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 وتقارنه بتجارب دولية، ترصد هذه الدراسة واقع البحث يف العلوم والتكنولوجيا العربية:ملخص
 من أجل رسم معامل املستقبالت املمكنة ملنظومة البحث يف العلوم والتكنولوجيا،رائدة
 وتنطلق من أهم املؤرشات املتمثلة يف مستوى اإلنفاق عىل البحث.العربية ومخرجاتها
 وتستعرض يف دراسة مقارنة. وبراءات االخرتاع، واملنشورات العلمية، وعدد الباحثني،العلمي
 والتي تشمل دول،بعض أهم التجارب الدولية الرائدة يف البحث يف العلوم والتكنولوجيا
 ثالثة مشاهد،ريا
ً  أخ، وترسم. وبلدان رشق وجنوب رشق آسيا، واالتحاد األورويب،أمريكا الشاملية
.مستقبلية للبحث يف العلوم والتكنولوجيا العربية
. مشاهد مستقبلية، العلوم والتكنولوجيا العربية، البحث العلمي:كلامت مفتاحية
Abstract: This paper observes the reality of Arab science and technology research,
drawing comparisons with leading international experiences, to forecast the trajectory
of Arab science and technology research and outputs. The paper is based on the
most important indicators in terms of gross domestic expenditure on research and
development, the number of researchers, scientific publications, and patents. It conducts
comparative study with some of the most important leading international experiences
in research in science and technology, which include North America, the European Union,
and eastern and southeastern Asia. Finally, it charts three future scenarios for research in
Arab science and technology.
Keywords: Research & Development, Arab Science and Technology, Forecasts.

.املدير التنفيذي ملعجم الدوحة التاريخي للغة العربية
Executive Director of the Doha Historical Dictionary of the Arabic Language.
E-mail: aze-eddine.bouchikhi@dohainstitute.org

*

يخيشوبلا نيدلا زع
ر ةيلود براجت ءوض يف ةيبرعلا ايجولونكتلاو مولعلا يف ثحبلا تالبقتسم فارشتسا وحن

39

مقدمة
تش ّكل العلوم والتكنولوجيا سم ًة أساسية يف العامل املعارص ،ترتهن بها أهم أهداف النمو ،والتنمية،
والحضارة ،واالستدامة .وإن كانت أسئلة النهوض بالعلوم والتكنولوجيا العربية واللحاق بالركب العاملي
ما فتئت طوال العقود املاضية تغ ّذي النقاشات بشأن إشكاالت النهضة واالنتقال ،فإنها يف أغلب األحيان
تكون يف حاجة إىل معطيات دقيقة ووقائع يؤدي تحليلها إىل االقرتاب من واقع البحث يف العلوم
املرجحة أو البديلة املرغوب فيها.
والتكنولوجيا العربية ،مبا يسمح باسترشاف مستقبالتها املمكنة أو ّ
ثم مقارنته بتجارب دولية رائدة،
نروم يف هذه الدراسة رصد واقع البحث يف العلوم والتكنولوجيا العربيةّ ،
من أجل رسم معامل املستقبالت املمكنة ملنظومة البحث يف العلوم والتكنولوجيا العربية ومخرجاتها.
وتنتظم هذه الدراسة يف ثالثة مباحث :يرصد األول واقع البحث يف العلوم والتكنولوجيا العربية ،انطال ًقا
من أهم املؤرشات املتمثلة يف مستوى اإلنفاق عىل البحث العلمي ،وعدد الباحثني ،واملنشورات العلمية،
وبراءات االخرتاع .ويستعرض الثاين تجارب دولية رائدة يف البحث يف العلوم والتكنولوجيا ،تشمل دول
أمريكا الشاملية ،واالتحاد األورويب ،وبلدان رشق وجنوب رشق آسيا .ويجتهد الثالث يف رسم ثالثة مشاهد
مستقبلية للبحث يف العلوم والتكنولوجيا العربية.

أول :واقع البحث يف العلوم والتكنولوجيا العربية
ً
 .1صورة تركيبية عامة

ملموسا يف
تحس ًنا
ً
معو ًما ،شهدت املنطقة العربية ،خالل العقود املاضية التي تلت التح ّرر من االستعامرّ ،
مؤرشات التنمية ،ويف بعض املؤرشات التكنولوجية مع تباين كبري بني بلدانها ،كام ُيربز ذلك الجدول (.)1
التحسن النسبي يف مؤرشات التنمية مل يرتبط بدينامية تنموية شاملة ،تشمل جميع
بيد أنّ هذا
ّ
املؤرشات الحيوية للنهضة ،ويف مقدمتها املؤرشات العلمية والتكنولوجية .فالدول العربية ظ ّلت إىل اليوم
متأخّ ر ًة عن الركب العلمي والتكنولوجي عىل صع ٍد عدة .فحني ننظر ،عىل سبيل املثال ،يف أهم مؤرش
من املؤرشات العلمية والتكنولوجية ،وهو نسبة اإلنفاق عىل البحث والتطوير إىل الناتج املحيل اإلجاميل
( ،)GERD/ GDPنلحظ أنّ نسبة استثامر الدول العربية يف البحث والتطوير قد انتقلت من  0.48يف
املئة إىل  0.59يف املئة بني العامني  2014وّ ،2018إل أنها ال ّ
تظل بعيد ًة كل البعد عن أعىل املستويات
الدولية فحسب ،بل عن املتوسط العاملي لإلنفاق عىل البحث والتطوير ،أيضً ا ،الذي بلغ يف عام 2018
نسبة  1.79يف املئة((( .و ُيربز الشكل ( )1صورة مر ّكبة لنسبة اإلنفاق عىل البحث والتطوير إىل الناتج
املحيل اإلجاميل يف أهم مناطق العامل ،ومن بينها املنطقة العربية.
UNESCO, UNESCO Science Report: The race against time for smarter development (Paris: UNESCO, 2021), p. 34.
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الجدول ()1
مؤرشات التنمية البرشية وبعض املؤرشات التكنولوجية يف املنطقة العربية ()2021-2020
نصيب الفرد من
صادرات
متوسط
نسبة السكان
دليل العمر املتوقع
الدخل القومي
التكنولوجيا
سنوات
الذين
الرتتيب الدول
التنمية عند الوالدة
اإلجاميل (مبعادل القوة
الفائقة كحصة
الدراسة
يستخدمون
البرشية (بالسنوات)
الرشائية بالدوالر
من الصادرات
(بالسنوات)
اإلنرتنت
عام )2017
املصنعة
تنمية برشية مرتفعة جدًّا
10.8
99.1
67462
12.1
78.0
اإلمارات 0.890
31
0.6
95.7
47495
10.2
75.1
 40السعودية 0.854
0.4
99.7
42522
9.5
77.3
البحرين 0.852
42
99.7
92418
9.7
80.2
0.848
قطر
45
1.3
92.4
25944
9.7
77.9
0.813
ُعامن
60
4.1
99.5
58590
7.3
75.5
الكويت 0.806
64
تنمية برشية مرتفعة
0.6
49.0
11174
8.0
76.9
0.748
الجزائر
91
2.4
78.2
14655
8.7
78.9
0.744
لبنان
92
7.4
66.7
10414
7.2
76.7
0.740
تونس
95
2.9
66.8
9858
10.5
74.5
0.729
األردن
102
21.8
15688
7.6
72.9
0.724
ليبيا
105
0.9
70.4
6417
9.2
74.1
 115فلسطني 0.708
2.3
57.3
11466
7.4
72.0
0.707
مرص
116
تنمية برشية متوسطة
4.0
74.4
7368
5.6
76.7
0.686
املغرب
121
75.0
10801
7.3
70.6
0.674
العراق
123
34.3
3613
5.1
72.7
0.567
سورية
151
3099
5.1
64.3
 156جزر القمر 0.554
تنمية برشية منخفضة
20.8
5135
4.7
64.9
 157موريتانيا 0.546
5689
4.1
67.1
0.524
جيبويت
166
0.6
30.9
3829
3.8
65.3
 170السودان 0.510
1594
3.2
66.1
0.470
اليمن
179
الصومال
املصدر :من إعداد الباحث ،اعتامدًا عىل:
United Nations, United Nations Development Programme, Human Development Report 2020; The next frontier:
Human development and the Anthropocene (New York: UNDP, 2020), pp. 343-346; UNESCO, UNESCO Science
Report: The race against time for smarter development (Paris: UNESCO, 2021), pp. 343-345, 425.
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الشكل ()1
نسبة اإلنفاق عىل البحث والتطوير إىل الناتج املحيل اإلجاميل يف املنطقة العربية
ويف العامل ( 2014و)2018

اﻟﻌﺎمل
روﺳﻴﺎ
اﻟﻴﺎﺑﺎن

آﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

أوروﺑﺎ
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
إﻳﺮان

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

اﻟﺼني

إﴎاﺋﻴﻞ

ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

اﻹﻣﺎرات
اﻟﻬﻨﺪ

إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
أﺳﱰاﻟﻴﺎ

ﻓﺮﻧﺴﺎ

اﻻﺗﺤﺎد اﻷورويب

أﳌﺎﻧﻴﺎ

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة

ﺗﺮﻛﻴﺎ

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

ﻣﴫ

اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء
ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﻛﻨﺪا
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣريﻛﻴﺔ

ﺷامل أﻣريﻛﺎ
اﳌﻜﺴﻴﻚ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
اﻟﱪازﻳﻞ

أﻣريﻛﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ

اﻷرﺟﻨﺘني

ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا

املصدر:
UNESCO, UNESCO Science Report: The race against time for smarter development (Paris: UNESCO,
2021), p. 34.

