أتــت عــى ّكل الرسديّــات الكـ بـرى ّ
انية الـ ن ي
ـا� مــن جهــة ثانيــة .من هنــا ،فالمجهــود النظري
للفكــر إالنسـ ي
ش
�اك
ـ� لعالــم االجتمــاع المغ فـ ب ي
ـ� -التأويـ ي
والتحليـ ي
ـر� أحمــد ّ
ف
ال يكمــن ي� مجـ ّـرد تنــاول هــذا الربيــع ،بــل ي� وضــع الثــورات
العربيــة ف ي� ســياق تاريخــي ممتــد ف ي� الذاكــرة
الجمعيــة ،جاعـا ً
ّ
ّ
المؤجلــة الـ ت
ستؤســس ال
ـ�
ـة
ـ
النهض
ـات
ـ
حلق
ـن
ـ
م
ـة
ـ
حلق
منهــا
ّ
ّ
ي
اطيــة
تتأســس عــى الديمقر ّ
محالــة لمرحلــة تنويريّــة جديــدةّ ،
الكونيــة مــن حــق ،وعــدل وحريّــة وكرامــة
ـانية
ّ
والقيــم إالنسـ ّ
ت
خصهــا الباحــث
ومســاواة ،وهــي الشــعارات
ـ� ّ
والمطالــب الـ ي
ف
ش
�اك بكثـ يـر مــن إالنصــات ي� تحليلــه لخطــاب الثــورة،
أحمــد ّ
ســماه
خاصــة مــع انبثــاق جيــل جديــد ومثقــف
جديــد ّ
ّ
أ
بالمثقــف التأسيسـ ت
ً
ـا�
يؤســس لفــق جديــد.
ا
ـ
مثقف
ـاره
ـ
باعتب
،
ّ
ي

ّ
يشكل كتاب أحمد ش ّراك
"سوسيولوجيا الربيع العربي"
بوابة رئيسة لولوج عوالم
ّ
"الربيع العربي" سوسيولوج ّيًا
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معجم أ
االديان

إﺻدارات
إﺻدارات
إﺻدارات
إﺻدارات
إﺻدارات
إﺻدارات

صـ َ

درت حديثــا عــن «دار مؤمنــون
ش
للنــر والتوزيــع»
بــا حــدود
بلبنــان ،ت
ال�جمــة العربيــة لكتــاب
()Dictionnaire des religions
االديــان» لمــؤرخ أ
«معجــم أ
االديــان يم�ســيا إليــاد
وتلميــذه أســتاذ أ
االديــان بجامعــة شــيكاغو يــوان ت
بيــ�
كوليانــو ،الصــادر عــام  1990عــن «دار بلــون،»PLON /
ف
بعــد رحيــل المــؤرخ
(تــو� عــام  )1986باالتفــاق مــع
ي
أرملتــه .قــام تب�جمــة الكتــاب والتقديــم والتعليــق لــه
المغــر� خليــد كــدري.
الباحــث
بي

يمكــن للقــارئ أن يتعــرف عــى تفاصيــل
ف
وغ�هــا مــن
أو� عــن كل هــذه إ
االصــدارات ي
باالضافــة إىل التعــرف
إصــدارات المؤسســة ،إ
ت
الــ� تبيــع
عــى مراكــز البيــع والمكتبــات ي
عــ� ربــوع
جميــع إصــدارات المؤسســة ب
ـر� عـ بـ� الولــوج لموقــع مؤسســة
الوطــن العـ ب ي
أ
«مؤمنــون بــا حــدود للدراســات واالبحــاث»
التاىل:
الخــاص بالكتــب عــى الرابــط الرســمي ي
book.mominoun.com

