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السياسة،  عــن  كناية  مــا  حــد  إلــى  «الــعــلــم 

عن  ــة  ــرؤيـ الـ تــحــجــب  الــمــزعــومــة  عــقــالنــيــتــه  ألن 

المصالح المتضاربة بين المهتمين، وهو أيضاً 

أنقى تعبير عن التنمية والتحديث»(١).

نظمنا   ،٢٠١٤ عــام  حزيران/يونيو  فــي 

لسمير خلف، وهو أستاذ علم االجتماع  تكريماً 

فـــي الــجــامــعــة األمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت. عــنــدمــا 

أرســلــنــا هــــذه الـــدعـــوة إلــــى قــائــمــتــنــا الــبــريــديــة، 

بريد  ورســائــل  هاتفية  مــكــالــمــات  ســبــع  تلقينا 

كــان  إذا  أصــحــابــهــا  فــيــهــا  يــتــســاءل  إلــكــتــرونــيــة 

خلف قد توفي، وأربع رسائل أخرى يتساءلون 

تلّمح  الحكاية  هــذه  ولعل  تقاعد؟  قد  كــان  إذا 

ــدم وجــــــود تــقــلــيــد فــــي الـــوطـــن  ــ ــــى حــقــيــقــة عـ إلـ

أو  الحياة  قيد  على  أكاديميين  لتكريم  العربي 

على  دّل  إن  األمر  فهذا  المهنية.  حياتهم  خالل 

شيء، فهو يدل على غياب «الجماعة العلمية» 

لـــبـــنـــان  فـــــي   (Scientific Community)
أعضائها.  بمساهمات  بــاالعــتــراف  تهتم  الــتــي 

تفعيل  إلعـــــادة  نــتــيــجــة  هـــي  الــتــقــالــيــد  بــالــطــبــع، 

واألكاديمية  العلمية  األوســاط  إن  كما  التاريخ. 

والتخصصات مغرمة بهذه الطقوس الصغيرة 

ويسمح  ألعــضــائــهــا،  الفكرية  المكانة  كــإحــيــاء 

داخــل  مجموعة  أو  فــرد  وضعية  بقياس  ذلــك 

ــهــــذه الــتــقــيــيــمــات غــيــر  الـــجـــمـــاعـــة الــعــلــمــيــة. ولــ

أي  تموضع  لمعرفة  مهمة  رهــانــات  الرسمية 

مــجــمــوعــة ضــمــن الــحــقــل األكــــاديــــمــــي، وتــفــعــل 

من  الــحــدودي.  العمل  هــذا  بعض  المؤسسات 
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هنا أهمية فهم عملية المأْسسة التي حدثت في 

في لبنان. ونحن  المنطقة العربية، وخصوصاً 

في  العملية  هذه  جاءت  لماذا  نتساءل:  بدورنا 

وقت متأخر جداً؟ ولماذا انتظر العلماء طويالً 

قبل خلق الجماعة العلمية النشطة.

 ،٢٠١٤ عــــــام  آذار/مــــــــــــــارس  ــهـــر  شـ فـــــي 

ــقـــدم الـــعـــلـــوم  ــتـ ــقــــدت الـــجـــمـــعـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـ عــ

مـــؤتـــمـــرهـــا الـــســـنـــوي الـــعـــشـــريـــن. وكــــانــــت هـــذه 

وملصق  بحث   ٤٠٠ من  أكثر  لتقديم  الفرصة 

وتعتبر  والدقيقة.  الطبيعية  العلوم  مجال  في 

الجماعة  هذه  لمثل  نسبياً  مرتفعة  األرقام  هذه 

الــعــلــمــيــة الــصــغــيــرة، وفـــي بــلــد صــغــيــر؛ فــاألمــر 

وإنــمــا  الــجــمــاعــة،  هـــذه  حــجــم  بــمــجــرد  يتعلق  ال 

بمسألة النسب. الباحثون هنا، ولكن هل هناك 

العثور  يمكنك  البلد،  هذا  «في  علمية؟  جماعة 

ولــكــنــك  تـــخـــصـــص،  أي  فــــي  مــتــخــصــص  عـــلـــى 

كــان  نــفــســه».  الــمــجــال  فــي  شخصين  تــجــد  لــن 

قد  كنا  بحوث  مدير  من  ظريفة  مالحظة  ذلــك 

قابلناه العام الماضي.

من المؤكد  ولكن  مبالغة،  ذلك  ربما يبدو 

هذا  يبدو  الكثيرون.  لمسه  واقــعــاً  يعكس  أنــه 

في  الــنــقــص فـــي «الــجــمــاعــة الــعــلــمــيــة» غــريــبــاً 

مــــن «جــــمــــاعــــات» ديــنــيــة  بـــلـــد يــتــشــكــل أســــاســــاً 

السياسية  الحياة  في  بها  معترف  واجتماعية 

لــلــبــالد. وربــمــا يــكــمــن جـــزء مــن الـــجـــواب، على 

اللبناني  المجتمع  تشّظي  فــي  التحديد،  وجــه 

كذلك  المتنافسة.  الجماعات  مــن  الــعــديــد  بين 

العربي  الوطن  أنحاء  جميع  في  األوضــاع  فإن 

تماثل الوضع والسياق في لبنان مع فوارق قد 

تكون بسيطة أو كبيرة.

ــتــــراف الــضــعــيــف  ــبـــاب االعــ ســنــتــنــاول أسـ

بـــالـــجـــمـــاعـــة الــعــلــمــيــة فــــي الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة، 

ــرغــــم مــــن كـــونـــهـــا غـــنـــيـــة بــالــجــامــعــات  عـــلـــى الــ

ــا بـــاإلنـــتـــاج  والـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات، والــــــى درجــــــة مــ

مــشــكــلــة  كـــانـــت  إذا  فــيــمــا  ونـــتـــســـاءل  الــعــلــمــي. 

نتيجة  أنها  أم  المؤسسات  من  تنبع  التشرذم 

ــيـــاســـات ومـــعـــيـــقـــات ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة  سـ

كما  العلمية.  المعرفة  إنتاج  في  أثرت  عميقة 

البحث  تدويل  بين  التوتر  على  الضوء  يسلط 

وأهــمــيــتــه الــمــحــلــيــة، وبـــالـــتـــالـــي وجـــــود حــلــقــة 

والمجتمع.  والجامعات  البحث  بين  مفقودة 

وســــوف نــتــنــاول إشــكــالــيــة اخـــتـــزال األنــشــطــة 

حيث  المحض،  العلمي  اإلنــتــاج  على  البحثية 

تــهــمــل الــمــواد الــنــاتــجــة مــن تــرجــمــة الــمــعــارف 

بشأن  الــمــشــورة  كتقديم  أخـــرى،  أشــكــال  إلــى 

العامة؟(٢). واألنشطة  السياسات 

بعين  آخذين  العربي،  الوطن  في  المعرفة  إنتاج  وضعية  عن  طويل  تفكير  حصيلة  هي  الــدراســة  (٢) هـــذه 

البحوث  إلــى  باإلضافة  البنيوية.  التاريخية  التحليالت  أيــضــاً  ولكن  اإلمبيريقية،  المالحظات  فقط  ليس  االعتبار 

ومراقبَيْن  كباحثَيْن  المجال  هذا  في  طويلة  خبرة  لدينا  السابقة،  األدبيات  ومراجعة  واإلمبيريقية،  الببليومترية، 

العديد  تحرير  هيئات  في  وعضو  االجتماع)،  لعلم  العربية  إضافات (المجلة  لـ  محّرر  حنفي،  فساري  مشارَكيْن. 

من المجالت العلمية العربية والدولية. وكونه أستاذاً في الجامعة األميركية في بيروت، ستكون الجامعة مرصداً 

مجلس  وعضو  االجتماع،  لعلم  الدولية  الجمعية  نائباً  وكونه  سنوات.  عشر  إلى  امتّدت  إلثنوغرافيا  وموقعاً  مهماً 

الجماعة  ومأسسة  بتشكل  الصلة  ذات  القضايا  إلى  التعّرف  استطاع  االجتماعية،  للعلوم  العربي  المجلس  أمناء 

العلمية في المنطقة العربية وفي المناطق األخرى. أما ريغاس أرفانيِتس فقد طّور برامج حول ديناميات البحث 

والتعاون الدولي في مجال العلوم. إلعداد هذه الدراسة، اعتمدنا أيضاً على مراجعة عميقة لألدبيات التي تتناول 

هذا  في  والتحديات  والفرص  والضعف  القوة  نقاط  بدراسة  وقمنا  العربية،  المنطقة  في  واالبتكار  البحث  مجال 

 Sari Hanafi and Rigas Arvanitis, Strengths and Weaknesses of Science and Technology انظر:  =المجال. 
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أوالً: التعّرف إلى المحرِّكات 

المحلية للعولمة في 

مجال البحوث

واحـــدة  العلمية  الجماعة  مسألة  تكن  لــم 

إلى  وصلنا  ولكننا  الــبــدايــة،  فــي  تــســاؤالتــنــا  مــن 

ــدة  ــواحـ هـــــذه الـــمـــســـألـــة، وكـــمـــا ســـنـــرى ذلــــــك، كـ

ولــدت  لــقــد  لــديــنــا.  الرئيسية  االســتــنــتــاجــات  مــن 

الوطني»،  «العلم  عصر  في  العلمية  الجماعات 

ثالثة  «خـــالل  االستعمارية:  الحقبة  إنــهــاء  بعد 

تشكل  الــــحــــرب،  بــعــد  ــثـــر  أكـ أو  ــــل  أقـ أو  عـــقـــود 

رّوج  الـــــــذي  الـــعـــلـــمـــيـــة،  لــلــتــنــمــيــة  وطــــنــــي  نـــمـــط 

على  واالعتماد  الـــواردات  إحــالل  الستراتيجيات 

كما  العامة،  االقتصادية  السياسات  فــي  الـــذات 

الجماعات  أهــداف  وتوجهات  العلم  تنظيم  أدار 

من «العلم  الجديد  العصر  هذا  ولكن  العلمية»، 

الوطني» قد عاش قصيراً: من حروب االستقالل 

ضد  الوطنية  الدولة  تشكلت  عندما  التحرر،  أو 

الثمانينيات،  أواخــر  حتى  االستعماري،  الحكم 

عندما أصبحت العولمة القاعدة الجديدة للعبة.

ــوقــــت، وحـــتـــى مـــا يـــقـــرب من  فـــي ذلــــك الــ

ــاواة الــبــحــث أســـاســـاً  الــثــمــانــيــنــيــات، تــمــت مــــســ

بالعلم. قامت الدول الوطنية بإنشاء مؤسسات 

حكومية  ومــراكــز  جامعات  بينها  مــن  جــديــدة، 

التنمية  حول  المناقشات  تناولت  وقد  للبحوث. 