 .2مدخالت العلم والتكنولوجيا يف املنطقة العربية
أ .إجاميل اإلنفاق عىل البحث والتطوير /الناتج املحيل اإلجاميل

ّ
تظل نسبة اإلنفاق عىل البحث والتطوير إىل الناتج املحيل اإلجاميل يف املنطقة العربية متدنّي ًة ومن
التحسن الطفيف الذي شهدته يف السنوات األخرية .و ُيربز
أضعف النسب يف العامل ،عىل الرغم من
ّ
الجدول ( )2تطور نسبة اإلنفاق عىل البحث والتطوير إىل الناتج املحيل اإلجاميل يف البلدان العربية بني
عا َمي  2015و.2018
وعىل الرغم من أنّ هذه النسب تظل متدنية ج ًّدا ،فإنّ بعض البلدان العربية شهدت انخفاضً ا نسب ًّيا
يف نسبة اإلنفاق عىل البحث والتطوير إىل الناتج املحيل اإلجاميل خالل السنوات القليلة املاضية ،وهو
ما يربزه الشكل (.)2
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الجدول ()2
نسبة اإلنفاق عىل البحث والتطوير إىل الناتج املحيل اإلجاميل يف املنطقة العربية ( ،2018أو أقرب سنة)
الدولة

اإلنفاق عىل البحث والتطوير إىل الناتج املحيل اإلجاميل (بالنسبة املئوية)

اإلمارات

)2018( 1.30

السعودية

)2013( 0.81

البحرين

)2014( 0.1

قطر

)2018( 0.51

ُعامن

)2018( 0.22

الكويت

)2018( 0.06

الجزائر

)2017( 0.54

لبنان

-

تونس

)2018( 0.60

األردن

)2016( 0.71

ليبيا

-

فلسطني

-

مرص

)2018( 0.72

املغرب

)2010( 0.71

العراق

)2018( 0.04

سورية

)2018( 0.02

جزر القمر

-

موريتانيا

)2018( 0.01

جيبويت

-

السودان

)2005( 0.3

اليمن

-

الصومال

-

املصدر:
"UNESCO, UNESCO Science Report; The World Bank, "Research and development expenditure (% of GDP),
accessed on 14/6/2021, at: https://bit.ly/3I1NUzP
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الشكل ()2
تطور نسبة اإلنفاق عىل البحث والتطوير إىل الناتج املحيل اإلجاميل يف بعض البلدان العربية
( 2015و)2018

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﺳﻮرﻳﺔ

اﻟﻌﺮاق

اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻋامن

ﻗﻄﺮ

اﻟﺠﺰاﺋﺮ

ﺗﻮﻧﺲ

اﻷردن

ﻣﴫ

اﻹﻣﺎرات

املصدر.Ibid., p. 434 :

عىل نح ٍو عامّ ،
تظل مستويات اإلنفاق عىل البحث والتطوير إىل الناتج املحيل اإلجاميل متواضعة وبعيدة
عن املستويات املطلوبة؛ إذ نلحظ أنّ جميع البلدان العربية ،من دون استثناء ،تقع تحت املتوسط
الدويل لنسبة اإلنفاق عىل البحث والتطوير إىل الناتج املحيل اإلجاميل ( 1.79يف املئة) ،مع تباين بني هذه
الدول .فعىل الرغم من أنّ إسهام الدول العربية يف اإلنفاق املحيل اإلجاميل عىل البحث والتطوير يف العامل
تطور بني عا َمي  2014و 2018من  1يف املئة إىل  1.2يف املئة ،فإنّ هذا املستوى ّ
يظل متدن ًيا ج ًّدا بالنظر
إىل الثقل الدميوغرايف للمنطقة العربية يف العامل.
ولتجسيد ّ
تدن مستوى اإلنفاق عىل البحث العلمي يف املنطقة العربية ،يكفي أن نقارنه مبستويات
اإلنفاق العسكري للدول ذاتها لنتمثّل املشهد العام يف ك ّليته ويف تعقيده .فبعض البلدان العربية تع ّد
من بني أكرث دول العامل إنفا ًقا عسكر ًيا .وعىل سبيل املثال ،أنفقت اململكة العربية السعودية  57.5مليار
دوالر عىل اإلنفاق العسكري يف عام 2020؛ أي ما ميثل  8.4يف املئة من ناتجها املحيل اإلجاميل (يف حني
تبلغ نسبة إنفاقها عىل البحث العلمي  0.81من ناتجها املحيل اإلجاميل)((( .وأنفقت الجزائر يف السنة
ذاتها  9.7مليارات دوالر؛ أي ما ميثل  6.7يف املئة من ناتجها املحيل اإلجاميل (يف حني تبلغ نسبة إنفاقها
2 SIPRI, "Trends in World Military Expenditure, 2020," SIPRI Fact Sheet (April 2021), p. 2, accessed on
5/4/2021, at: https://bit.ly/3tobcvR
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عىل البحث العلمي  0.54من ناتجها املحيل اإلجاميل)((( .ويتجىل هذا العجز البحثي عىل نح ٍو أكرب حني
نضعه يف سياق دويل مقارن ًة بتجارب دولية رائدة.
الشكل ()3
نسبة إسهام الدول العربية يف اإلنفاق املحيل اإلجاميل عىل البحث والتطوير يف العامل ( 2014و)2018
)-3أ(
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء
ﴍق وﺟﻨﻮب
ﴍق آﺳﻴﺎ

)-3ب(
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
وﺳﻂ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ
أﻣريﻛﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
ﺑﻘﻴﺔ أوروﺑﺎ

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء
ﴍق وﺟﻨﻮب
ﴍق آﺳﻴﺎ

اﻻﺗﺤﺎد اﻷورويب

اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﺳﻂ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ
أﻣريﻛﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
ﺑﻘﻴﺔ أوروﺑﺎ

اﻻﺗﺤﺎد اﻷورويب

ﺷامل أﻣريﻛﺎ

ﺷامل أﻣريﻛﺎ

املصدر.Ibid., p. 49 :

الجدول ()3
االتجاهات العاملية يف اإلنفاق البحثي يف الدول العربية ويف مناذج دولية رائدة ()2018
نصيب الفرد
إجاميل اإلنفاق
الحصة من
نسبة إجاميل
إجاميل اإلنفاق
من إجاميل
عىل البحث
إجاميل اإلنفاق اإلنفاق عىل
عىل البحث
اإلنفاق عىل
والتطوير
عىل البحث البحث والتطوير
والتطوير لكل
البحث والتطوير
(مبليارات
والتطوير
من الناتج املحيل
باحث (بآالف
(بالدوالرات/
الدوالرات /تعادل العاملي (بالنسبة اإلجاميل (بالنسبة
الدوالرات /تعادل
تعادل القوة
القوة الرشائية)
املئوية)
املئوية)
القوة الرشائية)
الرشائية)
109.09
91.15
0.59
1.17
20.69
الدول العربية
193.03
315.45
2.13
40.43
714.52
رشق وجنوب رشق آسيا
150.40
646.65
2.02
18.72
330.83
االتحاد األورويب
295.60
1327.48
2.73
27.35
483.43
أمريكا الشاملية
املصدر:
UNESCO, UNESCO Science Report, p. 73.
Ibid.
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ب .العاملون يف مجال البحث العلمي

بلغ عدد الباحثني يف الوطن العريب  201690باح ًثا يف عام ( 2018ما نسبته  736باح ًثا لكل مليون نسمة)؛
أي تقري ًبا نصف املعدل العاملي ( 1368باح ًثا) ،وبلغ عدد التقنيني العاملني يف مجال البحث العلمي
 193.7تقن ًيا لكل مليون نسمة (مقارن ًة باملع ّدل العاملي  311.3تقن ًيا).
الجدول ()4
االتجاهات العاملية للعاملني يف البحث العلمي يف الدول العربية ( 2014و)2018
عدد الباحثني
(باآلالف)

النسبة الدولية
للباحثني

نسبة الباحثات

نسبة الباحثني لكل
مليون نسمة

نسبة التقنيني لكل
مليون نسمة

2014

177.58

2.28

-

681.9

185.4

2018

201.69

2.28

42.60

736

193.7

املصدر.Ibid., p. 74 :

ويتجىل هذا العجز يف العاملني يف مجال البحث العلمي ،عىل نح ٍو أكرب ،حني نضعه يف سياق دويل مقارن
بتجارب دولية رائدة.
الجدول ()5
العاملون يف البحث العلمي يف اإلنفاق البحثي يف الدول العربية ويف مناذج دولية رائدة ()2018
الباحثون (باآلالف)

الحصة من الباحثني
العامليني
(بالنسبة املئوية)

الباحثون لكل
مليون نسمة

التقنيون لكل
مليون نسمة

الدول العربية

201.69

2.28

736

193.7

رشق وجنوب رشق آسيا

3331.77

37.63

1475.6

224.1

االتحاد األورويب

2081.75

23.51

4069.2

413.6 1

أمريكا الشاملية

1502.09

18.11

432.2 4

280.2 1

املصدر.Ibid. :

يف حني يتجاوز عدد الباحثني  4000باحث لكل مليون نسمة يف أمريكا الشاملية واالتحاد األورويب ،نجده
ال يتجاوز  736باح ًثا لكل مليون نسمة يف البلدان العربية؛ أي ما نسبته اإلجاملية  2.28يف املئة فقط
من الباحثني يف العامل.
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الشكل ()4
نسبة الباحثني لكل مليون نسمة يف املنطقة العربية ويف العامل ( 2014و)2018
اﻟﻌﺎمل
أوروﺑﺎ

روﺳﻴﺎ
اﻟﻴﺎﺑﺎن

ﻓﺮﻧﺴﺎ

آﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﴍق وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

إﻳﺮان

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

اﻟﺼني

اﻹﻣﺎرات

ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

اﻟﻬﻨﺪ

إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا

اﻻﺗﺤﺎد اﻷورويب

أﳌﺎﻧﻴﺎ

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة

ﺗﺮﻛﻴﺎ

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

ﻣﴫ

اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء
ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﻛﻨﺪا
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣريﻛﻴﺔ

ﺷامل أﻣريﻛﺎ
اﳌﻜﺴﻴﻚ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
اﻟﱪازﻳﻞ

أﻣريﻛﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ

اﻷرﺟﻨﺘني

املصدر.Ibid., p. 35 :

ً
جسيم عن
وحني ننظر إىل عدد الباحثني يف الوطن العريب ونسبة اإلنفاق عليهم أيضً ا ،نلحظ تأخ ًرا
تحس ًنا طفي ًفا يف السنوات األخرية؛ إذ بلغ يف
املتوسطات العاملية .صحيح أنّ هذا املؤرش قد شهد أيضً ا ّ
عام  2018عدد الباحثني يف مجموع الدول العربية  201690باح ًثا ،بعد أن كان  177580باح ًثا يف عام
 ،(((2014وارتفعت بذلك نسبة الباحثني لكل مليون نسمة يف الدول العربية((( ،التي انتقلت بني عا َمي
 2014و 2018من  682باح ًثا ،إىل  736باح ًثاّ ،إل أنّ نسبة الباحثني من مجموع الباحثني يف العامل قد
ظ ّلت جامد ًة يف نسبة  2.28يف املئة بني عا َمي  2014و ،2018مع العلم أنّ نسبة سكان املنطقة العربية
متثّل  5.3يف املئة من ساكنة العامل(((.
 .3مخرجات العلوم والتكنولوجيا يف املنطقة العربية

