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أ نه حصيةل حبث متأ ين اس متر لفرتة مخسة س نوات  و ريغاس أرفانيتس ساري حنفيالكتاب كام يذكر الاكتبني 

نتاج املعريف يف الوطن العريب.  رمغ ان الكتاب نقدي لرشوط انتاج وعىل لفهم ديناميات البحث العلمي والإ

حائط واليت تشلك شلك من أ شاكل املعرفة الا انه خيتلف عن كثري من الادبيات اليت وجدانها يف السوق 

ىل أ جور مناس بة ل عضاء هيئة التدريس، وعدم توفر املكتبات  املبىك مرددة رشوط مادية مثل الافتقار اإ

وازدحام اجلامعات بعدد خضم من الطالب،  واملصادر التدريس ية الالئقة، واس مترار املناجه ادلراس ية القدمية،

ىل املوارد املالية اخمل  نيتناول نافالاكتب .ّصصة لل حباث، واملس توى املتدين لتدريس اللغات ال جنبيةوالافتقار اإ

أ س ئةل أ كرث مشولية مثل غياب نظام س ياسات العلمية واذلي جيب أ ن تلعب ادلوةل دور رائد فيه ملعاجلة تبعرث 

أ يضا ضعف امجلاعة العلمية يف ادلول العربية، فلقد قل عدد امجلعيات العلمية  نوتشتت اجلهود البحثية ويتناول

العلمي وتوجيه اجندة ال ولوايت للك اختصاص  وندر نشاطاهتا. هذه النشاطات هممة ليس فقط لتحفزي البحث

وادلفع ابلقضااي والتحليل العلمي اىل الفضاء العمويم وتشكيل رأ ي عام حميل، ولكن أ يضا محلاية أ عضاء امجلاعة 

العلمية من بطش ادلوةل ادليكتاتورية العربية وبطش بعض امجلاعات املتطرفة أ ن اكنت ذات غطاء ديين أ م 

ية )ويه النص ال صيل ولكن املزود( عندما يف الطبعة الإنلكزي  اخامتهت انوهذا ما يهني .يساري غري ليربايل

دانة حمك الإعدام العربية  م املؤسسات ال اكدمييةتقمل انه  انيتأ سف عىل أ س تاذ الس ياسات العامة يف اجلامعة ابإ

  ني، عىل عكس املؤسسات ال مريكية.  ، عامد شاه)بدعوى انامتءه مجلاعة الإخوان املسلمني( ال مريكية يف القاهرة

نتاج العلمي: مفثال، الكتاب ميلء بأ رقام  عدد أ عضاء هيئة التدريس اللكي يف  قدر الباحثانهامة لفهم جحم الإ

ىل 180.000املنطقة العربية  ضافة اإ ابحث يعملون بدوام اكمل يف مراكز متخّصصة، وابلتايل فاإن  30.000، اإ

ابحث. ول يزال هؤلء  210.000ي العامل يف البحث والتمنية العريب ميكن تقديره بنحو العلم -الفيلق ال اكدميي 

مدّرس جامعي وابحث  1000ورقة للك  24ورقة أ اكدميية فقط، ال مر اذلي يساوي  5000الباحثني ينتجون 

هتا أ ربعة بدوام اكمل. والوضع يف املغرب العريب أ حسن منه من املرشق. فقد قامت تونس مبضاعفة منشورا

ىل  2000يف العام  540أ ضعاف يف أ قل من عقد )من   2.05(، حمققة حصة مقدارها 2008يف العام  2026اإ

نتاج من قبل، وذكل بني العام   1998ابملئة من منشورات العامل. واكن دلى املغرب اندفاع قوي جدًا يف الإ



نتاج يف لك من . كام خضعت اجلزائر لتوسع حديث ورسيع.  يف املرشق 2004والعام  هناك ازدايد هام ابلإ

ال ردن ولبنان والإمارات العربية املتحدة والسعودية. وشهدت مرص منوًا بطيئًا خالل الس نوات ال وىل من القرن 

نتاج يف الس نوات الست ال خرية، ومن املمكن أ ن يقع السبب يف  احلادي والعرشين، ولكهنا شهدت موجة من الإ

ىل جانب فرص اجلهد اجلديد لتشجيع ال  بحث اذلي يتضمن س ياسة لالستامثر يف العلوم، كام متت زايدة ادلمع اإ

نتاج النرشيوقد نظر الاكتبان  التعاون مع ابحثني أ جانب. ىل الإ والاقتباسات للك ورقة، ليس عىل مس توى  اإ

البدل، ولكن بتسليط الضوء عىل بعض اجلامعات اليت يه معروفة بتفوقها من حيث النرش يف اجملالت احملمكة، 

أ مهية اجلامعة ال مريكية يف بريوت، وجامعة القاهرة، وبعض اجلامعات السعودية والإماراتية. ويف الواقع،  والحظو