مجرد  الــعــلــم  وكــــان  االقـــتـــصـــادي،  الــنــمــو  دائـــمـــاً 

وقد  التكنولوجية.  للتنمية  مفيد  خلفي  نشاط 

تـــم الــتــركــيــز شــبــه الــوحــيــد عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا، 

التبادالت  يدركون  الذين  أولئك  إلــى  وبالنسبة 

والــبــلــدان  النامية  الــبــلــدان  بين  المتكافئة  غير 

التكنولوجيا.  نقل  على  التركيز  كــان  الغنية، 

حـــول  تــنــتــهــي  ال  الـــتـــي  الـــمـــنـــاقـــشـــات  تـــرجـــمـــت 

التي  البلدان  تلك  إحباط  التكنولوجية  التنمية 

المحدثة.  التكنولوجيا  إلى  الوصول  إلى  تفتقر 

هـــذا الــنــقــاش، كــمــا نــوه إلــيــه جـــان رافـــيـــيـــه(٣)، 

أنه  العملية،  هــذه  فــي  تبين،  عندما  إنــهــاؤه  تــم 

بد  ال  كـــان  الــتــكــنــولــوجــيــا:  هـــذه  شـــراء  يمكن  ال 

وكان  محلياً،  وإتقانها  ودمجها  تطويرها  من 

ولكن  سابقة،  معرفة  على  االعــتــمــاد  مــن  بــد  ال 

االعتماد على البحث. ال تعتمد التطورات  أيضاً 

تتصل  بل  حــصــراً،  البحوث  على  التكنولوجية 

بـــالـــخـــبـــرات الــتــكــنــولــوجــيــة لـــلـــشـــركـــات، ومــنــهــا 

والبحوث   (R&D) والتنمية  البحث  اعتمادات 

المموَّلة من الدولة التي هي في الواقع المدخل 

الرئيس إليها.

جوهري  تغيير  هــنــاك  الثمانينيات،  منذ 

ثاٍن قد تصدَّر المكان: التأثير العميق للعولمة 

الوطني  المسعى  البحث  يعد  لــم  الــبــحــث.  فــي 

عقب  الــمــقــســم  الـــعـــالـــم  تـــحـــول  لــقــد  ــاً.  ــريـ حـــصـ

حيث  هرمي،  عالم  إلى  الثانية  العالمية  الحرب 

يــتــم تـــوزيـــع الـــمـــراكـــز واألطــــــــراف عــلــى نــطــاق 

أوسع. ويكون ذلك عن طريق التعاون العلمي 

الجماعة  العلم «الوطني» (أي  هذا  يربط  الذي 

العلمية المحلية) بالكفاءات الدولية المتاحة.

 Institutions in Arab Countries (SWOT Analysis) (Beirut: AUB & IRD, Report for Escwa Technology
Center, 2013).

وعلى هذا النحو، فإننا قمنا بمراجعة منهجية لمعظم المعلومات عن سياسات البحوث والمؤسسات البحثية. 

كما استعرضنا أيضاً مؤشرات العلم والتكنولوجيا المتاحة، ودرسنا مسألة البيانات في المنطقة. وباإلضافة إلى 

ذلك، أجرينا األبحاث الميدانية.

Jean Ruffier, «El Debate Sobre La Transferencia de Tecnología Ha Llegado a Un Estancami- (٣)

ento,» Sociología Del Trabajo, Nueva Época (Madrid), vol. 12, primavera 91 (1991), pp. 105-122.

=
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ونــتــيــجــة لــهــذه الــعــمــلــيــة لــلــعــولــمــة، تــطــور 

النفقات  تــقــديــرات  تبلغ  فــائــقــة.  بسرعة  العلم 

 ١١١٣ حــوالــى  والتنمية  البحث  فــي  العالمية 

من  بــالــمــئــة   ٢٫١٥ ذلـــك  ويــمــثــل  يـــــورو،  مــلــيــار 

نمت  وقــد  الــعــالــمــي.  اإلجــمــالــي  المحلي  الــنــاتــج 

من  ــنـــوات  سـ  ٧ فـــي  بــالــمــئــة   ٧٧ الــنــســبــة  ــذه  هــ

 ١٫٢ إلـــى   ٢٠٠٠ ــام  عـ فـــي  يــــورو  مــلــيــار   ٦٤٠

الناتج  نما  نفسه،  الوقت  في  اليوم.  تريليونات 

قليالً  أبطأ  بوتيرة  العالمي  اإلجمالي  المحلي 

(٧٢ بالمئة في ٧ سنوات)(٤).

العلمي  الــتــطــور  نــطــاق  فــقــط  يتغير  ولـــم 

الجغرافي.  توزيعه  أيضاً  تغير  ولكن  وحجمه، 

فــلــم تــعــد كـــل مـــن أمــريــكــا الــشــمــالــيــة وأوروبـــــا 

العالم  إنــتــاج  على  كلي  شبه  بشكل  تستحوذ 

التوزيع  يتمثل  الدقيقة.  العلوم  منشورات  من 

من  بــالــمــئــة   ٣٨٫٦ كــالــتــالــي:  الــيــوم  الــجــغــرافــي 

أمــريــكــا  تليها  ــا،  ــ أوروبــ مــن  تــأتــي  الــمــنــشــورات 

 ٢٤٫٣) ــا  ــيــ وآســ بـــالـــمـــئـــة)،   ٢٨٫٤) الــشــمــالــيــة 

من  بالمئة   ١١ حوالى  الصين  وتمثل  بالمئة). 

حصة العالم من المنشورات.

العلمي  اإلنتاج  في  جدد  العبون  إذاً  ظهر 

ــــى مــــن الــحــقــبــة  ــ ــنـــوات األولـ ــسـ الـــعـــالـــمـــي مـــنـــذ الـ

الـــجـــديـــدة: الــصــيــن والــهــنــد والـــبـــرازيـــل وتــركــيــا 

التي  الـــدول  نـــادي  ويلحقها  أفريقيا.  وجــنــوب 

تايلند  أو  كالمكسيك  للبحوث،  األولوية  تعطي 

نبيّن  وســوف  المثال.  سبيل  على  التشيلي،  أو 

الحقاً بشكل أكثر عمقاً هذه التغييرات المهمة، 

ولكن المحدودة.

العلم  حــجــم  فـــي  الـــزيـــادة  هـــذه  وتــعــكــس 

مــن الــنــشــاط واالهــتــمــام أكــبــر في  نــطــاقــاً  أيــضــاً 

إلــــى زيــــادة  نــتــائــج الــبــحــث. وكــــان هــــذا دافـــعـــاً 

ــرامـــج الـــدكـــتـــوراه الـــتـــي تـــم إنــشــاؤهــا  أهــمــيــة بـ

في  الــطــالب  تدفق  لــذلــك،  ونتيجة  بلد،  كــل  فــي 

وخلقت  دولهم.  خارج  إلى  العالم  أنحاء  جميع 

تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات واالتـــــصـــــاالت الــبــنــيــة 

إلى  أدت  الــتــي  العالمية،  للمعلومات  التحتية 

شبكات  داخــل  التعاونية  األنشطة  مــن  المزيد 

البحث وشبكات مستخدمي المعرفة العلمية.

وحـــكـــم  إدارة  أيـــــــضـــــــاً،  تـــــغـــــيّـــــرت،  لــــقــــد 

المناقشات  فــي  أهميته  غلبت  بعدما  الــبــحــث، 

المعدلة  والكائنات  المناخ،  (كتغير  السياسية 

الــدولــيــة،  الملكية  وحــقــوق   ،[GMOs] وراثـــيـــاً 

والــــمــــفــــاوضــــات عـــلـــى الـــــمـــــخـــــدرات، والـــتـــنـــوع 

ــابــــه ذلـــــــــك). وأصـــبـــحـــت  الـــبـــيـــولـــوجـــي، ومــــــا شــ

من  العلماء،  وأصبح  عالمية.  العلمية  المسائل 

االختصاصات الطبيعية واالجتماعية، معتادين 

المستوى  على  القضايا  هذه  في  التفكير  على 

الــعــالــمــي. فـــي الــمــقــارنــة بــيــن االخــتــصــاصــات، 

يمكن القول إن هذه الظاهرة ربما تحدث أكثر 

في االختصاصات العلمية الطبيعية.

وهـــكـــذا، أصــبــحــت الــمــوضــوعــات والــفــرق 

ــــب  ــدريـ ــ ــتــــخــــصــــصــــة عـــــالـــــمـــــيـــــة، وكـــــــذلـــــــك تـ ــمــ الــ

التوزيع  لتغذية  وسيلة  لتصبح  المتخّصصين، 

كل  مــن  يجعل  الـــذي  األمـــر  لــلــكــفــاءات،  الــدولــي 

ــتــــوراه جـــديـــد مـــشـــروع مــهــاجــر في  طـــالـــب دكــ

الــمــســتــقــبــل. لــقــد دافـــعـــت كـــارولـــيـــن فـــاغـــنـــر(٥)، 

 (Observatoire des sciences et de تقرير  من  العالمية  والمنشورات  والتنمية  البحث  نفقات  (٤) أرقـــام 

<http://www.ost.uqam.ca/en-us/data.aspx>. (technologies- OST لعاَمي ٢٠٠٨ و٢٠١٠، 

World Economic Outlook (IMF) series. أما الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية من: 

Caroline Wagner, The New Invisible College: Science for Development (Washington, DC: Brook- (٥)

ings Institute Press, 2008).
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ببراعة  اآلخــريــن،  الــكــتـّـاب  مــن  الــعــديــد  بين  مــن 

ــة  ــيـ ــدولـ الـ الـــعـــلـــمـــيـــة  ــكـــات  ــبـ ــشـ الـ أن  ــكــــرة  فــ عـــــن 

إلى  يسعون  الذين  األفــراد  من  أساساً  المؤلفة 

التعاون مع نظرائهم ذوي المصالح المتبادلة 

العالم.  أنحاء  جميع  في  المتكاملة  والمهارات 

الدولي  التعاون  يعمل  المعولم،  العالم  هذا  في 

خالل  من  العالمي  للتنظيم  ذاتــي  نظام  وكأنه 

ــتـــوى الــبــاحــثــيــن  ــلـــى مـــسـ ــاعـــي عـ ــمـ ــعـــل الـــجـ ــفـ الـ

أنفسهم.

