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أولوايت البحث السوسيولوجي يف العامل العريب
حتليل، مواقف ومقرتحات

 أ.د. حسن رشيق1

مناقشات  إجراء  يقتضي  دوران كباحثني  املعرفة،  ونقل  األحباث  نشر  إىل  ابإلضافة 
منتظمة حول ممارساتنا األكادميية  وإنتاجاتنا املعرفية سواء تعلق األمر ابحملتوايت، ابلفاعلني، 
وضوًحا  أكثر  لرؤية  جمتمعاتنا.  معرفة  يف  ابملسامهة  أو  السياسي  ابلسياق  ابملؤسسات، 
إلنتاجاتنا يف العلوم االجتماعية، حنن حباجة إىل درا سات تركيبية منتظمة، والستشارف 
املستقبل حنن حباجة إىل تقييمات متعددة تساعدان على رسم »خرائط طريق« ملستقبل 
العلوم االجتماعية يف العامل العريب. يف هذا النص، أتفحص أولوايت البحث السوسيولوجي 
يف العامل العريب. ونظرًا لضيق املساحة والوقت املخصَصنْي له، وللطبيعة الرباغماتية للسؤال 
)استعملت كثريًا أفعااًل مثل »ينبغي«، »جيب«(، تبّنينا هنًجا توضيحًيا  أكثر منه استقرائيا.  

العلمية  املعرفة  وسوسيولوجيا  عام  بشكل  املعرفة  سوسيولوجيا  من  مستوحاة  أسئليت 
أو  فرادى  لباحثني،  واجتماعي  فكري  البحث كنشاط  بشكل خاص2. هكذا سأتناول 
هذا  ضمن  وأيديولوجية.  أخالقية  نظرية،  توجهات  ذات  علمية،  مجاعات  يف  منظمني 
اإلطار العام املبسط، سأطرح على التوايل أسئلة متعلقة بطريقة تقييم اإلرث السوسيولوجي، 

1 (   أنثروبولوجي، جامعة احلسن الثاين، الدار البيضاء.

2 (  Mannheim, Karl. Ideology & Utopia, An Introduction to the Sociology 
of Knowledge, translated from the German by Louis Wirth and Edward 
Shills. San Diego : A harvest Book, 1985. Merton, Robert King. Social 
theory and social structure. Glencoe, Ill. : Free Press, New York, The Free 
Press, 1968.
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ابلتوجهات النظرية للباحثني، بعالقاهتم مع حميطهم االجتماعي والسياسي، ابلعالقة بني 
للبحث  )التحتية(  االجتماعية  ابلبنية  تسميته  ميكن  ما  بدراسة  وسأهني  واللغة.  البحث 
العلمي واليت متثل أولوية قصوى وشرطًا أساسًيا لتدعيم وحتسني املنتج  العلمي. سأتطرق 
الشبكات  يف  الباحثني  اندماج  درجة  على  ُمركزًا  السوسيولوجي  البحث  ملأسسة  حينها 
واجلماعات العلمية. أعرتف أنين أشعر ببعض اإلحباط إلداركي حدود هذه املسامهة اليت 

أعتربها خطاطة فقط آمل أن تسمح إبجراء مزيد من الدراسات املتعمقة.

أقرتح تنظيم عرضي حول األولوايت التالية:
ـ تطبيق نفس املقرتابت على اإلرث العلمي كيفما كان مصدره.

ـ حتديد توجهاتنا النظرية بصفة صرحية.
ـ تطوير البحوث االمربيقية املَؤَسسة نظراي.

ـ االنفتاح على احمليط االجتماعي والسياسي.
ـ تعزيز السوسيولوجيا التطبيقية.

ـ البحث وتعدد اللغات.
ـ حتقيق التوازن بني البحوث الفردية والبحوث اجلماعية.

✦ تطبيق نفـ املقرتابت على اإلرث العلمي كيفما كان مصدره

استعماريني،  ابحثني  رحالة،  أجانب،  قبل  من  زال  وما  العربية  البلدان  وصف  مت 
بعد  مسؤولياتنا.  من صميم  اليت سلكها  واملناهج  اإلرث  هذا  دراسة  أكادمييني وخرباء. 
أدبيات   عن  االستشراقي  أو  االستعماري  الطابع  إزالة  حاولت  اليت  النقدية  الدراسات 
العلوم االجتماعية، أعتقد أن أعمال األجانب، سواء كانوا مستعمرين أو مستشرقني أو 
غري ذلك، ال ينبغي أن تكون موضوًعا حصراًي ومنفصاًل ينطوي على أسئلة خاصة هبا 
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متاًما، على العكس من ذلك، أرى أنه ينبغي تطبيق نفس التوجهات النظرية على الباحثني، 
للباحث االستعماري  النظر عن جنسياهتم وتوجهاهتم األيديولوجية، وال شك أن  بغض 
خمتلفة  وأيديولوجيات  أخالقًا  املاركسي  أو  اإلسالمي  أو  العريب  أو  القومي  الباحث  أو 
األيديولوجيا، كيفما كان حمتواها،  توجه  السؤال حول كيف  نفس  ولكن  متعارضة،  أو 
مناهج ونتائج البحث العلمي، جيب أن يطرح على منتجات اجلميع، ويف نفس االجتاه، 
نقرتح أيًضا مراعاة التوجهات النظرية )تطورية، دركاميية ...( للباحثني وكذلك وضعيتهم 
االجتماعية )أستاذ جامعي، خبري، مثقف ملتزم، مسؤول استعماري(. ابختصار، جيب أن 
نعرف ابلنسبة للجميع، ما هي آاثر التوجهات اآليديولوجية والتوجهات النظرية والوضعية 

االجتماعية على املعرفة املنتجة3.

لدينا دراسات تركيبية، وإن كانت اندرة نسبًيا، يف السوسيولوجيا واألنثروبولوجيا يف 
العامل العريب4. نتفهم أن تغطي هذه الدراسات، يف خطواهتا األوىل، عدة جماالت وعدة 
مراحل اترخيية، وأن ختصص صفحات قليلة ألسئلة كثرية، لكن جيب جتاوز هذه النظرة 
العامة واليت تبقى ضرورية يف املراحل املبكرة لتطور العلوم االجتماعية، وجيب علينا االنتقال 
آفاق  االجتماعية،  العلوم  )مستقبل  العامة  العناوين  واستبدال  أعلى،  سرعة  إىل  تدرجيًيا 
السوسيولوجيا، ممارسة األنثروبولوجيا يف العامل العريب أو يف بلد عريب( إبشكاليات أكثر 
دقة: علماء االجتماع والسلطة، النظرايت السائدة، اجلماعات العلمية، العلوم االجتماعية 

واللغة، أدجلة العلوم االجتماعية. 

جتدر اإلشارة إىل أن املقارنة املنهجية بني البلدان العربية تكاد تكون مستحيلة، ومن 
املفهوم أن كل ابحث يفضل مداخل وأسئلة أمهلها أو أغفلها آخرون، وللحصول على 

3 (  رشــيق، حســن. القريــب والبعيــد ، قــرن مــن األنثروبولوجيــا ابملغــرب. ترمجــة حســن الطالــب. الــدار البيضــاء، بــريوت: 
املركز الثقايف العريب، 2018. ص.5231. 

4 (  ابقادر، أبو بكر أمحد وعرايب، عبد القادر، آفاق علم اجتماع عريب معاصر، دار الفكر، دمشق، 2006.
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من  املتعددة، سيكون  أببعادها  العربية  البلدان  السوسيولوجيا يف  أوضح عن حالة  فكرة 
الضروري تطوير دراسات  مجاعية على مستوى البلدان، تكون قابلة للمقارنة على نطاق 

أوسع، املغارب، املشرق، بلدان اخلليج، أو العامل العريب.

✦ حتديد توجهاتنا النظرية بصفة صرحية

من األهم أن ال نكتفي ابلتعليق على أعمال اآلخرين، تفكيكها، انتقادها، إدانتها، 
فمن الضروري ترمجة مواقفنا وتوجهاتنا النظرية إىل أحباث ملموسة حملاولة »النجاح« حيث 
»تعثر« آخرون. يف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل أن ما نفتقده بشكل رهيب يف أحباث 
النظرية  التوجهات  أو  أو توضيح احملددات  العلوم االجتماعية هو استخدام أطر نظرية، 
للبحث )تعبريي املفضل ألنه ينطوي على حرية نسبية للباحث(. وهنا ال نطرح السؤال 
التوطني، فهي ليست مسألة  التأصيل أو  النظرية انطالقا من مفاهيم االسترياد أو  حول 
نسخ علم غريب، أو النظر بعيون الغرابء، أو استبداهلا بعيون األهايل، أو خلق نظرية حملية 
االجتماعية، فهي  العلوم  فإذا كانت هناك حدود يف  تونسية.  عربية، إسالمية، مصرية، 
ليست لغوية وال عرقية وال قومية، ولكنها نظرية وإبيستيمولوجية. لدينا االختيار بني اجلاهز 
لالرتداء والـُمصّمم على املقاس، وأان أفضل القيام أبحباث مصّممة على املقاس دون أحكام 
مسبقة، أو بشكل أدق بوضع أحكامي املسبقة على احملك. حنن بصدد مقارنة، تكييف، 
احلداثة،  العلمنة،  نظرايت  املثال،  سبيل  على  املدروس.  واملوضوع  النظرايت  بني  جماهبة 
والدميقراطية اليت مت بناؤها انطالقا من سريورات اترخيية غربية، ميكن أن تُنتقد يف بعض 

النواحي، حُتسن، أو تُتجاَوز انطالقا من دراسة سريورات اترخيية هتم بلدااًن غري غربية5. 