ف
و� تقديمــه لهــذه ت
ال�جمــة ،يــرى الباحــث خليــد
ي
كــدري أن هــذا المعجــم ليــس مثــل المعاجــم أ
االخــرى،
أ
االبانــة
النــه ينطــوي عــى رؤيــة فلســفية ،حــاول المؤلــف إ
عــن بعــض مامحهــا ف ي� مدخــل الكتــاب ،ويصــدر عــن
منهــج نوعــي يســتوحي خطوطــه العريضــة مــن معرفتــه
االليــادي ،ومــن ثمــار اطاعــه الواســع
العميقــة بالـ تـ�اث إ
أ
عــى أدبيــات تاريــخ االديــان.
ويشــتمل الكتــاب عــى قسـ ي ف
ـم� :قســم أول يضــم
أ
ثاثــا وثاثـ ي ف
ـ� مــادة ،مرتبــة عــى حــروف االبجديــة ،عــن
أ
أديــان أو مجموعــات أديــان االمــم والشــعوب ،وإفــادات
االديــان أ
شــ� عــن مؤســ� أ
جليلــة ت
واالنبيــاء والكتــب
ي
أ
المقدســة والعقائــد والطقــوس واالعيــاد ومختلــف
ت
ال� وســمت تاريــخ ش
البرية
المذاهــب والفــرق والتيــارات ي

265

كتب

إصدارات

ف
الديــ� والروحــي ،عــاوة عــى قائمــة بيبليوغرافيــة،
ي
ت
الــ�
متعــددة اللغــات ،بأهــم المصــادر والمر فاجــع ي
يمكــن أن تفيــد القــارئ المنهــوم الراغــب ي� التعمــق
واالسـ ت ف
ـ�ادة؛ وقســم ثــان هــو عبــارة عــن كشــاف أبجــدي
مــزود ش
بــروح تكميليــة تزيــد المعجــم جــودة وبهــاء.
وال شــك ف� أن ترجمــة معجــم أ
االديــان ســتمثل
ي
إضافــة نوعيــة إىل المكتبــة العربيــة ،ليــس أالن الكتــاب
ينطــوي عــى خاصــة أبحــاث عميــد مؤرخــي أ
االديــان ف ي�
عرنــا هــذا فحســب ،بــل أالن المكتبــة العربيــة تشــكو
ت
ـ�
بالفعــل مــن نــدرة ،إن لــم نقــل غيــاب ،المعاجـ فـم الـ ي
مــن هــذا النــوع أيضــا؛ وهــل يستســاغ ذلــك ي� ظــل
الظــروف المزريــة الـ تـ� تعيشــها أ
االمــة العربيــة ،حيــث
ي
يكتــوي الجميــع بنـ يـ�ان التطــرف الــذي ال تخفــى عاقتــه
بالجهــل وبوهــم امتــاك الحقيقــة؟
االشــارة إىل أن يم�ســيا إليــاد كان يتهيــأ
وتجــدر إ
أ
خــ�ة عــى كتابــه الضخــم تاريــخ
لوضــع اللمســات اال ي
المعتقــدات أ
واالفــكار الدينيــة ،وعــن لــه أن يضــم �ف
َ َّ
ّ ي
ت
ـ�
مجلــد واحــد
خاصــة كل مسـ يـ�ته العلميــة الطويلــة الـ ي
أ
نذرهــا لتاريــخ االديــان المقــارن ،لكــن انشــغاالته العلمية
تف
وال�اماتــه العديــدة لــم تســعفه ف ي� إتمــام هــذا العمــل
بمفــرده ،فعهــد إىل تلميــذه يــوان بيـ تـ� كوليانــو ،أســتاذ
تاريــخ أ
االديــان بجامعــة شــيكاغو ،بــأن ينهــض بالمهمــة،
وكذلــك أ
االمــر كان.

ف
و�  ،1975بــدأ يشــتغل مــع يم�ســيا إلياد ف ي�
ـ� .ي
أوغــو بيانـ ي
ت
ـ� تابعهــا بجامعــة
إطــار دراســات مــا بعــد الدكتــوراه الـ ي
شــيكاغو ،ثــم ّ
تــوىل التدريــس بجامعــة خرونينغــن
ف
ليعــ� أســتاذا
(هولنــدا) قبــل أن يعــود إىل شــيكاغو
ي
مشــاركا بجامعتهــا؛ وهــو المنصــب الــذي ظــل يشــغله
إىل غايــة  ،1991تاريــخ وفاتــه الغامضــة.
أمــا خليــد كــدري ،فهــو كاتــب وباحــث أكاديمــي
مغــر� ،ولــد عــام  1966بمدينــة خريبكــة (المغــرب)،
بي
درس الفلســفة ف ي� جامعــة محمــد الخامــس بالربــاط.
تخــرج مــن كليــة علــوم ت
ال�بيــة عــام  ،1991وحصــل
ف
الت�يــز ثــم الدكتــوراه ي� الفلســفة.
بعدهــا عــى شــهادة ب
واالبســتمولوجيا والفلســفة
يـزاول حاليــا تدريــس المنطق إ
الــدكاىل .تتنــوع اهتماماتــه
التحليليــة بجامعــة شــعيب
ي
ت
ف
ويعــ� عــى الخصــوص بقضايــا ال�جمــة
العلميــة،
النظريــة والتطبيقيــة.
التطرف ف ف
االسالمية
الدي� ي� فكر الجماعات إ
ّ
ي

