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للتنمية  العاِشر  العربّي  التقرير  عنوان  العربّي: واقعه وتحّدياته وآفاقه"، هو  الِعلمّي  البحث  االندثار..  أو  "االبتكار 
التقرير على فصوٍل خمسة،  ع  توزَّ العربّي دورّيًا كّل عام. وقد  الفكر  الذي تصدره مؤّسسة   ،2018 -  2017 الثقافّية 

اشتمل كّل فصٍل منها على عدٍد من الدراسات الجّدية.

يتناول الفصل األّول أداء اقتصادات البلدان العربّية، وواقع البحوث والتعليم العالي كراِفعٍة لالبتكار والتنمية الشاملة 
في  لها  التصّدي  وكيفّية  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  منظومات  ُتواِجه  التي  التحّديات  أبرز  راصدًا  والُمستداَمة، 
مسيرة  يعتري  وما  واالبتكار،  والتكنولوجيا  العلوم  حقول  ضمن  من  العاِملة  المؤّسسات  ِنتاج  عن  فضًال  المستقبل، 

البحوث الِعلمّية، على الصعيَدين العاَلمّي والعربّي، من تجاوزات وعدم التزام بالمبادئ األخالقّية. 

التنموّية" وتفاعله مع قضايا  قافة  "الثَّ الُمتاحة، فُيناِقش مفهوَم  الِعلمّية  بالثقافة والتوّجهات  الثاني  الفصل  وُيعنى 
األمن الفكرّي، فضًال عن القضايا الجوهرّية المّتصلة بالثقافة الِعلمّية العربّية وآفاق تطّورها المستقبلّي، وَدور الّلغة في 
واالبتكار،  الِعلمّي  للبحث  رئيسة  الرقمّية كوسيلة  التكنولوجّيات  وَدور  الرقمّية،  األدوات  وانتشار  الُمستداَمة،  التنمية 
االقتصادّية  التنمية  بوصفه عامًال من عوامل  الخّالق"،  اإلبداعّي  "المشاع  أو  المفتوح"  "الِعلم  ُيدعى  ما  إلى  ُتفضي 

والتغيير االجتماعّي والنهوض الثقافّي.

ز على االبتكار والتطوير التكنولوجّي، ويستعرض السياسات التي وضعتها بعض الدول العربّية  أّما الفصل الثالث، فيركِّ
بعة في  بغية تطوير قدراتها في مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، لينتهي إلى تخصيص مساحة كبيرة للمناهج المتَّ
قياس المردود التنموّي لمنظومات البحث الِعلمّي والتطوير التكنولوجّي واالبتكار العربّية، وتحديد َموقع الدول العربّية 

على خارطة العلوم والتكنولوجيا العاَلمّية.

يبحث الفصل الّرابع في آلّيات بناء اقتصاد الَمعرفة، بدءًا من ملّف العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في البلدان العربّية، 
ور  بالدَّ مرورًا  االقتصاد،  المعرفة في  على  الُمرتِكزة  القطاعات  بإسهامات  االرتقاء  فيها، وضرورة  الجامعات  والسّيما 
مجاالت  في  التعاون  أهّمية  إلى  وصوًال  االختراع،  لبراءات  التنموّية  واآلثار  والروبوتات،  االصطناعّي  للذكاء  الُمتنامي 

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ضمن كّل واحٍد من البلدان العربّية، وفي ما بينها، ومع دول العاَلم.

في سياق توّجهات خّطة التنمية الُمستدامة لعام 2030، ومن خالل التركيز على أهّمية البحوث وَدورها في خدمة 
المجتمع، ينطلق الفصل الخامس من ضرورات تحقيق أهداف التنمية الُمستداَمة عربّيًا، والسّيما على مستوَيْي البيئة 
نزف  أسباب  أيضًا  ًال  ومحلِّ العربّي  العاَلم  في  العاّمة  الصّحة  لوضع  نقدّية  قراءة  كذلك  متضّمنًا  الطبيعّية،  والَمواِرد 
ماذج التي ُيمكن للعلوم االجتماعّية في البلدان العربّية وأنشطة البحث  المخزون الِعلمّي العربّي الُمتفاقم وآثاره، والنَّ
المّتصلة بها تبّنيها. وقد أفَرد هذا الفصل حّيزًا مهّمًا إلسهام المرأة العربّية في إنتاج الَمعارف الِعلمّية والتكنولوجّية، 

ولحال اإلعالم الِعلمّي عربّيًا، والتطّور الحاصل في اإلعالم الِعلمّي العربّي الرقمّي.

هذا التقرير 
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كلمة رئي�س م�ؤ�ّس�سة الفكر العربّي
م »مؤّسسـة الفكر العربّي« للعام العاشـر على التوالي تقريرها العربّي للتنمية الثقافيّة، فيما يشهد  تُقدِّ

الوطـن العربّي مزيـداً من الحروب والّنزاعات والخالفات السياسـيّة، وما ينتج عنها مـن أزمات اقتصاديّة 

واجتماعيّـة وثقافيّة، تتزامن مع مشـكالت بيئيّة، كالتصّحر، وتراُجع المسـاحات الحرجيّـة، وندرة المياه 

وتلّوثها... 

يستعرض التقريُر العاشر هذه المشكالت كلّها موضوعيّاً وباألرقام، ويركِّز هذا العام على أنشطة البحث 

الِعلمـّي والتطويـر التكنولوجّي واالبتكار ودورِها في التنمية الشـاملة والُمسـتداَمة، ليعكَس إيماننا بَدور 

الفكر والِعلم والثقافة في النهوض من مرارات هذا الواقع. 

إّن التركيـز على أنشـطة البحث الِعلمـّي والتطوير التكنولوجـّي واالبتكار وعالقتها بالتنمية الشـاملة 

والُمسـتداَمة، ما هو إاّل حاجة ِعلميّة  تقتضيها مفاهيم العصر ومتطلّباته؛ هذا العصر القائم على الَمعرفة، 

وعلى اقتصاد الَمعرفة، حيث تنشـأ عالقـة عضويّة بين عمليّة إنتاج الَمعرفة واسـتثمارها من جهة، والنمّو 

االقتصادّي من جهة أخرى، وحيث تحتّل تقنيّة المعلومات في هذا اإلطار موقعاً محوريّاً ورئيساً.  

ففـي األلفيّـة الثالثة هـذه، ومفاهيمها التنمويّة الجديدة، لم يُعد تحسـين نوعيّة الحياة ورفع مسـتوى 

المعيشـة قائَمين على النمّو االقتصادّي أو مشـروطَين به فحسـب، بل على الَمعرفة بشكٍل عاّم ومصادرها 

الِعلميّـة والتكنولوجيّـة بشـكٍل خاّص. فالمجتمـع الَمعرفّي هـو المجتمع الـذي يُولّد المعرفة ويَنشـرها 

ويَسـتثمرها من أجل ازدهار األوطان ورفاهيّة ُمواطنيها. وبالتالي، ال يجوز بعد اليَوم، بحسـب ما يُطلعنا 

التقرير، أن تُنِفق الدول العربيّة على التعليم من ناتِجها المحلّّي اإلجمالّي أكثر مّما تنفقه دوٌل نامية كثيرة، 

فـي حيـن تبقى معّدالت النمـّو االقتصادّي لديها أقّل مّما هي عليه في غيرها مـن هذه الدول.. وال يجوز أن 

يبقى نقل التكنولوجيا واكتسابها محصوراً  بشراء وسائل اإلنتاج وخطوطه، أو أن يمثّل ما ينشره الباحثون 

في البلدان العربيّة نحو1.37 في المائة فقط من إجمالي عدد الوثائق البحثيّة المنشـورة في ُمختلف دول 

العالَم.. أو أن يُصبح الشـباُب في بلداننا، بسـبب تفاقِم أوضاع الفقر وارتفاع معّدالت البطالة، عبئاً ُمرِهقاً 

وخطراً داِهماً بدالً من أن يكونوا مصدر غنًى.



فـي رصده أنشـطة البحـث والتطوير الِعلمّي فـي البلدان العربيّة، باالسـتناد إلى ُمقارنـات ألدائها في 

الماضـي، وكذلـك إلى أداء بلدان أخرى في المنطقة، وقياس الَمكانة التي  تحتلّها على هذا الصعيد، يُسـهُم 

التقريُر إسـهاماً كبيراً في توفيـر قاعدة من الَمعارف الِعلميّة، والبيانـات الُمنضبطة، واإلحصاءات الدقيقة 

في المجاالت الِعلميّة الُمختلفة، كخطوٍة أولى ال غنًى عنها القتراح التوصيات والرؤى التي تسـمح للُمخطِّط 

بل الكفيلة بإخراجنا من أزماتنا.  وللباِحث ولصانِع القرار، كّل بحسب َدوره، برَْسم السُّ

بعدمـا أصبحت منظومة العلوم والتقنيّة جزءاً عضويّاً من النَّسـيج الثقافـّي للمجتمعات، يحثّنا التقرير 

على إيالء عنايٍة خاّصة باسـتراتيجيّات البحوث المسـتقبليّة والمخّصصات المكرَّسـة لتمويلها، وكأنّه يدّق 

بذلك ناقوس الخطر، فيحّذرنا من تفويت فرصة اللّحاق بالثورة المعرفيّة الرّابعة، ألّن الفرصَة ال تزال ُمتاحًة 

أماَمنـا، والقرار من ثّمة يعود إلينـا، فإّما ُمواَجهة التحّديات المصيريّة من فقٍر وبطالة، وهجراٍت، وتوتّراٍت 

سياسـيّة، واضطرابـاٍت مجتمعيّة، ُمسـتعينين بمنظومٍة كاملـٍة وُمتكاملٍة تبدأ بالبحـث الِعلمّي والتطوير 

التكنولوجّي واالبتكار وصوالً إلى التنمية الشـاملة والُمستداَمة، أو نبقى أسرى تبعيٍّة تكون الثقافة الِعلميّة 

فيها ضحيّة تقاعسنا. 

يوصينا التقرير بسياساٍت تنمويّة في المستقبل قادرة على نشر ُمدخالت العلوم والتكنولوجيا وترويج 

االبتـكار علـى صعيد الُمجتمعـات المحلّية العربيّة، بعدما تولّت دراسـَة هـذا الواقع نخبٌة مـن المفّكرين 

والباحثين والمختّصين العرب.

فتحيًّة لجميع الذين أسـهموا في إنجاز »التقرير العربّي العاشـر للتنمية الثقافّية«، ُمنّسقين وهيئة 

استشـاريّين ومفّكرين وخبراء وأكاديميّين وفنيّين، من داخل »مؤّسسة الفكر العربّي« وخارجها، آملين أن 

م الفائدة الَمرجوَّة للقرّاء والباحثين وصّناع القرار  يكوَن، شأنُه في ذلك شأن التقارير التسعة السابقة، قد قدَّ

العرب، ترجمًة لرسـالِة مؤّسسِتنا وتجسيداً اللتزاماتها في خدمة الوطن العربّي، بما يُسهُم في بناِء نهضِته 

وتحقيق تنميته الشاملة والُمستداَمة.

خالد الفي�سل



يُسـِعد »مؤّسسـة الفكر العربّي« أن تضع بين يَدي القرّاء تقريرها العاشر للتنمية الثقافيّة، وهو مكرٌّس 

هذه السـنة بأكمله ألنشطة البحث العلمّي والتكنولوجيا واالبتكار في الُدول العربيّة، وإسهامها في التنمية 

الُمستداَمة والشاملة.

أّوالً: في دواعي التقرير

أّمـا دواعـي اختيار هذا الموضوع بالّذات فمرتبطٌة بصورٍة أساسـيّة بما حفلت به في السـنوات القليلة 

الفائتـة أنشـطُة البحث العلمـّي واالبتكار من تطـّوراٍت عميقة واكتشـافاٍت مذهلة على الصعيـد العالمّي، 

وبافتقار المكتبة العربيّة إلى تقريٍر متكامل يعرض واقعها في ُدولنا، ويُبرز تحّدياتها، ويستشـرف آفاقها 

ومآالتها.

أ- تحّوالٌت ال بّد من أخذها في االعتبار

شـهد العالَم خالل السنوات األخيرة تحّوالٍت على عّدة ُصعٍد سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة وبيئيّة، وقد 

ترتَّب ويترتّب عن بعض هذه التحّوالت نتائُج وتبعاٌت تمـّس استمرار الحياة على كوكب األرض كما عهدها 

اإلنسان في الماضي. 

فـي المقابل، شـهدت العقود الماضية تسـارعاً غير مسـبوق في وتيـرة االكتشـافات العلميّة وتطوير 

تطبيقاتهـا التكنولوجيّـة، مثل الـذكاء االصطناعّي )AI( والروبوتات وهندسـة الجينـات، والتي باتت لها 

انعكاسـاٌت مذهلة على معّدالت النمّو االقتصـادّي وأداء األفراد ورفاهيّتهم، وستنشـأ عنها تحّديات مقبلة. 

ولقـد أسـهم التطوير التكنولوجّي خـالل ربع القرن الماضي فـي بروز آليّات جديدة فـي مضمار التعليم 

بأنماطه المتنّوعة، والبحث العلمّي، واألنشـطة االبتكاريّة التي يسـتند إليها النمّو االقتصادّي ويَعتمد عليها 

تحقيُق أهداف التنمية الُمستداَمة. 

ونالت المنطقة العربيّة نصيباً غير قليل من التحّوالت التي تّمت اإلشـارة إليها أعاله، وما زالت تنعم بها 

وتعاني في األوان ذاته منها. فقد قام عدٌد من الدول العربيّة بوضع »وثائق رؤية« لََحظت ضرورَة السـعي 

هـذا التقرير

اأ. د. هرني الَع�يط 
املدير العاّم مل�ؤ�ّس�سة الفكر العربّي



لحيـازة قدرات علميّة وتكنولوجيّة متميّزة واسـتثمارها في مجاالٍت تتضّمـن تنويع مصادر الدخل الوطنّي 

وتوفير فرص للعمل وُمعالَجة مشكالت بيئيّة وصحيّة ومجتمعيّة. لكّن الكثيرين يتساءلون عن مدى استناد 

هذه الوثائق والسياسات إلى دراساٍت معّمقة للواقع والتطلّعات الخاّصة بأحوال هذه الدول، كما يتساءلون 

إلى أّي مدًى أخذ معظم الوثائق والدراسات التي رسمت استراتيجيّاٍت تنمويّة بما حدث من تغيّرات جوهريّة 

على أصعدة عديدة، خالل العقَدين الماضيَين على أقّل تقدير، وما كان لهذه التغيّرات من تَِبعات على تنمية 

القدرات العلميّة والتكنولوجيّة في المنطقة. 

وعكفت دوٌل عربيٌّة شتّى على إنشاء مراكز لألبحاث وحدائق وحاضنات للتكنولوجيا لتستضيف شركاٍت، 

غالباً ما تمتلكها شـرائح الّنخبَة وَمكاتِب إقليميّة للشـركات متعّددة الجنسـيّة، بحيث ال تتصّدى للمشكالت 

التنمويّة الملّحة وال توفّر في نهاية المطاف فُرصاً ُمالئمًة للعمل. 

كما تنامى تعداد الجامعات ومعاهد التعليم العالي الخاّصة وازدهرت على نحٍو غير مسبوق في مختلف 

الـدول العربيّـة. ومع األخذ في االعتبار ما يُمكن لبعض هذه المؤّسسـات أن تقّدم من خدماٍت ُمجدية، فإّن 

السؤال المطروح هنا يتّصل بمقدرة مؤّسساٍت للتعليم العالي، أُنِشئت أصالً بهدف الربح، على تقديم أنماٍط 

مـن التعليم والتدريب والبحث العلمّي، تتناسـب مع التحّوالت التي تشـهدها منظومـات التعليم في أنحاء 

العالَم، وتستجيب لمتطلّبات التنمية الشاملة والُمستداَمة. 

ففي ضوء ما سبق، يغدو من الضرورّي والملّح إخضاع منظومات البحث العلمّي والتطوير التكنولوجّي 

العربيّة، ورؤيتها وسياسـاتها، للُمساءلَة والُمراَجعة، لقياس مدى اسـتجابة بَرامجها وقطاعاتها اإلنتاجيّة 

واالقتصاديّة لتحّديات الحاضر ومتطلّبات المستقبل. من هنا، برزت الحاجة إلى إعداد تقريٍر يُعنى بتشخيص 

المتغيّرات المستجّدة والخروج بدروٍس يُمكن بناًء عليها إعادة إنتاج منظومات البحث في المنطقة العربيّة 

وتوجيهها.

ب - ماذا عن التقارير السابقة؟

من نافلة القول التنويه بأّن »مؤّسسة الفكر العربّي« ال تّدعي احتكار الُمباَدرة إلى دراسة أوضاع البحث 

العلمّي في المنطقة العربيّة.

ففي العام 2015 نَشرَت منظّمة اليونسكو تقريرها المرجعّي الذي تُصدره كّل 5 سنوات حول العلوم في 

العالَم بآفاق عام UNESCO Science Report, Towards 2030( 2030(، وخّصت العالم العربّي بفصٍل 

كامل. تناول التقريُر أوضاَع البحوث في 20 دولة عربيّة، مسـتنداً إلى الَمراجع الرسـميّة في اإلحصائيّات 

والبَراِمـج المعتَمـدة فـي كّل دولة. تضّمن التقريـُر عرضاً لألوضاع السياسـيّة واالقتصاديّة وللمؤّشـرات 

األساسـيّة في البحوث وتمويلها ونسـبتها من الّناتج القومّي اإلجمالّي لكّل دولة، وأبرَز تراُجَع هذا التمويل 

على الّرغم من تطّور الَمداخيل الوطنيّة. كما َعرَض التقريُر للسياسات المتّبعة في الّنشر العلمّي والدراسات 

العليا وبراءات االختراع، باالسـتناد إلى إحصائيّات منظّمة اليونسـكو التي تعود إلى الفترة الزمنيّة 2007-

الً للواقع وتوصيات استشرافيّة.  2012، مقّدماً عن هذه الفترة َعرضاً  مفصَّ



وال يغُربـنَّ عن البال أنّها ليسـت المرّة األولى التي تولي فيها »مؤّسسـة الفكر العربّي« شـؤون البحث 

العلمّي العربّي وشجونه عنايًة خاّصة. ففي إطار اهتمامها بقضايا التنمية الثقافيّة والمجتمعيّة سعت، منذ 

تأسيسها، إلى تشخيص أحوال منظومات البحث والتطوير واالبتكار العربيّة، وَخّصصت لها حيّزاً مهّماً في 

ثالثة تقارير )الثالث عام 2010، والخامس عام 2012، والسادس عام 2013(، من خالل الفصول واألبواب 

المتعلّقـة بأوضاع البحـوث العلميّة والمعّوقات الماليّة والعلميّة والسياسـات وَدور اللّغة العربيّة ومعضلة 

نـزف الخبـرات وهجرتها. واحتلّت هذه التقاريـر الثالثة مكانًة مرموقة في أدبيّات المؤّسسـات األكاديميّة 

والعلميّة طيلة المرحلة السابقة، على الّرغم من النقص في مصادر المعلومات الموثوقة واإلحصائيّات التي 

يُمكن استعمالها إلجراء تحليٍل موضوعّي والخروج باستنتاجاٍت مفيدة. 

لكّن التوّجه في كّل ما سـبق من جهود كان يَُغلّب النَّظر إلى هذه المنظومات على أنّها مكّونات أُحدثت 

السـتكماِل البنى التعليميّة القائمة، بمعزٍل عّما ينبغي لها القيام به فعالً، خدمًة للتنمية االقتصاديّة الشاملة 

والُمسـتداَمة. كمـا كان الهـّم األكبـر منحصراً بأنشـطة البحث في مضمار العلـوم الفيزيائيّـة والطبيعيّة 

والهندسيّة ونتاجها، فلم تنل أنشطة البحث في مجاالت العلوم االجتماعيّة، مع ما تتضّمن من مسائل تشغل 

العالَم بأسره اليوم، ما تستحّق من العناية.

وأّما سـائر التقارير التي ُوضعت لتشـخيص أوضاع منظومات البحث العلمـّي والتطوير التكنولوجّي 

واالبتكار في الدول العربيّة، والسعي للنهوض بها، فقد اكتفى معظمها بتوصياٍت بديهيّة حول: الحاجة إلى 

زيادة اإلنفاق على البحث العلمّي؛ وضرورة بناء جسـوٍر متينة وُمسـتداَمة بين الجامعات ومراكز البحوث، 

من جهة، وفعاليّات القطاعات الخدميّة واإلنتاجيّة، من جهٍة أخرى، وبناء صالت وثيقة مع االنتشار العربّي 

العلمـّي فـي الخارج، مـن دون أن تتناول هذه التقارير بالعمق المطلوب األسـاليَب الكفيلـة بإحراز نتائج 

ملموسـة في أيٍّ من هذه االتّجاهات. كما أّن هذه التقارير لم تتجاوز كونها َمراِجع َسـّجلت أوضاَع البحث 

العلمـّي وأحوالَـه في الدول العربيّة بصـورٍة خاّصة، ولم تتصّد للتحّوالت الدوليّـة واإلقليميّة المتّصلة، ولم 

ـس لُمبادراٍت تُحيي التعاوَن ضمن األقطار العربيّة والتكامَل المرجّو في ما بينها ومع سواها من دول  تؤسِّ

العالم ذات االهتمامات الُمشترَكة.

ومع اعترافنا بما لجميع التقارير المذكورة أعاله من فائدة فإنّنا، نظراً إلى تطّور مفاهيم البحوث العلميّة 

وعالقتهـا بمختلـف القطاعات وقدرتها علـى ُمجابَهة التحّديات التـي تُواِجهها الدول فـي الصّحة العاّمة، 

والبيئة، والتغيّر المناخّي، والتطبيقات السـليمة للتكنولوجيا، والتنّوع الحيوّي، والمشكالت االجتماعيّة في 

التصـّدي للفقـر والتطرّف، بأمّس الحاجة إلـى أن تتواتر ُمعالَجة قضايا البحث العلمـّي العربّي من خالل 

تقارير المؤّسسـة وسـواها من المنظّمات المعنيَّة بالتنمية االقتصاديّة واالجتماعيّـة والثقافيّة، بحيث تتّم 

ُمناقَشة ما يعترضه من مشكالت وما يُحرز من نجاح، وبحيث يتّم كذلك توجيه االهتمام إلى َمحاور جديدة 

تتّصف بأولويّتها من أجل التنمية الشاملة والُمستداَمة في الدول العربيّة.

تجدر اإلشارة إلى أّن فكرة إصدار هذا التقرير كانت قد أبصرت النور في الجلسة التفاعليّة التي نظّمتها 

»مؤّسسـة الفكـر العربّي« ضمـن فعاليّات مؤتمـر »فكر 15« الـذي عقدته في أبو ظبي، منتصف شـهر 



ديسـمبر/كانون األّول 2016، وتّم فيها التداول في العالقة بين البحث العلمّي واإلعالم. ونظراً إلى حيويّة 

المناقشات التي أثارها الموضوع المطروح، وتشّعب المسائل التي تّم التطرّق إليها، تقّرر التعّمق في قضيّة 

البحث العلمّي والتوّسـع في دراسـتها من جوانبها المختلفة، واستقّر الرأي على تخصيص التقرير العربّي 

العاشـر للتنمية الثقافيّة لهذا الملّف. وأّما األسباب التي تّم استعراضها أعاله لتسويغ هذا التقرير، فرّسخت 

االقتنـاع بضرورة إعداده، وبَلَْورَْت الرؤيَة األصليّة التي بزغت في المؤتمر وكانت الدافع المباشـر إلى تبّني 

مشروع إصداره.

ثانياً: في أبرز ِسمات التقرير

إّن األسـباب التي َحَدت بـ »مؤّسسـة الفكر العربّي« إلى إصدار مثل هذا التقرير تستبطن أيضاً األهداَف 

التـي يطمح إلى بلوغها، فـال حاجة بنا إلى إعادة تحديدها. كما ال حاجة بنـا إلى عرض مضامين الفصول 

الخمسة التي يتألّف منها، ألّن المقّدمات التي تتصّدرها تُعرّف القارئ بإيجاز ولكْن بصورٍة وافية، بالمالمح 

الرئيسـة والخطوط الكبرى لما تزخر به من إحصاءاٍت ومؤّشـراٍت وتوّجهاٍت ورؤًى وتوصيات. وتضطلع 

الخاتمة الُمسهبة بمهّمة تقديم أهّم النتائج التي توّصل إليها التقرير، وتشير بواقعيٍّة وموضوعيٍّة وشفافيّة 

إلـى مكامن الَخلل وَمواِطن الضعف فـي بنية منظومات البحث العلمّي واالبتكار في الدول العربيّة، وتدعو 

إلى التأّمل في الِعبَر التي يُمكن اسـتخالصها من تشـخيص الواقع ودراسة تحّدياته، وتُعنى برَْسم خارطة 

طريٍق واضحة ودقيقة ومفّصلة وطموحة لِتَجاوز هذا الواقع المرير وُمواَجهة تحّدياته الجسام، وتَعتبر أّن 

فُرَص النجاح في إنجاز النهضة المأمولة ما زالت ُمتاحة.

ففـي ضـوء هذه الُمعطيات، بدا من األنسـب االقتصار هنـا على إلقاء الضوء على أبرز ما يتّسـم به هذا 

التقرير من خصائص وما يتحلّى به من مزايا.

	 وأّول ما سيسـترعي انتباَه القارئ العنواُن العاّم الذي اختارتـه هيئة تحرير التقرير؛ فهو يجمع 
بيـن الدقّـة والوضوح من جهـة، والطّاقة اإليحائيّـة من جهٍة ثانيـة، كما يأتلف فيـه اإليجاز وبالغة 

التعبير. يتألّف العنوان من شـطَرين، يدّل ثانيهما على أّن موضوع التقرير الرئيس هو البحث العلمّي 

العربـّي، مشـيراً إلى أّن معالجته سـتتّم فيه من ثالث زوايا، إذ سـيتولّى تشـخيص واقعه بسـلبيّاته 

والنقـاط المضيئة فيه، وتعيين ما يُواجهه من تحّديات، واستشـراف آفاقه المسـتقبليّة. وأّما الشـطر 

األّول فيعبّر بطريقٍة صريحة ومباشـرة عن الرسالة التي ترغب »مؤّسسة الفكر العربّي« في توجيهها 

إلى جميع المعنيّين، من صّناِع قرار، ومسـؤولين في وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمّي، 

ومراكز دراسـات وأبحاث، وجامعات، وشـركات، ووسـائل إعـالم، لدعوتهم إلى دعـم البحث العلمّي 

وتمويله وتعزيزه وتطويره، وإلى اإلعالء من شـأن االبتـكار، باعتبارهما حاجًة ملّحة وأولويًّة مطلَقة. 

وقـد يـرى البعض، وُهم ُمحّقون، في كلمتَي »االبتكار أو االندثار« أكثر من مجرّد شـعار، وما يتجاوز 

الحـّث والتحفيز إلى التنبيه، بل إلى التحذير من مغبّـة االمتناع عن تبّني نهج االبتكار أو التقصير في 

بمستلزماته. الوفاء 



	 وسيكتشـف َمن يتفّحص فهرسـت موضوعات التقرير، وفرَة ما يشـتمل عليه من موضوعاٍت تمتاز 
بجّدتها، ومن بينها البحوث العلميّة العربيّة في َمحاور العلوم االجتماعيّة واإلنسـانيّة، والمبادئ األخالقيّة 

في البحث العلمّي وصدقيّة أنشطته، والثقافة العلميّة العربيّة، وَدور اللّغة العربيّة في قيام مجتمع معرفّي 

عربّي، والِعلم المفتوح والمشاع اإلبداعّي، والمردود التنموّي لمنظومة البحث واالبتكار، والذكاء االصطناعّي 

والروبوتـات، وأنماط التعاون العربـّي واألوروبّي، والمرأة وعلوم التكنولوجيـا وإنتاج المعارف، واإلعالم 

والنشـر العلمّي، وغيرها من الموضوعات التي لم تتطـرّق إليها اإلصدارات العربيّة المعنيّة، أو قلّما حظيت 

فيها بالمكانة التي تستحّقها.

	 ولـن يُفاَجأ القارئُ بالَموِقـع الِمحورّي الذي تحتلّه، على امتداد صفحـات التقرير، األهداُف التنمويُّة 
المرسـومُة لتلبية حاجات الـدول العربيّة، نظراً لما لهذه األهداف من أهميٍّة حيويّة. وسـيالِحظ أّن التقرير 

الـذي يسـتجيب في توّجهه هذا للُمباَدرة األمميّة التي أُطلقت في مطلـع العام 2016 لتحقيق خطّة التنمية 

الُمستدامة 2030، أضاف إليها خاصيّة ثانية، إذ شّدد على ضرورة أن تكون هذه التنمية أيضاً شاملة، بكّل 

مـا لهذه الصفة من أبعـاد، ودعا الدول العربيّة بإلحاح إلى اعتماد آليّات عمـٍل ُمالئِمة وفّعالة لربط البحث 

العلمّي والتطوير التكنولوجّي بأولويّات التنمية الشاملة والُمستداَمة التي هي بأمّس الحاجة إليها.

	 وسـرعان ما سـيتبيّن لقارئ التقرير أنّه اعتمد منهجيًّة مركّبة، تتأّسـس على عرض الواقع بناًء على 
المعايير المعهودة في التقارير المشابهة، ولكّنها ال تقتصر على التشخيص الذي كان من شأنه تحويل هذا 

التقرير إلى مجرّد دليٍل سـردّي، بل تنطلق منه إلجراء عمليّات التحليل التي من شأنها الكشف عن الدالالت. 

وسـيتّضح للقارئ أّن تحليل المؤّشرات األساسـيّة الدالّة على أوضاع البحث العلمّي والتطوير التكنولوجّي 

وأنشطة االبتكار العربيّة، والُمقارنات التي أُجريت بين حاضر هذه األوضاع وماضيها في كّل دولٍة عربيّة، 

وبينهـا وبيـن ما يُماثلها من أوضاع في غيرها من البلدان الُمجـاورَة والبعيدة، النامية والمتّقدمة، هي التي 

سمحت بتسـليط الضوء على الَمخاطر القائمة والُمحتََملَة على بَراِمج التنمية الشاملة والُمستدامة بأبعادها 

المختلفة، االقتصاديّة واالجتماعيّة والثقافيّة، وَسـّوغ بالتالي التحذير الذي يُطلقه التقرير من تَِبعات ترّدي 

واقع العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، وقصور السياسات المعتَمدة لتطويره واالرتقاء به في الدول العربيّة.

	 ويمتاز هذا التقرير بطابَعه االستشـرافّي البيّن، بل الطّاغي، الذي ركّزت عليه هيئتُه االستشـاريّة منذ 
بدايات مراحل إعداده، مشّددًة على أهميّة استشراف مستقبالٍت مرُجوَّة وُممِكنة لما تُخطِّط له الدوُل العربيّة 

من مبادرات في األمَدين القريب والمتوّسط، وللُسبُل التي ينبغي أن تنتهجها سياساُت العلوم والتكنولوجيا 

واالبتـكار التـي تعتمدها. وإّن هذا الطابَع االستشـرافّي الذي تُبرزه كلمة »اآلفاق« في عنـوان التقرير، يتّم 

التوكيد عليه وتتّم بلورته في الغالبيّة العظمى للمباحث التي يضّمها بين دفّتيه.

	 لم تُكن عمليّة توزيع َمباحث التقرير على فصوله الخمسة عمليًّة سهلة، ومرّد صعوبتها إلى أّن مؤلّفي 
النصـوص اعتمدوا فـي ُمعالَجة الموضوع الواحد ُمقاربـاٍت متعّددة، وإلى أّن موضوعـات التقرير يُمكن 

إدراجهـا ضمن أكثر من محوٍر واحد، وذلك بسـبب ما بينها من تداخٍل وترابـط. ويرجع الفضُل في ما هو 

متحّقٌق من اتّساق بين مباحث كّل فصل وأطروحاتها، وبين مضامين الفصول الخمسة مجتمعًة، إلى حرص 



منّسَقي التقرير على مراعاة التزام النصوص المختلفة بوحدة الرؤية والمنهج، بناًء على المذكّرة الُمشترَكة 

َمت على المؤلّفين كافًّة، ونّصت على ضرورة أن يُعَنوا، في ما يطرحونه من مسـائل ومن  الجامعـة التي ُعمِّ

خالل ما يعتمدونه من مناهج، باالستجابة للتحّديات غير المسبوقة التي تُواجهها المنطقة العربيّة وتعاني 

من تداعياتها، وباالستجابة أيضاً للتحديّات اآلتية، عن طريق تشخيص الواقع وصوغ رؤًى وتصّوراٍت بديلة 

للمسـتقبل. وكان للورقة الخلفيّة التي ُزوِّد بها كلُّ مؤلٍِّف كإطاٍر مرجعّي، دوٌر حاسـٌم في تحقيق ما يمتاز 

به هذا التقرير من تجانٍس وتكامل.

	 ولعّل من أبرز ما يتّسـم به أيضاً هذا التقرير أنّنا مدينون بإنجازه وإخراجه وإصداره لتضافر جهوِد 
مجموعٍة واسـعٍة من المنظّمات والهيئات والَمراكِز واألفراد، من داخل »مؤّسسة الفكر العربّي« ومن شبكة 

المتعاونيـن معهـا في خارجهـا. وقد حظيت المؤّسسـة، فضالً عن توجيهات رئيِسـها ومجلَسـي أمنائها 

وإدارتها، بمشـاركة هيئٍة استشـاريٍّة مميَّزة في َوْضع مخطّط التقرير وُمواكَبـة مراحل إعداده، وبالتعاون 

البّناء والُمثِمر مع نخبٍة من المؤلّفين المنوَّعي االختصاصات والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة، وُهم ينتمون 

إلى معظم الدول العربيّة. كما خّصت التقريَر مرجعيّاٌت عربيٌّة وعلميٌّة مرموقة بشهاداٍت تُضفي عليه طابَعاً 

رسميّاً رفيعاً ومشروعيًّة أكاديميًّة نفخر بهما.

فعسى أن يَبلغ هذا التقريُر األهداَف المتوّخاة من إصداره، ويُسهم في إطالق النهضة العلميّة المرجوَّة، 

فتتحّقق التنمية الشاملة والُمستداَمة التي تَنشدها ُدولنا ويتوُق إليها ويستحّقها مواطنوها.
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إّن العالَم على َعتبِة تغييٍر ال نُبالِغ عندما ننعته بالتاريخّي، وقد وصل األمر بالبعض إلى َوْصِف ُمجمل التغييرات 

الجارية على صعيد العلوم والتكنولوجيا وتطبيقات الذكاء االصطناعّي بـ »الثورة الصناعيّة الرابعة«، في إشارٍة إلى 

أّن تَبعات هذا التحرّك الضخم تُماثِل في ُعمقها ومداها ما جرى أيّام الثورة الصناعيّة األولى في القرن الثامن عشـر، 

لت االقتصاد والسياسة والثقافة. والتي غيَّرت الدنيا وبدَّ

ويخشـى العربّي الغيور على أّمته أن يكون نصيُب بالدنا من هذه الثورة الجديدة كنصيبها من سـابقاتها، وأن 

تتأّخـر الدول العربيّة من اللّحاِق بركٍب صار يتحرَّك بسـرعٍة صاروخيّة وال يَرَحـم الُمتلّكئين والُمتباطئين. إّن عماد 

الثورة الصناعيّة الرابعة هو تطبيقاٌت تكنولوجيّة تستند إلى قفزاٍت علميّة غير مسبوقة في سرعة تالحقها.

وال يخفى أّن الُمحرِّك الحقيقّي لهذه الثورة الِعلميّة هو أنشطة البحث الِعلمّي والتطوير التي تُعاني ضموراً ُمخيفاً 

فـي عالَمنا العربّي، الذي يُسـهم بــ 1 % فقط من اإلنفـاق العالَمّي على البحث والتطوير. إّن مؤّسسـاتنا الِعلميّة 

والتعليميّـة، باسـتثناء بعض النقاط الُمضيئة والَمراكز المتميّزة، تُواِجه ُمشـِكالت بنيويّة تحـول بينها وبين القيام 

بَدورها المنشـود في إطالق طاقِة اإلبداع وتفجير ينابيع االبتكار لدى الشباب العربّي الذي يمثِّل األمل الحقيقّي في 

االرتقاء بالمجتمعات العربيّة.

إّن االبتكار هو ثقافٌة ما أن تشـيع في مجتمعٍ من المجتمعات حتّى تبّث فيه روحاً جديدة وثّابة، وهو أيضاً عمٌل 

مؤّسسّي ُمتراكِم تُشارِك فيه الدولة جنباً إلى جنب مع القطاَعين الخاّص واألهلّي. وإذا أرادت الدول العربيّة البقاء في 

دائرة الُمنافَسـة العالَميّة، فعليها أن تُعيد ُمراَجعة موازناتها لتولي تركيزاً اسـتثنائيّاً للتطوير وبناء الَمهارات وتوليد 

االبتكار.

إّن »التقرير العربّي العاشر للتنمية الثقافّية« يُخاِطب هذا الملّف الخطير الذي يَُعّد األكثر اتّصاالً بالمستقبل، 

ـن تشـخيصاً للواقع القائِم بصعوباتـه كلّها، من دون تهويـٍن أو تهويٍل، كما يَطرح رؤية استشـرافيّة  حيـث يتضمَّ

ألنشطِة البحث الِعلمّي والتكنولوجّي وكيفيّة تفعيل إسهامها في التنمية العربيّة الشاملة والُمستداّمة.

م صورة شاملة  ويقيني أّن القارئ الُمنشِغل بهذه القضايا المصيريّة سيَِجد بين دفّتَي هذا التقرير الُمدقَّق ما يقدِّ

حـول حالة البحث الِعلمّي في العالَم العربّي وآفاقها المسـتقبليّة. وأّول الطريق إلى تغيير الواقع هو معرفته معرفة 

حقيقيّة واإللمام بجوانِبه إلماماً دقيقاً وشامالً. 

م للقارئ العربّي هذا العمل الجاّد الذي يُخاطب أخطَر تحّدياِت مسـتقبٍل ما برح  إّن من دواعي سـعادتي أن أقدِّ

يطرق أبوابنا.

أحمد أبو الغيط  

أمين عاّم جامعة الدول العربيّة

شهادات



يأتـي »التقرير العربّي العاشـر للتنميـة الثقافّية« ليعبّر هذا العام عن تكامل الجهود نحو إرسـاء مرتكزات 

التنمية الُمستداَمة في العالَم، وتحقيق رفاه الناس وِحماية الَكوكب، وَضمان ُمستقبٍل أفضل لألجيال القاِدمة.

من هنا، يُسـعدنا، في لجنـة األُمم المتّحدة االقتصاديّة واالجتماعيّة لغرب آسـيا )اإلسـكوا(، التي اعتَبرت أجندة 

التنمية الُمسـتداَمة لعـام 2030 »تحويل عالَمنا: خطّة التنمية الُمسـتداَمة لعام 2030«، اإلطـاَر المرجعّي الرئيس 

لَعملِها التنموّي، أن تشكِّل ثالثيُّة البحث الِعلمّي والتطوير التكنولوجّي، واالبتكار، والتنمية الُمستداَمة، ِمحور تقرير 

مؤّسسة الفكر العربّي، نظراً إلى ما تمثّله هذه المنظومة من ركٍن رئيس في عمليّة التحويل الُمجتمعّي الشامل.

االبتكار هو تتويٌج للبحث الِعلمّي والتطوير التكنولوجّي، وهو عبارة عن ابتداِع حلوٍل جديدة للُمشكالت الرّاهنة 

فع بالتنمية إلى األمام. واالبتكار الفعلّي راِفعته البحث الِعلمّي الذي يشـمل العلوم  أو المتوقَّعة، والتي من شـأنها الدَّ

الطبيعيّة واإلنسـانيّة على حّد سـواء، ويحتاج إلى أصالة؛ أي إلى أن يكون نابعاً من الُمجتمع وقضاياه، فيسـتجيب 

لمتطلّباته، ويُعالِج مشكالته وُمشكالت أفراده، وال يكتفي بأن يكون نقالً بسيطاً أو آليّاً عن اآلخرين. واالبتكار الفعلّي 

يقضـي بضـرورة تجاُوز األفكار التقليديّة أو المكرَّرة، وإاّل فََقَد ِصفتَه وبطُلت قيمته، وبات عاجزاً عن االستشـراف، 

بمعنى القدرة على رَْسـم التوقّعات المسـتقبليّة التي تسـمح بوْضع الِخطط الُمالئِمة، أو االستباقيّة، وذلك كضمانٍة 

الستدامة الحلول والُمعالَجات.  

انطالقـاً مـن هذه الحقائق، تبرز الوشـائج التي تربط عناصـر »التقرير العربّي العاشـر للتنمية الثقافّية« 

بعضهـا بعضاً من جهة، وبجميع الفاِعلين التنمويّين من جهة ثانية، الّسـاعين إلى »تحويـل عالَمنا« بغية التصّدي 

للتحّدي الَكونّي الرّاهن. وهو تحدٍّ ثالثّي األضالع، يتألّف من الفقر والاّلمساواة، والحروب، والتدهور البيئّي؛ بحيث 

يقضي الَمسـار نحو تحقيق ما نرمي إليه باتّخاذ سياسـاٍت سليمة، والعمل بوسـائل متعّددة، في طليعتها الَمعرفة 

االبتكار. 

ن أدوات ُصنع السياسـات ومضمون البَرامج والتدّخالت.  بمعنـًى آخر، يُفترض باالبتـكارات المطلوبة أن تتضمَّ

وهـذه الُمخرجات ال تكون سـليمة إاّل إذا تحوََّل البحث الِعلمّي إلى تطويـٍر تكنولوجّي يُفضي إلى إنتاج حلوٍل عمليّة 

للُمشكالت اآلنيّة، لِخدمة اإلنسان وتطّوره.

كما يُفترَض بالتحّول المنشود أن يُطاِول منظومة القيَم والَمبادئ التي تشمل فلسفة التنظيم المجتمعّي والوجود 

اإلنسـانّي بكلّيّتهـا. فبدالً مـن أن يضطّلع البحـث الِعلمّي والتطوير التكنولوجّي بَدوٍر أسـاس فـي تَغذية الحروب 

والنِّزاعـات، كمـا أظهر لنا ذلك التاريخ القريب، والسـيّما تجربة الحربَين العالميّتَين األولـى والثانية، وكذلك الزَّمن 

الرّاهـن وحروبـه ونزاعاته، ال بّد من تحويل البحـث الِعلمّي والتطوير التكنولوجّي إلـى أدواٍت فّعالة في بناء األمن 

والسـالم، والعدالة، والُمشـاَركة والُحكم الرشـيد. فاالبتكار مطلوٌب بشّدة لكي نحوِّل َمسـار تطّور التكنولوجيا من 

َمصدر لتوليد الفجوات والتفاوتات الُمتزايدة بين الشعوب والبلدان، إلى وسيلة لتعميم فوائد التنمية واحترام حقوق 

اإلنسان، وتجاُوز المعّوقات الجغرافيّة واالجتماعيّة والثقافيّة الُمنِتجة للتفاُوت والتهميش واالغتراب اإلنسانّي. 

أّما الُمشكالت الماّدية للعالَم الُمعاِصر اليوم مثالً، وعلى رأسها التغيُّر الَمناخّي والتدهور البيئّي وآثارهما، فتحتاج 

بَدورها إلى العلوم والتكنولوجيا التي تسمح بإيجاد بدائل ألنماِط اإلنتاج واالستهالك السائدة حاليّاً. 

هذا هو التحّدي الَكونّي الشامل. وعالَمنا العربّي ليس بمنأًى عنه، سواء لجهة التأثُّر بنتائجه، أم لجهة مسؤوليّتنا 

جميعاً في عمليّة التحويل الُمجتمعّي الشامل. 

د. محّمد علي الحكيم

األمين التنفيذّي لإلسكوا



شـاركت »مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيّة« في عدٍد مـن التقارير العربيّة اللتنمية الثقافيّة الصادرة عن 

»مؤّسسـة الفكـر العربّي« سـواًء في لجاِن التحضير للتقرير وِفرَقه، أم في البحوث المنشـورة فيـه. ولم يِغب َدور 

ص حيّز مهّم لذلك في ثالثة تقارير  العلوم والتقنيّة في التنمية الثقافيّة عن أيٍّ من هذه التقارير العشـرة.  فقد ُخصِّ

)الثالث في العام 2010، والخامس في العام 2012، والسادس في العام 2013(. وتَُعّد هذه التقارير إنجازاً يعطي 

َمعالِم مضيئة للفكر والثقافة العربيّة.

ـص للبحث والتطوير واالبتـكار، فهو من التقارير التـي تفتخر المدينة  فـي ما يتعلّق بالتقرير العاشـر المخصَّ

بالُمشاركة فيه؛ إذ سيُسهم في تقويم وضع البحث والتطوير واالبتكار في الدول العربيّة من خالل المؤّشرات واألدلّة 

د للبحـث الِعلمّي والتطوير التقنـّي واالبتكار في هذه  واإلحصـاءات والمعلومـات التي يقّدمها حول النشـاط المتعدِّ

الدول، وإسـهامه في التنمية الشـاملة والُمسـتدامة، كما سيسـاعد في عمليّة التخطيط الوطنّي للتنمية الثقافيّة من 

جوانبها الُمختلفة، وبخاّصة في توضيح الَمشاهد أو الرؤى االستشرافيّة المرجوَّة والُممكنة لمنظومة البحث والتطوير 

واالبتـكار فـي الوطن العربّي، آخـذاً باالعتبار التحّوالت الدوليّـة األبرز في هذا المجال. كما يفيـد التقرير في تبيان 

آليّـات التحّول إلى االقتصاد الَمعرفّي العربّي، واستشـراف َدور البحـث والتطوير واالبتكار فيه، وفي تحقيق التنمية 

الُمستداَمة الشاملة. 

ن جهود »مؤّسسة الفكر العربّي« الرّائدة والمميَّزة، ونشكرها على إصدار هذه التقارير القيِّمة والُمفيدة  وإنّنا نثمِّ

في التخطيط لعمليّة التنمية العربيّة الشاملة وتقويم نواتجها وآثارها، والسيّما أّن ذلك يصّب في أهدافنا التنمويّة؛ إذ 

تقوم »مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيّة« بإجراء البحوث الِعلميّة التطبيقيّة لخدمة التنمية، وتقديم المشـورة 

الِعلميّة على المستوى الوطنّي، وهي تضطّلع بَدوٍر رئيس في التخطيط للعلوم والتقنيّة في الَمملكة العربيّة السعوديّة، 

ووْضع االستراتيجيّات الاّلزمة لتنفيذها، ودْعم بَرامج البحوث الِعلميّة ومشاريعها ألغراٍض تطبيقيّة. 

وكانت المدينة قد وضعت الخطّة الوطنيّة للعلوم والتقنيّة واالبتكار للَمملكة، وأشـرفت على تنفيذها وفق ِخطط 

خمسـيّة، وكانت منها »معرفة 1« و»معرفة 2«. كما َوضعت االسـتراتيجيّة الوطنيّة لنْشـر الثقافة الِعلميّة والتقنيّة 

واالبتكاريّة 1431- 1450 بالتعاون مع »مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالميّة«. وتلتزم المدينة بأهداٍف 

دة ضمن بَرنامج التحّول الوطنّي 2020 لتحقيق رؤية الَمملكة 2030. ومبادراٍت محدَّ

وأوّد هنا أن أشير إلى تركيز المدينة على دْعم البحث الِعلمّي، وإجراء البحث والتطوير التقنّي، واستثمار منتجاته 

لتكون أحد الروافد االقتصاديّة المهّمة لدْعم مسيرة التنمية في الَمملكة، بما يتّفق مع رؤية 2030.  وتمّكنت المدينة 

- بفضل من اللّه - من نقل تقنيّات استراتيجيّة متقّدمة وتوطينها وتطويرها عبر بَرامج البحث والتطوير الُمشتركَة 

مع عدٍد من المؤّسسات الرائدة على مستوى العالَم. 

ومـن الـرؤى والتطلّعات التي تصبو إليها المدينة، أن تعتمد التنميُة االقتصاديّـُة في الَمملكة على االبتكار، وهو 

األمر الذي يتطلّب كثيراً من البحوث والتطوير. لذا سـتعمل من خـالل منظومة البحث الِعلمّي والتطوير التقنّي في 

الَمملكة على تسـخير اإلمكانيّات الاّلزمة كلّها لإلسـهام في تنفيذ الرؤية 2030 الطموحة، وذلك من خالل عدٍد من 

الُمبـادرات والتحالفـات الصناعيّة التقنيّة لزيادة القيمـة الُمضافة للُمنتجات والرفع من تنافسـيّتها. وتأمل المدينة 

أن يُسـِهم تنفيـذ ُمبادراتها فـي تعزيز بناء منظومـة وطنيّة فاِعلة للعلـوم والتقنيّة واالبتكار، تؤّدي إلى اسـتثمار 

ُمخرجات البحث الِعلمّي والتطوير التقنّي في الصناعة. وسوف يؤّدي التعاون في تنفيذ تلك الُمبادرات بين المدينة 

والجامعات ومراكز البحوث واالبتكار في الَمملكة، بمشـيئة اللّه، إلى إحداث نقلة نَوعيّة في مسـيرة البحث الِعلمّي 

والتطوير التقنّي فيها. 
الدكتور تركي بن سعود بن محّمد آل سعود

رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيّة



كما هو واضح في هذا التقرير الشـامل، والجديد في منهجه وموضوعاته وغاياته في الوقت نفسـه،  فإّن العالَم 

يشهد منذ عقوٍد عّدة ثورة معرفيّة هائلة شملت مجاالت الحياة كافّة، واتّسمت  بتسارعها المذهل، وانتشارها الواسع، 

وتطبيقاتها العديدة، وما زالت تتِحفنا كّل فترة بتجلّيات ِعلميّة رائعة، وابتكارات تقنيّة متميّزة، وتَعدنا بآفاٍق رحبة ال 

يعلم أحد حدودها ومداها، لكّنها سـتكون - دونما شـّك - ركيزًة لطفرة واِعدة في تطّور الجنس البشـرّي ورقيّه على 

كَوكبنا يصفه البعض »بالروبو- إنسان«.

 لكـّن هذه الثورة الَمعرفيّة التي يشـهدها العالَم المتقـّدم، لم تواكبها في العالَم العربّي خطـواٌت ُمماثلة لها في 

تسارُعها الكبير؛ إذ ما زالت هناك فجوة حضاريّة وتكنولوجيّة كبيرة بيننا وبينه تتّسع باطّراد، وما زالت خطواتنا نحو 

التقّدم الِعلمّي والَمعرفّي تتسم ببطٍء شديد، على الرّغم من أنّنا حاليّاً أفضل بال شّك من الوضع الذي عشناه في العقود 

ث عن التحّوالت األبرز في مجـاالت البحث الِعلمّي والتطّور  القليلـة الماضية. وهذا ما تطـرَّق إليه التقرير، حين تحدَّ

التكنولوجّي وآليّات التكيّف العربّي الحالّي والمستقبلّي مع هذه التحّوالت.

إّن اإلبداعـات الَمعرفيّة العربيّـة التي تألَّقت في أوج ازدهار الحضارة العربيّة واإلسـالميّة ما بين القرنَين الثامن 

والرابع عشـر الميالديّين، لم تتوقّف في العصور التي تلتها، والسيّما خالل القرنَين األخيَرين، وهذا يدّل على أّن األّمة 

عة؛ فثّمة عدٌد  العربيّة لم تخُل يوماً من األيّام من نُخبٍة من الُعلماء والمفّكرين الَمعرفيّين. وهنالك حاليّاً بَوادر مشـجِّ

ُمضاعف من الُعلماء العرب البارزين الذين يعملون في أرقى المؤّسسات الِعلميّة واألكاديميّة في الدول المتقّدمة، وهذا 

بل والوسائل، وتشجيعهم  ما يَسـتدعي من مراكز البحث الِعلمّي العربيّة االسـتفادة من جهودهم وعطائهم بشتّى السُّ

على العطاء الِعلمّي لبلدانهم العربيّة. وهذا ما أشـار إليه التقرير حين تحّدث عن ضرورة اسـتغالل طاقات االنتشـار 

ور الذي  العربّي الّناِشـط في مجاالٍت مـن العلوم والتكنولوجيا واالبتكار تعود بالّنفع علـى بلدانهم، وعن تعظيم الدَّ

يُمكن لتجّمعات الِعلميّين والتكنولوجيّين الرسـميّة وغير الرسـميّة أن تقوم به في مجاالت البحث الِعلمّي والتطوير 

التكنولوجّي وتَنمية المجتمعات المحلّية.

ويقع على عاتق الحكومات العربيّة تشـجيع الشـركات العاِملة في القطاع الخاّص علـى البحث الِعلمّي والعطاء 

الَمعرفـّي، عن طريق أمور عّدة، منهـا اإلعفاء الضريبّي، وتَهيئَة البنية التحتيّة الُمناِسـبة، وتوجيه اإلنفاق نحو تَلبية 

أولويّـات التطّور والنهضة في الدول العربيّة. وقد أشـار التقرير إلى ذلك عند الحديث عن تشـخيص أوضاع البحث 

الِعلمـّي والتطوير التكنولوجّي وأنشـطة االبتكار في عدد مـن الدول العربيّة، وعن وجود ما يُسـّمى “وثائق رؤية” 

وَضَعها عدٌد من الدول العربيّة لُمواكَبة الُمستجّدات الِعلميّة والتكنولوجيّة. لكّن ُمعظم تلك الوثائق – كما ذكر التقرير 

قة للواقع والتطلّعات الُمناِسبة ألحوال تلك الدول. - لم تستند إلى دراسات معمَّ

علـى أّن خالصة النتائج التي اسـتقيتها مـن عملي الطويل في عدٍد من المنظّمات والمؤّسسـات الِعلميّة الوطنيّة 

واإلقليميّـة والعالَميّـة، والتي تطرَّق هذا التقرير إلى َمالِمح كثيرة منها، وأكَّد عليها فـي َمواِضع عّدة،  تُظِهر أْن ليس 

هناك من حلٍّ سـحرّي لنهضـة األّمة العربيّة خالل فترة وجيـزة؛ إذ علينا االجتهاد والُمثابَـرة، وطَرْق جميع األبواب، 

ـير في مسـاٍر واحٍد فقط،  واغتنـام جميع الفرص، والتغلّب على جميع المعّوقات التي تحول دون اإلبداع، وعدم السَّ

ور العلمّي للُمواِطن ليكون جميع أبناء المجتمع مشـاركين في عمليّة النهضة، والسـيّما مع انتشـار  والتركيز على الدَّ

َمواِقـع التواصـل االجتماعّي واإلمكانـات الكبيرة الني تتمتّع بها. وذلـك كلّه من أجل تَْهِيئَة األجـواء والبيئة الُمالئمة 

لتكاُمل مختلف عناصر النهضة الحضاريّة الشـاملة التي يرنو إليها الوطن العربّي وينشـد أبناؤه تحقيقها، لينعموا 

باألمن واألمان واالستقرار والرخاء. وهذا لن يتحقَّق من دون نظاٍم تعليمّي متطّور وُمستنير يُواكِب مستجّدات العصر 

وتحّديات التنمية الُمستداَمة في القرن الحادي والعشرين، ويُسهم في بناء مستقبل اإلنسان العربّي على هذا الكوكب.

الدكتور عدنان شهاب الّدين

المدير العاّم لمؤّسسة الكويت للتقّدم الِعلمّي



يمّر العالَم العربّي بمرحلة َحرِجة تَستدعي التفّكر والعمل الدؤوب لتغيير الَمسار. ولقد كان لي الشرف أن أنقَل 

ما حصدتُه من َمعرفة في الواليات المتّحدة األميركيّة إلى أرجاء الوطن العربّي كلّه؛ فَشـمل ذلك من ضمن ما شـمل، 

تدريَب عدٍد من شـباب العرب ليعودوا إلى بلدانهم ويُشـاركوا في النهضة الَمنشـودة فيها؛ وما ذلك إاّل لقناعتي بأّن 

المشـكالت التنمويّة التي نعانيها، مثل مشكالت المياه والتصّحر واسـتثمار َموارِد األرض واألمن الغذائّي وسواها، 

هي تحّديات جوهريّة، لن نجد لها حلوالً إاّل عبر الَمنهج الِعلمّي، واالسـتثمار في الَموارِد البشـريّة العربيّة، والسـيّما 

الشـبابيّة منهـا، واالنفتاح على اآلخـر، والعمل الجّدي لالسـتفادة، دونما تحّفظ، من تَجـارب الُمجتمعات المتقّدمة 

وخبراتها.

من هنا يُسـعدني أن تُصِدر »مؤّسسة الفكر العربّي« تقريرها العاشر حول واقع أنشطة البحث الِعلمّي والتطّور 

التكنولوجّي واالبتكار. 

اعتبَـرت المؤّسسـة، في أغلبيّـة تقاريرها التسـعة الماضية، أّن منظومـة التعليم والبحوث هي من المؤّشـرات 

األساسيّة الّدالة على الواِقع العربّي واستشراف ُمستقبله. لذا احتوى التقرير الحالّي دراسات مميَّزة طاَولت ُمختلف 

جوانب التعليم العالي والبحوث والتنمية، وشـملها في بوتقة غنيّة وُمتكاِملة تهجس بهموم الحاضر العربّي واآلتي 

من األيّام.

للتقرير هذا ميزٌة الِفتة قوامها َعرْض األجندة العالَميّة للتنمية الُمستداَمة، ومن ثّم التحليل واالستشراف؛ فما َورَد 

فيه يركِّز على اسـتراتيجيّة االلتزام العربّي بتحقيق األهداف، ودْعم االسـتثمار الُمستدام للَموارِد الطبيعيّة والحفاظ 

عليها  لألجيال الُمقِبلة.

في هذا التقرير ثّمة ما يفيد العرب جميعاً، وبخاّصة المؤّسسات الحكوميّة واألهليّة وصّناع القرار. أّما تَوصياته، 

قة للواقع تتيح بَدورها استشـراف الحلول واالسترشـاد  فتنطـوي علـى رؤية موضوعيّـة َمبنيَّة على دراسـات ُمعمَّ

بالتجارب العالَميّة التي أثبتت جدواها. 

هكذا، وانطالقاً من غنى طرحه، ال بّد لهذا التقرير من أن يحتّل الحيَّز الذي يستحّقه سواء على مستوى اهتمامات 

المسـؤولين الحكوميّيـن، أم على المسـتويَين األكاديمـّي والبحثّي. كما أدعو وسـائل اإلعالم المسـموع والمقروء 

والقائمين على مشاريع التنمية العربيّة إلى االهتمام بالتقرير، نظراً للفائدة التي يُمكنهم جنيها منه، وخصوصاً في 

ُمبادراتهم الَمبنيَّة على التوّجهات العلميّة الرصينة التي جاء بها.

ر لمؤّسسـة الفكر العربّي ُمبادرتهـا القيّمة هذه، وأتمّنى أن يصل هذا التقرير، في ما يتضّمنه من دراسـاٍت  أقـدِّ

ِعلميٍّة جاّدة، إلى أكبر شـريحة من القرّاء. ولَسـوف أكون سـعيداً للغاية إذا ما رأيته يوماً بين أيدي أحد المسؤولين 

الّناِفذين في أّي دولة عربيّة، أو إذا ما جادلني أحُد الوزراء بمضمونه وتوّجهاته.

فاروق الباز

عالم أميركّي من أصل مصرّي



الِعلم والتعليم ُهما مفتاَحْي المسـتقبل بالنسـبة إلى كّل أّمة من األُمم وبالنسبة إلى كّل جيٍل أيضاً. إنّهما يشّكالن 

ضرورًة للتعامل مع المشـكالت الطبيعيّة واالجتماعيّة وإلتاحة النمّو االقتصادّي وُمواكَبة التكنولوجيا. وقد أصبحت 

األهّمية المركزيّة للِعلم أكثر وضوحاً مع تسـاُرع التطّور التكنولوجـّي وتزايُد الحاجة إلى قراراٍت قائمة على العلوم 

من جانب الحكومة، والمجتمع المدنّي، وقطاع األعمال.

هذه األهّمية السـاطعة للِعلم أصبحت أكثر فائدة للدول العربيّة بشـكٍل خاّص، نظراً إلى إمكانات التنمية الهائلة 

الُمتاحة لها في مجاالت محو األّمية العلميّة وتعليم العلوم والبحث العلمّي. ويُعتبر إجراء دراسـة منهجيّة عن وْضع 

العلـوم فـي العالَم العربّي نقطَة بدايٍة ضروريّة، وال بّد بالتالي من الثّناء على جهود »مؤّسسـة الفكر العربّي« التي 

أعّدت هذا التقرير.

العلوم في المحّصلة مشروع دولّي، ووفقاً للويس باستور: » فهي ال وطن لها، ألّن الَمعرفة تنتمي إلى اإلنسانيّة 

جمعاء، وألنّها الشـعلة التي تُضيء العالَم«. لذا، ال يكفي تطوير الروابط وتقويتها بين األنشـطة الِعلميّة في العالَم 

العربّي فحسب، بل ال بّد أيضاً من إنشاء روابط ِعلميّة متينة بين الدول العربيّة والعالَم. في هذا اإلطار أيضاً، يشكِّل 

هذا التقرير الصاِدر حول العلوم عن »مؤّسسـة الفكر العربّي«، خطوًة أولى أساسـيّة لجهة وْضع العلوم في العالَم 

العربّي في سياق المعايير الدوليّة. 

في نهاية المطاف، سـيكون التكامل الِعلمّي العقالنّي العالَمّي والمنطقّي أساسـيّاً لمستقبل كَوكبنا، ولمستقبل 

الجنس البشرّي في آن.

البروفسور جورج طانيوس الحلو

جامعة باسادينا- كاليفورنيا
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يَسـتعرض هذا الفصل بإيجاٍز شـديد أداء اقتصادات البلدان العربيّة خالل السـنوات 

ماً ُمعطيات حول البطالة والفقر، والسيّما أّن هذه االقتصادات شهدت  القليلة الماضية، مقدِّ

تراُجعاً ملموسـاً حتّى قبل نشوء االضطّرابات األخيرة ما أّدى إلى ازدياد األزمات اإلنسانيّة 

والمعيشيّة التي يعاني منها ُمواطنو البُلدان العربيّة. 

ويتناول هـذا الفصل أيضاً أهّم البنى والمؤّسسـات الَمعنيَّة بالبحـث الِعلمّي العربّي، 

د نقاط القّوة والضعف في أبرز ُمبادراتها وأثرها الُمباشـر علـى التنمية والَموارد  ويُحـدِّ

العربيّة. كما يرصد نِتاج المؤّسسـات العاِملة  في حقـول العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، 

من أبحاٍث منشـورة في الدوريّات الدوليّة وبراءات االختراع، ويُناقش توزّعها على البلدان 

العربيّة ومجاالت االختصاص والمؤّشـرات المتّصلة بأثرها على الصعيد الدولّي على مدى 

العقَدين الماضيَين. وتُشـير ُمقارَنة النمّو في األبحاث وبراءات االختراع في الدول العربيّة 

مـع االتّجاهـات العالَميّة، وكذلك تلك التي أظهرها أقـرب جيرانها، إلى الحاجة للعمل على 

جبهـات عديدة، مـن تخصيص َموارِد، وحـّل التناقضات التنظيميّة، فضالً عن سياسـات 

واسـتراتيجيّات تنفيذيّة في المستقبل، تُعزِّز إسهامات أوسـع وأكثر عمقاً للبحث الِعلمّي 

وتطوير التكنولوجيا وتحفيز االبتكار في مجاالت التنمية الوطنيّة.

في ما يتعلّق بالتعليم العالي والنماذج الُمسـتقبليّة التي يجدر بالبلدان العربيّة تبّنيها 

أيضاً، يؤكّـد الفصل التوقّعات بأّن جميع منظومات التعليم العالي ســتمّر خالل العقود 

الُمقبلة بتحّوالت ُمستمرّة واسعة النطاق، تتعّدى َمديات تناميها الذي شهدته في الماضي، 

لتتناول تغيّرات نَوعيّة عديدة، منها االستجابة األكثر ُمالَءمة الحتياجات السوق والمجتمع، 

والتنّوع  الجريء في التخّصصات الُمتاحة، والتشـديد على االلتزام بأنظمة الجودة  ونُظم 

ـبل الُمتاحة لتوفير التعليم العالـي عبر الحدود،  االعتمـاد األكاديمّي، ناهيـك بازدياد السُّ

بحيـث تتطلّـب هذه التحّوالت من البلدان العربيّة العمل الجاّد لترشـيد سياسـات التعليم 

العالـي بغية تحسـين أدائه وفعاليّته وتحقيق االسـتخدام األمثل للَمـوارِد الُمتاحة، ماّدية 

كانت أم بشريّة، واسـتبدال اإلدارة البيروقراطية بُنظٍم أكثر مرونة تبتغي تحفيز الُمبادرة 

سـة لتعليٍم  وتطوير أسـاليب التعليـم والتعلّم، وتبّنـي مفاهيم الجـودة واالعتماد المؤسِّ

ُمستدام، باعتبارها عناصر جوهريّة في منظومات التعليم العالي.

مقّدمة
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أّما عن العلوم االجتماعيّة العربيّة، فقد تّمت اإلشارة إلى أبرز المشكالت التي تُواجهها، 

مـع إبداء تخّوف مـن أن تنتهي الُمجتمعات العربيّة، بذهنيّتهـا الُمحاِفظة، وحرصها على 

نظرٍة لإلنسان لذاته ولَغيره، حبيسة مرجعيّات ال تقبل التطّور، وعلى الّرغم مّما تبديه من 

ُممانَعة للتغيير، إلى االنجراف القسرّي أمام تغيّراٍت كاسحة ُمرتَقبة. بينما يبدو من المؤكّد 

أّن تحّول هذه المجتمعات طَوعاً سـيُمّكنها مـن االنخراط اإليجابّي في بناء َمعرفة كَونيّة، 

مـع ما يفترضه ذلك من ضرورة تخلّيها عن كثيٍر من تناقضاتها الضمنيّة وتعزيز هويّتها 

بالُمشرِق من تراثها بدل الُمظلِم منه. فالمجتمعات العربيّة لن تتمّكن من مواكَبة التحّوالت 

الَكونية الكبرى الكاسحة، إن هي بقيت جاهلًة ما يجري في ثناياها؛ إذ ال بّد لها من تكوين 

مدارس عربيّة في العلوم االجتماعيّة واألنثروبولوجيا من جهة، واالستثمار في اإلنسانيّات 

واآلداب مـن جهة ثانية، لتنمية الوجدان الفردّي والَجمعّي، وتحقيق االنسـجام الضروري 

فـي العالقات الُمجتمعيّـة. ويتناول الفصل أخيراً أبرز ما يعتري مسـيرة البحوث الِعلميّة 

من تجاوزات وعدم التزام بالمبادئ األخالقيّة على الصعيَدين العالَمّي والعربّي وما ُوضع 

من ضوابط للبحث الِعلمّي وآليّات لحماية جهود الباحثين واألكاديميّين ومؤّسساتهم. كما 

يدعو إلى رْسـم سياسات تفصيليّة ألخالقيّات البحث الِعلمّي في مجاالت العلوم اإلنسانيّة 

والطبيعيّـة الُمختلفة، ويعرض ألبرز الُمبادرات الوطنيّة واإلقليميّة لتبّني شـرعة المبادئ 

األخالقيّة للبحوث الِعلميّة الّضامنة لمصداقيّة الفئات المعنيَّة في المجتمع وسالمتها.
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مؤّسساته.. َموارِده وُمخرجاته

البحث الِعلمّي في الدول العربّية 

د. عمر البزري
ُمستشار  في دراسة سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار والتنمية الُمستداَمة – سورية

شهدت البلدان العربيّة أيّاماً أفضل بكثير من تلك التي تمّر بها في الوقت الرّاهن، حيث تسود 

اضطّرابات سياسـية وصراعات مسـلّحة في أربعة منها على األقّل؛ هذا فضالً عن أحداث العنف 

األخـرى في المنطقة وحولها منذ أكثر من عقد من الزمن. كما أّن آثار األزمة االقتصادية العالَمية 

أواخر العقد الماضي أصابت من دون ريب اقتصادات جميع البلدان العربيّة بطريقة أو بأخرى. 

وشعرت جميعها، بصورة مباشرة وغير مباشرة، بآثار هبوط أسعار النفط في مطلع هذا العقد.

يمثّل تحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية إحدى الغايات الرئيسة لمنظومات العلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار في جميع بلدان العالَم. بل يمكن القول إّن السعي لحيازة ُمدخالت ِعلميّة 

وتكنولوجيّـة ولتحفيـز االبتكار ال يضع أهداف التنمية الشـاملة والُمسـتداَمة في مركز االهتمام 

ـلم األهلـي الذي تفتقده  ال بـّد أن يؤّدي إلى تفاقم األوضاع المعيشـية وعرْقَلة السـعي نحو السِّ

بلـدان عّدة في المنطقة اليوم. لذا ُصّمم هذا الجزء من التقرير ليتناول َمالمح التنمية االقتصادية 

واالجتماعيـة في البلدان العربيّـة كمقّدمة لُمعالجة القضايا التي أعاقت، ومـا زالت تعيق، تقّدم 

القـدرات الِعلميّة والتكنولوجية لهذه البلدان فـي مضمار االبتكار، والتي تتجلّى بتراُجعٍ ملموس 

في مسيرتها التنموية بأشكاٍل عّدة1. 

1 - التنمية االقتصاديّة في البلدان العربّية

قُّدر مجموع سّكان البلدان العربيّة في العام 2014 بأكثر من 392 مليون نسمة، أي 5.3 في 

المائة من سـّكان العالَم، وُهم من أكثر سـّكان العالم شباباً. ومن المؤكّد أّن هذا يَُعّد بمثابة نعمة 

في ظّل الظروف العاديّة. لكن بالنسبة إلى بلدان عربية عّدة تعاني من مؤّسسات حكومية قاصرة 

وخدمات اجتماعية محدودة أو معدومة، ونُظم تعليمية عفا عليها الزمن، فإّن سـّكانها الشـباب 

قـد تحّولـوا من عبٍء ُمرِهٍق إلى خطٍر داِهم. وكما يبيّن الشـكل )1.1(، فقد بلغ تعداد السـّكان 

الذين تقّل أعمارهم عن 14 سـنة في الدول العربيّة معّدالت تفوق بكثير المتوّسـط   العالَمي. كما 

تّم االعتماد في هذا الجزء على المصادر التالية:  1
االستراتيجيّة العربيّة للبحث الِعلمّي والتكنولوجّي واالبتكار 

http//:www.alecso.org/newsite.24-56-07-06-04-2016/html.
Country Reports. Produced by the Economist Intelligence Unit in March 2017. Downloaded in April 
2017. 
www.eiu.com.
Human Development Report 2015. United Nations Development Programme.
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يُلحظ تفاوٌت كبير في توزيع السّكان والَموارِد االقتصادية في البلدان العربيّة، حيث يتفاقم هذا 

التفاوت في البلدان األقّل َدخالً بسبب ارتفاع معّدالت اإلعالة.

وقـد بلغ الّناتِـج المحلّي اإلجمالي للبلـدان العربيّة في العام 2014 نحـو 6 تريليون دوالر 

أميركـي، أي 5.8 في المائـة من الّناتِج المحلّي اإلجمالي لبلدان العالَم جميعاً في العام ذاته. غير 

أّن كاّلً مـن الّناتِـج المحلّـي اإلجمالي وتعداد السـّكان يختلفان اختالفاً كبيراً مـن بلد عربّي إلى 

آخـر. وهكذا، ففي حين بلغ نصيـب الفرد من الّناتِج المحلّي اإلجمالي السـنوي قرابة 174 ألف 

دوالر أميركي في قطر، ينخفض ليُداني 450 دوالراً أميركيّاً في الصومال. وقد تكون  أوجه عدم 

المساواة القائمة هذه أفدح بين المناطق والفئات االجتماعية الُمختلفة من ضمن البلدان العربيّة. 

تتوزّع قيَم الّناتِج المحلّي اإلجمالي والَموارِد المرتبطة به بشكٍل غير متساٍو بين البلدان العربيّة. 

وهكذا، وبحسـب مـا يُبيِّن الجدول )1.1(، فـإّن دول مجلس التعاون الخليجـي تولِّد ما يقارب 

55 في المائة من إجمالي الّناتِج المحلّي في البلدان العربيّة، بينما تشـّكل حوالى 14 في المائة 

فقط من مجموع سّكانها. كما أّن توزيع الثروة ضمن البلدان العربيّة يعاني مثالب ُمزمنة، حيث 

تتعّدى قيَم مؤّشـر جينـي 70 في المائة في نصف البلدان العربيّـة، وتُقارب أو تتجاوز 80 في 

المائة في سـبعة بلدان هي مصر، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وُعمان، والَمملكة العربيّة السعودية 

وُجزر القمر.

تعداد السّكان )٪ من اإلجاميل(
الّناتِج املحّل اإلجاميل )٪ من 

اإلجاميل(

19.8313.2بالد الشام

34.2115.95مرص والسودان

24.6913.24شامل أفريقيا

13.7455.92دول مجلس التعاون الخليجي

7.531.68دول رشق أفريقيا واليمن

ُعنصر الشباب 
هو األكثر تعدادًا 

بين كتلة ُمواطني 
البلدان العربّية، 
وهذا الواقع ُيَعّد 

نعمة في ظّل 
الظروف العادّية،  

غير أّن غلبة 
الشباب في بلدان 
عربية دون أخرى 
يتحّول من عبٍء 
ُمرِهٍق إلى خطٍر 

داِهم 

تبدل النسبة المئوية لتعداد السكّان دون سن الرابعة عشرة في الدول العربّية والعالم شكل رقم 1-1
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ومّمـا ال ريب فيه أّن الفسـاد يُفاقم معضـالت التنمية إلى أبعد الحدود. وكما يشـير تقرير 

التنافسـّية العالَمي للمنتدى االقتصادي العالَمي الخاّص بالفترة 2016 – 2017، فإّن الفساد 

كان مـن بيـن العوامل األكثر إشـكالية في جميع البلـدان العربيّة تقريباً. حيـث حلّت دول مثل 

موريتانيـا ولبنان والجزائر والكويت والمغرب وتونس في أعلى القائمة بالرجوع إلى مؤّشـرات 

يتّم من خاللها تقييم تأثير الفسـاد على األنشـطة االقتصادية. كما لحظت دراسـة اسـتقصائية 

أجراهـا المنتـدى االقتصادي العالَمـي حاالٍت ُمخيِّبة نتيجـة الُمحاباة والمحسـوبية في قرارات 

المسـؤولين الحكوميّين. فِمن بين 188 بلداً شـملتها هذه الدراسة ُصّنفت ستة بلدان عربية، هي 

لبنان والكويت والجزائر وتونس وموريتانيا والمغرب، عند أو دون المركز الخمسين2. 

وإلى حّد كبير، لم تؤّد الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني في بلدان مثل الكويت 

وُعمان والبحرين وقطر والَمملكة العربيّة السـعودية إلى تحقيق أثرها المنشـود، على الّرغم من 

توافر الُمدخالت الِعلميّة والتكنولوجية الاّلزمة، وعلى الّرغم من توافر األطر البشرية التي يُمكنها 

م تفسـيرات عّدة لهذا األمر، لعّل أكثرها إقناعاً وأقلّها تداوالً، هو ارتباط  مؤازرة هذا التحّول. وتقدَّ

سياسـات التنمية بنماذج َريعيّة تسـيطر على جوانـب الحياة االقتصادية. ففـي كثيٍر من بلدان 

يع الّناجم من  المنطقة، وليس في دول الخليج العربي فقط، يرتبط النشاط االقتصادي بجْمع الرَّ

مختلف المصادر، ومنها الثروات الباطنية والمساعدات الخارجية وما يتسّنى من بنود الميزانيّات 

الوطنية، من قبل السـلطة السياسـية وتوزيعه على نحو يكفل استمرار األوضاع القائمة. وتَضع 

د التوازن القائم. ولذلك،  هذه النماذج حدوداً قاسية على توّسع النشاط االقتصادي بأنماٍط قد تهدِّ

تعاني المؤّسسـات الصناعية الّناشئة، التي يعوَّل عليها اسـتثمار ُمدخالت العلوم والتكنولوجيا 

الُمستحدثة ونْشرها، من تحّديات جّمة في سعيها لُمنافسة الُمنتجات المستورَدة.

تشـير اإلحصاءات الُمتاحة إلى أّن قيَم الّناتِج المحلّي اإلجمالـي الجماعي للبلدان العربيّة قد 

ازدادت علـى مدى عقَدين من الزمن منذ العام 1990 بمعّدالت ُمماثلة للمتوّسـط العالَمي، وذلك 

بحسـب ما يشـير الشـكل )1.2(. إاّل أّن معّدل نمّو الّناتِج المحلّي اإلجمالي للبلدان العربيّة منذ 

مطلع العقد الحالي كان أقّل بقليل من المتوّسط العالَمي. نظراً لعوامل منها:

أنظر أيضاً الورقة الخاّصة باالبتكار في الفصل الثالث من التقرير.  2

في محاوالتها 
لتقليص البطالة، 
فتحت حكومات 
عربّية األبواب 
لتوظيف أكبر 

عدٍد من الشباب 
في مؤّسسات 
القطاع العاّم ، 
م  بحيث َتضخَّ

تعداد موّظفي هذا 
القطاع على نحو 

الفت، ففي بلٍد 
كالعراق مثاًل ارتفع 

عدد الموّظفين، 
من 1.1 مليون في 

العام 2004 إلى 
نحو 3.5 مليونًا 
في العام 2014

نمو حّصة الفرد من الّناتِج المحلّي اإلجمالي في الدول العربّية والعالَم )1990 - 2013(  شكل رقم 1-2
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- تباطؤ االقتصاد العالَمي؛

- انخفاض أسـعار النفـط التي تؤثّر على متوّسـط الّناتِج المحلّي اإلجمالـي للدول العربيّة 

جميعها، وفََشل ُمعظم الُمبادرات التي رمت إلى تنويع َمصادر الدخل؛

- تراُجع النشـاط االقتصادي بسـبب االضطرابات اإلقليمية بشـكٍل عاّم، فضالً عن النزاعات 

المسـلّحة في ليبيا وسـورية واليَمن والعراق، التي أّدت إلى كوارث إنسـانية واقتصادية، وكذلك 

تداعي األوضاع األمنية في كلٍّ من مصر وتونس. 

ال شّك أّن التحّول نحو نَماذج للتنمية تستند إلى اقتصادات إنتاجيّة يولِّد فُرصاً أوسع للَعمالة. 

لذا تتطلَّب معظم البلدان العربيّة مستويات أفضل مّما هو ُمتاح اآلن على هذا الصعيد، من تعليٍم 

وتدريٍب يسـمحان باكتسـاب فَيٍض من الُمدخالت الِعلميّة والتكنولوجية واسـتثماره؛ إذ إّن هذه 

األمور هي من الشروط الرئيسة التي ينبغي على خطط التنمية والرؤى المستقبليّة تأمينها.

1-1 البطالة والفقر في البلدان العربّية

تمثّل البطالة مشـكلة حاّدة في جميـع البلدان العربيّة، وبخاّصة بين الشـباب والخّريجين. 

وفي محاوالتها لتقليص البطالة، فتحت الحكومات في عدد من البلدان العربيّة األبواب لتوظيف 

أعداٍد أكبر من الشـباب ضمن مؤّسسـات القطاع العاّم، سـواء من الخّريجيـن أم غيرهم، بحيث 

تَضخَّـم تعداد موظّفي القطاع العاّم، فـي العراق مثالً، من 1.1 مليون في العام 2004 إلى نحو 

3.5 مليوناً في العام 2014. بينما أفادت دائرة اإلحصاءات األردنية بأّن معّدل البطالة في األردن 

ارتفـع إلى نحو 15.8 في المائة في الربع الثالث مـن العام 2016، أي بزيادة قدرها أكثر من 2 

في المائة عن أواخر العام 2015. وقُّدر معّدل البطالة في مصر بنسبة 12.5 في المائة في العام 

2016، أي بزيادة تتراوح بين 2.5 و3.5 في المائة عن مستواه قبل العام 2011. وكانت معّدالت 

البطالة بين الشـباب والنسـاء قد بلغت مسـتويات غير مقبولة حتّى قبل أحداث العام 2011. إذ 

بلغت البطالة بين الشـباب نحو 25 في المائة. بينما أشـارت تقديرات للعام 2014 إلى معّدالت 

بطالة بين الشباب بلغت 42 في المائة تقريباً.

وقد تفاقمت أوضاع الفقر في البلدان العربيّة، وبخاّصة في البلدان التي عانت من نزاع مسلّح 

وانهيار األمن. فبينما أشارت الَمراجع إلى أّن تعداد َمن يعيشون دون خّط الفقر، في العراق مثالً، 

ر في العام 2008 بربع سـّكانه، فإّن  هذه النسـبة ال بد أنّها أضحت أكثر فداحة. هذا علماً بأّن  قُدِّ

الفقر كان ُمنتشـراً في المناطـق الريفية ضمن بلدان عربيّة عّدة. ففي السـودان مثالً قّدر البنك 

الدولي النسـبة اإلجمالية للفقراء بحسـب خطـوط الفقر الوطنية بنحو 46.5 فـي المائة. بينما 

جعلت هذه التقديرات الفقَر في المناطق الريفية بقرابة 58 في المائة، وفقاً للمعايير ذاتها3.

1-2 تحّوالت وتحّديات ُمقبلة 

خضعـت األحـداث التي وقعت بدايـَة العقد الحالي فـي تونس، وما رافقها، ومـا تالها، من 

اضطرابات أكثر عنفاً في عدٍد من البلدان العربيّة األخرى، لدراسـات تحليليّة قام بها صحافيّون 

وباحثون كُثُر. وتُمثّل النقاط التالية أبرز ما يُمكن اسـتخالصه منها حول مسـبّبات االنتفاضات 

التي شهدتها هذه البلدان ودوافعها:

3 World Bank’s Development Indicators. Data generated in February 2016. Accessed in March 

2016 from: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators. 

في ما خّص 
رت  الفساد، تصدَّ

دول مثل موريتانيا 
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والكويت والَمغرب 
وتونس أعلى 

القائمة، وبرزت 
بة  حاالت ُمخيِّ

نتيجة الُمحاباة 
والمحسوبّية في 

قرارات المسؤولين 
الحكومّيين. فِمن 

بين 188 بلدًا 
ُصّنفت سّتة بلدان 

عربّية: لبنان 
والكويت والجزائر 
وتونس وموريتانيا 

والمغرب، عند 
أو دون المركز 

الخمسين 
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- تزايُـد التوقّعات االجتماعيـة واالقتصادية لُمواطني البلدان العربيّة مع إدراٍك أعمق لسـوء 

إدارة بلدانهم التي تسـود المحسـوبية والفسـاد الكثير من َمرافقها، مقارنة بعدٍد من البلدان في 

أنحاء العالَم.

- سـقوط عدٍد من الشـباب فريسـة الحركات الدينية التـي انتهجت أيديولوجيّـات متطرّفة 

وتفسـيرات مشـوِّهة للدين اإلسـالمّي. وذلك مع غياب إمكانيّات للُمشـاركة في العمل السياسي 

المشروع، ووجود أحزاب سياسية إّما خاضعة للنخبة الحاكِمة أو ُمتحالِفة معها.

- تبعات عدم المساواة في توزيع الدخل، الذي قاَم بَدوٍر ربّما كان أفدح من الفقر الُمدقع في 

سلسلة االنتفاضات التي بدأت مع تونس ثّم انتقلت إلى جيرانها.

- التقّدم في تكنولوجيا االتّصاالت الذي مّكن الُمتظاهرين من تنظيم حركات االحتجاج، على 

الّرغم من التدابير التي اتّخذتها السلطات في بعض البالد مثالً.

ع أن تكشـف التحّديات التي تُواجـه صانعي سياسـات التنمية  وعلـى األمـد القريب، يُتوقَـّ

االقتصاديـة واالجتماعيـة وما يتّصل بها من سياسـاٍت لتنميـة القدرات الِعلميّـة والتكنولوجية 

وتحفيز االبتكار في بلدان شـمالي أفريقيا العربيّة، الحاجة إلى إدارة الَموارِد العاّمة واسـتعادة 

الخدمات األساسـية وتحسـينها، وتوفير فرص عمل، بينما تفتقر بلدان عّدة إلى سلطات مركزيّة 

قديرة وال تمتلك إاّل في ما ندر ما يعوِّض عنها على صعيد المجتمعات المحلّية. 

أّمـا فـي األمد األبعد، فتتمثّـل أبرز التحّديـات بالحاجة إلى تطوير األطر المؤّسسـية والبنى 

األساسـية الاّلزمة القتصاٍد أكثر تنّوعـاً يتجاوز الَموارِد الّناجمة عن اسـتثمار الثروات الباطنية، 

من جهة أولى، ويبني عليها بصورة أفضل مّما سبق، من جهة ثانية. وذلك بتوطين مجموعة من 

الصناعـات والخدمات المتّصلة بهذه الثروات. وال ريب أّن كلتا هاتَين المجموعتَين من التحّديات 

بة ومن ثّم تطويعها  ستسـتفيد إلى أبعد الحدود من اكتسـاب ُمدخالت تكنولوجية جديدة ومجرَّ

وتطويرهـا من قبل مؤّسسـات للبحوث الِعلميّـة والتطوير التكنولوجّي كـي تتالءم مع ظروف 

اسـتخدامها. وسيكون للمخطّطات الرامية إلى إنشـاء حاضنات األعمال الُمباِدرة والبنى الّداعمة 

لهـا أكبـر األثر في خلق فُرص عمل فـي المراكز الحضريّة واألرياف، وذلـك من ضمن ُمبادرات 

تَضمن االلتزام بأهداف التنمية االجتماعية واالقتصادية الُمستداَمة والشاملة، وتُسهم في تنفيذها 

السلطات المحلّية، تؤازرها كلّما أمكن هيئات المجتمع المدني. 

1. 3 ُمالحظات ختامّية

يشـير عدٌد من الدراسـات التفصيليّة ألوضاع التنميـة االقتصادية واالجتماعيـة في البلدان 

العربيّة إلى أّن غلبة الريعيّة في نُظم اإلدارة يَُعّد سـبباً رئيسـاً لكثيـٍر من العلل التي تعاني منها 

التنميـة االجتماعية واالقتصادية العربيّة وما رافق ذلك من تقّدم نحو اكتسـاب الَمعارف الِعلميّة 

والتكنولوجيـة وتحفيـز االبتكار واسـتثمارها. وبينما يصعب تفكيك هـذه النماذج خالل فترات 

قصيرة، ينبغي أن تُسـهم الجهود الجـاّدة للتحّول نحو تنمية قطاعـات إنتاجيّة وَخدميّة، تعتمد 

ضمن حدوٍد مرسـومة على الَمـوارِد الطبيعية، وتتبّنى ُمدخالت ِعلمية وتكنولوجية ُمسـتحدثة، 

بتجاُوز كثيٍر من العقبات. كما ال بّد أن تسـعى سياسـات التنمية في المسـتقبل لنْشـر ُمدخالت 

العلوم والتكنولوجيا وترويج االبتكار على صعيد الُمجتمعات المحلّية، بحيث يتسّنى لها اإلسهام 

في توليد فُرص جديدة للعمل وُمكافحة الفقر.

تفاقمت أوضاع 
الفقر في البلدان 
العربّية، وبخاّصة 

في البلدان التي 
عانت من نزاع 
مسلّح وانهيار 

األمن؛ ففي 
السودان، قّدر البنك 

الدولي النسبة 
اإلجمالية للفقراء 

بنحو 46.5 في 
المائة، بينما جعلت 

هذه التقديرات 
الفقَر في المناطق 
الريفية بقرابة 58 

في المائة
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سّية الَمعنيَّة بشؤون العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 2 - البنى المؤسَّ

كانـت بالد الشـام وبالد ما بين النهريَن ووادي النيل وشـمال أفريقيـا َموطن كثيٍر من ُدور 

العلـوم والصناعـة لقرون َمَضت. وَحـَوت فاس في المغرب، والقيروان في تونس، ونواكشـوط 

فـي موريتانيا، وقسـنطينة في الجزائـر، وطرابلس في ليبيا، والقاهرة واإلسـكندرية في مصر، 

والخرطـوم وأم درمان في السـودان، معاهـد وَمكتبات يعود تاريخها إلى مئات السـنين. إاّل أّن 

التاريخ الحديث لهذه البلدان شـهد، كما هي الحال في العديـد من البلدان النامية، اعتماداً وثيقاً 

ست في لبنان  على نُظم التعليم والبحث الغربيّة. وخالل العقود األخيرة من القرن التاسع عشر تأسَّ

بفضل ُمبادرات اإلرساليّات األميركيّة واألوروبيّة، وفي أوج ُمواَجهة دول الغرب مع اإلمبراطورية 

ها ُمواطنو الدول الُمجاورة لعشرات السنين الستكمال  العثمانية، مجموعة من المعاهد الجامعيّة أمَّ

تحصيلهم الِعلمّي. بينما أُحدثت َمعاهد للتعليم العالي في مصر والعراق وسـورية خالل العقود 

األولـى مـن القرن الماضي وفقاً لنمـاذج الجامعات البريطانية والفرنسـية. وفي جميع األحوال 

لم يشـهد كثيٌر من هذه الجامعات أنشـطة مكثّفة للبحث الِعلمّي خـالل العقود األولى التي تلت 

إنشاءها. إاّل أنّها تمّكنت جميعها خالل القرن الماضي من بناء قدرات ملموسة للبحث الِعلمّي في 

عدد من المجاالت، شـملت في البداية قضايا الصّحة العاّمة والدراسـات االجتماعية والتاريخية، 

عت لتشمل مجاالت عديدة منها ما تناول قضايا تمّس التنمية الزراعية بوجه الخصوص.  ثّم توسَّ

بينما لم تَنل البحوث في مجاالت العلوم االجتماعية عناية كبيرة في أيٍّ من الَمراحل. 

تَعرض الفقـرات التالية ُمعطيات ُمقتَضبة حول مؤّسسـات العلـوم والتكنولوجيا واالبتكار 

في عدٍد من البلدان العربيّة، وذلك بالتركيز على المؤّسسـات التي تقوم بأنشـطة البحث الِعلمّي 

وتطوير القدرات التكنولوجيّة ودعم أنشطة االبتكار.

2. 1.  األردن

فضـالً عـن الجامعـات، تبرز من المؤّسسـات األردنيـة الرئيسـة المعنيَّة بوْضع سياسـات 

الِعلـم والتكنولوجيـا واالبتكار وتنفيذ أنشـطة البحث والتطوير اثنتـان: المجلس األعلى للعلوم 

م الفقرات التالية استعراضاً موجزاً حولهما. والتكنولوجيا والجمعيّة الِعلميّة الَملَكيّة. تقدِّ

2 . 1 . 1 . المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا

أُنشـئ المجلس األعلى في العام 1987 كمنظّمة حكوميّة لوْضع السياسـات الرامية إلنشاء 

قواعـد ِعلميّـة وتكنولوجيّة تُسـهم فـي ُمعالجة أولويّـات التنمية االجتماعيـة واالقتصادية في 

األردن. وكُلّـف المجلـس – ولديه الكثير من القدرة الكاِمنة ويرأسـه األمير الحسـن بن طالل، 

ويشـمل في عضويّتـه ثمانية وزراء -  أيضـاً بتحديد أولويّـات العلـوم والتكنولوجيا وتمويل 

أنشـطة البحـث والتطوير في مجـال العلوم والتكنولوجيـا. وتتطلّب رؤيـة المجلس األعلى أن 

يحقِّـق األردن االعتـراف الدولّي بما ينجز عند حدود الَمعارف اإلنسـانية، وبالقدرة على تطبيق 

ُمخرجات البحوث التي يُجريها في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية الُمسـتداَمة. وتشمل 

مهّمة المجلس األعلى صياغة السياسـة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، واسـتراتيجيّات تنفيذها، 

فضـاًل عن الخطط والبَراِمج ذات الصلة. فضالً عن ذلك، يقـوم المجلس األعلى بتعزيز التفاعل 

بين مجتمـع العلوم والتكنولوجيا، وقطاعات اإلنتاج والخدمات، والحكومة كما يدعم اسـتثمار 

ُمخرجـات األبحاث علـى الصعيد التجـاري من خالل دعم االبتـكار وريادة األعمال وتسـويق 

التكنولوجيا.

ال بّد أن تسعى 
سياسات التنمية 

في المستقبل لنْشر 
ُمدخالت العلوم 
والتكنولوجيا 

وترويج االبتكار 
على صعيد 
الُمجتمعات 

المحلّية العربّية، 
بحيث يتسّنى لها 
اإلسهام في توليد 

ُفرص جديدة للعمل 
وُمكافحة الفقر
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2.1.2. الجمعية الِعلمّية الَملكّية

سـت الجمعيّة الِعلميّة الَملكيّة األردنيّة في العام 1970. ويشـير بيان الرؤية إلى سعيها  تأسَّ

م من خدمات ِعلميّـة وتكنولوجيّة، وما تقوم به  لتشـجيع التغيير التكنولوجي من خـالل ما تُقدِّ

أيضـاً من أنشـطة ترمي إلى اكتسـاب التكنولوجيا فـي مجاالت تقع من ضمـن أولويّات التنمية 

الوطنية. وفي سـياق ُمتابعة العناصر الُمختلفة لرسـالتها، تذكر الجمعيّة أنّها تستفيد من إقامة 

شـراكات اسـتراتيجيّة وُمنِتجة سـعياً لبناء اقتصـاد قوّي وُمسـتدام قائم علـى الَمعرفة. تُعتبر 

الجمعيّة الِعلميّة الَملكيّة حاليّاً أكبر مؤّسسـة بحثيّة تطبيقيّة ومزّود للخدمات الفّنية في األردن؛ 

حيـث يعمل أكثر من 600 موظّف ضمن سـبعة مراكز ومعاهد تتركَّز اهتماماتها على الشـؤون 

البيئيّة وهندسـة البناء وتكنولوجيا المعلومات. كما أحدثت الجمعيّة حاِضنة لمؤّسسات األعمال 

الُمبادرة في مشاريع هندسية وصناعية. 

وتشـمل المصادر الرئيسـة لَمـوارِد الجمعيّـة الماليّة الرسـوم التي تتقاضاهـا نظير القيام 

بالخدمات الفّنية، فضالً عن عقود الدراسـات وعقود األبحاث التي تُجريها بناًء على طلب جهات 

مسـتفيدة فـي القطاَعين العـاّم والخاّص. كما تتلّقى الجمعيّة ُمسـاهمة سـنويّة مـن الحكومة 

وتبّرعات من مؤّسسـات محلّية ومسـاعدات فّنيـة من الحكومات األجنبيـة والمنظّمات اإلقليمية 

والدولية. 

3.1.2. االبتكار وحاضنات مؤّسسات األعمال األردنّية 

تبّنت وزارة التخطيط بالتعاون مع المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا فكرة إنشـاء المركز 

الوطنـي لالبتكار للتعامـل مع مجمل القضايـا الُمرتبطة باالبتكار على الصعيـد الوطني، حين 

شـاركت ِفرٌق من هاتَين الجهتَين بوْضع االسـتراتيجيّة الوطنية لالبتكار 2013 – 2017. وقُّدم 

طلـب إلى البنـك الدولي في تشـرين األّول / أكتوبر 2013 لتقديم الَعون الاّلزم إلنشـاء المركز 

تحـت مظلّـة المجلس األعلى. والفكرة الكامنة وراء إنشـاء مؤّسسـات غير ربحيّـة كهذا المركز 

تعود أساسـاً إلى اإلدراك بأّن نجاح المؤّسسات الَمعنيَّة باالبتكار يتطلّب تنسيق أنشطتها وتقييم 

أثرها الجماعي وتعديل مسـاراتها كلّما دعت الحاجة. وفي جوهر األمور، فإّن المركز ذو طبيعة 

استشارية وتنسيقية. 

أحدثـت الجامعة األردنية أيضاً حاِضنة لدْعم مشـاريع تجارية وزراعية، كما أنشـأت جامعة 

فيالدلفيـا بعدئـٍذ حاضنات لمؤّسسـات األعمال وحـَذت جامعات أخرى حذوهـا، حيث تتضّمن 

جامعتا اليرموك ومؤتة وجامعة البترا اآلن فعاليّات ُمماثِلة، كما أُحدثت حاضنة من ضمن منطقة 

الحسن الصناعية. وكما أشير في دراسة أجريت في العام 2009 من قبل الوكالة األلمانية للتعاون 

التقني )GTZ(، تبرز الحاجة إلى تمويٍل مسـتقّر، وإجراءات إلدارة الجودة والتقييم المستمّر في 

مشاريع احتضان مؤّسسات األعمال في األردن. 

4.1.2.  منظّمات إقليمّية ودولّية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار يستضيفها األردن

 سـعى األردن عبر العقود الماضية لالستفادة من ِصالته الدولية وَموقعه بين الدول العربيّة 

وفي الشـرق األوسـط من أجل القيام بَدوٍر محـورّي على عدٍد من الجبهات. ونجح باسـتضافة 

منظّمـات إقليمية للتنمية االقتصادية. كما اسـتضاف مؤّخراً مشـروَعين إقليميّيـن لدْعم العلوم 

والتكنولوجيا وأدوارهما في التنمية البشرية. وهما مركز اإلسكوا للتكنولوجيا وُمختبر »سيسامي« 

لدراسات اإلشعاع السنكروتروني وتطبيقاته.

تّم إنشاء المركز من قبل لجنة األُمم المتّحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا. واستضافه 

وفقًا لنماذج 
الجامعات 
البريطانّية 

والفرنسّية، أُحدثت 
َمعاهد للتعليم 

العالي في مصر 
والعراق وسوريا 

خالل العقود 
األولى من القرن 
الماضي، وفي 

جميع األحوال لم 
يشهد كثيٌر من 

الجامعات العربّية 
أنشطة مكّثفة 
للبحث الِعلمّي 
خالل العقود 

األولى التي تلت 
إنشاءها 
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األردن منـذ العـام 2011. وتضّمنت أنشـطة المركز تعزيز البحـث الِعلمّي ونْقـل التكنولوجيا 

واالبتـكار بهدف تعزيـز التنمية االجتماعيـة واالقتصادية في البلدان األعضاء فـي اللّجنة، التي 

تضّم حاليّاً 18 بلداً عربيّاً في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

أّمـا مختبر سيسـامي فيختّص بالبحث عن تفاعل اإلشـعاع الكهرومغناطيسـي المكثّف مع 

الماّدة. وقد اتّخذت منظّمة اليونسكو خطوات إلنشاء هذا المرفق منذ العام 1999 كمختبٍر بحثّي 

مستقّل يرمي إلى تعزيز فُرص التعاون الِعلمّي وتوطيد دعائَم للسالم من خالل التعاون الِعلمّي. 

نت تأّخر تشييد األبنية الضرورية لعمله، فضالً عن فقدان  تعرَّض المشـروع لنكسـات عّدة، تضمَّ

اثَنين على األقّل من الباحثين اإليرانيّين، يُزعم أنّهم قُتلوا من قبل ُعمالء إسـرائيليّين في َهجمات 

ُمنفصلة. 

كمـا يسـتضيف األردن أكاديميّـة العالَم اإلسـالمي للعلوم، وهـي منظّمة ِعلميّـة دوليّة غير 

ربحيّة تعمل كمستشـار لُدول منظّمة التعاون اإلسالمي في نِطاق سياسات العلوم والتكنولوجيا 

واالبتكار وتطبيقاتها لغرض تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية الُمستداَمة.

2. 2.  لبنان

2. 2. 1. مؤّسسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في لبنان

لعـب موقع لبنان الجغرافي وتنّوعـه الديني ومجتمعه المفتوح وتقاليده بصورة عاّمة أدواراً 

مهّمًة في تطّوره كمركز لألنشطة الثقافية والتعليمية في الشرق األوسط، وذلك منذ أواخر القرن 

التاسـع عشر. فأُنشـئت جامعات عّدة في لبنان من قبل جمعيّات تبشيريّة في النصف الثاني من 

القرن التاسـع عشر، وشيَّد البعض منها منشآت لألبحاث في العلوم الطبيّة والتكنولوجيا واآلثار 

مـن بين مجاالت أخرى. وعلى الّرغم من أّن االضطّراب السياسـي والحرب األهليّة أعاقا أنشـطة 

التعليـم العالـي والبحث الِعلمّي، إاّل أّن لبنان يتمتّع بِنسـب مرتفعة من السـّكان الحاصلين على 

الشـهادات الثانوية والجامعية، كما يمتلك ذخيرة ال تُستغّل كما ينبغي من الِعلميّين والُمهندسين 

والُمبادريـن اللّبنانيّيـن فـي كثيٍر من بلدان الشـتات أو االنتشـار. ويتمتّع قسـٌط ال بأس به من 

مؤّسسات التعليم العالي بفعاليّات بحثيّة مجهَّزة بشكٍل معقول ذات صالت متينة بَمرافق للتعليم 

العالي والبحث الِعلمّي في الخارج.

2. 2. 2. المجلس الوطنّي للبحوث الِعلمّية

أُنشـئ المجلس في العام 1962 على نسق »المركز الوطنّي للبحث الِعلمّي« الفرنسّي، ليقوم 

بَدور المؤّسسة المركزيّة المسؤولة عن وْضع السياسات الِعلميّة واإلشراف على تنفيذها. وُوضع 

تحت سـلطة رئيس مجلس الوزراء بينما ُمنح االسـتقالل اإلداري والمالي. وقد قام المجلس منذ 

إنشـائه بوظائف استشـارية وإدارية أساسـية يلّخصها اإلطار )1.2(. ويتمتّع المجلس بمكانة 

مرموقـة بين المؤّسسـات الَمعنيّـة في لبنان والمنطقـة إلى حّد حصوله في العـام 2013 على 

الجائزة األولى التي يقّدمها البنك اإلسالمي للتنمية ألفضل مركز بحث ِعلمّي في الدول اإلسالمية. 

ومـن اإلنجازات التي حّققها المجلس مؤّخراً اعتمـاده وإصداره في تّموز/ يوليو 2016 »ميثاق 

األخالقيّات والمبادئ التوجيهية للبحث الِعلمّي في لبنان«. وال تخفى الحاجة إلى مثل هذا الميثاق 

في ضوء األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي تسود لبنان والمنطقة بشكٍل عاّم. 

3.2.2.  دعم االبتكار ومؤّسسات األعمال الرائدة في لبنان

من جهة أخرى تقوم بعض المؤّسسـات في لبنان بدعم االبتكار أساسـاً ألنشـطة مؤّسسات 

تمّكنت الدول 
العربّية خالل 
القرن الماضي 
من بناء قدرات 
ملموسة على 

مستوى البحث 
الِعلمّي في 

مجاالت عّدة، 
شملت في البداية 

قضايا الصّحة 
العاّمة والدراسات 

االجتماعّية 
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التنمية الزراعّية 



37مؤّسسة الفكــر العربـي

ّول
األ

ل 
ص

لف
ا

البحوث العلمّية والتعليم العالي 
رافعة االبتكار والتنمية

م دعماً ُمباشـراً وغير مباشـر لتحسـين األداء االقتصادي  األعمـال الصغيرة والمتوّسـطة، وتقدِّ

 ،)Berytech(ولتوليـد فرص جديـدة للعمل. من هذه المؤّسسـات، القطب التكنولوجـي بريتك

ومؤّسسة كفاالت التي تختّص بتقديم القروض الميّسرة لمؤّسسات األعمال الُمباِدرة.

ـع الحقاً ليضّم »بريتيك  ـس القطب التكنولوجي بريتك مطلَع العقد الماضي، وتوسَّ وقد تأسَّ

للتكنولوجيا والصّحة« و«بريتيك بارك الرقميّة«. ويستضيف بريتك نحو 90 شركة ناشئة، فضالً 

عن 200 شـركة تقوم أنشـطتها على تطوير ُمنتجات وخدمات تكنولوجية وترويجها، كما تدير 

حقائـب من رأس المال االسـتثماري تبلغ قيمتها 61 مليون دوالر أميركـي، قّدمتها بنوٌك لبنانية 

رئيسـة لالسـتثمار بإنشـاء مؤّسسـات ُمبادرة، بدْعٍم من مصرف لبنان المركزّي. ويُشير موقع 

بريتيـك إلـى تقديم مسـاهمات فّنية ومالية ألكثر من 3000 شـركة، ما أّدى إلى إنشـاء 1,500 

وظيفة. 

سـت كفاالت في العقد األّول من القرن الحالّي لُمسـاعدة مؤّسسات األعمال الناشطة  كما تأسَّ

فـي مجاالت تشـمل الصناعة والزراعة والسـياحة والِحرف التقليديـة والتكنولوجيّات المتقّدمة 

م كفاالت ضمانات  للحصـول على التمويل الاّلزم إلطالق أنشـطتها مـن البنوك التجارية. وتقـدِّ

لقروض المؤّسسـات الناشـئة بناًء على دراسـات جدوى وخطـط عمل ُمتكاملـة توثّق جوانب 

النشاط الُمقترح. 

ومن المؤّسسـات والبَراِمج الوطنيـة الّداعمة لمنظومة البحوث واالبتـكار، مصلحة األبحاث 

الِعلميّة الزراعية التي تعمل على تطوير التقنيّات الزراعية وإدخال أصول نباتية وحيوانية قادرة 

على التكيّف مع الظروف المناخية المستجّدة وُمقاِومة لألمراض واألوبئة. 

م برنامج » ليرا«، المدعوم من جمعيّة الصناعيّين اللبنانيّين  وفي مجال تشـجيع االبتكار، يقدِّ

والمجلس الوطني للبحوث الِعلميّة ووزارة الصناعة ومصرف لبنان و10 جامعات عاّمة وخاّصة، 

حوافـز ماّديـة ومعنوية لطاّلب كلّيات الهندسـة والعلوم لتفعيل التعاون مـع الصناعة اللّبنانية 

واإلسهام في تأمين قيمة ُمضافة وتنافسيّة إلنتاجها.

كما تبرز برامج ثنائيّة عّدة داعمة للبحوث مع فرنسـا )برنامج سـيدر( الذي دعم منذ إنشائه 

في العام 1996 ما يزيد على 500 مشـروع بحث ُمشترك بين لبنانيّين وفرنسيّين، بلغت قيمتها 

َحَوت فاس 
في المغرب، 

والقيروان في 
تونس، ونواكشوط 

في موريتانيا، 
وقسنطينة في 

الجزائر، وطرابلس 
في ليبيا، والقاهرة 
واإلسكندرية في 
مصر، والخرطوم 

وأم درمان في 
السودان، َمعاهد 
وَمكتبات يعود 

تاريخها إلى مئات 
السنين

يقـوم المجلس الوطنّي للبحث الِعلمّي بصياغة سياسـة العلوم والتكنولوجيـا واالبتكار الوطنيّة بالتعاون مع 

عدد من المؤّسسـات المعنيَّة في لبنان، ضمـن القطاَعين العاّم والخاّص. بينما تهـدف الَمهاّم التنفيذيّة التي 

يقوم بها إلى اإلشـراف على تنفيذ السياسـة الوطنيّة، ودعم أنشـطة البحث الِعلمّي ضمن المراكز التي يشرف 

عليها مباشرًة، فضالً عن مراكز البحوث داخل اإلدارات الحكوميّة ومؤّسسات التعليم العالي في أنحاء لبنان.

ومـن خالل بَرنامج ُمنح التعليـم العالي، يقوم المركز بَدوٍر مهمٍّ في تعزيز رأس المال البشـرّي في مجموعة 

واسـعة من مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار. وعلى الّرغم من أّن رسالة المجلس كانت محصورة مبدئيّاً 

بدعـم البحوث في العلـوم البحتة والتطبيقيّة، فقد تّم توسـيع نِطاق مهاّم المجلس في العام 2004 لتشـمل 

العلوم االجتماعيّة واالقتصاديّة واإلداريّة والقانون واللّغويات والتاريخ وأخالقيّات البحث الِعلمّي.

ن فضالً عن إسهام الدولة )50 %(  وقد بلغت ميزانيّة المجلس في العام 2017، نحو  16 مليون دوالر، تتضمَّ

ل من البَراِمج الدوليّة واألوروبيّة وعائد الخدمات الِعلميّة  عم المحصَّ إسهام الجامعات اللّبنانية في بَرامجه والدَّ

ص المجلس نحو 80 في المائة من ميزانيّته لتمويل األنشطة  التي يؤّديها للقطاَعين العاّم والخاّص. كما يخصِّ

البحثيّـة  لمراكزه األربعة )الطّاقة الذّرية، واالستشـعار عن بُعد، والجيوفيزياء، وعلـوم البحار( وبَرامجه مع 

صة لتغطية الحّصة اللّبنانيّة في المشاريع األوروبيّة. الجامعات في الداخل والخارج، والُمساهمات المخصَّ

َمهاّم المجلس الوطنّي للبحوث الِعلمّية إطار رقم 1-2
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حوالـى 8 مليـون يورو)ُمناصفة بين الحكومتَين اللّبنانية والفرنسـية(، فضالً عن تعاون بصيَغٍ 

ُمشـابهة، ولكن أقّل أهّمية على الصعيد المادي، مع إيطاليا منذ العام 2008، ومع سورية خالل 

الفترة من 2005 وحتّى 2010.  

2. 3.  فلسطين

تمتلك فلسـطين عـدداً محدوداً من مؤّسسـات العلـوم والتكنولوجيا واالبتـكار، من أبرزها 

الجامعات والمؤّسسـات البحثيّة التي أنشأتها خالل العقود القليلة الماضية، فضالً عن أكاديميّة 

م الفقرات التالية لَمحـة موجزة عن جامعات  فلسـطين للعلوم والتكنولوجيـا )PALAST(. تقدِّ

فلسطين والمؤّسسات البحثيّة الّناشطة لديها.

2. 3. 1. الجامعات ومؤّسسات التعليم العالي الفلسطينّية

يحتـوي ِقطاع غزّة ثماني جامعات وكلّية جامعيّـة وعدداً من الكلّيات التقنيّة، في حين تضّم 

الضّفة الغربيّة تسع جامعات فضالً عن عدٍد من الَمعاهد والكلّيات التي يكرَّس بعضها للدراسات 

الدينيّة والفنون والثقافة. وقد تسـّنى لسـّكان الضّفة الغربيّة الوصول إلى المؤّسسات التعليميّة 

بشـكٍل عاّم، وإلى مؤّسسـات التعليم العالي، في وقٍت سـبَق بكثير نظراءهم فـي غزّة؛ إذ كانت 

منظّمات تبشـيريّة عّدة قد أنشـأت كلّيات للتعليم المتوّسط   والثانوي في فلسطين التاريخيّة في 

أواخر القرن التاسع عشر. كما أُنشئت مؤّسسات التعليم العالي المرموقة، مثل جامعات بيرزيت 

وجامعـة النجاح، في الضّفة الغربية منذ عقود عّدة. والضّفـة الغربيّة هي حاليّاً َموطن لجامعة 

الُقدس المفتوحة، التي تضّم 19 كلّية وَمراكز ُمنتشـرة في َمواقع عّدة في الضّفة الغربيّة وغزّة، 

م َدورات التعليم العالي لقرابة 56 ألف طالِب في مجموعة متّسـعة نسبيّاً من التخّصصات،  وتقدِّ

بما في ذلك التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، والزراعة، والتعليم.

2. 3. 2. المؤّسسات البحثّية

 يُدرِج الجهاز المركزّي لإلحصاء الفلسـطينّي اثنتَين وعشـرين مؤّسسة من ضمن مؤّسسات 

الدراسـات والبحوث في فلسـطين. وتفيد البيانات المنشـورة حول هذه المؤّسسات أّن معظمها 

مكرَّس لدراسات وأبحاث التنمية االجتماعية والشؤون الدينية. وتتناول أنشطة بعض المؤّسسات 

البحثيّة مسـائل تتعلّق بَموارد المياه والبيئة، ما يُسِهم في فهٍم أفضل للَموارد وأنماط االستهالك 

ضمـن إطـار أنشـطة التنمية. ويبـدو أّن عدداً من المؤّسسـات يقـوم بدراسـاٍت وبحوث حول 

موضوعـات ترتبط ارتباطاً مباشـراً باكتسـاب القـدرات الِعلميّة والتكنولوجيّـة، وما يتّصل بها 

من أنشـطة اقتصادية. وتتناول أنشـطة هذه المؤّسسات مسـائل تتّصل بتنمية القدرات الِعلميّة 

والتكنولوجيّة في مجاالت تشمل البيئة والمياه والتربة والزراعة والطّاقة وتكنولوجيا المعلومات.

2. 4. سورية

 أُنشئت في سورية خالل النصف الثاني من القرن الماضي مجموعة من المؤّسسات المكلَّفة 

بتوليد الَمعارف الِعلميّة والتكنولوجية واكتسـابها ونْشـرها واسـتثمارها؛ حيث أُنشـئ المجلس 

األعلـى للعلوم فـي وقٍت مبّكر مـن خمسـينيّات القرن الماضـي، بينما أُحدث مركز الدراسـات 

والبحـوث الِعلميّـة والمعهد العالي للعلـوم التطبيقية والتكنولوجيا في سـبعينيّات ذلك القرن. 

وشهد العقد األّول من القرن الحالي إنشاء »وزارة الدولة لنقل التكنولوجيا وتنميتها« التي أُلغيت 

بعد فترة وجيزة من الزمن وتولَّت »وزارة االتّصاالت والتكنولوجيا« جوانب من مهاّمها. وتّم كذلك 

إنشـاء عدٍد من المؤّسسـات الحكومية والمنظّمـات غير الحكومية خالل العقـد األّول من القرن 

فضاًل عن 
الجامعات، َتبرز 
مؤّسستان من 

المؤّسسات 
األردنّية الرئيسة 
ة بوْضع  الَمعنيَّ
سياسات الِعلم 
والتكنولوجيا 

واالبتكار وتنفيذ 
أنشطة البحث 

والتطوير: المجلس 
األعلى للعلوم 
والتكنولوجيا 

والجمعّية الِعلمّية 
الَمَلكّية
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البحوث العلمّية والتعليم العالي 
رافعة االبتكار والتنمية

الحالي كي تقّدم الدعم لمؤّسسـات األعمال الصغيرة والمتوّسـطة التي تتّخذ من االبتكار ِمحوراً 

ألنشـطتها. وعلى الّرغم من المحاوالت الرامية إلى إنشـاء مؤّسسـات جديدة للِعلم والتكنولوجيا 

واالبتـكار، فضالً عن وْضع اسـتراتيجيّات للنهوض بالقدرات الِعلميّـة والتكنولوجيّة وكذلك في 

مضمار االبتكار ومناقشـتها، بما في ذلك ما تّم بصدد صياغة البعض من خطط التنمية الوطنية 

األحـدث عهـداً، ما زال هناك الكثيـر مّما يتعيَّن القيـام به من قبل مجموعة واسـعة النطاق من 

المؤّسسات المعنيَّة.

2. 4. 1. مراكز األبحاث الزراعّية في سورية

سـورية هي المقّر الرئيس لمركَزين من مراكز البحوث الزراعيّة الدولية؛ وُهما المركز الدولّي 

للبحـوث الزراعيـة في المناطق الجافّـة )إيكاردا(، والمركـز العربّي لدراسـات المناطق الجافّة 

واألراضـي القاحلة )أكسـاد(. ويُعالِج هذان المركزان قضايا تتعلّـق باإلنتاج الزراعّي، فضالً عن 

التنميـة االجتماعية واالقتصادية في األرياف. وتتمتّع إيكاردا بسـجّل حافٍل في مضمار البحوث 

الزراعيـة والتنميـة الريفية، حيـث قامت بأدواٍر رائـدة في إدخال عـدٍد من التقنيّـات الُمبتَكرة 

للمنطقة. وقد أّدى تعاون إيكاردا وأكسـاد مع مراكز البحوث الزراعية الوطنية بصورة عاّمة إلى 

نتائج إيجابية.

2. 4. 2. الهيئة العليا للبحث الِعلمّي

من المؤّسسات التي استُحدثت خالل العقد الماضي، الهيئة العليا للبحث الِعلمّي تحت مظلّة 

رئاسـة مجلس الـوزراء. وتتألّف الهيئة من ثالثة مكّونات رئيسـة هي: المجلـس األعلى للبحث 

الِعلمّي، الذي يرأسـه رئيس الوزراء، وتضّم عضويّته وزراء عّدة، ورؤسـاء الجامعات الحكومية، 

ورؤساء البحوث الوطنية، ورؤساء الدوائر والتجارة، والصناعة، ومجلس إدارة، وأمانة عاّمة.

والهيئـة ُمطالَبـة بوْضـع توجيهـات شـاملة للسياسـة الوطنيّة للبحـث الِعلمـّي والتطوير 

التكنولوجي، فضالً عن اسـتراتيجيّات متّسـقة مع أهداف التنمية الُمسـتداَمة. كما أوكِلت للهيئة 

مهـاّم تتضّمن تنسـيق خطط البحث التي تقوم بها مؤّسسـات البحث الِعلمـّي الوطنية، وتقديم 

الُمقترحات الخاّصة بإنشاء مؤّسسات بحثيّة جديدة، فضالً عن وْضع خطط اإلنفاق على األبحاث 

بأنواعها ومتابعتها. ووفقاً لتقرير صدر في نهاية العام 2011 تتضّمن التحّديات الرئيسـة التي 

تواجه الهيئة:

• عدم وجود بيئة مواتية للبحث الِعلمّي على المستوى الوطني؛

• الحاجة إلى إصالح الترتيبات التنظيميّة من أجل اجتذاب الباحثين الموهوبين واسـتبقائهم 

الت التي تربط مؤّسسات البحث بُمستخِدمي نتاجها النهائّي ونوعيّتها. واالرتقاء بوتيرة الصِّ

ـص ما يكفي من القـوى العاِملة والَموارِد  فضـالً عن ذلك، فمـن المرّجح أّن الهيئة لم تُخصِّ

الماليّة من أجل تنفيذ مهاّمها كما قد تتطلّب الظروف التي كانت سـورية تمّر بها خالل العقَدين 

الماضيَين.

ويعـرض الشـكل )2.1( توزُّع أنشـطة الهيئة على األهداف والوسـائل الُمتاحـة لتنفيذها. 

فيشـير إلـى أّن األنشـطة الرامية إلى )أ( تنفيـذ الخطّة الخمسـيّة العاشـرة و)ب( تقديم حلول 

لمشـكالت مباشـرة، و)ج( نقل التكنولوجيا، تحصل على أوزان متسـاوية يبلغ كلٌّ منها حوالى 

20 في المائة. ويثير هذا التوزيع تسـاؤالت مثل سـبب ُمعالجة مسألة نقل التكنولوجيا على أنّها 

ُمنفصلة عن تحقيق األهداف االقتصادية أو حّل المشكالت المباشرة التي يجب أن تكون لبعضها 

جذور وتَبعات اقتصادية. وفضالً عّما سـبق، يبدو أّن عدداً كبيراً من القضايا قد ُجمع من ضمن 

استضاف األردن 
مؤّخرًا مشروَعين 

إقليمّيين 
لدْعم العلوم 

والتكنولوجيا 
وأدوارهما في 

التنمية البشرّية 
هما: مركز اإلسكوا 

للتكنولوجيا 
وُمختبر 

»سيسامي« 
لدراسات اإلشعاع 

السنكروتروني 
وتطبيقاته
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فئة »أهداف أخرى« استحوذت على 14 في المائة من المجموع. وعالوة على ذلك، بينما يفترض 

أّن أهداف الخطّة الخمسـية العاشرة تشمل تحقيق أهداف اقتصادية وأنشطة لنقل التكنولوجيا، 

يبدو أّن الهيئة تتناول هذه األهداف ضمن فئة ُمنفصلة. 

2. 4. 3.  تعزيز االبتكار وتشجيع مؤّسسات األعمال 

بالتزامـن مع خطـواٍت اتُّخذت لتحريـر االقتصاد خـالل العقَدين الماضيَين، أُنشـئ المركز 

السـوري للريادة واألعمال والصندوق السـوري للتنمية لتشجيع مؤّسسات األعمال وخلْق فرص 

للعمل. وأُطلقت لهذه الغاية ُمبادرات ُمشـترَكة من خالل مشـاريع تعاونيّة مع االتّحاد األوروبي 

والهيئات الدولية األخرى. إاّل أّن الُممارسـات البيروقراطية الموروثة والمتأّصلة عبر عقوٍد مضت 

مقترنـًة بعدم وجود تدابير للرصد والُمسـاءلة، أّدت إلى تقليص آثار هذه الُمبادرات التي ال ريب 

م جيّداً وإن كان حظّها من الَموارِد محدوداً بالنسبة إلى التحّديات القائمة.  أّن بعضها كان قد صمِّ

ويتعـاون الصندوق بصـورة خاّصة مع هيئات المجتمـع المحلّي ومنظّمـات األُمم المتّحدة 

ومؤّسسات الحكومة والقطاع الخاّص لتنفيذ بَرامج من ضمن مجاالت تتضّمن التعليم والتدريب 

الِمهنـي والتنمية الريفيّة. وفي غياِب تقييـٍم مفّصل لما أحرزته البَراِمج المذكورة أعاله، ال بّد من 

القول إنّها تحتاج إلى دعٍم أكبر بكثير مّما تنال حاليّاً كي تُحدث آثاراً ملموسة.

صة من المركز الثَنين من أنشـطته الرئيسـة،  ومـن الُمالَحظ تدنّي مسـتوى الَموارِد المخصَّ

يتعلّـق األّول بدعـِم المشـاريع الصغيرة والمتوّسـطة، والثانـي ببرامج دعم الجـودة. وعموماً، 

فقد بقيـت اآلثار االقتصادية واالجتماعية لمؤّسسـات العلوم والتكنولوجيـا واالبتكار محدودًة، 

ويرجـع ذلك إلى حّد كبير إلى تخلّف ُمزمن في أسـاليب إدارتها وتخطيط أنشـطتها، وإلى عدم 

ح إنجاز غايات محّددة من أجل التنمية  وجود سياسـة شـاملة للِعلم والتكنولوجيا واالبتكار تُرجِّ

الُمستداَمة والشاِملة. كما أّن الُمبادرات الرامية إلى بناء القدرات في مجاالت العلوم والتكنولوجيا 

التي أُنجزت من قبل المؤّسسـات والوزارات كثيراً ما كانت تُنَجز من دون تعاون أو تنسـيق بين 

المؤّسسات المعنيَّة؛ ما كان يؤّدي إلى ارتفاع تكلفتها واقتصارها على عدٍد محدود من المجاالت. 

يختّص مختبر 
سيسامي بالبحث 

عن تفاعل اإلشعاع 
الكهرومغناطيسي 
المكّثف مع الماّدة، 
وقد اّتخذت منّظمة 
اليونسكو خطوات 
إلنشائه منذ العام 

1999 كمختبٍر 
بحثّي مستقّل، لكّن 

المشروع تعرَّض 
لنكسات عّدة، منها 
فقدان اثَنين على 

األقّل من الباحثين، 
ُيزعم أّنهما ُقتال 
على أيدي ُعمالء 

إسرائيلّيين 

األوزان المخّصصـة للغايات االقتصاديّة واالجتماعّية التـي تبّنتها خطّة األبحاث 
في سورية )%( شكل رقم 2-1
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2. 5.  مصر

تضـّم مصر أكبر عدد من مراكز البحوث في المنطقة، حيـث بلغ مجموع هذه المراكز 219 

مركزاً مسـتقاّلً، و114 مركزاً ضمن الجامعات، و14 مركـزاً بحثيّاً حكوميّاً متخّصصاً. كما تضّم 

ر بمائة ألف من الِعلميّين والتكنولوجيّين يعملون ضمن نطاق متّسـع من المجاالت  مصر ما يقدَّ

النظرية والتطبيقية، ويُنشـر إنتاجهم ضمن الدوريّات المحلّية والدولية. وتضّم البنى المؤّسسية 

الحاكِمة ألنشـطة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وزارة البحـث الِعلمّي، والمجلس األعلى للعلوم 

والتكنولوجيا، وصندوق تنمية العلوم والتكنولوجيا. 