أن  أيًضا جيب  هنا  ولكن  واملنهجية ضرورية،  النظرية  الدراسات  أن  القول  غين عن 
العربية  األدبيات  من  مستقاة  أمثلة  املطروحة،  النظرية  األسئلة  توضح  وفرية  أمثلة  تضم 

5 )  Rachik, Hassan, “Where Islamists Ditinguish Politics From Preaching”, 
in Oasis, Venice, N°. 18, Decembre, 2013, p. 39-44 
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والعاملية. يف هذا الصدد، نفتقد لألسف للكتب واملداخل النظرية واملعاجم النقدية، وهي 
أدوات ال غىن عنها لتقدمي دراسات تركيبية ألهم األعمال والنظرايت السوسيولوجية، على 
املستويني الدويل والعريب، ويـُحّبذ الرتكيز أيًضا على ختصصات فرعية كسوسيولوجيا األسرة، 

السوسيولوجيا الريفية أو سوسيولوجيا التغري6.

عالوة على ذلك، مييل اإلمهال النظري إىل اعتبار تقنيات البحث )مقابلة، استبيان، 
مالحظة مباشرة( حمايدة وال تتطلب أي مسائلة نظرية. من النادر أن أنخذ يف االعتبار 
هي  ما  تدريس  ميكننا  البحث.  تقنيات  عن  انهيك  واملناهج  للنظرايت  الفلسفي  البعد 
املقابلة املوجهة، واملقابلة شبه املوجهة، وما هو السؤال املفتوح أو املغلق، والسؤال املتعلق 
استعمال  أن  أيًضا وابألساس  نعرف  أن  قبل كل شيء  ينبغي  أنه  أرى  بواقعة.  أو  برأي 
املقابلة افرتض استعداًدا فكراًي وأخالقًيا: احرتام املتحاورين وثقافتهم، كلماهتم واملعاين اليت 
ينسبوهنا ألفعاهلم. كان بعض الباحثني االستعماريني يرتددون يف اللجوء إىل تقنية املقابلة 
معتقدين أهنم الوحيدون الذين ميلكون املعرفة وأن األهايل مل يكن لديهم أي شيء يستحق 
اإلنصات. يف أايمنا هذه، أصبح استخدام املقابلة أمرًا شائًعا جلمع املعلومات واآلراء، بينما 
هي قبل كل شيء مدخل هائل لفهم احلياة االجتماعية والثقافية للمحاورين. من انحية 
االختالفات  االعتبار  أن أيخذ يف  والتعميم جيب  التفسري  أن  االستبيان  يفرتض  أخرى، 
الفردية، ويفرتض قبل كل شيء وجود استقاللية األفراد يف اجملتمع املدروس. هلذا يستخدم 
السوسيولوجيون االستبيان، واندراً ما ُيستخَدم من ِقبل األنثروبولوجيني الذي قام جلهم 

بتعميم نتائجهم على اجلماعات املدروسة أبكملها.

اجلامعيــة  للمداخــل  خمصًصــا  مشــروًعا  االجتماعيــة،  للعلــوم  املغــريب  املركــز  إطــار  يف  بــدأت،   ، الســياق  هــذا  يف    ) 6
)تيختبــووك(. الكتــاب األول صــدر للتــو: حســن رشــيق، السوســيو أنثروبولوجيــا الريفيــة. البنيــة والتنظيــم والتغــري يف املغــارب، 
الــدار البيضــاء، مفــرتق الطــرق، 2019 )ابلفرنســية(. يتكــون مــن جزأيــن: األول نظــري )225 صفحــة( والثــاين يتضمــن 
مقتطفــات توضيحيــة مــن دراســات مغاربيــة وأجنبيــة )130 صفحــة(. لدينــا كتــاب السوســيولوجيا احلضريــة )حتــت الطبــع( 
وكتــب أخــرى سوســيولوجيا األســرة، الدراســات اجلندريــة، نظــرايت ومناهــج علــم التاريــخ ستنشــر مــن قبــل ابحثــني يف املركــز 

املغــريب للعلــوم االجتماعيــة.
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✦ تطوير البحوث اإلمربيقية املؤسسة نظراًي 

النظرية  األعمال  بني  معني  توازن  دون حتقيق  السوسيولوجي  املنتج  ال ميكن حتسني 
البحتة واألعمال اإلمربيقية املستندة إىل نظرية أو نظرايت. أقول هذا وأان أدري اإلكراهات 
اخلاصة ابحلقول العلمية الناشئة، كما ذكرت من قبل ابلنسبة للدراسات الرتكيبية النظرية، 
فإن جزًءا كبريًا من الدراسات اإلمربيقية استكشايف ووصفي يفتقد أي ترسيخ نظري7. أمام 
عامل غري مستكَشف، مييل الباحث، يف نفس الدراسة إىل طرح احلد األقصى من األسئلة 
احملتملة، وكأنه آخر حبث له يف حياته، وهذا يؤدي يف كثري من األحيان إىل دراسات عامة 
للغاية ال تكاد تلمس األشياء املوصوفة، فعلى سبيل املثال، ضاعفت الدراسات األوىل 
النشاط  العمل،   ، الصداقة   ، الفراغ  أوقات   ، املدرسة  الدراسة:  الشباب جماالت  حول 
اجلنسي، السياسة، املال، األسرة، املاضي، املستقبل، صراع األجيال، واالحنراف. وتتغري 
تدرجيًيا هذه الطريقة »النهمة« يف بناء املوضوع حيث تركز الدراسات على عدد حمدود من 
األسئلة متعلقة جبوانب حمددة وحمدودة ملوضوع  البحث، ويف هذا الصدد تبنيت ما كتبه 
إدوارد فيسرتمارك حول تصوره للوصف اإلثنوغرايف: »كثري عن القليل أفضل من قليل عن 

الكثري«.8

هناك صنفان من األحباث جيب جتنبهما: األول يقتصر على األدبيات الغربية )غالًبا 
املرتجم منها إىل العربية( غاًضا الطرف عن أي معطيات، والثاين يدير ظهره ألي نظرية 
منغمًسا يف مصطلحات حملية وأسئلة حملية ال يفهمها غري احملليني، ومع هذا الغلو املزدوج؛ 

7 (  يكشف حتليل مقاالت منشورة بني عامي 2010 و2014 يف مثاين جمالت عربية النتائج التالية: 96 ٪  نظري ، 
6 ٪ إمربيقي، 16 ٪ جيمع بينهما و9 ٪ آتملية ، )ابمية، حممد. العلوم االجتماعية يف  العامل العريب ،أشكال احلضور، 
5102 ص. 75، 26؛ اهلــراس، املختــار، دورايت العلــوم االجتماعيــة العربيــة 2015، 18،17(. يف املغــارب، تقــدم 
دراســة أخــرى لعينــة مكونــة مــن 056 كتــاب نتائــج خمتلفــة: 33٪ نظــري ، و19٪امربيقــي حبــت و44٪ جيمــع بينهمــا. 
) أيــت منصور،هشــام. مراجعــة للكتــاابت السوســيولوجّية ابللغــة العربيّــة يف الــدول املغاربيّــة بــني 2000 و2016. ورقــة 

خلفيــة. بــريوت: املرصــد العــريب للعلــوم االجتماعيــة، اجمللــس العــريب للعلــوم االجتماعيــة، 2017.ص.27(.
8 (  )“ Better much about little than little abut much”(
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حنن ال نتقدم سواء من الناحية املعرفية والنظرية أو من حيث فهم اجملتمعات املدروسة. 
ليس الرهان يف تلخيص النظرايت ونسياهنا بعد عرضها يف مقدمة البحث بل يف استعماهلا 
ينبغي  بذلك،  وللقيام  تفسريها.  أو  أتويلها  وصفها،  املعطيات،  بناء  يف  نقدية  بطريقة 
الرغبة يف مضاعفة األسئلة ووصف كل شيء، كما هو احلال يف عمل  أن نتوقف عن 
استكشايف. حنن نعلم أن من ليس لديه سؤال أو فرضية مييل إىل قطف كل شيء. وعلى 
عكس ذلك؛ عندما يكون الوصف موجًها نظراًي، فإنّنا ال نسجل كل ما نراه ونسمعه، 
الواقعة اخلام على نظرية  الواقع املعيش أو  النظرية. تعتمد فكرة  بل خنتار وفًقا لتوجهاتنا 
إمربيقية متجاوزة، وهي نظرية ختشى »متويه« و«تلوث« الوقائع من قبل النظرية، وميكن 
النزعات  ننظمها الحًقا!«. هذه  أواًل، مث  املبدأ هكذا: »دعوان جنمع معطياتنا  اختصار 
اإلمربيقية تنسى أن ما يُعتقد أنه واقع خام قد سبق أن مت بناؤه وأتويله بصفة ضمنية من 
قبل الباحث واملبحوث. ال جيمع الباحث الوقائع كما جيمع أشياء مادية، بل ينطلق أساًسا 
من التأويالت اليت يقدمها الناس. نفس الشيء ابلنسبة لألرشيف الذي ال ميكن اختزاله 
يف الوقائع أو البياانت اليت يتضمنها، فقد متت كتابته وفًقا لغرض ما، ومعجم معني ووجهة 

نظر حمددة.

