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شكر وتقدير
نتوجه بالشكر إلى اللجنة الكندية لليونسكو؛ لدعمها نهجنا الذي يهدف إلى إتاحة العلم المفتوح ،والتحرر من
االستعمار المعرفي .ونخص بالشكر إليانور هاين بينيت التي ساهمت في عملية إعداد هذه الورقة ومحتواها،
وكذلك نشكر سيباستيان جوبيل؛ األمين العام للجنة الكندية لليونسكو ،على دعمه ومساهماته .ونتوجه بشكر
خاص إلى بابتيست جودري لمراجعته مسوداتنا النهائية .وندين جميعًا باالمتنان للمجتمعات التي ُو ِّلدنا وعشنا
فيها وعملنا بها؛ نحن ممتنون للنساء والرجال والشباب من السكان األصليين ،وغير األصليين في
المجتمعات المحلية في كولومبيا البريطانية ،وكيبك في كندا ،وهايتي ،وغرب إفريقيا ،والبرازيل ،ودول
أخرى في أمريكا الالتينية ،وأجزاء كثيرة من المناطق الحضرية والريفية في الهند .المعرفة متاحة في كل
مكان.

نبذة عن المؤلفين
ليزلي تشان :أستاذ مشارك ،ورئيس مختبر العدالة في المعرفة ،جامعة تورنتو سكاربورو.
باد هول :أستاذ فخري لتنمية المجتمع ،جامعة فيكتوريا.
لورنس بيرون :أستاذة متفرغة بقسم االتصاالت والمعلومات ،جامعة الفال ،ومؤسسة متجر العلوم ،ودار
نشر حر الوصول.
راجيش تاندون :مؤسس ورئيس البحث التشاركي في آسيا.
وانوتستا لورنا ويليامز :أستاذة فخرية في معارف الشعوب األصلية ،جامعة فيكتوريا.
ُ
ضا الرئيسان المشاركان لكرسي اليونسكو
شكل الفريق بمبادرة ِّمن قِّبل راجيش تاندون وباد هول ،وهما أي ً
الجامعي الخاص بالبحوث المرتكزة على المجتمع المحلي وبالمسؤولية االجتماعية في مجال التعليم العالي،
ويقدم بشكل جماعي وجهات نظر وخبرات متنوعة حول تحديات العلم المفتوح.

ث

ربما يجب على كل شخص أن يتمتع بالقوة ليكون منفت ًحا على جمال التنوع المعر ي.
الباحث ليروي ليتل بير
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ملخص






بينما يفهم العديد من الدول والعلماء «العلم المفتوح» على أنه مرادف للـ«وصول المفتوح»
للمنشورات والبيانات ،نجادل بأنه يمكن  -بل ويجب  -أن يذهب إلى أبعد من ذلك.
ضا فتح نفسها
بعد تحليل كافة احتماالت «االنفتاح» أثناء جائحة كورونا ،نشرح كيف يمكن للعلوم أي ً
للمجتمع؛ لتصبح أوثق صلةً ،خاصةً بمنظمات المجتمع المدني والحركات االجتماعية.
نقترح مزي ًدا من االنفتاح للمعارف وأنظمة الفكر المنحدرة من الشعوب األصلية لبلدان الجنوب
وأقلياته وثقافاته .وغالبًا ما يتم تجاهل هذه المعارف أو استبعادها من العلوم أوروبية النزعة ،على
الرغم من أنه يمكنها إثراء المحادثات العلمية عبر الحدود.
أخيرا ،نقترح اعتبارات لكل شكل من أشكال االنفتاح؛ لتحقيق علم مفتوح وعادل ومتحرر من
ً
االستعمار؛ من أجل المجتمعات وبمشاركتها ،ويتخطى الوصول المفتوح.

مقدمة
أطلقت اليونسكو عمليات تشاور دولية تهدف إلى وضع توصية بشأن العلم المفتوح العتمادها ِّمن قِّبل الدول
األعضاء في  .2021وسوف تتضمن التوصية تعريفًا موحدًا ،ومجموعة مشتركة من القيم ،ومقترحات
العمل.
بدعوة من اللجنة الكندية لليونسكو ،ترمي هذه الورقة البحثية إلى المشاركة في عملية التشاور من خالل
اإلجابة عن أسئلة؛ مثل:





لماذا يجب أن يكون العلم «مفتو ًحا»؟ وكيف؟ وألجل من وبمشاركة من؟
هل األمر ببساطة يتعلق بجعل المقاالت والبيانات العلمية متاحةً بالكامل للباحثين حول العالم في
وقت نشرها؛ لكيال تفوتهم النتائج المهمة ،التي يمكن أن تسهم في تعجيل وتيرة عملهم؟
ضا المواطنين حول العالم من المساهمة في العلم بقدراتهم
هل من الممكن أن يُم ِّكن هذا االنفتاح أي ً
وخبراتهم ،وذلك ً
مثال من خالل "علم المواطن" أو المشروعات البحثية القائمة على المشاركة؟
هل يتضمن العلم المفتوح حقا تعدد طرق المعرفة ،ومن بينها تلك الخاصة بثقافات الشعوب األصلية،
وثقافات بلدان الجنوب ،وغيرها من الفئات المستبعدة والمهمشة في بلدان الشمال؟

ً
أشكاال مختلفة من
تتضمن هذه الورقة البحثية أربعة أقسام؛ هي« :العلم المفتوح ووباء كورونا» الذي يقدم
االنفتاح أثناء أزمة بدا فيها العلم فجأة ً ضروريا لرفاه الجميع ،بينما تتناول األقسام الثالثة التالية األبعاد
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األساسية لثالثة أشكال من االنفتاح العلمي؛ هي :االنفتاح على المنشورات والبيانات ،واالنفتاح على المجتمع،
واالنفتاح على المعارف المستبعدة  2والنظريات المعرفية ،3ثم نختتم باعتبارات سياساتية.