2. 5. 1.  أكاديمية البحث الِعلمّي والتكنولوجيا

قامت أكاديميّة البحث الِعلمّي والتكنولوجيا، التي تأسسـت في العام 1971، بأدواٍر محوريّة 

لتكويـن القدرات الِعلميّة والتكنولوجية على مدى العقود األربعة الماضية. وكانت مرتبطة بادئ 

ذي بدء بَمجلس الوزراء. لكْن، بعد تغييرات عّدة، والسـيّما في العام 1998، أُلحقت بمالك وزارة 

ن أعضاًء ُمعيَّنين، فضالً عن ُممثّلي المؤّسسـات  البحـث الِعلمّي. ويُدير األكاديميّة مجلٌس يتضمَّ

الكبرى المعنيَّة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار. إاّل أّن النيّة لدى تأسيسـها كانت أن يتّم انتخاب 

أعضاء األكاديميّة لعضويّة المجلس، الذي يُفترض أن يقوم بَدور هيئة استشـاريّة عليا مسـتقلّة 

تُشـرف على تنمية القدرات الِعلميّة لمصر. وأكاديميّة البحث الِعلمّي والتكنولوجيا ال تتبَع النسق 

العالَمي ألكاديميّات العلوم حيث إنّه ليس لها هيئة عاّمة تشمل أعضاءها الُمنتَخبين.

وتشـمل البَراِمـج التي أوكل لألكاديميّـة تنفيذها من أجل تعزيز االبتـكار، البَرنامج الوطني 

للحاِضنات المتخّصصة التكنولوجيّة »انطالق« الذي يهدف إلى احتضان المشاريع التكنولوجية 

الُمبتكرة لفترة سنة واحدة. ويحصل المشروع الذي يتّم اختياره على تمويل يصل إلى 150 ألف 

جنيـه مصري )8500 دوالر تقريبـاً(، فضالً عن خدمات تتضّمن تدريب الموظّفين والمشـورة 

الفّنية ضمن نظام بيئي يسمح بتشبيٍك فّعال مع الزبائن والُمستثمرين. وتشير الوثائق المتوافرة 

سـت في َمواقع جغرافيّة ُمتباينة في تخّصصات تشمل األجهزة والوسائط  إلى أّن 12 حاضنة أسِّ

المتعّددة والتعليم واألعمال الزراعية والمنسوجات والجلود والمجوهرات وصناعة األثاث.

كما أَطلقت األكاديميّة أيضاً ُمبادرة »جسـور« لتمتين أواصر التعاون بين العلماء المصريّين 

خـارج مصـر وداخلهـا. وتهدف هـذه الُمبادرة إلـى التخفيف من أثـر هجرة األدمغة بإشـراك 

الُمغتربيـن المصريّين في مجال العلوم والتكنولوجيا في مشـاريع البحـث واالبتكار التعاونية. 

وتمنح األكاديميّة سـنويّاً جوائز تبلغ قيمتهـا 750 ألف جنيه، فضالً عن جوائز خاّصة للباحثين 

في مجاالت مثل البيئة والعلوم الزراعية والهندسة والتنمية والبحوث الطبّية. 

مت لدعم مؤّسسات األعمال الُمباِدرة، وبخاّصة  وتمتلك مصر عدداً من المؤّسسـات التي ُصمِّ

تلـك التي تسـتند إلى التكنولوجيّـات الحديثة؛ إاّل أّن عـدداً ال بأس به منها أضحـى َمقرّاً لفروع 

الشـركات الدولية التي ترغب بتطوير ُمنتجات خاّصة وبترويـج ُمنتجات تكنولوجيا المعلومات 

واالتّصاالت التي طورتها في الخارج وخدماتها. ومن بين هذه المؤّسسـات مدينة البحث الِعلمّي 

وتطبيقات التكنولوجيا وشركة تنمية وإدارة القرى الذكيّة. 

2. 5. 2.  مؤّسسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في مصر

وعلـى الّرغم مـن أّن العقَدين الماضيَين شـهدا إحداث العديد من َمراكـز البحوث واالبتكار، 

ر تحقيق نتائج إيجابيّة في المستقبل  فإّن المعايير السـائدة والُممارسات عميقة الجذور قد تؤخِّ

القريـب. ويرجـع ذلك أساسـاً إلى قيوٍد تتضّمن التمويل الشـحيح لمشـاريع البحـث المرتبطة 

لعب َموِقع لبنان 
الجغرافّي وتنّوعه 
الدينّي ومجتمعه 
المفتوح وتقاليده 
بصورة عاّمة أدوارًا 
مهّمًة في تطّوره 
كمركز لألنشطة 

الثقافّية والتعليمّية 
في الشرق 

األوسط، وذلك 
منذ أواخر القرن 

التاسع عشر
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بالمشكالت االجتماعية واالقتصادية المتوطّنة، وإلى نزعة نحو الَمكاسب التجارية قصيرة األمد، 

التي تشـكِّل أُُسساً للشـراكات التي تُعقد حاليّاً في حدائق التكنولوجيا واالبتكار ومجّمعاتها مع 

الشـركات متعّددة الجنسيّات والمؤّسسـات التجارية الُمرتبطة بها. كما تضيف مشاركة متزايدة 

لمؤّسسـات القـّوات المسـلّحة في الحيـاة االقتصاديـة، وبالتالي على أنشـطة نْقـل الُمدخالت 

التكنولوجية أنماط مختلفة داخل المنظومة ونشرها واستثمارها.

ال يبدو أّن مؤّسسات حديثة العهد مثل مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا تضطّلع بمسائل ذات 

بت  صلة ُمباشـرة بتسويق نتائج البحوث، أو بحّل المشـكالت االجتماعية واالقتصادية التي تشعَّ

وطـال أمدها. والواقع أّن قدراً كبيرا من المشـاريع البحثيّة التي يجـري تناولها في هذه المدينة 

يبدو أكثر تركيزاً على مسائل تقع عند حدود الَمعارف الِعلميّة البحتة)في مجاالت تتضّمن فيزياء 

الجسيمات األساسيّة مثالً(، ومن دون إمكانات لتطبيقات ُمباشرة حتّى في المستقبل البعيد وهي 

ترتبط بالدرجة األولى بالنجاح األكاديمي لَمن يقوم بها.

ختامـاً، وعلـى الّرغم من أّن مصر سـبقت سـائر الـدول العربيّة فـي بناء قـدرات صناعية 

وتكنولوجية في القرن التاسـع عشـر، كما كانت مصر رائدة في إنشـاء أولى مؤّسسـات التعليم 

العالـي الوطنيّة في المنطقة، فإنّها لم تنجح بالوفاء بالوعـود الذي طرحتها ُمبادرات الماضي، 

والسيّما في ما يتعلّق بتحقيق صالٍت وثيقة مع قطاعات اإلنتاج والخدمات، بحيث تكفل التجديد 

الُمسـتدام، وخلْق فُرص العمـل، وتخفيف حّدة الفقر. وتشـكِّل نُظـم اإلدارة الَهرمية إلى جانب 

استراتيجيّات قطاعيّة تتغيّر باستمرار، عقبات أمام بناء القدرات في مجاالت العلوم والتكنولوجيا 

واالبتـكار. وعلـى الّرغم من قصص نجاح متفرّقة للمنظومة الوطنيّـة في مصر، فإّن العديد من 

المؤّشرات يشــير إلى إخفاقات في ُمعالَجة تحّديات محورية طرحتها وما تزال أولويّات التنمية 

االقتصادية واالجتماعية. 

2. 6.  المغرب

تتناول مديريّتان من ضمن وزارة التعليم الوطني والتعليم العالي والتدريب الِمهني والبحث 

الِعلمّي بصورة مباشـرة مسائل تتعلّق بتنمية القدرات الِعلميّة والتكنولوجية، بما في ذلك العلوم 

الدقيقـة والطبيعيـة واإلنسـانيّات، وبحوث العلـوم االجتماعية، فضالً عن تطويـر التكنولوجيا 

واالبتكار واستبصار المسـتقبل. كما تقوم اللّجنة الدائمة الُمشتركة بين الوزارات للبحث الِعلمّي 

والتنميـة التكنولوجية بَمهام تنشـد أساسـاً دعم األنشـطة الراميـة إلى تنميـة منظومة العلوم 

م الفقرات  والتكنولوجيا واالبتكار من خالل تنسـيق العمل الُمشـترك بين مؤّسسـات الدولة. تقدِّ

التالية معلومات موجزة عن المؤّسسات النشطة في دعم البحوث في المغرب وإجرائها.

2. 6. 1.  المركز الوطنّي للبحث الِعلمّي والتقنّي

س المركز في العام 1976، وكُلِّف بمهام تتضّمن ُمتابعة األنشطة واإلنجازات الوطنية في  تأسَّ

مجاالت العلوم والتكنولوجيا وتنظيم سجاّلت بها وتحديد أولويّات البحث والتطوير التكنولوجي 

مراعـاًة لالحتياجات الوطنية المبيَّنة في خطـط التنمية وتوفير خطوط عريضة لبَرامج البحوث 

الوطنيـة وما يتّصل بها من طُـرق التنفيذ والرصد، وذلك بالتعاون الوثيق مع المؤّسسـات التي 

تقوم بإجراء البحوث وتقديم المنح للبحوث.

وقد مّر المركز في بداية القرن الحالي بفترات لم يتمّكن خاللها من القيام بجميع هذه األدوار. 

ولكـْن بحلول العام 2006، أضحى جهة رئيسـة في المشـهد الوطني. ويتولّـى المركز الوطني 

في لبنان، يتمّتع 
قسٌط ال بأس به 
من مؤّسسات 
التعليم العالي 

بفعالّيات بحثّية 
زة بشكٍل  مجهَّ

معقول ذات صالت 
متينة بَمرافق 
للتعليم العالي 

والبحث الِعلمّي في 
الخارج
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انتقاء أنشـطة البحث والتطوير في المغرب وتمويلها. ويَنشـر تقارير سنويّة تتضّمن معلومات 

عن األنشـطة البحثيّة التي يمّولها والتقّدم الُمحرز نحو إنجازها. إاّل أّن آخر التقارير الُمتاحة من 

موقـع المركـز اإللكتروني يعود إلى العـام 2011. وتتضّمن فعاليّات أخرى تنشـط في مضمار 

البحث الِعلمّي والتطوير التكنولوجي ثالث مؤّسسـات هي الرابطـة المغربيّة للبحث والتطوير، 

ومعهد بحوث الطّاقة الشمسية والطّاقات الجديدة، وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيّات.

2. 6. 2.  حدائق العلوم واالبتكار في المغرب

أنشـأ المغرب مجّمعات صناعيـة وبحثيّة بناًء على توصيات خطّـة وطنية للتنمية الصناعية 

ُوضعـت لتغطّي الفتـرة 2009 – 2015. تتضّمن هـذه الخطّة التي تّم تنفيذهـا من قبل وزارة 

الصناعة والتجارة والتكنولوجيّات الجديدة، بالتعاون مع عدٍد من المؤّسسات الحكومية األخرى، 

دعـم المشـاريع الصغيرة والمتوّسـطة الحجم، فضالً عـن ُمبادرات لتحسـين األداء االقتصادي 

على نِطـاق المجتمعات المحليّة. وتَسـتثمر هذه الُمبادرات تكنولوجيـا المعلومات واالتّصاالت، 

والتكنولوجيا الحيوية. وقد اعتَبر تقريٌر صدر عن األمم المتّحدة في العام 2009 المغرَب واحداً 

من ثمانية بلدان أفريقية أقدمت على تأسيس حدائق للعلوم بناًء على سياساتها الوطنية الخاّصة 

بتنميـة قدراتها الِعلميّة والتكنولوجية. ويُعتبر المغرب إلـى جانب تونس من أكثر البلدان تقّدماً 

صة  بيـن البلدان األفريقية لجهة تأسيسـهما حدائق التكنولوجيا؛ حيث تتضّمـن الَمرافق المخصَّ

لهذه األنشطة حديقة تكنوبارك المغربية والمركز المغربي لالبتكار وريادة األعمال االجتماعية.

كما قيَّم تقريٌر، استند إلى بعثة لتقّصي الحقائق إلى كلٍّ من المغرب وتونس في العام 2013 

قامت بها رابطة احتضان مؤّسسات األعمال الهولندية4، أنشطَة احتضان مؤّسسة األعمال الرائدة 

ضمن هَذين البلَدين. ويسـلّط التقرير الُمشـار إليه الضوء على ُممارسـات يُمكن أن توصف بـ 

م من  »الترّهل الناِعم« تَسـير اإلجراءات البيروقراطية بموجبها، وتشمل مبالغ تُدفع أو َمنافع تقدَّ

مؤّسسـات األعمال أو الشـركات التي تعمل المؤّسسات لمصلحتها إلى المسؤولين مقابل تسريع 

اإلجـراءات. ويؤكّد التقرير ضـرورة اتّخاذ تدابير منها تقديم المزيد مـن الدعم للحاضنات التي 

ص للمشـروعات الُمبـادرة، والبحث  أُحدثـت ضمـن الجامعات، ورفع مسـتوى التمويل المخصَّ

عن اإلمكانات التي تطرحها بَرامج لتسـريع نمّو مؤّسسـات األعمال الُمبادرة عند توافر إمكانات 

ُمناسبة للتسويق على الساحة الدولية.

تتّجـه التدابير الرامية إلى تجديد قدرات المغرب فـي مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

نحو دعم األنشـطة الصناعيـة ذات التقنية العالية، والتي يسـتهدف معظمها أسـواقاً خارجية، 

وقد ال يتسـّنى لها تدّخل ُمباشـر يُسهم في التخلّص من المشكالت االجتماعية واالقتصادية التي 

يشـهدها المغرب. فعلى الّرغم من أنّها قد توفِّر طيفاً أوسع من الفرص لعمل خّريجي الجامعات 

والَمهرة من الفّنيين، ومن أنّها سـتؤّدي إلى إنعاش االقتصاد الوطني ما قد يوفِّر للحكومة َموارد 

إضافيّة قد تنجح بتوظيف قسـط منها لتقديم خدمات من ضمن نطاق أوسـع لعاّمة الشعب، إاّل 

أنّها ال تُعالج بصورة مباشرة جذور المشكالت االقتصادية واالجتماعية التي يعاني منها المغرب، 

والتي ينجم جلّها عن انتشاِر الفقر وعدم المساواة. 

وَخلص مشـروع تقرير للبنـك الدولي صدر في العام 2009 إلـى أّن المغرب يعاني » نقاط 

ضعف عّدة في منظومة االبتكار«. ومع الَموارِد الشحيحة المتوافرة للبحث والتطوير بشكٍل عاّم، 

4 Dutch Incubation Association )DIA(.

في مجال تشجيع 
م  االبتكار، يقدِّ
برنامج » ليرا«، 

المدعوم من 
جمعّية الصناعّيين 

اللبنانّيين 
والمجلس الوطني 
للبحوث الِعلمّية 
ووزارة الصناعة 
ومصرف لبنان 
و10 جامعات 
عاّمة وخاّصة، 
حوافز ماّدية 

ومعنوية لطاّلب 
كلّيات الهندسة 
والعلوم لتفعيل 

التعاون مع 
الصناعة اللّبنانية 

واإلسهام في 
تأمين قيمة 

ُمضافة وتنافسّية 
إلنتاجها
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بة  ال بـّد من االعتماد، إلى حـّد بعيد، على القدرة للوصول إلى ُمدخـالت ِعلمية وتكنولوجية ُمجرَّ

مـن الَمصادر المختلفة، ومـن ثّم تكييفها بحيث تتالءم مع الظروف المحلّية لالسـتثمار قبل أن 

يتّم نشرها، وربّما إعادة إنتاجها من أجل تحسين أدائها االجتماعي واالقتصادي. وال ريب في أّن 

هذا يفترض تبّني أنماط معيَّنة من أنشـطة البحـث والتطوير قد تختلف في العديد من َمالمحها 

عن تلك التي تستهدف إنتاج الَمعارف وما قد تسفر عنه من ُمنتجات وخدمات ابتداء من الصفر.

فـي ما يتعلّق بقطـاع الزراعة بخاّصة، من الضروري أن تولي الُمبادرات الُمسـتقبلية تعزيز 

أدوار العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في تنمية المغرب اهتماماً أكبر مّما مضى بالعوامل الهيكلية 

المتأّصلـة في القطاعات التقليدية، مثل صغر حجم أغلبيّة الملكيّات في القطاع الزراعي، وغياب 

الصناعـات الثانويـة الُمرتِكـزة على ُمنتجـات القطاع. وال بـّد بهذا الصدد من تمكين الشـركات 

الزراعيـة الصغيرة من الوصول إلى ُمدخالت تكنولوجيّة جديدة، فضالً عن تيسـير التحّول نحو 

محاصيل ذات قيمة مضافة أعلى.

2. 7.  تونس

أنشـأت تونس المعهد الوطنـي للبحوث الِعلميّة والتقنية في العـام 1983 على غرار المركز 

الوطني للبحث الِعلمّي في فرنسـا. وتشـمل مهاّمه تنفيذ بَرامج البحث، والُمشـاركة في تطوير 

البحـث الِعلمّي والتقني، ودْمـج نتائج البحوث في المنظومة االقتصاديـة واالجتماعية، وتعزيز 

الشـراكة والتعاون بيـن الجامعات والمؤّسسـات الصناعية في مجاالت البحـوث، وتقييم نتائج 

البحوث وآثار استثمارها في مجاالت االقتصاد.

2. 7. 1.  أمانة الدولة للبحث الِعلمّي والتكنولوجيا

سـت في تونس العام 1991 أمانة دولة للبحث الِعلمّي والتكنولوجيا تحت مظلّة رئاسـة   تأسَّ

نـت مهاّم األمانة صياغة سياسـة وطنية للبحوث واالبتكار تتماشـى مع األولويّات  الـوزراء. تضمَّ

االجتماعيـة واالقتصادية الوطنية، وُمراقَبة العمل على تنفيذها من خالل ُمراجعة أنشـطة الجهات 

المعنيَّة وتنسيق األنشطة الُمشترَكة المتّصلة بمنظومة العلوم والتكنولوجيا بين الوزارات. وساعدت 

األمانـة فـي قيادة عدد من البَراِمج البحثيّـة وتمويلها، بما في ذلك »بَراِمـج التعبئة الوطنية« التي 

نـت الصناعة والزراعة ومصايد  أطلقتهـا األمانة في العام 1992، والتي اسـتهدفَت قطاعات تضمَّ

األسـماك والبيئة وتوليد الطّاقة، والَحوسـبة واالتّصاالت السلكية والاّلسـلكية، والرعاية الصّحية، 

فضـالً عن البحوث االجتماعية واالقتصادية. إاّل أّن أنشـطة بَراِمج التعبئة أوِقفت في العام 1998، 

مت دعماً لحوالى سـتمائة مشـروع بلغت قيمته 20 مليون دوالر أميركي. ويُشار إلى أّن  بعد أن قدَّ

مخّصصات قطاعات الزراعة والرعاية الصّحية والُمستحضرات الصيدالنية بلغت نحو 67 في المائة 

مـن هذا المجموع. وقد قامـت األمانة أيضاً بَدوٍر ِمحوري لزيادة مخّصصات البحث والتطوير إلى 

قرابة واحد في المائة5 من الّناتِج المحلّي اإلجمالي بحلول نهاية عام 2004. وقد قاربت تونس هذا 

الهدف لكّن التقّدم نحو هذه المسـتويات من اإلنفاق على أنشـطة البحث والتطوير تراجع مؤّخراً 

ليُقـارب 0.6 فـي المائة مـن الّناتِج المحلّي اإلجمالي. كما أنشـأت تونس المجلـس األعلى للبحث 

ن َمهاّم المجلس التنسيق بين  الِعلمّي والتكنولوجيا في العام 1992، برئاسة الوزير األّول. وتتضمَّ

أنشطة الوزارات في مجاالت البحث الِعلمّي واكتساب التكنولوجيا، بينما يضّم المجلس ممثّلين عن 

الوزارات والنقابات والقطاع الصناعّي ومجموعة ُمختارة من المؤّسسات األخرى المعنيَّة. 

5  قامت الدوائر الَمعنيَّة في تونس بإعادة تقدير هذه النِّسبة وخفضتها في العام 2012.

أُنشئ المجلس 
الوطنّي للبحوث 
الِعلمّية في العام 
1962 على نسق 
»المركز الوطنّي 
للبحث الِعلمّي« 
الفرنسّي، وهو 
يتمّتع بمكانة 
مرموقة بين 
المؤّسسات 

الَمعنّية في لبنان 
والمنطقة إلى 

حّد حصوله في 
العام 2013 على 
الجائزة األولى 

التي يقّدمها البنك 
اإلسالمي للتنمية 
ألفضل مركز بحث 

ِعلمّي في الدول 
اإلسالمّية



45مؤّسسة الفكــر العربـي

ّول
األ

ل 
ص

لف
ا

البحوث العلمّية والتعليم العالي 
رافعة االبتكار والتنمية

2. 7. 2. مختبرات ووحدات أبحاث أحدثتها وزارة التعليم العالي والبحث الِعلمّي في تونس

يبيّن الشكل )3.1( تنامي ُمختبرات األبحاث العاِملة تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث 

الِعلمّي ووحداتها في تونس 2012 – 2015.  وقد شـهدت أعـداد ُمختبرات البحوث والوحدات 

خـالل هذه الفترة، نمّواً بنسـبة 17 و77 في المائة على التوالي. كما شـهد تعداد الباحثين نمّواً 

ملحوظاً، بلغ نحو43 في المائة خالل الفترة المذكورة أعاله، من حوالى 9,800 باحث في العام 

2012 إلى أكثر من 14 ألفاً في العام 2015.

2. 7. 3. مؤّسسات لتعزيز االبتكار في تونس

تبنَّـت تونـس في العـام 1994 نظاماً للِمنح، ُسـّمي »عـالوة مجلس االسـتثمار في البحث 

والتطوير«، لتحفيز الباحثين على اإلسهام في أنشطة تتضّمن تطوير ُمنتجات أو عمليّات جديدة، 

وتصميم النَّماذج التقنيّة واختبارها وتنفيذها في مجاالت شـتّى. وقد استفادت من هذه الُمبادرة 

مؤّسسـات لإلنتاج الصناعي والزراعي وتقديم الخدمات في مجاالت تشـمل هندسـة الحاسوب 

والصّحة والبيئة.

وعلـى مـدى العقَدين الماضيَين كانت تونـس رائدة من بين البلدان العربيّـة واألفريقية في 

إنشـاء كيانات مؤّسسـية تتضّمن حدائق للعلوم وأقطابـاً للتقنية، تهدف إلى ربط المؤّسسـات 

الصناعية وغيرها من مؤّسسات األعمال من جهة، والجامعات والبحوث المراكز، من جهة أخرى. 

ولهذه المؤّسسـات تسعة أقطاب تكنولوجية موزَّعة على أنحاء البالد تتناول مجاالت تكنولوجية 

ن اسـتثمار مصادر الطّاقة الجديدة ورعاية البيئة والتنمية الزراعية والصناعات  لعمليّاتها تتضمَّ

الغذائيـة، فضالً عـن حديقة الغزالـة التكنولوجية التي تهتـّم بُمنتجات تكنولوجيـا المعلومات 

واالتّصاالت وتطبيقاتها.

ختاماً، شـهدت المؤّسسـات المكلَّفة باإلشـراف على البحوث الِعلميّة وتطويـر التكنولوجيا 

واالبتـكار في تونـس تغيّرات عديدة على مـدى العقود الثالثـة الماضية. وبصـرف النَّظر عّما 

أُحدث من مؤّسسـات عقب اسـتقالل البالد، يُمكن اعتبار تسعينيّات القرن الماضي والعقد األّول 

من القرن الحالي فترة تكوينيّة، تّم خاللها إنشـاء أو إعادة َهيَْكلة كثيٍر من المؤّسسـات البحثيّة. 

يحتوي ِقطاع 
غزّة ثماني 

جامعات وكلّية 
جامعّية وعددًا من 
الكلّيات التقنّية، 
في حين تضّم 
الضّفة الغربّية 
تسع جامعات، 

فضاًل عن عدٍد من 
الَمعاهد والكلّيات 

التي يكرَّس بعضها 
للدراسات الدينّية 

والفنون والثقافة، 
وقد تسّنى 

لسّكان الضّفة 
الغربّية الوصول 
إلى المؤّسسات 
التعليمّية بشكٍل 

عاّم، وإلى 
مؤّسسات التعليم 
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سَبق بكثير 
نظراءهم في غزّة

تنامـي مختبـرات ووحدات األبحـاث العاملة تحـت إشـراف وزارة التعليم العالي 
والبحث الِعلمّي في تونس 2012 - 2015 
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وشـملت التطّورات الرئيسـة التي اتّسـمت بها هذه الفترة إنشـاء أمانة الدولة للبحوث في مجال 

العلـوم والتكنولوجيـا في أوائل التسـعينيّات من القرن الماضي وإصـدار قانون خاّص يعترف 

بالطبيعـة الخاّصة لبحوث البحـث الِعلمّي وتطوير التكنولوجيا في العام 1996. وما يُعتبَر أحد 

الَمعالِـم المميِّزة لتطّور العلـوم والتكنولوجيا واالبتكار في تونس إنشـاء حقيبة وزارية للبحث 

الِعلمـّي والتكنولوجيا، أّوالً في العام 2002، ثّم في العام 2005، قبل أن تمنح مسـؤوليّاتها كّل 

مـرّة إلدارات متخّصصة فـي وزارة التعليم العالي والبحث الِعلمّي. كما تّم إنشـاء حقيبة وزارية 

مكلَّفة بتعزيز تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت وَدورها في إقامة اقتصاٍد رقمّي.

وعلـى الّرغـم مّما حقَّقت من نتائج إيجابية مقارنًة بجاراتها في أفريقيا والشـرق األوسـط، 

وعلى الّرغم مّما شـهدت من اضطرابات خالل اآلونة األخيرة، من المحتّم أن تسـتفيد تونس من 

ز تطوير الُمدخالت  سياسـات أكثر اتّسـاقاً مع احتياجاتها التنموية، ومن تشريعات مبّسطة تحفِّ

الِعلميّة والتكنولوجية واسـتثمارها، ومن تعاوٍن وثيق بين الجهات الفاعلة، فضالً عن تخصيص 

َمـوارد أوفر لمكّونـات منظومة العلوم والتكنولوجيـا واالبتكار كلّها. كمـا أّن الترّدد في تطبيق 

أسـاليب ناجعة لرصد أداء المنظومة يُضِعف أداء المنظومة الوطنية إلى حدٍّ بعيد إذ يحرمها من 

الُمعطيـات التي ال بّد منها من أجل تصحيح مسـاراتها ووضع خطـط ُمبتكرة تَضمن تجاوز ما 

صادفها من صعوبات.

2. 8. الكويت

يذكر أّن الكويت كانت في مقّدمة الدول العربيّة في منطقة الخليج بإنشـائها عدداً من البنى 

م الفقرات التاليـة موجزاً عن َمالِمح  األساسـية فـي مضمار العلوم والتكنولوجيـا واالبتكار. تقدِّ

تتميّز بها ثالث مؤّسسـات رئيسـة: جامعة الكويت، ومعهد الكويت لألبحاث الِعلميّة، ومؤّسسة 

الكويت للتقّدم الِعلمّي. 

2. 8. 1. جامعة الكويت

تأّسسـت جامعة الكويت في العام 1966، مع أربع كلّيـات، العلوم والفنون والتعليم، فضالً 

عـن كلّية للمرأة. وبحلول العام الدراسـي 2006/2005 كان لديها ما مجموعه 14 كلّية، مع ما 

يربو على 80 برنامجاً لنيل درجة البكالوريوس. وجامعة الكويت ما زالت الجامعة الوحيدة التي 

لين فيها حوالى  تمّولهـا الحكومة. وفي العام الدراسـي 2015/2014، بلغ عدد الطَّلبة المسـجَّ

36,000 طالٍب، منهم ما يقارب 2,000 طالٍب، أي ما يعادل 5.3 في المائة، في َدورات الدراسات 

العليـا. ولإلناث تمثيـل جيّد بين طَلبة المرحلة الجامعية والدراسـات العليا، بنسـب مئوية تبلغ 

72.7 في المائة و70.9 في المائة على التوالي. ويعمل ما مجموعه نحو 1,600 من أعضاء هيئة 

التدريس في الجامعة، منهم قرابة 26 في المائة من اإلناث

2. 8. 2.  معهد الكويت لألبحاث الِعلمّية

س معهد الكويت لألبحاث الِعلميّة في العام 1967، وفاًء بالتزامات شركة النفط العربيّة  تأسَّ

اليابانيـة بموجب اتّفاق امتياٍز نَفطي أُبـرم مع حكومة الكويت. وغطّت مهاّم المعهد آنذاك ثالثة 

مجاالت: النفط وُمنتجاته، والزراعة الصحراوية، والبيولوجيا البحرية. ثّم تحّول المعهد إلى هيئة 

حكومية في العام 1973، ليعمل تحت إشراف مجلس أمناء ومدير عام يعيّنه مجلس الوزراء. كما 

توّسـعت أهداف المعهد لتشـمل البحوث الِعلميّة التطبيقيّة بصورة عاّمة، وبخاّصة تلك المتّصلة 

بالصناعة والطّاقة والزراعة واالقتصاد الوطني، وتقديم المشـورة للحكومة كذلك حول سياسات 

ُيدِرج الجهاز 
المركزّي لإلحصاء 

الفلسطينّي 
اثنَتين وعشرين 

مؤّسسة من 
ضمن مؤّسسات 

الدراسات والبحوث 
في فلسطين،  

معظمها مكرَّس 
لدراسات وأبحاث 

التنمية االجتماعّية 
والشؤون الدينّية
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البحث الِعلمّي. وتحّول الَمعهد في العام 1981 إلى مؤّسسة عاّمة شبه مستقلّة. وعلى الّرغم من 

ن الحفاظ  اإلبقاء على نِطاق عمله األصلّي، فقد كُلّف بإجراء بحوث من ضمن نِطاٍق أوسـع تضمَّ

على البيئة، والكشـف عن الثروات الطبيعية، واالرتقاء بُسـبل اسـتثمار الطّاقة واستخدام المياه 

والتنمية الزراعية، ما أضحى يتطلّب إجراء البحوث وتقديم االستشـارات ذات الصلة بجميع هذه 

المجاالت لمؤّسسـات القطاَعين العاّم والخاّص. وقد أنشـأ الَمعهد صالٍت مع نظرائه في منطقة 

الخليج العربي والعالَم العربي عموماً، ويُشـارك الباحثون لديه بأنشـطة تعاونيّة مع مؤّسسات 

البحوث الدولية. وقد اسـتندت أنشـطة الَمعهد في السـابق إلى سلسـلة من الخطط الخمسـيّة، 

يعرضها هذا الفصل الحقاً.

بصـورة عاّمـة يلتزم الَمعهد باألولويّات التي تبّنتها دولـة الكويت في عدٍد من خطط التنمية 

الوطنيـة المتتاليـة. يحقِّق الَمعهد دخالً ُمعتبراً لقاء ما يقـوم به من بحوث تعاقديّة في قطاعات 

تتضّمـن النفـط والطّاقة والغذاء والمياه وهندسـة المباني والبيئة. غيـر أّن الَمصادر الُمتاحة ال 

ر معلومات عـن العوائد االقتصادية التي تحقَّقت خالل السـنوات القليلـة الماضية، وال عن  توفِـّ

الشراكات التي أُبرمت مع مؤّسسات القطاع العاّم أو الخاّص بهدف توظيف هذه اإلنجازات على 

أوسع نطاٍق ُممكن. إاّل أّن التمويل الحكومي الُمباشر ما زال يمثِّل النسبة األكبر من ميزانيّته. 

2. 8. 3. مؤّسسة الكويت للتقّدم الِعلمّي 

 أُحدثت مؤّسسة الكويت للتقّدم الِعلمّي في العام 1976 كمنظّمة خاّصة غير ربحيّة مكرَّسة 

لدْعم أنشطة العلوم والتكنولوجيا. ويُشرف على عملها مجلس إدارة يرأسه أمير الكويت وتحظى 

م ما يُعادل الواحد فـي المائة من أرباحها  بدعـٍم مالّي من مؤّسسـات القطاع الخـاّص، التي تقدِّ

السـنوية لميزانيّة المؤّسسـة. وتتلّخص األهداف الرئيسة للمؤّسسـة بتعزيز التنمية الِعلميّة في 

الكويت، من خالل دْعم المشاريع الِعلميّة وتشييد البنى األساسية للعلوم.

عاً ألدائها، كما  وقد أجرت إدارة مؤّسسـة الكويت للتقّدم الِعلمّي في العام 2009 تقييماً موسَّ

َعقدت مشاورات مع العديد من الجهات المعنيَّة بأنشطتها، بغية صياغة خطّة استراتيجيّة جديدة 

من شـأنها أن تُسـاعد المؤّسسـة على تلبية احتياجات المنظومة الوطنية للعلـوم والتكنولوجيا 

واالبتكار في المسـتقبل. وتّم بناًء على ذلك وْضع اسـتراتيجيّة تغطّي السنوات 2012 – 2016، 

نت توّجهات من بينهـا تعزيز قدرات البحث الِعلمّي من أجـل تحقيق أولويّات التنمية  وقـد تضمَّ

الوطنيّة ودعم االبتكار والُمسـاعدة في تسـويق نتائج البحث والتطوير من ضمن إطار منظومة 

وطنيّة ُمتكاملة وتطوير القدرات الِعلميّة والتكنولوجيّة داخل مؤّسسات الِقطاع الخاّص، وتعزيز 

إسهام المؤّسسة في تشييد اقتصاد الَمعرفة.

2. 9.  قطر

تعـود اإلجراءات المتَّخذة لتعزيز القدرات الوطنية في مجـال البحث والتطوير في قطر إلى 

أوائل السبعينيّات، حين أُنشئت إدارات للبحث والتعاون التقنّي في الوزارات والوكاالت الحكومية 

المختلفة. وعندما تّم تأسـيس جامعة قطر في العام 1977، تّم تكليفها بتكوين مهارات البحث 

فـي مجاالت ُمختـارة ذات أولويّة، بما في ذلـك البيئة والمياه، وكذلك فـروع مختارة من العلوم 

الهندسـيّة. وقد تميّز السـعي إلى تكوين مؤّسسـات البحث الِعلمّي من ضمن الجامعة بقدر من 

التأرُجح. من األمثلة على ذلك مركز األبحاث الِعلميّة والتطبيقيّة التّابع لجامعة قطر الذي أنشأته 

الجامعة في العام 1980 وكُلّف بإجراء البحوث األساسية والتطبيقية المتّصلة باحتياجات التنمية 

بالتزامن مع 
خذت  خطواٍت اتُّ
لتحرير االقتصاد 

خالل العقَدين 
الماضَيين، أُنشئ 
المركز السوري 
للريادة واألعمال 

والصندوق السوري 
للتنمية لتشجيع 

مؤّسسات األعمال 
وخلْق فرص للعمل، 

وأُطلقت لهذه 
الغاية ُمبادرات 
ُمشتَركة من 

خالل مشروعات 
تعاونّية مع االّتحاد 
األوروبّي والهيئات 

الدولّية األخرى
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والُمشـاَركة في نقل التكنولوجيا وتطويعها ليتسـّنى اسـتثمارها على النحو األمثل، ثّم ُحصرت 

مهاّمه في العام 2005 بالدراسات البيئية. وفي تسعينيّات القرن الماضي أضحت مؤّسسة قطر 

ومدينتها التعليمية الَموئل األساس لقدرات قطر في مجاالت التعليم العالي والبحث الِعلمّي. 

2. 9. 1. مؤّسسة قطر 

منذ تأسيسـها في العام 1995 كمنظّمة مسـتقلّة وغير ربحيّة، قامت مؤّسسـة قطر للتربية 

والعلـوم وتنمية المجتمع بَدوٍر رائد في مضمـار التعليم والعلوم والتنمية الثقافية. وتولي رؤية 

قطر الوطنية 2030 للمؤّسسـة َدوراً مهّماً ضمن المساعي الرامية إلى التحّول نحو اقتصاٍد قائم 

على الَمعرفة. 

2. 9. 2. فروع الجامعات األجنبّية في قطر

تضـّم مدينـة قطـر التعليمية، التي أُنشـئت من ضمن َحـرٍَم جامعّي تبلغ مسـاحته 10 كم2 

بالقرب من الدوحة، فروعاً ثمانية من الجامعات الدولية الَمرموقة وحديقة للعلوم والتكنولوجيا، 

ومستشـفًى تعليميّـاً، ومركزاً لألبحـاث الطبّية، فضالً عن مركـٍز للمؤتمـرات. وافتُتحت حديقة 

قطـر للعلوم والتكنولوجيا في العـام 2009 لتقوم بَدوِر مركٍز دوليٍّ لريادة األعمال القائمة على 

التكنولوجيا وأضحت َموطناً لعدٍد من شـركات التكنولوجيا العالَمية التي اختارت إنشـاء َمرافق 

إقليميّة لها في المنطقة. 

2. 9. 3. صندوق قطر للبحوث

ـس في العام 2006 على أُسـس تنافسيّة ِمَنحاً تقارب  م صندوق قطر للبحوث الذي تأسَّ يقدِّ

قيمتها 300,000 دوالر سـنويّاً لمشـاريع بحثيّة ُمختارة وفقاً لشـروط االسـتراتيجيّة الوطنية 

للبحـوث في  قطـر، مع التركيز علـى مجاالت تتضّمن الطّاقـة والبيئة وتكنولوجيـا المعلومات 

واالتّصاالت والعلوم الصّحية واالجتماعية والفنون واإلنسـانيّات. ومـن الجدير بالذكر أّن فروع 

لة لتلّقي الِمَنـح البحثيّة من الصندوق الوطني. وعلى سـبيل  الجامعـات األجنبيّة في قطـر مؤهَّ

المثـال، تلّقى فرع جامعة تكسـاس إي آند إم في قطر، تمويالً إجماليّـاً قدره 236 مليون دوالر 

أميركي من أجل إنجاز حوالى 290 مشروعاً، خالل العقد الُمنتهي في العام 2015.

2. 10. السعوديّة 

تقـوم جامعات عـّدة في الَمملكة العربيّة السـعودية بأنشـطة بحثيّة ذات أهـداف أكاديمية 

م من دعم ألنشطة  وأخرى تتّصل بقضايا تتناول التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل ما تُقدِّ

الصناعة والخدمات. ومع ذلك، تبرز مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية جهًة فاعلة أساسـية 

م الفقرات التالية اسـتعراضاً  مـن ضمن مشـهد العلـوم والتكنولوجيا واالبتكار السـعودي. تقدِّ

موجزاً ألنشـطة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية يلي ذلك ملخص لجهود البحث الرئيسة 

التي قامت بها بعض الجامعات السعودية.

2. 10. 1. مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنّية

 يعـود إنشـاء مدينة الملك عبد العزيز للعلـوم والتقنيّة إلى العام 1977. وقـد أُحدثَت لدْعم 

البحث الِعلمّي التطبيقي وتشجيعه، ولتنسيق أنشطة المؤّسسات وَمراكز البحوث الِعلميّة العاِملة 

فـي الَمملكة اسـتجابًة لمتطلّباتها التنمويّة. وتتعـاون المدينة مع كثيٍر مـن األجهزة الحكومية 

بخاّصـة، لتحديـد األولويّات والسياسـات الوطنية في مجـال العلوم والتكنولوجيـا، ومن أجل 

بنـاء قواعد ِعلميّة تـؤازر التنميـة الزراعية والصناعية، وللعمـل على تطوير الكفـاءات الِعلميّة 

أُنشئت في سورية 
خالل النصف 

الثاني من القرن 
الماضي مجموعة 

من المؤّسسات 
المكلَّفة بتوليد 

الَمعارف الِعلمّية 
والتكنولوجية؛ 
منها »المجلس 
األعلى للعلوم« 
في وقٍت مبّكر 
من خمسينّيات 

القرن الماضي، ثّم 
»مركز الدراسات 

والبحوث الِعلمّية« 
و«المعهد العالي 
للعلوم التطبيقية 
والتكنولوجيا« في 

سبعينّياته
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الوطنية، واستقطاب الكفاءات الرفيعة من الخارج، لتطوير التكنولوجيّات الحديثة خدمًة للتنمية 

وتطويعها.

وكما سـيَرد الحقاً، فقد كُلّفت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بَدور رئيس في تنفيذ 

الخطّة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار. ولذا تُصدر المدينة تقريراً سـنويّاً يلخِّص التقّدم 

د َمعالِم الخطط المسـتقبليّة، ويشـير إلى التقّدم الُمحَرز في إنشاء مراكز البحوث  الُمحرز ويحدِّ

مة لبنـاء القدرات في العلـوم والتكنولوجيا  المتخّصصـة والكيانات المؤّسسـية األخرى المصمَّ

واالبتـكار. ومـن هذه الكيانـات فعاليّات الحتضان مؤّسسـات األعمال الّناشـئة، والتي تسـتند 

م اإلطار )2.2(  أنشـطتها إلى ُمدخالت علميّة وتكنولوجيّة ُمسـتحدثة ومراكز التميّز التـي يقدِّ

ملّخصاً ألبرز ما أنشئ منها.

تُعـّد مدينـة الملـك عبد العزيـز للعلوم والتقنيّـة عضواً فـي تحالف البحـوث المتقّدمة في 

السـعودية، إلى جانب شـركة أرامكو السـعودية وجامعة الملك فهد للبترول والَمعادن وجامعة 

الملـك عبد الله للعلوم والتقنية )KAUST(. والتحالف بمثابة شـركة تمتلكها الحكومة أنشـئت 

بهدف االسـتفادة من نتائج األبحاث الُمنجزَة. والشـريك الوحيد غير السعودي في هذا التحالف 

م خدمات تقنيّة بالتعاون مع الوكاالت الحكوميّة  هو شـركة أميركيّة6 تقوم ببعض البحوث وتقدِّ

والجامعات والمؤّسسات وبعض الشركات الخاّصة أيضاً.

وقـد قامـت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا بإنشـاء سـتّة معاهـد و30 مركزاً 

ووحـدة متخّصصة ُوجِّهت جميعها لبناء القدرات في العلـوم والتكنولوجيا واالبتكار من ضمن 

المجـاالت التي تُعتبر ذات أهّمية اسـتراتيجيّة للَمملكة العربيّة السـعودية. كما تتضّمن أنشـطة 

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيّة إنشـاء مراكز تميُّز ُمشـترَكة بالتعاون مع مراكز للبحث 

وجامعات دوليّة مرموقة. 

2. 10. 2. َمرافق البحوث في الجامعات السعوديّة

أنشأت جامعات سعودية عّدة َمراكز بحثيّة ووحدات وُمختبرات لُمعالجة عدٍد من القضايا مع 

التركيز بشـكٍل خاّص على المياه والبيئة والَموارِد النفطيّـة والغاز والَمواد المتقّدمة وتكنولوجيا 

6 RTI International.

ال يتجاوز حجم 
إنفاق الدول 

العربّية مجتمعًة 
على ما تقوم به 

من أنشطة بحثّية 
بكثير عتبة تقارب 
9 مليارات دوالٍر 
أميركّي، بينما 

ُتنفق ثالثة بلدان 
ُمجاورة فقط، 

هي قبرص وإيران 
وتركيا، نحو 9.2 

مليار دوالر أميركي 
على مشروعات 

األبحاث لديها

احتضان مؤّسسـات األعمال: تفيد تقارير نشـرتها المدينة بأّن بَرنامج الحضانة استضاف 90 مؤّسسة ناشئة 

بحلـول كانون الثانـي / يناير 2015. وأّدى إلى خلـق 345 وظيفة بحلول العـام 2014، وتوليد حوالى 11 

مليون ريال سـعودّي، أو 2.9 مليون دوالر أميركّي خـالل النصف األّول من العام 2014. ويفترض أن يكون 

البَرنامج قد أسَهم في تخريج ثماني مؤّسسات ناِشئة تمتلك قيمة إجماليّة تبلغ نحو 150 مليون ريال سعودّي، 

أي ما يُعادل 40 مليون دوالٍر أميركّي. 

مراكز التميّز: نَجح برنامج إنشاء مراكز التميّز حتّى العام 2012 بتأسيس كيانات في مجاالت متنّوعة، تتضّمن: 

الفضـاء والِمالحة الجويّة، فضالً عن دراسـة القمر واألجسـام الفضائيّة القريبة مـن األرض، وهذا فضالً عن 

دراسـات في علوم الوراثة، وتكنولوجيا النانو، والطّب النانـوّي، وتكنولوجيا النانو الحيويّة، والَمواد النانويّة 

لتطبيقات الطّاقة النظيفة، والَمواد المتقّدمة، وَمواد البناء، والبتروكيماويّات، والنُّظم الهندسيّة المعّقدة، ودعم 

القرارات، وتطبيقات االتّصاالت. وتجدر اإلشـارة إلى أّن أكثر من ثلث الهيئات الُمشـتركة التي أُنِشـئت بحلول 

صة للتكنولوجيات النانويّة وتطبيقاتها. وعلى أّي حال، فقد تّم تأسيس جميع مراكز  العام 2012، كانت مخصَّ

التميّز بالتعاون مع شركاء دوليّين من ضمن مجاالت التكنولوجيا المذكورة أعاله.

احتضان مؤّسسـات األعمال وإنشـاء مراكز للتمّيز البحثّي أنشـأتها مدينة الملك 
عبد العزيز للعلوم والتقنّية

إطار رقم 2-2
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المعلومات واالتّصـاالت والبتروكيماويّات. ومن الجامعات الرائدة في هذا المضمار جامعة الملك 

عبد الله للعلوم والتقنيّة، وهي جامعة بحثيّة عليا تتميّز بين الجامعات السعودية األخرى باعتمادها 

منظـوراً دوليّـاً محضاً من حيـث أطرها األكاديميّـة واإلدارية وطاّلبها، بينمـا يُفترض أن ترتبط 

أنشطة ُمختبراتها البحثيّة ارتباطاً وثيقاً بأولويّات السعودية. وتضّم الجامعة منشآت للبحوث في 

مجاالت عديدة تتضّمن: األغشـية المتقّدمة والمواد الَمساميّة وهندسـة البترول والعلوم الحيوية 

الحسابية واالحتراق النظيف والحفز الكيميائي والطّاقة الشمسية والَحوَسبة وتحلية المياه وإعادة 

اسـتخدامها. فضالً عّما سـبق، تسـتضيف جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية برنامجاً رياديّاً 

ع من خالله على استثمار نتائج البحوث في تطبيقات يُمكن تسويقها. للخّريجين، تشجِّ

كما يضّم معهد البحوث الذي أّسسـته جامعة الملك فهد للبترول والَمعادن مراكز متخّصصة 

فـي مجاالت للبحـث منها: االتّصـاالت وتكنولوجيا المعلومـات، واالقتصـاد واإلدارة، والبحوث 

الهندسـيّة، والبيئة والمياه، والتكرير والبتروكيماويّات. ففي مضمار المياه مثالً، تقوم الجامعة 

ببحوث تتناول نَْمَذجة النظم المائيّة وإدارتها والحفاظ عليها. وفي مضمار البيئة تجري الجامعة 

أبحاثاً حول الُمراقبة البيئيّة وُمكافحة التلّوث وُمعالَجة النفايات وإدارتها. وفي مضمار الدراسات 

البحريّـة تتضّمن أنشـطة مراكز البحث جْمع البيانـات البيولوجية ورصـد الَموائل البحرية في 

الخليج العربّي والبحر األحمر وتقييم آثار األنشـطة البشـرية والطبيعية علـى البيئات البحرية 

المحلّيـة. ومن األمثلة على التعـاون البحثي الذي يتّم أحياناً بين َمراكز األبحاث السـعودية، من 

جهة، وَمراكز األبحاث األجنبية، من جهة أخرى، مشـروع يهدف إلى تطوير محّفزات ذات كفاءة 

ُمرتفعـة بدأ مركز التكريـر والبتروكيماويّات بالعمل به في العـام 2017، بالتعاون مع مركَزين 

سعوديَّين آخَرين ومركز أبحاث أميركي، وبدْعٍم من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنيّة.

ختاماً، شـهدت مؤّسسـات العلـوم والتكنولوجيا السـعودية تحّوالت مهّمة خـالل العقَدين 

الماضيَين، تزايدت وتيرتها بصورة ملحوظة في السـنوات القليلة الماضية. ومن المتوقّع حدوث 

المزيـد منهـا إعـداداً لتنفيذ الرؤيـة الوطنية 2030. وفي مـا يتعلّق بالتعاون البحثي، يكشـف 

اسـتعراض األنشـطة التي تضطّلع بها أهّم َمعاهد البحوث ومراكزها أّن التعاون مع المؤّسسات 

الصناعية والَخدمية، الناشـطة في المجاالت ذات األولويّة، بما في ذلك على سـبيل المثال، تحلية 

ع  الميـاه، ال يـزال محدوداً. وعلى الّرغـم من أّن مدينة الملـك عبد العزيز للعلوم والتقنيّة تشـجِّ

التعـاون البحثـّي، سـيكون من الصواب إنجـاز هذا التعاون على نطاٍق أوسـع مـن أجل تجّنب 

االزدواجية وتوفير الوقت والَموارِد.

مـن ضـرورات تنفيـذ الرؤيـة الوطنية 2030، نشـوء تعـاون حثيـث بين مراكـز البحوث 

المتخّصصة، من جهة، وبينها والُمسـتخِدمين النهائيّين في ُمختلف مجاالت التطبيق. بل يتوقَّع 

من المؤّسسـات المعنيَّة بتنفيذ الرؤيـة الوطنية 2030 أن تدفع إلى مثل هذا التعاون، والسـيّما 

دة وقاِبلة للقيـاس. لكن بما أّن هذه  فـي المجـاالت التي يتعيّن فيها تحقيق أهـداف تنمويّة محدَّ

األهداف محدودة العدد نسـبيّاً، فمن الصواب إرسـاء تنسـيق على نطاٍق وطنّي ضمن القطاعات 

والتخّصصات، وتعزيز التعاون إلى حدود يتفّوق على ما كان معهوداً حتّى اآلن.

2. 11.  اإلمارات 

تقوم مجموعة من المؤّسسات العاّمة والخاّصة في اإلمارات بدْعم أنشطة العلوم والتكنولوجيا 

واالبتـكار. وتُبرِم وزارات ومؤّسسـات حكومية أخـرى ترتيباٍت تعاقديّة تشـمل توفير ُمدخالت 

ح أّن مثل هذه الترتيبات نادراً ما تتضّمن  ِعلمية وتكنولوجية في القطاعات الُمختلفة. لكنَّ المرجَّ

من الدول التي 
يبدو أّنها تقف في 
المقّدمة، من حيث 
نسبة الُمنتسبين 
إلى كلّيات العلوم 
والهندسة، نذكر 
تونس والجزائر 
والَمغرب وُعمان 

والسعودّية 
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البحوث العلمّية والتعليم العالي 
رافعة االبتكار والتنمية

تدّخالً فاِعالً من مؤّسسـات الدولة للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار. وقد أنشأت اإلمارات في العام 

م الِمَنح البحثيّة على أُسـٍس تنافسيّة للباحثين وِفرَق البحث  2008 مؤّسسـة وطنيّة للبحوث تقدِّ

مـن الجامعات الحكوميـة والخاّصة، ومراكز البحوث وحتّى الشـركات. كما أّن هذه المؤّسسـة 

مكلَّفة بتقديم المشـورة للوزارة بشـأن أنشـطة البحث التـي تُنَجز في اإلمارات، كمـا يُمكنها أن 

مة إلى مؤّسسة البحوث  توصي بإنشـاء َمرافق بحثيّة جديدة. وتخضع الُمقترحات البحثيّة المقدَّ

الوطنية السـتجالب التمويل إلى مسـتويات عّدة من التقييم تشـمل ُمراَجعة من ِقبل األقران على 

صعيد َدولّي. وتأخذ عمليّة االختيار باالعتبار كذلك األدلّة على أّن البحث الُمقتَرح سـيُثمر بَمنافع 

اجتماعية واقتصادية متميّزة.

2. 11. 1. فروع الجامعات األجنبّية في اإلمارات

وعلى نحو يُماثل ما قامت به قطر، أحدثت جامعة السوربون في باريس، وكلّية إدارة األعمال 

التّابعة لمعهد أنسـياد فروعاً لها في اإلمارات بالتشـاور مع مجلس أبو ظبي للتعليم. كما تنوي 

جامعة ميونيخ التقنيّة وجامعة بون إنشـاء كلّية للطّب وأخرى للعلوم في َحرَم جامعة أبو ظبي. 

وال ريب أّن مؤّسسـات التعليم العالي هذه تُسـهم في تدريب الباحثين والتقنيّين. إاّل أّن ُمراجعة 

الكلّيات التي أنشـأتها مؤّسسات عّدة تشير إلى أّن أغلبيّة الدورات تتناول موضوعات ذات الصلة 

بـإدارة األعمال والتجـارة، مع إيالء اهتمام أقـّل بالتخّصصات الِعلميّـة والتكنولوجية. من جهة 

أخرى، إّن من أبرز ما أنجزت اإلمارات من خطوات لتأسيس كيانات ِعلمية وتكنولوجية يتمثّل في 

إنشائها خالل السنوات القليلة الماضية مدينة وَمعهد »مصدر«. 

2. 11. 2. مدينة ومعهد مصدر

ويدمج مشروع مدينة مصدر، الذي أطلقته إمارة أبو ظبي في العام 2006 كُمبادرة حكومية 

مع التزام مبدئي بلغ 15 مليار دوالر أميركي، أبعاداً استراتيجية وتسويقية. كما يتضّمن عناصر 

تشـمل البحث والتطوير واالسـتثمار والمعيشـة الُمسـتداَمة، وتأسـيس قواعد لصناعة الطّاقة 

النظيفة المتطّورة، وتوفير حلول تكفل التحّول عن الوقود األحفوري. ويُْنظر إلى المشروع على 

أنّه خطوة نحو تنفيذ رؤية أبو ظبي االقتصادية 2030، التي تسـعى لتحّول اإلمارة إلى اقتصاٍد 

نت: قائم على الَمعرفة. وقد أعلنت المدينة إنجازات تضمَّ

• تنفيذ اسـتثمارات في مشـاريع الطّاقة النظيفة بلغت قيمتها 8.5 مليار دوالر أميركي، تّم 

تنفيـذ ما يقارب ثلثها فـي مدينة مصدر، بينما أُنفق ما تبّقى في مخابـر وفعاليّات تجريبيّة في 

أنحاء العالَم؛

• مشـاريع السـتثمار الطّاقة المتجّددة في أنحاء العالَم بلغ إجمالي القدرة التي تولّدها 2.7 

ر أنّها أّدت إلى التخلّص من قرابة 2.5 مليون طّن متري من انبعاثات  غيغا واط، وهي أنشطة يُقدَّ

ثاني أكسيد الكربون سنويّاً.

وتكرِّس المدينة جانباً من أنشطتها الحتضان مشاريع المؤّسسات الرائدة ضمن صناعة للطّاقة 

النظيفة، مع السعي لنْشر الُممارسات التي يتّم تطويرها واختبارها في اإلمارات حول العالَم.

وال تشير األدبيّات المتوافرة إلى كيفيّة اتّخاذ القرار في ما يتعلّق باألنشطة الُمختلفة التي يتّم 

تنفيذها من ضمن المشروع، بما فيها األنشطة االستثمارية. ومع ذلك، فإّن كون شركة استثمارية 

هي »ُمبادلة«، شـريكاً رئيساً في مدينة مصدر، يشـير إلى أّن العوائد القصيرة والمتوّسطة األمد   

علـى االسـتثمارات المبذولـة قد تقـوم بَدوٍر مهمٍّ فـي صْنع القـرارات المتَّخذة بشـأن مكّونات 

المشروع. ومن ناحية أخرى، ونظراً ألّن حكومة أبو ظبي، التي قّدمت التمويل أصالً، هي ملتزمة 

يبلغ تعداد 
الُمنتسبين إلى 
كلّيات الزراعة 

في جميع الدول 
العربّية حدودًا 
متدّنية للغاية، 
فهي ال تتجاوز 

ثالثة ُمنتسبين من 
كّل ألف في كلّيات 

الجامعات في لبنان 
وسلطنة ُعمان، 

وترتفع لتصل إلى 
3 في المائة في 

األردن، وتبلغ 2.1 
و2.4 في المائة في 

كلٍّ من السودان 
ومصر
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بتنفيـذ الرؤية الوطنية 2030، فِمن الُمحتمل أن يكون مشـروع مدينة مصـدر قادراً أيضاً على 

اتّخاذ ُمبادرات مرتبطة بعوائد أبعد أمداً.

وتشـمل الموضوعات البحثيّة التي يتناولها معهد مصـدر، وهو بمثابة جامعة بحثيّة، المياه 

والبيئة والصّحة وأنظمة الطّاقة، فضالً عن الَمواّد المتقّدمة. ومن المشاريع التي يقوم بإنجازها 

ما يتّصل بقضايا تتناول الوقود الُمشـتّق من الكتلة الحيويّة وتطبيقات الشـبكات الذكيّة وتحلية 

الميـاه المالِحة. ويؤكِّد بيان رؤية معهد مصدر السـعي من أجل َوْضـع معايير جديدة لتصميم 

أنشـطته تتنـاول قياس كفاءة أنشـطة التعليم والبحـث الِعلمّي، بما يعود بالنَّفـع على أبو ظبي 

والعالَم بعاّمة. وتتناول أنشـطة المعهـد البحوث المتعّددة التخّصصـات وتطوير تكنولوجيات 

الطّاقة المتقّدمة من خالل ُمبادرات تعاونيّة. كما يُعلن المعهد أّن غرس روح االبتكار بين الطاّلب 

يمثّل إحدى أولويّاته.

2. 12. مالحظات ختامّية 

شـهدت الجهود الرامية إلنشـاء مؤّسسـات العلـوم والتكنولوجيا واالبتكار مـن قبل البلدان 

العربيّـة ابتداًء من النصف الثاني من القرن العشـرين طفرات وكبـوات عّدة. لكّن الصفة الغالِبة 

على معظم ما أُحِدث من هذه المؤّسسات في جميع الدول العربيّة من دون استثناء كان انعزالها 

عّما يتعلّق بالتنمية االقتصادية واالجتماعية. فباستثناء محاوالت متفرّقة بُذلت في بعض مجاالت 

الزراعة والتعدين، لم تُتَّخذ ُمبادرات واسـعة النِّطاق لتشـجيع مؤّسسات التعليم العالي والبحث 

الِعلمـّي على الخوض في مشـاريع تسـتهدف التطويـر التكنولوجي الرامي إلى تحسـين األداء 

االقتصادّي الوطنّي أو المحلّي. 

وفي حين أُنشئ كثيٌر من المؤّسسات الجديدة التي أطلَقت ُمبادرات لتشجيع البحث والتطوير 

م إسهامات إيجابية،  وإنشـاء المشاريع االبتكارية، ومع أّن بعض هذه المؤّسسات والُمبادرات قدَّ

إاّل أنّهـا لـم تتمّكن من تحقيق الكثير من أجل إصالح األمور علـى النِّطاق الوطني؛ إذ لم يُبذل إاّل 

القليل من الجهد لرصد األداء، في الَمقام األّول. ثانياً، لقد أّدى اكتسـاب شبكات مؤثِّرة من َمراكز 

القوى ذات الصلة الوثيقة بل العضويّة بالمؤّسسـات التجارية التي تتكّسـب من خالل اسـتيراد 

ُمدخـالت العلوم والتكنولوجيا إلى تهميش مؤّسسـات العلوم والتكنولوجيـا واالبتكار الوطنية، 

ومْنح اليد العليا لُمسـتورِدي هذه الُمدخالت إلى حدود قلَّصت تدريجاً أدوار الُمبادرات الوطنيةـ 

بحيث أضحت تحظى بقدٍر أقّل من الدعم الحكومي بمرور الوقت.

وعلى وجه الخصوص، فإّن األدبيّات الُمتاحة ال تشـير إلى ُمحاوالت جاّدة إلنشـاء مجّمعات 

للعلـوم والتكنولوجيا أو حاِضنات لمؤّسسـات األعمـال الرائدة أو َمراكز االمتيـاز تُقابل الحجم 

الهائـل مـن الطلب عليها نظراً النتشـار البطالة وترّدي الظروف المعيشـيّة فـي كثير من أنحاء 

المنطقـة العربيّة. هذا بينما تُعتبر بنًى كهذه ضرورية لسـّد كثيٍر مـن الثغرات التي تعاني منها 

البنى المؤّسسـية التقليدية، ومنها االسـتجابة الحتياجات السـوق وخطط التنميـة الوطنية من 

ُمخرجات المنظومة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار. وفي الحاالت التي شـهد فيه بعض 

هـذه المؤّسسـات نوعاً مـن االهتمام، فإّن الَموارِد المكرَّسـة لهـا أتت دون المسـتويات الاّلزمة 

الستدامة أنشطتها، كما أنّها لم تتّجه لُمعالَجة قضايا التنمية األكثر إلحاحاً، بل شكَّلت في الكثير 

مـن الحاالت ُمحاكاة لمؤّسسـات ُمماثلة فـي دول أخرى أُحدثت لنْشـر تطبيقات ضمن مجاالت 

دة، من أبرزها تلك المتّصلة بتكنولوجيّات المعلومات واالتّصاالت.  محدَّ

في العراق، 
نسبة كبيرة من 
الموّظفين في 
َمراكز البحوث 

ووحداتها )32 %( 
تعمل في الَمراكز 

والوحدات الناشطة 
في مضمار 

العلوم االجتماعّية 
واإلنسانّيات، 
مقابل 24 في 

المائة في 
منشآت البحوث 

صة  المخصَّ
للبحوث البيئّية، 
و15 و9 و8 في 

المائة، على 
التوالي، في الطّب 
والرعاية الصّحية 
والعلوم التطبيقّية 
والزراعة والَموارِد 

الطبيعّية 
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البحوث العلمّية والتعليم العالي 
رافعة االبتكار والتنمية

مـع ذلك، ومن أجـل صياغة اسـتراتيجيّات البحث والتطويـر األمثل وربْـط جانبَي العرض 

والطلب وتسخير جهود العلوم والتكنولوجيا واالبتكار لتحقيق أهداف خطط التنمية الوطنية، ما 

زال عدٌد غير قليل من البلدان العربيّة بحاجة ماّسـة إلنشاء َمجالس وطنيّة للعلوم والتكنولوجيا 

واالبتكار، من ضمن َمواقع ُمناسبة بالقرب من أعلى دوائر صياغة السياسات وصنع القرار. ومن 

المهاّم التي ينبغي لَمجالس كهذه القيام بها، مهّمة تحديد األولويّات والسماح بتخصيص الَموارِد 

الُمتاحـة بالصورة المثلـى. كما أّن غياب وكاالت تتمتّع بأدواٍت مناسـبة لتمويل أنشـطة العلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار يمثِّل عقبة تحتاج الهتماٍم خاّص في المستقبل. هذا فضالً عن غياٍب شبه 

تاّم ألجهزة رْصد أنشطة العلوم والتكنولوجيا وُمتابعتها.

ومن الضرورّي أيضاً أن يتّم في نهاية الَمطاف إصالح األُطر التشـريعية والتنظيمية، بحيث 

صة لألبحاث الِعلميّة  تتيـح المزيد من االنفتاح والدينامية، وتؤّدي إلى تحسـين الَمـوارِد المخصَّ

وأنشطة التطوير التكنولوجي وآليّات توزيعها، وتوّسع نطاق الُمدخالت الُمبتَكرة التي تستهدف 

التنمية االجتماعية واالقتصادية، وتسـعى لالرتقاء بالقدرات التنافسـيّة في المجاالت التي تتميّز 

بأولويّتها التنموية.

باختصار، فإّن األعباء الُمتراكمة خالل عقود شهدت عقوبات دولية على بعض دول المنطقة، 

واالجتياح العسـكرّي لبعضها، وانهيارات شـملت مؤّسسات الدولة كلّها في بلدان عّدة، وهجرات 

قسريّة ترافقت مع سوء إدارة ُمزمن ضمن سائر المؤّسسات، بما فيها تلك الَمعنيَّة بالتعليم والبحث 

الِعلمّي؛ وبالتالي لن يتسـّنى النهوض بالبنى المؤّسسـية الَمعنيَّة بشـؤون العلوم والتكنولوجيا 

ـس إلصالحات مؤّسسـية وتشـريعية وتنظيمية شاِملة، تضع  واالبتكار من دون سياسـات تؤسِّ

بنـاء القدرات الِعلميّة والتكنولوجية، واكتسـاب التكنولوجيا وتطويرها وتطويعها واسـتثمارها 

دارة7. بالصورة األمثل من أجل إحراز أهداف التنمية الُمستداَمة والشاملة، في موقع الصَّ

تّم االعتماد على الَمصادر التالية:     7
 http://hcst.gov.jo. 
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal.
http://www.cnrs.edu.lb/english/home.
http://berytech.org. 
»Science, Technology, Innovation, and Development in the Arab Countries the Arab Countries«; Omar F. Bizri.
ISBN: 9780128125779. Academic Press; October 2017.
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-platforms/goap/access-by-
region/arab-states/algeria.
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_countries/overview/libya_overview_of_hes_final.pdf.
https://www.libyaherald.com/201325/05//libya-2030-vision-committee-holds-first-meeting. 
http://www.iresen.org/?lang=en%2F#recent-projects.
http://portal.unesco.org/education/en/files/5553611998897825/Morocco.pdf/Morocco.pdf.
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/documents/1345711827_final_version_v2.pdf.
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/q/Morocco.
http://dutchincubator.nl/wp-content/uploads/sites/5/REPORT-Start-up-Ecosystems-Morocco-and-
Tunisia.pdf.
 Abdelkader DJEFLAT, «Building Knowledge Economies for job creation, increased competitiveness, and 
balanced development: Individual country overviews with data on STI systems in the Arab countries. Report 
produced for the High Level International Conference, Organized by the Tunisian Government and ISESCO, In 
collaboration with the World Bank, Carthage, December 12009 ,3-.
Knowledge Assessment Methodology Database. World Bank Institute. 2008. World Bank. Washington DC. World 
Bank. Washington DC. 2008.
Erawatch; A European Commission Support Measure Document«; Last updated in 2009. Kindly provided by Dr 
Hatem Mhenni. Available at: http://cordis.europa.eu/erawatch.
http://www.tunisieindustrie.gov.tn/pird.html.
http://www.kisr.edu.kw/en/about-us/history. 
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp؟mcat=16&mrub=157.

تضّم مصر أكبر 
عدد من مراكز 

البحوث في 
المنطقة، حيث 

بلغ مجموع هذه 
المراكز 219 

مركزًا مستقاّلً، 
و114 مركزًا 

ضمن الجامعات، 
و14 مركزًا بحثّيًا 
حكومّيًا مختّصًا، 
كما تضّم مصر 
ر بمائة  ما يقدَّ

ألف من الِعلمّيين 
والتكنولوجّيين
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3 - أنشطة البحث الِعلمّي في الدول العربّية: الَموارِد والُمخرجات

صة ألنشـطة منظومات العلوم  تسـتعرض الفقرات التالية الَموارِد البشـرية والمالية المخصَّ

والتكنولوجيا واالبتكار في البلدان العربيّة، مع التركيز على ما تكرّسه هذه البلدان من أجل أنشطة 

البحث والتطوير، وما تُنتجه هذه األنشـطة من منشـورات وبراءات اختراع. ويسـتند استعراض 

أنشـطة البحث والتطوير إلى ما تقّدمه تقارير المنظّمات الدولية المعنيَّة بتنمية القدرات الِعلميّة 

والتكنولوجية وتحفيز االبتكار بالدرجة األولى، كما يتضّمن، كلّما أمكن، أمثلة مّما نشـرته بعض 

ص  الدول العربيّة من ُمعطيات أكثر تفصيالً حول أنشطة البحث والتطوير التي تنجزها وما تخصِّ

لها من َموارِد بشـريّة وماليّة، مع صورة عن توزيع هذه الَموارِد على مجاالت األبحاث الُمختلفة، 

حيثما سمحت الُمعطيات الُمتاحة بذلك. 

تلي اسـتعراض أنشـطة البحـث والتطوير فقـرات تتناول ما ينجـم عنها مـن أوراق ِعلميّة 

ينشرها الباحثون العاملون في البلدان العربيّة في الدوريّات الدولية المحّكمة، وكذلك ما تنّم عنه 

منشـوراتهم من اهتمام بمجاالت معيّنة من األبحاث دون أخـرى، وكذلك ما تُنبئ به حول أنماط 

التعاون بين الباحثين من البلدان العربيّة ونظرائهم في دول العالَم. 

ويقّدم القسـم األخير من الجزء الحالي تحليالً موجزاً ألنشـطة االبتكار التي نَتج عنها إيداع 

براءات اختراع وتسجيلها من قبل ُمواطني البلدان العربيّة والقاطنين بها، وذلك من حيث تعدادها 

وتناميها خالل السـنوات الماضية، ومن حيث توزّعها على مجاالت االختصاص والتطبيق، وذلك 

بغية الوصول إلى صورة ُمحّدثة عن هذه األنشطة تبيِّن نقاط القّوة والضعف التي تَُميزها ومدى 

استجابتها الحتياجات التنمية الُمستداَمة والشاملة. 

صة ألنشطة البحث والتطوير 3. 1. الَموارِد البشريّة والَموارِد المخصَّ

يقّدم الجدول )3.1( ما يتوافر من معطيات عن تعداد الباحثين العاِملين بدواٍم كامل وخّريجي 

المرحلة الجامعيّة األولى في اختصاصات ِعلمية وهندسـية واإلنفاق على البحث والتطوير نسـبًة 

من الّناتِج المحلّي اإلجمالي ضمن عدد من البلدان العربيّة ولدى ثالثة بلدان مجاورة، هي قبرص 

وإيران وتركيا، للُمقارَنة. والاّلفت بالدرجة األولى شّح هذه الُمعطيات التي تتعلّق بالدول العربيّة، 

وِقـدم عهدهـا، والتضارب بين التقديرات التـي ُوضعت ألجلها. فكما يبيّن هـذا الجدول ال تتوافر 

ُمعطيات من مصادر موثوقة حول إنفاق الدول العربيّة على البحث والتطوير إاّل من نصف البلدان 

العربيّة. والُمعطيات حول تعداد الباحثين والخّريجين في اختصاصات العلوم والهندسة أقّل.

وال بّد أن يمثّل شـّح المعلومات المتوافرة حول الَموارِد البشـرية والمالية المكرَّسـة ألنشطة 

البحـث والتطوير بخاّصة، وتلك المتّصلة بمنظومات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار لدى البلدان 

العربيّة، بعاّمة8 ، واحداً من أبرز العقبات دون وضع سياسات ُمتكاملة يُمكن من خاللها التوّصل 

إلى بناء قدرات ُمستدامة ضمن هَذين النطاقَين. كما أّن ندرة هذه المعلومات هي في الوقت ذاته 

دليل على عدم كفاية السياسـات والبنى المؤّسسـية التي ُوضعت أساسـاً لرعاية هذه األنشـطة 

والسـهر على حسن أدائها في أغلبيّة البلدان العربيّة. إذ ال يُمكن القول، من دون معطيات موثّقة 

ومستفيضة عن هذه الَموارِد، إّن تنفيذ هذه األنشطة يتّم بصورة جّدية وُمرضية. 

8  مع ما يتضّمن ذلك من أنشطة داِعمة لمنظومات العلوم والتكنولوجيا الوطنيّة، والتي تتّصل بالخدمات المؤاِزرة التي 

تقوم بها َمخابر التحاليل والقياسات والُمعايرة وضمان الجودة وتسجيل الُمخترعات والمسوح الحقليّة والمؤّسسية التي 

ثة حول البيئة الُمحيطة من جوانب عديدة.  تُجرى للتوّصل إلى معلومات موثوقة وُمحدَّ

اعَتبر تقريٌر 
صدر عن األمم 

المّتحدة في العام 
2009 المغرَب 

واحدًا من ثمانية 
بلدان أفريقّية 
أقدمت على 

تأسيس حدائق 
للعلوم بناًء على 

سياساتها الوطنّية 
الخاّصة بتنمية 
قدراتها الِعلمّية 
والتكنولوجّية؛ 
وُيعتبر المغرب، 

إلى جانب تونس، 
من أكثر البلدان 

تقّدمًا بين البلدان 
األفريقّية لجهة 

تأسيسهما حدائق 
التكنولوجيا
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قيمة 
مؤّشر 
التنمية 
البشريّة

نسبة اإلنفاق على 
البحث والتطوير من 

الّناتِج المحلّي اإلجمالي 
)جـ(

تعداد الباحثين العاملين بدواٍم 
كامل 

)لكّل مليون من السّكان(
2013-2002

العلوم والهندسة 

الحاصلون على شهادة 
جامعيّة أولى في 
العلوم والهندسة 
)نسبة مئويّة من 

مجموع َحَملة الشهادة 
الجامعيّة األولى( )د(

الزراعة

الحاصلون على شهادة 
جامعيّة أولى في العلوم 

والهندسة والزراعة
)نسبة مئويّة من مجموع 

َحَملة الشهادة الجامعيّة 
األولى( )هـ(

2013
أ

 2009
2003

ب
  2005

2014

20022013-2011بأ

البلدان العربّية التي تتوافر بشأنها الُمعطيات

24.016.20.0..0.516587 360.47قطر

27.319.50.0....0.716..41اإلمارات

12.30.0....50..480.04البحرين

3.90.0..0.030.316135152 54الكويت

35.817.30.3....0.1 13, 570.0716السعوديّة

........172..640.86ليبيا

25.013.00.3........72لبنان

38.924.50.3..0.2137 840.1716ُعمان

17028.021.21.4..0.113, 16..93الجزائر

42.71.4..1,3941,863 0.6 940.6816تونس

25.17.83.0.... 13, 160.4 1000.43األردن

576114416.512.60.5....110فلسطين

11.62.1..0.7581420 0.6816 112مصر

....0.786466134.9 1300.7316المغرب

....5029.4 426 ..1310.3العراق

11.02.4....0.319 13, 1710.316السودان

البلدان 
العربيّة 

 – 33
172)و(

..16 0.4..........

معطيات حول ثالثة بلدان مجاورة للُمقارنة

752.013.719.00.5..0.5 13, 16..31قبرص

750.744.429.32.9..0.8 13..75إيران

803.920.910.21.3..1.0 16..90تركيا

معطيات حول مجموعات من البلدان مصنَّفة بحسب مؤّشر التنمية البشرية

تنمية 
مرتفعة 

جّداً
 51 – 1..2.4..3854.020.3....

الَموارِد البشرية واإلنفاق على أنشطة البحث والتطوير جدول رقم 3-1
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صة ألنشطة البحث والتطوير  فالُمعطيات التي يتضّمنها الجدول )3.1( حول الَموارِد المخصَّ

تعود في جميع البلدان العربيّة إلى سنوات خلت، تفوق في بعض الحاالت عقداً من الزمن، بحيث 

إّن االستفادة منها لُمتابعة أداء مؤّسسات البحث والتطوير وصياغة سياسات ُمستقبليّة لالرتقاء 

بُمخرجاتها تبقى محدودة للغاية. 

وفي جميع الحاالت يشـير الجـدول )3.1( إلى ضآلة ما تنفقه البلدان العربيّة على أنشـطة 

ص من أطر بشـريّة للعمل بها ُمقارنة بما تخّصصه البلدان الُمجاورة  البحث والتطوير وما تخصِّ

ومجموعات الدول التي تسّنى الوصول إلى معطيات موثَّقة عنها. ففي الحاالت  التي يتوافر فيها 

مـن المعطيات ما يُمكن اعتباره موثَّقاً يقّل اإلنفاق على أنشـطة البحـث والتطوير كثيراً عّما هو 

سـائد في معظم بلدان العالَم التي تُماثل الدول العربيّة من حيث مداخيلها اإلجمالية أو من حيث 

تصنيفها على سـلّم التنمية البشرية. ياُلحظ هذا بشـأن جميع الدول العربيّة في منطقة الخليج. 

فالسـعودية مثالً لـم تُنفق في العام 2009 أكثر مـن 0.07 9 من الّناتِـج المحلّي اإلجمالي على 

البحـث والتطويـر. بينما لم يتجاوز مـا أنفقته البحرين 0.10 من ناتجهـا المحلّي اإلجمالي في 

العام 2014.

من جهة أخرى، فإّن تفاُوت الُمعطيات بين فترة وأخرى ومن مصدٍر آلخر ال يبعث على كثير 

مـن الثقـة بها. من األمثلة على ذلك تبّدل أرقام اإلنفاق على أنشـطة البحـث والتطوير في مصر 

أنفقت السعوديّة 0.87 % من ناتجها المحلّي اإلجمالي على البحث والتطوير في العام 2013، وفق وزارة العليم العالي   9

)2013( واقع اإلنفاق على البحث الِعلمّي والتطوير في الَمملكة العربيّة السعوديّة.
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) أ ( تعود األرقام الُمدرجة أعاله إلى تقرير اليونسكو 2030، وقد استُقيَت من مصادر تعود إلى األعوام الممتّدة بين 2009 و2013.
)ب( تعود األرقام الُمدرجة أعاله لتقريرَي األُمم المتّحدة اإلنمائي حول التنمية البشرية للعاَمين 2013 و2016. وقد استقيت من مصادر تعود 

إلى األعوام بين 2005 و2014. وتشير األرقام الُمدرجة إلى يمين المؤّشر إلى تاريخ تقرير التنمية البشرية التي استُقيت منه. وفي الحاالت التي 
تختلف فيها قيَم المؤّشر بين تقريرَي التنمية البشرية الصادَرين في 2013 و2016، تُعطى القيمة األعلى وإلى جانبها سنة التقرير.

)ج( بما يتضّمن اختصاصات في مجاالت الصناعة والتشييد.
) د( إحصائيّات تقرير برنامج األُمم المتّحدة اإلنمائي حول التنمية البشرية للعام 2013.
)هـ( تعود األرقام الُمدرجة ضمن العموَدين الثامن والتاسع إلى تقرير اليونسكو 2030.

)و( بحسب تصنيف الدول العربيّة وفقاً لمؤّشر التنمية البشرية عام 2016. 

المصدر: تقرير التنمية البشريّة لبرنامج األُمم المتّحدة اإلنمائي للعام 2013.

تقرير اليونسكو عن العلوم 2030:

UNESCO Science Report 2030. Downloaded from: http://unesdoc.unesco.org/images/0023235406/002354/e.pdf.
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وفقاً لتقرير اليونسـكو عن العلوم 2030، الذي نُشـر في العام 2015، من نسبة تساوي 0.43 

فـي المائة من الّناتِج المحلّي اإلجمالي في العام 2009، إلى ما يُعادل 0.68 في المائة بعد أربع 

سـنوات فقط، في العام 2013. وهذا، بينما يورِد تقرير التنمية البشـرية للعام 2013 نسبًة لما 

تُنفق مصر على البحث والتطوير تُقابل 0.2 في المائة من الّناتِج المحلّي اإلجمالي، وبينما ترتفع 

هذه النسبة في تقرير التنمية البشرية للعام 2016 إلى 0.7 في المائة.  

ويبـدو أّن ما تتضّمنه الَمراجع من تقديرات حـول إنفاق تونس والمغرب على البحث الِعلمّي 

نسـبة إلى الّناتِج المحلّي اإلجمالي أقرب للواقع، حيث تتّفـق الَمصادر إلى حدود أكبر وال تلحظ 

اختالفات كبيرة بين اإلحصاءات من عام آلخر. وقد شهد اإلنفاق في المغرب زيادة خالل السنوات 

الماضيـة ليبلـغ اآلن ما يقـدر بحوالى 0.7 في المائـة.  بينما تراَجع في تونس خالل السـنوات 

األخيـرة ليبلغ 0.6 فـي المائة من الّناتِج المحلّـي اإلجمالي، وفقاً لتقرير التنمية البشـرية لعام 

2016، وإلـى 0.68 فـي المائة كما يـرد في تقرير اليونسـكو 2030، الذي يشـير إلى العام 

2012، تاريخاً للمرجع الذي اسـتُقيت منه هذه النسبة. من جهة أخرى، فإّن اإلنفاق على البحث 

والتطويـر مـن قبل الجزائر ما زال قليـالً ُمقارنًة بكلٍّ من تونس والمغرب، حيـث تتّفق الَمراجع 

الُمتاحة على أّن هذا اإلنفاق يقارب 0.1 في المائة من الّناتِج المحلّي اإلجمالي. 

ويشـير تقرير اليونسـكو 2030 إلى أّن إنفاق دولة قطر على أنشطة البحث والتطوير بلغ 

العـام 2012 حوالـى0.47 في المائة من الّناتِج اإلجمالي، وهي نسـبة تقـارب ما يقّدمه تقرير 

التنمية البشـرية للعام 2016، الذي يقّدر قيمة هذه النسـبة، نحو 0.5 في المائة. وال شـّك أّن 

حجـم اإلنفـاق هذا يمثّل مقداراً كبيـراً بالنَّظر إلى ضخامة الّناتِج المحلّـي اإلجمالي لدولة قطر، 

وبالّنظر إلى العدد المحدود نسـبيّاً من المؤّسسـات البحثيّة الناِشـطة لديها10. ومن المرّجح في 

حالة دولة قطر أن يعود حجم اإلنفاق الذي شهدته أنشطة البحث والتطوير إلى ما تقّدمه مؤّسسة 

قطر من ِمَنح لفروِع الجامعات الدولية التي أُنشـئت خالل السنوات الماضية على أراضيها وإلى 

ما تُعلن عنه من دعم لمشاريع بحثيّة يتّم انتقاؤها على أُسس تنافسيّة ولو لم تُقم بها مؤّسسات 

األبحاث الَقطريّة بالضرورة. كذلك، من المرّجح أن يعود بعض هذا اإلنفاق إلى حاجة الُمختبرات 

التي أُحدثت خالل السـنوات القليلة الماضية للتجهيزات األساسية الاّلزمة لعملها. وربّما انطبقت 

اعتبارات ُمماثلة بشأن إنفاق اإلمارات على أنشطة البحث والتطوير؛ حيث خلت تقارير المنظّمات 

التـي ُعهد عنها تقديم ُمعطيات َدوريّة حول إنفاق دول العالَم على أنشـطة العلوم والتكنولوجيا 

بعاّمة، ما يُشـير إلى ما كانت اإلمارات تُنفقه من ضمن هذه المجاالت، بينما يذكر تقرير التنمية 

البشرية الصادر في العام 2016 أنّها أنفقت ما يُعادل 0.7 في المائة من الّناتِج المحلّي اإلجمالي 

ـر إنشـاء مدينة ومعهد مصدر هذا االرتفاع  على مشـاريع البحث والتطوير. وهنا أيضاً، قد يفسِّ

المفاجئ.

والاّلفت أيضاً ضمن الُمعطيات الخاصة باإلنفاق على أنشـطة البحث والتطوير، ارتفاع نسبة 

إنفـاق الكويت التي قاربت نسـبة 0.1 في المائة مـن الّناتِج المحلّي اإلجمالي لسـنوات عديدة، 

بحسـب ما تشــير تقارير كثيرة سـابقة، ليصل إلى ثالثة أضعاف هذه النسـبة،  بحسب تقرير 

التنمية البشرية للعام 2016.

تقابل هذه النسبة مبلغاً يُقدر بحوالى 853 مليون دوالر أميركّي، بالعودة إلى الناتج المحلّي اإلجمالّي لدولة قطر في   10
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علـى أّي حال، نظراً لِما نُشـر من ُمعطيـات حول اإلنفاق على مشـاريع البحث والتطوير من 

البلدان العربيّة، ومع االعتراف بأّن هذه الُمعطيات قد ال تكون كاملة، ألّن بعض الدول العربيّة قد 

ال تمتلك معلومات ُمستحَدثة أو قد ال ترغب بنشرها، فإّن حجم إنفاق الدول العربيّة مجتمعًة على 

ما تقوم به من أنشـطة بحثيّة ال يتجاوز بكثير عتبـة تقارب 9 مليارات دوالٍر أميركي، بينما تُنفق 

ثالثة بلدان ُمجاورة فقط، هي قبرص وإيران وتركيا، وفقاً لُمعطيات تقرير التنمية البشرية للعام 

2016 مبلغاً يقارب 9.2 مليار دوالر أميركي على مشـاريع األبحاث لديها. وحتّى لو اسـتُخدمت 

النسـبة التي يقّدرها تقرير التنمية البشـرية ذاته بشـأن إنفاق مجمل الدول العربيّة على البحث 

والتطوير، وذلك بافتراض أّن هذه النسـبة تأخذ باالعتبار ما يتوقَّع أن تكون دول عربية أخرى لم 

تُذكر في جداول التقرير قد أنفقته، وهي نسبة تساوي 0.4 في المائة من الّناتِج المحلّي اإلجمالي 

للدول العربيّة كافّة، فإّن مجموع ما تنفق الدول العربيّة كّلها يرتفع إلى ما يقارب 10 مليارات من 

الدوالرات األميركية، أي نحو مليار دوالر أكثر من جاراتها األقرب؛ قبرص وإيران وتركيا.

ويُطاول شـّح المعلومات أيضاً تعداد الباحثين. فكما يبيّن الجدول )3.1( ال تتوافر ُمعطيات 

عن تعداد الناشـطين، بدواٍم كامل أو ما يكافئه، ضمن تقرير التنمية البشرية األخير الذي يتناول 

هذه المعطيات، وهو يعود إلى العام 2013، إاّل في ما يتعلّق بسبع دول فقط هي تونس والمغرب 

ومصر وفلسطين والعراق والكويت والسعودية. بينما يقّدم تقرير اليونسكو معطيات بشأن واحد 

وعشـرين من البلدان العربيّة. وكما هو الحال بشـأن اإلنفاق، يثير التفـاوت بين المعطيات التي 

يُفترض أن تعود ألزمنة ُمتقاربة الشكوك بمصداقيّتها. وعلى سبيل المثال يَذكر تقرير اليونسكو 

أّن فلسـطين تمتلك مجموعة من الباحثين يبلغ تعدادهم قرابة 2,500 باحٍث، ويشـير إلى أّن هذا 

يكافئ 576 باحثاً لكّل مليون من السـّكان، بينما يشـير تقرير التنمية البشـرية للعام 2013 إلى 

نسـبة تقارب 144 باحثاً لكّل مليون من سـّكان الضّفة الغربية وقطاع غزّة. وتعرض الُمعطيات 

ر تقرير اليونسكو تعداد الباحثين بما يقارب  الخاّصة بالعراق تفاوتاً أكبر بين الَمصدَرين حيث يقدِّ

13,560 باحثـاً فـي جامعات ومراكز األبحـاث العراقية أو ما يُعـادل 426 باحثاً لكّل مليون من 

السّكان بينما يضع تقرير التنمية البشرية هذه النسبة بحدود 50 باحثاً لكّل مليون من السّكان.

وكما يبيّن الجدول )4.1(، فإّن المعلومات الُمتاحة حول خّريجي المراحل األولى من الدراسة 

الجامعيـة فـي اختصاصات تقع ضمن مجاالت العلوم والهندسـة – ويفترض أن يشـّكل هؤالء 

الدعامة األسـاس لمؤّسسات منظومة العلوم والتكنولوجيا وأنشطتها – ليست أحسن حاالً. فهي 

ال تتوافـر إاّل حول عـدٍد محدود من البلدان العربيّة كما أنّها تتفاوت من مصدر آلخر. ومن الدول 

التي يبدو أنّها تقف في المقّدمة من حيث نسـبة الُمنتسـبين إلى كلّيات العلوم والهندسة تونس 

والجزائر والَمغرب وُعمان والسـعوديّة. هذا بينما يبلغ تعداد الُمنتسـبين إلى كلّيات الزراعة في 

جميع الدول العربيّة حدوداً متدنيّة للغاية. فهي ال تتجاوز ثالثة ُمنتسبين من كّل ألف في كلّيات 

الجامعـات فـي لبنان وُعمان، مثالً. إاّل أنها ترتفع لتصل 3 في المائة في األردن وتبلغ 2.1 و2.4 

في المائة في كلٍّ من السودان ومصر، على التوالي.

إّن وْضع سجاّلت محّدثة حول اإلنفاق وتعداد الباحثين والخّريجين في فروع االختصاصات 

الِعلميّة والهندسية الذين يمثّلون الذخيرة األساس ألُطر منظومات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

الوطنية أمٌر في غاية األهّمية، وال يتطلّب أكثر من إحداث مجموعات متخّصصة بدراسات العلوم 

والتكنولوجيا من ضمن المؤّسسـات المركزية المعنيَّة وضمن عدٍد محدود للغاية من الجامعات. 

وكما سـبق الذكر يُمكن من خالل إنشـاء َمراصـد وطنية للعلوم والتكنولوجيـا واالبتكار القيام 

شهدت أعداد 
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بأنشـطة متكاملة يتسـّنى من جرّائها وْضع إحصـاءات موثوقة وُمتكاملة حـول الَموارِد المالية 

والبشـرية التي ترفد أنشـطة هـذه المنظومات. وال بّد، مـن أجل جْمع الُمعطيـات وتبويبها، أن 

تُستخَدم األساليب التي أضحت دول كثيرة تعتمدها وفقاً لتقارير وضعتها مؤّسسات مثل منظّمة 

التعـاون االقتصـادي والتنمية )OECD(، ويتّم اسـتخدامها من قبل المنظّمـات الدوليّة المعنيَّة 

كاليونسـكو وبَرنامج األُمم المتّحدة اإلنمائي. حيث يسمح اتّباع مثل هذه األساليب بالوصول إلى 

ُمقارنـات ُمجديـة للمعطيات الخاّصة بالبلـدان العربيّة مع ما يُماثلها مـن ُمعطيات حول الدول 

الُمجاورة والقيَم المتوّسـطة السائدة في العالَم، ويتيح وْضع سياسات وصياغة ُمبادرات ترتقي 

بـأداء منظومات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، ومسـاهماتها بالتنمية االقتصادية واالجتماعية، 

بصورة عاّمة.

3. 3. أنشطة البحث والتطوير في بعض الدول العربّية

تُلقـي الفقرات التالية الضوَء على أنشـطة األبحاث التي قامـت بها بعض الدول العربيّة التي 

تتوافر معلومات وافية وموثوقة حولها، وذلك لتبيان الَمالمح الرئيسـة التي تطبع هذه األنشـطة 

وإبـراز مـا تُواجه من عقبات في طريقهـا، وكذلك ما قد حقَّقه بعضها مـن نجاح. وتتناول هذه 

الفقرات ببعـض التفصيل َمالِمح منظومـات البحث والتطوير الخاّصة ببعـض البلدان العربيّة 

نظراً لما يُجابهها من أزماٍت، وبسبب ما حقَّقت من تقّدم خالل السنوات الماضية. 

3. 3. 1. العراق

ن تقريٌر نُشــر فـي العام 2013 نتائج َمسـٍح أجري في العـام 2011، أجاب فيه 47  تضمَّ

مركزاً ووحدة بحثيّة في جميع أنحاء البالد، باستثناء الُمحافظات في إقليم كردستان العراق، على 

صت لها والعقبات التي جابهتها.  استبياٍن يتعلّق بجوانب ُمختلفة من أنشطتها والَموارِد التي ُخصِّ

م الفقرات التالية خالصة ألبرز محتويات هذا التقرير في ما يخّص الَموارِد البشرية والمالية  وتقدِّ

المكرَّسة ألنشطة البحث الِعلمّي وما تواجه هذه األنشطة من عوائق.

3. 3. 1. 1. األطر البشريّة الّناِشطة في مجاالت البحوث

يعرض الشكل )3.1( توزّع رأس المال البشري العراقي على مجاالت البحث، ويشير كما هو 

متوقَّع، إلى أّن نسـبة كبيرة من الموظّفين في َمراكز البحوث في البالد ووحداتها – تبلغ حوالى 

32 فـي المائة مـن المجموع – تعمل من ضمن الَمراكز والوحدات الناشـطة في مضمار العلوم 

االجتماعية واإلنسانيّات. أّما منشآت البحوث 

صـة للبحـوث البيئيّة، فهـي توظِّف  المخصَّ

حوالى 24 في المائة. بينما تَستخدم تلك التي 

تعمل في الطـّب والرعايـة الصّحية والعلوم 

التطبيقية والزراعة والَموارِد الطبيعية نِسـباً 

أقـّل بكثير تقارب 15 و9 و8 في المائة، على 

التوالي.

ويقّدم الجـدول )3.1( صورة عن توزّع 

العامـالت فـي َمراكـز البحـوث ووحداتهـا 

في العراق اللّواتي شـاركن في المسـح على 

مجاالت النشاط البحثي. ويشير إلى أّن تعدادهّن يمثّل حوالى 53 في المائة من إجمالي العاملين 

 ,44 ,3%  ,133
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توزع األطر البشريّة على حقول 
الدراسات واألبحاث في العراق

شكل رقم 3-1

تبنَّت تونس في 
العام 1994 نظامًا 

للِمنح، ُسّمي 
»عالوة مجلس 
االستثمار في 

البحث والتطوير«، 
لتحفيز الباحثين 
على اإلسهام في 
أنشطة تتضّمن 

تطوير ُمنتجات أو 
عملّيات جديدة، 

وتصميم النَّماذج 
التقنّية واختبارها 

وتنفيذها في 
مجاالت شّتى
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فـي مجاالت األبحاث بأنواعها، ويبيّن أّن الباحثات يمثّلـن األغلبيّة في المراكز والوحدات العاملة 

في بحوث الطّب والرعاية الصّحية.

صة للتكنولوجيا الحيويّة والعلوم  كما أّن نسبة الباحثات في َمراكز البحوث والوحدات المخصَّ

ر بحوالى 45 و39 و31 في المائة من إجمالي الباحثين  االجتماعية واإلنسانية وكذلك البيئيّة، تقدَّ

العاملين في هذه المجاالت. وكما يشير الجدول )3.1(، فإّن النسبة الوسطيّة لإلناث الناشطات 

في مجاالت البحوث ضمن الَمراكز والوحدات العراقية، التي اسـتجابت للَمسـح، بلغت نحو 36 

في المائة.

مجاالت البحث 
الدرجة الجامعّية 
األولى وما فوقها

الباحثات
التعداد اإلجمالّي 

العاملين

67.152.960.5الطّب والرعاية الصّحية

47.344.648.2التكنولوجيا الَحيويّة 

47.739.150.7العلوم االجتماعيّة واإلنسانيّات*

40.830.943.4البيئة

38.523.418.1العلوم التطبيقيّة

38.018.237.9االستشعار عن بُعد ونُظم المعلومات الجغرافيّة

22.416.123.3الزراعة والَموارِد الطبيعيّة

8.17.19.1الطّاقة

44.035.743.7المجموع

 *  إضافة إلى القضايا المحلّية واإلقليميّة أو الجهويّة. 

صة ألنشطة البحث  3. 3. 1. 2. الَموارِد المالّية المخصَّ

صة ألربعة مجاالت واسـعة من النشـاط  يعرض الشـكل )3.2( لمحة عـن الَموارِد المخصَّ

البحثـي، وهي علـوم الطّاقة والبيئة والعلـوم الطبّية وعلوم الحياة والعلـوم التطبيقية والعلوم 

االجتماعية واإلنسانيّات، فضالً عن البحوث المتعلّقة بالمسائل المحلّية والجهويّة. 

مت بيانات تتعلّق بالَموارِد الماليّة الُمتاحة لها.  وياُلحظ بدايًة أّن 22 مؤّسسـة بحثيّة فقط قدَّ

وبالتالي، فإّن التوزيع الذي يعرضه هذا الرقم ال يُمكن اعتباره سـوى مؤّشـر تقريبي يبيّن كيف 

صة للنشـاط البحثي الوطني. ومع أخذ هذا بالحسـبان،  تتقاسـم هذه المجاالت الَموارِد المخصَّ

يبـدو أّن العلوم الطبّيـة وعلوم الحياة من ناحية، والعلوم االجتماعية من ناحية أخرى، ُمنحت ما 

يعـادل 6 فـي المائة من إجمالي الَموارِد البحثيّة في العـام 2010. ومن ناحية أخرى، ُخّصصت 

مراكـز البحوث العاملة في مجال الطّاقة والبيئة مـن ناحية والعلوم التطبيقية من ناحية أخرى، 

بمـا يقابـل 48 و40 في المائة علـى التوالي من إجمالي الَمـوارِد الُمبَلّغ عنها مـن المراكز التي 

استجابت للَمسح.

نِسب اإلناث العاِمالت من الحائزات على الشهادة الجامعّية األولى وما فوقها من 
بين مجموع العاِملين في مؤّسسات البحث التي استجابت لالستبيان

جدول رقم 3-1

س »معهد  تأسَّ
الكويت لألبحاث 

الِعلمّية« في 
العام 1967، وفاًء 
بالتزامات شركة 
النفط العربّية - 
اليابانّية بموجب 

اّتفاق امتياٍز َنفطّي 
أُبرم مع حكومة 
الكويت، وغّطت 

مهاّم المعهد آنذاك 
ثالثة مجاالت: 

النفط وُمنتجاته، 
الزراعة الصحراوّية 

والبيولوجيا 
البحرّية
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في مـا يتعلّق بمخّصصات البحوث في العلوم التطبيقيـة، وعلى الّرغم من أّن المخّصصات 

السـنوية اإلجماليـة تبدو هزيلـة، فإّن هنـاك تفاوتاً كبيراً واضحـاً في اإلنفاق علـى المجاالت 

ص مركز االستشـعار عن بُعد التابع لجامعة الموصل بميزانيّة سـنويّة  المختلفـة. وهكذا، ُخصِّ

تبلـغ نحو 4.2 مليون دوالر أميركي خالل أو حوالـى العام 2010، بينما ُخّصصت ثالثة مراكز 

بحثيّـة ووحدات أخرى نشـطة في أبحـاث نخيل التمر وبحـوث البوليمـرات وتصنيع القوالب 

مـا يكافئ مجموعـه حوالى 224 ألف دوالر أميركـي. وتنطبق ظروف ُمماثلـة داخل مجموعة 

مـن مراكز البحوث ووحداتها الناشـطة في بحوث الطّاقة والبيئة، حيـث ُخّصص مركز العلوم 

صـت المراكز والوحدات البحثيّة  البحريـة بمـا يزيد على 6 ماليين دوالر أميركي، في حين خصِّ

الثالثة المتبّقية في هذه المجموعة بما يكافئ 723 ألف دوالر أميركي. ومن وجهة نظر أخرى، 

صة لمركـز بحوث متخّصص في بحوث الطّاقـة والوقود لم تتجاوز 24  فـإّن الميزانية المخصَّ

ألف دوالر أميركي.

وعلـى الّرغـم من أّن الفوارق المذكورة أعاله قد تكون َعرَضية، نظراً، على سـبيل المثال، ألّن 

بعض َمراكز البحوث ربّما كانت بصدد إنشـاء ُمختبرات جديـدة أو أنّها كانت قد ابتاعت معّدات 

صة لألبحاث التي تُعتبَر  خاّصة، فإّن الصورة العاّمة هي غياب االتّساق في توزيع الَموارِد المخصَّ

على أّي حال محدودة للغاية.

3. 3. 1. 3. العقبات التي تُواجه أنشطة البحث الِعلمّي في العراق 

يعرض الجدول )3.2( ملّخصاً للردود على أسئلة الَمسح التي هدفت إلى تحديد مدى أهّمية 

العقبات الُمختلفة التي تُواجهها مراكز البحوث في العراق ووحداتها. وكما هو متوقَّع، فإّن معظم 

َمرافق البحوث الُمسـتجيبة، َخّصصت مرتبة عاليـة للصعوبات المتّصلة بانخفاض مخّصصاتها 

من الَموارِد الماليّة. بينما جاءت أهّمية التعاون والتنسـيق في َمراتب أدنى من حيث األهّمية، في 

حين أّن مسـتويات التدريب األّولي والتدريب اإلضافي، فضالً عن َمرافق البنى األساسـيّة أُعطيت 

مسـتويات ُمماثلة من األهّمية. ومن الُمثير لالهتمام، أّن سياسـات اإلدارة ُمنحت المستوى األدنى 

من األهّمية كعائٍق أمام النشاط البحثي.

ع الَموارِد المالّية على حقول البحث  )آالف الدوالرات(  توزُّ شكل رقم 3-2
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5679 ,40%

 ,817 ,6%

,  
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اسُتحِدثت 
»مؤّسسة الكويت 

للتقّدم الِعلمّي« 
في العام 1976 
كمنّظمة خاّصة 

غير ربحّية 
سة لدْعم  مكرَّ
أنشطة العلوم 
والتكنولوجيا، 
وُيشرف على 
عملها مجلس 

إدارة يرأسه أمير 
الكويت ويحظى 
بدعٍم مالّي من 

مؤّسسات القطاع 
م  الخاّص، التي تقدِّ

ما ُيعادل الواحد 
في المائة من 

أرباحها السنوّية 
لميزانّية المؤّسسة
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3. 3. 2. األردن

نت توّجهات محّددة ألنشطة منظومة  وضع المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا وثيقة تضمَّ

العلـوم والتكنولوجيـا واالبتكار األردنيـة، َعْنونَها »تحديـد أولويّات البحث الِعلمـّي في األردن 

للسنوات 2011 – 2020«. وهدفت هذه الوثيقة إلى تحديد قضايا ينبغي التصّدي لها من خالل 

أنشـطة خاّصة للبحث والتطوير ترمي إلى تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة. كما 

نت المجموعة  َصّنفت الوثيقة هذه القضايا من ضمن مسـتويَين مـن حيث أولويّتها. بحيث تضمَّ

نت المجموعة الثانية المشاريع ذات األولويّة األدنى.  األولى مشاريع ذات أولويّة عليا، بينما تضمَّ

مة لمساعدة قطاعات ومناطق اقتصادية واجتماعية  كما أُعّدت قوائم بالقضايا والمشاريع المصمَّ

دة اسـتناداً إلى دراسات اسـتقصائيّة ُمستفيضة اسـتخَدمت منهجيّة دلفي. وكما هو مبيَّن  محدَّ

في الجدول )3.3(، تّم تحديد 148 موضوَع بحٍث في 14 مجاالً من مجاالت التنمية االجتماعية 

واالقتصادية والتكنولوجية، مع ُمعالَجة أكثر من 400 قضيّة بحثيّة خالل الفترة 2020-2011. 

تَستعرض الفقرات التالية أبرز الموضوعات البحثيّة ومشاريع األبحاث التي أبرزتها هذه الوثيقة 

كأولويّات عليا.

العقبات
جميع 

المؤّسسات

جميع 
مؤّسسات 

العلوم 
التطبيقّية

مؤّسسات 
منتقاة تعمل 
ضمن العلوم 

التطبيقّية

العلوم 
الزراعّية

الطب 
والرعاية 
الصّحية

الطّاقة 
والعلوم 
البيئّية

تظم 
المعلومات 
الجغرافّية 
واالستشعار

العلوم 
االجتماعّية 
واإلنسانّيات

األهّمية 
النسبّية

الَموارِد 
المالية

111111311.25

التعاون 
والتنسيق

422252433.00

التدريب 
األساسّي

255425523.75

التدريب 
المستمّر

354546524.25

البنى 
األساسيّة

645337254.38

النفاذ إلى 
المعلومات

733673164.50

تأمين الكتلة 
الَحرِجة 

564488645.63

القدرات 
اإلداريّة

876564776.25

يَمنح المؤّشر قيمة تساوي )1( بشأن العقبات التي تتمتّع بأهّمية قصوى بينما يَمنح المؤّشر قيمة تساوي )8( عندما تتميّز المسألة بأهّمية متدنّية. 

مستويات األهّمية التي صنَّفت بها مجموعة من مؤّسسات البحث العراقّية العقبات التي تُجابه عملها جدول رقم 3-2
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مشاريع األبحاثالقضايا البحثّيةمجاالت األبحاث

1228السياحة واآلثار

926األمن الوطنّي

1029تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت

1429الثقافة والفنون واإلعالم واإلنسانيّات 

632العلوم االجتماعيّة واللّغات

1030العلوم االقتصاديّة واإلداريّة

831العلوم األساسيّة

1330العلوم اإلسالميّة

1029العلوم التربويّة

1034العلوم الزراعيّة والبيطريّة

1030العلوم السياسيّة والقانونيّة

1528العلوم الطبّية والصيدالنيّة

1130علوم البيئة والمياه

1030العلوم الهندسيّة

148416المجموع

3. 3. 2. 1. أولويّات البحث الِعلمّي في األردن

تتضّمن القضايا البحثيّة ذات األولويّة العليا التي طُرحت لمتابعتها حوالى 30 مشروعاً بحثيّاً 

ضمن كلٍّ من مجاالت البحث والتطوير. ويغطّي كلٌّ من هذه القضايا مسائل تقع من ضمن نِطاٍق 

واسـع من التخّصصات الِعلميّة والتكنولوجية. وهكذا، فإّن مشاريع بحوث األمن الوطني تشمل 

موضوعـات مثل تصنيع صواريخ أرض- أرض ذات مدى يتراوح بين 150 و300 كلم، وتطوير 

»َدور القـّوات المسـلّحة والـوكاالت األمنيّة في التنميـة الوطنية«. ومن أبرز المشـاريع البحثيّة 

التـي تّم تحديدها في مجـاالت »تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت« مـا يتعلّق بأمن المعلومات 

والجريمـة السـيبرانية، وُمعالَجـة اللّغة العربيّة، فضالً عن مشـاريع تهدف إلـى دعم تطبيقات 

تكنولوجيـا المعلومات واالتّصـاالت في إدارة الصّحة والطّاقة والبيئـة والزراعة وتعزيز التعليم 

وُمجتمع الَمعرفة.

ومن ضمن الموضوعات ذات األولويّة العليا الُمدرَجة تحت عنوان »الزراعة والعلوم البيطريّة«، 

تتناول القضايا البحثيّة تحسـين االسـتدامة في جوانب الزراعة وتربية الحيوانات المختلفة، إلى 

جانب البحوث الرامية إلى اكتسـاب القطاع الزراعي تقنيّات حديثة، السـتخدام المياه وُمكافحة 

اآلفات الزراعيّة.

مجاالت وموضوعات طرحتها الوثيقة الوطنّية ألولويّات البحوث للفترة 2011 – 2020 جدول رقم 3-3

ُتعّد »مدينة 
الملك عبد العزيز 
للعلوم والتقنّية« 
عضوًا في تحالف 
البحوث المتقّدمة 

في السعودّية، 
إلى جانب 

شركة »أرامكو« 
السعودية 

و»جامعة الملك 
فهد للبترول 
والَمعادن« 

و»جامعة الملك 
عبد اللّه للعلوم 

KAUST »والتقنّية



التقرير العربّي العاشر
للتنمية الثقافّية

مؤّسسة الفكــر العربـي 64

وتحـت عنوان »العلوم الهندسـيّة«، تتضّمـن الموضوعات ذات األولويّـة العليا مجموعة من 

القضايا البحثيّة الرّامية إلى تطوير أنظمة الطّاقة الشمسية وطاقة الرياح وتَحلية المياه وُمعالَجة 

الصخر الزيتي. وتجدر أيضاً مالحظة االهتمام بتعدين اليورانيوم، الذي يُفترض أنّه من صخور 

الفوسـفات التي يجري اسـتخراجها بالفعل لمجموعة متنّوعة من التطبيقات الصناعيّة، وكذلك 

للتصدير كسلعة خاّم.

ن  كما تشكِّل ثمانية مجاالت بحثيّة واسعة النطاق أولويّات بحثيّة في العلوم األساسيّة، تتضمَّ

علـوم الَمواّد، والتكنولوجيـا النانويّة، والبيئة والصّحة، والطّاقة والبيئـة، فضالً عن الرياضيّات 

واإلحصـاء. وفي إطـار البيئة والصّحة، تؤكد وثيقـة أولويّات البحوث أهّمية األنشـطة المتعلّقة 

بالتلّوث بما في ذلك:

• تحديد مستويات الملوِّثات العضويّة وغير العضويّة في الُمدن؛

• انتقال الملّوثات في الهواء؛

• تحديد َمصادر التلّوث غير التقليديّة؛

• بقايا ُمبيدات اآلفات في الُمنتجات الزراعيّة.

ومن الجوانب الجديرة بالثناء على وثيقة أولويّات البحوث، إدراجها مجموعة من الموضوعات 

البحثيّـة في العلـوم االجتماعيـة ضمن األولويّـات القصوى. وهكـذا، ضمن ما ُسـّمي بالعلوم 

اإلسـالمية، تتضّمن وثيقـة أولويّات البحوث عدداً من الموضوعات البحثيّة الهادفة إلى تشـجيع 

تفسـيرات ُمعتدلة للتراث والتعاليم الدينية. ومن األمثلة على هذه الموضوعات: »أُسـس االجتهاد 

والفتوى«، و»منهجيّة التعامل مع القرآن«، و»منهجيّة التعامل مع السـّنة«. كما يتضّمن موضوع 

البحث الُمسـّمى »األمن القومي« تحت عنوان »العلوم اإلسالميّة« »خطر التطرّف والتعّصب على 

األمـن القومي« و»َدور التربيـة الدينية في األمـن القومي« و»التعّصب اإليديولوجي: األسـباب 

والِعالجـات« و»التطـرّف وأثره على تفتيت األّمـة« والعنف، من حيث »مصادره ووسـائل منعه 

من منظور الشـريعة«. وتُعتبر هذه القضايا أولويّات بحثيّة عليا من ِقبل المجلس األعلى للعلوم 

والتكنولوجيا في األردن، وهو مؤّشر واضح على نيّتها في تحرير التعاليم والُممارسات اإلسالمية 

من التوّجهات المتطرّفة، والشـروع في إطالق األبحاث والَمناهج التحليلية كأُسـٍس للتعامل مع 

التعاليم والشعائر الدينية.

كما تتضّمن األولويّات العليا في مجال »العلوم االجتماعية« توّجهات ُمشابهة، توطِّد ُمشاركة 

المؤّسسـات البحثيّة بالتصّدي للمشـكالت االجتماعية واالقتصادية الرئيسة التي يعيشها األردن 

والمنطقة. وهكذا، فإّن القضايا البحثيّة ذات األولويّة العليا في مجال »العلوم االجتماعية« تشمل:

• العواقب االجتماعية واالقتصادية والسياسية للفقر والبطالة؛

• قياس الفساد والمحسوبيّة في األردن؛

• تعاطي المخّدرات في األردن؛

• أثر الفقر والبطالة على الزواج، والفرد، ومعّدل الطالق؛

• أسباب الُمضايقات التي تعانيها النساء؛

• تقييم منظّمات ُمكافَحة الفساد.

كما اعتُبر التعليم من بين األولويّات العليا لألبحاث حيث تضّمنت المجموعة األولى مشـاريع 

تتناول:

قامت »مدينة الملك 
عبد العزيز للعلوم 

والتكنولوجيا« 
بإنشاء سّتة معاهد 
و30 مركزًا ووحدة 

هت  ُمختّصة ُوجِّ
جميعها لبناء 

القدرات في العلوم 
والتكنولوجيا 
واالبتكار من 

ضمن المجاالت 
التي ُتعتبر ذات 

أهّمية استراتيجّية 
للَمملكة العربّية 

السعودّية
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• السمات األكاديمية للطَّلبة والعاطلين عن العمل والمتخرّجين من الجامعات في األردن؛

• استجابة خّريجي التعليم العالي مع متطلّبات السوق؛

مة للتعامل مع التطّورات السريعة على جبهات عّدة؛ • بَراِمج التعلّم الُمستمّر المصمَّ

• التوافق بين بَراِمج التعلّم الُمستمّر واحتياجات تنمية المجتمع المحلّي.

وهكذا، يبدو أّن األردن يمنح قدراً كبيراً من االهتمام لتعزيز أنشـطة البحث والتطوير ضمن 

أولويّات معيّنة. ومع ذلك، فإّن أحد أوجه القصور الرئيسـة في جهود األردن نحو تعزيز أنشطة 

البحث والتطوير يتمثّل بعدم نشـر معلومات تتعلّق بنتائج هذه األنشطة على أرض الواقع. ففي 

فقرة تلّخـص نتائج الخطط الخاّصة بالعلوم والتكنولوجيا فـي الفترة 2006 – 2011، تكتفي 

الوثيقـة التي تغطّي الفترة 2013 – 2017 باإلشـارة إلى أّن معّدل تنفيذ الخطّة السـابقة يُقّدر 

بنحو 50 في المائة.

4. 3. 2. 1. اإلنفاق على العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من قبل األردن

ص لتنفيذ برَامج سياسـة للعلم والتكنولوجيا واالبتكار  مـن المتوقَّع أن يكون الَمبلغ المخصَّ

ومشـروعاتها في األردن، والذي يُعادل 14 مليون دوالر أميركـي، أقّل من الاّلزم لبلوغ األهداف 

العديدة والمعّقدة التي تطرحها وثيقة السياسـة هذه. وهذا على الّرغم من التعّهد بتكريس مبلغ 

إضافي قدره 20.4 مليون دوالر أميركي من استراتيجيّة االبتكار الوطنية.

ويتجلّى عدم تخصيص التمويل الكافي لألنشـطة المتّصلـة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

ت، استجابًة  عند اسـتعراض وثائق ُوضعت لرسـم خطط ُمماثلة وتنفيذها في الماضي. فقد أُعدَّ

لمرسـوٍم َملكّي صدر في العام 2005، خطّة هدفت إلطالق سلسـلة مـن اإلصالحات االجتماعية 

واالقتصاديـة الواسـعة في األردن، اقترحت مجموعة من األهـداف العدديّة في ما يتعلّق بتمويل 

البحث والتطوير والمنشـورات الِعلميّة وأنشـطة تسـجيل براءات االختراع. وكما يشير الجدول 

)3.4(، كان مـن الُمفترَض أن يصل اإلنفـاق على البحث والتطوير إلى 1.5 في المائة من الّناتِج 

المحلّي اإلجمالي بحلول العام 2017، كما كان من المتوقَّع أن يزداد نشاط البراءات بنسبة ثالثة 

أضعـاف تقريباً في غضون عقٍد واحد ثّم بعد ذلك مرّتَين في الفترة 2012 – 2017. واسـتناداً 

إلى المعلومات الُمتاحة، لم يتحّقق أيٌّ من األهداف المذكورة أعاله في نهاية المطاف.

للعام 2017للعام 2012 في العام 2003مؤّشر األداء

اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الّناتِج المحلّي 
اإلجمالي )التمويل المحلّي(

0.341.01.5

تعداد األوراق الِعلميّة المنشورة عالميّاً والُمصنَّفة من 
طومسون رويترز

4851,3002,500

تعداد براءات االختراع الموَدعة من األردن )انطالقاً من 
العام 2000(

2461,3005,000

تعداد نصوص الُكتب الموَدعة لدى الَمكتبة الوطنيّة 
)انطالقاُ من العام 1994(

22,55042,00058,000

مؤّشرات األداء الفعلّية والُمستهِدفة للعلوم والبحوث واالبتكار جدول رقم 3-4

المصدر: األجندة الوطنيّة األردنيّة، 2006 – 2015. أنزلت يف شباط )فرباير( 2017 من املَوقع: 

http://inform.gov.jo/Portals/0/Report%20PDFs/0.%20General/2006-2015%20National%20

Agenda.pdf.

يضّم معهد البحوث 
الذي أّسسته 

»جامعة الملك فهد 
للبترول والَمعادن« 
مراكز ُمختّصة في 

مجاالت للبحث 
منها: االّتصاالت 

وتكنولوجيا 
المعلومات، 
واالقتصاد 

واإلدارة، والبحوث 
الهندسّية، والبيئة 
والمياه، والتكرير 
والبتروكيماوّيات
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3. 3. 3. لبنان

يقـوم المجلـس الوطني للبحوث الِعلميّـة في لبنان بَدور رئيس لدعـم البحوث في جامعات 

لبنان الحكوميّة والخاّصة. ويهدف بَرنامج دعم البحوث، الذي أُطلق في العام 1962، إلى تقديم 

الّدعم لألنشـطة البحثيّة التي تجري في الجامعات والمؤّسسـات البحثيّة في لبنان، بما في ذلك 

مراكز البحوث التي سـاعد المجلس في إنشـائها، فضالً عن عدٍد محدود من مؤّسسـات القطاع 

الخاّص. 

3. 3. 3. 1. بَرنامج دعم البحوث الِعلمّية 

م الشـكل )3.3( َعرضاً لتوزُّع الِمَنح البحثيّة التي قّدمها برنامج المجلس لدعم البحوث  يقدِّ

في العام 2016 على خمسة مجاالت واسعة من التخّصصات. ويبدو أّن العلوم اإلنسانية والعلوم 

االجتماعية لم تتلّق سوى نسبة ضئيلة من التمويل الذي قّدمه المجلس، ويعود ذلك إلى أّن بحوث 

علوم اإلنسـان والمجتمع ال تلقى رواجاً كافياً لدى الجامعيّيـن الذين يفّضلون في أغلب األحيان 

إجراءها خارج  أُطر المؤّسسات البحثيّة. كما يُبرز الشكل )3.3( أّن البحوث في العلوم الزراعية 

تلّقـت نسـبة ُمتواضعة من الُمخّصصات، ويعود ذلك ألّن لدى لبنان مؤّسسـة مكرَّسـة للبحوث 

الزراعية، هي مصلحة األبحاث الِعلميّة الزراعية.

ووفقاً لبيانات رسـميّة حديثة متوافرة على الَموقع اإللكتروني للمجلس، تشير ُمراجعة الِمَنح 

البحثيّـة التـي قّدمها المجلس للباحثين في الجامعات اللّبنانية إلى أّن متوّسـط الِمنحة السـنوية 

لـكّل مشـروع بلغت منذ بدايـة العام 2000 حوالـى 10,000 دوالٍر أميركي؛ فـي حين تضاَعف 

راكة مع الجامعات، ليبلغ  متوّسـط الِمنحة لكّل مشـروع منذ العام 2017، نتيجة تطبيق مبدأ الشَّ

حوالـى 20,000 دوالٍر أميركّي. أّما المشـاريع البحثيّـة المطّولة الهادفة إلى ُمعالَجة ُمشـكالت 

تُواِجه قطاعات الصناعة والزراعة والصّحة العاّمة والتنمية الُمستداَمة، فإنّها تحظى بدعٍم سنوّي 

يصل أحياناُ إلى 40,000 دوالر أميركي، وبخاّصة المشـاريع التـي ترعاها بَرامج أوروبية. وفي 

مـا يتعلّق بتتبّـع نتائج الّدعم المالي الذي يقّدمه المجلس وتقييم جدواه التنموّي، فقد ال يتسـّنى 

الوصول إلى النتائج المثلى في ظّل الظروف الحالية التي يتركّز البحث الِعلمّي فيها بنسبة 80 % 

تـوزع المنح المقّدمـة من المجلس الوطنّي للبحـوث الِعلمّية إلى مجموع مليون 
دوالر أميركي في خمسة مجاالت بحثّية واسعة خالل العام 2016 )آالف الدوالرات( شكل رقم 3-3

العلوم الطبیعّیة 
والطبّیة

العلوم الزراعّیة 
والغذائّیة

العلوم األساسّیة 
والهندسیة

البیئة وعلم 
الحیاة

العلوم االجتماعّیة 
واإلنسانّیات

األنشطة التي 
قامت بها 

مؤّسسات العلوم 
والتكنولوجيا 
واالبتكار في 
سورية خالل 

العقود الماضية 
كانت أقّل بكثير 

من إمكانات أهلها 
واحتياجاتهم، كّمًا 

وَنوعًا
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في ُمبادرات األساتذة الجامعيّين، الذين يتبّنون أولويّات بحثيّة واهتمامات ِعلميّة شخصية تضمن 

امن لالستقرار الوظيفي.  ل للترقية الجامعية والضَّ النشر الِعلمّي السريع المؤهَّ

3. 3. 3. 2. بَرنامج تنمية الَموارِد البشريّة

ـم المجلس الوطني للبحـوث الِعلميّة برنامجه لتَنمية الَموارِد البشـرية بعد فترة وجيزة  صمَّ

من تأسيسـه في ستينيّات القرن الماضي. وقد توقّف البَرنامج خالل سنوات الحرب األهلية لكّنه 

استؤنف في العام 1999. وخالل الفترة 1999-2005 تّم تقديم حوالى 1200 ِمنحة للدراسات 

العليـا في لبنـان وفي الخارج. وغطّـت هذه الِمنح مجموعـة متنّوعة من التخّصصـات الِعلميّة 

والهندسـية. وقد قام المجلس منذ العام 2001، بتقديم ِمَنح للدراسة الجامعيّة للطاّلب الخمسة 

األوائل في شهادة الثانوية العاّمة بفروعها األربعة. ومن الُمالحظ، بالعودة إلى الَنشرات الَدوريّة 

للمجلـس، َهيمنة فرنسـا كبلد متلّق للطَّلبـة المتميّزين من لبنان، إذ اسـتقبلت 80 في المائة من 

طاّلب الدراسـات العليـا الذين حصلوا على دعم من ِمنح المجلس حتّـى العام 2005. إاّل أّن هذا 

التوّجه تغيّر كلّياً منذ افتتاح َمعاهد الدكتوراه في بعض الجامعات اللّبنانية، لتصل نسبة الطاّلب 

الذين يتابعون دراسـة الدكتوراه في الجامعات اللّبنانية )وأحياناً من ضمن ما يسـّمى اإلشـراف 

الُمشترك مع جامعات فرنسيّة( إلى ما يناهز 90 % في العام 2017.

مه المجلـس خالل الفترة  أّمـا ُمخرجـات البحوث التي تـّم إنجازها بناًء علـى الدعم الذي قدَّ

2007-2013، فقـد شـكَّلت األوراق المنشـورة 65 فـي المائة من ُمخرجـات البحث من ضمن 

ت للعرض في المؤتمرات.  المجاالت الرئيسة الخمسة، تليها بنسبة 28 في المائة، األوراق التي أُعدَّ

بينما شكَّلت ملّخصات البحوث 6 في المائة فقط من المجموع. وبلغت الُكتب نسبة صغيرة جّداً، 

بلغت 1 في المائة من الُمخرجات راجع الشكل )3.6(.

3. 3. 4. فلسطين 

بصـرف النَّظر عن األزمات السياسـية واالقتصادية واالجتماعية العديـدة التي تحيط بحياة 

جميع سـّكان فلسطين في الضّفة الغربية وغزّة، فمن الُممكن تذليل عدٍد من العقبات التي تُعيق 

الّناتِـج البحثّي الذي تـّم إنتاجه على أسـاس الّدعم الذي قّدمـه المجلس الوطنّي 
للبحوث الِعلمّية خالل الفترة 2007-2013 )نسبة مئويّة من المجموع(

شكل رقم 3-6

1%
6%

28%

65%

يشير استعراض 
أنشطة البحث 

والتطوير الِعلمّي 
التي أجريت في 

سورية قبل بداية 
أزمتها الحالّية، 

مقارنًة بأدائها في 
الماضي، وكذلك 
بأداء بلدان أخرى 
في المنطقة، إلى 
تقّدم ُمتضائل،  
وإلى أّنها تحتّل 

مكانة غير ُمرضية 
حّتى بالُمقارنة مع 
غيرها من البلدان 

النامية، وذلك 
لسنوات عّدة قبل 
بداية االضّطرابات 

السياسية 
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التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل ُمدخالت قائمة على العلوم والتكنولوجيا. وعلى الّرغم 

مـن أّن قضايا سياسـية واقتصادية وُمجتمعيـة عّدة تعصف بالتنمية في األراضي الفلسـطينيّة 

المحتلّة، فقد يتسـّنى تحسين بعض جوانب الحياة من خالل تأمين احتياجات أساسيّة، والسيّما 

فـي مـا يتعلّق باحتياجات السـّكان من الطّاقة والميـاه. وفي كلٍّ من هَذين المجالَين، من شـأن 

البحث الِعلمّي، فضالً عن اقتناء ُمدخالت تكنولوجية جديدة ونْشـرها بتكاليف معقولة، أن يدفع 

التنميـة االجتماعية واالقتصادية قُدماً. تعرض الفقرات التالية موجزاً عن أنشـطة مراكز ومعاهد 

فلسطينية ناشطة في مضمار العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.