توضيح 

لكي ال تظل مسألة العالقة بني النظرية واملعطيات فكرة جمردة، امسحوا يل أن أستقي 
مثااًل من جتربيت امليدانية يف األطلس الكبري )1992.1982(. حاولت أن أفسر اختفاء 
شكل من أشكال املساعدات املتبادلة بني الفالحني  يسمى »تيويزي«، وتعين هذه الكلمة 
ابللغة األمازيغية »املساعدة«، وُترتجم إىل العربية بكلمة »التضامن«. ميكن  للمساعدة 
املتبادلة أن تكون على صعيد اجلماعة أبكملها يف حالة حدوث أضرار جسيمة حيث 
يتوجب على كل فرد ذكر ابلغ )قادر على الصيام( املشاركة يف العمل اجلماعي كإصالح 
قنوات الري بعد فيضاانت. ميكن أن هتم أيًضا طرفًا من اجلماعة، خاصًة ابلنسبة لألعمال 
الزراعية اليت تتجاوز قدرة القوى العاملة العائلية. جتمع بعض األسر جهودها كي حتصد 

مجاعًيا وابلتوايل كل حقوهلا. 
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أثناء وصف سريورة انداثرتيويزي، فهمت بشكل أفضل ما تعنيه من الناحية النظرية 
مراعاة وجهة نظر الفاعل ومصاحله ودوافعه. أوضح يل الشباب أهنم يفضلون اهلجرة للعمل 
)حصاد، قطف الزيتون( يف جنوب املغرب كعمال عرضيني بداًل من املشاركة يف تيويزي، 
وهم ال يرون أي منفعة يف مساعدة اجلريان الذين سيفعلون نفس الشيء مع آابئهم، وقد 

قال أحدهم بوضوح:»ماذا أكسب، بصرف النظر عن الطعام املقدم لنا؟«“ 

يف  واضحة  مشرتكة  مصلحة  العائالت  ألرابب  يكون  مؤسسة  انداثر  نفسر  كيف 
احلفاظ عليها؟ لقد انطلقت من املبدأ األساسي لسوسيولوجيا الفعل الذي يقضي بتفسري 
أواًل ابلسياق  يتعلق  التغري  الفردية. كان  األفعال  من  االجتماعي كنتيجة جملموعة  التغري 
االقتصادي حيث مت تدرجيًيا استبدال العمل التطوعي وتبادل اخلدمات أبشكال جديدة 
يغفل  التضامن  على  اإلصرار  أن  على  التأكيد  جيب  ولكن  األجر،  املدفوع  العمل  من 
العالقات الالمتكافئة بني أرابب العائالت واألبناء الذين يقومون ابلعمل، ويف خضم تغريُّ 
السياق االقتصادي، والفرص املتاحة لبيع قوة عملهم بعيًدا عن القرية يف كثري من األحيان، 
بدأ غالبية األبناء يف رفض العمل اجملاين. كان الشباب يؤاخذ اآلابء على جتمعاهتم املرحة، 
تناوهلم الطعام واحتسائهم كؤوس الشاي بينما هم يكدحون يف احلقول. ما مت تقدميه دائًما 
على أنه تضامن بدأ الشباب يؤّوله على أنه عمل شاق و»استغالل«. هكذا مل أمجع وقائع 
خام بل وصفت أفعااًل اجتماعية ومعانًيا منسوبة إليها )مساعدة اجلريان ، طاعة األب، 
التخلي عن التضامن، العمل خارج استغاللية العائلة(.»نفس الواقعة اخلام«، تويزي، هي 
يف  اجملاين.  العمل  ورفض  التضامن  مدح  تلخيصها يف  ميكن  متناقضة  أتويالت  موضوع 
املاضي القريب، كانت بنية العائلة تعتمد على خضوع االبن للسلطة األبوية وبنية اجلماعة 
على التضامن وتبادل اخلدمات  بني العائالت مستبعدين أي تبادل نقدي، مث متيزت احملطة 
املوالية منذ السبعينات من القرن املاضي ابالستقاللية املمكنة لألبناء بعد انفتاح القرية على 
حميط اقتصادي أرحب، واليت يهيمن عليها تدرجيًيا العمل املأجور. لقد أاتحت هذه الفرص 
اجلديدة للشباب إمكانية تصور تويزي، املقدمة تقليداًي على أهنا عمل تطوعي وتضامين، 

كعمل ال معىن له وغري مرغوب فيه.
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من السهل التقاط وتكرار التفسريات الكلية )Holism( اليت تعتمد على وصف 
أن  املمكن  من  ودوافعها. كان  ومعانيها  الفردية  األفعال  مهملة  اجلماعة،  وتدرس  حنيل 
أفسر انداثرتيويزي من خالل سريورات ماكروسوسيولوجية  مثل اهلجرة الريفية أو تسييل 
االقتصاد الريفي، لكن هذا الصنف من التفسري الذي يربط واقعة ما أبخرى كلتامها تقعان 
على صعيد ماكروسوسيولوجي؛ ما يزال غامًضا طاملا أنه ال يصف كما بينت للتو كيف 
يؤثر تسييل االقتصاد الريفي على الوضعية االجتماعية للشباب، وكيف جيعل تبّنيهم لدوافع 

وأفعال جديدة وختليهم عن سلوكات وقيم تقليدية ممكًنا9. 

✦ االنفتاح على احمليط االجتماعي والسياسي

الوضعية االجتماعية ألي ابحث يدرس جمتمعه ملتبسة، فاختيار موضوع الدراسة كما 
هو احلال ابلنسبة لكل فرتات سريورة البحث يتم يف سياق أكادميي واجتماعي وسياسي 
مبصاحله وقيمه املتضاربة. سيُنظر إىل موضوع دراسة ما كقيمة مشروعة أو كظاهرة منبوذة 
ال تستحق أي اهتمام أو خطرية لن جتلب إال املتاعب. يف البلدان املغاربية اليت كانت يف 
طور البناء الوطين، كان البحث يف الثقافات احمللية )القبيلة، الطرقية، الطقوس( مشبوًها، 
غري مرغوب فيه، بل حمظورًا يف بعض األحيان. اختيار هذا املوضوع أو ذاك هو ابلفعل 

التزام، وقرار ميتزج فيه ما هوأكادميي مبا هو اجتماعي وسياسي.

امسحوا يل أن أقتبس مقطًعا من درس ألقيته قبل أكثر من عشر سنوات:

»من البديهي أن يكرس الباحث وقته لقضااي وموضوعات حتظى لديه ولدى اجملتمع 
الباحث ابلقيم يف  معينة، وتتحكم عالقة  بقيمة  فيه  يعيش  الذي  منه(  )أو لدى شرحية 
اختياره لتلك املوضوعات... فأان أعيش يف جمتمع وأعي أن مرد اختياري ملعظم املوضوعات 
هو كوين ابحثًا أنثروبولوجًيا، وألنين أيًضا مغريب مقيم ابملغرب، مسلم وأمازيغي ومواطن 

9 )  Rachik, Hassan , L’esprit du terrain, Etudes anthropologiques au Ma-
roc, Centre Jacques-Berque, Rabat, 2016,  p. 282-287.



17أولوايت البحث السوسيولوجي يف العامل العريب

وإنسان ...إخل ، جيد نفسه مرتبطًا بنسق معني، ومبجتمع تتنازعه جمموعة من القيم؛ فأن 
أخصص دراسات لطقس القرابن وملمارسات اشتهرت بكوهنا هامشية وبدعية وإىل بدو 
رحل يعيشون على هامش اهلامش وإىل هوايت مجاعية ...إخل، إمنا هو اختيار يتم يف إطار 
نسق تتنازعه جمموعة من القيم. بعض الباحثني قد جيد يف املقابل هذا النوع من الدراسات 

اتفًها خيلو من أي فائدة وقيمة«. 

وفضاًل عن ذلك قد يكون ابحث يف حياته اليومية أو السياسية، وطنًيا أو قومًيا أو 
أمازيغيا... قد ينفر من كل ما يذّكره ابلقبيلة، كما ميكن أن يكون متحمًسا يغمره احلنني 
إىل الفرتة القبلية؛ قد يكون مع تدريس اللغة األمازيغية أو ضده، قد حيظى لديه التعدد 
الثقايف بقيمة ما أو العكس...إخل. إنين وأان أدرس اهلوايت اجلماعية، ال أسعى إلرضاء 
هذه الشرحية أو اإلساءة إىل تلك،كما ال أزعم التزام موقف احلياد يف عالقيت بكل هذه 
القضااي، ولكين أحاول أن أكون قدر اإلمكان حمايًدا بعد اختياري ملوضوع دراسيت، بعبارة 
أو  أمثن كل وضعية سياسية  إنين  الدراسة،  اختياري ملوضوع  قيمي يف  أتقبل  إنين  أخرى 
ثقافية حيث ميكن لألفراد أن يعربوا عن أفكارهم وهوايهتم حبرية...إخل، وال أحط من قيمة 
املمارسات الطقوسية »الشعبية«. لكن مبجرد اختياري للموضوع أحاول أن أهدِّئ من 
روع هواييت املختلفة رغم هشاشتها، ابالعتماد أساًسا على هوييت ابعتباري أنثروبولوجًيا، 
ولكي أختصر، أدرك العالقة بني هواييت املختلفة يف صورة حوار بيين كشخص )جمموعة 
من العالقات االجتماعية متصلة أو غري متصلة ابهلوايت االجتماعية( وكباحث أنثربولوجي 
)وهو دور بني أدوار أخرى إىل جانب انشغاالت تتصل ابالنتساب األكادميي والعلمي 
والفلسفي(. إن نتائج هذا احلوار غري مأمونة، لكنين أحرص عليه، ومتكنين تقاليد العلوم 
االجتماعية، السيما الكتابة، من بنائه. وتشكل إعادة قراءة الباحث إلنتاجاته فرصة كربى 
النصوص اليت  القارئ« ) وهلذا، وبفضل  الكاتب و»األان  تسمح خبلق مسافة بني األان 
أصبحت موضوًعا خارًجا عن الذات، فإن األمر يتعلق حبوار وليس مبونولوج داخلي(.«10