 -1العلم المفتوح ووباء كورونا
عند كتابة هذه الورقة البحثية أثناء جائحة كورونا ،أصابنا الذهول ليس فقط من المكانة التي اتخذها العلم في
ضا من األشكال المتعددة لالنفتاح العلمي التي ظهرت.
هذا السياق شديد الخصوصية ،ولكن أي ً
فعلى أحد األصعدة ،تُسابِّق الدوائر البحثيَّة الساعة إلنتاج لقاح ،وتقترح بعض الحكومات أنه الطريقة الوحيدة
مكننا من العودة إلى الحياة «الطبيعيَّة» .فمن الواضح أن المعامل أصبحت تحتاج إلى وصول فوري
التي ت ُ ِّ
وغير مشروط للمنشورات والبيانات الجيدة وذات الصلة؛ ونتيجة لذلك «فتح» بعض الناشرين مجالتهم ذات
االشتراك المدفوع؛ لجعل بعض المقاالت متاحةً مجانًا ،4كما أُن ِّشئت قواعد بيانات مفتوحة الوصول بشكل
تام؛ مثل مبادرة أطلق عليها  ،Open COVID Pledgeفي ما قام عدد من المجالت أو المنصات التي
كانت بالفعل ذات وصول مفتوح بتعجيل عمليات المراجعة العلمية ِّمن قِّبل النظراء 5وإعطاء األولوية
ُمكن هذا «االنفتاح» التعاون بين المعاملً ،
بدال من المنافسة بينها ،أو يفترضه؛
للوصول إلى البيانات .وي ِّ
7
6
حتى إن بعض المعامل قامت بتشارك المواد والمعدات والعينات .
وعلى صعيد آخر ،بينما كان العلماء يشكون سابقًا من أن الحكومات ال تستمع إليهم ،أصبحوا اآلن تحت
دائرة الضوء في اإلعالم؛ يجيبون عن أسئلة العامة ،ويقودون الحكومات نحو اتخاذ القرارات ،ويحاولون
التنبؤ بالمستقبل .8وعلى الرغم من ذلك ،فإنه ليس من الواضح إذا ما كان الدور الحديث للعلم في الحوار
ً
شكال جديدًا من أشكال االنفتاح ،وإذا ما كان مستدا ًما ،أو أنه سوف يمتد إلى تحديات عالمية
العام يمثل
أخرى؛ مثل أزمة المناخ.
البحث والوباء
تدعو الحكومات ووكاالت التمويل العام إلى ما يمكن تسميته بــ«األبحاث المتعلقة بالطوارئ» في الطب
واألحياء والعلوم االجتماعية واإلنسانيات .فعلى سبيل المثال ،أعلنت المعاهد الكندية للبحوث الصحية عن
برنامجين لتمويل البحوث الحيوية في إبريل  .2020هل يشير هذا الشكل من أشكال البحث  -البعيد كل البعد
عن األ ُ ُ
طر الزمنية األطول للبحوث األساسية  -إلى حدوث تحول في البحوث الممولة من القطاع العام نحو
ضا ما إذا كان هذا
االحتياجات المجتمعية والرفاه العام؟ إن اإلجابة محاطة بالغموض .ومن الجدير بالنظر أي ً
التغيير يبشر بشكل جديد من المسئولية االجتماعية للجامعات والمراكز البحثية ،سوف تقودهم إلى علم أقل
خوفًا من تدخل المجتمع ،وأكثر انفتا ًحا على االهتمام بالصالح العام.
سوف يتجلى جزء من اإلجابة عن مثل هذه األسئلة في حالة اللقاح الذي من الممكن إيجاده يو ًما ما؛ فهو إما
سيخضع لبراءات اختراع (ومن ثم لن يكون مجانيا) ،وإما سيكون مفتوح المصدر بموجب ترخيص
«مفتوح» (يتحول إلى منفعة عامة) .9وهناك سؤال آخر يستحق الطرح ،وهو :هل ستركز الجهود البحثية
ضا إلى آثار
فقط على إدارة القضايا االقتصادية والتعليمية والصحية في هذه األزمة ،أم سوف تنظر أي ً
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فيروس كورونا على التفاوتات االجتماعية ،10وخاصةً تلك المتعلقة بالنوع االجتماعي ،والعرق ،والعمر،
واإلعاقة ،واالنتماء اإلثني؟
تقييم مكانة العلم ي المجتمع
إن تعطيل الحياة «الطبيعيَّة» الذي تسبب فيه فيروس كورونا يغير مكانة العلم في المجتمع ،بل ويغير
ممارساته الموحدة المتبعة .فعلى سبيل المثال ،يطلق الباحثون شراكات مع جمعيات؛ لتعزيز عملهم ،وتقدم
شبكاتهم البحثية العديد من الحلقات الدراسية الشبكية لكافة مستخدمي اإلنترنتً ،
بدال من الندوات الشخصية
لألقران في المراكز البحثية «المغلقة» .وبينما يصبح التعلم اإللكتروني المعيار الجديد ،يجري استخدام
الموارد المفتوحة على نحو أكبر؛ مثل الدورات التعليمية اإللكترونية المفتوحة ،المعروفة بالـ .MOOCs
تأثيرا ،11مثلما يتجلى في ـ Just One
ضا بدور أكثر
وتضطلع حركات "علم المواطن" (العلم التشاركي) أي ً
ً
 ،Giant Labالذي يجمع بين العلماء وغير العلماء؛ لـتطوير ابتكارات للتكيف مع وباء كورونا؛ (اختبارات
13
الكشف ،ومضخات الحقن ،وغيرها) ،وجميعها بتكلفة أقل .12تسعى مختبرات فاب الب Fablabs
وغيرها من مساحات العمل التشاركي اآلن إلى إيجاد طرق جديدة إلنتاج األقنعة ،14والحقن ،ونماذج أولية
من أجهزة التنفس ،15بينما تعمل المنظمات غير الحكومية والعلماء على إشراك المجتمع من خالل إطالق
مشروعات بحثية قائمة على المشاركة على أساس مجتمعي؛ لمكافحة أوجه عدم المساواة.16
ضا عن أنفسهم ،وال سيما فيما يتعلق بتطبيقات اقتفاء أثر مخالطي المرضى
ويعبِّر نُقاد العلوم والتكنولوجيا أي ً
والذكاء االصطناعي .وفي الوقت ذاته ،ال يتم التحدث عن االقتراحات المنبثقة من الطب الصيني التقليدي ،أو
طب األيورفيدا الهندي ،أو الطب اإلفريقي التقليدي ،وال يتم تمويلها من أجل القيام بتجارب سريرية ،وأحيانا ً
يتم تشويه سمعة هذه المعارف التقليدية سريعًا .17وبينما ترمي هذه الممارسات إلى أن تكون مبنية على العلم،
من الممكن أن تكون ببساطة جهدًا غربيًا إلسكات طرق المعرفة األخرى.
تحدي الممارتسات البحثية التقليدية
بناء على هذه اللمحة العامة عن الموقف المعقد المرتبط بجائحة كورونا ،نستعرض التوجهات المحتملة للعلم
المفتوح؛ وتتضمن ما يلي:








الوصول الحر إلى المنشورات العلمية.
الوصول الحر إلى البيانات البحثية.
مشاركة العلماء في المناقشات العامة والحوكمة.
االنفتاح على قضايا الرفاه العام وشواغله (وليس فقط تلك المتعلقة بالصناعة أو الحكومات).
االنفتاح على الشراكات البحثية مع الجمعيات األهلية والحركات االجتماعية.
االنفتاح على المعارف الهجينة ،من "علم المواطن" إلى مساحات العمل التشاركي والمعامل
المفتوحة.
سبل معرفتهم.
االنفتاح على معارف الشعوب األصلية ،و ُ
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 االنفتاح على معارف بلدان الجنوب ،والمجتمعات ال ُمهمشة في بلدان الشمال.
 االنفتاح على فكرة أن العلم يتألف من مناقشات معقدة ً
بدال من ثوابت راسخة.
تتحدى كافة هذه األشكال من االنفتاح اإلطار الذي يجرى فيه البحث العلمي اليوم ،وهو نشر النتائج في
المجالت التي تشترط دفع تكاليف الوصول إلى المحتوى ،والتي ال يستطيع البعض الوصول إليها؛ والتردد
في الدخول في شراكات غير مالية متكافئة للمشاركة في إنشاء مشروعات بحثية ذات أهمية اجتماعية باسم
رفض السماح للمجتمع أو السياسة بــ«التدخل»؛ واستبعاد أنواع المعرفة التي تعتبر غير علمية ،وال سيما
سا ليسوا بعلماء مختصين ،أو ينتمون إلى
تلك التي تنتجها الشعوب األصلية أو المشروعات التي تضم أُنا ً
جامعات في بلدان الجنوب .وفي الجزء التالي من هذه الورقة البحثية ،نبحث في طرق تحدي هذا االنغالق
وتعزيز االنفتاح.