ينعكس ضعف منظومة البحث يف العلوم والتكنولوجيا العربية عىل مخرجاتها ،من منشورات علمية
وبراءات اخرتاع وغريها.
UNESCO, UNESCO Science Report, p. 74.
 5تجدر اإلشارة إىل أنّ عدد التقنيني بالنسبة إىل ّ
كل مليون نسمة ارتفع أيضً ا يف الفرتة ذاتها من  185.4إىل  193.7تقن ًيا .Ibid.
6 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population
Prospects 2019, Volume II: Demographic Profiles (New York: United Nations, 2019), pp. 213-1204.
4
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الشكل ()5
عدد املنشورات العلمية للمنطقة العربية ()2019-2011
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻣﴫ

اﻟﻌﺮاق

ﺗﻐﻴري اﳌﻘﻴﺎس

اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﳌﻐﺮب
اﻹﻣﺎرات
ﺗﻮﻧﺲ
اﻷردن
ﻗﻄﺮ
ﻟﺒﻨﺎن
اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻋُامن

املصدر.Ibid., p. 436 :

أ .املنشورات العلمية

يظل مستوى املنشورات العلمية يف البلدان العربية متد ّن ًيا ج ًّدا نسب ًة إىل املنشورات العلمية يف العامل
التي تجاوزت مليونني ونصف املليون منشو ًرا علم ًيا يف عام ( 2019تحدي ًدا 2629248 ،منشو ًرا علم ًيا)(((.
يف حني مل تتجاوز املنشورات العلمية للمنطقة العربية قاطبة  95817منشو ًرا علم ًيا يف العام نفسه؛ أي
ما ال يتجاوز نسبة  3.64يف املئة من املنشورات العاملية(((.
تجانس كبري بني البلدان العربية؛ إذ تستأثر دولتان هام
تتميز املنشورات العلمية العربية بعدم
ٍ
السعودية ومرص مبا يربو ً
قليل عىل نصف مجموع هذه املنشورات .فقد ارتفع عدد املنشورات العلمية
السعودية من  8451منشو ًرا علم ًيا يف عام  2011إىل  25205منشورات علمية يف عام  ،2019ويف مرص
من  10039منشو ًرا علم ًيا يف عام  2011إىل  23224منشو ًرا علم ًيا يف عام .2019
UNESCO, UNESCO Science Report, p. 75.
Ibid.

7
8
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الشكل ()6
املنشورات العلمية للمنطقة العربية وفق مجاالت العلوم ()2019-2017
اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻣﴫ
اﻟﻌﺮاق
اﻷردن
اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﺒﻨﺎن
ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
اﳌﻐﺮب
ﻋُامن
ﻓﻠﺴﻄني
ﻗﻄﺮ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﺴﻮدان
ﺳﻮرﻳﺔ
ﺗﻮﻧﺲ
اﻹﻣﺎرات
اﻟﻴﻤﻦ
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺑني اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء وﻋﻠﻢ اﻟﻔﻠﻚ

ﻛﻴﻤﻴﺎء

اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻹﺣﺼﺎء

اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﻴﻮان واﻟﻨﺒﺎت
ﻋﻠﻮم اﻷرض

اﻟﺰراﻋﺔ وﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك واﻟﻐﺎﺑﺎت
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻠﻮم اﻷرض(

املصدر.Ibid. :

الشكل ()7
الحصة من براءات االخرتاع الخامسية يف العامل ( 2015و)2019

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣريﻛﻴﺔ
اﻟﻴﺎﺑﺎن
اﻻﺗﺤﺎد اﻷورويب
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺮﺗﻔﻊ
ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎمل
أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﴩﻳﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ

املصدر.Ibid., p. 53 :

اﻟﺼني
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وحني ننظر يف تفاصيل هذه املنشورات العلمية يف البالد العربية ،نلحظ ضعف النرش العلمي يف بعض
املجاالت التي تع ّد حيوية بالنسبة إىل البلدان العربية؛ مثل الزراعة ،أو علوم األرض ،أو بيولوجيا الحيوان
يبي ذلك الشكل (.)6
والنبات كام ّ
ب .براءات االخرتاع

ّ
يظل مؤرش براءات االخرتاع من أكرث املؤرشات تعب ًريا عن الهيمنة شبه املطلقة لعدد قليل من الدول
وغياب شبه تام للبلدان العربية .وتستأثر الصني (بنسبة  29.3يف املئة) ،والواليات املتحدة األمريكية
(بنسبة  20يف املئة) ،واليابان (بنسبة  18.4يف املئة) ،وبلدان االتحاد األورويب (بنسبة  14.4يف املئة)،
وكوريا الجنوبية (بنسبة  10.4يف املئة) ،بنسبة  92.5من براءات االخرتاع الخامسية((( يف العامل( ،((1كام
يوضّ ح ذلك الشكل (.)7
فس هذا الرتكيز الشديد لرباءات االخرتاع العاملية يف عدد قليل من الدول بأنّ إجراءات إيداع طلبات
ُي ّ
براءات االخرتاع غال ًبا ما تكون معقدة ،وتكلفة تسجيلها عاليةّ ،إل أنّ غياب القدرات االستيعابية وقدرات
ّ
ويظل العجز العلمي والتكنولوجي للبلدان
االبتكار تظل هي العامل األساس يف تفسري هذا الرت ّكز.
العربية جل ًّيا يف ما يخص براءات االخرتاع الخامسية ،كام ُيربز ذلك الشكل (.)8
إنّ البلدان العربية قاطبة مل تُودِع يف عام  2019سوى  2496براءة اخرتاع خامسية (من بينها 1453
براءة اخرتاع للسعودية) .ويكفي أن نستعرض بعض األرقام املتعلقة بالدول الرائدة علم ًيا عىل املستوى
لنتبي شساعة ال َبون الذي يفصل البلدان العربية عن
الدويل ،والتي سنعود إليها يف املبحث الثاينّ ،
(((1
نظرياتها األكرث تقد ًما .ففي عام  ،2019أودعت كندا ،عىل سبيل املثال 17172 ،براءة اخرتاع خامسية ،
وأملانيا  68331براءة اخرتاع خامسية( ،((1وكوريا الجنوبية  139881براءة اخرتاع خامسية( ،((1واليابان
 248094براءة اخرتاع خامسية(.((1
ومن األهمية القصوى النظر بتفصيلٍ أكرب ،عىل نح ٍو مقارن ،يف هذه التجارب الدولية الرائدة التي
تتبوأ مقعد الصدارة عامل ًيا ،من أجل توضيح هذه الصورة التي رسمناها ملنظومة البحث يف العلوم
والتكنولوجيا العربية.
 9تشري "براءات االخرتاع الخامسية" ( )IP5إىل مكتب الواليات املتحدة لرباءات االخرتاع والعالمات التجارية ،ومكتب الرباءات األورويب،
ومكتب براءات االخرتاع الياباين ،واملكتب الكوري للملكية الفكرية ،ومكتب الدولة للملكية الفكرية يف جمهورية الصني الشعبية.
10 UNESCO, UNESCO Science Report, p. 53.
11 Ibid., p. 145.
12 Ibid., p. 284.
13 Ibid., p. 666.
14 Ibid., p. 654.
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الشكل ()8
براءات االخرتاع الخامسية العربية ( )2019-2015
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺗﻐﻴري اﳌﻘﻴﺎس

ﻣﴫ
اﻹﻣﺎرات

ﺗﻐﻴري اﳌﻘﻴﺎس

اﻷردن
ﻟﺒﻨﺎن
ﻗﻄﺮ
اﳌﻐﺮب
ﺗﻮﻧﺲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ

اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﺳﻮرﻳﺔ
ﻋُامن
اﻟﻴﻤﻦ
اﻟﻌﺮاق
ﻟﻴﺒﻴﺎ

املصدر.Ibid., p. 438 :
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ثان ًيا :تجارب دولية رائدة يف البحث يف العلوم والتكنولوجيا
بعد أن رصدنا يف املبحث األول وضع البحث يف العلوم والتكنولوجيا العربية ،نجري يف هذا املبحث
دراس ًة مقارنة متعلقة ببعض أهم التجارب الدولية الرائدة يف البحث يف العلوم والتكنولوجيا ،والتي
ترتكز يف ثالث مناطق تر ّكز فيها  87يف املئة من اإلنفاق عىل البحث العلمي الدويل يف عام  ،2018وهي
عىل التوايل :رشق وجنوب رشق آسيا ( 40يف املئة) ،وأمريكا الشاملية ( 27يف املئة)؛ واالتحاد األورويب
( 19يف املئة)( ،((1وهو ما يب ّينه بجال ٍء الشكل (.)9
الشكل ()9
االتجاهات الدولية الرائدة لإلنفاق عىل البحث والتطوير ()2018-2008
مبﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮة اﻟﴩاﺋﻴﺔ )اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻌﺎم (2005
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣريﻛﻴﺔ
اﻟﺼني
اﻻﺗﺤﺎد اﻷورويب

اﻟﻴﺎﺑﺎن

املصدر.Ibid., p. 48 :

 .1الثالثية الدولية الرائدة يف البحث يف العلوم والتكنولوجيا
أ .أمريكا الشاملية

تتب ّوأ أمريكا الشاملية ،التي تضم ًّ
كل من الواليات املتحدة وكندا ،الصدارة العاملية يف املجال العلمي
منذ عقود طويلة .فعىل مستوى نسبة اإلنفاق عىل البحث والتطوير إىل الناتج املحيل اإلجاميل ،نجد
أنّ الواليات املتحدة ،مع ناتجها املحيل اإلجاميل الهائل الذي بلغ  21.433تريليون دوالر أمرييك يف عام
 ،((1(2019قد أنفقت يف العام نفسه نسبة  3.08منه عىل البحث العلمي ،أي نحو  660مليار دوالر
أمرييك ،وهو ما يفوق الناتج املحيل اإلجاميل ملعظم بلدان العامل.
15 Ibid., p. 48.
16 The World Bank, "GDP (current US$) - United States," accessed on 11/10/2021, at: https://bit.ly/34GmOQl
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الشكل ()10
اإلنفاق عىل البحث والتطوير كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل يف الواليات املتحدة وكندا ()2019-2008
(-10أ)
الواليات املتحدة