10 (  رشــيق، حســن. »دينامية اهلوايت اجلماعية ابملغرب«، ترمجة حســن الطالب، سلســلة الدروس اإلفتتاحية، الدرس 
الثالث والعشرون، كلية اآلداب، أكادير، 2008،  ص.4-3.
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يقبع يف مكتبه والتواصل  للباحث أن  تتقامسها مجاعة علمية، ميكن  اليت  للقيم  وفًقا 
فقط مع زمالئه ورمبا طالبه )املنشورات واملؤمترات( أو االنفتاح على حميطه االجتماعي 
أو  للباحث  االجتماعية  املسؤولية  أو  االلتزام  عن  نتحدث  احلالة،  هذه  يف  والسياسي. 
السوسيولوجيا العامة11. ميكن  للخروج من الدوائر األكادميية أن يتخد أشكااًل متعددة: 
تقدمي نتائج حبث ما إىل مجهور واسع، املسامهة يف نقاش عام، إلقاء حماضرة، التعبري عن 
الباحثني،  آراء يف وسائل اإلعالم، وختتلف درجة وقوة هذا االنفتاح ابختالف قناعات 

ودرجة انفتاح النظام السياسي ووسائل اإلعالم  ودينامية اجملتمع املدين12. 

 spécifique,( »اخلصوصي«  واملثقف  »الكوين«  املثقف  بني  فوكو  ميشيل  مييز 
universel(. يقابل اخلطاب العام للمثقف الكوين خطاب املثقف »اخلصوصي« املبين 
ملشاكل  السياسة(  علم  النفسي،  الطب  )السوسيولوجيا،  ومتخصصة  معرفة حمددة  على 
حمددة. هكذا أصبح األستاذ اجلامعي منافًسا للكاتب، منوذج املثقف املهيمن حىت حدود 
األربعينات من القرن املاضي13. لدينا إذن صنفان من الباحيثن: األول يتوىل دور املثقف 
»اخلصوصي« من خالل تعبئة معرفته وجتربته للتأثري يف اجملتمع والسياسات العامة )الكفاح 
من أجل املساواة بني اجلنسني، الدميقراطية، تكافؤ الفرص، املساواة بني اللغات(. والثاين 
يلعب دور املثقف الكوين الذي مييل إىل التعبري عن آرائه واختاذ مواقف يف جمموعة واسعة 

من القضااي غريبة عن اهتماماته األكادميية.

11 )  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.
12 )  Rachik, Hassan,  »La métaphore des casquettes: Neutralité et enga-
gement du chercheur«,  in Kerrou, Mohmed, )dir.(, Abdelkader Zghal, 
L’homme des questions, Cérès, Tunisie, 2017, p. 80-90.
13 )  Foucault,  Michel, »La fonction politique de l’intellectuel«, Foucault,  
M.,  in Dits et Ecrits, p.  Paris, Gallimard, 1994, p. 109-114.
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اخنرطت األجيال األوىل من السوسيولوجيني املغاربيني يف القضااي اليت هتم ختصصاهتم 
وكفائتهم مع تعبئة األيديولوجيات والعواطف القومية أو االشرتاكية أو الشيوعية. كانت 
األهداف علمية ويف نفس الوقت سياسية واقتصادية: كان من الضروري وصف البنيات 
الدفاع عنهم ومرافقتهم يف  الفالحني قبل  الريفية قبل تغيريها، وكان من الضروري معرفة 
عملية التنمية الريفية، كان أيًضا الدفاع عن القضية النسائية التزاما مدعوًما بدراسات يف 
العلوم االجتماعية14. هذا يثري مسألة موضوعية الباحث، وكما هو احلال ملعظم األسئلة 
إما  قاتلة،  أحيااًن  ثنائية،  ملعارضات  أسرى  عادة  فنحن  االجتماعية،  العلوم  تثار يف  اليت 
االلتزام أو احلياد؛ إما ذاتية الباحث واملبحوث املؤدية إىل النسبية املطلقة وإلغاء كل واقع 
خارجي أو املوضوعية، ابملعىن الوضعي، اليت تفصل بشكل صارم املوضوع عن الذات، 
ذات ينظر إليها كوسيلة شفافة تستخدم معجًما حمايًدا وتالحظ معطيات خام، أي جمردة 
من األفكار املسبقة للباحث واملبحوث، إّما الغياب التام للباحث املوضوعاين واحملايد يف 
إىل جانب  بعد حداثي،  املا  الباحث  لـ»األان«، لصوت  فيه   املبالغ  احلضور  أو  النص، 

األصوات املتعددة حملاوريه15. 

أرى أنه من غري اجملدي أن خنتار ابستمرار وجهة نظر على حساب أخرى، أن نعارض 
الثنائية، كوظيفة  املعارضات  والذاتية. وظيفة  املوضوعية  واحليادية،  االلتزام  مطلقة  بصفة 
الطريق،  تكون  أن  من  بداًل  الطريق  رسم  على  مساعدتنا  هي  املثالية،  والنماذج  النظرية 
فال ينبغي أن يكون الباحث حمايًدا أو ملتزًما يف املطلق، فهذه أدوار اتبعة ملراحل البحث 
القيمي ليس مطلواًب، حىت من  والسياق السياسي بشكل عام،  لنذُكر مثاًل، أن احلياد 

14 ( رشــيق، حســن.  »املمارســة األنثربولوجيــة  ابملغــرب«، يف أبــو بكــر ابقــادرو حســن رشــيق، األنثربولوجيــا يف الوطــن 
لعــريب، بــريوت، دار الفكــر، 2011،  ص. 141-128.

Rachik, Hassan  et Rahma Bourquia. 2011. »La sociologie au Maroc.« So-
ciologieS [En ligne]. Théories et recherches. Mis en ligne le 18 octobre 
2011. Consulté le 03 avril 2016. http://sociologies.revues.org/3719. 

15 )  Clifford, James and Marcus, George )ed.(, Writing Culture the Poetics 
and Politics of Ethnography, University of California Press, 1986. 

http://sociologies.revues.org/3719
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ماكس فيرب، عند اختياران ملواضيع البحث. ال أعتقد أننا حبيسو خيارين: مقاربة موضوعية 
أو ذاتية، علم خالص، طاهر ونقي، أو علم مدنس وملوث ابلسياسة واأليديولوجيا، بل 
على العكس، أرى أن الباحث ميكنه أن يضطلع ابلعديد من األدوار اليت التصبح متناقضة 
الناشط، املواطن،  للباحث تقمص أدوار املثقف،  إال حني يلعبها يف نفس اآلن، ميكن 
لكن يف سياقات خمتلفة. ألن خلط األدوار ينتج عنه ارتباك معجمي وأخالقي، كأن نقول 
أشياء عادية يف وسائل اإلعالم أو يف جتمعات سياسية ابسم العلم، أو أن نستبعد من حبثنا 

ظواهر اجتماعية تتعارض مع قناعاتنا السياسية16. 

✦ تعزيز السوسيولوجيا التطبيقية 

أيًضا دور االستشاري وأن يشارك يف حبوث إجرائية، فال  يلعب  للباحث أن  ميكن 
ميكن اختصار السوسيولوجيا  )والعلوم بشكل عام( يف معرفة جمردة هتم خنبة فكرية، وال 
السوسيولوجيا  فئة اجتماعية، أن مييز بني  أو  السلطة أو اجملتمع  يف معرفة مفيدة لصاحل 
املعرفية اليت جتيب على أسئلة علمية والسوسيولوجيا االستشارية أو التطبيقية اليت جتيب 
التنمية البشرية، املساواة االجتماعية، االستقرار، نشر  على أسئلة عملية إجرائية )حتقيق 
االبتكارات(. وهبذا تكون السوسيولوجيا االستشارية أكثر تقباًل ألسئلة اللحظة، وأكثر 
املتزايدة  امللحة  للطلبات  تستجيب  وهي  السياسية،  والعواطف  لأليديولوجيات  نفاًذا 
للمعطيات االجتماعية من قبل املنظمات العامة أو اخلاصة، الوطنية أو الدولية.  ميكن 
أن يكون هذا الطلب مباشرًا يف شكل استشارة، وميكن أن يكون غري مباشر. يف كل 
بياانت  إىل  متزايد  بشكل  املدين  اجملتمع  ونشطاء  السياسيون  الفاعلون  حيتاج  األحوال 
متيل  ودفوعاهتم.  وانتقاداهتم  وأفعاهلم  مشاريعهم  لدعم  وكيفية  ودراسات كمية  إحصائية 
السوسيولوجيا االستشارية إىل اإلعالم واإلخبار والوصف بداًل من التفسري، وميكن اختزاهلا 
يف رهاانت مالية حبتة كما ميكن أن يكون هلا هدف ملتزم ومقاربة نقدية للوضع االجتماعي 
والسياسي، وهذا هو حال الباحثني الذين يلفتون االنتباه إىل ظواهر اجتماعية مثل عمل 

16 )  Rachik, Hassan, »La métaphore des casquettes«, 2017, p. 80-90.
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األطفال الشاق، العنف ضد املرأة، اهلدر املدرسي، األمهات العازابت، تفشي الفساد، 
توسع الفوارق الطبقية. 

خيتلف دور االستشاري بشكل واضح عن دور الباحث17، جيب على االستشاري 
التفسري  أن يسعى إىل حتقيق مصاحل عملية، مقتصرًا على وصف موجز وحد أدىن من 
متقيدا بعدد قليل من األسئلة اإلجرائية، بينما جيب على الباحث تقدمي وصف أو تفسري 
العلوم  أو أتويل ممنهج ومؤسس له نظراًي، واخلوض يف جمال واسع يف السوسيولوجيا أو 
االجتماعية. من حيث املبدأ، الدوران متكامالن. الباحث الذي جيب أن تكون له خلفية 
نظرية وثقافية واترخيية واسعة واخلبري االستشاري الذي يتقن ابلتفصيل ظاهرة معينة. قد 
إنشاء  استشارة بشأن  تقدمي  الريفية  البنيات االجتماعية  يُطلب من سوسيولوجي يدرس 
تعاونيات زراعية. مقارنة خببري متخصص يف التعاونيات أو املنظمات الريفية؛ فإن معرفته 
التقنية والقانونية حمدودة، وعلى العكس من ذلك، فإن اخلبري يفتقر إىل توجهات نظرية 
البنيات االجتماعية، املورفولوجيا االجتماعية، والسلطة احمللية، والزعامة، والرتاتب  بشأن 

االجتماعي، واتريخ البنيات التقليدية.

