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ازداد يف السنوات األخرية استخدام وسائل حموسبة يف العلوم اإلنسانية، جبميع جماالهتا – التارخي، اللسانيات، العلوم الهيودية، عمل 

اآلثار وغري ذلك. إماكنية حتليل مك هائل من املصادر، باستخدام أدوات تكنولوجية اليت اكنت تعترب حىت اآلونة األخرية حمض خيال، 

تفتح آفاًقا جديدة أمام الباحثني والباحثات وتسفر حًمتا عن معارف واستنتاجات جديدة وتثري تساؤالت جديدة. جيري عملاء وعاملات 

اآلثار مسوحات ثالثية األبعاد الكتشافاهتم األثرية، ويستطيعون إجراء حتليل مقارن لمكيات هائلة من القطع األثرية. يستطيع الباحثون 

والباحثات يف جمال اجلنزيا القاهرية املقارنة بني آالف الوثائق املنترشة يف سبعني مكتبة يف خمتلف أحناء العامل والدجم بني وثائق 

استحال الدجم بيهنا قبل بضع سنوات. جتري األرشيفات مًحسا ضوئًيا ملاليني املصادر وّمحتلها عىل شبكة اإلنرتنت – إلتاحهتا 

الستخدام امجلهور والباحثني والباحثات – األمر الذي يساعد املؤّرخني واملؤّرخات عىل إجراء أحباث مقارنة واسعة النطاق واليت 

استحال إجراؤها يف السابق، وإجياد روابط بني املصادر، واليت مل تكن معروفة سابًقا.

يف السنوات األخرية، ُيكرث باحثو العلوم اإلنسانية من استخدام أدوات العلوم اإلنسانية الرمقية، وأصبح هلا بفضلهم شأٌن عيمل 

ومجاهريي. متيل الصناديق املمولة لمتويل املشاريع البحثية القامئة عىل هذه األدوات. دعوة تقدمي املقرتحات اليت صدرت عن وزارة 

العلوم يف صيف 2019، لمتويل مشاريع وتقدمي منح لدراسات ما بعد الدكتوراه، هو دليل إضايف عىل أمهيهتا املزتايدة وعىل املاكنة 

املركزية اليت ستحتلها مستقبًال. باإلضافة إىل ذلك، تسامه العلوم اإلنسانية الرمقية يف إتاحة األحباث للجمهور ويف دجم امجلهور يف 

األحباث العملية. ّمحتل األرشيفات، املكتبات، املؤسسات العامة واملبادرات الفردية عىل شبكة اإلنرتنت كنوًزا معرفية برشية وكنوًزا 

تراثية. إذا مت توظيفه بالشلك الصحيح، مع إيالء أمهية خاصة لالحتياجات البحثية ولرغبات امجلهور العام، فإّن التواصل بني هذه 

املبادرات وبني الباحثني والباحثات يف العلوم اإلنسانية سيسامه يف تطوير النشاط البحيث القامئة واملعارف املتاحة للجمهور. تساعد 

العلوم اإلنسانية الرمقية الباحثني والباحثات عىل االخنراط يف مبادرات تارخيية وثقافية، والتواصل مع املجمتع اإلرسائييل بطرق جديدة 

– إتاحة املعرفة املرتبطة مبوروثنا املشرتك للجمهور، وإرشاكه يف النشاط البحيث – بالتعاون مع جهاز الرتبية والتعلمي، املؤسسات 

الثقافية وجهات خاصة.

عىل ضوء ذلك، فإّن تطور هذا املجال يف السنوات األخرية أّدى به إىل حالة من النضوج األويل، اليت متكننا، حنن الباحثني وصناع 

القرار، من بلورة تصّور حول هذا املجال اآلخذ يف التطور. يدعونا هذا التصّور إىل النظر إىل اخللف وتأمل اإلجنازات اليت حققناها، 

ويف الوقت نفسه التطلّع إىل املستقبل والتفكري يف اإلماكنات املستقبلية هلذا املجال ويف سياسات التطوير الذي من شأهنا حتقيق 

اإلماكنات الاكمنة فيه: كيف ميكننا مثًال إنشاء تعاونات عابرة لملؤسسات وللتخصصات، اليت حتول دون تبذير املوارد والهنوض مبختلف 

املجاالت املعرفية؟ كيف سنضمن وصول املوارد إىل وجهات ممثرة ومنتجة ومنع ترامك "فيول بيضاء" غري مفيدة وغري مسهتلكة، ويف 

الوقت نفسه ال ميكن التخلص مهنا بسبب تلكفهتا العالية، ال سميا صيانهتا؟ كيف ميكن احلفاظ عىل مشاريع منهتية الستخدامها 