 -2االنفتاح على المنشورات والبيانات
كثيرا ما يقال إن الوصول المفتوح للمنشورات والبيانات هو ممارسة علمية جديدة مرتبطة بالعصر الرقمي،
ً
فهل هذا صحيح؟
تطور تسياتسات العلم وممارتساته
من المدهش أن العديد من الممارسات العلمية في الواقع حديثة نسبيا ،بما في ذلك فكرة أن المجالت يجب أن
يملكها ناشرون يستهدفون الربحً ،
بدال من الجامعات أو الجمعيات العلمية .وفي الفترة بين عامي 1852
و ،1908نُ ِّظمت المجالت األكاديمية افتراضيا بموجب التراخيص المفتوحة .18ولم يمنع هذا األمر الباحثين
من القيام بعدد ال يحصى من االكتشافات ونشرها .وبشكل عام ،كانت المجالت األكاديمية تتبع رابطات
تخصصية وت ُنشر على أساس غير ربحي.
ترتبط فكرة أن المعرفة يمكن أن تصبح سلعة ،وتخلق أسواقًا (للمجالت واالبتكارات المسجلة) بظهور
االقتصاد القائم على المعرفة في البلدان الغنية .19ويُعد هذا التوجه للسياسة العلمية جز ًءا من األيديولوجية
النيوليبرالية القائمة على تعزيز المنافسة ،20وال سيما بين الجامعات والمعامل والعلماء .وفي اآلونة األخيرة،
تبنَّى بعض الناشرين الذين يستهدفون تحقيق الربح فكرة الوصول الحر ،وخلطوا بينها وبين نموذج الدفع
مقابل النشر ،الذي في الواقع يغطي نسبة صغيرة من عالم الوصول المفتوح بأكمله.21
ابتكارا جريئًا وإنما عودة
ومن هذا المنطلق ،يمكن القول إن منح الوصول المفتوح للمنشورات العلمية ليس
ً
إلى أخالقيات البحث التقليدية ،22التي تعتبر العلم صال ًحا عاما ،وأنه يتعين على العلماء التعاون؛ لدفع
المعرفة قُد ًما ،مهما كانت بالدهم أو معتقداتهم .لكن العديد من الدراسات االستقصائية أظهرت أن معظم
سمعة المجلة على إمكانية الحصول عليها عند اختيار مكان النشر؛ وهي السمعة
الباحثين سيعطون األولوية ل ُ
23
التي تتسم بمؤشرات تجارية؛ مثل عامل التأثير الخاص بالمجلة .في حين أنه في اآلونة األخيرة ،باتت
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التكنولوجيات الرقمية تتيح للمجالت الرقمية ،وذات الوصول المفتوح بناء سمعتها من خالل الشبكات
االجتماعيةً ،
بدال من عامل تأثير المجلة.
هم دوا ع الباحثين
تتفاوت العوامل التي قد تدفع بالباحثين إلى الدعوة إلى انفتاح المنشورات والبيانات ،ومن بين تلك الدوافع:
ً
ً
كامال وفوريا لنصوص
وصوال
 ينظر البعض إلى البحث على أنه محادثة علمية هائلة ،ويريدون
زمالئهم وبياناتهم.
 يحترم اآلخرون الوصول المفتوح ألنه يتيح الفرصة لبناء إرث علمي عالمي؛ كنز دفين من المعرفة
سيفيد البشرية.
 يعتقد البعض أن الهدف الرئيسي من الوصول المفتوح يتمثل في إضفاء الطابع الديمقراطي على
المعرفة العلمية.
في الواقع  -وعلى النقيض من تصور مسبق سائد على نطاق واسع  -يستطيع العديد من األشخاص خارج
العالم العلمي قراءة المقاالت العلمية ،وفهمها ،واستخدامها؛ لتحسين القاعدة المعرفية ،وممارسات العمل
الخاصة بهم .تأمل المعلمين أو الممرضين أو الصحفيين أو المهندسين الزراعيين أو األخصائيين
االجتماعيين ،فإن كال منهم سيستفيد من التعلم المستمر ،ولكن دون أن يكونوا على صلة بجامعة ،لن
يستطيعوا الوصول إلى النصوص التي قد تتيح لهم الفرص لفعل ذلك .ففي مجتمع معرفي 24حقيقي ،تكون
كافة المعارف متاحة لهؤالء الذين يحتاجونها للنهوض بالصالح العام وخدمته.
وفي الوقت الحاضر ،يشجع عدد متزايد من السياسات العامة الوصول المفتوح ،أو يتطلبه دون إجبار
المؤلفين على الدفع للنشر؛ ففي أمريكا الالتينية ،تدير األقسام الجامعية معظم المجالت .وفي جنوب إفريقيا،
تبنت أكاديمية جنوب إفريقيا للعلوم النموذج الخاص بالمكتبة العلمية اإللكترونية المتاحة عبر اإلنترنت
الـ SciELOللوصول المفتوح ،الذي كانت رائدته البرازيل؛ لكي يتشارك ناشرو المجالت المستقلة البنية
التحتية للنشر .25لكن الضغوط الرامية إلى النشر في المجالت المملوكة للسوق تستمر .وتكمن المشكلة في
افتقار المؤلفين والممولين وصانعي السياسات إلى الوعي بتنوع النماذج والمبادرات المتاحة؛ ولهذا السبب
نعتقد أنه يتعين على اليونسكو أن تدعم مبادرات النشر المجتمعية المستقلة ،مثل مجلس أمريكا الالتينية للعلوم
االجتماعية ) (CLACSOأو مجلس تطوير أبحاث العلوم االجتماعية في إفريقيا) ، (CODESRIAأو
جمعية الكتب اإلفريقية التعاونية ( ،)The African Books Collectiveأو مبادرة مخزن المعارف
( )Grenier des savoirsاألحدث عهدًا .وتُعد جمعية الوصول المفتوح الراديكالي التعاونية ( The
مثيرا لالهتمام لدور نشر يقودها العلماء ،وال تهدف
 )Radical Open Access Collectiveمجتمعا ً ً
إلى الربح ،وتنشر كتبًا مفتوحة الوصول.
مخاطر الوصول المفتوح نتيجةً ألوجه عدم المتساوة ي صميم العلم
إننا نحث على توخي الحرص عند التفكير بشأن الوصول المفتوح ،واألهم من ذلك أال يُختزل إلى نموذج
ص ِّمم هذا النموذج من منظور
الدفع مقابل النشر الذي يروج له الناشرون الذين يهدفون إلى الربح .فقد ُ
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اقتصادي قائم على السوق ،تراه يقدم عائدًا ماليا لالستثمار للمنتجين والجامعات والمكتبات .ويُط ِّبع هذا
المنظور معاملة المعرفة كسلعة ،واعتبار إنتاج العلم ونشره وسيلة للمنافسة اقتصاديا .ويُغذي هذا المنطق -
الذي يُعد وج ًها نموذجيا لالقتصاد القائم على المعرفة  -اتجاه القومية واإلقليمية المتنامي ،مع إبداء الدول
األوروبية واالتحاد األوروبي استعدادهما لعقد صفقات مع ناشرين متعددي الجنسيات؛ لتأمين وجودهم في
النواتج البحثية؛ مثل (.)Projekt DEAL
إن المناقشات والتوصيات السياساتية بشأن العلم المفتوح والوصول المفتوح الصادرة عن مؤسسات بلدان
الشمال تركز في أكثر األحيان على مسألة الوصول إلى النواتج البحثية ونشرها (ما زال ذلك يتركز في
المجالت والكتب) .وغالبا ً ما يتم الترويج لهذه السياسات من خالل التركيز على الفوائد؛ مثل الظهور،
واالستشهادات المتزايدة؛ دون إيالء اهتمام كاف لألعباء والمخاطر التي تنتج عنها ،وال سيما بالنسبة إلى
المجتمعات المهمشة الممتلكة للمعرفة أو العلماء من بلدان الجنوب.
إن هذه المخاطر حقيقية ،فعلى سبيل المثال ،يكشف الوصول المفتوح  -كما تراه منطقة بلدان إفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى الناطقة باللغة الفرنسية - 26عن مشكالت مختلفة تما ًما عن مناطق أخرى في شمال الكرة
األرضية .ففي هذا الجزء من العالم ،ال يمكن فصل الوصول المفتوح عن مشكالت مثل صعوبة الوصول
ً
فضال عن األمية الرقمية؛ حيث يلمس العديد من
إلى أجهزة الحاسوب واإلنترنت ،والمنح المحلية للبحوث،
الطلبة حاسوبًا للمرة األولى عند االلتحاق بالجامعة .وفي هذا الصدد ،يميل الوصول المفتوح إلى تعزيز
هيمنة الدراسات العلمية التي أُجريت في بلدان الشمال ،ونُشرت فيه على حساب المعارف المحلية ،والتي
غالبا ً ما تكون مفتوحة؛ ويقلل هذا من التنوع الفكري ،ويؤدي إلى تجانس العلم واإلبداع .وفي نهاية المطاف،
يؤدي هذا إلى ما تدعوه فاندانا شيفا« 27الثقافة األحادية»؛ حيث تنعكس هياكل المعرفة أوروبية النزعة
القائمة على النظام األبوي وتُستنسخ .ومن ثم ،فإن الوصول المفتوح ما بعد االستعماري 28يمكن أن يكون
أداة لإلخضاع ً
ضا أن يُر ِّسخ أوجه انعدام المساواة المتأصلة والمقننة في البنية
بدال من التمكين ،كما يمكنه أي ً
29
التحتية االستعمارية والعنصرية للعلم.
وينبع أحد أوجه عدم المساواة هذه من هوس العديد من جامعات بلدان الجنوب بالتصنيفات والنواتج البحثية،
حتى وإن كانت األخيرة تستند على معايير حددتها المؤسسات القوية في بلدان الشمال والتي تتجاهل حقيقتهم.