3. 3. 4. 1. مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت: يكرِّس أنشطته البحثيّة لدراسات 

التنمية، ويعمل مع الُمجتمعات الفلسـطينية الُمختلفة، وُصّناع السياسات، والمؤّسسات المحلّية 

والدوليـة، واألكاديميّيـن، لتوليد المعرفة والحلـول العمليّة التي تمكِّن األفراد والمؤّسسـات من 

اإلسهام بشكٍل فّعال في التنمية االجتماعية ونْشرها.

م َدورات  3. 3. 4. 2. معهد دراسات البيئة والمياه؛ جامعة بيرزيت: يُجري البحوث ويقدِّ

للدراسـات العليا المتّصلة بقضايا البيئة والمياه. ويؤكّد بيان الرؤية الخاّص بالمعهد على شبكة 

اإلنترنت سعيه للتميّز في التعليم والبحث على صعيد إقليمّي.

3. 3. 4. 3. معهد دراسات المياه والبيئة في جامعة النجاح: يقوم بالبحوث في مجالَي 

م الخدمات الفّنية للمجتمع المحلّي، بما في ذلك التدريب البيئي واسـتخدام  المياه والبيئة، ويقدِّ

المعـّدات التـي يمتلكهـا بتكاليف منخفضة. وفي مجـال بحوث المياه، يُجـري المعهد البحوث 

الِعلميّة حول إدارة الَموارِد المائية، وُمعالجة المياه الُمستعملة، فضالً عن تأثير األنشطة الزراعية 

والصناعية على نوعية المياه. والمعهد مجهَّز إلجراء اختبارات تقييم نوعيّة المياه الجوفية ومياه 

الصـرف الصّحـي. أّما على صعيد البيئة، فتفيد التقارير بأّن المعهد أنشـأ قاعدة بيانات تتضّمن 

سـجاّلً بالمتحّوالت البيئيّة المتعلّقة بالمياه تمكِّن من صياغة السياسـات الُمناسبة للحفاظ على 

َموارد المياه والبيئة وحسن استثمارها.

3. 3. 4. 4. معهـد الصّحـة والتنمية والمعلومات والسياسـات: منظّمة مسـتقلّة غير 

هادفة للربح تتضّمن خدماتها جْمع البيانات الخاّصة بالصّحة العاّمة وسياسات الرعاية الصّحية 

وتبويبها ونْشرها. كما يقوم الَمعهد بإجراء البحوث الرّامية إلى تطوير الرعاية الصّحية وتطوير 

النُّظـم المتعلّقة بها في الضّفة الغربية وقطاع غزّة. وقد وّسـع الَمعهد نِطاق عمله منذ أن أُحدث 

في العام 1989، ليشـمل وْضع سياسـات حكومية أفضل وترويجها لمصلحة النسـاء والشباب 

والمعّوقين.

3. 3. 4. 5. وحدة البحوث البيئّية للمياه والتربة؛ جامعة بيت لحم: تأّسسـت في العام 

م خدمات استشـاريّة للسلطات المحلّية  1988 من ِقبل قُسـم الكيمياء في جامعة بيت لحم. وتقدِّ

في ما يتعلّق بَنوعية المياه. وقد أثمرت أنشـطتها بإنشـاء قاعدة بيانات شـاملة عن نوعية المياه 

في كلٍّ من الضّفة الغربية وغزّة. وتدير الوحدة بَرامج للدراسـات العليا في مضمار تحليل المياه 

والتربة. كما قامت بدْعٍم من مؤّسسـة فورد األميركية، بَمسـٍح شـامٍل لنوعيّة المياه من الينابيع 

واآلبار والمياه التي يتّم توزيعها ضمن الشـبكة الوطنية خالل أوائل التسعينيّات. وأجرت بحوثاً 

حول َموارد المياه في جنوب الضّفة الغربية بُمساعدة من برنامج إيرلندا للمعونة التنمويّة.

3. 3. 4. 6. مركز أبحاث الطّاقة: تحتضنه جامعة النجاح الوطنية ويكرِّس أنشطته للبحث 

م التدريب في مضمـار مصادر الطّاقة  والتطويـر وتصميم النُّظم ودراسـات الجدوى، كمـا يقدِّ

أنفقت مصر خالل 
مّدة ُتقارب 30 

عامًا، ما يقرب من 
0.2 في المائة من 

ناتجها المحلّي 
اإلجمالي على 
أنشطة البحث 
والتطوير، أي 
أقّل بكثير من 

المتوّسط   العاَلمي 
الذي يقارب 1.2 
في المائة، وأقّل 

مّما تنفقه البلدان 
في أفريقيا جنوب 

الصحراء
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البحوث العلمّية والتعليم العالي 
رافعة االبتكار والتنمية

التقليديـة والمتجّددة وإدارة َموارد الطّاقة والحفاظ عليها. وقد قام بتنفيذ مشـاريع في مجاالت 

تشمل طاقة الرياح، وكهربة الريف، والطّاقة النظيفة، واستراتيجيّات حْفظ الطّاقة، وتوليد الغاز 

الحيوّي من النفايات الزراعية.

ـس في العام 1995 تحت مظلّة وزارة  3. 3. 4. 7. المركز الوطنّي للبحوث الزراعية: تأسَّ

الزراعة كمعهٍد للبحوث الزراعية التطبيقية في فلسـطين. وتهدف أنشـطته إلى تحسـين اإلنتاج 

النباتي والحيواني وزيادته، وتعزيز اسـتخدام الَموارِد الطبيعيّة واستدامتها لمصلحة الُمزارعين 

والعامليـن ضمـن القطاع الزراعي بعاّمـة. ويدير الَمركز أربعة بَرامج رئيسـة تتنـاول: الَموارِد 

الطبيعيـة واإلنتاج الزراعـي والحيواني وبناء القـدرات، والخدمات الفّنية. وفضـالً عن أبحاثه، 

م المركز خدمات تحليل المياه والتربة وزيت الزيتون وتوصيفها، فضالً عن أنشـطة اإلرشاد  يقدِّ

والتوعية العاّمة.

مـة لدْعـم مؤّسسـات األعمـال: من الواضح أن أنشـطة  3. 3. 4. 8. األنشـطة المصمَّ

مؤّسسـات العلوم والتكنولوجيـا واالبتكار، التي تتمتّـع ببعض الدعم من جهـاٍت مانحة دولية 

وإقليمية، وإن نجحت في توليد بعض فرص العمل وتنشـيط االقتصاد الفلسطيني، إاّل أنّها تبقى 

محـدودة األثر بسـبب القيود التي ترزح تحـت وطأتها. من هذه المؤّسسـات ما يختّص بتقديم 

خدمات االحتضان والتسـريع لمؤّسسات األعمال الُمباِدرة التي تسـتند أنشطتها إلى تكنولوجيا 

المعلومات واالتّصاالت.

3. 3. 4. 9. أكاديمّيـة فلسـطين للعلـوم والتكنولوجيا )PALAST(: تُعتبـر أكاديميّة 

فلسـطين للعلوم والتكنولوجيا مؤّسسـة ذات شـخصيّة اعتباريّة مسـتقلّة وغير ربحيّة، مقرّها 

سـت في العام 1994 بطلب من اليونسـكو  الدائم في القدس، ولها فروع في رام الله وغزّة، تأسَّ

كجسـٍم ريادي للعلوم والتكنولوجيا في فلسـطين يقوم بتقديم الدعم والدراسات واالستشارات 

في ما يتعلّق بالسياسـات والبَرامج والمشـاريع الِعلميّة للمؤّسسـات الحكومية وغير الحكومية 

والدولية لدعم التنمية الوطنية.

3. 3. 5. سورية

اتُّخذت خطوات مهّمة منذ أوائل السـبعينيّات في سـورية بهدف اكتسـاب قدرات وطنية في 

مضمار البحوث الِعلميّة والتطوير التكنولوجّي. ومن المؤكّد أّن قدراً ملموساً من التقّدم قد أُحرز 

بناًء على هذه الجهود، تُرِجم في نهاية الَمطاف إلى َمكاسـب ملموسة للتنمية الوطنية، وذلك في 

مجـاالت تتضّمن اإلنتاج الزراعي بخاّصة. وال ريب أّن التقّدم الذي أحرزته سـورية نحو االكتفاء 

الذاتي من اإلنتاج الزراعي تلّقى الدعم من سياسات حكوميّة تبنَّت إنشاء مراكز للبحوث الزراعية 

والخدمات اإلرشـادية من ناحية أولى، ووطّدت التعاون مع مؤّسسـات إقليمية ودولية للتطوير 

الزراعّي وإلنجاز أنشـطة البحوث اإلنمائية الريفية، من ناحية أخرى. وحظيت الجهود في مجال 

البحث والتطوير، وكذلك الخطوات المتَّخذة نحو نْشـر الُممارسات الزراعية الجديدة، بَدعٍم كبير 

مـن ُمبـادرات كتلك التي نّفذها المركز الدولي للبحوث الزراعية فـي المناطق القاحلة )إيكاردا(، 

الـذي أُنشـئ في العـام 1977، ومركز أبحاث المناطق الجافّة )أكسـاد(، الذي أُنشـئ في العام 

.1968

لكّن ثمانينيّات القرن الماضي وتسـعينيّاته شـهدت تركيزاً أكبر على جهود البحث والتطوير 

من أجل التنمية الُمستداَمة وخلْق فرص للعمل. كما أّدت العقوبات التي فرضتها الواليات المتّحدة 

على التعامل مع الحكومة السـورية إلى تحويل المزيد من الَموارِد بعيداً عن المجاالت المحورية 

 تشير تقارير 
حديثة إلى ارتفاع 
مستوى اإلنفاق 

على أنشطة 
األبحاث في مصر 

إلى مستويات 
ُتقارب 0.7 في 

المائة من الّناِتج 
المحلّي اإلجمالّي، 

والدستور الذي 
تّم تبّنيه في العام 

ض  2014 يفوِّ
الدولة تخصيص 
1 % من إجمالي 
الّناِتج المحلّي 
ألغراض البحث 

والتطوير 
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مـن أجل النمّو االقتصـادي والتنمية االجتماعية. ومن الناحية النظريـة، اقتصرت هذه العقوبات 

ن 10 في المائة مـن قيمتها مكّونات من مصادر  علـى المعّدات والبَرامج الحاسـوبية التي تتضمَّ

أميركية. غير أّن التدابير التي اتّخذها مزّودو المعّدات وشركات البرمجيّات العاِملة خارج أوروبا، 

فضـالً عـن عدٍد من البلدان األخرى، كثيراً ما ذهبت أبعد من ذلك خشـية قيـام الواليات المتّحدة 

بإدراجها على قائمة الجهات التي لم تلتزم بلوائح العقوبات مّما يعرّضها لخسائر ماّدية. 

لئن لم تَُحل العقوبات المفروضة على سورية دون تدفّق المعّدات والبرمجيّات الاّلزمة، حيث 

تمكَّنـت الحكومة من تأمين معظم متطلّباتها األساسـية من خالل أطـراف ثالثة، إقليمية ودولية 

علـى حّد سـواء، إال أّن ذلـك أّدى في نهاية المطاف إلـى ارتفاع تكلفة هـذه المتطلّبات، ما ألحق 

أضراراً بأنشـطة البحث والتطوير. وفضالً عن الضغوط التي تعرَّضت لها المؤّسسـات الوطنية 

الُمشارِكة في أنشطة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار الرامية إلى تحقيق التنمية الُمستداَمة بسبب 

العقوبات التي فُرضت على سـورية،  فإنها عانت أيضاً من ُممارسـات إدارية وترتيبات تنظيمية 

ت من استقاللها وقدرتها على اإلسهام اإليجابي في تحقيق أهداف التنمية  عفا عليها الزمن، وحدَّ

الوطنية.

وال بّد من اإلقرار بدايًة، بأّن األنشطة التي قامت بها مؤّسسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

في سـورية خالل العقود الماضية كانت أقّل بكثير من إمكانات أهلها واحتياجاتهم، كّماً ونَوعاً. 

وتفيد ُمراَجعة عدٍد من مؤّشرات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار إلى أّن سورية تخلّفت عن معظم 

البلدان العربيّة على عدد من الجبهات خالل العقود األربعة الماضية؛ إذ يشير استعراض أنشطة 

البحث والتطوير الِعلمّي التي أجريت في سـورية قبل بداية مأسـاتها الحاليّة، مقارنًة بأدائها في 

الماضـي، وكذلك أداء بلدان أخرى في المنطقة، إلى تقّدم ُمتضائل. فعلى سـبيل المثال، يبدو أّن 

عدد األوراق الِعلميّة المنشـورة في الدوريّات الدوليـة ارتفع من 828 ورقة في العام 2007 إلى 

897 ورقة في العام 2008، في حين ارتفع عدد الباحثين من 5,158 باحثاً في العام 2008 إلى 

5,218 باحثاً في العام 2009. وفي ما يتعلّق باألنشـطة االبتكارية، فإّن تقارير عّدة صادرة عن 

الهيئات الدولية، والسيّما المنتدى االقتصادي العالَمي، تشير أيضاً إلى أّن سورية تحتّل مكانة غير 

ُمرضية حتّى بالُمقارنة مع غيرها من البلدان النامية، وذلك لسـنوات عّدة قبل بداية االضطّرابات 

السياسية والصراع المسلَّح الذي شهدته منذ أكثر من ست سنوات.

وليست المعلومات عن أنشطة البحث الِعلمّي بالوفيرة أو الموثوقة بالنَّظر إلى ما عانته سورية 

خالل السـنوات الماضية. لذا يسـتند االستعراض التالي إلى َمالمح عن أنشطة البحث الِعلمّي في 

مت ضمن مؤتمٍر دولي، ُعقد في  سـورية خالل السنتَين 2008 – 2009، تسـتند إلى ُمداخلة قُدِّ

العـام 2010 من ِقبـل الهيئة العليا للبحث الِعلمـّي11. وتوضح هذه الُمداخلة أّن أنشـطة البحث 

والتطوير كانت تعاني من مشكالت عديدة حتّى قبل اندالع األزمة السورية في العام 2011. 

3. 3. 5. 1. مشاريع الدكتوراه في الجامعات السوريّة

كما أشـير سـابقاً، فقد قّّدر العدد اإلجمالي للباحثين الحاصلين على شـهادات الدكتوراه في 

سورية والعاملين ضمن الجامعات أو في مراكز البحوث والمؤّسسات الحكومية بـ 5,158 باحثاً 

11 Science, Technology and Innovation Indicators of Syria )2008 – 2009(; A presentation by the 

Higher Commission for Scientific Research. Downloaded in July 2016 from:

 http://www.uis.unesco.org/StatisticalCapacityBuilding/Workshop%20Documents/ST%20

Workshop%20dox/Damascus-2010/Science,%20Technology%20in%20syria.pptx.  
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فـي العـام 2008 و5,218 باحثاً في العـام 2009. وتُعتبر هذه األعداد أقـّل مّما تحتاجه البالد 

مـن الذين يُمكنهم إدارة أنشـطة البحث الِعلمّي ضمن المجاالت العديـدة التي تتطلّبها التطلعات 

الوطنية واالحتياجات الفعلية والمؤّشرات العالَمية.

عالوة على ذلك، من الضروري اإلشـارة إلى أّن أغلبيّـة َحَملة درجة الدكتوراه، يعملون ضمن 

الجامعات، وُهم بالنتيجة غير متفّرغين ألنشطة البحث. وفي ما يتعلّق بالبحوث المؤّدية إلى نَيل 

درجة الدكتوراه التي تتّم ضمن الجامعات، يُشير العرض الذي قّدمته الهيئة العليا للبحث 

الِعلمّي إلى أّن نسـبة كبيـرة، تُقارب ثلثَي مجموع البحوث، تُجرى في جامعة دمشـق. بينما 

تقوم الجامعات األخرى ُمجتمعًة بتنفيذ الثلث الباقي من مشاريع بحوث الدكتوراه، وتستأثر من 

بينهـا جامعة حلب بنسـبة بلغت قرابة 62 في المائة في العـام 2008 و69 في المائة في العام 

2009. والاّلفـت أّن تعداد البحوث الُمنَجزة من أجل نَيل درجة الدكتوراه في العام 2009 شـهد 

ر بنحو 38 في المائة، نسـبًة إلى ما كانت عليه في العام السـابق فقط، وفقاً  زيـادة كبيـرة، تقدَّ

للمعلومات التي تقّدمها الهيئة. أنظر الشكل )3.7(.

ويعـرض الشـكل )3.8( توزّع المشـاريع البحثيّة التـي أجريت في الجامعـات الحكومية 

السورية، على عشـرة من مجاالت التخّصص العريضة خالل العاَمين 2008 و2009. ويبيِّن أّن 

المشـاريع البحثيّة التي أجريت في العلوم الهندسـية والزراعية كانت السائدة في كلتا السنتَين. 

تعداد مشاريع الدكتوراه في الجامعات السوريّة خالل العاَمين 2008 و2009 شكل رقم 3-7
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ومع ذلك، يبدو أّن المشـاريع في الطّب والصيدلة من جهة، والعلوم األساسـيّة من جهة أخرى، 

تضاعفت على األقّل من 2008 إلى 2009. ومن الجدير بالذكر أيضاً أّن عدد مشاريع البحث التي 

أُجريـت في العام 2008، والتي تناولت موضوعات فـي المجاالت الدينية والقانونية بلغ ضعف 

عدد المشـاريع التي أُنجزت فـي مضمار تكنولوجيـا المعلومات واالتّصاالت، وأّن هذه النسـبة 

ازدادت في العام 2009 لتبلغ 2.7.

3. 3. 5. 2. المنشورات البحثّية 

بلغ عدد المنشـورات التي أنجزها باحثون في الجامعات الحكوميّة ومؤّسسـات أخرى تحت 

إشـراف وزارة التعليـم العالي في عاَمي 2008 و2009 في المجـاّلت الوطنية والدولية 1,890 

و2,916 منشـوراً على التوالي. ما يُعادل زيادة بأكثر من 50 في المائة خالل سـنة واحدة فقط. 

بينمـا بلغ عدد المنشـورات الصادرة عن مؤّسسـات بحثيّـة تعمل خارج إطار الـوزارة 1,530 

منشـوراً و1,506 منشـورات في عاَمي 2008 و2009، على التوالي. وتخّص نسـبة عالية من 

هذه المنشـورات، تقـرب من 80 و84 فـي المائة، في العاَميـن 2008 و2009، علـى التوالي، 

الزراعة والعلوم المتّصلة بها. ويُمكن تفسـير هذا العدد الكبير من منشـورات البحث الِعلمّي في 

الزراعة بأّن سـورية تسـتضيف منظّمتَي إيكاردا وأكسـاد المذكورتَين أعاله. وقد تشـمل عوامل 

أخرى اهتماماً من جانب الكلّيات الجامعية المعنيَّة بحّل بعض المشـكالت التي يواجهها القطاع 

الزراعي في سورية، والتي تعتمد عليها نسبة كبيرة من السّكان. ومع ذلك، فإّن هذا ال ينسجم مع 

االنخفـاض الواضح في القيمة الُمضافة للّناتج المحلّي اإلجمالـي للبلد من قبل القطاع الزراعي 

الُمشار إليه في القسم الخاّص باقتصاد سورية.

3. 3. 5. 4. اإلنفاق على األبحاث

صـة للبحوث الِعلميّة في  وفقـاً لتقديرات الهيئة العليـا للبحث الِعلمّي، بلغت الَموارِد المخصَّ

سـورية في العـام 2009 ما يُعـادل 83 مليون دوالر أميركـي. ويمثّل هذا زيـادة تُقارب ثالثة 

أضعاف ما أُنفق على البحث الِعلمّي في العام السـابق. ومع ذلك، فإّن النِّسـب األعلى من الَموارِد 

صـة للبحث الِعلمّي كان من نصيب مؤّسسـات بحثيّة خارج نطـاق التعليم العالي، حيث  المخصَّ

بلغـت مخّصصاتها حوالـى 7.7 في المائة و9.5 فـي المائة في العاَميـن 2008 و2009، على 

التوالي. أنظر الشكل )3.9(.

اإلنفـاق على أنشـطة البحث في سـورية في العـام 2008 ومخّصصات أنشـطة 
البحث وما أنفق منها في العام 2009 )ماليين الدوالرات(
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3. 3. 5. 5. التعاون البحثّي

تلّخص الهيئة أنماط التعاون بين المؤّسسـات المعنيَّة بإجراء البحوث الِعلميّة في القطاَعين 

االقتصـادي واالجتماعـي، ضمن مخطّط يبيّن، في مـا يتعلّق بالعدد اإلجمالـي للحاالت التي تّم 

تقييمها، أّن البحث الِعلمّي في سورية شهد تعاوناً فّعاالً في 19 في المائة من الحاالت، في حين 

لـم يكـن ُمرضياً في 74 في المائة منها، ولم يحدث أّي تعـاون على اإلطالق في 7 في المائة من 

الحاالت. 

وكان تقريـر أعّده االتّحـاد األوروبي في العام 2005 قد أورَد عـدداً من أوجه القصور التي 

تعاني منها منظومة األبحاث السـورية، لكّنه اعتبر أن التعاون الدولي أسهم بصورة إيجابية من 

نـواٍح عديدة. وعلى وجه الخصوص، اعتُبرت جهود بناء القدرات التي موَّلتها المنظّمات الدولية، 

وبخاّصـة األُمم المتّحـدة واالتّحاد األوروبي، والمعونـة الثنائيّة مع ألمانيـا واليابان، فضالً عن 

بلدان أخرى، مفيدة للغاية لتجديد البنى األساسية للبحوث في سورية.

وتنـاول هـذا التقرير أيضاً التعاون البحثـي مع بلدان أخرى في المنطقة، مستشـهداً بِمثال 

»برنامـج التعاون البحثـي الِعلمّي بين لبنـان والجمهورية العربيّة السـورية«. وقـد أُطلق هذا 

البَرنامـج في العـام 2001 بهدف تعزيـز التعاون الِعلمّي بيـن الباحثيـن اللّبنانيّين ونظرائهم 

السـوريّين. كما تّم تقديم تقارير عن محاوالت جرت مؤّخراً إلقامة تعاون أوثق بين المؤّسسـات 

البحثيّة السورية والمؤّسسات البحثيّة في تركيا وإيران.

3. 3. 5. 6. أولويّات البحث

فـي ما يتعلّـق بتحديد األولويّات البحثيّة، يوِضح عرض الَهيئة األسـلوَب الـذي اتُّبع لتحديد 

أهّميـة مجـاالت البحث الِعلمّي بناًء على ما تمتلك من خصائص اقتصاديّة وِعلميّة واسـتراتيجيّة 

واجتماعيّـة تتميز بها. حيث أسـندت لهذه الخصائـص األوزان 36 و26، و25، و13 في المائة، 

على التوالي. وتمَّ مْنح كلٍّ من مجاالت البحث وزناً ينّم عن الفوائد المتوقَّعة نتيجة إنجاز مشاريع 

بحثيّة ضمن كّل مجال منها بناًء على استقصاء شمل الفئات المعنيَّة. 

يعرض الجدول )3.5( نتائج هذا االسـتقصاء، ويشـير إلى أّن موضوعات البحث المرتبطة 

بالزراعة والطّاقة والصناعة والصّحة والمياه تحتّل المراكز الخمسـة العليا، في حين أّن القضايا 

المتعلّقة بالتنمية المحلّية واإلقليمية، والسـياحة، والسّكان، والبيئة تحتّل الَمراتب الخمس الدنيا 

في هذا الترتيب. ووفقاً لهذا الجدول، فإّن البيئة تأتي في المرتبة األخيرة، من بين مجاالت البحث 

الِعلمّي الخمسة عشر التي صنَّفتها الهيئة. 

يتضّمـن ٌملّخـص ختامـّي للَعـرض الـذي قّدمتـه الهيئة االسـتنتاج بـأّن منظومـة العلوم 

والتكنولوجيـا واالبتـكار في سـورية ال تعمل بصورة جيّـدة. وفي ما يتعلّق بمؤّشـرات العلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار، تشـير الهيئة إلى نقِص المعلومات ومشـكالت في جْمع البيانات. ومن 

األمثلة البارزة على القصور الذي شهدته أنشطة العلوم والتكنولوجيا في سورية البحوث الِعلميّة 

فـي مضمار اإلنتاج الزراعي. وهكذا، وكما بيَّنت فقرات سـابقة، ُصّنفت الزراعة كأولويّة قصوى 

وفقاً لألسـلوب الذي اعتمدته الهيئة، وأضحى عدد المنشـورات الِعلميّة، فـي الدوريّات الوطنية 

واإلقليمية والدولية، في هذا المضمار يتجاوز بكثير المنشورات في جميع مجاالت البحث الِعلمّي 

األخـرى. ومع ذلك، يبدو أّن هذا االهتمام لم يتمّكن من كبح أو تقليص التراُجع المسـتمّر للقيمة 

الُمضافة الناجمة عن أنشـطة القطاع الزراعي، مقاساً كِنسبة مئويّة من الّناتِج المحلّي اإلجمالي. 

وعلى الّرغم من اإلقرار بأّن القيمة الُمضافة الناجمة عن األنشطة الزراعية ربّما تعرّضت للتراُجع 
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بسبب مجموعة متنّوعة من العوامل، فمن الصواب اإلقرار بأّن البحث الِعلمّي الذي أجري لمساعدة 

م الَعون الواجب. هذا القطاع لم يقدِّ
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3.25 بيئة

3. 3. 6.  مصر

تمتلك مصر العديد من مراكز البحوث الجامعية والحكومية الّناشـطة ضمن مجاالت عديدة. 

ه هذه  كما أحدثت على أراضيها مؤّسسـات بحثيّة تابعة لمنظّمات دولية وأجنبية متعّددة. وتوجِّ

الَمراكز األخيرة معظم أنشـطتها نحو دراسـات تقع من ضمن نطاق العلوم االجتماعية. تتناول 

الفقرات التالية أنماط اإلنفاق على أنشـطة البحث الِعلمّي في مصر، وتخّص ببعض التفصيل ما 

يعترض هذه األنشطة من عقبات.  

3. 3. 6. 1.  تمويل البحوث الِعلمّية في مصر

يَعتمد تمويل جهود البحث أساسـاً على ما تخّصصه الحكومة من ميزانيّات سنوية تشغيليّة 

لمؤّسسـات البحوث والجامعات؛ حيث إّن ُمسـاهمة القطاع الخاّص في أنشـطة البحث ال تذكر، 

مـع قلّـة البيانات الموثوقة، على أّي حال. ويتّم تمويل األنشـطة البحثيّة في مصر من قبل ثالث 

مؤّسسـات هـي وزارة الماليّـة، من خالل الميزانيّـات الُمعتَمدة رسـميّاً والتي تهـدف إلى إدارة 

م  النفقات االسـتثمارية المحدودة، وصندوق تنمية العلوم والتكنولوجيا، وبَرنامج مسـتقّل ُصمِّ

لدعم أنشـطة البحث والتطوير التي تُسـهم فـي التنمية الصناعية. وقـد أنفقت مصر خالل مّدة 

تُقـارب 30 عامـاً، ما يقرب مـن 0.2 في المائة من ناتجها المحلّي اإلجمالي على أنشـطة البحث 

والتطويـر، أي أقـّل بكثير من المتوّسـط العالَمي الـذي يقارب 1.2 في المائة، وأقـّل مّما تنفقه 

البلـدان فـي أفريقيا جنـوب الصحراء، أو نحو 0.3 فـي المائة. إاّل أّن تقاريَر أحدث عهداً تُشـير 

ترتيـب مجـاالت البحث بناًء علـى األهّمية االقتصاديّـة والِعلمّية واالسـتراتيجّية 
واالجتماعّية
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البحوث التي 

أنشأتها مؤّسسات 
القطاع العاّم في 
الجزائر مجموعة 

واسعة نسبّيًا 
من حقول العلوم 
التطبيقّية تشمل 

الزراعة وصيد 
األسماك والَموارِد 
الهيدروكربونّية 

والهندسة النووّية 
والدراسات 
اإلشعاعّية 

والُمستحضرات 
الصيدالنية 

ودراسات الزالزل، 
فضاًل عن 

تخّصصات في 
مجاالت العلوم 

األساسّية تشمل 
الفيزياء الفلكّية 

والجيوفيزياء 
والكيمياء
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إلى ارتفاع مسـتوى اإلنفاق على أنشـطة األبحاث إلى مستويات تُقارب 0.7 في المائة من الّناتِج 

المحلّـي اإلجمالّي.  فالدسـتور الذي تم تبّنيه في العام 2014، يفـوِّض الدولة بتخصيص 1 % 

من إجمالي الّناتِج المحلّي ألغراض البحث والتطوير، وينّص على أن تَضمن الدولة حريّة البحث 

ع مؤّسساته كوسيلة نحو تحقيق السـيادة الوطنيّة، وبناء اقتصاد الَمعرفة الذي  الِعلمّي، وتشـجِّ

يدعم الباحثين والُمخترعين )الماّدة 23(12.

م ِمنحاً بلغ مجموعهـا حوالى 90 مليون  ويُذكـر أّن صندوق تنمية العلـوم والتكنولوجيا قدَّ

دوالر أميركي منذ إنشـائه في العام 2008 ونهايـة العام 2010، وكان قد خطَّط لتوزيع حوالى 

33 مليون دوالر أميركي في العام 2012. وتُكرَّس األموال التي يقّدمها الصندوق لتنمية البحوث 

واحتضان مشـاريع مؤّسسـات األعمال الُمبادرة على أُسـٍس تنافسـيّة. ويحصل الصندوق على 

َمبالغ ملموسـة إضافة إلـى ميزانيّته الحكوميّة من خالل ِمنح تقّدمها ألمانيا وفرنسـا والواليات 

المتّحدة واليابان واالتّحاد األوروبي. 

3. 3. 6. 2.  ُمبادرات للبحوث التطبيقّية 

م بَرنامٌج يتمتّع بدعٍم بلغ 31 مليون يورو من االتّحاد األوروبي كان من  من جهة أخرى، ُصمِّ

ذ بين العاَمين2007 و2015، ليشـكِّل مصدراً مستقاّلً لدْعم البحوث التطبيقية  الُمفترض أن ينفَّ

التـي تعزِّز التنمية الصناعية. وكان من الُمفترض أيضاً إنشـاء شـبكة تتضّمـن 30 مركزاً يُمكن 

للباحثين من خاللها الحصول على ِمنح من هذا البَرنامج أو من البَرنامج اإلطاري السابع لالتحاد 

مت منذ أن أُطلق  األوروبـي. غير أن المراجع المتاحة ال تتضّمن إحصاءات عن عدد الِمنح التي قدِّ

هذا البَرنامج، وَحجم الِمنح السنوية الفعليّة التي قّدمها، فضالً عن توزّعها على مجاالت التطبيق، 

م  ما يجعل الحكم على فعاليّة هذا البَرنامج مستحيالً. كذلك األمر بالنسبة إلى بَرنامج خاّص ُصمِّ

مـن صندوق تنمية العلـوم والتكنولوجيا لتلبيـة الُمقترحات البحثيّة التي تتقّدم بها مؤّسسـات 

مت من البَرنامج  األعمـال في المجاالت المختلفة. لكّن االفتقار إلى ُمعطيـات حول الِمنح التي قدِّ

وتوزّعها على مجاالت التطبيق يجعل الُحكم على أداء هذا البَرنامج مستحيالً. 

وتشـير َمراجع موثوقة إلى أّن حجم المخّصصات الُمتاحة عموماً يقّل عن تحقيق أّي شـيء 

يُشـبه اإلصالح الجذرّي للقـدرات الوطنية في مجاالت العلوم والتكنولوجيـا واالبتكار، وإلى أّن 

ص لمؤّسسـات تقع خارج الُمدن الرئيسـة في مصر ال يتّم على نحٍو يفي  تمويل األبحاث المخصَّ

باحتياجات التنمية في األقاليم. كما تنبغي اإلشارة أيضاً إلى أوجه النقص التي كُشفت مؤّخراً في 

ما يتعلّق بفرْض ضرائب على مراكز البحوث التي أنشـأتها الجامعات ووكاالت الَمعونة األجنبية. 

وقد تناولت مقالة وضعها أسـتاٌذ جامعي مصري مؤّخراً تناقضات عميقة بين الموقف الرسـمي 

الذي اتّخذته الحكومة في ما يتعلّق بالبحث الِعلمّي في مصر والواقع الفعلي. فعلى سبيل المثال، 

ال يـزال التمويـل البحثي أقّل بكثيـر من 1 في المائة مـن الّناتِج المحلّـي اإلجمالي الذي وعدت 

الحكومة بالوصول إليه منذ عقود. وما ال يُمكن تبريره، هو قيام الجهات الرسمية بفرْض ضرائب 

ثقيلـة على مراكـز البحوث، التي أنشـأتها الجامعات ووكاالت الَمعونة األجنبية. وتشـير األرقام 

الواردة في هذه المقالة إلى أّن هناك مجموعة متنّوعة من الَمراكز التي ال تحصل على أّي تمويل 

حكومي لدعم البحوث التي تجريها في طائفة واسـعة من القضايا التي غالباً ما تكون حاسـمة 

منيــف الزعبــي وآخــرون، »الــدول العربيـّـة«، يف: تقريــر اليونســكو للعلــوم 2015: مجموعــة باحثــن، باريس،   12

اليونســكو، 2015، ص 450.

ُيشير مسُح 
األدبّيات المنشورة 

خالل الفترة 
 2009 – 2008
إلى قلّة األبحاث 

التي ينشرها 
األكاديمّيون 

اللّيبّيون، حّتى 
بمعايير البلدان 
النامية، فمعّدل 
اإلنتاج السنوّي 

للمنشورات 
البحثّية في جامعة 

الفاتح الطّبية، 
على سبيل المثال، 

كان 1.4 ماّدة 
منشورة لكّل 100 
من أعضاء هيئة 

التدريس
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بالنسـبة إلى التنمية الوطنية، لكْن يتعيّـن عليها دفع 30 في المائة من الدخل الذي تحصل عليه 

كضرائـب للخزينة العاّمة. وإضافة لذلك، يُطلب من هـذه المراكز بموجب القانون أن تحوِّل إلى 

الخزانة الوطنية 50 في المائة من األموال التي تتبّقى في حوزتها عند نهاية كّل سنة ماليّة. وقد 

تسـبَّبت ُمالحظات الماّدة في توقُّف كثيٍر من هذه الَمراكز ببسـاطة عن العمل، ما َحرم البلد من 

ُمخرجات بحثيّة قيّمة. 

مع ذلك، يكشـف تصميم ُمبادرات الِمنح عن عدٍد من التوّجهات اإليجابية، على سبيل المثال، 

مة للُمساعدة على إدماج الُعلماء الُمغتربين الرّاغبين في العودة إلى ديارهم  من خالل بَرامج مصمَّ

ضمن مؤّسسات وطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار، فضالً عن بَرامج تَنشد تعزيز التعاون مع 

ُعلماء البلدان المتقّدمة ومؤّسسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في الخارج.

3. 3. 7.  السودان

خلصت ورقة تهدف إلى تقييم مؤّشـرات السـودان في مجال العلوم والتكنولوجيا في العام 

2010، إلى أّن معظم أنشطة البحث والتطوير في السودان أُنجزت من ضمن الجامعات الحكومية، 

م الِقطاع الخاّص وال المؤّسسـات الصناعية سـوى مسـاهمات طفيفة. واستناداً إلى  بينما ال يقدِّ

ُمراجعة األدبيّات المنشـورة من ِقبـل المنظّمات الدولية، وعدد محدود مـن الُمقابالت مع رجال 

األعمال والصناعيّين، تَستنتج هذه الورقة أّن السودان يسير وراء معظم البلدان النامية والمتقّدمة 

من حيث مؤّشرات ُمدخالت أنشطة البحث الِعلمّي وُمخرجاته. وفي تقدير هذه الورقة، يُعزى ذلك 

أساساً إلى مزيٍج من الَموارِد الضئيلة الُمجدية المكرَّسة للبحث الِعلمّي، فضالً عن أوجه القصور 

التي تأّصلت في منظومة االقتصاد الوطنية. وتُبيِّن هذه الورقة أّن المشـكالت التي تعرقل البحث 

والتطوير تشمل ما يلي:

م من القطاع العاّم، وانعدام التمويل تقريباً من القطاع الخاّص؛ • عدم كفاية التمويل المقدَّ

• قصور القدرات اإلداريّة والتنظيميّة، وندرة التنسيق والتعاون بين مؤّسسات التعليم العالي 

والقطاعات اإلنتاجيّة؛

• غياب كتلة َحرجة من الباحثين والفنيّين المدّربين في كثيٍر من مجاالت البحث والتطوير.

وتركّـز االقتراحـات المتعلّقة بدعم أنشـطة البحـث والتطوير على تصحيـح أوجه القصور 

المذكـورة أعاله وبوجـه الخصوص زيادة الَموارِد المالية المكرّسـة ألنشـطة البحث والتطوير، 

وتكوين رأسـمال بشـري متميّز ضمن نطاق أوسـع من االختصاصات. كما أّن السودان بحاجة 

إلى اتّباع الَمسارات التي اتّخذتها بلدان عّدة متقّدمة ونامية رّجحت من خاللها جانب الطلب على 

جانب العرض في مساعي البحث والتطوير. غير أّن هذه الورقة تؤكّد أيضا ضرورة االسترشــاد 

بسياسـات قطاعيّة ترمي إلى تنشـيط االقتصاد الوطني عاّمة. وتـرى الورقة، بوجه الخصوص، 

أّن الشـراكات بين القطاَعين العاّم والخاّص ينبغي أن تُسـاعد على سّد أوجه القصور، سواء على 

صعيد التمويل أم على جبهة تأمين الكتلة الَحرجة من الخبراء والفّنيين.

ومـن المرّجح أيضاً أن يؤّدي التعـاون الفّعال في مجال العلوم والتكنولوجيا والتّشـارك في 

استخدام الَموارِد بأنواعها مع البلدان العربيّة واألفريقية األخرى إلى تعزيز بناء القدرات في مجال 

س في نهاية المطاف لتنمية ُمتناغمة طويلة األجل. العلوم والتكنولوجيا في السودان، ويؤسِّ

3. 3. 8.  الجزائر

الجزائر اآلن هي َموطن عدٍد من الجامعات وَمراكز األبحاث، منها الجامعيّة ومنها ما أنشـأته 

مؤّسسات حكوميّة إلجراء البحوث وتقديم الخدمات الفّنية ضمن مجموعة متنّوعة من المجاالت. 

على الّرغم من أّن 
كاّلً من الَمملكة 

العربّية السعودّية 
والكويت، وكالهما 

من المجموعة 
التي تتمّيز بقَيم 
مرتفعة لمؤّشر 
التنمية البشرية، 
صتا، على  خصَّ

التوالي، 5.7 و3.8 
في المائة من 

ناتجهما المحلّي 
اإلجمالي للتعليم، 
ص ليبيا  لم تخصِّ

سوى 2.7 في 
المائة فقط من 
ناتجها المحلّي 
اإلجمالي لهذا 

القطاع
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وتغطّي مراكز البحوث التي أنشـأتها مؤّسسات القطاع العاّم في الجزائر مجموعة واسعة نسبيّاً 

من حقول العلوم التطبيقيّة تشـمل الزراعة وصيد األسـماك والَموارِد الهيدروكربونيّة والهندسة 

النووية والدراسات اإلشعاعية والُمستحضرات الصيدالنية ودراسات الزالزل، فضالً عن تخّصصات 

في مجاالت العلوم األساسـية تشـمل الفيزياء الفلكية والجيوفيزياء والكيمياء. وباستثناء مراكز 

البحوث المعنيَّة بالَموارِد الهيدروكربونية التي تديرها االئتالفية الوطنية للَموارِد الهيدروكربونية 

سـوناتراك، تعمل مراكز البحث األخرى تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث الِعلمّي، وعدد 

قليل من الوزارات األخرى، بما في ذلك على سـبيل المثال وزارة الزراعة والتنمية الريفيّة وَصيد 

األسماك. وقد تطّورت بعض هذه المراكز لتشكِّل كيانات وطنيّة قائمة بذاتها. ومن األمثلة البارزة 

عن تحّوالت كهذه مركز األبحاث الذي أنشأته شركة صيدال لألدوية. ومن جهة أخرى، هناك أيضاً 

حاالت تعثَّرت فيها مراكز البحوث التي أنشـأتها الشـركات كما حصـل إلدارة البحوث التطبيقية 

التّابعة لشركة الصلب. 

وتتضّمـن اللّوائـح التي تعرضهـا وزارة التعليـم العالي والبحـث الِعلمـّي الجزائرية ضمن 

صفحتهـا الرسـمية على شـبكة اإلنترنت لوائح بأسـماء أحد عشـر مركزاً وسـّت وكاالت وأربع 

وحدات لألبحاث تتناول اختصاصات مختلفة تتضّمن: اإلعالم الِعلمّي والتقنّي، وتطوير الطّاقات 

المتجـّددة والتكنولوجيـا الحيويـة، والتحاليل الفيزيائيـة والكيميائيـة واإللكترونيات، وزراعة 

المناطق الجافّة، فضالً عن عدٍد من االختصاصات في العلوم االجتماعية واإلنسانيّات.   

3. 3. 9.  ليبيا

تفتقر سـجاّلت المنظّمات الدولية المعنيَّة بأنشـطة العلوم والتكنولوجيـا واالبتكار إلى قيَم 

خاّصة بمعظم المؤّشـرات الرئيسة المتعلّقة بأنشـطة منظومة العلوم والتكنولوجيا اللّيبية، مثل 

األوراق المنشـورة في المجاّلت الِعلميّة واإلنفاق على البحث الِعلمّي وتعداد الباحثين المتفّرغين 

لـكّل مليون نسـمة، علـى الّرغم من أنّهـا ُمتاحة في ما يتعلّق بكثير من بلدان الشـرق األوسـط 

وأفريقيا. ويُشـير مسـُح األدبيّات المنشـورة خالل الفترة 2008 – 2009 إلى قلّة األبحاث التي 

ينشـرها األكاديميّون اللّيبيّون، حتّى بمعايير البلدان النامية. فمعّدل اإلنتاج السنوي للمنشورات 

البحثيّة في جامعة الفاتح الطبّية، على سبيل المثال، كان 1.4 ماّدة منشورة لكّل 100 من أعضاء 

م األسباب التالية لتفسير أوضاٍع ُمماثلة: هيئة التدريس. وغالباً ما تقدَّ

• التمويل المحدود ألنشطة البحوث؛

• غياب بنى أساسيّة ِعلميّة ونِدرة األُطر الفّنية الخبيرة؛

• كثافة الواجبات التدريسيّة التي تترك القليل من الوقت للقيام باألنشطة البحثيّة أو اإلشراف 

عليها؛

• هجرة نِسب مرتفعة من الِعلميّين والُمهندسين للعمل في الخارج.

3. 3. 9. 1.  تمويل األبحاث الِعلمّية والتعليم 

في ما يتعلّق بتمويل األبحاث في ليبيا على وجه الخصوص، فإّن الَمصادر المعهودة، كتقرير 

التنمية البشـرية الذي يصدره برنامج األُمم المتّحدة اإلنمائي، وتقارير منظّمة اليونسكو، فضالً 

عـن الَموارِد اإلحصائيـة للبنك الدولي، ال تتضّمن تقديرات لمخّصصـات ليبيا للبحث الِعلمّي. بل 

يبـدو أّن مـا تخّصصه الحكومـة اللّيبية من َموارد لِقطـاع التعليم بأكمله، أي التعليم األساسـي 

صتها بلداٌن أخرى ذات تصنيفات ُمماثلة  والعالي في آن، هي أقّل من القيَم المتوّسـطة التي خصَّ

للتنمية البشـرية، قبل سـنوات من بداية االضطّرابات الحاليّة في البـالد. وعلى الّرغم من أّن كاّلً 

عاَدلت ُموازنة 
موريتانيا العاّمة 
للبحث والتطوير 
في القطاع العاّم 
في العام 2004 
0.4 في المائة 

من الّناِتج المحلّي 
اإلجمالي، تمّثل 
حوالى 1.1 في 

المائة من إجمالي 
اإلنفاق الوطنّي.. 
ح أّن  ومن المرجَّ
النفقات الرّاهنة 

على البحث 
والتطوير ال تختلف 

عن هذه األرقام 
بكثير
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من الَمملكة العربيّة السعودية والكويت، وكالهما من المجموعة التي تتميّز بقيَم مرتفعة لمؤّشر 

صتا، على التوالـي، 5.7 و3.8 في المائة من ناتجهمـا المحلّي اإلجمالي  التنميـة البشـرية، خصَّ

ص ليبيا سوى 2.7 في المائة فقط من ناتجها المحلّي اإلجمالي لهذا القطاع، أي  للتعليم، لم تخصِّ

مت الكويت. وبالمناسبة،  أقّل من نصف ما خّصصته الَمملكة العربيّة السعودية وأقّل بكثير مّما قدَّ

فقـد بلغت نفقات ليبيـا على التعليم ما ال يزيد على 60 في المائة من القيمة المتوّسـطة لجميع 

البلدان التي تمتلك قيَماً مرتفعة لمؤّشـر التنمية البشـرية. حيث قارب ما تُنِفق هذه البلدان على 

ِقطاع التعليم نسبًة إلى ناتجها المحلّي اإلجمالي 4.5 في المائة، خالل الفترة 2000 – 2007.

ر أيضاً النقطتَين الثانية  كما أّن انخفاض مسـتويات اإلنفاق على قطاع التعليم برّمته قد يفسِّ

والثالثـة المذكورتَيـن أعاله في تبرير أسـباب انخفاض االنتـاج الِعلمّي في ليبيـا، في ما يتعلّق 

بين تدريباً كافياً، من ناحية، واألحمال  بالهياكل األساسية المتوّسـطة، والموظّفين الفّنيين الُمدرَّ

التعليميّة العالية من ناحية أخرى. ومع ذلك، يجب أيضاً دراسة عوامل أخرى، بما في ذلك تعداد 

الُمحاضرين الُمساعدين وُمسـاعدي البحوث والفّنيين المكرَّسين لمؤازرة أنشطة البحث الِعلمّي 

والتطوير التكنولوجي.

3. 3. 9. 2.  هجرة األدمغة

في ما يتعلّق بهجرة األدمغة من البالد، فإّن المعلومات المتعلّقة بالُمبادرات المتَّخذة سـابقاً 

للتواصـل مـع الِعلميّين وخبـراء التكنولوجيا اللّيبيّين الُمنتشـرين في الخارج شـحيحة. كما قد 

ال يكـون من الحكمة االعتماد على معظمها، بسـبب طبيعة الّنظام السياسـي اللّيبي والترتيبات 

التنظيميـة المعمـول بها قبـل العام 2011. وعلـى الّرغم من عـدم توافر معلومـات عن نتائج 

الُمبادرات الحديثة نسـبيّاً على هذا النحو، فليس من الُمحتمل أن تكون هذه الُمبادرات قد حقَّقت 

نجاحات ملموسـة بسبب ما تمّر به البالد حاليّاً من ظروف صعبة. وعلى أّي حال، ستكون هناك 

حاجة إلى حلول ُمبتكرة لتحقيق أقصى استفادة من هذه الُمبادرات.

ختامـاً، فقد عانت الجامعـات ومراكز البحوث الِعلميّة في ليبيا، جنبـاً إلى جنب مع عدٍد من 

المؤّسسـات األخرى في البالد، من نكسـات شـديدة بعد العام 2011، أّدت إلى تفاقُم معاناتها 

السـابقة على مدى عقوٍد مضت. وكانت األضرار التي لحقت مؤّخراً بقدرات البلد في مجال الِعلم 

والتكنولوجيـا واالبتـكار في ما يتعلّق بهجرة رأس المال البشـري أكثر ضرراً بكثير من األصول 

الماّديـة والهياكل األساسـية المدّمرة. وباإلضافة إلى ذلك، فإّن البرامج التي تهدف إلى تشـجيع 

االبتكار والتنسـيق بين المؤّسسات اللّيبية في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار والتعاون مع 

نظرائها في الخارج، شهدت انتكاساٍت كثيرة.

مع ذلك، وعلى الّرغم من أّن مؤّسسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في ليبيا ال تمثّل نموذجاً 

يُحتذى به من قبل بلدان أخرى، وعلى الّرغم من أّن ليبيا ستُواِجه صعوبات إضافيّة لسنوات عّدة، 

في المستقبل، فمن الضروري اإلقرار بأّن بعض المؤّسسات على األقّل قد حقَّقت تقّدماً على عدٍد 

محدود من الجبهات. وال بّد أن يتسـّنى إصالح العديد من المؤّسسات األخرى من خالل ترتيبات 

تنظيميّة ُمثِمرة ترضي أصحاب الَمصالح الُمباشرة، بما في ذلك القطاعات االقتصادية ومنظّمات 

المجتمع المدني. وتكمن أسـباب التفاؤل بشـأن آفاق البحث الِعلمـّي والتطوير التكنولوجي في 

ليبيـا في العدد الكبير من طَلبة الدراسـات العليا الذين تدّربوا مؤّخـراً أو ُهم اآلن بصدد االنتهاء 

مـن تدريبهم في جامعات أوروبا وأميركا الشـمالية، في تخّصصات متعـّددة. فوفقاً إلحصاءات 

منظّمة اليونسـكو، بلغ عدد الطَّلبة اللّيبيّين الذين يتّممون دراستهم في الخارج في العام 2016 

بلغ إجمالي 
اإلنفاق على البحث 

والتطوير في 
المغرب، كِنسبة 
مئوّية من الّناِتج 
المحلّي اإلجمالي، 

حوالى 0.7  في 
المائة، وهو رقم 
ُيقارِب متوّسط   
االقتصادات ذات 
الدخل المتوّسط   

األعلى، ويفوق ما 
تخّصصه معظم 

البلدان العربّية
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ما يزيد على 5,700 طالٍب، مع ما يقارب 70 في المائة منهم في حلقات الدراسـات العليا. لكّن 

ذ بصورة مناسـبة من ِقبل مؤّسسات  م وتنفَّ اسـتثمار هذه الثروة البشـرية يتطلّب ُمبادرات تُصمَّ

ن سـيعود منهم، فضالً عن  العلـوم والتكنولوجيا واالبتكار اللّيبية من أجل االسـتفادة المثلى ممَّ

إقامة صالت متينة مع أولئك الذين قد يختارون البقاء في الخارج.

3. 3. 10.  موريتانيا

ال يتوافر سـوى القليل مـن المعلومات عن ُمخرجات النشـاط البحثي فـي موريتانيا. بينما 

تفيد قاعدة بيانات متخّصصة للبنك الدولي بأّن األبحاث في موريتانيا أسـفرت عن نشـر ورقتَين 

فقـط فـي العام 1999 و16 ورقـة في العام 2013. ومـن هنا ال تُعتبر هـذه الُمخرجات كافية 

بأّي مقياس. وتُشـير المعلومـات الُمتاحة إلى أّن موازنة موريتانيـا العاّمة للبحث والتطوير في 

القطـاع العـاّم في العام 2004 كانت تُعادل 0.4 في المائة مـن الّناتِج المحلّي اإلجمالي، وتمثّل 

ح أّن النفقات الرّاهنة على البحث  حوالـى 1.1 في المائة من إجمالي اإلنفاق الوطني. ومن المرجَّ

والتطوير ال تختلف عن هذه األرقام السابقة بكثير.

3. 3. 11. المغرب

وكما سـبق الذكر من ضمن الفقرات السـابقة، يقف المغرب اآلن فـي مقّدمة الدول العربيّة، 

من حيث اإلنفاق على أنشـطة البحث والتطوير، ومن حيث ما اسـتُحدث فيه من بنًى مؤّسسـية 

لرعاية هذه األنشـطة. وقد بلغ إجمالي اإلنفاق على البحث والتطوير في المغرب، كِنسـبة مئوية 

مـن الّناتِج المحلّي اإلجمالي، حوالى 0.7  في المائة، وهو رقم يُقارِب متوّسـط   االقتصادات ذات 

الدخل المتوّسط   األعلى، ويفوق ما تخّصصه معظم البلدان العربيّة. 

3. 3. 11. 1. العاملون في مجاالت البحث والتطوير 

ل المغرب نِسباً أعلى من المتوّسط   من حيث عدد العاملين في مجاالت البحث والتطوير  سـجَّ

ُمقارنًة بالبلدان األخرى في منطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيا؛ إذ بلغت نسـبة العاملين 

فـي مجـاالت البحث والتطوير في المغـرب حوالى 860 باحثاً لكّل مليون من السـّكان، بينما ال 

تتعّدى النسبة الُمقابلة في ما يتعلّق بدول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 630 باحثاً لكّل 

مليون من السّكان. لكّن اإلحصاءات الُمتاحة تشير، من جهة أخرى، إلى أّن صادرات المغرب من 

التكنولوجيا العالية كنسـبة مئويّة من الُمنتجات المصنَّعة شـهدت انخفاضاً من حوالى 7.7 في 

المائة في العام 2010 إلى نحو 6.6 في المائة في العام 2013، ما قد يعكس بعض القصور في 

تحويل القدرات الُمتنامية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار إلى ُمنتجات قابلة للتصدير. 

يقـوم المركـز الوطني للبحث الِعلمـّي والتكنولوجي الـذي أُحدث في العـام 1976، بَمهامٍّ 

تتضّمن ما يلي:

• ُمتابعة األنشطة واإلنجازات الوطنية في مجاالت العلوم والتكنولوجيا وتنظيم سجاّلت بها؛

• تحديد أولويّات البحث والتطوير التكنولوجي بناًء على دراسات معّمقة ومراعاًة لالحتياجات 

الوطنية المبيَّنة في خطط التنمية؛

• توفيـر خطوط عريضة لبَرامج البحوث الوطنية ومـا يتّصل بها من طُرق للتنفيذ والرصد، 

وذلك بالتعاون مع المؤّسسات التي تقوم بإجراء البحوث؛

• تقديم الِمنح للبحوث، وتنظيم حلقات عمل اختصاصية، ونْشر نتائج البحوث.

ويمـوِّل القطاع العاّم في المغـرب 90 في المائة من جميع البحوث التي أُجريت في المغرب. 

بينما يغطّي القطاعان الُمشترَك والخاّص9 في المائة و1 في المائة على التوالي، من هذه النفقات. 

ل المغرب  سجَّ
ِنسبًا أعلى من 

المتوّسط   من حيث 
عدد العاملين في 
مجاالت البحث 

والتطوير ُمقارنًة 
بالبلدان األخرى 

في منطقة الشرق 
األوسط وشمال 
أفريقيا؛ إذ بلغت 

نسبة العاملين في 
مجاالت البحث 
والتطوير في 

المغرب حوالى 
860 باحثًا لكّل 

مليون من السّكان
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ر أّن مراكز البحوث العاّمة والمؤّسسات األكاديمية تُنفق نسبة ال تتجاوز 88  وفي الوقت ذاته يُقدَّ

فـي المائة من جميع مخّصصاتها للبحث والتطوير. واالسـتثناءات النادرة في ما يتعلّق بتمويل 

القطاع الخاّص ألنشـطة البحث والتطوير تقع في مجاالت تتضّمن األغذية والصناعات الزراعية 

والمنسـوجات والتعديـن والجلود. وفي اآلونة األخيـرة، أّدى النجاح في اجتذاب الشـركات عبر 

الوطنية، الكثيفة التكنولوجيا، إلى تحسـيناٍت ملموسة في إسـهام القطاع الخاّص بالطلب على 

أنشطة البحث والتطوير وتمويلها، وهذا على الّرغم من أّن الطلب والتمويل بقيا ضئيلَين مقارنًة 

بإسهامات القطاع العاّم التي ال تزال تحتاج بَدورها إلى تحسيٍن جذرّي. 

يشـير آخر التقارير الُمتاحة من موقع المركز اإللكتروني13، وهو يعود إلى العام 2011، إلى 

أّن الباحثيـن في المغـرب كانوا يعملون على تنفيذ قرابة 168 مشـروعاً ضمن المجاالت المبيَّنة 

صة لهذه  في الشـكل )3.10(. من ناحية أخرى، يعرض الشـكل )3.11( توزُّع األموال المخصَّ

المشـاريع عبر بنود اإلنفاق الُمختلفة، ويشير إلى أّن مشـتريات المعّدات والَمواد تستحوذ على 

صة لتمويل أنشـطة  نسـبٍة كبيرة، تصل إلى مـا يقارب 65 في المائة من إجمالي الَمبالغ المخصَّ

البحث والتطوير، التي بلغت آنذاك حوالى مليون 268 ِدرهماً، أو نحو 26.5 مليون دوالر أميركي. 

ما قد يشير إلى أّن الفترة التي يغطّيها التقرير شهدت تأسيس ُمختبرات وفعاليّات بحثيّة لم تكن 

موجودة في الماضي أو أّن التجهيزات المتوافرة لم تُكن مالئمة للغايات المنشودة.   

ع الحكومة المغربية التعاون الدولي في جميع الجوانب المتّصلة باألولويّات التنموية.  وتشجِّ

ويتّم تنفيذ نسـبة كبيرة من مشـاريع التعاون الدولي في مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

ذ  مـع االتّحـاد األوروبـي، من خالل سلسـلة مشـاريع اإلطار وبَرنامـج أفـق 2020 14. كما تنفِّ

مؤّسسـات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في المغرب مشـاريع تعاونية، على أُسـٍس ثنائيّة مع 

مؤّسسـات البحـث والصناعة الفرنسـية واأللمانية. وتشـير تقارير عّدة إلى زيـادة التعاون مع 

الواليات المتّحدة وكوريا الجنوبية من بين بلدان أخرى.

تقرير المجلس الوطنّي للعام 2011. تّم تنزيله في نيسان ) أبريل( من الَموقع:  13

http://www.cnrst.ma/index.php/fr/publications/rapports-d-activites.

14 Framework and Horizon 2020 Programmes.

توزُّع 168 مشروعا تّم اختيارها للتمويل من قبل -المركز الوطنّي 

للمغرب للبحث الِعلمّي والتكنولوجّي على مجاالت األبحاث شكل رقم 3-10
ص للمركز الوطنّي لمشاريع  توزيع إجمالي التمويل المخصَّ

البحث الِعلمّي والتكنولوجّي عبر بنود اإلنفاق )2011(. شكل رقم 3-11
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3. 3. 11. 2. الصالت مع الُمغتربين المغاربة

فـي العـام 2007، أَطلَق المغرب المنتـدى الدولي للكفاءات الَمغربية فـي الخارج، بناًء على 

شراكة بين القطاَعين العاّم والخاّص، بهدف االستفادة من الخبراء الَمغاربة العاملين في الخارج. 

وفي العام 2011، تمكَّن هذا البَرنامج من االستفادة من خدمات 71 خبيراً من الُمغتربين الَمغاربة. 

وكما هو متوقَّع تمثّل مجموعة الُمغتربين الُمقيمين في فرنسا النسبة األكبر، حيث قارب تعدادهم 

60 في المائة من المجموع، يليهم مغتربون يقيمون في ألمانيا والواليات المتّحدة وكندا بِنسـب 

تقع بين 10 و11 بالمئة. بينما يتوزّع الباقون على بلدان من بينها بريطانيا وبلجيكا والسعودية 

بنسب تقع في المجال 3 إلى 4 في المائة.

كما أُحدثت في المغرب قرابة خمس عشـرة شـبكة بحثيّة من قبل مختلف الكلّيات الجامعية 

بهـدف إقامة تعاون بين الباحثين العاِملين في المؤّسسـات الَمغربية مـع نظرائهم في الخارج. 

ويسـتهدف التعاون البحثي الذي تغطّيه هذه الشـبكات مجموعة متنّوعـة من العلوم التطبيقية 

والهندسـة والطـّب. ويبـدو أّن هذه الشـبكات قـد أُنشـئت لتُجري بحوثـاً في َمياديـن العلوم 

والتكنولوجيـا بحيث تعـوِّض عن الَهيمنـة النسـبيّة للمؤّسسـات الَمعنيَّة بالعلـوم االجتماعية 

واإلنسانيات على سواها من مؤّسسات البحث في المغرب.

3. 3. 12. تونس

كما هو الحال في جميع البلدان العربيّة وكذلك في األغلبيّة العظمى من بلدان العالَم، النامية 

منها بخاّصة، تُهيمن مؤّسسات القطاع العاّم على أنشطة البحث والتطوير في تونس. إذ تُشرف 

على 33 مركزاً للبحوث تضّم ما يقارب 227 مختبراً  وأكثر من 229 وحدة بحث تغطّي مجموعة 

رت حّصة القطاع العاّم بحوالى 92 في المائة  متنّوعة من االختصاصات. وخالل التسـعينيّات قُدِّ

مـن اإلنفاق الكلّي على البحث والتطوير، في حيـن أّن حّصة القطاع الخاّص بلغت 5 في المائة، 

مت المنظّمات غير الحكومية  وهي نسبة تُعتبر مرتفعة ُمقارنًة بكثيٍر من البلدان العربيّة. بينما قدَّ

ما تبّقى. كما تضطّلع بأنشـطة البحث والتطوير مراكز أنشـأتها مجموعة من الوزارات الَمعنيَّة 

بالتنمية الزراعية والصناعية والصّحية والشؤون البيئيّة.

وكمـا تبيّـن الفقرات األولى من الجـزء الحالي، تحتّل تونـس المرتبة الثانيـة لجهة ما تُنفق 

على أنشـطة البحث والتطوير نسـبًة إلى ناتِجها اإلجمالي. وقد حظيت البحوث الزراعية بخاّصة 

باهتمـام كبير من الحكومة التونسـية منذ عقود عّدة. وشـهد عدد الباحثيـن في مراكز البحوث 

الزراعية في تونس نمّواً سريعاً في السنوات األخيرة، حيث تّم إنشاء أربعة مراكز أبحاث إقليمية 

جديدة من ضمن إطار المعهد الوطني للبحوث الزراعية. غير أّن اإلنفاق على البحوث الزراعية لم 

يرتفـع ليأخذ في االعتبار معّدالت التضّخـم، على الّرغم من النمّو الكبير في اإلنتاج الزراعي على 

مدى العقد الماضي. ونتيجة لذلك، تفيد التقارير بأّن البحوث الزراعية في تونس تراجعت بنسبة 

النصف تقريباً خالل العقد 2012-2002.

3. 3. 12. 1. توّزع المخّصصات على مؤّسسات األبحاث التونسّية

يَعرض الشـكل )4.12( تـوزُّع مخّصصات البحوث في العام 2013 على أنواع مؤّسسـات 

م الشكل )4.13( صورة عن توزّع هذه المخّصصات على مجاالت  األبحاث التونسـية. بينما يقدِّ

األبحـاث. وفي ما يتعلّق بتوزيع المخّصصات على مجاالت النشـاط البحثّي المبيَّنة في الشـكل 

ذ بناًء على طلٍب من المنظّمات المهنيّة  األخير، تجدر اإلشـارة إلى أّن مشاريع البحث التنموي تُنفَّ

والتنمويّة المعنيَّة، وعلى أسـاس ترتيبات تعاقدية. فيتّم التأكيد في المقام األّول على االسـتفادة 

صادرات المغرب 
من التكنولوجيا 
العالية كنسبة 

مئوّية من 
الُمنتجات المصنَّعة 

شهدت انخفاضًا 
من حوالى 7.7 في 

المائة في العام 
2010 إلى نحو 

6.6 في المائة في 
العام 2013، ما 
قد يعكس بعض 

القصور في تحويل 
القدرات الُمتنامية 
لمنظومة العلوم 

والتكنولوجيا 
واالبتكار إلى 
ُمنتجات قابلة 

للتصدير 
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من نتائج البحوث التي قّدمتها البَرامج الوطنية السـابقة وتطويعها ونْشـرها السـتخداٍم واسـع 

صت لهذه الفئة من المشاريع، والتي قاربت  النطاق. وال بّد من اعتبار النسبة الُمرتفعة التي خصِّ

23 فـي المائة من المجموع، مؤّشـراً إيجابيّـاً، يدّل على الّدعم الذي تقّدمه المؤّسسـات المعنيَّة 

لجهود التنمية القطاعية. وتتضّمن المجاالت التي ُحّددت َموضعاً لتركيز أنشطة البحث والتطوير 

الُمشترَك:

-  الطّاقـة المتجّددة: تسـخين الميـاه بالطّاقة الشمسـية، وتطوير عمليّـات ُمبتَكرة للتبريد 

بالطّاقـة الشمسـية، وتكييف الهواء باسـتخدام الغاز الطبيعي، وتطوير نماذج السـتثمار طاقة 

الرياح، والطّاقة الهيدروجينية، وتطوير جيل جديد من البطّاريات.

-  الميـاه: تعزيز أنظمة ُمعالَجة المياه، وتصميم وإنشـاء محطّـات ُمعالَجة المياه الصغيرة 

باسـتخدام أسـاليب ُمبتَكرة، وتطوير أنظمة لتنقيّـة المياه في الَمناطق الريفيـة، وتَحلية المياه 

باستخدام الطّاقة الشمسية.

-  تطبيقات تكنولوجيّات االستشعار عن بُعد لتقييم األحراج.

-  التكنولوجيا الحيويّة: أمراض أشجار النخيل.

-  الصّحة: مشكالت التعلّم لدى ذوي االحتياجات الخاّصة.

-  تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت: األمن اإللكتروني، وتطبيقات الحكومة اإللكترونية.

3. 3. 12. 2. أنشطة األبحاث الزراعية في تونس

تسعى الفقرات التالية إللقاء الضوء على أنشطة األبحاث الزراعية التي يبدو أّن تونس قد تميّزت 

بالتركيز على إنجازها ورعاية تطبيق ُمخرجاتها على أرض الواقع، حيث َصّنفت الئحة المؤّشرات، 

التـي يُصدرها المعهـد الدولي لبحوث السياسـات الغذائية في العـام 2015، الباحثين الزراعيّين 

التونسيّين من بين أكثر المؤّهلين في غربي آسيا وشمال أفريقيا15. وهذا على الرّغم من أّن َمواردها 

ص معهد األبحاث والتعليم العالي الزراعي16 في العام 2013 بحوالى  محـدودة للغاية. حيث ُخصِّ

من جهة أخرى يُشار إلى أّن ما يقرب من نصف الباحثين الذين حصلوا على درجة الدكتوراه تراوحت أعمارهم بين عقَدي   15
الخمسينات والستّينات في العام 2012، وقد قاربوا سّن التقاعد. ما يطرح الحاجة إلى تأهيل أفواج من الباحثين الشباب 

وانخراطهم في العمل في مؤّسسات األبحاث الزراعيّة والغذائيّة.

 .1990 العام  في  إنشاؤها  تّم  المالّي.  باالستقالل  تتمتّع  عاّمة  مؤّسسة  العالي«  والتعليم  الزراعيّة  البحوث  »مؤّسسة    16
 L’Institution de la Recherche et de :ويشتّق اختصار تسمية المؤّسسة »إيريسا« من اسم المؤّسسة بالفرنسيّة

l’Enseignement Supérieur Agricoles.

صات البحوث عام 2013  توزُّع مخصَّ
على المؤّسسات البحثّية في تونس شكل رقم 3-12

 توزيع مخّصصات البحوث الزراعّية التي بلغ مجموعها 
حوالـى 1.3 مليـون دوالر أميركـّي من قبل مؤّسسـة 

البحث والتطوير في عام 2013 على مجاالت األبحاث.
شكل رقم 3-13
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البحوث العلمّية والتعليم العالي 
رافعة االبتكار والتنمية

1.3 مليون دوالر أميركي إلجراء البحوث والتعليم العالي في مجال الزراعة واإلشـراف عليها، وهو 

مبلغ ُمنخفض وفق كّل الَمعايير. وكما بيّن الشـكل )3.12( بوضوح، فإّن مراكز البحوث الزراعية 

ومؤّسسات التعليم العالي تلّقت مخّصصات ُمتماثلة، بلغت 38 و36 في المائة من المجموع، على 

التوالـي. ويبيّن الجدول )3.6(، الذي يسـتند إلى بيانات الَمعهـد، أّن اإلنفاق الفعلي على البحوث 

الزراعيـة في العام 2012 نسـبًة إلى ما كان عليه قبل َعقد من الزمـن، تراجع من 1 في المائة من 

الّناتِج المحلّي اإلجمالي الذي ولّده قطاع الزراعة في العام 2000 إلى 0.64 من ناتج القطاع الذي 

قدّمه العام 2012، في حين ارتفع عدد تعداد الباحثين بدواٍم كامل من 46 إلى 66 خالل تلك الفترة.

200020092012

اإلنفاق على األبحاث الزراعيّة )ماليين دوالرات العام 
2005 الُمكافئة للقّوة الشرائيّة(

60.849.455.9

1913--النمّو اإلجمالّي )نسبة مئويّة(

348432542تعداد الباحثين )ُمكافئ الدوام الكامل(

2426-النمّو اإلجمالي )نسبة مئويّة(

اإلنفاق على األبحاث الزراعيّة كِنسبة مئويّة من 
الّناتِج المحلّي اإلجمالي للزراعة 

0.960.620.64

تعداد الباحثين )مكافئ الدوام الكامل( لكّل 100 
ألف ُمزاِرع

465366

المصدر: ورقة حقائق نَشـرها المعهد الدولّي لبحوث السياسات الغذائيّة »مؤّشرات العلوم والتكنولوجيا الزراعيّة« في آذار )مارس( 

https://www.asti.cgiar.org/pdf/factsheets/Tunisia-Factsheet.pdf  :2015. تّم الوصول إليها في نيسان )أبريل( 2017 على

وتتوافر أرقام عن إنفاق المؤّسسة للفترة 2010 – 2013. والاّلفت، أّن الُمخّصصات اإلجمالية 

شـهدت تغيّراً محدوداً خـالل هذه الفترة، بحّد أقصى يُعادل نحـو 1.6 مليون دوالر أميركي في 

العـام 2011، ومـا ال يقّل عن 1.3 مليـون دوالر أميركي في العام 2012. وهـذا على الّرغم من 

االضطّرابـات التي مرّت بها تونس في تلك السـنوات. وتتعلّق المالحظـة األخرى بالمخّصصات 

الكبيرة نسـبيّاً التي تمنحها المؤّسسة للبحوث الزراعية ولَمعاهد البحوث ومعاهد التعليم العالي 

ُمقارنًة بتلك التي تُمَنح ألقطاب البحوث الجهويّة.

وفـي مـا يتعلّق بتوزيع المخّصصات على مجاالت النشـاط البحثي،  تجدر اإلشـارة إلى أّن 

ذ بناًء على طلٍب من المنظّمات الِمهنية والتنموية المعنيَّة بناًء على  مشـاريع البحث التنموي تنفَّ

ترتيبـات تعاقديـة. حيث يتـّم التأكيد في المقام األّول على االسـتفادة من نتائـج البحوث التي 

قّدمتها البَرامج الوطنية السـابقة وتطويعها ونشرها الستخداٍم واسع النطاق. وال بّد من اعتبار 

صت بها هذه الفئة من المشـاريع، والتـي قاربت 23 في المائة من  النسـبة الُمرتفعة التي خصِّ

المجموع، مؤّشـراً إيجابيّاً، يدّل على دعم المؤّسسـات المسـؤولة عن البحوث الزراعية لجهود 

التنمية القطاعية.

3. 3. 12. 3. تعاون تونس مع جاراتها األوروبّية في مجاالت البحث الِعلمّي

كانت تونس أّول دولة في البحر األبيض المتوّسط   توقِّع اتّفاقية َشراكة مع االتّحاد األوروبي 

في يوليو )تّموز( 2005. وبناًء على ذلك، يلتزم االتّحاد األوروبي وتونس بالتعاون في مجموعة 

مؤّشرات منتقاة حول القطاع الزراعّي في تونس جدول رقم 3-6

ل القطاع  يموِّ
العاّم في المغرب 
90 في المائة من 

جميع البحوث 
التي أُجريت فيه، 

بينما يغّطي 
القطاعان الُمشترَك 

والخاّص9 في 
المائة و1 في 

المائة على التوالي، 
من هذه النفقات
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من المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية. وكانت قد وقَّعت على اتّفاٍق للتعاون 

فـي مجال الِعلـم والتكنولوجيا فـي العام 2003، دخل حيّـز التنفيذ في العـام 2004، ما أتاح 

تحسـين التعـاون في مجال البحوث وتعزيز المشـاركة فـي إطار بَرنامج البحوث. وقد شـارك 

باحثون تونسـيّون في إنجـاز عدٍد من البحوث األوروبية- التونسـية من ضمـن بَرامج إطاريّة 

متتاليـة. كما تّم إبرام اتّفاقيـة للتعاون الِعلمّي والتكنولوجي بيـن المفّوضية األوروبية وتونس 

بهدف دْمج تونس في منطقة األبحاث األوروبية.

 وتذكر وثيقة نشرتها إدارة البحوث في االتّحاد األوروبي17 إلى أّن تعاون تونس مع جيرانها 

األوروبيّيـن في مـا يتعلّق بالعلوم والتكنولوجيا هو واحد من األكثر نشـاطاً بين بَرامج التعاون 

األوروبي المتوّسطي.

علـى الّرغـم من ذلك، فقد أتى تصنيف تونس في المرتبـة الثالثة، خلف مصر والمغرب، بين 

دول البحـر األبيض المتوّسـط الُمشـارِكة في البَرنامج اإلطـاري السـابع )FT7(، الذي يغطّي 

السـنوات 2007 – 2010. وَشملت المجاالت الموضوعات ذات األولويّة التي شاركت بها تونس 

األغذيـة والزراعة والتكنولوجيّـات الحيويّة والبيئة والصّحة. وكما هـو مبيَّن في اإلطار )3.1(، 

فإّن ُمشـاَركة تونس في هذا البَرنامج اإلطارّي محدودة إلى حدٍّ ما. وبالتالي، فإنّها ال تُسـهم في 

َمسـارات مثل الطّاقة والعلوم االجتماعية واالقتصادية والعلوم اإلنسـانية، ويبدو أّن الُمشـاركة 

محدودة في مسارات أخرى فقط، مثل الزراعة والتكنولوجيا األحيائية وتكنولوجيات المعلومات 

17 EU-Tunisia Scientific and Technological Cooperation Agreement; Draft Road Map 2010- 2011 

July, 2010. Downloaded in April 2017 from: https://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/

tunisia_roadmap_201011-.pdf.

دة  الطّاقة: لم يُكن هناك ُمشاركون تونسيّون في برنامج FP7 في مجال الطّاقة، ولم تُكن هناك إجراءات محدَّ
تسـتهدف تونس في إطار البَرنامج، على الّرغم من أنّها شـملت األنشـطة التي كان االتّحاد األوروبي يعتبرها 

ذات أهّمية، وبخاّصة لتونس، بما في ذلك على سبيل المثال:
  • دْعم توليد طاقة الرياح على الشواطئ.

  • خْفض تكاليف تصنيع أنظمة الطّاقة الكهروضوئيّة.
  • تحسين تخزين الطّاقة والكفاءة في محطّات توليد الطّاقة.

البيئة: كان هناك خمسـة شـركاء تونسـيّين في خمسة ُمقترحات ُمرتَّبة تطلَّبت مسـاهمة إجمالية من االتّحاد 
األوروبي قاربت 440 ألف يورو.

الغـذاء والزراعة والتكنولوجيـا الحيويّة: تضّمنت النداءات الثالثة األولى من ضمن البَرنامج اإلطاري السـابع 
خمسَة شركاء تونسيّين في خمسة مشاريع إلجمالي مساهمة االتّحاد األوروبي بنحو 657 ألف يورو.

الصّحـة:   تّم تنفيذ أربعة مشـاريع بُمشـاركة تونسـيّة ضمن هذا المسـار، حيث بلغ إجمالـي تمويل االتّحاد 
األوروبي حوالى مليون يورو. وتناولت ثالثة من هذه المشاريع جوانب داء الليشمانيا.

ما من مؤّسسات تونسيّة.  تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت: تضّمنت هذه المشـاريع مشـروَعين فقط قدِّ
مت عشرة مقترحات في النداء السابق، ضمن مجموعة واسعة من المجاالت. بينما قُدِّ

العلوم والتكنولوجّيات النانويّة، والَمواد، وتكنولوجّيات اإلنتاج الجديدة: شـملت المشاريع التي قّدمها 
الباحثون التونسـيّون في هذا المسـار أنشـطة تهدف إلى »التقاط المياه المبّخرة بأغشـية جديدة« و»تطوير 

الجيل الحيوّي منظومة الَمفاعل الحيوّي«.
العلوم االجتماعّية واالقتصاديّة والعلوم اإلنسـانّية: لم يتّم اإلبالغ عن أّي شـراكات تونسـيّة في أيٍّ من 

هذه المجاالت.

ُمشاَركة تونس في الَبرنامج اإلطارّي السابع للسنوات 2010-2007 إطار رقم 3-1

المصدر: تقرير قّدمه االتّحاد األوروبي، عنوانه اتّفاق التعاون الِعلمّي والتكنولوجّي بين االتّحاد األوروبّي وتونس؛ 
مشروع خريطة الطريق 2010-2011؛ تّموز )يوليو( 2010. تّم تنزيله في نيسان )أبريل( 2017 من الَموقع: 

https://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/tunisia_roadmap_2010-11.pdf.

ُتهيمن مؤّسسات 
القطاع العاّم على 

أنشطة البحث 
والتطوير في 

تونس، إذ ُتشرف 
على 33 مركزًا 

للبحوث تضّم ما 
يقارب 227 ُمختبرًا  

وأكثر من 229 
وحدة بحث تغّطي 
مجموعة متنّوعة 
من االختصاصات
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واالتّصاالت. ومن الجدير بالُمالحظة أّن الجزء األكبر من أنشطة البَرنامج اإلطاري السابع كان قد 

ذ قسٌط كبيٌر منه قبل العام 2010، ما يشير إلى أّن اإلمكانات الكاملة لبَرامج  خطِّط له، بل وربّما نُفِّ

البحوث الدولية التعاونية لم تُستغّل استغالالً كامالً، حتّى قبل اندالع االضطّرابات السياسية.

3. 3. 13.  الَبحرين

تتّم أنشـطة محدودة نسـبيّاً للبحث الِعلمّي في البحرين ضمن مؤّسسـات التعليم العالي بما 

فيها جامعة البحرين، مع التركيز على البحوث الطبّية وعدد قليل من المجاالت األخرى. كما تقوم 

بعض المؤّسسات الصناعية بإنجاز أنشطة تَرمي إلى اكتساب ُمدخالت تكنولوجية جديدة. ومن 

ناحية أخرى، تعتمد االستراتيجية الوطنية االبتكار وإنشاء المؤّسسات الُمبادرة كَعناصر أساسية 

في سياسـة التنميـة الوطنية. وقد اتّخذت حكومة البحرين، بمسـاعدة القطـاع المالي المتطّور 

نسبيّاً، ُمبادرات وأنشطة لُمساعدة المشاريع االبتكارية.

3. 3. 14. أنشطة البحث الِعلمّي في الكويت

أتـى أداء منظومة العلوم والتكنولوجيا واالبتـكار في الكويت خالل العقَدين الماضيَين دون 

ع نظراً لما تمتّعت به من َموارد وما أبدت من وعود في الماضي. ويُعزى انخفاض معّدل  المتوقَـّ

بنـاء القدرات التكنولوجية، وتدنّي حجم ما أنتجته هذه المنظومة ونوعيّته إلى مجموعة متنّوعة 

من العوامل. من أّولها افتقاد الكويت لسياسـات تنموية وطنية شـاملة، وبالتالي غياب سياسات 

تنشد تطوير منظومة العلوم والتكنولوجيا الكويتية على نحٍو مستمّر، فضالً عن االستثمار العاّم 

المجزَّأ في بناء قدرات هذه المنظومة. كذلك يُرّجح أن يكون صغر حجم السوق المحلّية، واعتماد 

القطاع الخاّص والقطاع العاّم على المصادر الخارجية للُمدخالت الِعلميّة والتكنولوجية، قد لعبا 

أدواراً مهّمـة في الحّد من الطلب علـى خدمات المنظومة الوطنية. كما يُمكن أيضاً اإلشـارة إلى 

بعض أوجه القصور ضمن منظومة العلوم والتكنولوجيا الكويتية، منها:

عدم كفاية ترتيبات الَهياكل األساسية، والسبل الُمتاحة لتحويل ثمار البحث والتطوير إلى 	 

ُمنتجات وخدمات قابلة للتسويق، مثل الحدائق التكنولوجية والحاِضنات؛

ضعف الروابط بين مكّونات المنظومة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار إلى جانب 	 

تعاون محدود مع نظيراتها اإلقليمية والدولية.

3. 3. 14. 1. الخطط الخمسّية لمعهد الكويت لألبحاث الِعلمّية

يقّدم الجدول )3.7( عرضاً للقضايا األساسـية التي تضّمنتها سلسـلة من الخطط الخمسية 

التـي تبّناها معهد الكويت لألبحـاث الِعلميّة. وكان معهد الكويت لألبحـاث الِعلميّة قد أعلن في 

العام 2015 عن بَرنامج ألبحاث الطّاقة المتجّددة كجزء من خطّته االسـتراتيجية السـابعة. وقد 

تـّم تصميم البَرنامج بحيث يُنّفـذ على ثالث مراحل، يهدف أّولها إلى تسـليم حوالى 2 غيغاواط 

بواسطة الطّاقة المتجّددة في غرب الكويت من خالل بناء 

عدٍد من الَمرافق الجديدة، بما في ذلك:

• حديقة طاقة متجّددة متعّددة التقنيّات بِسعة 70 ميغاواط.

• A 100 منّصة اختبار فوتوفولطية سعتها 100 كيلواط  لتحديد أداء مجموعة متنّوعة من 

لوحات االلتقاط والتجهيزات الُمساعدة ضمن الظروف المحلّية وتوافقها.

• مزرعة عنفات صغيرة الحجم لتوليد القدرة الكهربائية من طاقة الرياح غرب مدینة الکویت، 

لتوفیر القدرة الكهربائية داخل الشبکة وخارجها.

• محطّة لتحويل الطّاقة الشمسـية وطاقة الرياح إلى الهيدروجين – وهي عبارة عن منشـأة 

 خالل تسعينّيات 
القرن الفائت، 
رت حّصة  ُقدِّ
القطاع العاّم 

بحوالى 92 في 
المائة من اإلنفاق 
الكلّي على البحث 

والتطوير في 
تونس، في حين 
أّن حّصة القطاع 

الخاّص بلغت 5 في 
المائة، وهي نسبة 

ُتعتبر مرتفعة 
ُمقارنًة بكثيٍر من 

البلدان العربّية
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تبلـغ قدرتها 16 كيلوواطـاً إلنتاج الهيدروجين وتخزينه كماّدة إلدخار الطّاقة والسـتخدامه في 

خاليا الوقود.

القضايا التي طُرحت لُمعالجتها من خالل الِخطط الخمسيّة.السنواتالخطّة

تخطيط العمليّات اإلداريّة، أولويّات األبحاث والَهياكل التنظيميّة.1979 – 1984 1

21989 - 1984
تعزيز بَرامج البحوث التقنيّة األساسيّة من خالل التوظيف 

االستراتيجّي والتوافق الواضح مع األولويّات اإلنمائيّة الوطنيّة.

31995 – 1992
صياغة بَرنامج استراتيجّي انتقالّي إلعادة بناء قُدرات المعهد في 

أعقاب الغزو العراقّي.

42000 – 1995
دة األولويّات بالتعاون مع  قة ومحدَّ وضع ُمبادرات وطنيّة منسَّ

أصحاب المصلحة االستراتيجيّين.

52005 – 2000
تكنولوجيّات المعلومات المتقّدمة الُمتكاِملة لدْعم الُمبادرات 

البحثيّة األساسيّة واألولويّات الوطنيّة.

نة.2005 – 62010 بناء قُدرات الموظّفين والَمرافق المحسَّ

7 2015 – 2010
تحويل المعهد الكويتي للبحث الِعلمّي إلى مؤّسسة رائدة في 

البحث والتطوير في المنطقة من خالل “زيادة البصمة اإلقليميّة 
وبناء َمنافذ عالَميّة”.

8 2020 – 2015
استمرار السعي لتحقيق أهداف الخطّة الخمسيّة السابعة مع 
التركيز على “البصمة” اإلقليمية والَمنافذ العالَميّة، بغية بناء 

سمعة دوليّة.

Statement by KISR on its website. Downloaded in February2017,from: http://www.kisr.edu. :المصدر
kw/en/about-us/history

 أّما الخطّة الخمسية الثامنة للمعهد الفترة 2015 – 2020، فتضّمنت التزامه بما يلي:

• تطوير العلوم والتكنولوجيا في الكويت.

• تعزيز النمّو والصناعات المحلّية.

• تعزيز التنّوع في إنتاج الطّاقة وتعزيز كفاءة استخدام الطّاقة؛

• اإلسهام في صناعة النفط الوطنية.

• حماية البيئة والتنّوع البيولوجي.

• ضمان النتائج المثلى من مشاريع البنية األساسية الجديدة التي يجري تنفيذها.

• اإلسهام في تلبية االحتياجات الُمتزايدة للبلد من المياه.

يُـدرج اإلطار )3.2( مجموعة من إنجـازات المعهد، التي تُعالج في معظمها األولويّات التي 

تبّنتهـا دولة الكويت في عدٍد من خطط التنمية الوطنية المتتاليـة، وهي الطّاقة والمياه والبيئة. 

غير أّن الَمصادر الُمتاحة ال توفّر معلومات عن العوائد االقتصادية التي تحّققت، وال عن الشراكات 

القضايا األساسّية التي عالَجتها الِخطط الخمسّية السبع المتتالية لمعهد الكويت 
لألبحاث الِعلمّية والتي تُعالِجها خالل الخطّة الحالّية الثامنة

جدول رقم 3-7

َصّنفت الئحة 
المؤّشرات، التي 
ُيصدرها المعهد 
الدولي لبحوث 

السياسات الغذائّية 
في العام 2015، 

الباحثين الزراعّيين 
التونسّيين من بين 
أكثر المؤّهلين في 
غربي آسيا وشمال 

أفريقيا
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التـي أبرمها المعهد مع مؤّسسـات القطاع العاّم أو الخاّص بهـدف توظيف هذه اإلنجازات على 

أوسع نطاٍق ُممكن.

وبما أّن معهد الكويت لألبحاث الِعلميّة هو المؤّسسـة الرئيسـة الُمكرَّسـة للبحث والتطوير 

ق لما قام به في الماضي وما أُنجز  في الكويت، من الضروري القيام بَمسـح شـامٍل وتحليٍل معمَّ

مؤّخراً، وذلك بغية تعزيز إسهاماته من الوجهتَين الكّمية والّنوعية.

وفضالً عن أنشـطة البحث والتطوير التـي يقوم بها معهد الكويت لألبحـاث الِعلميّة، تقوم 

كلٌّ من جامعة الكويت وشـركة البترول الكويتية بتنفيذ بَرامج بحثيّة واسعة النطاق في مجاالت 

م  تتّصل ُمباشرًة بجهود التنمية وببناء القدرات الِعلميّة والتكنولوجية ودعم أنشطة االبتكار. تقدِّ

الفقرات التالية ملّخصاً لهذه األنشطة في هاتَين المؤّسستَين.

3. 3. 14. 2. البحوث في جامعة الكويت

ازداد النشـاط البحثي للجامعة ستّة أضعاف بين عاَمي 1980 و2005، حيث تعاملت كلّيات 

العلوم والطّب والهندسة مع ثلثَي إجمالي حجم البحوث. ومع ذلك، استهلك النشاط البحثي الذي 

أنجز ضمن هذه المجاالت نسبًة أكبر من األموال البحثيّة، خالل الفترة 2000 / 2001 - 2005 

.2006 /

ر بحوالى 80  ويَُقّدر أّن الجامعة اضطّلعت بنحو 2,500 مشروع بحثي، بتكلفة إجماليّة تقدَّ

مليون دوالر أميركي بحلول العام 2006/2005. كما يَُقّدر متوّسط   اإلنفاق السنوي على البحث 

خالل السـنوات الخمس 2000 / 2005-2005 / 2006 بنحو 5.2 مليون دوالر أميركي. وبما 

أّن الميزانيّة السـنويّة الكلّية للجامعة تُقارب حاليّاً نحـو493 مليون دوالر أميركي، فإّن التمويل 

ص للنشاط البحثي يمثّل نسبة تقارب 1.6 في المائة من مجموع الميزانيّة السنوية. وبما  المخصَّ

ص لتمويل البحـوث يتّم إنفاقه فعالً، ال بّد أن تقترن  أّن مـا يُقـارب 67 في المائة فقط مّما يخصَّ

الدعـوة إلى زيادة تمويل أنشـطة البحوث الجامعيـة بتدابير تتيح للكلّيـات إنفاق مخّصصاتها 

منذ تأسيسـه، تمكَّن معهد الكويت لألبحاث الِعلميّة من اكتسـاب خبرات حديثة متعّددة األغراض في عدٍد من 

مجاالت البحث والتطوير. وعلى الّرغم من الظروف الصعبة التي مّر بها إبّان غزو الكويت وبعده، يُمكن القول 

إنّـه يمتلك اآلن مختبرات مجهَّـزة، ولديه باحثون مؤّهلون، من بينهم عدٌد ملموس من الخبراء األجانب. كما أّن 

المعهد يُوظِّف مجموعة متزايدة العدد من الباحثين الكويتيّين الشباب. 

والمعهد رائد على الصعيد اإلقليمّي في عدٍد من مجاالت البحث والتطوير، يشمل تربية األحياء المائيّة، وَمصايد 

األسماك، والتكنولوجيا الحيويّة، والَموارِد المائيّة، وتحلية المياه، والطّاقة المتجّددة والبديلة، فضالً عن شؤون 

البيئـة في المناطق الحضريّة والبحريّة والقاحلة. وتشـير الَمراجع التي نَشـرها المعهد إلى تحقيقه إنجازات 

ملحوظة يُرجعها إلى تبّني ُممارسات اإلدارة الحديثة. وقد تبلورَت بعض الُمنجزات التي خرج بها المعهد:

    • تربية أنواع من األسماك المحلّية والُمستورَدة؛

    • جْمع بيانات شاملة حول البيئات البحريّة والقاحلة وحفظها؛

    • تطوير تكنولوجيا تحلية مياه البحر بالتناضح العكسّي؛

    • الحفاظ على الطّاقة وأنظمة البناء المواتية مناخيّاً.

كما يشير َموقع المعهد اإللكترونّي إلى إنجازات تحقَّقت مؤّخراً ضمن مجموعة متنّوعة من المجاالت، تتضّمن 

تقييـم نُظم لزيـادة إنتاج حقـول النفط، وتحسـين عمليّات تكرير النفط واسـتخراج مشـتّقاته. وفي مجال 

م محطّة تجريبيّة رائدة لُمعالَجة مياه الصرف الصّحي بطاقٍة  الَموارِد المائيّة، يشير َموقع المعهد إلى أنّه صمَّ

استيعابيّة قدرها 6 ماليين متر مكّعب باستخدام نظام فصل غشائّي.

بعض إنجازات معهد الكويت لألبحاث الِعلمّية إطار رقم 3-2

كانت تونس أّول 
دولة على شاطئ 
ع  المتوّسط   توقِّ

اّتفاقّية َشراكة مع 
االّتحاد األوروبّي 
في يوليو )تّموز( 

2005، بحيث 
يلتزم االّتحاد 

وتونس بالتعاون 
في مجموعة 
من المجاالت 
االقتصادّية 

واالجتماعّية 
والثقافّية 
والسياسّية
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البحثيّة كافّة؛ بما في ذلك تبّني خطوات لتبسـيط األنظمة المتَّبعة لإلنفاق بعاّمة وللموافَقة على 

توظيف البّحاثة الُمساعدين. 

الجديـر بالذكر أّن تمويـل أكثر من 93 في المائة من الجهـود البحثيّة للجامعة خالل الفترة 

المذكورة أعاله تّم من الجامعة ذاتها. في حين ُموِّلت المشاريع المتبّقية من َمصادر خارجية، في 

مت التمويل لحوالى 5 في المائة من المجموع. مقّدمتها مؤّسسة الكويت للتقّدم الِعلمّي، التي قدَّ

3. 3. 14. 2. 1. عقبات تواِجه أنشطة األبحاث في جامعة الكويت

تشمل العقبات التي تُعرقل جهود البحث في جامعة الكويت، من حيث َحجم نِتاجها ونوعيّته، 

ومن ثّم التأثير الذي قد تُحدثه على أرض الواقع:

• انشغال الموظّفين بالتعليم مّما يحّد من اهتمامهم بأنشطة البحث بعاّمة؛

• غياب الكتلة الَحرِجة من البّحاثة ومساعديهم في جميع مجاالت البحث؛ 

صة لدعم األبحاث  ر أنظمة بيروقراطیة تعرقـل التعاون البحثي وقبول الِهبات المخصَّ • تجذُّ

من جهات خارجية؛

• ترجيـح أنظمـة التعيينات التي تُطبّق فـي توظيف هيئة التدريس االحتياجـات التعليمية، 

وعدم إيالء االهتمام الاّلزم للقدرات في مجاالت البحث الِعلمّي؛

م ألعضاء هيئة التدريس في حال ُمشـاركتهم في النشـاط  • محدوديّـة االمتيـازات التي تقدَّ

البحثي.

وقـد تضّمنت الخطّة االسـتراتيجية للجامعـة الخاّصة بالسـنوات 2013 – 2017 عدداً من 

مـة لُمعالَجة هذه العقبات، والتـي يرمي بعُضها إلى رفْع مسـتوى البحث الِعلمّي  البنـود المصمَّ

فـي الجامعة. ومن األهداف الرقميّة ما قـد يصعب تحقيقه من ضمن الحدود الزمنيّة التي تبّنتها 

االسـتراتيجية. هذا بينما تشـمل األهـداف الثالثة المتبّقيـة والُمدرَجة في الخطّة االسـتراتيجية 

للجامعة الحصول على الفوائد المثلى من ُمخرجات البحث الِعلمّي، والوصول إلى مسـتوى عاٍل 

من الوجود الدولي في مجاالت بحثيّة مختارة، وتطوير مشاريع البحوث التعاونية.

من ناحية أخرى، من الواجب التأكيد على أّن إحدى الصعوبات الرئيسة التي تُواجهها الجامعة 

في االرتقاء بأنشـطة البحث الِعلمّي هي أّن عدد المنشـورات البحثيّة يُعتبر من مقّومات الترقية 

بالدرجـة األولـى. كما أّن أداء بَرامج الِمنـح البحثيّة في جامعة الكويت يتعلّق بَعدد المنشـورات 

الّناتِجة دون إشـارة إلى مـا لنتائج البحوث من آثار كّمية أو نوعيّة، مـن حيث تلبية االحتياجات 

والتوقّعات الوطنية أو بعض األهداف اإلنمائية الُمعترف بها عموماً.

يبـدو أيضاً أّن عدداً من التوصيات التي قّدمتها اللّجنة التي كلِّفت بُمراجعة األداء الوطني في 

مضمار البحث الِعلمّي في العام 2007، والتي تميّزت باتّفاقها أساساً مع روح التدابير الُمقترَحة 

ومضمونهـا من قبل خطـط الجامعة ذاتها، مـا زال ينطبق اليوم. وعلى وجـه الخصوص، فإّن 

دعوة الجامعة النتهاج سياسـة بحثيّة تربط الجهود التي تبذلها جميع مؤّسسات البحث بتحقيق 

األولويّات والَمشاغل الوطنية تبقى ضرورة ماّسة أكثر من أّي وقت مضى.

3. 3. 14. 3. أنشطة األبحاث لدى شركة البترول الكويتّية

أَنشـأت شـركة البترول الكويتيّة مجموعة البحث والتطوير الخاّصة بها في العام 2012 بناًء 

على توصيات وثيقة استراتيجية ُوضعت في العام 2004، ترسم َمعالِم تطّورها حتّى العام 2020. 

وكذلك استجابًة لتوجيه صدر عن المجلس األعلى للبترول في العام 2005. ومن الدواعي األساسية 

التي ُوِضعت كتبرير إلنشاء مجموعة البحث والتطوير، الحاجة إلى التعامل مع التحّديات الخاّصة 

تتّم أنشطة 
محدودة نسبّيًا 

للبحث الِعلمّي في 
البحرين ضمن 

مؤّسسات التعليم 
العالي، بما فيها 
جامعة البحرين، 
مع التركيز على 
البحوث الطّبية 
وعدد قليل من 

المجاالت األخرى؛ 
كما تقوم بعض 

المؤّسسات 
الصناعّية بإنجاز 
أنشطة َترمي إلى 
اكتساب ُمدخالت 
تكنولوجّية جديدة
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بالصناعة النفطية في الدولة، اسـتناداً إلى القدرات الداخلية للشـركة. وقد ُمنحت هذه المجموعة 

صفة هيئة مستقلّة ال تستهدف الربح، لها مجلس إدارتها وميزانيّتها الخاّصة. 

مع ذلك، فال تتوافر سـوى معلومات قليلة جّداً، من ضمن موقع الشـركة على اإلنترنت، حول 

ما أنَجزت هذه المجموعة منذ إنشـائها، في حين تتضّمن بَرامجها ومسـؤوليّاتها تصميم بَرامج 

تفصيليّـة للبحث والتطوير، وتحديد القوى العاِملة والشـروط المالية الاّلزمة لتنفيذها وإنشـاء 

ُمختبرات مجهَّزة لتأدية الَمهاّم المطلوبة.

وتؤكّد استراتيجيّة الشركة لعام 2030، التي تهدف الماّدة 5 منها إلى تحقيق القيمة استناداً 

إلى التكنولوجيا، وتدعو إلى اتّباع ُمقاربات تسـتند إلى القيَم السـليمة في البحث، وتحديد حلوٍل 

تكنولوجية ُمناِسبة، وتملّكها وتطويعها وتطويرها ونْشرها، من خالل استثمارات خاّصة وآليّات 

بة لنقل التكنولوجيا. ُمجرَّ

3. 3. 14. 4. مؤّسسة الكويت للتقدم الِعلمّي 

أّما مؤّسسـة الكويت للتقدم الِعلمّي، فهي مؤسسـة غير ربحيّة مكرَّسـة لدعم التقّدم والرقّي 

في مجاالت العلوم والتكنولوجيا. أنشـئت المؤّسسـة  في العام 1976، وتُمّولها شركات القطاع 

الخاّص الُمسـاِهمة بنسـبة 1 % من صافي أرباحها السـنوية لدعم أنشطة المؤّسسة. إّن الهدف 

الرئيس لمؤّسسة الكويت للتقّدم الِعلمّي هو تحفيز الُمبادرات الخاّلقة، وتعزيز بناء قاعدة ِعلمية 

ع على االبتكار. كما تهدف المشـاريع  وتكنولوجيـة َصلبة، بالتّزامن مع خلق بيئة صّحية تشـجِّ

الحاليّة إلى توسيع نطاق الوعي العاّم بالعلوم، وخلْق بيئة تتيح ازدهار االبتكار، وتعزيز القدرات 

عم المالي  م لهم الدَّ البحثيّة للقطاَعين العاّم والخاّص. وتعمل المؤّسسة أيضاً مع الموهوبين وتقدِّ

والَعملي الذي يحتاجون إليه لتحويل أفكارهم إلى واقعٍ ملموس.

3. 3. 15.  ُعمان

على غرار الدول العربيّة األخرى في منطقة الخليج، فإّن أنشطة البحث والتطوير في َسلطنة 

ُعمـان تتّم ضمـن الجامعات والمؤّسسـات المعنيَّة بَمـوارِد النفط الهيدروكربونيّـة الُمتناقصة، 

بمعّدالت ملموسة في ُعمان بخاّصة، من بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي. ويُقّدر اإلنفاق 

علـى البحـث والتطوير حاليّـاً بحوالى 0.1 في المائة فقـط من الّناتِج المحلّـي اإلجمالي، وهي 

نسـبة ُمنخفضة، بالّنظر إلى األهداف التي ُوضعت لتحقيق كثيـٍر من أهداف التنمية االجتماعية 

واالقتصاديـة والحاجـة الملّحة إلى تنويع مصادر الدخل. وبينما كانت الخطّة الخمسـية 2011 

– 2015 قد اسـتهدفت رفع اإلنفـاق الوطني على البحث والتطوير إلى نسـبة الواحد في المائة 

مـن الّناتِج المحلّي اإلجمالي، فإّن التغيّرات في أولويّات اإلنفاق أّدت إلى التخلّي عن هذا الهدف. 

وقد بُذلت محاوالت لُمعالجة هذا الوضع، من خالل تحميل اإلدارات والَمراكز الجامعية مسؤولية 

تمويل البحوث من خالل مجلس البحوث، الذي أنشئ في العام 2009. وتّم بناًء على ذلك بالفعل 

نت التنميـة الزراعية، ومصايد  تمويـل عدد من المشـاريع البحثيّـة الصغيرة في مجـاالت تضمَّ

األسماك، والتنمية الحضرية، والسالمة الُمرورية؛ إاّل أّن إسهامات المجلس ما تزال محدودة نظراً 

لقائمـة التحّديـات المطروحة من جوانـب متعّددة، من أبرزها الحفاظ علـى معّدالت مقبولة من 

النمّو االقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني. وقد بلغ العدد اإلجمالي للبّحاثة العاملين بدواٍم 

كامل ما يقرب من ألَفي باحث وباحثة. وذلك وفقاً لتقرير صدر عن مؤتمر األُمم المتّحدة للتجارة 

والتنمية للعام 2014. ويشـير هذا التقرير أيضاً إلى أّن نَوعيّة مؤّسسـات البحث قابلة للُمقارنة 

بتلك القائمة لدى دول أخرى في الخليج العربي. 

 تعتمد 
االستراتيجّية 
الوطنّية في 

َمملكة البحرين 
االبتكار وإنشاء 

المؤّسسات 
الُمبادرة كَعناصر 

أساسّية في 
سياسة التنمية 
الوطنية، وقد 

اّتخذت حكومة 
البحرين ُمبادرات 
وأنشطة لُمساعدة 

المشروعات 
االبتكارّية
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 3. 3. 15. 1. مجلس البحوث الُعماني والَبرامج التي يمّولها

وكمـا يبيّن الجـدول )3.8( الذي يعرض قائمة البَرامج البحثيّـة التي مّولها مجلس البحوث 

في ُعمان خالل الفترة 2009-2013، فإّن عدداً من بَرامج األبحاث سيتّم تمويله لمّدة 5 سنوات 

ص لَمركز أبحاث الَموارِد الوراثية الحيوانية والنباتية الذي نال القسط  باسـتثناء التمويل المخصَّ

األكبر من التمويل الُمتاح من مجلس البحوث ابتداًء من العام 2012. 

الَبرنامج
الميزانّية السنويّة
دوالرات أميركّية 

المّدة 
)سنوات(

تاريخ البدء

2009مستمّر7.8بَرنامج الِمنح البحثيّة المفتوحة

1.352009بحوث سالمة الطُّرق

1.352010آفات شجرة النخيل 

2.652012أبحاث المرصد االجتماعّي

2013--الطّاقة المتجّددة 2013

1.652011تكنولوجيا النانو 

0.5252013بَرنامج جائزة البحوث الجامعيّة

0.3922012ُعمان التصميم البيئّي

2012-6.7652013الَمكتبة االفتراضيّة للعلوم

2012--نظام معلومات البحوث اإللكترونيّة

0.3632011بَرنامج ُمساَعدة االبتكار في مجال التعليم

2012مستمّر0.52بَرنامج َحوافز ُمخرجات البحوث

18122012مركز الَموارِد الوراثيّة الحيوانيّة والنباتيّة

---معهد التكنولوجيّات المتقّدمة 

م َموقع عمـادة البحث الِعلمّي في جامعة الملك قابوس18 الئحـة تتضّمن المجاالت التي  يقـدِّ

عالجتها أنشـطة األبحاث في العـام 2015. ويفوق العدد اإلجمالي لمـا تتناوله َمخابر الجامعة 

70 مشـروعاً يتّم تمويل معظمها، 62 مشـروعاً، من َمصادر داخلية. بينما تموِّل جهات خارجية 

مشـروعاً وحيداً يتعلّق بعلوم البيئة، ويتّم إنجاز خمسـة مشـاريع بصورة ُمشـترَكة مع جهات 

متعـّددة من بينها مؤّسسـات بحثيّة في اإلمـارات. يتناول اثنان من هذه المشـاريع موضوعات 

ضمن نطاق الرعاية الصّحية والعلوم الطبّية، بينما تتوّزع المشاريع الثالثة الباقية على مجاالت 

اإلنسـانيّات والعلوم االجتماعية والصناعة والعلوم األساسـية. كما تُشرف عمادة البحث الِعلمّي 

على إنجاز سـتّة مشاريع تصنَّف من ضمن مجموعة »المشاريع االستراتيجيّة« التي يتّم تمويلها 

بِمنـٍح من سـلطان ُعمان، ويقع اثنـان منهما من ضمن مجاالت اإلنسـانيّات والعلوم االجتماعيّة 

بينما تتوزَّع المشـاريع األربعة الباقية على مجاالت العلوم األساسـية والطّاقة والَمواد والرعاية 

18 https://www.squ.edu.om/dor-ar/FRP.

بَرامج البحث والتطوير التي موَّلها مجلس البحوث في ُعمان خالل الفترة 2009 – 2013 جدول رقم 3-8

كان »معهد 
الكويت لألبحاث 
الِعلمّية« قد أعلن 
في العام 2015 

عن َبرنامج ألبحاث 
الّطاقة المتجّددة 
كجزء من خّطته 

االستراتيجية 
السابعة، وقد تّم 
تصميم الَبرنامج 
بحيث ُينّفذ على 

ثالث مراحل
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الصّحية والعلوم الطبّية. أم المشـاريع التي تمّول داخليا فتتوزع كما في الشـكل )3.14( الذي 

يبيِّن أّن النسـبة األكبر من المشاريع يتناول العلوم البيئية واألحيائية، تليها علوم الحياة والعلوم 

الصّحية التي يتسـاوى نصيبهـا مع العلوم األساسـية. بينما تمثِّل األبحـاث المتّصلة بالصناعة 

وتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت وعلوم الَمواّد نِسباً أقّل من المجموع.

3. 3. 15. 2. تكوين الباحثين وأنشطة البحث في جامعة السلطان قابوس

بلـغ عدد طَلبـة الدراسـات الجامعية العليا فـي بَرامج الدكتـوراه والماجسـتير في جامعة 

السلطان قابوس في العام الدراسي 2015 – 2016 ما مجموعه 32 و356 طالِباً، على التوالي. 

وفـي الفتـرة 2015 – 2016 وحدها، ُعقدت أكثر من 2,500 حلقـة عمل وَدورة خاّصة بطاّلب 

الدراسـات العليا. ومن الجدير النَّظر إلى األرقام المنشـورة في تقرير الدراسـات العليا والبحث 

الِعلمّي الذي أصدرته جامعة السـلطان قابوس للعام الدراسـي 2015. فمـن جهة أولى ياُلَحظ 

أّن عدد طَلَبة الدكتوراه المسـّجلين والمتخرّجين في المجاالت ذات الصلة بالتخّصصات الزراعية 

والبحرية خالل السنوات الماضية، قد بلغ مستوًى ُمنخفضاً للغاية، مقارنًة بأهّمية هذه المجاالت 

لنمـّو االقتصـاد الُعمانّي. فقد اختار ثالثة فقط من أصل 18 مـن خّريجي الدكتوراه موضوعات 

مـن ضمـن هذه التخّصصات. بل إّن هـذا التقرير يبيّن أّن العام 2015 لم يشـهد التحاق أيٍّ من 

طلبة الدكتوراه على اإلطالق في البَرامج المتعلّقة بالتخّصصات الزراعية والبحرية. وينشأ وضع 

ُمماثـل فيما يتعلّق بالذين تخرّجـوا وحصلوا على مؤّهالت الدكتوراه فـي االقتصاد. ومن ناحية 

أخرى، بلغ عدد طلبة الدكتوراه الُملتحقين بالتخّصصات الِعلمية والهندسـية مجتمعًة 19 طالباً 

لين في كلّيات  مـن أصل اثَنين وثالثين طالِبـاً وطالبًة، في حين بلغ عدد طَلَبة الدكتوراه المسـجَّ

الفنون والعلوم االجتماعية والتعليم 13 طالباً من أصل المجموع ذاته.

كذلـك، فإّن عـدد طَلَبة الماجسـتير، الذين التحقوا فـي العام 2015 بكلّيـات تختّص في 

مجاالت التعليم والفنون والعلوم االجتماعية والسياسـية واالقتصاد والقانون أو تخرّجوا منها، 

فاَق عدد حملة المؤّهالت الِعلميّة والهندسية، بَمن فيهم أولئك الذين يتولّون تخّصصات زراعية 

ع 62 مشـروعاً بحثّياً تمّولها جامعة السـلطان قابـوس على مجاالت العلوم  توزُّ
والتطبيقات 
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وبحريـة. وفي الواقع، فإّن نسـبة الخّريجين والطَّلَبـة الذين اختاروا المجموعة السـابقة من 

التخّصصات شـّكلت 71 في المائة من المجموع في العام 2015. وال يُقصد مّما سـبق التقليل 

من أهّمية المؤّهالت في المجموعة السـابقة من التخّصصات، بل اإلشـارة إلى أّن بناء اقتصاد 

َمعرفي يتطلّب أعداداً كبيرة من الُخبراء في الزمرة األخيرة من المؤّهالت. ويشكِّل المؤّهلون في 

مجاالت العلوم الزراعية والبحرية على مسـتوى الماجستير نسبًة صغيرة، والسيّما بالنَّظر إلى 

ط لالعتماد على قطاعها الزراعي وَمواردهـا البحرية من أجل النهوض بخطط  أّن ُعمـان تخطِـّ

التنويع االقتصادي.

ص للمشاريع البحثيّة في المجاالت التي تتناولها اإلدارات المختلفة  يبدو أّن التمويل، المخصَّ

في جامعة السـلطان قابوس، ينبع من مصدَرين رئيَسـين ُهما الُمخّصصـات الجامعية الداخلية 

مة من مجلس البحوث. وفي العام 2015، تّم تكريس مخّصصات جامعية  والِمنـح البحثيّة المقدَّ

داخلية للمشـاريع البحثيّة في مجال العلوم االقتصادية واالجتماعية والسياسـية، بلغ مجموعها 

حوالـى100 ألف دوالر أميركي، أي 7.5 في المائة من إجمالـي المخّصصات الجامعية الداخلية 

للمشـاريع البحثيّة. ويشير توزُّع الِمنح الداخلية ولِجان البحث الِعلمّي على مشاريع البحث التي 

تنّفذهـا الكلّيات والَمراكز المختلفة في جامعة السـلطان قابوس، إلى أّن المشـاريع البحثيّة في 

العلوم والهندسة والطّب والعلوم الصّحية، وكذلك العلوم الزراعية والبحرية، تلقَّت 81 في المائة 

صة للبحوث في العام 2015. من إجمالي الِمنح البحثيّة المخصَّ

وتشـير تقارير عمادة البحوث فـي الجامعة إلى إبرام عقوٍد استشـارية بمبلغٍ إجمالي يربو 

علـى 4.5 مليـون دوالر أميركي في العام ذاته. في حين بلغ مجمـوع الِمنح البحثيّة حوالى 9.4 

مليـون دوالر أميركـي. ما يُعادل 0.0013 في المائة من الّناتِـج المحلّي اإلجمالي للبالد في ذلك 

العام. وهو مبلغ ُمتواِضع قياسـاً بأعداد الباحثين والمشـاريع التي يقومـون بإنجازها، حيث ال 

يتعّدى هذا المبلغ تكلفة بناء 1.2 كم من الطريق السريع، وفقاً الستعراٍض حديث نسبيّاً لألنكتاد 

)UNCTAD( للعلـوم والتكنولوجيـا واالبتكار في ُعمان. ويبيّن توزُّع قيَم العقود االستشـارية، 

التي أُبرمت خالل العام 2015 بين َمرافق البحوث في كلّيات جامعة السلطان قابوس ومراكزها، 

مـع مختلف الكيانات على موضوعـات البحوث قيَماً متدنّية للعقود البحثيّة في مجاالت تشـمل 

الطّاقة والَموارِد المتجّددة، حيث لم تزِد نسبتها عن 0.2 في المائة من قيمة جميع العقود الُمبرَمة 

فـي العام 2015. وتقارب العقود في مجاالت تتّصل بتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت والنُّظم 

المتّصلة بها، نسبة 7 في المائة من المجموع. إاّل أّن مجمل االستشارات في مجاالت البيئة وعلوم 

الحياة والصناعة استحوذت على 61 في المائة من المجموع. وبهذا الصدد، فإّن نسبة الخدمات 

االستشـارية المتعلّقة بالبيئة تنسـجم مع االلتزام الرسـمي لُعمان بحماية البيئة، ومع القوانين 

التي تهدف إلى ضمان البيئة السليمة التي وضعتها وزارة البيئة والشؤون المناخية. ومن ناحية 

أخـرى، وعلى الّرغم من بعض النجاح الُمحرز في الحّد من التلّوث الذي تُحدثه بعض الصناعات 

الملوِّثـة، إاّل أّن  هنالـك مخاوف من تعرُّض االعتبارات البيئية النتهـاكات من مصالح خاّصة من 

ضمن قطاعات كالسياحة والتشييد.

ومن الُمالحظ عدم وجود مشاريع بحثيّة وعقود استشارية تتناول القضايا المتعلّقة بالمياه 

علـى وجـه الخصوص. وهذا على الّرغم مـن أّن البحوث المصنَّفة ضمـن الموضوعات المتعلّقة 

بالبيئـة قد تتّصل بالَموارِد المائية. ويبدو أّن المشـكالت التي تواِجههـا ُعمان، إلى جانب جميع 

بلدان مجلس التعاون الخليجي األخرى، في ما يتعلّق بَموارد المياه وحْفظها وأساليب استخدامها 

إحدى الصعوبات 
الرئيسة التي 

ُتواجهها جامعة 
الكويت لالرتقاء 
بأنشطة البحث 

الِعلمّي، هي أّن عدد 
المنشورات البحثّية 
ُيعتبر من مقّومات 

الترقية بالدرجة 
األولى 
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البحوث العلمّية والتعليم العالي 
رافعة االبتكار والتنمية

وُمعالجتها المختلفة، تتطلّب اهتماماً خاّصاً، وهو ما ال يتّضح جليّاً ضمن أوجه النشـاط البحثي 

الذي تُجريه   جامعة السلطان قابوس. وهذا في الوقت الذي تُواِجه فيه البالد ندرة المياه وحاالت 

جفاٍف دورّي. وغالباً ما تؤّدي الزراعة كثيفة االستخدام للمياه في المنطقة األكثر خصوبة، على 

سـاحل الباطنـة، إلى ملوحة المياه الجوفيـة، في حين أّن الرعي الجائـر والتصّحر يتزايدان في 

جنوب البالد. 

ـس في العام 1997 للتعامل مع  أّما مركز الشـرق األوسـط ألبحاث تَحلية المياه، فتأسَّ

اثَنيـن مـن التحّديات العالَميـة واإلقليمية الكبرى األكثر إلحاحـاً: المياه والسـالم. ويَُعّد المركز 

مؤّسسـة دولية فريدة من نوعها، حيث يعمل عشـرة شـركاء على قدم المسـاواة معاً على إيجاد 

حلول لندرة المياه العذبة، من خالل تعزيز اسـتخدام تكنولوجيّات تحلية المياه ودعمها، وإعادة 

اسـتخدام المياه لتلبية االحتياجات اإلقليمية من المياه العذبة الُمتاحة، والمياه النظيفة بأسـعار 

معقولـة. ويقوم المركز كذلك بَدعم البحوث وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وبناء المؤّسسـات 

والتعاون بين البلدان لتنفيذ مشاريع ُمشتركة.

3. 3. 16.  قطر

تقوم َمعاهد أنشـأتها مؤّسسـة قطر بأبحاٍث تتناول بصورة أساسيّة الطّب والرعاية الصّحية 

والَحوسـبة والطّاقة والميـاه والبيئة. وذلك فضـالً عّما تقوم به فروع الجامعـات األجنبية التي 

أُحدثـت في قطر من أبحاث، تشـير المُعطيات المتوافرة إلـى أّن أكثرها يتّم في مجاالت ال تتّصل 

م الفقرات التالية موجزاً ألبرز أنشطتها. مباشرة بالعلوم التطبيقية والهندسية، تقدِّ

3. 3. 16. 1. أنشطة بعض مراكز األبحاث في قطر

معهد قطر للبحوث الطّبية الحيويّة: يهدف المعهد الذي أنشـأته مؤّسسـة قطر في العام 

2012 إلـى االرتقاء بالرعايـة الصّحية من خالل ابتـكارات في مجاالت تتضّمـن الطّب الوقائي 

والتشـخيصي، فضـالً عـن ُمعالجة األمراض الُمنتشـرة بين سـّكان فـي قطر ومنطقـة الخليج 

العربـي. ويؤكّد بيان ينشـره المعهد على موقعـه اإللكتروني تركيزه علـى تخّصصات متعّددة، 

ما يتيح الَخوض في األسـس والمسـبّبات الجزيئيّة ألمراٍض مثل سـرطان الثدي والسـّكري من 

رع. وتشـمل البنود األخرى الُمدرجة  النوع 2، فضالً عن االضطّرابات العصبيّة مثل التوّحد والصَّ

في جدول أعمال المعهد تطوير مؤّشـرات حيويّة جديدة، واسـتراتيجيّات تشـخيصيّة وعالجيّة 

ُمبتَكـرة للتشـخيص المبّكر والعالج وإدارة األمراض المذكورة أعاله. ما سـيؤّدي إلى َشـْخَصنة 

الرعاية الصّحية. ويخطِّط المعهد أيضاً إلنشاء مراكز علميّة للتميّز وإدارتها، بغية إجراء البحوث 

المتعلّقة بالسرطان والسـّكري واالضطّرابات العصبيّة، وكذلك من أجل تدريب الجيل القاِدم من 

العلماء والفنيّين.

ـس المعهد فـي العام 2010 من ِقبل مؤّسسـة قطر  معهـد قطر لبحوث الَحوَسـبة: تأسَّ

كمنظّمة خاّصة غير هادفة للربح، للمساعدة على التحّول نحو اقتصاد قائِم على الَمعرفة. ويعمل 

المعهـد تحـت مظلّة جامعة حمد بن خليفة، على بَرامج من بينهـا: تقنيّات اللّغة العربيّة، واألمن 

السـيبراني، وتحليـل البيانات، واألنظمة الموزَّعة، والعلوم الحاسـوبيّة والهندسـة، والَحوسـبة 

م األبحاث التي يُجريها المعهد لكي تتّسق مع  االجتماعية ذات الصلة باألولويّات الوطنية. وتصمَّ

اسـتراتيجية قطر الوطنية للبحوث، ولكي يتيح تنفيذ نِتاجها دعماً لألولويّات االستراتيجية التي 

أبرزتها رؤية قطر الوطنية 2030.

يتعلّق أداء َبرامج 
الِمنح البحثّية في 

جامعة الكويت 
بَعدد المنشورات 
الّناِتجة من دون 

إشارة إلى ما 
لنتائج البحوث 
من آثار كّمية أو 
نوعّية، من حيث 
تلبية االحتياجات 

والتوّقعات الوطنّية 
أو بعض األهداف 
اإلنمائّية الُمعترف 

بها عمومًا
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قطر لتقنّيات الطّاقة الشمسـّية: أُنشـئت هذه الشـركة في العام 2010 كُمبادرة ُمشتركة 

بين قطر للطّاقة الشمسـية، وهي كيان تابع لمؤّسسـة قطر وشـركة »سـوالر ورلد« األلمانيّة19، 

وبنك قطر للتنمية. وقد أَعلنت الشركة أنّها بدأت ببناء مصنع لشرائح السيليكون الُمستخَدمة من 

أجل تصنيع وحدات توليد الطّاقة الكهربائية من إشعاع الشمس في مدينة راس لفان الصناعية، 

يبلغ حجم إنتاجه 8 آالف طّن متري سنويّاً. ومن المقرَّر أن يبدأ هذا الَمصنع بتصدير ُمنتجاته في 

العام 2017. وقد ركّبت الشـركة منشـآت فوتوفولطيّة تبلغ قدرتها اإلجمالية حوالى 1 ميغاواط 

في مصانع الشركة.

معهـد قطـر لبحوث البيئة والطّاقة: تّم إنشـاء معهـد قطر للبحوث البيئيـة والطّاقة في 

العام 2011، وذلك وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وتتركّز أنشطة المعهد بالدرجة األولى على 

البحوث في حقلَي الطّاقة والمياه. وهو يقوم بإجراء بحوث على أربعة مسارات في كلٍّ من هَذين 

الحقلَين. ففيما يتعلّق بالطّاقة، يقوم المعهد بإجراء بحوث في مجال الطّاقة الشمسية، وتخزين 

الطّاقة، وتكاُمل الشـبكات، وكفاءة الطّاقة. وفي ما يتعلّق بالمياه، تتناول األبحاث الذي يجريها 

المعهـد مشـكالت تحلية الميـاه وُمعالجتها، ونوعيّة الميـاه وإعادة اسـتخدامها، وإعادة تغذية 

مخـزون المياه الجوفيّة. كما يُشـارك معهد قطر لبحـوث البيئة والطّاقة فـي البحوث المتعلّقة 

بتغيّر المناخ العالَمي.

3. 3. 16. 1. أنشطة البحث والتطوير لتحلية المياه في قطر

فـي ما يتعلّق بجهود البحث والتطويـر التكنولوجي الرامية إلى حيـازة تكنولوجيّات تحلية 

المياه وتطويرها، تُبدي مراجعة األدبيّات التي نشـرها معهد قطر لبحوث البيئة والطّاقة، توّجهاً 

نحـو موضوعـات البحوث التطبيقية التي ما تزال بعيدة عن التطبيـق الَعملي، وإن كانت جديرة 

باالهتمام من وجهات عّدة. ويتجلّى ذلك بوضوح في أحد المشـاريع التي توردها لوائح األبحاث 

التي يجري العمل على إنجازها حاليّاً؛ حيث يهدف هذا المشروع إلى تحديد البنى الجزيئيّة األمثل 

لألغشـية التي تقاوم نمّو المتعضيات الحيوية عند اسـتخدامها في محطّـات التحلية بالتّناضح 

العكسـي. فعلى الّرغم من أّن األبحاث عند هذا المسـتوى تتميّز بأهّمية عمليّة، إاّل أنّها بعيدة عن 

م مثـل هذه البحوث فوائد مباشـرة أو ضمن أزمنة  التطبيـق الَفـوري. وبالتالي ال يتوقَّع أن تقدِّ

محـدودة من أجل تعزيـز فعاليّة محطّات تحليـة المياه في قطر وكفاءتها. وفي غياب أنشـطة 

التطويـر التكنولوجـي هذه، فإّن الُمسـتفيدين على األرجـح من هذه البحوث، إلـى جانب إثراء 

المخزون الَمعرفي عموماً، ُهم الشركات التي تنتج األغشية وتصّدرها إلى قطر وغيرها من البلدان 

التي تعتمد أسـاليب التناضح العكسـي لتحلية المياه. ولذلك سـيكون من الضروري للسياسات 

التكنولوجية المستقبلية الَمعنيَّة بتحلية المياه وُمعالجتها في قطر، استكمال البحوث التطبيقية 

مة الختبار نتائج البحـوث والتحّقق من صّحتها  القائمـة في هذا المجـال بَمرافق تجريبية مصمَّ

قبل تطبيقها في مشاريع تحلية المياه والُمعالجة. وبطبيعة الحال، قد يكون من الُمالئم تشكيل 

تحالفات ومشـاريع ُمشـتركة مع جهات فاِعلة دولية، وكذلك إقليمية، بهدف توليد قدرات محلّية 

ُمتكاِملة.