ويمثــل معجــم أ
االديــان الــذي نضعــه ي ف
بــ� يــدي
ـر� ثمــرة هــذا العمــل الفريــد ف ي� بابــه عــى
القــارئ العـ ب ي
أكـ شـ� مــن صعيــد.
ولــد يم�ســيا إليــاد ف ي�  1907بمدينــة بوخارســت
ّ
وتــوىل
(رومانيــا) ،عــاش ف ي� الهنــد مــن  1928إىل ،1932
تدريــس الفلســفة بجامعــة بوخارســت مــن  1933إىل
 .1940وعمــل ملحقــا ثقافيــا بلنــدن ،وبعدهــا بلشــبونة،
ثــم ّ
تــوىل التدريــس بالمدرســة التطبيقيــة للدراســات
العليــا ف� باريــس ،حيــث ش�ع ف� تحريــر أبحاثــه �ف
ي
ي
تاريــخ ي أ
االديــان المقــارن بلغــة موليـ يـ� .وبعــد أن خــاض
وبغ�هــا مــن الجامعــات
تجربــة التدريــس بالســوربون ي
أ
أ
كــرس تاريــخ االديــان
االوروبيــة ،تقلــد منصــب أســتاذ
ي
بجامعــة شــيكاغو مــن  1957إىل غايــة وفاتــه عــام .1986
ولــد يــوان ت
بيــ� كوليانــو ف ي�  1950بمدينــة يــاش
ف
(رومانيــا) ،درس ف ي� جامعــة بوخارســت ،ثــم ي� جامعــة
القلــب المقــدس بميانــو (إيطاليــا) ،حيــث اشــتغل مــع

يـ ُ

ف
ـ� ف ي�
قــدم الكتــاب الجماعــي «التطرف الديـ ي
االســامية؛ نحــو مقاربــات
فكــر الجماعــات إ
تفســ�ية» ،مقاربــات متنوعــة لظاهــرة
ي
ف
ـ� ،الــذي أصبــح واحــداً مــن
التطـ
ـرف الديـ ي
ف
الظواهــر المميتــة ي� ثقافتنــا المعــا�ة ،ويقــف عــى
جوانــب
التطــرف المختلفــة؛ ويحــاول النبــش ف ي� هــذه
ّ
الظاهــرة ويتتبعهــا ،ويحــاول فهمهــا ،وسـ بـ� مشــكاتها
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العميقــة ،وكيــف أضحــت هاجسـاً أساســياً لـ ّ
ـكل الســاكنة
ف
االجابــة عــن
ي� هــذا العالــم ،هــذا ناهيــك عــن تقديــم إ
الكثــ� مــن أ
االســئلة المتعلقــة بهــذه الظاهــرة ،وعــى
ي
حكــر عــى ثقافــة بعينهــا ،أم
رأســها :هــل التطــرف
ٌ
أ
مشــ�ك ف
ت
تعــا� منــه معظــم الثقافــات واالديــان؟
ي
ال يدعــي هــذا الكتــاب الجماعــي ،الصــادر حديثــا عن
أ
االعامــي» بمــر ،و»دار
واالنتــاج إ
«مركــز دال لابحــاث إ
مؤمنــون بــا حــدود للنـ شـر والتوزيــع» بلبنــان ،والــذي
ف
ش
ش
ـ� قــام بتنســيقه الباحــث
يدخــل ي� إطــار مــروع بحـ ي
الجزائــري الدكتــور الحــاج دواق ،أنّــه أجمــل حقيقــة
ف
الديــ� ،لكــن يكفيــه أنــه ســاهم ف ي� محاولــة
التطــرف
ّ
ي
تفسـ يـ�ه ومقاربتــه .ومهمــا يكــن ،تظـ ّـل هــذه الدراســات
النظريــة للمفكريــن والباحثـ ي ف
ـ� العــرب ،مفتاحـاً جوهريـاً
يتيــح أالوســاط الحيــاة أ
االخــرى أن ّ
تحــل مثــل هــذه
أ
االنمــاط مــن الفهــوم والممارســات ،أو تســاهم ف ي�
االنســان فقــط أالنّــه
االنســان ويــات إ
معالجتهــا ،وتجنــب إ
مختلــف.