لقد ا ُعت ُ ِّرف بقلة قليلة من المجالت العلمية الصادرة عن بلدان الجنوب ،بوصفها ال تمتلك من القيمة ما يكفي
ً
محال للخالف بشكل متزايد
لكي ت ُدرج في هذه التصنيفات .ولحسن الحظ ،يصبح عامل التأثير ومستنسخاته
في بلدان الشمال ،30على سبيل المثال من خالل اإلعالن الخاص بتقييم البحوث ( )DORAوالنماذج
البديلة .31كما ترفض منظمات ،مثل دليل الوصول المفتوح إلى الدوريات ،التصنيفات وتطمح إلى فهرسة
المجالت العلمية واألكاديمية من جميع أنحاء العالم وفقًا لنظامها الخاص بمراقبة الجودة.
إن السياسات والتدابير الرامية إلى تنفيذ الوصول المفتوح تميل إلى تعزيز هيكل السلطة القائم ،وزيادة
تهميش المبادرات المحلية والمجتمعية في بلدان الجنوب .ومن ثم ،فإننا نقترح توصيات تنتقد هذا المنطق
ً
اطن اإلجحاف الهيكلية المتأصلة التي نتجت عنه ،بينما
المعيب للوصول المفتوح،
وبدال من ذلك تتحدى مو ِّ
تروج للوصول المفتوح كأداة لبناء مجتمع المعرفة.
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 -3االنفتاح على المجتمع
تعود فكرة أن العلم يجب أن يكون ح ِّذ ًرا من المجتمع  -وال سيما من أي شيء يبدو سياسيا  -إلى المجتمعات
العلمية األولى ،وقد روجها العلماء؛ لحماية أنفسهم من تعسف السلطة ،ومن التهديدات ضد هؤالء الذين
تحدوا العقيدة الدينية والعقوبات المفروضة عليهم .لقد بدا لعلماء ذلك الوقت أنه فقط بين األنداد (أي األقران
الذكور) ،وبمنأى عن نزوات الحكام واإلكليروس ،يمكن لمعرفة العالم أن تتقدم؛ وبالتالي فإن المجتمعات
العلمية انغلقت على نفسها من المجتمع؛ للحماية ،أو للحيز اإلبداعي ،فيما يسمى أحيانًا بـ«البرج العاجي»؛
ضا إلى تأسيس شعائر معقدة للوصول
وقد تسبب ذلك في استبعاد أي شيء غيرهم أو ليس كمثلهم ،كما أدى أي ً
إلى البرج العاجي .وتُعد درجة الدكتوراه أحد أمثلتها .وكذلك يُمثل استخدام األكاديميين لمصطلحات يجد
الغرباء صعوبة في فهمها أداة أخرى للعزل.
تحطيم البرج العاجي
كثيرا ،فعلى سبيل المثال ،شرع الباحثون الشباب الذين أرادوا
وعلى الرغم من ذلك ،فإن العالم قد تغير
ً
التصرف بشكل مختلف في شن هجوم على «متالزمة البرج العاجي» في الستينيات من القرن الماضي ،لقد
طرحوا أسئلة؛ مثل« :كيف يمكننا جعل العلم ممارسة عادلة وقائمة على المساواة حقا؟ كيف يمكن جعل
الممارسة العلمية تتوافق مع االهتمام بالعدالة االجتماعية؟» .32ومن شأن الكوارث البيئية التي وقعت في
الثمانينيات من القرن الماضي ،أن ترفع مستوى الوعي باآلثار الضارة المحتملة للبحث العلمي واالبتكارات
التكنولوجية ،وأن تؤدي إلى تبني المبدأ الوقائي باإلضافة إلى المدونات األخالقية الرئيسية.
وقد شهدت سبعينيات القرن الماضي  -وبقيادة العلماء النشطاء في بلدان الجنوب  -طرح البحث العلمي
القائم على المشاركة باعتباره طريقة للمشاركة في إنتاج المعرفة من أجل المجتمعات وبمشاركتها ،وال سيما
المهمشة منها؛ مواج ًها تحديات حياتهم اليومية ،وموثقًا إياها .33وعلى الرغم من ذلك ،فإن األكاديميين من
االتجاه السائد تجاهلوا هذه الحركة إلى حد كبير .وفي الوقت نفسه تقريبًا في أوروبا ا ُخت ُ ِّرعت متاجر العلوم
 34التي دعت جمعيات المجتمع المدني إلى اقتراح مشروعات بحثية؛ ليجريها الطالب مجانًا في سياق
تدريبهم ،وخاصةً في العلوم البيئية .35وبدأت العديد من الجهات السياسية المطالبة بالمشاركة العامة في
االختيارات العلمية والتكنولوجية التي تقوم بها الحكومات؛ وقد أسفر ذلك عن ظهور هيئات المحلفين المكونة
من المواطنين ،ومؤتمرات توافق اآلراء ،36وغيرها من اآلليات التي ترمي إلى بناء «قطاع ثالث من
مستمرا حتى اليوم.37
البحث» الذي ما زال
ً
وبمعنًى آخر؛ أخذ العلم في االنفتاح على المجتمع.
ولكن أثَّر كل من نشوء االقتصاد القائم على المعرفة ،واألزمة المالية العامة في الثمانينيات ،سلبا ً في تلك
الهوية العلمية الوليدة38؛ حيث أصبح العلم أقل اهتما ًما بالعدالة االجتماعية والمساواة والمشاركة مقارنة ً
باهتمامه بالمساهمة في ازدهار البلدان والجامعات؛ وذلك نتيجةً العتماده على الحكومات أو الصناعات
مصدرا للدخل من خالل براءات االختراع واالبتكارات القابلة
لتمويله .كان من المفترض أن يصبح العلم
ً
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للتسويق ،39ولكن تدنت تدريجيا عمليات تمويل العلوم االجتماعية واإلنسانية 40بينما تضاعفت الشراكات بين
الصناعة والجامعات ،كما يتضح من إعادة تسمية مباني أي حرم جامعي على اسم الممولين.
العلم والمجتمع اليوم
شهد العقد الثاني من األلفينيات ظهور تقاليد بحوث العمل التشاركي ،واستمرار البحوث النقدية .ألهم علماء
الشعوب األصلية  -كالباحثة ليندا توهيواي سميث 41التي عُرفت بأبحاثها عن منهجيات البحث في إنهاء
االستعمار  -جيًال جديدًا من العلماء المنتمين إلى الشعوب األصلية ،وغير األصلية للعمل بشكل تشاركي .كما
ً
قبوال متزايدًا لدى جامعات العالم ،وا ُست ُح ِّدثت هياكل
القت كل من البحوث المجتمعية ،والبحوث التشاركية
42
جديدة؛ لتسهيل الشراكات الوليدة بين البحث المجتمعي والجامعي .
دعمت المفوضية األوروبية ماديا العمل الرائد الذي تضطلع به متاجر العلوم ،وساندت كال من برنامج العلوم
من أجل المجتمع وبمشاركته ) ،(SWAFSوبرنامج الممارسات والبحوث واالبتكار المسئولة ( .)RRIكما
نشأت العديد من الكيانات الدولية؛ مثل كرسي اليونسكو الجامعي الخاص بالبحوث المرتكزة على المجتمع
المحلي وبالمسؤولية االجتماعية ،وشبكة تالوار ،وشبكة الجامعة العالمية لالبتكارات.
ولكن ما زالت هناك بعض التوترات؛ حيث يبعد بعض الباحثين عن إظهار أي شكل من االلتزام االجتماعي
أو السياسي الذي قد يؤدي إلى توصيفهم كأشخاص راديكالية أو إلحاق الضرر بعملهم .ويظل المفهوم المعتاد
حول وجوب فصل العلماء ل ِّقيمهم وهوياتهم عن عملهم مفهو ًما واسع التأثير ،43وكذلك من الممكن أن يُش ِّكل
مصدرا للضغط على الباحثين الشباب الذين يبدؤون حياتهم المهنية ،وهم يؤمنون بقوة العلم
ذلك المفهوم
ً
لتغيير العالم؛ فقط لكي يتعلموا الحقًا أن ما يهم حقا ،هو تمويل البحوث ،وكمية الدعاية ،ومقياس معامل
التأثير.
ً
أشكاال جديدة من االنفتاح على المجتمع من
وبالرغم من ذلك نجد أن التكنولوجيا الرقمية ق َّدمت بشكل شائق
خالل علوم التكنولوجيا ،ويتضح ذلك على سبيل المثال في حركة التصميم المفتوح المصدر لبرمجيات
الحاسب وعتاده( ،راجع على سبيل المثال :مبادرة المصدر المفتوح) .أدى تطبيق مختبرات الفاب الب،44
ومساحات العمل التشاركي ،45وغيرها من المعامل المبنية على فكرة "اصنعها بنفسك" ()do it yoursef
اطن (اللجوء إلى مواطنين ليس لهم عالقة بالعلوم
التي تضم الهواة من غير العلماء ،أو التي تدمج علم ال ُمو ِّ
لجمع معلومات ضخمة ،أو حفظها عن طريق عدد من التطبيقات) إلى تحقيق تقدم هائل في مجاالت عديدة
46
ضا.
كعلم النباتات ،واألحياء ،والفلك ،والجغرافيا ،والرياضيات أي ً
العلم عند مفترق الطرق
إننا نقف في منعطف حاسم؛ فمن غير الواضح إذا ما كنا نقترب من النموذج المثالي من تمكين كافة
المواطنين من العلوم في الستينيات  -عن طريق تقديم التكنولوجيا الرقمية كأداة إلضفاء الديموقراطية على
العلم والمعرفة  -أم أن العلم هو بالفعل جزء ال يتجزأ من اقتصاد المعرفة والرأسمالية المعرفية ،47التي
تسعى إلى جمع الشركاء الصناعيين و«استغالل» المواطنين المتطوعين كنوع من العمالة الرخيصة .فبالفعل
يمثل انفتاح العلم بهذا الشكل قضية معقدة وغامضة ،كما يتضح في مختبرات الفاب الب في إفريقيا ،التي
8