(-10ب)
كندا

املصدر.Ibid., pp. 143, 156 :

وتجدر اإلشارة إىل أنّ ما يزيد عىل ثلثي اإلنفاق اإلجاميل عىل البحث والتطوير يف الواليات املتحدة ّ
يتأت
من القطاع الخاص ( 69.6يف املئة) ،يف مقابل  22.1يف املئة فقط للقطاع الحكومي الفدرايل ،و 4.8يف املئة
للمؤسسات غري الحكومية وغري الربحية ،و 3.6فقط يف املئة لقطاع التعليم العايل ،كام يوضّ حه الشكل (.)11
الشكل ()11
اإلنفاق عىل البحث والتطوير بحسب مصدر التمويل (بالنسبة املئوية) ()2017

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ
اﳌﺼﺎدر ﻏري اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ وﻏري اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ

املصدر.Ibid., p. 156 :
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الشكل ()12
املنشورات العلمية يف الواليات املتحدة وكندا ()2019-2011
)-12أ( اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
إﺟامﱄ اﳌﻨﺸﻮرات
ﺗﻐﻴري اﳌﻘﻴﺎس

اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﺎﻧﻮ
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ واﻟﻀﻮﺋﻴﺎت
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ واﻟﺪﻓﺎع واﻷﻣﻦ

اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ واﻟﺮوﺑﻮﺗﺎت
اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

)-12ب( ﻛﻨﺪا
إﺟامﱄ اﳌﻨﺸﻮرات
ﺗﻐﻴري اﳌﻘﻴﺎس

اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ واﻟﻀﻮﺋﻴﺎت

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﺎﻧﻮ

اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات

اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ واﻟﺮوﺑﻮﺗﺎت

املصدر.Ibid., pp. 144, 162 :

وقد بلغ عدد الباحثني يف عام  2017يف الواليات املتحدة  1434416باح ًثا ،ويف كندا  158890باح ًثا،
بنسبة  4412باح ًثا لكل مليون نسمة يف الواليات املتحدة ،و 4542باح ًثا يف كندا(((1؛ مع اإلشارة إىل أنّ
 25يف املئة من الكنديني التي تراوح أعامرهم بني  25و 64سنة حاصلون عىل شهادة جامعية ،وترتفع
هذه النسبة لتصل إىل  64يف املئة بالنسبة إىل اإلناث(.((1
وتجاوز عدد املنشورات العلمية نصف مليون منشور علمي يف الواليات املتحدة ( 538259منشو ًرا)،
يف عام  ،2019و 94578منشو ًرا علم ًيا يف كندا يف العام نفسه؛ مع اتجاه تصاعدي يف النرش العلمي ،يف
البلدين م ًعا ،يب ّينه الشكل (.)12
17 UNESCO, UNESCO Science Report, pp. 176, 148.
18 Ibid., p. 148.

الكتـاب السادس 2021 -

54

تاسارد

الشكالن ()13
براءات االخرتاع الخامسية يف الواليات املتحدة وكندا ()2019-2015
)-13ب( ﻛﻨﺪا

)-13أ( اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة

املصدر.Ibid., pp. 145, 158 :

أما بالنسبة إىل براءات االخرتاع الخامسية ،فقد بلغت  269418براءة اخرتاع يف الواليات املتحدة يف عام
 ،2019و 17172براءة اخرتاع يف كندا ،كام يوضّ حه الشكل (.)13
ب .االتحاد األورويب

تشرتك بلدان االتحاد األورويب الـ  27أيضً ا مع بلدان أمريكا الشاملية يف الريادة العلمية الدولية .فعىل
مستوى نسبة اإلنفاق عىل البحث والتطوير إىل الناتج املحيل اإلجاميل ،نجد أنّ متوسط هذه النسبة يف
دول االتحاد األورويب الـ  27هي  2.03يف املئة ،مع اتجاه تصاعدي طوال السنوات املاضية.
الشكل ()14
نسبة اإلنفاق عىل البحث والتطوير إىل الناتج املحيل اإلجاميل يف االتحاد األورويب (بالنسبة املئوية)
()2018-2008

املصدر.Ibid., p. 260 :
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وتتباين مصادر متويل البحث والتطوير بني دول االتحاد األورويب الـ  .27وإن كانت ال تصل إىل املستويات
العالية لتمويل قطاع األعامل للبحث والتطوير يف الواليات املتحدة ،فإنّ هذه القطاع مي ّول مع ذلك
أغلبية مجهود البحث والتطوير يف أغلب بلدان االتحاد.
الشكل ()15
اإلنفاق عىل البحث والتطوير يف االتحاد األورويب وفق مصدر التمويل ()2017

ﻤﺴﺎ
ﻟﻨ
ا ﻴﻜﺎ
ﺑﻠﺠ
رﻳﺎ
ﻠﻐﺎ
ﺑ اﺗﻴﺎ
ﻛﺮو
ﻴﻚ
ص ﺘﺸ
ﻗﱪ ﺔ اﻟ
ﻮرﻳ
ﻤﻬ
ﺟ رك
ﺪمنﺎ
اﻟ ﻮﻧﻴﺎ
إﺳﺘ
ﻨﺪا
ﻓﻨﻠ
ﻧﺴﺎ
ﻓﺮ
ﺎﻧﻴﺎ
ﳌ
أ ﻧﺎن
ﻟﻴﻮ
ا رﻳﺎ
ﻨﻐﺎ
ﻫ
ﻨﺪا
إﻳﺮﻟ
ﺎﻟﻴﺎ
ﻳﻄ
إ
ﻔﻴﺎ
ﻻﺗ
اﻧﻴﺎ
ﻟﻴﺘﻮ رغ
ﻤﺒﻮ
ﻛﺴ
ﻟﻮ
ﻟﻄﺎ
ﻣﺎ
ﻨﺪا
ﻫﻮﻟ
ﻨﺪا
ﻮﻟ
ﺑ ﻐﺎل
ﻟﱪﺗ
ا ﺎﻧﻴﺎ
ﻣ
رو ﻛﻴﺎ
ﻮﻓﺎ
ﺳﻠ ﻴﻨﻴﺎ
ﻠﻮﻓ
ﺳ
ﺎﻧﻴﺎ
إﺳﺒ
ﻮﻳﺪ ﺪة
ﻟﺴ ﳌﺘﺤ
ا ﻜﺔ ا
ﳌﻤﻠ
ا

متﻮﻳﻞ ﺧﺎرﺟﻲ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻏري اﻟﺮﺑﺤﻲ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

املصدر.Ibid., p. 261 :

َ
مليون باحث ( 2081750باح ًثا) يف عام .2018
وقد فاق مجموع الباحثني يف بلدان االتحاد األورويب
واألهم من ذلك هو عدد الباحثني ّ
لكل مليون نسمة؛ إذ نجده يف عام  2018بلغ  4069.2باح ًثا لكل
مليون نسمة ،حتى إنه يتجاوز ذلك بكثري يف بعض البلدان ،ليصل يف البلدان اإلسكندنافية عىل سبيل
املثال إىل  8066باح ًثا يف الدمنارك ،و 7536باح ًثا يف السويد ،و 6861باح ًثا يف فنلندا .واألهم من ذلك
ينم عن أهمية كربى
أنه يف تزايد مستمر؛ إذ ارتفع مقارن ًة بعام  2014بنسبة  16.5يف املئة ،وهو أم ٌر ّ
ومتزايدة ت َ
ُول يف بلدان االتحاد للبحث والتطوير.
لقد بلغ العدد اإلجام ّيل للمنشورات العلمية  752472منشو ًرا يف عام  ،2019بزيادة قدرها  7.37يف
املئة ،مقارن ًة بعام  ،2015مع متي ٍز لبلدان أوروبا الغربية ً
(مثل ،بريطانيا  160174منشو ًرا علم ًيا؛ أملانيا
 152348منشو ًرا علم ًيا؛ إيطاليا  103577منشو ًرا علم ًيا؛ فرنسا  101081منشو ًرا علم ًيا؛ إسبانيا 81343
منشو ًرا علم ًيا).
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(الشكل )16
عدد الباحثني لكل مليون نسمة يف االتحاد األورويب ( 2015و)2018

رك
ﺪمنﺎ
اﻟ ﻮﻳﺪ
ﻟﺴ
ا ﻨﺪا
ﻓﻨﻠ
ﻤﺴﺎ
ﻟﻨ
ا ﻨﺪا
ﻫﻮﻟ
ﻨﺪا
إﻳﺮﻟ
ﺎﻧﻴﺎ
ﳌ
أ ﺎ
ﺑﻠﺠﻴﻜ رغ
ﻤﺒﻮ
ﺴ
ﻟﻮﻛ ﻴﻨﻴﺎ
ﻠﻮﻓ
ﺳ
ﺴﺎ ﺪة
ﺮﻧ ﳌﺘﺤ
ﻓ ﻜﺔ ا
ﻠ
اﳌﻤ ل ﻴﻚ
ﺗﻐﺎ ﺘﺸ
اﻟﱪ ﺔ اﻟ
ﻮرﻳ
ﺟﻤﻬ
ﻮﻧﻴﺎ
ﺳﺘ
إ ﻧﺎن
ﻟﻴﻮ
ا رﻳﺎ
ﻨﻐﺎ
ﻫ
اﻧﻴﺎ
ﻴﺘﻮ
ﻟ
ﻨﺪا
ﻮﻟ
ﺑ ﺎﻧﻴﺎ
ﺒ
إﺳ ﻛﻴﺎ
ﻮﻓﺎ
ﺳﻠ
رﻳﺎ
ﻠﻐﺎ
ﺑ ﺎﻟﻴﺎ
ﻳﻄ
إ
ﻟﻄﺎ
ﺎ
ﻣ اﺗﻴﺎ
ﻛﺮو
ﻔﻴﺎ
ﻻﺗ
ﱪص
ﻗ ﺎﻧﻴﺎ
روﻣ

املصدر.Ibid., p. 262 :

الشكل ()17
عدد املنشورات العلمية يف بلدان االتحاد األورويب ()2019-2011
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
أﳌﺎﻧﻴﺎ

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻓﺮﻧﺴﺎ
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

ﺗﻐﻴري اﳌﻘﻴﺎس

ﻫﻮﻟﻨﺪا

ﺑﻮﻟﻨﺪا

اﻟﺴﻮﻳﺪ

ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
اﻟﺪمنﺎرك
اﻟﱪﺗﻐﺎل
اﻟﻨﻤﺴﺎ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻚ
ﻓﻨﻠﻨﺪا
اﻟﻴﻮﻧﺎن
روﻣﺎﻧﻴﺎ
إﻳﺮﻟﻨﺪا
ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ

املصدر.Ibid., p. 264 :
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الشكل ()18
عدد املنشورات العلمية يف التكنولوجيات بني القطاعات يف االتحاد األورويب ( 2012و)2018
ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ

إﻧﱰﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء

اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ
واﻟﺪﻓﺎع واﻷﻣﻦ

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت
اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ واﻟﻀﻮﺋﻴﺎت

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﺎﻧﻮ

اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات

اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
واﻟﺮوﺑﻮﺗﺎت

املصدر.Ibid., p. 268 :

يخص براءات االخرتاع الخامسية التي بلغت  152164براءة اخرتاع يف عام .2019
ويربز التم ّيز ذاته يف ما ّ
ج .رشق وجنوب رشق آسيا

تشكل بلدان رشق وجنوب رشق آسيا الضلع الثالث لثاليث التميز العاملي يف مجال البحث يف العلوم
والتكنولوجيا ،فقد أضحت تنافس عىل مقعد الصدارة عامل ًيا يف العقود القليلة املاضية .وتتمثل الكتلة
الصلبة لهذه املنطقة يف كل من الصني ،واليابان ،وكوريا الجنوبية .وكام هو معلوم ،فإنّ اليابان هي أقدم
هذه البلدان الثالثة اجرت ًاحا ملسارات علمية وتكنولوجية رائدة منذ ستينيات القرن املايض ،قبل أن تلحق
بركبها كوريا الجنوبية منذ مثانينيات القرن املايض ،ثم الصني خالل العقدين املاضيني بعد القفزة املهمة
التي حققتها عىل جميع املستويات االقتصادية ،والتنموية ،والعلمية ،والتكنولوجية.
فعىل مستوى نسبة اإلنفاق عىل البحث والتطوير إىل الناتج املحيل اإلجاميل ،نجد أنّ الصني تنفق نسبة
 2.23يف املئة( ((1من ناتج محيل إجاميل هو الثاين يف العامل بلغ  14.723تريليون دوالر يف عام .((2(2020
يف حني أنفقت اليابان  3.26يف املئة من ناتجها املحيل اإلجاميل عىل البحث والتطوير يف عام ،((2(2018
وكوريا الجنوبية نسبة  4.53يف املئة ،وهي أعىل نسبة يف العامل(.((2
Ibid., p. 626.
The World Bank, "GDP (current US$) - China," accessed on 11/10/2021, at: https://bit.ly/34NFIoA
UNESCO, UNESCO Science Report, p. 650.
Ibid., p. 666.
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الشكل ()19
براءات االخرتاع الخامسية يف االتحاد األورويب ()2018
أﳌﺎﻧﻴﺎ

ﻓﺮﻧﺴﺎ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ﻫﻮﻟﻨﺪا
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
اﻟﺴﻮﻳﺪ

اﻟﻨﻤﺴﺎ
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
ﻓﻨﻠﻨﺪا
اﻟﺪمنﺎرك
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
إﻳﺮﻟﻨﺪا
ﺑﻮﻟﻨﺪا
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻚ

ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ
ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ
اﻟﻴﻮﻧﺎن

اﻟﱪﺗﻐﺎل
روﻣﺎﻧﻴﺎ

ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ
ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ
ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ
إﺳﺘﻮﻧﻴﺎ
ﻛﺮواﺗﻴﺎ
ﻣﺎﻟﻄﺎ
ﻗﱪص
ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ
ﻻﺗﻔﻴﺎ

املصدر.Ibid., p. 284 :
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وقد بلغ عدد الباحثني الصينيني ،يف عام  1866110 ،2018باحثني ،بزيادة قدرها  22.43يف املئة مقارن ًة
بعام  ،((2(2014وبلغ يف العام نفسه عدد الباحثني اليابانيني  682940باح ًثا( ،((2وعدد الباحثني الكوريني
الجنوبيني  345460باح ًثا( .((2وتجدر اإلشارة إىل أنّ الباحثني الصينيني يشتغلون بنسبة  81يف املئة يف
قطاع البحث التجريبي ،يف حني يشتغل  12يف املئة فقط يف مجال البحث التطبيقي ،و 7يف املئة يف مجال
البحث األسايس(.((2
وبالنسبة إىل عدد املنشورات العلمية ،حققت الصني قفز ًة هائلة لتصل يف عام  2019إىل 644655
منشو ًرا علم ًيا ،بزيادة قياسية قدرها  49.35يف املئة مقارن ًة بعام  .((2(2015يف حني نرشت اليابان 119347
منشو ًرا علم ًيا( ،((2وكوريا الجنوبية  81327منشو ًرا علم ًيا(.((2
ووصلت براءات االخرتاع الخامسية ،أيضً ا ،إىل مستويات قياسية يف الصني؛ إذ بلغت  394056براءة اخرتاع
يف عام  ،((3(2019يف حني أودعت اليابان  248094براءة اخرتاع( ،((3وكوريا الجنوبية  139881براءة اخرتاع
يف العام نفسه(.((3
 .2مقارنات وخالصات

عىل صعيد كل هذه املستويات من مدخالت البحث يف العلوم والتكنولوجيا العربية ومخرجاته ،نلحظ
الفارق الكبري الذي يفصل البلدان العربية عن هذه الثالثية الدولية الرائدة ،والذي مل يتق ّلص طوال
العقود املاضية ،بل إنه تزايد مع الزمن بفعل "تأثري م ّتى" ،الذي يجعل يف كل املجاالت القامئة عىل
الغني أكرث غ ًنى ،والفقري أكرث فق ًرا(.((3
الرتاكم َّ
23 Ibid., p. 628.
24 Ibid., p. 658.
25 Ibid., p. 74.
26 Ibid., p. 628.
27 Ibid., p. 630.
28 Ibid., p. 652.
29 Ibid., p. 670.
30 Ibid., p. 666.
31 Ibid., p. 654.
32 Ibid., p. 631.
 33صاغ عامل االجتامع األمرييك روبرت مريتون "تأثري متّى" للتعبري عن املزايا الرتاكمية يف املجال العلمي ،ووصف كيفية التعرف عىل القيادة
العلمية ،والكيفية التي تجري من خاللها مكافأة املخرجات العلمية ،وكيفية تباعد هذين األمرين يف البحث العلمي مع مرور الزمنُ .ينظر يف ذلك:
Robert K. Merton, "The Matthew Effect," Science, vol. 159, no. 3810 (1968), pp. 56-63, Robert K. Merton, "The
Matthew Effect in Science, II: Cumulative Advantage and the Symbolism of Intellectual Property," Isis, vol. 79, no. 4
(December 1988), pp. 606-623.
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فحني ننظر إىل نسبة اإلنفاق عىل البحث والتطوير إىل الناتج املحيل اإلجاميل ،نجد أنّ هذه النسبة قد
بلغت  2.77يف املئة يف عام  2019يف الثالثية الدولية الرائدة يف البحث يف العلوم والتكنولوجيا (أمريكا
املتوسط العاملي الذي بلغ يف العام
الشاملية؛ االتحاد األورويب؛ رشق وجنوب رشق آسيا) ،متقدم ًة عىل
ّ
نفسه  1.79يف املئة .ومل يتجاوز مجموع ما أنفقته  1.2يف املئة من اإلنفاق املحيل اإلجاميل عىل البحث
والتطوير يف العامل يف عام  ،2018يف مقابل  40.4يف املئة ملنطقة رشق وجنوب رشق آسيا ،و 27.4يف املئة
عب عن اختالل جوهري
ملنطقة أمريكا الشاملية ،و 18.7يف املئة ملنطقة االتحاد األورويب( ،((3وهو ما ُي ّ
يف موازين اإلنفاق يف البلدان العربية ومحد ّداتها ،والتي متيل عىل نح ٍو فادح إىل ك ّفة مجاالت ال تخدم
املشاريع التنموية والنهضوية .فعىل سبيل املثال ال الحرص ،يتجاوز اإلنفاق العسكري للسعودية 10
مرات اإلنفاق عىل البحث العلمي ( 8.4يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل ،مقابل  0.81يف املئة)،
ويتضاعف هذا االختالل يف الحالة الجزائرية ليبلغ أكرث من  12ضع ًفا ( 6.7يف املئة من الناتج املحيل
اإلجاميل ،مقابل  0.54يف املئة)(.((3
واضحا بالنسبة إىل مؤرش عدد الباحثني لكل مليون نسمة؛ إذ مل يتجاوز يف الوطن
يربز هذا االختالل أيضً ا ً
العريب يف عام  2018نسبة  736باح ًثا لكل مليون نسمة؛ أي تقري ًبا نصف املعدل العاملي ( 1368باح ًثا)،
عىل نحو بعيد ج ًّدا عن متوسط الثالثية الدولية الرائدة حيث تبلغ هذه النسبة متوسط  2772باح ًثا لكل
مليون نسمة ،أي تقري ًبا أربعة أضعاف مثيلتها يف البلدان العربية .واألمر ذاته ينطبق عىل عدد التقنيني
العاملني يف مجال البحث العلمي ،البالغ يف البلدان العربية  193.7تقن ًيا لكل مليون نسمة ،يف حني يزيد
ٍ
متوسط الثالثية الدولية الرائدة ثالثة
أضعاف ليبلغ نسبة  973تقن ًيا(.((3
وإن ُوجد هذا الفارق الجسيم عىل مستوى مدخالت منظومة البحث والتطوير ،فال غرو أن يكون
الفارق أكرث جسام ًة عىل صعيد مخرجاتها .فاملنشورات العلمية يف البلدان العربية يف عام  2019مل
تتجاوز  95817منشو ًرا ،أي ما نسبته  3.64يف املئة من املنشورات العاملية ،يف حني أنها بلغت يف السنة
ذاتها  2230638منشو ًرا علم ًيا يف الثالثية الدولية الرائدة يف البحث يف العلوم والتكنولوجيا( .((3واألمر
أكرث فداح ًة بالنسبة إىل براءات االخرتاع الخامسية ،التي تع ّد قاطر ًة رئيسة لالقتصاد القائم عىل املعرفة
ولحارض العلوم والتكنولوجيا ومستقبلها ،والتي تستأثر الثالثية الدولية الرائدة بنسبة  92.5منها ،يف حني
حصة البلدان العربية منها (مشرتكة مع بقية العامل النامي) نسبة  0.4يف املئة(.((3
ال تتجاوز ّ
UNESCO, UNESCO Science Report, pp. 34, 49.
SIPRI, "Trends in World Military Expenditure, 2020," p. 2.
UNESCO, UNESCO Science Report, p. 74.
Ibid., p. 75.
Ibid., p. 53.
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الشكل ()20
مصادر متويل البحث يف البلدان العربية ()2018