لــوجــهــة  فـــي عــصــر الــعــولــمــة هـــــذا، وفـــقـــاً 

ــذه، يــصــبــح الـــبـــاحـــث بــطــل الــتــعــاون  ــ الــنــظــر هـ

ــاذ الـــــقـــــرارات حــيــث  ــــالل اتــــخــ ــي، مــــن خـ ــ ــدولـ ــ الـ

الرئيسي.  المحرك  ستكون  الفردية  المصالح 

ويستند تفسير ذلك إلى فكرة أن الفرد يتعّرف 

المشتركة،  االهتمامات  ذوي  المتعاونين  إلــى 

من  المتوقعة  الــنــتــائــج  تقييم  عــلــى  ــادر  قـ ــه  وأنـ

ــا. ولـــن  ــهـ ــاللـ ــغـ ــتـ ــعــــاون الـــمـــخـــطـــط لـــهـــا واسـ ــتــ الــ

العيوب  من  الكثير  نقد  مجال  في  اآلن  ندخل 

بأن  الـــرأي  أن  نعتقد  ونحن  المنطق،  هــذا  فــي 

مـــن الــشــبــكــة الــعــالــمــيــة الــعــمــالقــة  ــاً  هـــنـــاك نـــوعـ

مــن الــعــلــمــاء، حــيــث الــكــفــاءات والـــمـــوارد تــدور 

فرادى  يحتاج  الواقع.  مع  يتطابق  ال  بسهولة، 

قادرين  يكونوا  أن  إلى  خيرتهم،  حتى  العلماء، 

على «اختيار» تعاونهم موضوعياً، وهو الحكم 

المحلية،  بيئتهم  في  بانخراطهم  يتعلق  الــذي 

يــؤدون،  إنهم  واقــتــصــاديــاً.  وسياسياً  مؤسسياً 

بـــوجـــود الــجــمــاعــة الــعــلــمــيــة الــمــحــلــيــة، وكــذلــك 

إضفاء الطابع المؤسسي على النشاط العلمي، 

المشاركة  خالل  ومن  هنا.  جداً  مهمين  دورين 

المحلية  العلمية  والفرق  المحلي  التدريب  في 

يــنــخــرط  أن  ــفــــردي  الــ الـــبـــاحـــث  لــلــشــاب  يــمــكــن 

بصورة متزايدة في التعاون الدولي، وبالتالي، 

الــمــشــاركــة فـــي الــمــشــهــد الــعــالــمــي لــلــبــحــث. إن 

في  يؤثر  ما  ولكن  مهمة،  الشخصية  القرارات 

عــوامــل أخـــرى تــتــجــاوز عــادة  الــخــيــارات أيــضــاً 

أن  افــتــراض  عند  بالتعاون  للقبول  االســتــعــداد 

البحوث (والتعاون العلمي الدولي) مفيدة.

نتتبع  أن  نريد  نحن  الوضوح،  أجل  ومن 

هذه الفكرة البسيطة بأن فهم العولمة يتطلب 

العولمة.  تتأسس  حيث  الفعلية  األماكن  تحديد 

من  العلماء  ينتجه  الــذي  الــخــاص  التشبيك  إن 

ومن  والــبــحــوث)،  (للتدريب  تحركاتهم  خــالل 

خــــالل ســفــرهــم الــمــكــثــف مـــن أجــــل الــمــشــاركــة 

فـــي الــمــؤتــمــرات واالجــتــمــاعــات الـــدولـــيـــة، ومــن 

العلمي  للشتات  ومنتشر  واســـع  حـــراك  خــالل 

على  وحصولهم  للدراسة،  األجنبية  الــدول  في 

منح ما بعد الدكتوراه أو من خالل العمل في 

التخصص  عــلــى  الــحــصــول  أجـــل  مـــن  الـــخـــارج 

الذي سيسمح بعودة أفضل لبلد األصل، يعتمد 

فــي كــل هـــذه الــهــجــرات الــمــوقــتــة/الــدائــمــة في 

الواقع على المحركات المحلية للعولمة.

ــاك صــــيــــرورتــــان/عــــمــــلــــيــــتــــان لـــبـــنـــاء  ــ ــنـ ــ هـ

هي  األولى  العملية  هـــذه.  الــعــولــمــة  مــحــركــات 

القدرات»  «بناء  يصبح  حيث  المأسسة  عملية 

خالل  مــن  النامية،  الــبــلــدان  معظم  فــي  واقــعــاً، 

البحث  ارتـــبـــط  حــيــث  الـــوطـــنـــي»،  فــتــرة «الــعــلــم 

من  بـــدالً  بــالــجــامــعــات،  وثــيــقــاً  ارتــبــاطــاً  العلمي 

مـــؤســـســـات الـــبـــحـــوث الـــوطـــنـــيـــة. ولـــعـــل تــبــعــات 

ذلـــك فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــســيــاســات يــذهــب أبــعــد 

البحوث  دور  ولــكــن  الــمــقــال،  هـــذا  أهــــداف  مــن 

من  حــاســمــاً  داخــــل الــجــامــعــات أصــبــح جــانــبــاً 

عملية المأسسة. إن نمو البحوث، وقبول العلم 

كــمــصــدر شـــرعـــي مـــن الـــمـــعـــرفـــة، لــيــســا مــجــرد 

سياسية  إرادة  مسألة  إنها  بل  مسألة «تطور»، 

لذلك  الوطنية.  المؤسسات  داخل  لها  وتجسيد 

نوّد أن يثار النقاش حول هذه الجوانب داخل 

الجامعات وداخل الجماعات العلمية.
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العملية الثانية، وهي ما زالت في طورها 

يجب  وهنا  العلمية،  الجماعات  بناء  هي  األول، 

العملية،  هذه  وتعتمد  الوطنية.  الصفة  إضافة 

التاريخي  الزخم  على  سابقاً،  موضح  هو  كما 

والموارد المتاحة، التي تعتمد على ما إذا كان 

الــنــظــام الــســيــاســي عــلــى اســتــعــداد لــالســتــثــمــار 

على  هــذه،  لبنان  حالة  إن  العلمي.  البحث  في 

الرغم من ضعف الجماعات العلمية، هو حالة 

األغــلــبــيــة الــســاحــقــة مــن الــبــلــدان الــعــربــيــة، التي 

العلمية  الــمــنــاقــشــات  عـــن  بــانــعــزالــهــا  امـــتـــازت 

الدولية الكبيرة التي ذكرناها.

مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات، انــتــقــلــت الــســيــاســات 

الفكر  إلــى  الــــواردات  إحــالل  نــمــوذج  مــن  بعيداً 

ــه «تـــوافـــق  ــد (ومــــــا أســـــس لــ ــديـ ــجـ الـــلـــيـــبـــرالـــي الـ

الــذي  واشــنــطــن»)  تــوافــق  بعد  و«مــا  واشنطن» 

االجتماعية  القضايا  فــي  التفكير  فــي  يــلــزم  ال 

الــســوق.  بــقــضــايــا  بــعــالقــتــهــا  إال  واالقـــتـــصـــاديـــة 

المأسسة  عملية  جّداً  سلبي  بشكل  تأثرت  وقد 

التي كانت قد أخذت مكانها ببطء بسبب عدم 

(الجامعات  الــعــامــة  للمؤسسات  مـــوارد  وجـــود 

تغيرت  وهــكــذا،  الــعــامــة).  البحوث  ومؤسسات 

السياسات العلمية أيضاً.

لقد ارتبطت كل هذه العمليات (المأسسة 

وبـــنـــاء الـــجـــمـــاعـــات الــعــلــمــيــة وتـــدويـــل/عـــولـــمـــة 

بتفاهمات  البحث)   (Internationalization)
نــهــايــة  مــنــذ  اقـــتـــصـــاديـــة.  طــبــيــعــة  ذات  مــعــيــنــة 

الناشئ  المعرفة  اقتصاد  أصبح  التسعينيات، 

يظهر  الجديد،  القرن  فجر  ومع  اليوم.  مفهوم 

األقطاب،  متعدد  كعالم  متعاظم  بشكل  العالم 

وحيوية.  كثيرة  أدواراً  «المعرفة»  تؤدي  حيث 

ــتــــصــــاد  ــاق، وفـــــــي ظـــــل االقــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ خـــــــالل هـــــــذا الـ

الــمــعــرفــي الــجــديــد، تــبــدو الــــدول الــنــامــيــة على 

الحاجة  كانت  لقد  الرادار.  من  اختفت  قد  أنها 

إلــــى مــفــهــوم جـــديـــد حــفــرتــه ألـــيـــس أمــســديــن: 

«الــغــرب»(٦)  مقابل  في   (The Rest) «البقية» 

لهذه  الصحيحة  الصفة  تعد «النامية»  لم  فإذا 

االقتصادات، فما هي هذه الصفة؟ هل اختلفت 

أنماط إنتاج المعرفة واستخدامها ونشرها إلى 

بالياً؟  مفهوماً  ذاتها  بحد  التنمية  تصبح  حد 

مستٍو»(٧)  «عــالــٍم  فــي  جميعاً  نحن  نعيش  هــل 

من دون حدود حيث اختفت بنى القوة؟ سواٌء 

أكــــان الــمــرء يـــرى الــعــولــمــة مــفــيــدة أم مــضــرة، 

بالعلوم  كبير  بشكل  مرتبطة  أنها  في  شك  ال 

تقرير  فــي  ذلــك  تأكيد  تــم  كما  والتكنولوجيا، 

المعرفة العربي(٨).

إلى  القطبية  تــعــدد  يشير  ال  الــواقــع،  فــي 

اخـــتـــفـــاء الــســيــطــرة، بـــل عــلــى الــعــكــس تــمــامــاً، 

فــهــنــاك مــؤشــر واضــــح بـــوجـــود بــضــعــة مــراكــز 

 (Innovation) ــار  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ واالبـ لـــلـــبـــحـــث  كـــبـــيـــرة 

تــســيــطــر عــلــى الـــمـــجـــال الــعــلــمــي فـــي مــنــافــســة 

ــتــــي حـــصـــلـــت فــي  ــلـــك الــ ــة مــــن تـ ــيــ ــدوانــ ــثــــر عــ أكــ

الــعــالــم الــمــقــّســم مـــن الــمــراكــز واألطـــــــراف. إذا 

نــظــرنــا إلـــى الــتــوزيــع الــجــغــرافــي لــلــمــقــاالت في 

العلوم  بــوابــة  فــي  المحصاة  العلمية  المجالت 

الغربية  الـــدول  أن  نجد   (Web of Science)

 Alice H. Amsden, The Rise of «The Rest»: Challenges to the West from Late-Industrializing (٦)

Economies (Oxford: Oxford University Press, 2001).

