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 ال تزال منظومة البحث العلمي العريب تواجه تحديات بناء قدرات العلم والتكنولوجيا:ملخص
 وهي، ووضعها يف مضامر التنافس العاملي،جزءا من املنظومة املجتمعية
 وجعلها،واالبتكار
ً
، تتناول هذه الدراسة.تحتاج إىل التفكري الجاد واإلرادة الصادقة والعمل الدؤوب لتغيري هذا الواقع
، من نسبة متويل البحوث العلمية، بعض مؤرشات مجتمع املعرفة ذات الصلة،بالدرس والتحليل
 أو مستوى الجامعات، أو عدد الباحثني من ذوي االستشهادات العالية،أو عدد براءات االخرتاع
،ثم
ّ  ومن. بيد أننا نعتربها جميعها نتائج وليست أسبا ًبا. وغريها،العربية يف التصنيفات العاملية
أن العلميني العرب ال تتوافر لهم البيئة التمكينية الالزمة لإلنتاج الحقيقي واملفيد
ّ نسعى لتوضيح
 تسوس أموره السياسة العامة،جزء ال يتجزأ من املجتمع
والتقنية
العلم
منظومة
وأن
ّ ،للمعرفة
ٌ
. ويعكس نجاحه نجاحها وفشله فشلها،للدولة
. السياسة العامة للدولة، املنظومة املجتمعية، البحث العلمي، العلم والتقنية:كلامت مفتاحية
Abstract: Arab scientific research is still facing challenges in building science, technology,
and innovation capabilities. Arab society is yet to absorb capabilities in these fields and
place themselves within the global competition. Changing this reality requires serious
thinking, sincere will and diligent work. This paper studies some of the relevant societal
indicators of knowledge, such as funding ratios for scientific research, the number of
patents, the number of highly cited researchers, the rankings of Arab universities and
so on. But these are effects, not causes. Hence, this study contends that Arab scientists
do not have access to an environment that enables the real and practical production of
knowledge, and that science and technology is an integral part of society, whose affairs
are guided by the State’s politics.
Keywords: Science and Technology, Scientific Research, Societal System, State Politics.

. الدوحة – قطر،* رئيسة منظمة املجتمع العلمي العريب
President of the Arab Scientific Community Organization, Doha.
E-mail: mmr@arsco.org

12

الكتـاب السادس 2021 -
تاسارد

مقدمة
خالل العقود الخمسة األخرية ،تضاعف اإلنتاج العريب من البحوث املنشورة نحو ستني مرة((( .وبني
عام  2001ومنتصف  ،2021صدر عن الدول العربية مجتمعة نحو  688230ورقة بحثية يف مختلف
التخصصات((( .فقد تزايدت من نحو  8000ورقة يف عام  2001إىل نحو  100ألف ورقة يف عام 2020؛
أي إنها تضاعفت بنحو  12ضع ًفا خالل العقدين املاضيني فقط((( .ويدل هذا عىل زيادة يف عدد الباحثني
والجامعات واملؤسسات البحثية ،ويف اإلنفاق عىل البحث والتعليم.
من املعلوم أنّ النشاطات العلمية تتأثر يف ّأي بل ٍد مبا ينتجه العلميون يف مختلف بلدان العامل .كام أ ّدت
وسائل االتصال الحديثة إىل زيادة مفهوم عاملية العلم .وتبقى املنافسة الصناعية ً
عامل و ُمح ّر ًكا أساس ًيا يف
توجيه البحوث العلمية ونوعيتها يف أي دولة ،بحسب ما تضعه من أهداف لسياسات العلم لديها .بيد أنه
ثم ،تأيت هذه
ال يبدو أنّ بلداننا العربية قد وضعت وح ّددت هد ًفا أو أهدا ًفا لسياسة العلم لديها .ومن ّ
الدراسة التي نأمل من خاللها توضيح هذا الوضع وتبيان امتالك الدول العربية قدرات النهوض واالنطالق
يف املستقبل ومقوماته ،إذا هي أحسنت إدارتها حتى تحقق الفوائد املرج ّوة من العلم والبحث.
ُقص الدول التي تعتمد عىل الذات ،والتي لديها هدف مح ّدد والقدرة عىل تحويل املعرفة املكتسبة
ت ّ
ومخرجات البحوث إىل نواتج مفيدة ،املسافة التي تفصلها عن الدول املتقدمة والسابقة يف هذا املجال.
لذا ،هناك اليوم ٌ
سباق محموم بني الدول عىل مستوى العامل المتالك املعرفة ،واالستثامر فيها .وتعتمد
قدرة أي دولة عىل تحويل املعرفة إىل نواتج مفيدة عىل قدرتها يف تع ّلم إنجازات العلم يف العامل يف حينها،
ويف فهمها واستخدامها .وتستلزم هذه العملية منظوم ًة واسعة من املؤسسات والقوانني والخدمات
لتوفري بيئة مناسبة مت ّكن العلميني من اإلنتاج املفيد ،وتُس ّهل التواصل بينهم ،وتشجع التواصل بينهم
وبني املجتمع ،وتربط نواتج عملهم مع االقتصاد والحياة االجتامعية والصحية وكل مناحي الحياة.
فالقدرات الشخصية ،واإلمكانات التي تتوافر للباحث ،مركزية وأساسية يف عملية االستفادة من نواتج
العلم ،مثلام التشارك والتعاون بني العلامء أمر رضوري .فالعلم عاملي ،لكنه أيضً ا تنافيس ،وهو منظومة
غي اكتشاف ما يف مكان ما خريطة العلم والبحث يف
عاملية يتأثر كل عضو فيها مبا يجري يف العامل ،وقد ُي ّ
العامل .من هنا ال بد من أن يكون العلميون متواصلني ومطلعني عىل ما يجري ً
أول بأول ،وقادرين عىل
فهمه واستخدامه وتطويره ،ليكونوا جز ًءا من تلك املنظومة ،وليسوا مستوردين لنواتجها فحسب ،ومن
ذلك ،معرفتهم مبا ج ّد من حلول ملشكالت قامئة ،حتى ال يستمروا يف بحوث لحل مشكالت محلولة،
وينتقلوا إىل غريها .هذه الرسعة رضوريةّ ،
وإل سينتهي األمر بخسارة مضاعفة ،والخروج من ميدان
1

هذا الرقم من إعداد الباحثة ،بنا ًء عىل قواعد بيانات شبكة العلوم ملؤسسة "كالريفيت أناليتيكس":
Clarivate Analytics/ ISI Web of Science, accessed on 14/06/2021, at: https://bit.ly/3CnBwb8
2 Ibid.
3 Ibid.
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املنافسة .ويعتمد هذا اإلمكان يف التلقي والفهم ومتابعة الجديد واالنخراط يف منظومة البحث العاملي،
عىل تنظيم العلميني ،وعىل مواردهم وقدراتهم الذاتية ،ومت ّيزهم العلمي.
كل هذا تحكمه إرادة واعية بأهمية العلم ونواتجه وتوفري البيئة التمكينية املناسبة له ،وبناء املنظومة
املتكاملة لذلكّ .
وإل فإنّ األمر سيبقى مج ّرد أمانٍ ومظاهر جوفاء للعلم .إنّ موضوع استرشاف تح ّوالت
العلوم والتكنولوجيا هو موضوع عىل درجة كبرية من األهمية والصعوبة يف آنٍ م ًعا .فهو مهم ج ًّدا؛
ألن العلم وتطبيقاته التكنولوجية وغريها وسيلة وسالح للحياة الكرمية ورضورة لتحقيق األمن مبفهومه
الواسع ،بال شك .وهو صعب ج ًّدا؛ ألن واقعنا العريب ،لألسف ،عىل درجة كبرية من التعقيد.
كيف ميكن استرشاف مستقبل يف غياب وضوح الواقع والرؤية والهدف؟ وهل نحن نسري عىل الطريق
الصحيحة؟ وعند النظر يف منظومة العلم والتقنية يف البلدان العربية ،أميكننا اعتبار الوطن العريب كيانًا
واح ًدا ،أم ً
دول ال يجمعها ّإل الواقع الجغرايف الذي ال ُيكنهم تغيريه؟
سنتناول هذه األسئلة وغريها ،من خالل رصد وضع منظومة العلم والتقنية يف الوطن العريب ،ثم قراءة
التحديات التي تواجهها ،لنحاول استرشاف مستقبلها ،ونقدم توصيات يف هذا الصدد.

أول :بيان وضع منظومة العلوم والتقنية يف الوطن العريب
ً
ُيستحسن أن نبدأ بعرض الواقع الحايل ملنظومة العلم والتقنية يف الوطن العريب .وفيه سنتناول
بالدرس والتحليل مدخلني أساسيني ملنظومة العلم والتقنية :نسبة اإلنفاق البحثي والباحثني ،ومخرجني
أساسيني :املنشورات العلمية وبراءات االخرتاع .ويف املبحث الثالث من هذه الدراسة ،سنعرض
وضع الجامعات العربية(((.
مدخالت منظومة العلوم والتقنية يف الوطن العريب
ُ .1
أ .مجموع اإلنفاق البحثي يف البلدان العربية

ً
تضخم يف نسبة اإلنفاق اإلجاميل عىل البحث والتطوير
شهدت معظم بلدان العامل يف عام 2020
( )GERDإىل الناتج املحيل اإلجاميل .غري أنّ هذا التضخم الذي مل ميثّل يف بعض الحاالت أكرث من
الحفاظ عىل املستويات الحالية لإلنفاق عىل األبحاث ،بسبب االنخفاض امللموس يف الناتج املحيل
اإلجاميل ألغلبية البلدان ،يبقى مصطن ًعا بسبب ظروف الجائحة.
 4لتفصيل وضع البحث يف العلوم والتكنولوجيا العربية ،مع دراسة مقارنة بتجارب دوليةُ ،ينظر :عز الدين البوشيخي" ،استرشاف
مستقبل البحث يف العلوم والتكنولوجيا العربية يف ضوء تجارب دولية رائدة" ،ضمن هذا العدد من استرشاف.
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أما يف البلدان العربية ،فعىل الرغم من بعض الزيادة الطفيفة ،فإنّ مؤرش اإلنفاق البحثي يبقى متد ّن ًيا
ج ًدا؛ فقد بلغ اإلنفاق البحثي العريب عىل البحث والتطوير بصعوبة  20مليار دوالر يف عام  ،2018وهو
ما ال يتجاوز نسبة  1.17يف املئة من اإلنفاق العاملي عىل البحث والتطوير(((ً ،
علم أنّ البلدان العربية
تش ّكل  5.3يف املئة من مجموع سكان العامل(((.
الجدول ()1
اتجاهات اإلنفاق البحثي يف الدول العربية 2018-2014
إجاميل اإلنفاق عىل
إجاميل اإلنفاق
نسبة إجاميل
نصيب الفرد من
الحصة من إجاميل
البحث والتطوير
عىل البحث
اإلنفاق عىل البحث إجاميل اإلنفاق عىل
اإلنفاق عىل البحث
لكل باحث
والتطوير (مبليارات
والتطوير من الناتج البحث والتطوير
والتطوير العاملي
(بآالف الدوالرات/
الدوالرات /تعادل
املحيل اإلجاميل (بالدوالرات /تعادل
(بالنسبة املئوية)
تعادل القوة
القوة الرشائية)
(بالنسبة املئوية)
القوة الرشائية)
الرشائية)
2014