اﻟﻌﺮاق

ﻣﴫ

اﻟﺠﺰاﺋﺮ

ﺗﻮﻧﺲ

ﻗﻄﺮ

ﻋامن

متﻮﻳﻞ ﺧﺎرﺟﻲ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻏري اﻟﺮﺑﺤﻲ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

املصدر.Ibid., p. 434 :

إىل جانب هذه املقارنات العامة ،متنحنا بعض الجوانب الكيفية إضاءات مهمة أيضً ا ،ومنها ً
مثل مصادر
متويل القطاع الخاص للبحث والتطوير يف العلوم والتكنولوجيا ،بوصفها قاطرتَه الرئيسة ،والتي نجدها
يبي ذلك الشكل (.)20
يف البلدان العربية متخلف ًة كث ًريا عن نظرياتها يف الثالثية الدولية الرائدة ،كام ّ
يشري هذا التدين يف مستويات متويل القطاع الخاص للبحث والتطوير يف العلوم والتكنولوجيا إىل ضعف
السوق ،وضعف ارتباط القطاع الخاص مبجال البحث والتطوير واالبتكار ،وهو إشكال من بني إشكاالت
بنيوية أخرى تشهدها البالد العربية.
وعىل املنوال نفسه،حني ننظر ً
مثليف تفصيل التكنولوجيات بني القطاعات (،)Cross-cutting Technologies
التي أضحت تكتيس أهمية كربى يف عامل اليوم ،نلحظ عدم التوازن ذاته يف البلدان العربية؛ سواء يف
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الشكل ()21
عدد املنشورات العلمية يف التكنولوجيات بني القطاعات يف البلدان العربية ( 2012و)2019

ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ )(2019-2012

إﻧﱰﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء

اﳌﻨﺸﻮرات2019 ،

اﳌﻨﺸﻮرات2012 ،

اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت
اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ واﻟﻀﻮﺋﻴﺎت
واﻟﺪﻓﺎع واﻷﻣﻦ

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﺎﻧﻮ

اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات

اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
واﻟﺮوﺑﻮﺗﺎت

املصدر.Ibid., p. 454 :

القطاعات البحثية الحيوية ،أو يف القطاعات ذات األهمية الكربى يف االقتصاد القائم عىل العلم واملعرفة،
التحسن الذي شهدته هذه املؤرشات بني عا َمي  2012و ،2019حيث تضاعفت
عىل الرغم من بعض
ّ
ٍ
ضعف ونصف ،كام يربز ذلك الشكل (.)21
بأكرث من
ّمثة مؤرشٌ آخر ذو أهمية بالغة يف واقع العلوم والتكنولوجيا ومستقبلها هو كثافة النرش (النرش لكل
مليون نسمة) يف مجال الذكاء االصطناعي والروبوتات .وهنا أيضً ا ،نلحظ أنه عىل الرغم من زياد ٍة
طفيفة ،تظل املعدالت العربية بعيد ًة كل البعد عن املعدالت األوروبية.
وحتى يف أحد املجاالت األكرث أهمي ًة وحيوية بالنسبة إىل البلدان العربية ،والتي من املفروض أن تحظى بأعىل
قد ٍر من األهمية ،وهو مجال الطاقة؛ نجد الفوارق ذاتها ،سواء يف ما يخص الطاقة (األحفورية) التقليدية ،أو
الطاقات الجديدة ،ذات األهمية القصوى يف عامل الغد .وهو ما ُيربزه بجال ٍء الشكل (.)23
يشهد املنظور املقارن ملنظومة البحث يف العلوم والتكنولوجيا بني البلدان العربية والثالثية الدولية
الرائدة بحجم الفوارق الهائل بينها ،وحجم أوجه القصور املتعددة يف منظومة البحث يف العلوم
والتكنولوجيا ،عىل صعيد كل مدخالت هذه املنظومة ،وكل مخرجاتها ،وعنارصها الكيفية التي ما فتئت
تتزايد جميعها مع مرور السنني ً
بدل من أن تتق ّلص.
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الشكل ()22
كثافة النرش عن الذكاء االصطناعي والروبوتات يف أهم البلدان األوروبية والعربية لكل مليون نسمة
( 2015-2012و)2019-2016

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

)-22أ(

ﻟ

ﴫ

ﻴﺒﻴﺎ

ﻣ

ﻓ
ﻠﺴ

اﻟﻌ

ﻄني

ﺮاق

اﻟﺠ
ﺰاﺋﺮ

امن
ﻋُ

اﻟ
ﻜﻮ
ﻳﺖ

ﻨﺎن

ﻟﺒ

ا

ا

ﺮب
ﳌﻐ

ﺮﻳﻦ

ﻟﺒﺤ

اﻟ

اﻷ

دﻳﺔ
ﺴﻌﻮ

ردن

ات
ﻣﺎر
اﻹ

ﺗﻮﻧ

ﻗ

ﺲ

ﻄﺮ

)-22ب(

اﻟﺒﻠﺪان اﻷوروﺑﻴﺔ

اﻟﺘ

ﺪة

ﻴﻚ
ﺸ

ﳌﺘﺤ

ﻜﺔ ا

ﳌﻤﻠ
ا

ﻻﺗ
ﻔﻴﺎ

اﻟﺴ
ﻮﻳﺪ

ﻨﺪا
ﻫﻮﻟ

اﻟﺪ
رك
منﺎ

ﻟﻄﺎ
ﻣﺎ

ﻨﺪا
إﻳﺮﻟ

رﻳﺔ
ﻤﻬﻮ
ﺟ

ﱪص
ﻗ

ﻠﻮﻓ
ﺳ

ﻴﻨﻴﺎ

اﻟﻨ
ﻮﻧﻴﺎ
إﺳﺘ

ﻤﺴﺎ

ﻓﻨﻠ
ﻨﺪا

ﺎد ا
ﻻﺗﺤ
ا
رغ
ﻤﺒﻮ
ﻛﺴ
ﻟﻮ
ﻐﺎل
ﻟﱪﺗ
ا

ويب
ﻷور

املصدر.Ibid., pp. 268, 454 :

كام يربز هذا املنظور املقارن أنّ تأخر مخرجات منظومة البحث يف العلوم والتكنولوجيا مرهونٌ بنيو ًيا
بضعف مدخالتها؛ ما يعني رضورة العمل عىل الصعيدين يف آنٍ م ًعا للنهوض بهذه املنظومة ،وهو أم ٌر
ممكن إن توافرت الرشوط السياسية والسياساتية لذلك؛ إذ إنّ "تأثري م ّتى" الذي أرشنا إليه ليس قد ًرا
يتبي من عديد
محتو ًما عىل البلدان العربية ،بل يف اإلمكان كرسه متى توافرت الرشوط لذلك ،كام ّ
التجارب الدولية ،ال سيام منها دول "بريكس" (( )BRICSالربازيل ،وروسيا ،والهند ،والصني ،وجنوب
أفريقيا) ،ودول جنوب آسيا ورشقها .وهذا األفق للنهوض مبنظومة البحث يف العلوم والتكنولوجيا
العربية هو ما سنحاول رصده يف املبحث الثالث ،من خالل رسم ثالثة مشاهد مستقبلية ومناقشتها.
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الشكل ()23
كثافة النرش عن الطاقة يف أهم البلدان األوروبية والعربية لكل مليون نسمة
( 2015-2012و)2019-2016