مستقبًال؟ وكيف سنضمن التعّمل الرتامكي يف ظل التعامل مع العلوم اإلنسانية عىل مدار سنوات طويلة عىل أّهنا جمال فرداين، يقترص 

عىل الباحث والنص الذي يعاجله؟ كيف سنالمئه للجمهور واحتياجاته، وكيف ميكننا االستعانة حبمكة امجلهور لتطوير األحباث يف العلوم 

اإلنسانية؟ ما يه املخاطر املرتتبة عىل مسح املصادر وإتاحها، وكيف ميكن لألرشيفات جتّنب هذه املخاطر؟ ما يه آثار حقوق النرش 

عىل جهود إتاحة املصادر، وما يه املعضالت األخالقية اجلديدة املرتتبة عىل ذلك واليت تشلك حتدًيا أمام النشاط األرشييف والتوثييق؟
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لإلجابة عن هذه األسئلة وغريها، اجمتعنا يف 27 حزيران 2019 بنخبٍة من الباحثني والباحثات يف املجال، يف يوم درايس نّظم بالتعاون 

بني األاكدميية الشابة اإلرسائيلية ووزارة العلوم والتكنولوجيا.  األاكدميية الشابة اإلرسائيلية يه منّمظة تابعة لألاكدميية الوطنية 

للعلوم، واليت تشّلك ملتىق ألفضل الباحثني اإلرسائيليني يف خمتلف املجاالت املعرفية، والعاملني بلك تفاٍن عىل الهنوض مبجال العلوم 

يف إرسائيل وإتاحته، وذلك بواسطة التعاونات بني خمتلف املؤسسات واملجاالت. طلبنا من املتحدثني واملتحدثات استعراض املعضالت 

الرئيسية يف هذا املجال يف إرسائيل، والتغيريات طويلة األمد اليت يريدون رؤيهتا يف املجال. من بني األمور اليت طرحت: احلاجة 

امللحة لرؤية اسرتاتيجية وطنية، إقامة بىن حتتية مشرتكة ملؤسسات خمتلفة، تعزيز العالقات البحثية الدولية يف املجال والتأمل النقدي 

لآلليات البحثية والتدريسية، ومن مضن ذلك، دجم املجال يف التدريبات املهنجية للطالب.

يف كتاب حبيث طالئيع حول البلدة الهيودية، Life is with people، يشري مارك زفوروفسيك وإلزيابيث هرتسوغ إىل أّن األفراد 

واملنمظات يعتقدون أحياًنا أّن مواجهة التحديات بشلك مستقل يه أكرث "هسولة" و "راحة". يدل البحث عىل أّن هذا امليل ينطوي عىل 

خسارة كبرية – ويه فرصة اللقاء بأخشاص آخرين، الذين يستطيعون مساعدتنا، إثراءنا وحتّدينا، أي بلكامت أخرى، خسارة احلمكة 

امجلاعية، املشاركة والتآزر الذين يسامهون يف حتقيق نتاجئ رائعة، مرثية وأكرث جناعة من املواجهة املستقلة للتحديات. العلوم 

اإلنسانية الرمقية "تدعو" للتشارك وتداخل التخصصات. اليوم الدرايس مل يكن جمّرد نشاًطا رمزًيا أو طقوسًيا، بل فاحتة خلوض 

سريورة طويلة، منّمظة، تشاركية ومتواصلة من التفكري والعمل التاكميل للهنوض بالعلوم اإلنسانية الرمقية. أعلَن خالل اليوم الدرايس 

عن النية لكتابة ورقة السياسات هذه، كواحدة من املراحل التمكيلية للسريورة. مع استمكال ورقة السياسات هذه، سيدعو املؤلّفون 

خلوض سريورة منّمظة لتطبيق التوصيات الواردة فهيا.

ترافق السريورات أعاله سريورة مهّمة ومتسارعة, ويه االنضامم التدرجيي لدولة إرسائيل لملنمظة األوروبية األم للعلوم اإلنسانية 

الرمقية – DARIAH. بدأت هذه السريورة بتعاون ممثر بني وزارة العلوم والتكنولوجيا، القائدة لملبادرة، مكتبة جامعة حيفا اليت تنشط 

يف املجال منذ عام 2016 بلك ما أوتيت من قوة وإرصار وإبداع، واألاكدميية الشابة اإلرسائيلية. نؤمن بأّن هذه األنشطة التعاونية 

رضورية جًدا: مًعا، ميكننا تطوير وحتقيق املزيد من اإلجنازات.