15.33

1.03

0.48

72.61

109.07

2018

20.69

1.17

0.59

91.15

109.09

املصدر:
UNESCO, UNESCO Science Report: The Race Against Time for Smarter Development (Paris: UNESCO, 2021),
p. 73, accessed on 11/1/2022, at: https://bit.ly/3tgZi6X

يعرض الجدول ( )1أهم مؤرشات اإلنفاق البحثي يف الدول العربية ،وتط ّورها ما بني عامي  2014و.2018
ٌ
طفيف يف هذه الفرتة ،فإنّ أهم هذه املؤرشات ،أي نسبة اإلنفاق العريب اإلجاميل
تحس ٌن
وإن كان ُيلحظ ّ
عىل البحث والتطوير إىل الناتج املحيل اإلجاميل ،تبقى من أضعف النسب يف العامل؛ إذ إنها مل تتجاوز
 0.59يف املئة يف عام  ،2018يف حني أنّ املتوسط العاملي هو  1.79يف املئة (تبلغ هذه النسبة  2.4يف املئة
يف البلدان ذات الدخل العايل ،و 2.73يف املئة يف أمريكا الشاملية ،و 2.03يف املئة يف بلدان االتحاد األورويب
الـ  ،27ونسبة  2.43يف املئة يف بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الـ .((()38
من امل ّربرات التي يجري استخدامها يف بعض البلدان العربية الريعية لتسويغ انخفاض اإلنفاق عىل
البحث والتطوير أنّ الناتج املحيل اإلجاميل املرتفع يضمن إنفا ًقا مناس ًبا عىل النشاط البحثي ،حتى
بريع عالٍ ومبستويات عالية
مع ٍ
نسب متدنّية .ومع ذلك ،تقابل هذه الحجج مناذج دول عدة ،تتمتع ٍ
5 UNESCO, UNESCO Science Report: The Race Against Time for Smarter Development (Paris: UNESCO,
2021), p. 73, accessed on 11/1/2022, at: https://bit.ly/3tgZi6X
6 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Prospects
2019, vol. II: Demographic Profiles (New York: United Nations, 2019), pp. 213-1204, accessed on 11/1/2022, at:
https://bit.ly/3redF9w
7 UNESCO, UNESCO Science Report, p. 73.
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من الناتج املحيل اإلجاميل ،ومع ذلك تخصص نس ًبا مرتفعة لإلنفاق البحثي ً
(مثل ،تنفق الرنويج نسبة
 2.11من ناتجها املحيل اإلجاميل عىل البحث والتطوير((() ،كام تقابلها أيضً ا حقيقة أن التحديات التي
تواجهها املنطقة ،من قبيل املياه واألمن الغذايئ ،والفقر الناجم عن انخفاض الدخل والتنويع االقتصادي
ونقص املهارات والفجوة الرقمية والتامسك االجتامعي((( ،تستلزم ً
دعم للبحث والتطوير أكرث بكثري مام
يتم تخصيصه حال ًيا.
ب .مجموع الباحثني

بلغ عدد الباحثني يف الوطن العريب  201690باح ًثا يف عام  ،2018مبا نسبته  736باح ًثا لكل مليون نسمة،
أي تقري ًبا نصف املعدل العاملي (وهو  1368باح ًثا لكل مليون نسمة)(.((1
من املهم تدقيق النظر يف هذه املعطيات؛ إذ ال يكفي النظر يف العدد االسمي للباحثني لتكوين فكرة
دقيقة عن حالة البحث العلمي يف الوطن العريب ،بل ينبغي أن نذهب إىل أبعد من ذلك ونحلل مبنهج
بنيوي مجتمع الباحثني العرب .وسنكتفي يف هذا الصدد بالنظر يف مؤرش فئة الباحثني ذوي االستشهادات
العالية .فمن أجل مواكبة البلدان العربية لتحوالت "االقتصاد القائم عىل املعرفة" و"الثورة الصناعية
الرابعة" ،يلزمها التمكن من التقنيات واملعارف الجديدة التي تقوم عليها ً
(مثل يف املعلوماتية الحيوية
والتكنولوجيا الحيوية والروبوتات النانوية ،وغريها) ،وتطوير تقنياتها الخاصة؛ وهو ما يستلزم بدوره
قدرات داخلية يف كل من البحوث األساسية والتطبيقية.
تع ّد فئة "الباحثون ذوو االستشهادات العالية" ( )Highly Cited Researchersأحد أهم مؤرشات هذه
وتضم الباحثني
القدرات الداخلية؛ وهي قامئة تنرشها سنو ًيا رشكة (،)Clarivate/ Web of Science
ّ
يف العلوم والعلوم االجتامعية الذين أظهروا تأث ًريا كب ًريا من خالل نرش العديد من األوراق البحثية
التي استشهد بها أقرانهم بغزارة خالل العقد املايض .وتصنف هذه األوراق التي تم االستشهاد بها يف
أعىل  1يف املئة من حيث االستشهادات ملجال أو مجاالت وسنة النرش يف شبكة العلوم ،ويجري اختيار
الباحثني ألدائهم االستثنايئ يف واحد أو أكرث من ً 21
مجال بحث ًيا .وقد ض ّمت قامئة عام  2020ما يقرب
اقتباسا يف العامل(.((1
من  6400باحث ضمن فئة الباحثني األكرث
ً
8 Ibid., p. 310.
 9لتفصيل هذه التحدياتُ ،ينظر :مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية /األونكتاد ،تقرير التكنولوجيا واالبتكار :اللحاق بركب موجات
التقدم التكنولوجي؛ التوفيق بني االبتكار واإلنصاف (جنيف ،)2021 :ص  18وما بعدها ،شوهد يف  ،2022/1/11يفhttps://bit.ly/33jkMoG :
10 UNESCO, UNESCO Science Report, p. 74.
11 Clarivate/ Web of Science, "Methodology - Highly Cited Researchers 2020," accessed on 11/1/2022, at:
https://bit.ly/3iQIP4d

الكتـاب السادس 2021 -

16

تاسارد

تبقى الواليات املتحدة األمريكية ،كام يوضح الجدول ( ،)2مهيمن ًة عىل هذه القامئة؛ إذ إنها ضمت
 3650باح ًثا من بني  6389باح ًثا يف العامل ،أي ما نسبته  41.5يف املئة .وعىل نح ٍو عام ،تُهيمن الدول الغربية
عىل هذه القامئة؛ إذ نجدها يف املراكز العرشة األوىل ،مع وجود استثناء هو جمهورية الصني الشعبية
التي شهدت دينامي ًة علمية ملحوظة عىل مدار العرشين عا ًما املاضية ،والتي احتلت املرتبة الثانية.
الجدول ()2
"الباحثون ذوو االستشهادات العالية" بحسب البلد أو املنطقة
املرتبة

الدولة /املنطقة

عدد "الباحثني ذوي االستشهادات
العالية"

نسبة "الباحثني ذوي االستشهادات
العالية" (املئوية)

1

الواليات املتحدة األمريكية

2650

41.5

2

جمهورية الصني الشعبية

770

12.1

3

اململكة املتحدة

514

8.0

4

أملانيا

345

5.4

5

أسرتاليا

305

4.8

6

كندا

195

3.1

7

هولندا

181

2.8

8

فرنسا

160

2.5

9

سويرسا

154

2.4

10

إسبانيا

103

1.6

املصدر:
Clarivate/ Web of Science, "Methodology - Highly Cited Researchers 2020," accessed on 11/1/2022, at:
https://bit.ly/3iQIP4d

أما بالنسبة إىل البلدان العربية ،فتبقى فئة "الباحثني العرب ذوي االستشهادات العالية" سلعة نادرة
تم االستشهاد بهم يف جميع أنحاء العامل يف عام  ،2020ينتسب  112باح ًثا
ج ًدا .فمن بني  6389باح ًثاّ ،
(((1
فقط إىل جامعات يف الوطن العريب ،ومعظمهم يف اململكة العربية السعودية  .غري أنّ أكرثهم ال يعمل
(((1
تجسده جي ًدا السعودية التي
بدوام كامل ،و 21فقط من بينهم ينتمون إىل املنطقة العربية  .وهو ما ّ
تستحوذ جامعاتها ومؤسساتها البحثية عىل  104باحثني ضمن قامئة الباحثني ذوي االستشهادات العالية،
بنسبة تناهز  93يف املئة من مجموع البلدان العربية .غري أنّ  13فقط من بينهم عرب ،بنسبة  12.5يف
املئة (وهم عىل التوايل :زيد عبد الله العثامن ،محمد سليم العلويني ،حسام الرشيف ،عمر أبو عرقوب،
12 Ibid.
13 Ibid.
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عيل حسن بهكيل ،عثامن بكر ،يوسف بلمبخوت ،محمد الداودي ،جامل املرصي ،أمين عبد الغفار ،زياد
مميش ،عمر محمد ،توفيق صالح)ُ .يضاف إىل ذلك أنّ أغلبيتهم توجد يف جامعاتهم األصلية .أما بالنسبة
إىل بقية الدول العربية ا ُملد َرجة يف هذه القامئة ،فقد ض ّمت قطر باح َثني ضمن قامئة الباحثني ذوي
االستشهادات العالية ،واحد منهام فقط عريب (باسم حامد) ،واآلخر صيني (تينغوين هوانغ) ،وض ّمت
لبنان باح َثني أيضً ا (إييل عقل ،وأالن شحادة) ،وكذلك سلطنة عامن (عالء املحتسب ،ومحمد فاروق)،
وضمت مرص باح ًثا واح ًدا (عيل بحراوي) [عامل رياضيات ،من جامعة بني سويف ،وافته املنية يف عام
 ،)]2017واإلمارات العربية املتحدة باح ًثا واح ًدا غري عريب (الصيني لينغ شاو) .أما بقية البلدان العربية،
عب عىل نح ٍو جيد عن
فلم ّ
تضم أي باحث ضمن قامئة الباحثني ذوي االستشهادات العالية .وهو ما ُي ّ
ضعف القدرات الداخلية للبلدان العربية.
مخرجات منظومة العلم والتقنية يف الوطن العريب
ُ .2
أ .املنشورات العلمية

ارتفع عدد املنشورات العلمية يف الدول العربية إىل  95817منشو ًرا علم ًيا يف عام  ،2019مقارن ًة بـ 58447
منشو ًرا علم ًيا يف عام .2015
الجدول ()3
تطور املنشورات العلمية يف البلدان العربية 2019-2015
املجموع

الحصة العاملية
(بالنسبة املئوية)

املنشورات العلمية
لكل مليون نسمة

2015

58447

2.68

153.49

2019

95817

3.64

233.19

املصدر:
UNESCO, UNESCO Science Report, p. 75.

