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افتتاحية

أن تكون رئيس تحرير مجلة لمدة 15 سنة

ساري حنفي

رئيس التحرير وأستاذ علم االجتماع، الجامعة األمريكية في بيروت. 

 

يف يوم 14 ترشين الثاين/ نوفمرب من عام 2007، حرض إىل مكتبي الصديقان العزيزان 
فهمية رشف الدين والطاهر لبيب يف الجامعة األمريكية يف بريوت. ليطلبوا مني رئاسة 
ل مسؤولية ستأخذ  تحرير مجلة إضافات- املجلة العربية لعلم االجتامع. ورغم خويف من تحمُّ
مني الوقت الكثري، فقد قررت تحّملها. اتفقنا عىل أن نلتقي مع املرحوم خري الدين حسيب، 
املدير العام ملركز دراسات الوحدة العربية آنذاك. فاملجلة هي من مسؤولية الجمعية العربية 
لعلم االجتامع وهذا املركز. ما زلت أتذكر ودية هذا اللقاء واهتامم خري الدين بالتعاون ليس 
فقط مع الجمعية العربية ولكن أيًضا مع الجامعة األمريكية يف بريوت. كان هذا اللقاء أيًضا 
تاريخيًا، حيث كان فاتحًة لتطوير بعض النشاطات املشرتكة بني املركز وجامعتي. وتطورت 
عالقتي االجتامعية واملهنية مع خري الدين ألصبح عضًوا يف هيئات تحرير كل مجالت املركز 
(املستقبل العريب، وبحوث اقتصادية عربية، واملجلة العربية للعلوم السياسية، وإضافات). 
وطبًعا لذلك تبعات جدية تتمثل باجتامع نصف شهري ملدة ساعة ونصف أو ساعتني وقبلها 
قراءة مواد كثرية تصل إىل هذه املجالت وتقارير املراجعني وتقييمها. مل يكن التعامل مع 
املرحوم خري الدين دامئًا سهًال، وكنت أتجرأ عىل معارضة بعض قراراته، وبخاصة أن تعاوين 
مع املركز هو طوعي بال مقابل مادي. وحافزي بذلك قضاء الكثري من الوقت يف التعاون 
مع املركز ويف رئاسة مجلة إضافات هو شعوري بأهمية املراكز البحثية ذات البعد القومي 
العريب والتي مل يكن يبلغ عددها أصابع اليد الواحدة. وما جعلني أصرب عىل مواظبتي عىل 
االجتامعات النصف شهرية يف املركز لحقبة طويلة استمرت حتى بدء جائحة كورونا هو 
ليس فقط شعوري باملسؤولية الفكرية ولكن أيًضا استمتاعي يف النقاش الذي يحصل داخل 
هذه الهيئة والتي تتكون من أعضاء تعدد مشاربهم الفكرية واأليديولوجية. لقاءات جدية 
الطاهر  الصديق  مبداخالت  كثريًا  استمتع  كنت  فمثًال  املرح.  من  يشء  ذلك  مينع  ال  ولكن 
املؤسسة  رئيس  آنذاك  كان  والذي  االجتامع  لعلم  العربية  للجمعية  الفخري  الرئيس  لبيب، 
واصًفا  املركز،  إىل  املرسلة  املخطوطات  بعض  تقييم  يف  الساخر  وأسلوبه  للرتجمة،  العربية 
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إياها بأنها ال ترقى إلعطائها عالمة الصفر، فكان يعطيها رقاًم سلبيًا. مل يكن االقتصادي 
املرموق خري الدين يحب كثريًا ذلك معتقًدا أن هذا التنكيت يخرب عملية إيجاد متوسط 

حسايب لتقييامت أعضاء هيئة التحرير. 