في الختام، يبدو أّن أنشـطة البحث والتطوير في قطر تحتاج إلى ُمراجعة جذريّة كي تتمّكن 

مـن خلـق اقتصاد قائم علـى الَمعرفة. فهناك غياب تـاّم تقريباً للكتلة الَحرِجـة في جميع أنحاء 

SolarWorld AG.  19

بينما كانت الخّطة 
الخمسّية 2011 
– 2015 الُعمانّية 
قد استهدفت رفع 
اإلنفاق الوطنّي 

على البحث 
والتطوير إلى 

نسبة الواحد في 
المائة من الّناِتج 

المحلّي اإلجمالي، 
فإّن التغّيرات في 
أولوّيات اإلنفاق 

أّدت إلى التخلّي عن 
هذا الهدف
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منظومـة العلوم والتكنولوجيـا واالبتكار الوطنية. واألهّم من ذلك أّن هـذه الكتلة الَحرِجة غائبة 

حيـث تكون الحاجـة أمّس ما تكون، في المجاالت التي ترتبط ارتباطـاً وثيقاً بثروات البالد، إلى 

معالجـة القضايا التـي يُمكن اللّجوء إليها إلحراز قيٍم ُمضافة اسـتناداً إلى هـذه الثروات. وعلى 

الّرغم من إمكانيّة سـّد الفجوات وااللتزام المؤقّت بمتطلّبـات التنمية من خالل ما يقّدمه الخبراء 

األجانب من إسـهامات في المجاالت المختلفة، فإّن الروابط الضعيفة التي تّم إحرازها مع البيئة 

االقتصادية والُمجتمعية المحيطة والنسـبة الكبيرة للعمالة األجنبية من تعداد السّكان قد تساعد 

قَطر، في أفضل األحوال، على تحقيق »جيوب معرفية« بدالً من اقتصاد المعرفة المنشود.

في ما يتعلّق بإنشـاء مدارس للبحث الِعلمّي بخاّصة، تجدر اإلشـارة إلى أّن عدداً من مجاالت 

النشـاط البحثـي والتطويرّي يعاني من اختالل التوازن في نَِسـب حاملي الدكتـوراه الَقطريّين 

وغيـر الَقطريّيـن، الذين يُفترض أن يكونوا قادة للبحوث في مجالهم، مقارنًة بَمن ُهم أقّل تأهيالً 

من طاّلب البحوث، والخّريجين الجدد أو حاملي درجة الماجسـتير. ويتّضح ذلك بُمراجعة أعداد 

العاملين في أبحاث الهندسـة الكهربائية واإللكترونية، حيث تشـير السجاّلت إلى أّن اثَنين فقط 

من حاملي شـهادة البكالوريوس في قطر، يعملون فـي مجال البحوث، بقيادة 11 باحثاً قَطرياً 

و17 باحثـاً غير قَطري. وهناك حالة ُمماثلة ضمن أبحـاث علوم الصّحة، حيث تفيد التقارير أّن 

باحثـة قَطريـة ُمبتدئة فقط تعمل في مخبر يعمـل فيه 6 باحثين قَطريّيـن و14 باحثاً من غير 

القطريّيـن. وفي الواقع، يبدو أّن أعداداً أصغر من المتوقَّع من َحملة البكالوريوس والماجسـتير 

تُشارِك في أنشطة البحث ضمن التخّصصات كافّة.

3. 3. 17.  السعوديّة

يشـير َموقع مدينة الملك عبد العزيـز للعلوم والتقنية إلى أّن مراكـز البحوث الوطنية تقوم 

دة واكتساب  بتنفيذ 109 مشـاريع ذات أهداٍف متنّوعة يتعلّق معظمها باقتناء تكنولوجيّات محدَّ

مهارات في استثمارها. وتُشير َمواقع عدد من المراكز البحثيّة إلى أّن تدريب العاملين لديها يمثِّل 

أحد أهدافها األساسيّة. وهذا ُمبَّرر بالنَّظر إلى أّن مراكز بحثيّة عّدة أُنشئت حديثاً. 

3. 3. 17. 1. تنّوع مجاالت األبحاث 

تتناول َمراكز األبحاث وَمعاهد التعليم العالي في السعوديّة مجاالت متنّوعة. ويتعلّق عدٌد من 

هذه المشاريع، التي يتّم تنفيذها بالتعاون بين شركات أجنبية وَمراكز بحوث سعودية، بتطبيقات 

عسـكرية وأمنية، منها مثـالً بناء نماذج محّددة من محرّكات نّفاث، وطائرات النقل العسـكرية، 

فضالً عن أنظمة روبوتيّة لالستخدامات العسكرية وتطوير األجهزة الخاّصة والبرمجيّات ألنظمة 

الـرادار وأجهزة االستشـعار الُمختلفة. بينما يتّم العمل في َمعاهـد التعليم العالي وبعض مراكز 

األبحـاث التخّصصية على عدٍد من المشـاريع المتّصلـة بالمياه والطّاقة، منها ما قد يُسـِفر عن 

نَماذج أّولية لُنظٍم يُمكن إنتاجها وتسـويقها لضمان إمدادات الطّاقة والمياه في المناطق النائية. 

م هذه المشاريع من  لكّن المعلومات الُمتاحة ال تشـير إلى دراسات تحليلية حول ما يُمكن أن تقدِّ

َمنافع على األصعدة المختلفة أو إلى التعاون مع جهات قد تتولّى إنتاج نِتاجها وتسويقه.

3. 3. 17. 2. أولويّات األبحاث 

بخصوص المشاريع التي تقوم بها مراكز األبحاث في مدينة الملك عبد العزيز، ياُلحظ غياب 

األدلّـة على التعاون مع الَمرافق البحثيّة األخرى أو مع المراكـز الجامعيّة التي يُعرف أنّها تُعالِج 

مشـاريع بحثيّة ُمماثلة أو ُمتقاربة في غاياتها داخل السـعودية. غيـر أّن هذا قد يرجع إلى عدم 

اإلعـالن عن هـذه المعلومات على نحـو كاٍف. وإن لم يكن األمر كذلك، فسـيكون من الضروري 

ع الِمنح  يشير توزُّ
الداخلّية ولِجان 
البحث الِعلمّي 

على مشروعات 
البحث التي تنّفذها 
الكلّيات والَمراكز 

الُمختلفة في 
جامعة السلطان 
قابوس، إلى أّن 

المشروعات 
البحثّية في العلوم 
والهندسة والطّب 
والعلوم الصّحية، 

وكذلك العلوم 
الزراعّية والبحرّية، 
ت 81 في المائة  تلقَّ
من إجمالي الِمنح 

صة  البحثّية المخصَّ
للبحوث في العام 

2015
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اتّخاذ خطوات تَضمن تعاوناً أوسع نطاقاً في مضمار األبحاث التنموية على وجه الخصوص.

3. 3. 17. 3. بَرامج خطَّتي معرفة 1 ومعرفة 2

مـت مدينة الملك عبد العزيز للعلـوم والتقنية عدداً من البَرامـج لتنفيذ الخطّتَين معرفة  صمَّ

1 ومعرفـة 2، المذكورتَين الحقاً فـي الفصل الحالي. وتتضّمن الخطّـة الثانية، التي يُفترض أن 

يكـون العمـل على إنجازها قد بدأ بعـد االنتهاء من تنفيذ »معرفة 1« فـي العام 2014، برنامجاً 

يهدف إلى اكتسـاب عدد من التقنيّات االسـتراتيجيّة وتعزيز أنشطة البحث والتطوير ضمن عدد 

م اإلطـار )3.3( معلوماٍت موَجزة عن عدٍد من البَرامج األخرى التي  مـن مجاالت تطبيقها. ويقدِّ

تمّولها وتُديرها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بغية تنفيذ الخطّة الوطنية. كما تتضّمن 

هذه البَرامج إنشـاء برنامج إلنشـاء مراكز تميُّز ُمشـتركة بالتعاون مع َمراكـز بحوث وجامعات 

دولية مرموقة، وآخر لحضانة مؤّسسات األعمال الرائدة.

وقـد نجـح البَرنامج األّول بتأسـيس كيانات في مجـاالت متنّوعة، تتضّمن: علـوم الجينوم، 

وتكنولوجيـا النانو، والطـّب النانوي، وتكنولوجيـا النانو الحيوية، والَمـواد النانويّة لتطبيقات 

الطّاقـة النظيفة، والَمواد المتقّدمة، ومواد البناء، والبتروكيماويّات، والنُّظم الهندسـية المعّقدة، 

ودْعـم القـرارات، وتطبيقات االتّصـاالت، والفضاء والِمالحـة الجّوية، فضالً عن دراسـة القمر 

تّم تصميم عدد من البَرامج بغية تنفيذ الخطّة الوطنيّة للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار، وكُلِّفت مدينة الملك عبد 

العزيز للعلوم والتقنيّة بتنفيذها متعاونًة مع طَيف واسع من مؤّسسات الَمملكة ووزاراتها. 

وتُكـرّس المدينة برنامجـاً خاّصاً لبناء القدرات للبحـث الِعلمّي وتطوير التكنولوجيا من خالل إنشـاء مراكز 

للبحـوث تعمل ضمن مجـاالت َمنحتها الخطُّة َمراتب متقّدمة مـن األولويّة، كالنفط والغـاز، واإلدارة البيئيّة، 

واإلنتاج الزراعّي، فضالً عن الطّب والصّحة.

بينما أُحدث بَرنامج آخر لتنويع مصادر تمويل العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، ومن َمهاّم هذا البَرنامج إنشـاء 

صندوق لتطوير التكنولوجيا، فضالً عن مهاّم أخرى تهدف إلى تأمين التمويل لمراكز البحث والتطوير.

ويتناول بَرنامج نقل التكنولوجيا وتوطينها وْضع استراتيجيّات لدعم االبتكار وتطوير التكنولوجيا وتنفيذها. 

وتشـمل الُمبادرات التي ينّفذها هذا البَرنامج مركزاً لتنمية المشـاريع الصغيرة والمتوّسطة وخططاً لتأسيس 

حاِضنات تكنولوجيّة، فضالً عن إنشاء مدينة صناعيّة.

أّمـا بَرنامج مراكـز االبتكار التكنولوجـّي، فهو مكرَّس لتعزيز التعـاون بين الجامعـات والصناعة في مجال 

البحوث التطبيقيّة، والتعليم الِعلمّي والهندسّي، فضالً عن نقل التكنولوجيا.

وقد أُنيطت ببَرنامج الَموارِد البشريّة في العلوم والتكنولوجيا واالبتكار مسؤوليّة إنشاء َمراكز اإلبداع واالبتكار 

الِعلمّي، وتقديم ِمنح التعليم العالي للتخّصص ضمن عدد من التكنولوجيّات االستراتيجيّة. كما يقوم البَرنامج 

بتصميم َمناهج تسلِّط الضوء على أساليب البحث واإلبداع واالبتكار في التعليم العاّم ويدير أنشطة تهدف إلى 

مكافأة الُمخترعين والباحثين الناجحين.

ـذ بَرنامـج مجتمـع المعرفة، مجموعة مـن الُمبـادرات تتضّمن نْشـر الدوريّات الِعلميّـة ضمن مجاالت  وينفِّ

م ويُطّور قواعد بيانات وطنيّة لمؤّشرات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.  التكنولوجيا االسـتراتيجيّة، كما يُصمِّ

من َمهاّم هذا البَرنامج أيضاً تعزيز الوعي بفوائد العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في َمدارس الَمملكة وجامعاتها.

وتتضّمـن بَرامـج المدينة الراميـة إلى تنفيذ الخطّة الوطنيّة عدداً من المشـاريع، منها ُمبـادرة الملك عبد الله 

لتحلية المياه باستخدام الطّاقة الشمسيّة، بهدف ضمان أمن المياه من خالل تطوير حلوٍل تكنولوجيّة متطّورة 

تَستخدم َمصادر الطّاقة الرؤوفة بالبيئة.

بينمـا يتولّى بَرنامـج قوانين العلـوم والتكنولوجيا واالبتكار مسـؤوليّة صياغة التشـريعات ولوائح الملكيّة 

الفكريّة ذات الصلة ببَرامج البحوث الوطنيّة.

بَرامج الخطّة الوطنّية التي تقوم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنّية بتنفيذها إطار رقم 3-3

قام »مركز الشرق 
األوسط ألبحاث 

تحلية المياه« 
في سلطنة ُعمان 
في العام 1997 

بالتعامل مع اثَنين 
من التحّديات 

العاَلمّية واإلقليمّية 
الكبرى األكثر 
إلحاحًا: المياه 

والسالم
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واألجسـام الفضائية القريبة من األرض. وتجدر اإلشـارة إلى أّن أكثر من ثلث المراكز الُمشترَكة 

صة للتكنولوجيّات النانويّة وتطبيقاتها. التي أُنِشئت بحلول العام 2012، كانت مخصَّ

أّما بَرنامج الحضانة، فقد استضاف حتّى مطلع العام 2015 تسعين مؤّسسة ناِشئة. وأسَهم 

فـي خلق 345 وظيفة بحلـول العام 2014، وتوليـد حوالى 11 مليون ريال سـعودي، أو 2.9 

مليون دوالر أميركي خالل النصف األّول من العام 2014. ويُفترض أن يكون البَرنامج قد أسَهم 

في تخريج ثماني مؤّسسات ناِشئة تمتلك قيمة إجماليّة تعادل 40 مليون دوالر أميركي. 

3. 3. 17. 4. أنشـطة بحثّيـة أُنجزت ضمن الخطّة السـعوديّة للعلـوم والتكنولوجيا 

واالبتكار

يعـرض الجـدول )3.9( قائمة بمجاالت التكنولوجيا االسـتراتيجية التي تسـتهدفها الخطّة 

ص للبحـث والتطوير في كلٍّ من  ذة، والتمويل المخصَّ الوطنيـة، فضالً عن عدد المشـاريع المنفَّ

المجاالت خالل العام 2014. وهو آخر عام تتوافر بشـأنه البيانات. وكما يبيّن هذا الجدول، فقد 

تصّدرت مشـاريع البحث والتطوير فـي مجال الطّب والصّحة القائمة من حيث عدد المشـاريع 

الُمختارة لتلّقي الدعم، 74 أو 23.6 في المائة من المجموع، والمموَّلة بمخّصصات بلغت حوالى 

35.2 مليـون دوالر أميركـي أو 24.8 في المائة من المجموع الكلّـي للمخّصصات. ومن ناحية 

أخرى، فإّن المشـاريع في ثالثـة مجاالت، هي النفط والغاز، والفضـاء والِمالحة الجّوية، فضالً 

عن البناء والتشـييد، تَرِد من ضمن القائمة، وهي ُممثَّلة بســتّة مشـاريع فقـط في كلٍّ من هذه 

المجـاالت، أو حوالـى 2 في المائـة من العدد اإلجمالي للمشـاريع. وتَُخّصص مشـاريع البحث 

والتطوير ضمن مجاالت التكنولوجيا الُمختلفة بَمبالغ ُمماثِلة، يبلغ متوّسطها حوالى 1.7 مليون 

دوالر أميركـي، حيـث يبلغ ما ُخّصص لمشـاريع الفضاء والِمالحة الجّوية حـّداً أعلى قدره نحو 

1.94 مليون دوالر أميركي. بينما ُخّصصت المشاريع في الرياضيّات والفيزياء، من جهة، والبناء 

والتشـييد، من جهة أخرى، بالحدود األدنى من التمويل لكّل مشروع، بَمبالغ تُعادل 1.24 مليون 

دوالر أميركي و1.21 مليون دوالر أميركي، على التوالي.

وتَظْهر صورة ُمماثلة عند ُمراجعة سـجاّلت مشاريع البحث والتطوير ومخّصصات التمويل 

ضمـن بَرنامج التقنيّات االسـتراتيجيّة منذ بدء تنفيذ الخطّة الوطنيـة في العام 2008؛ حيث تّم 

تأميـن مبلغ يُعادل 853 مليون دوالر لتغطية 1,852 مشـروعاً، يتـّم تنفيذها من ِقبل مجموعة 

متنّوعـة من مؤّسسـات العلوم والتكنولوجيا. وقد تلقَّت مشـاريع في قطاَعـي الرعاية الصّحية 

ص نحـو 18.9 و8.4 في المائة  والطبّيـة قرابـة 23 في المائة مـن هذا المجموع، في حين ُخصِّ

من المجموع لمشاريع التكنولوجيا الحيويّة وتكنولوجيا النانو والبيئة. ويعكس توزيع التمويل 

مة للحصول على الدعم في العام 2012 تقريباً ما أشـير إليه أعاله،  ص للمشـاريع المقدَّ المخصَّ

حيث بلغت نسـبة مشـاريع التكنولوجيـا الحيويّة التـي اختيرت للحصول علـى التمويل 19.4 

في المائة، تليها مشـاريع في مجال الطّب والصّحة بنسـبة بلغت 16.3 فـي المائة. بينما بلغت 

المشـاريع في مجال الفضـاء والطيران والبتروكيماويّات والنفط والغاز والبناء والتشـييد، 1.9 

و1.6 و1.4 و0.6 في المائة على التوالي من إجمالي عدد المشاريع الُمختارة.

كمـا يبدو أّن َمراكز البحوث الناشـطة في العلـوم االجتماعية، بما في ذلـك االقتصاد واألعمال 

والتعليم، مثل معهد البحوث واالستشارات في جامعة الملك فيصل، تنشط في إسداء المشورة للوزارات 

الحكومية، فضالً عن المنظّمات غير الحكومية، بخاّصة في ما يتعلّق بالتعليم وشؤون األسرة. ومن 

ح أن تصبح خدماتها أكثر أهّمية مع تسريع وتيرة التحّوالت االقتصادية واالجتماعية. المرجَّ

تقوم َمعاهد 
أنشأتها مؤّسسة 

قطر بأبحاٍث 
تتناول بصورة 
أساسّية الطّب 

والرعاية الصّحية 
والَحوسبة 

والّطاقة والمياه 
والبيئة، وفضاًل 

عّما تقوم به فروع 
الجامعات األجنبّية 
من أبحاث، تشير 

المُعطيات إلى 
أّن أكثرها يتّم 
في مجاالت ال 
تّتصل مباشرة 

بالعلوم التطبيقّية 
والهندسّية
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مجاالت االختصاص والتطبيق 
عدد 

المشاريع
الميزانية
)دوالر(أ 

النسبة من 
مجموع 
المشاريع

النسبة من 
الميزانّية 
اإلجمالّية

7435.1923.624.8الصّحة والعلوم الطبّية

3918.4512.513.0التكنولوجيا الحيويّة

اإللكترونيّات وتكنولوجيا المعلومات 
واالتّصاالت )ب(

3414.4710.810.2

3918.3712.413.0المواد الجديدة وتكنولوجيا النانو)ج(

237.627.35.4الرياضيّات والفيزياء

229.967.07.0الطّاقة

2210.267.07.2البيئة

2210.287.07.3الزراعة

125.973.84.2المياه

144.164.54.3النفط والغاز والبتروكيماويّات )د(

63.101.92.2الطيران والفضاء

61.931.91.4التشييد

313141.76100.0100.0المجموع

)أ( تّم تحويل الَمبالغ التي يذكرها التقرير بالريال السعودّي إلى الدوالر باستخدام َمعامل التحويل 3.75 ريال للدوالر.
)ب( تتضّمن هذه المجاالت أبحاث الصوتيّات phonetics أيضاً. 

)ج( وردت األبحاث في مجال الَمواد الجديدة وَمجال تكنولوجيا النانو ُمنفصلًة في األصل.
)د( ورَدت األبحاث في مجال النفط والغاز ومجال البتروكيماويّات ُمنفِصلة في األصل.

Science, Technology, Innovation, and Development in the Arab Countries; Omar F. Bizri. :المصدر

أخذ عن تقرير مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيّة للعام 2014.

مة لدعـم بَرنامج التكنولوجيّات االسـتراتيجية   يتّم تقييم مشـاريع البحـث والتطوير المقدَّ

بالعودة إلى عدد من المعايير تتضّمن المحتوى االبتكاري وإمكانيّة تطبيق النتائج ومسـاهمتها 

الُمحتَملـة في مجال البحث الُمقتـَرح وتطوير القدرات الوطنية الِعلميّة والتكنولوجية، فضالً عن 

االمتثـال للتوّجهات االسـتراتيجية للمرحلة الخمسـيّة األولى، أي معرفة 1، مـن الخطّة الوطنية 

الشـاملة. ومن الضروري اإلشـارة إلى أّن هذه المعايير تُستخدم في الُحكم على مشاريع البحث 

والتطوير التي تسـتحّق التمويل، بينما ليس هناك أّي إشـارة إلى مـا إذا كان قد تّم إجراء تحليل 

لنتائـج البحوث أو أنشـطة لُمتابعة آثارها الِفعليّة على أرض الواقـع وتحديدها. وعلى الّرغم من 

أّن بعض الوكاالت المسؤولة عن البحث والتطوير في بلدان أخرى قد تستند إلى تقارير الجهات 

المتلّقية من أجل التوّصل إلى معلومات كهذه، إاّل أّن الُمتابعة الحثيثة ربّما كانت أكثر إلحاحاً في 

حالة الَمملكة العربيّة السـعودية، ورؤيتها للعام 2030، التي يُفترض أن تحقِّق نتائج معيّنة في 

دة. تواريخ محدَّ

تعداد المشاريع المدعومة من بَرنامج التكنولوجّيات االستراتيجّية ضمن الخطّة 
الوطنّية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ومخّصصاتها للعام 2014

جدول رقم 3-9

هناك غياب تاّم 
تقريبًا للكتلة 
الَحرِجة في 
جميع أنحاء 

منظومة العلوم 
والتكنولوجيا 

واالبتكار الوطنّية 
في َقطر؛ والكتلة 

الَحرِجة غائبة 
حيث تكون الحاجة 

أمّس ما تكون، 
في المجاالت التي 

ترتبط ارتباطًا 
وثيقًا بثروات 

البالد، إلى ُمعالجة 
القضايا التي 

ُيمكن اللّجوء إليها 
إلحراز قيٍم ُمضافة 

استنادًا إلى هذه 
الثروات
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البحوث العلمّية والتعليم العالي 
رافعة االبتكار والتنمية

في العام 2013، تأّسس مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البتروليّة في مدينة الرياض 

إلجراء األبحاث المسـتقلّة في اقتصاديّات الطّاقة واإلسهام في رفع مستوى الرفاه واالزدهار في 

ور الّريـادي للَمملكة في مجال الطّاقة لتطويـر أُطر اقتصادية  المجتمـع. انطلَـق المركز من الدَّ

بأهداف متعّددة منها انخفاض التكلفة، والتأثيرات البيئيّة، واالصطفاف الفّعال بين السياسـات، 

والنتائج في مجال الطّاقة. 

3. 3. 18. اإلمارات

تناولت الفقراُت الخاّصة بمؤّسسـات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في هذا التقرير األنشطَة 

البحثيّة التي تقوم بها كلٌّ من جامعة اإلمارات العربيّة المتّحدة في الَعين ومدينة ومعهد مصدر. 

حيـث تتنـاول بَرامج األبحاث في الجامعة أنشـطة من ضمن عدٍد مـن التخّصصات منها العلوم 

الفيزيائية والحيوية والهندسـة والدراسـات الصّحية وتكنولوجيا المعلومات واألغذية والزراعة. 

بينمـا تُعتبـر الُمبادرة بإنشـاء مدينة ومعهـد مصدر ذات أهّميـة بالغة في تحقيق اسـتثمارات 

تجارية بناًء على ما تنجز فعاليّات المدينة والمعهد من أبحاث، وبصورة خاّصة ما يقوم به معهد 

مصـدر من أبحاث ترمي إلى التطوير التكنولوجي في مجاالت الطّاقة المتجّددة والتكنولوجيّات 

الُمستداَمة. 

ويشير َموقع المعهد إلى مستوى متقّدم نسبيّاً لنواتج البحوث التي أجراها والتي أسفرت عن 

تصنيفه في العام 2016 من بين أفضل 20 مؤّسسـة أكاديمية في غرب آسيا. ومع ذلك، فإّن عدد 

المقاالت التي أَبلغ عنها مؤّشر نيتشر إندكس )Nature Index( للفترة 1 شباط / فبراير 2016-

31 كانون الثاني / يناير 2017 يشير إلى أّن المعهد نشر ما مجموعه 4 مقاالت فقط في المجاّلت 

التي تغطيها قاعدة البيانات الخاّصة بهذا المؤّشر. ونُشرت أبرز مقاالت المعهد خالل هذه الفترة 

في مجال الَمواد الجديدة الُمستخَدمة لتصميم أغشية تحلية المياه. ويشير المصدر نفسه إلى عدم 

وجـود روابـط تعاونية بين المعهد وغيره من َمرافق البحوث في بلـدان المنطقة. وبدالً من ذلك، 

اقتصرت جميع أنشطة البحوث التعاونيّة على مؤّسسات في الواليات المتّحدة وإيطاليا.

3. 3. 19.  اليمن

ال يتعّدى ما نُشـر من الباحثين في اليمن في الدوريّـات الدولية خالل الفترة 2010-1996 

نحو 0.46 في المائة مّما نشره الباحثون في جميع الدول العربيّة خالل الفترة ذاتها. ومع ذلك، 

فعند حوالى 5.8 يقارب متوّسط االستشهادات التي تلّقتها هذه المنشورات القيمة المتوّسطة في 

مـا يتعلّق بمجموعة البلدان العربيّة. من جهة أخرى، فإّن قيمة مؤّشـر هرش بشـأن اليمن تُقّدر 

بنحو 32، مقارنًة بنحو 116 لمصر و105 للسعودية ومتوّسط إجمالي للدول العربيّة كافّة بلغ 

حوالى 54. وتُجرى أنشـطة البحث الِعلمّي في اليمن ضمن الجامعات ومن قبل عدٍد محدود من 

المؤّسسات األخرى. وتمثّل الزراعة التخّصص األكثر بروزاً ضمن ما أنجز من بحوٍث تطبيقيّة في 

اليمن تناولت مجموعة متنّوعة من المحاصيل، وتربية الحيوانات واآلفات الزراعية. 

ومع ذلك، يشـار إلى أّن كلّيات الزراعة في الجامعات اليَمنيّة والمؤّسسـات المكرَّسة لشؤون 

التنميـة الزراعيـة، التـي عانت من أوجه قصور كثيـرة في الماضي، تُعاني من نكسـات كارثيّة، 

بسبب النزاع الذي عّم أنحاء اليمن. وقد كثرت التقارير الصحافية التي تعرض أنماطاً من الفساد، 

فضـالً عن تدمير الَمرافق الَمكتبية والَميدانية التي أنشـئت ونهبها، على سـبيل المثال في مركز 

البحـوث الزراعيـة في ِذمار مـن قبل كلّية جامعة عـدن للعلوم الزراعية، وكذلـك ُمصاَدرة قطع 

صة لمحطّات تجريبيّة، وذلك حتّى أثناء الفترة 2012 – 2014. األراضي المخصَّ

تقوم مراكز 
البحوث الوطنّية 

في السعودّية 
بتنفيذ 109 
مشروعات 
ذات أهداٍف 

متنّوعة يتعلّق 
معظمها باقتناء 

تكنولوجّيات 
دة واكتساب  محدَّ

مهارات في 
استثمارها
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3. 3. 20. أنشـطة البحـث والتطويـر والتعليـم العالـي فـي ُجزر القمـر وجيبوتي 

والصومال

ينحصـر معظم النشـاط البحثي في   هذه البلدان الثالثة بجامعاتها. وكثيـراً ما يتّم بَدعٍم من 

وكاالت المعونـة والجهات المانحـة الخارجية. ومن بين هذه البلدان الثالثة، فإّن االهتمام مؤّخراً 

بَدور جيبوتي كميناء رئيس ومركز لنقل البضائع يَِعد بتنميٍة تتّصل بُمدخالت ِعلمية وتكنولوجية 

دة على الَمديَيْن القصير والمتوّسـط. كما أّن َدور ُجزر القمر  ال بـّد منها من ضمن قطاعات محدَّ

كوجهة سياحيّة قد يؤّدي أيضاً إلى إحراز ُمدخالت ِعلمية وتكنولوجية من ضمن المدى المتوّسط. 

أّمـا في حالة الصومال، فاألمل معلَّق على إصالحات طـال انتظارها من ضمن نُظمها التعليمية، 

بحيث تسـتجيب لضرورات التنميـة االجتماعية واالقتصادية التي تُجابهها. وقد تسـاعد وكاالت 

المعونة الدولية، من ضمن ما تعاني هي أصالً من حدود، في بناء بعض القدرات. 

وال بّد من اعتبار أنشـطة البحـث والتطوير في ُجزر القمر وجيبوتـي والصومال بدائيّة في 

أحسـن األحـوال. فضالً عن االعتمـاد الكلّي تقريباً علـى التعاون البحثي الدولـي في إنتاج هذه 

البحـوث على ضآلة أعدادها. وبصورة عاّمة ال يتوافر سـوى القليل من المعلومات عن مشـاريع 

بناء القدرات في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في أيٍّ من البلدان الثالثة. لكّن اللّجوء إلى 

مؤّشـرات تتّصل ببناء هذه القدرات، مثل اإلنفاق على التعليم كِنسـبة مئويّـة من الّناتِج المحلّي 

اإلجمالـي، يفيد بأّن ُجزر القمر وجيبوتي تُنفقان مبالغ أعلى من المتوّسـط   بالنسـبة إلى جميع 

البلـدان األفريقية. فقد أَنفقت جزر القمر 7.6 في المائة نِسـبًة إلـى الناتج المحلّي اإلجمالي في 

العـام 2008، وأنفقـت جيبوتي 4.5 فـي المائة في العام 2010 من َمواردهـا العاّمة في مجال 

ر المتوّسط   في جميع البلدان األفريقية بنسبة 4 في المائة. التعليم، في حين قُدِّ

وفـي ما يتعلّق باإلنفاق على التعليم العالي كنسـبٍة مئوية من الّناتِج المحلّي اإلجمالي، وهو 

مؤّشـر يرتبـط بصورة وثيقة ببناء القـدرات في مجال الِعلم والتكنولوجيـا واالبتكار، فإّن جزر 

ر بنحو 1.1 في المائة في العام 2008، في حين بلغ المتوّسط الخاّص بدول  القمر أنفقت ما يقدَّ

أ فريقيا نحو 0.8 في المائة. ومن ناحية أخرى، بلغت النفقات العاّمة لجيبوتي على التعليم العالي 

فـي العام 2010 نسـبة 0.7 في المائة مـن الّناتِج المحلّي اإلجمالـي. إاّل أّن اإلنفاق على التعليم 

العالي كِنسـبة مئويّة من اإلنفاق على جميع مسـتويات التعليم، من قبـل جزر القمر وجيبوتي، 

يقّل كثيراً عن النسبة الوسطيّة لدول أفريقيا ُمجتمعة، حيث تقارب 22 في المائة في هذه الدول، 

مقابل 14.6 و16.5 في المائة، في هاتَين الدولتَين بالترتيب. وبالمناسبة، ال تتوافر نِسٌب ُمقابلة 

لما سبق في ما يخّص الصومال بخصوص أيٍّ من المؤّشرات المذكورة أعاله.

والخالصـة أّن التطـّور التكنولوجي الذي قـد يحدث في جميع هذه البلـدان الثالثة، يقتصر 

فـي معظم األحيان على أنشـطة التبادل التجاري والمنشـآت الصناعية المحـدودة التي تضّمها 

هذه البلدان. كما أّن ارتفاع مسـتويات األميّة اللّغوية يُسـهم في انتشـاٍر محدود لُمدخالت الِعلم 

والتكنولوجيا. ومع ذلك، فإّن القدر األكبر من اللّوم ال بّد أن يعود إلى غياب سياسات تكفل نْشر 

الَمعارف الِعلميّة والتكنولوجية في المقام األّول.

والصـورة التـي يعرضها الجـدول )3.10( عن نِسـب القيد اإلجمالية في جميع مسـتويات 

التعليـم الثالثة في جـزر القمر وجيبوتي والصومال قاتمة. إذ ال تُنبئ بآفاٍق ُمشـرقة، والسـيّما 

فـي ما يتعلّـق بالتعليم الثانوي والعالي فـي الصومال. إاّل أّن األرقـام المتعلّقة بالصومال تعود 

إلـى العام 2007، في حين أّن األرقام المتعلّقة بجـزر القمر وجيبوتي تعود إلى العاَمين 2013 

مت »مدينة  صمَّ
الملك عبد العزيز 
للعلوم والتقنّية« 
عددًا من الَبرامج 
لتنفيذ الخّطَتين 

معرفة 1 ومعرفة 
2، وتتضّمن الخّطة 

الثانية برنامجًا 
يهدف إلى اكتساب 
عدٍد من التقنّيات 

االستراتيجّية 
وتعزيز أنشطة 

البحث والتطوير 
ضمن عدد من 

مجاالت تطبيقها
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و2012 علـى التوالي. وإّن عدم توافر أرقام حديثة العهد عن االلتحاق بالتعليم في الصومال هو 

في حّد ذاته أمٌر ذو داللة، ويحتاج إلى عناية خاّصة في البلدان الثالثة جميعها.

الجامعّيةالثانويّةاالبتدائّية

FemaleMaleTotalFemaleMaleTotalFemaleMaleTotal

63.99.110.69.9+62.81+65.01+103.01+105.91+99.91+1جزر القمر

4.9-5.91-4.01-65.973.169.538.149.443.81جيبوتي 

---7.4-10.15-4.65-29.25-37.65-20.85-5الصومال

* تشير األرقام أعلى النسب المدرجة في هذا الجدول إلى عدد السنوات التي تعود اإلحصائيات إليها قبل )-( أو بعد )+( العام 
.2012

المصدر: تقرير اليونسكو عن العلوم 2030.

تشمل العقبات التي تُواجه النشاط البحثي في   الصومال: 

- نقصاً شديداً في التمويل وعدم توافر َمرافق ُمناِسبة للبحوث؛

- صعوبة النفاذ إلى الَمراجع والنفاذ إلى شبكة اإلنترنت؛

- عـدم توافر الوقت الاّلزم لقيام هيئة التدريس بالبحوث نظراً لتولّيهم مهاّم عّدة، فضالً عن 

التدريس، بما في ذلك أنشطة إدارية وتنظيمية.

وتتنـاول معظـم البحوث دراسـات َمكتبية واسـتقصائية مـن ضمن المجـاالت االجتماعية 

والثقافية. وعلى الباحثين توّخي الحذر في كثيٍر من األحيان ألّن البحوث من ضمن هذه المجاالت 

ر على أنّها تتعّدى على الحساسيّات السياسية والثقافية.  تنطوي على َمخاطر نظراً ألنّها قد تفسَّ

ونتيجـة لذلـك، من المعروف أّن الباحثين رفضوا العروض إلجراء مثل هذه األنشـطة البحثيّة أو 

عند طلبها من السلطات الجامعية والمنظّمات غير الحكومية أو الجهات المانِحة، أو أحجموا عن 

نْشر نتائج أبحاثهم.

وتشمل الموضوعات البحثيّة التي تُنَجز أحياناً بناًء على طلبات الجهات المانِحة والمنظّمات 

غير الحكومية، الَحوكَمة، والُمصالَحة، والهجرة، والمسائل اإلنسانية والصّحة. ومن ناحية أخرى، 

فإّن البحوث المتعلّقة بقضايا الزراعة واالقتصاد والبيئة ال تحظى باهتماٍم كبير، ألنّها قد تتطلّب 

استثمارات أكبر.

3. 3. 21. ُمالحظات ختامّية حول أنشطة البحث في البلدان العربّية

باسـتثناء عدٍد قليٍل فقط مـن البلدان العربيّة، تُنَجز معظم أنشـطة البحـث الِعلمّي من ِقبل 

مؤّسسـات التعليـم العالي، التي يعانـي كثيٌر منها بدايًة مـن َموارد محـدودة، ومن قصوٍر في 

إدارتهـا، علـى الّرغم مـن تضّخم تعـداد العاملين من ضمـن أجهزتها اإلدارية. كمـا أّن واجبات 

التدريس تتنافس باستمرار مع أنشطة البحث. وبالنسبة إلى عدٍد غير قليل من الشابّات والشبّان 

في بعض بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا، فإّن إجراء البحوث في الجامعات الوطنية يمثّل 

مجرّد فرصة للتدرب قبل االنضمام إلى مواطنيهم في بالد االنتشار.

االنتساب إلى مراحل التعليم في جزر القمر وجيبوتي والصومال في العام 2012* جدول رقم 3-10

نجح الَبرنامج 
األّول في تأسيس 

كيانات في مجاالت 
متنّوعة، تتضّمن: 

علوم الجينوم، 
وتكنولوجيا النانو، 

والطّب النانوّي، 
وتكنولوجيا النانو 
الحيوّية، والَمواد 

النانوّية لتطبيقات 
الّطاقة النظيفة، 

والَمواد المتقّدمة، 
ومواد البناء، 

والبتروكيماوّيات، 
ظم الهندسّية  والنُّ
المعّقدة، ودْعم 

القرارات، 
وتطبيقات 
االّتصاالت، 

والفضاء والِمالحة 
الجّوية، فضاًل 

عن دراسة 
القمر واألجسام 

الفضائية القريبة 
من األرض
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وعلـى الّرغم مـن التعاون بين عدٍد من المؤّسسـات العربيّة للعلـوم والتكنولوجيا واالبتكار 

ونظيراتها فـي الخارج، فإّن تعاونها ونظيراتها من ضمن البلد الواحد أو حتّى الجامعة الواحدة  

يبقى ضمن أضيَق الحدود. ومن جهة أخرى، يتّم قدر كبير من التعاون غير الرسـمي بين الدول 

العربيّة من خالل األساتذة الجامعيّين والباحثين من بلدان الَمشرق وشمال أفريقيا الذين يعملون 

في بلدان الخليج.

ومـع ضرورة اإلقرار باسـتثناءات نـادرة الحدوث، فـإّن التعاون بين الصناعـة والجامعات 

فـي مجاالت العلـوم والتكنولوجيا واالبتكار المختلفـة غائب في الدول العربيّـة المختلفة. وإذا 

مة مسـبقاً. ومّما  حدث مثل هذا التعاون، فإنّه يتّم بترتيباٍت خاّصة بدالً من قنوات وتدابير مصمَّ

يعوِّض جزئيّاً عن هذا النقص، هو أنّه يجري قدر من النشـاط التعاوني غير الرسـمي الملموس 

من خالل انضمام أسـاتذة جامعيّين وباحثين من مجموعـة متنّوعة من البلدان العربيّة في بالد 

الشـام وشمال أفريقيا إلى المؤّسسات الجامعية ومراكز البحث الِعلمّي في بلدان منطقة الخليج 

العربيّة. وباسـتثناءات نادرة الوقوع، فإّن التعـاون بين الصناعة والجامعات في مضمار العلوم 

والتكنولوجيـا واالبتكار يبدو غائباً بشـكٍل عـاّم، ويتركّز على ترتيبات خاّصـة للتعاون بدالً من 

قنوات تضمن استمراريّته ونمّوه من حيث الَحجم والنَّوعية. 

 تعـود أوجـه القصـور التي تميّز الكثير من أنشـطة البحـث والتطوير بصـورة عاّمة، التي 

مت الفقرات السـابقة ملّخصاً شـديد اإليجاز حولها، إلى غياب سياسات ُمتكاملة تسترشد بها  قدَّ

صة لُمتابعة آثارها والحدود التي  مؤّسسـات العلوم والتكنولوجيا، وإلى ضمور األساليب المخصَّ

تضعها منظومات اتّخاذ القرار على الُممارسـات الرامية إلى تنفيذ نتائجها. كما يعود قسط غير 

قابٍل لإلهمال من أوجه القصور إلى أسـاليب اإلدارة المتَّبعة من ضمن مكّونات منظومات العلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار العربيّة. 

3. 4. نِتـاج منظومـات البحث والتطوير في الـدول العربّية؛ األبحاث المنشـورة 

وبراءات االختراع

يمثّل ِمقدار ُمخرجات البحوث التي تُصدرها بُلدان العالَم، كما يعبِّر عنها تعداد المنشـورات 

الِعلميّـة فـي المجاّلت الدوليـة المحّكمـة وبراءات االختـراع الموَدعـة والَممنوحـة للمواطنين 

والقاطنين العاملين من ضمن مؤّسساتها، مقياساً ألداء منظومات العلوم والتكنولوجيا الوطنية. 

د مسـتوى هذه المنشـورات، ُمقاسـاً بحاالت االستشـهاد بها وبمدى اسـتجابة براءات  كما يحدِّ

االختراع لتحّديات التنمية، مدى النضج الذي حّققته هذه المنظومات.

وكما سـتبيّن الفقـرات التالية، فإّن النِّتـاج البحثي لمنظومات العلـوم والتكنولوجيا للبلدان 

العربيّة، من أوراٍق ِعلميّة وكُتب ومقاالت ومساهمات في المؤتمرات التخّصصية وبراءات اختراع 

موَدعة وممنوحة، َمثّل في ما مضى ويمثّل حاليّاً نسـبة صغيرة من النِّتاج العالَمي للمنشـورات 

البحثيّة ونسبة أقّل من ذلك من براءات االختراع. إاّل أّن استعراض توجهات النِّتاج البحثي وأنشطة 

م لواضعي سياسـات العلوم  التطويـر التكنولوجـي ونوعيّته هو علـى قدر من األهّميـة، إذ يقدِّ

والتكنولوجيا واالبتكار وُمنّفذي االسـتراتيجيّات المنبثقة عنها، ُمعطيات تتيح التعرّف إلى نقاط 

القّوة التي يُمكن االستناد إليها وَمواطن الضعف التي ال بّد من ُمعالجتها.

صة،  تتناول الفقرات التالية نِتاج البحوث الذي تنشرها الدول العربيّة في الدوريّات االمتخصِّ

بالتركيز على ما يُنشـر من ضمن الدوريّات الدولية المحّكمـة، وذلك من حيث تِعدادها وتوزّعها 

يبدو أّن َمراكز 
البحوث السعودّية 

في العلوم 
االجتماعّية، بما 
في ذلك االقتصاد 

واألعمال والتعليم، 
مثل معهد البحوث 

واالستشارات 
في جامعة الملك 
فيصل، تنشط في 

إسداء المشورة 
للحكومة، فضاًل 

عن المنّظمات غير 
الحكومّية، بخاّصة 

في ما يتعلّق 
بالتعليم وشؤون 

األسرة.
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على مجاالت االختصاص، ومسـتواها، بحسـب ما يشـير إليه تِعداد حاالت االستشهاد بها. وفي 

السـياق نفسـه، تُراِجع فقرات أخرى المؤّشـرات الُمتاحة حول أنماط التعاون الِعلمّي بين الدول 

العربيّـة، مـن جهة، ومع دول العالَـم األخرى من جهة ثانية. ومن ثّم يتـّم االنتقال إلى ما يُنتجه 

مواطنو هذه الدول والمقيمون فيها من براءات اختراع وتوزّعها على مجاالت التطبيق األساسـية 

بالعـودة إلى المعايير الُمعتَمدة من المؤّسسـات الَمعنيَّة، وبصـورة خاّصة في الواليات المتّحدة 

واالتّحاد األوروبي.

3. 4. 1. البحوث المنشورة

تُفيد ُمراجعة ما تنشـره قواعد البيانات المختّصة برْصد نِتاج منظومات العلوم والتكنولوجيا 

بأّن النشـاط البحثي في بُلدان العالَم الُمختلفة شـهد نمّواً كبيراً خالل العقـود القليلة الماضية. 

ويسـمح اسـتعراض توزُّع حاالت االستشـهاد الواردة في األوراق الِعلميّة المنشورة بما سبقها، 

بتوليد مؤّشرات ذات داللة حول ترتيب البلدان والمؤّسسات وحتّى األفراد من الِعلميّين الُمشتغلين 

فـي مجاالت البحوث الُمختلفة. ويتيح اسـتخدام مثل هذه المؤّشـرات تقييم أنشـطة البحث في 

الـدول العربيّة بهـدف النهوض بالجهود المسـتقبلية الرامية إلى تعزيز قـدرات هذه الدول في 

مجـاالت البحث والتطوير على مسـتوياٍت متعـّددة. كما يتيح تحليل أنماط التعـاون القائم في 

مجـاالت البحث والتطوير على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية الُفرص لتمتين هذا التعاون 

وإلعـادة صياغته ضمن توّجهات تكفل التوّصل إلى نتائج ُمثلـى من خالل اإلمكانات المتوافرة، 

بما يسمح بمعّدالت أداء أفضل.

تنظـر الفقرات التالية إلى المنشـورات التي أعّدهـا باحثون في البلـدان العربيّة خالل فترة 

من السـنوات تنطلق من أواخر تسـعينيّات القرن الماضي وحتّى السـنوات القليلة الماضية، كما 

تُقـاِرن أداء الباحثين العرب بما قام بـه نظراؤهم في عدٍد من البلدان الُمجاورة وحول العالَم في 

تخّصصات ُمختلفة. واسـتناداً إلى سـجاّلت منشـورات البحوث الِعلميّة التـي ُجمعت في قاعدة 

صة لرْصد المنشـورات البحثيّة20،  يعرض الشكالن )3.15( و)3.16( صورة عن  بيانات مخصَّ

تنامي المنشـورات البحثيّة الصادرة عن بلـدان العالَم في عدٍد من الدوريّـات الِعلميّة المحّكمة، 

وتلـك الصادرة عن جميع البلدان العربيّة، خـالل الفترة 1996 – 2015. ووفقاً لقاعدة البيانات 

هذه، نَشـر باحثون في البلـدان العربيّة ما يقارب 560 ألف ورقة بحـث خالل هذه الفترة، وهو 

ما يمثّل 1.37 في المائة فقط من إجمالي عدد الوثائق البحثيّة المنشورة من جميع دول العالَم.

ويشـير الشـكل )3.15( إلى أّن تعداد أوراق البحث المنشـورة من   جميـع دول العالَم التي 

لتها قاعدة البيانات المذكورة أعاله خالل الفترة 1996-2015 مّر بثالث مراحل رئيسة. ففي  سجَّ

مرحلة أولى، بين العاَمين 1996-2000، ازداد عدد أوراق البحث بمعّدل متواضع إلى حّد ما، بلغ 

تعود  إذ   ،)Elsevier(إلسيفير بيانات  قاعدة  أو   » ر »سيماغوج بـ  إليها  ويُشار   ،»scimagojr« تسمية  عليها  أُطلقت   20

تتضّمنها معلومات  التي  البيانات  البّوابة وقاعدة  وتُقّدشم هذه  الِعلميّة.  الَمواد  بنْشر  المختّصة  إلسيفير  إلى مؤّسسة 

متعلّقة بأوراق البحث والمنشورات األخرى التي تنجم عن أنشطة البحث والتطوير ضمن مجموعة من الدوريّات الِعلميّة 

ناحية،  من  الدوريّات،  محتويات  ُمقارنة  هذه  يانات  ب ال قاعدة  تتضّمنها  التي  الُمعطيات  باستخدام  ويُمكن  المرموقة. 

واألنشطة الِعلميّة التي تتّم من ِقبل مراكز البحث والتعليم العالي في البلدان الُمختلفة. وتضّم قاعدة البيانات محتويات 

الدوريّات المنشورة من ضمن 27 مجاالً من الموضوعات الرئيسة، تتناول بَدورها أكثر من ثالثمائة من الموضوعات 

الثانوية. وتُستَمد البيانات التي تحتويها قاعدة البيانات من أكثر من واحٍد وعشرين ألف من العناوين التي تّم وضعها 

من قبل ما ينوف على خمسة آالف ناشٍر. وتغطّي مقاييس األداء الُقطري ما مجموعه 239 بلداً من حول العالَم. 

تّم تحميل هذه المعلومات من قاعدة بيانات scimagojr في آب )أغسطس( من الَموقع:  

http://www.scimagojr.com/countryrank.php.  

يشير َموقع 
معهد »مصدر« 
في اإلمارات إلى 
مستوى متقّدم 
نسبّيًا لنواتج 
البحوث التي 
أجراها، والتي 
أسفرت عن 

تصنيفه في العام 
2016 من بين 

أفضل 20 مؤّسسة 
أكاديمّية في غرب 

آسيا
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حوالى 33 ألف ورقة سـنويّاً؛ ثّم ازداد هذا المعّدل بصورة ملحوظة خالل الفترة 2010-2001، 

حتّى قارب المتوّسـط السنوّي 170 ألف ورقة، قبل أن يسـتقّر عند 130 ألف ورقة سنويّاً خالل 

الفترة 2011 – 2014، ويَتراجع بين العاَمين 2014 و2015. 

لت في العام 2015 ُمقارنًة بما صدر  وقد يعود انخفاض عدد المنشـورات البحثيّة التي ُسـجِّ

خالل العام السـابق، إلى األساليب المتّبعة لجْمع البيانات وتبويبها بدالً من انخفاٍض حقيقّي في 

عدد المنشـورات. وكما تبيِّن الَمراجع، فإّن المنشـورات البحثيّة تتضاعف عادًة كّل تسـع سنوات 

أو نحـو ذلك، والسـبب البديل النخفاض تعداد المنشـورات قد يعود إلى اختيار الباحثين نْشـر 

ُمخرجاتهم البحثيّة من ضمن وسـائط بديلة، تقليدية، ضمن دوريّات لم تُقم قواعد البيانات بعد 

بتغطيتها، وغير تقليدية، كاستخدام المدّونات وغيرها من الوسائط الُمتاحة على شبكة اإلنترنت. 

ومـع ذلـك، ففي حين أّن هذه التوّجهات قد تكون واضحة فـي بعض التخّصصات، فإنّه من غير 

المرّجح أن تقف وراء انخفاض تعداد البحوث المنشورة على النحو الذي يظهره الشكل )3.15(.

مـن جهـة أخرى، يبيّن الشـكل )3.16( أّن عدد األوراق البحثيّة التي نشـرتها جميع البلدان 

العربيّـة مجتمعًة قارب تسـعة آالف منشـوٍر في العـام 1996. ثّم نما بمعـدل 500 ورقة بحث 

سـنويّاً خالل السنوات السـّت التالية، قبل أن يتزايد ليصل إلى متوّسـٍط   سنوّي يفوق ألَفْي ورقة 

خالل الفترة 2002-2007، ثّم إلى حوالى سـبعة آالف ورقة سنويّاً خالل الفترة 2014-2009. 

وبالتالـي، يبدو أّن منشـورات البلـدان العربيّة قد زادت بمعـّدٍل أعلى من المنشـورات العالَمية، 

والسـيّما خالل هذه الفترة األخيرة. ويتّضح هذا التوّجه في الشـكل )3.17( الذي يعرض تنامي 

أوراق البحـث التـي أصدرتها الدول العربيّة مجتمعًة بالنسـبة إلى ما نُشـر مـن ِقبل جميع دول 

العالَم. ويشـير هذا الشـكل إلى أّن نسبة ما نشرته الدول العربيّة من أوراٍق بحثيّة نمت من معّدل 

فاق 0.8 في المائة مّما نشرته دول العالَم أجمع في العام 1996 لتصل إلى حوالى 2.2 في المائة 

من المنشورات العالَمية في العام 2015.

فضـاًل عـن ذلك، تراوحت المعّدالت السـنوية لنمّو عـدد أوراق البحث التـي تصدرها البلدان 

العربيّـة خـالل الفترة 2002 – 2013 بين حدٍّ أدنى قارب 11 في المائة خالل السـنوات 2003 

– 2004، و21 في المائة كحّد أقصى شـهدته السـنوات 2008 – 2009 بمتوّسـط   عام للفترة 

بين السـنتَين 2003 و2013 بلغ 16 في المائة. بينمـا وقَع معّدل نمّو عدد األوراق البحثيّة التي 

نشـرتها جميـع دول العالَم عند قيمة متوّسـطة قدرها 15.6 في المائة خالل السـنوات 2004-

2005، ومن ثّم 8.6 في المائة خالل السنوات 2003 – 2013.

تطّور منشـورات البحوث من قبل جميع 
الدول العربّية خالل الفترة 1996 - 2015

شكل رقم 3-16
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3. 4. 1. 1. تصنيف البلدان العربّية وفقاً لُمخرجاتها من األبحاث الِعلمّية

يُمكـن تجميـع البلدان العربيّة من ضمن خمس فئات اسـتناداً إلى ما تَنشـر من أبحاث، كما 

تصّورها األوراق التي يَنشـرها الباحثون في هذه البلدان سنويّاً من ضمن الدوريّات الِعلميّة التي 

تغطّيهـا قواعد البيانات المختّصة. وإّن تبّني نَهٍج كهذا يَضع السـعودية ومصر في مقّدمة هذه 

الفئات الخمس؛ إذ تُقارب منشـوراتهما السـنويّة أو تتجاوز منذ العام 2010 عشـرة آالف وثيقة 

بحثيّـة سـنويّاً. وتضّم الفئة الثانية مجموعـة من أربعة بلدان هي الجزائـر، وتونس، والمغرب، 

واإلمـارات. حيث يتراوح ما نشـرته هذه المجموعة بين أربعة وسـتّة آالف ورقة بحثيّة سـنويّاً. 

ثـّم تأتـي مجموعة البلدان التي تضّم العراق واألردن ولبنـان والكويت وُعمان وقطر في المرتبة 

الثالثة، بمنشـورات سـنويّة تتراوح بين ألف وأربعة آالف وثيقة. بينما تقع البحرين وفلسـطين 

والسـودان وسـورية واليمن من ضمن المجموعة قبل األخيرة، التي يَنشـر الباحثون لديها بين 

مائة وخمسـمائة وثيقة بحثيّة سـنويّاً. ومن ثّم يُمكن تصنيف موريتانيا وجزر القمر وجيبوتي 

والصومـال، التي يقّل ما تنشـره مجتمعًة عن 50 وثيقة بحثيّة في السـنة، من ضمن المجموعة 

الخامسـة واألخيرة. والواقع أّن منشـورات الصومال وجزر القمر كثيراً ما تقّل عن 20 منشـورة 

بحثيّة في العام، في حين يتراوح عدد المنشورات التي تصدرها موريتانيا، وهي أكثر هذه البلدان 

العربيّة األفريقية األربعة نشاطاً، بين 20 و30 منشورة بحثيّة في السنة.

ومـن الُممكن أيضاً تصنيـف البلدان العربيّة نسـبًة إلى ما أنتجت من منشـورات بحثيّة في 

منتصف العقد الحالي، من ضمن أربع فئات، وإهمال ما تُنتجه البلدان األقّل إنتاجاً، أي موريتانيا 

وجـزر القمر وجيبوتي والصومال. وذلـك بحيث تتضّمن الفئة األولى السـعودية ومصر. بينما 

تضّم الثانية الجزائر والمغرب وتونس والكويت وُعمان وقَطر واإلمارات. أّما الفئة الثالثة فتشمل 

العـراق واألردن ولبنان. بينما تتضّمن الفئة الرابعـة جميع البلدان العربيّة المتبّقية؛ أي البحرين 

وليبيا وفلسـطين وسـورية والسودان واليمن. وسـيتّم تبّني هذا التصنيف الحقاً عند استعراض 

نمّو المنشورات البحثيّة خالل العقَدين الماضيَين.  

 سـوف تلقـي الفقرات التالية نظـرة أقرب إلى ُمخرجـات البحوث المنشـورة من ِقبل مصر 

والسـعودية ُمقارِنـًة بينها، وبمـا يتعلّق بُمخرجات البحوث التي نُشـرت من ِقبـل إيران وتركيا. 

تنامي النسبة المئويّة لمنشورات الدول العربّية من منشورات جميع البلدان العالَم. شكل رقم 3-17
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ص الفقرات الاّلحقة الستعراض المنشورات البحثيّة لفئات أخرى من البلدان العربيّة تقّل  وتُخصَّ

عن مصر والسعودية من حيث منشوراتها البحثيّة.

3. 4. 1. 2. البحوث المنشورة من قبل مصر والَمملكة العربّية السعوديّة

تشـير ُمقارنة العدد اإلجمالي للمنشـورات البحثيّة التي أعّدتها جميـع البلدان العربيّة خالل 

الفتـرة 1996 – 2016، إلى عدد المنشـورات التي أعّدتها إيران وتركيـا ُمجتمعًة، إلى أّن هاتَين 

الدولتَيـن أنتجتـا ما يفوق 786 ألـف ورقة بحثيّة مقابـل 552 ألف من جانب البلـدان العربيّة 

ُمجتمعـة؛ أي أّن العـدد اإلجمالي للمنشـورات التي أُنتجت من ِقبل جميع البلـدان العربيّة خالل 

الفتـرة 1996-2016 يُقارب 70 في المائة مّمـا تمّكنت إيران وتركيا لوحدهما من إنتاجه خالل 

الفترة ذاتها. ويجب اعتبار هذه النسـبة بالرجوع إلى جملة من االختالفات القائمة بين السـّكان 

والَموارِد التي تمتلكها البلدان العربيّة مقارنًة بجارتَيها.

من جهة أخرى، يعرض الشكل )3.18( صورة لنمّو حّصة الدولتَين العربيّتَين األكثر إنتاجيّة، 

أي مصر والسـعودية، من منشـورات األبحاث التي تغطّيها قاعدة بيانات سـايماغوجر، ُمقارنًة 

بحّصة كلٍّ من إيران وتركيا خالل الفترة 1996 – 2016. ويتّفق هذا الشـكل مع االسـتنتاجات 

م الفقرات التالية موجزاً  األساسيّة لتقريٍر نشرته شـركة طومسون رويترز في العام 2011، تُقدِّ

لمضمونه.

نمّو حّصة كلٍّ من مصر والسعوديّة من تعداد منشورات األبحاث العالمّية التي تغطّيها 
قاعدة بيانات سايماغوجر مقارنة بحّصة كّل من إيران وتركيا )1996 - 2016(

شكل رقم 3-18
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وقد أشار تقرير نشرته مؤّسسة طومسون رويترز في العام 2011 حول المنشورات الِعلميّة 

المسـتندة إلى أنشطة البحث التي أجراها باحثون من البلدان العربيّة مقارنًة بما نشره نظراؤهم 

في إيران وتركيا، إلى أنّه على الّرغم من انخفاض نسبة المنشورات في تخّصصات ِعلميّة مختلفة 

مـن قبل الباحثين في المنطقة، فإّن عدداً من البلدان شـهد نمـّواً كبيراً على مدى العقد الماضي. 

ووفقـاً لنتائـج هذا التقريـر، زادت حّصة تركيـا من الِنتـاج العالَمي للمنشـورات البحثيّة بنحو 

ثالثـة أضعاف من 0.7 فـي المائة في العام 2000 إلى 1.9 في المائـة في العام 2009، ونمت 

حّصة إيران بمعّدل أعلى من أقّل من 0.2 في المائة إلى 1.3 في المائة خالل العقد نفسـه، بينما 

أظهرت مصر والَمملكة العربيّة السعودية، التي تقع في مقّدمة البلدان العربيّة األخرى من حيث 

المنشـورات البحثيّـة في المجاّلت الدوليـة المحّكمة، تزايداً أقّل وتيرة، خالل العقد الذي شـمله 

االستقصاء.

ويشـير التقرير أيضاً إلى أّن تعداد المنشورات البحثيّة التي ُوضعت من قبل المؤّسسات في 

البلدان العربيّة األقّل إنتاجاً في الشـرق األوسـط ازداد أيضاً خالل العقد الماضي واسـتمّر على 

مساٍر تصاعدّي. وأظهرت البلدان التي أنتجت في الماضي أعداداً أقّل من المنشورات نمّواً ملموساً 

فـي إنتاجهـا. وهكذا، ازداد نصيب دول مثل العـراق واألردن وقَطر واليمن مـن اإلنتاج العالَمي 

بأكثر من الضعف بين العاَمين 2000 و2009، مما يدّل على إمكانات واِعدة في المستقبل.

من جهة أخرى، زادت تونس وجاراتها، الجزائر والمغرب، معّدالت منشـوراتها السـنوية في 

الدوريّات المحّكمة من أقّل من ألف منشور في العام 1996 إلى أكثر من خمسة آالف منشور في 

العـام 2014. في حين حّققـت اإلمارات والكويت ولبنان، من بين مجموعة البلدان العربيّة األقّل 

إنتاجاً، أعلى معّدالت لنمّو نِتاجها البحثّي. كذلك تميّز السودان وسورية بمعّدالت أعلى. بينما كان 

معّدل نمّو المنشورات الِعلميّة للبحرين األدنى. 

3. 4. 1. 3. البحوث المنشورة من ِقبل البلدان العربّية األقل إنتاجاً

يعرض الشـكل )3.19( أنماطاً لنمّو األوراق البحثيّة التي 

نشرتها عشرة من البلدان العربيّة التي يقّل إنتاجها من النشرات 

الِعلميّة عّما تصدره السـعودية ومصر خـالل الفترة 1996 – 

2016. وكما أشير سابقاً، يُمكن تصنيف هذه البلدان في ثالث 

مجموعـات تتضّمن األولـى ثالثة بلدان مغاربيـة هي الجزائر 

والمغرب وتونـس؛ بينما تتضّمن الثانيـة أربعة بلدان خليجية 

هي الكويت وقطر واإلمـارات وُعمان؛ أّما الثالثة فتضّمن ثالثة 

بلدان من المشرق العربي هي العراق ولبنان واألردن.

يُظهر الشكل )3.19( أّن تونس تتصّدر جارتَيها، الجزائر 

والمغـرب، ضمـن المجموعة األولـى، حيث ارتفع معـّدل نمّو 

منشوراتها بشكٍل حاّد منذ العام 1996 ليتجاوز هَذين البلَدين 

بمعّدل 1,500 إلى 2,000 منشور سنويّاً خالل الفترة 2010 – 

2014. والاّلفت تراُجع المغرب من منصٍب قيادّي خالل الفترة 

1996 – 2002 إلـى مركٍز تخلَّف فيه عن جيرانه خالل الفترة 

2007 – 2015. كما تجدر اإلشارة أيضاً إلى أّن الجزائر، وهي 

بلد يتمتّع بأربعة أضعاف الّناتِج القومي اإلجمالي للسّكان في 

نمّو منشورات البحث في عشرة من البلدان 
العربّية خالل األعوام 1996 - 2016

شكل رقم 4-19

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016

N
um

be
r o

f p
ub

lic
at

io
ns

 p
er

 y
ea

r

ُ



التقرير العربّي العاشر
للتنمية الثقافّية

مؤّسسة الفكــر العربـي 108

تونس، تتخلَّف عن تونس لجهة ما تَنشر من أوراٍق بحثيّة ضمن الدوريّات الدولية المحّكمة.

ويشـير الشـكل )3.19( إلى أّن قَطر واإلمـارات العربيّة المتّحدة وُعمـان، ضمن مجموعة 

دول الخليـج، نجحت في تحقيق َمكاسـب ُمعتَبَرة في ُمخرجاتها البحثيّـة، بينما حقَّقت الكويت 

تقّدمـاً متواضعاً. وهكذا، تمّكنت اإلمارات وقَطر خالل الفتـرة 2003 – 2014 من زيادة معّدل 

المنشـورات السـنوية بنحو 5 و17 أضعاف، على التوالي، بينما تمّكنت سلطنة ُعمان من زيادة 

عدد منشـوراتها البحثيّة بمقدار 3.5 أضعاف. أّما الكويت فحقَّقت زيادة تُقارِب ضعف ما كانت 

عليه في بداية الفترة التي يغطّيها هذا الشكل.

ويوِضح الشـكل )3.20( بصورة أوضح تنامي المنشورات البحثيّة التي أصدرتها المجموعة 

الثالثـة من الـدول العربيّـة، والتي 

ولبنـان  واألردن  العـراق  تتضّمـن 

خالل الفتـرة 1996 – 2015، كما 

يبيِّن االنتعاش الملحوظ الذي حّققه 

العـراق، مـن مسـتويات ُمنخِفضة 

للنشـر الِعلمّي خالل الفترة 1995 

تقـارب  إلـى مسـتويات   2003  –

إنتاج لبنان14. واألهّم من ذلك هو أّن 

لبنان واألردن، وهما بلدان يمتلكان 

َموارد ماليّة وأُطراً بشـريّة تقّل عن 

سـواهما من البلدان العربيّة بعاّمة، 

وضمن هـذه المجموعـة على وجه 

الخصـوص، تمّكنـا مـن االحتفاظ 

بمستويات أعلى من النشاط البحثي 

نسبيّاً، مع اتّخاذهما مساراً تصاعديّاً 

بدءاً من السنوات 2001 – 2003.

ويعرض الشـكل )3.21( تطّور تعداد منشـورات البحوث التي أصدرتها المجموعة الرابعة 

مـن البلـدان العربيّة التـي تتضّمن 

البحرين وليبيا وفلسطين والسودان 

وسورية واليمن، ويشير إلى أّن هذه 

البلـدان تمّكنت من زيـادة إنتاجها 

البحثـي منذ أواخـر التسـعينيّات، 

من مسـتويات قاربـت 100 إلى ما 

400 و700 منشـور بحثـّي  بيـن 

في   السـنة. ويبيّن هذا الشكل أيضاً 

تحّسـناً ملحوظاً في منشورات هذه 

البلـدان ُمقارنـًة بالمعـّدالت التـي 

سـادت في منتصف التسـعينيّات. 

حيث ابتدأ هذا التحّسـن في سنوات 

تعداد المنشورات البحثّية في المجموعة الثالثة 
من الدول العربّية خالل الفترة 2015-1996
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2004 – 2005 تقريبـاً، ووَصل إلى مسـتويات قصوى في الفترة 2013 – 2014. ومن الجدير 

بالذكـر أّن سـورية متخلِّفـة عن أقـرب جاراتها، حيـث أنتجت سـنويّاً ما بين نصـف إلى ِخمس 

المنشـورات البحثيّة التي أصدرها لبنان واألردن في معظم الفترة التي يغطّيها هذا المخطّط. بل 

إّن مسـتوى ُمخرجات البحث الِعلمّي التي نشـرتها المؤّسسـات السـورية خالل الفترة المشمولة 

بالشـكل )3.21( مخيٌّب لآلمال، حيث يقّل عن 600 منشور بحثّي عند أعلى مستوى تّم تحقيقه 

في العام 2011.

3. 4. 1. 4. نمّو ِحَصص البلدان العربّية وجاراتها األقرب من إجمالي منشورات البحث 

يَعرض الشـكل )3.22( الزيادة الملموسة في حّصة البلدان العربيّة ُمجتمعًة من المنشورات 

التي ترصدها قاعدة معطيات سـايماغوجر. 

وتفيـد نظرة أقرب إلى اإلحصـاءات الخاّصة 

بما نَشـرته البلدان العربيّة، مقارنًة بمجموع 

حّصـة جارتَيهـا إيـران وتركيا، بـأّن هاتَين 

الدولتَيـن زادتا حّصتها مـن اإلنتاج العالَمي 

بِمقـداٍر يفـوق أربعة أضعاف خـالل الفترة 

التي يغطّيها الشكل، أي خالل األعوام 1996 

– 2015، بينمـا تمّكنـت البلـدان العربيّـة 

ُمجتمعـًة من زيـادة حّصتهـا بمقـداٍر يقّل 

عن ثالثـة أضعاف خالل الفتـرة ذاتها. وقد 

أضحـت البلـدان العربيّة وفقاً لهـذا الِمعيار 

متخلّفـة عن جارتَيْها األقـرب، حيث انطلقت 

من بداياٍت كانت حّصتها مجتمعًة تفوق مجموع حّصتَْي إيران وتركيا كما يبيِّن الشكل )3.22(. 

وُمقارنـًة بجاراتها من الـدول العربيّة، زادت حّصـة تركيا من الّناتِج العالَمي بنسـبٍة تفوق 

الضعف بين العاَمين 1996 و2015، في حين نَمت حّصة إيران بمعّدل أعلى، من حوالى 0.08 في 

المائة في العام 2000 إلى 1.32 في المائة في العام 2015. من ناحية أخرى، اتَّبعت المنشورات 

البحثيّة التي أصدرتها مصر والسعودية المساَر األكثر تألّقاً بين سائر البلدان العربيّة. لكْن، على 

الّرغم من زيادة نصيبهما من المنشـورات البحثيّة العالَمية منذ العام 2005، فإّن إنتاجهما كان 

أقّل من نصف عدد المنشورات البحثيّة التي صدرت عن إيران أو تركيا لوحدهما.

3. 4. 1. 5. مؤّشرات االستشهاد واألثر لمنشورات البلدان العربّية

يشـير مدى االستشهاد بالمنشـورات البحثيّة عموماً إلى أهّميتها بالنسـبة إلى القضايا التي 

تشـغل الباحثيـن فـي مجاالت معيّنة مـن فروع العلـوم والمهتّميـن بتطبيقاتها فـي المجاالت 

المختلفة. وتُبيّن المعطيات الُمتاحة أّن وتيرة نمّو االستشـهاد السـنوية باألوراق الَمنشـورة من 

باحثين في البلدان العربيّة والعالَم، اتّخذت مسـاراً متصاعداً، انطالقاً من المستويات التي كانت 

عندهـا أواخَر التسـعينيّات، وبلغت ذروتها في الفترة 2010 – 2011 في ما يتعلّق بمنشـورات 

البلـدان العربيّة قبل أن تنخفض   بسـرعة إلى مسـتويات أدنى خالل الفتـرة 2012 – 2015 21. 

من ناحية أخرى، وصلت معّدالت االستشـهاد بالمنشورات البحثيّة العالَمية حدوداً قصوى خالل 

ُمعطيات استقيت من َموقع مؤّسسة النشر إلسفير)تشرين األّول / أكتوبر 2016(:  21
http://www.scimagojr.com/countryrank.php?year=1996.

نمـو مجمـوع حصـص الـدول العربّية مـن منشـورات األبحاث 
العالمّية نسبة لمجموع حّصتّي إيران وتركيا )1966 - 2015(
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الفتـرة 2004 – 2005 قبـل أن تنخفـض تدريجياً إلى حـدود أدنى في العـام 2015. ويُمكن 

تفسير التراجع الذي شهده التعداد السنوي لحاالت االستشهاد للمنشورات العربيّة والعالَمية في 

العاَمين 2011 و2004 على التوالي، بأّن االستشهاد بما تنشره الدوريّات الِعلميّة من أبحاث يتّم 

بعد مضي فترة من الزمن على تاريخ نشرها. فإّن فترة، قد تتراوح بين سنة إلى ثالث سنوات، قد 

تنقضي قبل أن تتضّمن منشورات بحثيّة جديدة استشهاداً بما نشرته سابقاتها. 

وعلـى أّي حـال، فإّن تطّور المعّدل السـنوي لحاالت االستشـهاد في ما يخّص المنشـورات 

الِعلميّة الصادرة عن مؤّسسـات البلدان العربيّة يَتبع مساراً ُمماثالً لما تعرضه حاالت االستشهاد 

بالمنشورات العالَمية؛ مع انخفاض حاالت االستشهاد لكّل منشور بحثي في حالة البلدان العربيّة 

وبالنسبة إلى دول العالَم بأسره في السنوات األخيرة.

وتسـتحق سـمتان لتطّور منشـورات البحوث من جانب البلدان العربيّة النظر إليهما. األولى 

تتعلّق بالنسـبة المئوية لحاالت االستشـهاد بهذه المنشـورات من جميع حاالت االستشهاد التي 

تّمت بمنشورات دول العالَم. وتتناول الثانية، ُمقارَنة حاالت االستشهاد الذاتية في البلدان العربيّة 

ودول العالَم22. حيث يبيّن الشكل )3.24( أّن نسبة حاالت االستشهاد بما نشره الباحثون العرب 

مـن إجمالي حاالت االستشـهاد التي حظيت بها المنشـورات البحثيّة الصـادرة عن جميع بلدان 

العالَـم ارتفعت بشـكٍل ملحوظ من مسـتويات ُمنخفضة بلغت حوالى 0.3 فـي المائة في بداية 

الفترة التي تغطّيها قاعدة بيانات إلسيفير إلى مستويات تقارب 2 في المائة بحلول العام 2015. 

ويعرض الشـكل )3.25( التغيّر الذي شهدته نسـبة حاالت االستشهاد الذاتي إلى جميع حاالت 

االستشـهاد بالمنشـورات البحثيّة من قبل البلدان العربيّة والعالَـم، خالل الفترة 2015-1996. 

ويُبيِّن أّن نسـبة حاالت االستشـهاد الذاتية في وثائق البحوث إلى جميع حاالت االستشهاد بقيت 

ثابتة لفترة طويلة، منذ العام 1996 حتّى العام 2007، قبل اتّخاذ مسار تصاعدّي. وقد انطلقت 

نسـبة حاالت االستشهاد الذاتيّة إلى جميع حاالت االستشـهاد بالمنشورات التي تصدرها البلدان 

أي تلك التي يستشهد فيها مؤلِّف منشور بحثّي بما كان قد نُشر سابقاً.  22

تبـّدل النسـبة المئويّة لحاالت االستشـهاد بمنشـورات بحثّية صـادرة عن الدول 
العربّية من حاالت االستشهاد بالمنشورات البحثّية الصادرة عن بلدان العالَم
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العربيّة من قيم وقعت حوالى 0.15 في المائة خالل الفترة 1996-2008 لتصل إلى قيَم تُقارب 

0.25 فـي العام 2015. وتتبع النسـبة الُمناِظرة الخاّصة بالمنشـورات العالَميـة منحًى ُمماثالً. 

حيث بلغت نسـبة حاالت االستشهاد الذاتية في المنشورات العالَمية إلى جميع حاالت االستشهاد 

قرابة 0.31 خالل السـنوات 1996-2008، قبل أن ترتفع بشكٍل مطّرد بعد ذلك إلى حوالى 0.4 

في العام 2015.

ويشير الشـكل )3.25( إلى أّن االستشهاد الذاتي أقّل شيوعاً في المنشورات البحثيّة التي 

تصدر عن البلدان العربيّة، مّما هو الحال بالنسـبة إلى المنشـورات العالَمية. حيث بقيت نسبة 

االستشـهاد الذاتية لجميع حاالت االستشـهاد من منشـورات البحوث الصادرة عن دول العالَم 

أعلى من النسبة الُمناظرة للمنشورات البحثيّة التي أعّدها الباحثون في البلدان العربيّة. وخالل 

الفترة 1996 – 2009، كانت هذه النسبة أقّل في حالة منشورات الباحثين العرب من الباحثين 

فـي جميـع أنحاء العالَم بعامٍل بَلَـغ الضعف. ومن ثّم تقلّص الَفرق ببـطء بعد ذلك ليصل إلى 

عامل يبلغ حوالى 1.5 بحلول العام 2015. ويشـير هذا إلى أّن الّنزعة نحو االستشـهاد الذاتي 

تتزايـد في منشـورات البلدان العربيّة. وفـي الواقع، يبدو أنّها ازدادت خـالل الفترة 2011 – 

2015 بمعـّدٍل إجمالّي يربو علـى 20 في المائة عن المعّدل الُمناظر للمنشـورات البحثيّة في 

جميع أنحاء العالَم.

وعلى العكس مّما يبدو للوهلة األولى، فقد يشـير ارتفاع حاالت االستشـهاد الذاتية إلى سمة 

إيجابيّة في تطّور القدرات البحثيّة. إذ يُمكن أن يشـكِّل داللة على استمرار جهود البحث من قبل 

واضعي المنشورات البحثيّة، وتشكُّل َمدارس بحثيّة، بدالً من التزام قصير األجل بنْشر ُمخرجات 

البحوث يليه انصراف إلى َمهامٍّ وظيفية أخرى، تلي الحصول على شـهادة جامعية، مثالً. وهذه 

تُعتبَر سـمة من سـمات المراحل المبّكرة في تطّور قدرات البحث الوطنية. بكلمات أخرى، يُمكن 

اعتبار النسـبة المتزايدة لحاالت االستشـهاد الذاتية إلى جميع حاالت االستشـهاد في منشورات 

البلدان العربيّة مؤّشـراً على اسـتمرارية الجهود البحثيّة واالتّجاه نحو البناء على أنشطة البحث 

السابقة بدالً من أن تكون وسيلة لترويج الذات. 

نسـبة حاالت االستشـهاد الذاتي إلی کّل حاالت االستشھاد الخاّصة بالمنشورات 
البحثّية الصادرة عن البلدان العربّية وبلدان العالَم
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0.12

0.17

0.22

0.27

0.32

0.37

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

ُيسِهم ارتفاع 
مستويات األمّية 
األبجدّية في ُجزر 
القمر وجيبوتي 
والصومال في 
انتشاٍر محدود 
لُمدخالت الِعلم 

والتكنولوجيا، ومع 
ذلك، فإّن القدر 
األكبر من اللّوم 
ال بّد أن يعود إلى 
غياب سياسات 

تكفل نْشر 
الَمعارف الِعلمّية 

والتكنولوجية في 
البالد
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3. 4. 1. 6. قيم مؤّشر ِهرش بشأن البحوث التي تُنَشر من قبل الدول العربّية

إّن تحديـد نوعيّة البحـث وأثرها على عمليّات توليد الَمعارف محفـوف بصعوبات عّدة. وقد 

تـّم تطويـر أدوات كثيرة لهـذه الغاية، أحدها مؤّشـر ِهرش )Hirsch(، الذي يسـعى إلى قياس 

عـدد الحاالت التي يتّم بها االستشـهاد بمنشـورة بحثيّة معيّنة من قبل باحثين ناشـطين ضمن 

التخّصصات ذاتها أو في تخّصصات ُمجاورة لها23. ويعرض الجدول )3.11( قيَم هذا المؤّشـر 

بشـأن البلدان العربيّة، في ما عدا الصومال، وخمس دول ُمجاورة لها في الشرق األوسط لغرض 

الُمقارَنة. وتغطّي البيانات الواردة في هذا الجدول فترة طويلة نسـبيّاً، تمتّد بين العامين 1996 

و2015. وتستند التصنيفات الواردة في العمود األّول من الجدول إلى بيانات ُوضعت بشأن 141 

من البلدان التي توافرت بشأنها بيانات االستشهاد.

قيم مؤّشر ِهرش
2015 – 1996

تصنيف الدول 
وفقاً لقيم مؤّشر 

ِهرش31996 – 2015

تصنيف الدول بناء 
على حجم منشوراتها 

البحثّية4

1068555الجزائر

55138110البحرين

13213208جزر القمر

18203195جيبوتي

1845142مصر

5913185العراق

1128166األردن

1088470الكويت

1386368لبنان

51145113ليبيا

32177173موريتانيا

1297156المغرب

919580ُعمان

60129111فلسطين

869877دولة قَطر

1954344السعودية

7012099سودان

81102101سورية

1237553تونس

بصورة أدّق، يشير مؤّشر ِهرش، الذي يُشار إليه أحياناً بمؤّشر )H(، إلى عدد المقاالت المنشورة )H( التي تلّقت عدداً من   23

االستشهادات يساوي المقدار )H( خالل فترة معيّنة. وعندما يطبَّق المؤّشر على مستوى المؤلفين، فإنّه يمثِّل ِمقياساً 

لكلٍّ من اإلنتاجيّة والتأثير الذي يميّز منشوراتهم. ويستند هذا المؤّشر إلى مجموعة من األوراق األكثر استشهاداً للمؤلّف 

وعدد حاالت االستشهاد التي وردت في منشورات أخرى.

قَيم مؤّشـر ِهـرش والترتيب الُقطرّي للبلدان العربّية باإلضافة إلى خمسـة بلدان 
ُمجاورة في الشرق األوسط

جدول رقم 3-11

باستثناء قلّة قليلة 
فقط من البلدان 
العربّية، ُتنَجز 
معظم أنشطة 

البحث الِعلمّي من 
جانب مؤّسسات 
التعليم العالي، 

التي يعاني كثيٌر 
منها من محدودّية 

الَموارِد وقصور 
اإلدارة، على الّرغم 
من تضّخم تعداد 

العاملين في 
صفوف أجهزتها 

اإلدارّية
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1307061اإلمارات 

50149121اليمن

دول مجاورة للمقارنة

1277471قبرص

1994222إيران

5361623إسرائيل

8399مالطا

2963720تركيا

http://www. :المصدر: اسـتناداً إلى معلومات من قاعدة بيانات إلسـيفير. تحميل في تشـرين األّول )أكتوبر( 2016 من
scimagojr.com/countryrank.phpyear=1996

وتتـراوح قيَم مؤّشـر ِهرش للبلـدان العربيّة بين 50 بالنسـبة إلى اليمن و195 بالنسـبة إلى 

السـعودية. وتحتّل مصر المركز الثاني بيـن البلدان العربيّة من حيث تأثير منشـوراتها البحثيّة، 

بقيمة لمؤّشر ِهرش بلغت 184. في جميع األحوال، فإّن المنشورات البحثيّة التي ُوضعت من قبل 

الباحثين في البلدان المجاورة المدرجة في هذا الجدول تمتلك عوامل تأثير تتجاوز تلك التي يمتلكها 

معظم البلدان العربيّة؛ بلغت 536 و296 و199، على التوالي في ما يتعلّق بإسرائيل وتركيا وإيران.

وتُشـير المعطيـات التـي يعرضها الجـدول )3.11( إلـى أّن الزيادة الملحوظـة في تعداد 

منشـورات البحوث التي تصدرهـا البلدان العربيّة خالل العقد الماضي لـم يصاحبها ارتقاء في 

األثـر الناجم عنها. وهكذا، تمتلك السـعوديّة ومصر فقط قيَماً لمؤّشـر ِهـرش تُقارب ما أحرزته 

إيران، في حين أّن بقية البلدان العربيّة تمتلك قيماً أدنى بكثير لهذا المؤّشر. وبينما ما يزال أمام 

كّل من إيران وتركيا إحراز المزيد من التقّدم قبل الوصول إلى المتوّسـط   العالَمي، فإّن إسـرائيل 

وتركيا تقفان في طليعة بلدان الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيا، على التوالي، من حيث قيمتَي 

مؤّشـر ِهـرش العائدتَين لمنشـوراتهما البحثيّة خالل الفتـرة 1996 – 2015، حيث بلغتا 536 

و296، بالترتيب ذاته.

وباسـتثناء سـتّة بلدان فقط هي السـعودية ومصر ولبنان واإلمارات والمغرب وتونس، فإّن 

البلدان العربيّة تقع ضمن شـريحة تضّم ثلثَي بلدان العالَم األدنى تأثيراً وفقاً لقيَم مؤّشر ِهرش. 

بينما تحقِّق ثالثة من البلدان الُمجاورة لها، هي إسـرائيل وإيران وتركيا، المراتب 16 و42 و37، 

على التوالي، بين بلدان العالَم. أي أّن البلدان الثالثة الُمجاورة وصلت إلى شـريحة 20 في المائة 

من البلدان األعلى تأثيراً وفقاً لمؤّشر ِهرش.

ومن ناحية أخرى، يبدو أّن تصنيفات مؤّشر ِهرش لجميع البلدان العربيّة تقريباً قد تحّسنت، 

وإن كان ذلك بمقدار أقّل بكثير مّما سّجلته جاراتها األقرب، إسرائيل وتركيا وإيران.24 حيث تشير 

السجاّلت إلى أّن ثمانية بلدان عربية، هي مصر واألردن ولبنان والمغرب وقطر والَمملكة العربيّة 

نت تصنيفاتها وفقاً لمؤّشر ِهرش بزيادات  السعودية وتونس واإلمارات العربيّة المتّحدة، قد حسَّ

تساوي أو تزيد على 20 مرتبة، بينما حقَّقت السعودية، والمغرب، ومصر، مكاسب إذ تمّكنت من 

االرتقاء بمقدار 51 و37 و36 مرتبة على التوالي.

وكانت الزيادة األعلى في قيمة المؤّشر بين جميع الدول العربيّة من نصيب السعوديّة، ما عزَّز تصنيفها بمقدار 51 مرتبة،   24

ومع ذلك، فقد فاقت الَمكاسب التي تمّكنت إسرائيل وتركيا، التي تقدر بـ 80 و59، على التوالي، ما حّققته السعوديّة.

ع أن  من المتوقَّ
يكون الَمبلغ 

ص لتنفيذ  المخصَّ
بَرامج سياسة 

للِعلم والتكنولوجيا 
واالبتكار 

ومشروعاتها في 
األردن، والذي 

ُيعادل 14 مليون 
دوالر أميركي، أقّل 
من الاّلزم لبلوغ 
األهداف العديدة 
والمعّقدة التي 
تطرحها وثيقة 

أولوّيات البحوث 
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ويتّفـق هذا التقييم مع نتائج سـابقة تضّمنها تقرير نشـرته مؤّسسـة طومسـون رويترز 

للعلـوم25، تنـاَول أثر االستشـهاد النسـبي لثالثة بلدان عربية في الشـرق األوسـط، هي مصر 

واألردن والسـعودية، فضـاًل عن إيران وتركيا26. فبُمقارَنة قيَم مؤّشـر ِهـرش التي حّققتها هذه 

البلـدان علـى مدى فترات متتاليـة وُمتداخلة بين عاَمـي 1990 و2009، يذكر هـذا التقرير أّن 

متوّسـط   أثر االستشـهاد لجزء كبير من البحـوث التي أجريت في المنطقة ظّل دون المتوّسـط   

دت قيمته عند 1.0. ومع ذلك، وكما يشـير هذا التقرير، فـإّن االتّجاه العاّم  العالَمـي، الذي ُحـدِّ

ينحو إلى تزايد قيَم المؤّشـر في سـائر أنحاء العالَم. ووفقاً لهذا التقرير، فقد وقَعت قيَم التأثير 

النسبّي للمنشورات البحثيّة في البلدان الخمسة المذكورة أعاله بين 0.44 و0.52، حيث أحرزت 

مصر أكبر الَمكاسـب وتلتها تركيا ثّم إيران، بينما حلّت السـعودية واألردن، في المركَزين الرابع 

والخامس، على التوالي. باختصار، خلص هذا التقرير إلى أّن المنشورات البحثيّة التي أصدرتها 

مصـر والسـعودية واألردن، حقَّقت أثراً أكبـر بكثير في العـام 2009 عّما كانـت تُحِدث بدايَة 

تسعينيّات القرن الماضي.

في العام 2017، ووفقاً لتقييم مؤّسسة كالريفت اناليتكس Clarivate Analytics الُمنبثقة 

عن وكالة طومسـون رويتـرز Thomson Reuters، والتي تعتمد على اختيـار الباحثين األكثر 

استشهاداً بابحاثهم، فإّن قائمة هكذا باحثين تتضّمن ثمانية باحثين عرب من أصل 3538 باحثاً 

من دول العالَم الُمختلفة، منهم ثالثة من األردن في مجال الرياضيّات، واثنان من الجزائر، وواحد 

من مصر، وواحد من المغرب، وواحد من تونس. وقد احتلّت جامعة هارفرد األميركية المركز األّول 

في هذه القائمة بـ 159 عالِماً، تليها جامعة ستانفورد بــ 64 عالِماً. كما حظيت القائمة بزيادة 

ملموسـة لعدد الُعلمـاء الصينيّين الذين زادت نسـبتهم بــ 34 % عن العـام الماضي، واحتلّت 

الصين المركز الثالث في القائمة بعد الواليات المتّحدة وبريطانيا.

3. 4. 2. التخّصصات التي تستهدفها منشورات الباحثين في البلدان العربّية

نادراً ما تُعالِج الَمراجع الُمتاحة تفاصيل بناء القدرات الوطنية ضمن مجاالت بحثيّة محّددة. 

إاّل أّن الدراسـات االسـتقصائيّة التـي أجرتها دول عربيّـة، مثل لبنان واألردن اسـتعداداً لصياغة 

سياسـاتها الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار، تؤكّد أهّمية ُمعالجة مسائل ملّحة في مجاالت 

تتميّـز بأولويّتهـا من أجل تحقيق التنمية مـن خالل تكوين مجموعات بحثيّة نشـطة، وغالباً ما 

تتضّمن هذه المجاالت أداء القطاَعين الزراعي والصناعي وشـؤون الطّاقة والمياه والبيئة. وكثيراً 

ما تُبرز التوجيهات الصادرة ضمن مشـاريع السياسـات الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

فروعاً معيّنة من العلوم وأنشـطة التطوير التكنولوجّي كمجاالت ذات أولويّة. مع ذلك، وألسـباب 

متنّوعة، ال يتّفق توزّع منشورات البحوث دائماً مع نتائج االستقصاء وال مع توجيهات السياسات 

الوطنية. ويتمثّل أحد أسـباب هذا التباين بأّن الباحثين، والسـيّما أولئك الذين أنجزوا دراسـاتهم 

العليا في مؤّسسـات البلدان المتقّدمة، قد يواصلون العمل وينشـرون مـن ضمن المجاالت التي 

25 Global Research Report, Exploring the Changing Landscape of Arabian, Persian and Turkish 

Research. J. Ad a m s  et al.; February 2011. Thomson Reuters Science. ISBN: 1–904431–27–5.

آدامز   .J والتركيّة،  والفارسيّة  العربيّة  للبحوث  المتغيّر  المشهد  استكشاف  العالَمّي،  البحث  رير  ق ت ي  ف  )2( الجدول   26

.5-27-904431-ISBN: 1 العلوم  عن  رويترز  طومسون  تقرير   .2011 ر(  ي ا ر ب )ف شباط  وآخرون؛ 

يقوم المجلس 
الوطنّي للبحوث 
الِعلمّية في لبنان 
بَدور رئيس في 
دعم البحوث 

داخل جامعات 
لبنان الحكومّية 

والخاّصة، ويهدف 
َبرنامج المجلس 

لَدعم البحوث، الذي 
أُطلق في العام 

1962، إلى تقديم 
الّدعم لألنشطة 

البحثّية الجاّدة في 
هذه الجامعات 

والَمراكز البحثّية 
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تلّقـوا تدريبهـم ضمنها، وهو ما قـد ال يتّصل مطلقـاً باألولويّات الوطنية، كمـا تنّص وثائق أو 

مشـاريع السياسـات الوطنية. ونـادراً ما يرتبط الّدعـم الذي تقّدمه بعـض الجامعات لألبحاث 

الِعلميّة التي تتّم بين جدرانها باألولويّات الوطنية.

تلّخص الفقرات التالية نتائج التقرير المذكور أعاله الذي نشر في العام 2011 27. ويلي ذلك 

تحليل موجز للمنشورات الُمفهرسة في قاعدتَي بيانات نيتشر إندكس وسيماغوجر، على التوالي.

3. 4. 2. 1. تخّصصات األبحاث في دول عربّية ُمنتقاة 

استناداً إلى دراسة استقصائيّة للمنشورات البحثيّة في مجموعة واسعة من المجاّلت الدولية 

والمحّكمة، خلص تقرير مؤّسسـة طومسـون رويترز للعلوم إلى أّن العلوم الهندسية والزراعية 

كانت من بين المجاالت التي أسهم فيها العلماء العرب بأكبر نصيب عالَمي من المنشورات خالل 

السـنوات 2005 – 2009. كمـا يُبَيّـن هذا التقرير أّن المنشـورات البحثيّة من البلـدان العربيّة 

في الشـرق األوسـط في مجاالت العلوم الزراعية، تزايدت وكان معّدل تناميها بين أعلى معّدالت 

نمّو الّنتاج البحثّي العالَمّي28. كما شهدت مجاالت الطّب السريري والكيمياء والرياضيّات وعلوم 

الكمبيوتر، وبخاّصة ِعلم األحياء الدقيقة نمّواً كبيراً خالل السـنوات الخمس التي سـبقت تاريخ 

هـذا التقريـر. وحتّى ضمن مجاالت العلـوم االجتماعية التي ال تزال تحتـّل مرتبة أدنى من حيث 

اهتمـام الباحثين العرب ُمقارنًة بمجاالت أخرى من البحوث، تظهر المنشـورات البحثيّة معّدالت 

مرتفعة من النمّو في بلدان الشـرق األوسـط التي شـملها تقرير طومسـون رويترز. إاّل أّن هذا 

التقرير يتناول ما نشـر من قبل إيران وتركيا أيضـاً من ضمن مجاالت العلوم االجتماعية، ولذا ال 

يُمكن األخذ به كمؤّشر من أجل نمّو فائق لهذه المنشورات من قبل الدول العربيّة. كما أّن العلوم 

االجتماعية انطلقت من بداية خفيضة للغاية، وما زالت لعدٍد من األسـباب تمثّل مجاالً ُمهمالً من 

ضمن أنشطة البحث في   البلدان العربيّة.

3. 4. 2. 1. 1. تقرير مؤّسسة طومسون رويترز للعلوم

م الجدول )3.12(، الذي يسـتند إلى التقريـر المذكور أعاله، معلومات عن التخّصصات  يقدِّ

التي تناولتها المنشـورات البحثيّة التي أجريت خالل الفتـرة 2005-2009 من قبل ثالثة بلدان 

عربية، هي مصر واألردن والسعودية، التي تُعّد من بين أكثر نشاطاً بإنتاج المنشورات الِعلميّة من 

بين الدول العربيّة، مقارنًة بكلٍّ من إيران وتركيا. ويتضّمن معطيات رقمية عن نِسبة المنشورات 

الصادرة عن باحثين في كلٍّ من الدول المذكورة من بين المجاالت العشرة األولى التي نشرت تلك 

الدول األبحاث ضمنها.

ومـن أبـرز ما يعرضه الجدول )3.12( النِّسـب الضئيلة التي أسـهمت بها البلـدان العربيّة 

الممثَّلة ضمنه بالمنشـورات العالَمية في مجاالت الطّب والبيئة وعلوم الحاسوب. فحّصة البلدان 

العربيّة الثالثة مجتمعًة في المنشورات العالَمية التي صدرت عن هذه الدول في المجاالت الطبّية 

تقّل من عشرة في المائة مّما حّققته إيران وتركيا مجتمعتَين.

َموقع نيتشر ريسرتش. تّم إنزال البيانات المذكورة في نيسان )أبريل( العام 2016 من الَموقع:  27

http://www.natureindex.com.

ص من ِقبل الجهات المختّصة لألبحاث  تتناقض هذه النتيجة مع مالحظات وردت سابقاً حول مستويات الّدعم المخصَّ  28

ضمن العلوم الزراعيّة. ومّما قد يبرِّر بعضاً من هذا التناقض أّن بعض البلدان العربيّة يستضيف مراكز إقليميّة ودوليّة 

لألبحاث الزراعيّة ينشر العاملون لديها نتائج أنشطتهم البحثيّة من دون الحاجة لتلّقي تمويل من حكومة البلد الُمضيف.

تشير ُمراجعة 
الِمَنح البحثّية التي 

قّدمها المجلس 
الوطنّي للبحوث 
الِعلمّية للباحثين 

في الجامعات 
اللّبنانية إلى أّن 
متوّسط الِمنحة 

السنوية لكّل 
مشروع بلغت منذ 
بداية العام 2000 
حوالى 10,000 
دوالٍر أميركي؛ 

في حين تضاَعف 
متوّسط   الِمنحة 

لكّل مشروع 
منذ العام 2017، 

نتيجة تطبيق 
راكة مع  مبدأ الشَّ
الجامعات، ليبلغ 
حوالى 20,000 
دوالٍر أميركّي 
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-0.57-0.710.35-0.34-0.310.400.640.660.480.32مصر

0.150.11--0.150.090.160.100.070.12-0.11-0.13األردن

0.310.15-0.160.260.220.13---0.320.140.150.19السعوديّة

1.710.79--0.601.05--1.160.761.681.191.190.93إيران

-1.252.22-2.841.29-1.341.672.872.171.82-1.3تركيا

المصدر: الجدول )2( في تقرير البحث العالَمي، استكشـاف المشهد المتغّير للبحوث العربّية والفارسّية والتركّية، 
ISBN: 1-904431-27-5 .ج.آدامز وآخرون)شباط / فبراير2011(، تقرير طومسون رويترز عن العلوم

مت من بين المنشـورات  مـن ناحيـة أخرى، فإّن اإلسـهامات البحثيّة الكبيرة نسـبيّاً التي قدِّ

العالَميـة في مجال الصيدلة ال تتناسـب مع االهتمام المكرَّس للمنشـورات في المجال األوسـع 

الـذي يتضّمن العلـوم الطبّية. وهنا تجدر الُمالحظة أّن مصر، مع بعض البلدان العربيّة األخرى، 

ُمسـتهَدفة من عـدٍد من الشـركات الصيدالنية البـارزة والمتعّددة الجنسـيّات إلجـراء التجارب 

السـريرية المتقّدمة على العقاقير التي تطّورها هذه الشركات. وتُعلن شركات وسيطة، في مصر 

مثـالً، عن عالقات وثيقة لها مع إدارات الجامعات من جهة، ومع الشـركات الصيدالنية، من جهة 

ثانيـة. وتدعو الباحثين السـتخدام خبراتها من أجل إجراء اختبارات سـريرية للعقاقير التي يتّم 

تطويرها في الخارج. أنظر اإلطار )3.4(. وبالتالي، ِمن المرّجح أن يتّم نْشر نتائج البحوث التي 

ربّما يتّم تأليفها باالشـتراك مع الباحثين في الجامعات والمشـافي التّابعة لها، وذلك من دون أن 

يتوافر أثٌر لَمقادير ُمكاِفئة من األبحاث الطبّية من جانب آخر29.

وال تندرج علوم الحاسوب ضمن التخّصصات التي أسهمت بها مصر بصورة كافية لكي تَُصّنف 

من بين التخّصصات العشرة األولى ضمن حّصتها من المنشورات البحثيّة في جميع أنحاء العالَم. 

كذلك لم تُكن العلوم البيئية ضمن هذه الزمرة من التخّصصات بالنسـبة إلى مصر أو السـعودية. 

بينما تقع المنشورات التي أنجزها باحثون من األردن في مقّدمة قائمة التخّصصات هذه. 

ومـن بيـن العلوم األساسـية، يبدو أّن الكيميـاء حظيت باهتمـاٍم أكبر مّما نالتـه الفيزياء. 

وفضـالً عن ذلك، يبـدو أّن الرياضيات ممثَّلـة بصورة جيّدة ضمن البحوث التي نُشـرت خالل 

الفترة 2005 – 2009.

29 Industry-sponsored clinical drug trials in Egypt: Ethical Questions In A Challenging Context, 

JUNE 2016. A joint study by Berne Declaration, Centre for Research on Multinational 

Corporations )SOMO(, Wemos Foundation, Egyptian Initiative for Personal Rights and Shamseya 

for Innovative Community Healthcare Solutions. Published by Raphaël de Riedmatten.

اإلسهام في المنشورات العالمّية من قبل ثالثة بلدان عربّية ُمقارنًة بإيران وتركيا 
في مجاالت البحوث المختلفة التي تمثَّل فيها الدول )%(

جدول رقم 3-12

تحظى 
المشروعات 

البحثّية المطّولة 
الهادفة إلى 

ُمعاَلجة ُمشكالت 
ُتواِجه قطاعات 

الصناعة 
والزراعة والصّحة 
العاّمة والتنمية 

الُمستداَمة، بدعٍم 
سنوّي من المجلس 

الوطنّي للبحوث 
الِعلمّية في لبنان 
يصل أحيانًا إلى 
40,000 دوالر 

أميركي، وبخاّصة 
المشروعات التي 

ترعاها َبرامج 
أوروبّية
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البحوث العلمّية والتعليم العالي 
رافعة االبتكار والتنمية

وكما يشير الجدول )3.12(، فإّن حّصة البلدان العربيّة الثالثة الُمدرجة ضمنه من المنشورات 

العالَمية في مضمار الهندسـة هي واحدة من أعلى النِّسـب بين جميع التخّصصات األخرى. ومع 

ذلـك، فإنّهـا تصل إلى ربع حّصة كلٍّ من إيران وتركيا مّما نُشـر في هـذا المضمار من ِقبل دول 

العالَـم. وقد وقعـت أعلى ِحصص مصر مـن المنشـورات البحثيّة في العالَم من ضمن خمسـة 

تخّصصات هي الصيدلة وعلوم المواد والكيمياء والهندسـة والبيولوجيا الميكرويّة بِنسب بلغت 

0.71 و0.66 و0.64 و0.57 و0.35، فـي المائة على التوالي. في حين أّن الحّصة األعلى في ما 

يخّص األردن كانت في العلوم الهندسـيّة بنسـبة تبلغ 0.15 في المائة، تليها الرياضيّات والبيئة 

بحّصتَين تسـاويان 0.13 في المائة، ومن ثّم الصيدلة بنسبة 0.12 في المائة، وعلوم الحاسوب 

والكيمياء، بنسـبة تساوي 0.11 في المائة من المجموع العالَمي لكلٍّ من هَذين التخّصَصين. أّما 

التخّصصات الخمسـة األولى الخاّصة بالسـعودية، فقد تضّمنت الرياضيّات والهندسـة والطّب 

والصيدلـة وعلوم المواد بِنسـب تُقـارب 0.32 و0.31 و0.26 و0.22 و0.19 فـي المائة، على 

التوالي. وعلى النقيض من ذلك، تقع العلوم الهندسـيّة بين أعلى خمسة تخّصصات التي حقَّقت 

ضمنها كلٌّ من تركيا وإيران ِحصصاً مرتفعة من المنشورات بالنسبة إلى ما نُشر ضمنها في دول 

العالَـم، تقارب 2.22 و1.71 في المائة على التوالي. كما حقَّق هذان البلدان أيضاً نِسـباً مرتفعة 

من منشـورات العالَم في الزراعة تقارب 1.19 و2.87 في المائة على التوالي، وفي الطّب بنسب 

بلغـت 0.66 و2.84 فـي المائة، على التوالي. من جهة أخرى، لم تُكن المنشـورات ضمن العلوم 

الجيولوجيـة من التخّصصات العشـرة األولى فـي حالة تركيا وإيران، بينما احتلّت المنشـورات 

ضمن هذه العلوم في مصر واألردن المرتبة الثامنة وفي السعودية المرتبة السادسة ضمن قائمة 

االختصاصات العشرة األولى التي تنشط األبحاث ضمنها في ما يخّص كاّلً من هذه البلدان.

شـهدت العقود القليلـة الماضية تحواّلً كبيراً في األماكـن التي يتّم ضمنها إجراء التجارب السـريريّة لألدوية 

التي تمّولها شـركات األدوية متعّددة الجنسـيّات؛ وذلك بحيث أضحت تلك الشركات تستهدف عدداً من البلدان 

الُمنخفضة والمتوّسطة الدخل، بما في ذلك بعض بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

ويـورد تقريٌر صـدر مؤّخراً عدداً من العوامل التـي جعلت مصر على وجه الخصـوص، واحدة من الوجهات 

األكثر جاذبيّة لالختبارات التي تجريها شركات األدوية متعّددة الجنسيّات خارج البلدان التي تتّخذ منها مقرّات 

لعملها. وفضالً عن البنى األساسية المقبولة للبحوث في مصر، فإّن تعداد سّكانها، وانخفاض تكاليف البحوث، 

وعـدم كفايـة النُّظم التي تفرضهـا الدولة لحماية حقوق المرضـى، تجعل هذا البلد َمـالذاً ُمالئِماً لالختبارات 

السريريّة التي ترعاها هذه الشركات.

ويعرض الموقع اإللكتروني لسـنترواتش )Centerwatch(، وهي شـركة مهّمتهـا الُمعلَنة توفير المعلومات 

حـول التجارب السـريريّة لكلٍّ من المتخّصصين في البحث السـريرّي والمرضى33، قائمـة بعدٍد من البلدان 

العربيّة التي يتّم ضمنها إجراء ما مجموعه 334 من التجارب السريريّة ضمن نطاق دولّي.

ومـع ذلـك، تجدر اإلشـارة إلى أنّه فـي الوقت الذي ربّما تسـهم فيه البحـوث الصيدالنيّة فـي تعزيز الصّحة 

العاّمـة في البلـدان الُمضيفة لمثل هذه االختبارات، فإّن قصور اللّوائح التي تهدف إلى حماية حقوق المرضى 

واألسـاليب المتّبعـة لتطبيقهـا حتّى عندمـا تتميّز بعناصر إيجابيّـة ال بّد أن يجعل البعض مـن هذه األبحاث 

ُممارسات غير أخالقية، وهذا على األخّص حينما تكون بدائل العقاقير التي يتّم اختبارها مرتفعة الثمن بحيث 

قد ال يتسّنى للكثير من المرضى محدودي الدخل، والذين تفتقر أغلبيّتهم للضمان الصّحي، ابتياعها. عدا ذلك، 

فإّن انخفاض مسـتوى الوعي والثقافة الصّحية لدى شـرائح عريضة من المجتمع تضيف إلى السلبيّات التي 

تعانيها االختبارات السريريّة في البلدان النامية.

التجارب السريريّة الدولّية التي أجريت في البلدان العربّية إطار رقم 3-4

خالل الفترة 1996 
– 2015، َنشر 

باحثون في البلدان 
العربّية ما يقارب 

560 ألف ورقة 
بحث، وهو ما يمّثل 

1.37 في المائة 
فقط من إجمالي 

عدد الوثائق 
البحثّية المنشورة 
في ُمختلف دول 

العاَلم
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3. 4. 2. 1. 2. معطيات قاعدة البيانات نيتشر إندكس

تتضّمن قاعدة البيانات نيتشـر إندكس Nature Index30 المختّصة بتتبّع ما يُنشر من أوراٍق 

ِعلميّة في مجموعة من الدوريّات المرموقة والمحّكمة، سجاّلت محّدثة حول المنشورات البحثيّة 

التي تصدرها مؤّسسـات البحث في بلدان العالَم في سـائر التخّصصات. وتستند قاعدة البيانات 

هذه إلى ما يُنشر من ضمن 68 من الدوريّات المرموقة في مجال اختصاصها. وتشمل محتويات 

قاعدة البيانات هذه اإلشـارة إلى االنتماءات الوطنية والمؤّسسية للمؤلّفين، وتوفِّر وسائل لرصد 

نواتج البحوث ضمن أربعة مجاالت عريضة من البحوث الِعلميّة: الكيمياء، وعلوم األرض والبيئة، 

وعلـوم الحياة، والعلـوم الفيزيائيّة. كما أّن البيانات التي توفّرها قاعـدة البيانات هذه تمكِّن من 

ُمقارَنـة ما تُنتجه المؤّسسـات الجامعيّة وَمراكـز البحث والبلدان في جميع أنحـاء العالَم أو في 

منطقة معيّنة، ضمن التخّصصات المذكورة أعاله.

يعـرض الجدول )3.13( خالصة نتائج اسـتجواب محتويات قاعدة بيانات نيتشـر إندكس 

المتعلّقة بعشرة بلدان عربية تمّكنت من نشر أكثر من 10 منشورات بحثيّة خالل العام 2015 في 

الدوريّات التي تغطّيها قاعدة البيانات. وقد استهدف هذا االستجواب األوراق المنشورة من ضمن 

مجاالت االختصاص العريضة المذكورة أعاله. وتشـير البيانات الواردة في هذا الجدول بوضوح 

إلـى أّن السـعودية تحتّل مكانـة رائدة من حيث العـدد اإلجمالي للمواد المنشـورة في المجاّلت 

الِعلميّـة التي تغطّيها قاعدة البيانات، تتبعها مصر مـع كّل من المغرب وقطر واإلمارات العربيّة 

المتّحدة ولبنان وتونس واألردن والجزائر والعراق بالترتيب ذاته. ويبيّن الجدول )3.13( المركز 

الذي تحتلّه السـعودية بالنسبة إلى تعداد منشوراتها الِعلميّة في المجاّلت الدوليّة المحّكمة التي 

تغطّيها قاعدة البيانات، وكذلك النسـبة المرتفعة من اإلسهامات التي يقّدمها الِعلميّون العاملون 

في مؤّسسات البحث السعودية، كما ينّم عنها التعداد الكسرّي للمنشورات البحثيّة. ويفترض أن 

يتضّمن ذلك هؤالء العاملين األصيلين ضمن هذه المؤّسسات أو َمن أعلنوا انتماءهم لها.

التعداد الكسري للمنشورات تعداد المنشورات  

115.8 545 السعودية

12.4 134 مصر

6.1 88 المغرب

8.7 74 قطر

5.5 28 لبنان

4.4 26 تونس

1.8 16 األردن

3.5 15 الجزائر

15.4 15 اإلمارات

1.8 12 العراق

التي أنشأتها نيتشر ريسرتش )Nature Research(، وهي أحد أذرع مؤّسسة نيتشر )Nature( المختّصة بالنَّشر في   30

العلوم. مجاالت 

تعـداد المنشـورات البحثّية التي نشـرتها عشـرة بلدان عربّية خـالل العام 2015 
ضمن 68 َدوريّة مرموقة تغطيها قاعدة بيانات نيتشر إندكس

جدول رقم 3-13

خالل الفترة 1996-
2016، قارب 

العدد اإلجمالّي 
للمنشورات التي 
أنتجتها البلدان 
العربّية كلّها 70 
في المائة مّما 

تمّكنت إيران وتركيا 
لوحدهما من 

إنتاجه خالل الفترة 
ذاتها
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تجدر اإلشـارة إلى أّن عبارة »تعداد األوراق« Article Count التي تَرد في الجدول )3.14( 

تشـير إلى عدد األوراق التي أسهم بها باحث من بلٍد ما، حيث يساوي تعداد األوراق المقدار 1.0 

ٌف أو أكثر للمقالة ينتمـي إلى ذلك البلد، بصرف النَّظر عن عدد الباحثين من البلدان  إذا كان مؤلِـّ

األخرى الذين أُدرجوا كمؤلّفين ُمشـاركين. وهكذا، فإّن األرقام المعروضة في العمود الثاني من 

هذا الجدول تشـّكل في الواقع مقياسـاً معقوالً لنشـاط البحث الِعلمّي الذي يضطّلع به مؤلِّفون 

ذ بالكامل من جانب باحثين أو مؤّسسـات تقع  من بلٍد معيّن، ولكّنه ال يعني أّن جهود البحث تنفَّ

 Fractional Counts »ضمـن ذلك البلد. ومن ناحية أخرى، يشـير ُمصطلح »التعداد الكسـرّي

الوارِد في العمود الثالث من هذا الجدول إلى عدد األوراق المنشورة من قبل بلد معيّن مع مراعاة 

النسـبة المئويّة للمؤلّفين من مؤّسسـات داخل ذلك البلد أسـهموا بتأليف الورقة الُمعتبرة. ومن 

النقـاط المهّمـة التي يجب أخذها فـي االعتبار هنا أنّه عند حسـاب التعداد الكسـرّي، يُعتبر أّن 

جميع المؤلِّفين قد أسـهموا بالتساوي بإنجاز الورقة الُمعتبَرة. ومن الواضح أّن القيمة القصوى 

لمكّونات التعداد الكسرّي التي يُمكن ألّي ورقة حيازتها يجب أن تساوي 1.0. 

التعداد الكسري المرّجح5 التعداد الكسري تعداد المنشورات البلدان

بلدان المشرق  العربّي  

101.09 103.84 450 السعوديّة

8.29 11.49 68 قطر

11.86 16.26 74 اإلمارات

3.99 6.45 28 لبنان

0.89 1.04 13 العراق

1.40 1.51 12 األردن

2.68 2.76 11 الكويت

0.87 0.87 5 ُعمان

0.29 0.29 4 فلسطين

0.11 0.11 2 اليمن

0.05 0.05 1 سورية

بلدان شمال إفريقيا العربّية

10.01 13.19 136 مصر

6.92 7.79 81 المغرب

3.01 3.54 22 تونس

1.91 2.19 16 الجزائر

0.11 0.11 2 السودان

0.04 0.04 1 ليبيا

0.07 0.07 1 موريتانيا

دول مجاورة

12.38 12.86 67 قبرص

514.75 582.5 1192 إسرائيل

59.72 72.55 337 تركيا

68.88 87.92 184 إيران

منشـورات البحـوث التي أعّدتهـا البلدان العربّيـة خالل الفترة مـن 1 أيّار )مايو( 
2015 إلى 30 نيسان )أبريل( 2016

جدول رقم 3-14

زادت حّصة تركيا 
من الِنتاج العاَلمي 

للمنشورات 
البحثّية ثالثة 

أضعاف، وذلك من 
0.7 في المائة في 
العام 2000 إلى 

1.9 في المائة في 
العام 2009، ونمت 
حّصة إيران بمعّدل 
أعلى من أقّل من 

0.2 في المائة إلى 
1.3 في المائة 

خالل العقد نفسه، 
بينما أظهرت مصر 
والَمملكة العربّية 
السعودّية تزايدًا 
أقّل وتيرة، خالل 

العقد نفسه
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3. 4. 2. 2. منشورات البحوث العربّية ضمن أربعة من مجاالت العلوم

تلقي الفقرات التالية نظرة إلى منشـورات الباحثين العرب في عشرة بلدان عربية تمّكنت من 

نشر أكثر من 10 مقاالت خالل العام 2015، في الدوريّات التي تغطّيها قاعدة البيانات المذكورة 

أعاله، وذلك بغية التوّصل إلى ما يتسّنى من مؤّشرات حول بناء القدرات البحثيّة بعاّمة، وتحديد 

المجاالت التي تمّكن بعض هذه البلدان من إقامة قدرات ملموسة ضمنها. 

 وبما أّن عدد المقاالت المنشـورة من قبل السـعودية في الدوريّات المذكورة أعاله يزيد على 

ل تناول منشوراتها على حدة. وكما يشير  ما نشرته البلدان العربيّة األخرى مجتمعًة، فمن المفضَّ

الجدول )3.15(، فإّن أنشطة البحوث السعودية في مجالَي الكيمياء والعلوم الفيزيائية فاقت ما 

أُنجز في مجاالت علوم الحياة وكذلك علوم األرض والبيئة. حيث استأثر المجاالن السابقان بنسبة 

78 في المائة من جميع المنشورات، في حين شكَّلت المنشورات في الحقول الُمختلفة التي تقع 

ضمـن مجـال الكيمياء وحدها ضعف عدد المنشـورات في مجاالت علـوم الحياة وعلوم األرض 

والبيئة. كذلك فإّن التعداد الكسـرّي للمنشـورات، يشير إلى أّن مشاركة الباحثين السعوديّين في 

إخـراج أوراق البحوث المنشـورة في مجالَي الكيميـاء والعلوم الفيزيائية فاقـت بأضعاف عّدة 

إسهام أقرانهم من المختّصين في مجاالت متّصلة بعلوم الحياة وعلوم األرض والبيئة.

تعداد المنشورات الكسريتعداد المنشورات

السعودية
النسبة 

من 
المجموع

البلدان 
العربيّة
الباقية

النسبة 
من 

المجموع 
%

السعودية

النسبة 
من 

المجموع
%

البلدان 
العربيّة
الباقية

النسبة 
من 

المجموع
%

24144.29922.666.557.419.930.2الكيمياء

العلوم 
الفيزيائية

18333.622551.333.829.235.954.6

10218.78419.28.57.35.48.2علوم الحياة

علوم األرض 
والبيئة

193.5306.87.064.67

Science, Technology, Innovation, and Development in the Arab Countries; Omar F. Bizri. :المصدر
عن قاعدة ُمعطيات نيتشر إندكس.

كما يشير الجدول )3.15( إلى نشاٍط بحثّي ملموس في مضمار الكيمياء والعلوم الفيزيائيّة 

ضمن البلدان العربيّة التسعة الباقية التي يتضّمن معطيات عن منشوراتها. حيث مثَّلت منشوراتها 

ضمـن هَذيـن المجالَين 74 في المائة من المجموع. ومن ناحية أخرى، شـكَّلت المنشـورات في 

علوم األرض والبيئة نسـبة ضئيلة بلغت 7 في المائة من المجموع، في حين تناول ما يقارب من 

ُخمِس تعداد المنشورات البحثيّة مجاالت متعّددة ضمن علوم الحياة. 

يشـير الجدول )3.15( أيضاً إلى أّن تعداد المنشـورات الكسـرّي التي أخرجتها مؤّسسـات 

البحث في جميع البلدان العربيّة العشرة، أي بما يتضّمن السعودية في مضمار العلوم الفيزيائية، 

فاق ما عداه من االختصاصات. يليه تعداد المنشورات الكسرّي في مضمار الكيمياء، حيث يستأثر 

تعداد المنشـورات البحثّية التي أصدرتها السـعوديّة وتسـعة بلـدان عربّية أخرى 
مجتمعة ضمن أربعة مجاالت عريضة من التخّصص عام 2015.

جدول رقم 3-15

ازداد نصيب دول 
مثل العراق واألردن 
وَقطر واليمن من 
اإلنتاج العاَلمي 

للمنشورات 
البحثّية بأكثر 

من الضعف بين 
العاَمين 2000 
و2009، ما يدّل 
على إمكانات 

واِعدة في 
المستقبل
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بنسـب تقارب 30 و23 في المائة من المجموع، في حالة البلدان العربيّة التسـعة والسـعودية 

أيضاً، على التوالي. والاّلفت أّن التعداد الكسـرّي المتعلّق باألبحاث المنشـورة في مضمار علوم 

الحياة من قبل السـعودية يفوق بمراحل التعداد المقابل المتعلّق بالبلدان العربيّة التي يلخّصها 

الجدول )3.15( حول منشـوراتها البحثيّة. كما يؤكّد النظر إلى التعداد الكسـرّي للمنشـورات 

البحثيّـة فـي مضمار علوم األرض والبيئة، من جهة، وفي مضمـار علوم الحياة من جهة أخرى، 

المسـتوى المحدود من النشـاط الذي تناله األبحاث المتّصلة هذه بكلٍّ منهما. ما يستوجب عناية 

خاّصة من قبل استراتيجيّات البحوث المستقبليّة والمخّصصات المكرَّسة لتمويلها. ويكتسي هذا 

األمر أهّمية خاّصة نظراً ألّن البلدان العربيّة تُواجه الكثير من المشكالت البيئيّة، منها على سبيل 

المثال، التصّحر، وتراُجع المسـاحات الحراجيّة، وندرة الميـاه وتلّوثها. وهذا في حين يتوقّع أن 

تُمكِّـن الثروات النفطية والمعدنية التي تمتلكها بعض البلدان العربيّة من اهتمام أعمق وأوسـع 

نطاقاً باألبحاث في مجاالت علوم األرض والبيئة.

3. 4. 3. المنشورات الِعلمّية في الدوريّات العربّية

تصدر الجامعات في عدد من البلدان العربيّة دوريّات خاّصة بها تضّم   منشورات بحثيّة يُسهم 

بهـا الِعلميّون العاملون لديها وفي كثير من األحيان ما ينشـره عاملون في جامعات ومراكز بحث 

أخرى في البلد ذاته والمنطقة. وقد بلغ عدد هذه الدوريّات 141 في العام 2015. ويعرض الجدول 

)3.16( صورة لتوزّع الدوريّات المنشورة في المنطقة على الدول العربيّة المختلفة، مشيراً إلى أّن 

المؤّسسات المصرية تنشر ما يقارب نصف الدوريّات التي نشرتها البلدان العربيّة في العام 2015. 

وتلـي مصَر اإلماراُت التي تنشـر 17 في المائة من المجموع، ثـّم كّل من األردن والَمملكة العربيّة 

السـعودية، بنسـبة 8 في المائة لكلٍّ منهما. وتنشر البلدان المتبّقية نِسباً أقّل بكثير من المجموع. 

والاّلفت أّن المؤّسسـات السعودية تنشر 8 في المائة فقط من إجمالي الدوريّات الِعلميّة في الدول 

العربيّة، حيث يتعارض هذا مع ما تقّدمه من منشورات نُسبت إلى باحثيها في المجاّلت الدوليّة.

 من جهة أخرى، فإّن عدد الدوريّات التي تنشـر من قبل مؤّسسـات مصرية يبدو متّسقاً مع 

موقعها كُمنتج رئيس، بين الدول العربيّة، للمنشورات البحثيّة على صعيد عالَمي. لكْن، وكما يبيّن 

الجدول )3.16(، فقد نَشـرت البلدان العربيّة من الدوريّات الِعلميّة عدداً أقّل بكثير مّما نشـرته 

اثنتان فقط من أقرب جيرانها؛ إيران وتركيا. فقد نَشرت هاتان الدولتان مجتمعتَين 318 َدوريّة، 

مقابل141 َدوريّة فقط نشـرتها جميع البلـدان العربيّة. ومن الجدير بالذكر أّن نصف الدوريّات 

التـي نشـرتها البلدان العربيّة و71 فـي المائة من الدوريّات التي نشـرتها إيـران وتركيا تتمتّع 

بإمكانيّـة النفاذ المفتوح )access open(. بينما تَُقّدر النسـب المناظـرة لبلدان أوروبا الغربية 

والشرقية وأميركا الشمالية 11.1 في المائة و26.4 في المائة و5.3 في المائة، على التوالي. ومن 

الجوانب األخرى الجديرة بالتعليق على مضمون الجدول )3.16( غياب عدد من البلدان العربيّة 

مثل ليبيا وسورية واليمن، فضالً عن العدد الصغير نسبياً من الدوريّات المنشورة من قبل بلدان 

عربيّة أخرى مثل المغرب وتونس والسودان والعراق، وُعمان، وقطر.

إّن الُحكم على نوعيّة الدوريّات التي تنشـرها البلدان العربيّة محفوف بالمصاعب. ومع ذلك، 

فإذا تّم اعتماد مؤّشـرات تستند إلى حاالت االستشهاد، مثل مؤّشر ِهرش ومؤّشر سايماغوجر31، 

م لقياس األثر الخاّص بَدوريٍّة ما من خالل عدد حاالت االستشهاد المرجَّحة  إّن تصنيف سايماغوجر Scimagojr مصمَّ  31
)citations weighted( الوارِدة في َسنة معيّنة لوثائق نُشرت خالل السنوات الثالث السابقة. ويتعيّن الّنظر بتمّعن إلى 
هذا التصنيف على اعتبار أّن مؤّشر ِهرش للدوريّات التي تنشرها مصر يقّل مرتبًة عن ذاك الذي تّم حسابه للبَحرين، وال 

يزيد إاّل قليالً على التصنيف الذي حظيت به الدوريّات اللّبنانية.

زادت تونس 
وجاراتها، الجزائر 
والمغرب، معّدالت 

منشوراتها 
السنوّية في 

الدورّيات المحّكمة 
من أقّل من ألف 

منشور في العام 
1996 إلى أكثر 
من خمسة آالف 
منشور في العام 

2014
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فإّن المؤّشر األخير يضع المجاّلت الُمنتَجة في مصر في المتوّسط   في أعلى قائمة بجميع المجاّلت 

التي تنتجها المؤّسسـات في جميع بلدان العالَم بما في ذلك إيران وإسـرائيل وتركيا ما يستدعي 

التحّفظ باسـتخدامه. ومن األسـباب اإلضافيّة لذلك أنّـه يَمنح الدوريّـات المصريّة مكانة تفوق 

الدوريّات الراسـخة التي تُنشـر في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية، فضالً عن أّن درجة التباين 

في ما يتعلّق بتصنيف مؤّشـر ِهـرش للدوريّات المصريّة هو األعلى بيـن جميع التقييمات التي 

لوحظـت في بلدان أخرى في المنطقة. ومـن ناحية أخرى، وكما هو مبيَّن في الجدول )3.16(، 

فإّن متوّسط تصنيفات مؤّشر ِهرش للدوريّات التي تنشرها مؤّسسات في أوروبا الغربية وأميركا 

الشـمالية يتجاوز تصنيفات جميع الدوريّات المنشـورة في المنطقة، بما في ذلك تلك المنشورة 

من قبل إيران وإسرائيل وتركيا.