تحسنت الحصة العاملية للمنشورات العلمية العربية من نسبة  2.68يف املئة إىل  3.64يف املئة ،ما بني
ّ
عبا عن ضعف املنظومة
عامي  2015و .2019غري أنّ مؤرش املنشورات العلمية لكل مليون نسمة يبقى ُم ّ ً
العلمية العربية .فعىل الرغم من أنه شهد تحس ًنا كب ًريا ،من  153.49منشو ًرا علم ًيا لكل مليون نسمة يف
عام  2015إىل  233.19منشو ًرا علم ًيا لكل مليون نسمة ،فإنه يبقى بعي ًدا عن املعدل العاملي (،)340.90
وخصوصا عن املستويات الدولية الرائدة :أمريكا الشاملية ( ،)1568.56واالتحاد األورويب (،)1368.20
ً
(((1
ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( . )1122.70وكام يربز ذلك يف الشكل ( ،)1تجدر اإلشارة هنا
14 UNESCO, UNESCO Science Report, p. 75.
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أيضً ا إىل أنّ االختالفات تبقى جسيم ًة بني البلدان العربية ،ما بني  1320منشو ًرا علم ًيا لكل مليون نسمة
يف دولة قطر التي تتبوأ الصدارة يف هذا املجال عرب ًيا ،وبضع عرشات فقط يف بلدان عربية أخرى.
الشكل ()1
املنشورات العلمية لكل مليون نسمة يف الدول العربية ()2019 ،2015 ،2011

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﴩﻳﻦ420 :

ﻤﻦ
اﻟﻴ
دان
ﺴﻮ
اﻟ
ﺎﻧﻴﺎ
رﻳﺘ
ﻣﻮ

ﻟ
رﻳﺔ
ﺳﻮ

ﻴﺒﻴﺎ

ﴫ
ﻣ
ﺮب
ﳌﻐ
ا
ﺰاﺋﺮ
اﻟﺠ
ﻄني
ﻠﺴ
ﻓ

ا
امن
ﻋُ
ﺮاق
اﻟﻌ

اﻷ

ﺮﻳﻦ

ردن

ﻟﺒﺤ

اﻟ

ﻟﺒ

ﻜﻮ

ﻨﺎن

ﻳﺖ

ﻄﺮ
ﻗ
ات
ﻣﺎر
اﻹ
دﻳﺔ
ﺴﻌﻮ
اﻟ
ﺲ
ﺗﻮﻧ

املصدر.Ibid., p. 437 :

ما وراء األرقام الكلية ،من املهم أيضً ا النظر يف النرش بحسب التخصص للحصول عىل نظرة عامة دقيقة.
فمن جهة ،مثة عدم توازن كبري بني البلدان العربية يف النرش العلمي .فمن بني مجموع املنشورات العلمية
التي أنتجها العامل العريب يف عام  ،2019شارك نصفها تقري ًبا مؤلفون من مرص والسعودية( .((1وال شك يف
أن الزيادة امللحوظة يف السعودية تُعزى إىل حد بعيد إىل توظيف باحثني من الطراز العاملي يف السنوات
األخرية ،عىل نح ٍو افتعايل وغري متسق مع املنظومة الوطنية للبحث والتطوير ،كام رأينا ذلك ساب ًقا يف ما
يخص فئة "الباحثني ذوي االستشهادات العالية" ،وكام سرنى ذلك الح ًقا يف ما يخص الجامعات.
ّ
بالنسبة إىل املجالت العلمية العربية ،نصفها متخصصة يف الطب والرعاية الصحية .وتحصل املجالت
العلمية العربية عىل معدل جودة متوسط يبلغ  8.308بحسب مؤرش هريش ( ،)Hirsch indexبفارق
15 SCImago Journal & Country Rank, "Arab Countries," accessed on 11/1/2022, at: https://bit.ly/3jGmCFg
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شاسع عن املجالت من أوروبا الغربية ( )28.54وأمريكا الشاملية ( .((1()23.28وتنرش الدول العربية حول
املوضوعات التالية أكرث مام هو متوقع ،مقارنة باملتوسطات العاملية :تحلية املياه ،تقنيات توربينات
الرياح ،نظام الحصاد املايئ ،الخاليا الكهروضوئية ،معالجة مياه الرصف الصحي وإعادة التدوير وإعادة
االستخدام ،مقاومة اإلنسان للمضادات الحيوية ،السحب واإلمداد املستدام للمياه العذبة ،إدارة النفايات
البيئية والصناعية ،مواد البناء البيئية ،تقنيات الشبكة الذكية ،واإلدارة الوطنية املتكاملة للموارد املائية.
وقد نرشت املنطقة العربية ما يقرب من أربعة أضعاف متوسط الكثافة العاملية لتحلية املياه؛ إذ ارتفع
اإلنتاج البحثي من  )2015-2012( 1468إىل  .((1()2019-2016( 2218وتضاعف إنتاج قطر من  90إىل 202
منشور علمي ،وارتفع إنتاج مرص من  270إىل  462منشو ًرا علم ًّيا .ساهمت السعودية بنحو  30يف املئة
من الناتج اإلقليمي حول هذا املوضوع .وتضاعف عدد املنشورات اإلقليمية عن الخاليا الكهروضوئية من
 2082إىل  4537خالل الفرتة نفسها .كام تضاعف الناتج البحثي يف املوضوعات األخرى املتعلقة بالطاقة،
مثل النقل املستدام وتقنيات الشبكة الذكية وكفاءة البطاريات والوقود الحيوي والكتلة الحيوية(.((1
ب .براءات االخرتاع

إىل جانب املنشورات العلمية ،تُع ّد براءات االخرتاع أحد أهم مخرجات منظومة العلم والتقنية ،وأحد
أهم مؤرشات التم ّيز العلمي والتقني يف العامل املعارص .ومن بينها تكتيس "براءات االخرتاع الخامسية"
أهم خمسة مكاتب لرباءات االخرتاع يف العامل( .((1يربز الشكل
أهمي ًة خاصة ،عىل اعتبار أنها تجمع بني ّ
( )2بجال ٍء العجز العلمي والتكنولوجي للبلدان العربية يف ما يخص براءات االخرتاع الخامسية.
مل تودع البلدان العربية قاطبة يف عام  2019سوى  2496براءة اخرتاع خامسية (من بينها 1453
للسعودية) .ويكفي أن نعرض بعض األرقام الخاصة بالدول الرائدة علم ًيا عىل املستوى الدويل ،التي
لنتبي شساعة البون الذي يفصل البلدان العربية عن نظرياتها األكرث تقد ًما.
سنعود إليها يف املبحث الثاينّ ،
(((2
ففي عام  ،2019أودعت كندا ،عىل سبيل املثال 17172 ،براءة اخرتاع خامسية  ،وأملانيا  68331براءة
اخرتاع خامسية( ،((2وكوريا الجنوبية  139881براءة اخرتاع خامسية( ،((2واليابان  248094براءة اخرتاع(.((2
16 UNESCO, UNESCO Science Report, p. 431.
17 Ibid., p. 437.
18 Ibid.
" 19براءات االخرتاع الخامسية" ( )IP5هي منتدى ألكرب خمسة مكاتب ملكية فكرية يف العامل ،وهي "مكتب براءات االخرتاع والعالمات
التجارية األمرييك" ( ،)USPTOو"مكتب براءات االخرتاع األورويب" ( ،)EPOو"مكتب براءات االخرتاع الياباين" ( ،)JPOو"املكتب الكوري
للملكية الفكرية" ( ،)KIPOو"اإلدارة الوطنية للملكية الفكرية" ( ،CNIPAساب ًقا  )SIPOيف الصني.
20 UNESCO, UNESCO Science Report, p. 145.
21 Ibid., p. 284.
22 Ibid., p. 666.
23 Ibid., p. 654.
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الشكل ()2
براءات االخرتاع املمنوحة للمخرتعني العرب 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 :دراسة مقارنة ملنظومة العلم والتقنية يف الوطن
العريب بنظريتها يف دول الجوار
كام أرشنا إىل ذلك ساب ًقا ،صدر عن الدول العربية مجتمعة ،بني عام  2001ومنتصف  ،2021نحو
 688230ورقة بحثية يف مختلف التخصصات( .((2لكن ،حتى نرى الصورة عىل نح ٍو أوضح ،سوف نقارن
هذه الزيادة يف اإلنتاج البحثي العريب بدول الجوار ،ونعني بها هنا إيران وتركيا.
يف الفرتة الزمنية ذاتها ،صدر من إيران وتركيا عىل التوايل  512600و 541980ورقة بحثية( .((2وقد تضاعف إنتاج
وضوحا،
إيران بنحو  40مرة ،وتضاعف إنتاج تركيا نحو مثاين مرات خالل الفرتة نفسها( .((2ولتكون الصورة أكرث
ً
ينبغي لنا ر ّدها إىل عدد السكان .فقد بلغت ساكنة الوطن العريب يف عام  ،2019بحسب إحصاءات شعبة السكان
لألمم املتحدة 437 ،مليون نسمة ،يف حني بلغ عدد سكان إيران للعام نفسه  82.9مليون نسمة ،وتركيا  83.4مليون
إجامل ،مقارن ًة بإيران وتركياً ،
يبي بجال ٍء ضعف اإلنتاج العلمي العريب ً
فضل عن الدول املتقدمة.
نسمة( .((2وهو ما ّ
ُي ّبي الشكل ( )3النمو يف عدد األوراق املنشورة من الدول العربية مجتمع ًة عىل نح ٍو مقارن بإيران وتركيا.
الشكل ()3
عدد األوراق املنشورة يف الوطن العريب وتركيا وإيران بحسب سنوات النرش

ﺗﺮﻛﻴﺎ

إﻳﺮان

اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮيب

املصدر :من إعداد الباحثة ،بنا ًء عىل قواعد بيانات شبكة العلوم ملؤسسة "كالريفيت أناليتيكس":
"Clarivate Analytics/ISI Web of Science," accessed on 11/1/2022, at: https://bit.ly/3CnBwb8
 24من إعداد الباحثة ،بنا ًء عىل قواعد بيانات شبكة العلوم ملؤسسة "كالريفيت أناليتيكس"ُ ،ينظر:
""Clarivate Analytics/ ISI Web of Science.
25 Ibid.
26 Ibid.
27 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population
Prospects 2019, pp. 213-1204, 643, 1125.
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ُي ّبي الجدول ( )4أيضً ا العالقة بني عدد السكان واإلنتاج البحثي والناتج الوطني لعدد من الدول
العربية ،مقارن ًة برتكيا.
الجدول ()4
عدد السكان والناتج املحيل اإلجاميل ومخرجات النرش يف الدول العربية وتركيا

الجزائر
البحرين
مرص
إيران
العراق
إرسائيل
األردن
الكويت
لبنان
ليبيا
املغرب
ُعامن
قطر
السعودية
سورية
تونس
تركيا
اإلمارات
اليمن

تعداد السكان

الناتج املحيل
اإلجاميل

43,053
1,641
100,388
82,913
39,309
9,053
10,101
4,207
6,856
6,777
36,472
4,975
2,832
34,269
17,070
11,695
83,430
9,771
29,162

169,988
38,574
303,175
445,345
234,094
395,099
43,744
134,761
53,367
52,076
118,725
76,983
183,466
792,967
40,405
38,798
754,412
421,142
27,591

اإلنتاج البحثي/
اإلنتاج البحثي/
الناتج املحيل
الناتج املحيل
اإلنتاج البحثي
الفرد
اإلجاميل /الفرد
اإلجاميل
0.42
0.11
3.95
18,121
0.75
0.03
23.51
1,235
0.66
0.22
3.02
66,058
2.27
0.42
5.37
188,163
0.24
0.04
5.96
9,247
8.24
0.19
43.64
74,605
0.96
0.22
4.33
9,674
1.18
0.04
32.03
4,976
1.33
0.17
7.78
9,116
0.18
0.02
7.68
1,237
0.33
0.10
3.26
12,200
0.95
0.06
15.47
4,729
4.41
0.07
64.78
12,482
2.35
0.10
23.14
80,552
0.07
0.03
2.37
1,269
1.97
0.59
3.32
23,046
1.89
0.21
9.04
157,579
1.69
0.04
43.10
16,540
0.05
0.05
0.95
1,511