تدعمها ماليا دول الشمال .فهل من الممكن أن يحترم هؤالء القيم والممارسات المحلية؛ للمساهمة في التنمية
المحلية المستدامة48؟
ت ُق ِّدم توصية اليونسكو بشأن العلم المفتوح فرصةً سانحةً الختبار ما تعلمناه حتى اآلن نتيجة االنفتاح على
المجتمع ،وكذلك ستدعم المبادرات المستقبلية لهذا االنفتاح .ونحن ندعو إلى التعاون بين العلماء والجهات
ً
فضال عن التعاون في إنتاج المعارف واإلبداع
الفاعلة االجتماعية على نحو يتسم باالحترام والشفافية،
االجتماعي الذي يتضمن كافة وجهات النظر العالمية.

 -4االنفتاح على المعارف المتستبعدة
في هذا القسم سوف نتناول فرعين من فروع المعرفة المستبعدة بشكل منظم عن العلوم السائدة:
 معارف السكان األصليين ،وأساليب المعرفة والنظريات المعرفية الخاصة بهم؛
 المعارف الدراسية التي تنتجها مجموعات ُمهمشة في الدول الغربية التي ت ُد ِّرس العلوم باللغة
اإلنجليزية؛ مثل النساء ،واألقليات ،والباحثين من السكان األصليين ،والباحثين غير الناطقين
باللغة اإلنجليزية ،أو الباحثين من البلدان األقل ح ً
ظا في الجنوب العالمي.
ونحاول أن نبرهن على أن العلم يجب أن يصبح متعدد العوالم 49بانفتاحه على نطاقات المعرفة التي يهملها
الكثير من العلماء في الشمال العالمي.
العلم كنتاج للتاريخ والثقا ة
إن الدراسات النسويَّة ،ودراسات السكان األصليين ،والدراسات الديكولونيالية ،خاصةً في أمريكا الالتينية
والهند ،52باإلضافة إلى الدراسات االجتماعية للعلوم 52وتلك التي تناولت إعادة هيكلة المعرفة الغربية،
ساعدت بشكل كبير على إظهار إلى أي م ًدى أصبحت العلوم أوروبية وذكورية؛ وهو النتاج الطبيعي لتزاوج
الرأسمالية مع االستعمارية؛ و ِّمن أمثلة تلك الكتب العظيمة الشأن :اختراع أفريقيا ( The Invention of
 )53Africaللكاتب موديمبي؛ واالستشراق ( )54Orientalismللكاتب سعيد؛ وبشرة سوداء ،أقنعة بيضاء
( )55Black Skin, White Masksلمؤلفه فانون؛ وتحرر العقل من االستعمار ( Decolonising
 )56 the Mindلمؤلفه ثيونغو.
50