جميع 
الدوريّات

دوريّات النفاذ 
المفتوح

SJR   التفاوتتصنيف
مؤّشر 
ِهرش

التفاوت

0.270.01717.25181.7-4البحرين

67460.5470.34611.9440.56مصر

210.13402.50.25العراق

1140.1770.0058.849.79األردن

750.1730.0046.2919.35الكويت

0.1530.00210.7040.22-3لبنان

420.1760.0076.548.75المغرب

330.2480.0058.336.22ُعمان

210.11803.50.25قَطر

1120.2080.0159.7385.83السعودية

0.25050-1السودان

0.1270104-2تونس

2460.280.0797.4654.5اإلمارات

141700.2200.0368.30840.878البلدان العربّية

بلدان ُمجاِورة

138820.2770.0248.6982.66إيران

2720.2610.0469.2685.82إسرائيل

1801440.2010.0178.5956.11تركيا

البلدان 
المجاورة

3452280.2460.298.8574.86

Science, Technology, Innovation, and Development in the Arab Countries; Omar F. Bizri. :المصدر

إلـى جانب ذلـك، فإّن أغلبيّة المجاّلت الِعلميّة العربيّة تعاني من مشـكالت جذريّة، مثل عدم 

انتظام صدورها، واالفتقار إلى التقييم الموضوعي من الُمحّكمين. فالعديد من الدوريّات المحلّية 

الدوريّات المنشورة من ِقبل الجامعات ومعاهد األبحاث في البلدان العربّية وثالثة 
من البلدان الُمجاورة لها
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ال يُنظر إليها كوسـائل ذات مصداقيّة – حتّى أحياناً داخل الدول التي تصدر بها – وهو ما يُعّزز 

مـن رغبة العديد من األكاديميّين في نشـر بحوثهم في المجاّلت الُمحكّمـة دوليّاً كلما أمكن ذلك 

 .)ESCWA. 2014(32

يعـرض الجدول )3.17( تـوزّع الدوريّات الِعلميّة العربيّة، وتلك التي تصدرها المؤّسسـات 

صة  المعنيَّة في إيران وتركيا وإسرائيل على عشرة من مجاالت تخّصص. ويبيّن أّن المجاّلت المخصَّ

للطّب والرعاية الصّحية تقع في الطليعة، بنسبة مئوية من المجموع تساوي 51 في المائة، تتبعها 

صة للهندسة بنسبة 11 في المائة، ومن ثّم البحوث الِعلميّة العاّمة، والرياضيّات  الدوريّات المخصَّ

بنسـبة 6 في المائة لـكلٍّ منهما، وتلي هَذيـن التخّصَصين علوم الحياة واألرض والبيئة بنسـٍب 

متساوية من المجموع تبلغ 5 في المائة. وتبيّن الُمقارَنة بين التوزيع الوارد أعاله والدوريّات 

بلدان ُمجاِورة*البلدان العربّية

عدد الدوريّات
النسبة من 
المجموع

عدد الدوريّات
النسبة من 
المجموع

725116554الطّب والرعاية الصّحية

54227العلوم االجتماعيّة واإلنسانيّات والتعليم

64217العلوم الزراعيّة والبيطريّة

75165علوم الحياة

54124العلوم الكيميائيّة والفيزيائيّة

96114الرياضيّات

96196األبحاث الِعلميّة العاّمة

75206علوم األرض والبيئة

1611165الهندسة

5462علوم الحاسوب والمعلومات 

 * هي إيران وتركيا وإسرائيل.

Science, Technology, Innovation, and Development in the Arab Countries; Omar F. Bizri. :المصدر

التي أعّدتها إيران وتركيا وإسـرائيل في الجدول )3.17( أّن نسـبة مرتفعـة ُمماثلة من إنتاجها 

الكلّـي من الدوريّات الِعلميّة مكرَّس لشـؤون تتعلّق بالطّب والرعايـة الصّحية، تبلغ حوالى 54 

في المائة. وتشكِّل الدوريّات التي تصدرها المؤّسسات اإليرانية والتركية واإلسرائيلية في العلوم 

االجتماعيّـة واإلنسـانيّة 7 في المائة من المجموع. وهي نسـبة أعلى بكثير من النسـبة المئوية 

الُمناظرة للبلدان العربيّة، حيث بلغت 4 في المائة فقط من إجمالي عدد الدوريّات التي نشـرتها 

هـذه البلدان في العام 2015. يضاف إلى ما سـبق أّن حوالى 2 في المائة فقط من إجمالي عدد 

32 ESCWA )2014(: Arab Integration: A 21st Century Development Imperative. United 

NationsEconomic and Social Commission for Western Asia: Beirut.

التخّصصات التي تتناولها المجاّلت التي تنشـرها مؤّسسات جامعّية وبحثّية في 
البلدان العربّية وثالثة بلدان ُمجاِورة

جدول رقم 3-17
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الدوريّات التي تنشـرها مؤّسسات جامعية في إيران وتركيا وإسـرائيل مكرَّس لعلوم الكمبيوتر 

والمعلومات، مقابل 4 في المائة في حالة المؤّسسـات الجامعية في الدول العربيّة. كما يبدو أّن 

تركيا هي البلد الوحيد في المنطقة، التي تصدر دوريّات تختص بقطاع التعليم.

دة ومؤّسسات  وترتبط جميع الدوريّات الُمدرجة في قاعدة بيانات سايماغوجر بجامعات محدَّ

رة  أخرى معنيَّة بالبحوث، وتُنشـر عادًة من قبل الكيانات الوطنية، بما في ذلك المؤّسسـة المصدِّ

وشركات النشر المحلّية. ومع ذلك، فلتحسين نشر ُمخرجات البحوث الخاّصة بهم، يبدو أّن بعض 

المؤّسسـات قد عهدت إنتاج المجاّلت الخاّصة بها واسـتضافتها لدور النشـر الدولية المعروفة. 

ومن األمثلة على هذه المؤّسسات مجلّة البحث المتقّدم في جامعة القاهرة، ونشرة كلّية الصيدلة، 

التي تنشـر تحت ترتيبات تَضمن النفاذ المفتوح لمحتوياتها من قبل دار النشر الدولية إلسيفير. 

وهنـاك مثال آخـر تقّدمه رابطة الجامعـات العربيّة، ومقرّهـا في البحرين، حيث سـلَّمت إنتاج 

مجلّتها للعلوم األساسـية والتطبيقية واسـتضافتها، من ضمن إطار نظام النفاذ المفتوح أيضاً، 

إلى الّناِشر ذاته. 

يعرض الجدول )3.18( أعداد األوراق البحثيّة السعودية التي تّم إنتاجها خالل الفترة 2003 

– 2012 ضمن مجاالت أشـير إليها بالتكنولوجيّات االسـتراتيجيّة في تقرير نشرته مدينة الملك 

عبـد العزيز للعلـوم والتقنيّة في العام 33،2013 إلى جانب عدد المنشـورات الُمنتَجة عالميّاً في 

مجاالت تكنولوجية مناظرة، ونِسب المنشورات السعوديّة إلى العالميّة من ضمن هذه المجاالت. 

ويشـير الجدول )3.18( بوضوح إلى التركيز الُمفرط على المـواد المتقّدمة وتكنولوجيا النانو 

ُمقارنـًة بمجـاالت بحوث أخرى مثل الميـاه والنفط والغاز والبتروكيماويّـات. وحتّى عند الّنظر 

إلى المنشـورات السـعودية في هَذين المجالَين، التي بلغت نسبها 0.3 و0.4 في المائة بالترتيب 

ُمقارنًة بالمنشورات العالَميّة، فإنّها تُشكِّل نِسباً أعلى مقارنًة بمنشورات في مجاالت حيويّة وذات 

آثار مباشـرة على جهود التنمية تتضّمـن تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيـا الحيويّة والطّب 

والرعاية الصّحية والزراعة. ومن المؤكّد أّن هذا التركيز يستحّق المزيد من البحث، لتحديد ما إذا 

كان ذلك في الواقع يعود إلى مجرّد اهتمام أكاديمي من جانب الباحثين الذين أجروا دراسـاتهم 

العليا في الخارج ضمن هذه الَميادين نظراً لجاذبيّتها وبريقها الِعلمّي أم نِتاج توجيهات السياسة 

دة. العاّمة المرتبطة في نهاية المطاف بتطبيقات صناعيّة محدَّ

Strategic technology areas
تعداد األبحاث 

السعوديّة
التعداد العالمّي

حّصة السعوديّة من 
نتاج األبحاث العالَمّي

2,597805,7880.3الَمواد المتقّدمة

1,7961,183,2280.2الطّب والرعاية الصّحية

1,716520,4560.3الطّاقة

1,607829,1300.2التكنولوجيا الحيويّة

 Research Performance Indicators Report The 3rd Report عنوانه:  البحثي،  األداء  مؤّشرات  يتناول  تقرير   33

http:// على:   ُمتاح  رويترز.  طومسون  ومؤّسسة  والتكنولوجيا  للعلوم  العزيز  عبد  الملك  مدينة  ِقبل  من  نُشـر 

 publications.kacst.edu.sa/SystemFiles/Books_Pdf/PDF_635391133237974950.pdf

إنتاج السعوديّة من األوراق البحثّية وحّصتها من اإلنتاج العالَمي من ضمن ثالثة عشر مجاالً من 
األبحاث الِعلمّية والتكنولوجّية المصنَّفة كمجاالت استراتيجّية خالل السنوات )2003 – 2012(

جدول رقم 3-18
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1,478375,5740.4تكنولوجيا النانو

833578,8380.1اإللكترونيّات والفوتونيّات واالتصاالت

738151,1940.5النفط والغاز

580236,2150.2تكنولوجيا المعلومات

536100,5740.5البتروكيماويّات

406264,4570.2الزراعة

292109,3310.3التكنولوجيا البيئيّة

24927,4030.9المياه

4729,4450.2الفضاء والطيران

Science, Technology, Innovation, and Development in the Arab Countries; Omar F. Bizri. :المصدر

3. 4. 4. تعاون البلدان العربّية مع دول العالَم في مجاالت البحث الِعلمّي 

 يُمكن لسجاّلت المنشورات البحثيّة أن توفِّر معلومات مفيدة عن التعاون الدولي في مجاالت 

البحـث الِعلمّي، فضالً عن إلقاء الضوء على الَمسـارات التي قد تتّخذها السياسـات المسـتقبلية 

والمشـاريع التعاونيـة في مجاالت البحوث المختلفـة. وكما هو متوقَّع، يحتـّل التعاون البحثّي 

بيـن البلدان العربيّة والواليات المتّحدة مركز الصدارة، بصورة عاّمة47. وهكذا، فإّن الباحثين من 

معظم البلدان العربيّة الُمدرَجة في هذا الجدول ينجزون أنشطة تعاونيّة مع باحثين في الواليات 

المتّحـدة بِنسـٍب تتجاوز 20 فـي المائة، من مجموع ما تُنجز من أنشـطة تعاونيّة. وباسـتثناء 

موريتانيـا، والجزائـر، واليمن، فإّن تعاون البلدان العربيّة األخـرى الُمدرجة في هذا الجدول مع 

الواليات المتّحدة أتى في المقّدمة خالل العام 2015.

وتَتبـع الَمملكـُة المتّحدُة الواليات المتّحدَة فـي المرتبة الثانية من بين البلـدان التي يتعاون 

الباحثـون في البلدان العربيّة مع باحثيها. بينما احتلّت ألمانيا وإيطاليا المركَزين الثالث والرابع 

على التوالي، وتشترك كندا وفرنسا بالمرتبة الخامسة في القائمة. أنظر الشكل )3.26(.

تعداد الحاالت التي شهدت حيازة دولة في الخارج مكانة بين البلدان العشرة األولى 
التي قامت بتعاون ِعلمّي مع ثالثة أو أكثر من البلدان العربّية في العام 2015

شكل رقم 3-26
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ومـن الجدير بالذكـر أّن التعاون بيـن الُعلماء الفرنسـيّين ونظرائهم في البلـدان العربيّة ال 

يقتصر على البلدان التي كانت فرنسا تحتلّها في الماضي كمستعمرات أو وضعتها تحت االنتداب 

مثل تونس والجزائر والمغرب في شـمال أفريقيا، من ناحية، وسـورية ولبنان، وبالد الشام، من 

ناحية أخرى. وهكذا، تُعّد فرنسـا من بين البلدان العشـرة األولى التي يتعاون مع الِعلميّين لديها 

باحثون من السـعودية ومصر والكويت واإلمارات. وتتبع إسـبانيا وسويسـرا بسـبع حاالت من 

بين البلدان العشـرة األولى التي تُنشئ البلدان العربيّة تعاوناً بحثيّاً معها. والَمواقع التي تشغلها 

روسـيا والصين في هذا الجدول جديرة بالمالحظة أيضـاً. كما توِضح مراجعة قواعد المعطيات 

الخاّصـة التي ترصد منشـورات البحث الِعلمّي تعاوناً حثيثاً بيـن الدولتَين العربيّتَين األعلى أداء 

من حيث العدد اإلجمالي للمنشورات، أي السعودية ومصر. ومن ناحية أخرى، يبدو أّن الباحثين 

السـعوديّين يتعاونون بصورة ملموسة مع باحثين في أربعة بلدان أقّل إنتاجاً من السعودية من 

حيث منشوراتها البحثيّة، هي األردن والجزائر وُعمان واليمن.

ويشـير تفّحص بعض المؤّشرات المتّصلة بالتعاون الِعلمّي الذي يتجّسد في نهاية المطاف 

بنشـر األوراق الِعلميّة الُمشـترَكة إلى أّن إنتاج األبحاث في البلدان العربيّة لم يصل إلى المراحل 

المنشـودة من النضج. ومن هذه المؤّشـرات القيَم الوسطيّة لتعداد المنشورات الكسرّي من أجل 

المنشورات التي يشترك الباحثون من البلدان العربيّة بإخراجها بالتعاون مع نظرائهم في البلدان 

المتقّدمـة، مقارنًة بالقيَم المقابلة لهذا التعداد المتعلّق بتعاون الباحثين من البلدان المتقّدمة مع 

بعضهـم البعض. ويضّم الجدول )3.19( ثالثة لوائح. تتضمن األولى القيم المتوسـطة لتعداد 

المنشـورات الكسـري المتعلق بالتعاون العلمي بين الباحثين في سـبعة من البلدان العربيّة مع 

نظرائهم في واحد وعشـرين مـن البلدان، 18 منها من البلدان المتقّدمـة. بينما تتضّمن الاّلئحة 

الثانية القيَم المتوّسـطة لتعداد المنشورات الكسـرّي المتعلّق بالتعاون الِعلمّي بين الباحثين من 

سـبعة دول متقّدمة مع نظرائهم من أربعة عشـر بلـداً من البلدان المتقّدمة. أّمـا الاّلئحة الثالثة 

فتتضّمن معطيات مماثلة عن تعداد المنشورات الكسرّي المتعلّق بالتعاون الِعلمّي بين الباحثين 

فـي أربعة من الدول المجاورة مع سـتة عشـر بلداً في أنحاء العالَم أحـرزت درجات متقّدمة من 

النضج في بناء منظوماتها البحثيّة. 

ويبيّـن هذا الجدول الفروق الدالّة بين القيَم الوسـطيّة لتعداد المنشـورات الكسـرّي في كلٍّ 

من اللّوائح الثالث؛ إذ يوضح أّن القيَم الوسـطيّة لتعداد المنشورات البحثيّة الكسرّي، الذي يعبِّر 

عن مسـاهمات الباحثين العاملين في الجامعات ومراكز البحوث العربيّة في المقاالت المنشورة 

بالتعـاون مع الباحثين في البلدان المتقّدمة، تتراوح من نسـبة أدنـى تبلغ نحو 12.6 في المائة 

لمصر إلى نسـبة أعلى تبلغ 34.8 في المائة لتونس، مع متوّسـط انحراف معياري تقارب قيمته 

7.5 في المائة. أّما في حالة المنشـورات البحثيّة التي يتّم تأليفها بالتعاون بين العلماء العاملين 

في مؤّسسـات في البلدان المتقّدمة، فيتراوح متوّسـط المساهمات من قيمة دنيا بلغت 46.2 في 

المائـة من أجل إسـبانيا، إلـى قيمة قصوى بلغت 54.8 فـي المائة أللمانيا، بينما يبلغ متوّسـط 

االنحراف المعياري 2.9 في المائة. وهكذا يبدو أّن التعاون بين الباحثين في البلدان التي تمتلك 

مؤّسسـات أكثر نضجاً في البلدان المتقّدمة يتّم بِنسب مئويّة مرتفعة إلسهاماتهم، فضالً عن قيَم 

أدنـى لالنحراف المعيـاري. أّما التعاون بين الباحثين من البلـدان العربيّة ونظرائهم في البلدان 

مة من البلدان األولـى، وبقيٍَم أكبر  المتقّدمة فيتّسـم بِنسـٍب مئويّـة أدنى من المسـاهمات المقدَّ

لالنحراف المعياري.

تتراوح قَيم مؤّشر 
ِهرش للبلدان 

العربّية بين 50 
لليمن و195 

للسعودّية. وتحتّل 
مصر المركز 

الثاني بين البلدان 
العربّية من حيث 
تأثير منشوراتها 
البحثّية، بقيمة 
لمؤّشر ِهرش 

بلغت 184 
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التعداد الكسرّي الُمرّجح1 التعداد الكسرّي تعداد المنشورات البلدان

بلدان المشرق العربّي  

101.09 103.84 450 السعوديّة

8.29 11.49 68 قطر

11.86 16.26 74 اإلمارات

3.99 6.45 28 لبنان

0.89 1.04 13 العراق

1.40 1.51 12 األردن

2.68 2.76 11 الكويت

0.87 0.87 5 ُعمان

0.29 0.29 4 فلسطين

0.11 0.11 2 اليمن

0.05 0.05 1 سورية

بلدان شمال أفريقيا العربّية

10.01 13.19 136 مصر

6.92 7.79 81 المغرب

3.01 3.54 22 تونس

1.91 2.19 16 الجزائر

0.11 0.11 2 السودان

0.04 0.04 1 ليبيا

0.07 0.07 1 موريتانيا

دول ُمجاورة

12.38 12.86 67 قبرص

514.75 582.50 1192 إسرائيل

59.72 72.55 337 تركيا

68.88 87.92 184 إيران

يُشـير مصطلح »تعداد األوراق الجزئّي« المرجح Weighted Fractional Count إلى نمط معّدل من التعداد الكسـري، حيث 
ال يتضّمـن األوراق البحثيّة التي صـدرت عن الجهة التي قامت بالبحوث في مجاالت تتضّمن األبحاث ضمن العلوم الفلكيّة. إذ 
تشـتمل الدوريّات التي تغطيها قاعدة البيانات نسـبًة من األوراق المنشـورة ضمن هذه الحقول تفوق ما ينشـر ضمن أّي من 
المجاالت األخرى التي تغطّيها قاعدة البيانات. ويسـمح التعداد الكسـري المرّجح بترتيب المؤّسسات والبلدان بحيث ال تُمنح 
العلوم الفلكيّة وزناً فائقاً ال مبّرر له. ويتحّقق الترجيح بضرب التعداد الكسري من الدوريّات التي تتناول بحوث الفلك والفيزياء 
الفلكيّة بعامل قدره 0.2. وهذا الترجيح التنازلّي متناسب مع تقدير للمستوى الذي تُمثّل مقاالت ِعلم الفلك والفيزياء الفلكيّة فيه 

تمثيالً فائضاً مقارنة بإجمالي ما ينشر ضمن الَميادين األخرى التي تغطّيها قاعدة البيانات.

المصدر: أنزلت الُمعطيات التي يتضّمنها هذا الجدول من الموقَعين التاليَين في تّموز / يوليو العام 2016.
 http://www.natureindex.com/country-outputs/generate/All/Africa/All/n_article.

 http://www.natureindex.com/country-outputs/generate/All/Western%20Asia/All/n_article.

تمتلك المنشورات 
البحثّية لنحو 

141 بلدًا توافرت 
من أجلها بيانات 

االستشهاد عوامل 
تأثير تتجاوز 

تلك التي يمتلكها 
معظم البلدان 
العربّية، بلغت 

536 و296 و199 
على التوالي من 
أجل دولة الكيان 

اإلسرائيلّي وتركيا 
وإيران

منشـورات البحـوث التي أعّدتهـا البلدان العربّيـة خالل الفترة مـن 1 أيّار / مايو 
2015 إلى 30 نيسان / أبريل 2016

جدول رقم 3-19
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وفـي حالة البيانـات الخاّصة بالبلـدان الُمجاورة؛ قبرص وإيران وإسـرائيل وتركيا، تشـير 

البيانات التي يعرضها الجدول )3.19( إلى مسـتويات ُمنخفضة إلسهامات الباحثين في قبرص 

وتركيـا في المنشـورات البحثيّة التي أنجزت بصورة ُمشـتركة مع نظرائهم فـي الدول المتقّدمة 

الُمشـار إليها أعاله، كما تعبّر عنها القيَم الوسـطيّة للتعداد الكسـرّي للمنشورات، تقارب 19.4 

و22.4 فـي المائـة على التوالي، ولكّنها ترتفع لتُقارب 44 في المائـة في حالة األوراق التي يتّم 

نشـرها من قبل باحثين إسـرائيليّين مع نظرائهم في البلدان ذاتها. بينما تبلغ القيمة الوسـطيّة 

مة من قبل البّحاثة الُمشاركين في إنتاج األوراق في جميع هذه البلدان األربعة  لإلسـهامات المقدَّ

مع نظرائهم في بلدان متقّدمة، 28.4 في المائة، مع قيمة مرتفعة نسبيّاً تبلغ نحو 9.3 في المائة 

لمتوّسط االنحراف المعيارّي.

3. 4. 5. مالحظات ختامّية حول منشورات البحوث العربّية

أنتجت البلدان العربيّة مجتمعة عبر العقود الماضية، ُمخرجات بحثيّة تقّل كثيراً عما تسـمح 

به َمواردها والقوى البشرية التي تمتلكها وأولويّاتها التنموية. كما أّن الَمكاسب التي حّققها عدد 

محدود من البلدان العربيّة خالل السنوات القليلة الماضية تقع دون المطلوب، وذلك بالّنظر إلى 

مستويات َمواردها واحتياجات التنمية المستقبليّة. 

فضـاًل عن ذلـك، من غير الُمحتمل أن يكون التقّدم الذي أحـرزه بعض هذه البلدان من حيث 

غـزارة المنشـورات البحثيّـة التي أُنتجت مـن قبل جامعاتهـا بوجه الخصوص، ُمسـتداماً نظراً 

لُمبادرات لتحسين تصنيف هذه الجامعات بدالً من تحقيق نتائج من خالل بناء القدرات المؤّسسية 

والبشـرية الُضمنية. فتكلفـة البَرامج التي يُعلن باحثون غزيرو اإلنتـاج من الجامعات المرموقة 

انتماءهم من خاللها إلى جامعات عربية هي تكلفة مرتفعة بينما تبقى الفوائد الملموسة شكليّة. 

مـن جهة أخرى، البلدان التي تميّزت وتيرة إنتـاج األبحاث فيها بغزارتها، مثل مصر، أصابها 

خـالل السـنوات القليلـة الماضية ركـود نسـبّي، وال ريب أّن هذا يعـود إلى مسـتويات الَموارِد 

صة والصعوبات التي تعانيها مؤّسسات البحث الِعلمّي. المخصَّ

والحاجة واضحة ألن تتضّمن سياسـات العلوم والتكنولوجيا في المستقبل استجابات أفضل 

مـن قبل منظومات البحث والتطوير لُمعالجة أعمق وأكثر اتّسـاعاً ألولويّـات التنمية االجتماعية 

ز أنماطاً من التعاون اإلقليمي والدولي في  واالقتصادية العاِجلة، تنعكس بإنتاٍج أكثر غزارة وتحفِّ

مجاالت البحوث ترتبط بالتحّديات االقتصاديـة واالجتماعية والبيئية التي تُجابه البلدان العربيّة 

أجمع.

3. 5. براءات اختراع الدول العربّية

يُعتبـر عدد البراءات الموَدعة والَممنوحة لبلٍد أو مؤّسسـة، من قبـل مكاتب البراءات الدولية 

الُمعترف بها على نطاق واسـع، وإلى درجة أقّل، مكاتب البراءات الوطنية، مؤّشـراً على النشاط 

االبتكاري والقدرة على ترجمة نتائج األبحاث الِعلميّة إلى ُمنتجات وعمليّات لها تطبيقات اقتصادية 

وتبعات اجتماعية. تقّدم الفقرات التالية اسـتعراضاً لما تفيد به سـجاّلت بـراءات االختراع التي 

ينشـرها َمكتب الواليات المتّحدة للبراءات والعالمات التجارية وكذلـك َمكتب البراءات األوروبي 

في ما يتعلق بأنشطة البلدان العربيّة والبعض في هذا المضمار خالل العقود القليلة الماضية34. 

مت أصاًل لتسجيل براءات االختراع تنشط اآلن في عدد من البلدان العربيّة، إاّل أّن  على الّرغم من أّن َمكاتب وطنيّة ُصمِّ  34

الدوليّة. الَمكاتب  بها  التي تسمح  الشاكلة  بُمعالجة نمطيّة على  المعلومات حولها محدودة، بحيث ال تسمح 

باستثناء السعودّية 
ومصر ولبنان 

واإلمارات والمغرب 
وتونس، فإّن 

البلدان العربّية 
تقع ضمن شريحة 

تضّم ثلَثي بلدان 
العاَلم األدنى 

تأثيرًا وفقًا لقَيم 
مؤّشر ِهرش، فيما 
تقف دولة الكيان 
اإلسرائيلّي وتركيا 
في طليعة بلدان 
الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، 
من حيث قيمَتي 

مؤّشر ِهرش خالل 
الفترة 1996 – 

2015
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م فقرات الحقة معلومات تسـتند إلـى قاعدة بيانـات أعّدتها منظّمة التعـاون االقتصادي  وتقـدِّ

والتنميـة )OECD( تتضّمـن مجاالت التكنولوجيـا والتخّصصات التي سـّجلت براءات االختراع 

المودعـة وفقاً لمعاهدة التعاون الخاّص بالبـراءات35 ضمنها والتطبيقات التي قد تخدمها. ومن 

ضمـن هذا السـياق، تتناول هذه الفقرات مـا أصدرته أربعة من البلدان العربيّة، هي السـعودية 

ومصر والمغرب واإلمارات من براءات اختراع ضمن مجاالت محّددة. ومن ثّم تتناول فقرات تالية 

وتائر النمّو الذي شهدته براءات االختراع الصادرة عن البلدان العربيّة ضمن بعض االختصاصات 

ومجاالت تطبيق الَمعارف الِعلميّة والتكنولوجيّة. 

تُشـير المعطيـات المتوافـرة أّن عـدد البـراءات التـي ُمنحت للـدول العربيّـة عموماً خالل 

التسـعينيّات، كان صغيراً جّداً وتَراوح ضمن هوامش عريضة من بلٍد آلخر. ويُعزى ذلك أساسـاً 

إلى أّن النشـاط الصناعي محدود وغير متنّوع، كما أّن الصالت التي تربط المؤّسسـات البحثيّة 

بقطاعـات االقتصـاد تكاد تكـون معدومة، بينما تنشـط قطاعات التجارة والخدمات باسـتيراد 

ُمدخـالت تكنولوجية وتطبيقها، تتجّسـد بالُمنتجات والخدمات التي تحتاجهـا إلنجاز أعمالها، 

والتي تحتاجها قطاعات اإلنتاج بأنواعها.

وكمـا تبيّـن الفقرات التالية، فعلى الّرغـم مّما أُنجز مؤّخراً من تطـّور على عدد من األصعدة 

المتّصلـة بأنشـطة البحث الِعلمـّي والتطوير التكنولوجـي ضمن البلدان العربيّة، فإّن تسـجيل 

براءات االختراع من قبلها، كما تشـهد بيانات َمكتب الواليـات المتّحدة للبراءات، ما زال أدنى من 

جيرانها األقرب ويقّل أيضاً عن المتوّسط   العالَمي. 

3. 5. 1. البـراءات الَممنوحـة مـن َمكتب بـراءات االختراع والعالمـات التجاريّة في 

الواليات المّتحدة

يعـرض الجدول )3.20( صورة عّما قامت به البلدان العربيّة األنشـط في مضمار تسـجيل 

البـراءات، مقارنًة بالبلدان الُمجاورة المذكورة أعاله، إلى جانـب بيانات عن البراءات التي ُمنحت 

لُمواطنـي البلدان العربيّة والُمقيمين فيها. ويُقارن هذا الجدول أنشـطة البراءات في السـعودية 

والكويت واإلمارات ومصر مع أنشـطة الحصول على البراءات في أنحاء العالَم، وذلك من ضمن 

األُطر الزمنيّة التي تُتاح في شأنها بيانات موثوقة. 

ويسـمح هذا الجدول بُمقارنة نصيـب البلدان المذكورة أعاله من البـراءات بما حصلت عليه 

مجموعـات أخرى من البلدان قبل العام 2002، وكذلك نسـبة البراءات التـي ُمنحت خالل العام 

2015 إلـى تلـك التي كانت قد منحت في العام 2002. ويشـير هذا الجدول إلى أّن النسـبة من 

جميع البراءات الَممنوحة للُمواطنين والُمقيمين في الَمملكة العربيّة السعودية حتّى العام 2015 

بلغت تسـعة أضعاف عدد البراءات الَممنوحة قبل العام 2002. كما يشـير أيضاً إلى أّن البراءات 

الَممنوحـة خـالل العام 2015 بلغت أكثر مـن 36 مرّة من براءات االختـراع الَممنوحة في العام 

2002. ويبيّـن الجـدول )3.20( كذلك أّن الُمواطنين والُمقيمين فـي البلدان العربيّة لم يُمنحوا 

حتّـى العام 2015 سـوى 2890 براءة اختـراع من قبل َمكتب البراءات األميركـي، وهو ما يمثّل 

0.05 فـي المائة فقط من إجمالي بـراءات االختراع الَممنوحة في جميع أنحـاء العالَم، التي بلغ 

تعدادهـا نحو 5.7 مليون براءة. بينما بلغت بـراءات االختراع التي منحها َمكتب براءات االختراع 

تساعد معاهدة التعاون بشأن البراءات )Patent Cooperation Treaty( التي يُرمز لها اختصاراً باألحرف PCT على حماية   35

براءات االختراعات على الصعيد الدولّي. كما تُيّسر َمكاتب البراءات التي أُحدثت بموجب المعاهدة اتّخاذ قرارات منح البراءات، 

وتسمح عموماً بالتوّصل إلى ثروة من المعلومات المتعلّقة باالختراعات التي من الُمفترض أن تحميها هذه البراءات. 

استنادًا إلى قاعدة 
البيانات نيتشر 
 Nature إندكس
Index، تحتّل 

السعودية مكانة 
رائدة من حيث 
العدد اإلجمالي 

للمواد المنشورة 
في المجاّلت 

الِعلمّية، تتبعها 
مصر مع كّل من 

المغرب وقطر 
واإلمارات العربّية 
المّتحدة ولبنان 
وتونس واألردن 
والجزائر والعراق 

بالترتيب ذاته
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والعالمات التجاريّة إلسـرائيل أقّل بقليل من 36 ألف براءة، أي أكثر من 12 مرّة مّما ُمنح للدول 

العربيّـة ُمجتمعـًة، أو ما يقابل 0.6 في المائة من عدد البـراءات اإلجمالي التي ُمنحت في جميع 

بلدان العالَم.

وكان الوضع قبل العام 2002 أكثر شـّحاً، حيث بلغ إجمالي عدد براءات االختراع الَممنوحة 

مـن َمكتب البراءات األميركـي للمواطنين والُمقيمين فـي البلدان العربيّة حتّـى ذلك العام 428 

بـراءة، بمـا يُعادل حوالـى 0.017 في المائة من العـدد اإلجمالي لبراءات االختـراع. أي أّن عدد 

البـراءات الَممنوحة من هذا الَمكتب للمواطنين والُمقيمين في البلدان العربيّة ارتفع نحو سـبعة 

أضعـاف بحلول نهاية العام 2015، ويُمكن إرجاع معظم هذا النمّو إلى ارتفاع نشـاط تسـجيل 

البراءات من قبل مواطنين وُمقيمين في السـعوديّة واإلمارات والكويت ومصر. وهذا في حين أّن 

ر بأربعة أضعاف على ما كانت قد نالت  أقرب جيرانها من الدول غير العربيّة أحرزت تحّسـناً يقدَّ

من براءات اختراع قبل العام 2002.

وكما هو مبيّن في الجدول )3.20(، حصل مواطنو السعوديّة والمقيمون فيها على قرابة64  

فـي المائة مـن جميع بـراءات االختراع الَممنوحـة من قبل َمكتـب براءات االختـراع والعالمات 

التجاريـة الَممنوحة لجميع البلدان العربيّة في العـام 2015. كما يمثّل مجموع ما حصلوا عليه 

مـن براءات اختراع قبـل العام 2002 وبين العاَميـن 2002 و2015، بمـا يتضّمنهما، ما يفوق 

البراءات الَممنوحة قبل العام 
2002

البراءات الَممنوحة عام
 2015 

المجموع بما يتضّمن العام 
2015

النسب المئويّة 
للبراءات ...

أعداد
البراءات

النسبة
من 

البراءات 
الَممنوحة 

عالميّاً 
)%(

النسبة
من 

البراءات 
الَممنوحة 

للدول 
العربيّة
)%(

أعداد 
البراءات

النسبة من 
البراءات 

الَممنوحة 
عالميّاً 
)%(

النسبة 
من 

البراءات 
الَممنوحة 

للدول 
العربيّة 

)%(

أعداد 
البراءات

النسبة 
من 

البراءات 
الَممنوحة 

عالميّاً 
)%(

النسبة 
من 

البراءات 
الَممنوحة 

للدول
العربيّة
)%(

الَممنوحة 
في العام 

2015 إلى 
تلك التي 
ُمنحت 

في العام 
2002

التي منحت 
حتّى العام 
 *2015

إلى ما كان 
قد ُمنح 

قبل العام 
2002

1680.006639.33640.111763.915130.026452.436.49.01السعوديّة

590.002313.8640.019611.24480.007815.587.59الكويت

540.002112.6300.00925.32750.00489.565.09مصر

290.00116.8560.01729.82540.00448.89.338.76اإلمارات

جميع الدول 
العربيّة

4280.0168-5700.1749-28900.0503-15.836.75

3.434.04-359000.6255-38041.1669-88860.3486إسرائيل

7.569.97-7480.0130-1360.0417-750.0029تركيا

خمس من 
جارات البلدان 

العربيّة 
90300.3543-39881.2234-370080.6448-3.544.10

* بما في ذلك ما ُمنح خالل هذا العام.

أعـداد البراءات الصـادرة عن َمكتب براءات االختـراع والعالمات التجاريّة األميركـّي والَممنوحة لبعض البلدان 
العربّية والبلدان الُمجاورة مقارنًة بأعداد البراءات التي ُمنحت لبلدان العالَم

جدول رقم 3-20
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52 فـي المائة من مجمـوع البراءات التي ُمنحت للبلـدان العربيّة كافّة من قبـل َمكتب البراءات 

األميركـي. كما نالت دول مجلس التعاون الخليجي، أي السـعوديّة واإلمـارات والكويت وُعمان، 

والبحريـن، وقَطر ُمجتمعًة، مـا يقرب من 80 في المائة من جميع بـراءات االختراع التي منحها 

َمكتب البراءات األميركي لُمواطني البلدان العربيّة والُمقيمين فيها. ويُشـير الجدول )3.20( إلى 

أّن جـارات البلـدان العربيّة األقـرب نالت ما يُعـادل 21 و31 و7 و12 ضعفاً مّمـا نالته البلدان 

العربيّة من براءات اختراع قبل العام 2002، وفي العام 2002، وخالل العام 2015، وفي جميع 

األعوام السابقة، بالتوالي.

وفي حين نما نشـاط تسـجيل البراءات من البلدان العربيّة بمعّدالت تفوق ما سـبق أن ُعهد 

عنهـا، فإّن معّدالت هذا النمّو ما تزال محدودة. أي أّن المعّدالت الحاليّة لتنامي أنشـطة االختراع 

في البلدان العربيّة لن تسمح بوصول تعداد البراءات الموَدعة أو الَممنوحة سنويّاً للدول العربيّة 

في أّي وقت قريب إلى مسـتويات تُماثل المستويات الُمناظرة التي حّققتها البلدان الُمجاورة لها 

أو تُقارب المتوّسـطات العالميّة. والاّلفت، كما يبيّن الشكل )3.27(، أّن عدد البراءات الَممنوحة 

من َمكتب البراءات األميركي شهد نمّواً كبيراً خالل النصف الثاني من العقد الحالي.

وقد اتّبعت براءات االختراع الصادرة عن هذا الَمكتب لمصلحة الدول العربيّة وأقرب جاراتها، 

أنماطـاً ُمماثلـة. حيث زادت براءات االختـراع الَممنوحة لهاتَين المجموَعتين مـن البلدان بوتيرة 

خطّية وحاّدة خالل الفترة 2008 – 2015. من جهة أخرى، يشير الشكل )3.28( إلى انخفاض 

معّدل نمّو البراءات الَممنوحة للدول العربيّة ككّل مقارنًة بتلك التي ُمنحت ألقرب جاراتها. فمعّدل 

النمّو في البلدان العربيّة يُقارب ُخمس المعّدل الذي شـهده النمّو الذي أحرزته جاراتها، ويرجع 

ذلك أساسـاً إلى براءات االختراع التي نالتها إسـرائيل. وعلى الّرغم من أّن الحّصة األكبر هي من 

نصيب إسرائيل عادًة، إاّل أّن حّصة تركيا من بين جارات البلدان العربيّة حّققت معّدالت نمّو كبيرة 

خـالل الفتـرة 2008 – 2015، ما جعل إسـهاماتها في براءات االختراع فـي جميع أنحاء العالَم 

نمـّو البـراءات الممنوَحـة من قبل مكتـب الواليـات المّتحدة األميركّيـة للبراءات 
والعالمات التجاريّة لجميع بُلدان العالَم خالل األعوام 2002 - 2015

شكل رقم 3-27
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على نطاق الواليات المتّحدة األميركية تصل إلى 0.013 في المائة، انطالقاً من حّصة كان قدرها 

0.003 في المائة قبل العام 2002.

ويعرض الشكل )3.29( صورة عن نمّو البراءات الَممنوحة ألربعة من البلدان العربيّة األكثر 

نشاطاً في مضمار براءات االختراع خالل الفترة 2002-2015، وهي السعوديّة ومصر والكويت 

واإلمـارات. ويؤكّد هذا الشـكل ارتفاع معّدل نشـاط البراءات من قبـل المواطنين والُمقيمين في 

السـعوديّة ُمقارنًة بالبلدان العربيّة األخرى، فضالً عـن أّن معّدل الحصول على البراءات من قبل 

المواطنين والُمقيمين في السـعوديّة ارتفع بشـكٍل حاّد بين العاَمين 2010 و2015، ليصل إلى 

متوّسط   قارب 76 براءة اختراع جديدة سنويّاً. 

3. 5. 2. مالحظات ختامّية حول البراءات الموَدعة من البلدان العربّية

نمـت أعداد البراءات الموَدعة من البلدان العربيّة في جميـع فئات البراءات، مع فوارق كبيرة 

بينهـا وعلى نحو اتّسـم بالتفـاوت بينها. ومع ذلك، فإّن عـدد البراءات التي يودعهـا أو يُْمَنحها 

المواطنون والمقيمون في البلدان العربيّة يشـكِّل نسـبة ضئيلة من البراءات الموَدعة في جميع 

أنحـاء العالَـم. كما أّن عدد بـراءات االختراع الموَدعـة من قبل بلدان تجاورهـم يفوق ما أودعت 

البلدان العربيّة بمرّات؛ في تناقٍض واضح مع عدد البلدان العربيّة وتعداد سّكانها والَموارِد التي 

يمتلكها عدٌد غير قليل منها. وهي ال تتناسب عموماً مع احتياجاتها التنمويّة.

تنامي عدد براءات االختـراع )من مكتب البراءات األميركّي( 
للبلدان العربّية )الخّط األخضر الداكن( ُمجتمعة ولخمسـة 

بلدان ُمجاورِة )الخّط األخضر الفاتح( خالل 2015-2002 شكل رقم 3-28

تنامي عدد بـراءات االختراع التي منحها مكتب 
البـراءات األميركـّي ألربعة بلـدان عربّية خالل 

األعوام 2002 - 2015
شكل رقم 3-29
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في ما يتعلّق بأنماط تسـجيل البراءات وتوزّعها عبـر التكنولوجيّات ومجاالت التطبيق، فإّن 

بعض أوجه التشابه واضحة. وهكذا، تماشياً مع االتّجاهات العالَميّة، ارتفع عدد براءات االختراع 

في فئة تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت في حين شهدت براءات االختراع المتّصلة بالتكنولوجيا 

النانويّة نمّواً ال يتناسب مع حجم األبحاث التي تجرى ضمن المجاالت المتّصلة بها.

وإضافة إلى ذلك، فقد شـهد إيداع البراءات من قبل الُمواطنين والمقيمين في البلدان العربيّة 

تحّسـناً كبيراً خالل العقـد الماضي، ويفيد تحـّري البيانات الخاّصـة باالختصاصات ومجاالت 

التطبيـق المنشـودة بأّن عدد براءات االختـراع الموَدعة من قبل أغلبيّة البلـدان العربيّة تضاَعف 

مرّات عّدة ابتداًء من مسـتويات ُمنخفضة للغاية عند نهايـة القرن الماضي. إاّل أّن أعداد البراءات 

الموَدعـة من قبل البلـدان العربيّة ما تزال أدنى بكثيـر مّما أودعته البلـدان الُمجاورة، وما تزال 

كذلـك دون المتوّسـطات اإلقليميـة والعالَمية. وفي غيـاب معلومات أكثر تفصيـالً عن مجاالت 

التطبيـق، وكذلك عن الجهات التي تمتلك براءات االختراع الَممنوحة للدول العربيّة، سـيكون من 

الصعب تحديد آثار أنشطة تسجيل البراءات من قبل البلدان العربيّة على التنمية الُمستداَمة ونمّو 

االقتصادات الوطنية.

3. 6.  خاتمة 

سـواء من حيـث الكّمية أو النوعيّة أو التوّجه، فإّن المعلومـات الُمتاحة حول نِتاج منظومات 

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في البلدان العربيّة من حيث التقارير الِعلميّة المنشورة أو البراءات 

الموَدعـة والَممنوحة تدّل بصورة قاطعة على أنّه ال يفي بما تحتاجه هذه البلدان جميعاً من أجل 

التوّصل إلى تنمية شاملة وُمستدامة، ويقّل كثيراً عّما يتطلبه التوّصل إلى مجتمعات المعرفة التي 

تُعلن السعي لبنائها.

من حيث المبدأ، يعود الشّح البادي في نِتاج منظومات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار العربيّة 

إلى عدٍد من العوامل، تتّصل بالتشـريعات والترتيبات التنظيمية والمؤّسسية كما يتعلّق معظمها 

أيضـاً، بنقٍص حاّد في الَموارِد المخصَذصة ألنشـطتها. والحاجة ماّسـة ضمن جميع منظومات 

العلـوم والتكنولوجيـا واالبتكار العربيّة ألعـداد أكبر من الباحثين والفنيّيـن، مع ما يتطلّبه ذلك 

دة من خالل  من مسـتويات أعلى من الَموارِد، وتمويل أنشـطة لُمعالَجة مشـكالت تنمويـة محدَّ

البنى المؤّسسية القائمة ضمنها، وبالتعاون مع مؤّسسات أخرى وطنية وإقليمية ودولية. وبينما 

درجت العادة على أن ينحصر مثل هذا التعاون مع مؤّسسـات القطاع العاّم الرسـمية، ال بّد في 

المسـتقبل من اسـتثمار ما يُمكن للقطاع الخاّص ولهيئات المجتمـع المدني والتجّمعات األهلية 

علـى النطـاق المحلّي القيام به لتعزيز القدرات في مجاالت العلـوم والتكنولوجيا واالبتكار، في 

خدمة التنمية الشاملة والُمستداَمة. 

إّن التعاون البحثي من ضمن البلدان العربيّة وبينها ما زال قاصراً، ما يقلّص الَموارِد الُمتاحة 

لكلٍّ من مؤّسسـات البحث الِعلمّي في هذه البلدان، نتيجة ازدواجيّة األنشطة وتكرارها، بالدرجة 

األولى، وكذلك في ما يتعلّق بحيازة التجهيزات الثمينة والتشـارك باسـتخدامها، من ناحية ثانية. 

بل إّن األنشـطة البحثيّة الُمشـتركة بين مؤّسسـات البحث الِعلمّي العربيّـة العاِملة في المجاالت 

ذاتهـا أمٌر نادر الحدوث. وهذا ناجم بالضـرورة عن ندرة التعاون في مختلف المجاالت األخرى، 

بمـا في ذلك الصناعة والزراعة وحماية البيئة، من بين أمور أخرى. لكن، وعلى الّرغم من قصور 

التعاون العربي في الماضي، ال بّد من اتّخاذ خطوات جاّدة لتعزيزه على مسـتويات عديدة وفي 

يشير ُمصطلح 
»التعداد الكسرّي« 
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اتّجاهـات مختلفـة. وذلك من خالل ُمبـادرات إقليميّة ثنائية ومتعّددة األطـراف تضع التحّديات 

البيئية واالجتماعية واالقتصادية الُمشتركة في مقّدمة أولويّاتها. 

وبينمـا تلجأ معاهد األبحاث والجامعات ضمن بعض البلـدان العربيّة للتعاون مع نظيراتها 

ر اآلليّات الُمتاحة  فـي الخـارج، وعلى األخّص في دول أوروبا وأميركا الشـمالية، فإنّها لم تسـخِّ

بعـد من خـالل الُمبادرات الدولية الرامية إلى حّل مشـكالت تحظى باهتماٍم واسـع النطاق، من 

أبرزها التغيُّر المناخي، والوقاية من التلّوث، وضمان األمن الغذائي، والرعاية الصّحية الشـاملة، 

وتوليد فُرص عمل. وذلك من خالل منظّمات األُمم المتّحدة والمنظّمات اإلقليمية المعنيَّة، وبفضل 

اتّفاقيات ثنائيّة مع بعض دول االتّحاد األوروبي بوجه الخصوص. وعلى سبيل المثال فقد قامت 

فرنسـا وإيطاليا وإسـبانيا وألمانيا، وبدرجة أقّل الَمملكة المتّحدة، بتمويـل البحوث الِعلميّة من 

خالل بَرامج ثنائيّة في منطقة الشـرق األوسط والمغرب العربي ضمن مجاالت يفترض أن تعود 

بالنفع على الجانبَين، ومنها ما يتّصل بالبيئة البحرية والمناخ. بينما يتوقَّع أن تشـهد السـنوات 

الُمقبلـة اهتمامـاً أكبر بالبحوث التطبيقيّة التي تدعم أنشـطة المؤّسسـات الصغيـرة ومتناهية 

الصغـر لتوليد فُرص جديـدة للعمل ضمن البلـدان العربيّة، ما يؤّدي إلى الحـّد من الهجرة إلى 

دول االتّحـاد األوروبـي وعودة َمن هاجروا من البلـدان العربيّة خالل السـنوات الماضية إليها. 

م البَرنامج اإلطاري لالتّحـاد األوروبي بهذا الصدد نموذجاً مفيداً يجدر تحليله ومضاهاته  ويقـدِّ

من خالل سياسـات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار العربيّة في المسـتقبل. إذ يموِّل هذا البَرنامج 

مشـاريع األبحاث وأنشـطة التطوير التكنولوجي واالبتكار على أُسـس تَنافسـية تأخذ باالعتبار 

تَبعـات القيام باألبحاث الُمقترَحة على إثراء الَمعرفـة إضافة إلى التبعات التنموية، من الوجهات 

االقتصادية واالجتماعية.

علـى الصعيد الوطني، تبرز ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث من جهة 

وقطاعات اإلنتاج والخدمات، من جهة أخرى. مما يتطلّب:

• تقييم القدرات المؤّسسـية الحاليّة واحتياجات النهوض بها في المستقبل ضمن الجامعات 

وَمعاهد التدريب وَمراكز األبحاث لتلبية االحتياجات الملّحة لهذه القطاعات؛

• إنشاء مؤّسسات، ورعاية تخّصصات تعليميّة وبحثيّة جديدة مع ما تحتاج له من مرافق؛

• االسـتفادة إلـى الحدود القصوى مـن التكنولوجيا الرقمية، مع التركيز بشـكٍل خاّص على 

مجاالت مثل التعليم والبحث وريادة األعمال. وينبغي إيالء اهتمام خاّص لتحسين نِطاق التدريب 

الِمهني والتعلّم مدى الحياة ونوعيّتهما، فضالً عن األساليب التقليدية. 

في ما يتعلّق بتحفيز أنشطة االبتكار من أجل توليد فُرص للعمل الُمجزي وتكوين مؤّسسات 

األعمـال الُمبـادرة، وعلى الّرغم مـن أّن حاضنات األعمال قد بدأت بالظهور فـي عدٍد من البلدان 

العربيّة، إاّل أّن الحاجة ماّسـة ألعداٍد أكبر بكثير منها، كي تلبّي االحتياجات الرّاهنة والمستقبلية. 

كما تبرز الحاجة أيضاً إلى تبّني أسـاليب في تصميمها وإدارتها تتيح الُفرص لطَيٍف أوسـع من 

الُمسـتفيدين، وتضع أهداف التنمية الشاملة على سويّة واحدة مع العائدات اآلنيّة وقصيرة األمد. 

كمـا يحتاج المناخ المؤسسـّي الّداعـم لالبتكار إلى عدد كبير من البنى المؤّسسـية الحديثة، من 

حدائق للعلوم والتكنولوجيا، ومؤّسسات مكرَّسة لرعاية االبتكار واكتساب الَمعارف التكنولوجية، 

والتجّمعات الصناعية؛ إذ ما زال تعدادها ضئيالً وآثارها أقّل شـأناً. وفضالً عّما سبق، فإّن الكثير 

مـن التطـّورات المذكورة أعاله لن يكـون لها أثٌر يُذكر مـن دون تشـريعات وترتيبات تنظيمية 

صديقة لالبتكار.

لدى حساب التعداد 
الكسرّي، يتبيَّن أّن 
جميع المؤلِّفين قد 
أسهموا بالتساوي 
في إنجاز الورقة 
الُمعتَبرة، ومن 

الواضح أّن القيمة 
القصوى لمكّونات 

التعداد الكسرّي 
التي ُيمكن ألّي 

ورقة حيازتها، يجب 
أن تساوي 1.0 
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جنحت السياسـات التـي صاغتها البلدان العربيّة في الماضـي لتغليب جانب العرض، مع 

التركيز على بعض القضايا المتّصلة مباشرًة بالعلوم وفروع التكنولوجيا التي تمنحها البريق 

والجاذبيـة في أعين متّخذي القـرار، بدالً من مراعاة اعتبارات الطلب والتفاعل بين الشـروط 

التشـريعية التنظيمية والمؤّسسـية والماّديـة الكثيرة التي تؤثِّر في نهايـة المطاف على بناء 

القـدرات فـي العلوم والتكنولوجيا واالبتكار. وال بّد أن تُغلَِّب السياسـاُت الرامية إلى تنشـيط 

البحث الِعلمّي في المستقبل متطلّباَت التنمية البشرية واإلصالح البيئي، وأن تضَع في مقّدمة 

أولويّاتها إنشـاء اقتصادات تَبني على الَمعارف الُمتاحة وتَنشـد النهـوض بالتعليم وباآلليّات 

التـي تمكِّـن المواطنيـن من التعلّم المسـتمّر بينمـا تدعم أنشـطة البحث الِعلمـّي والتطوير 

التكنولوجـي، مـع التركيز بوجه خـاّص على البحوث الِعلميّـة التطبيقيـة، وتملّك الُمدخالت 

التكنولوجية الحديثة وتطويعها واسـتثمارها. وفي كّل ما سـبق سيكون من الضروري اتّخاذ 

ُمبـادرات لتحفيـز الطلب الفعلي عليها مـن قطاعات االقتصاد الُمختلفة ومـن المجتمع ككّل. 

كما ينبغي تخصيص َموارِد كافية لخدمات اإلرشـاد الاّلحقة بحيث يتسّنى تتبّع اآلثار الفعليّة 

لمـا يُنَجز من أبحاٍث علـى أرض الواقع واالسترشـاد بتبعاتها من أجل مشـاريع بحث الحقة 

وُمبادرات مخصوصة لتطبيق نتائجها. 

لبلـوغ هـذه الغايات كلّهـا ضمن فترات زمنيّـة مقبولة، سـيتعيّن إدراج المشـاريع البحثيّة 

واألنشطة االبتكارية بوصفها أنشطة إلزامية على جميع مستويات التعليم. كذلك فمن األولويّات 

التـي ينبغي أن تحتـّل مكانة بارزة في السياسـات الُمقبلـة الرامية إلى تنمية القـدرات الِعلميّة 

والتكنولوجيـة فـي البلدان العربيّة، ثّمة تلـك المتّصلة بإزالة التناقضـات التنظيمية التي تُعرِقل 

ُمشاَركة أوسع وأكثر ثباتاً واستقراراً في النشاط البحثي من ِقبل هيئات التدريس في الجامعات 

العربيّـة وتعيق تكوين صـالٍت متينة بين هذه الهيئات والِجهـات الفاعلة ضمن قطاعات اإلنتاج 

والخدمات على اختالف أنواعها. ففي حين تفرض العديد من الجامعات في البلدان العربيّة إنتاج 

حّد أدنى من األوراق الِعلميّة ونْشـرها في مجاّلت دوليّة محّكمة كشرٍط أساس لترفيع أساتذتها، 

فإنّها كثيراً ما تُفرِط في إغراقهم بواجبات التدريس وال تَرفدهم باألعداد الكافية من األُطر الفّنية 

الُمساِعدة، بحيث ال يتسّنى لهم الوقت الكافي أو األطر المؤازرة إلنجاز أنشطة بحثيّة من أحجاٍم 

ونَوعيّات وتوّجهات ُمناِسبة. ومن ناحية أخرى، كثيراً ما يرحِّب أعضاء هيئة التدريس في بعض 

البلـدان العربيّـة األقّل دخـاًل بواجبات تعليميّـة إضافيّة في حال أثمرت بزيـادة دخلهم بدالً من 

االنصراف ألنشطة البحث.

هنالـك من الدالئل ما يشـير إلـى أّن التمويل ال يمثّل في الواقع عقبـة ال يُمكن تجاوزها أمام 

التعـاون البحثي األوسـع نطاقاً، بل والنشـاط البحثي بصفـة عاّمة، سـواء أكان تعاونيّاً أو غير 

ذلك. وتشـير معظم األدلّة إلى أّن التحّديات األساسـيّة تكمن في بناء القدرات على إدارة البحوث 

بكفاءة وفعاليّة، وأّن اآلليّات المؤّسسـية المكرَّسة إلنجاز البحوث وتطبيق نتائجها تعاني الكثير 

من نقاط الضعف، والسـيّما عندما ينطوي إنجاز البحوث وتطبيق نتائجها على جهود تعاونية، 

وعندما تتطلَّب فترات طويلة من األنشطة اإلرشادية والتجارب الَحقلية. على الّرغم من ذلك، ال بّد 

أن تكرِّس المؤّسسات التي تتمتّع بواليات وطنية وإقليمية، مثل غرف الصناعة والتجارة، واتّحاد 

الجامعات العربيّة، ومؤّسسة قطر، والبنك اإلسالمي للتنمية، ومؤّسسة عبد الحميد شومان، على 

سـبيل المثال ال الحصر، المزيد من الَموارِد لسـّد الفجوة. كما قد يتسـّنى اللجوء إلى َموارِد غير 

تقليدية لتمويل البحث الِعلمّي منها استثمار األوقاف الدينية والتمويل الشعبي.

فاقت البحوث 
السعودية في 

مجاَلي الكيمياء 
والعلوم الفيزيائية 

ما أُنجز في مجاالت 
علوم الحياة، 

وكذلك علوم األرض 
والبيئة؛ حيث 

استأثر المجاالن 
السابقان بنسبة 78 
في المائة من جميع 

المنشورات
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وعلـى الّرغم من أّن بعض التعقيـدات قد تُواجه التوّصل إلى ُمعطيات موثوقة ومحّدثة حول 

صة ألنشـطة البحث والتطوير أو التي يُمكن أن تُؤاِزر بصورة  الَموارِد البشـرية والمالية المخصَّ

مباشـرة أو غير مباشـرة منظومات العلوم والتكنولوجيا بصورة عاّمـة، إاّل أّن هذه التعقيدات ال 

تمثّل بأّي حال مسـائل ال يُمكن التغلّب عليها. فهي ال تتجاوز تأسـيس دوائر مختّصة تضّم عدداً 

محدوداً من اإلحصائيّين يُمكنهم التعاون مع عدد أقّل من الخبراء، من جهة، ومع سائر المؤّسسات 

ة، مـن جهة أخرى. ومن الُمفترض أن تُلَحق مثل هذه الدوائـر بَمكاتب اإلحصاء المركزية  الَمعنيَـّ

التي أنشأتها معظم البلدان العربيّة في النصف الثاني من القرن الماضي. وكانت منظّمات دولية 

عّدة، من بينها اإلسكوا واليونسكو، قد سعت في الماضي لحْمل دولها األعضاء على إحداث دوائر 

تختّص بُمتابعة تطّور منظومـات العلوم والتكنولوجيا القائمة لديها، وبصورة خاّصة ما يتعلّق 

بأنشطة البحث والتطوير التي تُنجزها َمعاهد األبحاث الجامعية ومراكز البحث الوطنية. وأُطلقت 

على هذه الدوائر تسمية »َمراصد العلوم والتكنولوجيا.« وقد أَعلنت بعض البلدان العربيّة بالفعل 

عن تأسـيس َمراصد كهذه لديها خالل العقد األّول من القرن الحالّي؛ لكن من الواضح أّن أداءها 

يحتـاج إلى كثيـٍر من الُمتابعة كي يؤتي الثمـار المطلوبة. كما أّن االسـتراتيجية العربيّة للبحث 

الِعلمّي والتكنولوجي واالبتكار تتضّمن بنوداً تتناول تأسيس َمرصد عربّي لُمتابعة هذه الشؤون 

على الصعيد اإلقليمّي. 

ختاماً، فإّن التحّديات األبرز تكمن عند صياغة السياسات الوطنية الُمالئمة على أصعدة عّدة، 

وتملُّك الوسـائل التي تُمكِّن من تنفيذها باسـتخدام ُمدخالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار التي 

شـهدت تطّورات مذهلة خالل العقود القليلة الماضية؛ وذلك بحيث يتسـّنى التوّصل إلى التنمية 

الشاملة والُمستداَمة بكّل ما تحمل هاتان الصفتان من معاٍن. 

فـي نهايـة المطاف، وعلى الّرغم من كّل ما شـهدته البلدان العربيّة فـي الماضي من نكباٍت 

ومآٍس، ال بّد أن تبقى اآلمال معقودة على الطّاقات اإلبداعية الكاِمنة التي تجّسدها أجيالها الحاليّة 

والُمقبلة من الشابّات والشباب، التي يحدوها األمل بما تستحّق من مستقبالت أفضل.   
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عشرون سنة على المؤتمر العاَلمّي األّول في باري�س 

واقع التعليم العالي في الدول العربّية

د. رمزي سالمة
ُمستشار إقليمّي لتطوير األنظمة التربويّة في الدول العربيّة – لبنان

شـّكل المؤتمر العالَمي األّول حول التعليم العالي الذي َعقدته منظّمة اليونسـكو في باريس 

فـي العام 1998 بالتعاون مع منظّمات عالميّة وإقليميّة أخرى، وبمشـاركة أكثر من أربعة آالف 

وخمسـمائة اختصاصي وصاحـب قرار من مختلف بلدان العالَم، نقطـة تحّول بارزة في تاريخ 

التعليم العالي. وسبقه مؤتمٌر إقليمي عربي ُعقد في بيروت وشارَك فيه خمسة عشر وزير تعليم 

عاٍل ومئات المندوبين من الدول العربيّة. وتطرّق المؤتمران إلى أهّم القضايا التي تخّص التعليم 

العالي وخرجا بمجموعة من التوصيات من أبرزها التأكيد على ما يأتي:

الوظائف الثالث األساسيّة لمؤّسسات التعليم العالي المتمثّلة ببناء القدرات من خالل التعليم 	 

والتأهيل والتدريب، وإنجاز أبحاث تنشد تقّدم المعرفة ونشرها، وخدمة المجتمع؛ 

الـدور األخالقـي لمؤّسسـات التعليـم العالي والعامليـن بها وأهميّـة تمتّعها باالسـتقالليّة 	 

والحّريات األكاديميّة للقيام بهذا الدور على النحو األمثل؛ 

ضرورة التوّسـع في فُرص التعليم العالي لتُطاول أوسـع شرائح من المجتمع وتأمين تكافؤ 	 

فُرص االلتحاق لجميع من لديهم القدرات لُمتابعة الدراسة في هذه المرحلة من التعليم؛ 

ضرورة تعزيز ُمواءمة التعليم العالي مع متطلّبات عالَم العمل واحتياجات التنمية الُمستداَمة 	 

والتغيّرات االجتماعيّة التي يتطلّب التكيّف معها حّساً نقديّاً مرهفاً والقدرة على االبتكار؛ 

تأميـن أعلى درجـات الجودة في مختلف وظائف مؤّسسـات التعليم العالي وأنشـطتها من 	 

خالل اعتماد آليّات موثوقة لَضمان الجودة؛ 

اإلفادة المثلى من تقّدم تكنولوجيّات المعلومات واالتّصاالت لتطوير مختلف وظائف التعليم 	 

العالي وإحالل »ُمجتمع المعرفة«؛ 

تعزيز إدارة التعليم العالي وطُرق تمويله بناًء على رؤية مجتمعيّة تعتبره خدمة عاّمة تُسهم 	 

في تأمينها مختلف الجهات الحكوميّة والخاّصة المعنيّة؛ 

أهميّة التعاون الدولي من أجل تشاطُر الَمعرفة على أوسع نطاق، لما لذلك من فائدة لألطراف 	 

الَمعنيّة الُمختلفة.

تتناول هذه الورقة ثالثة تحّوالت أساسـيّة طَبعت التعليم العالي في البلدان العربيّة: التوّسع 

فـي فُرص االلتحـاق بالتعليم العالي؛ ُمواَءمـة ُمخرجات التعليم العالي مـع احتياجات المجتمع 

لكفاءات عالية لتسيير عجلة الحياة واالستجابة لمتطلّبات التنمية الُمستداَمة؛ تطويع تكنولوجيّات 

المعلومات واالتّصاالت في خدمة التعليم العالي واإلسهام في إحالل مجتمع الَمعرفة، بما في ذلك 

من خالل القيام باألبحاث الِعلميّة ونْشـرها على أوسـع نطاق. لكّن هذا ال يعني أّن سـائر النقاط 

المذكورة في التوصيات أعاله ليست جديرة بالُمتابعة.
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المسألة األولى: التوّسع في فرص االلتحاق بالتعليم العالي

يشكِّل تأمين فُرص كافية لاللتحاق بمؤّسسات التعليم العالي وبَرامجه أحد الهموم األساسيّة 

للحكومات. ولعّل بعضها اكتفى بهذا الهّم على حسـاب غيره، فراح يُنشـئ المؤّسسات أو يسمح 

بإنشـائها على نطاٍق واسع أو اعتمد سياساٍت للقبول قد تكون أسهمت في وصول بعض شرائح 

الشـباب إلـى هذا المسـتوى من التعليم بينمـا قد تكون هذه الشـرائح قد ُحرمـت منه لوال هذه 

السياسات.

وتشـّكل مؤّشـرات الطلب علـى التعليم العالـي وااللتحاق بـه حجر الزاوية فـي التخطيط 

لمؤّسسـات التعليـم العالي والتوّسـع بها وتنويعها وتنويـع بَرامجها. ومن شـأن التعّمق بهذه 

المؤّشرات اإلسهام في تسليط الضوء على إنجازات منظومة التعليم العالي في هذا المجال وعلى 

اعوجاجاتها والسياسات االجتماعية والتربوية التي يتعيّن اعتمادها لتحقيق حّق كّل ُمواِطن قادر 

على االلتحاق بالتعليم العالي وراغب به. لكْن، من النادر أن نَجد دراسـات حول توزيع االلتحاق 

بناًء على شـرائح المجتمع المختلفة وعلى السياسـات المتَّبعة في دول المنطقة العربية لتعزيز 

التحاق أبناء الشرائح الفقيرة أو المهّمشة1. 

أّوالً -  معّدالت االلتحاق الخام بالتعليم العالي في المنطقة العربّية

يعرض )الشـكل 1( معّدالت االلتحاق الخام2 بالتعليم العالي فـي المنطقة العربيّة3 مقارنًة 

بالمعـّدالت الملحوظـة فـي َمناطق العالَـم الجغرافيّة األخـرى4 وذلك لألعـوام 1999 و2007 

و20155. ويُظِهر هذا الشكل ما يلي:

- علـى الّرغم من بلوغها درجة عالية من اإلشـباع، ظلّت معّدالت االلتحاق الخاّم بالتعليم 	

العالي في أميركا الشماليّة وأوروبا الغربيّة، كما في أوروبا الوسطى والشرقيّة، على ارتفاٍع لتبلغ 

في العام 2015 على التوالي 76,4 في المائة و77,5 في المائة؛

- ارتفـع المعـّدل العالَمي لاللتحاق من 18,3 في المائة في العـام 1999 إلى 25,9 في 	

المائة في العام 2007، ثّم إلى 35,6 في المائة في العام 2015؛

- لحق معّدل االلتحاق في المنطقة العربيّة بقرب المعّدل العالمي ما عدا في العام 2015 	

حيـث تخلّـف عن المعّدل العالَمي ب 4,4 فـي المائة؛ وبقيت معّدالت االلتحـاق إجماالً في ثالث 

مناطق من العالَم منخفضة عن معّدل االلتحاق في المنطقة العربيّة.

من التدابير التي اتّخذتها بعض الدول العربيّة لتوفير العدالة وتكافؤ فرص االلتحاق بالتعليم العالي في األردن والسودان   1

النائية للقبول في التخّصصات المختلفة، واعتماد أنظمة للُمنح والقروض في فلسطين، وتونس،  المناطق  َدعم طَلبة 

والمغرب، واليمن، ومختلف دول الخليج:

راجع: عدنان األمين، إنجازات التعليم العالي في البلدان العربّية وتحّدياته )1998 – 2009(. التقرير اإلقليمّي.   

المؤتمر اإلقليمّي العربّي حول التعليم العالي؛ القاهرة، 31 أيّار)مايو( 1-2 حزيران)يونيو( 2009. نحو فضاء عربّي 

العربيّة. الدول  للتربية في  اإلقليمّي  اليونسكو  المجتمعيّة. بيروت، مكتب  العالميّة والمسؤوليّات  التحّديات  العالي:  للتعليم 

يُحسب االلتحاق الخاّم بِقسمة عدد الُملتحقين بُمجمل عدد السّكان في الفئة العمريّة الُموازية للمرحلة الدراسيّة الَمعنيّة.  2

التي تصنَّف عادًة في  القمر،  العربيّة ما عدا جزر  الدول  الدول األعضاء في جامعة  التي تلي  تشمل عادًة اإلحصاءات   3

موثوقة.  إحصاءات  عنها  تتوافر  ال  التي  والصومال  الصحراء،  جنوب  أفريقيا  دول  مع  اليونسكو  منظّمة 

اعتُمدت المناطق الجغرافيّة المعنيَّة بناء على تصنيف معهد اليونسكو لإلحصاء.  4

حال  في  تغيّرات  أّي  لرْصد  كاٍف  زمنّي  فاصل  بينهما  )أ(  التاليَين:  المعياَرين  على  بناًء  الثالث  السنوات  هذه  اعتُمدت   5

الزمنيّة. بالُمقارنات  للقيام  كافية  ُمعطيات  حولها  إجماالً  تتوافر  )ب(  حصولها؛ 

شهدت المنطقة 
العربّية في مطلع 

األلفّية الثالثة 
ازديادًا في عدد 

مؤّسسات التعليم 
العالي، لم يسبق له 
مثيل، بفعل اعتماد 

دول المنطقة 
سياسات انفتاح 

وتشريعات سمحت 
للقطاع األهلّي 

والخاّص، الوطنّي 
واألجنبّي، بإنشاء 
مؤّسسات للتعليم 

العالي، منها ما 
ال يبغي الربح 

ومنها ذو طابٍع 
استثمارّي
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وتُشـير الُمعطيـات الُمتواِفرة إلى أّن التقـّدم الذي حصل ما بين عاَمـي 1999 و2015 في 

ل زيادًة تبلغ 96  المنطقـة العربيّة يرجع بخاّصة إلى تقّدٍم في معّدالت التحاق اإلناث الذي سـجَّ

في المائة، بينما شهد معّدل التحاق الذكور زيادًة تبلغ 51 في المائة، بحيث أصبح معّدل التحاق 

اإلنـاث فـي العام 2015 يبلغ 107,3 فـي المائة من معّدل التحاق الذكـور، بينما كان في العام 

1999 ال يبلغ سوى 83 في المائة.

ثانياً - معّدالت االلتحاق الخاّم بالتعليم العالي في كلٍّ من الدول العربّية على حدة

تخفي الُمعطيات التي تُعنى بالمنطقة العربيّة ككّل التفاوت الكبير في ما بين الدول العربيّة. 

ويعرض )الشكل 2( معّدالت االلتحاق الخاّم بالتعليم العالي في كلٍّ من الدول العربية6 على حدة 

لألعوام 1999 و2007 و 2015. ويُمكن تقسيم الدول العربيّة بناًء على المعّدالت الُمالحظة في 

العـام 2015 إلى ثالث مجموعات بالنَّظر إلى موقع الدولة بالنسـبة إلى المعّدل العاّم لاللتحاق 

في ُمجمل الدول العربيّة.

تتكـّون المجموعة األولى مـن جيبوتي، وموريتانيا، وقَطَر، والسـودان، )ويُضاف إليها بناًء 

على التقديرات الواقعيّة اليمن والعراق( التي تشهد معّدالت التحاق ُمنخفضة جّداً تتراوح ما بين 

حوالـى 3 في المائة وحوالـى 16 في المائة، وتقرب من المعّدالت الملحوظة في منطقتَي آسـيا 

الجنوبيـة والغربية وأفريقيا جنوب الصحراء، أي المنطقتَين من العالَم اللّتَين تشـهدان معّدالت 

االلتحـاق األكثـر انخفاضاً. ويعود التدنّي الكبير في معّدل االلتحاق في قَطَر على نحٍو أساسـّي 

إلى عزوف الذكور عن االلتحاق بالتعليم العالي )فقط 6.3 في المائة في العام 2015( بينما يبلغ 

معّدل التحاق اإلناث 43.9 في المائة وهو معّدل عاٍل نسبيّاً ُمقارنًة بسائر الدول العربيّة. 

وتتكـّون المجموعـة الثانية مـن الكويـت، والمغرب، وتونـس، ومصر، والجزائـر، ولبنان، 

تّم اعتماد تسلسل الدول تصاعديّاً بناًء على معّدل االلتحاق في العام 1999.  6

على الرّغم من 
بلوغها درجة عالية 
من اإلشباع، ظلّت 
معّدالت االلتحاق 

الخام بالتعليم 
العالي في أميركا 
الشمالّية وأوروبا 
الغربّية، كما في 
أوروبا الوسطى 
والشرقّية، على 
ارتفاع لتبلغ في 
العام 2015 على 
التوالي 76.4 % 

و77.5 %

المصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء.

معـّدالت االلتحاق الخاّم بالتعليم العالي في المنطقة العربّية وفي سـائر َمناطق 
العالَم الجغرافّية في األعوام 1999 و2007 و2015 شكل رقم 1
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حيـث تتراوح معـّدالت االلتحاق ما بين حوالى 27 في المائة وحوالـى 39 في المائة وتقرب من 

المعـّدل العربي العاّم. بينما تتكّون المجموعة الثالثة من كّل من البحرين، وفلسـطين، واألردن، 

والسـعودية، )وربّمـا ليبيا(، حيث تتراوح معـّدالت االلتحاق فيها ما بين حوالـى 43 في المائة 

وحوالى 63 في المائة متخطّيًة بذلك المعّدل العربي العاّم، وُموازيًة معّدالت االلتحاق في كلٍّ من 

مناطق أميركا الاّلتينية والكاريبي، وشرق آسيا والباسيفيك.

وياُلحـظ على نحو خاّص ازدياد معّدل االلتحاق في الَمملكة العربيّة السـعوديّة الذي أصبح 

يضاهـي المعـّدالت الملحوظة في الدول الصناعيّـة للذكور واإلناث على حّد سـواء. كما تاُلَحظ 

المعـّدالت األعلى لاللتحاق عند اإلناث في كلٍّ من الجزائر، والبحرين، واألردن، والكويت، ولبنان، 

وفلسطين، وتونس، فضالً عن قطر.

كما ياُلحظ ما يأتي:

- أحرز كّل من الجزائر، والبحرين، واألردن، والَمغرب، وفلسـطين، والسـعوديّة، والسـودان، 	

وسـورية، وتونس تقّدماً ملحوظاً في معّدل االلتحاق تراَوح ما بين حوالى 64 في المائة في 

األردن وحوالى 206 في المائة في الَمملكة العربيّة السـعوديّة، بمعّدل وسيط يقّدر بحوالى 

130 في المائة.

- حقَّـق لبنان تقّدماً ملحوظاً مـا بين العاَمين 1999 و2007، ثّم تراَجـع بين العاَمين 2007 	

و2015 إلى ما كان عليه سابقاً.

- شـهدت قطر تراُجعاً ملحوظاً في معّدل االلتحاق بين العاَمين 1999 و2007، تاله تصحيٌح 	

طفيف في السنوات الاّلحقة.

- شهدت سائر الدول جموداً نسبيّاً في معّدالت االلتحاق.	

ثالثاً - نِسب االلتحاق بالتعليم العالي ُمقارنًة بمعّدالت االلتحاق بالتعليم الثانوّي

يعرض )الشـكل 3( معـّدالت االلتحاق الخاّم بالتعليـم الثانوي، العـاّم والِمهني، في الدول 

العربية التي تتوافر حولها الُمعطيات اإلحصائيّة ُمقارنًة بنسب االلتحاق بالتعليم العالي من أصل 

هذه المعّدالت.

التقّدم التعليمّي 
الذي حصل ما 

بين عاَمي 1999 
و2015 في 

المنطقة العربّية، 
يرجع بخاّصة 
إلى  تقّدٍم في 

معّدالت التحاق 
اإلناث الذي سّجل 
زيادة تبلغ 96 %، 
بينما شهد معّدل 

التحاق الذكور 
زيادة تبلغ 51 %، 
بحيث أصبح معّدل 

التحاق اإلناث 
في العام 2015 
يبلغ 107.3 % 

من معّدل التحاق 
الذكور، بينما كان 
في العام 1999 ال 
يبلغ سوى 83 %

المصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء.

معـّدالت االلتحـاق الخـاّم بالتعليـم العالي في الـدول العربّية في األعـوام 1999 
و2007 و2015. شكل رقم 2
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يتبيّن من هذا الشـكل أّن معـّدالت االلتحاق الخاّم بالتعليم الثانوي فـي العام 2015 قاَربت 

100 في المائة أو تجاوزته في كلٍّ من البحرين، وُعمان، والسـعوديّة، وتراوحت ما بين 90 في 

المائة وحوالى 70 في المائة في خمس دول عربيّة أخرى )مصر، األردن، الكويت، قطر، تونس(، 

وتراوحت ما بين 70 في المائة و40 في المائة في سـّت دول أخرى )الجزائر، جيبوتي، العراق، 

لبنان، المغرب، فلسطين(. أّما في الدول األربع األخرى التي تتوافر حولها الُمعطيات اإلحصائيّة، 

فقد تراوحت هذه المعّدالت ما بين 39 في المائة و21 في المائة )على التوالي: اليمن، السودان، 

سورية، موريتانيا(.

ومع أن هذا المؤّشر ال يتحلّى بدقّة عالية ألنّه ال يأخذ باالعتبار السياسات والُممارسات المتَّبعة 

بشـأن إعادة الصفوف، إاّل أّن المعّدالت الُمالَحظة تُشير إلى أّن بعض الدول العربيّة بَلَغت مرحلة 

متقّدمة من اإلشـباع بهذا الشـأن، بينما على دول أخرى بْذل جهوٍد كبيرة لتأمين فُرص االلتحاق 

بالتعليـم الثانوي، أيّاً كانت َمسـاراته، إذا كانت تُريـد فعالً تحضير شـبابها لُمواَجهة متطلّبات 

مجتمع واقتصاد الَمعرفة والُمنافَسة الدوليّة.

وإذا سـلّمنا جـدالً بأنّه من أجـل الوصول إلى معـّدالٍت لاللتحاق بالتعليـم العالي تقترب من 

المعّدالت الملحوظة في الدول المتقّدمة تقانيّاً، يتعيّن أن تصل معّدالت االلتحاق بالتعليم الثانوي 

إلـى 70 في المائـة وأن يَلِج 70 في المائة من هؤالء إلى التعليم العالـي، لوجدنا أّن ُمجمل الدول 

العربيّة ال تقترب من هَذين الِمعياَرين؛ إذ إنّه حتّى في الدول التي يبلغ فيها التعليم الثانوي معّدالً 

عاليـاً، ال يـزال الولـوج إلى التعليم العالي محصوراً بِنسـب تتراوح ما بين حوالـى 61 في المائة 

)األردن(، و58 في المائة )السـعوديّة(، و50 في المائة )مصـر(، و44 في المائة )تونس(، و42 

فـي المائة )البحرين(، و32 في المائة )الكويت(، و18 في المائة )قطر( نسـبًة إلى الطلبة الذين 

يلتحقون بالتعليم الثانوي. وتشكِّل المملكة العربيّة السعوديّة الحالة األقرب إلى الُمرتجى حيث تّم 

فيها تعميم التعليم الثانوي وتلتحق بالتعليم العالي فيها نسـبٌة كبيرة من خّريجيه. أّما في سـائر 

البلـدان، فإّن عدم تعميم التعليم الثانوي وتدنّي نِسـب الذين يخرجون منـه ويلتحقون بالتعليم 

المؤّسسات 
التعليمّية الُمنشأة 

حديثًا، ال تزال 
هامشّية من 

َلبة  حيث أعداد الطَّ
الُملتحقين بها؛ 

فالجمود النسبّي 
في معّدالت 

االلتحاق الخاّم 
َلبة في التعليم  للطَّ

العالي ما بين 
1999 و 2015 

)عدا بعض الدول 
كالسعودّية( يشير 

إلى أّن الُفرص 
التعليمّية التي 

وّفرتها المؤّسسات 
الُمستحدَثة لم تؤدِّ 
إلى ارتفاٍع ملموس 

في معّدالت 
االلتحاق

المصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء.

معّدالت االلتحاق الخاّم بالتعليم الثانوي )نسـبة مئويّـة( في الدول العربّية للعام 
2015 مقارنًة بِنسب االلتحاق بالتعليم العالي من أصل هذه المعّدالت شكل رقم 3
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العالي )ما بين 70 في المائة في لبنان و26,7 في المائة في موريتانيا( يُضِعفان احتمال توّصل 

هذه الدول إلى معّدالِت التحاٍق بالتعليم العالي قريبة من تلك الملحوظة في الدول الصناعية، إذا لم 

تَبذل جهوداً حثيثة في المجالَين معاً. ففي لبنان وفلسطين مثالً، هناك نقٌص في االلتحاق بالتعليم 

الثانوي؛ في الُمقابل، هناك في البحرين، ومصر، وتونس نقٌص في االلتحاق بالتعليم العالي. أّما 

سورية فتشكِّل حالة غريبة إذ إّن معّدل الُملتحقين بالتعليم العالي فاق في العام 2015 على نحٍو 

ملحوظ معّدل الُملتحقين بالتعليم الثانوي. وال شـّك في أّن األحداث التي شـهدتها سـورية بدءاً 

من العام 2011 والخلل في عمل المؤّسسـات يُمكن أن يفّسـرا هذه الحالة غير المألوفة والمتمثّلة 

بوجود معّدالت التحاق ُمنخِفضة في التعليم الثانوي وأكثر ارتفاعاً في التعليم العالي7.

رابعاً - أعداد الطَّلََبة

يَعرض الشكالن )4 أ( و) 4 ب( صورة عن تزايد أعداد الطلبة الُملتحقين بمؤّسسات التعليم 

العالـي في عدٍد من مناطـق العالَم لألعوام 1999 و2007 و2015. كما تظَهر النسـبة المئويّة 

لالزدياد ما بين السنتَين القصوتَين.

ويبيّـن الشـكل )4 ب( بوجه الخصـوص أنّه باسـتثناء المناطق التي بلغـت فيها معّدالت 

االلتحاق بالتعليم العالي حّد اإلشباع، مثل أميركا الشمالية وأوروبا الغربية، فإّن المنطقة العربيّة 

ــورية  ــوي يف س ــم الثان ــاّلب التعلي ــدد ط ــاء أّن ع ــكو لإلحص ــد اليونس ــا معه ــي ينرشه ــاءات الت ــر اإلحص تُظه  7
ــة  ــدد طلب ــها أّن ع ــاءات نفس ــر اإلحص ــا تُظه ــذاً. ك ــن 2012 و2013 إىل 156,843 تلمي ــن العاَم ــض ب انخف
التعليــم العــايل ازداد ســنويّاً مبــا معّدلــه 33,743 طالِبــاً مــا بــن 2002 و2011، أي يف العقــد الــذي ســبق بــدء 
األحــداث األليمــة التــي شــهدتها ســورية، ومل يتجــاوز 41,000 يف العــام 2010؛ ثــّم ازداد مــا مّعدلــه 75,388 
طالِبــاً مــا بــن 2012 و 2014؛ وبلغــت الزيــادة 131,952 بــن العاَمــن 2013 و2014؛ األمــر الــذي يــدّل مــن 
جهــة عــى أنّــه َحَصــل تفريــٌغ نســبّي للتعليــم الثانــوي الــذي فََقــد يف ســنة واحــدة حــواىل28 يف املائــة مــن 
عديــده إْن بســبب النــزوح أو بســبب املَخاِطــر األمنيـّـة أو غــر ذلــك، بينــا حصــل تهافــٌت عــى التعليــم العــايل، 
ُيكــن أن يُفــرَّ جــزٌء منــه عــى األقــّل باملَنافــع الجانبيـّـة املتعلّقــة باألحــداث، والــذي أّدى إىل ازديــاد عــدد طلبــة 

التعليــم العــايل حــواىل 20 يف املائــة يف ســنة واحــدة.

المصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء.
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شهدت أقّل نسبة زيادة اللتحاق الطلبة على الّرغم من أنّها شهدت ازدياداً سّكانياً كبيراً نسبًة إلى 

لت في الدول النامية إجماالً زيادة بلغت 215 في المائة بينما لم  سـائر َمناطق العالَم. فقد ُسـجِّ

تبلغ الزيادة في المنطقة العربيّة سوى 120 في المائة. ويدّل ذلك على أّن معظم الدول العربيّة 

ال زالت بحاجة إلى توّسـعٍ كّمي في مجال االلتحـاق بالتعليم العالي إذا ما أرادت أن تتّخذ َموقعاً 

ُمناسـباً بين األُمم والشـعوب تحت ظالل الَعولَمة وفي إطار مجتمع واقتصاد المعرفة. ويتطلّب 

ذلـك خططـاً وُمعالجات إذا ما أردنا أاّل يتّم على حسـاب الُمواءمة مع احتياجات التنمية من جهة 

ومتطلّبات الجودة من جهة ثانية.

خامساً - َدور ازدياد عدد المؤّسسات في توفير ُفرص االلتحاق

شهدت المنطقة العربيّة في مطلع األلفيّة الثالثة ازدياداً في عدد مؤّسسات التعليم العالي لم 

يسبق له مثيل، بفعل اعتماد دول المنطقة منذ العقد األخير من القرن العشرين سياسات انفتاح 

وتشريعات سمحت للقطاع األهلي والخاّص، الوطني واألجنبي، بإنشاء مؤّسسات للتعليم العالي 

أو فروع لمؤّسسـات كانت قائمة، منها ما ال يبغي الربح ومنها ذو طابع اسـتثماري. وال تتوافر 

اليوم أّي قاعدة كاملة للمعلومات الُمتناسـقة حول أعداد هذه المؤّسسـات، وأنواعها، وتبعيّاتها، 

والبَرامج التي تقّدمها، وأعداد الطلبة فيها، وما إلى ذلك من أمور تسمح برسم صورة واضحة عن 

مؤّسسـات التعليم العالي في العالَم العربي. ويعرض الشـكل )5( األعداد التقريبيّة لمؤّسسات 

التعليم العالي الحكوميّة والخاّصة8 في الدول العربيّة في العام 2017.

نَستخدم ُمصطلح المؤّسسات الخاّصة للداللة على ما يسّمى في بعض الدول المؤّسسات األهليّة، أي التي ال تبغي الربح،   8
االستثماريّة. والمؤّسسات 

تبيَّن أّن الدول 
التي تشهد أعلى 

ِنسب من االلتحاق 
في الجامعات 
الخاّصة، هي 

ذاتها التي بادرت 
إلى الترخيص 

لمؤّسسات للتعليم 
العالي، جامعات 
وكلّيات ومعاهد 
عليا، على نطاق 
واسع، وحيث 

يغلب فيها إجمااًل 
عدد المؤّسسات  

الخاّصة عدد 
المؤّسسات 
الحكومّية، 

باستثناء السودان

*تُعتبر الُمعطيات التي يسـتند إليها هذا الشـكل تقريبيّة نظراً إلى أّن هناك في بعض الدول مؤّسسات للتعليم العالي ال تُدرج على 
نحٍو عاّم في إحصاءات الوزارات المعنيَّة، مثل كلّيات أو معاهد المعلّمين العليا. يَذكر تقريٌر لليونسكو )األمين، 2009( مثالً أّن عدد 
الجامعات كان في العام 2009 في المنطقة العربيّة 398 جامعة وأّن العدد اإلجمالي لمؤّسسات التعليم العالي كان 1139 مؤّسسة.
** - http://data.uis.unesco.org/
- http://www.webometrics.info/en
- World Bank. World Development Indicators. http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?Code=SP.POP.
TOTL&id=1ff4a498&report_name=Popular-Indicators&populartype=series&ispopular=y

المصدر: الَمواقع اإللكترونيّة* لوزارات التعليم العالي في الدول العربيّة ومصادر أخرى**.

األعداد التقريبّية لمؤّسسات التعليم العالي الحكومّية والخاّصة في الدول العربّية 
في العام 2017. شكل رقم 5

0

20

40

60

80

100

120

ّ ّ

ّ ّ



التقرير العربّي العاشر
للتنمية الثقافّية

مؤّسسة الفكــر العربـي 144

ويُظهر هذا الشكل التفاوت الكبير بين الدول العربيّة في ما يخّص نُظم التعليم العالي ومدى 

انتشـار مؤّسسـات التعليم العالي غيـر الحكوميّة. مثالً، ثّمة في لبنان جامعـة حكوميّة واحدة، 

لكّنها ذات فروع عديدة، وتَستقِطب ما يقارب 40 في المائة من طَلَبة الجامعات في لبنان، بينما 

يلتحق سائر الطلبة في 42 جامعة ومعهداً عالياً متخّصصاً. أّما في الجزائر فيتوزّع طَلَبة التعليم 

العالي ما بين 50 جامعة و56 كلّية ومعهداً عالياً جميعها حكوميّة. وفي تونس جميع الجامعات 

حكوميّة بينما ال يرخِّص القطاع الخاّص إاّل إلنشاء كلّيات وَمعاهد عليا متخّصصة. وفي المغرب 

هناك شبه غياب للقطاع الخاّص بينما يفوق عدد الكلّيات والمعاهد العليا المتخّصصة الحكوميّة 

عـدد الجامعات. وفي العراق، على الّرغم من وجود 51 جامعة حكوميّة بعضها حديثة اإلنشـاء، 

فقـد رخِّص لعدٍد كبير مـن الجامعات والكلّيـات المتخّصصة. أخيـراً، تنفرد اإلمـارات العربيّة 

المتّحـدة بالعدد الكبير من المؤّسسـات الخاّصـة التي تتوّجه على نحو عاّم إلـى أبناء الوافدين 

الُمقيمين في الدولة بدافع العمل. 

وتُشير المعلومات الُمتوافرة إلى أّن المؤّسسات الُمنشأة حديثاً ال تزال هامشيّة من حيث أعداد 

الطَّلَبة الُملتحقين بها. فالجمود النسـبي في معّدالت االلتحاق الخاّم للطَلبة في التعليم العالي ما 

بين 1999 و2015، في ما عدا بعض الدول )مثل السـعوديّة( يشـير إلـى أّن الُفرص التعليميّة 

اإلضافيّة التي وفّرتها مؤّسسـات التعليم العالي العريقة والُمستحَدثة )أي ما يقارب ستّة ماليين 

فرصة( لم تؤدِّ إلى ارتفاٍع ملموس في معّدالت االلتحاق، لكّنها امتّصت بعض الزيادة السـّكانية 

لفئة الشباب الذين أنهوا مرحلة التعليم الثانوي في الفترة الَمعنيَّة. 

ويَعرض الشكل )6( حّصة مؤّسسات التعليم الخاّصة من الطَّلَبة الُملتحقين بالتعليم العالي 

في العام 2015 في الدول التي تتوافر حولها الُمعطيات اإلحصائيّة.

ويُظهر هذا الشـكل أنّنا إذا استثنينا فلسـطين، حيث هناك جامعة واحدة تُعتبر حكوميّة كما 

أّن سـائر الجامعات التي ترعاها وتمّولها السلطة الفلسـطينيّة تُعتبر خاّصة ألّن إدارتها مستقلّة 

إذا أخذنا عدد 
سّكان المنطقة 
العربّية مقارنًةً 

بعدد سّكان 
الواليات المّتحدة 

ودول أوروبا 
الوسطى 

والشرقّية، َلوَجْدنا 
أّن الدول العربّية 
بحاجة إلى إنشاء 
ما ال يقّل عن ألَفي 

مؤّسسة جديدة 
للتعليم العالي

المصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء.

نسـبة الطَّلبة الُملتحقين بمؤّسسات التعليم الخاّصة في بعض الدول العربّية في 
العام 2015. شكل رقم 6
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عن السلطة، وإذا استثنينا أيضاً الجامعات الخاّصة في اإلمارات العربيّة المتّحدة وفي قطر التي 

تخدم على نحٍو أساسّي أبناء الَعمالة الوافدة، لَوَجْدنا أّن هناك سبع دول عربيّة ال غير تؤّدي فيها 

الجامعات الخاّصة التعليم لنسـبة ملحوظة من طَلبة التعليـم العالي. وقد أتى ترتيب هذه الدول 

في العام 2015 كاآلتي، علماً أّن هناك ثبات زمنّي نسـبّي في النسـب المعنيَّة: لبنان )60,8 في 

المائـة(، ُعمان )51 في المائـة(، البحرين )36,2 في المائـة(، األردن )27,7 في المائة(، اليمن 

)23,1 في المائة(، السودان )23 في المائة(، ومصر )19,2 في المائة(.

يُسـتفاد من المعطيات الُمتوافَرة أّن الدول التي تشهد أعلى نسٍب من االلتحاق في الجامعات 

الخاّصة هي ذاتها التي بادرت إلى الترخيص لمؤّسسات للتعليم العالي، جامعات وكلّيات ومعاهد 

عليـا، علـى نطاٍق واسـع وحيث يغلب فيها إجمـاالً عدد المؤّسسـات الخاّصة عدد المؤّسسـات 

الحكوميّة، باستثناء السودان حيث عدد الجامعات الخاّصة متدنٍّ نسبًة إلى الجامعات الحكوميّة 

بينما ترتادها نسبة ملحوظة من الطَّلَبة. أّما في السعوديّة وتونس على سبيل المثال، فعلى الّرغم 

من توافر عدٍد كبير من مؤّسسـات التعليم العالي الخاّصة، إاّل أنّها لم تَسـتقطب حتّى اآلن أعداداً 

كبيرة من الطَّلَبة.

ويُمكن ههنا التسـاؤل حول إذا ما كانت الطفرة في مؤّسسات التعليم العالي الخاّصة توازي 

التوّجهات العالميّة في هذا المجال.

يعرض الشـكل )7( معّدل عدد السـّكان لكّل مؤّسسـة تعليم عاٍل في كّل من الدول العربيّة 

وبعض مجموعات الدول المختارة. ويظهر هذا الشكل ما يأتي:

- إذا أخذنا باالعتبار عدد سّكان المنطقة العربيّة ُمقارنًة بعدد سّكان الواليات المتّحدة األميركيّة 	

)أقّل بنحو 17 في المائة من سّكان المنطقة العربيّة(، وُدول أوروبا الوسطى والشرقيّة )أقل 

بنحو 51 في المائة(، لوَجدنا أّن الدول العربيّة بحاجة إلى إنشاء ما ال يقّل عن ألَفي مؤّسسة 

جديدة للتعليم العالي.

- تظهر الحاجة إلى إنشـاء مثل هذه المؤّسسـات في معظم الدول العربيّة باستثناء البحرين، 	

ولبنـان، واإلمارات العربيّة المتّحدة، وُعمان، وتونس، التي تشـهد تخمة في عدد مؤّسسـات 

التعليم العالي، وفلسطين، والكويت اللّتَين تبدوان األقرب إلى الُمرتجى.

الحاجة ملّحة 
إلنشاء مؤّسسات 

تعليمّية جديدة 
في معظم الدول 

العربّية، باستثناء 
البحرين ولبنان 

واإلمارات وسلطنة 
ُعمان وتونس التي 

تشهد تخمة في 
عدد مؤّسسات 
التعليم العالي

المصدر: تقديرات البنك الدولي لَعدد السّكان؛ ويبومتريكس لعدد مؤّسسات التعليم العالي.

معـّدل عدد السـكّان لكّل مؤّسسـة تعليم عاٍل فـي كّل من الـدول العربّية وبعض 
مجموعات الدول الُمختارة في العام 2015 . شكل رقم 7
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- قـد يُقال إّن توافُر جامعات عمالقة في مصر وسـورية مثالً، أو إّن توافُر مؤّسسـاٍت للتعليم 	

العالـي ال تدخل فـي نطاق اإلحصـاءات الموجودة، يفّسـران العدد الضئيل من مؤّسسـات 

التعليـم العالي المحصيَّة فـي البلدان المعنيَّة. لكْن ال يُمكن لذلك إاّل أن يفّسـر جزئيّاً األرقام 

الُمذهلـة والُمثيرة للقلق في ما يتعلّق بمسـتقبل المنطقة العربيّة التي يكشـف عنها الجدول 

رقم 10 لناحية تدنّي الفرص التعليميّة الُمتاحة في عدٍد كبير من الدول العربيّة مع أّن جهوداً 

محسوسة قد بُذلت في دوٍل عّدة لنْشر مؤّسسات التعليم العالي خارج الُمدن الكبرى.

ع الطَّلَبة على مستويات التعليم العالي سادساً – توزُّ

ليس هناك معايير عالَميّة يُمكن تعميمها على جميع الدول بشأن النِّسب الِمثاليّة أو المستحبّة 

لتوزيـع طَلبة التعليم العالي ما بين التعليـم التقني والتعليم الجامعي. قد يذكر البعض ما كانت 

تعتمده بعض الدول ذات التخطيط المركزي بشـأن توجيه خّريجي التعليم الثانوي إلى النَّوَعين 

مـن التعليم )مثال، 70 فـي المائة إلى التعليـم الجامعي و30 في المائة إلـى التعليم التّقني، أو 

العكـس(. ذلك يتطلّب معرفة دقيقة باحتياجات أسـواق العمل، الداخليـة عادًة، من التقنيّين من 

جهـة، ومن أصحـاب المؤّهالت الجامعيّة من جهـة أخرى. وقد يكون التخطيـط لتوجيه الطَّلَبة 

وقبولهـم في بَرامج التعليم العالي الُمختلفـة التوّجه )تقنّي أو جامعّي( ال يزال ُممكناً في بعض 

الَميادين الِمهنيّة، مثل الِمهن التربويّة والطبّية والهندسيّة وغيرها، بناًء على حاجات سوق العمل 

المحلّية. لكّن المسـألة تصبح أكثر تعقيداً في إطار الَعولَمة وفتْح أسواق العمل على بعضها وما 

تؤّدي إليه من حراك ِمهنّي عبر الحدود.

ويُستفاد من الشكل )8( ما يأتي:

تتـراوح نِسـب الُملتحقين بالتعليـم التقنّي العالي ما بيـن أقّل من 1 فـي المائة و25,1 في  1-

المائة. ويُمكن تقسـيم الدول العربيّة إلى ثـالث مجموعات كالتالي: )أ( مجموعة الدول التي 

تشـهد التحاقاً يوازي المعّدالت العالَميّة )قطر، جيبوتي، الكويت(؛ )ب( مجموعة الدول التي 

تشـهد التحاقاً متوّسطاً نسـبيّاً يتراوح ما بين 15,8 في المائة و10,2 في المائة )السودان، 

عمان، فلسـطين، السعودية(؛ )ج( مجموعة الدول التي تشهد التحاقا منخفضاً أو شبه غائب 

تشّكل النسبة 
المتدنّية جّدًا 

َلبة الُملتحقين  للطَّ
بمستوى الدكتوراه 

في أغلبّية الدول 
العربّية ُضعفًا 
موصوفًا في 

منظومة التعليم 
العالي، فِمن 

الُمتعاَرف عليه 
عالمّيًا أّن تحقيق 
التنمية الشاملة، 
بما في ذلك سّد 
حاجات التعليم 

العالي إلى كفاءات 
من مستوى 

الدكتوراه، يتطلّب 
أن يكون حوالى 
3 % من َطَلبة 
التعليم العالي 

ُملتحقين بدرجة 
الدكتوراه

معـّدالت االنتسـاب إلى التعليـم العالي بالنَّظر إلى المسـتوى الدراسـي بناًء على 
التصنيف الدولّي المقّنن للتربية. شكل رقم 8
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البحوث العلمّية والتعليم العالي 
رافعة االبتكار والتنمية

بالتعليم التقني العالي )سائر الدول التي تتوافر عنها الُمعطيات اإلحصائيّة(.

يتواجد الُملتحقون بالتعليم العالي بشـكٍل كثيف في مستوى الشهادة الجامعية األولى حيث  2-

يبلغ الوسـيط 81,8 في المائة، والمعّدل العاّم 84 في المائة ويشـكِّل 16,7 في المائة أعلى 

من المعّدل العالَمي و 27,8 في المائة أعلى من معّدل الدول المتقّدمة.

ال يلتحق بمستوى الماستر سوى 7,5 في المائة من الطَّلَبة، أي أقّل بنحو 3,5 في المائة من  3-

المعـّدل العالَمي وبنحو11,7 في المائة من معّدل الدول المتقّدمة. ويعود االرتفاع النسـبي 

لهذا المعّدل في تونس وموريتانيا على نحو أساسّي إلى اعتماد هاتَين الدولتَين نظام الثالث 

سنوات للشهادة الجامعيّة األولى واعتبار السنتَين اللّتَين تليها من مستوى الماستر.

تشـكِّل النسـبة المتدنّية جّداً للطَّلَبة الُملتحقين بمسـتوى الدكتوراه في أغلبيّة الدول العربيّة  4-

ُضعفـاً موصوفاً فـي منظومة التعليم العالي. فِمن الُمتعارَف عليـه عالميّاً أّن تحقيق التنمية 

الشـاملة، بما في ذلك سـّد حاجات التعليم العالي إلى كفاءات من مستوى الدكتوراه، يتطلّب 

أن يكـون حوالـى 3 في المائة من طَلَبـة التعليم العالي ُملتحقين بدرجة الدكتوراه. وتشـير 

المعطيات الواردة في الشـكل )8( أّن وحدها تونـس تلبّي هذا الَمطلب، يتبعها على التوالي 

لبنان )1,7 في المائة(، ومصر )1,5 في المائة(، واألردن )1,3 في المائة(. وإذا اعتبرنا الَفرق 

بين معّدل الدول المتقّدمة )2,8 في المائة( ومعّدل الدول العربيّة )1,3 في المائة( نظراً إلى 

عدد الطَّلَبة الُملتحقين بالتعليم العالي في العام 2015، لوَجدنا أنّه كان على جامعات الدول 

العربيّة اسـتقطاب حوالى 160 ألف طالِب إضافّي في بَرامج الدكتوراه لتخريج ما مجموعه 

حوالى مئة ألف طالِب يحملون الدكتوراه في كّل سنة.

يبقى السـؤال حول مدى وعي القيّميـن على التعليم العالي في الدول العربية باإلشـكاليّات 

التي تحيط بهذه المسـألة ومدى ُمالَءمة السياسـات الُمعتَمدة مع متطلّبات التنمية والرشـد في 

اسـتخدام الَموارِد الُمتاحة. مثالً، يُعزى عزوف الشـباب عن االلتحاق بالتعليم التّقني إلى النظرة 

الدونيّـة للمجتمع نحو هذا النوع من التعليـم والتهافُت على البَرامج الجامعية من أجل الحصول 

على الشهادة واللَّقب، بينما يقومون بعد التخّرج بأعماٍل ال تتطلّب هذا المستوى من التعليم وقد 

تكون غريبة كلّيا عن االختصاص الذي يحملون فيه شهادة.

أّما مهّمة تطوير المعرفة والتجّدد باستخداماتها، التي ال يُمكن أن تتحقَّق إاّل من خالل بَرامج 

الدراسات العليا والسيّما الدكتوراه، فإنّها تتطلّب أن تتجاوز نِسب االنتساب إلى مرحلة الدراسات 

العليـا 10 في المائة على األقّل من مجمل طَلبة التعليـم العالي. وهذا ما ليس حاصالً في الوقت 

الحاضر في أّي دولة عربيّة )إذا اسـتثنينا تونس واإلمارات العربيّة المتّحدة لألسـباب المذكورة 

أعاله(. من جهة ثانية، فإّن التنمية الُمجتمعية الشـاملة والمتكاملة واالنتقال إلى االقتصاد القائِم 

علـى المعرفة يتطلّبان توافر كتلة َحرِجة من أصحاب الكفاءات العليا في جميع َميادين الَمعرفة. 

وإذا ما نظرنا إلى الُمجتمعات المتقّدمة تقانيّاً، لوَجدنا أّن َحَملة الدكتوراه يشّكلون ما معّدله 1,3 

فـي المائة من مجمل الشـرائح الُعمريّة الَمعنيَّة. وهذا يعني على األقـّل معّدالت التحاق بالتعليم 

العالي ككّل تتجاوز 50 في المائة، ومعّدالت التحاق بالدراسـات العليا ال تقّل عن 10 في المائة 

مـن هـؤالء، منهم ما ال يقّل عن 2-3 في المائة بمسـتوى الدكتوراه. ولعـّل بعض الدول العربية 

تعوِّض هذا النقص من خالل ابتعاث بعض مواطنيها إلى الخارج لُمتابَعة الدراسـة في المراحل 

المتقّدمة أو سـفر أبنائها من تلقاء أنفسـهم لهذا الغرض. ولكّن ذلك يبقى غير كاٍف كما سـنرى 

من بعض األمثلة الحقاً.

يبقى السؤال 
قائمًا حول مدى 

وعي القّيمين على 
التعليم العالي 

في الدول العربّية 
باإلشكالّيات 

التي تحيط بهذه 
المسألة ومدى 

ُمالَءمة السياسات 
الُمعتَمدة مع 

متطلّبات التنمية 
والرشد في 

استخدام الَموارِد 
الُمتاحة
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المسألة الثانية: الُمواءَمة مع احتياجات التنمية وأسواق العمل

يتطلّـب تقييـم ُمواءمة التعليـم العالي مع احتياجـات التنمية ومتطلّبات عالَـم العمل توافُر 

ُمعطيات أساسيّة والسيّما ما يأتي:

سهولة انخراط خّريجي التعليم العالي في عالَم العمل؛ أ - 

مدى العالقة ما بين برنامج الدراسة الذي أكمله الخّريج والعمل الذي يقوم به بعد التخّرج؛ ب - 

الرضى الوظيفي للخّريجين؛ ج - 

معّدالت البطالة واستخدام الخّريجين في أعماٍل ال تتطلّب المؤّهالت العالية التي يملكونها؛ د - 

تأثير التعليم العالي على التقّدم الوظيفي واإلنجازات الِمهنية؛ هـ - 

رأي عالَم العمل بمؤّهالت الخّريجين وكفاياتهم. و - 

ويتطلّـب ذلـك بالطبـع إجراء دراسـات َميدانيّـة لجْمع المعلومـات الاّلزِمة مـن الخّريجين 

وغيرهم. كما يتطلّب معرفة دقيقة بعالَم العمل نفسـه، وبخاّصة القطاعات التي تتطلّب مؤّهالت 

من مسـتوى التعليـم العالي وفُرَص العمل التـي يُتيحها كلٌّ منها. لكْن في ظـّل غياب مثل هذه 

الُمعطيـات، كمـا هي الحال في ما يخّص الدول العربيّة بشـكٍل عاّم، يبقى للمـرء أن يُعالِج هذه 

المسـألة من خالل ُمقاَربات غير مباشـرة. وقد اعتمدنا لذلك ما توافر من ُمعطيات حول التحاق 

الطَّلَبة في اختصاصات التعليم العالي وحول نِسـب الخّريجين في هذه االختصاصات، علّنا نجد 

في ذلك معلومات مفيدة الستشراف أحوال التعليم العالي في هذا الميدان.

أوالً – أعداد الخّريجين نسبًة إلى عدد السكّان

يتطلّب تسـيير عجلـة الحياة في المجتمع وتلبيـة احتياجات التنمية وجـود كتلة َحرِجة من 

االختصاصيّين الذين تعّدهم عادًة مؤّسسات التعليم العالي. وعلى الّرغم من أنّه يتعّذر على المرء 

وْضـع معاييـر ذات ِمصداقيّة عالية تَصلُح لكّل الدول، نظراً إلـى أّن لكّل دولة بنيتها االقتصادية 

د بشكٍل كبير احتياجاتها من أصحاب الكفاءات  وسياساتها االجتماعية وقُدراتها المالية التي تحدِّ

العليا، إاّل أنّه يُمكن ُمقاَربة هذا األمر من خالل ُمقارَنة واقع الدول العربيّة من حيث أعداد خّريجي 

التعليـم العالي مع واقـع دوٍل أخرى. وفي هذا اإلطار، يعرض الشـكل )9( معّدل عدد خّريجي 

التعليم العالي لكّل ألٍف من السـّكان في كّل من الدول العربيّة وبعض الدول الُمختارة في العام 

2015 الذي يُظهر ما يأتي:

التنمية الُمجتمعّية 
الشاملة 

والُمتكاِملة 
واالنتقال إلى 

االقتصاد القائم 
على الَمعرفة، 
يتطلّبان توافر 

كتلة من أصحاب 
الكفاءات العليا 

في جميع َميادين 
الَمعرفة. وإذا 
ما نظرنا إلى 
المجتمعات 
المتقّدمة 

تكنولوجّيًا، َلوَجْدنا 
أّن حملة الدكتوراه 
يشّكلون 1.3 % 

من مجمل الشرائح 
العمرّية المعنيَّة

المصدر: تقديرات البنك الدولي في ما يخّص عدد السّكان؛ معهد اليونسكو لإلحصاء في ما يخّص عدد الخّريجين.

معـّدل عدد خّريجي التعليم العالي لكّل ألف من السـكّان في كلٍّ من الدول العربّية 
وبعض الدول الُمختارة في العام 2015. شكل رقم 9
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- تُخرِّج الدول الصناعيّة الثالث )فرنسا، والَمملكة المتّحدة، والواليات المتّحدة األميركيّة(، التي 	

اتُّخذت مثاالً سنويّاً، ما يُعاِدل 11 إلى 12 في األلف نسبًة إلى عدد السّكان؛

- تقتـرب إيـران )9.3 في األلف( والصين )8.7 في األلف( إلى درجـٍة ما من هذا المعّدل، كما 	

تقترب منه فلسطين وحدها من بين الدول العربيّة )9 في األلف(؛

- يأتي األردن )7.6 في األلف(، ولبنان )7.4 في األلف(، والجزائر )7.2 في األلف( في المنزلة 	

الثالثة؛ تليها مصر )6.1 في األلف(، والسعوديّة )5.9 في األلف(، وتونس )5.7 في األلف(؛

- يبلغ المعّدل العاّم للدول العربيّة 4.9 في األلف، أي أقّل من 50 في المائة من المعّدل المتوقّع؛	

- يتـراوح معّدل الدول العربيّة االثنتَي عشـرة األخرى ما بيـن 4.6 في األلف )المغرب( و 0.7 	

في األلف )موريتانيا(.

ويُظِهر كّل ذلك أّن مؤّسسات التعليم العالي في الدول العربيّة ال تخرِّج سنويّاً األعداد الكافية 

مـن االختصاصيّين لتسـيير عجلة الحياة وتأميـن احتياجات التنمية والرقـّي الُمجتمعي، بغّض 

النظر عن َميادين اختصاص هؤالء الخّريجين.

ثانياً - توزيع الطَّلَبة على َميادين االختصاص

من المسـلّم به أّن كّل مجتمـع بحاجة إلى كتل كافية من االختصاصيّيـن في َميادين التربية 

والصّحة والهندسـة واإلدارة لتسـيير مؤّسساته واالسـتجابة الحتياجاته الَخدمية والتنموية في 

هـذه المجاالت وغيرها. كمـا أّن كّل مجتمع بحاجة إلى اختصاصيّين في سـائر الَميادين للقيام 

بَمهـام التطوير. وتدّل الُمعطيـات اإلحصائيّة الُمتوافرة لدى معهد اليونسـكو لإلحصاء على أّن 

هنـاك تفاوتاً كبيـراً في ما بين الـدول العربيّة في معّدالت انتسـاب الطَّلَبة إلـى بَرامج التربية. 

فبينما تتراوح هذه المعّدالت ما بين 0 في المائة و7.2 في المائة في كلٍّ من الجزائر، والبحرين، 

وجيبوتي، ولبنان، وُعمان، وقطر، وتونس، واإلمارات، والَمملكة العربيّة السـعوديّة، ترتفع هذه 

المعّدالت إلى ما بين 13.7 في المائة و 27 في المائة في مصر، واألردن، وفلسطين.

ن  من هنا، يُمكن التسـاؤل عّمـا إذا كانت منظومات التعليم العالي فـي المنطقة العربيّة تؤمِّ

إعـداد األعداد الكافية من المعلّمين وسـائر اختصاصيّي التربية لرفْـد ِقطاع التعليم بما يحتاجه 

من َموارد بشـرية عالية المؤّهالت. ففي لبنان مثالً هناك فائض في أعداد المعلّمين، وفي الوقت 

9ً؛ بينما يبدو أّن هناك تضّخماً  نفسـه ثّمة نقٌص في أعداد المعلّمين الذين يحملون مؤّهالً تربويّا

في أعداد الُمنتسـبين إلى بَراِمج التربية في بعض الدول على حسـاب البَرامج التعليمية األخرى 

يؤّدي إلى مخزون فائض من المعلّمين مثالً في كّل من فلسطين، واألردن، ومصر.

ص ما ال يقّل  وتدّل تمارين الُمحاكاة على أّن األنظمة التربوية بحاجة بشكٍل عاّم إلى أن يخصَّ

عن 5 في المائة من كّل شـريحة ُعمريّة ألغراض تأمين الحاجات األساسيّة للنظام التربوي. وإذا 

مـا طبَّقنا هذه الُمعاَدلة على معّدالت االنتسـاب إلى بَرامج التربية فـي الدول العربية، اتَّضح لنا 

الَخلل في إعداد المعلّمين وسـائر العاملين في التربية، وظهرت الحاجة إلى التصويب في معظم 

الدول العربيّة التي تتوافر عنها الُمعطيات اإلحصائية.

وتَظهر الحاجة إلى توّسـع كبير في االلتحاق ببراِمج التربية والتعليم في دول مثل جيبوتي 

وموريتانيا وقطر والسـودان وسورية واليمن والمغرب والجزائر وتونس واإلمارات، بينما تظهر 

رمــزي ســالمة، تقريــر حــول تحليــل االقتصــاد الســيايّس لقطــاع التعليــم العــاّم يف لبنــان، واشــنطن،   9

ــة(، 2017. ــة االنكليزيّ ــدويل )باللّغ ــك ال البن

مؤّسسات التعليم 
العالي في الدول 
ج  العربّية، ال تخرِّ

سنوّيًا األعداد 
الكافية من 

المختّصين لتسيير 
عجلة الحياة، 

وتأمين احتياجات 
التنمية والرقّي 

المجتمعّي، بغّض 
النَّظر عن َميادين 
اختصاص هؤالء 

الخّريجين
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بعض التُّخمة بااللتحاق بمثل هذه البَرامج في فلسـطين واألردن، ويظهر أّن مصر والسـعودية 

قـد وجدتا التوازن ما بين الحاجة إلـى معلّمين واختصاصيّين تربويّيـن مؤّهلين وأعداد الطَّلبة 

الُملتحقين ببَرامج التربية التي توفّرها مؤّسسـات التعليم العالي، بينما كانتا في السابق تُعانيان 

من تضّخٍم في أعداد الُملتحقين ببَرامج التربية.

مـا قيـل أعاله عن ميدان التربيـة يصلح أيضاً لميـدان الطّب والعلوم الصّحيـة، حيث يُمكن 

ن إعداد األعداد الكافية من األطبّاء  التسـاؤل عّما إذا كانت منظومة التعليم العالي في كّل بلد تؤمِّ

والُممرّضات وأطبّاء األسـنان والصيدليّين وسـائر االختصاصيّين فـي الَميادين الطبّية بناًء على 

المعايير الدولية أو ما يتقارب منها.

نظراً لما حّددته منظّمة الصّحة العالميّة بشـأن الحّد األدنى من األطبّاء والقاِبالت القانونيّات 

والممرّضين والممرّضات لكّل ألف نسـمة والبالغ 4.45 شـخصا10ً، يتبيّـن من اإلحصاءات التي 

تنشرها منظّمة الصّحة العالميّة ما يلي:

- ينعـم كلٌّ من األردن والكويـت ولبنان وليبيا وُعمـان وقطر والسـعودية وتونس واإلمارات 	

بأعـداٍد كافية أو مقبولة من األطبّاء والممرّضين، بينما تتوزَّع الدول األخرى ما بين تلك التي 

هي بحاجة إلى بذل جهوٍد مكثّفة لرفْع نسـبة األطبّاء والممرّضين لكّل ألف نسـمة لتصل إلى 

المستوى الذي حدّدته منظّمة الصّحة العالميّة )جيبوتي؛ مصر؛ العراق؛ موريتانيا؛ المغرب؛ 

اليمن(  وتلك التي تقرب من هذا المستوى )الجزائر؛ البحرين؛ السودان؛ سورية(.

- حّقق كّل من العراق والكويت وليبيا والمملكة العربيّة السـعوديّة والسـودان تقّدماً ملحوظاً 	

في عدد الطاقم الطبّي ما بين العام 2005 والعام 2015، بينما سّجلت بعض الدول األخرى 

إّمـا تقّدمـاً طفيفاً أو تأّخـراً طفيفـاً أو ملحوظاً في هذه األعـداد )مثلما هي حـال البحرين 

واإلمـارات(، بحيـث لم تُجاِر الزيادة في أعـداد هذه الطواقم الزيادات السـّكانيّة. ويبدو من 

الُمعطيات المتواِفرة أّن نسـبة الُملتحقين ببَراِمج الطّب والصّحة يجب أال تقّل عن حوالى 10 

فـي المائة لتأمين الحّد األدنى مـن األطبّاء والممرّضين في الدول القريبـة من الِمعيار الذي 

حّددتـه منظّمة الصّحة العالميّـة ويتعيّن أن يفوق ذلك على نحو ملحوظ في الدول المتخلّفة 

عن الركب في هذا الميدان.

- يلفت االنتباه الفائض في أعداد الصيادلة في األردن وسـورية ولبنان مع ظهور انكماش في 	

هذا الفائض بين العام 2005 والعام 2015.

بالخالصة، يمكن القول إنّه ليس من شـأن معـّدالت االلتحاق الُمالَحظة حاليّاً في اختصاصات 

الطّب والعلوم الصّحية في معظم الدول العربيّة تأمين األطبّاء وسائر أصحاب االختصاصات الطبّية 

بالقدر الكافي لسّد االحتياجات الصّحية للمجتمعات العربيّة التي يعاني معظمها من نقٍص فادٍح في 

االختصاصيّين في الميدان الطبّي بالنَّظر إلى المعّدالت العالَمية، إن لم نقْل ُمقارنًة بالدول الصناعيّة 

المتقّدمة. ما يعني عدم قدرة منظومة التعليم العالي على ضّخ عالَم الصّحة باالختصاصيّين بالعدد 

الُمالئِم والتنّوع الكافي لسّد االحتياجات في َميادين العمل الصحيّة الُمختلفة.

الاّلفت في ما يخّص االختصاصات الهندسية، أّن مصر والَمملكة العربيّة السعوديّة تسّجالن 

معّدالت انتسـاب متدنّية نسـبًة إلى غيرهما من الدول )مصر: 8.5 في المائة؛ السعوديّة: 6.4 في 

10 World Health Organization )2016(. Global strategy on human resources for health: Workforce 

2030. Geneva: WHO.

ثّمة نقص دونما 
شّك في عدٍد من 
الدول العربّية في 
معّدالت االنتساب 
إلى َبرامج العلوم 

البحتة وعلوم 
الحياة والرياضّيات 

وتطبيقاتها من 
علوم الحاسوب 

وغيرها، لمصلحة 
َبرامج اآلداب 

والفنون والعلوم 
االجتماعّية 
والشريعة 

والقانون وإدارة 
األعمال
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البحوث العلمّية والتعليم العالي 
رافعة االبتكار والتنمية

المائة( بينما بلغ وسيط الدول العربيّة التي توافرت حولها الُمعطيات اإلحصائيّة في العام 2015 

نحو 15.6 في المائة، وال شّك بأّن الحاجة في هاتَين الدولتَين إلى ُمهندسين في مختلف َميادين 

الهندسة تفوق حاجة دول أخرى إلى مثل هؤالء االختصاصيّين ليس في ميدان النفط ومشتّقاته 

فقط بل بفعل الحاجة أيضاً إلى القيام بمشـاريع إنشائيّة كبيرة على نِطاٍق واسع وتوافُر األموال 

التي تسـمح بذلك. وليس لجوء دول الخليج إلى الَعمالة الوافدة سـوى الدليل على عدم استطاعة 

منظوماتهـا التعليمية، بما في ذلك منظومة التعليم العالي، االسـتجابة الحتياجاتها التنموية من 

َموارِد بشـرية ذات مؤّهالت عالية، إْن بسـبب نـْدرة الُفرص التعليميّة الُمتاحة أو بسـبب عزوف 

الشباب عن اإلفادة من هذه الفرص.

من ناحية أخرى، مّما ال شـّك فيه أيضاً أّن هناك نقصاً في عدٍد من الدول العربية في معّدالت 

االنتسـاب إلى بَرامج العلوم البحتة وعلوم الحياة والرياضيّات وتطبيقاتها من علوم الحاسـوب 

وغيرها، لمصلحة بَراِمج اآلداب والفنون والعلوم االجتماعية والشـريعة والقانون وإدارة األعمال. 

لكّن إبداء أّي رأي ُمسـتنير بهذا الشـأن يتطلّب معرفة أشـّد دقّة بكّل ِمن هذه الَميادين على حدة. 

لكن أن تتخطّى معّدالت االنتساب إلى هذه الَميادين 50 في المائة من مجمل الُملتحقين بالتعليم 

العالي أمٌر يدعو إلى الشـّك في ُمواَءمة أعداد الطَّلَبة مع احتياجات تسيير عجلة الحياة في الدول 

ومـع احتياجاتهـا التنموية، مع ِعلمنا بعـدم تنّوع مجاالت العمل بالدرجـة الكافية وعدم وجود 

فرص عمل باألعداد الكافية في الَميادين التي تسـتقطب أغلبيّة الطَّلبة. أّما الحاجة إلى مختّصين 

فـي العلـوم والتكنولوجيا فهي تـوازي الحاجة إلى مثل هـؤالء المختّصين فـي َميادين التربية 

والصّحة والهندسة، إذا ما كان طموح الدول العربيّة رْدم الهّوة الِعلميّة مع العالَم المتقّدم صناعيّاً 

واالنتقال من مجتمعٍ ُمستهلِك للمعرفة إلى مجتمعٍ ُمنتٍج للَمعارف والعلوم والتكنولوجيا. وهذا ما 

ال توفّره حاليّاً منظومات التعليم العالي في الدول العربيّة.

يبقى أخيراً ميدان العلوم الزراعية الذي يحتاج إلى دراسة خاّصة بالنظر إلى افتقاد الَمعايير 

د مثالً الحاجة إلى ُمهندسين زراعيّين نسبًة إلى المساحات القاِبلة لالستثمار في اإلنتاج  التي تحدِّ

النباتي أو الحيواني أو إلى الثروة الحرجيّة أو السمكيّة، أو الحاجة إلى أطبّاء بيطريّين نسبًة إلى 

أعـداد المواشـي، وما إلى ذلك من أمور. بالنَّظر إلى التفـاوت الكبير ما بين الدول العربيّة في ما 

يخـّص هذه الشـؤون يتعيّن النَّظر إلى هذه االختصاصات لكّل دولـة على حدة. لكّن المعلومات 

الُمتوافـرة حول برامـج الزراعة في الدول العربيـة تدّل على قلّة تنّوعهـا لتغطية االختصاصات 

الُمختلفة في الزراعة والتغذية وموقعها الهامشّي في مؤّسسات التعليم العالي.

مهمـا يُكن من أمر، وبصورة عاّمـة، على الّرغم عن اإلنجازات التربويّـة التي حّققتها بعض 

الـدول العربيّـة بخاّصة في ميدانَي الطّب والهندسـة، يتسـاءل المرء إذا مـا كان التعليم العالي 

ن االختصاصيّين  في الدول العربيّة يسـتجيب لمتطلّبات التنمية والحتياجات أسواق العمل ويؤمِّ

الاّلزمين لذلك في الَميادين الُمختلفة. 

ثالثاً - توزيع الخّريجين على َميادين االختصاص

ال تتوافـر ُمعطيـات حول َميادين اختصاص خّريجي التعليم العالي سـوى في نصف الدول 

العربيّـة. لكـّن الُمعطيات اإلحصائية المتوافرة لدى معهد اليونسـكو لإلحصاء تؤكّد على األمور 

التالية:

ُيشّكل النقص 
الفادح في أعداد 

َطَلبة َبرامج التربية 
في ُمعظم دول 

المنطقة العربّية، 
وفي خّريجي هذه 
الَبرامج التربوّية، 
تهديدًا الستمرار 

تدّني جودة 
التعليم في مراحله 

الُمختلفة
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هنـاك فروقـات كبيرة بين الـدول العربيّة فـي ما يخّص توزيـع الخّريجين علـى َميادين أ- 

االختصاص. ويبدو ذلك بشـكٍل واضح في الَميادين جميعها ما عدا في الطّب حيث تتقارب 

المعّدالت إجماالً، مستقرًّة في معظم الدول ما بين 4 في المائة و11 في المائة؛ كما تبدو في 

اختصاصات الزراعة التي ال تتخّرج منها إاّل األعداد القليلة.

يُمكن قسمة المعّدالت الملحوظة في َميدان التربية إلى ثالث مجموعات كالتالي: المجموعة ب- 

األولى تشـهد تضّخماً بمعّدالت الخّريجين على حسـاب سـائر َميادين االختصاص )قطر، 

السعوديّة، فلسطين(، والمجموعة التي تُقابلها تشهد غياباً كلّياً لخّريجي التعليم العالي عن 

ميـدان التربية )جيبوتي، موريتانيا( أو غياباً جزئيّاً )لبنان(، بينما تتكّون المجموعة الثالثة 

مـن البلـدان التي تقع معّدالت خّريجيها في التربية ما بيـن المجموعتَين األولتَيْن )العراق، 

األردن، المغرب، البحرين(.