البحث،  سياق  عن  خمتلف  سياق  يف  تتم  االستشارة  أن  إىل  أيًضا  اإلشارة  جتدر 
ونعين ابلسياق منظومة من املوارد واإلكراهات. تتعلق املوارد األساسية بتمويل الدراسات 
واملسوحات، والتسهيالت اإلدارية، واألجر املغري. توجد أيًضا إكراهات تؤثر على حمتوى 
هذه الدراسات واملسوحات. مقارنة ابلباحث، يلتزم االستشاري مبعاجلة قضااي مل خيرتها 
وتقدمي حلول عملية )توصيات( يف وقت قصري جًدا مع استخدام التقنيات اخلفيفة املناسبة 
مثل استطالعات الرأي، زايرة امليدان واملقابالت اجلماعية، أضف إىل هذا أنه يتم حتديد 
أهداف الدراسة من قبل صانع القرار، وال ميكن للمستشار أن يقرر يف أحسن األحوال 
بسيطًا  يكون  أن  الذي جيب  االستشاري  التقرير  أسلوب  أيًضا  هناك  الوسائل.  يف  إال 

17 (  Robert King. Social theory and social structure. Glencoe, Ill.: Free 
Press, New York, The Free Press, 1968 [1957], p. 261-278.
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وموجزًا ومتوافًقا مع املعجم واملعايري املشرتكة من قبل مجاعة ما من االستشاريني )اهلشاشة، 
اإلقصاء، احلكامة، الشفافية، املقاربة التشاركية، التمكني، املمارسات الفضلى(.

يُتوقع من السوسيولوجي الذي يقوم بدور االستشاري االلتزام بقواعد معينة والتفاوض 
على أخرى،  إنه مدعو لرتمجة طلب املمول إىل لغة سوسيولوجية مبسطة، فال هتم النظرية 
املمول، ولكن ابلنسبة للباحث االستشاري؛ فإهنا شعلته املرشدة اليت يقوم بتعبئتها ضمنًيا 
الدراسة  أن  ذريعة  النظرية حتت  اخللفيات  نتجاهل  أن  من  فائدة  ال  أنه  وأعتقد  وسراًي، 
تطبيقية، فهي ضرورية ومفيدة لكل عمل إجرائي، إذ كيف نتحدث عن املقاربة التشاركية 
دون أن يكون لدى االستشاري  فكرة بسيطة عن منطق الفعل اجلماعي، نظرية الزعامة؟ 
كيف نتحدث عن اإلقصاء دون االعتماد على النظرايت االجتماعية لإلقصاء، ونظرايت 
الرابط االجتماعي؟ كيف نشتغل على االبتكار التقين يف املناطق الريفية دون تعبئة نظرايت 

التغري االجتماعي وسوسيولوجيا نشر االبتكار؟   

قد  والسياسي  املدين  اجملال  يف  والدولية  الوطنية  املنظمات  نشاط  أن  املعروف  من 
العملي  البعد  لتقدير  للباحث  فرصة  هذه  االستشارية.  البحوث  سوق  تنامي  يف  ساهم 
تعزيز  للسوسيولوجني دور يف  أن   أعتقد  اجتماعًيا.  النظرية، وفرصة جلعله مفيًدا  ملعرفته 
الباحث   بقبعة  أن من واجبهم االحتفاظ ابستمرار  أعترب  التطبيقية؛ لكين  السوسيولوجيا 
حتت قبعة االستشاري، وهذا انبع من مسؤولية أكادميية وأخالقية وسياسية، بدون هذا، 
شيء،  على كل  الشرعية  وإضفاء  شيء  وتربير كل  شيء  قبول كل  لالستشاري  ميكن 
فلألسف، هناك احتمال كبري إلغراء املال، وامنحاء دور الباحث لصاحل دور االستشاري، 
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خاصة يف البلدان اليت تدهورت فيها احلالة املادية للباحثني18.

✦ إما أن يكون البحث متعدد اللغات أو ال يكون 

بعيًدا عن كيل الثناء أو النقد اجملانيني لتعريب العلوم االجتماعية؛ ينبغي دراسة آاثره 
احلالية واحملتملة على البحث وتدريس هذه العلوم. أشد اآلاثر يتمثل يف عزلتها، ويف رضى 
إال ابحثون  يفهمها  ال  هذا،  حملية، وسأكرر  بلغة  حملية  قضااي  مع  التعامل  الباحث يف 
حمليون. يف عامل تسوده العوملة، والتهميش املتزايد »لّلغات احمليطية« )البعيدة عن املركز(، 
فإن الرتايق األجنع الستخدام اللغة العربية بشكل أفضل يف العلوم االجتماعية هو حماربة 
أي عزلة لغوية. نظرة على مراجع الباحثني كافية لتقدير الدرجة األدىن من االنفتاح اللغوي 

)قراءة، حتداًث وكتابة(19.

هناك  العربية؟  إىل  فمن سيرتمجها  العربية،  ابللغة  االجتماعية  العلوم  اجلميع  تعلم  إذا 

18 )  “A glance at the profiles of the consultants conducting policy research 
for state and international organizations reveals that around three-quarters 
have never published in academic journals or books. There are no traces of 
fieldwork and most of the outputs recycles the work of others knowledge. 
these consultants seem to be lacking consistent reflexivity”. )Sari Hanafi 
and Rigas Arvanitis, Knowledge production in the Arab world, London, 
Routledge, 2016, p. 220.(

انظر ايضا:
El-Kenz, Ali, »Les sciences sociales dans les pays arabes,« ESTIME )6 Juin 
2005(, 

19 (  غالبيــة الكتــب )59٪( يف السوســيولوجيا يف املغــارب تنشــر ابللغــة العربيــة ) 2142  مــن أصــل 3614  كتــااًب(. 
وقــد مت ختفيــض هــذه القائمــة األوليــة املنشــأة وفــق مفهــوم واســع للسوســيولوجيا إىل 757 كتــااًب منهــا 419 للمغــرب 
و174 لتونــس و164 للجزائــر. وتبعــا للدراســة ذاهتــا، فــإن نســبة املراجــع الببليوغرافيــة ابللغــة العربيــة تــرتاوح بــني ٪68 
واملغــرب ٪48  تونــس  ســجلت  ابلفرنســية،  ابملراجــع  يتعلــق  فيمــا  تونــس.  املغــرب و34٪ يف  اجلزائــر و38٪ يف  يف 
واجلزائــر 22٪. ومازالــت املراجــع ابللغــة اإلجنليزيــة ضعيفــة خصوصــا يف اجلزائــر )2%( مقارنــة بتونــس )13٪( واملغــرب 
)10٪(. )أيــت منصور،مراجعــة للكتــاابت السوســيولوجّية ابللغــة العربيّــة يف الــدول املغاربيّــة بــني 2000 و2016، 

26ـ27(. 2017.،ص.5، 
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ضرورة ملحة إلجراء تفكري منتظم يف ترمجة الكتب األساسية يف العلوم االجتماعية إىل 
  “anomie” اللغة العربية، ولسوء احلظ؛ فإن السوق مليء برتمجات متسرعة. إن ترمجة
طويلة،  والالئحة  اإلجتماعية،  ابحلقيقة   “fait social”و ابالرتباك  املعايري(  )فقدان 

جيب أن يدفعنا إىل ختيل ما يفتقده القارئ العريب حني يقتصر على لغته20.

يبدو أن الباحثني أكثر واقعية، فقد كشفت دراسة حديثة )87 ابحثًا عربًيا و987 
منشورا( أن 67٪ من الباحثني أكملوا دراساهتم ابللغة العربية، وكلما تقدموا يف الدراسة 
كلما اخنفضت نسبة استعماهلم هلا )52٪ لدرجة املاجستري و32٪ للدراسات الدكتورالية(، 
للمستوايت  وفًقا  تراوحت  حيث  اإلجنليزية،  اللغة  استعمال  نسبة  ترتفع  العكس  على 
الثالثة، من 15٪ إىل 29٪ مث 52٪، وتراوحت اللغة الفرنسية بنسبة أقل، بني ٪15 
و13٪ )املاجستريو الدكتوراه(. ابلنسبة لنفس العينة، تعرف لغة النشر حتواًل لصاحل اللغة 
العربية )54٪( مقارنة ابللغة اإلجنليزية )37٪( والفرنسية )9٪(.أما ابلنسبة للذين ينشرون 
أبكثر من لغة )40٪ من العينة(، فقد احتلت اللغة العربية املرتبة األوىل )55٪( فاإلجنليزية 
)27٪( مث الفرنسية )18٪(، دليل آخر على براغماتية مجاعات من الباحثني يكمن يف 
اختيارهم نشر جمالهتم بلغتني )إنسانيات يف اجلزائر( أو أكثر )هيسپريس متودا يف املغرب(. 