اﻟﺒﻠﺪان اﻷوروﺑﻴﺔ

)-23أ(

إ
ﻳﻄ

إﺳﺒ

ﺎﻟﻴﺎ

ﺎﻧﻴﺎ

ﺑﻠﺠ
ﻴﻜﺎ

ﻫﻮﻟ

اﻟﻨ

ﻨﺪا

ﻤﺴﺎ

إﻳﺮﻟ

ا

ﻨﺪا

ﳌﻤﻠ

ﻟﱪﺗ
ا
ﺪة

ﳌﺘﺤ

ﻜﺔ ا

ﻐﺎل

ﻴﻨﻴﺎ

ﱪص
ﻗ

ﻠﻮﻓ
ﺳ

ﻻﺗ

ﻓﻨﻠ

ﻔﻴﺎ

ﻨﺪا

إﺳﺘ
ﻮﻧﻴﺎ

ﻮﻳﺪ

اﻟﺴ

اﻟﺪ

ا
ﻻﺗﺤ

رك
منﺎ

ﺎد ا
ويب
ﻷور

)-23ب(

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻟ
ﻴﺒﻴﺎ

ﻓﻠ
ﻄني
ﺴ

ﴫ

ﻣ

ا
ﺮب
ﳌﻐ

ﺰاﺋﺮ

اﻟﺠ

اﻟﻌ
ﺮاق

ﻨﺎن

ﻟﺒ

ا
ردن
ﻷ

ا
ﻟﺒﺤ
ﺮﻳﻦ

ﺲ
ﺗﻮﻧ

امن
ﻋُ

اﻟ

اﻟ

دﻳﺔ
ﺴﻌﻮ

ﻳﺖ
ﻜﻮ

ات
ﻣﺎر
اﻹ

ﻗ
ﻄﺮ

املصدر.Ibid., pp. 269, 455 :
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ثالثًا :مشاهد مستقبل البحث يف العلوم والتكنولوجيا العربية
من املتوقع أن تزداد يف املستقبل ،يف املدى القريب واملتوسط والبعيد ،التحديات التي سيكون عىل
الوطن العريب مواجهتها ،ويف مقدمتها التحدي الدميوغرايف( .((3فوف ًقا لتوقعات التقرير األخري لشعبة
السكان باألمم املتحدة التوقعات السكانية العاملي  ،2019سرتتفع ساكنة الوطن العريب من 436.977
مليون نسمة يف عام  ،2020إىل  520.247مليون نسمة يف عام  ،2030إىل  672.146مليون نسمة يف عام
 ،2050إىل  818.688مليون نسمة يف عام  ،2075إىل  904.774مليون نسمة يف عام .((4(2100
تظل ّ
ويف مقابل هذه االتجاهات الدميوغرافية التصاعديةّ ،
جل االتجاهات االقتصادية واالجتامعية غري
مواكب ٍة لها؛ ما سيزيد من حجم التوترات باستمرار ،ويخلق تو ّت ًرا مستدا ًما ويؤ ّثر ،عىل نح ٍو عميق ،يف
مستقبل البلدان العربية .ومبا أنّ العلوم والتكنولوجيا مركزية يف رسم صور املستقبل ،فمن املهم النظر
يف مشاهد مستقبل البحث يف العلوم والتكنولوجيا العربية ،يف ضوء املعطيات الواقعية والتحديات
الحالية يف إدارة العلوم والتكنولوجيا العربية.
انطال ًقا من الصورة الرتكيبية التي رسمناها يف املبحث األول لواقع البحث يف العلوم والتكنولوجيا العربية،
وعىل نح ٍو مقارن يف املبحث الثاين بتجارب دولية رائدة ،نرسم معامل ثالثة مشاهد ملستقبل البحث يف
العلوم والتكنولوجيا العربية( .((4وتتمثل هذه املشاهد املستقبلية يف ما ييل:
1.املشهد االتجاهي أو الخطي :وهو السيناريو املحتمل الذي يرسم مسار استمرار األوضاع الراهنة
لتطور البحث يف العلوم والتكنولوجيا العربية من حيث ما تحمله من تفاؤل أو تشاؤم ،مع
العجز عىل التغيري.
2.املشهد اإلصالحي :وهو السيناريو املمكن الذي يرسم مسار تطور البحث يف العلوم والتكنولوجيا
العربية ،بتكييفها و /أو بإدخال بعض اإلصالحات بقصد الوصول باالتجاهات الحالية نحو
انسجام أكرث من أجل إنجاز حد أدىن من األهداف املتفائلة.
3.املشهد التح ّويل :وهو السيناريو املعياري الذي يرسم مسار التحوالت الجذرية العميقة.
 39لتفصيل مستقبل الدميوغرافيا العربيةُ ،ينظر العدد الخاص لكتاب استرشاف للدراسات املستقبلية ،الكتاب الخامس (الدوحة /بريوت:
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2020 ،
40 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Prospects
2019, pp. 213-1204.
خصوصا ،والكيفية أيضً ا .للمزيد بشأن مناهج بناء
 41لبناء السيناريوهات ومشاهد الغد املستقبلية ،توجد العديد من املناهج ،الكمية
ً
مشاهد الغد املستقبلية وأنواعها وأسسها اإلبستيمولوجيةُ ،ينظر :محمد خميس" ،الخيارات املعرفية واملنهجية يف بناء السيناريوهات لدى
املدارس االسترشافية" ،يف :استرشاف للدراسات املستقبلية ،الكتاب األول (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،)2016 ،
ص  .133-104وسنحذو يف هذه الورقة حذو مرشوع "استرشاف مستقبل األمة العربية" الذي ّ
تول تنفيذه مركز دراسات الوحدة العربية
الذي رسم ثالثة مشاهد للمستقبل العريبُ .ينظر :مستقبل األمة العربية :التحديات ...والخيارات ،التقرير النهايئ ملرشوع استرشاف مستقبل
الوطن العريب (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.)1988 ،
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وسنعتمد يف رسم هذه املشاهد عىل  6متغريات مفتاحية ،هي:
متغيان مستقالن ،وهام:
ّ ö
1.نسبة اإلنفاق عىل البحث والتطوير إىل الناتج املحيل اإلجاميل.
2.نسبة الباحثني إىل ّ
كل مليون نسمة.
öمتغريان تابعان ،وهام:
3.املنشورات العلمية.
4.براءات االخرتاع.
öمتغريان وسيطان ،وهام:
5.التغري الدميوغرايف ،الذي نقيسه اعتام ًدا عىل إسقاطات األمم املتحدة.
6.التغري السيايس ،الذي نقيسه اعتام ًدا عىل ّ
"مؤش الدميقراطية".
يقوم رسم املشاهد املستقبلية للبحث يف العلوم والتكنولوجيا العربية عىل التطورات السابقة ،عىل
املستوى العريب وعىل املستوى الدويل ،وعىل ما هو منظور عن التغيريات املستقبلية فيها ،وعىل
التوقعات بخصوص املتغريين الوسيطني (الدميوغرايف ،والسيايس)؛ ما يجعل من املمكن إبراز حجم
ثم تحديد أولويات اإلجراءات التي ينبغي القيام بها.
التحديات املستقبلية التي ينبغي رفعها ،ومن ّ
املشهد املستقبيل األول هو املسار االتجاهي أو الخطي الذي تقوم فرضيته األساس عىل استمرار الوضع القائم،
منذ نشأة الدولة العربية املعارصة كام هو ،أو كاملعتاد ،أو تكون بتغيريات طفيفة و /أو محدودة ،يف مفاعيلها
وتأثرياتها ،بدرج ٍة أساس نتيجة استمرار املتغريين الوسيطني (املتغري الدميوغرايف ،واملتغري السيايس) عىل حالهام.
 .1املشهد املستقبيل األول

يف هذا املشهد املستقبيل االتجاهي ،ستزداد ح ّدة الضغوط الدميوغرافية يف خالل السنوات املقبلة،
بفعل التزايد السكاين املتوقع الذي سيجعل ،وف ًقا لتوقعات شعبة السكان باألمم املتحدة ،ساكنة الوطن
ّ
سيظل التغيري السيايس يف هذا املشهد املستقبيل
العريب تتجاوز  520مليون نسمة يف عام  .2030يف حني
محدو ًدا ج ًّدا؛ إذ لن يتجاوز يف سنة  2030عتبة مؤرش الدميقراطية = ( 4وتحدي ًدا)3.58 ،؛ وهي العتبة
التي تص ّنف تحتها األنظمة ،وف ًقا ّ
ملؤش الدميقراطية ،بوصفها تسلطية ،حتى إن تع ّدت أقطار عربية
محدودة هذه العتبة لتص ّنف يف خانة األنظمة الهجينة .وتب ًعا لهذا االحتباس السيايس ،ستستمر ّ
جل
السياسات العامة العربية عىل حالها؛ من سياسات عامة للعلوم والتكنولوجيا ،ومتويل ،وتنافسية يف
السوق ،واندماج املؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي يف النظام الوطني لالبتكار ،وعدم
توافر البيئة العلمية املناسبة للعلميني العرب ،وضعف الثقافة العلمية ،وغريها من مق ّومات منظومة
البحث يف العلوم والتكنولوجيا؛ بحيث لن تتجاوز نسبة اإلنفاق عىل البحث والتطوير إىل الناتج املحيل
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اإلجاميل يف هذا املشهد املستقبيل  0.84يف املئة يف عام  ،2030بعي ًدا ج ًّدا عن املتوسط العاملي ،وبعي ًدا
حتى عن مناذج الدول النامية الناجحة ،مبا فيها دول إقليمية مجاورة .وسيظل أيضً ا عدد الباحثني يف
األقطار العربية محدو ًدا ج ًّدا يف هذا املشهد املستقبيل؛ بحيث لن يتجاوز  861باح ًثا لكل مليون نسمة
ّ
ستظل مخرجات منظومة
يف عام  ،2030بعي ًدا ج ًّدا أيضً ا عن املتوسطات العاملية واإلقليمية .وتب ًعا لذلك،
البحث والتطوير ،من منشور ٍ
ات علمية وبراءات اخرتاع ،محدود ًة مبحدودية مدخالتها.
الجدول ()6
املشهد املستقبيل االتجاهي للبحث يف العلوم والتكنولوجيا العربية
املتغريات

الوضع الحايل

االتجاه املايض

االتجاه املستقبيل

نسبة اإلنفاق عىل البحث والتطوير إىل الناتج
املحيل اإلجاميل (بالنسبة املئوية)

(0.59 )2018

(0.48 )2014
(0.2 )2007
(0.2 )2002

(0.75 )2024
(0.84 )2030

عدد الباحثني (لكل مليون نسمة)

)736 (2018

(682 )2014
(373.2 )2007
(354.9 )2002

(817 )2024
(861 )2030

املنشورات العلمية

)95817 (2019

(34213 )2014
(13973 )2007
(8336 )2002

(157422 )2024
(194385 )2030

براءات االخرتاع

(2496 )2019

(223 )2010
(176 )2007

(3759 )2024
(4516 )2030

التغري الدميوغرايف

(436977 )2020

(387899 )2014
(330290 )2007

(520247 )2030

التغري السيايس

(3.44 )2020

(3.65 )2014
(3.73 )2012
(3.53 )2006

(3.54 )2024
(3.58 )2030

املصدر :من إعداد الباحث بنا ًء عىل البيانات اآلتية:
UNESCO, UNESCO Science Report; United Nations, United Nations Development Programme, Human
Development Report 2020; The next frontier: Human development and the Anthropocene (New York: UNDP,
2020); The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2020: In sickness and in health? (London: The
Economist Intelligence Unit, 2021).