تحتّل معّدالت الخّريجين في العلوم االجتماعية والقانون والشـريعة وإدارة األعمال بشكٍل ت- 

شبه كامل مركز الصدارة في ما بين َميادين التخّصص.

يبـدو مّما سـبق أّن ُمخرجات التعليم العالي ليسـت بعالقة وثيقة بعالَـم العمل، حيث تضّخ 

مؤّسسـات التعليم العالي خّريجين كثراً ليسـت لديهم آفاق حقيقيّة للعمل، بينما تفتقر أسـواق 

العمل الداخلية إلى خّريجين في اختصاصات عديدة ال تؤّمنهم مؤّسسات التعليم العالي.

المسألة الثالثة: تطويع تقانات المعلومات واالتّصال الحديثة في خدمة 
التعليم العالي وُمجتمع الَمعرفة

أوصـى المؤتمر العالَمـي للتعليم العالي، الذي دعت إليه اليونسـكو في العام 1998، الدول 

جمعاء ومؤّسسات التعليم العالي بالسعي إلى اإلفادة المثلى من تقّدم تقانات الَمعرفة واالتّصال 

لتطوير وظائف التعليم العالي المختلفة وإحالل مجتمع الَمعرفة. وقد قامت إحدى المؤّسسـات 

ة بتصنيف الجامعات11 بتصنيف ما يقارب 28 ألف مؤّسسـة تعليم عاٍل من مختلف ُدول  المعنيَـّ

العالَم بناًء على المعايير األربعة اآلتية التي تتعلّق باستخدام هذه المؤّسسات للشبكة العنكبوتيّة 

العالميّة:

حجم صفحات َموِقع المؤّسسة على الشبكة العالَميّة؛أ- 

انتشار َموِقع المؤّسسة على صفحات أخرى من الشبكة بوساطة روابط خارجيّة؛ب- 

توافر نتاجات فكريّة مقنَّنة األشـكال ).pdf; .ps; .doc; .ppt( وُمتاحة لالطاّلع على َموِقع ج- 

المؤّسسة؛

مدى توثيق النِّتاجات الفكريّة للمؤّسسـة في قواعد المعلومات العلميّة العاّمة الُمتاَحة على د- 

الشبكة العنكبوتيّة12.

وباإلضافـة إلى تقييم مدى تطويع مؤّسسـات التعليم العالي لتقانـات المعلومات واالتّصال 

الحديثة في خدمة التعليم العالي ومجتمع الَمعرفة، يُمكن، من خالل تمّحص المعياَرين األخيَرين 

اسـتخراج بعض االسـتنتاجات في ما يخّص إسهام مؤّسسـات التعليم العالي في إنتاج الَمعرفة 

ونْشرها على نِطاٍق واسع.

http://www.webometrics.info/en :تصنيف ويبومتركس  11

إليه  تشير  الذي  وذلك   ،)Google Scholar( في  المتوافر  للمؤّسسة  الفكرّي  النِّتاج  مْسح  على  المعيار  هذا  يعتمد   12

.)ScImago(

النقص الكبير 
في أعداد َطلبة 
الطّب وسائر 
التخّصصات 
الصحّية في 

أغلب دولنا، وفي 
خّريجي هذه 
التخّصصات، 
ُيشّكل تهديدًا 

لجودة الخدمات 
الصحّية الوقائّية 

والعالجّية 
واستمرارًا للّجوء 
إلى العمالة الواِفدة
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أوالً – موقع مؤّسسات الدول العربّية على التصنيف الدولي للشبكة العنكبوتّية

يعـرض الشـكل )10( َموقع مؤّسسـات الـدول العربيّـة علـى التصنيف الدولي للشـبكة 

العنكبوتيّة في العام 2017 ُمقارنًة ببعض مناطق العالَم األخرى13.

يستفاد من المعطيات الُمتواِفرة في هذا المجال ما يأتي:

- تحتّل مؤّسسـات الواليات المتّحدة األميركيّة مركز الصدارة في هذا التصنيف، بحيث يتواجد 	

275 منها بين األلف األولى، بنسـبة 8.4 في المائة من مجمل مؤّسسات هذه الدولة، مقارنًة 

بنحو 3.6 في المائة لُمجمل مؤّسسات العالَم، بينما ال يتوافر في الفئة األخيرة من المؤّسسات 

التي تضّم 12764 مؤّسسـة سـوى 185 مؤّسسة أميركيّة بنسـبة 5.7 في المائة من ُمجمل 

مؤّسسـات هذه الدولة، مقارنًة بنحو 46 في المائة لُمجمل مؤّسسـات العالَم؛ أي أّن األغلبيّة 

السـاحقة من مؤّسسـات الواليات المتّحدة األميركيّة تتواجد من ضمن المؤّسسـات الخمسة 

عشر ألفاً األولى.

- تلي مؤّسسات االتّحاد األوروبي حيث يتواجد في الفئة األولى 10.2 في المائة من المؤّسسات 	

وال يتواجد في الفئة األخيرة سوى 28.7 في المائة.

- ليـس بين المؤّسسـات األلف األولى سـوى 6 مؤّسسـات عربيّة )0.6 فـي المائة من مجمل 	

المؤّسسـات العربيّة( وتقترب نِسـب المؤّسسـات العربيّة المصنَّفة في الفئتَين األولتَين من 

النسـبة العالميّة )17.6 في المائة مقارنًة بنحو 18 في المائة( بما مجموعه 174 مؤّسسـة؛ 

أي أّن هناك القليل جّداً من المؤّسسات العربيّة المتميّزة وحّصة أكبر من المعّدل العالَمي من 

المؤّسسات التي تقع مواقعها اإللكترونيّة في الفئة األقّل تميّزاً.

تّم توزيع المؤّسسات التي عالَجها هذا التصنيف على أربع فئات كاآلتي: )1( المؤّسسات التي صّنفت بين المؤّسسات   13

األلف األولى؛ )2( المؤّسسات التي صّنفت ما بين األلف والخمسة آالف األولى؛ )3( المؤّسسات التي صّنفت في العشرة 

آالف التالية؛ )4( المؤّسسات األخيرة والبالغ عددها 12764 مؤّسسة.

حّقق كلٌّ من 
العراق والكويت 
وليبيا والَمملكة 

االعربّية السعودّية 
والسودان تقّدمًا 
ملحوظًا في عدد 
الّطاقم الطّبي ما 
بين العام 2005 
والعام 2015، 

بينما سّجلت بعض 
الدول األخرى، إّما 
تقّدمًا طفيفًا أو 

تأّخرًا ملحوظًا في 
هذه األعداد

.http://www.webometrics.info/en :المصدر

موقع مؤّسسـات الدول العربّية على التصنيف الدولي للشبكة العنكبوتّية مقارنًة 
ببعض مناطق العالَم األخرى.  شكل رقم 10
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ثانيـاً – العوامـل التي تـؤّدي إلى احتالل مؤّسسـات الدول العربّيـة الَموقع الذي 

تحتلّه في التصنيف الدولي للشبكة العنكبوتّية

يعرض الشـكل )11( توزيع نِسـب مؤّسسـات التعليم العالي في الدول العربيّة على ثالث 

فئات من التصنيف الدولي للمؤّسسات بناًء على المعايير األربعة الُمعتَمدة في هذا التصنيف14.

يتبيّن من المعطيات الُمتوافرة ما يأتي:

- في ما يخّص َحجم المواقع، تتوزّع مؤّسسـات الـدول العربيّة على الفئات الثالث )4.36 في 	

المائة للمؤّسسات األلف األولى؛ 14.50 في المائة للمؤّسسات األربعة آالف التالية؛ و81.14 

فـي المائة للمؤّسسـات األخيرة( على نحو عـاّم مثلما تتوزّع مؤّسسـات التعليم العالي على 

الصعيد العالَمي )بالترتيب: 3.6 في المائة؛ 14.41 في المائة؛ و81.99 في المائة(؛

- تُعاني مؤّسسـات الدول العربيّة من نقٍص واضح في ما يخّص انتشـار َموقع المؤّسسة على 	

صفحـات أخرى من الشـبكة العنكبوتيّة بوسـاطة روابط خارجيّة، حيث ليس هناك سـوى 

مؤّسسـة عربيّة واحدة من بين المؤّسسات األلف األولى )0.1 في المائة( وليس هناك سوى 

41 مؤّسسة عربيّة من بين المؤّسسات األربعة آالف التالية )4.16 في المائة(؛

- تتجاوز النِّتاجات الفكريّة الُمتاحة في َمواقع المؤّسسات العربيّة )22.82 في المائة( المعّدل 	

العالَمي )18.01 في المائة( للمؤّسسات الخمسة آالف األولى؛

- يتجاوز أيضاً مسـتوى توثيق النِّتاجات الفكريّة للمؤّسسـات في قواعـد المعلومات العلميّة 	

العاّمـة الُمتاحة على الشـبكة العنكبوتيّة )24.95 في المائة( المعـّدل العالَمي )18.01 في 

المائة( للمؤّسسات الخمسة آالف األولى.

وتدّل حسـابات َمعامل االرتباط في ما يخّص مؤّسسـات التعليم العالي في المنطقة العربيّة 

ال تسمح الُمعطيات الُمتوافرة حول معايير التصنيف بالتفريق الدقيق بين المؤّسسات التي تفوق منزلتها المنزلة 5000.   14

لذلك اعتمدت ثالث فئات فقط. 

قد يكون من 
المفيد أن ينظر 
أصحاب القرار 

في تعزيز النشر 
الِعلمّي باللّغات 
األجنبّية، فضاًل 

عن اللّغة العربّية، 
الع  لتعزيز اّطّ

العاَلم الخارجّي 
على الّنتاجات 

الفكرّية العربّية 
واإلسهام بذلك 
في تقّدم العلوم 
والثقافة على 

المستوى العاَلمّي

المصدر: موقع ويبومتركس.

توزيع نِسـب مؤّسسـات التعليـم العالي في الـدول العربّية على ثـالث فئات من 
التصنيف الدولّي للمؤّسسات. شكل رقم 11

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

ّ ّ

1000-1

5000-1001

+5001



155مؤّسسة الفكــر العربـي

ّول
األ

ل 
ص

لف
ا

البحوث العلمّية والتعليم العالي 
رافعة االبتكار والتنمية

بيـن َمنزلة المؤّسسـة في التصنيـف العالَمي والعناصـر الُمعتَمدة لهذا التصنيـف على أّن هذه 

الَمنزِلـة تتأثّر بشـكٍل كبير بغزارة اإلنتاج الفكـرّي الُمتاح على الشـبكة العنكبوتيّة )ر= 0.64( 

وبدرجة توثيق اإلنتاج الفكري للمؤّسسـة في قواعد المعلومات العلميّة )ر= 0.69(؛ لكّنها تتأثّر 

بشـكٍل أكبر بدرجة انتشار َموقع المؤّسسة على صفحات أخرى من الشبكة العنكبوتيّة بوساطة 

روابـط خارجيّـة )ر= 0.75(، حيث إّن الوزن الُمعتَمد لهذا المعيار يبلغ 50 في المائة من ُمجمل 

العالمـة التي تحصل عليها المؤّسسـة، بينما يشـّكل كلٌّ مـن غزارة اإلنتاج الفكـري الُمتاح على 

الشبكة العنكبوتيّة وتوثيق اإلنتاج الفكري للمؤّسسة في قواعد المعلومات العلميّة 15 في المائة 

من هذه العالمة. وال تتأثّر َمنزلة المؤّسسـة على التصنيف العالَمي بَحجم َموِقعها على الشـبكة 

العنكبوتيّة )ر= 0.10( والذي يشّكل 20 في المائة من عالمة المؤّسسة.

ويدّل تفّحص الَمنازِل التي تحتلّها مؤّسسـات المنطقة العربيّة الرائدة في التصنيف الدولي 

على فروٍق كبيرة داخل المؤّسسـة نفسـها بين معيار وآخر ما عدا في حالة الجامعة التي تحتّل 

المركـز األّول بين مؤّسسـات المنطقة العربيّة، وهي جامعة الملك سـعود فـي الَمملكة العربيّة 

السـعوديّة، التـي تحتّل المركز 428 على الصعيد العالَمي، وتبلـغ منزلتها على المعايير األخرى 

304، و910، و1035، و 254.

والاّلفت حلول الجامعة األردنيّة في المنزلة 41 عالميّاً على معيار حجم موقعها على الشبكة 

العنكبوتيّة، بينما تقع في المنزلة 2779 على معيار االنتشار. كذلك فإّن جامعة بابل في العراق 

تقع في المنزلة 141 عالميّاً من حيث حجم موقعها على الشبكة العنكبوتيّة، لكّنها تتراجع بشكٍل 

كبير على سائر المعايير. وكذلك حال الجامعة اللّبنانيّة التي تقع في المنزلة 64 من حيث الحجم 

وفي المنزلة 6610 من حيث االنتشـار؛ وحال جامعـة البلقاء التطبيقيّة في األردن التي تقع في 

المنزلـة 89 مـن حيث الحجم وفي المنزلة 7920 من حيث االنتشـار. ويدّل ذلك على أّن كاّلً من 

هـذه الجامعات قد بذلت جهداً حقيقيّاً إلثراء موقعها اإللكتروني، لكّن الولوج إليه بقي محصوراً 

بروابط قليلة.

في المقابل، تحتّل الجامعات السـّت التي تقع داخل المؤّسسـات األلف األولى مراكز متقّدمة 

علـى معياَري غزارة اإلنتاج الفكـري )ما بين الَمنزلة 190 والَمنزلـة 1035 عالميّاً( وتوثيق هذا 

اإلنتـاج )مـا بين الَمنزلـة 166 والَمنزلة 875 عالميّاً(. ويشـّكل هذا جزر إتقـان وإنجازاً جديراً 

بالتنويه على سائر مؤّسسات التعليم العالي في المنطقة العربيّة أن تحتذي به.

أّما سـائر المؤّسسات التي تشـكِّل ما ال يقّل عن 75 في المائة من مجمل مؤّسسات المنطقة 

العربيّـة، فهـي ال تتميّز على أيٍّ مـن المعايير الُمعتَمـدة لهذا التصنيف؛ ما ينـّم عن ضعف في 

إنتـاج الَمعارف، وُضعف في جعلهـا بمتناول الجمهور األكاديمي، وُضعـف في تطويع تقانات 

المعلومات واالتّصال وفي التشبيك مع سائر ُمستخدمي الشبكة العنكبوتيّة العالميّة للمعلومات.

خالصة

تعانـي المنطقـة العربيّة إجماالً من نقٍص في الفرص الدراسـيّة فـي التعليم العالي كما من 

نقـٍص في الطلب على التعليم العالي بحـّد ذاته ربّما ألنّه لم يتّم بعد في العديد من الدول تعميم 

التعليم الثانوي أو التوّسـع الكافي فيه. كما تعاني المنطقة إجماالً من سـوء توزيعٍ للطَّلَبة على 

االختصاصات المختلفة، وبالتالي من سوء توزيع للخّريجين على هذه االختصاصات. ويبدو من 

الصعب قلب المنحى الحالي في المدى المنظور طالما هناك نقٌص في حاملي شـهادة الدكتوراه 

عربّيًا، تحتّل 
معّدالت الخّريجين 

في العلوم 
االجتماعّية 
والقانون 

والشريعة وإدارة 
األعمال بشكٍل 

شبه كامٍل مركز 
الصدارة في ما بين 
َميادين االختصاص
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ال يقّل عن مئة ألف من شـأن معظمهم أن يتولّوا مهّمات تطوير التعليم العالي وتوسـيع نطاقه 

وتحسين جودته.

كذلك، يشـّكل النقص الفـادح في أعداد طَلَبـة بَرامج التربية في معظـم دول المنطقة وفي 

خّريجي هذه البَرامج تهديداً السـتمرار تدنّي جودة التعليم في مراحله المختلفة. كما أّن النقص 

الفادح في أعداد طَلَبة الطّب وسائر االختصاصات الصحيّة في معظم دول المنطقة وفي خّريجي 

هذه البَرامج يشـّكل تهديداً لجـودة الخدمات الصحيّة الوقائيّة والعالجيّة واسـتمراراً للّجوء إلى 

الَعمالة الوافدة. ويشـّكل عزوف الشـبّان والشـابّات عـن االلتحاق ببرامـج الرياضيّات والعلوم 

البحتـة عائقـاً أمام التقّدم في إنتاج الَمعارف في هذه الَمياديـن وفي ابتكار تطبيقات مفيدة لها 

وتسـجيل براءات اختراع بدالً من االسـتمرار في اسـتهالك الَمعارف ومدخالت التكنولوجيا التي 

تُنتَج خارج المنطقة العربيّة.

من ناحية أخرى، يشـّكل الضعف في تطويع تكنولوجيّـات المعلومات واالتّصاالت الحديثة 

عائقـاً أمـام تطوير التعليم العالي وخدمة أغراض التنمية فـي الَميادين المختلفة. وال بّد في هذا 

المجال من قفزة نوعيّة تقلب الُممارسات الحاليّة رأساً على عقب وإبدال االهتمام بالتوّسع الكّمي 

لَمواقع المؤّسسات على الشبكة العالميّة للمعلومات باالهتمام بنوعيّة ما يُنشر على هذه الَمواقع، 

وإتاحة الّنتاجات الفكريّة على أوسـع نطاق بناًء على األشـكال المقنَّنة عالميّاً، وإقامة الشراكات 

والشـبكات لتكثيف الروابط مـا بين الَمواقـع اإللكترونيّة وتوثيق النِّتاجـات الفكريّة في قواعد 

المعلومات العلميّة على الصعيد العالَمي.

وقد يكون من المفيد أن ينظر أصحاب القرار إلى تعزيز النشـر العلمّي في اللّغات األجنبيّة، 

فضالً عن اللّغة العربيّة لتعزيز اطاّلع العالَم الخارجي على الّنتاجات الفكريّة العربيّة واإلسـهام 

بذلك بتقّدم العلوم والثقافة على المستوى العالَمي.
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تحّديات تجبه مستقبله

نماذج منشودة للتعليم العالي العربّي

د. محّمد الربيعي
اختصاصّي في الهندسة البيوكيميائيّة ومستشار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمّي– العراق

الـدول العربيّـة منطقة تنّوع تنموي هائل، من دول الخليـج العربي الغنيّة إلى بلدان منطقة 

الساحل األفريقي الشرقي األكثر فقراً. وعلى الّرغم من هذا التنّوع الغني، تتشارك البلدان العربيّة 

في عدٍد من القواسـم، وتتماثل فيها الظروف االجتماعيـة واالقتصادية والبيئية. والتعليم العالي 

أحد القواسـم الُمشترَكة سواء في إنجازاته أم في التحّديات المستقبلية التي تواجهه، على الّرغم 

من أنّه ينبع من خلفيّات تاريخية ُمختلفة. لذا يرى صانعو سياسات التعليم العالي وُممارسوه أّن 

نُظم التعليم العالي الخاّصة بهم يُمكن أن تستفيد من التعاون والتواصل، وتباُدل الدروس في ما 

بينها من جهة، ومن جهة أخرى مع نظيراتها في أنحاء العالَم، وخصوصاً في الدول التي تتفّوق 

عليها معرفيّاً وتكنولوجيّاً، وذلك قصد إنتاج خّريجين مؤّهلين تأهيالً عالياً يُمكِّنهم من اإلسـهام 

في التنمية الُمستدامة وزيادة قدراتهم التنافسيّة على الصعيد العالَمّي. 

تطرح هـذه الورقة نمـاذج عالَميّة جديدة وَمالِمح المسـتقبالت المنشـودة وتفاصيلها، من 

ُمبادرات وُمقاربات نرى ضرورة تبّنيها واتّباعها، والتي تّم استقاؤها من دول العالَم التي قطعت 

أشواطاً كبيرة في تحسين نُظم التعليم العالي لديها. 

1 - ُفرَص االلتحاق بمؤّسسات التعليم العالي

واحدة من التطّورات الرئيسـة في التعليم العالي هي زيادة الطلب على الدراسـات الجامعيّة 

وعمليّات تكثيف التعليم العالي بصورة تعكس االتّجاه العالَمّي لتحسـين فُرص التعليم للجميع، 

وتحويـل نُظـم التعليم العالي من كونهـا نخبويّة إلى ضمـان الُمشـاَركة الجماعيّة من مختلف 

الفئات االجتماعية ومستويات الدخل. وعلى الّرغم من أّن بعض الدول العربيّة قد حقَّقت زيادات 

كبيـرة في معّدالت االلتحـاق، إاّل أنّها ال زالت متأّخـرة عن معّدالتها في أميـركا وأوروبا ومعظم 

الدول اآلسـيويّة، وال زالت هناك تحّديات أخرى تتمثّل في الُمواَءمة مع احتياجات السـوق، وفي 

تحقيـق التوازن بين مدخالت الكّم وجودة الُمخرجات. واألمـل معقود على أن تتمّكن الجامعات 

ومؤّسسـات التعليم العالي العربية من اإلسـهام بشـكٍل أكثر فاعليّة في بناء قاعدة المهارات في 

االقتصـاد بتوافر فهٍم واضٍح الحتياجات السـوق؛ عندها ينبغي أن يتـّم تصميم أو إعادة تصميم 

المناهج الدراسيّة للبَرامج الَمنوّي إصالحها أو إدخالها. وهذا ال يعني تحديد أهداف تعلّم الطالِب 

للبرنامج بأكمله فقط، ولكن أيضاً ترجمة هذه األهداف إلى مواصفات مفّصلة لكّل مقرَّر، بما في 

ذلك المفردات واستراتيجيّة التعليم والتعلّم والطُّرق االمتحانيّة. ويجب على الجامعات النَّظر في 

كيفيّـة تفويض هذه المهّمة، التي عادًة ما يتّم تنفيذها في التعليم العالي التقليدي من قبل فريق 
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التدريس الذي سـوف يدرِّس الُمقرَّر، إلى فريق متعّدد التخّصصات. وقد يشـمل فريق التطوير 

خبـراء من األكاديميّين والتربويّين والمصّمميـن لطُرق التدريس وخبراء المكتبات واألخّصائيّين 

التربويّيـن. وعلى سـبيل المثال، جمعت الجامعـة المفتوحة في الَمملكة المتّحـدة ما يصل إلى 

40 شـخصاً، بما في ذلـك محّرري النصوص وُمصّممي البرمجيّـات وُمنتجي برامج التلفزيون، 

لتطوير واحٍد من الُمقّررات1. وبالنسـبة إلى تنفيذ برنامج تجريبي قبل الشروع بتطبيقه بصورة 

عاّمـة علـى صعيد الجامعـة، فإنّنا نتذكّر ما قامت به جامعة شـيكاغو عنـد قيامها بتطوير احد 

مناهجها األساسيّة، حيث عمدت إلى تخيير طَلَبَِتها بين الَمنهج الجديد والقديم، وبالتالي تجنَّبت 

َمخاِطر االلتزام الكامل بمنهٍج جديد ال تزال شعبيّته بين الطاّلب غير مؤكّدة. 

ـن تقريٌر َدولّي صدر حديثا2ً تحديداً للمجاالت الرئيسـة للسياسـات المتعلّقة باصالح  يتضمَّ

التعليم والتدريب التقني والمهني، نرى ضرورة تبّنيها ودفْعها قدماً من قبل الدول العربيّة، بحيث 

يتسـّنى تحقيق التقّدم المرجّو لكي تتمّكـن من ُمجابَهة األوضاع الرّاهنة وتحّديات المسـتقبل. 

ويُمكن إيجاز هذه المجاالت بالعناوين الرئيسة التالية: 

• تبّني أنماط جديدة تَكفل الُحكم الجيّد	

• االستجابة للطلب على التدريب المهني والتّقني	

• السعي لتحقيق األهداف االجتماعية للتدريب المهني والتّقني	

• تعزيز أساليب التعليم والتدريب التّقني والِمهني من خالل سياسات شاِملة	

• تمكين المتعلّمين	

• تحديث أساليب التعليم والتدريب التّقني والمهني	

• نْشر التعلّم من خالل العمل	

• استثمار تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت في التعليم والتدريب التّقني والِمهني 	

•  توفير التمويل الكافي للنهوض بنوعيّة التعليم والتدريب التّقني والِمهني 	

2 - تنويع َمصادر التعليم العالي والتعليم الُمستمّر

أّدى التوّسـع العالَمي الكبير في التعليم العالي إلى ظهور مؤّسسـات متنّوعة في أسـاليبها 

وأهدافهـا لتلبيـة االحتياجات الُمختلفة للطاّلب. وكان هذا التنويع، سـواء مـن خالل التمويل أم 

البَراِمج، محوريّاً في االستجابة للطلبات االجتماعية واالقتصادية المتوقَّعة من التعليم العالي. 

أُنِشـئت جامعات للتعليم المفتوح والتعلّم عن بُعد فـي كثيٍر من البلدان لجْعل التعليم العالي 

أكثر سـهولة للناس، والسـيّما البالغين من العاملين، وأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفيّة 

النائية. وكانت هذه العمليّة حاِسمة في توسيع نطاق الُمشاَركة والوصول إلى التعليم العالي في 

جميع بلدان العالَم. ولدى العديد من البلدان كلّيات ُمجتمعيّة، وفروٌع لجامعات أجنبيّة. وياُلَحظ 

أيضـاً أّن ثّمـة اتّجاهاً قويّاً نحو زيادة التعليم عابر الحدود، مع تحديد دول الخليج باعتبارها من 

أكثر البلدان العربيّة نمّواً وخبرة في هذا المجال.

1 David L. Kirp (2003) Shakespeare, Einstein, and the Bottom Line. The Marketing of Higher 

Education. Harvard University Press.

2 Transforming Technical and Vocational Education and Training: Building skills for work and 

life. Main Working Document for the Third International Congress on Technical and Vocational 

Education and Training, Shanghai, 1416- May 2012.

على الّرغم من كّل 
الجهد المبذول في 
تعزيز التعلّم مدى 

الحياة من ِقبل 
الجامعات العربّية، 

إاّل أّنها كما يبدو 
أخفقت في ربط 
الجوانب الرئيسة 

للتعلّم مدى الحياة 
والتعليم من أجل 
التنمية الُمستداَمة
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وعلى الّرغم من كّل الجهد المبذول في تعزيز التعلّم مدى الحياة من ِقبل الجامعات العربيّة، 

إاّل أنّها كما يبدو أَخَفقت في ربْط الجوانب الرئيسـة للتعلّم مدى الحياة والتعليم من أجل التنمية 

الُمسـتداَمة، وفـي توثيق الَمفاهيم والُممارسـات الُمبتَكرة للتعلّم مدى الحيـاة والتعليم من أجل 

التنمية الُمستداَمة. ولتفادي هذا النقص، يجدر بالجامعات العربيّة االهتمام بما يلي:

وْضع مفردات برامج التعليم المستمّر وطُرق التدريب على ضوء منظور التنمية الُمستدامة.  1-

تعزيـز التعاون المجتمعي المتعّدد التخّصصات والثقافات بين مختلف الجهات الفاعلة على  2-

مختلف المستويات والطرائق. 

إنشـاء شـبكات جامعيّة وطنيّة وعربيّة لتعزيز التعلّم مدى الحياة والتعليم من أجل تحقيق  3-

أهداف التنمية الُمستدامة. 

3 - تتجير التعليم العالي 

تسـبَّب التوّسع السـريع في التعليم العالي وارتفاع تكاليفه بضغوٍط ماليّة هائلة على العديد 

من الحكومات العربيّة، وكانت النتيجة هي الحاجة الماّسـة إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى 

وإعادة هيَْكلة نُظم التعليم العالي لديها، فشملت إعادة هيَْكلة التعليم العالي في العديد من البلدان 

العربيّة تشجيع االستثمار الخاّص في التعليم العالي، واستيفاء رسوم الطاّلب بصورة أو بأخرى 

في الجامعات الحكومية، وإقامة شـراكات اسـتراتيجيّة بين القطاَعين العاّم والخاّص في مجال 

توفير التعليم العالي. وقد أّدى ذلك أيضاً إلى تشـجيع الجامعات األجنبيّة من خالل إنشـاء فروٍع 

لها، إّما كاستجابة لحاجة السوق أو عن طريق تدابير سياسة حكوميّة استباقيّة. 

 يضـع تتجيـر التعليم عدداً مـن التحّديات أمام حكومـات الدول العربية، مـن بينها العالقة 

بيـن مقّدمي الخدمات التعليميّة من القطاع الخاّص والدولـة وآليّات الرصد والبرامج األكاديمية 

وضمـان الجـودة.  ولكي يُصبـح التعليم األهلي أكثر اسـتدامة، فِمن الضروري إشـراك الطاّلب 

والمدرّسـين فـي ُمواَجهـة التحّديات التي تُواجـه الجامعة، وهـو األمر الذي من شـأنه تحقيق 

تطويـر على المدى الطويل. ويُمكن أن يتّم ذلك بإنشـاء مجتمعات طاّلبيّة قويّة، ووْضع َمناهج 

ع  تسبَّب التوسُّ
السريع في التعليم 

العالي وارتفاع 
تكاليفه بضغوٍط 

مالّية هائلة 
على العديد من 

الحكومات العربّية، 
وكانت النتيجة هي 
الحاجة الماّسة إلى 
البحث عن مصادر 

تمويل أخرى، 
وإعادة َهْيَكَلة 

ُنظم التعليم العالي 
لديها

هة لُمنتسبي  بدأت الجامعات العربيّة باالهتمام بالتعليم الُمستمّر من خالل تقديم بَرامج تدريبيّة وأنشطة موجَّ

الجامعة وألفراد المجتمع بهدف التطوير الشـخصّي والمهنّي وإتاحة الفرصة للجميع للتعليم الُمسـتمّر مدى 

م  مه جامعة قطر في دعـم احتياجات المجتمع وتطويرها وتلبيتها. وتُقدِّ الحيـاة. ومن األمثلة على ذلك ما تقدِّ

كلّية التعليم الُمسـتمّر في الجامعة األميركيّة في القاهرة برامج ودبلومات في نِطاق واسـع من التخّصصات، 

م  فضالً عن برنامج »عشـرة آالف سـّيدة« في مصر، وهي ُمباَدرة عالَميّة من ِقبل جولدمان ساكس، حيث تقدِّ

لرائـدات األعمال تعليماً متخّصصاً فـي مجال إدارة األعمال.  ويَُعّد مركز التعليم الُمسـتمّر في جامعة الزرقاء 

في األردن حلقة الوصل التي تربط الجامعة بالمجتمع المحلّي ومؤّسسـات المجتمع وأبنائه، وذلك من خالل 

عْقد الدورات المتخّصصة في برامج متميّزة في التأهيل الفّني والتنمية اإلداريّة .أّما وحدة التعليم الُمستمّر في 

الجامعة الُمسـتنصريّة في بغداد، فتسعى إلى تطوير المالكات الهندسيّة والِعلميّة وتأهيلها في االختصاصات 

المطلوبة لُمواكَبة المسـتجّدات الِعلميـة العالَميّة التي تحتاجها المشـاريع الصناعيّـة واإلنتاجيّة، والتّجاوب 

مع رغبات الجهات الُمسـتفيدة في إعداد بَرامـج إضافيّة خاّصة لتطوير الَموارِد البشـريّة وتنميتها وتدريبها 

على أحدث وسـائل الِعلـم والتكنولوجيا. وفضالً عن األمثلة أعاله من خدمات التعليم الُمسـتمّر، تمتلك معظم 

م خدماتها من خالل برامج  الجامعات العربيّة وسـائل عديدة للتعليم الُمسـتمّر وتعليم الِكبار وتدريبهم، وتقدِّ

تدريبيّة وَدورات وورش عمل. 
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ـد االلتزام بمعايير االستدامة وخلْق شعور مثير بإمكانيّة تلبية احتياجات الحاضر من دون  تجسِّ

المسـاس بقدرة األجيال الُمقبلة على تلبية احتياجاتها الخاّصة. ومّما ال شـّك فيه، هو أّن صياغة 

خطّة اسـتراتيجيّة بعيدة المـدى، وإخضاع الَمناهج الدراسـيّة وتنظيمات الجامعـات والكلّيات 

وشراكاتها الخاّصة إلشراٍف من قبل الدولة، لكونها الُمشرف العاّم على كّل ما له عالقة بالتعليم، 

سـيدعم مهّمة تحقيـق األهداف االسـتراتيجيّة المطلوبة وضمان إسـهام الجامعات الخاّصة في 

ور  الً أو ُمناِفسـاً للدَّ ور ُمكمِّ تنمية البالد وتلبية احتياجات المجتمع واألفراد، سـواء أكان ذلك الدَّ

الذي تقوم به الجامعات الحكومية. 

4 - َهْيكَلَة مؤّسسات التعليم العالي

تترتّـب عن تزايـد الطلب على التعليم العالي وعلى تدويله وتسـويقه آثـاٌر مهّمة على كيفيّة 

تنظيم مؤّسسـاته. فالقوى الكامنة وراء اسـتمرار السعي نحو االستقالليّة تنبع من ظواهر عّدة، 

ع نُظم التعليم العالي ونشوء بيئة تنافسيّة على األصعدة الدوليّة واإلقليميّة.  من أبرزها توسُّ

إّن ظاهـرة دْمج الجامعات والكلّيات أصبحت عالَميّة، حيث تُواِجه مؤّسسـات التعليم العالي 

اليـوم أوضاعاً وظروفـاً معّقـدة. فالَعْولَمة والتدويل والسـعي إلى تحقيق الجـودة والتوقّعات 

المتعلّقة بأسـاليب التدريس الجديدة والتصنيفات العالَمية واألهّمية المتزايدة للبحوث واالبتكار 

في إطار جدول أعمال التنمية االقتصادية والُمستدامة، وقبل كّل شيء البيئة االقتصادية الصعبة، 

أّدت إلى العديد من عمليّات اإلصالح في التعليم العالي. 

5 - االستقاللّية والُمساءلة 

اسـتقالليّة الجامعة مفهوم مرتبط بالحّرية األكاديمية، وهي من األسـس المهّمة للغاية لبناء 

د يُعنى به حّرية الجامعات وعدم  الجامعة في العصر الحديث. واسـتقالليّة الجامعة مفهوم محدَّ

خضوعها للسيطرة الخارجية في المسائل المتعلّقة بالفعاليّات األكاديمية وفي صياغة السياسات 

والبَرامـج الجامعيـة وتنفيذهـا3. وتُعتبـر اسـتقالليّة الجامعة والحّريـة االكاديميـة ضروريّة 

لتطويـر الجامعة واإلبداع ونْقل المعرفة وتطبيقهـا؛ إذ إن هدفهما هو حماية الجامعة من تدّخل 

3 University Autonomy in Europe. Published by European University Association,2007.

Website: www.eua.be.

يضع تتجير التعليم 
عددًا من التحّديات 

أمام حكومات 
الدول العربّية، من 
بينها العالقة بين 
مقّدمي الخدمات 

التعليمّية من 
القطاع الخاّص 
والدولة وآلّيات 
الرصد والَبرامج 

األكاديمّية وضمان 
الجودة

من األمثلة على دْمج الجامعات األوروبيّة، دْمج جامعتَي فكسـيو وكلمار في السـويد، وجامعة أوسـلو والكلّية 

الجامعة أكرشاس في النرويج، ودْمج المعهد التربوي والكلّية الجامعة لندن في بريطانيا، ودْمج جامعة فستوك 

واألكاديميّـة الماليّـة فـي بولندة، ودْمج جامعات ستراسـبورغ األولـى والثانية والثالثة فـي جامعة واحدة في 

فرنسـا، ودمج سّت جامعات في إيطاليا، ودْمج سّت مؤّسسـات للتعليم العالي والبحث الِعلمي لتكوين الجامعة 

التكنولوجية الدنماركيّة، فضالً عن دْمج جامعات ومعاهد وكلّيات جاِمعة عّدة في عدد آخر من الدول األوروبيّة.

فـي العـام 2009، أعلنت جامعة واليـة أريزونا عن إعادة تنظيمها األكاديمّي، وشـملت أكثر من اثَنتَي عشـر 

مدرسـة وكلّية ومعهد من مدارسـها وكلّياتها ومعاهدها. وفي العام 2010، خفضت جامعة أيوا الشماليّة عدد 

التقسيمات اإلداريّة من أربعة إلى ثالثة، وقلَّصت عدداً من الكلّيات من خالل دمج كلّية العلوم الطبيعيّة وكلّية 

العلوم اإلنسـانية والفنون الجميلة. وبالمثل، قامت جامعة شـرق واشنطن بإعادة تنظيم وحداتها األكاديميّة، 

بما في ذلك خْفض عدد الكلّيات من سّت إلى أربع، وإعادة تشكيل أقساٍم أكاديميّة عّدة.
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المسـؤولين الحكوميّين في إدارة المؤّسسـة، بخاّصة بشـأن القضايا المتعلّقة باختيار الطاّلب، 

وتعيين أعضاء هيئة التدريس ورئيس الجامعة ونّوابه وعمداء الكلّيات ورؤساء األقسام وعزلهم، 

وتحديد محتوى التعليـم الجامعي وُمراقَبة معايير التدريس والبحث (الحّريات األربع للجامعة: 

َمن يدرس؟ وماذا يدرس؟ وكيف يجب أن يدرس؟ وَمن يُقبل في الدراسة؟)، وتحديد حجم النمّو 

ومعّدلـه، وتحديد التوازن بين التدريس والبحث والدراسـات العليا، واختيار المشـاريع البحثيّة 

وحّرية النشر، وتخصيص األموال للصرف على مختلف مشاريع اإلنفاق. للحّرية األكاديمية بُعد 

آخـر، فهي تكفل حّرية التعبير، وحّرية العمل، وحّرية نْشـر المعلومـات، وحّرية إجراء البحوث 

ونشر المعرفة والحقيقة من دون قيود. بهذه المعايير يمكننا اعتبار أّن هناك طريقاً طويالً أمام 

الجامعات العربية للحصول على استقالليّتها، ولكي تتبلور الحّريات األكاديمية في داخلها.

علـى الّرغم مـن االختالف الكبير بين الدول في نوعيّة العالقة بيـن الدولة والجامعات، حيث 

نـرى الجامعات األوروبيّة واألميركيّة مسـتقلّة ماليّاً ومؤّسسـاتيّاً وأكاديميّاً عـن الدولة، ال زالت 

معظـم الجامعـات اآلسـيوية واألفريقيـة والعربية تحت سـيطرة الدولة. ويُمكن القـول إّن ثّمة 

اتّجاهـاً عالَميّاً مهّماً في يومنا هذا، يتمثّل في زيادة االسـتقاللية المؤّسسـاتية مقابل المزيد من 

الُمسـاءلة. ويُمكن رؤية هذا االتّجاه بوضوح في دول جنوب شرق آسيا مع تحّول الجامعات في 

ماليزيا وسنغافورة، وإنشاء جامعات مستقلّة في إندونيسيا وتايلند. وطبعاً تؤّدي إعادة الَهيَْكلة 

المؤّسسـاتية إلى العديد مـن التغييرات في إدارة الجامعات. إّن ضمـان جودة التعليم هو جانب 

أساسي من جوانب الحفاظ على مصداقية البرامج األكاديمية والنُّظم الوطنية للتعليم العالي في 

جميع أنحاء العالَم، وأساس مهّم الستدامة االستقاللية. 

6 - نموذج إلدارة الجامعة المستقلّة

إّن افضل نموذج إلدارة الجامعة المستقلّة هو الذي  يُمكنه أن يصوِّر التفاعل بين المجموعات 

المختلفة؛ بحيث يُمكن أن يتحّقق تمثيٌل لعمليّة اإلدارة على أساس المسؤوليّة الُمشترَكة وتوجيهها 

لتحقيـق أهداف الجامعة. ويمثّـل المجلس التمثيلي للطاّلب مصالح الطاّلب في الجامعة، كما أّن 

هنـاك ممثّلين له في مجلـس إدارة الجامعة. ويكمن أفضل نموذج إلدارة الجامعة المسـتقلّة في 

المساواة في السلطة بين مجلس أمناء الجامعة والمجلس األكاديمي ومجلس إدارة الجامعة.   

ظاهرة دْمج 
الجامعات والكلّيات 

أصبحت عالمّية، 
فالَعولمة، والسعي 

إلى تحقيق 
الجودة، والتوّقعات 
المتعلّقة بأساليب 
التدريس الجديدة، 

والتصنيفات 
العالمّية، واألهّمية 
المتزايدة للبحوث 
واالبتكار، أّدت إلى 

عملّيات إصالح 
عديدة في التعليم 

العالي

بيَّنت الدراسـة التي صـدرت للبنك الدولي* أّن الجامعـات الجديدة يُمكن أن تنمو لتصبح أفضل المؤّسسـات 

البحثيـة العالية جودة فـي غضون عقَدين أو ثالثة، وذلـك عندما تتوافر فيها، منذ بداية التأسـيس، الَمواهب 

األكاديميّة، والَموارد الماليّة، واالستقالليّة، والحّرية األكاديميّة. 

شملت الدراسة عدداً من الجامعات الناجحة في أفريقيا وآسيا وأميركا الاّلتينيّة وأوروبا الشرقيّة. وكشفت كيف 

أّن هـذه الجامعات الناجحة(وهي جامعـة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، جامعة شـنغهاي جياوتونغ في 

الصين، جامعة بوهانغ للعلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبيّة، جامعة سـنغافورة الوطنيّة، المعهد الهندي 

للتكنولوجيـا، جامعـة أبادان في نيجيريا، معهد مونتيري للتكنولوجيا في المكسـيك، مدرسـة روسـيا العليا 

لالقتصـاد)، أصبحـت كبيرة وناجحة فـي فترة قصيرة من الزمن. لقـد تميّزت هذه الجامعـات محلّياً وعالَميّاً 

بسـبب امتالكها ثالث خصائص ُمشترَكة: نسـبة عالية من األكاديميّين والطاّلب الموهوبين، ميزانيّات كبيرة، 

رؤية استراتيجيّة وقيادة حكيمة.

*Altbach, Philip G. and Salmi, Jamil [editors]. The road to academic excellence: the making of 
world-class research universities. The World Bank, 2011.
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7 - التطوير المستقبلّي للُقدرات البحثّية

ال تتوافر في كثيٍر من البلدان العربية بيئات مؤاتية للغاية للبحوث، غير أنّه في البلدان العربية 

األكثـر تقّدمـاً، هناك مسـاهمات بحثية مهّمة في مجـاالت مثل البيولوجيا والطـب والمحاصيل 

الزراعيـة. ومن األمثلة على النهج المبتكرة لتعزيز القدرات البحثية إنشـاء مدن لألبحاث العلمية 

كمدينة األبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في مصر ومشـروع مدينة المّريخ العلمية في 

دبـي. وتكمن أهمية هـذه المدن العلمية »باعتبارها حلقة الوصل بيـن القطاَعين العاّم والخاّص 

والجامعـات في مجال البحث العلمي، حيث تنتقل التجارب ونتائج البحوث العلمية إلى منتجات 

منافسة تدعم النمو االقتصادي الوطني واإلقليمي، وتساهم في تنميتها الُمستدامة بإتاحة فرص 

عمل جديدة لخّريجي الجامعات«4.

ومن الضروري أن يتّم تبّني استراتيجيّات تكفل: 

1 استحداث منظومة مالية متوازنة ومستقرّة لتمويل البحث الِعلمّي.

2 خلق اجواء ِعلميّة ايجابية لتنمية القابليات االبتكارية للباحثين واالكاديميّين.

3 تركيز مصادر البحث الِعلمّي واإلمكانات في عدد أقّل من المؤّسسات الِعلميّة.

4 تشجيع البحث الِعلمّي المشترك الداخلي والتعاون العالَمّي.

5 وضع منظومة تقييم باالستناد الى المعايير العالَميّة.

8 - الحفظ والتلقين ُمقابل التفكير النقدّي

التلقيـن آفـة غزت مناهـج التدريس، فلم يُعد لألسـتاذ َدور إاّل النقل اآللي للمعلومات سـواء 

عـن طريـق االلقاء او الكتابة على السـبورة، وهو مصيـدة للطالب من ناحية جعله سـلبيّاً أثناء 

الـدرس، وحضوره الدرس ال يزيد وال ينقص وال يضيف جديداً على ما يوفّره الِكتاب المدرسـي. 

منتدى خبراء ورشة عمل ُمدن العلوم والحدائق العلميّة العربيّة، 10-12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 ، القاهرة، ُمتاح على:  4

http//:www.alecso.org/arab_stp.

في العام 2009 
أعلنت جامعة 
أريزونا عن 

إعادة تنظيمها 
األكاديمّي، 

وشملت أكثر من 
12 مدرسة وكلّية 

ومعهدًا، وفي العام 
2010 خّفضت 

جامعة أيوا 
عدد تقسيماتها 

اإلدارّية األكاديمّية 
من أربعة إلى 
ثالثة، وبالمثل 
قامت جامعة 

شرق واشنطن، 
فخّفضت كلّياتها 
من سّت إلى أربع

يُعتبَـر نمـوذج الدولة السـنغافورية للبحث العلمـي والتطوير التكنولوجـي* والذي يتمثّل فـي خطّة الدولة 

ص لهذه الخطّة 14 مليار دوالر لفترة خمس سـنوات.  الخمسـية للبحث والتطوير مثاالً يحتذى به. وقد ُخصِّ

وتهـدف الخطّـة إلى تركيز الجهـود في المجاالت التي تتقاطـع فيها الحاجة الوطنية في التنمية الُمسـتدامة 

والفـرص االقتصادية والقدرات التنافسـية، وأيضاً لخلق قيمة من اسـتثمارات البحـث والتطوير. وعلى وجه 

التحديـد، وبـدالً من توزيـع التمويل على نطاق واسـع إلى كل جوانـب البحث والتطوير، تركـز التمويل في 

أربعة مجاالت لبحوث التكنولوجيا األساسـية: التصنيع المتقدم والهندسة، والصّحة والعلوم الطبّية الحيويّة، 

والخدمات واالقتصاد الرقمي، ومشـكالت الُمدن والتنمية الُمسـتدامة. وتسـعى المجـاالت األربعة إلى تعميق 

القدرات التكنولوجية والقدرة التنافسـية للقطاعات الصناعية والهندسية، والنهوض بصحة اإلنسان وعافيته، 

واالستفادة من القدرات الرقمية للبالد من أجل زيادة اإلنتاجية والوفاء باألولويات الوطنية، مثل تطوير البنية 

التحتية واألمن السـيبراني المعّزز. وفي الوقت نفسـه، تُدَعم هذه المجاالت األربعة بثالثة بَرامج شاملة تهدف 

إلى ضمان العلوم المتفوقة، وتشـكيل قّوة صلبة من القوى العاملة وخلق القيمة. وهذه البَرامج هي: البحوث 

األكاديمية والقوى العاِملة واالبتكار والمشاريع.

* Channel News Asia (2016) Govt commits S$19b to new 5-year plan for R&D initiatives RIE 2020:
http://www.channelnewsasia.com/news/business/govt-commits-s-19b-to-new-5-year-plan-for-
r-amp-d-initiatives-ri-8214052.
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لقد لعب التلقين والحفظ َدوراً أساسـياً في بناء المناهج منذ تأسـيس المدرسـة الحديثة والتي 

تمثّلت  تاريخيّاً بالمقّرر الدراسـّي الذي يجب على الطالِب تعلّمه مّما أّدى إلى التركيز على كّمية 

المعلومـات التي يتضّمنها الِكتاب التدريسـي مـن دون مراعاة األهداف وَمخـارج التعلّم للماّدة 

التعليميـة، وبعدم مراعاة ُعمـر الطالِب، وباعتبار المدرِّس هو الحجر األسـاس والتلميذ المتلّقي 

السـلبي في العمليّة التعليمية. فأصبحت العملية التعليمية، سـواء في المدرسـة أم في الجامعة 

عبـارة عـن تلقيـن المعلومات  تلقيناً أعمـى غير واٍع، وقيـام االمتحانات على تذكّـر المعلومات 

واجترارها5. 

يتطلّـب التعليـم والتعلّم وفق المفاهيم الحديثـة تغييراً في المناهـج وتضمين مجموعة من 

المهارات التحليلية والسياقية التي سيتّم تطويرها لدى الطاّلب. ويجب أن تركّز أساليب التدريس 

علـى العناصـر المتعلّقة بعمليّات التعلّم الُمعتِمدة على التفكير النقـدي، بدالً من تراكُم المعرفة، 

لتطوير مهارات الخّريجين وقابليّاتهم في التكيّف واالبتكار واإلبداع. وغالباً ما يتّم ذكر مهارات 

مثل التفكير النقدي متعّدد التخّصصات وحّل المشـكالت والعمل الجماعي والتفكير الشـمولي. 

هـذه المهارات هي التي يشـملها التعلّم القائم على حّل المشـكالت، والتي توفّر للطاّلب الفرص 

لتعلّـم التفكير، وعلى وجـه التحديد »كيفيّة التفكير« بدالً من »ما يجـب التفكير به«، وربّما يتّم 

ذلك في إطار االسـتدامة. وبالتالي، فِمن المهّم هنا هو تأكيد القواِسم الُمشترَكة للتعلّم التحويلي 

والتعليم الُمسـتدام والتعلّم القائم على حّل المشـكلة. والصلة الوثيقة هنـا هي التفكير النقدي، 

والتحـّدي الذي نواِجهه هـو تحويل بيدوغوجيّات التعليم في جميـع التخّصصات بحيث تصبح 

قادرة على تمكين األساتذة والطاّلب من ُممارَسة التفكير النقدّي. 

9 - ضمان الجودة 

فـي السـنوات األخيرة، بدأت معظـم الجامعات في البلـدان العربية باللحـاق بنظيراتها في 

البلـدان المتقّدمـة في اعتماد أنظمة ضمان الجودة لمراقبة وتحسـين نوعيـة تعليمها وبحوثها 

وتوجيـه برامج الخدمة المجتمعيـة. ومن أالمثلة على ضمان وتقييم الجـودة في الدول العربية 

الهيئـة الوطنية للمؤّهالت وضمان جودة التعليم والتدريـب في البحرين حيث تضع هذه الهيئة 

معايير الجودة للمناهج وطرق التدريس والتقييم6، والهيئة الوطنية لضمان الجودة واالعتماد في 

التعليم في مصر والتي تضع معايير الجودة للتعليم »لغرض اعادة هيكلة المؤّسسـات التعليمية 

وتحسـين جودة عملياتها ومخرجاتها ، وزيادة قدراتها التنافسـية محلياً ودوليا7ً، وهيئة اعتماد 

مؤّسسـات التعليـم العالي وضمان جودتهـا األردنية والتي هدفها الوصول بمؤّسسـات التعليم 

العالي إلى مستوى عاٍل من الجودة والتنافسية العالَمية.8 

الربيعي، محّمد (2016)، »ما هي أهّمية وفوائد التفكير النقدّي؟«، ُمتاح على:  5

html.232175/8/http://www.akhbaar.org/home/2017

6 Third Global Report on Adult Learning and Education (2016) The impact of adult learning and 

education on health and well-being; employment and the labour market; civic and community 

life. Hamburg, UNESCO Institute for Lifelong Learning.

الهيئة القوميّة لضمان جودة التعليم واالعتماد، ُمتاح على:   7

http//:naqaae.eg.

هيئة اعتماد مؤّسسات التعليم العالي وضمان جودتها.  8

http://heac.org.jo./

ُتعتبر استقاللّية 
الجامعة ضرورة 
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ولتحقيق إجراءات ضمان الجودة الُمعتَمدة، ولَغرض الُمراَجعة المؤّسساتيّة وُمراَجعة البرامج 

األكاديمية في الجامعات العربية، نفترض تطبيق المعايير والمبادئ العاّمة التالية: 

• الحفاظ على معايير مْنح الشهادات وجودة تنفيذ البرامج األكاديمية.	

• تشجيع اإلدارة الجيّدة للجامعات. 	

• تحديد الُممارسات الجيّدة في مجال التعليم والتعلّم وتقاسمها.	

• تطوير نظـام وطنّي لضمان الجودة بحيـث يجمع بين الُمراجعة المؤّسسـاتية (جودة، 	

ومعايير، وإدارة) وُمراَجعة البرامج.

• تنفيـذ اإلجراءات التي تقوم على أسـاس ُمراجعـة األقران جنباً إلى جنـب الدعم اإلداري 	

القوي على المستوى الوطني والمؤّسساتي. 

• توفيـر األمـوال الكافية وطنيّاً لتغطية تكاليف نظام ضمـان الجودة، بما في ذلك تغطية 	

تكاليف الُمقيِّمين األكاديميّين. 

• تمكين تمويل عمليّة تحسـين جودة البرامج في الجامعات، والتي يتعيّن تنفيذها استناداً 	

إلى نتائج الُمراَجعة.

• تدريب ِفرق الُمقيِّمين والُمراجعين.	

10 - عالقة الجامعات بالتنمية الُمستداَمة

يجـدر االعتراف بـأّن التعليم، على جميع المسـتويات، يُمكن أن يكـون أداة قويّة في تعزيز 

التنمية الُمسـتدامة، والسـيّما مع ظهور مفهوم »التعليم من أجل التنمية الُمستدامة«؛ حيث تمثّل 

مؤّسسـات التعليم والجامعة بالخصوص أهّم الوسـائل واألدوات الُمتاحة في تفعيل حراك تنمية 

العنصر البشري. وفضالً عن َدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنميته وفي نْشر المعرفة، يَلعب 

البحـث العلمّي في الجامعات َدوراً مهّماً في تحقيق التنمية الُمسـتدامة من خالل إجراء البحوث 

التي من شـأنها حْفـظ قاعدة الَمـوارد الطبيعية وتعزيزهـا، وخلق المزيد مـن الطاقات البديلة 

م حلوالً لمخاطر التغيير المناخي وتحليل أثر الَمخاطر البشـرية واالقتصادية  والبحوث التي تقدِّ

على البيئة9. 

الجزائريّة)«.  الجامعة  لواقع  (دراسة  الُمستداَمة  التنمية  تحقيق  في  الجامعة  »َدور  إبراهيمي،  ونادية  األخضر،  عزي   9

.2016 العالي،  التعليم  جودة  لضمان  السادس  العربّي  المؤتمر 

http://sustech.edu/files/workshop/2016051105023389.pdf

سوف تصبح 
االّتجاهات 

الُمستقبلّية في 
تطوير التعليم 

العالي في الُبلدان 
العربّية وغيرها 
في أجزاء أخرى 

من العاَلم، ُمتماثلًة 
تدريجّيًا، وسوف 
َتستقطب فئاٍت 

اجتماعّية ُمختلفة، 
وستزداد فيها 

الدعوات لالستقالل 
المؤّسساتّي

من النماذج المهّمة في هذا اإلطار، والذي قد يكون صورة للتعاون بين الدول العربيّة، ثّمة النموذج األوروبي 

لضمـان الجودة، والذي يتمثّل في فعاليّات الرابطة األوروبيّـة وبَرامجها لَضمان الجودة في التعليم العالي*، 

وهي مؤّسسة طوعيّة من وكاالت ضمان الجودة األوروبيّة، وتضّم حاليّاً 40 عضواً و49 ُمشارِكاً. والهدف من 

ذلك هو اإلسـهام بشكٍل كبيٍر في صيانة التعليم العالي األوروبّي وجودته وتعزيزه على مستوى عاٍل، والعمل 

كقّوة داِفعة رئيسـة لتطوير ضمان الجودة في جميع البلـدان الموقِّعة التّفاقيّة بولونيا. تفي الرابطة بمهّمتها 

من خالل دْعم أنظمة التعليم العالي األوروبيّة ومؤّسسـاته، عبر االسـتجابة للمتغيّرات الوطنيّة والعالَميّة، مع 

ضمـان المؤّهالت التي يحّققها الطـاّلب وااللتزام بمبادئ احترام تنّوع التعليـم العالي األوروبي وتنّوع نهج 

ضمان الجودة وتعزيزها على أسـاس أّن مؤّسسـات التعليم العالي هي المسـؤولة الرئيسة عن الجودة، فضالً 

عن أهّمية احترام استقالليّة وکاالت ضمان الجودة الوطنیّة للتعلیم العالي.

* The European Association for Quality  Assurance in Higher Education (ENQA): www.enqa.eu.
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وعلـى الّرغم من االهتمام الـذي تظهره بعض الجامعات العربية فـي »تخضير« بيئاتها من 

ضمن عمليّات ُمسـتدامة إلدامة البنيات التحتيّة، ال زال التحّدي الكبير يكمن في الَمناهج والبحث 

العلمـي والعالقة بالمجتمع. هناك حاجة ملّحة الى إضافة التنمية الُمسـتدامة والشـاملة في كّل 

المناهج وتشجيع البحث الِعلمي الُمشترَك داخل الجامعات وبينها، وباعتماد نَهٍج ُمستدام لغرض 

بناء مجتمعات عربية ُمسـتداَمة. هناك حاجة ماّسـة إلى مؤّسسات التعليم العالي العربية  لتبني 

»نهج المؤّسسـة بأكملها«، بما في ذلك اعتماد اسـلوب »القيادة السـاعية للتحّول«، ودْعم تنمية 

القدرات، وإجراء تقييٍم للمؤّسسة الُمستدامة.

11 - التعـاون بيـن مؤّسسـات التعليم العالـي العربيـة، وبينها وبين 
نظيراتها في أنحاء العالَم

يظهر بوضوح أّن هناك حاجة للجامعات ومؤّسسات التعليم والبحث والتطوير العربية لبدء 

العمـل معاً، وهو أمـر يُمكن أن يكون اليوم صعبـاً للغاية ألنّه غالباً ما يكون من األسـهل زيارة 

أوروبـا أو أميـركا من زيارة البلد العربي الُمجاِور. هناك لغة ُمشـترَكة ينبغي أن تجعل التواصَل 

أسهل، ولكن ال يزال هناك طريق طويل قبل التوّصل إلى تعاوٍن عربي ُمثِمر. هناك حالة مؤِسفة 

مـن االفتقار إلى التعاون والتنسـيق في ما بين الجامعات العربية، فضـاًل عن عدم وجود تبادل 

للمعلومات والخبرات والمنشـورات والبحوث الُمشـترَكة. هذا على الّرغم من وجود منظّمة تعمل 

في إطار جامعة الدول العربية، وهي اتّحاد الجامعات العربية وهدفها »دعم الجامعات في العالَم 

العربي وتواصلها، وتعزيز التعاون في ما بينها«. 

كان مثيرًا لإلعجاب 
خالل العقد 

الماضي إنشاء 
شبكات أكاديمّية 
في جميع مناطق 
العاَلم، منها شبكة 

من 85 جامعة 
من الجامعات 

األفريقّية والعربّية 
ُيطلق عليها اسم 

»تعميم البيئة 
واالستداَمة في 

شراكات الجامعات 
األفريقّية«

من التجارب الجامعيّة الرائدة، هناك ُمقرَّر دراسّي في جامعة كورنيل األميركيّة لتعليم االستدامة، بدأ في العام 

1999. وهو يضّم سبع كلّيات زراعة من أميركا والسويد والدنمارك والنمسا وأستراليا وهولنده.

يدفع الُمقرَّر الطلبة إلى التعلّم الذاتّي والتعاونّي وفتْح باب الحوار والُمناقَشة حول مسألة االستدامة عبر طْرح 

مشـكالت حقيقيّة يُواجهها العالَم. وهناك اليوم ما يزيد على 40 جامعة حول العالَم تتبّنى تطبيق هذا الُمقرَّر 

الـذي يتضّمن أهدافاً للتعلّـم، وُمخرجات تعلّم، ودوائر تعلّم، وحاالت عمليّـة، وتنظيم مجموعات ُمختلطة من 

أكثر من جامعة*.

ولعّل أكثر النتائج إثارًة لإلعجاب خالل العقد الماضي هو إنشـاء شـبكات أكاديميّة في جميع مناطق العالَم 

منها شـبكة من 85 جامعة من الجامعات األفريقيّة والعربيّة يُطلق عليها اسـم »تعميم البيئة واالسـتداَمة في 

شـراكات الجامعـات األفريقيّة - ميسـا«، ويتركّز هدفها على بنـاء القدرات وتباُدل الخبرات وتوسـيع نفوذ 

التعليم من أجل التنمية الُمستدامة، كما تسعى إلى تعزيز الُمشاَركة المجتمعيّة للطاّلب واألساتذة الشباب في 

فعاليّات ُمسـتدامة وتوفير آليّات لدعم الحوار بين الجامعات في سـبيل تطوير العمليّات الُمستدامة**. وفي 

اآلونة األخيرة، أنشـأ برنامج األُمم المتّحدة للبيئة، الشراكة العالَميّة للجامعات بشأن البيئة من أجل االستدامة 

– غوبيس – وهي شـبكة تضّم 370 جامعة في جميع أنحاء العالَم لتنفيذ ُممارسـات البيئة واالسـتدامة في 

الَمناهج الدراسيّة.

*عبد اللّه بن عبد الرّحمن البريدي، التمنية الُمستدامة: مدخل تكاملي لمفاهيم االستدامة وتطبيقاتها مع التركيز على 
العالَم العربّي،  الَمملكة العربيّة السعوديّة، العبيكان للنشر، 2015. 

** Peter H. Koehn and Juha I. Uitto, Universities and the sustainable future development: Evaluating 
Higher-Education Contributions to the 2030 Agenda Routledge, Tayler & Francis Group, Oxford, 2017.

إطار رقم 6



التقرير العربّي العاشر
للتنمية الثقافّية

مؤّسسة الفكــر العربـي 166

أثـارت عمليّـة بولونيـا للتعاون األوروبي فـي التعليم العالي نقاشـاً حاّداً بين األوسـاط 

الجامعيـة العربيـة العتبارهـا مثاالً جيّـداً عن كيفيّـة تعاون البلـدان من أجل إيجـاد أرضية 

ُمشـتَركة. هناك مصلحة عربيـة في محاولة إيجاد نموذج ُمماثل يُمكن أن يُسـاعد في تقريب 

الجامعـات العربية بعضها من بعض، فضالً عن دعم االعتراف بالتعليم والشـهادات الصادرة 

مـن المؤّسسـات التعليميـة العربية األخـرى. ويُنظر إلى النمـوذج األوروبي أيضـاً على أنّه 

ُميَّســر للتعاون الدولي، ويولِّد اعتقاداً قويّاً بأّن أدوات عّدة من اتّفاق بولونيا  يُمكن أن تكون 

مفيدة للبلدان العربية التي تجد مجاالت كثيرة ذات االهتمام الُمشـترَك؛ إذ إنّه من شأن البلدان 

العربيّـة زيادة التعاون بين جامعاتها، والُمسـاعدة على دفْع عمليّة التغيير التي تشـتّد حاجة 

إليها. الجامعات 

هنـاك بالفعل مجموعة من مشـاريع التعـاون والتبادل بين الجامعـات العربية واألوروبية، 

ولكّنه من الصعوبة تحديدها وأرَْشـفتها. لذا كان السؤال للمؤتمر العربي األوروبي حول التعليم 

العالـي، الذي انعقـد في األردن في العام 2014، هو كيفيّة »تجميع« هذه األنشـطة في شـبكة 

داِعمة كبيرة. وكما ذكر أحد الُمشاركين في المؤتمر، فإنّه ليس هناك حاجة حقيقيّة لبناء الجسور 

بيـن الجامعات في العالَم العربي وأوروبا ألنّها قائمة بالفعل. إاّل أنّه من األهّمية بمكان أن يكون 

هنـاك منبر يُمكن من خالله ُمناقشـة القضايا الَهيكلية التي تكون أقرب إلى مسـتوى السياسـة 

لغرض إحداث التأثير الاّلزم. 

12 - التطّورات المستقبلّية

سـوف تصبح االتّجاهات المسـتقبليّة في تطوير التعليم العالي في البلدان العربية وغيرها 

في أجزاء أخرى من العالَم ُمتماثلة تدريجيّاً، وسوف تشمل استمرار التوّسع في الطلب، والتركيز 

علـى تلبية َمطالِب الفئات االجتماعية المختلفة فـي التعليم العالي، والحاجة إلى زيادة التمويل 

والبحـث عن مصـادر تمويل مختلفة. وستشـهد تنّوعـاً متنامياً في مؤّسسـات التعليم العالي، 

وسـتزداد الدعوات لالسـتقالل المؤّسساتي، وسيجري التشـديد على ُمراقبة الجودة وضمانها، 

وعلـى أهّميـة االعتماد االكاديمي للبرامج. كما سـتتّم ُممارَسـة ضغـٍط أكبر لتطويـر الَمناهج 

فضاًل عن َدور 
الجامعة في خدمة 

المجتمع ونْشر 
الَمعرفة، يلعب 

البحث الِعلمّي في 
الجامعات َدورًا 

مهّمًا في تحقيق 
التنمية الُمستداَمة 

من خالل إجراء 
البحوث التي من 

شأنها حْفظ قاعدة 
الَموارِد الطبيعّية 

وتعزيزها

أَنشـأت هـذه العمليّة منطقة التعليـم العالي األوروبيّة بموجب اتفاقيّة االعتراف بلشـبونة. وقد ُسـّميت هذه 

العمليّـة على اسـم جامعة بولونيا في إيطاليا، حيـث وقَّع وزراء التعليم من 29 دولـة أوروبيّة إعالن بولونيا 

في العام 1999. يكمن اهتمامها الرئيس في تنظيم نظام الشـهادات الثالث (البكالوريوس / الماجسـتير / 

الدكتوراه)، وتعزيز ضمان الجودة، وتسهيل االعتراف بالمؤّهالت وفترات الدراسة. وكان هذا ضروريّاً لزيادة 

التوافـق بين أنظمة التعليم وتسـهيل أمور الطاّلب، فضالً عن أمور الباحثين عـن عمل لالنتقال داخل أوروبا 

لتحقيق مرادهم. وسـاَعدت إصالحات بولونيا في الوقت نفسـه على جْعل الجامعات والكلّيات األوروبيّة أكثر 

قدرًة على الُمنافسـة مع بقيّة الجامعات العالَميّة. كذلك َدعمت عمليّة بولونيا تحديث أنظمة التعليم والتدريب 

للتأكّد من تلبية احتياجات سوق العمل المتغيّرة. وهذا أمر مهّم حيث تنمو نسبة الوظائف التي تتطلّب مهارات 

د وزراء التعليم األوروبيّون أربع  عاليـة، مثل االبتكار وريادة األعمال. وفي يريفان في أيّار(مايو) 2015، حدَّ

أولويّات رئيسـة للمستقبل: تعزيز نوعيّة التعليم والتدريس وأهّميته، وتعزيز فرص توظيف الخّريجين طوال 

حياتهم العمليّة، جْعل أنظمة التعليم أكثر شموليّة، تنفيذ اإلصالحات الهيكليّة الُمتَّفق عليها.

عملّية بولونيا إطار رقم 7
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الدراسـية وجْعلها أكثر مرونة لتلبية حاجة المجتمع والسـوق، والقدرة على التكيّف معها ومع 

التغيّرات في المجتمع ككّل؛ وستتزايد استخدامات تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت في مجال 

التعليم العالي، وسـيتّم تركيز الخبرات البحثيّة فـي مراكز عالية التقنيّات وحدائق التكنولوجيا، 

وسيسـتمّر االهتمام بالجامعات من ِقبَل واضعي السياسات والقيادات السياسية، لما للجامعات 

مـن َدور تؤّديه في تعزيز التعّددية الثقافية الشـاملة ونْشـر القيَم اإلنسـانية. وقد أصبح لهذا 

ور أهّميـة كبرى عالميّاً نظراً السـتقطاب الـدول العربيـة لالهتمام الدولي ولالسـتثمارات  الـدَّ

والحـراك األكاديمـي والتباُدل المعرفـي، والذي يُمكن أن يكـون عامالً إيجابيّاً في نْشـر ثقافة 

التفاهم والتسامح.

أخيـراً، نرى ضـرورة تقديم بعض الُمقترحـات التي إذا ُوضَعت اآلليّـات الاّلزِمة لتحقيقها 

ألدَّت إلـى إحداث تطويٍر هائـل في التعليم العالي في الدول العربيـة. فالتحّدي الرّاهن يتطلّب 

قـدرة كبيرة للتعامـل معه، على الّرغم من اإلمكانيّـات الهائلة التي تمتلكهـا الدول العربية، ما 

يُعـزِّز قدرتها علـى تخطّي الوضع الرّاهـن والوصول الى مسـتويات التعليـم العالي والبحث 

العالَميّة: الِعلمّي 

• نبذ أنماط التعليم التقليدية والتوّسـع في التعليم النظري وزيادة نسبة الطلبة المقبولين 	

في التعليم الفّني والتّقني.

• توسيع إطار الاّلمركزية وصوالً إلى تحقيق االستقاللية المالية واألكاديمية للجامعات. 	

• تحسـين البيئـة الِعلميّة الُمفضية إلـى التعليم والتعلّـم بغرض تطوير الدوافـع الِعلمية 	

واألكاديمية عند الطالِب.

• ُمعالَجة ضعف اإلمكانيّات وفقر البنية التحتيّة والَمراِفق األكاديمية وهزالة التخصيصات 	

المالية للبحث الِعلمي. 

• تحسـين نَوعيـة البحوث الِعلميـة واالكتشـافات واالختراعات وكّميتها ودرجـة تأثيرها، 	

وتركيـز الَمـوارِد إلجـراء بحوث متعـّددة االختصاصات فـي الموضوعـات الرائدة التي 

يحتاجها االقتصاد الوطني والعالَمي. 

• تشجيع روح الُمبادرة والحوافز نحو التجريب والتغيير.	

• االستفادة من كفاءات الخارج أو من العقول المتوافرة في الدول الغربية.	

• تَْوأَمـة الجامعات وربطها بجامعات عالَمية وإقامة عالقات ثقافية وأكاديمية وبحثية مع 	

الجامعات العالَمية.

من التجارب 
الجامعّية الرائدة، 
ثّمة مقّرر دراسي 
في جامعة كورنيل 

األميركّية لتعليم 
االستدامة بدأ في 
العام 1999، وهو 
يضّم سبع كلّيات 
زراعة من أميركا 

والسويد والدانمرك 
والنمسا وهولنده 
وأستراليا.. وهناك 
اليوم أكثر من 40 

جامعة حول العاَلم 
باتت تطبِّق هذا 
ر.. والحبل  الُمقرَّ

على الجرّار

ربّما من المفيد بوجه خاّص اإلشارة إلى النموذج السنغافوري كمثاٍل للنهوض بالتعليم العالي والبحث الِعلمّي 

وجْعله في مصاف أرقى األنظمة التعليميّة والعلميّة، حيث يتميّز باتّجاهات بارزة مثل:

ارتفاع مستويات اإلنفاق العاّم في التعليم بالترابط مع نموٍّ ُمستدام.	 

األولويّة الُمطلَقة للهندسة والعلوم الطبيعيّة.	 

الشراكات مع كبرى الجامعات العالميّة.	 

إنشاء مراكز بحوث عالَميّة ترتبط باحتياجات الصناعة والشركات العاّمة.	 

مجموعة واسعة من الحوافز لجذب رؤوس األموال.	 

إطار رقم 8
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• تأسيس هيئة عربية ُمشترَكة لضمان الجودة واالعتماد. 	

• استبدال النظام البيروقراطي في إدارة الجامعات بنظاٍم أكثر مرونة، تتمثّل بعض أهدافه 	

في تشجيع الُمبادرات ومشاريع تطوير طُرق التعليم والتعلّم ودراسات تحسين الجودة.

• اعتماد مفهوم التعليم الُمستدام والتعليم من أجل التمنية الُمستدامة باعتبارهما عنصراً ال 	

يتجزّأ من جودة التعليم. 

واآلمـال معقودة على أن يُفضي التعاون والجهد الجماعي لمؤّسسـات التعليم العالي للدول 

العربيـة إلـى ُمعالَجة مشـكالتها وُمواَجهة التحّديات لغـرض جعل التعليم العالـي أكثر فعاليّة 

وتنافُسيّة ونفعاً داخل اقتصاد المعرفة العالَمي. 
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قراءة في عوائق تطّورها

واقع العلوم االجتماعّية العربّية

د. محّمد المعزوز
مدير مركز شمال أفريقيا للسياسات – المغرب

تعيش العلوم االجتماعيّة بعاّمة أزمًة َمعرفيّة تتمثّل بعجزها عن تفسـير المستقبالت الُممِكنة 

ومواكبتها واستشرافها من ضمن تحّوالٍت يصعب تتبُّع ديناميّتها وما ستؤول إلــيه. إاّل أّن أزمة 

هـذه العلوم في البلدان العربيّة تفوق بمراحل مـا تعانيه في أنحاء العالَم. فالبلدان العربيّة التي 

دت واحتَضَنت وَرعت فـي ماضيها أمثال ابن خلدون، لم تسـتِطع خالل قـروٍن مضت إنتاج  ولَـّ

نظريّة واحدة في علوم المجتمع. وما برح ُعلماء المجتمع العرب يتداولون نِتاج غيرهم، ويحتمون 

ر، على الّرغم من إمكاناتها، عن محيـٍط ُمغاير، أكثر من  بمفاهيـم نشـأت في بيئاٍت مختلفة تُعبِـّ

بة.  مقدرتها على تقديم الفائدة في دراسـة المجتمعات العربيّة، التي تمتلك خصوصيّات متشـعِّ

وعلـى الّرغم من أّن عدداً من الباحثيـن العرب أفاد من نِتاج العلوم االجتماعيّة االسـتعماريّة، إاّل 

أنهم بقوا أسـرى ما طرحـه هذا النِّتاج من أسـاليب تحليل، من دون اجتهاٍد خـاّص يُفترَض أن 

يُثِمر ُممارسـات وآليّات تحليل تَمنح الباحث العربّي َموِطئ قدم في فروع ِعلم االجتماع، وتُمكِّنه 

مـن تحليل عدٍد من الظواهـر اإليجابيّة والكارثيّة التي تشـهدها المنطقة العربيّـة حاليّاً. بل إّن 

الُمشـتغلين بالعلوم االجتماعيّة لم ينجحوا بإدخال بعـٍض من أهّم مفاهيم ِعلم المجتمع الغربيّة 

إلى الُمناقشات الفكريّة العربيّة. 

وال يُمكـن فَْصـل أزمة العلوم االجتماعيّة فـي العالَم العربي عن أزمـات المجتمعات العربيّة 

التـي ولَّدتها الظـروف االقتصاديّة واالجتماعيّـة بعاّمة. فالصالت التي تربـط العاِملين بالعلوم 

االجتماعيّـة في الدول العربيّة بمحيطهـم غالباً ما تكون واهية، وتتحكَّم بها اعتباراٌت سياسـيّة 

ودينيّـة، بحيث ال تُسـِهم هـذه العلوم في آخر المطـاف بعالج الكثير من اآلفـات واألزمات التي 

تُعاني منها المجتمعات العربيّة. بل إّن بعض الباحثين يرون أّن البيئة الثقافيّة العربيّة ال تُساعد 

على تطوير العلوم االجتماعيّة1، حيث يحتاج تطّور هذه العلوم والسـعي السـتثمارها إلى مناٍخ 

ره االستبداُد  من الحّرية والجدل والتسـاُمح، فيما تعاني األوسـاط الثقافيّة العربيّة من ركود يجذِّ

السياسـّي وَهيَمنـة التيّارات الدينيّـة على أنواعها، ورهـاب العمل الجماعـّي، واحتراٌم منقوص 

لحقوق اإلنسان. 

وال يخفـى أّن النقـد المعرفّي لمجتمعاتنا العربيّة وهي تشـهد مخاضـات التحّول على أكثر 

مـن صعيـد، ليس بالتـرف الفكرّي، وال يُمكن وصفـه بجلد الّذات، بل هو مطلب تأسيسـّي ال بّد 

منه ليوفِّر األُسـس األمثل لبناء فكٍر عربّي يغّذي هويّة صلبة لها القدرة على اإلسـهام في الفكر 

عزيزة علي، » أكاديميّون: أزمة العلوم االجتماعيّة العربيّة امتداٌد للحالة االقتصاديّة واالجتماعيّة الُمتدهورة«، صحيفة   1

.2017 نوفمبر(   ( الثاني  تشرين   1 في  األربعاء  األردنيّة،  الغد 
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اإلنسـانّي، وعلى حْمل المجتمعات العربيّة للتخلُّص من كوابح التاريخ والذهنيّات الُمنغلقة التي 

طاولت إعاقتها للتطّور واالنفتاح الواعي على عالَم اليوم والغد. كما ال يخفى أّن َدور ِعلم المجتمع 

واألنثروبولوجيا في النقد المعرفّي محورّي في خضّم التحّوالت التي يشهدها العالم بأسره، سواٌء 

أكانت ذات منشأ تكنولوجّي، كما هو الحال بفضل ثورة المعلومات واالتّصاالت، أم سياسّي، كما 

تنِذر التطّورات الرّاهنة على أكثر من صعيد.

والخالصـة، فـإّن العلـوم االجتماعيّة في البلـدان العربيّة تعانـي التهميش وتدنّـي قيمتها 

االجتماعيّة واسـتقطابها الطَّلبة األدنى تحصيالً. وحتّـى حينما تُعالِج البحوث االجتماعيّة أزماٍت 

تُجاِبـه المجتمعات العربيّة، فإّن نتائَجها ال تُسـتثَمر، على الّرغم من أّن المؤّشـرات الببليومتريّة 

في السـنوات األخيرة تُظهر نمّواً كبيـراً في نِتاج األبحاث الِعلميّة في المنطقة العربيّة وتحّسـناً 

ملموسـاً في نَوعية هذا الّنتاج. إاّل أّن هذا النِّتاج لم يُترَجم إلى سياسـاٍت عاّمة ولم يُستخَدم إلثارة 

جدٍل ُمجتمعّي ُمثِمر.

مشكالت العلوم االجتماعّية في البالد العربّية ورهان التنمية

ينـّم اسـتعراض أوضـاع العلـوم االجتماعيّة في البلـدان العربيّة عن مشـهٍد مختـّل يؤكّده 

ـخت  المختّصون بهذه العلوم أنفسـهم. واألسـباب تعود إلى واقع المجتمعات العربيّة التي ترسَّ

لديهـا دونيّـة هـذه العلوم، وإلى المؤّسسـات الحاِضنة لها، والتـي لم تَنَعم يومـاً بما تحتاج له 

مـن َمـوارِد وأُطٍر، فضالً عن توجُّس السـلطة من تحكُّـم هذه العلوم بالوعي الفـردّي والجمعّي 

وتحريضها على نزعات تُضِمر التمرُّد على التراث وعلى أنماط الُحكم على اختالفها.

وعلى الّرغم من  تعّدد كلّيات العلوم االجتماعيّة واإلنسانيّة ووفْرة الُمتخرّجين منها، والمراكز 

البحثيّة العاّمة والخاّصة، فإّن العلوم االجتماعيّة تصنَّف من ضمن الصفوف الَخلفيّة في منظومة 

وريّة  البحث الِعلمّي العربّي  » وال تحظى بَموقعٍ مشـرِّف في المؤلّفات والتقارير واإلصدارات الدَّ

صة بتشخيِص الواقع العربّي«2.  العربيّة الُمهتّمة والُمتخصِّ

ومن األدلّة التي تُساق على الحضور المحدود للباحثين العرب في مجاالت العلوم االجتماعيّة أّن 

95  في المائة من الدراسات في هذه المجاالت يُنتجها مؤلٌِّف واحد؛ وأّن 29 في المائة من الدراسات 

فقط قائمة على بحوٍث َميدانيّة، وأكثر من 70 في المائة من الدراسات قائمة على الوصف والتأّمالت. 

أّما التخّصصات األكثر جذباً للباحثين، فهي ِعلم االجتماع السياسـّي وِعلم اجتماع الِهجرة. ويَظهر 

أّن نوعيّة هذه الدراسات مطبوعة بمفاهيم خاّصة بَمناهج علوم االجتماع الغربيّة3. 

في كِتاب »البحث العربّي ومجتمع المعرفة: رؤية نقديّة« المذكور، تّم تحليل مضمون ما 

يربو على 500 مقالة وبحث تناولت االنتفاضات العربيّة. حيث لوِحظ أّن الذين اهتّموا بالظاهرة 

من الباحثين العرب لم تتجاوز نسـبتهم 2 في المائة، ما يُشـير إلى تراخي العلوم االجتماعيّة في 

الِقيام باألدوار الَمنوطة بها ِعلميّاً أمام قضايا وظواهر تستدعي، بإلحاح، حضورها المتخّصص. 

وتُشـير هذه المعطيات إلى مشكلة حقيقيّة تُواِجه علم االجتماع العربي، وهي طغيان الُمقاربات 

السياسيّة والدينيّة. 

ــة  ــاث ودراس ــريّب لألبح ــز الع ــريّب، املرك ــم الع ــي يف العالَ ــث الِعلم ــات والبح ــن، الجامع ــة مؤلّف مجموع  2

2017، ص231 . السياســات، ط1، بــروت، 

ــات  ــز دراس ــة، مرك ــة نقديّ ــة: رؤي ــع املعرف ــريّب ومجتم ــث الع ــس، البح ــاس أرفانيت ــي وريغ ــاري حنف س  3

الوحــدة العربيّــة، بــروت، 2012 ، ص 202.

العلوم االجتماعّية 
في البلدان العربّية 

تعاني التهميش 
وتدني قيمتها 

االجتماعّية 
واستقطابها 
لبة األدنى  الطَّ

تحصياًل، وحّتى 
حينما تتصّدى 
تلكم البحوث 
االجتماعّية، 

لُمعاَلجة أزمات 
ُتجاِبه مجتمعاتنا 
)وما أكثرها(، فإّن 
نتائجها ال ُتستثمر 
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ور الذي تقوم بـه األبحاث  ومّمـا يـؤاِزر اسـتمرار العلـوم االجتماعيّة للقيـام بمهامها، الـدَّ

األنثربولوجية الُملتزمة بحدود تخّصصها، وانصبابها الّصارم على دراسـة نظام العائلة والقبيلة 

والطائفـة فـي البالد العربيّة بأدوات َميدانيّة خاّصة، وهو الحقل الذي لم يسـتطع الباحثون في 

العلوم االجتماعيّة ذات المنحى السياسّي اقتحامه.

مـن ناحيـٍة ثانية، طرحت االنتفاضات العربيّـة بدايَة العقد الحالّي َمهاّمـاً عديدة على كاهل 

العلـوم االجتماعيّة فـي البلدان العربيّة. من أبرزها الحاجة إلى بلـوغ منهجيّات جديدة متقّدمة، 

تَسـتلهم خصوصيّـات المجتمعات العربيّة، بمـا في ذلك ديناميّاتهـا وتطلّعاتها؛ وذلك من دون 

التقيّـد بالضـرورة بمناِهج علوم االجتماع الغربيّـة؛ إذ إّن قصور العلـوم االجتماعيّة في البلدان 

العربيّـة وتخلّفهـا عن القيـام بمهاّمها في البـالد العربيّة، ناجـٌم عن انتهاج َمـدارس في علوم 

االجتماع أعاقت بلْورة ُمقاربات مختّصة بالعلوم االجتماعيّة العربيّة. 

العلوم االجتماعّية في البلدان العربّية؛ الَموارِد والنِّتاج

ال بّد من اإلقرار بأّن العلوم االجتماعيّة واإلنسـانيّات في البلدان العربيّة تشغل َموقعاً متخلّفاً 

ُمقارَنة بما يشهده كثيٌر من بلدان العالَم. وتعود أغلبيّة هذه العوائق التي يشهدها البحث الِعلمّي 

في الجامعة العربيّة إلى ُضعف االستثمار فيه.

وقـد غفلت الجامعة عن أدوار هذه التخّصصات في ُمواَجهة االنحرافات االجتماعيّة والقيَميّة 

والدينيّـة، بما لها من قدرة كبرى على ترسـيخ قيَم الحّرية والديمقراطيّـة ودْعم الوجدان الكلّي 

للمجتمع. وِفي هذا يؤكِّد إدغار موران على أّن اآلداب والفلسـفة والعلوم اإلنسانيّة تلعب جميعها 

َدوراً مركزيّاً في التّناغم الرمزّي للمجتمع، وفي تقوية أحاسيس الفرد بذاته وباآلخرين.

وال تتوافر إحصاءات موثوقة في ما يتعلّق بالعلوم االجتماعيّة، سـواء في ما يتعلّق بدارسيها 

وبُممارسيها، أم بمستوى الَموارِد الماّدية الُمكرَّســة لالرتقاء بها في البلدان العربيّة. لكْن يُمكن 

اكتسـاب صورة غير مباشـرة عن مـدى االهتمام بهـذه العلوم ومدى اسـتثمارها على نحو غير 

ن اختّصوا في  مباشر من خالل ما يتوافر من إحصاءات عن تعداد خّريجي المراحل الجامعيّة ممَّ

مجاالت تتضّمن العلوم االجتماعيّة أو تتّصل بتطبيقاتها.

يعرض الشـكل )1( صورة عن توّزع خّريجي الدراسـات الجامعية في مجاالت تشمل )أ( 

العلوم االجتماعيّة والقانون واألعمال، و)ب( الفنون واإلنسـانيّات، و)ج( جميع االختصاصات 

األخرى في عدٍد من البلدان العربيّة وخمسـة بلدان ُمجاورة. ويبيِّن هذا الشـكل تفاوت نسـبة 

أعـداد الخّريجين في المجـاالت التي تقع من ضمن زمرة االختصاصات األولى )أ(، والتي تضّم 

العلـوم االجتماعيّة بين مجموعات البلدان العربيّة ومن ضمن كّل واحدة من هذه المجموعات. 

كما يبيِّن أّن نِسـب الخّريجين الحائزين على مؤّهالت في المجاالت )أ(- أي العلوم االجتماعيّة 

والقانون واألعمال- في البلدان الخمسـة الُمجاورة للبلدان العربيّة تفوق بصورة عاّمة النِّسـب 

الُمقابلـة في معظم البلـدان العربيّة، وأّن السـعوديّة من بين ُدول مجلس التعـاون الخليجّي، 

والعراق في المشرق العربّي، والسودان وتونس من بين البلدان العربيّة في إفريقيا هي البلدان 

التي تمتلك النِّسـب األدنى من الخّريجين من ضمـن هذه المجموعة من االختصاصات. وتجدر 

اإلشـارة هنا إلى أّن نِسـب الخّريجيـن المعروضة ضمن الشـكل )1( تمثِّل قيَماً وسـطيّة عبر 

السنوات 2004 – 2014.

على مدى العقود 
الماضية، عجزت 

العلوم االجتماعّية 
العربّية عن إنتاج 

نظرّية واحدة 
ُكتبت لها استدامة 

معقولة، بل إّن 
الُمشتغلين بالعلوم 
االجتماعّية، عربّيًا، 
ما برحوا ينظرون 
إلى واقع بلدانهم 
بعيوِن غيرهم، 
مستندين إلى 

مفاهيم وضعها 
باحثون ينتمون 
إلى واقع ُمختلف 
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وكما يبيّن الجزء الرابع من هذا الفصل، فعلى الّرغم من النمّو الذي شهدته العلوم االجتماعيّة 

في البلدان العربيّة، والذي ربّما اعتُبر تعداد الخّريجين دليالً عليه، إاّل أّن نسبة األبحاث التي يتّم 

إنجازهـا في معظم الدول العربيّة في مجاالت العلوم االجتماعيّة متدنّية نسـبة إلى الموضوعات 

األخرى التي تجرى عليها األبحاث من ِقبل معاهد التعليم العالي بصورة أساسـيّة. كما أّن نِسـب 

اإلنفـاق على هذه البحوث تَقع عند مسـتوياٍت أدنى، حيث بلغت خالل السـنوات الماضية 7 في 

المائة و13 في المائة من إجمالي اإلنفاق على البحث الِعلمّي في المغرب وُعمان. 

وريات التي تُنشـر من ضمن البلـدان العربيّة أيضاً قدراً من االهتمام  وفيما يَعكس تِعداد الدَّ

بالعلـوم االجتماعيّة واإلنسـانيّات، إاّل أّن تعدادها يقـّل كثيراً عّما يتّم نشـره في مجاالت أخرى؛ 

صة لنْشـر أبحاث ودراسـات في مجـاالت العلوم االجتماعيّة  وريات المخصَّ حيث تبلغ نسـبة الدَّ

وريات االختصاصيّة التي تنشـرها  واإلنسـانيّات والتعليم معـاً قرابة 5 في المائة من إجمالي الدَّ

البلدان العربيّة. 

وعلى الّرغم من تعداد أطروحات الدكتوراه والماجستير التي تُخرِجها معاهد الدراسات العليا 

فـي مختلف البلـدان العربيّة، إاّل أنّها ما زالت بعيدة عن إرسـاء قواعد لِمدارس أصيلة في العلوم 

االجتماعيّـة العربيّة. ومـن أهّم المالحظات التي يُمكن إبرازها إجماالً عن نِتاج السـنوات األخيرة 

أحدثت ثورة 
المعلومات 
واالّتصاالت 

آثارًا بالغة على 
المجتمعات في 

أنحاء األرض، ومن 
بينها الُمجتمعات 
العربّية، إلى حدوٍد 
ُيمكن القول إّنها 
تؤّدي إلى إعادة 

صوغ الكثير 
من َمالِمح هذه 

المجتمعات، 
وإكسابها قابلّية 
للتحاور، وحّتى 

االنصهار من ضمن 
مناخات ُمغايرة، 

تشهد بَدورها 
تحّوالت عميقة 

وُمزّلزِلة لكياناتها 
العميقة األثر

المصدر: إحصاءات منظّمة اليونسكو*.

خّريجو الدراسات الجامعّية من ضمن مجاالت العلوم االجتماعّية والفنون واإلنسانّيات 
واالختصاصات األخرى في عدٍد من البلدان العربّية وخمسة بلداٍن ُمجاورة.

شكل رقم 1

*United Nations Education, Science and Culture Organisation’s Statistics Institute. Website acessed in 
November 2017 at: http://data.uis.unesco.org.
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في مضمار هذه العلوم هو أنّها اتّسـمت بإسقاط مفاهيم وإشكاالت دخيلة على القضايا العربيّة 

التي تتميّز بتعقيدات تَستوِجب ُمقاربات مخصوصة. كما أّن هذا النِّتاج عانى من التكرار والتقليد 

بينما غيَّب ُمقاربات جديرة باالقتباس والتطويع والتوطين يتّم تطويرها وُمعالجتها على الصعيد 

العالَمّي، وهي جديرة باإلسقاط على الواقع العربي. وهذا ما يوحي أحياناً بأّن الجامعات العربيّة 

غير َمعنيَّة بنقاشـات وإشـكاالت ضمن موضوعات تتضّمن حقوق اإلنسان وحقوق المرأة. وهي 

وإْن نجحت في تطبيق بعض تقنيّات البحث، إاّل أنّها لم تتملَّك ولم تُحِسـن بعد اسـتثمار مفاهيم 

ُمتكاملة في العلوم االجتماعيّة الحديثة.

كما يكشـف تصنيف البحوث التي توضع في العلوم االجتماعيّة من قبل األخصائيّين العرب 

عموميّتهـا، نتيجة التكوين العاّم وسياسـات البحث التي تتبّناها معاهـد التعليم العالي ومراكز 

البحوث الُمنشـغلة بشؤون المجتمع. ونتيجة لذلك يطغى التبعثر على البحوث الُمنَجزة، حتّى أّن 

هـذه البحوث تفقد صلتها بالتخّصص الذي ُوضَعت ضمنه، ويعصى على المرء تصنيفها، بل إّن 

معظمها ال يخضع ألّي تصنيٍف يتّصف بالدقّة. حيث ياُلَحظ أّن البحوث التي تستند إلى ُمقاربات 

كّمية استطالعيّة تفتقر إلى االنضباط بصرامة المنهج، وتتّسم بُضعف طرْحها لإلشكاليّات التي 

تسـعى إلـى تناولها وصْوغ الفروض، وهو ما يُفقدها األصالـة. وعندما يتَضافر ذلك مع ُضعف 

الدراسـات الَميدانيّة، تضحي األبحاث العربيّة في العلـوم االجتماعيّة أقرب إلى التنظير وتجميع 

التأّمـالت. ويَذكر التقرير األّول للمرصد العربّي للعلوم االجتماعّية أّن المقاالت التي نُشـرت 

نت 16 في  مـن ضمن ثماني َدوريّات علميّة عربية ُمحّكمة خـالل األعوام 2010 – 2014، تضمَّ

المائـة من المقاالت النظريّة الميدانيّة، و6 في المائة مـن المقاالت الَميدانيّة، و9 في المائة منها 

تأّمليّة، و69 في المائة منها نظريّة4. 

والخالصة هي أّن الدراسـات التي أُنجزت من ضمن العلوم االجتماعيّة في البلدان العربيّة لم 

تتجاوز استنسـاخ المنهجيّات والمفاهيم الغربيّة، وذلك حين عالَجت إشكاليّات تتّصل بالمسائل 

الوطنيّـة والقوميّة، ورهانات الحداثـة، والتطرّف الدينّي واإلرهاب، والتنّوع السـّكاني، والتعّدد 

العرقّي والثقافّي، وحضور المنظومة السياسـيّة والعسكريّة في المجتمعات العربيّة، فضالً عّما 

يُطـرح بخصوص تطّور هذه المجتمعات من إيجابيّات وسـلبيّات. وينطبق األمر كذلك على تلك 

الدراسـات التي اتّجهت إلى دراسـة األولويّات الُمرتبطة بالتطّور الِعلمّي والتنمية السياسـيّة في 

القطاَعين العاّم والخاّص.

العلوم االجتماعّية والتنمية

إّن العالقة بين العلوم االجتماعيّة والتنمية حديثة العهد نسبيّاً، إذ برزت عقب الحرب العالميّة 

الثانية عندما تبيّن أن الُمقاربتَين السياسيّة واالقتصاديّة غير كافيتَين لرْصد التفاعالت االجتماعيّة 

دة قاِبلة للتعميم في  وتحّوالتهـا، وأّن التنمية تطرح تحّديات متجّددة ال تَندرج بُصور نمطيّة موحَّ

المجتمعات كافّة. وتؤكّد البرامج التنموية التي ُوضعت استناداً إلى ُمبادرات التنمية البشرية التي 

صاغتها منظّمات األُمم المتّحدة اختالف مشكالت المجتمعات واحتياجاتها المجتمعية واالقتصادية 

وأنماط اإلنتاج والُحكم السائدة. ويُبِرز كثيٌر من هذه البرامج صعوبة تبّني أنماط تَنمويّة ُمسبقة 

ــم العــريّب، املجلــس  ــوم االجتامعيــة يف العالَ ــة: العل ــوم االجتامعّي التقريــر األّول للمرصــد العــريّب للعل  4

ــة، 2015 ، ص57. ــوم االجتامعيّ ــريّب للعل الع

ُتواِجه َعوَلمة 
العلوم االجتماعّية 

تحّديات كبيرة، 
إذ نرى مثاًل، أّن 

العلوم االجتماعّية 
الوطنّية أو 

اإلقليمّية، كما 
هو شأن العلوم 

االجتماعّية 
الفرنسّية أو 

األوروبّية، قد 
فقدت َدورها 

لحساب شبكات 
عالمّية رئيسة 

ُتبنى من ضمنها 
مفاهيم الفكر 

الُمعاِصر
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نع على جميع المجتمعات، من دون دعائم تستند إلى خصوصيّات الواقع وتَنشد النَّجاعة في  الصُّ

اكتساب الَموارد الاّلزمة وتوظيفها. ومن هذه البدايات برزت ضرورة علوم مجتمع تتناول التنمية 

ـبل واألجوبة المرتبطة بتحسـين ظروف عيش األفراد، وتوفير  كُمقاَربة اجتماعية تبحث عن السُّ

الخدمات األساسيّة والُمساِعدة في سياٍق تكون فيه التنمية الشاملة والُمستدامة رهاناً ُمشتركاً بين 

جميع أفراد  المجتمع ومؤّسساته. ومن أبرز المجاالت التي تشغل ِعلم اجتماع التنمية:

-  تنمية الَمهارات البشرية من خالل اكتساب المعرفة ومن أجل تطويعها خدمًة للخير العاّم.

-  استثمار الَمهارات من أجل إنتاج الخدمات الماّدية والمعنويّة وتقديمها.

-  تحقيق رفاه األفراد من خالل رفاه المجتمع .

د على  ولئـن كان تحديد مفهوم التنمية بَقي ُملتِبسـاً أمـام َمطالب بتدقيقه واالتّفـاق الموحَّ

مت له، مـن منظور تخّصصات مختلفة، تشـهد  فحـواه، ما َجعـل التعريفات المختلفـة التي قدِّ

تجاذبات في الرؤية والُمقاَربة، فإّن هناك اتّفاقاً على أّن مفهوم التنمية هو مفهوم دينامّي ُمركَّب 

د األوجه يشـترط تبّدل السـياقات والتحّديـات5. ولذا التزم العاملون فـي مجاالت العلوم  ومتعدِّ

االجتماعيّـة المتّصلة بالتنمية باعتبـار الَمجال التنموي نطاقاً مجتمعيّـاً يقتضي تحليل األفعال 

والنتائـج التي يفرزهـا كوقائع ومؤثّرات ُمباشـرة في أنماط إنتـاج الثروة وحركيّاتهـا، وكَيفيّة 

توزيعها واسـتثمارها. وتَخضع المنهجيّة البحثيّة لفروع العلـوم االجتماعيّة المختّصة بالتنمية 

لثالث خطوات مركزيّة، قد تعاضُدها خطوات فَرعيّة أخرى، وهي :

تحليـل أفعال األفراد وُممارسـاتهم وِصلتهم بمـا لهم من َمـوارِد وبنفقاتهم وصعوبات 	 

عيشهم؛

لة بإنتاج الثـروة، وكيفيّة توزيعها واسـتثمارها 	  ِدراسـة العالقـات االجتماعيّـة ذات الصِّ

اجتماعيّاً؛

البحـث في أسـباب االنتقال وتبعاته مـن نمٍط اجتماعـي معيّن إلنتاج الثـروة إلى نمٍط 	 

ُمختلف، ومدى بلوغ النموذج االجتماعي لتحقيق رفاه المجتمع وأفراده.

يَعرض اإلطار )1( موجزاً لثالثة نماذج فكرية تسـتند إليها العلوم االجتماعيّة اليوم سـعياً 

لعْقد صالٍت عضويّة بحراك التنمية البشرية ومؤاَزرة أهدافها.  

يُمكن حصر جملة من التحّوالت الكبرى التي رَصدتها أكثر من دراسة، وِفي طليعتها التقرير 

السـنوي للتنمية البشـرية الصاِدر عن األُمم المتّحدة. وِفي مقّدمة هـذه التحّوالت انتهاء الحرب 

الباردة وسـطوة السـوق وتغوُّل الَخْصَخَصة ودفْع الدولة للتخلّي عن الكثير من أدوارها الّناظمة 

لألنشـطة االقتصاديّة وتمكين السـوق من بلْورة منطـٍق للتنمية يقوم على الُمبادرة والُمنافسـة 

والحّرية باتّخاذ قرارات رائزها ُمراكَمة األرباح  أّوالً. 

ومـن التحـّوالت التي يُمكن التعويل عليهـا، وإْن بَدت ُمبَهمة في اآلونـة الحاليّة نتيجة تتابُع 

األحـداث على الصعيد الّدولي وفـي المنطقة العربيّة، تبّني أعداٍد ُمتزايـدة من أفراد المجتمعات 

العربيّة، من بين الشـباب بخاّصة، أفكاراً ال بّد أن تُسـِهم في تحريـر طاقاتهم وتحفيز ُمبادرات 

تتخطّـى البنى الرّاهنـة للمجتمعات العربيّـة القائِمة علـى الدعائم التقليدية، مـن عائلة وقبيلة 

ومقّدس األب، والتي استندت إليها هذه المجتمعات أثناء قرون َمضت.

5 Alexandre Jeffrey, The modern Reconstruction of classical though, London: Routledge & Kegan 

Paul, 1984,p.2.

الغاية من َعولمة 
العلوم االجتماعّية، 

هي تحقيق 
التقاُرب والتداُخل 

والتفاُعل بين 
تخّصصاتها، 
كي تتجاوز 

انغالقها وُتحِرز 
تواصاًل دينامّيًا 
بين ُمقارباتها 

المتنّوعة؛ وال يلغي 
هذا أهّمية هذه 

العلوم، بل ُيثريها 
وَيمنحها قدرات 
أكبر في التصّدي 
لُمشكالت العصر
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البحوث العلمّية والتعليم العالي 
رافعة االبتكار والتنمية

آثار ثورة المعلومات واالتّصاالت

أَحدثت ثورة المعلومات واالتّصاالت آثاراً بالغة على المجتمعات في أنحاء األرض، ومن بينها 

المجتمعـات العربيّـة، إلى حدود يُمكن معهـا القول إنّها قد تؤّدي إلى إعـادة صياغة الكثير من 

َمالمح هذه الُمجتمعات  وإكسـابها قابليّة )acceptabilité( للتحاُور وحتّى االنصهار من ضمن 

مناخات ُمغاِيرة، تشهد بَدورها تحّوالت عميقة وُمزَلزِلة لكياناتها العميقة األثر6.

ومن أبـرز ما تطرحه ثورة المعلومات واالتّصاالت من إمكانات لتطوير المجتمعات العربيّة، 

إمكانات جّدية لتحّولها إلى مجتمعات تسـتند إلى الَمعرفة أساسـاً؛ إذ يُمكن للمجتمعات العربيّة، 

بَفضـل ثورة المعلومات واالتّصاالت، أن تفّك انغالقها الُمطبق الذي ترعاه تقاليد بناها األُسـرية 

والقبليـة والطائفيـة. لكّن هذا يَسـتوِجب أيضاً انعتاق هذه المجتمعات مـن االضطراب والحيرة 

الناجَميْن عن التعرُّض لتدفُّق المعلومات وسـلطة شـبكات التواصل االجتماعي. فما بين االنفتاح 

ـس لثقافتها  الحقيقـي الُمتعالي عـن قيود التقليد، والتمّسـك بالهويّة التـي تمثِّل الُعمق المؤسِّ

اِبط للُممارسـات المختلفة ألفرادها، تكمن فرٌص جديرة بالبحث وتَسـتوِجب تبّني  ه الضَّ والموجِّ

سياساٍت رشيدة، ال بّد أن تُسهم المؤّسساُت التعليمية، بمستوياتها المختلفة، ومنظّمات المجتمع 

المدني في تنفيذها.

6 Vincent Ducrey et Emmanuel Vivier, Le guide de la transformation digitale, collection Hub 

management,ed. Eyrolles, Paris,2016, p. 39.

على مستوى 
الُمجتمعات 

العربّية، تبدو 
الحاجة ماّسة 

لبلْورة نقٍد 
َمعرفّي داخلّي، 
بغية ُمواجهة 

تناقضاتها وكذلك 
األمراض الدفينة 

التي تحملها، 
والتي ستكون 

وبااًل عليها إن هي 
رافقتها في أثناء 
ولوجها مضطرّة 

عاَلم الغد المتحّول 
باستمرار

نموذج التحديث

وهـو يقـوم على تصنيـف الُمجتمعات إلـى حديثـة وتقليديّة باالسـتناد إلى قـراءة المؤّشـرات الديمغرافيّة 

واالقتصاديّة والسياسـيّة والتكنولوجيّة، ويَمنح العوامل الثقافيّة أدواراً أساسيّة في نمّو المجتمعات التقليديّة 

والحديثـة وتطّورها على حّد سـواء. كما يـرى أّن التنمية تقتضي إحداث تغييرات ُمسـبقة في ثقافة المجتمع 

وُمعتقداته كي يتسـّنى له ُمواكَبة تحّوالت حتميّة تفرضها ديناميّات التاريخ*. ويُعتبر االقتصادي »روسـتو«، 

وهو من أكثر ُمناصري النموذج التحديثي َحماسـًة، أّن العاِملين األساسـيّين للتنمية وُهما التراكم واسـتثمار 

رؤوس المـال، يتحّققـان من خـالل العناية الُمثلى بطمـوح األفراد في العمـل والُمباَدرة واالسـتجابة لطاقة 

تحّررهم من االنغالق الثقافّي والرمزّي**.

نموذج التبعّية

نشـط هذا النموذج في سـتينيّات القرن الماضي، باعتماده المنهجّي على قراءة النُّظم االقتصاديّة والرأسماليّة 

وتحليلها وفق اإليديولوجيّة الماركسيّة. ويُرجع هذا النموذج تخلُّف الدول النامية إلى تبعيّتها للدول المتقّدمة 

التي تَفرض عليها سياسـاتها ووصايتها االقتصاديّة والماليّة. ويُعتبر شـارل بيتلهيم وفوستر كارتر من أبرز 

ممثّلي هذا االتّجاه والُمدافعين عنه***.

نموذج التنمية

ويسـعى إلى االستقالل عن النموذَجين السـابَقين، بتخطّيه االعتبارات اإليديولوجيّة، إذ يعتبر أّن تنمية العالَم 

الثالـث صناعيّـاً وحضاريّاً ال عالقة لها باالختيـار اإليديولوجّي لُنظـم الُحكم، بل باالسـتثمار األمثل للَموارِد 

والخيرات المحلّية باستقالٍل تاّم عن إمالءات الدول . 

نماذج فكريّة رئيسـة تسـتند إليها العلوم االجتماعّية في سـعيها لتحقيق غايات 
التنمية البشريّة

إطار رقم 1

*Talcott Parsons, The Present status of structural -Functional, New York: Free Free Press, p.7.
**w.w Rostow,The Stages of Economics Growth,Cambridge University press,1990, p. 32.
***Charles Bettelheim,Problèmes théoriques et pratiques de la planification, Paris,Puf, 1946, p.56.
****يُعتبـر إيمانويل والترشـتاين من أهّم المنظّرين الذين حاولوا تطوير هذا النموذج فـي ُمعالجته َدورات اإلنتاج العالَمّي 

من ضمن سياقاته الجديدة.
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ومـن المرّجـح أن تنتهـي الُمجتمعات العربيّـة، على الّرغم مّمـا تبديه من ُممانَعـة للتغيير، 

بذهنيّتها الُمحاِفظة، وحرصها على نظرٍة لإلنسان لذاته ولَغيره حبيسة مرجعيّات ال تقبل التطّور، 

إلى االنجراف القسـرّي حتماً أمام تغيّراٍت كاسـحة ُمرتَقبة. بينما يبدو من المؤكّد أّن تحّول هذه 

المجتمعات طَوعاً سيُمّكنها من االنخراط اإليجابي في بناء َمعرفة كَونيّة؛ وهو ما يفترض تخلّيها 

عن كثيٍر من تناقضاتها الضمنيّة وتعزيز هويّتها بالُمشرِق من تراثها بدل الُمظلِم منه .

وعلـى الصعيد الفردّي، فإّن ثورة المعلومات واالتّصاالت تمكِّن الفرد العربي من التحّول عن 

االكتفاء بالمعلومات العاّمة نحو فُرٍص تتيح حصوله على معلومات دقيقة ومتنّوعة ومتجّددة. 

َمالِمح أساسّية لتجديد العلوم اإلنسانّية

شـهد العالَم خـالل العقود القليلـة الماضيـة، والبلدان العربيّـة بخاّصة، تحـّوالت َمعرفية 

وَمفاهيمية كبرى تحتِّم النَّظر إلى العالَم بصورة ُمغايرة من جوانب عّدة. فاألسـاليب الكالسيكية 

لتقّصي ما يجري من تحّوالت وتفّهمها، والبناء عليها من أجل صياغة َمعارف ُمسـتحَدثة لم تُعد 

تتمتّـع بالنجاعة التي كانـت لها. بل إّن مفهوم المجتمع اإلنسـاني ذاته أصبـح عرضة لتغيّرات 

ُمتسـارعة تمـّس عالقات أفراده واألسـاليب التي تُتّبع لتبـاُدل المعاني والقيَم. مـا يفرض تبّني 

مفاهيـم وُمقاربات جديدة تسـتجيب على نحـٍو أفضل لحاجات اإلنسـان الُمعاصر وعالقته بما 

يحيـط به من بنى طبيعيـة ومجتمعية لَفهمها والتأثير على النزعات التي تحُكم سـيرورتها. لذا 

فإّن وظائف العلوم اإلنسـانيّة، والعلـوم االجتماعيّة بخاّصة، تقتضي التعـرّف إلى آفاٍق جديدة 

لت السياقات االجتماعيّة واإلنسانيّة  تُثِمر باسـتحداث أدواتها ورؤاها دراسـًة وتحليالً، بحيث تبدَّ

الُمختلفة، وتغيَّرت معها حاجات اإلنسان الُمعاِصر والمجتمعات التي ينشط من ضمنها.

وتُعتبـر ثمانينيّـات القرن الماضي وتسـعينيّاته مرحلة اسـتُنفدت خاللهـا الُمقاربات التي 

ُوضعـت لفتْح الطريق أمام أنماط تفكيٍر مختلفـة من ضمن علوم المجتمع؛ حيث تُناِقض بعض 

هـذه الُمقاربات كلّياً ما كان سـائداً في فترات سـابقة، ومنها ما كان ينتمي إلى مدرسـة ما بعد 

الحداثة، ويقترب من نسبيٍّة أثارت القلق لدى البعض من احتمال تشظّي العلوم االجتماعيّة. كما 

طُـوِّرت نَماذج متخّصصـة ال تبالي كثيراً بكّل ما ال يتعلّق بموضوعها، كالدراسـات الثقافيّة وما 

ُوضع حول اإلبادة الجماعيّة، وحول المثليّين والِمثليّات.

الً بأوزار قروٍن من السيطرة االستعمارية بألوانها  إّن واِقع العالَم العربي الذي يقف اليوم ُمحمَّ

الُمختلفة، وبنتائج الحرب البارِدة، والُحكم االسـتبدادي، وتنامي اإلرهاب الّديني، وسطوة الجيل 

الثانـي من الَعولمـة، وانتعاش النَّزعات العرقيّـة، وطغيان الهويّات الثقافيّـة والدينيّة الُمنغلِقة، 

وتمجيـد الَمصالِح الذاتية والرغبوية، يَطـرح تحّديات فائقة على العلوم االجتماعيّة التي ما زالت 

حبيسـة رهانات ماضويّة، وِفي َموقف الُمتفّرج العاجز عن االنخراط العلمّي في هذه الُمتغيّرات 

بالدراسة والتحليل واالستشراف .

َملَمح نظرّي

وتُواِجـه َعولمة العلوم االجتماعيّة تحديات كبيرة. إذ نرى مثالً أن العلوم االجتماعيّة الوطنية 

أو اإلقليمية، كما هو شـأن العلوم االجتماعيّة الفرنسـية أو األوروبية، قد فقدت َدورها لشـبكات 

عالمية رئيسـة تُبنى ضمنها مفاهيم الفكر الُمعاصـر. وقد أصبحت َعولَمة العلوم االجتماعيّة من 

لن تتمّكن 
الُمجتمعات 

العربّية من رْصد 
التحّوالت الكونّية 
الكبرى الكاسحة 

إن هي ظلّت 
جاهلة بما يجري 
في ثناياها، فال 

بّد لها من تكوين 
َمدارس عربّية في 
العلوم االجتماعّية 
واألنثروبولوجيا 

من جهة، 
واالستثمار في 

اإلنسانّيات واآلداب 
لتنمية الوجداَنْين 
الفردّي والجماعّي 

من جهة ثانية، 
وتحقيق االنسجام 

الضرورّي 
في العالقات 

المجتمعّية
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البحوث العلمّية والتعليم العالي 
رافعة االبتكار والتنمية

المسـائل الحاِسـمة كما ألّح تقرير المجلس الدولي للعلوم االجتماعيّة عاَم 2010، إذ أبرز أهّمية 

الَعولمة الثقافيّة والفكريّة والدينيّة.

والغاية من َعولمة العلوم االجتماعيّة هي تحقيق التقارب والتداخل والتفاعل بين تخّصصاتها، 

كـي تتجاوز انغالقها وتُحرز تواصالً ديناميّاً بين ُمقارباتهـا المتنّوعة. وال يلغي هذا أهّمية هذه 

العلـوم، بـل ال بّد أن يُثريها ويمنحهـا قدرات أكبر على التصّدي لمشـكالت العصر.  بينما يدور 

النقاش حول حدود التخّصصات نسبًة لبعضها وُسبل إعادة تشكيلها. 

وبينما تسـتقطب العلوم االجتماعيّة النِّقاش العاّم، عبر وسـائط متعّددة، من كُتب وَدوريّات 

ومدّونات ومؤّسسـات فكريـة وتقارير الخبراء المختّصين، وشـبكات التواصـل االجتماعي، ما 

يَسـمح باطاّلٍع واسع عليها، ويَجَعلها عرضًة للتقويم الشّفاف والتثبّت الموضوعي، فمن الُممكن 

تدويل إنتاج الَمعارف انطالقاً من نماذج محلّية ناجحة إذا تّم إكسـابها طابعاً كَونيّاً. ومن شـأن 

ُمقاربات كهذه إضفاء الشـرعيّة لنماذج َمعرفية ُمبتَكرة، والسماح للنماذج الُمتكاِملة، ذات المنشأ 

المحلّي، باحتالل الَمكانة الِعلمية والعالَمية التي تستحّقها .

َمالِمح الُمالَءمة المطلوبَة للنموذج السوسيولوجّي العربّي الُمفترَض

بما أّن تحّوالت المجتمعات العربيّة قد أضحت من األمور الُمحتّمة، فإّن الحاجة أشّد ما تكون 

اليـوم لبلْورة نقٍد َمعرفي داخلي لهذه المجتمعات من أجل ُمواَجهة تناقضاتها واألمراض الدفينة 

التـي تحملها والتي سـتكون كارثة عليها إْن هي رافقتها عندما تَلِـج مضطرًّة عالَم الغد المتحوِّل 

باسـتمرار. وهنا يُمثِّل البند المعرفّي الَمدخل األسـاس إلكسـاب المجتمعات العربيّة الَمناعة بدالً 

من أن تمثّل كيانات مشـّوهة من ضمن زمن الَمعرفة الـذي تُراهن عليه المجتمعات المتقّدمة في 

المنظور القريب .

م المؤّسسـون التقليديّون للتيّارات الرئيسة في علوم المجتمع، مثل دوركهايم أو فيبر،  ال يقدِّ

ما يتماشـى مع َعولمة العلوم االجتماعيّة. ويبدو أّن مارسـيل موس، الذي تسـتند ُمقارباته إلى 

ـبكيّة، هو األقرب كأسـاس لعلـوٍم ُمجتمعيٍّة تََضـُع التفاُعالت المفاهيمية  التداول والمفاهيم الشَّ

وتَقاطُـع الُمقاربـات المنهجيّـة في مركز اهتماماتهـا. كما ال بّد من أن تتّم دراسـة الوقائع التي 

تتميّـز بمكانٍة مركزيـة من خالل منظوٍر كلّي، يتعالى عن التصنيفـات التخّصصية والمفاهيمية 

والَمعرفية، َمخافة الوقوع في تَْجزِئٍة تحول دون الكشف عن َحيثيّات الوقائع المدروسة. 

لذا، فإّن الورقة الحاليّة تؤيّد تبّني النَّهج الذي تسـتند إليه ُمقاربات موس في ُمعالَجة النُّظم 

االجتماعيّة العربيّة، إذ إّن هذا النَّهج يُدني الباحث من استيعاب تحّديات النماذج الَمعرفية الَعولَمية 

واالنخراط فيها، هذا فضالً عن أنّه يَضمر أنَْسـنة العطاء وَعْقلَنته إلعادة بناء الوشائج االجتماعيّة 

وتجديد َدورة العالقات ما بين األفراد والثقافات والشـعوب، وهي من دون ريب شروٌط أساسيّة 

منية والبَيْنية لُمجتمعات العالَم بأسـره. هذا فضـالً عن أّن مفهوم الفضيلة  لخلْـق التوازنات الضُّ

عنـد موس، هو مبـدأ ينظِّم حركيّـات المجتمع ويَضمن لـه توازنه وانسـجامه الضمنّي وضمن 

محيطه، وينطوي على البحث عن ِصيَغ التّداُمج االجتماعي وتدبير الفردانيّات في سياق الَمنفعة 

العاّمة. ذلك أّن مارسيل موس يوكِل لِعلم االجتماع مهّمة مزدوجة: األولى محلّية تتّصل بالتّضامن 

الُمجتمعي والعدالة االجتماعيّة ما بين األفراد والقبائل والجماعات، والثانية كَونية تتّصل بالِحوار 

بين الثقافات وحّرية التجارة وترسيخ التعّددية البانية إلنسانيّة جاِمعة.

م  ال يقدِّ
المؤّسسون 
التقليدّيون 

للتّيارات الرئيسة 
في علوم المجتمع، 

مثل دوركهايم أو 
فيبر، ما يتماشى 
مع َعولمة العلوم 

االجتماعّية؛ ويبدو 
أّن مارسيل موس 
هو الذي تستند 
مقارباته إلى 

التداُول والَمفاهيم 
الشبكّية، وهو 
األقرب كأساٍس 
لعلوم مجتمعّية 
تضُع التفاعالت 

المفاهيمّية 
وتقاطُع المُقاربات 
المنهجّية في مركز 

اهتماماتها
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وفـي ظّل األوضـاع التي يَشـهدها العالَم، وبالُمحـّددات، التـي أوجزَتها الفقرات السـابقة 

لُمقارباتـه، تـرى هذه الورقة أّن تبّني العلوم االجتماعيّة العربيّـة مفهوماً كهذا، أو نموذجاً قاِبالً 

لالسـتلهام واالسـتيعاب والتطوير حيثما لزم، سيسـَمح للعلوم االجتماعيّة فـي البلدان العربيّة 

بتحقيـق الَمهاّم الَمنوطة بها. وهذا على األخّص، في سـياق الثورة الرقميّة التي تحمل جملًة من 

المفاهيم الجديدة، والتي باتت تَسـتوِعب حقول المعرفة الُمختلفة، وتُسِهم في إحراز روابط بين 

أوضاٍع إنسـانية ُمتباينة. األمر الذي يحوِّل هذه األوضاع، وبـأدّق تفاصيلها، إلى بنى معلوماتيّة 

ورمـوز تواصليّة، ويْجَعل السـؤال الفلسـفي وعلوم االجتماع واألنثربولوجيا حائرة في دراسـة 

التحّديـات الُمتعاِظمـة للتقنيّات المتجـّددة للمعلومات والتواصل، وفهمها في عالقتها بإنسـاٍن 

جديـد لم تُعـد تحتويه قيَم البُعـد المحلّي أو الوطني. ومـا ذلك كلّه إاّل  ألنّه- أي هذا اإلنسـان- 

أصبَـح عبـر هذه التقنيّات كائناً عبر – محلّي ضعيف الَمناعة أمـام تَلَف الهويّة، ومن ثّمة وقوع 

المجتمعات التي يُمثّلها في َخرٍَف وجودّي يصعب التنبؤ بمآالتها. ولهذه األسـباب، يُعتبَر تجديد 

العلوم االجتماعيّة العربيّة اسـتناداً إلى ما يطرحه موس، ُمناسـبًة للنهـوض الِعلمي والَمنهجي 

بالعلوم االجتماعيّة في البلدان العربيّة، تُلزم هذه البلدان بإعادة اختراع ذاتها والتخلّص من أْسِر 

التقليد ومن َعمى الّنزعات التخّصصية غير الُمجدية، بل المؤذية.

ُمالحظات ختامّية

لقد عجزت العلوم االجتماعيّة العربيّة على مدى العقود الماضية عن إنتاج نظريّة واحدة كُتبَت 

لها اسـتدامة معقولة. بل إّن المشـتغلين بالعلوم االجتماعيّة ما بَرحوا ينظرون إلى واقع بلدانهم 

بعيوِن غيرهم مسـتندين إلى مفاهيـم وضعها باحثون ينتمون إلى واقـعٍ مختلف. بينما تفرض 

التحـّوالت الدولية واإلقليميـة، من دون ريب، الحاجة الماّسـة إلنتاج َمعـارف ُمجتمعية ُمبتَكرة 

تنطلـق من الواقع ال من مقوالت إيديولوجية ُمنتَجـة وُمعلَّبة في الخارج. هذا بينما تُعتبر العلوم 

االجتماعيّـة واإلنسـانيّات ركيزًة للنمّو بصورٍة عاّمـة. وقد تبّنت  بلداٌن كثيرة فـي العالَم خططاً 

تنمويّة تَمنح اإلنسـانيّات والفنون والعلوم االجتماعيّة واألنثروبولوجيا الَمكانة التي تستحّق كي 

تُسِهم في مشاريع تنموية أكثر استدامة وشموالً وأقّل اتّكاالً على النماذج والمفاهيم التي َحَكمت 

مسـارات التنمية في الماضي مثل الصين وكوريا والمكسـيك والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا. 

ع على وضع أجندات بحثيّة  كما نشهد بزوغ َعوالِم مرجعيّة جديدة ونشوء ُمنتديات إقليميّة تشجِّ

محلّية ال عالقة لها بالتقليد الِعلمّي األوروبي7. 

وغنـي عن الذكـر أّن المجتمعـات العربيّة لـن تتمّكن من رصـد التحّوالت الَكونيـة الكبرى 

الكاسـحة إن هـي بقيت جاهلـًة ما يجري في ثناياهـا. فال بّد لها من تكوين مـدارس عربيّة في 

العلوم االجتماعيّة واألنثروبولوجيا من جهة، واالسـتثمار في اإلنسانيّات واآلداب لتنمية الوجدان 

الفردّي والَجمعّي، وتحقيق االنسجام الضروري في العالقات الُمجتمعيّة .

أالن كاييــه وســتيفان دوفــوا، التحــّول الَعوملــّي للعلــوم االجتامعّية،ترجمــة جــان ماجــد جبّــور، ط1 ، بــروت،   7

ــريب، ص ص 332- 333.  ــر الع ــة الفك 2017، مؤّسس
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البحوث العلمّية والتعليم العالي 
رافعة االبتكار والتنمية

في التجاوزات التي تعتري مسيرته.. عربّيًا وعالمّيًا

المبادئ األخالقّية في البحث الِعلمّي

د. معين حمزة - األمين العاّم للمجلس الوطنّي للبحوث العلميّة - لبنان

د. نايف سعادة - عالِم أعصاب وأستاذ جامعّي في كليّة الطّب في الجامعة األميركيّة - لبنان

منذ مطلع القرن التاسـع عشـر برز وعي مبّكر ألهّمية اكتسـاب المعرفة الِعلميّة والمهارات 

التقنيّة من أجل ُمواكَبة التقّدم الذي تعيشـه البلدان المتقّدمة وبخاّصة في أوروبا، فشـّكل ذلك 

بـْدء مراحل النهضة العربيّة »الحديثة«. ويعود ذلك إلى محاوالت محّمد علي باشـا، حاكِم مصر 

في تلك الفترة، وجيل التنوير األّول للّحاق بالعالَم الغربي عن طريق اكتسـاب َمعارفه واإلسـهام 

في إغنائها، فَشـهد المشـرق العربي، وعلى األخّص مصر وبالد الشـام، نقلة نوعيّة في مجاالت 

المعرفة والمهارات التقنيّة.

خالل الفترة التي تَلَت الحرب العالميّة األولى، دَخل العالَُم العربي مرحلًة من الخمود والتراُجع 

امتـّدت حتّى منتصف القرن العشـرين، حيث برزت صحوة متجّددة في اتّجاه السـعي لُمواكَبة 

التقّدم الذي بات ينمو بوتيرة ُمتسارعة تفوق ما عرفته اإلنسانية في قروٍن عديدة. فشهدت بعض 

م، بالسعي  الدول العربيّة، وبخاّصة المستقلّة حديثاً، جهوداً لرْدم الهّوة بينها وبين العالَم المتقدِّ

الحثيث الكتسـاب الَمعارف الحديثة عن طريق نْشر التعليم والبحث الِعلمّي والعمل على اكتساب 

المهارات التقنيّة ونقلها واسـتثمارها في مجاالت التنمية والتطوير. إاّل أّن هذه الجهود اقتصرت 

على وسائل االستفادة من علوم الغرب وابتكاراته من دون التخطيط والعمل الجّدي لإلسهام في 

إنتاجها وإعداد الظروف المؤاتية لترسيخها في المجتمعات العربيّة.