يعد العمل األدبي المنشور حديثًا بعنوان جوهرة التأمل في الحقيقة حول نظرية المعرفة ( The Jewel of
 )57Reflection on the Truth about Epistemologyللمؤلف غانغيزا أوباديايا  -وهو من علماء
ً
مثاال على أحد ذخائر
القرن الثاني عشر  -أحد أهم األعمال الفلسفية الهندية والسنسكريتية؛ وهو يجسد
المعرفة التي اُست ُب ِّعدت من المفاهيم المعاصرة للعلوم .فلم يُترجم إلى الفرنسية البحث العملي المتعلق
بمجتمعات السكان األصليين ،للباحث الكولومبي العظيم أورالندو فالس بوردا ،إال حديثًا58؛ وهذا ما حدث
ضا مع كتاب اختراع أفريقيا ( ،)59The Invention of Africaوهو العمل األدبي الكالسيكي المتعلق
أي ً
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بالدراسات الديكولونيالية .وعلى النقيض من ذلك ،لم تُترجم العديد من الكتب األكاديمية الصادرة في بلدان
الجنوب باللغات الفرنسية واإلسبانية والبرتغالية إلى اللغة اإلنجليزية.
على عكس أسطورة الحياد العلمي ،فإن العلم  -المتأصل بقوة في التاريخ والثقافة – قد اختار دائ ًما وبعناية
المعرفة التي يمكن أن ت ُمنح مكانة «علمية» .فكان يجب أن تثبت هذه المعرفة أنها تلبي بعض المعايير
القياسية والمعرفية ،وتبعًا للعصر الذي ستقدم فيه تلك المعرفة ،قد تشمل تلك المعايير؛ استخدام الطريقة
التجريبية ،وتدريب الدكتوراه المكثف لمؤلفها ،وعرضها الروتيني في اجتماعات الجمعيات العلمية ،ونشرها
ً
مجاال للشك أن كل ما سبق من
في مجالت علمية بعد مراجعتها من زمالء من نفس التخصص ،ومما ال يدع
تلك الشروط قد أدى إلى استبعاد الكثير من المؤلفات.
كشفت الدراسات االجتماعيَّة النسويَّة عن استبعاد النساء منذ عقود؛ وحتى اليوم خالل أزمة كوفيد 19-التي
أغلقت الجامعات ،فقد واجهت األكاديميات المزيد من المشاكل عند تقديمهن أوراقًا ومقترحات بحثية مقارنة
بنظرائهن من الذكور؛ بسبب التقسيم غير المتكافئ لألعمال المنزلية.60
أشارت بعض البحوث إلى أن الجنوب العالمي والعلماء من السكان األصليين قد واجهوا الكثير من
الصعوبات عند محاولتهم نشر أبحاثهم في المجالت العلمية عالية التأثير ،التي يهيمن الذكور البيض 61على
هيئة تحريرها .وقد أخبرنا أحد أساتذة علم وظائف األعضاء من السنغال أن واح ًدا فقط من مقاالته قد قُ ِّبل
عندما أضاف اسم أحد المؤلفين األوروبيين إلى قائمة المؤلفين؛ فالعلوم الغربية أصبحت أكثر هيمنة ،وأكثر
ً
ميال إلى أحادية اللغة؛ اإلنجليزية بالطبع.
ضا
إلى جانب قضية جنسية العلماء ،ولغتهم ،والشك في عنصرية النظام ،نجد أن االستبعاد قد يشمل أي ً
النظريات المعرفية القادمة من خارج التقليد األوروبي ،وخاصةً النظريات المتعلقة بطرق المعرفة،
والمعارف السياسية المستمدة من خبرات اضطهاد األقليات .62فالنظريات المعرفية التي قدمها أفراد غير
أوروبيين أو من السكان األصليين ال تدركها أو تفهمها العلوم الغربية؛ ألنها تخرج عن المدار الذي تدور
فيه؛ وبالتالي تقوم بتجاهلها واستبعادها.
العلوم الغربية ي مقابل طرق المعر ة التي يقدمها التسكان األصليون :تقتسيم أتساتسي
يقول ليروي ليتل بير؛ عضو قبيلة الدم ( )The Blood Tribeوأحد الباحثين من السكان األصليين
والفالسفة الدستوريين« :إن أحد مشاكل االستعمار هو محاولته االحتفاظ بنظام مجتمعي أوحد عن طريق
استخدام القوة أو القانون؛ لقمع تنوع وجهات النظر اإلنسانية عن العالم .»63فعلى سبيل المثال ،يرفض
ُ
السكان األصليون فكرة تقسيم علوم الحياة إلى مجموعة من التخصصات العلمية؛ وهو ما يعد األساس الذي
قدم نظريات المعرفة تلك رؤية عالمية عن
ضا عن ذلك ت ُ ِّ
تقوم عليه العلوم التقليدية في معظم الجامعات؛ فعو ً
64
الحياة تركز على العالقات ،وهذا ما يطلق عليه إدجار موران «التفكير المعقد»  .فهل من الممكن أن ينفتح
العلم على تلك المعارف ليثري نفسه ً
بدال من استبعادها؟
طبقًا لناكاتا،65
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«هناك جانب مهم من جوانب المعرفة المحلية يتم تجاهله في بعض التعريفات ،وهو امتالك الشعوب
األصلية حقوقًا ومصالح جماعية في معارفهم؛ لهذا السبب ،إلى جانب شفوية تلك المعارف ،وتنوع نظم
معارف السكان األصليين ،وحقيقة أن إدارة هذه المعارف تنطوي على قواعد تتعلق بالسرية والقدسية ،يعني
أن حقوق ملكية تلك المعارف ،وحمايتها أمر يختلف بشدة عن مثيلتها في المؤسسات الغربية؛ وتبعًا لذلك
أمرا معقدًا بالنسبة إلينا؛ لذا ظلت المفاهيم الغربية عن حقوق الملكية الفكرية
يظل االنفتا ُح على تلك المعارف ً
لوقت طويل غير كافية».
وكما وضح سنيفلي وويليامز 66في كتابهما القيم بعنوان معرفة الوطن :نسج علوم السكان األصليين بالعلوم
الغربية (،)Knowing Home: Braiding Indigenous Science with Western Science
«بالنسبة للسكان األصليين ،إن المعرفة (علم السكان األصليين) هي هدية ال يمكن شراؤها أو بيعها بسهولة،
أمرا ما ،عظمت قيمته».
فهناك بعض االلتزامات المرتبطة بتلك المعرفة؛ ولذا فكلما شاركنا ً
وضعت كندا مجموعةً من المبادئ التي يمكن تطبيقها على كل البحوث التي تتعلق بمجتمعات السكان
األصليين .فالمبادئ الخاصة بملكية المعلومات التي تقدمها تلك المجتمعات وبالتحكم فيها والحصول عليها
ضا
وامتالكها ( ،)OCAPيقصد بها أن تلك المجتمعات تتحكم في طرق المعرفة القديمة ،وتتحكم أي ً
بالمعارف الحديثة التي تشارك بها في نطاق بحثي معاصر.
وبالرغم من ذلك ما زال باحثو بلدان الجنوب يحاربون ضد ما يقوم به العلم السائد من التغافل عن مجهودهم
العلمي؛ وذلك لتقديم علمهم في خدمة بلدهم وتطويرها .67وهنا يمكننا أن نعتبر الوصول المفتوح سال ًحا قويا
في تلك الحرب.
أهمية االنفتاح على المعارف المتستبعدة
ما هي أهمية انفتاح العلم السائد على عائالت المعرفة ال ُمستبعدة؟ إنها ليست معركة عدالة اجتماعية فحسب،
بل هي معركة معرفية؛ لتحسين جودة العلم؛ ولذا ا ُشت ُ ِّهر ما بيَّنه أستاذ علم االجتماع بوافينتورا دي سوزا
سانتوس أنه ال يمكن أن تحدث عدالة اجتماعية دون عدالة معرفية68؛ حيث أظهرت الدراسات النسويَّة
بوضوح أن المعرفة القائمة على وجهات النظر البديلة تتمتع بميزة هائلة ،وهي تمكنها من فهم المنظورين؛
المهيمن والفرعي ،69بينما ال ترى المعرفة السائدة إال نفسها فقط .فدمج عدد أكبر من طرق المعرفة والفهم
في الحوار العلمي العظيم سيسهم في إثراء األفكار الجماعية ،وتنوعها ،وذلك في سبيل الصالح العام
لمجتمعنا.
تناقش فكرة العدالة المعرفية مدى إمكانية انفتاح العلوم لكل المعارف والنظريات ،في إطار من الحوار
المحترم والمثمر ،الذي يقتضي انفتاح العلوم على كيان أكبر من شخصيتها وعاداتها وطقوسها .ابتكر عالم
األنثروبولوجيا الهندي شيف فيشفاناثان 70ذلك المفهوم ،وعمل طالب وباحثون من شبكة العلم المفتوح في
هايتي وإفريقيا ( )SOHAعلى تطويره؛ ليتضمن البُعدين اآلخرين من االنفتاح اللذين تتناولهما هذه الورقة
البحثية :الوصول المفتوح ،واالنفتاح على المجتمع .فبالنسبة ألعضاء هذه الشبكة،
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«إن مفهوم العدالة المعرفية يشير إلى ذلك النموذج المعرفي واألخالقي والسياسي ،الذي يهدف إلى ازدهار
المعارف المفيدة للمجتمع في كل مكان على األرض ،وليس فقط في دول الشمال (التي تتوفر لديها الموارد
الكافية لتطوير العلوم والسياسات المناسبة لتوارثها) ،من خالل علم يمارس الكونية الشاملة المنفتحة على كل
المعارف والنظريات المعرفية ،وليست الكونية المجردة المؤسسة على المعايير الغربية ،ال ُمستب ِّعدة لكل ما
يختلف معها .يتعارض ذلك النموذج بالتأكيد مع مفهوم المظالم المعرفية ،الذي أطلق عليه سانتوس 70اغتيال
مشيرا إلى تلك المعارف التي دمرتها واغتالتها الهيمنة
النظم المعرفية أو the epistemicides71؛
ً
العلمية الوضعية».
نحن نحتاج إلى االعتراف بأن بناء مؤسسات المعرفة ال ُمهيمنة ،وتنفيذ ممارساتها قد قام على تمييز قيم
معرفية موجودة؛ مثل :العالمية ،والموضوعية ،والمصداقية على حساب قيم أخرى ،وأساليب معرفة أكثر
عالئقية وتعقيدًا.73
نحن نحتاج إلى استعادة المعرفة التي تم محوها وإخراسها في النظام الحالي.