 Thomas Friedman, The World is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century (London; New (٧)

York: MacMillan: Farrar, Straus and Giroux, 2005).

(٨) تــقــريــر الــمــعــرفــة الــعــربــي لــلــعــام ٢٠٠٩: نــحــو تــواصــل مــعــرفــي منتج (دبــــي: مــؤســســة محمد بــن راشــد 

آل مكتوم، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ٢٠٠٩).
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ما زالت تهيمن على اإلنتاج العلمي «المعترف 

يومنا  حتى   ١٩٧٨ عــام  منذ  المرئي  أي  بــه»، 

النمور  دول  تمّكن  هــو  وحــيــد  فـــارق  مــع  هـــذا، 

اآلســيــويــة مــن الــلــحــاق بــالــركــب. ومــن ثــم تأتي 

بعدها جنوب أفريقيا وتركيا وتايالند وماليزيا 

ليس  هــو  والــمــوضــوع  واألرجــنــتــيــن.  والتشيلي 

هذه  مرتبة  تغيير  بل  المنشورات،  عدد  ازدياد 

البلدان في المشهد العالمي.

المهيمنة  غــيــر  الــــدول  هـــذه  فــكــرة  تتعلق 

التقسيم  فــي  الــدولــة  موقع  رئيسيين:  ببعدين 

هــذه  أن  وحــقــيــقــة  الــعــلــمــي،  لــلــعــمــل  الــعــالــمــي 

المالية  القدرات  تمتلك  ال  المهيمنة  غير  الدول 

القادرة على التأثير في األهداف األوسع إلنتاج 

الـــمـــعـــرفـــة، وذلـــــك بـــخـــالف الــــواليــــات الــمــتــحــدة 

ــــدول  ــدد قــلــيــل مــــن الـ ــ ــاد األوروبـــــــــي وعــ ــ ــحـ ــ واالتـ

اآلسيوية. ويمكن أن يكون هنالك تموضع في 

األبحاث،  في  مثيله  عن  مختلف  اإلبــداع  مجال 

وألن  الــبــحــث،  عــلــى  مــبــنــيــاً  ــــداع  اإلبـ كــل  لــيــس  إذ 

على  األوجــــه  مــتــعــدد  يــكــون  أن  يمكن  االبــتــكــار 

الدول  تبنت  ذلك،  ومع  البحث.  من  أكبر  شكل 

التدريجية  التنمية  نموذج  عــادًة  المهيمنة  غير 

(Catch- االلتحاق  استراتيجية  على  المعتمد 

الــنــمــور  تـــجـــربـــة  ولـــعـــل  بـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا.   up)
االلتحاق  استراتيجية  على  مثال  هي  اآلسيوية 

أصبحت  الــتــي  التكنولوجيات  وتبني  والتعلم 

بعدها أدوات أساسية للتنمية االقتصادية.

ــار، نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـــــى دراســـــة  ــتـــصـ ــاخـ بـ

كيف  بــاألحــرى  أو  للعولمة،  المحلية  الــجــذور 

المجتمع  تفيد  بحيث  محلياً  «العولمة»  تعمل 

لــتــعــبــيــرات  إمــكــانــيــة  ثــمــة  فـــمـــثـــالً،  تــضــره.  أو 

العلمي  الــبــحــث  تـــدويـــل  لعملية  ــداً  جــ مختلفة 

نتيجة  مــجــرد  إمـــا  فــهــي  أعــــاله،  ذكــرنــاهــا  الــتــي 

المال،  من  (المزيد  األبحاث  من  للمزيد  ثانوية 

بــالــضــرورة مــن خـــارج الــبــلــدان الــفــقــيــرة، ومن 

أو  المؤسسات)؛  من  وكذلك  البشرية،  الموارد 

إلى  كلياً  البحث  انــتــقــال  ذلــك  يعني  أن  يمكن 

وعدم  ببساطة،  األدمغة  الغربي (هجرة  العالم 

االهتمام بالبحوث محلياً).

ثانياً: مجتمع المعرفة: 

نحو رؤية نقدية جديدة

إقليمي،  كمشروع  البحث  هــذا  بدأنا  كما 

ــا  كــانــت مــصــر واحـــــدة مـــن الـــبـــلـــدان الــتــي أردنــ

في  لسنا  بــعــمــق. «نــحــن  دراســتــهــا  الــبــدايــة  فــي 

نحو  مــصــري  زمــيــل  لنا  أفــصــح  كــان  الــحــداثــة» 

كنا  عــنــدمــا   ٢٠١١ ثـــــورة  قــبــل  ســـنـــوات  أربـــــع 

نــتــحــدث عـــن الــبــحــث الــعــلــمــي، مـــعـــبّـــراً، بــهــذه 

عن  غائباً  كان  البحث  أن  حقيقة  عن  الطريقة، 

كل  جانباً  البالد  تركت  سياسية.  اعتبارات  أي 

إنتاج  تحفيز  يجب  ولماذا،  كيف،  حول  تفكير 

المعرفة العلمية. ورافق هذا سؤال آخر: «لماذا 

محمل  عــلــى  الــمــصــريــون  الــبــاحــثــون  يُــؤخــذ  لــم 

الــــجــــد؟»، وهــــل تــقــوم الـــدولـــة بــعــرقــلــة تــطــويــر 

إلــى  األمـــر  أن  يـــرى  أن  لــلــمــرء  يمكن  الــبــحــوث؟ 

قد  البحث  نظام  أن  إال  كــذلــك،  ليس  كبير  حــّد 

نعطي  ولعلنا  السنوات.  هذه  في  حديثاً  توقف 

باباجورجيو(٩)  كرياكي  بحث  خالل  من  مثاالً 

بــشــأن تــطــور الــتــكــنــولــوجــيــات الــبــيــولــوجــيــة في 

الباحثين  أن  الــمــفــارقــة  أظــهــرت  حــيــث  مــصــر، 

ــيــــن الــعــامــلــيــن فـــي مــصــر كـــانـــوا أقــل  ــيــ األوروبــ

«حـــداثـــة» مــن   نــظــرائــهــم الــمــصــريــيــن، وخــاصــة 

في توضيح األسباب في بعض مجاالت العلوم 

 Kyriaki Papageorgiou, «Seeds of Doubt : Genetic Narratives and Ethnographic Sequences in (٩)

Contemporary Egypt,» (PhD, Thesis in Anthropology, University of California, Irvine, 2007).



١٥٦ / املستقبل العربي

السياسية  الصعوبات  أعاقت  لقد  البيولوجية. 

الــتــعــاون الــعــلــمــي مـــع األوروبـــيـــيـــن فـــي مــصــر، 

ــلــــغ ذلـــــك ذروتــــــــه فــــي نـــهـــايـــة عـــهـــد حــســنــي  وبــ

على الباحثين  مبارك، حيث ظهر االستياء ملياً 

النظام  على  الضغط  كان  القاهرة.  جامعة  في 

تحتية  وبنى  التمويل،  نقص  هائالً:  الجامعي 

تقريباً  ذلــك  شــّل  لقد  اإلدارة.  وســـوء  مترهلة، 

جــمــيــع مــؤســســات الــبــحــوث الــعــامــة. وقـــد بــدت 

بينما  الكارثية،  لألوضاع  نموذج  وكأنها  مصر 

كما  تـــزدهـــر،  البحثية  الــمــجــاالت  بــعــض  كــانــت 

لقد   ،(ESTIME) إستيم  مــشــروع  فــي  يظهر 

حدثت ثورة في هذه األثناء. إننا على يقين أن 

بعض الخشب الجاف الذي غذى لهيب الثورة 

المصابين  والطالب  األكاديميين  بين  من  كان 

ــنــــظــــام الـــســـيـــاســـي الـــفـــاســـد  ــــن الــ بــــاإلحــــبــــاط مـ

والدكتاتوري.

 ،٢٠١٢ ــام  عــ فـــي  ثـــانـــيـــاً  مـــشـــروعـــاً  ــا  ــدأنـ بـ

إلى الفكرة نفسها: وصف حالة إنتاج  استناداً 

أقــل)  حــد  و(إلــــى  لــبــنــان  فــي  العلمية  الــمــعــرفــة 

يجعل  ما  فهم  لتعزيز  محاولة  في  األردن  في 

ــادرة، ولــكــنــهــا مــهــمــة. بــدأ  ــ األبـــحـــاث الــعــلــمــيــة نــ

المشروع مع فكرة وصف دينامية البحث.

والتحليل  الــبــحــث  نــمــا  الــحــيــن،  ذلـــك  مــنــذ 

المنطقة  فــي  واالبــتــكــار  الــمــعــرفــة  إنــتــاج  حـــول 

العربية بشكل كبير في السنوات األخيرة. لقد 

توسع  مع  أهمية  أكثر  البحث  موضوع  أصبح 

وكــان  المجتمع.  فــي  الــمــعــرفــة  بأهمية  الــوعــي 

العلم  كتاب  هو  األدبيات  هذه  بين  من  األفضل 

البلدان  في  واإلمكانات  التوقعات  والسيادة: 

فهو  أســوأهــا  أمــا  زحـــالن(١٠).  ألنــطــوان  العربية 

التنافسية  القدرة  حول  العامة  للتوعية  بيانات 

لـــالقـــتـــصـــادات الـــعـــربـــيـــة، حــيــث يــظــهــر الــبــحــث 

كتجميع لمؤشرات كثيرة، ويرافق ذلك االدعاء 

بأن البلدان العربية بحاجة إلى دخول اقتصاد 

الــمــعــرفــة. هــــذه الــمــطــالــبــات هـــي واســـعـــة جـــداً 

مــاكــرو - اقــتــصــاديــة  تقييمات  على  تــقــوم  ألنــهــا 

هـــي نــفــســهــا تـــقـــوم عــلــى مـــؤشـــرات فــضــفــاضــة 

القليل  الفهم  لديها  ولكن  اإلمبيريقية،  تدعي 

ترتكز  إنــهــا  األســــاس،  فــي  الــبــحــث.  لديناميات 

التنمية.  حـــول  واهــيــة  نــظــريــات  عــلــى  ظــاهــريــاً 

ولألسف، يمكن العثور على مثل هذه البيانات 

ــيـــة األخـــيـــرة.  فـــي الـــعـــديـــد مـــن الـــتـــقـــاريـــر الـــدولـ

االنخراط  حال  في  بالتنمية  وعــداً  تشمل  وهي 

لهجة  الــمــعــرفــة. ومـــع  اقــتــصــاد  فــي «مــعــجــزة» 

ــتــــداالً، كـــرر الــبــنــك الـــدولـــي هـــذا الــوعــد  أكــثــر اعــ

الــمــســتــحــيــل مـــن خــــالل نــشــر تــقــريــر بــعــنــوان 

طريق  نــحــو  الــعــربــيــة:  االقــتــصــاديــات  «تــحــويــل 

اقــتــراح  ــتــــكــــار»(١١). وهــــذا أيــضــاً  الــمــعــرفــة واالبــ

ومرة    المعرفة،  اقتصادات  في  للدخول  واضح 

الــمــنــال،  بــعــيــدة  بـــدت  المنتظرة  الــثــورة  أخـــرى 

عـــنـــدمـــا حـــدثـــت الــــثــــورة الــحــقــيــقــيــة فـــقـــط قــبــل 

عامين من هذا التقرير.