ها أنذا اليوم قد حررت 60 عدًدا خالل 15 سنة منذ رئاسة تحرير مجلة إضافات. وقد 
صدر عن هذه املجلة أعداد غري دورية منذ عام 2000، مبعدل عدد كل سنة ونصف. ومل تبدأ 
باالنتظام إال يف ربيع عام 2008، حيث صدر العدد األول، وتوالت مبعدل 4 أعداد سنويًا. 
ال أخفي عىل القارئ أنني ما كنت أرىض البقاء يف هذه املدة الطويلة لوال شعوري بأهمية 
الجامعة العلمية يف الوطن العريب. وكنت أتذمر يف السنوات األخرية للزمالء يف الجمعية 
واملركز وأدعو للبحث عن رئيس تحرير بديل. فمسؤولية رئاسة تحرير مجلة بدون سكرتارية، 
يعني الوقوع عىل عاتقي القراءة األولية للمواد التي تصل ومن ثم إرسال ما يصلح بالفرز 
األويل إىل مراجعني (أو أكرث يف بعض األحيان)، إضافة طبًعا إىل اللجنة العلمية ملجالت 
مركز دراسات الوحدة العربية. مل يكن إيجاد مراجعني شيئًا باألمر السهل (وهذا بحد ذاته 
مؤرش إىل ضعف الجامعة العلمية) يف الوقت الذي ال نستطيع دفع مبلغ مقابل ذلك العمل. 
مقابل  دون  من  أي  العامل  يف  العلمية  الجامعة  مسلاّمت  من  املراجعة  تطوعية  تَُعّد  وطبًعا 
الخليج  يف  وبخاصة  العربية  الدول  بعض  قامت  ما  هو  السلب،  يف  أثر  ما  ولكن  (أجر). 
بإيجاد تراث جديد وهو الدفع للمحّكمني آخذين بعني الحسبان أن معاش أساتذة العلوم 
االجتامعية يف الجامعات الوطنية متواضع. وقد أدى ذلك إىل تأخري قرارات النرش والتي 
لسنوات  قدريت  عدم  يف  سببًا  السكرتارية  غياب  وكان  أشهر.  ثالثة  تتجاوز  ال  أن  يفرتض 
كثرية عىل تحرير امللخصات باللغة األجنبية ملا تأخذ وقتًا مني يف ذلك. ولكن انتهينا إىل أن 
تكون للمجلة ملخصات يف العربية ولغة أجنبية حسب املواصفات القياسية لقواعد البيانات 
الدولية. وأصبحت إضافات مجلة معتربة يف معامل التأثري واالستشهادات املرجعية للمجالت 

العلمية العربية «أرسيف» (ARCIF). (حول هذا املعامل انظر إىل حنفي 2202).

من  تتكون  أن  األول  عددها  منذ  اتفقنا  والتي  استشارية  هيئة  إضافات  ملجلة  وطبًعا   
أعضاء مجلس أمناء الجمعية العربية لعلم االجتامع. ويف بعض األحيان أّدت هذه الهيئة دوًرا 
يف الحفاظ عىل مستوى املجلة وريادتها يف الوطن العريب. وبعد أن يجهز املقال علميًا، 
يقوم مركز دراسات الوحدة العربية بالدور الرئيس يف التحرير اللغوي للمقاالت ووضعها 
بصورتها النهائية لتكون جاهزة للنرش. مل يكن هذا ممكًنا لوال الجهود العظيمة التي قام بها 
الكثري من عاملني هذا املركز. ولعيل هنا يجب أن أذكر امتناين الحار أوًال إىل سالم سعد 
التي واكبت عملية التحرير منذ العدد األول إىل يومنا هذا بابتسامة ومهنية عالية. وطبعاً 
أّدى قسم التحرير والطباعة دوًرا أساسيًا يف هذه العملية وال أنىس فضل األستاذين رياض 
قاسم وفارس أيب صعب يف ذلك. لقد استمرت مجلة إضافات يف الصدور عىل الرغم من 
األزمة املالية الخانقة التي تعرض لها املركز؛ ولوال مهارة املديرة العامة للمركز، األستاذة لونا 
وشكرًا ملركز  يا لونا،  لك  شكرًا  الصدور.  يف  ملا استمرت  املجلة  هذه  دعم  يف  سويرح،  أبو 