 -5أ كار مهمة ُمقَدَّمة إلى اليونتسكو والمؤتستسات األخرى وصانعي القرارات
ضا أن تلك األبعاد الثالثة النفتاح العلوم؛ أي على المنشورات والبيانات،
ومن المثير لالهتمام والمحزن أي ً
نادرا ما ت ُؤخذ في عين االعتبار معًا ،بل إن أنصار أحد هذه
وعلى المجتمع ،وعلى المعارف المستبعدة،
ً
األبعاد الثالثة قد يميلون إلى تجاهل البعدين اآلخرين.
على سبيل المثال ،فإن العدي ُد من الباحثين في مجال البحوث العملية أو علم المواطن ،ال يتفحصون حقا ما إذا
كان عملُهم متا ًحا للمجتمع؛ ألن العديد منهم يختارون النشر في مجالت «مرموقة» أو كتب مكلفة منشورة
من أجل الربح ،وال يستطيع الوصول إليها إال أشخاص أكاديميون .ويمكن إقرار نفس الشيء بالنسبة إلى
العديد من المفكرين المناهضين لالستعمار المعرفي ،الذين نشروا في مجالت يلزم االشتراك فيها بدفع مبلغ
مالي؛ مما يجعل من المستحيل على السكان األصليين أو غير األكاديميين أو حتى الباحثين والطالب من
بلدان الجنوب أن يقرؤوا تلك األعمال.
وعلى النقيض من ذلك ،يميل ممارسو الوصول المفتوح ،وأغلبهم من دول الشمال ،إلى تجاهل تعددية
المعرفة أو حتى تجاهل حقيقة ،مفادها أن بعض المعرفة المهمة والمثيرة لالهتمام قد تكون خارج إطار
العلوم السائدة.
بنا ًء عليه؛ فنحن نقترح أن تأخذ توصية اليونسكو المستقبلية تلك األبعاد الثالثة بعين االعتبار؛ حيث ستساعد
األفكار الواردة باألسفل ،وعددها ثالث عشرة فكرة 74على تدعيم هذه األبعاد:
الفكرة األولى