املصدر:
Jonathan Adams et al., "Global Research Report: The Changing Research Landscape of the Middle East, North
Africa and Turkey," Institute for Scientific Information/ Clarivate Analytics (April 2019), accessed on 11/1/2022,
at: https://bit.ly/3bbutX0

كل من تركيا ودولة االحتالل الصهيوينً ،
فاقت إيران من حيث عدد األوراق املنشورة ًّ
فضل عن ّأي دول ٍة
ثم أصبحت أكرب منتج
عربية ،مبا فيها السعودية ،وهي أكرب دولة عربية من حيث اإلنتاج البحثي .ومن ّ
للبحث العلمي يف املنطقة ،عىل الرغم مام تعانيه من عقوبات وصعوبات اقتصادية؛ ذلك أنها استفادت
من العلامء اإليرانيني يف الخارج ،ومن "استعادة األدمغة" ( ،)Brain gainويف توجيه البحث والنرش يف
توجه البحث العلمي اإليراين نحو
مواضيع ذات أهمية كربى لها ،وأغلبيتها يف التكنولوجيا .وال يخفى أن ّ
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التكنولوجيا تقوده رؤية وطنية ،بعكس البحوث التي ال تقودها رؤية أو مرشوع وطني ،كام هو الحال
يف معظم الدول العربية.
وهو ما يربز أيضً ا من منظور التحليل املقارن للجامعات التي تكتيس أهمي ًة كربى للنظر يف وضع
منظومة العلم والتقنية يف العامل العريب .ويف هذا الصدد ،أصبحت التصنيفات الدولية للجامعات،
وال سيام "التصنيف األكادميي للجامعات العاملية" (أو "تصنيف شنغهاي"  ،)ARWUتكتيس أهمي ًة
كربى يف اقتصادات ومجتمعات معوملة عىل نح ٍو متزايد ،وقامئة أكرث فأكرث عىل األصول غري امللموسة ،وال
سيام املعرفة واالبتكار والبحث والتطوير ،وأصبح ُينظر إىل مسألة املكانة التي تحتلها الجامعات بوصفها
يضم خمس جامعات وبلدين فقط (السعودية
ضامنًا للجودة و"االمتياز" .وبعد أن كان تصنيف شنغهاي ّ
ومرص) حينام كان يشمل  500جامعة ،أصبح مع تصنيف عام  2019الذي أضحى يشمل  1000أفضل
يضم ستة بلدان عربية ،و 13جامعة عربية ،انتقلت إىل  16جامعة يف عام  :2021هي
جامعة يف العاملّ ،
(ست جامعات) ،وقطر (جامعة واحدة) ،ولبنان (جامعة واحدة)،
(ست جامعات) ،ومرص ّ
السعودية ّ
وسلطنة عامن (جامعة واحدة) ،وتونس (جامعة واحدة).
الجدول ()5
الجامعات العربية يف تصنيف شنغهاي 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

الدولة
السعودية
السعودية
السعودية
مرص
السعودية
مرص
قطر
مرص
لبنان
مرص
السعودية
السعودية
مرص
مرص
ُعامن
تونس

الجامعة
جامعة امللك عبد العزيز
جامعة امللك سعود
جامعة امللك عبد الله للعلوم والتقنية
جامعة القاهرة
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
جامعة اإلسكندرية
جامعة قطر
جامعة عني شمس
الجامعة األمريكية يف بريوت
جامعة املنصورة
جامعة امللك خالد
جامعة الطائف
جامعة الزقازيق
جامعة األزهر
جامعة السلطان قابوس
جامعة تونس املنار

الرتبة العاملية
150-101
150-101
300-201
500-401
500-401
700-601
700-601
800-701
800-701
800-701
900-801
900-801
900-801
1000-901
1000-901
1000-901

املصدر:
"2021 Academic Ranking of World Universities," Shanghairanking, The Academic Ranking of World Universities
(ARWU), accessed on 11/1/2022, at: https://bit.ly/3vQdIKr
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يف حني حققت الجامعات اإلقليمية يف بعض دول الجوار نتائج جيدة مع انتقال التصنيف من  500إىل
 1000جامعة .فرتكيا التي كانت متتلك جامعة واحد ًة فقط يف التصنيفات السابقة للمؤرش الذي كان
يضم خمسمئة جامعة ،استطاعت إدراج ما ال ّ
يقل عن اثن َتي عرشة جامعة من جامعاتها يف تصنيف
شنغهاي  ،2019انتقلت إىل مثاين جامعات يف عام  .2021كام حققت إيران قفز ًة مهمة يف مؤرش شنغهاي
لعام  2019من خالل إدراج ما ال ّ
يقل عن ثالث عرشة جامعة من جامعاتها يف هذا املؤرش ،أصبحت
إحدى عرشة جامعة يف عام .((2(2021
ثم ،يبدو جل ًّيا أن زيادة عدد الجامعات العربية يبقى ضعي ًفا ج ًدا بالنسبة إىل وطن عريب يشمل
من ّ
اثن َتني وعرشين دولة ،بساكنة تُقدر بـ  437مليون نسمة ،مقارن ًة ببلدين من املنطقة نفسها ،تبلغ ساكنة
كل منهام نحو  83مليون نسمة(((2؛ ما يعني نسب ًيا أنّ إيران متلك جامعة يف تصنيف شنغهاي بالنسبة
كل  7ماليني نسمة ،ومتلك تركيا جامعة يف تصنيف شنغهاي بالنسبة إىل ّ
إىل ّ
كل  10ماليني نسمة ،يف
حني ميلك الوطن العريب جامعة يف تصنيف شنغهاي بالنسبة إىل ّ
كل  27مليون نسمة .وبعملية حسابية
بسيطة؛ إنْ أردنا أن نكون يف مستوى الجامعات اإليرانية والرتكية ،باعتبار دميوغرافية البلدين ،ينبغي أن
يكون لدينا يف تصنيف شنغهاي ما ال ّ
يقل عن  50جامعة.