يقتصر االهتمام بشـؤون البحوث الِعلميّة والتقنيّة على المجاالت األكاديميّة بشـكٍل أساس، 

ويلعب َدوراً شـبه هامشـي في االقتصاد والنمّو1. ولكْن، مع التطّور السريع للتدريس الجامعي 

ومراكـز البحوث الِعلميّة، ازدادت الحاجة إلجراء البحوث في شـتّى مجـاالت المعرفة، وألهداٍف 

متعـّددة، أكاديميّة وِعلميّة واقتصادية واجتماعية وتنموية، فشـهد البحـث الِعلمّي فَورة وغزارة 

في اإلنتاج، صاَحبته شـكوٌك فـي نوعيّته وجدواه. وبات من الضـروري وضع األُطر الصحيحة 

لضبْط َمسار البحوث الجارية وتقويمها، من خالل آليّات وِشَرع ومبادئ ناظمة تضمن صدقيّتها 

وجدواها وأثرها المجتمعي.

وتماشياً مع المبادئ والِشرع الدوليّة الُمنظِّمة للبحوث واالبتكار، اعتمدت المؤّسسات البحثيّة 

مبادئ أخالقية وقانونية كدليٍل للباحثين ومؤّسساتهم على السواء، بهدف تجّنب الُممارسات غير 

د اآلليّات السـليمة لألنشـطة الِعلميّة، واعتمدت معايير  المسـؤولة، فوضعت قواعد صريحة تحدِّ

شـّفافة لضبـط توّجهاتها والنتائـج المتوقَّعة أو المترتِّبـة عنها، كما اعتبرتها جزءاً أساسـيّاً من 

العمليّة البحثية في كّل مراحل التصّور والتنفيذ والنْشر واالستثمار.

1 Zahlan, A.B. 2012. Science, Development, and Sovereignty in the Arab World. New York: 
Palgrave Macmillan.
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تسـتعرض هذه الورقة أبرز ما يعتري مسـيرة البحـوث الِعلميّة من تجـاوزات وعدم التزام 

بالمبـادئ األخالقية على الصعيَديـن العالَمي والعربي. كمـا تتناول أبرز الُمبـادرات التاريخية 

والحديثـة لوْضع ضوابط للبحث الِعلمي وآليّات حمايـة جهود الباحثين واألكاديميّين العرب في 

مختلف المحاور الِعلميّة البَحتة والتطبيقيّة واالجتماعية، وتلك الُمستحَدثة نتيجة تطّور التحّديات 

البيئيـة والصّحيـة واالجتماعية. وتعرض ألبرز المبـادىء التي تناولتها »الشـرعة« اللّبنانية في 

األخالقيّات وأثرها في ضمان صدقيّة البحوث.

1 - المبادىء األساسّية للبحوث

يرتكـز البحـث الِعلمي على مبادئ يُمكن اعتبارها بمثابة مسـلّمات يجـب أن ينطلق منها أّي 

سعي لحّل أّي مشكلة تُواِجه اإلنسان في حياته واستقراره، ومنها: 

الصدقّيـة و النزاهة والدّقة في مجال عرْض الحقائق والنتائج الِعلميّة بأمانة ومن دون أّي 

زيادة أو نقصان؛ ومن الُممكن أن يصل الباحث إلى قراءة خاِطئة أو غير دقيقة لنتائج عمله، لكن 

من غير المقبول وال يُمكن التساهل مع أّي محاولة اختالق أو تالُعب بنتائج البحث.

االحتـرام الُمطلق لحّرية اإلنسـان وحقوقه ومعتقداته واعتبارهـا بمثابة ثوابت ُمطلقة ال 

يُمكن المّس بها أو االنتقاص منها.

الموضوعّيـة في ُمعالَجة الَمسـائل الِعلميّة والحيـاد الكلّي واالبتعاد عـن المؤثّرات الذاتية 

بشكٍل يضمن الوصول إلى النتائج ذاتها من ِقبل أّي باحث يُحاول إعادة إنتاجها وتأكيدها، باتّباع 

الَمنهجية الِعلميّة نفسها.

االسـتعمال المسـؤول للَموارِد والتسـهيالت الموضوعـة بتصرّف البحث وعـدم اإلفراط 

والتبذير في استغاللها.

القناعة الراسـخة بأّن الهدف النهائي واألسمى للبحث هو السعي لتقّدم المعرفة في سبيل 

خدمة اإلنسان وتقّدمه وتحسين ظروف عيشه. 

يستعرض هذا 
المبحث أبرز ما 
يعتري مسيرة 

البحوث الِعلمّية 
من تجاوزات وعدم 

التزام بالمبادىء 
األخالقّية على 

الصعيَدين 
العاَلمّي والعربّي.. 

كما يتناول 
أبرز الُمبادرات 

التاريخّية والحديثة 
لوْضع ضوابط 
للبحث الِعلمّي 
وآلّيات حماية 

جهود الباحثين 
عالِم رياضيّات بريطاني ُولد في بولونيا وانتقل إلى ألمانيا ثّم اسـتقّر في إنكلترا ونال جنسـيّتها. حصل على واألكاديمّيين 

شـهادة  الدكتوراه في الرياضيّات وقام بتدريسـها لغاية العام 1942 عندما التحق بقسم الدراسات الَعمالنيّة 

في الجيش البريطاني، حيث عمل على ُمعادالت تُساعد على زيادة فعاليّة قصف القنابل لجيوش الحلفاء. بعد 

زيارتـه لليابـان في العام 1945، كمبعوٍث بريطاني لدراسـة أثر القصف الذّري، وبعـد ُمعاينته الدمار الذي 

أحدثه في مدينة ناغازاكي، قرَّر العزوف عن متابعة العمل في األبحاث العسـكرية، كما نقل اهتمامه من علوم 

الرياضيّـات إلى علوم الحياة، وركَّز على الجانب األخالقـي للعلوم وتطبيقاتها التكنولوجية. له كتابات عديدة 

تُعالِـج الجانب اإلنسـاني للعلوم والتكنولوجيا، ومن مؤلّفاته الشـهيرة في هذا المجال كِتـاب »العلم والقَيم 

متها محطّة التلفزيون البريطانية  اإلنسـانية«)1956(، كما كَتَب ونظَّم سلسـلة أفالم نالت شـهرة عالَميّة قدَّ

بعنوان »صعود اإلنسان«. والِسلسلة عبارة عن رواية مشوِّقة لإلنجازات اإلنسانية المميَّزة في اآلداب والفنون 

والعلوم والفلسـفة عبر التاريخ. ويُعتبر برونوفسـكي من رّواد الِكتابة عن أخالقيّات العلوم بعد نهاية الحرب 

العالميّة الثانية.

من مؤلّفاته: 

The common sense of Science )1951(, Science and Human values )1956(, The Identity of Man 

)1965(, The Ascent of Man, BBC Television series )1973(.

Jacob Bronowski (1908-1974) جاكوب برونوفسكي إطار رقم 1
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2 - الَمخاطر وأنماط السلوك الُمسيئة للبحوث

علـى الّرغـم من هالَة التقدير التـي أحاطت  بمنجزات البحث الِعلمي خـالل الفترة التي  تلت 

الحرب العالَمية الثانية، فإّن وعي الَمخاطر التي قد تترتَّب عن نتائج البحوث، مباشـرًة أو عرضاً، 

بـدأ يتطّور في البلدان المتقّدمة التـي بات اقتصادها وتقّدمها يرتبطان مباشـرًة بنواتج العلوم 

والتكنولوجيا. ويُمكن اعتبار مبادئ »مدّونة نورمبرغ« وما تالها من إعالن بلمونت وهلسـنكي، 

بمثابة الُمحاَولة األولى للسعي من أجل ضبط مسار البحوث الطبّية وأهدافها. وسرعان ما تطّور 

هذا النهج ليشـمل جميع البحوث في مختلف مجاالت المعرفة اإلنسـانية، من خالل السياسـات 

الوطنية التي ترعى شؤون البحث في جميع البلدان المتقّدمة وتضبطه.

لكّن الوعي المبّكر لَمخاطر التجاوز والسـلوك الخاطئ في ممارسـة البحـث الِعلمّي لم يُحل 

دون حصولها وُمراكَمة نتائجها السـلبية على مختلف الصعد االقتصادية واالجتماعية. ولعّل أبرز 

الُممارسـات الخاطئة في مختلف مجاالت البحث الِعلمّي هي الُممارسات المتعلّقة بفبْركة النتائج 

أو اختالقهـا، والتزويـر والتزييف )تغيير النتائج والتالعب بَمواد االختبار ووسـائله(، واالنتحال 

)االستيالء على نتائج أو أفكار الغير وعدم االعتراف بمصدرها الحقيقّي(، والتصرّف السيّىء وسوء 

استعمال المعلومات المؤتََمن عليها، وتضارُب الَمصالِح، والتاّلعب باألسماء وبحقوق المؤلّفين.

• ميثاق نورنبرغ، المبادىء األخالقيّة إلجراء التجارُب الِعلميّة على اإلنسان،1947	

• تقرير بلمونت، الواليات المتّحدة األميركية،1957 	

• إعالن هلسنكي،1964	

• إعالن سينغابور عن النزاهة الِعلميّة،2010	

• ميثاق السلوك األوروبّي للنزاهة الِعلميّة،2011	

• إعالن سان فرنسيسكو حول تقييم البحوث الِعلميّة،2012	

• اعالن مونتريال »في سبيل النزاهة الِعلميّة«، المؤتمر العالمي الثالث حول النزاهة الِعلميّة، كندا 2013.	

أبرز المواثيق الدولّية: إطار رقم 2

تّم االعالن عن هذا الميثاق على أثر التحقيقات مع األطبّاء والمسـؤولين عن تجارب أُجريت قسـراً على ُمعتَقلين وأسـرى حرب عند السـلطات 

الّنازية. وعلى الّرغم من إهمالها لسنوات عّدة بعد صدورها، فقد عاد االهتمام إليها على أثر اإلعالن عن فضائج ارتُكبت خالل إجراء تجارب في 

الواليات المتّحدة،  لمّدة تُقارِب األربعين سنة  على أفراد من األقلّية السوداء، الختبار ُمضاعفات عالج  داء السفليس. فتّم تشكيل لجنة تحقيق 

باألمر صدر عنها تقرير بلمونت، تاله إعالن هلسنكي الذي تبّنى مبادئ ميثاق نورنبرغ بمبادئه العشرة:

1. إلزاميّة الُموافَقة اإلراديّة وتوقيع وثيقة ُمستنيرة من ِقبَل الفرد المتمتّع بكامل وعيه؛

2. تستهدف التجربة نتيجة إيجابيّة للمجتمع ال يُمكن الحصول عليها بالوسائل األخرى؛

3. يجب أن يستند االختبار إلى معرفة وخبرة سابقة )كاالستناد إلى نتائج تجارب على الحيوان(؛

4. يجب أاّل تعتمد التجربة وسائل غير ضروريّة تُحِدث معاناًة جسديّة أو نفسيّة أو جروحاً؛

5. يُمنع إجراء االختبار في حال الشّك بإمكانيّة تسبّبه بالوفاة أو اإلعاقة الجسديّة؛

6. يجب أاّل تتعّدى مخاطر التجربة الفوائد المتوقَّعة من نجاحها؛

7. يجب أن تُتّخذ اإلجراءات الُمناِسبة لحماية الفرد من الَمخاطر المتوقّعة للتجربة؛

8. ضرورة تمتّع الُمشاركين في التجربة بالخبرة الكافية وبالكفاءة الِعلميّة؛

9. يتمتّع الفرد الذي يُجرى عليه االختبار بالحّرية الُمطلقة باالنسحاب منه في حال الشعور بعدم القدرة الجسديّة أو النفسيّة على الُمتابَعة؛

10. على الفريق الطبّي إيقاف االختبار في أّي مرحلة يبدو االستمرار به محفوفاً بالَمخاطر.

 Nuremberg Code ميثاق نورنبرغ إطار رقم 3
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3 - تحديّات البحوث الجينّية والعصبّية

يزخر المحيط الِعلمي باألمثلة الُمقلقة عن األخطاء الُمرتَكبة في مجاالت البحوث الطبيّة وعلوم 

الحياة بشـكٍل خاّص، وذلك على الصعيَديـن العالَمي والعربي. ومن أبرزها البحوث على الخاليا 

الجذعية الُمسـتخرَجة من األجّنة البشرية أو تلك التي يتّم اسـتيالدها عن طريق ُمعالَجة الخاليا 

العادية )الناضجة( من أحد أنسـجة جسـم اإلنسـان وتحويلها إلى خاليا شـبه َجنينيّة )متعّددة 

ع على الشطط في استعمالها ويُتيح تطبيقات مشبوهة تؤّدي  القدرة Pluripotent(، ما قد يشجِّ

إلى مخاطر طبيّة وإنسانية بالِغة.

Genetically Modified Organisms - GMO 2ً3-1 الكائنات المعّدلة جينّيا

ينطبـق هذا التعبير على الكائنات )نبـات، حيوان، كائنات مجهريّـة( التي يحدث تغيير في 

سـجلّها الجينـّي بطريقة اصطناعية تختلـف عن تلك التي تحدث طبيعيّاً عـن طريق التزاوج أو 

التلقيح أو الطفرات. هذه الطريقة المعروفة بالهندسة الجينيّة تتيح نقل جينة أو مورثة من كائن 

إلى آخر، قد يكون من غير جنسـه أو فصيلته. وكثيراً ما تُعتَمد هذه الطريقة إلنتاج الغذاء بكلفة 

أدنى أو بمواصفات متقّدمة مثل ُمقاَومة أفضل لألمراض والظروف الطبيعية. فعلى سبيل المثال 

إذا أراد الباحـث إنتاج صنف من النباتات، يتحلّى بمقاومة أفضل للحشـرات الضارّة، يقوم بعزْل 

الجينة المضاّدة أو الساّمة من نَوٍع من البكتيريا ويضيفها إلى السّجل الوراثي لهذا النبات.

ولقد حّددت مجموعة الدول األوروبية عدداً من الشـروط لضمان سـالمة الُمنتجات الغذائية 

الناتِجة عن هذه الطريقة، أهّمها: 

• حماية صّحة اإلنسان والحيوان والبيئة بإخضاع الُمنتجات المعّدلة جينيّاً ألعلى مستويات 	

اختبـارات قيـاس السـالمة قبل وضعها قيْد االسـتعمال الزراعي واالسـتهالك البشـري 

والحيواني؛

• وْضع معايير موّحدة  لقياس السالمة تتميّز بالفعالية والشفافية والَمرجعية؛ 	

• التأكّد من وْضع عالمات واضحة وظاهرة على هذه الُمنتجات عند تسويقها إلعطاء الُمنتج 	

والمستهلِك حّرية الخيار الُمستنير؛

• ضمان إمكانيّة تتبّع مسار أصناف هذه الُمنتجات المعروضة في األسواق.	

ال تقتصر البحوث على إعادة بَرَْمجة الخاليا الحيّة فقط، بل تتعّداها إلى إحداث تعديالت في 

لة جينيّاً، والتي دخلت عمليّات اإلنتاج الزراعي المكثّف  جينات الكائنات، وبخاّصة النباتات المعدَّ

باعتمـاد أصناٍف  جديدة غزيـرة اإلنتاج وُمقاِومة لعدٍد من اآلفّات واألمراض النباتية والشـروط 

البيئيـة القصـوى. كما بـدأت تقنيّـة التعديل الجينـي تدخل المجـال الطبّـي لُمعالَجة حصول 

بعض األمراض المسـتعصية أو السـتباقها. ويُمكـن في هذا المجال إيراد تقنيّة النسـخ الجيني 

)االستنسـاخ( التي حقَّقت، خالل العقـد الماضي، إنجازاً إعالميّاً - ِعلميّاً مميَّزاً ُعرف باكتشـاف 

»النعجـة دولّلي« وذلك عن طريق زْرع نواة خليّة عاديّة )ناضجة( مأخوذة من إحدى النِّعاج في 

بويضة نعجة أخرى، ودفعها إلى االنقسام والتكاثر، ما أّدى إلى إنتاج نعجة هي بمثابة »نسخة« 

ُمطاِبقـة لألولى التـي أعطَت نواة إحدى خالياها. وقد أَحدث هذا االكتشـاف فَـورة في البحوث 

الجينيّة، فتوالت التجارب الِعلميّة لنْسخ أنواٍع أخرى من الحيوانات، وصاَحب ذلك رّدة فعل عارِمة 

مأخوذة بتصرّف من منظّمة الصّحة العالَمية وإعالنات مجموعة الدول األوروبيّة.   2

على الّرغم من 
هالة التقدير التي 
أحاطت بُمنجزات 

البحث الِعلمّي 
خالل الفترة 

التي تلت الحرب 
العالمّية الثانية، 

فإّن وعي الَمخاطر 
التي قد تترّتب عن 
نتائج البحوث، لم 
يبدأ بالتطّور في 
البلدان المتقّدمة، 

إاّل بعدما بات 
اقتصادها وتقّدمها 
يرتبطان مباشرًة 

بنواتج العلوم 
والتكنولوجيا
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من الحذر والتخّوف من امتدادها للوصول إلى نَْسخ الكائنات البشرية. وهكذا، فبعد فترة وجيزة 

مـن الزمن )في العـام 2005( فوِجئت األوسـاط الِعلميّة باإلعالن عن توّصل عالِم مشـهور من 

كوريـا الجنوبيـة Woo Suk Hwan إلى إنتاج خاليا جنينيّة بشـريّة بطريقة النْسـخ هذه. وقد 

أحَدث ذلك صدمة على صعيد األوسـاط الِعلميّة والدينية والسياسية. ولكْن سرعان ما تبيَّن كذب 

هذا االّدعاء، ما َجَذب الخزي والعار مضاعفاً لهذا الباحث، بسبب ارتكابه الُمحاَولة وبسبب اّدعائه 

الكاذب بنجاحها.

3-2 اّدعاء االستنساخ 3

قبل نحو خمسـة عشـر عاماً، صعد نجم وو سـوك هوانج إلى قّمة مجاله، قبل أن يُخرجه 

مذلوالً ميله إلى التزوير والُمراَوغة في الُممارسات األخالقية الحيوية على مستوى مهنته .

تـدرَّب هوانج كطبيب بيطري، وذاعت شـهرته فـي كوريا الجنوبية في أواخر التسـعينيّات 

من القرن العشـرين، بسـبب استنساخه للحيوانات؛ وألنّه أحاط نفسـه بحلفاء مهّمين، فقد وعد 

بتحقيق طفرة زراعية وطنية تركّز على المواشي الُمستنَسخة.

اتَّسـعت شـعبيّة هوانج فـي كوريا الجنوبية، وفـي العام 2004 عرف شـهرة عالَمية عندما 

نشـرت له المجلّة الِعلميّة المرموقه »سـاينس« بحثاً اّدعى فيه أنّه تمكَّن من »إنشـاء خّط خلوي 

جذعي جنيني من جنيٍن بشـرّي ُمستنَسـخ«، وهو أمٌر كانت مجموعات ِعلميّة عّدة تُحاول القيام 

بـه منذ زمـن، دونما نتيجة. وبدا أّن نجاح هوانج كان سـيوفِّر إمدادات ال نهايـة لها من الخاليا 

المتنّوعـة والُمطابقة وراثيّاً لخاليـا المانِح. ومن خالل هذه العمليّة، التي غالباً ما كانت تسـّمى 

االستنساخ الِعالجي، كان من المأمول أن يتمّكن األطباء من إعادة الشباب إلى األنسجة أو األعضاء 

الُمصابة بقصور، أو إمكانية استخدام الخاليا المأخوذة من الناس، والُمصابة بأّي مرض تقريباً، 

في أغراض البحث وكشف العقاقير. في العام التالي، نشرت مجموعته البحثيّة بحثاً ثانياً، يصف 

تطّور أحد عشر خطّاً خلويّاً آخر، ما يجعل العملية روتينية جّداً، بحيث بدا أّن تطبيقاتها العياديّة 

باتت وشيكة.

وحتّـى عندما كانت نجوميّته في تصاعد، بدأت العيوب في الظهور. ففي أيّار)مايو( 2004، 

أخبرت إحدى طالبات هوانج في الدراسـات العليا »نيتشـر« أنّها كانت قد تبرَّعت ببويضات من 

أجـل تجارب البحـث األّول4، وهو إجـراء مثير للجدل، حيث يخشـى األخّصائيّـون باألخالقيّات 

ل إجراء محفوف بالمخاطر وغير مريح. البيولوجية، من شعور الطاّلِب بالضغط لتحمُّ

نفـى هوانج التهمة، وتراجعت الطالِبة عن بيانها، ولكْن في تشـرين الثاني)نوفمبر( 2005، 

وبسبب تزايد األدلّة المشكِّكة، اعترف هوانج5 بأنّه كَذب. وفي كانون الثاني)يناير( 2006، أعلنت 

َريْن. وقد اتّضح  لجنة تحقيق جامعة سـول الوطنية أّن بحثَيه عن االستنسـاخ البشـري كانا مزوَّ

عى أنّها ُمستنَسخة من مريض معيّن في بحِث  أّن الخطوط الخلويّة الجذعيّة اإلحدى عشرة، المدَّ

العـام 2005، إنّمـا هي خطـوط خاليا جذعيّة جنينيّـة عادية، أُخذت من مستشـفى لإلخصاب، 

وتّمت إعادة تسـميتها. وقد تّم تلفيق الصور والرسـوم البيانية في كال البحثَين إلعطائها مظهر 

بتصرّف عن ديفيد سيرانوسكي:  3

David Cyranosk, »Cloning comeback«., 2014, Nature 505, 468–471 doi:10.1038/505468a.

4 Nature, 429,3,2004.

5 Nature, 438,536537,2005-.

ُيمكن اعتبار 
مبادىء مدّونة 

نورمبرغ (1947) 
وما تالها من 
إعالن بلمونت 

وهلسنكي بمثابة 
الُمحاولة األولى 
للسعي من أجل 
ضوابط البحوث 
الطبّية وأهدافها، 
وسرعان ما تطّور 
هذا النهج ليشمل 
جميع البحوث في 
مختلف مجاالت 
الَمعرفة اإلنسانّية
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الُمستنسـخات. وخلـص التقرير إلى أنّـه » ليس هناك من خطوط خاليا جذعيّة ُمستنَسـخة من 

د بحوزة فريق البحث الخاّص بالبروفسـور هوانج، كما أنّه ليس هناك من أُسـس  مريـض محـدَّ

ِعلميّة لالّدعاء بأنّه تمكَّن من تخليق أحدها«.

وصف أون تشـان تشـونج، رئيس جامعة سول الوطنية آنذاك، حيث قام هوانج بهذا البحث، 

العمـَل بأنّـه »وصمة عـار على المجتمـع الِعلمّي كلّـه، وعلى بلدنـا، ال يُمكن محوهـا«. تهاوت 

إمبراطوريـة هوانج، وطُرِد من جامعة سـول الوطنيـة في آذار )مـارس( 2006. وداَهم مكتب 

المّدعي العاّم في سول مختبرَه، وفتَح تحقيقاً شامالً.

اعترف هوانج بالمسـؤوليّة عن سوء اإلشـراف على مختبره، لكّنه استمّر في إصراره على أنّه 

قـد ُخدع من ِقبَل مؤلِّف ُمشـارِك. وفي أثناء التحقيق، اعترف أحد المؤلّفين الُمشـاركين أنّه بّدل 

الخاليـا الجذعيّـة، من دون معرفة هوانج، ولكـّن هوانج اعترف أيضاً أنّه أََمَر مرؤوسـيه بتلفيق 

البيانات. ونَمت شـبكة معّقدة من اللّوم، واعترف هوانج بتورّطه في االحتيال فيها، ولكّنه استمّر 

في اإلصرار على أّن اإلنجاز كان حقيقيّاً!

وفـي مجاٍل طبّي مكّمل، يُطَرح الكثير من القضايا األخالقية المتعلّقة بالبحوث في المجاالت 

الِعلميّـة المتقّدمة في الدراسـات التجريبيّة والطبّيـة على الجهاز العصبي واختبارات السـلوك 

اإلنسـاني. ففي علوم األعصاب تـزداد الَمخاوف من البحوث التي تعمد السـتعمال طُرق اإلثارة 

الكهربائيّة للمراكز العميقة في دماغ اإلنسان. ولقد بدأت هذه الطريقة في أواخر القرن الماضي 

 Alim باإلعـالن عـن نجاِح محاولٍة قـام بها فريق طبّي يقوده عالِم فرنسـي من أصـل جزائري

Louis Benabid  لِعالج رعشـة باركينسـون، الّناتجة عن خلل في مركز عميق في الدماغ يقوم 

بـَدوٍر مهمٍّ فـي ضبْط الحركة، وذلك بـزْرع أقطاٍب موِصلـة للكهرباء في هذا المركز، وإرسـال 

شـحنات كهربائية متتالية حتّى يتوقّف ارتعاش األطراف )اليَديـن تحديداً( عند المريض. وكان 

من شـأن ذلـك أن عمَد األطباء إلجـراء اآلالف من عمليّـات زرع األقطـاب الكهربائية في مناطق 

مختلفة من الدماغ، ولُمعالَجة أمراٍض ُمسـتعصية مثل اآلالم الُمزِمنة وداء الصرع واالضطّرابات 

الحركيّـة وصوالً إلى األمراض النفسـية كالعصـاب واالكتئاب. وعلى الّرغم مـن اآلثار اإليجابيّة 

لهذه التقنيّة الطبيّة، فقد ُولدت مخاوف جّدية من االسـتعماالت السياسية واألمنية لهذه الوسائل 

»لُمعالَجـة الُمعارضين« وضبطهم لألنظمة االسـتبدادية على أنواعها6. وهذا ما يذكِّر بالجراحات 

العصبيّة - النفسـيّة التي اسـتعملتها بعض األنظمة السياسية خالل القرن الماضي لُمعالَجة َمن 

يُخالفها الرأي وتدجينه. وقد أّدى ذلك الى نشـوء فرع ِعلمّي خاّص ُسّمي »األخالقيّات العصبيّة« 

.)NeuroEthics(

4 - تحّديات البحوث البيئّية

مـا زالت الـدول المتقّدمة تبذل أقصى الجهـد للحؤول دون الَمسـاوئ الّناتجة عن البحوث، 

إن في المجاالت اإلنسـانية التي من شـأنها أن تؤّدي إلى تفاقُم التمييز العرقي أو الديني، أو في 

ـلم األهلي )كالبحـوث في المجاالت  المجـاالت الِعلميّة التي ينتـج عن تطبيقاتها خطٌر على السِّ

النوويّـة(، أو هْدٌر في الثروات الطبيعية )كالتلـّوث في مياه األنهار والمحيطات أو تدمير الثروة 

6 Christen M & Müller S. 2017,» The Clinical and Ethical  Practice of Neuromodulation –  Deep 

Brain Stimulation and Beyond». Front. Integr. Neurosci. 11:32. doi: 10.3389/fnint.2017.00032.

لعّل أبرز 
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المتعلّقة 
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الغير وأفكاره، 
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وتضاُرب الَمصالِح 
والتالعب باألسماء 
وحقوق المؤّلفين
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الحرجيّة(، وما تسـبّبه من تغيّـراٍت في المناخ وتدهوٍر في بيئة األرض بشـكٍل عاّم. يُضاف إلى 

د سالمة  ذلك أّن التطبيقات التقنية السـيّئة واالسـتغالل الُمفرط لنتائج البحث الِعلمّي، باتت تهدِّ

اإلنسان وصّحته ودوام الَموارِد الطبيعية والتوازن البيئي على صعيد الكرة األرضية.

5 - التجاوزات الموثَّقة في المنشورات الدولّية

• اّدعاء نتائج غير مؤكَّدة: هاروكا أوباكاتا، عالِمة يابانيّة شابّة، قامت في العام 2014 بنْشر 	

مقالتَيـن ُمتتاليتَين في مجلّة »نايتشـر« البريطانية التي تُعتبر من أهـّم المجاّلت العالَمية، 

تّدعي فيهما اكتشـاف طريقة سهلة لتحويل الخاليا الحيّة الناضجة إلى خاليا جذعيّة، وذلك 

عن طريق تحويل خاليا دّم عاديّة إلى خاليا جنينيّة، وكونها أبسط بكثير من تلك التي ابتكرها 

شـينيا يمانغا آخر العام 2006 وحاز بموجبها على جائزة نوبل للعلوم الطبّية. وبعد فشـل 

محاوالت عديدة للحصول على النتائج ذاتها من قبل العديد من الباحثين، أظهرت التحقيقات، 

التي قام بها خبراء داخل المؤّسسة التي تعمل فيها أوباكاتا، أّن الخاليا التي استعملتها ليست 

بخاليـا عاديّة ناِضجة، بل جنينيّة، ربّما تّم  الحصول عليها، وعن طريق الخطأ، من ِقبل أحد 

العاِمليـن في الُمختبر. هـذه الفرضيّة لم تُكن كافيـة لتبرأة الباحثة التي اّدعت االكتشـاف، 

ونتجت عنها »فضيحة« مدويّة في األوساط الطبّية7.

• نتائج مزيّفة وضاّرة: في العام 1998 نََشـر الطبيب البريطاني أندرو وواكفيلد مقالًة في 	

المجلّة الطبّية الشهيرة »ذي النسيت« يّدعي فيها أّن الطُّعم الثالثي لألطفال يؤّدي إلى مرض 

التوّحد، فضالً عن خلٍل في عمل الجهاز الهضمي. أحدثت المقالة ضّجة في األوسـاط الطبيّة 

وأّدت الـى إحجـام األهل عن القيـام بتلقيح أطفالهم، فنتج عن ذلك ظهـور َموجة عارِمة من 

 What pushes scientists to lie? The disturbing but familiar story of« .John Rasko & Carl Power  7

.2015/2/The guardian; 18  .»Haruko Obokata
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الُمستخَرجة من 
األجّنة البشرّية 
أو تلك التي يتّم 
استيالدها عن 
ُطرق ُمعاَلجة 

الخاليا العادّية من 
أحد أنسجة جسم 
اإلنسان وتحويلها 

إلى خاليا شبه 
جنينّية

اعتَمد المؤتمر العاّم التاسع والثالثون لمنظّمة اليونيسكو الُمنعقد بتاريخ  13 تشرين الثاني) نوفمبر( 2017 

إعالناً عالَميّاً  للمبادئ األخالقيّة المتعلّقة بتغيّرات المناخ.

ن 17 بنداً، الدول والمجتمعات إلدخال المبادئ األخالقيّة في كّل قرار أو نشـاط يتعلّق  يدعـو اإلعالن، المتضمِّ

بتغيّرات المناخ. ويحّث على وضع سياسات واتّخاذ خطوات تخفِّف من وطأة هذا التغيّر، وتُساعد على التأقلم 

مـع التغيّـرات المناخيّـة الحاِصلة، والتعاون مع كّل الجهات لُمسـاعدة الشـعوب الفقيرة واألكثـر تأثّراً بهذه 

التغيّرات.

كمـا يدعو اإلعالن إلـى تبّني أهداف التنمية الُمسـتدامة )أجندة 2030(، وخصوصاً باعتماد أسـاليٍب لإلنتاج 

واالسـتهالك تحـرص على ضمان الفعاليّـة القصوى في مجال اسـتخدام الَموارِد الطبيعيّـة واعتماد مصادر 

للطّاقـة وتكنولوجيـا صديقة للبيئة، وااللتـزام بمبدأ التعاون الشـامل بين كّل األفرقاء، بحيـث ال يتأثّر رخاء 

األجيال الُمقبلة وبقاؤها بُممارساتنا الحاليّة على الطبيعة وَموارِدها.

ومن األركان األساسيّة لإلعالن، اليقين بضرورة اعتماد ُمعطيات الِعلم والنزاهة عند اتّخاذ القرارات المصيريّة 

فـي ما يتعلّق بالتغيّرات المناخيّة. ولتأمين الدعم األمثل لسياسـات التصّدي لتغيّر المناخ، على البحث الِعلمّي 

أن يعتمد أعلى مسـتويات النزاهة والدقّة والموضوعيّة في مجال تقدير الَمخاطر. لذلك يحّث »اإلعالُن« الدوَل 

للحفاظ على اسـتقالليّة العلوم بشكٍل يَضمن الصدقيّة وأعلى مستويات الشفافيّة في ما يتعلّق بتمويل البحث 

الِعلمّي.

إعالن اليونيسكو عن المبادىء األخالقّية في تغّير المناخ إطار رقم 4
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أمـراض األطفال وبخاّصة الحصبة. وبعد متابعة التدقيق في نتائج وواكفيلد، تبيّن أنّها غير 

دقيقة، فجرى سحب المقالة من مجلّة »ذي النسيت« ولكن بعد حصول الضرر األكيد8. 

• قابليّـة تِكرار نتائج أبحاث منشـورة في َدوريّات متميّزة. وال تقتصـر أزمة العجز عن إعادة 	

تحقيق نتائج دراسـات سابقة ومنشورة على األبحاث في المجاالت الطبيّة فقط، بل يتعّداها، 

وبِنسب أكبر، إلى غيرها من العلوم »الدقيقة«، المخبريّة منها أو النظريّة. فلقد أظهرت دراسة 

نشرتها مجلّة »نايتشر«9، بناًء على استطالع أجري على 1576 باحثاً ِعلميّاً، النتائج الُمذهلة 

التالية: 

70 % منهم َعجز عن تكرار نتائج دراسات منشورة لغيرهم من الباحثين؛	 

50 % منهم َعجز عن تكرار نتائج دراسات منشورة لهم سابقاً؛	 

30 % منهم يعتقد أّن سبب ذلك يعود إلى أخطاٍء في البحث المنشور؛	 

ووفقاً لالختصاصات )الرقم األّول يشـير إلى »العجز عن تكرار أبحاث اآلخرين« والثاني 	 

إلـى »العجـز عن تكرار نتائج أبحاثه السـابقة«(: 65-80 % كيميـاء؛ 50-60 % علوم 

الحيـاة؛ 40-65 % فيزياء وهندسـة؛ 45-65 % علوم طبّيـة؛ 40-65 % علوم األرض 

والبيئة. 

6 - التجاوزات في المنشورات العربّية

من الصعـب الحصول على معطيات موثّقة عـن األخطاء والتجاوزات في األبحاث المنشـورة 

الصادرة عن الباحثين العلميّين الذين يعملون في الدول العربيّة، بخاّصة أنّه ليس هناك أّي جهاز أو 

مؤّسسة مختّصة في رقابة اإلنتاج الِعلمّي وُمتابعته للتأكّد من صدقيّته وقيمته الِعلميّة واالقتصادية.

تُنَشـر معظم األبحاث العربيّة ذات المسـتوى المتميّز في َدوريات محّكمة تصدر في البلدان 

المتقّدمة، إاّل أّن المنشـورات الصادرة عن الباحثين العرب في َدوريات محلّية أو دولية، لم تَسـلم 

فـي بعض األحيان من التجاوزات وعـدم االلتزام بمعايير النزاهة واألمانـة والدقّة الِعلميّة. ومن 

األمثلة الشائعة عن األخطاء في ُممارَسة البحث الِعلمّي )ُمقتطفات من مصادر عديدة(:

8 Wakefield’s article linking MMR vaccine and autism was fraudulent. BMJ 2011; 342 doi: 

https://doi.org/10.1136/bmj.c7452 )062011/01/( Cite this as: BMJ 2011;342:c7452. 

9 Monya Baker. »Is there a reproducibility crisis?« 2016, Nature doi:10.1038/533452a, 

1/07/2016.

في مضمار علوم 
اإلنسان تزداد 
الَمخاوف من 

البحوث التي تعمد 
الستعمال ُطرق 

اإلثارة الكهربائّية 
للَمراكز العميقة 

في دماغ اإلنسان، 
وإن كانت بدأت 
هذه الطريقة 

باإلعالن عن نجاح 
محاولة قام بها 

فريق طّبي يقوده 
عالٌِم فرنسّي من 

أصل جزائرّي 
لعالج رعشة 
الباركينسون

تحفـل وسـائل اإلعالم الُمعاِصرة باألخبار عـن األدوية الفاقدة الفعاليّة أو الُمرتِكزة علـى نتائج أبحاث ِعلميّة تّم 

سـحبها من التداُول. وعلى سـبيل المثال ورَد في صحيفة »اإليكونوميسـت« )العـدد 1919-10-2013( أّن 

العاِملين في شـركة البيوتكنولوجيا أمجين AMGEN  توّصلوا إلى إعادة إنتاج ما نسـبته 53 % فقط من نتائج 

 )BAYER( مقاالت مميّزة في األبحاث عن أمراض السرطان؛ وأّن مجموعة من الباحثين العاِملين في شركة بايير

تمّكنوا من إعادة الحصول على نتائج 25 % فقط من المقاالت الصادرة حول أمراض السـرطان؛ كما تّم سـحب 

وإلغاء نتائج دراسة سريريّة أُجريت على حوالى 000 80 مريض، وذلك بسبب أخطاء لوجستيّة*.

** Ibid., Henry Silverman )https://link.springer.com/article/10.1007/s108059-9295-017-(, “A 
cross sectional survey study to assess prevalence and attitudes regarding research misconduct among 
investigators in the Middle East”, by https://www.timeshighereducation.com/news/survey-finds-
high-levels.

اّدعاءات عالجّية ُمضلِّلة إطار رقم 5
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• سوء السلوك في البحث الِعلمّي10: َورَد في استقصاٍء أُجري على 278 باحثاً ِعلميّاً يعملون 	

في الَمشـرق العربّي، أّن 59 % منهم أقّروا بارتـكاب ُمخالفات، وأّن 75 % أفادوا بمعرفتهم 

بُمخالفات ارتكبها زمالء لهم، وحوالى 50 % قاموا بإجراء تجارب عياديّة من دون الحصول 

على إذن مسـبّق من لِجـان األخالقيّات، ومن دون الحصول على ُموافَقة المريض المسـبّقة، 

فيمـا أقّر 29 % منهم القيام بفبركة أو تزويـر نتائج، وحوالى 6 % لم يصرّحوا عن إمكانية 

حصول تضارُب في المصالح. في حين أظهرت دراسة ُمماثِلة، أُجريَت على بّحاثة يعملون في 

بريطانيـا والواليات المتّحدة األميركية، أّن نسـبة 0.3 % منهم اعترف بالقيام بغّش النتائج، 

و1.4 % بمعرفته بارتكاب غّش أو انتحال من قبل أحد الزمالء. 

• االنتحال والَفْبَركة - شهادات:	

خـالل مؤتمر إقليمّي ُعقد في بيـروت حول موضوع األخالقيّات فـي البحث الِعلمّي في 	 

صيـف العام 2017، قّدم رجُل ِعلٍم يشـغل منصباً ِعلميّاً  كبيـراً في إحدى الدول العربيّة 

ُمحاضرة أعلن فيها أّن نسبة 30 % من المقاالت الِعلميّة الصادرة قي هذا البلد تعاني من 

نقائص عّدة قد يكون أهّمها االنتحال11.

فـي مؤتمر آخر عقـد في بيروت سـنة 2017 12 قّدم أحد الباحثيـن ُمحاضرة عن نتائج 	 

إخضـاع المقاالت واألطروحات الِعلميّة لفحص الُمخالفات بواسـطة برمجيّات الكشـف 

الحديثـة. وكانـت النتيجة أّن جزءاً كبيراً من هذه األعمال يشـكو من آفّـة االنتحال. ومّما 

يزيد من فداحة األمر أّن هذه النتيجة تنطبق على أعمال الطاّلب وأساتذتهم على السواء.

10  Henry Silverman,ibid.

مؤتمر المشاَورة اإلقليمية حول »أخالقيّات البحث الِعلمّي وتطبيقات التكنولوجيا في المنطقة العربيّة، بيروت، 12-11   11

لليونسكو  اللّبنانيّة  الوطنيّة  واللّجنة  لبنان  في  الِعلميّة  للبحوث  الوطنّي  المجلس  االجتماع  )نظَّم  تّموز)يوليو( 2017 

االقتصادية واالجتماعية لغرب  المتّحدة  األُمم  العربيّة ولجنة  الدول  للعلوم في  اإلقليمي  اليونسكو  بالتعاون مع مكتب 

الِعلمي والتكنولوجيا في مصر(.    البحث  آسيا- اإلسكوا وأكاديميّة 

12 Ghassan Mourad, 2017, »Documentation électronique et plagiat«, La Recherche au Liban, son 

pilotage et son éthique. 26/4/2017, Université Antonine, Liban.

في شهادٍة من باحثة أجنبيّة َعملت في الَمشرق العربي، » طلب مّني أستاٌذ جامعي ضبط الصياغة اإلتكليزية لمقالة ِعلميّة مقابل تعويٍض 	 

مـاّدي اتّفقنـا عليه. قمُت بالعمل المطلوب وأعدته إليه، لكّنه اسـتدعاني بعد فترة وجيزة وقال غاِضبـاً: عندما أخضعُت النّص الذي قُمِت 

بُمراجعته على برمجيّة »فحص االنتحال«، تبيّن أنّه ما زال يحوي على نسبة 87 % من الشوائب، في حين أّن المقبول ال يتجاوز 10 %. 

عندها أدركُت أنه كان يريد إعادة صوغ المقالة الُمستنَسخة بلغة تخفي األصل وتتحاشى افتضاحه«*.

وفي حادثة ضّج بها العالَم العربّي في العام 2014، وتتعلّق باختراع دواء سـحري لِعالج مرض السـيدا والتهاب الكبد )صاحب االختراع 	 

ضابط يحتّل موقعاً رفيعاً في الجيش وقّرر حْصر استعماله لُمعالَجة مرضاه العسكريّين فقط(، جرى تهديد األطبّاء المشكِّكين باإلحالة 

إلـى الَمحكمة العسـكرية حين طالَبوا باتّباع أبسـط المعايير والطُّرق الُمعترف بها دوليّاً الختبار فعاليّة الـدواء المزعوم قبل اللّجوء إلى 

استعماله. 

أَبلغ ضابٌط في الشرطة باحثاً مرموقاً في ِعلم االجتماع أّن » كّل مجموعتكم )يعني بها الباِحثين المستقلّين في علوم االجتماع( تعجز عن 	 

ملء باص يُمكن سـوقه بسـهولة إلى السجن«، ما يعكس بوضوح أّن الواقع العربي، قبل تحرّكات 2011 وبعدها، يعاني في الصميم من 

تأثير النفوَذين السياسي والديني على مسار البحث الِعلمّي وتطّوره**.

* Rayna Stamboliyska2014 .,” Fraud fighters wanted in the Middle East”. Open Democracy . Free thinking for the world,2014/06/4 .
** -Sari Hanafi and Rigas Arvanitis, 2016, Knowledge Production in the Arab World: The impossible promise. Routledge, London – 
New York. 
-Al Maktoum Foundation and UNDP. 2009. Arab Knowledge Report 2009: Towards Productive Intercommunication for 
Knowledge. Dar al-Gharir, Dubai.

ضغوط وسوء استعمال العلوم إطار رقم 6
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7 - المحاوالت العربّية لُمراَقبة مسارات البحوث وضْبطها 

خالل النصف الثاني من القرن العشـرين، نظّمت الـدول المتقّدمة مؤتمرات ولقاءات دوليّة، 

د التوّجهات والخطوط العريضة لسياسـة  صـدر عنها كثيٌر مـن اإلعالنات والقرارات التـي تحدِّ

ضبط البحوث الِعلميّة، ورقابة مساراتها، والحّد من إمكانات انحرافها إلى اتجاهات قد تؤّدي إلى 

ضرر يقع على اإلنسان أو البيئة أو المجتمع. وقد تُرِجمت هذه التوصيات بوضع سياسات لرعاية 

البحـوث الِعلميّة، ثّم تّم االنطـالق منها لوْضع خطط  وقوانين وتدابير لرقابة البحث على صعيد 

المؤّسسات األكاديميّة ومراكز البحوث من ضمن كّل بلد. وقد قاَدت هذه األنظمة إلى الحّد بشكٍل 

بارز من التجاوزات وأنماط السـلوك الخارجة على األخالقيّات والقوانين الُمعتَمدة. ويشهد على 

مدى نجاحها التدابير الِعقابيّة القاسـية التي اتُّخذت بحّق كّل َمن تجاوزها، واإلجراءات المحّفزة 

لكشف الُمخالِفين لمبادئها ومعاقبتهم، ولتحقيق شفافيّتها.

يُواِجـه العالَم الغربّي التحّديـات الِعلميّة وتطبيقاتها التكنولوجيّـة وآثارها األخالقية بوْضع 

زة علـى البحث واالبتكار، من دون أن تشـكِّل عوائـق وضغوطاً ِمهنيّة،  اآلليّـات الُمالئِمـة المحفِّ

فـي حيـن أّن العالَم العربّي يرزح تحت عبء هذه التحّديات على مسـتوى السياسـات والتمويل 

والتعاون وبناء الشـراكة مع القطاع االقتصادي، وتحديد َدور البحـوث في الجامعات وأهّميتها 

ذة في المجاالت الِعلميّة  النسـبيّة في ترْقية األسـاتذة وخدمة المجتمع، ونوعيّة المشروعات المنفَّ

العديدة وشفافيّتها.

َنَشر الطبيب 
البريطانّي أندرو 
وواكفيلد مقالة 

في المجلّة الطّبية 
الشهيرة »ذي 

النسيت« يّدعي 
عم  فيها أّن الطُّ

الثالثّي لألطفال 
يؤّدي إلى َمَرض 
التوّحد، فضاًل 

عن خلل في عمل 
الجهاز الهضمي، 

ليتبيَّن أّن المعلومة 
غير دقيقة، فجرى 
سحب المقالة من 
المجلّة ولكن بعد 
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الاّلفت أّن المجتمع واإلعالم بشـكٍل عاّم، نادراً ما يتطرّق إلى االنعكاسـات السـلبيّة الّناتجة 

عـن البحث الِعلمـّي، ليس لجهله بها، بل بسـبب محدوديّـة تأثيراته علـى الواقَعين االقتصادي 

واالجتماعي، ولما تعانيه منظومة البحوث والتطوير من َوهن وانغالق وتهميش. أضف إلى ذلك، 

دتها األنظمة للجامعة هي التعليم العالي وإعطاء الشـهادات، وهو  أّن المهّمة األساسـيّة التي حدَّ

المسار الذي تكتفي به عشرات الجامعات الحكومية والخاّصة، من دون أن تعير البحوث الِعلميّة 

ومناهجها وما تقتضيه من التزامات أخالقية ضاِمنة للجودة والصدقيّة أّي اعتبار. وهكذا، فاألمر 

ليس مجرّد أنظمة وقوانين، بل هو بناء ثقافة، والتزام، وتمّسك بالنوعيّة، وخدمة المجتمع، حتّى 

لو تّم ذلك على حسـاب الرغبة الجامحة للترقّي السريع، ونْشر نتائج غير موثَّقة، وانتحال نتائج 

األقران المنشورة بلغات أخرى. 

فالعالَم العربي يُواِجه مشكالت في مجال استخدام المعرفة أكثر مّما يُواجهه في مجال    

إنتاجهـا. كمـا يُجِمع خبراء العلوم والتطوير على أّن الحاجة تتعاظم لكسـر الدّوامة القائمة بين 

البحـث في الجامعة والمجتمع، وبالتالي لن تكون هناك أبحاث مهّمة في العالَم العربي من دون 

توفّر حّرية الفكر والقول والكتابة13. 

أضف إلى ذلك الشكوك التي تحيط بالبحوث التي تتّم ألهداٍف عسكريّة أو أمنيّة والتي تضطّلع 

بها، ضمن سـتاٍر كثيف من السّرية، األجهزة األمنيّة والجيوش في دول المنطقة ومختلف أرجاء 

العالَم. وهي من البحوث التي يسـتحيل التدقيق بمؤّشـراتها لناحية التمويل والتكلفة والجدوى 

واألهداف. كما يصعب توثيقها، على الّرغم من الشـهادات الشـفهيّة من علميّين يتّمتعون بالثقة 

والصدقيّـة، والتأكّد من ُمطابقتها للمعاييـر العالَمية وللمبادئ األخالقية واإلنسـانية. فكثيراً ما 

يترّدد في أوسـاٍط إعالميـة، أنّها بحوث تهدف للدفاع عن البالد مقابـل تهديدات خارجية؛ بينما 

تُسـتخَدم في نهاية المطـاف ضّد الفئات الُمعارِضـة داخل البلد )إنتاج قنابـل النابالم والقنابل 

العنقودية والقنابل الذّرية وبحوث تصنيع غاز السارين وتلك المصّنفة من ضمن أسلحة التدمير 

الشـامل(، وقـد أّدت عبر التاريـخ الحديث إلى كوارث بشـرية فادحة، سـارعت الهيئات الدوليّة 

لوضع ضوابط واتّخاذ إجراءات راِدعة بحّق المؤّسسـات والـدول المعنيَّة. وعلى الّرغم من ذلك، 

فإّن هذه البحوث ما تزال تسـتقطب اهتمام العديد من حّكام أنظمة الدول الفقيرة لما تشّكله من 

أداة راِدعة لشعوبها.

يُواِجه البحث العلمي في العالَم العربي مشكلتَين أساسيّتَين وُمترابطتَين، األولى تتعلّق بعدم 

ارتبـاط البحوث الِعلميّة بالنمـّو االقتصادي واالجتماعي، والثانية ترتبـط بآليّات ُمراقَبة وضبْط 

مسـارات البحوث الِعلميّة وضمان حسـن تنفيذها وصدقيّة نتائجها. فإذا كانت المسـألة األولى 

تتعّدى إطار هذه الدراسـة، فإّن السـعي إليجاد الحلول للمسـألة الثانية قد يقتضي إعادة طْرح 

بعـض أوجه االرتباط بين تحفيـز البحث الِعلمّي والعمل الجامعـي وَدوره في النهوض بالواقع 

االقتصادي14.

13 -Sari Hanafi and Rigas Arvanitis, 2016, Knowledge Production in the Arab World

 The impossible promise. Routledge, London – New York.

 - Al Maktoum Foundation and UNDP. 2009. Arab Knowledge Report 2009: Towards Productive 

Intercommunication for Knowledge. Dar al-Gharir, Dubai.

14 -Alan I. Leshner. »Innovation Needs Novel Thinking«, 2011, Science, Vol. 332, 27/05/2011.

 -Ismail Serageldin.« The Values of Science«. 2011, Science, Vol. 332, 3/06/2011.

واقعنا يفرض 
االعتراف بأّن َدور 
الِعلمّيين ما زال 

شًا وبعيدًا عن  مهمَّ
مركز القرار، وال 
تتّم استشارتهم 

والعودة إلى 
نواتج بحوثهم 

ودراساتهم إاّل نادرًا
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 قد ال تنطبق إلى حدٍّ بعيد مقولة »النشر أو االندثار«15 على األغلبيّة الساحقة للباحثين العرب، 

كمـا هي الحال في العالَم الغربي. لكّن تأمين الَموارِد الماّدية للباحثين والمدرّسـين والدارسـين 

بشـكٍل كاف، يجب أن يتّم من دون أّي شـروط أو قيود على الحّرية الفكرية، لتحاشي المقولة » 

َمن يأكل من خبز السـلطان يضرب بسـيفه«. كذلك من الضرورّي تأمين األموال الاّلزمة ألجهزة 

البحـث والَمواد والبنـى التحتيّة الضرورية والُمناِسـبة للقيام به. وهناك أمثلـة كثيرة على َدور 

مصادر التمويل في التأثير على مجريات البحوث ونتائجها، إْن في الدول المتقّدمة أو المتخلّفة. 

ويزخر تاريخ الِعلم الحديث بالتجاوزات والتشـّوهات التي تسبّبت بها شركات األدوية بالتجارب 

على البشـر بدءاً بالبلدان المتقّدمة وانتهاًء بالبلـدان النامية ومنها العربيّة، حيث ما زالت تجري 

بعض األبحاث بشكٍل علنّي أو سّري من دون ضوابط أخالقية أو ِمهنية.

لذلك تجرى دراسـات ومجهودات في البلدان المتقّدمة هدفها التخفيف من أثر التمويل على 

مجـرى البحوث. ومن النتائج التي تـّم التوصل إليها للتخفيف من أثر المبـدأ القائل » َمن يدفع 

يأُمر« يُمكن اعتماد االقتراحات التالية:

• تفضيـل مصـادر التمويل العاّمة علـى الخاّصة، ذات األهداف التجاريـة، وذلك للحّد من 	

إمكانيّة حدوث تضارُب في الَمصالِح.

• السـعي إليجاد هيئات مستقلّة بُمشـاَركة لجان مختّصة بأخالقيّات البحوث، تُشرف على 	

دة مسـبقاً، وبشكل تنافسّي، وتراعي معايير  إنفاق الَموارِد الماليّة بحسـب أولويّات محدَّ

مة. التميّز والجدوى في المشروعات المقدَّ

• إعطاء صالحيّات واضحة للِجاٍن مختّصة وذات كفاءة، مهّمتها التحّقق من تقيّد الباحثين 	

والممولّين على السـواء بالمبادىء األخالقية والقوانين الموضوعة لضبْط مسـار البحث 

ونواتجه خالل مراحل التنفيذ والتثمير. 

• نْشـر النتائج اإليجابية والسـلبية للبحوث، وبخاّصـة في المجاالت الصحيّـة، واعتبار عدم 	

الحصول المبّرر علميّاً على النتائج اإليجابية، بمثابة دليل على إتمام البحث وتسديد متوّجباته.

وعى المسـؤولون العـرب، ولو متأّخرين، أهّمية التدابير المتّخذة فـي البلدان المتقّدمة. فمع 

نهايـة العقد األخير من القـرن الماضي بدأ العمل، في كّل بلد على حـدة، وعلى فترات ُمتباعدة، 

لوْضع األنظمة والقوانين التي ترعى الشؤون الصّحية، والتي كانت في أغلبيّتها تتعلّق بالُممارسة 

الطبّية والحقاً بالعلوم البيولوجية؛ فأقرّت المؤّسسات العربيّة مناهج مختلفة لُمقاَربة الموضوع 

تتالقـى في التوّجهات األخالقية العاّمة، وتتفاوت في اآلليّات الُمعتَمدة للرقابة وَضمان الفعاليّة، 

من دون أن يحول ذلك دون طرح التساؤالت التالية:

• هل إّن السـباق المحمـوم الحتالل َمواقع متقّدمة في المؤّشـرات العالَمية للنشـر الِعلمي 	

وبراءات االختراع مبرٌِّر لتراُجع نَوعيّة األبحاث بالتعجيل في إعالن نتائج غير متحّققة مثالً، 

أو باستسهال اللّجوء لنْقل المنشورات وتَرَْجمتها من لغاٍت أخرى وانتحال نتائج الغير؟

• هل من شـأن التقاليـد الضاِمنة لفعاليّة العمـل األكاديمي الُمعتَمدة في عـدٍد من الجامعات 	

ومراكز البحوث العربيّة، التي تُخِضع ترقية عمل األسـتاذ / الباحث واسـتمراريّته لشـروط 

النشر الِعلمي الموثّق واستقطاب التمويل الخارجي، أن تبرِّر اللّجوء إلى ُممارسات غير نزيهة؟

15 Samir Al-Adawi, Badreldin H. Ali, & I. Al-Zakwani, 2016, «Research Misconduct: The Peril of 

Publish or Perish». Oman Medical Journal, 31, )1(: 5–11.

من الصعب 
الحصول على 

قة  ُمعطيات موثَّ
عن األخطاء 

والتجاوزات في 
األبحاث المنشورة 

الصاِدرة عن 
الباحثين الِعلمّيين 
الذين يعملون في 

الدول العربّية، 
وخصوصًا أّنه ليس 
هناك أّي جهاز أو 
مؤّسسة مختّصة 
في رقابة اإلنتاج 
الِعلمّي ومتابعته 

عربّيًا
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البحوث العلمّية والتعليم العالي 
رافعة االبتكار والتنمية

• كيف نتحاشى أن تتحّول شرعة المبادئ األخالقية وآليّات تطبيقها، إلى نيابة عاّمة راِدعة 	

ومعطِّلة للحّريات الفكريّة والِعلميّة؟

• هـل من الُممكن توحيد المبادئ الرئيسـة ألخالقيّات البحوث الِعلميّة، واعتمادها بشـكٍل 	

متواٍز في الدول العربيّة الُمتعاونة في ما بينها ومن ضمن البرامج الدوليّة؟

8 - المبادئ اإلخالقّية في البحث الِعلمّي- الشرعة اللّبنانّية

تنطلق »الشـرعة« اللّبنانية16مـن الحقيقة الُمثبَتة بأّن البحث في مجـاالت العلوم االختبارية 

والنظرية، بات يشـّكل الرافعة األسـاس التـي يرتكز عليها اقتصـاد البلدان الناميـة والمتقّدمة 

وتطّورها. لكّن االرتدادات السلبية لبعض االكتشافات الِعلميّة وآثارها االجتماعية والصّحية باتت 

تُعادل أو تفوق في بعض األحيان، فوائدها االقتصادية والمعرفية. فالسـباق لتحقيق االبتكارات 

د صحة  الِعلميّة والتقنية واالستفادة الُمتسارعة من تطبيقاتها قد يؤّدي إلى انعكاسات ضارّة تهدِّ

اإلنسـان والحيـوان والتنّوع الحيوي والتـوازن البيئي. ومن المؤسـف أّن المجتمع ال يعير هذه 

المحاذيـر االنتبـاه الكافي إاّل بعد اسـتفحال األزمات الّناتجة عن سـوء الُممارسـات، إن من ِقبل 

الِعلميّين ومؤّسساتهم أو من ِقبل الُمستثمرين لنتائج أبحاثهم.

والقلق من النتائج السـلبيّة للِعلم ليس بجديد على الفكر اإلنساني، فلقد عبّر عن ذلك المفّكر 

الفرنسـي رابليه )Rabelais(، منذ القرن السادس عشر، بمقولته الشهيرة » الِعلم من دون وعي 

تدمير للذات«.

 انطالقـاً من هذه الحقائق والُمعطيات بـاَدر المجلس الوطني للبحوث الِعلميّة في لبنان إلى 

وضع وثيقة أَطلَق عليها اسـم »شـرعة المبادىء األخالقّية للبحث الِعلمّي في لبنان«، وذلك 

سعياً للوصول إلى تحقيق األهداف األساسيّة التالية:  

• تحديد األُسـس والقواعـد األخالقيّـة الواجب اعتمادها مـن ِقبل الباحثين والمؤّسسـات 	

الحاِضنة ألعمالهم.

• تطبيق المبادىء العاّمة للشرعة على األبحاث في شتّى مجاالت المعرفة )علوم نظريّة أو 	

تطبيقيّة في مجاالت الطبيعة أو في المجاالت اإلنسانية(.

• وْضـع إطار عـام يكون بمثابة دليل للباحثين والمؤّسسـات، على أن تقوم كّل مؤّسسـة 	

بصوغ سياسة تفصيليّة للقوانين والضوابط بشكٍل يتناسب مع ظروفها الخاّصة. 

16  شرعة المبادئ األخالقّية للبحث الِعلمّي في لبنان. المجلس الوطنّي للبحوث الِعلميّة، لبنان 2016.

المنشورات 
الصادرة عن 

الباحثين العرب في 
َدوريات محلّية أو 

دولّية، لم تسلم في 
بعض األحيان من 
التجاوزات وعدم 
االلتزام بمعايير 
النزاهة واألمانة 

والدّقة الِعلمّية

د أخالقيّات الُممارسـات المسـؤولة في 	• باَدر المجلس الوطنّي للبحوث الِعلميّة إلنشـاء لجنة متعّددة االختصاص مهّمتها صوغ وثيقة تحدِّ

البحث الِعلمي وَمبادءها ، حزيران )يونيو( 2015؛

حظي المشـروع باهتمام ومشـاركة فّعالة من كثيٍر من المختّصين من المؤّسسـات الجامعيّة والبحثيّة المختلفة، ومن »اللّجنة االستشاريّة 	•

الوطنية اللّبنانيّة ألخالقيّات علوم الحياة والصّحة«؛    

تّمت االستعانة بالمواثيق واإلعالنات الدوليّة، فضالً عن عشرات الوثائق الُمعتَمدة في معظم البلدان والمؤّسسات المتمرّسة في هذا المجال؛   	•

أُِقّر النّص النهائي في شهر أيّار )مايو( العام 2016 وصَدر باللّغات العربيّة والفرنسيّة واإلنكليزيّة، والوثيقة ُمتاحة على الموقع اإللكتروني:	•

http//:www.cnrs.edu.lb/Library/Files/Uploaded20%Files/Charte_Ethique_Ar.pdf

اعتُمدت »الشرعة« رسميّاً من قبل 19 مؤّسسة جامعيّة تعمل في لبنان في تّموز )يوليو( 2016 ؛	•

ُعرضت الوثيقة خالل مؤتمر إقليمّي ُعقد في بيروت في تّموز ) يوليو( 2017، وقد أوصى المشاركون من 11 دولة عربيّة بضرورة تبّنيها 	•

كنموذٍج لصياغة »شرعة أخالقيّات« يجري اعتمادها على الصعيد العربّي، بالتعاون مع منظّمة اليونيسكو وجامعة الدول العربيّة.

وثيقة المبادئ األخالقّية للبحث الِعلمّي: اآللّية واآلفاق  إطار رقم 8
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تحتوي »الشرعة« على سبعة أبواب توجز المبادئ والقواعد العاّمة الواجب اعتمادها من ِقبل 

األفراد والمؤّسسات موزَّعة كما يلي: 

الُممارسة المسؤولة للبحث الِعلمّي 1-

الُممارسات غير المسؤولة في مجال البحث 2-

تنفيذ البحوث وآليّات العمل الُمشترَك 3-

معالجة نتائج البحوث ونشرها 4-

حقوق المؤلِّف والملكيّة الفكريّة 5-

استثمار نواتج البحث وحقوق الملكيّة الفكريّة 6-

مسؤوليّة المؤّسسات الراعية للبحث 7-

8-1 في البحوث الطبّية

تشـكِّل البحوث التي تسـتهدف بشكٍل مباشر صّحة اإلنسان وجسـده أولويّة وماّدة أساسيّة 

بالنسـبة إلى هذه »الشـرعة«. كما أنّها تسـتقطب جهود العديد من الباحثين في شتّى المجاالت 

الِعلميّـة بدءاً من علوم األحياء وباقي العلوم األساسـيّة )كيمياء، فيزيـاء، إحصاء، رياضيّات...( 

إلـى علوم الهندسـة ومختلف تطبيقات التكنولوجيـا والصناعات ذات األهـداف الطبيّة )أدوية، 

مسـتحضرات، مـواد غذائية، أجهزة طبيّة ...(. وإذا كان القسـم األساسـي من هذه األنشـطة ال 

يسـتهدف بشكٍل مباشر جسـم اإلنسـان، فإن النتائج المترتّبة عنها باتت تشـكِّل عامالً أساسيّاً 

مـن عوامل التوازن واالسـتقرار، إن علـى الصعيَدين الصّحي واالجتماعـي أو على صعيد البيئة 

واستمرار الحياة.

ترتكـز البحـوث في المجـاالت الطبّية علـى محوَرين أساسـيَّين، البحوث التـي تهدف إلى 

اسـتقصاء األسـباب الخلويـة والجزيئية والوراثية لَنـوٍع من األمراض، أو البحـوث التي تتناول 

التجارب السـريرية التي تهدف إلى تحديد فعاليّة األساليب العالجية )الجراحية أو الكيميائية أو 

الفيزيائية...( لَنوٍع أو لفئة من األمراض. وتشـمل البحوث التي تتّم مباشـرة على جسم اإلنسان 

أو على أّي مكّونات ُمسـتخرَجة منه )سـوائل، خزع، خاليا وأنسـجة، خاليا تناسـلية أو جذعية، 

مكّونـات جنينيّة أو وراثية ...( يتّم اسـتئصالها في سـبيل العالج أو البحـث أو التخزين أو ألّي 

أسباب أخرى. 

ونظـراً للنتائـج الطبّيـة واالجتماعية الخطـرة المترتّبـة عن اسـتعماالت الخاليـا الجذعيّة 

وتطبيقاتها، والسجّل الوراثي وغيرها من األنسجة الُمستخرَجة من مصادر معروفة أو مجهولة، 

يجـب أن تخضع البحوث واالسـتقصاءات العياديّة كلّها في هذا المجـال إلى تدابير واحتياطات 

دة، وإلى ُموافَقة صريحة لُمتابعة البحث واالستقصاء من الَمعنيّين  إجرائية وقانونيّة دقيقة ومحدَّ

بها، بغّض النظر عن الهدف من استعمالها )القانون اللّبناني رقم 574 تاريخ 13 شباط/ فبراير 

2004 »حقوق المرضى والموافقة الُمسـتنيرة« والقانون رقم 625 تاريخ 20  تشـرين الثاني/ 

نوفمبر 2004 »لفحوصات الجينيّة البشرية«(.

8-2 في أخالقّيات البحوث على البشر

يتطلّب إجراء البحوث على اإلنسـان اتّخـاذ االحتياطات الجاّدة والفّعالـة للحّد من الَمخاطر 

والّضـرر ولتحقيق أقصى قـدر من الَمنفعة. ومهما كان نوع البحـوث الَمنوي إجراؤها، يتوّجب 

علـى الباحث احترام الكرامة اإلنسـانية واعتبـار الحفاظ على صّحة اإلنسـان، موضوع البحث، 

خالل مؤتمٍر 
إقليمّي ُعقد 
في بيروت 

حول موضوع 
األخالقّيات في 
البحث الِعلمّي 

صيف العام 2017 
قّدم رجل ِعلٍم 
يشغل َمنصبًا 

ِعلمّيًا كبيرَا في 
إحدى الدول 

العربّية ُمحاضرة 
أعلن فيها أّن 30 
% من المقاالت 
الِعلمّية الصادرة 

في هذا البلد تعاني 
من نقائص عّدة 
قد يكون أهّمها 

االنتحال
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بمثابـة الهـدف األوحد للعمل واسـتبعاد أّي غايات نَفعيّة تترتب على النتائـج المرجوَّة، وصْون 

حّريـة اإلنسـان وحْفظ سـّرية المعلومات الّناتِجة عـن البحث وخصوصيّتها. كمـا يجب اعتماد 

إجراءات وتدابير ِوقائيّة خاّصة واسـتثنائية في حال إجراء الدراسـة على أفراد أو مجموعات من 

ذوي االحتياجات الخاّصة )األطفال من ذوي العاهات أو فاقدي األهليّة...(.

يعتمد االنخراط في الدراسـة على الطوعيّة الُمطلَقة، ويجري إبالغ كّل ُمشترِك بحّقه الُمطلَق 

باالنسـحاب في أّي وقت أو مرحلة مـن مراحل تنفيذها. ويتّم اتّخـاذ التدابير االحتياطيّة لحْفظ 

سـالمة األفراد من أّي أخطار ُممِكنة، كما يحّق لهم االطاّلع على نتائج الدراسـة والتجارب. وبناًء 

على ذلك، يجري اإلعالم المسبّق للُمشتركين، وبطريقة ولغة وتعابير مناسبة تُساعدهم على فهم 

مضمون الدراسـة وأهدافها، وطبيعتها والوسـائل الُمعتَمدة إلجرائها، والمّدة التي سيتّم خاللها 

حْفظ سـّرية السـجاّلت، والفوائد المتوقَّعة، واألخطار الُممِكنة، والعالجـات البديلة، والتعويض 

والِعـالج الطبّي في حال حصول ضـرر، وصوالً إلى اإلعالن عن هويّة الّداعم أو المموِّل الُمحتَمل 

للبحث. وتطبيقاً لذلك، يجري إعداد مسـتند توضيحي للدراسـة و«عْقد ُموافَقة ُمسبقة« لكي يتّم 

توقيعه من كّل مسهم في المشروع. كما يجري التعريف بجميع أفراد الفريق البحثّي والتأكد من 

إمكانية االتّصال بهم خالل الدراسة وبعد إتمامها.

ومن المفيد اإلشـارة إلى أّن المسـألة األكثر صعوبـة، والتي تؤّدي لتجـاوزات تمّر من دون 

عقـاب، تكمن بجهل المرضى، من الفقـراء ومحدودي الدخل، والدراية عّمـا يترتّب عن إجراءات 

العالج والنتائج التي توّصلت إليها التجارب السـابقة وحظ المريض بالشفاء، ما يجعلهم فريسة 

للشركات وبعض الُمعالجين الذين يستسهلون القيام بالتجارب العياديّة دونما راِدع.  

8-3 في بحوث العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية

وتشمل علوم االجتماع واإلنسـانيّات والتربية والتاريخ وغيرها من العلوم المتّصلة بالسلوك 

اإلنسـاني القديم والُمعاِصر. وهي تعتمد على مزيٍج من الُمقاربات والمنهجيّات النوعيّة والكميّة 

أو علـى إحداهـا. وعلى المؤّسسـات الراعية التشـّدد في تقييـم الَمضامين واألهـداف والفوائد 

والَمخاطر المتوقَّعة والوسـائل الُمعتَمدة إلجراء الدراسـات والبحـوث المدعومة منها. كما على 

الباحثين التقيّد بأحكام مواثيق أخالقيّات البحث ومنها على سبيل المثال:

• الحصول على الُموافَقة الُمسـبقة من لجنة األخالقيّات، بشـكٍل عـاّم، أو اللّجنة المختّصة 	

في المؤّسسة؛

• الحصول على الموافقة الُمسبقة من األفراد والجماعات الَمعنيَّة بالبحث؛ 	

• التشـّدد في تطبيق شروط السّرية ومراعاة التقاليد والقيَم الخاّصة بالمجموعات الَمعنيَّة 	

بالدراسة؛ 

• اعتماد الِحكمة والَمعايير اإلنسـانية في مجال نشـر النتائـج والخالصات المترتّبة عنها، 	

وإخضاع هذه النتائج إلى الموافقة الُمسبقة من لجنة األخالقيّات في المؤّسسة.

8-4 أخالقّيات البحوث في مجاالٍت إنسانّية خاّصة

وهي تتناول الدراسـات التي تشـمل الفئات االجتماعيّة أو الدينيّة أو العرقيّة؛ ذلك أّن كاّلً من 

هذه المجموعـات لديها تراثها وتقاليدها وُمعتقداتها وِقيمها الخاّصة، ما يجعل من غير الُممكن 

إخضاعها بشـكٍل ُمباشـر للمعايير الماّدية الُمعتَمـدة في مجتمعات أخـرى أو للُمقاَربة البحثيّة 

التجريبيّة البحتة. ومن األمور التي يترتّب عنها مسـؤوليّات خاّصة على المؤّسسـات والباحثين، 

الاّلفت أّن المجتمع 
واإلعالم بشكٍل 
عاّم، نادرًا ما 
يتطرّقان إلى 
االنعكاسات 

السلبّية الّناتجة 
عن البحث الِعلمّي، 

ليس لجهٍل 
بها، بل بسبب 

محدودّية تأثيراته 
على الواقَعين 

االقتصادّي 
واالجتماعّي، ولما 
ُتعانيه منظومة 

البحوث والتطوير 
من َوهٍن وانغالٍق 

وتهميش
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العمل على دراسة الَمظاهر الخاّصة والعاّمة لهذه المجموعات بشكل أساسي، من دون الَمساس 

بقيَمهـا وُمعتقداتها، أو الوصول إلى نتائج وخالصات تشـهِّر بهـا. كما يُفترَض بالباحث اعتماد 

أقصى درجات الحرص والِحكمة في التعامل مع خصوصيّات هذه المجموعات.

كما تركز »الشـرعة« على مسألة احترام »اإلعالن العالَمّي لحقوق األنسان«، وبخاّصة في 

مـا يتعلّـق بالتمييز على أسـاس االتنيّـة أو العرق أو الّديـن أو الجنس أو العمـر أو غير ذلك من 

العوامـل التـي ال تتّصل بالكفاءة والنزاهـة الِعلميّة. كما تبدي الحرص علـى امتناع  الباحث عن 

اسـتعمال نتائـج بحثه للترويج النتماءات سياسـية أو عرقية أو دينية أو غيرهـا من األمور التي 

تتعّدى شؤون البحث وقد تؤّدي الى المّس بالسالمة العاّمة أو بالكرامة اإلنسانية.

وقد أكّدت الوثيقة اللّبنانية على األمور األساسيّة التالية:  

• ال يُمكن اعتبار مواد »الشـرعة« كنـّص جامد غير قاِبل للتعديل، بـل على العكس، فإنّها 	

ع الباحثيـن والقيّمين على البرامـج البحثيّة لتقديـم اقتراحاتهـم لتطوير بنودها  تشـجِّ

وتحديثها، بحسب الظروف المستجّدة، وتبعاً للتطّور في مجاالت المعرفة.

• مـن الضروري السـعي الحثيث لضمان تبّنـي مبادئ هذه »الشـرعة« وتطبيقها من ِقبل 	

جميع المؤّسسات، وفي مختلف مجاالت المعرفة اإلنسانيّة، دونما أّي استثناء وألّي مبرِّر 

كان.

• االلتـزام الُمطلَـق بالمبادئ المتعلّقـة بُمعالَجة نتائج البحوث ونْشـرها وتوثيقها وتبيان 	

مراجعهـا، ووجـوب التمييز بيـن النتائـج الِعلميّـة واآلراء الشـخصية، ومراعاة حقوق 

المؤلّفين الفعليّين، واالمتناع عن المحاباة بإيراد أسـماء مؤلّفين لم يُكن لهم أّي إسـهام 

ُمباشر في تنفيذ أعمال البحث أو في تفسير النتائج وتحليلها، أو في كتابة المقالة.

اإلقرار بمسـؤوليّة المؤّسسـات الرّاعيـة للبحث، لجهة اعتمادهـا نظاماً خاّصـاً بها لتطبيق 

مبادئها، وتشـكيل لجـاٍن داخلية لألخالقيّات، وتنظيم برامج تدريبيّـة، وتدريس مقّررات ُملزِمة 

لطاّلب الماجيسـتير والدكتوراه، واإلعالن عن األنظمة التي تسـمح بالتعاطـي مع حاالت الغّش 

وتضارُب الَمصالِح.

• ال يجوز أن تتحّول »الشـرعة« إلى »نيابة عاّمة علميّة« من شـأنها، وتحت سـتار التدقيق 	

في المبادئ األخالقيّة، أن تعيق تطّور البحوث وتخلق ارتباكاً وأجواًء سـلبيّة في المحيط 

الجامعـي والبحثي؛ بـل ال بّد من اعتبارهـا إطاراً عاّمـاً منظِّماً للبحـوث وداِعماً لجهود 

األكاديميّين، على أن يعود لكّل مؤّسسـة وضع اآلليّات الُمناسبة للرقابة والتدقيق واتّخاذ 

اإلجراءات الرادعة بحّق الُمخالفين.

اسـتقطَبت »الشرعة اللّبنانية« اهتمام المؤّسسات البحثية والجامعية في لبنان، فسارعت 20 

مؤّسسة للتوقيع عليها ) في نهاية العام 2017( وااللتزام بمبادئها في شتّى مجاالت العلوم، وتّم 

اعتمادها كمكّوٍن أساسّي وقانونّي في كّل برامج ُمَنح الدكتوراه وَدْعم مشروعات البحوث الِعلميّة 

ذ بالشـراكة بين المؤّسسـة الُمموِّلة )المجلس الوطني للبحوث الِعلميّة( والجامعات، مع  التي تنفَّ

التشديد على االلتزام الشخصي لكلٍّ من الباحث و/أو طالِب الدكتوراه. 

وفي سياق مكّمل، نوقشت »الشرعة اللّبنانية« في العديد من الُمنتديات العربيّة، وقد أّدى ذلك 

إلى اعتبارها وثيقة أساسـيّة في »مشـروٍع عربّي« تعمل هيئة خبراء مختّصين من تونس ومصر 

واألردن ولبنان، بالتعاون مع جامعة الدول العربيّة والمكتب اإلقليمي لليونيسكو في العلوم، على 

عربّيًا، ُيواِجه 
البحث الِعلمّي 

ُمشكلَتين 
أساسّيَتين 

وُمترابطَتين، 
األولى تتعلّق 
بعدم ارتباط 

البحوث العلمّية 
بالنمّو االقتصادّي 

واالجتماعّي، 
والثانية ترتبط 
بآلّيات ُمراَقبة 

مسارات البحوث 
الِعلمّية وضْبطها 

وَضمان ُحسن 
تنفيذها وصدقّية 

نتائجها



195مؤّسسة الفكــر العربـي

ّول
األ

ل 
ص

لف
ا

البحوث العلمّية والتعليم العالي 
رافعة االبتكار والتنمية

تكييفها مع األوضاع العربيّة وإصدارها »كشـرعة عربيّة للمبادئ األخالقيّة في مجاالت البحوث 

وتطبيقاتها التكنولوجية المختلفة«17.

خالصة

للِعلميّين َدوٌر مركزيٌّ في إحداث التغيير، فالمنعطفات الكبيرة في تاريخ البشرية كانت نِتاج 

َدور الُعلماء ونجاح التواصل والتعاون في ما بينهم. فالِعلم مهما بدا مجرَّداً، ال يُمكن أن يُجرَّد من 

أبعاده اإلنسانية واالقتصادية واالجتماعية، كما أّن جودة البحث الِعلمّي وصدقيّة الباحث وأمانته 

الِعلميّة، هي مؤّشر النجاح الحقيقي، وهي » ما يُبقي ِذكر العالِم وأثره، وأّما الّزيف فيذهب هباًء«.

على الّرغم من اسـتفحال مآسي المجتمع العربي وانشـغاله عن ُمواكَبة التطّور التكنولوجي 

رة، فإّن تجاُوز هذه األزمة ال يُمكن أن يتّم إاّل بالَحوْكَمة  والثـورة المعرفيّة بالحروب العبثيّة المدمِّ

الرشـيدة وتبّني المنطـق الِعلمّي فـي العالقات اإلنسـانيّة واالعتماد على العلـوم والتكنولوجيا 

لتحقيق األمن االجتماعي.

شاً وبعيداً عن مركز القرار، وال تتّم  إّن الواقع يَفرض االعتراف بأّن َدور العلميّين ما يزال مهمَّ

استشارتهم والعودة إلى نواتج بحوثهم ودراساتهم إاّل نادراً، على الّرغم من تراكُم التحّديات التي 

لم تستطع أّي دولة في العالَم ُمعالجتها إاّل بالِعلم والمعرفة.

فالتدريس الجامعي يغلب عليه النقل واالستذكار بدالً من السعي إلنتاج المعرفة واالبتكار؛ ما 

يفّسر غياب القسم األكبر من الجامعات العربيّة عن المراتب األلف األولى في التصنيفات الدوليّة. 

وانطالقـا من أّن التجديد واإلبداع يقتضيان الفكر الُمنفِتح  والخارج عن التقليد، فقد أضحى من 

الُملـّح إحداث تغييرات جذريّة في البنى األكاديميّة وفي سياسـات مراكز البحوث العربيّة. وهذا 

ما عبّر عنه بإيجاز العالِم أحمد زويل18 بقوله » إنّي أدعو المسـؤولين في مصر، رجال سياسـة 

ورجال دين، إلبعاد التربية والِعلم عن صراعاتهم الَقبليّة«.

يُضاف إلى ذلك، ضرورة وضع سياسـات تفصيليّة ودقيقة ألخالقيّات البحث الِعلمّي، وربّما 

فـي مجاالت العلوم اإلنسـانية قبل العلوم الطبيعية؛ ألّن األضرار التـي يُحدثها التعليم التقليدي 

والمتزّمـت فـي الجامعة، وكذلك البيروقراطيّة والمحسـوبيّة والَقبليّة في َمراكِـز البحث والِعلم، 

تفـوق أضرارهـا أضعاف تلـك الناتجة عن الجهـل. فِمن الضـروري إذاً إعداد جيل مـن الخبراء 

لتدريـس ماّدة األخالقيّات وُمراقَبة تطبيقها ورْصد أّي ُمخالَفة لها. ومن شـأن ذلك أن يؤّدي إلى 

رفْع مسـتوى الصدقيّـة والفعاليّة للبحوث الِعلميّـة العربيّة. كما أّن من شـأن االلتزام بالمبادئ 

األخالقيّة في أنشطة البحوث الِعلميّة وبَرامجها، والتعليم العالي، أن يَضمن لمجهودات الباحثين 

والجامعيّين مؤّشـرات الجودة والتميّز التي يحتاجونهـا لتعزيز َدورهم في خدمة المجتمع وفي 

برامج التنمية الوطنية.

17 An Arab Charter of Ethics for Human-Centered Science and Technology in the Arab Region, 

2017, UNESCO, CNRS-L, RSS, ASRT, Arab League, World Science Forum, Jordan.

18  Ahmed H. Zewail, 2013, »The Revolution Egypt Needs« - NYTimes.co, 10/14/2013.
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يطرح هذا الفصل مفهوَم »الثَّقافة التنمويّة« بما يتضمّنه من ِفعٍل تغييرّي يسـتند إلى 

اختيـار واٍع للثقافـة التي يُراد للمجتمعـات العربيّة تنميتها. كما يتنـاول التفاعل المؤكّد 

بيـن هذا المفهوم وقضايا األمن الفكرّي، وما يترتّب عن فشـل نمـاذج التنمية القائمة في 

عديد من بلدان العالَم، ومن بينها بلداننا العربيّة، من اختالفات ُمجتمعيّة وإثْنيّة وطائفيّة. 

ويجـري التركيـز كذلك على عدٍد مـن األفكار المتّصلـة بتأْسـيس اإلدراك الواعي، وَخلْق 

واِبط االجتماعيّة  هنيّة والضَّ ماِت العْقليّة والتّفاُعالت الذِّ »اإلرادة الُمجتمعيّة«، الكتساب السِّ

الُمتوائِمة مع شـروط »الثَّقافة التنمويّـة، مع التأكيد على ضرورة َربـط الثقافة التنمويّة 

بالتـراث التاريخّي واالهتمام بفلسـفة العلوم وتاريخها والتَّفاعل مع الَمعارف اإلنسـانيّة 

والفنون الُمختلفة.  

كمـا يتـّم التركيز على عدٍد من القضايـا الجوهريّة المتّصلة بالثقافـة الِعلميّة العربيّة 

وآفـاق تطّورها المسـتقبلّي، مع تسـليط الضوء على مسـيرة بعض البلـدان نحو تكوين 

ُمجتمعات معرفيّة تتّصف ببيئات اقتصاديّة واجتماعيّة وثقافيّة تتضّمن هياكل وَمضامين 

جديدة، من غاياتها الرئيسـة توليد الَمعرفة وحْفظها وُمعالجتها ونشرها واستثمارها، مع 

ما سيؤّدي إليه ذلك كلّه من تغيّرات في تعامل الفرد والمجتمع مع الَمعرفة. 

يركِّـز الفصـل أيضاً علـى أوضاع اللّغـة العربيّة تحديداً فـي ما يتعلّـق بقدرتها على 

اكتساب الَمعرفة الِعلميّة واستيعابها وإنتاجها عبر أنشطة البحث والتطوير. كما يتعرَّض 

لظاهرة عزوف الجامعات والِعلميّين عن اسـتعمال اللّغة العربيّة واآلثار االقتصاديّة لهذه 

الظاهرة، بالتركيز على بعض مجاالت البحث والتطوير  باللّغة العربيّة، وأهّمية َموقع اللّغة 

العربيّة والمحتوى الرقمّي الذي يوَضع بها من ضمن إطار التحّول الرقمّي السـائد حاليّاً. 

ويستعرض من ثّم عدداً من الَمشاهد المنشودة والمرجوَّة للّغة العربية في مجاالت البحث 

والتطويـر، وذلك من خالل ُمناقشـة قضايا مختلفة، من بينها انعدام السياسـات اللّغوية 

فـي البلدان العربيّة كافّة وأحـوال الُمصطلح الِعلمّي والتكنولوجّي العربّي. ويسـتعرض 

في نهاية المطاف القضايا التي ال بّد لسياسـات بناء مجتمعات الَمعرفة واقتصاداتها من 

التصّدي لها، بحيث تقوم اللّغة العربيّة باألدوار المنشودة والمرجوَّة لها. 

ويسـلّط الفصـل كذلك الضوء علـى انتشـار األدوات الرقميّـة، بأنماطهـا ووظائفها 

الُمختلفة، والذي بات يُزعزع ثوابت عديدة في االقتصاد والِعلم والثقافة والسياسة واللّغة، 

مقّدمة
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ويفتـح فرصاً غير محدودة لتوسـيع دائرة االطاّلع والَمعرفة والبحث. وفي هذا السـياق، 

ز بيـن النفاذ إلى المعلومات والحصول على الَمعرفة، أو اكتسـابها على نحٍو يسـمح  يميِـّ

ور الُمثلى.  باستثمارها بالصُّ

كما يطرح عدداً من األسـئلة المتّصلة بالوسـائل والبنى األساسـيّة التي تتيح الوصول 

إلى َمصادر الَمعرفة واالستفادة من دفق المعلومات، والتقاسم الفعلّي والفّعال لما تختزنه 

ـات الَمعـارف الِعلميّة. ومن ثّم يتناول َدور التكنولوجيات الرقميّة كوسـيلة رئيسـة  منصَّ

للبحـث الِعلمّي واالبتكار، تُفضـي إلى المناهج الحديثة في »الِعلم المفتوح« أو »المشـاع 

اإلبداعـّي الخاّلق«، بوصفهـا عامالً من عوامل التنميـة االقتصاديّة والتغييـر االجتماعّي 

سـة آلليّات  تقاسـم ُمنتجـات األبحاث وتعميمهـا وتطويعها  والنهـوض الثقافّي، المؤسِّ

وتوطينها؛ فالنهوض بالبحث الِعلمّي واالبتكار، والُمشاركة الفعليّة في الديناميّة العالَميّة 

للولـوج المفتـوح والِعلم المفتـوح والمشـاع اإلبداعّي يتطلّـب، باسـتعجال، تنفيذ أبرز 

االتّفاقيات  والمشـاريع والتوصيات التي وردت في المشاريع العربيّة الُقطرية ، و اعتماد  

»االسـتراتيجيّة العربية للبحث الِعلمي والتكنولوجي واالبتكار« التي تبّناها القادة العرب، 

باعتبارهـا »خارطـة طريق« طموحة لالرتقـاء بالبحث واالبتكار لتحقيـق أهداف التنمية 

الُمستداَمة في الوطن العربي حتّى العام 2030.
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ْفعيل بين إْشَكالِّية الّتأصيل وَواِقع التَّ

قراءة في حال الّثقافة الِعلْمّية العربّية

د. خضر الشيباني
أستاذ محاضر ورئيس قسم الفيزياء السابق في جامعة الملك سعود – السعوديّة

َدِت األَْسـئلة والطُُّروحات لَسـبِْر أْغواِر »اإلْشـكاليّة التّنمويّة« التي رافقت َمِسـيرََة العالَم  تََعدَّ

العربّي في العْصر الحديث، وُعِزيَْت »حالة الَعْجِز« في تَْفعيِل ُمتَطَلَّباِت »التّنمية« وُشُروِطَها إلى 

الَخلل في األْصعدة التَّْعليميّة والبَْحثيّة واإلداريّة والّسياسـيّة واالْجتماعيِّة وغيرها. وال َشكَّ أنَّ كُلَّ 

تلك العناِصر حاِسـمة، ولكّنها كُلُّها تَْخَضُع للُعْنصر البشـرّي، وبالتّالـي تَرْتَِبُط بالحالة الثقافيّة 

ـائدة في الُمْجتمع؛ ما يَْجَعـُل من ذلك - في الَمقام األّول – »ُمْشـَكلًة ثقافيًّة« باْمتياٍز1، وهذا  السَّ

يَْستَْدِعي التََّوقَُّف أمام ُمْصطَلَِح »الثّقافة«. ويَْهتَمُّ هذا البْحث بالتّركيز على ِمْحَوَريْن، وهما: ِمْحَوُر 

التَّأِصيل، وِمْحَوُر التَّْفعيل.

1 - ِمْحَوُر الّتأِصيل

1-1 تْعريف الّثقافة

دة من التَّراكُِم والنُّْضج،  ُد تْعريفات »الثّقافة«2 ألنَّ المْفهوم نفسـه تَعرََّض لَمراحل ُمتعـدِّ تَتََعـدَّ

وتفاَعل مع كُلِّ مرْحلة من مراحل التَّطوُّر البشـرّي3؛ فالثّقافة » شـأٌْن حّي«4؛ وبذا تكون » الثّقافة« 

، وُمْستَودَُع ِقيَِم الُمْجتمع وأْعرَاِفِه وأْحَكاِمِه وَمَعاييرِِه وَمَفاِهيِمِه وُمْعتََقَداتِِه  هي »الَمْخزُوُن الَمْعرفيُّ

ائَِدِة التي يَتَأَثَُّر بها أفْرَاُد الُمْجتمعِ بُمْختلِف ِفئاتِِهم – الُمتََعلُِّم، والَجاِهُل، والَكْهُل، والطِّْفُل، والَمرْأُة،  السَّ

والرَُّجُل -، وذلك بَدرََجاٍت ُمتفاوتٍِة وفْق اْسِتيعاِب كُلٍّ منهم، وبحسب اتَِّساِع َمَدارِكِه، وبالتّالي يكوُن 

ْوُر األبَْرُز في تَْحِديِد ُسلُوكيّاِت األفْراد، ورُدوِد أفْعالِهم، وطرائِق تَْفكيرِهم«5. لذا فإنَّ  لـ«الثّقافة« الدَّ

ا يَْعِني أنَّ  ثقافَة أيِّ ُمْجتمعٍ تَتَِّسـُع وتَزْداُد عناِصرُها تَْعقيداً عبْر التَّطـوُّر االْجتماعّي والمْعرفّي، ممَّ

ِد الُمتَغيِّراِت االقْتصاديِّة والّسياسـيِّة والَمْعرفيِّة واالْجتماعيِّة تَأْثيراً ُمباِشـراً في نُموِّ »الثّقافة«  لتََعقُّ

وتَطَوُّرَِها؛ فُكلُّ واقعٍ اْجتماعيٍّ هو في أْصلِِه قيمٌة ثقافيٌّة َخرََجْت إلى َحيّـِز التَّْنفيذ6.

خضر الّشيباني، إكسير الّتنمية، ط1، الّرياض، العبيكان للّنْشر، 2016،  ص ص52 -57.  1

المرْجع السابق نفسه، ص ص59 –67.  2

مالك بن نبي، ُمْشكلة الّثقافة. ط4، دمشق، دار الفْكر، 1985، ص ص27 – 36.  3

مة«، في: الُمثّقف العربّي.. همومه وعطاؤه، مجموعة باحثين، ط1، بيروت، مرْكز دراسات الوحدة  أنيس صايغ، »ُمقدِّ  4
العربيّة، 1995، ص10.

خضر الّشيباني، »خلْفيّة وقضايا المفاهيم العاّمة للثّقافة العلْميّة والتّقنيّة«، في: اْستراتيجّية نْشر الّثقافة العلْمّية   5
والّتقانّية في الوطن العربّي )األوراق الخلْفّية(، مجموعة باحثين، ط1، تونس، الُمنظّمة العربيّة للتّربية والثّقافة 

ص71.  ،2007 والعلوم، 

مالك بن نبي، ُمشكلة الّثقافة، ط4، دمشق، دار الفْكر، 1985، ص104.  6
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1-2 بُزوُغ »الّثقافة العلْمّية«

من الُمسـلَّمات الُمعاِصـرة َهيًْمَنُة »مْنظومة العلوم والتّقنية« علـى ُمختلف أْوُجِه الحياة؛ مّما 

َحتََّم تفاُعل »الثّقافة« مع هذا »الُمتَِغيِّر«؛ ولذا نجد أنّه بعد أْن َحَسَمْت الُمجتمعاُت الغربيُّة َمْوِقَفها 

ٍة  ـلْطَة البابويّة، وبدأْت تَْقِطُف ثِمار َغرْساِت العلوم والتّقنية، اكْتشفْت أنَّها في حاجٍة ُملِحَّ من السُّ

إلـى »ثقافٍة جديـدٍة« تتواَءُم مع طبيعة العْصـر وحركته العلْميّة والتّقنية. وفـي ِظلِّ هذا الواقع 

بـرز ُمْصطَلَُح »إْشـَكالِيّة الثّقافَتَيْـن« )The Two Cultures Controversy( في أدبيَّاِت »الِفْكر 

الَغْربّي« في الخْمسينيّات من القرْن الماضي، وتَجلَّى ِشَعاُر »العلْم للجميع« لتْفعيل هذه »الثّقافة 

الجديدة« التي أَْضَحْت أبْرز َمَعالِم التَّطوُّر الثّقافّي الُمعاِصر؛ وبذا تَوََّجْت »الثّقافة العلْميّة« َمِسيرًَة 

طويلًة للثّقافة اإلنْسانيّة.

1-3 الطَّبيعة االْقِتَحامّية للعلوم والّتقنية

ناعيّـة واالْجتماعيّة  ـياقات الصِّ لقـد أْحَدثَِت »حركـة العلوم والتّقنية« ثـوراٍت َعارِمًة في السِّ

والعْسكريّة وغيرها؛ فهي تَْقتَِحُم الُمْجتمعات دون انِْتظَاِر اإلْذِن أو الُحُصوِل على الُمَوافََقة، وأبْرز 

تجلِّيـات هذه الحقيقة هو ارْتفاع نِْسـبَِة الُقوى العاِملة التي تَتَِّجـُه إلى العمل في ِمَهٍن وقطاعاٍت 

»كثيفة االْسـِتْخَداِم للعلوم والتّْقنية«؛ مّما يَْسـتَْوِجُب التّعاُمَل مع االْحتياجات الّنْفسـيّة والثّقافيّة 

رائِح الُمتناِمية. ولذا فإّن »الثّقافة الجديدة« الُمتوائِمة مع خصائص العلوم  واالْجتماعيّة لهذه الشَّ

والتّقنيـة، وضرورات تْفعيلها وتوطينها في الُمْجتمعات العربيّة، تُصبح ضرورًة للتَّعامل مع هذا 

االقِْتَحـاِم الَعارِِم الذي قد يكون َشرِسـاً وفَظّاً، وقد يُولِّد ردوَد ِفْعٍل سـلبيًّة حْمقاء، وقد يقود إلى 

ثقافٍة اْستهالكيٍّة عْمياء. 

1-4 نحو تْعريف لـ »الّثقافة العلْمّية«

لقـد َصاَحبَِت »الثّورة العلْميّة« في أوروبا - مْنذ القرْن الّسـابع عشـر الميالدّي – اْهتماماٌت 

لنْشـر »الثّقافة العلْميّة« بين الّناس، إالَّ أنَّ مْفهوم »الثّقافة العلْميّة« بقي ضبابيّاً ونُْخبويّاً قبْل أْن 

راسة والبْحث والتّأصيل7. أّما أبْرز التّْعريفات فيُِقرُِّر أّن »لــلثَّقافة الِعلْميّة  ون بالدِّ يتناوله الُمهتمُّ

َجوانِب كثيرة؛ وهذه تَْشـَمُل التّآلَُف مـع الَعالَِم الطّبيعّي واْحِترَاَم َوْحَدتِـه، وإْدَراَك بْعض الطُّرُِق 

ـِة التي تُبَيُِّن اْعتماد الّرياضيّات والتّْقنية والعلوم على بْعضها بْعضاً، وفَْهَم بْعض المفاهيم  الُمِهمَّ

والمبادئ األساسـيّة للعلوم، وتَأْسـيَس الُقْدرَِة على التّعاُمِل مع طُرُِق التّْفكير الِعلْميّة، وَمْعرِفََة أّن 

ِة  العلـوم والّرياضيّات والتّْقنية هي أنْشـطٌة بشـريّة، وَمْعرِفََة ما  يَْعِنيه هذا األَْمـر من نَِقاِط الُقوَّ

ْعف، والُقْدرََة على اْسِتْخَداِم الَمْعرِفَِة الِعلْميّة وطُرُِق التّْفكير ألْغرَاٍض شْخصيٍّة واْجتماعيّة«8.  والضُّ

وُعموماً فإّن »َمْفُهوم الثّقافة الِعلْميّة« في ُمْجَملِه ال يَْخرُُج في عناِصره عن أْربعة أَْوُجٍه9، وهي: 

1- الَمْعرِفَُة الِعلْميُّة.                       2- الطَّبيعُة االْسِتْقَصائيُّة للعلوم.

3- التَّْفكير الِعلْمّي                         4- التََّفاُعُل بين »العلوم والتّْقنية« و«الُمْجتمع«.

خضر الّشيباني، إكسير الّتنمية، ط1، الّرياض، العبيكان للّنْشر، 2016، ص ص268 – 276.   7

8 Science For All Americans )New York: Oxford University Press, 1989(. Pg. xvii.

العلوم  العلوم«، في:  الُمستجّدات في  العربّي لُمواكبة  التّعليم األساسّي والثانوّي في الوطن  صوما بوجودة، »تطْوير   9

والتكنولوجيا في الوطن العربّي.. الواقع والطّموح، مجموعة باحثين، ط1، عّمان، مؤّسسة عبد الحميد شومان، 

.237– ص234  ص   ،2002
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الثقافة والتوّجهات 
الِعلمّية الُمتاَحة

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

لذا فإّن »الثّقافة العلْميّة« ليسـْت »ثقافة َمْعلُومات« فقط، ولكّنها أيضاً ِحرٌْص على تَأْسـيِس 

َدٌة، تتفاعُل فيها َعوالِم ِفْكريٌّة وثقافيٌّة  َعالقٍَة بين »َعالَِم األْشياء« و»َعالَِم األفْكار«؛ فهي بَْوتََقٌة ُمَعقَّ

واْجتماعيٌّة وتَْعليميٌّة وبَْحثيّة، وتُؤثُِّر فيها ُسلُوكيّاٌت فَرْديٌّة وُمَمارََساٌت إعالميّة وَعواِمل اقْتصاديٌّة 

وظُُروٌف سياسيّة وغيرها. 

وهكـذا تَتَِّضـُح أهميُّة »الثَّقافـة الِعلْميّة« كأداٍة ُمَعاِصـرٍَة للتّْنمية: »تَْنميـُة التَّْفكير« و«تَْنميُة 

الَمـوارِد«؛ فهي »ثقافٌة تَْمِكينيّـٌة« تقوُم بَدْوٍر رئيٍس في عمليّة التّْمييز بين الجيِِّد والرَّديء، وَربِْط 

الُمْجتمع بَعْصرِه، وتَْمكيِنه من االنِْطالِق في آفاِق االبْتكار والتَّطوير؛ وفي هذا اإلطار نْستطيع أْن 

نقـول إنّها »الُمْحتََوى الِعلْمّي - التّقنّي – الِفْكـرّي« الَقاِدُر على القياِم بعمليِّة » التَّأْهيل الثَّقافّي« 

للُمْجتمع ليَتََمكََّن من َخْوِض ِغَماِر ُمْجتمع الَمْعرِفَة«10. 

1-5 أنَْماُط »الّثقافة العلْمّية

ُع مضاميُنها  دة من الُممارسـات واالْهتمامات، وتَتََنـوَّ تَْشـمُل »الثّقافة العلْميّـة« أنْواعاً ُمتعدِّ

ُح  ص الَمْعِنّي«11؛ وتُوضِّ ُن بطَيِْف » المجال أو التَّخصُّ ِع »الُجْمُهور الُمْستَْهَدف«، كما أنّها تَتَلَوَّ بتََنوُّ

هذه الحقائق طبيعة األبْعاد الُمرَكَّبَة الُملْقاة على َعاتِِق »الثّقافة العلْميّة« وَحْجِم مْسـؤوليتها في 

واء.  مة والنَّامية على السَّ الُمْجتمعات الُمتقدِّ

1-6 أْهَداف »الّثقافة الِعلْمّية«

ـلوك االْستهالكّي« و«التََّعاُمل  يطَْمُح نَْشـُر »الثَّقافة الِعلْميّة« في الُمْجتمعات إلى تََجاِوِز »السُّ

طِْحّي« مع العلوم والتّْقنية؛ ولذا فأبْرُز أْهداِفها: السَّ

اإلْسَهاُم في إزَالَِة الَعَقبَاِت الِفْكريّة التي تَُحوُل دون الُمَمارََسِة الِعلْميّة الكفؤة.  -

تَْهيئُة تُْربٍَة ِخْصبٍة إلنْتاج ُعلماٍء ومهاراٍت.   -

َفافيّة الِعلْميّة« لتْمكين األفْراد من الُمَشاَركَة الواِعية في اتَِّخاِذ القرار لترْشيد األداء  توفيُر »الشَّ  -

يموقراطّي وتفاُعله مع ُمتطلَّبات العْصر12.  الدِّ

تَْحقيـُق »األَْمن الِعلْمّي« للُمْجتمع، ويَتََمثَُّل فـي قُْدرَِة الُمْجتمع على توفيِر قَاِعَدٍة من المعارِف   -

قيقة، في ُمْختلف المجاالت، يْسـتفيد منها  الِعلْميّـة، والبيانات الُمْنَضِبطَة، واإلْحصـاءات الدَّ

َصانِـُع الَقرَاِر والُمَخطُِّط والبَاِحُث، لتَْنميـِة إْمكانَاِت التّطْويِر، وتْعزيز »ثقافة البْحث العلْمّي« 

التي تْحتاج إلى ِقيٍَم اْجتماعيٍّة وسياسيٍّة وثقافيٍّة َراِسَخِة الُجُذور13. 

إْجـراء تحوُّالت كيفيّة في الِقيَـِم والمعايير، ومن أبْرزها14: تْحفيـُز اإلنْتاجيّة، اْحِترَاُم الكفاَءة   -

والوقْـت، أْخالقيّاُت العمل، الِحرُْص على اإلتَْقان، تْعزيُز »العمل الجماعّي«، بَثُّ ُروِح الُمبَاَدرَِة 

واالبِْتـَكاِر والبَْحِث، َغرُْس ُحبِّ االْسـِتطاْلِع والفضـول المْعرفّي، تَْكريُم الُعلمـاء والُمبْدعين، 

ترْسـيُخ َمْفُهوم »الُمْجتمع َدائِم التََّعلُّم«، تَْقليُص ِمساحاِت الَمْحُسوبيِّة والُمَحابَاِة واالْعتباراِت 

خضر الّشيباني، إكسير الّتنمية، م س، ص276.  10

المرجع السابق نفسه، ص ص276 –281.  11

12 Seaborg, Glenn. A scientist speaks out: A personal Perspective on Science, Society and Change.  

)London: World Scientific Publishing Co., 1996(. pp. 41.

أسامة عبد الرحمن، البيروقراطّية النفطّية وُمعضلة الّتنمية، الكويت، عالَم المْعرفة، 1982، ص238.  13

خضر الّشيباني، »خلْفيّة وقضايا المفاهيم العاّمة للثّقافة العلْمية والتّقنيّة«، في: اْستراتيجّية نْشر الّثقافة العلْمّية   14

الخلْفّية(، م س،ص ص99 –101. )األوراق  العربّي  الوطن  والّتقانّية في 

الثقافة الِعلمّية 
ليست ثقافة 
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الخاّصِة كالتّْمييز غير الَمْشـُروِع بين الرَُّجِل والَمـْرأَة مّما يُعزُِّز من آليّات »تَْمِكين الَمْرأَة« في 

الُمجتمع. 

1-7 اْمتدادات الّثقافة العلْمّية

قيق نجد أنَّ لكلِّ الُمْصطلحات الُمتَداولة في العْصر الحديث، والُمرتِبطة بأْشـَكاِل  بالتَّأمـل الدَّ

م، أصوالً راِسـخًة واْمتداداٍت عميقًة في »مْفهوم الثّقافة العلْميّة«؛ ونتوقَُّف هنا أمام  الرُّقيِّ والتَّقدُّ

أبْرز هذه الُمْصطَلََحاِت التي َهيْمنْت على الُمْجتمعات الحديثة:

1-7-1 التَّنمية الُمْستَداَمة

هي ُجْهٌد بشريٌّ قَْصديٌّ يَْستهِدُف تْحسين حياة اإلنْسان وتَطَوُّرََها؛ فتتكاتُف الجهود البشريّة 

فـي ِظلِّ ُخطٍَط ُمْعتمَدٍة لترْسـيخ التّنمية واْسـتداَمِتها، فتكـوُن كُلُّ الجوانِب البيئيّـة والتّطْبيقيّة 

والتّْخطيطيّة والثّقافيّة واالْجتماعيّة والّسياسـيّة واالقْتصاديّة ُمتََداِخلًَة وُمتََكاِملًَة؛ مّما يَْسـتوِجُب 

ـٍر رئيٍس لُقْدرَتِِه على  ـرَات15، ويَبُْرُز »الَعاِمُل الثَّقافّي« كمؤشِّ ِصياَغَة َمْجُموَعٍة ُمتكاِملٍَة من الُمؤشِّ

االنْسـياِب إلى َداِخِل كُلِّ تلك الَمْنظُوَماِت، وتَْخصيِبِه لتفاُعالتِها؛ فالتَّنمية هي »العلْم حين يُْصبح 

ثقافة«16. 

1-7-2 نَْقُل الّتْقنية وتوِطيُنها

إنَّ نجـاح براِمـج »نَْقل التّْقنيـة وتوطْينها« يْعتمُد – أساسـاً - على الُمشـاركة الجماعيّة في 

ُق هذا إالّ إذا أَْصبََحـْت »مْنظومة العلوم والتّقنية«  اْسـتيعاب ُمْعطيات العلـوم والتّقنيّة، وال يتحقَّ

جزْءاً ُعْضويّاً من »النَّسـيج الثَّقافّي« للُمجتمع. لذا نجد أّن هـذه القضيّة تُرَاوُح َمَكانََها في الَعالَم 

العربـّي؛ ألنّها تََوقََّفْت عند َشـْكٍل َواِحٍد من أْشـَكالَِها وهو »عمليُّة االْسـِتيرَاِد« واالْسـِتْهالِك، ولم 

تَْسـتَْوِعْب »التَّْجِربَـُة العربيّة« طبيعة هـذه القضيّة ذات المراِحـل الثَّالث: »َمرَْحلَُة االْسـِتيرَاِد«، 

و»َمرَْحلَُة االْسِتيَعاِب«، ومن ثّم »َمرَْحلَُة َخلِْق التِّكنولوجيا«17.

1-7-3 ُمْجتمع المْعرفة

أيُّ تْخطيٍط جادٍّ للتّنمية ال بُدَّ أْن يْعتنق هذا المْفهوَم ورَديَفُه »اقْتصاد المْعرفة«، ولـ»ُمجتمع 

رُْط  ـرُْط الثَّقافّي - الشَّ ـرُْط االْجتماعّي. - الشَّ ـرُْط الَمْعرفّي. - الشَّ المْعرفة« أربعة شـروط18: الشَّ

اللَّغوّي.

ـرْطان »االْجتماعّي« و»الثقافّي« على »الّرأْسـمال البشـرّي«، فـ»ُمْجتمع الَمْعرِفَة«  ويْعتمـُد الشَّ

اِمل للَمْعرِفَة وإْدَماِج  ليس »ُمْجتمعاً نُْخبَويّاً«؛ فأبْرُز َخَصائِِصه »الكفاَءُة الَعالِية في تَأْمين النََّفاذ الشَّ

وُمَشاَركَِة الَعَدِد األكْبر19«؛ ما يَْستوِجُب تأْصيل »الثّقافة العلْميّة« لتَْحقيِق اْمتداداِت »ُمْجتمع الَمْعرِفَة« 

ياسيّة« الُملْتزمة بعمليِّة »التّنمية«.  - أفقيّاً ورأْسيّاً - لتوليد »إرادة ُمجتمعيّة«، ومن ثمَّ »اإلرادة السِّ

يوسف صايغ، »التّنمية العربيّة والُمثلّث الحرج«، في: الّتنمية العربّية..الواقع الّراهن والُمستقبل، مجموعة باحثين،   15

ط2، بيروت، مرْكز دراسات الوحدة العربيّة، 1985، ص101.

محّمد الجابري، المْسألة الّثقافّية في الوطن العربّي، ط2، بيروت، مرْكز دراسات الوحدة العربيّة، 1999، ص103.  16

إيمانويل أرغيري، »تكنولوجيا ُمالئِمة أْم تكنولوجيا ُمتخلِّفة«، مجلّة الفكْر العربّي، الّسنة الّسابعة، العدد 45 )آذار/   17

ص235.  ،)1987 مارس 

خضر الّشيباني، »شروط التّأهيل لُمجتمع المْعرفة«، في: المؤتمر الّسعودّي الّدولي للّثقافة العلْمّية 2013، الّرياض،   18

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتّقنية. 

التّقرير العالمّي لليونسكو، من ُمجتمع المْعلومات إلى ُمجتمعات الَمعرفة، فرنسا، ُمنظّمة األمم المتّحدة للتّربية   19

ص20.  ،2005 والعلوم،  والثّقافة 

يطمح نشر 
الثقافة الِعلمّية 
في المجتمعات 

إلى تجاوز السلوك 
االستهالكّي 

والتعامل السطحّي 
مع العلوم التقنّية، 

لذا فإّن من أبرز 
أهدافها اإلسهام 
في إزالة العقبات 

الفكرّية التي تحول 
دون الُمماَرسة 
الِعلمّية الكفؤة
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الثقافة والتوّجهات 
الِعلمّية الُمتاَحة

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

رَائِِح الُمجتمعيّة في اْستيعاِب  ـرْط اللَّغِوّي« فيْنبثق عن ضرورة ُمشـاركة جميع الشَّ وأّما »الشَّ

»الَمْعرِفَة« وإنْتاِجها؛ كما أنَّه أساٌس لمْفهوم »التَّعلُّم مدى الحياة«، وهذا يَْستوجُب أْن تكون »اللَّغُة 

األُّم« هي الوسيُط األساس في تَأْسيس »ُمْجتمع الَمْعرِفَة«20. ولذا فإنَّ »قضيّة اللّغة« ليسْت قضيّة 

وْجدانيّـة أو قضيّة ُهويٍّة وتُراث فقط، ولكّنها َضـُرورٌَة عمليٌّة بْحتٌة تْقتضيها َضُروَراُت »التّنمية« 

لتْحريـك الِقطَاعـات الُمْختلفة نحو اإلنْتـاج والتَّعلُّم واالبْتكار والبْحث العلْمـّي. وهنا تبْرُز أهميّة 

قضيّـة »تْعريب العلوم والنَّْشـر العلمّي« – تَأْليفـاً وتَرَْجَمًة -، وهي قضيّـٌة قديمٌة جديدٌة، ومن 

صات الِعلْميّـة والتّطْبيقيّة ُهم األكْثر بُْعداً عن اللّغة العربيّة  الُمؤِسـِف أْن نرى أّن أْصحاب التّخصُّ

اْعتقـاداً منهم أّن هذا ال يََقُع من ضْمن اْختصاصاتِهـم، كما تتباهى الجامعات العربيّة والَمدارس 

الحديثة بتدريسـها العلوم باللّغات األجنبيّة من دون إيالء اللّغة العربيّة أهميًّة أو اْعتبارها قادرًة 

على ُمواكَبَِة الَّتْفكير العلْمّي والتّقنّي. 

1-7-4 َعْقلََنُة الثَّقافة العربّية

إنَّ »َعْقلََنَة الثَّقافة« - وفْق ماكس فيبر )Max  Weber(- هي » إَعاَدُة تَْنظيِم الَمَجاِل الثَّقافّي 

َدة«21؛ ولذا فإنَّ  من ضْمن َدوائِر َمْعرفيٍّة ُمْسـتَِقلٍّة وَخاِضَعٍة لَمْجُموَعٍة من الِقيَِم والمفاهيِم الُمَحدَّ

ُخ  »َعْقلََنَة الثَّقافة« َمْسألٌة جوهريٌّة تتطلَُّب تأسيس »التّْفكير العلْمّي« إلْحَداِث تََحوُّالٍت فْكريٍّة تُرَسِّ

فين العرب22 23 24 يرى ما يراه محّمد عابد الجابرّي25  »الِفْكـَر التَّْنَموّي«. وإذا كان َعَدٌد مـن الُمثقَّ

بأنَّ »الثَّقافة العربيّة« هي »ِخطَاُب ِوْجَداٍن« وليسـْت »ِخطَاَب َعْقٍل«، فإّن الطّريَق األبَْرَز لتَْحويِل 

»ِخطَـاِب الِوْجَداِن« إلى »ِخطَاِب الَعْقـِل«، واالنِْتَقاِل من »َمرْحلة االنِْفَعـاِل« إلى »َمرْحلة الِفْعِل«، 

هـو عبْر تَْنميِة »الثَّقافـة الِعلْميّة« لالرْتَِقـاِء بـ»الثَّقافة العربيّة« من َمرَْحلَـِة االْهتماِم بـ«ِخطَاِب 

اإلنْشـائيّات« إلى َمرَْحلَـِة االْهتماِم بـ»طبيعـة الُمْحتَـَوى«، وتَْحريِر »الَعْقِل العربـّي« من حالة 

ّي« الذي ال يرى في األْشياء إالّ »الَكَماَل الُمطْلََق« أو »النَّْقَص الَفاِدح«.  »التَّْفكير الَحدِّ

1-7-5 مْفهوُم »الثَّقافة التَّْنمويّة«

مـن الُمهـّم االنْتباه إلى »الِفْعـِل التَّْغييرّي« للثَّقافة على ُمْسـتويات الُمْجتمـع األُْخرى26، كما 

يٍة مـع مْفهوم  »توجيـه الثَّقافة«27؛ ولذا فإنّـه عند الحديث  أنّـه مـن الّضـروري أْن نتعامل بجدِّ

ي فـي ُمْجتمعاتِنا  ـؤال األكثـر إلْحاحاً هو: )أيُّ ثقافـٍة نُريُد أْن نَُنمِّ عـن »تْنمية الثَّقافة« فإّن السُّ

العربيّة؟(؛ وهذا هو »ُسـؤاُل الُمْسـتقبل«، وأّما »َجَواُب الَحاِضر« فَنْسـتَْقِصي بْعض َمَعالِِمِه بين 

ي األكْبـر أمام الَعالَِم  ي التَّْنمية« هو التََّحدِّ ات »ِمْحَوِر التَّْفعيـل« في هذا البْحث. وألّن »تََحـدِّ طَيَـّ

العربـّي، فإّن من الُمِهـّم أْن تكون له »األولويُّة الُمطْلََقـُة« في ُمْجَمِل »الَحـرَاِك الُمْجتمعّي«؛ مّما 

المرْجع السابق نفسه، ص165.  20

لؤي صافي، جذور أزْمة الُمثّقف في الوطن العربّي، ط1، دمشق، دار الفْكر، 2002، ص107.  21

زكي محمود، هذا العْصر وثقافته، ط1، القاهرة، دار الّشروق، 1999، ص ص 169 –172.  22

مالك بن نبي، ُمْشكلة الّثقافة، ط4، دمشق، دار الفْكر، 1985، ص ص85 –89.  23

عبد الله الغّذامي، الّنقد الّثقافّي.. قراءة في األنْساق الّثقافّية العربّية، ط3، بيروت، المرْكز الثّقافي العربّي، 2005،   24

ص105.

الِخطاب العربّي الُمعاصر.. دراسة تحليلّية نْقديّة، ط6، بيروت، مرْكز دراسات الوحدة العربيّة،  محّمد الجابري،   25

ص38.  ،1999

تيري إيجلتون، فكْرة الّثقافة، ترْجمة ثائر ديب، ط6، الاّلذقيّة، دار الحوار للّنشر والتّوزيع، 2000، ص247.  26

مالك بن نبي، شروط الّنهضة، دمشق، دار الفْكر، 1985، ص ص79 –87.  27

تستهدف الثقافة 
الِعلمّية تحقيق 
»األمن الِعلمّي« 

للمجتمع ويتمّثل 
في قدرة المجتمع 
على توفير قاعدة 

من الَمعارف 
الِعلمّية، والبيانات 

الُمنضبطة، 
واإلحصاءات 
الدقيقة في 

مختلف المجاالت، 
ويستفيد منها  

ط والباحث  الُمخطِّ
وصاِنع القرار
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يتطلَُّب ثقافًة قَاِدرًَة على التَّعاُمِل مع »خصائِص التَّْنمية«، ليكون الحديث عن »الثَّقافة التَّْنَمويّة«؛ 

ة28؛ ولهذه  فـ»ُمْجتمعـات المْعرفـة« و»التَّنمية الُمْسـتََداَمة« تْحتاج إلـى ثقافة ذات نَْكَهـٍة خاصَّ

زًَة للِهَمـم، ُمِنيرًة للُعُقول، ُمَحرِّرًَة للطّاقِة  »الثَّقافـة التَّْنَمويّة« خصائص من أبْرزِها أْن تكون ُمَحفِّ

الَخاّلقَـِة الُمبِْدَعِة للَفرِْد والجماعة، وقادرًة علـى تَْمكينهم من تَطْويِر أدواتِهم وزيادِة فَاِعليِّتهم29.  

إنَّ هـذا – بالّضـرورة - يضع شـروطاً على »الثَّقافة المطْلوبـة« لتَُهيِْمَن »ُشـُروُط التَّْنمية« على 

روط أْن يكون ِعَماُدَها »الثَّقافة الِعلْميّة«،  طبيعة »الِفْعِل الثَّقافّي« بأنْواِعه وأْشكالِه؛ وأبْرز هذه الشُّ

وأَدَواتَُها »العلوم والتّْقنية«، وَرواِفُدَها »المعارِف اإلنْسـانية« بتَْشكيالتِها وانْتماءاتِها الُمْختلفة30. 

ولهذا كان االهتمام في هذا البْحث بالتّأسـيس الفْكرّي والتَّأْصيل الُمْجتمعّي لـ»الثّقافة العلْميّة«، 

ألنّهما الُمْنطَلُق األَسـاُس لنجاِح »الثَّقافة التَّنمويّة« وانْتشـارِها وتْفعيلِها لكي تَتََغلَْغَل في »نسيج 

الُمْجتمـع«، وتَُوطَِّد َدَعائَِمَها في »الِفْكِر العربّي الُمَعاِصر«، إليجاد »التََّواُزن الجديد«31 في النَّْهِج 

الحياتّي لإلنْسان العربّي.

1-7-6 »الَجْوَدة« و»ريادة األعمال« و»إدارة الَمعرفة«

في إطَـار »الثَّقافـة التَّنمويّة« تَتََرْعـَرُع مفاهيم »الَجـْوَدة«، وتَْنمو ثقافة »ريـادة األعمال«، 

وتَْستقرُّ رؤى »إدارة المْعرفة«؛ فخصائُص »الثّقافة العلْميّة« وُممارساتُها تَْفتَُح آفاقاً واِسعًة أمام 

الُمبادرات واألفْكار وتأْسـيس قواعد البيانات وتوليدها وتْنظيمها وتقاُسـمها، كما أنّها تُْسِهُم في 

تطْوير ِحسِّ اإلتْقان وتْحسـين الُمْخرََجاِت ورفْع األداء وكفاءة توظيف الَموارد؛ مّما يْنعكس على 

»الَجْوَدِة« والُفرَِص الُمتاحة عموماً.

1-7-7 »الثَّقافة التَّنمويّة« و»األَْمن الِفكْرّي«

إنَّ قضيّـَة »األَْمـِن الِفْكرّي« ُمرْتَِبطَـٌة جْذريّاً بـ»قضيَّة التَّْنمية«؛ فالَفَشـُل فـي »التَّْنمية« هو 

ـَس  أََحـُد أبْرز أْسـباب تََفاقُِم االْختالفـات الُمجتمعيّة واإلثْنيّـة والطّائفيّة؛ ولذا كان لِزَاماً أْن تُؤسِّ

لَْدَة لتََماُسـِك »َمْنظُوَمِة األَْمن«، وقُْدرَتها  الُمْجتمعاُت العربيُّة لـ»ثقافٍة تَْنَمويٍّة« تكون الرَّكيزَة الصَّ

ِل ُضُغوِط الَعْصر32. على تََحمُّ

8-1 »التَّأْصيل« ووسائله

الَمْقُصـوُد بـ»التّأْصيل« هو تأْسـيُس اإلْدراك الواعي، وَخلُْق »اإلرادة الُمجتمعيّة«، الكْتسـاب 

واِبـِط االْجتماعيّـة الُمتوائِمة مع شـروط »الثَّقافة  هنيّة والضَّ ـَماِت العْقليّـة والتّفاُعـالِت الذِّ السِّ

التَّنمويّـة«، ونَْحِتَها في برامـج التَّأْهيل لـ»ُمْجتمع المْعرفـة«، وِمْحَورَُها »الثَّقافـة العلْميّة«. وال 

ي لُمْنتََجات »الثَّقافة العلْميّة« وفعاليّاتها دوراً َحاِسـماً فـي إْحداِث »النَّْقلة  َشـكَّ أنَّ للتَّرَاكُـِم الَكمِّ

النَّوعيّة« المْنشـودة في التَّفاُعـالت الُمْجتمعيّة والّرؤى الثَّقافيّة والُممارسـات العمليّة. ولكن كُّل 

ذلـك لن يكون كافيـاً دون جهوٍد دؤؤبٍة لَزْرِع الّرؤى العلْميّة في نسـيج »الثَّقافـة العربيّة« عبْر 

التَّأصيل والتَّأسـيس والتَّفاُعل مع ُمْختلـف األطْياِف الِفْكريّة واألدبيّة واإلنْسـانيّة. في الواقع لم 

محيي الّدين صابر، »الثّقافة العربيّة وتحّديات الُمستقبل«، في: الُمثّقف العربّي.. همومه وعطاؤه، مجموعة باحثين.   28

ط1، بيروت، مرْكز دراسات الوحدة العربيّة، 1995، ص ص297 –299.

لؤي صافي، جذور أزْمة الُمثّقف في الوطن العربّي، م س،  ص ص110 –114.  29

خضر الّشيباني، إكسير الّتنمية، م س، ص ص173 – 230.  30

مالك بن نبي، شروط الّنهضة، م س، ص156.  31

خضر الّشيباني، إكسير الّتنمية، م س، ص ص288 –292.  32

نجاح َبرامج نقل 
التقنّية وتوطينها 

يعتمد أساسًا، 
على الُمشاركة 
الجماعّية في 

استيعاب ُمعطيات 
العلوم والتقنّية، 
وال يتحّقق هذا 
إاّل إذا أصبحت 

منظومة العلوم 
والتقنّية جزءًا 

عضوّيًا من النَّسيج 
الثقافّي للمجتمع
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ين بـ«الثَّقافة العلْميّة«؛ ولـذا كان لِزَاماً على  يَْحـَظ هـذا الجانِب بكبير اْهتماٍم من جهـود الُمهتمِّ

َسـاتِنا الِفْكريّة، وَمَعاِقلِنا الِعلْميّة، أْن تَبَْحَث َملِيَّاً في أُُصوِل هذه »الثَّقافة  مراكزِنا البَْحثيّة، ومؤسَّ

التَّْنَمويّة« وُمْقتضياتِها العلْميّة.

ومن أهمِّ ما يُساِعُد على »عمليّة التَّأصيل« وجهود التّأسيس ما يلي: 

- بُْط بالتُّراث التَّاريخي العلْمّي للعرب والُمسلمين.	 الرَّ

- ْرعيّة واللّغويّة والعلْميّة.	 نة« بَضواِبِطِه الشَّ »اإلْعجاُز العلْميُّ للُقرآن والسُّ

- االْهتماُم بفلْسفة العلوم، وتاريخ العلوم على الُمْستوى اإلنْسانّي.	

- تْكريُم الُعلماء والُمبْتكرين، وإبْرازهم كُقْدواٍت في الُمْجتمع.	

- إبْراُز التَّجارِب النَّاجحة في ُمْختلف مجاالت التّنمية، وتْعميُمها، والتَّرويُج لها.	

- التَّفاُعُل مع ُمْختلف المعارف اإلنْسانيّة والفنون.	