من الواضح ،إ ًذا ،يف ضوء هذا السيناريو أنّ املشكالت البنيوية املر ّكبة التي تشهدها منظومة البحث
يف العلوم والتكنولوجيا العربية ستستمر عىل حالها يف املستقبل ،بل ستزداد ح ّدتها بفعل "تأثري م ّتى"
فاملتغي الوسيط األول (التحول الدميوغرايف)
السلبي وتزايد "الفجوة املعرفية" و"فجوة االبتكار".
ّ
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سيستمر يف الضغط عىل نح ٍو ّ
مطرد عىل املوارد املحدودة واألسواق غري التنافسية يف البالد العربية .يف
ّ
سيظل احتباس األفق السيايس للتغيري حاج ًزا أمام هذه "النافذة الدميوغرافية" املهمة ،التي تتميز
حني
بارتفاع نسبة الشباب يف الرتكيبة السكانية ،وتوجيه املوارد العامة والخاصة والرؤية التنموية الشاملة
نحو قطاعات العلوم والتكنولوجيا.
 .2املشهد املستقبيل الثاين

املشهد املستقبيل الثاين هو املشهد اإلصالحي ،وهو يتضمن رسم صورة مستقبلية للمنظومة العربية
للبحث يف العلوم والتكنولوجيا بنا ًء عىل إصالحات مهمة تسمح بها التحوالت السياسية املحدودة،
وتهم مدخالتها نسبة اإلنفاق عىل البحث والتطوير إىل الناتج املحيل اإلجاميل ،وعدد الباحثني والعاملني
ّ
تغي
يف مجال البحث العلمي ،والبنية التحتية للبحث العلمي .ومن املتوقع أن يتحقق نتيج ًة لذلك ّ
ملموس ،وإن كان محدو ًدا عىل نح ٍو مقارن ،يف عدد املنشورات العلمية وبراءات االخرتاع.
الجدول ()7
املشهد املستقبيل اإلصالحي للبحث يف العلوم والتكنولوجيا العربية
املتغريات

الوضع الحايل

االتجاه املايض

االتجاه املستقبيل

نسبة اإلنفاق عىل البحث والتطوير إىل الناتج
املحيل اإلجاميل (بالنسبة املئوية)

(0.59 )2018

(0.48 )2014
(0.2 )2007
(0.2 )2002

(0.84 )2024
(0.92 )2030

عدد الباحثني (لكل مليون نسمة)

(736 )2018

(682 )2014
(373 )2007
(355 )2002

(858 )2024
(898 )2030

املنشورات العلمية

(95817 )2019

(34213 )2014
(13973 )2007
(8336 )2002

(206704 )2024
(243667 )2030

براءات االخرتاع

(2496 )2019

(223 )2010
(176 )2007

(4516 )2024
(5527 )2030

التغري الدميوغرايف

(436977 )2020

(387899 )2014
(330290 )2007

(520247 )2030

التغري السيايس

(3.44 )2020

(3.65 )2014
(3.73 )2012
(3.53 )2006

(4.24 )2025
(5.04 )2030

املصدر :املرجع نفسه.
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تقوم فرضية هذا املشهد املستقبيل عىل عدم حدوث ّأي تغيريات جذرية يف الوطن العريب ،مع التزايد
يف اآلن ذاته للوعي السيايس واالقتصادي بأهمية العلوم والتكنولوجيا العربية ،عىل نحو ينجم عنه
استجابة للنخب الحاكمة من خالل سياسات عامة إصالحية واسعة لقطاع العلوم والتكنولوجيا ،من
حيث مداها ،ومن حيث نطاقها الجغرايف ،أيضً ا ،الذي سيشمل عد ًدا مهمًّ من األقطار العربية .ويفرتض
هذا املشهد املستقبيل حدوث تغيريات سياسية محدودة ،من دون ّأي تغيريات سياسية جوهرية عىل
النظم القامئة؛ بحيث ستم ّر األقطار العربية من مؤرش الدميقراطية  3.44يف عام  2020الذي يضعها يف
ستسجل
خانة األنظمة التسلطية ،إىل مؤرش  5.04الذي يضعها يف خانة األنظمة الهجينة؛ مبعنى أنها
ّ
تحوالت ملموسة ،من دون أن تكون مؤثر ًة جذر ًّيا يف منظومة العلوم والتكنولوجيا .وتب ًعا لذلك ،ستعرف
السياسات العامة للعلوم والتكنولوجيا دف ًعا ًّ
مهم؛ بحيث سرتتفع نسبة اإلنفاق عىل البحث والتطوير
إىل الناتج املحيل اإلجاميل يف هذا املشهد املستقبيل إىل نسبة  0.92يف املئة يف عام  ،2030وسريتفع عدد
الباحثني يف الوطن العريب يف العام نفسه إىل  898باح ًثا لكل مليون نسمة .ونتيج ًة لذلك ،سيتضاعف
عدد املنشورات العلمية وبراءات االخرتاع ليصل إىل  243667منشو ًرا علم ًّيا و 5527براءة اخرتاع يف عام
 .2030ولنئ كانت هذه األرقام تبدو مهمة بالنظر إىل األرقام الحالية ،فهي ّ
تظل أيضً ا يف هذا املشهد
املستقبيل اإلصالحي بعيد ًة عن املتوسطات الدولية ،وحتى اإلقليمية ،وبعيد ًة عن حاجات الشعوب
العربية من العلوم والتكنولوجيا وتطلعاتها.
 .3املشهد املستقبيل الثالث

املشهد املستقبيل الثالث هو املشهد التح ّويل ،وهو يتضمن رسم صورة مستقبلية مغايرة متا ًما ملسار
منظومة البحث يف العلوم والتكنولوجيا العربية منذ فرتات االستقالل وطوال العقود املاضية إىل اليوم،
يف ّ
تغي املسار ك ّل ًّيا.
ظل حدوث قطيع ٍة جذرية ّ
تقوم فرضية هذا السيناريو عىل حدوث تغيريات جذرية يف البلدان العربية ،يف جميع املستويات،
السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية ،مع دو ٍر مركزي للتغيري السيايس الذي سيسمح بدوره
باالستفادة من "النافذة الدميوغرافية" التي ال تزال منفتح ًة يف البلدان العربية .فالتغيري السيايس الجذري
يف هذا املشهد املستقبيل سيسمح لألقطار العربية بأن تبلغ مجتمع ًة متوسط مؤرش دميقراطية  6.72يف
عام  ،2025عىل نحو يتناسب مع مرحلة انتقالٍ دميقراطي ،و 8.36يف عام  ،2030وهذا األمر يتناسب
مع مرحلة تعزيز دميقراطي( ،((4وهو ما ينعكس عىل قفزة مهمة يف مدخالت منظومة البحث يف العلوم
والتكنولوجيا العربية لتالمس املتوسط العاملي لنسبة اإلنفاق عىل البحث والتطوير إىل الناتج املحيل
اإلجاميل الذي ُيتو ّقع أن يصل إىل نسبة  1.94يف املئة يف عام  .2030وعىل عكس نسبة اإلنفاق عىل
ً
انتقال من األنظمة ال ُقطرية والنزاعات إىل أشكال تكاملية و /أو
 42يفرتض أيضً ا التغيري السيايس الجذري يف هذا املشهد املستقبيل؛
اندماجية متقدمة بني األقطار العربيةُ .ينظر يف ذلك السيناريو التحويل الذي رسمه مركز دراسات الوحدة العربية يف مرشوع "استرشاف
مستقبل األمة العربية" ،يف :مستقبل األمة العربية.
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البحث والتطوير إىل الناتج املحيل اإلجاميل التي يف إمكان البلدان العربية ،متى توافرت اإلرادة السياسية
يف املشهد املستقبيل التح ّويل ،أن تجعلها يف مستوى املتوسط العاملي الذي سيبلغ يف عام  2030متوسط
 1.94يف املئة ،من غري املمكن بلوغ املتوسط العاملي بالنسبة إىل عدد الباحثني ،والذي يتوقع يف عام
 2030أن يبلغ  1737لكل مليون نسمة؛ نظ ًرا إىل أنّ بناء الكفاءات البرشية يف هذا املجال تستلزم أم ًدا
أطول ،مهام توافرت اإلرادة السياسية والرؤية البعيدة األمد؛ بيد أنّ هذه النسبة من شأنها ،مع ذلك،
أن تبلغ يف الوطن العريب يف عام  2030يف املشهد املستقبيل التح ّويل ثالثة أرباع املتوسط العاملي ،مبا
بتفج ٍر ملخرجات منظومة البحث يف العلوم
يق ّدر بنسبة  1303باحثني لكل مليون نسمة .وهو ما يسمح ّ
والتكنولوجيا ،ليتجاوز عدد املنشورات العلمية يف عام  2030عتبة  400ألف منشو ٍر علمي (405306
منشورات علمية) ،ويفوق عدد براءات االخرتاع الخامسية يف العام نفسه عتبة  10آالف براءة اخرتاع
( 10558براءة اخرتاع).
الجدول ()8
املشهد املستقبيل التح ّويل للبحث يف العلوم والتكنولوجيا العربية
املتغريات

الوضع الحايل

نسبة اإلنفاق عىل البحث والتطوير إىل الناتج
املحيل اإلجاميل (بالنسبة املئوية)

(0.59 )2018

عدد الباحثني (لكل مليون نسمة)

(736 )2018

املنشورات العلمية

(95817 )2019

براءات االخرتاع

(2496 )2019

التغري الدميوغرايف

(436977 )2020

التغري السيايس

(3.44 )2020
املصدر :املرجع نفسه.

االتجاه املايض
(0.48 )2014
(0.2 )2007
(0.2 )2002
(682 )2014
(373 )2007
(355 )2002
(34213 )2014
(13973 )2007
(8336 )2002
(223 )2010
(176 )2007
(387899 )2014
(330290 )2007
(3.65 )2014
(3.73 )2012
(3.53 )2006

االتجاه املستقبيل
(1.79 )2024
(1.94 )2030
(925 )2024
(1303 )2030
(337276 )2024
(405306 )2030
(8786 )2024
(10558 )2030
(520247 )2030
(6.72 )2025
(8.36 )2030

يخيشوبلا نيدلا زع
ر ةيلود براجت ءوض يف ةيبرعلا ايجولونكتلاو مولعلا يف ثحبلا تالبقتسم فارشتسا وحن
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خامتة
من األهم ّية القصوى معرفة واقع البحث يف العلوم والتكنولوجيا العربية معرف ًة موضوعية تستند إىل
املعطيات واإلحصاءات ،وتحليل البيانات ،وتحديد عنارص القوة والضعف ،ورسم مشاهد املستقبل
ورشوط تحقق ّ
كل منها .وينبغي تعزيز ذلك مبعرفة واقع البحث يف العلوم والتكنولوجيا عىل الصعيد
العاملي ،والوقوف عىل املؤرشات التي تقيس مستوياته ،واالستفادة املثىل من تجارب الدول الرائدة يف
هذا املجال .وال يكون ملثل هذه األعامل االسترشافية جدوى إال بامتالك رؤية واضحة تقوم عىل إرادة
وعي وبصرية ،واستثامر كل اإلمكانات املتاحة
التغيري نحو األفضل؛ وذلك باختيار املستقبل املأمول عىل ٍ
واملمكنة ،وابتداع الحلول ،وخلق الفرص والبدائل.
ليست هذه الدراسة إال محاولة إلثارة االنتباه إىل أهمية التفكري الجدي يف واقع البحث يف العلوم
والتكنولوجيا العربية وكيفية النهوض به لتحقيق التنمية املستدامة وف ًقا لرؤية تسترشف املستقبالت
املمكنة ،وتسخّ ر اإلمكانات املالية والبرشية والعلمية والتكنولوجية عىل النحو األمثل .ونستطيع القول
إنه مل يفت األوان بعد بشأن التوجه نحو مستقبل أفضل يكون فيه للبحث العلمي والتكنولوجيا
دور مهم وحاسم.
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