ثالثًا :قراءة يف تحديات منظومة العلم والتقنية
يف العامل العريب
إنّ نسبة متويل البحوث ،أو عدد براءات االخرتاع ،أو عدد الباحثني من ذوي االستشهادات العالية،
باقتضاب ساب ًقا،
أو مستوى الجامعات العربية يف التصنيفات العاملية ،ونحو ذلك ،مام تطرقنا إليه
ٍ
ومام اعتدناه يف مثل هذه األوراق ،هي مسائل مهمة بالتأكيد ،وموجودة يف كثري من تقارير منظامت
األمم املتحدة ،اليونسكو ً
مثل ،أو غريها ،وميكن االطالع عليها بتفصيلٍ يف مصادرها .غري أننا سنتناول
املوضوع من زاوي ٍة مختلفة متا ًما .فعىل الرغم من أهمية هذه البيانات واإلحصاءات ،فإننا نجدها يف
بعض الحاالت ال تحايك الواقع .وبصفتنا جز ًءا من منظومة العلوم العربية ،سنتحدث عن وضعها من
الداخل ،كام نراها ،وألننا نع ّد املشكلة أعمق بكث ٍري من قضية متويل البحث العلمي ،أو قلة االخرتاعات،
وهي جميعها نتائج وليست أسبا ًبا .وسنسعى لتوضيح أنّ العلميني العرب ال تتوافر لهم البيئة التمكينية
ثم ال تنتج بحوثهم يف معظمها ّأي فائدة تذكر القتصاد
الالزمة لإلنتاج الحقيقي واملفيد للمعرفة ،ومن ّ
دولهم أو منفع ًة ملجتمعاتهم ،وال ُت ّكنهم من املنافسة العاملية واالنخراط يف املجتمع العلمي العاملي.
28 "2021 Academic Ranking of World Universities," Shanghairanking, The Academic Ranking of World
Universities (ARWU), accessed on 11/1/2022, at: https://bit.ly/3vQdIKr
29 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population
Prospects 2019, pp. 213-1204, esp. 643, 1125.
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تحرص الدول العربية عىل أن يكون لها اسم وترتيب أعىل يف التصنيفات العاملية للجامعات ،أو يف زيادة
عدد البحوث ،أو يف نسبة ما يخصص للبحث من الناتج الوطني  ...إلخّ .
كل هذا ج ّيد ،من دون شك،
لكننا نراه شكل ًيا فحسب ،ألنّ املظاهر والتفاخر ورأي اآلخرين هو املهم لدى أغلبية املسؤولني العرب.
يف حني أنّ من يريد اإلصالح الحقيقي يجب أن يفكر بعمق ،ويقول الحق ولو كان ُم ًّرا.
لنبدأ القصة من مدارس التعليم قبل الجامعي ،ومنظومة التعليم بكل أركانها من مناهج وإدارات
ومعلمني وبنية تحتية ،وأهمها الغاية العليا ،فكلها تعاين الضعف والعشوائية ،وال تقودها رؤية وطنية
وهدف أسمى .وليس هنا مجال البحث فيها ،إمنا تهمنا مخرجاتها ،وهم الطالب املتخرجون يف تلك
ً
مؤهل ،ويسجل بعضهم يف جامعات عربية،
املدارس .فبعضهم ينخرط يف سوق العمل ،وغال ًبا ال يكون
أو يسافر إىل الخارج إلكامل دراسته يف جامعات أجنبية ،وهؤالء يبقى معظمهم يف الخارج وال يعود إىل
الوطن .أما الذين يدرسون ويتخرجون يف الجامعات العربية ،فبعضهم ينخرط يف سوق العمل ،وغال ًبا ما
بعيد عن التطبيق العميل،
يكون بعي ًدا عن تخصصه الذي درسه يف الجامعة ،أو أنّ ما درسه يف الجامعة ٌ
التخصص نفسه ،وذلك لعدم ربط الجامعات باملجتمعات والبلديات وسوق العمل يف
حتى وإن كان يف
ّ
معظم الحاالت .و ُيكمل بعضهم اآلخر دراسته العليا يف جامعته ،أو يسافر إىل الخارج إلكامل دراسته
ٌ
وقليل منهم من يعود.
هناك ،وال يعود هؤالء غال ًبا إىل أوطانهم،
لو تأملنا الصورة الشاملة ،إ ًذا ،فسنجد أنّ الدول العربية تنفق مليارات الدوالرات عىل التعليم األسايس
والجامعي ،غري أنّ معظمه رديء وضعيف ،يف حني أنها تص ّدر إىل الخارج أفضل ّ
طلبها وعقولها جاهز ًة.
يف هذا البحث ،نحن نركز عىل الباحثني يف املجاالت العلمية ،سواء العلوم األساسية أم الطب والهندسة
والتقنيات املختلفة .وكام ذكرنا آن ًفا ،تبقى أفضل العقول العربية يف الخارج لتبدع هناك يف بيئة مناسبة
يصب يف خدمة مشاريع تلك الدول،
ثم ،فإنّ اإلنتاج العلمي لهذه العقول والطاقات العربية ّ
لها؛ ومن ّ
ويحسب كل إنتاجهم ملؤسساتهم األجنبية التي يعملون فيها .وهناك من يسمي هذا "هجرة العقول"،
أو "نزيف األدمغة" ،وهو عملية طبيعية إىل حد ما ،لها عيوبها ،ولها فوائدها إذا اس ُتغ ّلت عىل الوجه
األمثل .لكن املشكلة الكربى هي هجرة العقول أو تعطيل العقول يف الداخل.
بالعودة إىل الباحثني الذين يعملون يف الجامعات واملؤسسات البحثية يف داخل الدول العربية ،وهم
الذين ُيحسب عدد أوراقهم البحثية املنشورة ،والذين يطالبون بزيادة اإلنفاق عىل البحث العلمي
من أجل ما ينتجون ،وهم الذين ميثلون منظومة البحث العلمي يف الوطن العريب ،نجد أنّ كثريين من
هؤالء يكونون ضمن شبكة بحثية خارجية ،مبعنى أنّ هناك مجموعة بحثية يف دولة أو دول أخرى لديها
ثم يكون اسمه عىل الورقة ضمن
مرشوع بحثي يشارك الباحث العريب معهم يف هذا البحث ،ومن ّ
املؤلفني ،واسم جامعته واسم دولته كذلك ،وتدخل هذه الورقة ضمن إحصاءات اإلنتاج العريب ،عىل
الرغم من أن املرشوع بر ّمته يخدم جهة خارج الوطن العريب .يف هذه الحالة ،وهي شائعة ج ًدا ،يتعاون
الباحث بصفته الشخصية مع تلك املجموعة البحثية ،وليس بوصفه جز ًءا من مرشوع بحثي مشرتك بني
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مرشوع أجنبي.
جامعته والجامعات األخرى؛ أي إنه ُيسخّ ر وقته وجهده ،ورمبا أجهزة جامعته ،لخدمة
ٍ
واملكسب الوحيد هو تسجيل اسمه واسم جامعته ودولته يف اإلحصاءات ،كام ذكرنا .ورمبا يكون هذا
البحث رفيع املستوى ،فتحصل الورقة عىل عدد كبري من االقتباسات ،ويكون اسم ذلك الباحث ضمن
اقتباسا .كل هذا ج ّيد ومفيد ،لكن ماذا استفادت الجامعة واملجتمع والدولة من نتائج
الباحثني األكرث
ً
هذه الورقة البحثية ،ما وراء مجرد اإلحصاءات؟
إنّ لدى بعض الجامعات ومراكز البحوث العربية مشاريع خاصة ،يعمل فيها باحثون عرب وزائرون،
وتنتج أورا ًقا بحثية عىل مستويات مختلفة ،بعضها عايل املستوى؛ وتُنرش تلك األوراق يف مجالت علمية
عاملية ،وتدخل ضمن إحصاءات وقواعد بيانات البحوث العاملية ،بأسامء الباحثني فيها ومؤسساتهم
ودولهم ،وهذا طبيعي وج ّيد أيضً ا .لكن ،ماذا يحدث لتلك الورقة سوى دخولها يف تلك اإلحصاءات
رقم يف إنتاج املؤسسة البحثية؟ نعم ،سوف ّ
يطلع عليها الباحثون املهتمون يف العامل ،ويقتبسون
وزيادة ٍ
منها ،ويضيفون ويبنون عليها لتخدم مشاريعهم البحثية واالقتصادية يف دولهم ،وهذا ج ّيد وهو أم ٌر
طبيعي أيضً ا .لكن املؤسسة البحثية العربية والدولة التي تحتويها وتنفق عليها سوف تكتفي بذلك.
عىل سبيل املثال ال الحرص ،مشكلة تلوث البيئة وتلوث املياه مشكلة عاملية ،ويعمل كثري من مراكز
البحوث حول العامل لح ّلها ،وبطرائق مختلفة ،منها ً
مثل تطوير أغشية ومواد نانوية ،أو مواد متطورة
لها خواص استثنائية ومفيدة .وتوجد يف كثري من الدول العربية مراكز بحوث متخصصة يف هذا املجال
وتنفق عليها ماليني الدوالرات سنو ًيا ،وتصدر عنها أوراق بحثية عالية املستوى أيضً ا .وتكتفي مؤسساتنا
العلمية بتقديم هذه النتائج ملراكز البحوث العاملية والرشكات املصنعة يف العامل ،من خالل النرش يف
املجالت العلمية ،أو العرض يف املؤمترات العاملية ،ليستفيد منها من لديه القدرة عىل تحويل املعرفة إىل
ٍ
محطات لتنقية املياه أو تحليتها،
منتج .فهل ف ّكرت ّأي دول ٍة عربية بتبني تلك النتائج وتطويرها لبناء
ً
مثل؟ ال ،بل إنها تنتظر حتى يقوم اآلخرون بذلك ،ثم تشرتيها منهم.
لو تأملنا يف هذا الوضع ،فسنجد أنّ "الباحث العلمي" حقيق ًة ،وإن كان يعمل داخل مؤسسة علمية
عربية ،فهو يعمل ملصلحة منظومات العلوم العاملية ،وال تستفيد الدول العربية واملجتمعات العربية
مام تنفقه عىل ذلك الباحث وبحوثه ّإل باليسري .ومن املؤكد هنا أننا ال نلقي بالالمئة عىل الباحث العريب،