دراسات الوحدة العربية.
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يوميًا  «اإلمييالت»  من  عدد  استالم  يعني  سنة،   15 ملدة  مجلة  تحرير  رئيس  تكون  أن 
مبقاالت معروضة للنرش يف املجلة ومتابعة املراسالت الكثرية مع املؤلفني واملراجعني. أصبح 
ملجلة  الخاص  امللف  فاتًحا  صباًحا  أستيقظ  أن  به)  أدرّس  ال  يوم  الجمعة (وهو  يوم  روتني 
إضافات واستمر يف القراءة واملتابعة غالبًا يف طول هذا اليوم. هل هذه شكوى؟ نعم وال: 
يف  باحثًا  فكوين  تصلني.  التي  املخطوطات  قراءة  من  تعلم  صريورة  العناء  هذا  رافق  لقد 
مرصًدا  التحرير  رئاسة  مهمة  مثلت  العريب  املعريف  باإلنتاج  ومهتاًم  املعرفة  اجتامع  علم 
العريب  الوطن  يف  يحصل  ملا  السنوات،  هذه  مدى  عىل  امتدت  إلثنوغرافيا  وموقًعا  مهاًم 
وكيف يعرب عنه الباحثون العرب. ومن يهمه ذلك ميكنه االطالع عىل كتايب البحث العريب 
ومجتمع املعرفة الذي صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية بالعربية وعن راوتلج يف 
اإلنكليزية بالتعاون مع الصديق ريغاس أرفانيتيس. (حنفي وأرفانيتيس 2015) وقد خصصت 
يف هذا الكتاب فصًال حول مجلة إضافات مبا يف ذلك الكثري من اإلحصاءات حول توزع 
املقاالت املنشورة ومؤلفيها جغرافيًّا وجندريًّا وحسب املواضيع من بني متغريات أخرى. ولقد 
هذه  من  عدًدا  مسرية 60  لتعكس  اإلحصاءات  هذه  تحديث  عىل  املايض  الشهر  يف  عملت 
املجلة. ويف هذا الفضاء دعوين فقط أن أعطيكم اإلحصائية التالية: قامت مجلة إضافات 
بقبول 18 باملئة من ما تقدم لها من مخطوطات. 2 باملئة فقط من ذلك قد نرش من دون 
فهذا  مرتجمة. وللمقارنة،  نصوص  ذلك غالبًا أنها  وسبب  أو ثانوية  أساسية  طلب تعديالت 
املعدل هو أعىل من معدل األوراق املقبولة يف مجلة Current Sociology، وهي مجلة الجمعية 

.(Martin, 2012) الدولية لعلم االجتامع وهو  15.5 باملئة

طبًعا كنت أرس جًدا عندما ألتقي بزمالء يل يف علم االجتامع يف سفرايت إىل البلدان 
من  ولكن كان يصلني أيًضا العتب  لهم مقالة.  العربية، حيث يذكّرين بعضهم أنني نرشت 
بعضهم اآلخر بسبب عدم نرش مخطوطاتهم. قد يصل ذلك بعض األحيان إىل «خصومات». 
ما زلت أذكر كيف قام أحد أساتذة علم االجتامع املرموقني يف تونس عندما رفضنا نرش 
مع  أخرى  مجلة  يف  سنة  بعد  منشورة  املقالة  أرسل   بأن  لنا،  أرسلها  قد  كان  مقال  مسودة 
بأن  يلومني  البعض  كان  إضافات».  جميلة  بدنا  «ما  بعبارة  تلخيصها  ميكن  قاسية  رسالة 
هواي مغاريب أي أنني أنرش بكرثة للباحثني يف املغرب وتونس، مقارنة مع دول مرشقية. 
اعرتف بأن «ضعفي» يف اتجاه هذين البلدين العزيزين هو بشكل أسايس املستوى الراقي 
للبحث االجتامعي يف الجامعات الوطنية هناك. لقد استطاعت هذه الجامعات املوازنة بني 
الغرب  يف  الصادرة  األدبيات  ألحدث  الطالب  معرفة  من  والتأكد  العربية  باللغة  التدريس 
وبشكل أسايس باللغة الفرنسية. عىل أية حال، جعلتني تهمة «الهواء املغاريب» أكرث حساسية 
فقد  يل.  أخرى  حساسيات  السياق  هذا  يف  أذكر  أن  بد  وال  للمجلة.  الجغرايف  التنوع  من 
عملت عىل سياسة التمييز اإليجايب اتجاه طالب الدكتوراه وبعض األحيان طالب املاجستري، 
بأن أبذل جهًدا كبريًا لتحسني املسودة حتى تصبح املقالة باملستوى املطلوب ملا ننرشه يف 
إضافات. إذا كانت إضافات حساسة ليس فقط للتنوع الجغرايف ولكن أيًضا لتنوعات أخرى 
مثل التنوع املوضوعايت أو العمري أو الجندري. حول التنوع الجندري، كنت أهتم عندما 
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تقوم باحثة يف دول عادة ما يقل النرش عندنا لها مثل السعودية بأن يكون هناك أخذ وردٌّ 
قد يصل إىل ست مرات قبل أن تصبح املقالة جاهزة للنرش. 