أن  مــبــّكــراً  الــعــربــيــة  األقـــطـــار  أرادت  لــقــد 

دولة  كل  تَظَهر  المعرفة».  «مجتمعات  تسمى 

تتبنى «اقتصاداً  أن  إلى  للحاجة  مسيّرة  كأنها 

تقرير  بعد  معروفاً  أصبح  عنواناً   - معرفياً» 

بــنــاء  أصــبــح  لــقــد   .١٩٩٩ لعام  الدولي  البنك 

الشريف  حسن  ترجمة  العربية،  البلدان  في  واإلمكانات  التوقعات  والسيادة:  العلم  زحــالن،  (١٠) أنــطــوان 

(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠١٢).

 Transforming Arab Economies: Traveling the Knowledge and Innovation Road (Marseille: (١١)
Center for Mediterranean Integration, World Bank, EIB and ISESCO, 2013), <http://www.cmimarseille.

org/ke>.



كتب وقراءات / ١٥٧

وبعض  للسياسات،  هــدفــاً  المعرفي  االقتصاد 

األحيان مناقضاً لهدف تأسيس أنظمة االبتكار 

والـــبـــحـــث الـــوطـــنـــيـــة. فــقــد تـــم تــشــكــيــل مــفــهــوم 

التي  المتقدمة  لالقتصادات  المعرفة  اقتصاد 

البحثية،  للمؤسسات  كثيفة  بشبكات  تتمتع 

ــثـــمـــار فــــي الــبــحــث  ــتـ وبــــدرجــــة عـــالـــيـــة مــــن االسـ

والــتــنــمــيــة فــي الــمــؤســســات الــعــامــة والــخــاصــة، 

وببنى تحتية قوية معروفة منذ نهضة العصر 

ويعتبر  للمعرفة».  تحتية  «بنى  باسم  الرقمي 

ــــدول مــثــل  بـــمـــا فـــيـــه الـــكـــفـــايـــة لــ ذلـــــك صــحــيــحــاً 

أهمية  مع   ،(G8)  ٨ ج  ودول  المتحدة  الواليات 

ـــ «صــعــود  ــدا(١٢) بـ ــوريــ ــلــ ــا ســـمـــاه ريـــتـــشـــارد فــ مـ

الطبقة المبدعة». وفي الحقيقة، نحن ال نتفق 

مــــع الــتــفــســيــر الـــســـوســـيـــولـــوجـــي الــمــبــنــي عــلــى 

الصعب  من  ونجد  االقتصادية،  التنمية  أساس 

هو  المعرفة»  «اقتصاد  دخــول  أن  اعتبار  جــداً 

في حّد ذاته سيعزز النمو. في الواقع، لقد تم 

المعرفة،  وليس  المعلومات،  باقتصاد  االهتمام 

مــثــل قـــيـــاس نــمــو تـــبـــادل الــمــعــلــومــات،  تـــمـــامـــاً 

وليس نمو المعرفة. إن المعرفة هي استخدام 

ــات، ولــــيــــس مــــجــــرد تـــبـــادلـــهـــا، وهـــي  ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ الـ

ممارسة وليس استحواذاً.

أنه تم اقتراح االقتصاد  ومن الغريب جداً 

الدولي، حيث  تقرير البنك  من خالل  المعرفي 

التوجهات  مقارنة  على  أساسي  بشكل  يعتمد 

فــي آســيــا وأمــريــكــا الــالتــيــنــيــة، حــيــث الحـــظ أنــه 

والتكنولوجيا  للعلوم  الــمــالَحــظ  للنمو  نتيجة 

المجتمع  ــذا  هــ شــهــد  الـــحـــديـــث،  الــمــجــتــمــع  فـــي 

جـــوهـــريـــاً، وأصـــبـــح بــشــكــل فــــوري قـــوًة  تـــحـــوالً 

«ثقافياً»،  منتجاً  التكنولوجيا  تكن  لم  إنتاجيًة: 

اقتصادية  سياسة  ألي  أساسي  مكّون  ولكنها 

مــســتــدامــة وطــويــلــة الــمــدى. ثــمــة تــقــارب هائل 

دورهما  وسيتعاظم  والتكنولوجيا،  العلوم  بين 

ــرارات  ــقــ فـــي الــمــســتــقــبــل فـــي عــمــلــيــة اتـــخـــاذ الــ

االجتماعية والسياسية.

لـــقـــد أظـــهـــر بـــاحـــثـــون مــــن مـــنـــاطـــق عــــدة، 

ــدرات مــؤســســاتــيــة فــي كل  انــتــشــار مــجــمــوعــة قــ

المنطقة  فــي  أمــا  العملية.  هــذه  لتواكب  مكان 

جـــّدي  تــفــكــيــر  يـــوجـــد  ال  اآلن  فــحــتــى  الــعــربــيــة، 

كلمة  تمجيد  يتجاوز  بما  التغييرات،  هــذه  في 

«المعرفة».

ــقـــاط  إسـ تــــم  ــيـــف  كـ نـــلـــخـــص  أن  يــمــكــنــنــا 

العربي  الــوطــن  على  المعرفة  مجتمع  خــطــاب 

ــــم  عـــلـــى الـــنـــحـــو الــــتــــالــــي: تــــــدق مـــنـــظـــمـــات األمـ

ما  في  الخطر  ناقوس  الدولي  المتحدة/البنك 

الوقت  في  ولكن  المعرفة،  إنتاج  بحالة  يتعلق 

تساعد  ال  التي  ومؤشرات  منهجية  تبني  نفسه 

ــعـــرفـــة الــتــي  ــمـ ــلـــق الـ ــلـــى خـ الــــوطــــن الــــعــــربــــي عـ

السياسية  ألوضـــاعـــه  مــفــيــدة  تــكــون  أن  يــمــكــن 

المنهج  هذا  يستند  واالقتصادية.  واالجتماعية 

نظام  المعرفة:  اقتصاد  إلطار  ركائز  أربع  إلى 

ونظام  االبتكار،  ونظام  االقتصادية،  الحوافز 

التعليم، ونظام تقنية المعلومات واالتصاالت.

ــا طــــورت  مــ ومـــــن الـــمـــعـــروف أنـــــه نــــــــادراً 

ــة صـــنـــاعـــات  ــيـ ــربـ ــعـ ــة فـــــي األقـــــطـــــار الـ ــاعـ ــنـ الـــصـ

أو  إنتاج  مثل  الكالسيكية،  المعرفة  اقتصادات 

والتكنولوجيا  اإللكترونية،  المكونات  تجميع 

علي  ويـــذهـــب  األدويــــــــة.  صــنــاعــة  أو  الــحــيــويــة 

السياسات  واصفاً  ذلك،  من  أبعد  إلى  القادري 

االقــــتــــصــــاديــــة الــــعــــربــــيــــة بــــأنــــهــــا اقــــتــــصــــاديــــات 

المعرفة  بها  تذهب  التي  والتجارة  الالصناعة 

المستخدمة  المؤشرات  تتناسب  ال  إذاً،  ســدى. 

العديد  واقع  مع  الصناعي  بعد  ما  مجتمع  في 

Richard Florida, The Rise of the Creative Class: Revisited (New York: Basic Books, 2014).   (١٢)
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يظهران  مثاالن  هناك  العربية(١٣).  البلدان  من 

الــبــيــانــات.  جــمــع  فـــي  و/أو  مــنــهــجــيــة  مــشــاكــل 

تــكــنــولــوجــيــا  مــــؤشــــرات  أن  هــــو  األول  الـــمـــثـــال 

تقدماً  أظهرت  لتونس  واالتصاالت  المعلومات 

الــحــادي  الــقــرن  مــن  األول  الــعــقــد  فــي  إيــجــابــيــاً 

الــوقــت،  ذلــك  خــالل  مــن  مبكر.  وقــت  فــي  عشر 

ــــن الــعــابــديــن  اســـتـــولـــى الـــرئـــيـــس الـــمـــخـــلـــوع زيـ

عنه  مـــســـؤوالً  كـــان  أن  بــعــد  اإلنــتــرنــت  عــلــى  بــن 

واالتصاالت  الحاسوب  لعلوم  اإلقليمي  المعهد 

وأظهر  مرموق.  أبحاث  مركز  وهو   ،(IRSIT)
تــرتــيــب تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات واالتــــصــــاالت 

لحالة  حساسة  ليست  أنها   (ICTs Ranking)
تميل  إنــهــا  حــتــى  والــفــلــتــرة،  والــمــراقــبــة  الــقــمــع 

التقنيات  هــذه  تطبق  الــتــي  الـــدول  صــالــح  إلــى 

القمعية (لذا كان ترتيب تونس عالياً).

االبتكار  بمسوحات  الثاني  المثال  يرتبط 

أو  ــيــــن  ــتــــصــــاديــ االقــ الـــــقـــــادة  آراء  بـــاســـتـــطـــالع 

واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  بمسوحات 

من  العديد  نهوض  المسوحات  هــذه  تظهر  إذ 

مرتبة  مــن  أفــضــل  مــرتــبــة  إلـــى  الــخــلــيــج  أقــطــار 

صحيح،  غــيــر  ــاء  ــ االدعــ هـــذا  األردن.  أو  لــبــنــان 

مفهوم  أســاســاً  تؤفهم  المسوحات  هــذه  إن  إذ 

ــتـــدل عـــلـــيـــه مــــن خـــالل  الـــتـــنـــمـــيـــة بـــطـــريـــقـــة تـــسـ

في  القادة  بعض  آراء  على  باالعتماد  مؤشرات 

للوصول  أكثر  المعنية  االقتصادية  المؤسسات 

اقتصاداتها  تنمية  فــي  العالمية  األســــواق  إلــى 

المحلية.

