
 

 "بناء المعارف المشتركة" مؤتمر 

 "كيف تتم األبحاث في العلوم االجتماعية في الشرق األدنى"

 

 مدير برنامج في معهد األصفري للمجتمع المدني والمواطنة  ن عباسد. حسابقلم 

 

الدراسات واألبحاث حول  تحت هذا العنوان، وبمناسبة مرور أربعين سنة على تأسيس "مركز

مؤتمرا في  Ifpo"، عقد المعهد الفرنسي للشرق األدنى CERMOCالشرق األوسط المعاصر 

 . 2018نوفمبر  6و 5روت يومي بي

ُملّحة برزت بسبب ما تواجهه منطقة الشرق  تلبية لحاجةفي ورقة التقديم للمؤتمر بأنه يعقد جاء 

ضرورة أن يقوم البحث في العلوم اإلنسانية لة، واألدنى من نزاعات وتحوالت اجتماعية عميق

 واالجتماعية بدور مركزي في فهم هذه التحوالت وتحليلها تحليال نقدياً.

ضّمت أعمال المؤتمر خمس جلسات تناولت التحديات األساسية التي يواجهها البحث في هذه 

 المنطقة:

التحديات التي يواجهها الباحثون  حملت الجلسة األولى عنوان "البحث في سياق النزاع"، وناقشت

في علم االجتماع خالل عملهم، وكيف يمكنهم تحليل أوضاع يتالشى خاللها النظام العام وتتضارب 

كيف يمكن للباحث المحافظة على حياديته  وا عن منهجية البحث وأخالقياته.األحداث دون أن يتخلّ 

   وكيف تنعكس النزاعات على المعرفة نفسها.

ع رج  ال يخفى أن هذه القضية تُ شات حول العمل على صعيد إقليمي. الجلسة الثانية تركزت النقافي 

إلى لبنان وسوريا ثم األردن  ،منذ تأسيسه ،منهج عمل المركز الذي مّد حقل عملهمباشرة إلى 

وفلسطين. ومن هنا برزت اإلشكالية األساس في العمل على مستوى إقليمي وهي: كيف يمكن إنتاج 

 معارف ذات بعد إقليمي ال تتجاهل الخصوصيات الوطنية والمحلية؟

رّكزت الجلسة الثالثة على مسألة اللغة التي يتم بها البحث، واستعرضت التحديات التي يواجهها 

الباحثون على صعيد اللغة المستخدمة في أبحاثهم الميدانية وفي قراءة المراجع المكتوبة في لغات ال 

ة. كذلك تعرضت الجلسة إلى اللغة التي يستخدمها الباحثون في إنتاجهم المعرفي يتقنونها بالضرور

والعالقة بين اللغة وإمكانية انتشار المعرفة في الفضاءات األكاديمية اإلقليمية والعالمية، وفي 

 المجتمعات المحلية المعنية بالدرجة األولى بما ينتج من أبحاث عن المنطقة.



 

ناولت موضوع األرشفة والنشر وركزت على اإلمكانيات المتاحة لحفظ الوثائق أما الجلسة الرابعة فت

. وشارك في الجلسة الغزيرة التي أنتجها باحثو المعهد خالل أبحاثهم الميدانيةالسمعية البصرية 

، USJباحثون من مؤسسات علمية أخرى تعمل على أرشفة الوثائق العلمية مثل الجامعة اليسوعية 

 ، والمكتبة الصوتية في بيت المتوسط للعلوم اإلنسانيةALBA لبنانية للفنون الجميلةاألكاديمية ال

MMSHبيروت -، معهد الشرق Orient-Institut. 

واختتم المؤتمر بجلسة مخصصة لألبحاث المدينية والدور الذي لعبه "مرصد إعادة إعمار مدينة 

دنى" وعن األبحاث التي وضعت في بيروت" الذي تحول الحقا إلى "المرصد المديني للشرق األ

واهتمت بالتحوالت المدينية في سياق تراجع دور المدينة في الحراك االجتماعي  إطار هذا المرصد

 أو في التوتر السياسي.

شارك معهد األصفري للمواطنة والمجتمع المدني في المؤتمر، وقدم الباحث حسان عباس، مدير 

حث من عالقات القّوة في الجلسة الثالثة بعنوان "هل تنجو لغة الببرنامج "الثقافة كمقاومة" مداخلة 

بين اللغات؟" تناول فيها واقع هيمنة اللغة اإلنكليزية على لغات البحث وآليات المقاومة التي تضعها 

لتطوير مهارات الباحثين الشباب للعمل على واقعهم في المنطقة بعض منظمات المجتمع المدني 

     تهم األم.  الوطني والنشر بلغ