تعد التعددية اللغوية إحدى أسس البحث اجليد، فإما أن يكون البحث متعدد اللغات 
أو ال يكون، وميكن أن ختتلف نسب اللغات من دراسة إىل أخرى، لكن األهم أن يكون 
لدى الباحث القدرة على الكتابة والقراءة بثالث لغات على األقل. حنن جمربون على جتنب 

20 ( »... مت تطبيــع السوســيولوجيا الــيت ُدرســت واألعمــال امليدانيــة املنجــزة ابللغــة العربيــة منــذ ســنة 1984 إىل أايمنــا 
هــذه خبطــاابت وتنظــريات تقريبيــة ومشــوهة أنتجــت مــن قبــل املرتمجــني واملؤولــني املصريــني بينمــا اســتلهمت األعمــال الــيت 
أنتجــت ابللغــة الفرنســية مــن اإلطاريــن املفاهيمــي والنظــري املســتمد مــن التقليــد الفرنكفــوين ـ اجلزائــري. يــوازي هــذا التمييــز 
املبالــغ فيــه تشــكل عاملــني أكادميــني متوازيــني : عــامل ذوتقليــد فرنكفــوين متصــل ابلشــبكات املغاربيــة والفرنســية وعــامل 
حملــي ومنغلــق«. )الزبــري، عــروس، »مدخــل يف املمارســة السوســيولوجية وواقعهــا : املدرســة اجلزائريــة منوذجــا«. يف حنفــي، 
وبنغربيــط ـ رمعــون وجماهــد، 2014 مســتقبل العلــوم االجتماعيــة يف الوطــن العــريب، .ص. 179-180.انظــر ايضــا 
حنفي،ســاري، »اإلفنتــاج املعــريف اإلجتماعــي الفلســطيين: التمويــل واحملــددات الوطنيــة«، يف حنفــي، وبنغربيــط ـ رمعــون، 

وجماهــد. مســتقبل العلــوم االجتماعيــة يف الوطــن العــريب،2014،. ص. 252-250(.
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العزلة اللغوية يف التعليم والبحث، وطرح سؤال اللغة يف العلوم االجتماعية دفاًعا عن اهلوية 
يهمش يف غالب األحيان أسئلة جوهرية ذات صلة وثيقة ابلبعد النظري واإلمربيقي إلنتاج 
معرفة سوسيولوجية، وتعد القراءة والتعلم والتدريس والنشر بلغات متعددة ضرورة فكرية، 
قبل أن تكون خيارًا عملًيا للتواصل مع أكرب عدد ممكن من الزمالء والوصول إىل أكرب 
عدد ممكن من الكتب واألرشيفات والنشر يف أرقى اجملالت، وال ميكن اختزال اللغة يف هذا 
النوع من الوظائف، فهناك العديد من األسئلة اليت ينبغي طرحها حول اللغة، وابلتحديد 
الكتابة كوسيلة للحفاظ على املعلومات، للوصف، وللتفكري، ومن بني األسئلة املطروحة 
معرفة ما إذا كان ميكن للباحث وصف ثقافة معينة بلغة أجنبية، وهي مسألة تثار عموًما يف 
األنثربولوجيا، وقد يتساءل السوسيولوجي العريب أيًضا عن إمكانية وصف »واقع جمتمعه« 
بلغة أجنبية؟ هنا أيًضا، أجتنب التبسيط الذي يؤدي إىل وجهات نظر متطرفة. ابلنسبة 
للبعض، املعادلة سهلة: العني العربية فقط هي اليت ميكن أن تدرس الواقع العريب من خالل 
اللغة العربية، وهو ما أنتقده بشدة، إذ ال ميكن اعتبار القرب من واقع ولغة ما ضمااًن أو 
شرطًا للمعرفة احلقيقية، فأُلفة الباحث تعد يف الوقت نفسه مورًدا ُيسهل الولوج إىل ثقافة 

جمتمعه، وحجااًب قد خيفي جوانب ثقافية تبدو بديهية21. 

يُفرتض أن للظواهر قيد البحث هوية عربية وأن اللغة العربية اليت تصفها واحدة، هوية 
حيددها بعض الباحثني واملفكرين بشكل مطلق، وأعتقد أن علينا أن نتجاوز هذه الرؤية 
املوحدة وأن نركز على االستعمالت املختلفة لّلغة العربية كاألساليب اليت تسمح هبا أو 
نبتدعها 22. ليست اللغة واقًعا خارًجا متاًما عن الباحث ما عدا إذا رغب يف ذلك، وهي 
ال تُفرض عليه ألن اخليارات خمتلفة. قد نرغب يف أن نكون موضوعيني، وأن نستخدم 

21 (  رشيق، حسن. القريب والبعيد، 2018. ص. 34-32.
22 (  حمسن بوعزيزي. السؤال اللساين: اللغة والكتابة يف العلوم السوسيولوجية، يف حنفي، وبنغربيط ـ رمعون وجماهد.  

مستقبل العلوم االجتماعية يف الوطن العريب. 2014، ص. 396-355.
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أسلواًب واقعًيا، رصيًنا، عقالنًيا، مفرًغا من أي بعد عاطفي، متجنبني االستعارات23. كما 
ميكننا، على العكس من ذلك، أن هندف إىل أسلوب يسعى إىل دغدغة العواطف أكثر 
من اإلقناع، ويسهل العثور على هذين األسلوبني وغريمها يف لغات خمتلفة، مبا يف ذلك 
اللغة العربية، ويف هذه احلالة يكون حمل التساؤل هو األسلوب أكثر من اللغة يف حد ذاهتا. 
ماذا سيفضل القارئ)ة(؟ ابحث )وليس شاعر( يكتب نًصا رومانسًيا عن اخليمة والبدو 
واألطالل أو ابحث يصف ابلتفصيل اخليمة يف جمتمع بدوي معني، عناصرها، وأمساءها، 
وطريقة صنعها، والطقوس املواكبة هلا، وصعوابت العيش حتتها، والتقسيم اجلنسي للفضاء 
تفكريان  طريقة  على  العريق  بتارخيها  لغة  أتثري  استبعاد  هنا  املراد  وليس  هلا24،  الداخلي 
وكتاابتنا، ولكن ميكن التحكم يف أشياء كثرية: أن نتحدث لغة عوض أن تتحدثنا، وأن ال 

نرتكها تكتب مكاننا )عادات اإلنشاء، اإلطناب، احلشو، التعبريات اجلاهزة(. 

من انحية أخرى، كان ميكن أن تكون األمور أقل تعقيًدا لو كان مجيع سكان العامل 
العريب يتحدثون اللغة العربية والعربية فقط، لكن هناك هلجات قريبة بشكل أو آبخر من 
اللغة العربية وهناك لغات غري عربية )األمازيغية، الكردية(. جيب أن نصر على التعددية 
متثالهم  عن  خالهلا  من  الناس  يعرب  يومية  اتصال  لوسيلة  برتًا  يعد  طمسها  ألن  اللغوية 
التفكري  إىل  يقودان  وهذا  ومعاانهتم25،  ونزاعاهتم  وسخريتهم  وأفراحهم  وقيمهم  وهوايهتم 
املعرفة  حتديًدا  واليت ختص  اجملتمع(  نفس  )داخل  الداخلية  ابلرتمجة  تسميته  ميكن  ما  يف 
املشرتكة. إن السمة األساسية اليت متيز هذا الصنف من املعرفة عن ابقي املنظومات الثقافية 

23 ( درس غريتــز اســاليب انثروبولوجيــني ابرزيــن: كلــود ليفــي شــرتاوس، مالينوفســكي، إيفانــز بريتشــارد، روث بنديكــت. 
انظر:

 Geertz, Clifford, Works and Lives, The Anthroplogist as Author, Stanford, 
California, Stanford University Press, 1988

24 (  أبو بكر ابقادر، الدراســات األنثربولوجية والعامل العريب، يف أبو بكر ابقادرو حســن رشــيق، األنثربولوجيا يف الوطن 
العريب، بريوت، دار الفكر،2012، ص. 72-69.

25 ( رشــيق، حســن. »املمارســة األنثربولوجيــة ابملغــرب«، يف أبــو بكــر ابقــادرو حســن رشــيق، األنثربولوجيــا يف الوطــن 
العــريب، بــريوت، دار الفكــر، 2011، ص. 263-259.
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كاأليديولوجيا وكالثقافة السامية أو العاملة كوهنا سهلة الولوج ابلنسبة ألغلبية أعضاء مجاعة 
ما، وهي معرفة يتعلمها الفرد بطريقة غري ممنهجة كما يتعلم لغته األم، وذلك عن طريق 
التنشئة االجتماعية، وليس هناك متخصصون أو خرباء للمعرفة املشرتكة، ابلرغم من وجود 
تفاوت بني الناس بني من يتمكن من األمثال الشعبية مثاًل واآلخرين، وكي تكون املعرفة 
الظواهر  تقدمي  أن تكون بسيطة واضحة، وتتجلى قوهتا يف  الولوج جيب  املشرتكة سهلة 
االجتماعية كعامل مألوف بديهي وطبيعيي، وتعترب من املنظومات األكثر براغماتية حيث 
توفر أتويالت وتفسريات للعامل واجملتمع تستهدف يف املقام األول الفعل االجتماعي مبعىن 
أهنا تساعد الناس يف توجيه أفعاهلم االجتماعية يف حياهتم اليومية، ولذلك ليس هلا مضمون 
حمدد، فقد تكون ذات صلة ابلسياسة، ابلدين، ابالقتصاد، ابلصحة، ابلزواج، ابلغذاء، 

ابلرتبية، إخل26. 

كيف نرتجم مثال كلمة »حڤرا« املستعملة كثريا يف اجلزائر واملغرب؟ ال يكفي استبداهلا 
بكلمة »احتقار« اليت تشرتك معها يف نفس اجلذر، إذ علينا اإلنصات لألشخاص املعنيني 
مسألة  تظل  هكذا  وسياقاهتا.  استعماالهتا  معانيها،  وصف  خالل  من  وترمجة كلماهتم 
الفاعل يف  نظر  العربية، وأخذ وجهة  ابللغة  ننشر  عندما  الداخلية مطروحة حىت  الرتمجة 
االعتبار مبدأ نظري ومنهجي يتجاوز استخدام لغة ما، وهو أيًضا مبدأ أخالقي ألنه ينم 

عن احرتام لغة املدروسني، ولو كانت »عامية« أو»دارجة« قريبة من العربية.