أ
ت
الــ� عاشــها المؤسســون ،بمــا يتطابــق
الحيــاة االوىل ي
وشــكل بعينــه مــن الفهــم والســلوك والعمــل .وهنــا نجد
ف
ـ� هــو مــا يتغــذى عــى غلــو ف ي� الفهــم
تأن التطـ فـرف الديـ ي
ويتوســل لبلــوغ
ي�جــم ي� مظهــر عنيــف خــاص وعــام،
ّ
أ
االرهــاب العابــر للقيــم واالعــراف
مقاصــده وســائل إ
والمواثيــق والموازيــن المألوفــة».
وقــد ســاهم ف ي� هــذا الكتــاب الجماعــي كل مــن
يف
الباحثــ� :يوســف هريمــة ،وعبيــد خليفــي ،وعبــد
الباســط ســامة هيــكل ،ومحمــود كيشــانه ،ومحمــد
عــى،
أمعــارش ،وســهيل حبيــب ،وغيضــان الســيد ي
وســعيد لعبيــدي ،ومحمــد جديــدي.
قضايا أصول الفقه

لهــذا عمــد الباحثــون إىل بيــان المفاهيــم المتقاربــة
حــول ظاهــرة التطــرف مــن جهــة طبيعتهــا ،كمــا قدمــوا
ـياس وســيكولوجيا
شتريحـاً مســتفيضاً عــن إ
االســام السـ ي
مم�يــن ي ف
العنــف ،ي ف
االســامية
بــ� نطاقــات الممارســة إ
ت
الــ� ال تقبــل المختلــف
الناضجــة والواعيــة ،وتلــك ي
وتتموضــع ضمــن نفســية الغلـ ّـو المخــرج عــن الحــد.
واتفــق ف ي� هــذا ش
أن التطــرف حالــة شــاذة
المــروع ّ
وغريبــة وممقوتــة تم ّثــل خروجــاً ســافراً عــى تقاليــد
أ
الكــ�ى ،وتم ّثــل تهديــداً للجميــع؛ وعاجهــا
االديــان ب
بحاجــة إىل تضافــر ّكل الفعاليــات الفكريــة والمؤسســية،
وأكــدوا أن التطــرف ليــس حكــرا عــى ثقافــة بعينهــا،
ش
المــروع أن يدلــوا برأيهــم،
لــذا رأى القائمــون عــى
ويطرحــوا مــا يرونــه مناســباً.
ف
و� تقديمــه لهــذا الكتــاب الجماعــي ،يقــول الحــاج
ي
ف
ـ� هــو مجــاوزة الحــد ف ي� فهــم
دواق إن «التطــرف الديـ ي
النصــوص ،وادعــاء احتكارهــا ،ومصــادرة الحقانيــة
المثويــة فيهــا ،وتعميــم الفهــم المنبثــق عــن ذلــك
ـ� والمخالفـ ي ف
عــى كل المختلفـ ي ف
ـ� ،داخــل دائــرة االنتمــاء
المغلــق أو المفتــوح ،ويعمــد دعاتــه إىل توظيــف كل
الوســائل أ
واالدوات المعنويــة الرمزيــة والعنيفــة القائمــة
عــى القــوة غـ يـ� ش
المروعــة ،والدخــول ف ي� حالــة توجــس
ت
واحــ�اب مــع الجميــع ،بقصــد بلــوغ لحظــة
ورفــض
ف
ت
ـ� يضعونها ي� ســياق اســتئناف
الحيــاة الـــ «يوتوبيــة» ،الـ ي