وال نُق ّلل من دوره ،وال ندعو إىل عدم اإلنفاق عىل البحوث ،بل العكس متا ًما هو ما نعنيه .إنّ هذه الدول
العربية متتلك العقول واألدوات يك تنطلق ،لكنها ،لألسف ،ال تريد ،سواء وعت ذلك أم مل تعه .وذلك
لعدم توفري البيئة التمكينية املناسبة للعلميني ،وبناء املنظومة املتكاملة لذلك.
إنّ عدم وجود رؤية واضحة وقناعة حقيقية لدى م ّتخذي القرارات وواضعي السياسات يف الدول العربية
بأهمية العلم للبقاء ،وليس للعيش فحسب ،له تداعيات كارثية عىل املجتمع العلمي واألمن القومي
لهذه الدول .فالباحثون العرب داخل الدول العربية ،خاصة املتميزين منهم ،يعانون الظلم والتهميش ،ما
يضطر كثريين منهم إىل الهجرة .ففي بداية املطاف ،ال تريب املدارس والجامعات العربية يف طالبها التفكري
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الناقد واملنطقي الذي يتطلبه البحث ،وال محبة البحث العلمي وتقاليده ،وال تد ّربهم عىل تقنياته وأدواته؛
فهذه أمور يحتاج إليها الباحث ،وهي ليست ضمن املادة العلمية التي تُد ّرس له ،كام هو معلوم ،لكنه
أسلوب ومناهج تدريبية ،تبدأ بتدريب املدرسني .وعندما يتخرج الطالب املبدع يف جامعته ،أو يف الخارج،
ويعود إىل وطنه ،يواجه بعقبات كأداء من كل جانب ،خاصة من النظام اإلداري يف الجامعات الذي
يح ّمل الباحث من األعباء اإلدارية والتدريسية ما ال يسمح له بأي فرص ٍة لتطوير ذاته ،أو متابعة البحوث
ً
معزول إىل ح ٍد ما ،وال تتوافر
العلمية العاملية ،أو فرص ٍة لحضور املؤمترات العلمية واملشاركة فيها؛ فيبقى
له الرسعة املطلوبة يف متابعة املستجدات يف مجال تخصصه .وإضافة إىل هذاُ ،يحارب الناجح واملتميز
الصعد كافة ،ألنّ نظام التقييم يف هذه الدول ال يعتمد عىل الكفاءة ً
أصل ،ويحرص الجميع عىل تق ّلد
عىل ُ
منافسا له .ويعود كل هذا إىل النظام القائم والثقافة التي
شخص متميز
املناصب العليا ،ويرى يف ّأي
ٍ
ً
تحتاج إىل الكثري من اإلصالح ،وإىل عدم وجود املنظومة والهدف والقوانني التي تحكم املسارات العلمية
والوظيفية .هذا ً
فضل عن عدم توافر إمكانات البحث ،وأهمها خطط اسرتاتيجية للعلوم ،وعدم وجود
إنتاج صناعي يف هذه الدول يحتاج إىل البحث والتطوير من أجل املنافسة يف السوق ،أو ّ
حل املشكالت
ٍ
املحلية البيئية والصحية وغريها؛ ما يوفر ً
دعم للبحث من تلك املصانع والرشكات .فيجد الباحث نفسه
بأي مثن ،حتى وإن كان ال يستحقها علم ًيا ،ثم يتوقف أو يفقد
يجتهد يف البداية للحصول عىل ترقي ٍة ّ
الحامس .هذا ،إن استمر يف عمله يف املؤسسات البحثيةّ ،
وإل فإنه سوف يرتك الجامعة لوجود فرصة عمل
أفضل ،حتى وإن كانت خارج نطاق العلوم التي أفنى زهرة شبابه يف تعلمها ،والتي أنفقت عليها الدولة
من قوت شعبها ماليني الدوالرات إلنتاج كفاءة لن تستخدمها يف يشء ،أو رمبا تع ّينه الدولة خارج مجال
تخصصه ً
أصل ،وبعي ًدا عن مجال البحث العلمي .ويف كل الحاالت ،إنّ تعطيل العقول واألدمغة أو هجرتها
داخل ًيا ،هو أخطر وأسوأ من الهجرة الجسدية إىل الخارج.
كشفت أزمة جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد )19-الحالية الكثري من الضعف والخلل يف منظومة
العلوم والبحث العلمي العريب .فعىل الرغم من وجود مراكز بحوث طبية يف كثري من الدول العربية،
ووجود إمكانات تقنية وفنية وعلمية ،فإن دولة عربية واحدة مل تفكر يف محاولة إنتاج لقاح أو عالج
كبقية دول العامل ،وكل بحوثها تنرشها ليستفيد منها اآلخرون يف تطوير أعاملهم ،وكأنه محرم عىل هذه
الدول إنتاج ّأي يشء ينفعها .وعندما حدثت أزمة يف عدد أجهزة التنفس يف بعض الدول يف العامل ،أوقفت
املصانع فيها إنتاجها ،وحولت ّ
خط اإلنتاج إىل صناعة تلك األجهزة .أما دولنا العربية ،حيث ال مصانع وال
تخطيط ،فنجد أنّ الغنية منها "اشرتت" وت ّربعت لدول أخرى بتلك األجهزة ،أما األخرى ،فال هذا وال ذاك.
مثال فحسبّ ،
وهذا ٌ
وإل فالقامئة تطول والوضع ال يخفى عىل أحد.
يف ظل هذا الوضع الذي رسمنا معاملهّ ،
يتجل عدم تبني الحكومات العربية العلم واقتصاد املعرفة،
بوصفه أحد أسس التنمية يف البلدان العربية .ومن هنا ،يحق لنا أن نتساءل عن الهدف من البحث
العلمي يف البلدان العربية :ملاذا تُش ّيد الجامعات واملختربات ،وتنفق املبالغ الضخمة عىل البحوث؟
أتهدف إىل أن تتسابق الجامعات العربية لتجد لها مكانًا يف قوائم التصانيف العاملية ،أم زيادة عدد
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أساسا ،واملساهمة يف االقتصاد
األوراق البحثية املنشورة من تلك الجامعات ،أم التنمية اإلنسانية العربية ً
العريب ،وتحقيق األمن مبفهومه الواسع ،واالكتفاء الذايت ،ودخول ميدان التنافس العاملي املحموم
يف العلوم ونواتجها؟
لدى التصدي لإلجابة عن هذا السؤال ،ميكننا معرفة طريقنا ،وهل نجحنا فيه ،وما مستقبلنا املرتقب.
فإن كان الهدف الذي تضعه الحكومات العربية هو األول ،فإن الكالم سيتوقف هنا .أما إن كان الهدف
هو الثاين ،ونرجو ذلك ،فإنّ األمر جلل ،ويحتاج إىل وقف ٍة وتأمل.
منذ منتصف القرن العرشين ،وما ُأطلق عليه "االستقالالت" ،والحكومات العربية تبني املؤسسات
العلمية ،التعليمية والبحثية والتطبيقية ،وتنفق مليارات الدوالرات عىل التعليم والبحوث العلمية .فأين
موقعنا اليوم يف العامل من الناحية العلمية والبحثية؟ وأكرث من سبعني سنة ،ماذا أنتجت هذه الدول؟
إنّ النتيجة الفعلية هي الربهان عىل مدى سداد الرؤية والسبيل ،و ُي ّبي استقراء الواقع بوضوح أتكون
هذه هي الطريق الصحيحة ،أم يجب إعادة النظر وتصحيح املسار؟ ومعلوم أنّ التعليم من دون مخططٍ
تنموي شامل ال يؤدي إىل يشء.
لقد زاد عدد الجامعات ،وعدد األوراق البحثية التي ينرشها الباحثون يف تلك الجامعات واملؤسسات
العلمية ،كام ب ّينا ذلك ساب ًقا .وقد يعود ذلك إىل اتخاذ عدد من الدول العربية قرارات بزيادة اإلنفاق
ً
إجامل.
عىل البحث العلمي ،انعكست زيادة ملحوظة يف عدد األوراق املنشورة ،ويف معدل النمو فيها
لكن ،كم هو مقدار استفادة الدول العربية نفسها من اإلمكانات املتوافرة لديها يف تحقيق التنمية
املستدامة من خالل اعتامدها عىل قدرات مواطنيها من العلامء والباحثني وإمكاناتهم؟
إن زيادة عدد األوراق العلمية املنشورة ليست غاي ًة يف ح ّد ذاتها ،إذا مل تُستخدم هذه األوراق والعقول
والجهد واملال لتحقيق التنمية الحقيقية واملستدامة ،وبناء مؤسسات تح ّول هذه البضاعة العلمية إىل
منتجات تعود بالنفع عىل املجتمع؛ وهذا يستلزم تطوير الترشيعات والقوانني التي تحكم كل هذا.
رأس مال برش ًيا ً
هائل ،وإمكانات بحثية هائلة ،وليست
ومام ال شك فيه ،أنّ الدول العربية متتلك اآلن َ
يف حاجة إىل االنتظار ثالثني أو خمسني سنة أخرى حتى تد ّرب ً
جيل جدي ًدا من العلميني يف جامعات
تجارية خاصة أو أجنبية لتستطيع تحقيق التنمية( .((3ونحن نقول ،لن نكون مهتمني بأنّ نسبة عدد
البحوث املنشورة من البلدان العربية إىل عدد السكان ما زالت ّ
أقل من النسبة العاملية ،أو حتى من
النسبة يف دول الجوار ،لكن باألحرى ماذا كان مردود أكرث من  670ألف ورقة بحثية منشورة من البلدان
العربية خالل العرشين سنة املاضية ( ،((3()2020-2001عىل اقتصاد تلك البلدان وأمنها؟ هل تحسنت
وتحسنت صحته وبيئته (هنا طب ًعا نستثني االقتصاد
نوعية حياة املواطن العريب بعامة ،وارتفع دخله
ّ
 30أنطوان زحالن ،العلم والسيادة :التوقعات واإلمكانات يف البلدان العربية (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.)2012 ،
 31من إعداد الباحثة ،بنا ًء عىل قواعد بيانات شبكة العلوم ملؤسسة "كالريفيت أناليتيكس"ُ ،ينظر:
""Clarivate Analytics/ ISI Web of Science.