✦ حتقيق توازن بني البحوث الفردية والبحوث اجلماعية

اجلامعات  أن  االعتبار  أن أنخذ يف  السوسيولوجي جيب  اإلنتاج  حتليل شروط  عند 
العربية حديثة العهد، وأن الغالبية العظمى )597 من 614 أي 97٪( مت إنشاؤها بعد 
عام 1950 و70٪ بعد 1991، وجتدر اإلشارة أيًضا إىل أن العلوم االجتماعية موجودة 
فيما يقرب من نصف )48٪( اجلامعات، وبصفة متفاوتة: أييت يف املرتبة األوىل االقتصاد 

26 (  رشــيق، حســن ،املعرفــة املشــرتكة يف حيــاة النــاس اليوميــة، اللبــاس والتديــن. عمــران للعلــوم االجتماعيــة واالنســانية، 
العــدد 2، 2012،ص. 86.
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، مث علم  تدّرس يف 153 كلية  اليت  السوسيولوجيا  تليه  يدّرس يف 205 كلية،  الذي 
النفس والعلوم السياسية والتاريخ )على التوايل يف 151، 140 و124 كلية( ، وتغلق 
األنثروبولوجيا-كما هو متوقع- القائمة بنسبة 2٪27. البنيات البحثية حديثة العهد إذن 
يف معظم الدول العربية، وحنن نصر على البعد البنيوي للبحث ألنه كيفما كانت املقرتحات 
املتعلقة ابألولوايت؛ فإن مناقشتها وحتقيقها لن تكون فعالة إال إذا متت مجاعًيا وضمن 
العرب كأفراد  السوسيولوجني  وتلزم  تشرك  أجندة مجاعية  بصدد  قارة، حنن  حبثية  بنيات 

ومجاعات علمية )مراكز حبثية، معاهد، خمتربات ومجعيات مهنية(. 

لدينا عدة حمتوايت ملفهوم اجلماعة العلمية وفًقا لدرجة تنظيم البحث والتفاعل بني 
جمموعة  إىل  يشري  أن  وميكن  الدول،  أو  اإلقليمي،  أو  الوطين،  املستوى  على  الباحثني 
من الباحثني ال يعرفون بعضهم بعًضا شخصًيا، وال يلتقون )جسداًي(، ولكنهم حيرتمون 
التوجهات النظرية املشرتكة وميارسون أتثريًا أو حتكًما على بعضهم البعض، ويف هذه احلالة 
نتحدث أيًضا عن مجاعة غري مرئية، إذ من املفيد أن تكون لدينا فكرة عن هذا الصنف من 
اجلماعات على صعيد البلدان العربية أو مناطقها )املغارب، دول اخلليج، الشرق األوسط( 
وأن ندرس، على سبيل املثال، كيف يتم نقل أفكار بعض الباحثني ونشرها وانتقاداهتا من 
قبل اآلخرين، وكيف تتقاطع حدود هذه »اجلماعات غري مرئية« مع انتماءات و»تواطآت« 
نظرية، أيديولوجية أو لغوية، وغين عن القول أنه من الصعب حتديد ووصف هذا النوع من 
اجلماعات ذات املعامل الغامضة، لذا حيبذ البدء بوصف اجلماعات الصغرية املنظمة حول 
مشروع )جملة، مجعية، مركز حبثي(، إعطاء مفهوم اجلماعة العلمية حمتوى أضيق إبشراك 
الباحثني فقط الذين يتقامسون نفس التخصص )اجلمعية العربية لعلم االجتماع(، أو داخل 
هذا التخصص الباحثني الذين يتقامسون معجًما، إشكاليات، توجهات نظرية، مناهًجا، 
قيًما، أو مشروًعا أيديولوجيا، حيث ميكن هلؤالء الباحثني معرفة بعضهم البعض أكثر أو 

27 (  ابمية، حممد. العلوم االجتماعية يف العامل العريب ،أشكال احلضور.، 2015، ص. 15-13.
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أقل، أن جيتمعوا بشكل دوري، وأن يتم تنظيمهم يف إطار ُمؤسسي. 28

ميكن أن نتحدث أيًضا عن احلقل العلمي، حيث يقرتح بورديو دراسة نشاط الباحثني 
اليت حتدد  الفكريني  املنتجني  العالقات بني  العلمي، أي منظومة  بدًءا من مفهوم احلقل 
بصفة  ابحثني  أعمال  دراسة  يستبعد  وهو  املنظومة،  هذه  داخل  ومواقفهم  خصائصهم 
معزولة: »األفضل معرفة القليل عن الكثري من الباحثني املتصلني بشكل منظم، بداًل من 
معرفة كل شيء عن شخص واحد.« هكذا وجبت دراسة الباحثني عرب وصف عالقاهتم مع 
اآلخرين، فاحلقل العلمي جمال للمنافسة، للصراعات والتحالفات حول رهاانت أكادميية، 

رمزية ومادية )سلطة، شهرة، امتيازات، مناصب(29. 

دعوين أعطي مثااًل عن مجاعة حبثية أسست حول قضااي نظرية وقيم مشرتكة. منذ 
الثمانينات من القرن املاضي، تضاعفت املنشورات والندوات املتعلقة ابملرأة يف املغرب، وقد 
تيسر ذلك من خالل العدد املتزايد من الباحثات، واالهتمام والدعم املاليني من منظمات 
دولية، لقد ظهر شكل جديد للحقل العلمي السوسيولوجي: فاعالت جدد بقيم وقضااي، 
وتصورات جديدة للعالقة بني البحث وااللتزام، وجند غالبية الدراسات »النسائية« كانت 
منشغلة بتغيري وضع املرأة، وكان يراد للمقارابت أن تكون يف نفس الوقت أكادميية ونقدية، 
ومن املبادرات املبكرة يف هذا املضمار، إنشاء فاطمة املرنيسي )1940-2015(، سنة 
1981، جلماعة تضم حوايل عشرين ابحثة وابحث من ختصصات خمتلفة حول األسرة 
واملرأة والطفل، وقد مت نشر تسعة كتب مجاعية بني عامي1987 و1999 عند نفس 

دار النشر. 

)Invisible college( ، ابلنسبة للجماعة غري املرئية  ) 28
انظر:

Cherkaoui, Mohamed. Crise de l’université. Paris, Librairie Droz, 2011, 
p. 89-108

أة داخــــل كل دولة قومية،  29 (  يشــري حنفــي وارفانيتيــس إىل جتزئة أنشطة الباحثني .فغالبــاً ما تنتــج اجلامعات خنباً جمزَّ
حبيث ال تتواصل بعضها مع بعض. هنــاك جمموعــة تنشر عاملياً لكنها تندثرحمليا أو تنشرحمليا متخليــة عــن كل إشــعاع 

إقليمــي أو دويل.
Hanafi, Sari and Arvanitis, Rigas. Knowledge Production in The Arab 
World,  London: Routledge, 2016. p 249-253. 
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االجتماعية  العلوم  املغرب )2004-2005( مهت ابحثني يف  كشفت دراسة يف 
أن نصف اجمليبني )1640( ينتمون إىل جمموعة حبثية واحدة على األقل، و35٪ لديهم 
عالقات مع جمموعات حبثية أجنبية30، ولقد تكاثرت املراكز البحثية خالل العقود الثالثة 
املاضية، ففي عام 2015 مت إحصاء 436 مركزًا حبثًيا يف العامل العريب، منها 45٪ جامعية 
و24٪ مستقلة وغري رحبية و12٪ حكومية، وحتتل اجلزائر املرتبة األوىل بـ 76 مركزًا، تليها 
مصر بـ 70 مركزًا، ويوجد يف هذين البلدين 57٪ من املراكز املوجودة يف العامل العريب، 
وبناًء على التخصص جند أن هناك 31 مركزًا للسوسيولوجيا، ومقارنة مع التخصصات 
األخرى نالحظ تواضع هذا العدد، حيث تشمل الدراسات الثقافية 38 مركزًا، والتاريخ 
43، والدراسات التنموية 52، وعلم االقتصاد 68، والعلوم السياسية اليت تستحوذ على 

حصة األسد 120 مركزًا.31

تعد املراكز البحثية فرصة لتطوير السوسيولوجيا والعلوم االجتماعية، ولتوظيف الباحثني 
الشباب ملمارسة مهنة السوسيولوجي، ومع ذلك فإن العدد مقياس غري كاف، وجيب أن 
ليست  البحث  فالبريوقراطية يف جمال  العلمي.  واإلنتاج  النشاط  على  أتثريه  يقرتن مبدى 
دائًما عالمة على حيويته، إذ على الرغم من التكاثر النسيب للمراكز البحثية؛ تشري بعض 

الدراسات إىل ضعف إنتاجاهتا ومأسستها.

مقارنة ابلعلوم األخرى مثل الكيمياء وعلم اآلاثر حيث يُفضل العمل اجلماعي الذي 
يفرضه املنطق اجلماعي للبحث )احلاجة إىل التمويل، وجتميع املوارد املادية والتقنية، واحتاد 
فرق البحث(، وقد يبدو أنه من املمكن إجراء البحوث يف العلوم االجتماعية فرداًي، وهذا 
قد يكون صحيًحا ابلنسبة ألحباث كتبية أو مكتبية، غري أن اتريخ العلوم االجتماعية مليء 
بواسطة مجاعة من  إال  واليت ال ميكن حتقيقها  الفرد  قدرة  اليت جتاوزت  املهمة  ابلبحوث 
الباحثني. فيما يتعلق ابلبحوث يف العلوم االجتماعية يف الدول العربية، من املعروف أن ما 

30 (  Cherkaoui, Crise de l’Université , 2011, p. 90- 92.
31 (  ابمية، حممد. العلوم االجتماعية يف العامل العريب ،أشكال احلضور، 2015، ص. 28-26
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يهيمن هو الباحث املنعزل الذي يندمج يف أفضل احلاالت لفرتة قصرية يف مجاعة ما، وهذه 
هي القاعدة، أما الباحث املندمج يف بنية حبثية بصفة دائمة ولفرتة طويلة فيظل استثناء32.