12

يجب على الحكومات والجامعات وممولي البحوث مساندة األنظمة واالستراتيجيات التي تساعد على التعاون
ضا أن ت ُصمم تلك األنظمة واالستراتيجيات بمشاركة المجتمعات
في إنتاج المعرفة ومشاركتها ،ويجب أي ً
المستهدفة وبغرض خدمتها ،وال سيما المجتمعات ال ُمهمشة تاريخيا ،أو التي ُمنِّعت من تحديد احتياجاتها
المعرفية ،ولم توفر لها تلك االحتياجات؛ والهدف من ذلك هو استعادة االستقالل المعرفي والحكم الذاتي
المعرفي.
الفكرة الثانية
ً
عا في مجال الوصول المفتوح في مختلف أنحاء العالم ،يتعين على
لتشجيع ممارسات أكثر
عدال وتنو ً
الحكومات وممولي البحوث واليونسكو أن يدعموا ماليا ومؤسسيا نطاقًا واسعًا من الجهات الفاعلة؛ بما في
ذلك مبادرات النشر الصغيرة والمحلية والذاتية وغير الناطقة باللغة اإلنجليزية ،التي يمكنها بناء كوادر
المجتمع المحلي ،أو المكتبات الجامعية التي تقوم بالنشر بنفسهاً ،
بدال من تقديم األسبقية والفائدة المالية
لصناعات النشر الدولية الهادفة للربح واألحادية اللغة.
الفكرة الثالثة
على الجامعات والباحثين توفير الفرص لكل الطلبة وجميع أفراد المجتمع؛ لفهم أبعاد الوصول المفتوح ،بما
في ذلك مخاطر العلم المتجانس ،ومميزات تنوع التعبير الثقافي في عالم الكتاب ،وتعدد بيئات المعرفة.
الفكرة الرابعة
ً
تمويال موج ًها إلى الترجمة ،وإلى مشاطرة
ينبغي على ممولي البحوث والهيئات ذات الصلة أن يوفـروا
األعمال العلمية ألصحاب المعرفة من السكان األصليين والباحثين من بلدان الجنوب ،وال سيما الدول غير
الناطقة باللغة اإلنجليزية؛ سيؤدي ذلك إلى تشجيع خلق مادة علمية متاحة للجميع بعدة لغات.
الفكرة الخامتسة
يجب على ممولي البحوث والهيئات ذات الصلة ،المطالبة بتنوع أفراد مجالس إدارة المجالت العلمية الممولة
حكوميا؛ لتشمل السيدات ،وسكان البالد األصليين ،وسكان الجنوب العالمي ،باإلضافة إلى استخدامهم لغات
متنوعة؛ وذلك لتوفير عدة ملخصات متنوعة بعدة لغات.
الفكرة التسادتسة
ً
تمويال موج ًها للتعاون البحثي بين المجتمعات
وينبغي على ممولي البحوث والهيئات المرتبطة بها أن يوفروا
والجامعات ،كما يتضح من البرامج الكندية العديدة في مجال البحوث التشاركية.
الفكرة التسابعة
ينبغي على مؤسسات التعليم العالي أن تنشئ دورات دراسية وأن تتيح مساحات تمكن الباحثين المستقبليين
من أن يتعلموا مبادئ العلم المفتوح من أجل المجتمعات وبمشاركتها ،بما في ذلك البحوث القائمة على
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المشاركة المجتمعية ،ونهج علم المواطن ،والقضايا المتصلة بالوصول المفتوح؛ مما يشجعهم على االهتمام
بمن يمكنه قراءة أعمالهم.
الفكرة الثامنة
على الجامعات أن توفر بنية تحتية إدارية ،ومصادر تسهم في تدعيم الشراكة البحثية بين المجتمع
والجامعات؛ وتمكن جميع الناس بمختلف قدراتهم من المساهمة في تطوير التقنيات المفتوحة المصدر
واالستفادة منها.
الفكرة التاتسعة
ً
أعماال من بلدان الجنوب ،وأن تُقدِّم المناهج العلمية ال ُمستمدة
درس
ينبغي لجميع مؤسسات التعليم العالي أن ت ُ ِّ
من طرق المعرفة للسكان األصليين؛ ومن شأن ذلك أن يدعم التحرر من االستعمار المعرفي.
الفكرة العاشرة
ينبغي لمؤسسات التعليم العالي تعيين باحثين وأصحاب المعارف من السكان األصليين ،أو الفئات المستبعدة؛
مثل المهاجرين من بلدان الجنوب.
الفكرة الحادية عشرة
على مؤسسات التعليم العالي أن تطلب من أساتذتها أن يُد ِّرسوا ،ويستشهدوا بعلماء من السكان األصليين،
وذخائر المعرفة المهمشة ،وأن تشجع الطالب والباحثين على أخذ اقتباسات من المؤلفات النسائية ،وأعمال
مواطني بلدان الجنوب ،واألعمال غير اإلنجليزية ،باستخدام أدوات الترجمة الرقمية حيثما توفرت.
الفكرة الثانية عشرة
على اليونسكو أن تساعد الجامعات من بلدان الجنوب على توفير إمكانية أفضل للوصول إلى اإلنترنت ،وبنية
أساسية رقمية مشتركة يحكمها المجتمع للباحثين والطالب.
الفكرة الثالثة عشرة
يتعين على مؤسسات التعليم العالي والحكومات أن تلغي تصنيف الجامعات ،وتقييمها استنادًا إلى معايير
وضعتها مؤسسات قوية في بلدان الشمال ،وأن تعيد النظر في تمويل البحوث من ناحية الحوافز والمكافآت
وتقييمها ،حسب مدى اتصالها بالمجتمع المحلي ،ودرجة مشاركتها معه.

خاتمة
من بين عدة أسئلة طرحتها المشاورة اإللكترونية التي أطلقتها اليونسكو فيما يتعلق بالتوصية الخاصة بالعلم
المفتوح ،ورد السؤاالن التاليان" :من خالل خبرتك ،هل تعد ممارسات العلم المفتوح الحالية مفيدة لكل
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أصحاب المصلحة المعنيين في بلدك؟ من خالل خبرتك ،هل تعد ممارسات العلم المفتوح مفيدة للعلماء
وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين في كل من الدول النامية والمتقدمة؟
نعتقد بكل أسف أن اإلجابة عن كلي السؤالين ،هي «ال»؛ ولكن هناك أمور كثيرة يمكننا فعلها لتحسين ذلك.
ضا
قدمت هذه الورقة البحثية رؤية عادلة ونزيهة ومناهضة لالستعمار المعرفي للعلم المفتوح ،ولكنها أي ً
واقعية وواضحة .كما سلطت الضوء على فهم للعلوم مبني على الكونية الشاملة ،واالنفتاح على معارف
السكان األصليين ،وكل ما يرتبط بها من طرق ونظريات وآراء.
نحن ندعو إلى تحويل العلم إلى حوار بين المعارفً ،
بدال من المعرفة التي ال تقوم إال على إسكات أو إلغاء
المعارف األخرى .نحن ندعو إلى العلم الذي يقوم على قيم التعاون والمشاركة والصداقة والتعاطف والتفاهم،
ورفض فصل الحياة والقيم الشخصية عن البحث .يستطيع العلم مساندة العدالة المعرفية ،وتقديم الفرصة
للجميع للمساهمة في تطوير العلم ،بغض النظر عن بلدهم وطبقتهم االجتماعية ونوعهم االجتماعي ولغتهم.
نحن ندعو إلى العلم كمساحة مفتوحة متعددة العوالم ومتنوعة اللغات؛ إنه العلم الذي تساهم به المجتمعات من
أجلها؛ حيث تكون المعرفة مفتوحة ومشجعة على تمكين البشر.
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