نابرلا دمحم تنب ةزوم
تسملاو عقاولا  :يبرعلا نطولا يف ةينقتلاو ملعلا ةموظنم
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الريعي للدول النفطية)؟ وهل استطاع املجتمع يف الدول العربية ّ
حل مشكالته ،واستطاع تحقيق األمن
املايئ والغذايئ والصحي والقومي والعسكري وغريه بنتائج بحوث مؤسساته البحثية؟ وهل استطاعت
الدول العربية أن تكتفي ذات ًيا وتحقق لنفسها وملواطنيها عدم االعتامد واالرتهان للغري ،وأصبح قرارها
بيدها؟ وهل استطاعت الدول العربية أن تبني اإلنسان املتعلم الواعي الذي ميتلك القدرات التي تؤهله
للبناء والتنمية واتخاذ القرار الصحيح؟ وهل حققت الدول العربية التنمية املطلوبة ،كام حققتها دول
أقل منها من ناحية املوارد واإلمكانات ،التي بدأت مسار التنمية بعد بعض الدول العربية بعقود ،وهي
اليوم يف مقدمة الدول ،مثل سنغافورة والصني وكوريا وغريها  ...وليست إيران وتركيا عنا ببعيد؟ وهل
يوجد تكامل وتعاون بني الدول العربية يف مجال البحوث العلمية؟ أو مبعنى آخر ،هل توجد خطة
اسرتاتيجية عربية وسياسة علمية متكاملة ومدروسة للبحث العلمي عىل مستوى الوطن العريب؟ وهل
يوجد لدى الحكومات العربية مستشارون علميون ميثلون املجتمع العلمي العريب والوطني ،جمعيات
علمية مستقلة وقوية ،ألخذ رأيهم العلمي قبل اتخاذ أي قرار أو بناء أي مرشوع أو خطة تنموية؟ وهل
ُأ ّسست رشكات وطنية تنتج عىل أسس علمية وبحثية تقوم بها بالتعاون مع الجامعات واملؤسسات
أساسا لبناء
البحثية العربية؟ وهل اعتمدت اللغة العربية للتعليم والبحث العلمي ،األمر الذي ُيع ّد ً
مجتمع املعرفة يف الدول العربية ،وما يرتتب عن ذلك من نهض ٍة حضارية شاملة؟ وهل جرى توطني
العلم يف أوطاننا العربية؟ وهل يعمل العلميون العرب يف تواصل مع زمالئهم من العلميني العرب أو
املجتمع الذي ينتمون إليه؟ وهل تربط بعضهم ببعض وشائج وقنوات اتصال؟ ويف تلك الحالة ،أهي
قنوات عربية أم أجنبية؟ هذه أمثلة فحسب ،ألسئلة ميكن أن تطرح ،ملراجعة وضع التعليم والبحث
العلمي يف الوطن العريب ومساره.
مام ال شك فيه ،ومام يؤسف له أنّ معظم – إن مل يكن ّ
يبي
كل – اإلجابات عام سبق هي بالنفي؛ ما ّ
قتامة الصورة الحالية واملستقبلية للبحث العلمي العريب ،إن مل تتخذ الحكومات العربية من جانب
ومؤسسات املجتمع املدين واملؤسسات التجارية والنقابات املهنية واملصارف من جانب آخر ،قرا ًرا جا ًدا
وناف ًذا لتوطني العلم وإعادة االعتبار له ،كام كان يف عرص الحضارة العربية ،أو كام هي حال الدول
املتقدمة والناشئة اليوم ،وتبني سياسات اقتصادية مبنية عىل االعتامد عىل الذات .هذا ،وال ننىس أهمية
ومركزية الوعي املجتمعي بالعلم ،وأن يكون العلم ،كام كان ،جز ًءا أساس ًيا يف ثقافة املجتمع(.((3
من املهم أن نستحرض هنا ما جاء يف تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  ،2003تحت عنوان نحو
إقامة مجتمع املعرفة" :ورغم أن البلدان العربية استثمرت أكرث من  2.500بليون دوالر بني عامي
 1980و ،1997يف بناء املصانع والبنية التحتية بشكلٍ أسايس ،فإن معدل الناتج املحيل اإلجاميل للفرد
قد انخفض بالفعل خالل تلك الفرتة .فهذه االستثامرات مل تؤ ِّد إىل انتقال حقيقي للتقانة ،ألن ما تم
نقله هو وسائل اإلنتاج ال التقانة ذاتها .ومن أهم املشكالت التي أ ّدت إىل هذا ،عدم وجود نظم
ً
مدخل لنهضة العلوم العربية" ،ضمن هذا العدد من استرشاف.
ُ 32ينظر يف هذا ال ُبعد األسايس ،محمد أبطوي" ،تاريخ العلوم
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ف ّعالة لالبتكار وإلنتاج املعرفة يف البلدان العربية ،وغياب سياسات رشيدة تضمن تأصيل القيم واألطر
املؤسسية الداعمة ملجتمع املعرفة .وقد عمق من هذه املشكلة االعتقاد الخاطئ بإمكانية بناء مجتمع
املعرفة من خالل استرياد نتائج العلم دون االستثامر يف إنتاج املعرفة محل ًيا ،والركون يف تكوين الكوادر
العلمية إىل التعاون مع الجامعات ومراكز البحث يف البلدان املتقدمة معرف ًيا ،دون خلق التقاليد العلمية
املؤدية الكتساب املعرفة عرب ًيا"( .((3وبعد ما يقارب العقدين عىل هذا التقرير ،نلحظ أنّ هذه النظم
الف ّعالة لالبتكار وإنتاج املعرفة ،والسياسات الرشيدة التي تضمن تأصيل القيم ،واألطر املؤسسية الداعمة
مجتمع املعرفة ،ال تزال غائب ًة عن واقعنا العريب .فعىل الرغم من الكثري من التقارير األممية واملتخصصة
والكتب والندوات ،ومناشدة ذوي االختصاص من املفكرين العرب وغريهم التي تدعو إىل تعديل الوضع
الراهن ،فإن أغلبية واضعي السياسات يف الدول العربية ال تلتفت إليها .كام أنّ غياب الدميقراطية وحق
إبداء الرأي واملشاركة الفعلية يف وضع السياسات ووسائل تنفيذها ،وإسناد األمر إىل غري أهله ،يحرم
تلك الدول وحكوماتها ومواطنيها من ثروات ومنافع تكاد ال تحىص ،بل ويس ّبب مشكالت وتدهو ًرا يف
األوضاع االقتصادية واألمنية واالجتامعية ،كام هو مشاهد اليوم.
يف املقابل ،مام هو مشاهد حول العامل ،من منو دول وتكتالت بصورة واضحة مل تكن يف موضعها الحايل
قبل سنوات ،بل كانت أقل من بعض الدول العربية يف مؤرشات البحث واالقتصاد ،ومنها عىل سبيل
املثال الصني و"النمور اآلسيوية" ،فقد استطاعت هذه الدول ،وبرؤي ٍة سياسية رشيدة ،بناء مجتمع
علمي "وطني" فيها واقتصاد "وطني" ،عرب سياسات "وطنية" للتكنولوجيا ،ونظام "وطني" ف ّعال
للعلم والتكنولوجيا؛ أي بناء وتطوير املنظومة والبيئة التمكينية للمجتمع العلمي الوطني .ولألسف،
تجمع عريب ،بإجراءات مامثلة ،عىل الرغم من توافر اإلمكانات وإنفاق
مل تقم ّأي دولة عربية ،أو
ٍ
ماليني الدوالرات هباء.
مام هو معلوم أنّ الشجرة ال تثمر إذا مل تكن جذورها ثابتة يف أرضها ،وكذلك املجتمع العلمي لن يثمر
نب لنفسه وبنفسه تقاليده البحثية الخاصة به .وتوطني العلم
إذا مل توطن املعرفة يف أرضه ،وإذا مل ي ِ
يستلزم التعليم والبحث والتفكري باللغة العربية ،كام يستلزم االنتامء إىل الثقافة والحضارة اإلسالمية
العربية ،من خالل البحث يف تاريخ وفلسفة العلوم يف تلك الحضارة العظيمة ،إضافة طب ًعا إىل بحوثه
الخاصة بحارضه ومستقبله.
يف هذا الصدد ،من املؤسف أنّ بعض قادة الدول العربية قد استعان ،عندما أراد تطوير التعليم
والبحث العلمي يف دوله ،باستشارة خرباء ورشكات أجنبية ،أشاروا عليه – وهذا البعض ن ّفذ – بالتعليم
باللغات األجنبية ،ما يعني طمس الهوية العربية اإلسالمية يف املدارس ،بل حتى يف رياض األطفال،
وأصبح التعليم ،خاصة العلوم ،باللغات األجنبيةً ،
بدل من العربية .وغري مفهو ٍم متا ًما العالقة بني التعليم
 33األمم املتحدة ،برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتامعي ،تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام
 :2003نحو إقامة مجتمع املعرفة (نيويورك ،)2003 :ص  ،5شوهد يف  ،2022/1/11يفhttps://bit.ly/3FlfqGK :
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باإلنكليزية وفهم العلوم وتطويرها؛ إذ ال يخفى عىل أح ٍد أنّ اللغة هي الثقافة والفكر واالنتامء والجذر
الثابت؛ غري أننا ال نجد يف ّأي دول ٍة عربية معه ًدا لتاريخ العلوم يف الحضارة العربية اإلسالمية ّإل النزر
اليسري واملحدود املوارد ،وال نجد ّأي اهتامم من الحكومات العربية باملصطلحات العلمية باللغة العربية
ً
مثل ،أو تطوير التطبيقات اإللكرتونية التي تخدم استخدام اللغة العربية العلمية .والذكاء االصطناعي،
عىل سبيل املثالٌ ،
مجال واسع لخدمة الكثري يف هذا الباب ،وال ينقص الوطن العريب خرباء وباحثون فيه.
من األمور املهمة التي ينبغي ّأل نغفل عنها أيضً ا ،أنّ الدول العربية هي أعضاء جسد واحد ،يجب
أن يكمل بعضها بعضً ا .فهذه الدول تتشارك يف الجغرافيا والتاريخ والحضارة والثقافة واللغة واألمن،
وتتشارك املايض والحارض واملستقبل ،بل إنها تتشارك املاء والهواء ،وأن التقسيامت السياسية التي
تف ّرقها هي مصطنعة ال غري .ويف املقابلّ ،
كل دولة أو مجموعة دول تتم ّيز ومتتلك ثروات ال متلكها الدول
األخرى .فبعض هذه الدول ميتلك املال ،وأخرى متتلك الرثوة البرشية ،وبعضها ميتلك الرثوة النفطية،
ومياها ،وميتلك بعضها مراعي وثروة
وأخرى متتلك معادن وعنارص مهمة ،وبعضها ميتلك ترب ًة خصبة
ً
حيوانية ،وكل منها ميلك موق ًعا ومناخً ا وظرو ًفا خاصة ،يك ّمل بعضها بعضً ا .كام أنّ مشكالتها متشابهة،
ما يجعل من املمكن أن تستفيد ّ
كل دول ٍة مبا لدى األخرى ،من دون تكرار املكرر ،وهدر الجهد واألموال.
لكن الالفت ضعف – بل ندرة – التعاون العلمي والبحثي بني الدول العربية ،حتى بني دول تجمعها
اتحادات سياسية مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،أو اتحاد املغرب العريب ،أو تلك التي
تجمعها حدود مشرتكة تستلزم العمل املشرتك يف مواضيع مشرتكة مثل بحوث املياه الجوفية( ((3أو املياه
السطحية أو التلوث أو األسامك واملراعي أو نحو ذلك .ويف هذا الصددُ ،يربز التقرير الذي أصدره "معهد
املعلومات العلمية" ( )ISIيف عام  2019حول بحوث دول العامل بشأن أهداف التنمية املستدامة لألمم
املتحدة(( ((3الشكل  ،)4ضعف التعاون البحثي بني الدول العربية ،حتى يف التنمية املستدامة؛ إىل درجة
أنّ تعاون الدول العربية مع دول العامل أجمع ،مبا فيها دول أمريكا الجنوبية ،أكرب من التعاون بني الدول
لنتبي البون الشاسع الذي يفصل
العربية .وميكن مالحظة التعاون بني الدول األوروبية ،عىل سبيل املثالّ ،
البلدان العربية عنها يف هذا املجال.
كام ينبغي اإلشارة إىل مستوى الباحث وقدرته عىل البحث املتميز؛ فالبحث العايل املستوى ينتجه ٌ
باحث
ثم ،فاالهتامم بنوعية الباحث العريب ،خاصة أولئك الذين ميتلكون قدرات متميزة،
عايل املستوى .ومن ّ
ونخص بالذكر
له أهمية قصوى بكل تأكيد .وهذا يتطلب الكثري من العمل والتخطيط الطويل األمد.
ّ
هنا البحث يف العلوم األساسية؛ فهي القاعدة التي تنطلق منها وتُبنى عليها بقية النشاطات البحثية.
ُ 34ينظر :موزة بنت محمد الربان" ،التعاون البحثي يف بحوث طبقات املياه الجوفية يف الوطن العريب ( ،")2017-2008منظمة املجتمع
العلمي العريب ،2019/1/16 ،شوهد يف  ،2021/8/19يفhttps://bit.ly/3ASUfdl :
"35 Masafumi Nakamura et al., "Navigating the Structure of Research on Sustainable Development Goals,
Institute for Scientific Information/ Web of Science Group/ Clarivate Analytics (April 2019), accessed on 11/1/2022,
at: https://bit.ly/3Ghkw8C
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الشكل ()4
مصفوفة التعاون اإلقليمي لألوراق األساسية واملقتبسة من أهداف التنمية املستدامة
أﻣريﻛﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
ﺷامل أﻣريﻛﺎ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
أوروﺑﺎ
آﺳﻴﺎ واﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻟ
لا
ﺪو