يسود التوقيع الفردي للمنشورات، مقاالت وكتب. واهلدف من هذه املالحظة ليس 
مثة  ولكن  االجتماعية،  العلوم  أحباث  مييز  الذي  الفردي  املنطق  مواجهة  اإلطالق  على 
دوافع للدعوة لتحقيق توازن ما لصاحل البحث اجلماعي واملؤسسي: أوال، هناك مشاريع 
حبثية تتجاوز قدرة الفرد وال ميكن تنفيذها إال من قبل جمموعة من الباحثني، الدافع الثاين 
يكمن يف وجود أجندة علمية جيب حتديدها مجاعًيا، فقد هتمل أو تتجاهل االسرتاتيجيات 
الفردية إشكاليات، أو مواضيع اجتماعية وسياسية حيوية، لذلك فإّن وضع أجندة مجاعية 
الفردية،  قد يساعد على تصحيح الفجوات واإلغفاالت اليت حتيق هبذه االسرتاتيجيات 
وال شّك أن هناك مزااي جانبية للعمل كفريق: تبادل األفكار واخلربات، ومناقشة املعجم 

واملفاهيم والنظرايت. 

دعوين مرة أخرى أسوق بعض األمثلة، هناك ثالثة جماالت متميزة يف البلدان املغاربية: 
الثقافة )124 كتااًب(، والسوسيولوجيا السياسية )123 كتااًب(، واملداخل  سوسيولوجيا 
لنظرايت ومناهج السوسيولوجيا )96 كتااًب(، سوسيولوجيا التنمية، وسوسيولوجيا األسرة 
)67 و65 كتااًب على التوايل(، وهناك ختصصات تسجل أقل من20 كتااًب كالسوسيولوجيا 
احلضرية، وسوسيولوجيا التعليم، والسوسيولوجيا الريفية، أّما يف مصر، فخمسة ختصصات 
وسوسيولوجيا  الثقافية،  واألنثروبولوجيا  الثقافة،  سوسيولوجيا  شيوًعا:  األكثر  هي  فرعية 
التنمية، والسوسيولوجيا اجلنائية، والسوسيولوجيا السياسية، ويالحظ عدم االهتمام بسكان 

الريف وغياب دراسات عن األقليات )األقباط، والبدو، واجلماعات األمازيغية( 33.

32 (  حنفي، وبنغربيط ـ رمعون، وجماهد، 2014،. ص. 39-33
  Cherkaoui,  Crise de l’université, 2011, p. 89-108

33 (  املصــري، ســعيد. اإلنتــاج العــريب لعلــم االجتمــاع يف مصــر. دراســة لعينــة مــن الكتــب املنشــورة مــن 2000 إىل 
2016، ورقــة خلفيــة، املرصــد العــريب للعلــوم االجتماعيــة، اجمللــس العــريب للعلــوم االجتماعيــة. بــريوت، 2017. ص. 

.17 ،7-6
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هذا النوع من التشخيص- الذي جيب صقله- يسمح للباحثني-خصوًصا املندجمني يف 
مؤسسات حبثية- بتصحيح املسار لصاحل ختصص ما )سوسيولوجيا الشغل مثال( أو فئة، 
أومجاعة اجتماعية )النساء املهاجرات، األقليات(. إهنا مسألة توازن بني خمتلف القضااي 
املسؤولية  تنبع من  للباحثني كجماعة علمية، وهي  اليت يرجع طرحها  األكادميية والعامة 
األكادميية واالجتماعية للباحث، وما تزال الشروط البنيوية هشة، وستبقى مأسسة البحث 
مجاعي،  فعل  يف  املشاركة  من  جناعة  أكثر  الفردية  االسرتاتيجيات  أن  طاملا  مثمرة  غري 
وانطالقا من جتربيت، أعرتف أن املؤسسة كانت غالًبا إكراها يعطل أحباثي، وأقر أن جناح 
فعل مجاعي ينبغي أن يكون فيه للباحثني مصلحة فكرية أو رمزية أو مادية، جزاءات أو 
حوافز انتقائية34، إذ ينبغي أن يكون اإلطار املؤسسي مورًدا لألحباث الفردية واجلماعية.  

تتطلب مأسسة البحث مهارات إدارية وتدبريية جيدة ابإلضافة إىل الكفاءات البحثية، 
وهي تفرتض نوًعا جديًدا من األكادميني، ما يسميه الزارسفيلد »ابلباحث اإلداري« الذي 
متويل  من  مُيّكنه  والذي  للجامعة  والسياسي  االقتصادي  احمليط  مع  العالقات  ربط  جييد 
البحوث اجلماعية35، ولكن يف هذه احلالة أيًضا، من احملتمل جًدا حدوث احنرافات انجتة 
عن مزج البحث ابملال، خاصة يف البلدان اليت تكون فيها الوضعية االجتماعية للباحثني 
هشة، نعم لتطوير املأسسة، ولكن بدون تسرع وحبذر شديد، نعم لتطوير املأسسة، ولكن 
األهم هو إنتاج قدر معقول من األحباث خصوًصا تلك اليت تتجاوز قدرة الباحث الفرد.   

✦ ما العمل؟

حنن ندرك أن الباحث)ة( الذي نتحدث عنه هو شخص من دم وحلم، شخص يواجه 

34 (  لدراســة منطــق الفعــل اجلماعــي، انظررشــيق، حســن. ســيدي مشهــروش. الطقوســي والسياســي يف األطلــس الكبــري،  
ترمجــة مصطفــى النحــال وعبــد اجمليــد جحفــة، دار أفريقيــا الشــرق األوســط، 2010، ص. 80-117

35 (  ابلنسبة ملفهوم، managerial scholar  انظر،
Boudon, Raymond, Introduction, in Lazarsfeld, Paul. Philosophie des 
sciences sociales, Paris: Gallimard, 1970, p. 26-29.
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إكراهات مهنية ومالية وسياسية، واحلديث عن األولوايت دون مراعاة هذه اإلكراهات 
والظروف القاسية لغالبية الباحثني يظل انقًصا، لدينا إفادات عن تدهور عدة جامعات، مما 
تسبب يف فرار الكثري من الباحثني من بلداهنم أو االنتقال إىل قطاعات أخرى، وعلى الرغم 
من هذه الصعوابت، من الضروري تشجيع وتدعيم مهنة الباحث، الفاعل املركزي الذي 
وممارستها ختضع  مهنة،  فالسوسيولوجيا  العلمية،  واجلماعات  املؤسسات  دينامية  يضمن 
للحد األدىن من القواعد املشرتكة. وهذا ال يتناىف مع حرية الباحث. إن أسوأ الظروف 
ابلنسبة للباحث، وخاصة الشباب منهم، هي اإلنتاج يف عزلة  اتمة، بعيًدا عن املؤسسات 
جد  والعلمية  األخالقية  القواعد  خرق  يصبح  ظروف كهذه؛  ففي  العلمية،  واجلماعات 

متاح. 

أتذكر برانجًما حواراًي تلفزيونًيا )أمريكًيا( حول اجلوار، كان اخلبري الضيف جييب على 
أسئلة املتصلني عرب اهلاتف، بدأ أحدهم ابلقول إن مدينته وحيه يفتقران إىل هذا وذاك، 
وكانت القائمة طويلة، بعد فرتة من الوقت، قاطعه اخلبري وطلب منه أن يقول ما هو متوفر 
وليكن نقطة انطالق احلوار. تلعثم املتحدث، وبدا أنه مل يكن يتوقع السؤال. ابلنسبة لنا 
أيًضا كباحثني؛ ال حصر لإلكراهات وللصعوابت، بعضها خيص اجملال األكادميي الضّيق،  
والبعض اآلخر يشمل اجملتمع أبسره، النظام السياسي )السياسة التعليمية، حرية التعبري، 
دعم البحث(، االقتصاد )النشر، توزيع الكتب(، اإلدارة )توفر املعلومات واإلحصائيات(، 

اجلانب الفكري )ضعف النخبة املستنرية، غلبة الفكر املاضوي(. 

للباحثني  ميكن  العمل؟  ما  املختلفة،  املستوايت  هذه  على  بنيوي  تغيري  أمل  على 
يف  هو  ما  لتحقيق  حميطهم  وإكراهات  مواردهم  بتقدير  يقوموا  أن  أو كأفراد،  كجماعة 
متناوهلم وحتت مسؤوليتهم. يف هذا الصدد، ال أحد لديه احلق يف إمالء دروس من فوق! 
كل ما ميكننا فعله هو تبادل أفكاران واقرتاحاتنا وخرباتنا، ومسامهيت هذه حلظة من هذه 
السريورة. ميكننا العمل من أجل إنتاج أفضل على املستوى النظري واإلمربيقي، وإدماج 
بنيات  يف  العريب،  العامل  يف  ابلبحث  املهتمني  العرب-  وغري  العرب  للباحثني-  أفضل 
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وشبكات منتجة. لُنربز ونُعرف أبفضل ما أنتجه الباحثون يف جمال السوسيولوجيا والعلوم 
االجتماعية، ألن من مفاتيح النجاح يف اجملال العلمي تكمن يف الرتاكم، التواصل والكفاح 

ضد بلقنة املعرفة االجتماعية، فعلية كانت أم مقصودة، يف العامل العريب.

الدار البيضاء، 28 غشت 2019
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