البحث  أن  موضًحا  للمؤلفني  أرسلها  التي  التقارير  يف  طويًال  وقتًا  أمضيت  لقد 
االجتامعي ال يكتمل إال عندما تتوافر ثالثة عنارص، بحسب السوسيولوجي الهندي أندريه 
هو  الثاين  والعنرص  للبحث،  امليداين  الجانب  هو  األول  العنرص   :(Béteille, 2013) باتاي 
اإلدراك بأن الظاهرة املدروسة ال ميكن فصلها من دون ربطها بالتاريخ واالقتصاد السيايس 
دون  من  للرشكات  االجتامعية  املسؤولية  دراسة  ميكن  ال  فمثًال  السيايس.  النظام  وطبيعة 
التحّدث عن تخّيل الدولة عن برامج العدالة االجتامعية وتوزيع الرثوة. أما العنرص الثالث 
عىل  أُجري  (بحث  ضيًّقا  اإلمبرييقي  الجانب  كان  فمهام  املقارنايت.  الجانب  فهو  واألخري، 
مستوى قرية أو مجموعة صغرية)، يتوّجب عىل الباحث إجراء املقارنات بسياقات أخرى، 
بغّض النظر إن كان ذلك سيؤدي إىل التعميم أم ال، ويتّم ذلك من خالل السعي ذهابًا وإيابًا 
إشكاليات  فهم  يف  سيساهم  البحث  هذا  أن  كيف  نتبنّي  بحيث  والنظري،  اإلمبرييقي  بني 
تتجاوز مجتمع الدراسة، ويساهم يف تطوير النظرية. وإذا مل نفعل ذلك، سنقع يف مشكلة 

ما أسميتها أسطورة الفرادة، وحسبان كل مجتمع عىل أنه فريد واستثنايئ.

هناك أسباب أخرى لرفض املخطوطات التي تصل إىل مجلة إضافات، لعل أهمها هو 
ضعف مراجعة األدبيات ومحليتها وعدم احرتام بعض القواعد. ومن هذه القواعد أنه عندما 
التي  األدبيات  مراجعة  يجب  محلية)،  غري  أو  إقليمية  غري  (أي  دولية  العلمية  املجلة  تكون 
تظهر بنحو أسايس الجدل واملناقشات العاملية، مع إمكان عمل مراوحة ذهابًا وإيابًا بني هذه 
األدبيات واملراجع املحلية واإلقليمية. أما يف املجالت اإلقليمية مثل إضافات: فيجب الرتكّيز 
بشكل  الرفض  أسباب  عىل  بالرتكيز  وبدأت  املحلية.  فقط  وليس  اإلقليمية  املناظرات  عىل 
موسع. ففي عام 2014 وبعد ظهور خمسة وعرشين عدًدا من مجلة إضافات، تراكمت يل 
خربة عن أخطاء شائعة يف كتابة مقاالت البحث االجتامعي وكتبت مقالة حول هذا املوضوع 
(حنفي، 2014) ألساعد الباحثني عىل تحسني مستوى الكتابة األكادميية. وبقي هذا الهاجس 
الرئايس  مرشوعي  من  جعلت  والتي  االجتامع  لعلم  الدولية  للجمعية  رئيًسا  بوصفي  عندي 
أو  أزورها  التي  الدول  بعض  يف  ألعضائها  األكادميية  الكتابة  حول  تدريبية  دورات  إقامة 

يزورها محررو مجالت الجمعية. 

يف  االجتامعي  العلمي  الجدل  يف  املجلة  دور  تقييم  العلمية  والجامعة  للقارئ  أترك 
املنطقة حول القضايا الجوهرية من اجتامع وسياسة واقتصاد وثقافة، وقد رافقت الثورات 
العربية بالدراسات واألبحاث محاولة خلق نقاش مجتمعي أكرث معقولية يف املجال العمومي. 
وقد قامت بكل ذلك وهي تقاوم الظروف الصعبة إلنتاج املعرفة االجتامعية العربية وبخاصة 

يف ظل األزمة االقتصادية التي تعصف يف لبنان واملنطقة بوجه عام. 

إنني اترك هذه املجلة لرئيس التحرير القادم ملجلة إضافات وينتابني خليط من املشاعر 
امللتبسة: فمن طرف، غبطة تخفيف أعبايئ يف خدمة جامعة علمية عربية، حيث فتح يل 
مجال منذ شهر متوز/يوليو من هذه السنة ألن أكون زميًال يف األكادميية الربيطانية (منتخبًا 
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مدى الحياة) وإمتام مهمة السنوات الخمس لرئاسة الجمعية الدولية لعلم االجتامع، والسعي 
للرتكيز عىل أبحايث الشخصية، ورمبا لقضاء وقت أكرب مع عائلتي. ومن طرف آخر، غصة 
ترك مجلة رافقتها منذ العدد األول إىل الستني لتصبح جزًءا ال يتجزأ من روتني حيايت؛ آمًال 

للمجلة ولرئيس تحريرها الجديد طول العمر والبقاء.
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