آﺳﻴ

ﺑﻴﺔ
ﻟﻌﺮ

ﻴﻂ

ﳌﺤ

ﺎ وا

وﺑﺎ
أور

ﻘﻴﺎ

ﻓﺮﻳ
أ

ﺷام

ريﻛﺎ
ل أﻣ

ﻣريﻛ
أ
ﺎ اﻟ
ﻼﺗﻴ

دئ

اﻟﻬﺎ

ﻨﻴﺔ

املصدر:
"Masafumi Nakamura et al., "Navigating the Structure of Research on Sustainable Development Goals,
Institute for Scientific Information/ Web of Science Group/ Clarivate Analytics (April 2019), accessed on
11/1/2022, at: https://bit.ly/3Ghkw8C

ويخلو الوطن العريب ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،من معه ٍد للدراسات املتقدمة ،كام هو الحال يف الدول
املتقدمة والصاعدة .ولهذه املعاهد ،حيث يتدرب الباحث عىل يد العلامء الكبار واملتميزين يف مجالهم،
أث ٌر كبري يف ترقية مستوى البحث والباحث.
كام تستلزم البيئة العلمية السليمة وجود كيانات للباحثني تجمعهم؛ ونقصد هنا يف األساس الجمعيات
العلمية املتخصصة ،الفاعلة والجادة التي يندُ ر وجودها يف الوطن العريب .فللجمعيات العلمية دو ٌر
أسايس يف بناء مجتمع املعرفة ،واالستفادة من العلوم والربط بني مجتمع العلوم واملجتمع والدولة
وتضم
والسياسات العلمية .وينبغي أن تكون هذه الجمعيات التي متثّل املجتمع العلمي مستقل ًة،
ّ
الكفاءات العلمية املتميزة .وعندما تحتاج القيادة السياسية يف الدولة إىل استشار ٍة علمية ً
مثل ،تلجأ
ٍ
إليها ،وليس إىل مستشارين أجانب،
مؤسسات أو أفرا ًدا( .((3غري أنّ معظم الباحثني العرب ومنظوماتهم
بأي نشاطٍ مجتمعي ،مثل نرش
البحثية يعيش يف معزلٍ عن املجتمع من حوله؛ فال يقوم هؤالء الباحثون ّ
 36ال يفوتنا يف هذا الصدد أن نذ ّكر بدور الجمعية امللكية يف بريطانيا التي ُأ ّسست يف القرن السابع عرش عىل يد نيوتن وغريه من عظامء
العلم ،وغريها من الجمعيات العلمية يف أوروبا ،وكيف كانت سب ًبا من أسباب النهضة األوروبية الحديثة.
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الثقافة العلمية والتوعية التي ينبغي أن تكون باللغة العربية .وال تساهم الجامعات العربية ّإل يف ما
حل املشكالت؛ أي إنها تعيش مبعزلٍ عن املجتمع ،وهذا يضعفها ّ
ندر ،يف ّ
بكل تأكيد.
يف املجمل ،كل ما ذكرناه يف الفقرة السابقة من حال املجتمع العلمي ،ومنظومة العلم يف البلدان
ٌ
نتيجة مبارشة لعدم وجود رؤية ومرشوع نهضوي حقيقي يف هذه الدول ،تتولد منه سياسة
العربية ،هو
ّ
وتتجل أبرز التحديات التي تع ّوق وضع هذا املرشوع ،عىل الرغم من وجود
علمية حكيمة وفاعلة.
قدرات علمية برشية ومادية يف هذه البلدان ،يف اآليت:
öالتبعية :عندما ّ
يتحل املجتمع أو الدولة بثقافة مستقلة ،أي غري تابعة ،فإنه ميحص ويق ّيم األفكار
واملبادئ الواردة من خارجهُ ،ويكنه تب ّنيها أو رفضها مبا يخدم مصلحته الذاتية ،ويتوافق مع مبادئه
وقيمه .وعىل العكس من ذلك ،تقبل الدول التي تحمل ثقافة التبعية ،أي التي ليست لديها القدرة
عىل التقييم واالختيار والقبول والرفضّ ،
الغث والسمني ،من دون مامنعة تذكر .وقد رضبنا لذلك
ً
مثل قرار التعليم باللغات األجنبية ً
بدل من اللغة العربية ،وما نجم عن ذلك من كوارث اجتامعية
واقتصادية وثقافية وعلمية .ومن أش ّد أنواع التبعية التي نحن يف صددها هنا ،التبعية التكنولوجية.
وميكن مشاهدة ذلك يف كل ما حولنا .فعىل سبيل املثال ،عىل الرغم من مرور نحو قرنٍ من الزمان
عىل صناعة النفط والغاز يف الدول العربية ،فإنها ال تزال تابع ًة كل ًّيا للتكنولوجيا الغربية .وكذلك
الحال يف تكنولوجيا تحلية مياه البحر التي تعتمد عليها ،ومنذ زمن ،كثري من الدول العربيةً .
ومثال
آخر عىل التبعية ،نذكر أنه عىل الرغم من االتصال املبارش مع الغرب منذ أكرث من مئتي عام ،ما
زالت الدول العربية ال متتلك مرك ًزا أو معه ًدا أكادمي ًيا واح ًدا مبستوى عاملي ،وال يوجد مؤرش عىل
إيجاده ،عىل الرغم مام يسمونها مراكز متيز للبحوث؛ وهي ليست كذلك باملعنى الصحيح.
öاالستهالك :تحكم ثقافة االستهالك والهدر ،يف مقابل اإلنتاج والتطوير ،بارتهان هذه الدول لغريها.
فالدولة التي ال تنتج قوتها ولباسها وعالجها وسالحهاً ،
فضل عن بقية مستلزمات حياتها ،ال متلك
قرارها ،وال أمنها ،وال اقتصادها ،وال توفر فرص عمل ألبنائها ،وال الكرامة لهم .ويهمنا هنا أثر
ذلك يف منظومة العلوم؛ فاإلنتاج هو املحرك للبحث واملحدد ألولوياته .ومن دون اإلنتاج ،يصبح
البحث عشوائ ًيا وضعي ًفا ،ومن دون دافع أو تنافس أو غاية ،ويفقد مم ّو ًل ً
مهم له ،وهو املنتج.
رش لدى ّأي دول ٍة عربية عىل تب ّني اإلنتاج سياس ًة ،ودعم اقتصادها به.
ومرة أخرى ،ال يوجد ّأي مؤ ٍ
öالتفتت :إنّ التفتت والتبعرث والتشظي بني الدول العربية هو السمة البارزة لها ،وآثاره املدمرة
يف هذه الدول وشعوبها مأساوي ّ
بكل معنى الكلمة .وينعكس هذا التفتت عىل منظومة العلوم
العربية التي أصبحت مفتتة أيضً ا ،وتخرس الكثري من فرص التكامل واإلمكانات الضخمة التي
يو ّفرها ذلك التكامل والتعاون .وغني عن القول إنّ هذه الفرقة هي أيضً ا نتيجة طبيعية للتبعية
واالستبداد السيايس يف هذه الدول.
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عا :استرشاف مستقبل منظومة العلم والتقنية
راب ً
يف الوطن العريب
يف ضوء الصورة العامة التي وضعناها يف املبحث األول لبيان وضع منظومة العلم والتقنية يف الوطن
العريب ،ويف ضوء التحديات التي أرشنا إليها يف املبحث الثاين ،سنخصص هذا املبحث لوضع معامل
مستقبل منظومة العلم والتقنية يف الوطن العريب.
إنّ منظومة العلم والتقنية جزء ال يتجزأ من املجتمع ،وتحكمه وتس ّيس أموره السياسة العامة للدولة،
توجهاته توجهاتها ،ويعكس نجاحه نجاحها وفشله فشلها .وميثل املجتمع العلمي قطا ًعا ً
مهم
وتحكم ّ
وكب ًريا يف الدولة ،وتهميشه خسارة مركبة عىل مختلف نواحي الحياة االقتصادية واالجتامعية واألمن
ً
القومي بجوانبها كافة ،ويجب النظر إليه بهذه الصورة ووضعه يف مكانه الصحيحّ ،
مكمل
وأل ُيعترب
ً
وتجميل لها فحسب .وهذا لن يتحقق إال باإلرادة الصادقة للسلطة السياسية ،وبفضل االلتزام
للصورة
اإلداري ألصحاب القرار .وهؤالء هم النخب السياسية واالقتصادية والعسكرية والعلمية .أي إنه لن
يكون هناك بحث علمي حقيقي إذا مل تتخذ هذه النخب قرا ًرا بربط العلم باالقتصاد ،وتبني سياسة
اإلنتاج ً
بدل من االستهالك ،وتسخّ ر العلم لهذا اإلنتاج ،أي تعتمد سياسة االعتامد عىل الذات ونبذ
التبعية .ولن يكون هناك مت ّلك للعلم من دون هذه الرشوط ،بل ستكون مؤسسات وجامعات علمية ال
يعب ظاهرها عن باطنها.
ّ
رش للخروج من هذا النفق .وبناء عليه ،فإنّ الدول
كام ب ّينا يف املبحث السابق ،نكاد ال نرى ّأي مؤ ٍ
العربية ،إن هي أرادت الخروج منه ،ينبغي لها أن تع ّد العدة لذلكّ ،
وأل تكتفي باملظاهر الشكلية .وهو
ما يشرتط إسناد األمر إىل املخلصني والعلامء ذوي الكفاءة يف رسم منظومات العلوم الوطنية وتطويرها،
وأن يربط العلم باملجتمع واالقتصاد وكل مناحي الحياة ،ليكون ً
علم ناف ًعاّ .
وإل فسيكون املستقبل أشد
ظال ًما ،وستزداد الفجوة املعرفية بني الدول العربية والدول األخرى .ونخىش ّأل تجد الدول العربية مكانًا
لها عىل خريطة العامل العلمية؛ فهو رصاع من أجل البقاء.
انطال ًقا من العنارص التحليلية التي قدمناها ساب ًقا ،ميكننا تقديم بعض التوصيات للنهوض مبنظومة العلم
والتقنية العربية:
1.تبنّي مرشوع نهضوي عريب شامل :إنّ منظومة العلم واملجتمع العلمي ٍّ
ككل هي جز ٌء من كل.
وما يعانيه البحث العلمي ومخرجاته تعانيه كل نواحي الحياة يف بلداننا العربية ،بسبب غياب
الرؤية الهادفة نحو النهوض العريب الشامل.
ّ
أحد ّإل عىل رجليه ،وفق جذو ٍر
2.تبنّي مبدأ االعتامد عىل الذات
والتخل عن التبعية :إذ ال يقف ٌ
راسخ ٍة يف التاريخ والجغرافيا ،ووعائهام الحضاري ،وال ميكن إطال ًقا البناء يف إطا ٍر من التبعية.
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3.تبنّي سياسات اإلنتاج وربط العلم باالقتصاد :من املهم فهم العالقة بني البحث العلمي والتأثري
االقتصادي واملجتمعي عىل نح ٍو أفضل ،واستخدام هذا الفهم لتحسني االسرتاتيجيات الوطنية
لدعم البحث .فعدم فهم تلكم العالقة سيؤدي ال محالة إىل الهدر واإلنفاق يف غري محله ،أو ليس
يف املكان األمثل ،أو قلة متويل البحث العلمي لعدم وجود مردو ٍد له .وعىل هذا ،ينبغي للجامعات
توجيه االهتامم نحو إنشاء مجتمعات بحثية قوية ومتكاملة ،واالهتامم بالباحثني عىل املستوى
الشخيصً ،
بدل من اإلنفاق يف رشاء صو ٍر ظاهرية لإلنتاج والرتقي الخادع يف التصنيفات العاملية.
ّ
وما مل يستهدف البحث والتطوير ّ
فسيظل يستنزف املوارد بال مردود.
حل املشكالت الوطنية،
4.توطني العلم وبناء مجتمع املعرفة :من املس ّلامت أن ليس هناك ٌ
نقل ممكن للعلم والتقنية،
بل مت ّل ٌك فحسب .فالبحث العلمي ٌ
عمل مؤسيس مرتبط بنظام التعليم ،ليس الجامعي فحسب،
بل ما قبل الجامعي أيضً ا .وهو أيضً ا مرتبط باإلنتاج وحاجته إىل املعرفة العلمية .ومن هنا ،ال
ب ّد من تطوير مناهج التعليم األسايس والجامعي ،مبا يضمن إعداد الطالب والباحث عىل الوجه
املطلوب لتحقيق املرشوع النهضوي الشامل للدولة .وال تخفى أهمية الجانب الثقايف والحضاري
لألمة .ويستلزم توطني العلم اعتامد اللغة العربية لغ ًة للتعليم والبحث واإلنتاج والتعامل .فمع
التأكيد عىل أهمية إتقان اللغات األجنبية وخاصة اإلنكليزية للباحثني العلميني ،ينبغي الرتكيز
عىل تطوير اللغة العربية العلمية يف منظومة البحث والتطوير العربية ،بح ًثا عمل ًيا ،ونرشًا عمل ًيا،
وتدريسا .فهي متطلب لرتسيخ الهوية الوطنية والقومية ،وبناء مجتمع املعرفة الوطني ،كام هو
ً
مشاهد يف تجارب الدول من حولنا؛ وليست دولة االحتالل الصهيوين عنا ببعيدة.
ٌ
موضوع آخر ال يقل أهمية هو
5.تشجيع التعاون االسرتاتيجي العلمي بني البلدان العربية:
ٌ
موضوع التعاون االسرتاتيجي العلمي بني البلدان العربية .وقد جاء يف تقرير التنمية اإلنسانية
العربية للعام " :2003ولن ّ
منل من تكرار أنّ فرصة ّأي بل ٍد عريب ،أ ًيا كان ،يف الفوز منفر ًدا يف
'حرب املعرفة' هذه تكاد تكون منعدمة .وإمنا مي ّر درب الفوز عرب تعاونٍ عريب متني يستهدف
الوحدة"(((3؛ إذ إنّ عدم وجود تنسيق بني الرؤى العربية ملستقبل البحث العلمي ،أو باألحرى
عدم وجود سياسة علمية متكاملة يف البلدان العربية ،يجعل التعاون العلمي العريب املشرتك
فرصا هائلة عىل هذه الدول ،بل ويرضّ مبصالحها
يف أوهن صوره؛ وهذا يهدر طاقات ويف ّوت ً
وأمنها القومي .كام ينبغي التأكيد هنا عىل أهمية تطوير التعاون العريب املشرتك عىل الصعيد
املؤسيس ،وليس بني "علامء ُفرادى يتعاونون فيام بينهم يف مشاريع صغرية أو بهدف إصدار
ّ
(((3
بحوث مشرتكة" فحسب .
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خامتة
يف ضوء ما تناولناه بالدرس والتحليل ،ال تزال منظومة البحث العلمي العريب تواجه تحديات بناء قدرات
العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف الدول العربية( ،((3وجعلها جز ًءا من املنظومة املجتمعية وغري منفصل ٍة
عنها( ،((4وال تزال خارج مضامر التنافس العاملي ،وتحتاج إىل التفكري الجاد واإلرادة الصادقة والعمل
الدؤوب لتغيري هذا الواقع.
من هنا ،ندعو الحكومات وأعضاء ومؤسسات املجتمع العلمي ومؤسسات املجتمع املدين وأصحاب
رؤوس األموال والرشكات والقيادات مبختلف مواقعها يف الدول العربية ،إىل تب ّني اإلنتاج ً
بدل من
االستهالك ،وربط البحث العلمي باالقتصاد الوطني ،ليكون راف ًدا لالقتصاد ،وليس العكس ،وليكون
مرشوع
الشعار هو االعتامد عىل الذات والثقة بالنفس والصدق واإلخالص والبعد عن املظاهر ،وتب ّني
ٍ
نهضوي حضاري تتكامل فيه كل فئات املجتمع الثقافية واالجتامعية واالقتصادية والعلمية ،وينعم
أفراده وجامعاته بالعدل والحرية واألمن والسالم.

ُ 39ينظر:
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