باإلضافة إىل الرؤية اليت نحمط لتحقيقها، ندعو لتطوير منوذج ممثر وناجع من العالقات املهنية الوثيقة بني جهات أاكدميية وجهات 

حكومية، عىل أمّل أن يشّلك هذا المنوذج قدوة ملختلف املجاالت وامليادين، بالرمغ من التحديات املرتتبة عىل ذلك.

بفضل النشاط التعاوين!
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ما ييل تسع توصيات لسياسات تاكملية:

1.  تطوير أحباث جديدة يف العلوم اإلنسانية الرمقية: يوىص بإنشاء قناة متويل طويل األجل لألحباث يف جمال العلوم 

السياسية الرمقية، بالتعاون بني وزارة العلوم والتكنولوجيا، الصندوق الوطين للعلوم وسلطة االبتاكر واإلبداع. من ناحية، ستتيح هذه 

القناة املشرتكة املجال لبلورة تصور مشويل وتاكميل، وستسلّط الضوء عىل العلوم اإلنسانية الرمقية مكجال معريف ممزي وجدير 

باهمتام خاص، ومن ناحية أخرى، ستسامه يف الفصل والمتيزي بني األحباث األساسية واألحباث التطبيقية ويف تطوير 

تطبيقات/منتجات يف املجال. جيب إيًضا إتاحة املجال النضامم مؤسسات خريية وهيائت حكومية أخرى.

2.  دمع أحباث قامئة: ملنع حدوث ظاهرة "الفيول البيضاء" وألمهية وجود تصور تاكميل واسع النطاق عىل املستويني احمليل 

والعاملي، يوىص بتخصيص 25% من المتويل املخصص للعلوم اإلنسانية الرمقية (انظروا التوصية 1) لتطوير أدوات متقدمة ملتابعة دمع 

املشاريع القامئة وفًقا لنتاجئ التقيميات الشاملة، سواء بشلك "مرحيل" إلجياد مصادر متويل بديلة، أو بواسطة تقدمي دمع طويل األجل 

لملشاريع املهمة واملمتزية. ستجد هذه املشاريع موطًنا طبيعًيا يف املكتبات اجلامعية ويف املكتبة الوطنية.  يوىص  بأن ختصص  هذه 

املؤسسات جزًءا من مزيانيهتا لضامن اسمتراريهتا. 

3.  العلوم اإلنسانية الرمقية مكجال ممّزي: يوىص بإنشاء طامق خاص لبلورة توصيات يف املجاالت التالية: الهنوض مبجال 

العلوم اإلنسانية الرمقية يف اإلطار اجلاميع، إضافة مزيانيات خاصة للعلوم اإلنسانية لتشغيل خرباء يف جمال احلوسبة والدمع الفين 

لملسامهة يف تطوير وتنفيذ مشاريع باستخدام أدوات من جمال العلوم اإلنسانية الرمقية، إتاحة املعدات احملوسبة والربجميات 

املطلوبة يف جمال األحباث للباحثني العاملني يف اللكيات املختلفة، إقامة تدريبات وأيام دراسية خاصة لتطوير املجال يف إطار لكيات 

العلوم االنسانية. ستمت أيًضا بلورة توصيات لتجشيع دجم أخشاص جدد يف اهليائت التدريسية اليت تستخدم أدوات العلوم اإلنسانية 

الرمقية.

4.  العالقة مع عمل البيانات وجماالت موازية أخرى: العلوم اإلنسانية الرمقية ال تتطور يف اخلواء، ولذلك، يوىص بأن 

تكون هناك قنوات تعاون وإثراء متبادل مع خمتلف امليادين واملجاالت العملية املوازية. يبدو أن جمال علوم البيانات قد يكون أحد 

املجاالت اليت تستويف التعريف أعاله.  مببادرة من جلنة التخطيط واملزيانية واألاكدميية الشابة، بدأ هذا اخلطاب يتبلور يف معظم 

اجلامعات. يوىص بتوسيع نطاقه والسيع لرتسيخه واستخدامه كمنوذج لتطوير عالقات تبادلية بني العلوم اإلنسانية الرمقية وجماالت 

أخرى ذات صلة.