لخطاب  الرئيسية  اآلثـــار  أحــد  إن  أخــيــراً، 

ــة» هــــــو شــــرعــــنــــة بــعــض  ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــمــــع الـ ــتــ ــجــ «مــ

مفهوم  تعزيز  مع  الحال  كان  كما  السياسات، 

عندما  الدولي  البنك  قبل  من  الرشيد»  «الحكم 

بتجنب  لــه  تسمح  الــتــي  الكلمة  يستخدم  كــان 

الكلمة  باعتبار  «ديمقراطية»،  كلمة  استخدام 

األخيرة أنها مسيّسة. حتى اآلن نحن ال نعرف 

مجرد  هــو  الــمــعــرفــة  مجتمع  خــطــاب  كـــان  إذا 

أن  يــمــكــن  أو  حــقــيــقــي  تــأثــيــر  دون  مـــن  قـــنـــاع 

وفي  المقصودة.  غير  اآلثـــار  بعض  منه  ينتج 

العربية  فــي  أنــه  نذكر  أن  يمكن  الــمــجــال،  هــذا 

االستراتيجية  الدراسات  مركز  دشن  السعودية 

في جامعة الملك عبد العزيز سلسلة من الكتب 

اإللكترونية حول مجتمع المعرفة، حيث سّرنا 

ضعف  تــنــاولــت  الــتــي  الكتب  أحــد  فــي  نــقــرأ  أن 

البحوث  مجال  في  السعودية  المرأة  مساهمة 

في  المرأة  حقوق  انتهاك  عن  للمؤلف  تلميحاً 

كيف  نرى  أن  اآلن  جداً  المبكر  ومن  البلد.  هذا 

بحيث  الــخــطــاب،  هــذا  مــن  المجتمع  سيستفيد 

يــــؤدي ذلــــك إلــــى «إصــــــالح» الــمــجــتــمــع وإنــتــاج 

بحوث قائمة على التفكير النقدي.

نظرة  على  الحفاظ  كغيرنا،  حاولنا،  وقد 

مــتــفــائــلــة عـــن الــمــســتــقــبــل؛ لــكــن إخـــفـــاء الــوضــع 

عــن طــريــق طــقــوس ذكـــر «اقــتــصــاد الــمــعــرفــة» 

لمشكلة  حــالً  باعتباره  المعرفة»،  «مجتمع  أو 

أنــنــا،  بـــيـــَد  بـــالغـــيـــة.  أداة  ســــوى  لــيــس  الـــبـــحـــث، 

إال  يمكننا  ال  االجتماعيين،  الباحثين  وبــعــض 

تعبير  في  األســى  من  الدائم  الشعور  هــذا  نقل 

زمالئنا الباحثين من خالل كلمات خاصة بهم 

عند إلقاء اللوم على «دولة ذات دماغ ميت»(!)، 

الكافية،  غير  واللوجستية  المالية  والـــقـــدرات 

تكن  لـــم  وإن  الــنــظــر.  الــقــصــيــرة  والــســيــاســات 

هذه هي اآلراء الوحيدة، فهذه األحكام السلبية 

الحكومات  بسياسات  تُخدع  ولم  جــداً،  شائعة 

إلــى  تــدعــو  الــتــي  بــالــبــحــث،  المتعلقة  الــضــحــلــة 

(١٣) يتمثّل الجزء األكبر من صناعات بلدان مثل تونس ومصر والمغرب بتخّصصها في التعاقد بالباطن، 

والتي تتطّلب عمليات تحديثية (Up-grading Process) وهذا يختلف عن «الوصفة السحرية» القتصاد المعرفة.
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الدخول بانتصار في اقتصاد المعرفة الجديد، 

بطيب  واحـــتـــضـــان  الــتــخــلــف،  وراءنــــــا  تــاركــيــن 

الموضوع  يتجاوز  وفــوائــدهــا.  العولمة  خاطر 

ــــة  ــدولـ ــ ــقــــد مـــنـــعـــت الـ االمـــــكـــــانـــــات الـــــمـــــاديـــــة، فــ

الــمــهــنــدســيــن واالقــتــصــاديــيــن مـــن مــرافــقــة هــذا 

التغيير. وأصبحت التحديات السياسية كبيرة، 

حققت  التي  الديمقراطية  غياب  ذلــك  فــي  بما 

بيئة حاضنة للنهضة العربية.

أســــــــــــوأ مـــــــن ذلــــــــــك هـــــــو وضــــــــــع الــــعــــلــــوم 

االجــتــمــاعــيــة. فــقــد قـــامـــت الــمــجــالــس الــوطــنــيــة 

الــمــوارد  مــن  ــداً  جــ الــقــلــيــل  بتنقيط  والـــــــوزارات 

بأنها  تتهم  ال  بحيث  العلوم،  هذه  دعم  لتبرير 

تــمــنــع األبـــحـــاث االجــتــمــاعــيــة. فــهــذه الــمــجــالــس 

تـــّدعـــي بــــأن الـــعـــلـــوم االجــتــمــاعــيــة لــيــســت «مــن 

الــطــبــيــعــة نــفــســهــا» لــلــعــلــوم األخـــــرى، وبــالــتــالــي 

البحثية.  البيئة  فــي  الــمــشــاركــة  لها  «يــحــق»  ال 

يذكر  شــيــئــاً  االجــتــمــاعــيــون  الــعــلــمــاء  يــفــعــل  ولـــم 

العلوم  تـــزال  ال  إذ  الـــوضـــع،  هـــذا  عــلــى  للتغلب 

بسبب  تـــمـــارس  جــــداً (لـــم  مـــجـــزأة  االجــتــمــاعــيــة 

إلى  تظهر  ولم  وتعددها،  التخّصصات  تداخل 

الباحثون  وينشر  جامعاتنا)،  في  الوجود  حيّز 

وضمن  الجماعي  العمل  رافضين  جــداً،  القليل 

قيد  على  البقاء  يحاولون  هم  بل  بحثية،  فرق 

وعلى  الــجــامــعــي.  الــنــظــام  فــي  ببساطة  الــحــيــاة 

للعلوم  الــعــربــي  الــمــجــلــس  يــعــتــبــر  عــلــمــنــا،  ــّد  حــ

التي  جـــداً  القليلة  الــمــبــادرات  مــن  االجــتــمــاعــيــة 

تــســعــى إلـــى الــتــغــّلــب عــلــى كـــل هـــذه الــقــضــايــا، 

وإنــــشــــاء تـــمـــويـــل مـــنـــاســـب، وتــشــجــيــع الــعــلــوم 

االجتماعية.

تشخيصنا  تـــبـــّرر  أخــــرى  أســـبـــاب  وهـــنـــاك 

إنــهــا  إذ  االجــتــمــاعــيــة،  الــعــلــوم  لــوضــع  الــســلــبــي 

بـــشـــكـــل مــــفــــرط بـــالـــمـــشـــاركـــة  تــــرتــــبــــط غــــالــــبــــاً 

الــســيــاســيــة لــبــاحــثــيــهــا عـــلـــى حـــســـاب مــحــتــوى 

تخلو  إذ  صحيح،  العكس  (وأحــيــانــاً  أبحاثهم 

نــَفــس  أي  مــــن  الــتــقــنــيــة  االجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــعـــلـــوم 

ــلـــة بـــكـــيـــف تــــم قــطــع  ــاســــي). وهـــــــذا لــــه صـ ــيــ ســ

ــة لــتــكــون  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــلــــوم االجـ ــلـــى الــــعــ الــــطــــريــــق عـ

الكثيرون  زال  وما  البحث،  مجاالت  من  مجاالً 

يــظــنــونــهــا مـــجـــرد «عـــمـــل فـــكـــري» مـــن نــــوع ما 

اإليكولوجيا  عن  مختلفاً  يكون  أن  (المفترض 

وأيديولوجياً. سياسياً  أو الفيزياء) أو نشاطاً 

الــغــريــب، ونــحــن ســـوف نــظــهــر ذلــــك، أن 

البحوث (حتى في العلوم االجتماعية) ما زالت 

ذلك  ولكن  العربي،  الوطن  في  مهّمشاً  نشاطاً 

التدريب  جــودة  غالباً  تتماثل  أن  مــن  يمنع  لــم 

بتَينك  الــعــرب  للباحثين  االجتماعي  والمقطع 

إذ  األمــريــكــيــيــن،  أو  األوروبــيــيــن  زمــالئــهــم  لـــدى 

العشرين  للسنوات  استعادة  نظرة  بإلقاء  إنــه 

عبّر  لقد  رائــعــاً.  التغيير  هــذا  يعتبر  الماضية، 

في  مهندس  ســوري،  أستاذ  المفارقة  هذه  عن 

 ،٢٠١٠ عــام  فــي  مــرة  لنا  بقوله  الــمــواد،  علوم 

الـــيـــابـــان: «لــقــد  فـــي  عـــامـــاً   ١٢ أمــضــى  أن  بــعــد 

في  المستوى  رفــيــع  مــقــاالً  عشر  اثــنــي  أنتجت 

فأنا  الــيــوم،  أمــا  الــيــابــان،  فــي  عــامــاً  عشر  اثــنــي 

عودتي،  منذ  حلب  فــي  عــامــاً  عشر  اثني  أُنــهــي 

ورقــــة  حـــتـــى  وال  نـــشـــر  عـــلـــى  قــــــــادراً  ــــن  أكـ ــم  ــ ولـ

واحدة!». إذاً تشّكل البيئة الفرق، ولذا ستكون 

لفهم  الــهــامــة  الــمــوضــوعــات  هـــي  الــبــحــث  بــيــئــة 

ديناميات البحث.

ثالثاً: فهم ممارسة البحوث

يــحــتــاج الــبــحــث كــنــشــاط اجــتــمــاعــي إلــى 

حكومي  نشاط  معظمه  ألن  سياسي،  اعتراف 

أبعد  إلــى  نــذهــب  أن  وقــبــل  حكومياً.  مــمــوَّل  أو 

هــذا  أن  نـــذّكـــر  أن  الــــضــــروري  مـــن  ذلـــــك،  مـــن 

أشير  كما  الفقيرة،  للبلدان  خاصية  ليس  األمر 
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إلــــى ذلــــك فـــي بــعــض الــتــقــاريــر الـــدولـــيـــة الــتــي 

مستوى  انخفاض  مشبوه،  إصـــرار  مــع  تــؤكــد، 

ولم  كــانــت  لقد  الــخــاص.  القطاع  مــن  التمويل 

حين  فــي  عــامــاً،  نــشــاطــاً  الــبــحــوث  غالبية  تـــزل 

يموَّل االبتكار (R&D) في الشركات عادة من 

ــا، بــلــغــت حصة  ــ الــقــطــاع الـــخـــاص. وفـــي أوروبــ

الــعــامــة أعلى  الــمــيــزانــيــة  الــبــحــوث الــمــمــولــة مــن 

مــنــهــا فـــي الــــواليــــات الـــمـــتـــحـــدة. وبــشــكــل عـــام، 

رغــــم االخـــتـــالفـــات الــكــبــيــرة مـــن بــلــد إلــــى آخـــر، 

هو  للبحوث  األســاســي  التمويل  مــصــدر  يبقى 

في  كذلك  نفسها  والــحــال  العامة.  المؤسسات 

الوطن العربي أيضاً.