ا

ـ� حمــادي ذويــب دراســة
ختــار الكاتــب التونـ ف ي
فكــر وائــل حــاق ،ي� كتابــه «قضايــا أصــول
الفقــه» ،الصــادر حديثــا عــن «دار مؤمنــون
بــا حــدود ش
للنــر والتوزيــع» بلبنــان ،أالنّــه
أ
االنتــاج فحســب؛ بــل النّــه أيض ـاً مــن
ليــس كاتب ـاً كثـ يـ� إ
ف
ف
المتخصصــ� ي� الدراســات الدائــرة عــى الفكــر
أهــم
ي
ّ
ف
ف
االســامي ي� الجامعــات الغربيــة ،وتحديــداً ي� الجامعات
إ
ف
الواقعــة ي� أمريــكا الشــمالية.
ويضيــف حمــادي ذويــب ف ي� تقديمــه لهــذا الكتــاب،
أن ّ
حــاق يســتحق االهتمــام؛ فقــد ُص �نــف ضمــن
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ف
أ رث
ـرر
الخمســمائة شـ ّ
ـخصية الكـ تأثـ يـراً ي� العالــم .ومــا يـ ب فّ
ت
اهتمــت بــه ي�
االشــتغال بــه كذلــكّ ،
الــ� ّ
أن الكتــب أ ي
اللغــة العربيــة هــي ،ف ي� أغلــب الحيــان ،ترجمــات ال
دراســات.
«إن مــا نرمــي إليــه مــن هــذه
ويقــول الكاتــبّ :
الدراســة هــو عــرض بعــض القضايــا أ
الصوليــة الــ�ت
ي
أن
خــاض فيهــا حــاق عرضــاً تحليليــاً نقديــاً ،وبيــان ّ
المباحــث أ
الصوليــة ليســت مقتــرة عــى مــا يُكتــب
ش
منتــرة ف ي� يغ�هــا مــن
باللغــة العربيــة؛ بــل هــي
ـر� عــى مثــل
اللغــاتّ ،
وأن اطــاع القــارئ والباحــث العـ ب ي
ن
ويوســع دائــرة
فكــره ّ
هــذه الدراســات يمكــن أن يغــ ت ي
أ
ـول القديــم،
نظــره وآليــات تحليلــه ونقــده للــراث الصـ ي
ويضفــي عليــه مســحة معــارصة».
يتــوزع الكتــاب عــى مقدمــة وخمســة أبــواب؛ البــاب
أ
الول تمهيــدي ،يســتعرض فيــه المؤلــف كتــاب وائــل
ف
الســام:
حــاق حــول «تاريــخ النظريــات الفقهيــة ي� إ
مقدمــة ف ي� أصــول الفقــه الســن ي » ،باعتبــاره أهــم
كتــاب مخصــص بكاملــه لعلــم أصــول الفقــه وقضايــاه
ن
ـا� حــول أصــول الفقــه ف ي� م ـرآة حــاق:
المختلفــة ،والثـ ي
تحليــل ونقــد ،والبــاب الثالــث حــول أصــول ش
الت�يــع
الفرعيــة ف ي� مــرآة حــاق ،والبــاب الرابــع ركــز المؤلــف
أ
ـول لــدى حــاق .أمــا
عــى بعــض آليــات االجتهــاد الصـ ي
البــاب الخامــس ،فيقــدم فيــه المؤلــف رؤيــة تأليفيــة
ال�يعــة وتجديــد أ
أ
للصــول ومقاصــد ش
الصــول ف ي�
العــر الحديــث.
ويشــر الكاتــب ف ي� تقديمــه لهــذا المؤلــف ،إىل أن
ي
ت
ـ� كتبــت عــن حــاق لــم تتنــاول القضايــا
الدراســات الـت ي
أ
ف
ـ� درســها ي� كثـ يـر مــن بحوثــه القصـ يـرة أو
الصوليــة الـ ي
الطويلــة ،لذلــك قــام الكاتــب بتخصيــص هــذا المؤلــف
لدراســة مســائل مختــارة مــن هــذه القضايــا دراســة
تحليليــة نقديــة ،موضحــا أنــه «يرمــي مــن هــذه الدراســة
بيــان أن المباحــث أ
الصوليــة ليســت مقتــرة عــى مــا
يكتــب باللغــة العربيــة ،بــل هــي منتـ شـرة ف ي� يغ�هــا مــن
العــر� عــى
اللغــات ،وأن اطــاع القــارئ والباحــث
بي
مثــل هــذه الدراســات يمكــن أن يغــن ي فكــره ،ويوســع
أ
ت
ـول
دائــرة نظــره ،وآليــات تحليلــه ونقــده للــراث الصـ ي
القديــم ،ويضفــي عليهــا مســحة معــارصة».
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