توصيات لسياسات تاكملية

سياسة طويلة األجل يف جمال العلوم 
اإلنسانية الرمقية يف إرسائيل: الرؤية والواقع

يف أعقاب اليوم الدرايس الذي أقيم برعاية  األكاد�ية الشابة اإلرسائيلية  

وبالتعاون مع وزارة العلوم والتكنولوجيا، حزيران 2019 
| 2   



5.  مصري العلوم اإلنسانية "الكالسيكية" وحتدي اهلوية: باإلضافة إىل أمهية العلوم اإلنسانية الرمقية واإلماكنات 

الاكمنة فهيا، يبدو أّن هناك أمهية قصوى للحفاظ عىل العلوم اإلنسانية الكالسيكية بل وتطويرها أيًضا. ال ميكن للرمقنة، مبفهومها 

الضيق أو الواسع، أن تكون "تذكرة الدخول" الوحيدة السمترارية العلوم اإلنسانية. جيب التعامل مع اجلانب الرمقي كإماكنية مقبولة 

حني يكون األمر مناسًبا ومًرثيا، ومينع منًعا باًتا حتويله إىل "هوس". ينطبق ذلك أيًضا عىل قضايا أوسع نطاًقا خبصوص هوية العلوم 

اإلنسانية يف عرصنا هذا.  لقد تبلورت هذه اهلوية عىل مدار مائت السنني، وجيب أن نفحص بعمق ما يه اهلويات املناسبة هلذا 

العرص، والقيام بذلك حبذر وحساسية شديدين. يف هذا السياق، يبدو أّن إقامة مجموعة مصلحية اليت تضم باحثني من جماالت 

خمتلفة، طالب يف مسارات حبثية وباحثني جدد وقداىم ستسامه يف خلق منرب حيوي للتفكري ولتدارس قضايا اهلوية أعاله. يف 

أعقاب اليوم الدرايس، بادرت األاكدميية الشابة إلقامة منتدى العلوم اإلنسانية الرمقية الذي قد يليب هذه احلاجة، ولو بشلك جزيئ..

6.  ماكنة األرشيفات يف عرص العلوم اإلنسانية الرمقية:  توجد يف إرسائيل العديد من األرشيفات، واليت ختتلف عن 

بعضها البعض من حيث منالية الرمقنة، مستوى الرمقنة، طريقة ترتيب املواد وغري ذلك. يف األرشيفات اإلرسائيلية، التوتر القامئ بني 

"القدمي" و "اجلديد" بارز جًدا.  يوىص بأن يقمي احتاد األرشيفات، بالتعاون مع األاكدميية الشابة اإلرسائيلية، األاكدميية اإلرسائيلية 

للعلوم وجهات أخرى، طوامق خاصة لتقيمي ماكنة األرشيفات ولتحديد توجهات تطورها يف القرن الواحد والعرشين. 

7.  تأهيل اجليل القادم (واحلايل) من الباحثني يف العلوم اإلنسانية الرمقية: القصد هو بناء اسمترارية منتمظة 

ومعيارية للتدريبات، ابتداًء من طالب املدارس الثانوية وصوًال إىل الباحثني املمترسني.  يوىص بإقامة ختصصات يف جمال العلوم 

اإلنسانية الرمقية يف املدارس الثانوية، تلهيا دراسات اللقب األول والدراسات املتقدمة، وتنظمي استمكاالت معيارية ألعضاء اهليائت 

التدريسية يف املؤسسات البحثية وجهات أخرى ذات صلة.

8.  العالقة مع العامل: هذه العالقة مهمة جًدا، اكهلواء الذي نتنفسه. يوىص ببلورة خطة اسرتاتيجية للتشبيك بني إرسائيل وبني 

مشاريع رائدة يف العلوم اإلنسانية الرمقية يف العامل. اخلطوة األوىل واملركزية يف هذه السريورة يه انضامم إرسائيل لـمنمظة 

.DARIAH

9.  وجهتنا حنو املجمتع: العلوم اإلنسانية الرمقية كقناة حيوية اليت تربط بني األحباث العملية الطالئعية وبني امجلهور الواسع. ال 

يوجد أروع من خزانة كتب عاملية وهيودية مدجمة مع أحدث األدوات التكنولوجية.  لتعزيز الويع حول اجلوانب أعاله وحتديد اجتاهات 

معل ناجعة، يوىص أوًال بإقامة يوم درايس واسع النطاق بالتعاون بني األاكدميية الشابة اإلرسائيلية، وزارة العلوم والتكنولوجيا 

ومجيع أحصاب الشأن، وذلك بغية التفكري املشرتك يف ُسبل تطبيق اجتاهات العمل هذه.

سياسة طويلة األجل يف جمال العلوم 
اإلنسانية الرمقية يف إرسائيل: الرؤية والواقع

يف أعقاب اليوم الدرايس الذي أقيم برعاية  األكاد�ية الشابة اإلرسائيلية  

وبالتعاون مع وزارة العلوم والتكنولوجيا، حزيران 2019 
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