والــخــطــيــرة  األصــلــيــة  الــبــحــوث  مــعــظــم  إن 

مــمــولــة حـــكـــومـــيـــاً: يــتــطــلــب الــعــمــل فـــي الــبــنــيــة 

لرصد  الــالزمــة  المراقبة  واقــتــصــادات  التحتية 

الــــمــــوارد الــمــحــلــيــة، مــســتــويــات مـــن االســتــثــمــار 

ــنــه الــشــركــات الــخــاصــة (ولــكــنــهــا دائــمــاً  ال تــؤمِّ

الشركات  إن  حتى  لـــه!)،  الستقبالها  مستعدة 

تكنولوجيات  طـــورت  ربــحــيــة  األكــثــر  الــخــاصــة 

العامة.  الــبــرامــج  مــن  مباشرة  كنتيجة  جــديــدة 

مــن  ــديـــد  ــعـ الـ ألن  ضــــروريــــة  الـــتـــذكـــيـــرات  هـــــذه 

القطاع  من  قوية  مشاركة  إلى  تدعو  األصــوات 

نأخذ  أن  الــضــروري  فمن  ذلــك  ومــع  الــخــاص، 

بعين االعتبار أن القطاع الخاص لم ولن يمول 

أبداً ما يسّمى البحوث األساسية. وهكذا، تؤدي 

في اللعبة،  مهماً  السياسة، بكل معانيها، دوراً 

تخص  الــعــلــمــيــة  الـــســـيـــاســـات  ألن  لــيــس  ولـــكـــن 

الــســيــاســات  مــن  أكــثــر «عــلــمــيــة»  يجعلها  الــعــلــم 

العامة األخرى. وفي الواقع، إن سياسات العلم 

مثل  فوضوية،  سياسات  هي  (والتكنولوجيا) 

الفعل  على  تعتمد  فهي  أخـــرى،  سياسات  أي 

وعلى  السياسية،  التحالفات  وعلى  السياسي، 

استخدام األنشطة العلمية والموارد السياسية. 

السياسية  الطبيعة  بهذه  االعتراف  عدم  ويأتي 

بيروقراطية  رؤيــة  بسبب  العلمية  للسياسات 

للعلم.

الجبهة  هـــذه  عــلــى  إثـــنـــان  جــانــبــان  وثــمــة 

يــســتــحــقــان تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــيــهــمــا: الــمــكــانــة 

النشاط  وأهمية  الدولة،  داخل  للعلم  السياسية 

نفسه.

ــة  ــ دراسـ عـــلـــى  فـــــاســـــت(١٤)  روالن  يــحــثّــنــا 

بالحاجة  يذّكر  عندما  للعلم  السياسي  الموقف 

للنخب  يــمــكــن   (Pact) «اتــــفــــاق»  وجـــــود  إلــــى 

إنــــشــــاءه بــيــنــهــا وبـــيـــن الــســيــاســيــيــن مــــن أجـــل 

نوعاً  «الــغــريــب»  الــنــشــاط  هــذا  الــبــحــث.  تطوير 

مـــن الــحــيــاة الــيــومــيــة،  ــــذي يــبــدو بــعــيــداً  مـــا، والـ

والهياكل  الــبــالد  فــي  السياسية  الــقــوى  تحتاج 

المؤسسية إلى الوصول إلى تفاهم حوله، وإال 

غامضاً  نشاطاً  كونه  البحث،  تطوير  يمكن  ال 

أي  يخدم  ال  غالباً  وهــو  مغلقة،  جــدران  داخــل 

هدف مباشر ومحسوس. األهم من ذلك، أظهر 

جون موتون ورونالد فاست(١٥)، في ما يتعلق 

عــالقــة  ثــمــة  أن  الـــدخـــل،  الــمــتــوســطــة  بــالــبــلــدان 

للبحث  األولـــويـــة  إعـــطـــاء  بــيــن  واهـــيـــة  تــرابــطــيــة 

االستثمار  أو  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  وحجم 

أو أي مورد آخر. إذاً، يعتمد البحث على خيار 

من  ســـيـــاســـي، وعـــنـــدمـــا يــصــبــح الــبــحــث جــــــزءاً 

 Roland Waast, «Savoir et société: Un nouveau pacte à sceller,» dans: Etienne Gérard, ed., (١٤)

Savoirs, insertion et globalisation: Vu du Maghreb (Paris: Publisud, 2006), pp. 373-403.

Johann Mouton and RolandWaast, «Comparative Study on National Research Systems: Find- (١٥)
 ings and Lessons,» in: V. Lynn Meek [et al.], eds., Higher Education, Research and Innovation: Changing

Dynamics (Paris: UNESCO, 2009), pp. 147-169.
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بعض  إعــطــاؤه  يتم  والسلطة،  الــثــروة  ترسانة 

سيكون  األمــر  هــذا  الــحــال،  وبطبيعة  االهتمام. 

ــبـــحـــوث الـــتـــي ســيــتــم  عـــلـــى مــــجــــاالت الـ مــــؤشــــراً 

تفضيلها من قبل سياسة الدولة.

السؤال  هذا  يقودنا  العلم؟  يفيد  ماذا  إذاً، 

نفضل  نحن  العلم؟  يخدم  من  آخر:  سؤال  إلى 

التركيز  خالل  من  هنا،  الثاني  السؤال  معالجة 

عـــلـــى قــضــيــة مــعــيــنــة حـــــول مــــالءمــــة الــمــعــرفــة 

هذه  أن  لنا  ويبدو  المجتمع.  لحاجات  العلمية 

الهامشي  لالهتمام  تفسيرنا  صميم  في  مسألة 

وبشكل  واألردن،  لبنان  فــي  بالعلوم  النسبي 

توّلد  المالءمة  فغياب  العربي.  الوطن  في  عام 

العلمية  والجماعة  المجتمع  يصل  لــم  األزمـــة: 

يــكــون  أن  لــلــبــاحــثــيــن  يــمــكــن  بـــأنـــه  قــنــاعــة  إلــــى 

لديهم حلول باستخدام العلوم لمشاكل التنمية 

العالمي،  االقــتــصــاد  فــي  واالنـــدمـــاج  والــتــحــديــث 

مهما سّمينا هذه األهداف الوطنية الكبرى.

لـــقـــد تــابــعــنــا الـــمـــســـار الـــفـــكـــري ألنـــطـــوان 

نحو  عــامــاً  تــحــركــاً  زحـــالن الـــذي أكــد أن هــنــاك 

عليه  نتفق  وهــذا  العلمية،  األنشطة  من  المزيد 

األبحاث  تطوير  ينبغي  لماذا  بيّن  كما  جميعاً، 

المزيد  إلــى  زحـــالن(١٦)  كتاب  ويدعو  العلمية. 

إلى  األمـــر  هــذا  ويستند  واالبــتــكــار.  البحث  مــن 

تــشــخــيــص ضــعــف مــســتــوى الــبــحــث الــعــلــمــي، 

االبــتــكــار  و/أو  الــعــلــم  أن  فـــي  رغــبــة  وتـــرافـــقـــه 

مسألة  الــمــطــاف  نــهــايــة  فـــي  تــصــبــحــان  ســـوف 

زحـــالن  يــشــيــر  الــعــربــيــة.  لــلــبــلــدان  أولـــويـــة  ذات 

على  يــعــِط  لــم  عــربــي  بــلــد  أي  أن  إلـــى  صــراحــة 

من  يستحقهما  ما  والتكنولوجيا  العلم  اإلطالق 

األهــمــيــة، عــلــى الــرغــم مــن الــكــالم عــن ضـــرورة 

بحقيقة  مرتبط  ذلــك  أن  أيــضــاً  ويــذكــر  الــعــلــم. 

مثل  استراتيجي  هــدف  أي  يخدم  ال  العلم  أن 

الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي، وتـــغـــذيـــة الـــشـــعـــب، وضــمــان 

أمــنــهــم، ودعــــم األنــشــطــة االقـــتـــصـــاديـــة. ويــصــر 

زحـــــــالن عـــلـــى أنـــــه يــنــبــغــي االعـــــتـــــراف بــالــعــلــم 

الــبــالد،  ســيــادة  ستضعف  وإال  والتكنولوجيا، 

وفي حين أنه مهتم أن يفهم لماذا تم تهميش 

األبحاث بشدة، إال أنه لم يبحث لماذا حدث ما 

حدث بهذه الطريقة.

ــــرورة  ضـ ــــى  إلـ فـــقـــط  ــدعـــو  نـ هـــنـــا ال  نـــحـــن 

ــبــــحــــوث الـــتـــي  ــبــــحــــث، ولــــكــــن إلــــــى إجـــــــــراء الــ الــ

أهـــــداف  أو  ــاديـــة  ــتـــصـ اقـ أهـــــــداف  لـــديـــهـــا  لـــيـــس 

الـــبـــحـــوث  إن  إذ  مــــبــــاشــــرة،  ــيــــة»  ــيــــجــ ــتــــراتــ «اســ

يــحــركــهــا الــفــضــول الــــذي هـــو أحــــد الــمــقــّومــات 

ذلــك  يــــؤدي  أن  ويــمــكــن  للمستقبل.  الــرئــيــســيــة 

غير  اقتصادية  ومزايا  أساسية  اختراقات  إلى 

غير  نتائج  إلــى  يــؤدي  أن  يمكن  كما  مباشرة. 

الفشل،  ولكن  مسدود،  طريق  إلى  أو  متوقعة، 

كبيراً،  إنجازاً  يكون  أن  يمكن  الحالة،  هذه  في 

إلـــى أنـــه يــلــزم الــســعــي إلعــــادة فــتــح سبل  نــظــراً 

نــكــرر هــنــا أغنية  أنــنــا  أخــــرى. ويــبــدو  أســاســيــة 

فيها  البعض  يجد  قــد  بسماعها  الــتــي  قــديــمــة، 

من  بــائــدة  مطالبات  باعتبارها  قــديــمــاً،  طــــرازاً 

أســاتــذة الــجــامــعــات الــذيــن يــدافــعــون فــقــط عن 

من  نوع  ثمة  العربي،  الوطن  في  مؤسساتهم. 