ن العديد من اجل  امعات يف الوطن العريب ليست جامعات حبيثة عىل رمغ مما يزمعون.اإ

ولكن تمكن أ مهية الكتاب حبسب رأ ي يف قسمه الثاين وهو تناوهل للتطور املضطرب للعلوم الاجامتعية يف ادلول 

حلس ية العربية وتركزي الاكتبان عىل ترمجة املعرفة اىل س ياسات ونرش وعي للجامهري ليك يس تخدموا املعلومات ا

العامة لل اكدمييني والامربيقية اليت تأ مهنا هذه العلوم والاس تفادة من املنطق النقدي. ويتأ سفان عىل موت احلياة 

العرب، وخيرجون هبذه النتيجة ليس كام فعل الكثري بنقد املثقفني واملفكريني العرب كتصنيف عام جمرد بل 

ضعف مشاركهتم يف اجلدل العام من خالل صل التاسع يف الفسا بدقة اجلامعات ودر ابلرتكزي عىل أ ساتذة 

نتاج ال اكدميي يف اجلدل العام صفحات الرأ ي عىل اجلرائد العربية وخاصة اللبنانية.  ول يتجىل غياب مرئية الإ

تس تخدم الاكتبان التحليل الببليومرتيّة وحتليل ولكن أ يضا بتأ ثريه ابجلدل ال اكدميي بشلك عام. ففي الفصل الثامن 

املضمون لس تكشاف املعرفة املنتَجة حول الانتفاضات العربّية، من خالل مقالت منشورة يف ادلوراّيت 

أ ّن حيث أ ظهرت النتيجة  ابللغات العربّية، والفرنس ّية والإنلكزييّة. 2012و 2011ال اكدميّية احملمّكة بني عايم 

نتاهجا خارج الوطن العريب ابللغة لنتفاضات قد اكحملّية  س ياسة-غالبّية املعرفة املتعلقة بقضّية اجامتعّية مت اإ

نتاج املعرفة، املرتبطة بس يادة  ىل همينة اللغة الإنلكزييّة يف ال حباث واإ الإنلكزييّة. ويعود هذا بشلك أ سايّس اإ

اليت ل تبذل املؤسسات ال اكدميّية، واملراكز الاستشاريّة، عالوة عىل معايري النرش الغربّية يف ادلوراّيت العاملّية، 

ّن املعرفة  سوى القليل من اجلهد أ و ل هجد عىل الإطالق يف التكيّف مع اللغات ال جنبّية. وعالوة عىل ذكل، فاإ

نتاهجا داخل الوطن العريب تُنتَج ابللغة العربّية من دون أ ن ترُتَجم. وعىل حنو  ، حسب الاكتبان،الضئيةل اليت يمت اإ

ّن املؤلّفني اذلين يكتب  املعرفةّن قضّية انقسام وترشذم اعتربا أ  ون بلغٍة بعيهنا، يقتبسون بلغٍة بعيهنا. و كبري، فاإ

شاكلية بشلك كبري هنا ضافة . حبسب اللغة، تصبح اإ شاكلّية بشلك ملحوظ كذكل، اإ ّن همينة العلوم الس ياس ّية اإ اإ

ضعاف اجلدل  ىل اإ ىل ضعف املؤلّفني الطرفيني )جغرافيًا ونظراًي يف أ ن(، ما يؤّدي اإ واحلوار العاملّيني بقدر كبري. اإ



ىل ال حباث، واحلواجز اللغويّة، والسجل الفقري للنرش يف ادلوراّيت املهمينة بعني  ومع أ خذ افتقار الباحثني العرب اإ

ّن من الواحض أ ّن كثرًيا من الباحثني العرب اذلين يعملون داخل املؤسسات الوطنّية العربّية خمتفون  الاعتبار، فاإ

ّن التحّدي اليوم هو فصل أ حباث العلوم الاجامتعّية عن س ياقها احمليّل، واذلي فعلًيا عىل  النطاق العاملّي. واإ

يتوحّض بشلك أ كرب عرب همينة املصاحل النيوليربالّية والرسداّيت املزتامنة للتغيري، عالوة عىل هتميش املعرفة احمللّية 

نتاج املعرفة.لباحثني عرب كثريين يعانون، يف أ ن، القيود احملليّة  ولكن ما ميكن أ ن انتقده هنا  والعامليّة اخلاصة ابإ

واليت سوف جيدون دور هام لبعض  يف اجلرائد العربية الانتفاضات العربّيةأ ن املؤلفان مل يدرسا اجلدل حول 

 أ و غريه.  ، حازم صاغيةفواز طرابليساملؤلفني العرب مثل 

مالئية  أ خريا الكتاب هام حيث يسد ثغرة يف املكتبة العربية ومكتوب بشلك بديع عىل الرمغ من وجود أ خطاء اإ

 يف النص العريب.  