أيضاً  تتغذّى  التي  البراغماتية  الفائدة  تعويذة 

عــلــى فـــكـــرة أنــــه يــجــب «هـــنـــدســـة» الــمــســتــقــبــل، 

من  كبير  قـــدر  إنــتــاج  إلـــى  أدى  مــا  غــالــبــاً  الـــذي 

تختلف  ال  ولهذا  منها،  طائل  ال  التي  البحوث 

األخــرى  البلدان  من  كثير  عن  العربية  البلدان 

والفكر  االبتكار  فيها  يفّضل  ال  التي  العالم  في 

الــنــقــدي. فـــإن قــلــة األبـــحـــاث الــتــي تــم الــتــحــدث 

وشكلها  الباحثين  مــقــابــالت  معظم  فــي  عنها 

ــذلـــك بــســبــب نــقــص  وطــبــيــعــتــهــا هــــي لــيــســت كـ

(١٦) زحالن، العلم والسيادة: التوقعات واإلمكانات في البلدان العربية.
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الموارد، ولكن بسبب عدم وجود الجرأة، وعدم 

الــتــنــظــيــم، وضــعــف الــجــمــاعــة الــعــلــمــيــة، وغــيــاب 

بــاســتــور:  لـــوي  مـــرة  قــالــهــا  وكــمــا  استقالليتها. 

«تــســتــحــوذ الـــفـــرص فــقــط الــعــقــول الــمــحــّضــرة 

يجد  أن  فليمنغ  أللكسندر  ممكناً  يكن  لم  لها. 

دؤوب  بــحــثــي  بــنــشــاط  يــقــم  لـــم  لـــو  الــبــنــســلــيــن 

تلّوثت  لــقــد   .(Antiseptic) الــمــطــهــرات  حـــول 

بمحض  الــكــيــمــائــيــة  ــمــــواد  الــ لــبــعــض  زراعــــاتــــه 

الحق  وقــت  في  فليمنغ  تحديد  ولكن  الصدفة، 

يكن  لــم  الــمــواد  هــذه  مــن  البكتيريا  لــمــضــادات 

وانفتاح  منهجي  لبحث  نتاجاً  كان  بل  صدفة. 

وّجه الباحث في مسار مّهد الكتشافات مماثلة 

تنتج  أن  غريبة،  ظاهرة  وهذه  الصدفة،  تالية. 

االختراعات في وقت واحد، أو تنتج نتائج غير 

فوائد  تنتج  أو  مدهشة،  ابتكارات  أو  متوقعة، 

هذه  مــن  بعضاً  إن  هائلة.  وثقافية  اجتماعية 

هي  قياسها،  صعوبة  من  الرغم  على  الفوائد، 

واضحة تماماً: النتيجة األولى، وقبل كل شيء 

هي جذب الشباب إلى البحوث، وزيادة الوعي 

شــراؤه  يمكن  شــيء  كل  ليس  أن  حقيقة  حــول 

الــحــقــيــقــي  الــبــحــث  وأن  حــــدودنــــا،  خـــــارج  مـــن 

ــــل االســـتـــقـــالل  واألصــــلــــي هــــو األســـــــاس مــــن أجـ

أيضاً  وهناك  والثقافي.  والسياسي  االقتصادي 

أمر غريب، وغالباً ما هو ضمني، وهو االعتقاد 

جانباً:  يترك  أن  ينبغي  المفيد  غير  البحث  بأن 

الملّحة  المهام  حول  فقط  البحث  توجيه  يجب 

لتنمية البالد، ونجد هذه الظاهرة لدى البلدان 

يدفعنا  الــــذي  هــو  األمــــر  وهــــذا  الــمــهــيــمــنــة.  غــيــر 

السلطة  هي  هل  ذلك؟  يقرر  من  التساؤل:  إلى 

أم  مفيدة  الحرب  كانت  إذا  تقرر  التي  نفسها 

ال؟

هو  األخــيــر  الــســؤال  هـــذا  أن  نعتقد  نــحــن 

والتوظيف،  الــقــرارات،  تمويل  المسألة:  جوهر 

والنشر، والتوعية، ونقل التكنولوجيا واألنشطة 

التي تتعلق بمصالح متباعدة وعوالم اجتماعية 

يخلق  أنــــه  فـــي  الــبــحــث  قــــوة  تــتــجــلــى  مــخــتــلــفــة. 

اجتماعياً:  المختلفة  العوالم  هــذه  بين  روابـــط 

مــخــتــلــف الـــطـــبـــقـــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــمـــواقـــع، 

أداة  إنــه  والموضوعات.  والمصالح،  واألمــاكــن، 

قـــويـــة جـــــداً، ولـــيـــس فــقــط ألنــــه يــخــلــق جـــســـوراً 

إلى  يدعو  أيضا  وإنما  األطـــراف،  مختلف  بين 

ذاتها.  التنمية  حول  مختلفة  بطريقة  التفكير 

من هذه الجوانب ال يمكن فهمها إال من  إن أياً 

خالل التركيز على كيفية ممارسة البحث.

وهذا هو بالضبط ما تعتزم هذه الدراسة 

تحقيقه: دراسة بعض الممارسات البحثية في 

الوطن العربي من خالل حالتي لبنان واألردن، 

حيث كان لدينا العديد من المقابالت، وخاصة 

على  أيضاً  اطلعنا  لقد  االجتماعية.  العلوم  في 

والــهــدف  الــعــربــيــة.  للبلدان  المؤسسي  الــوضــع 

الفشل،  أو  النجاح  على  التركيز  عــدم  هو  هنا 

 (Janus-like Face) يانوس  وجهي  فحص  بل 

بين  المتموضعة  العربية  بالبحوث  المتمثلين 

يحمال  أن  يمكن  واللذين  واإليجابية،  السلبية 

المحلي  الــمــجــتــمــع  مـــالءمـــة  مــحــتــمــلــة:  مــفــارقــة 

نقدياً  تحليالً  نــقــدم  أن  بــذلــك  ــوّد  نـ والــتــدويــل. 

لدور البحوث وديناميتها، وليس لتقييمها.

أنها  الــعــربــيــة،  الــبــلــدان  مــعــظــم  بـــدت  لــقــد 

فــشــلــت فـــي إحـــــداث تــغــيــيــرات فـــي الــســيــاســات 

البحث،  مأسسة  تتحقق  ولم  هنا.  نذكرها  التي 

يتم  لــم  وغــالــبــاً  العلمية.  الــجــمــاعــة  تــشــّكــل  ولـــم 

الــتــخــطــيــط لــــألمــــور االجـــتـــمـــاعـــيـــة والــســيــاســيــة 

ــوأ مـــن ذلـــك،  ــ بــاســتــخــدام الــبــحــث الــعــلــمــي؛ أسـ

لــم تــنــدمــج الــبــحــوث مــع الــقــضــايــا االجــتــمــاعــيــة 

ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن  والـــســـيـــاســـيـــة الــمــحــلــيــة. وعـ

ــالـــب  ــغـ األنــــظــــمــــة االســـــتـــــبـــــداديـــــة تــــعــــزز فـــــي الـ

عمياء  أنــهــا  إال  لــلــتــنــمــيــة،  الــداعــمــة  الــســيــاســات 
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عملها  ويقتصر  الجامعية،  البيئة  مشاكل  عن 

ــمـــدى:  عـــلـــى أهـــــــداف الـــســـيـــاســـات الـــقـــصـــيـــرة الـ

العامة،  المختبرات  وتجهيز  الــتــمــويــل،  نقص 

ويبدو  التعبير.  وحــريــة  الــنــقــدي  الفكر  وقــمــع 

الباحثين  من  متفرقة  صغيرة  أفواجاً  هناك  أن 

الـــذيـــن يــعــمــلــون في  عــالــيــاً  الــمــدربــيــن تـــدريـــبـــاً 

يكون  وربــمــا  الــعــامــة،  الــبــحــوث  مــراكــز  بــعــض 

ذلــــك هـــو الــمــســار الــوحــيــد لــلــبــحــث. ولــــم تكن 

الموضع  أبــداً  الجامعات  من  الساحقة  األغلبية 

لم  ذاتـــه،  الــوقــت  وفــي  أيــضــاً،  للبحث  األســاســي 

التي  العلمية  للجماعة  جـــّدي  بــنــاء  هــنــاك  يكن 

وســيــاســيــاً،  افــتــقــدت االعـــتـــراف بــهــا اجــتــمــاعــيــاً 

ذلك  كــان  الجماعات،  بعض  إنشاء  تم  وعندما 

بــاخــتــصــاص أكــاديــمــي مـــا، مع  مــتــعــلــقــاً  غــالــبــاً 

الداخلية  االجــتــمــاعــيــة  الــتــبــادالت  آلــيــات  ضــعــف 

التعاون  وعشوائية  واالجــتــمــاعــات)،  (المجالت 

بالممارسات  االعتراف  عدم  أحياناً  بل  الدولي، 

(الــمــدارس  التدريب  مؤسسات  داخــل  البحثية 

الظواهر  هــذه  كــل  تأثير  وكـــان  والــجــامــعــات). 

العربية  الــبــلــدان  معظم  أصــبــحــت  لــقــد  مـــدمـــراً؛ 

عــمــيــاء عــمــا يــحــدث مــن حــولــهــا، وحــتــى داخــل 

الخاصة  الطبيعية  البيئات  وفــي  مجتمعاتهم 

بها.

وعالوة على ذلك، سمعنا داخل الجامعات 

تعززت  التي  الملّحة  المطالب  البحوث  ومراكز 

والمزيد  التوظيف،  مثل  العربية،  الــثــورات  مع 

مـــن حـــريـــة الــتــعــبــيــر، والـــمـــزيـــد مـــن اإلمــكــانــات 

مــطــالــب حــول  ــراراً  ــ لــلــجــامــعــات. إنــنــا نــســمــع مــ

الـــبـــحـــوث،  لــنــظــم  أفـــضـــل  إدارة  ــــى  إلـ الـــحـــاجـــة 

بطيئة،  ــة  ــ إداريــ عــمــلــيــات  هــنــاك  أن  إلـــى  نـــظـــراً 

مستشر،ٍ  وفــســاد  األعــبــاء،  ثقيلة  وبيروقراطية 

ــرار مــبــهــمــة. كـــل هــــذا هو  ــقـ وعــمــلــيــات صــنــع الـ

البحثية  للوحدات  المؤسسي  الهيكل  من  جزء 

إنها  الجامعي؛  الحرم  داخــل  أساساً  تقع  التي 

تؤدي إلى ضعف اإلجراءات اإلدارية التي تؤثر 

بــشــكــل مــبــاشــر فـــي الـــبـــحـــوث، وخـــاصـــة داخـــل 

الجامعات 