2 - ِمْحَوُر التَّْفعيل

2-1 وسائل نْشر »الثَّقافة العلْمّية«

ُد َوَسـائُِل نْشر »الثَّقافة الِعلميّة«، وتَْنمو مع نموِّ وسائِط االتَّصال ووسائل النَّْشر؛ فمْنها  تَتََعدَّ

التَّعليم، واإلْعالم، والجمعيّات الِعلْميّة، والمطْبُوعات بأنْواِعها، والمتاِحف، والمعارِض، والّنوادي، 

والمقاهـي، والُمسـابقات، والرّْحـالت الِعلْميّة، والُمحاضـرات، والّندوات العاّمـة، وغير ذلك من 

َوَسـائِِط »التَّواصل االْجتماعّي«، وتْقنيات »اإلْعـالم الرَّقْمّي«33. وأّما أبْرُز تلك الَوَسـائِِط وأكْثرُها 

اً بـ«اإلْعالم العلْمّي«،  ـن فْصالً خاصَّ فّعاليّـًة فهما: »التَّْعليم« و«اإلْعالم«؛ وألنَّ هذا التَّقرير يتضمَّ

فإنّنا سَنْعرُِض في هذا البْحث لـ«التَّْعليم« الذي يُْعتَبَُر »النَّاِقَل االْجتماعّي للَمْعرِفَة«34؛ ألنّه البوابّة 

الرّئيسة المْعرفيّة التي يَْعبُُر منها ُمْعظَُم الُمَواِطنين.

2-2 التََّجارُِب الَعالَمّية

ياسـيّة واالقْتصاديّة  تَتَنـّوُع التّجارُِب العالَميّـة وتَتفاَوُت، من بلٍد إلى آخر، وفْق الظُّروف السِّ

والثقافيّة والُمْجتمعيّة، ووفْق ما تَْحتَلُُّه »الثَّقافة العلْميّة« من أولويّة في الُخطَِط التَّنمويّة والبرامج 

التَّنفيذيّة؛ ولذا من الُمناسـب التَّوقُّف أمام ثالث ُمبادراٍت عالَميٍّة جديرة بالتّمحيص واالْسـتفادة 

ِعة، وهي:  »التّْجِربَُة األميركيَّة«، و« التّْجِربَُة الهْنديّة«، و« التّْجِربَُة  منها35، وتأْتي في ِسياقاٍت ُمتنوِّ

ينيّة«. الصِّ

2-2-1 الّتْجِربَُة األميركيَّة

َغِنـيٌّ عـن القول ما تَتََميَُّز بـه »التّْجِربَُة الغْربيّة«، في مجال »الثّقافـة العلْميّة«، في ما يَتََعلَُّق 

باإلْعـالم العلْمّي والنَّْشـر والمتاِحف العلْميّـة وغيرها، ففي الواليات الُمتَّحـدة األميركيَّة– مثالً – 

36ً مـن ِقبَِل »راِبطة المراكـز العلْميّة التّقنيّـة« )ASTC(، إاّل أنّه  ثّمـة219  ُمتَْحفـاً علْميّـاً ُمْعتََمدا

خضر الّشيباني، »الثّقافة العلْمية.. مْفتاح التقنيّة«، العلوم والّتقنّية، الّسنة الرابعة عشرة، العدد 55 )أيلول/ سبتمبر   33
2000(، ص ص29 –31.

الواقع  الّتنمية العربية..  دراسات في  العربيّة«، في:  التّقانيّة  العلْميّة -  التّنمية  أسامة الخولي، »تأّمالت في تْجربة   34
ص331.  ،1998 العربيّة،  الوحدة  دراسات  مرْكز  بيروت:  ط1،  باحثين،  مجموعة  واآلفاق، 

أحمد شوقي، دْردشة علْمّية.. تْنويعات على لحن الوطن، ط1، القاهرة، المْكتبة األكاديميّة، 2011، ص40.  35

36 List of Science Centers in the United States, Wikipedia, 4.12.2017, pp. 2. Available at:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_science_centers_in_the_United_States.
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مـن الُمهمَّ أْن نتوقَّف أمـام »التّْجِربَُة الغْربيّة التّعليميّة«، ونَْسـتَْعرُِض هنا - كمثـاٍل - »التّْجِربَُة 

األميركيّة«.

لقـد اْستَْشـَعرَِت الواليات الُمتَّحـَدة األميركيَّة ُمْشـكلة »التَّْعليم« في الخْمسـينيّات من الَقرِْن 

الماضي عندما َشـَعرَْت بتْهديد االتِّحاد الّسوفياتّي لها، ثّم َعِملَْت على تْقويم أوضاِعها َمرًَّة أُْخرى 

في العام 1983 عندما َشَعرَْت بتدْهوِر »التَّْعليم« في مجالَْي »الّرياضيّات« و»العلوم« لتَْشَرَع في 

 The National Commission(»برنامٍج َشاِمٍل، حيث نََشرَْت »اللّْجنة القوميّة للتََميُِّز في التّْعليم

ـٌة فـي َخطَـر« )A Nation at Risk( الذي كان  on Excellence in Education(  تْقريـر »أُمَّ

ات في العلوم والّرياضيّات، كما  لـه تأْثيٌر كبيٌر على حركة إْصالح التَّعليم ما قبل الجامعـّي وبالذَّ

سـات ُمْختلفة تَْشُكو ّما آلَْت  َواكََب هذا الَحرَاَك التَّعليميَّ عدٌد كبيٌر من التّقارير الّصاِدرة عن مؤسَّ

إليـه أْحوال تْعليـم العلوم والّرياضيّات37. من الُمهـمِّ أْن نَْذكَُر أّن هذه التّقارير اْسـتعانْت بمئات 

ْهنّي«، وأبْحـاٍث ميدانيٍّة  األْشـخاص، وعـدٍد كبيٍر من َجْوالت النِّقـاش واْجتماعات »الَعْصـِف الذِّ

ومْنهجيّة، وهذا النَّوُع من الَحْشِد والعمل الجماعّي يغيب - في ُمْعظم الحاالت - عن العمل العربّي 

ـْكليّات واإلنْشـائيّات  الذي يَْكتفي بِنطاقاٍت ضيّقٍة من الُمدراء والُخبراء والتّنفيذيّين، ويَْهتَمُّ بالشَّ

ْخصيّة. وتباُدِل الِبطاقات الشَّ

أ( مْشروع )2061(: »العلْم لكُلِّ األميركّيين« 

م العلْمّي« )AAAS(، وبـدأ في العام 1985،  يَتْبَـُع هذا المْشـروع »الرَّاِبطَة األميركيَّة للتَّقـدُّ

وهـو ُمباَدرٌة طويلُة األَمد لإلْصالح التَّعليمّي في العلوم والّرياضيّات لَمْحِو األميّة العلْميّة بين كُلِّ 

األميركيّين قبل عودة »ُمَذنَِّب هالي« إلى َمَداٍر حول األرْض في العام 2061. يتكوَّن هذا المْشروع 

من ثالث مراحل؛ وهي:

َدْت المْعرفة  1. تْحديُد أساسـيّات العلوم الاّلزم تْضمينها في تْعليم كُلِّ األميركيّين، وفيها ُحدِّ

والمهـارات واالتِّجاهات العلميّة التي يْنبغي لُكلِّ الطُّالب اكْتسـابُها من خالل التّعليم العاّم؛ وقد 

 Science For( »انْتََهـْت هذه المرْحلة - في العام 1989 - بنْشـِر وثيقة »العلْم لـُكلِّ األميركيّين

.)All Americans

2. ترْجمـُة توصيات المرْحلـة األولى إلى ُخطَِط عمل، ووْضع مناهـج جديدة ومواّد تْعليميّة 

َذْت هذه المناهج في بْعض المدارس الُمْختارة في  وطُـرُِق اْختباٍر وقياٍس وتْدريب الُمعلِّمين، ونُفِّ

الواليات الُمتَِّحَدة األميركيّة، وانْتهْت - في العام 1993 - بنْشر وثيقة »َمعالُِم َمْحِو األميّة العلْميّة« 

  )Benchmarks For Science Literacy(.

3. مرْحلُة التَّْفعيل، وهي ما زالْت ُمْستِمرًَّة، ومن أبْرزِها »مْشروع المدى والتّتابع والتّنسيق« 

Scope, Sequence & Coordination Project((، ويتمُّ تطْبيُقُه وتْجريبُُه على مراِحل في 

والياٍت ُمْختلفة.

2-2-2 التَّْجِربَُة الِهْنديّة

تَُمثُِّل »التَّْجِربَُة التّنمويُّة الِهْنديّة« واِحَدًة من أهمِّ التَّجارِب الُمثيرة للجدل في العالَم الُمعاِصر؛ 

ماً كبيراً في مجاالت العلوم والتّقنية، على الّرْغم من التَّناقُضات والتَّْحديات  فقد أْحَرزَِت الهند تقدُّ

ُة  ِد اللّغاِت واألْعـراِق والثّقافات، واتَِّسـاِع الُهوَّ ـكانيّة الهائِلـة، وتََعدُّ ُل في الكثافة السُّ التـي تَتََمثَـّ

37 Seaborg, Glenn. A scientist speaks out: A personal Perspective on Science, Society and Change.  

)London: World Scientific Publishing Co., 1996(. PP. 400 - 404.

قضّية »األمن 
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بيـن األْغنيـاء والُفقراء، ووجـود »الطَّبَِقيّة« )Caste System(، وارْتفاع نِْسـبَُة األميّة، وشـيوع 

الُخرافات38. 

لقـد رأِت الهند - بعد اْسـتقاللها فـي العام 1947 - أنَّ الحلَّ لُمشـكالتها يَْكُمُن في العلْم39 ، 

فجعلْت قضيّة »التَّوعية العلْميّة« جزْءاً من دْسـتورِها الذي أشـار إلى ضرورة تأْسـيس ما أْسماه 

ت »االْستراتيجيّة  »الِمزَاُج العلْمّي« )Scientific temperament( بين الجماهير الهْنديّة40؛ فاهتمَّ

ْت  الوطنيّة« باالنِْتَشـاِر األفقّي للعلوم والتّقنية واالبْتكار على الُمْسـتوياِت الُمْجتمعيّة41، كما اْهتَمَّ

ـياقاِت الُمْجتمعيّة والثّقافاِت المحليّة. ومـن أبْرز ما يَُميُِّز  سياسـاُت »َمْحِو األميّـة العلْميّة« بالسِّ

ياسات،  »التَّْجِربََة الِهْنديّة« هو ُمَشاَركَُة ُعلماٍء مْشهورين في برامج التّوعية42، وتُْعتبُر مثل هذه السِّ

لترْسـيخ »الِمزَاِج العلْمّي«، جزْءاً حيويّاً من عمليّة »تأْصيل الثَّقافة العلْميْة« في الُمْجتمع الهْندّي. 

ومن أبْرز الُمبادرات واألنْشطة في هذا المجال:

أ( تَْجِربَُة »فيجيان ماندير« Vigyan Mandir )معابد العلوم( التي  بدأْت في العام 1953 

لنْشـر »الثّقافة العلْميّة« بين ُسكَّاِن األْرياف، وتمَّ تْجهيزها بأْجهزٍة علْميٍّة وأفاْلٍم ومْكتبٍة وُمتَْحٍف 

علْميٍّ صغيٍر وناٍد علْمّي، وتُْعَقُد في هذه المنشـآت نِقاشـاٌت وندواٌت تهتمُّ بُمشـكالِت القرويِّين 

ناعـات الَقَرِويّـة43. لقد َخَضَعْت هذه الُمْنشـآت  اليوميّـة، والتَّعـرُِّف إلى المبـادئ العلْميّة والصِّ

لُمراجعـاٍت حول أدائِها بَيََّنْت بْعض جوانِب الَخلَل في التَّْنفيذ، منها ظروٌف بيروقراطيٌّة وُضْعُف 

الموارِد الماليّة44. 

ُة مجاّلٍت علْميٍّة بلُغاٍت محلّيٍّة اعتباراً من 1952 45.  ب( »النَّْشُر العلْمّي«: ظََهرَْت ِعدَّ

ـتينيّات من القرْن الماضي إلْشـراك الجماهير،  ج( »الِمْهرََجانَـاُت العلْمّية«: بََرزَْت في السِّ

وهي تَُضـمُّ فنَّانين وُمختَّصين وُمعلِّميـن وطاُّلباً، وَغطَّْت هذه الِمْهرََجانَـاُت 500 مرْكٍز في 14 

والية، وَحِظيْت بإقْباٍل كبيٍر من ُسـكَّان الُقرى، واْعتبرتْها ِجهـاُت التَّقييم طريقًة فّعالًة لالتَّصال 

العلْمّي بالجماهير46.

 لقـد أوضحْت هذه الُمبـادرات نجاح تَْجِربَِة التَّالقُِح بين الرُّؤية الَمرْكَِزيّة وإطاْلق الُقوى غير 

الَمرْكَِزيّة عبْر التَّأقْلُِم مع أنْماط »الثّقافة التَّْقليديّة«.

سْت في العام 1975 َوْحَداٌت علْميٌّة ُمرْتبطٌة بإذاعاٍت تَبُثُّ باللّغات المحلّية،  د( »اإلعالم«: تأسَّ

دة. وأّما  كمـا انْخرطْت قنوات التِّلَْفاِز الخاّصة في أنْشـطة »التّوعية العلْميّة« بلُغـاٍت محلّية ُمتعدِّ

38 Rautela, G,S et al. “Science, Science Literacy and Communication”, Indian Journal of History 0f 

Science,Vol. 51, Issue 3 )2016(, p.496.

39 Venkateswaran, T.V. “Vigyan Mandir Experiment – The First Mass Scientific Literacy Effort in 

India”, episteme 5, 4.12.2017, p.88. Available at:

episteme.hbcse.tifr.res.in/index.php/episteme55//paper/download/1029/.

40 Rautela, G,S et al. “Science, Science Literacy and Communication”, Indian Journal of History 0f 

Science, Vol. 51, Issue 3 )2016(, p.498.

41 Ibid.,p.498.

42 Ibid.,p.503.

43 Ibid.,p.498.

44 Venkateswaran, T.V. “Vigyan Mandir , op.cit.,p. 95.

45 Rautela, G,S et al. “Science, Science Literacy and Communication”, op.cit., p.500.

46 Ibid.,pp.500 - 501.
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في الّصحافة فقد نشـط بعض الُكتَّاب والُمَحرِّرين العلْميّيـن في األربعيّنات من القرْن الماضي، 

حف  َسـْت »وكالـة األنْبـاء الهْنديّـة« )PRESS Trust of India( َوْحَدًة علْميّـًة لتزويد الصُّ وأسَّ

باألْخبار والمقاالت العلْميّة47. 

ية »المتاِحف العلْميّة« فقط في نَْشرَِها »الوعي العلْمّي«،  ه( »المتاِحف العلْمّية«: ال تَْكُمُن أهمِّ

راسات أّن  ولكّنها –أيضاً - وسـيلة تعليميّة تَُسـاِعُد في عمليّة »التَّعليم«. لقد أكََّدْت العديد من الدِّ

راسات أّن هذه المتاِحف أثَّرَْت على  دًة لُمْجتمعاتِها، كما بَيََّنْت الدِّ هذه المتاِحف َجلَبَْت منافع ُمتعدِّ

اْختيار األطْفال لمهنهم في الُمْسـتقبل. لذا تمَّ إنْشاء 48 ُمتَْحَفاً ومرْكزاً علْميّاً في مناِطق ُمتفرِّقة، 

لَة« منذ العام 1965 48. ذْت الهْند برنامج »المعارض العلْميّة الُمتََنقِّ كما نفَّ

ينّية 2-2-3 التَّْجِربَُة الصِّ

لقـد أُْجرَِي أوَّل َمْسـٍح لُمسـتوى »الثّقافة العلْميّة« فـي الّصين في عـام 1992، وتاله ثمانية 

ُمُسوَحاٍت على فتراٍت ُمتالِحقة49، ولقد طَوَّرَِت الّصين من نظامها التَّشريعّي وُخططها في ما يتعلَُّق 

بفعاليّات »الثّقافة العلْميّة«؛ فأْصَدرَْت »قانون تْعميم العلوم« في العام2002 ، َووَضَعْت في العام 

ًة قوميّـًة لتْفعيِل »َمْحِو األميّة العلْميّة« للفتْرة 2006– 2020، واْسـتهدفْت الُخطَُّة في  2006 ُخطَـّ

أولويّاتِها التَّعرَُّف إلى الفوارق بين المناِطق والِفئات الُمختلفة، واالْسـتثمار في التَّعليم، وتأسـيس 

بْنيٍَة تَْحِتيٍَّة ُمناِسبٍة بحلول العام 2020 لتْنفيذ فعاليّات »ترويج العلوم ونْشرِها«، وأّما الهدف طويل 

األمد فهو تزْويُد كُلِّ مواطٍن بَالِغٍ بُمستوًى أساٍس من »الثَّقافة العلْميّة« بحلول العام2050 50.

لقـد تـمَّ َوْضُع سياسـاٍت تْعليميٍّة وتْدريبيـٍة وِمْهنيٍّة تْهتـمُّ بُمحتوى »الثّقافـة العلْميّة« بين 

ِت  الَقَرويّين والطُّاّلب ولتْعليم األَُسـِر واألطْفال، وُوِضَعْت حواِفز وُمسـابقات تْشجيعيّة، كما اْهتمَّ

َهـة إلى القياديِّين واإلداريِّين عبْر فَـرِْض تْدريٍب واْمتحاناِت  الُخطَـُط بـ«الثَّقافة العلْميّة« الُمَوجَّ

تأْهيٍل لَشْغِل الوظائف، ولم تُْهِمل الُخطَُط جوانِب النَّْشر واإلْعالم العلْمّي؛ فعلى سبيل المثال كان 

عدد مجاّلت تبْسيط العلوم - في العام 2014 - يفوق األلف مجلَّة بتوزيعٍ إْجماليٍّ بَلََغ 170 مليون 

نُْسَخٍة. وأّما عدد العاملين في فعاليّات »تْرويج العلوم والتّقنية« فقد تجاوز المليونَي َشْخٍص في 

ية التي تعاملْت بها الّصين في تْنفيِذ ُخطَِّتَها القوميّة لنْشِر »الثَّقافة  العام 2014؛ ما يْعكُس الجدِّ

ُة الّصين من 5 % من  العلْميّة«51. ونتيجًة للُخطَِط القوميّة الَمْعِنيَِّة بالعلوم والّتقنية، ارْتفعْت ِحصَّ

»إْجمالـي النَّْشـر العلْمّي العالَمّي« في العام 2005، إلـى 20 % في العام2015 52. كما بلغ عدد 

المتاِحف العلْميّة 1400 ُمتَْحٍف53.

47 Ibid.,pp.500 - 501.

48 Ibid.,pp.505 - 507.

49 Gao, Hongbin et al. “Building Scientific Literacy in China: achievements and prospects”, 
SpringerLink, 4.12.2017, p. 871. Available at:
https://link.springer.com/article/10.1007/s114340-1076-016-.

50 Fenyu, Wang et al. “Overview of Inclusive Innovation Policies in the People’s Republic of 
Cina”, innovation policy platform, 4.12.2017, pp. 27 - 28. Available at:
https://www.innovationpolicyplatform.org/system/files/imce/InclusiveInnovationPolicies
China_FINAL.pdf

51 Gao, Hongbin et al. “op.cit., pp. 873 - 874.

52 UNESCO Science Report: Towards 2030, unisco.org, 4.12.2017, pp. 35. Available at:

http://unesdoc.unesco.org/images/0023235406/002354/e.pdf.

تْعزيز العلوم شْعبيّاً يُْحرز تقّدماً في الّصين«، Arabic.news.cn، 4.12.2017، ُمتاح على:  53

http//:arabic.news.cn/28/11-2017/c.136784809_htm.
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ُة القوميّة«، فهي أنَّ التّمويـل الرئيس يأْتي من  يات التي اْستْشـعرتْها »الُخطَـّ أّمـا أبْرز التَّحدِّ

مة والُمتخلِّفة. ومن الحلول  ولة، وأنَّ الَفَجَواِت كبيرٌة في ُمسـتوى التَّعليم بين المناِطق الُمتقدِّ الدَّ

راء الحكومّي لُمْنتجاتِه،  ريبيّة، والشِّ التي وضعتْها، تْحفيُز »الِقطَاِع الخاّص« عبْر التَّسهيالت الضَّ

ْعِم الحكومّي للمناِطق الُمتخلِّفة54.    وزيادة الدَّ

2-3 التََّجارُِب العربّية

ول العربيّة من ُمشـكالٍت أسـاٍس مثل هشاشة البنيَة  تُعاني أنْشـطة »الثَّقافة العلْميّة« في الدُّ

التَّْحِتيّـة، واقْتصارها على نُْخبة َسـَعْت إلـى تْفعيل بعض برامجه تارًة بدْعٍم من ِجَهاٍت رْسـميّة، 

ِع هذه  وتـارًة أْخـرى ُمْعتِمدًة على جهـوٍد فرْديّـٍة ُمبَْعثَرَة، وقد أْسـهم »اإلْعالم الرَّقْمّي« فـي تََنوُّ

الجهود وانْتشارها، إالّ أنّها جميعها تُعاني من مشكالت جوهريّة في التَّخطيط والتَّنفيذ والتَّنسيق 

راسات الميدانيّة والتّقييم اإلْحصائّي. واإلمكانات ونُْدرة الدِّ

ونَتَطَرَُّق في ما يلي إلى بْعض أبْرز التََّجارِب العربيّة:

2-3-1  جمهورية مْصر العربّية

تَتََميَُّز »التَّْجِربَُة المْصريُّة« بجذورِها الُمبكِّرة التي تََشكَّلَْت مع إرْهاصات »النَّْهضة« في َمطْلَعِ 

القرْن التّاسـع عشـر الميالدّي، ومن أبْرز هذه الفعاليّات تأْسيُس »الَمْجَمع العلْمّي المْصرّي« في 

العام 1798 إبَّان الحْملة الفرنْسـيّة، وحركُة التَّرجمة النِّشطة التي قادها رفاعة رافع الطَّهطاوي 

فـي العـام 1863، وصدوُر مجلّـة »الُمْقَتطَف« التـي انْتقلْت من بيروت إلـى القاهرة في العام 

صة، كما تمَّ  1876، وتمَّ مع َمطْلَعِ القرْن العشـرين تأْسـيس عدٍد من الجْمعيّات العلْميّة الُمتخصِّ

إنْشاء »الَمْجَمع المْصرّي للثّقافة العلْميّة« في العام 1930 55.

تأْسيساً على تلك الِبدايات تََواَصَل االْهتمام بنْشِر »الثَّقافة العلْميّة« إلى الوقت الحالّي56، ولذا 

يُْمكن اْعتبار »جمهورية مصر العربيّة« مرْكزاً يَزَْخُر بالِخبْراِت والكفاءاِت والُمَمارَساِت في مجال 

ة ِجَهاٍت رّسميّة، ومن أبْرزِها: نَْشِر »الثَّقافة العلْميّة«. لقد تََولَّْت هذه الفّعاليّات عدَّ

أ( أكاديمّية البْحث العلْمّي والّتكنولوجيا

ـْت بـ»الثّقافة العلْميّة« حيـث أْصدرْت،  تْعمـل تحت إْشـراف »وزارة البْحث العلْمـّي، واْهتمَّ

باالْشتراك مع »مؤّسسة الجمهورية للّصحافة، مجلّة »العلْم« في العام 1976، وهي مجلّة علميّة 

شـْهريّة ما زالْت تْصدر حتّى اآلن. وفي إطار تبْسيط العلوم تُْصِدُر األكاديميّة سالِسل من الُكتُب 

العلميّة. ومن أبْرِز أنْشـطِتها »شهر العلوم المْصرّي« الذي يُْعَقُد كلَّ عاٍم ابتداًء من 2014، وذلك 

بالتَّعاون مع أكثر من 50 ِجَهًة ُمشـارِكة. كما تقـوم األكاديميّة كلَّ عاٍم بتْنظيم »ِمْهرََجان العلوم 

المْصرّي« في ُمحافظاٍت ُمْختلفة57.

54 Fenyu, Wang et al. “Overview of Inclusive Innovation Policies in the People’s Republic of China”, 

op.cit., pp. 27 - 28. 

نْشر  اْستراتيجّية  في:  العربّي«،  العلْمّي  الثّقافّي  الفْكر  بناء  في  العلْمّي  واألسلوب  المْنهج  »تأْثير  المناوي،  محمود   55

الّثقافة العلْمّية والّتقانّية في الوطن العربّي )األوراق الخلْفّية(، مجموعة باحثين. ط1، تونس، الُمنظّمة العربيّة 

ص21.  ،2007 والعلوم،  والثّقافة  للتّربية 

إبراهيم الّصفطي، »وسائط نْشر الثّقافة العلْمية والتّقانيّة.. العرب في الميزان العالَمّي«، في: اْستراتيجّية نْشر الّثقافة   56

العلْمّية والّتقانّية في الوطن العربّي )األوراق الخلْفّية(، م س، ص ص312 – 316.

أكاديميّة البْحث العلْمّي والّتكنولوجيا، 4.12.2017، ُمتاح على:  57

http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/news/item/226 - 2017
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ب( مْشروع بْنك المْعرفة المْصرّي

بدأِت الحكومة المْصريّة »مْشروع بْنك المْعرفة المْصرّي« )EKB( في العام 2016، حيث تّم 

توقيع اتِّفاقيّات مع 26 مْكتب نْشٍر دوليّاً بهدف تْكوين أكْبر مْكتبة رقْميّة في العالَم58. 

ج( مكْتبة اإلْسكندريّة 

تَُنظُِّم المْكتبة مئات الفّعاليّات الثّقافيّة والعلْميّة كُلَّ عام؛ ومن أبْرز َمرَاِفِقَها59: 

- ُم قاعدة بيانات في مجال تبْسـيط العلوم. ويُتيُح 	 موقـع مرْكز الموارد اإللْكترونيّة: يُقدِّ

باب واألطْفال. َمًة للشَّ ورش عمل تفاُعليّة ُمَصمَّ

- ـماويّة العلْمّي: يْشتمُل على قُبٍَّة سـماويّة، وقاعة لالْستكشاف، وُمتَْحفاً 	 مرْكز الُقبَّة السَّ

ُم الُمبادرة  لتاريـخ العلوم، وُمبادرة نوادي العلوم للتََّغلُِّب على نَْقِص تْعليم العلوم عمليًّا، كما تَُقدِّ

تْدريبًا لرَفْعِ مهارات الُمعلِّمين.

2. 3 . 2 . الكويت

م العلْمّي  أ( مؤّسسة الكويت للتَّقدُّ

سة  سْت في العام 1976 كمؤسَّ من أُولَى الُمبادراِت القويّة على ُمْسـتوى العالَم العربّي، وتأسَّ

ْعـم المادّي من الِقطَاع الخاّص، بحيث تتلقَّى ُمسـاَهمًة  ـة غيـر ِربْحيّة60، وتَْحُصُل على الدَّ خاصَّ

ُن االْستراتيجيّة الحاليّة  ركات الُمساِهمة الكويتيّة. وتَتََضمَّ سنويًّة بواِقع 1 % من صاِفي أْرباح الشَّ

للمؤّسسـة )2017- 2021( ثالثة َمَحاِوَر رئيسة؛ وهي: نَْشـُر »الثّقافة العلْميّة«، وَدْعُم البحوث 

باب.  ركات والشَّ العلْميّة، ورَفُْع كفاءة االبْتكار لدى الشَّ

م العلْمّي«، ومجلّة »العلـوم«، وهي التَّرجمـة العربيّة لمجلّة  ومـن إْصداراتهـا مجلّة »التَّقـدُّ

»سـاينتفيك أميركان«، كما تمَّ توقيع اتِّفاقيّة - في العام 2016 - مع مجلّة »العلوم« )سـاينس( 

الِسل  لترْجمة بْعض ُمْقتطفاٍت من األْخبار العلميّة، كما تَْصُدُر عنها كُتٌُب علْميٌّة على هيئة عدٍد من السَّ

منها »سالِسل الثّقافة العلْميّة« و»سالِسل التُّراث العلْمّي« و«سالِسل الموسوعات العلْميّة«.

ومن أهمِّ المراِفق التَّاِبعة للمؤّسسة هي: 

- المرْكـز العلْمّي: يَُضمُّ المرْكـز صالَة َعرٍْض لألفاْلم الّسـينمائيّة، واألكواريوم، ومْملكة 	

الحيوان، وقاعة االْستكشاف. 

- مرْكز صباح األحمد لرعاية  الموهوبين والُمبدعين. 	

ب( مْشروع مجلّة »العربّي«

َعَقـَدْت مجلّـة »العربـّي« - في العام 2005 - نَـْدَوًة بعْنـوان »الثَّقافة العلْميّة واْسِتْشـرَاِف 

الُمْستقبل«، وقد أْصَدرَْت قبْلها بشهور »ُملْحق العربّي العلْمّي« الذي تَطَوََّر في ما بْعد، ليُْصِبَح - 

في العام 2011 - مجلًّة ُمْستَِقلًَّة للثَّقافة العلْميّة61.

بْنك المْعرفة المصرّي، أكاديمّية البْحث العلْمّي والّتكنولوجيا، 4.12.2017، ُمتاح على:  58

http//:www.asrt.sci.eg/ar/index.php/ekb.

المْعلومات،  للمكْتبات وتْقنية  اليسير  ُمنتديات  العلْميّة«،  الثّقافة  نْشر  اإلسكندريّة في  مْكتبة  »دور  محمود قطر،   59

على: ُمتاح   ،4.12.2017

http//:alyaseer.net/vb/showthread.php?t8326=

مؤّسسة الكويت للتّقّدم العلْمّي، 4.12.2017، ُمتاح على:  60

http//:www.kfas.org/ar/About-Us/Who-We-Are.

سليمان العسكري، »العرب والثّقافة العلْميّة.. ترف فْكرّي أم ضرورة عْصر«، مجلّة العربي، 4.12.2017، ُمتاح على:  61
http//:www.arabphilosophers.com/Arabic/adiscourse/aeast-west/Knoweldge/Arabs_

and_Scientific_Culture_Necessity.htm.

في العام 2016 
بدأت الحكومة 

المصرّية »مشروع 
بنك المعرفة 

المصرّي«، حيث 
تّم توقيع اّتفاقّيات 

مع 26 مكتب 
نشٍر دولّيًا، بهدف 
تكوين أكبر مكتبة 

رقمّية في العاَلم
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2-3-3 الَمملكة العربّية الّسعوديّة

أ( مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والّتقنية

تُْعتَبَـُر »المدينة« أُولَـى الِجَهاِت الحكوميّة التـي أَْولَْت »الثَّقافة العلْميّـة« اْهتماماً خاّصاً في 

الَمملَكـة العربيّة الّسـعوديّة حيث اْشـتمل هيكلُها التَّنظيمّي - منذ إنْشـائها فـي العام 1986 - 

علـى إدارة عاّمـة للتَّوعية العلْميّة والنَّْشـر62، وقامـْت »المدينة« بالتّعاون مـع »وزارة االقْتصاد 

ياسة الوطنيّة للعلوم والتّقنية« التي كان أحد أْهداِفها  والتّخطيط«، في العام 2003، بإْعداد »السِّ

» إيجاُد الوعي لدى أفْراد الُمْجتمع بأهميّة العلوم والتّقنية«. 

أْصـَدرَت »المدينـة« مجلّة »العلوم والّتقنيـة« الفْصليّة في العـام 1986، وَدَعَمْت عدداً من 

هريّة، ومجلّة »الفيصل العلْمّية«  اإلْصدارات العلميّة، منها مجلّة » نيتشر الطَّبعة العربّية« الشَّ

الفْصليّـة، كما تُْصِدُر »المدينـة« مجلّة »العلوم والّتقنية للفتيان« الفْصليّة، وأطْلََقْت مْشـروع 

»الثّقافة العلْميّة للجميع« )ثقافتك( بالتَّعاون مع »المجلّة العربّية« في العام 2013. 

َحرََصـِت المدينـة - أيضاً - على تقديم البرامج اإلذاعيّة والتّلفازيّة، وتَُنظُِّم سـنويّاً »أْسـبوع 

العلـوم والتّقنيـة« للتّوعية العلْميّة، كما قامْت - في العـام 2006 - بتْنظيم ُملْتََقًى بعْنوان »نحو 

اْستراتيجيّة للثَّقافة 

العلْميّة«، وعقدْت »مؤتمراً دوليّاً للثَّقافة العلْميّة« في العام 2013. 

ب( أرامكو الّسعوديّة

قامْت أرامكو - في العام 2012- بتْنظيم برنامج »أرامكو الّسعوديّة الثَّقافّي«، حيث بََرزَْت 

فّعاليّـاٌت منها خيمة »واحة المْعرفة« وخيمة »أكاديميّة الطّفل«، وتُقيم سـنويّاً - بالتّعاون مع 

َسـْت »مْركز  بعض المؤّسسـات - برامج ثقافيّة وتوعويّة في ُمْختلف مناِطق الَمملكة63، كما أسَّ

د موعد افْتتاحـه للجْمهور بنهاية العام  الملـك عبـد العزيز الثّقافّي العالمّي« )إثـراء( الذي ُحدِّ

 .64 2017

ج( الَمَتاِحُف العلْمّية

ثّمة في الَمملَكة حاليّاً ثالثة متاِحف علْميّة. 

2-3-4 الجْمهوريّة الّتونسّية

اْعتََمَدِت الجمهوريّة التّونسـيّة، منذ أوائل التّسعينيّات من القرْن الماضي، استراتيجيًّة تَْهدُف 

إلـى َدْعِم العمل في مجال نَْشـِر »الثَّقافة العلْميْة«، كما تَْهدُف »االسـتراتيجيّة الوطنيّة« إلى رَفْعِ 

ِل بَثِّ البرامج التّعليميّة على القنوات التّلفازيّة واإلذاعيّة، ونَْشـِر »الثَّقافة الرَّقْميّة«، وتْشجيعِ  ُمعدَّ

جْمعيَّاتها في كُلِّ الواليات65. ومن أبْرز ما تحقَّق في هذا اإلطار:

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتّقنية، 4.12.2017، ُمتاح على:  62

https//:www.kacst.edu.sa/arb/srs/Pages/Scientific-Publishing.aspx.

»أرامكو الّسعوديّة تُعلن عن خارطة بَرامجها الثّقافيّة في مناطق الَمملكة«، أرامكو الّسعوديّة، 4.12.2017، ُمتاح على:  63

http//:www.saudiaramco.com/ar/home/news-media/news/Ithra-Program.html.

مركز الملك عبد العزيز الثّقافّي العالمّي«، إثْراء، 4.12.2017، ُمتاح على:  64

http://www.kingabdulazizcenter.com/components-ar.

محّمد الهادي إسماعيل، »واقع نْشر الثّقافة العلميّة والتّقانيّة في الجمهوريّة التونسيّة«؛ موقع الدكتور أمين القلق،   65

على: ُمتاح   ،31.12.2017

http//:www.kalakamin.com/wa_files/TUNISIE.pdf.

َتعتبر »مؤّسسة 
الكويت للتقّدم 

الِعلمّي« من أولى 
الُمبادرات القوّية 

على المستوى 
العربّي.. تأّسست 
في العام 1976 

كمؤّسسة خاّصة 
غير ربحّية، تتلّقى 

ُمساَهمة مالّية 
سنوّية بنسبة 

1 % من صافي 
أرباح الشركات 

الُمساِهمة 
الكويتّية
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س في العام1992  66 لنْشر »الثَّقافة العلْميّة«  أ( مدينة العلوم في تونس: ُمتَْحٌف علْميٌّ تأسَّ

ـاًل يْحتوي على »القاِطـرة العلْميّة« و»مْعرض  ُم »المدينة« برنامجاً ُمتََنقِّ بطُـرٍُق تفاُعليّـة. وتَُنظِـّ

الفلـك« وورش علْميّة، كمـا تَُنظُِّم اللّقاءات والّندوات. تُْصِدُر »المدينة« نشـراٍت علْميًّة من أبْرزها 

راسيّة الُمختلفة. هًة للمراحل الدِّ مّجلة »الَمدار«، وتُْنِتُج أقْراصاً مْضغوطًة موجَّ

ـس فـي العام 2007 67، ويُقيُم ورشـاً علْميًّة  ب( قْصر العلوم في مدينة المنسـتير: تأسَّ

راً )في تشرين األّول/  سات التّربويّة، ولقد نَظََّم مؤخَّ وفّعاليّاٍت ثقافيًّة، ويَُنظُِّم زياراٍت إلى المؤسَّ

أكتوبـر2017( نـْدوًة حـول »َدور مراكز ومتاِحف العلوم في نَْشـِر الثَّقافـة العلْميّة في الوطن 

العربّي«68.

سـاُت الُمجتمع المدنّي69 في نَْشـِر الثَّقافة  سـات الُمجتمع المدنّي: تُسـِهُم مؤسَّ ج( مؤسَّ

ـبان والعلْم« - الجْمعيّة التّونسيّة للتّربية  والثّقافة  العلْميْة؛ ومن أبْرزها: الجْمعيّة التّونسـيّة »الشُّ

– الُمنظَّمة الوطنيّة للطُّفولة التّونسيّة - الجْمعيّة التّونسيّة للتَّضاُمن الرَّقْمّي.

3 - االْستراتيجّيات

سات التَّْعليميّة في العالَم العربّي باْستراتيجيّاٍت وُخطٍَط  تَْحَفُل سياساُت التّنمية وُخطَُط المؤسَّ

لَنْشِر »الثَّقافة العلْميّة«، وهي – بالّضرورة - تتماثُل من حيث الرُّؤى المْنشوَدة واألْهداف الُمقرَّرَة 

والوسـائل الُمْقترَحـة والعموميّات المْسـرودة، إالّ أنّها مْحـدودٌة في إطار الِقطَـاع الُمتَبَنِّي لها، 

وتُعانِي من ُضْعِف التَّعاون والتَّنسـيق مع الِجَهات ذات الَعالقَة. ولذا فإّن عدم وجود اْستراتيجيٍّة 

شـاِملٍة وحاكَِمٍة وناِظَمٍة تتولّى التّنسـيق بين ُمْختلف الِقطاعات الَمْعِنيّة يُْعتَبَُر َخلاَلً جوهريّاً في 

االْستراتيجيّات المطْروحة مّما يَُعوُق قُْدرَتََها 

ها في ِسياق هذا البْحث. قَاِت التي سَنْعرُِض ألهمِّ على التَّغلُِّب على الُمَعوِّ

أّمـا االسـتراتيجيّاُت الَمْعِنيُّة بالبْحث العلْمّي واالبْتـكار، فإنّها – بَدورِها - لـم تُْغِفْل التَّطرَُّق 

ياغاِت الُمْعتََمَدِة لــقضايا البْحث  إلـى »الثَّقافة العلْميّة« في إطار العموميّات التي تَْدُخُل في الصِّ

ـياق »االسـتراتيجيّة العربيّة للبْحث  ِة العلْميّة«، وتََقُع في هذا السِّ مَّ واالبْتـكار من باِب »إبْـراء الذِّ

ـراً )آذار/ مـارس2017( »األمانة العاّمة  العلْمـّي والتّكنولوجـّي واالبْتـكار« التي طَرََحتَْها مؤخَّ

لجامعة الّدول العربيّة«، وَجَعلَْت أحد أْهداِفها نَْشَر »الثَّقافة العلْميّة«، وطَرََحْت ُمْقترحاٍت في هذا 

أن70؛ منها:  الشَّ

مدينة للعلوم..العلْم للجميع««، مدينة العلوم، 31.12.2017، ُمتاح على:  66

http://www.cst.rnu.tn/ar/static/aboutUs.

”التّقديم«، قْصر العلوم في المنستير، 31.12.2017، ُمتاح على:  67

http//:www.psm.rnu.tn/ar/accueil-ar.

»األنْشطة العلميّة«، قْصر العلوم في المنستير، 31.12.2017، ُمتاح على:  68

http//:www.psm.rnu.tn/ar/activite-ar/congres-scientifique.

القلق،  أمين  الدكتور  التونسيّة«. موقع  الجمهوريّة  في  والتّقانيّة  العلميّة  الثّقافة  نْشر  »واقع  الهادي،  إسماعيل، محّمد   69

على: ُمتاح   ،31.12.2017

http//:www.kalakamin.com/wa_files/TUNISIE.pdf.

والعلوم،  والّثقافة  للّتربية  العربّية  الُمنظَّمة  واالبْتكار«،  والتّكنولوجّي  العلْمّي  للبْحث  العربيّة  ”االستراتيجيّة   70

على: ُمتاح   ،31.12.2017

 http://www.alecso.org/newsite/201624-56-07-06-04-.htm.

ُتعتبر »مدينة الَملك 
عبد العزيز للعلوم 

والتقنّية« أولى 
الِجهات الحكومّية 
التي أَوَلت الثقافة 
الِعلمّية اهتمامًا 

خاّصًا في الَمملكة 
العربّية السعودّية 
وقامت بالتعاون 

مع وزارة االقتصاد 
والتخطيط في 

العام 2003 بإعداد 
السياسة الوطنّية 

للعلوم والتقنّية
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-  تْعزيُز النَّْشِر باللّغة العربيّة لزيادة“ الُمْحتوى الرَّقْمّي العلْمّي العربّي«. 

-  اْعتمـاُد مواّد تْدريس في الجامعات لمهارات الِكتابة العلْميّة، وذلك في الُكليَّات واألقْسـام 

كُلّها.

-  َدْعـُم أْسـعار الِكتاب للطـالّب والباحثين فـي المجاالت التي تُسـِهُم في عمليّـة“ التّنمية 

الوطنيّة«.

3-1 اْستراتيجّية نْشر الثَّقافة العلْمّية والّتقانّية في الوطن العربّي

نَتَطَرَُّق هنا إلى االْسـتراتيجيّة الوحيدة المطْروحة على ُمْستوى العالّم العربّي، والّصادرة عن 

ـبِْق في ِصياغة  »الُمَنظََّمـة العربيّة للتّربية والثّقافة والعلوم« )أليكسـو( التي كان لها قََصُب السَّ

َمْوِقٍف عربيٍّ تِجاه نَْشـِر الوعي71، حيث  بَاَدرَت »الُمَنظََّمة إلى إْعداد اْسـتراتيجيّة لنْشِر »الثَّقافة 

سـات واألفْراد،  العلْميّـة« في الوطن العربـّي، فقامْت بتصميم اْسـتبيانات لتوزيعها على المؤسَّ

ول العربيّة إلى تقديم تقارير قُطِْريّة، وَعَقَدْت اْجتماعاً - في العام 2002 في القاهرة -  وَدَعت الدُّ

لُمناقشة ما َوردها من تقارير حيث طُرَِحْت سبعة تقارير قُطِْريّة أْغلبها غير ُمْستوفاة من الّناحية 

يّة والَكيفيّة لم تتحّقق، ولم تِجد االْستبيانات اْستجابًة من  المطلوبة72. ولذا، فإّن الُمُسوحات الَكمِّ

ْعف أنَّ االْسـتراتيجيّة لم تتمكَّْن  ول العربيّة«؛ ما يْجعُل أبْرز نقاط الضُّ أْغلـب أعضاء »جاِمعة الـدُّ

من التَّعرُِّف إلى خصوصيّات كُلِّ قُطٍْر على ِحَدة، كما أنّها لم تتمكَّْن من تْحديد المناِفع والِخبرات 

بابيّة التي تُعاني منها قضيّة »الثَّقافة  ول األعضاء؛ وهذا يؤكُِّد حالـة الضَّ الُمْمكـن تباُدلها بين الدُّ

العلْميّـة، وانْعدام - أو ُضْعف - تأصيلها في البنيَة الّسياسـيّة والثّقافيّة واإلداريّة والتّعليميّة في 

الُمجتمعات العربيّة.

ْعف في اإلْستراتيجّيات المطْروحة  3-2 نقاط الضُّ

ْعِف في االْسـتراتيجيّات المطْروحة والَمْعِنيّة بَنْشـِر »الثَّقافة  نَتَطَـرَُّق هنا إلى أبْرز نقاط الضُّ

العلْميّة« في األقْطار العربيّة:

ـياق التّاريخّي أنّه ليـس هناك من َعْجٍز في ِفْكِر »النُّْخبـة العربيّة« عن تْحديد ما -  ُح السِّ يُوضِّ

يجب عمله، ولكّن الَعْجَز هو في عدم كفاءة أسـاليب التّنفيذ وآليّاتها لتأسـيس ثقافٍة واضحٍة 

لدى العاملين في المجاالت العلْميّة والبْحثيّة واإلنْتاجيّة73؛ فأبْرُز اإلْشكاليّات تَتََمثَُّل في ُضْعِف 

ول وصانعي القرار74؛ وهو أْمٌر ناتٌِج عن ُضْعِف  االْهتمام بقضيّة »الثَّقافة العلْميّة« من ِقبَِل الدُّ

تأْصيلها في ِبْنيَِة الّسياسات الثّقافيّة والُمْجتمعيّة والتّنمويّة لتكون ُمتواِفقًة وُمتجانِسًة معها. 

االْسـتراتيجيّاُت المطْروحة مْحدودُة الَموارد المْعلوماتيّة واإلْحصائيّـة والماليّة، وتُعانِي من - 

. ٍة في تَرَْجَمِة األْهَداِف والُخطَِط إلى َواِقعٍ عمليٍّ َعَقبَاٍت َجمَّ

الّثقافة  نْشر  اْستراتيجّية  في:  ومعّوقاتها«،  التّقنيّة  العلْميّة  للثّقافة  الرّاهنة  للحالة  رْصديّة  »دراسة  حسين،  يوسف   71

.467– ص464  ص  س،  م  الخلْفّية(،  )األوراق  العربّي  الوطن  في  والّتقانّية  العلْمّية 

الُمنظّمة العربيّة للتّربية والثّقافة والعلوم، اْستراتيجّية نْشر الّثقافة العلْمّية والّتقانّية في الوطن العربّي، تونس،   72

الُمنظّمة العربيّة للتّربية والثّقافة والعلوم، 2006، ص82.

المرْجع السابق نفسه، ص19.   73

الوطن  في  والّتقانّية  العلْمّية  الّثقافة  نْشر  اْستراتيجّية  بشأن  العربّي  االْجتماع  الّسودانّي،  الوطنّي  التّقرير   74

ص7.  ،2002 والعلوم،  والثّقافة  للتّربية  العربيّة  الُمنظّمة  القاهرة:  العربّي، 

حرصت »المدينة« 
على تقديم 

الَبرامج اإلذاعّية 
م  والتلفازّية، وتنظِّ

سنوّيًا »أسبوع 
العلوم والتقنّية« 
للنوعّية الِعلمّية، 

كما قامت في 
العام 2006 

بتنظيم ُملتقى 
»نحو استراتيجّية 
للثقافة الِعلمّية« 
وعقدت مؤتمرًا 
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سـات الَمْعِنيَّة على ذاتِها، وَهيَْمَنـُة األداء البيروقراطّي عليها75، واقِْتَصارَُها على -  انِْكَفاُء المؤسَّ

بعض الِفئات الُمْستْهَدفَة.

عـدم وجود سياسـاٍت قادرة على توجيـه »الثَّقافة العلْميّـة« وفْق أْهداف واقعيّـة وأولويّات - 

دة، وُضْعُف آليّات التَّرويج. ُمحدَّ

سـات الُقطِْريّـة والعربيّة القادرة على التّنسـيق وتَطْويِر ِخبْراٍت ُمْشـتَرَكٍَة على -  غياُب المؤسَّ

أْصِعَدِة توظيِف الَموارِِد، وتوحيِد الُجُهود، وتباُدِل التَّجارِب.

وريّة، وإْجراء -  سـات الُقطِْريّة والعربيّة القـادرة على التَّقييم والُمراجعـة الدَّ غيـاُب المؤسَّ

راسـات الَمْسـحيّة واإلْحصائيّـة، واْسِتْشـرَاِف الُفـرَِص، وِقيـاِس األنْشـطة وآثارِهـا  الدِّ

الُمْجتمعيّة. 

ُضْعـُف – أو انْعـدام - دور »الِقطَاع الخاّص« و»الُمْجتمع المدنّي« في َوْضعِ إْسـتراتيجيّات - 

»الثَّقافة العلْميّة« وتْفعيلِها.

3-3 عناصر االْستراتيجّية الَقاِبلة للنجاح

ْعف وتجـاوِز العقبات، فـإنَّ هناك شـروطاً يجـب تََوافُرَُها في أيِّ  ِب علـى نقـاط الضُّ للتَّغلُـّ

اْستراتيجيٍّة يُرَْجى لها الّنجاح؛ ومنها:

أْن تكون عربيّة شاِملة، وُمكوِّناً رئيساً من اْستراتيجيّات التّنمية. - 

أْن تقـوم بدراسـة تْفصيليّة للَوْضـعِ الرَّاهـن؛ ففّعاليّاُت »الثَّقافـة العلْميّة« تُعانِي من ُشـحِّ - 

راسـات الُمْستقلَّة التَّقييميّة واإلْحصائيّة؛ ما يُْعتَبَُر من أكْبر الُمعوِّقات  المْعلومات، وانْعداِم الدِّ

أمام ِصياغة أيِّ اْستراتيجيٍّة ذات مْعنى. 

أْن تْسـتفيد من التَّجارِب المحلّية والِخبْرات الُمتواِفرَة، وأْن تكون قَاِبلًَة للتّنفيذ على الُمْستوى - 

الُقطْـِرّي، وذلك عبْر دراسـٍة تْفصيليٍّة لُكلِّ ُمْجتمعٍ وِقطَاع، واالْسـتفادة من المزايا النِّْسـِبيّة 

واإلْمكانات الُمتاحة في كُلِّ دولة. 

َد األْهداف واألولويّات والِفئات الُمْستهَدفَة والوسائل الُمناِسبة لُكلٍّ منها.-  أْن تَُحدِّ

أْن تتمتَّع بالمرونة والاّلمرْكزيّة لتْستوعب ما يَْستَِجدُّ من ظُروٍف وعقبات76. - 

َدٍة ِمثْـل التَّْعليم واإلْعالم -  توسـيُع الُمشـاَركة؛ فتَْفعيُل »الثَّقافة الِعلْميّة« َمُنـوٌط بِجَهاٍت ُمتََعدِّ

والثّقافـة والبْحـث العلْمّي والَمْنظُوَماِت الَمَدنِيّـة والِقطَاِع الخاّص والِجَهاِت الُمْسـتفيدة؛ ما 

يتطلَُّب ُمْستوياٍت ُمْختلفًة من التّْنسيق والتّْخطيط والتَّكاُمل والتّْنفيذ والُمتَابََعة.

تْحديُد الَموارِد الُمتاحة والجْدول الزَّمنّي لُكلِّ برْنامج أو مرْحلة ُمْعتََمَدة77.- 

القياُم بدراساٍت ميدانيٍّة َدوريٍّة لقياِس مدى اإلنْجاز وَحْجِم التَّأثير.- 

ـٌة إلى ِصيَاَغِة -  ُق بالتَّعليم واإلْعالم؛ فالحاجُة ماسَّ أْن تْحتـوي علـى عناصر واِفيٍة في ما يتعلَـّ

»اْسـتراتيجيٍّة ُمتَكاِملَـٍة للتَّْعليـم« ُمرْتبطـة باالْسـتراتيجيّة التّنمويّة العاّمة، حيـث أْصبََحت 

الُمنظّمة العربيّة للتّربية والثّقافة والعلوم، اْستراتيجّية نْشر الّثقافة العلْمّية والّتقانّية في الوطن العربّي، م س،   75

ص83.

محّمد أحمد، »من أجل اْستراتيجيّة عربيّة شاملة وُمتكاملة للعلوم والتّقانة والثّقافة والتّربية من أجل تشييد الُمجتمع   76

العربّي للمْعرفة«، في: اْستراتيجّية نْشر الّثقافة العلْمّية والّتقانّية في الوطن العربّي )األوراق الخلْفّية(، مجموعة 

باحثين، م س،  ص478.

المرْجع السابق نفسه، ص479.   77

اعتمدت تونس منذ 
أوائل التسعينّيات 

الفائتة استراتيجّية 
تهدف إلى دعم 
العمل في مجال 

نْشر الثقافة 
الِعلمّية، كما هدفت 

»االستراتيجّية 
الوطنّية« إلى رفع 
معّدل بّث الَبرامج 

التعليمّية على 
القنوات التلفازّية 
واإلذاعية ونْشر 
الثقافة الرقمّية
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»الثَّقافة العلْميّة« اْمتداداً ضروريّاً للمهارات األسـاس الثَّالث78 )الِقراءة والِكتابة والِحساب(، 

وأْصبََح ُمْصطَلَـُح »َمْحو األميّة العلْميّة« )Scientific literacy( جزءاً أساسـاً في »قاموس 

يات التَّْعليـم في الُمْجتمعات العربيّة؛  التَّْعليـم الُمعاِصـر«. إنَّ هذه الحقيقة هي من أبْرز تحدِّ

ألّن »الثَّقافـة العربيّة« ثقافـٌة أدبيٌّة باْمتياز، ولذا فالطَّريقة التَّقليديّة )االْسـِتظَْهار واالْجِترَار 

يَّة األبْجديّة«  ـِي »األُمِّ والتَّلْقيـن( ما زالـْت ُمَهيِْمَنًة على التَّْعليم. وأّمـا إذا أضْفنا إلى ذلك تََفشِّ

اً وكَيْفاً، واألميّة الثّقافيّة الُمْنتَِشـرَة  فـي الُمجتمعات العربيّة، وتََدنِِّي الُمْسـتوى التّْعليمّي، كَمَّ

في ُصفوِف أنَْصاِف الُمتعلِّمين79، فإنَّنا سـُنْدرُك َحْجَم اإلْشكاليّة التي يُعانِي منها التَّْعليم في 

العالَم العربّي.

3-3-1 ُمْشِكلَُة التَّْعليم

لقـد القْت عمليّة »تطْويـر المناهج وتْحديثها« في العالَم العربّي قَـْدراً كبيراً من االْهتمام كردِّ 

ِفْعٍل على الُمتغيِّرات الخارجيّة، وكُجزْئيٍّة من اإلْصالحات التَّعليميّة، ولكْن َحَدَث ذلك من دون نَظْرٍَة 

ـًة ألْهداِف المناِهج  َشـاِملٍَة للتَّطوير80، ولقد أعطى القائمون علـى المناِهج التَّعليميّة عنايًة خاصَّ

ـْت بالُمرْتََكزَاِت الِمْحَوِريِّة وهـي: )»الَمَناِهُج  دٌة اْهتمَّ ومضاميِنهـا العلْميّة، وظََهـرَْت أدبيّاٌت ُمتعدِّ

ّي«(، وتَطَرَّقَْت  التَّْعليميّة« - »إْعداُد الُمَعلِّم«- »تَْحسـيُن الِبيئة التَّْربويّة«- »براِمُج النَّشـاط الاّلَصفِّ

إلى تْشخيِص حالة تْعليم العلوم وُمتطلَّباتِها، وعلى الّرْغم من ذلك هناك إْحساٌس عامٌّ بعدم الرِّضا 

ة في ما يتعلَُّق بمدى إسـهام »الَمناِهج التّعليميّة« في  عـن ُمْخرََجاِت »العمليّة التَّْعليميّة«، وبخاصَّ

تْنميِة الوعي والبْحث العلْمّي81. كما أنَّ عمليّة »إْعداد الُمَعلِّم« – مثاًل - في حاجٍة إلى جهوٍد لتَتََواَءَم 

مع ُمتََغيِّرَاِت الَعْصِر وثقافِته العلْميّة، وال يْنبغي أْن يَْنَحِصَر هذا األْمُر على »ُمَدرِِّسـي العلوم«، بْل 

عليه أْن يَْشَمَل  كُلَّ شرائِح الُمَعلِّمين، مع إْدراِج العلوم من ِضْمَن عناِصر الثّقافة العاّمة82. 

3-3-2 نقاط القّوة في ُمْستقبل االستراتيجّية

كَّان في العالَم العربّي.-  باب تَُمثُِّل الغالبيّة الُعظْمى من السُّ نِْسبَُة الشَّ

تَْفتَُح وسـائل »التَّواصل االْجتماعّي« و»اإلْعالم الرَّقْمّي« اآلفاق للتَّواُصل واالنْتشـار من دون - 

تَْكلَِفٍة تُْذكَر.

سات األكاديميّة – في العالَم العربّي - بقاِعدٍة علْميٍّة واِسعٍة سواء -  يَْحظَى عدٌد كبيٌر من المؤسَّ

من حيث الكفاءات البشريّة أم التّجهيزات المادِّية؛ ّما سيكوُن له دوٌر فاِعٌل في حالة توظيف 

بْعض هذه الَموارِد في ِخْدَمِة اْستراتيجيّة نَْشِر »الثَّقافة العلْميّة«83. 

78 Bauer, Martin. »The Evolution of Public Understanding of Science – Discourse and Comparative 

Evidence«, LSE Research Online, 4.12.2017, p. 2. Available at:

http://eprints.lse.ac.uk/256401 //The_evolution_of_public_understanding_of_

science_%28LSERO_version%29.doc.pdf.

تْقرير عن اْستراتيجيّة »أكاديميّة البْحث العلْمّي والتّكنولوجيا« لتْحديث برامج الثّقافة العلْميّة والتّكنولوجيّة في مصر.   79

االْجتماع العربّي بشأن اْستراتيجّية نْشر الّثقافة العلْمّية والّتقانّية في الوطن العربّي، القاهرة، الُمنظّمة العربيّة 

للتّربية والثّقافة والعلوم، 2002، ص13.

العلْمّية  الّثقافة  نْشر  اْستراتيجّية  في:  والتّقانيّة«،  العلْميّة  بالثّقافة  التّفاُعليّة  وعالقتها  »الَعولمة  دعبول،  موفّق   80

ص411. س،  م  باحثين،  مجموعة  الخلْفّية(،  )األوراق  العربّي  الوطن  في  والّتقانّية 

إبراهيم الّصفطي، »وسائط نْشر الثّقافة العلْميّة والتّقانيّة.. العرب في الميزان العالَمّي«، في: اْستراتيجّية نْشر الّثقافة   81

العلْمّية والّتقانّية في الوطن العربّي )األوراق الخلْفّية(، مجموعة باحثين، م س، ص327.

الُمنظّمة العربيّة للتّربية والثّقافة والعلوم، اْستراتيجّية نْشر الّثقافة العلْمّية والّتقانّية في الوطن العربّي، م س، ص15.  82

المرْجع السابق نفسه، ص479.  83
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علمّية أخرى
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3-4 اْسِتْشَراُف الُمْستقبل

إنَّ مـا َعانَتْـُه الُمجتمعاُت العربيّة من ُمشـكالٍت اْجتماعيٍّة وسياسـيٍّة واقتصاديٍّة في العْصر 

الحديث 

أدَّْت إلـى انْخفاِض االْهتمـام بـ»الثَّقافة العلْميّة«، حيث تأْتي في َمرْتَبَـٍة ُمتََدنِّيٍَة في أولويّات 

الحكومـات أو الِقطَـاع الخـاّص أو الجْمهور84. ولذا، فـإّن »الثَّقافة العلْميّة« - فـي الُمجتمعات 

العربيّة - ما زالْت ثقافًة هامشيًّة تَْشكُو الُغْربََة واإلقَْصاء، وتَْقبَُع خارِج »الَجَسِد الثّقافّي العربّي«، 

يبة والرَّْهبة والَجْهل؛ فالجهوُد تُبَْذُل بالقليل الُمتاح من اإلْمكانات،  ويتمُّ التَّعاُمل معها بَقْدٍر من الرِّ

وتَْفتَِقـُد التَّرويج واالنْتشـار، وتُعانِي مـن االرْتجال والَعْشـوائيّة ونُْدرَِة – أو انْعـدام - البحوث 

راسات التّقييميّة. والدِّ

واليـوم يُواِجُه اإلنْسـان العربّي معـارك مصيريّة على ُمْختلـف الجبهات؛ فُمْشـكالُت الَفْقِر 

ياسيّة، تتفاقَُم في المْنطقة،  والبَطَالَة، وتََدْهُوُر الخدَمات، واالْضِطرَابَاُت الُمجتمعيّة، والتَّوتُّراُت السِّ

حيُّة األولى.  وستكوُن قضيّة »الثَّقافة العلْمية« – كالعادة - هي الضَّ

دٍة تُْعَنى بالجوانِب التَّفصيليّة والُقطْريّة، وتَْستَِنُد  ولذا فإنَّ غياب اْستراتيجيٍّة عربيٍّة شاِملٍة وُموحَّ

ْعِب تَخيَُّل تَغيٍِّر ذي باٍل على الَمْشـَهِد في الُمْجتمعات  إلى »إرادة سياسـيّة« جادَّة، يَْجَعُل من الصَّ

العربيّة. هذه الحقائق تؤكُِّد أنَّ »اْسِتْشـرَاَف الُمْسـتقبل المْنظور« يَُشـوبُُه الكثير من الَحَذر؛ فِمن 

شروط التَّفاؤل بَحرَاٍك ُمثِْمٍر واِسع، في تْعزيِز »الثَّقافة العلْميّة« ونَْشرِها، التَّغلُُّب على ما يلي:

طرائُِق التَّفكير على ُمْختلف الُمْستويات، ابْتداًء من أْصحاب القرار، وُمروراً بالطَّبقة التَّنفيذيّة، - 

ياٌت ليسـْت َهيَِّنة، وهذا يتطلَُّب اْهتماماً واِسـعاً  وانْتهاًء بالجْمهور بُمختلف ِفئاته؛ وكُلُّها تحدِّ

َقٍة اْجتماعيٍّة ونْفسـيٍّة وثقافيّـٍة واقتصاديٍِّة وِفْقِهيٍّة  بقضيّـة التَّأْصيل، وإْجرَاَء دراسـاٍت ُمَعمَّ

وتْشريعيٍّة وغير ذلك مّما يتفاعُل ويُؤثُِّر على اإلنْسان العربّي. 

ُضْعُف التّمويل.- 

خضوُع عمليّة اْختيار القيادات العلْميّة والثقافيّة والتّعليميّة الْعتباراٍت سياسيٍّة أو شْخصيّة.- 

ْعُف اللّغوّي العاّم.-  الضُّ

ُمْشكلُة »الُمْصطَلَح العلْمّي«، وعقبات إشاعته وتوحيده بين األقْطار العربيّة. - 

ية في قضيّة تْدريس العلوم باللّغة العربيّة في الجامعات.-  عدُم الجدِّ

صات الِعلْميّة عن الُمَشاَركَِة في نَْشِر »الثَّقافة الِعلْميّة«. -  ُعزُوُف أْصَحاِب التّخصُّ

نُْدرَُة الكوادر البشـريّة القادرة على التَّعاُمل مع مفاهيِم »الثَّقافة العلْميّة« ووسائلِها وأْهداِفها - 

على ُمْختلف األْصعدة. 

يجّي الجامعات.-  يجّي الُكليّات العلميّة إلى إْجمالي خرِّ انِْخَفاُض النِّْسبَة بين خرِّ

ُعزُوُف »الِقطَاع الخاّص« و»الُمجتمع المدنّي« عن َدْعِم مجاالت التّثقيف العلْمّي واالْسـتثمار - 

في البْحث العلْمّي. 

 ُضْعُف التَّفاُعل األكاديمّي والثّقافّي مع مْفهوم »الثَّقافة العلْميّة«، وقضايا تأْصيلِه في الفْكر - 

أن. راسات في هذا الشَّ والثّقافة والُهُموِم العربيّة، ونُْدرَُة البحوث والدِّ

هشاشـة البنيَـة التَّْحِتيّـة فـي العالَـم العربّي مثـل المتاِحـف العلْميّـة والبرامـج اإلْعالميّة - 

والِمْهرََجانَاِت 

وغيرها. 

المرْجع السابق نفسه، ص64.  84
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الثقافة والتوّجهات 
الِعلمّية الُمتاَحة

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدم االلتزام بُمتطلَّباِت البرامج وِصيانِتها وُمتابعِة تفاِصيلِها؛ فعلى سبيل المثال قام الباحُث - 

سـاٍت مْشـهورٍة طَلَباً لبْعض المْعلومـات، ولم يَتَلَقَّ  باالتِّصال بسـتَّة مواقع إلْكترونيٍَة لمؤسَّ

الباحث رَدَّاً من أيٍّ منها!

ا َسـبََق من عقبات - أّن »اْسِتْشـرَاَف الُمْسـتقبل« تَْغلُُب عليه َمْسـَحُة التَّشـاؤم،  يَتَبَيَّـُن - ممَّ

ٌة من ُمْختلف الِقطَاعات  يات؛ ولذا فإّن المطلـوب جهوٌد َجمَّ ويُواِجـُه الكثير من الُغموِض والتَّحدِّ

ياسـّي«، للخروِج بها من اإلطار النُّْخبوّي المْحدود إلى  والُمْسـتويات، وليس أقلُّها »الُمْستوى السِّ

يّة في أنْشـطة »الثَّقافة العلْميّة«،  فضـاءاِت الُمجتمع الُمتنوِّعة، كما أنَّه إلى جانب اإلضافات الَكمِّ

ى َدوُر »الثَّقافة العلْميّـة« وأهميّتُها في طَْرِح  يْنبغـي التَّركيُز على »عمليّـة التّأْصيل« حتى يَتََجلَـّ

ـراِت التي قد تُْحِيي قَْدراً  الحلول لُمْشـكالت »التّنمية« وتْحقيق »َمْنظوَمة األْمن«. وأّما أبْرُز المؤشِّ

مـن التّفاؤل فهو َدوُر »اإلْعـالم الرَّقْمّي« الُمتزايد في التّفاُعالت والتّعاُمالت على ُمسـتوى العالَم 

العربّي. 

3-5 اإلْعالُم الرَّْقمّي

، اقْتصاديّاً وسياسـيّاً وُمْجتمعيّاً وثقافيّاً؛  يتنامى َدور »اإلْعالم الرَّقْمّي« على ُمْسـتوًى عالميٍّ

فقـد َجلَبَْت »َشـبََكُة اإلنترْنـت« معها »الِعلْم المْفتـوح«؛ ما َمهََّد الطّريق إلى التَّعـاون الّدولّي في 

البحـوث على اإلنترْنت؛ وبََرَز »التَّْعليم المْفتوح« مع تطوُِّر وزيـادِة أْعداد البرامج التّعليميّة التي 

ـائدة في العالَم  ُمَها الجامعات بصورٍة ُمباشـرةon line( 85(. ولذا فإنّه، في ِظلِّ الظُّروف السَّ تُقدِّ

العربّي، تَْكُمُن الُفرَْصُة األكْبر للنَّشاط التّوعوّي العلْمّي في مجال »اإلْعالم الرَّقْمّي«، وذلك لمزاياه 

دة، ومنها:  الُمتعدِّ

- انْخفاُض التَّْكلفة - ُسـرعُة التَّداول - سـهولُة الحصول على المْعلومات وتْخزينها وتباُدلها 

دة - إتاحُة المؤتمرات اإللكترونيّة  ية التّفاعليّة - الجاذبيّة في تضمين الوسـائط الُمتعدِّ – الخاصِّ

ـماُح  صة والعاّمة - السَّ ومجموعـات الُمناقَشـة - التّأسـيُس الُمتنامي لقواِعد البيانـات الُمتخصِّ

خصيّة الُمباشرة - توسيُع دائرة التَّنافُس.  للتَّْعبيرات الشَّ

تُِشـيُر التقارير86 إلى النموِّ في عدد ُمْستخدمي »َشـبََكُة اإلنترْنت« في العالَم العربّي، والذي 

يُتََوقَُّع أْن يَبْلَُغ نحو 226 مليون ُمْسـتخدٍم بحلول العـام 2018؛ لذا فإنَّ »اإلْعالم الرَّقْمّي« يُْمِكُن 

الًة في نَْشـِر »الثَّقافة العلميّة« وتوسيعِ نِطاقاتِها، وإتاحِة فُرَِص التَّعلُّم عن بُْعٍد،  أْن يكون أداًة فعَّ

والُمْختبـرات االفْتراضيّـة والّصحافة العلْميّة اإللكترونيّة. من الُمهمِّ – إذاً - تْحفيُز هذه الوسـيلة 

. ومن األمثلـة الّناجحة - عربيّاً – »بْنك المْعرفة  اإلْعالميّة وتطْويرُها وتقييُم أدائِها بشـْكٍل َدوريٍّ

المصرّي« حيث شهد العام األّول إلطاْلِقه أكثر من 70 مليون عمليّة بْحث، ما أْسَفَر عن 40 مليون 

عمليّة تْنزيل للملّفات، و250 ألف عمليّة تْسجيل لِحسابات ُمْستخدمين في موقع البْنك87. 

ُمنظّمة األمم المتّحدة للتّربية والعلْم والثّقافة، تْقرير اليونسكو للعلوم.. حّتى عام 2030 )ُملّخص تْنفيذّي(، م س،    85

ُمتاح على:

http//:unesdoc.unesco.org/images235407/002354/0023/A.pdf.

»تْقرير حديث: ارْتفاع ُمْستخِدمي اإلنترْنت«، وزارة االتّصاالت وتْقنية المْعلومات، 4.12.2017، ُمتاح على:  86

http //:www .mcit .gov .sa /Ar /Communication /Pages /ReportsandStatistics /Tele -

Reports .453 _22061437 -aspx .

»نبْذة عن بْنك المْعرفة المصرّي«، Discovery Education، 4.12.2017، ُمتاح على:  87

http//:discoveryeducation.ekb.eg/about-ekb.
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وعلى الّرغم من مزايا »اإلْعالم الرَّقْمّي«، إالّ أّن هناك َعَقبَاٍت وَمَحاِذير88 ، 89يْنبغي التَّعاُمل معها 

هات االْستهالكيّة، والنَّزََعات الغريزيّة والتَّرفيهيّة،  مثل إْشكاالت األميّة األبْجديّة والثّقافيّة، والتَّوجُّ

ْدقيّة؛ َما يُؤثُِّر على فّعاليّة »اإلْعالم الرَّقْمّي  وانْتهاك حقوق النَّْشـر والِملْكيّة الِفكريّة، ودرجـة الصِّ

ـه الثَّقافّي العلْمـّي، وَدْعِمِه  العلْمـّي« في غيـاب جهوٍد ُمَكثََّفـٍة لتالِفي الّسـلبيّات وتْعزيِز التَّوجُّ

بالوسائل التّقليديّة في نَْشِر »الثَّقافة العلْميّة«.

ومن أبْرز إْسهامات »اإلْعالم الرَّقْمّي« – إذا ُوظَِّف توظيفاً َسديداً – ما يلي90:

لـ»َشـبََكِة اإلنترْنت« َدوٌر حاِسـٌم في تْذليِل عقبات تأْسـيس »الُمْصطَلَـح العلْمّي« وتوحيده، - 

حيث تُتيُح الُفرَْصَة لتْنسـيِق الجهود، وتْعميِم الفائدة، وتوسـيعِ دائرة انْتشار الُمْصطلحات، 

وتأسيِس المعاِجم اإللكترونيّة.

تُِتيُح »َشبََكُة اإلنترْنت« فُرََص »التَّرَْجَمة اآلليّة« التي ما زالْت مْحدودة النَّجاح لُصعوباٍت تَِقِنيٍّة - 

ولَُغِويٍّة، إالّ أنّها - في بعض الحاالت - تَُقلَُّل من الجْهد اإلنْسانّي المطْلوب.

4 - توصيات

عند رُُسـوِخ الَقَناَعِة الَجازَِمِة بخطـورِة »األميّة العلْميّة« على الُمْجتمعـات العربيّة، فإّن األْمَر 

« َحازٍِم وَشـاِمِل يَْكُمُن في ُصلِْب الـرُّؤى التَّنمويّـة، ويتطلَُّب تْفعيل  يْحتـاُج إلـى »قراٍر سياسـيٍّ

التّوصيات التّالية كآليّاٍت الْستراتيجيٍّة عربيٍّة شاِملة:

تأْسـيُس هيئاٍت قُطِْريٍّة وإقْليميٍّة للقيام بَشـْكٍل دوريٍّ بإْجراءاِت الرَّْصد والتّقويم والتّنسيق   .1

والُمتابعـة في مـا يتعلَُّق بفعاليّـات »الثَّقافة العلْميّـة« ونتائِجها وُمْسـتوياتِها وُمَعوِّقاتِها، 

وإْخضاعها لمقاييس دقيقة، والقيام بتْعميم التَّجارِب النَّاجحة، وإْجراء البحوث الُمْشتركة.

وليّة ذات الَعالقة.  التَّعاوُن مع الهيئات العالَميّة والجمعيّات الدَّ  .2

َجْمُع المْعلومات والبيانات عن الّدول العربيّة على الُمْستوى التّعليمّي واإلْعالمّي والُمْجتمعّي   .3

وتْحليلُهـا، والُخلُوص إلى رؤيٍة ُمْشـتركٍة حول »الَحـدِّ األْدنَى« الاّلزم تْعميمـه من »الثَّقافة 

رَائِِح الُمْختلفة في ِسياقاٍت ثقافيٍّة وُمْجتمعيٍّة وتْنمويّة. العلْميّة« بين الشَّ

إْعَداُد قاِعدة بيانات تْفصيليّة للِخبْرات والكفاءات، وتوظيُفها في رؤيٍة شاِملٍة للوطن العربّي،   .4

وتباُدُل المواّد الخاّصة بتبْسيط العلوم والتّقنية.

َوْضُع سياسـاٍت فـوق ِقطَاعيّة تَُمكِّـُن من العمل الُمْشـتَرَِك والتّْنسـيِق الّدائِم بيـن ُمْختلف   .5

الِجَهـاِت الَمْعِنيَّة مثل الِقطَاع العاّم واإلْعالم والِقطَاع الخاّص والمْنظومات المدنيّة والِقطَاع 

األكاديمّي. 

التَّرْكيـُز علـى »ثقافة الطِّْفـل«، وتَطْويُر َمـَدارِِك األطْفال لتْسـهيِل انْدماجهم فـي »ُمْجتمع   .6

المْعرفة«. 

ْخِل القومّي ألنْشـطة »الثَّقافة العلْميّة«، ويُْمِكُن دراسة  تْخِصيُص نِْسـبٍَة مئويٍّة ثاِبتٍة من الدَّ  .7

م العلْمّي« في الكويت. سة التَّقدُّ تَْجِربَِة »مؤسَّ

تَْنِميَُة »الّسياحة العلْميّة والتّقنيّة« بين األقْطار العربيّة وعلى ُمْستوى العالَم.  .8

سليمان العسكري، »الوسائط الجديدة في نْقل الثّقافة«، م س.  88

التّقرير العالمّي لليونسكو، من ُمجتمع المْعلومات إلى ُمجتمعات المْعرفة، م س، ص57.  89

وجدي سواحل، »دور التّقانات الرّقميّة واالتّصاالت في نْشر الثّقافة العلْميّة والتّقانيّة«، في: اْستراتيجّية نْشر الّثقافة   90

العلْمّية والّتقانّية في الوطن العربّي )األوراق الخلْفّية(، م س، ص ص245 – ص249.

ُيواِجه اإلنسان 
العربّي َمعارك 
مصيرّية على 

مختلف الجبهات: 
الفقر والبطالة، 
تدهور الخدمات، 

التوّترات 
السياسّية، 

االضطرابات 
المجتمعّية.. 

وستكون قضّية 
الثقافة الِعلمّية 
- كالعادة - هي 
الضحّية األولى
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تَْعِزيُز براٍمج إْعَداِد جميع الِفئات الَمْعِنيّة بالتّوعية العلْميّة91.  .9

سات الُمْجتمع المدنّي للُمشاَركة الَفاِعلة، ويَْشَمُل ذلك تْقديم  تَْشـِجيُع الِقطَاع الخاّص ومؤسَّ  .10

ريبيّة والُمْشتريات الحكوميّة وغير ذلك )تَْجِربَُة الّصين(. الحواِفز عبْر التّْسهيالت الضَّ

تَْشـِجيُع أنْشـطة »اإلْعالم الرَّقْمّي« وانْتشـارها وتْحفيزها – تَِقِنيّاً وَمْضُمونَاً -، وَدْعُم براِمج   .11

إثْرَاِء »الُمْحتوى الرَّقْمّي العربّي«.

نوّي ألفْضل الَمواقع العربيّة العلْميّة عبْر َمعايير موضوعيّة، وتَْخصِيُص جوائز  االْخِتيَاُر السَّ  .12

ُمْجزية.

تَْوِسـيُع البنيَة التَّْحِتيَّة لـ»َشبََكِة اإلنترْنت«، وتَْخِفيُض كلَْفِة االْشتراك للُمَساَعَدِة في انْتشارِها   .13

في المناِطق النَّائية، وبين الِفئات األقَلِّ َحظّاً.

راساِت والبُحوث الَمرِْجِعيّة والميدانيّة والتّأْصيليّة في ما يَتََعلَُّق بـ»الثَّقافة  االْهِتَماُم بإْعَداِد الدِّ  .14

العلْميّة«، وتَْخصيص جوائز لألْعماِل الُمتََميِّزة.

َضـُرورَُة التّعاُمِل مع فعاليّـاِت »الثَّقافة العلْميّة« كُمْنتََجاٍت تَتَطَلَُّب التَّسـويق المْدروس عبْر   .15

ُخطٍَط تْرويجيٍّة ُمْجتمعيٍّة َحاِذقَة. 

ِه لتْفعيِل هذه التَّوصيات؛ وهما:  في ضوء ما سبق يْنبغي التَّمييُز بين ُعْنُصَرين عند التًّوجُّ

ُه الِجَهات التَّْنفيذيّة الحكوميّة المْسؤولة عن التَّْعليم والثَّقافة واإلْعالم  1. ُعْنُصُر التَّْنفيذ: تَتَوالَّ

سـات  والبْحـث العلْمّي، وتلك القـادرة على توليد فُـرَِص التَّعاون مع »الِقطَاع الخاّص« و»مؤسَّ

الُمْجتمع المدنّي« وتْنظيم ُمبادراتِها.

2. ُعْنُصُر التَّقييم والتَّنسيق: يُوكَُل إلى ِجَهاٍت ُمْستِقلٍَّة ذات اْهتماماٍت ثقافيٍّة وتْنمويٍّة مثل 

سـة العربيْة  سـة الِفْكر العربّي«، و»المؤسَّ »الُمنظَّمة العربيّة للتَّربية والثَّقافة والعلوم«، و»مؤسَّ

للعلوم والتّكنولوجيا«.

الُمنظّمة العربيّة للتّربية والثّقافة والعلوم، اْستراتيجّية نْشر الّثقافة العلْمّية والّتقانّية في الوطن العربّي، م س،   91

ص16.
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اللغة ركيزة قيام مجتمع معرفّي عربّي

العربّية ومردودها على البحث والتطوير

د. محّمد مراياتي
ُمستشار إقليمّي وخبير في العلوم والتقنيّة للتنمية الُمستداَمة في األُمم المتّحدة – سورية

 

تشـهد المجتمعات عالَميّاً تغيّراً جذريّاً في أوجه أنشـطة الحياة كافّـة، وبخاّصة االقتصادية 

ور  واالجتماعيـة والثقافيـة. وتلعب المعرفـة، بما فيها فعاليّـات البحث والتطوير واالبتـكار، الدَّ

المركـزي في هذا التغيير. ويُطلَق علـى المجتمع الجديد الّناتج عن هذه التغيّرات اسـم المجتمع 

المعرفـي. يتّصف هذا المجتمع ببيئة اقتصادية واجتماعيـة وثقافية جديدة تتغيّر فيها هيكليّات 

أنشـطة المجتمـع ومحتوياتهـا، ويأتي هذا كلّه عـن تغيّر في طريقـة توليد المعرفـة وحْفظها 

وُمعالَجتها ونَْشـرها واسـتخدامها، وكذلك عن التغيّر في تعامل الفرد والمجتمع مع المعرفة ومع 

المعلومات. ومن المفيد تدقيق الُمصطلَحات الُمستخَدمة في هذا المجال تدقيقاً ِعلميّاً قبل الخوض 

فيه. فالمجتمع المعرفي: هو المجتمع الذي يُوِجُد المعرفة ويَنشرها ويَستثمرها من أجل ازدهار 

الُمواِطن ورفاهيّته، أي تحسـين نَوعية الحياة ورفْع مستوى المعيشة الشكل ) رقم 1(1، وتلعب 

المعرفـة واللّغـة فيـه َدوراً أكبر من أّي وقٍت مضى في تاريخ البشـرية. االقتصـاد القائِم على 

المعرفة2: هو االقتصاد الذي تُسِهم فيه عمليّة إنتاج المعرفة واستثمارها بصورة كبيرة في النمّو 

االقتصـادي وفـي تكويـن الثـروة، وتُمثِّل 

تقنيّة المعلومات أداته الرئيسة، ويكون فيه 

رأس المال البشـري النـواة من خالل قدرة 

اإلنسـان على االبتكار وعلى اإلبداع وتوليد 

أفكار جديدة واسـتثمارها وتطبيق التقنيّة 

واكتسـاب مهارات جديدة وُممارستها. أّما 

اقتصاد المعرفة: فهـو جزء من االقتصاد 

القائِم عل المعرفة، وتمثِّل المعرفة السـلعة 

أو الخدمة الُمتداَولة فيه، وتلعب اللّغة أيضاً 

َدوراً محوريّـاً فيه.  واالقتصـاد الرقمّي، 

ويشـمل اقتصـاد اإلنترنـت: هو جـزء من 

اقتصاد المعرفة، وتكون السلعة أو الخدمة 

ـدة بشكٍل رقمّي وليس  الُمتداَولة فيه مجسَّ

المصدر وزارة االقتصاد والتخطيط، الَمملكة العربيّة السعوديّة.  1

وحدة التخطيط االقتصادّي الماليزيّة.  2

مستوى
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ُف جزءاً من المجتمع  باألشكال الماّدية المألوفة. وأخيراً،  فإّن ُمصطلح مجتمع المعلومات يوصِّ

الَمعرفي الذي يسـعى إلى جْعل المعلومات متوافرة ألفراد المجتمع، ويعمل على تزويد التقنيّات 

والبنية التحتيّة )التجهيزات( الضرورية لذلك، وعلى إيجاد ثقافة ُمشـارِكة، فضالً عن التطبيقات 

المعلوماتية )معلومات واتّصاالت( وتطويرها. 

ومن المسـلّم به أّن إيجاد المعرفة أو توليدها ونشـرها واستثمارها يرتكز أساساً على أنشطة 

البحـث والتطويـر واالبتكار التي تَُعـّد مركزية في تحقيق ذلك. وإذا لم يتـّم هذا كلّه بلغة القوى 

العاِملة، وإذا لم توَجد المعرفة بلغة القوى العاِملة، فلن يجري هذا التحّول المنشود إلى المجتمع 

المعرفي، أي أنّنا نَشـهد تعاظُماً لَدور اللّغة اقتصاديّاً واجتماعيّاً. فقد باتت المنظومة االجتماعية 

Social System   تعتمد أكثر على تطّور منظومة التنمية Development System التي ترتِكز 

 Innovation Systemبَدورهـا اآلن، وأكثر مّما مضى،على منظومة البحث والتطويـر واالبتكار

الشكل )رقم 2(.

سيُعالِج القسم األّول من الورقة البنود التالية: اللّغة ونْقل المعرفة، ومنها الترجمة والتعريب 

والمقدرة على اسـتيعاب المعرفة؛ ثّم اللّغة ونْشـر المعرفة من خالل التعليم والتدريب؛ وبالتالي 

اللّغـة وإنتاج المعرفـة عبر البحث والتطوير؛ ورابعاً اللّغة واسـتثمار المعرفـة بتطوير االبتكار 

وإطـالق الشـركات الناشـئة؛ وأخيـراً اللّغـة وإدارة المعرفة في قطاعـات التنميـة االقتصادية 

واالجتماعية المختلفة.

أّما القسـم الثاني فسـيتطرّق إلـى َدور اللّغة في التنمية الُمسـتداَمة، وذلـك من خالل نظرة 

قة إلى َدور اللّغة في التنمية االقتصادية، فيشرح َدور اللّغة في االقتصاد وفي نمّوه، وَدورها  معمَّ

في الصناعات اإلبداعية ونظريّات اللّغة  واالقتصاد.

وتسـتعرض الورقـة في القسـم الثالث الوضـع العربي الرّاهـن بما يتضّمـن قضايا البحث 

والتطويـر الشـائكة، وغيـاب النواتج واآلثار الملموسـة علـى التنمية االقتصاديـة واالجتماعية 

والثقافيـة، وموقع اللّغة العربية على الصعيد العالمي. وبهذا الصدد سـتتناول الورقة جملة من 

المجتمع الَمعرفّي 
هو المجتمع 
الذي يوِجد 

المعرفة وَينشرها 
وَيستثمرها 

من أجل ازدهار 
الُمواطن 

ورفاهّيته، أي 
تحسين نوعّية 
الحياة ورفع 

مستوى المعيشة
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منظومة البحث
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ال يُمكن للتنمية إاّل أن تُبنى على ثقافة المجتمع ولغته شكل رقم 2
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القضايا المحورية، مثل: عزوف الجامعات الِعلمية عن استعمال اللّغة  العربية وآثاره االقتصادية؛ 

وبعـض مجاالت البحـث والتطوير واالبتكار في اللّغة العربية؛ وَمالمـح وْضع البحث والتطوير 

باللّغة العربية؛ وأخيراً اللّغة العربية والتحّول الرقمي.

أّما القسم الرابع من الورقة فسيتناول الَمشاهد المنشودة والمرجوَّة للّغة العربية في مجاالت 

العلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير. وذلك عبر ُمناقشـة عدد من القضايا، من أبرزها: فقدان 

السياسـة اللّغويـة في الـدول العربية وفقدان خطـط التنفيـذ؛ وقضيّة اتقان اللغـات األجنبية 

وفصلهـا عن التعليم بها؛ ومسـألة عدم وجـود المعرفة بلغة القوى العاِملـة العربية )المحتوى 

وقضيّة الترجمة(؛ وكذلك ضعف وجود الُمصطلَح الِعلمي والتكنولوجي للمجتمع وقواه العاِملة؛ 

وموضوع النشر باللّغة العربية واإلنكليزية.

كمـا تقّدم الورقة أيضاً اسـتعراضاً ألبـرز القضايا التي ال بّد للسياسـات والخطط والبرامج 

التي توضع من أجل بناء اقتصادات المعرفة من التصّدي لها، بحيث تقوم اللّغة العربية باألدوار 

المنشودة لها في استكمال بناء اقتصادات المعرفة، والسبل التي ال بّد من استخدامها في ُمتابَعة 

التقّدم الُمحرز، والمعايير المثلى التي ينبغي استخدامها بهذا الصدد.

القسم األّول:

اللّغة ونْقل المعرفة ونْشرها وإنتاجها واستثمارها وإدارتها

البحـث والتطويـر واالبتكار هـي المصدر الرئيس لنمـّو المعرفة، والمعرفـة هي من أهّم 

مكّونات »األصول غير الماّدية« أو رأس المال البشـري لدى المجتمعات كلّها واالقتصادات كلّها. 

واللّغة هي وعاء المعرفة. ويشـهد العالَم خالل العقـود األخيرة تعاظماً لَدور المعرفة في عمليّة 

التنمية لم تعشه البشرية من قبل، حيث يجري التحّول نحو المجتمع الَمعرفي، لذلك فقد أصبحت 

اللّغة تلعب َدوراً متزايداً في عملية نْقل المعرفة ونْشرها وإنتاجها واستثمارها وإدارتها. 

1 - أنواع اللّغة ووظائفها التنمويّة ورأس المال البشرّي

إّن »رأس المال البشـري« يوازي اقتصاديّاً »رأس المال الماّدي«، وتُعّد عائدات االستثمار في 

كلٍّ منهما أساساً للنمّو. وإّن تعلُّم اللّغة الِعلمية والتكنولوجية بالعربية وُممارستها هو رأُس ماٍل 

بشري. وَدور اللّغة في االقتصاد يوازي َدور النقد فيه كما سنرى الحقاً.

عنـد النَّظر فـي األهّمية االقتصادية للّغة، ال بّد من التمييز بين مسـتويات عّدة أو أنواٍع للّغة. 

فِمـن هذه المسـتويات واألنواع ما يَُعّد، من وجهـة النظر االقتصادية، رأس ماالً بشـريّاً له عائد 

اقتصـادي ويـؤّدي َدوراً فـي النمّو االقتصادي، ومنها ما يَُعّد اسـتهالكاً ثقافيّـاً، ومنها ما هو 

ُمكَتَسب طبيعي ال أثر له في النمّو االقتصادي.

نميّز في ما يلي بإيجاز بين المستويات واألنواع التالية:

اللّغة الوطنية، وهي تُكتَسب وفق مستويَين: 1-

أ – اللّغة العاّمة، التي يتعلّمها الفرد في البيت بهدف التواصل العادي، وهي ُمكتَسبة؛

ب - اللّغـة الِعلمية والتكنولوجية ومنها اللّغة الوظيفيـة، التي نتعلّمها اختياريّاً وفق قرارات 

فردية وحكومية، وتُعّد زيادًة في رأس المال البشري للفرد وللمجتمع؛

اللّغة الثانية األجنبية، يُمكن اكتسابها أيضاً وفق مستويَين: 2-

أ - اللّغـة العاّمة، التي يتعلّمهـا الفرد بهدف الترفيه والثقافة والسـياحة )وتَُعّد في معظمها 

استهالكاً(؛

كثيرة هي الدول 
التي تنّبهت إلى 

أهّمية الّدور 
االقتصادّي للّغة.. 

واستثمرته، 
ومن األمثلة 

العاَلمّية على قيام 
تكّتالت اقتصادّية 

وسياسّية وثقافّية 
وإقليمّية َمبنّية 

على اللّغة، تكّتالت: 
الكومنولث 

والفرنكوفونّية 
واللّغة اإلسبانّية 
والجامعة العربّية
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ب – اللّغـة الِعلميـة والتكنولوجيـة، التي يجـري تعلُّمهـا اختياريّاً من قبل الفـرد ومن قبل 

الحكومة، وتُعّد زيادة في رأس المال البشري، وتؤّدي إلى نموٍّ اقتصادي.

إذاً فاسـتعمال اللّغة الِعلمية والتكنولوجية من قبل القـوى العاِملة باللّغة الوطنية، ومن قبل 

فئـة من القوى العاِملـة باللّغة الثانية إضافًة إلـى اللّغة الوطنية، يعّدان َخياَريـن ُمتاَحين للفرد 

وللحكومة )أو المجتمع(، ويحتاجان إلى استثماٍر مالي، ويُعتبران زيادة في رأس المال البشري.

إّن رأس المال البشري هذا يزداد وينمو بالُممارسة واالستعمال، على عكس رأس المال الماّدي 

الذي يُستهلك باالستعمال مع الزمن.

إّن اسـتعمال اللّغة الِعلمية والتكنولوجية ضروري لكّل القطاعات اإلنتاجية والخدمية، ولكن 

بدرجات ُمتفاوتة من قطاٍع إلى آخر. والجدير بالذكر أّن هناك قطاعات إنتاجية وخدمية شـديدة 

االعتمـاد على اللّغة )intensive Language( وال بّد من العمل فيها واسـتثمارها اقتصاديّاً للّغة 

ه االقتصاد نحو االقتصاد القائِم على المعرفة.  األم. وتـزداد هذه القطاعات عدداً وأهّمية مـع توجُّ

ومـن أمثلة هذه القطاعـات: التعليم واإلعالم، والدعاية، والنشـر، والطّب، والتسـلية، والخدمات 

االستشارية، وتكنولوجيا المعلومات، واإلنترنت...

2 - وظائف اللّغة في النمـّو االقتصـادّي

يُعّد اسـتعمال اللّغة بمردوٍد جيّد وكفاءة عالية أساسـيّاً لتحقيق النمـّو، وضروريّاً في عمليّة 

التنمية االقتصادية واالجتماعية، وذلك ألّن للّغة وظائَف مهّمة منها )أنظر اإلطار رقم 1 والشـكل 

ر اللّغة تبادَل المعرفة والخبرة ونقلَهما بين أفراد المجتمع ومؤّسسـاته؛ وهي  رقـم 4(: أّوالً تُوفِـّ

وسـيلة التواصـل بين أجزاء منظومـة الِعلم والتكنولوجيـا أو مركّبات النظـام الوطني لإلبداع، 

َق تبـاُدُل األصول غير الماّدية فـي االقتصاد إذ يحقِّق  فهـي كالمـال أو النقـد؛ إذا ما توافَر تحقَّ

المال تباُدل األصول الماّدية أو السـلع. تقوم اللّغـة إذاً، من وجهة النَّظر االقتصادية، بـ )وظيفة 

communicate(، أنظـر الشـكل )3( و)4(. ثانياً: يحقِّـق إتقاُن القوى العاِملـة للّغة الِعلمية 

والتكنولوجيـة نْقـَل التكنولوجيا للمجتمع من َمنابعها العالَمية )وظيفـة translate(. ثالثاً: إّن 

العمل الُمشترَك الُمنِتج والفّعال في المكتب والمصنع والحقل يحتاج إلى لغٍة ِعلمية وتكنولوجية 

حيّة. وإّن العمل الُمشترَك والتعاون من ضمن األّمة يؤّدي إلى زيادة دخل الجميع، وهذا ال يتحقَّق 

إال باسـتعمال اللّغة الوطنية)وظيفة cooperate(. رابعـاً: إّن تعلّم الِعلم والتكنولوجيا والتدرُّب 

عليهمـا، وتحويـل هـذه المعرفة إلى خبـرات وإلى أفعال وُمنتجـات وخدمات، يحتـاج إلى لغٍة 

بقاء اللّغة مرهون 
بما ُيتداول فيها 

من إبداع وابتكار 
ِعلمّي وتكنولوجّي 

وثقافّي، وهذا 
كلّه يستدعي 
اختيار دعم 

الترجمة الِعلمّية 
والتكنولوجّية إلى 
العربّية، ويستدعي 

تعليم العلوم 
والتكنولوجيا 

باللّغة العربّية، 
حّتى تبقى إحدى 
اللّغات العالمّية 

الحّية

استعمال اللّغة بمردوديّة عالية مهّم للتنمية لألسباب التالية:

تؤّمـن اللّغـة تبـادل المعرفة والخبرة أي األصـول غبر الماّدية فـي المجتمع وبين مركّبـات منظومة الِعلم   •

.)Communicate( والتكنولوجيا

نقـل التكنولوجيـا للمجتمع )قواه العاِملـة( من منابعها يحتاج إلـى إتقان هذا المجتمع لغـة التكنولوجيا   •

 .)Translate(

العمـل الُمشـترَك الُمنتج والفّعـال في الَمكتب والمصنع والحقـل، يحتاج إلى لغٍة ِعلميّـة وتكنولوجيّة حيّة   •

)Cooperate(. إّن تباُدل المعلومات الِعلميّة والتكنولوجيّة ضمن األّمة يؤّدي إلى زيادة دخل الجميع وهذا 

ال يتّم إاّل بلغة المجتمع.

. )Learning and Training( تحويل التعلّم والتدريب إلى ُخبرات وأفعاٍل يحتاُج إلى لغة  •

Co-Create اإلبداع واالبتكار الُمشترَك واستثمارهما  •

وظيفة اللّغة كأداة في التنمية االقتصادية واالجتماعية إطار رقم 1
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)وظيفة learning(. خامسـاً: إّن استخدام التكنولوجيا استخداماً فّعاالً من قبل القوى العاِملة 

وكامل المجتمع، وبخاّصة اسـتخدام تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت، يحتاج إلى انتشار هذه 

التكنولوجيات باللّغة الوطنية، للوصول إلى ما يسـّمى بالمجتمع المعرفي، الذي ال يُمكن أن 

يقوم بلغٍة أجنبية!

ويقول االقتصاديّون إّن العائد االقتصادي لالستثمار في إتقاِن لغِة الِعلم والتكنولوجيا باللّغة 

الوطنيـة مؤكَّد، نظراً للوظائـف االقتصادية للّغة التي أتينا على ذكرها؛ أّما االسـتثمار في إتقان 

لغـة الِعلـم والتكنولوجيا باللّغـة الثانية، فال يحصل إاّل إذا اسـتُعملت هذه اللّغة في النشـاطات 

االقتصادية.

استخدام 
التكنولوجيا 

استخدامًا فّعااًل 
من جانب القوى 
العاِملة وكامل 

المجتمع، 
وخصوصًا 
استخدام 

تكنولوجيا 
المعلومات 

واالّتصاالت، يحتاج 
إلى المجتمع 

الَمعرفّي الذي ال 
ُيمكن أن يقوم 

بلغٍة أجنبّية

ّدور اللّغة االقتصادي شكل رقم 3

وظيفة الّلغة في االقتصاد = وظيفة المال أو النقد

تباُدل السلع
والخدمات لألصول

الماّدية

تباُدل السلع
والخدمات لألصول

غير الماّدية  

المال أو النقد

اللّغة

إخفاق
عربّي

توازي بين اللّغة والنقد )أو الُعملة( شكل رقم 4

كال الُعملة واللّغة »ُتَصّك« وتأتي قيمتها من َتداولها

الرصيد أو
الثروة النقدّية

الرصيد أو
الثروة اللّغوية



التقرير العربّي العاشر
للتنمية الثقافّية

مؤّسسة الفكــر العربـي 230

ور االقتصادي للّغة، واسـتثَمرته. ومن  ومـن المعروف أّن كثيراً من الـدول قد تنبَّهت إلى الدَّ

األمثلة العالَمية على قيام تكتاّلت اقتصادية وسياسية وثقافية وإقليمية مبنيَّة على اللّغة، تكتاّلت: 

ور االقتصادي  الُكمنولث، والفرانكوفونية، واللّغة اإلسبانية، والجامعة العربية. وتختلف أهّمية الدَّ

للّغة بين تكتٍّل وآخر.

هـذا وإّن العديـد من الـدول ذات المجتمعـات متعّددة اللّغـات اعتمدت لغًة رسـمية واحدة 

لتدريـس العلـم والتكنولوجيـا والتعليم بها، وتترجم لها رسـميّاً. ولم تُكن دواعـي هذا االعتماد 

ثقافيًة وسياسية فقط، بل كانت لما هو أهّم من ذلك، والمقصود الدواعي االقتصادية. ومن أمثلة 

هذه الدول: ماليزيا، وسنغافورة، وهونغ كونغ. 

تقـول إحـدى النظريّـات إّن بقاء اللّغـة مرهوٌن بمـا يُتداول فيها مـن إبداٍع وابتـكاٍر ِعلمي 

وتكنولوجـي وثقافي. وهذا كلّه يسـتدعي اختيار دْعم الترجمة الِعلميـة والتكنولوجية إلى اللّغة 

العربية، ويسـتدعي تعليم العلوم والتكنولوجيا باللّغة العربية حتّى تبقى إحدى اللّغات العالَمية 

)Lingua franca(، وهي ال تزال إحداها حتّى اآلن. إذ تشير اإلحصائيّات، المتعلّقة بوجود اللّغة 

العربية من حيث عدد المتكلّمين بها، إلى أنّها من اللّغات الخمس األولى عالميّاً الشكل )رقم 5(، 

وهي من اللّغات السـّت الرسـميّة في األُمم المتّحدة )اإلنكليزية والفرنسـية واإلسبانية والروسية 

والصينية والعربية(. وتتوقّع اإلحصائيّات نفسها أن يصير عدد المتحّدثين بها نحو 647 مليوناً 

سنة 2050، أي ما سيشكِّل 6.94 في المائة من سّكان العالَم.

3 - اللّغة واألعمدة الخمسة للتحّول إلى المجتمع الَمعرفّي وأساسها البحث والتطوير

ُفهـا التقارير العالَمية  تشـتمل عمليّـة التوّجه نحو المجتمع الَمعرفي على أنشـطة عّدة تُوصِّ

المختلفـة، إاّل أّن األكثـر شـيوعاً ووضوحاً وبسـاطًة من هذه األنشـطة: نقل الَمعرفة ونَْشـرها 

وإنتاجها وتراكمها، ثّم اسـتثمارها في القطاعات االقتصاديـة واالجتماعية كلّها، وأخيراً إدارتها، 

وبخاّصة فعاليّات اإلنتاج والخدمات.

األمّية الحقيقّية 
ليست قائمة في 

عدم معرفة القراءة 
والكتابة، بل في 
عدم التمّكن من 

الَمعرفة الوظيفّية 
التخّصصية الاّلزمة 

لنمّو الِقطاع، 
وهذه هي قضّية 
األمّية الحقيقّية 

في وطننا العربّي، 
ر  والتي تقدَّ

خسائرها بمليارات 
الدوالرات

عدد متكلّمي اللّغات األصلّيين والثانويّين )بالماليين( في العام 1999 شكل رقم 5

1400

1200

1000

800

600

400

200

0



231مؤّسسة الفكــر العربـي

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

الثقافة والتوّجهات 
الِعلمّية الُمتاَحة

النشاط األّول هو نْقل المعرفة ويحصل ِوفق ِمحوَرين هما أّوالً نقل المعرفة غير المجَّسدة 

)Un-embedded(، وتتمثّـل فـي الترجمـة والتعريب إلـى اللّغة العربية، وتَعتمـد على القدرة 

االسـتيعابية للمعرفة، وتشمل أيضاً آليّات نقل المعرفة مثل شـراء االمتيازات، وبراءات االختراع، 

واكتسـاب المعلومات والخبرات أو المهارات، وتعليم الَموارِد البشـرية وتدريبها، وشراء التقنيّة، 

 )embedded( دة وبعض أنواع االسـتثمار األجنبي الُمباشـر FDI، أو ثانياً نْقل المعرفة المجسَّ

مثل شـراء خطوط اإلنتاج ذات التقنيّة المتقّدمة، أو شـراء اآلالت والتجهيزات، أو شراء الشركات 

األجنبية الُمناسبة. 

ويتعلّـق النشـاط الثاني في التوّجـه نحو المجتمع المعرفي بَنْشـر المعرفـة في المجتمع 

واالقتصاد وبخاّصة للقوى العاِملة. ويتّم نَْشـر المعرفة بلغة القوى العاِملة وهي العربية طبعاً. 

والجديـر بالذكر أّن نَْشـر المعرفة هو نَْشـر المعرفـة التخّصصية للقوى العاِملـة في كّل ِقطاع، 

أي إزالـة األّمية الوظيفية وتمكين القوى العاِملة في قطاٍع مـا بالتداول بالمعرفة التخّصصية 

ونَْشـرها بينهم. فاألّمية الحقيقية ليست عدم معرفة القراءة والكتابة بل عدم التمّكن من المعرفة 

الوظيفيـة التخّصصية الاّلزِمة لنمّو القطاع؛ وهذه هي قضيّة األّمية الحقيقية في وطننا العربي، 

ر خسائرُها بمليارات الدوالرات3.   والتي تُقدَّ

أّمـا إنتاج المعرفة، فيعتمد على البحث والتطوير هدفاً مركزيّاً، وعلى إنماء روح االبتكار لدى 

طبقـات المجتمع كافّة، وعلى القيام بالبحث والتطوير في الجامعات وفي معاهد البحوث، وفي 

الجهـات الحكومية، وبخاّصة فـي فعاليّات اإلنتـاج والخدمات العاّمة والخاّصة مثل الشـركات 

الكبرى، والفعاليّات الصّحية، وغيرها. 

ويحتاج النشـاط الرابع وهو اسـتثمار المعرفة لعناية خاّصة فـي االقتصاد في القطاعات 

كلّها، ويتمثّل في تحويل الَمعرفة إلى ثروة؛ إذ يجري هذا االسـتثمار من خالل نشاطات التطوير 

واالبتكار وريادة األعمال، ومن تحفيز فعاليّات اإلنتاج والخدمات على رفع المستوى أو المحتوى 

المعرفي لديها، وعلى استثمار ُمخرجات البحث والتطوير واالبتكار. 

ويجـري اسـتثمار المعرفة في جهـة الطَّلب، وللّغـة الِعلمّية َدور أسـاس في تحويل 

المعرفة إلى ثروة، ومن المهّم أخذ النقاط التالية باالعتبار في هذا الصدد الشكل )رقم 6 (:

3 Benton, Lauren; Noyelle, Thierry , Adult Illiteracy and Economic Performance, OECD, Paris. 

Centre for Education Research and Innovation.

إنتاج الَمعرفة 
يعتمد على البحث 

والتطوير هدفًا 
مركزّيًا، وعلى 

إنماء روح االبتكار 
لدى طبقات 

المجتمع كاّفة، 
وعلى القيام 

بالبحث والتطوير 
في الجامعات 
وفي معاهد 

البحوث، وفي 
الجهات الحكومّية، 

وبخاّصة في 
فعالّيات اإلنتاج 

والخدمات العاّمة 
والخاّصة

اللّغة وتحويل الَمعرِفة إلى ثروة الستداَمة البحث والتطوير  شكل رقم 6

التطوير واالبتكار واإلنتاج

التعليم والبحث الِعلمّي

لب والّلغة بيئة الطَّ
مركزّية فيها 

بيئة العرض

المال
الَمعرِفةأو الثروة
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ال يُمكـن عادًة زيادة تمويل البحث والتطوير واسـتدامة هذا التمويل إذا لم يشـهد االقتصاد 	 

الوطنـي تحّوالً لنواتج هذا البحث والتطويـر إلى ثروة، وهذه من معضالت البحث والتطوير 

في الوطن العربي. 

إّن العمل في األنشطة التي يَنتج عنها عرٌض للّغة الِعلمية مثل ُمنتجات َمجامع اللّغة العربية، 	 

ال يؤّدي بالضرورة إلى انتشـارها. ال بّد من توليد اللّغة الِعلمية وتداولها للتوّجه نحو مجتمع 

المعرفـة. ويجـري توليـُد اللّغة الِعلميـة وتداولُها في حقـوِل التعليم العالـي، وفي البحث 

والتطوير، وفي اإلنتاج والخدمات، وهذا يشـكِّل الطَّلب عليها. وبالتالي، فإّن العمل في هذه 

القطاعات باللّغة العربية هو شرٌط الزِم لتشكيل الطَّلب على اللّغة الِعلمية.

الخلط بين إتقان اللّغة األجنبية من ِقبل الجامعيّين والباحثين والُمنتجين وبين التعليم باللّغة 	 

األجنبية تبرير خاطئ في الّدفاع عن التعليم العالي بَغير اللّغة العربية.  والخسارة االقتصادية 

على المستوى الكلّي أو الوطني لالقتصاد هائلة نتيجة هذا الَخلط.

التعليـم العالـي باللّغة األجنبيـة هو ربح حتمـاً للخّريج، لكّنه خسـارة هائلة لالقتصاد 	 

الكلّـي، ويؤّدي إلى عـدم وجود الطَّلب على اللّغة الِعلمية، وهذا بَدوره يؤّدي إلى عدم وجود 

هذه اللّغة في المجتمع، وبالتالي عدم النجاح في التوّجه نحو المجتمع الَمعرفي.  وقرار 

العمـل باللّغة العربية في قطاعـات التعليم والبحث والتطوير وفعاليّـات اإلنتاج والخدمات 

)مع إتقان لغات أجنبية( قرار سياسي، وقد تأّخر كثيراً، وثمنه كبير في االقتصادات العربية.

إّن َدور َمجاِمـع اللّغـة ليس وضـع الُمصطلَح الجديد بـل تنظيم وضعه ومراقبتـه وتَقنينه 	 

اليات  وتنسـيقه وإطـالق الصفة الرسـمية عليه. أّما توليده ونشـره فـال يجري إاّل مـن الفعَّ

الّناِشطة في العمل الِعلمي والتِّقني، أي جهة الطَّلب. 

أخيـراً يمثِّل نشـاط تراكم المعرفـة وإدارتها في االقتصـاد الجديد تراكَم الثـروة أو تراكَم 

األصـول غير الماّديـة )intangible assets(، وهو من النشـاطات المهّمة في االقتصاد الجديد، 

وتأخذ إدارة الَمعرفة )K-management( أبعاداً واضحة في هذا االقتصاد وتجري بشكٍل أساس 

بلغِة المجتمع.

القسم الثاني

اللّغة والتنمية الُمستداَمة 

1 - التنمية الُمستداَمة 

اعتَمد المجتمع الّدولي في قّمة األرض في البرازيل في العام 1992 مصطلح التنمية الُمستداَمة 

بمعنـى: » تلبية احتياجات الجيل الحالّي من دون إهـدار حقوق األجيال القاِدمة في الحياة وفق 

د المجتمع الّدولي  مستوى ال يقّل عن المستوى الذي نعيش فيه«، ثّم الحقاً، وفي قمم عالَمية، حدَّ

مكّونات التنمية الُمسـتداَمة على أنّها: نمّو اقتصادي، وتنمية اجتماعية، وحماية للبيئة ومصادر 

الثـروة الطبيعيـة، أي أن تكون هناك نظرة شـاملة عند إعداد اسـتراتيجيّات التنمية الُمسـتداَمة 

تُراعـى فيها بدقّة األبعاد الثالثـة. وهو األمر الذي يُحتّم بالتالي )َمأَسَسـة( التنمية في مفهومها 

الشـامل من خالل المؤّسسـات الحكومية وغير الحكومية بما يجعلها تُسِهم في ديمومة التنمية؛ 

إذ تهدف االسـتدامة إلى عمليّة تنمية تُراعي الرفاهية وزيادة فسحة اإلمكانيّات لألجيال القاِدمة، 

بحيـث تمّكنهم من التنّعم بَموارِد البيئة الطبيعية التي نسـتغلّها اآلن، أي يجب علينا التعامل مع 

ال ُيمكن زيادة 
تمويل البحث 

والتطوير، 
واستدامة هذا 
التمويل، إذا لم 
يشهد االقتصاد 
الوطنّي تحّواًل  

لنواتج هذا البحث، 
وهذه من معضالت 

البحث والتطوير 
في الوطن العربّي
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التطوير والتنمية ببصيرة واسـعة من ناحية البُعد الزمني، والمكاني، والسـّكاني. وتتضّمن هذه 

األبعاد اللّغة كعامٍل أسـاس للتنمية الُمسـتداَمة، وتستند إلى المعرفة، وبخاّصة البحث والتطوير 

الِعلمـي واالبتكار كما ذكرنا في القسـم األّول من الورقة. ومن أسـباب تعثّر التنمية الُمسـتداَمة 

العربيـة ضعـف أو عدم توفير عوامل هذه التنمية بلغة المجتمع الشـكل )رقم 7(. فهناك تعثٌُّر 

في نْقل المعرفة إلى اللّغة العربية سـواًء بمحو األّمية الوظيفيـة4 لدى القوى العاِملة أم بتَرَْجمة 

العلـوم والتكنولوجيا إلى اللّغة العربية، أم بَنْشـرها عبر تعليم العلوم بالعربية، أم بإنتاجها عبر 

نْشـر البحوث بهذه اللّغة، وأخيراً باسـتثمار الَمعرفة من حيث اللّغـة كقطاٍع صناعّي وكأداة في 

عمليّة التنمية كما سنرى في الفقرة التالية.

2 - التنمية الُمستداَمة واللّغة )الُبعد االقتصادي واالجتماعي والبيئي(

للّغة َدور أساس في الَمحاور الثالثة للتنمية الُمستداَمة كما سنوضح ذلك في الفقرات التالية: 

أنظر اإلطار )رقم 2(.

4 Benton, Lauren; Noyelle, Thierry ,Adult Illiteracy and Economic Performance, op.cit.

ُتنفق الدول العربّية 
على التعليم من 
ناتجها المحلّي 

اإلجمالي أكثر مّما 
تنفقه دول نامية 

كثيرة، ولكّننا 
ُنالحظ أّن معّدالت 
النمّو االقتصادّي 
تقّل عّما هي عليه 
في غيرها من هذه 
الدول، وخصوصًا 

في العقَدين 
األخيَرين

تعّثر عملّية التنمية الُمستدامة عربّياً: من األسباب ُضعف تواُفر الَمعرِفة بلغة المجتمع شكل رقم 7

تعّثر في عملّية التنمية الُمستداَمة
العربّية )مجتمع غير معرفّي(

المطلوب : َمعرفة بُلغة 
المجتمع

بنْقلها
ونْشرها 
وإنتاجها 

واستّثمارها 
وإدارتها

رأس مال فكرّي

إدارة 

الَمعرِفة الَمعرِفة

عالمّيًا

نْقل الَمعرِفة

ومنها بالترجمة

تنمية وتحّول
ال تجري إاّل

بلغة المجتمع

االقتصاد القاِئم على الَمعرِفة

مجتمع الَمعرِفة – االقتصاد الجديد

اقتصاديّاً: استمرار النمّو االقتصادّي باالعتماد على الميزات التنافسيّة والمعرفة )ووعاؤها اللّغة(، وبالتالي   •

استدامة النمّو.

اجتماعيّـاً: اسـتمرار التنمية البشـريّة، ورفْع نوعيّة الحيـاة، والترابط أو التالحم أو االنسـجام أو االندماج   •

المجتمعّي، من خالل االهتمام بـ : اللّغة، والثقافة والقيَم، والتربية والتعليم، والثقافة الِعلميّة.

بيئيّاً: ثقافة الحفاظ على البيئة بلغة المجتمع، وضمانها لألجيال القاِدمة.  •

االستدامة إطار رقم 2
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 تقـوم اللّغـة بدوَرين اثَنين في عمليّة التنمية الُمسـتداَمة الشـكل )رقـم 8(، أّوالً كأداة في 

عمليّـة التنمية االقتصاديـة واالجتماعية والبيئية للدول واألُمم، وثانياً كقطاٍع صناعي وكسـلعة. 

ور الثاني، فقد جرت ُمعالَجته بالتفصيل في  ور األّول في ما يلي، أّما الدَّ وسنأتي على تعريف الدَّ

ور الُمتعاِظم  التقريـر العربي الخامـس للتنمية الثقافية5 ويُمكن العودة إليه لتبيـان هذا الدَّ

للّغة مع التحّول إلى المجتمع الَمعرفي ومع العمل على تحقيق أهداف التنمية الُمسـتداَمة 2030 

)SDGs(6؛ إذ ازدادت أهّميـة اللّغة في تحقيق النمّو االقتصادي، وخصوصاً في زمن الَعولمة من 

جهة، وبروز التكتاّلت االقتصادية من جهة أخرى.

ثّمة حقيقة مهّمة تجدر اإلشـارة إليها، وهي أّن البحوث والدراسات في اقتصاد اللّغة ضعيفة 

ـع  أو غيـر موجودة في الـدول النامية. وفي الوقت الـذي بدأ فيه  االهتمام باقتصاد اللّغة يتوسَّ

منذ عقَدين في كثيٍر من الدول المتقّدمة، ويتزايد باطّراد، ال بّد من إنشـاء مجموعات بحثيّة لدى 

مختلف أقسام االقتصاد في الجامعات ومراكز البحوث لهذه الغاية.

ومن المعروف أّن النمّو االقتصادي هو مفتاح حلِّ أهّم القضايا االقتصادية العربية الُمعاصرة، 

وهي: توليد فُرص عمل، تنويع النشاطات االقتصادية، زيادة دخل الفرد؛ أي زيادة الناتِج اإلجمالي 

ور الذي تنهض به اللّغـة الِعلمية والتكنولوجية للقوى  المحلّـي العربي. هذا كلّـه يبيّن أهّمية الدَّ

العاِملة العربية، وأهّمية تعليم العلوم والتكنولوجيا باللّغة العربية، وكذلك الترجمة في المجاالت 

الِعلمية والتكنولوجية. وربما يعطي مؤّشراً ألحد عوامل اإلخفاق االقتصادي العربي الحالي؛ ألّن 

القوى العاِملة العربيَة ضعيفُة المعرفة، وال تتحّدث في الِعلم والتكنولوجيا باللّغة الوطنية. 

ومـن المفيـد هنا التذكير بحقيقة مهّمة تبيّن مدى اإلخفاق االقتصادي الذي أشـرنا إليه آنفاً، 

وهي أّن الناتَج المحلّي العربي للدول العربية مجتمعًة، )ومن ضمنه النفط والغاز بأسعار عالية 

نسبيّاً، والفوسفات وغيرها( هو أقّل من ناتِج إيطاليا أو بريطانيا ونصف ناتِج ألمانيا!!

مـن جهـة أخرى، فإّن عملية التنمية ال تتّم إاّل بالتنمية البشـرية الُمسـتداَمة، وهذه ال تتحّقق 

محّمد مراياتي، »االقتصاد العربّي القائم على المعرفة، الصناعات الثقافيّة والمعرفيّة - الخليج العربي والسعودية«، في   5

التقرير العربي الخامس للتنمية الثقافية، بيروت، مؤّسسة الفكر العربّي، 2012 ، ص ص 22 – 77.

 ،C  من األهداف التي يتطلّب تحقيقها االهتمام باللّغة الوطنيّة ما يلي: الهدف 4 – الغاية1 والغاية 7، والهدف 9 – الغاية  6

والهدف 10 – الغاية 2 ، والهدف 11 – الغاية 4، وأخيراً الهدف 17 – الغاية 18.

لماذا لم يؤّد التعليم 
العربّي بصورته 
الحالّية إلى نموٍّ 
اقتصادّي ُيذكر، 

وذلك على غرار ما 
حصل من نمّو في 
دول أخرى مثل: 
كوريا والبرازيل 

وسنغافورة؟ 
واإلجابة عن هذا 
السؤال ببساطة 
تكمن في غياب 
ارتباط التعليم 

باالقتصاد

َدور اللّغة في عملّية التنمية الُمستداَمة شكل رقم 8

وظيفة الّلغة في النمّو االقتصادّي

قطاع 
اقتصادّي

أداة 
اقتصادّية

الصناعات الثقافّية وعائداتها
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من دون االسـتثمار الصحيح لإلنسـان وبخاّصـة معرفته، وهذا بَدوره يفضـي إلى لغته الِعلمية 

والتكنولوجية.

وفي ما يلي نأتي على ذكر النظريّات أو النماذج األساسـيّة في اقتصاد اللّغة، وأهّمها: نظريّة 

رأس المال البشري )Human Capital(، ونموذج التجارة )Trade Model(، ونموذج العائدات 

 .)Network externalities( المتأتّية عن انتشار اللّغة

3 - نظريّـات في اقتصـاد اللّغــة

ذكرنا سابقاً أّن الباحثين االقتصاديّين اهتّموا باقتصاد اللّغة من وجهات نظر ُمختلفة، لِعالج 

دة. إاّل أّن القاِسـم الُمشـترَك لُمعظم الدراسـات يُمكن تلخيصها في ثالث نظريّات أو  قضايا محدَّ

ثالثة نماذج القتصاد اللّغة هي:

)Trade model( أ - نموذج التجارة

ب - نموذج رأس المال البشري وأثره في النمــّو االقتــصادي بحــسب نظــريّة النــمّو 

 )Human capital( الجديـدة

 )Network externalities( ج - نموذج العائدات الجانبيّة المتأتّية من االنتشار أو التشبيك

أ - نمــوذج التجــارة 

هـذا النموذج هو من أبسـط النماذج فـي اقتصاد اللّغة اإلطار )رقـم 3(، وينطلق من حالة 

التجارة بين جهتَين أو دولتَين ُمتقاربتَين في الحجم ولكلٍّ منهما لغة مختلفة عن األخرى وسـلع 

رها لألخرى. إّن تحليل هذه الحالة التـي تدفع فيها كّل جهة كلفة تعلّم  أو خدمـات مختلفـة تُصدِّ

ر لها يؤّدي إلى النتائج التالية:  لغة الجهة األخرى حتّى تُصدِّ

معرفة اللّغة هي تكلفة ضرورية ولها عائد في عمليّة التباُدل التجاري، مثلها مثل تَكلفة النقل 

أو الشحن مثالً.

ر- هي الخاسرة  إّن الجهة التي تستثمر في تعلّم اللّغة الثانية )األجنبية( - لَتسَتورِد ال لتُصدِّ

في هذا النموذج.

ر لهم هي الرابحة ربحاً  إّن الدولـة التي تنجح فـي إقناع الدول األخرى بتعلّم لغتها لكي تُصدِّ

ُمضاعفـاً )تربح تكلِفة االسـتثمار في تعلّم لغتها مـن ِقبل اآلخرين، وتَربـح تكلِفة الترجمة في 

عمليّات التصدير(.

إّن الترجمـة أو تعلّـم اللّغـة الِعلميّة األجنبيـة مع عدم انتشـار لغة الِعلـم والتكنولوجيا في 

المجتمـع باللّغـة الوطنية، يفيد في االسـتيراد )فائـدة منقوصة(، ولكّنه يترافـق مع ضعٍف في 

رة. ومن المعلوم أّن المجتمعـات غير الِعلميّة  التصديـر، فهو إذاً اسـتثمار لفائدة الدول الُمصـدِّ

الجامعات 
تتحّدث في الِعلم 

والتكنولوجيا بلغٍة 
هي غير لغة القوى 
العاملة في معظم 

الدول العربّية، 
وواضعو سياسات 

التعليم العالي 
عندنا يخلطون 
بين مسألَتين 

ُمختلفَتين تمامًا، 
األولى: تعليم 

العلوم والتقنّية 
ألفراد المجتمع؛ 
والثانية: إتقان 
الخّريجين للغٍة 

أجنبّية

مثـال كندا: تتحّمل ميزانيّة الُمقاطعات اإلنكليزية كلفة االسـتثمار في تعلّم اللّغة اإلنكليزيّة في المقاطعات   •

الفرنسيّة

إّن تعلّـم اللّغـة الِعلميّة األجنبيّة مع عدم انتشـار لغة الِعلـم والتكنولوجيا في المجتمع بلغـِة األّم، يفيد في   •

رة )المجتمع  االسـتيراد ولكّنـه يترافق مـع ضعف في التصديـر؛ فهو إذاً اسـتثمار لفائدة الـدول الُمصـدِّ

االستهالكّي أو الريعّي(.

نموذج التجارة في اقتصاد اللّغة إطار رقم 3
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هي مجتمعات ُمسـتورِدة تتفاقم فيها البطالة، إذ إّن فُرص العمل تتناسـب طـرداً مع الفرْق بين 

الصادرات والواردات )التصدير – االستيراد(.

إّن مـن أهّم األمثلـة الَعمليّة على تطبيق هذا النموذج في السياسـة اللّغوية للدول، مثال كندا 

ل ميزانيّة الُمقاطعات اإلنكليزية تكلفة االسـتثمار في تعلّم اللّغة  ذ( أن تتحمَّ التي تَقرَّر فيها )ونُفِّ

اإلنكليزية في الُمقاطعات الفرنسية )اإلطار3(.

ب - نمـوذج رأس المـال البشـرّي

تقـول نظريّة النمّو التقليديّة إّن Y، وهو الّناتج المحلّي اإلجمالي، تاِبع لعاملَْي رأس المال

K والَعمالة L أي: Y = f ]L * k[. ولكّن »نظريّة النمّو الجديدة«7 بأبسـط أشـكالها تستند إلى 

الصيغة التالية:

)Y= f )A*K

وبشكلها المتعلّق بالنمّو االقتصادي تُصبح:

ΔY/Y = f [ ΔA/A + S * A]

حيـث تمثِّلA  المسـتوى التكنولوجي، وΔY هي نمّو الناتـج المحلّي اإلجمالي، ، وΔA النمّو 

التكنولوجي، وS نسبة االّدخار من الناتج، أي تقول هذه النظريّة :

النمّو= تابع )النمّو التكنولوجي+ تعميق رأس المال(

إذاً يَتناسب معّدل النمّو االقتصادي مع معّدل النمّو التكنولوجي، ومع المستوى التكنولوجي. 

ويدخل في المستوى التكنولوجي المستوى الَمعرفي للقوى العاِملة أو رأس المال البشري. وتَُعّد 

معرفـة اللّغة الِعلميـة والتكنولوجية من ِقبل القوى العاِملة، كّل بحسـب حقلـه وحاجته )اللّغة 

الوظيفيـة(، من المركّبات األساسـية لرأس المـال، إذ إّن اللّغة هي وعاء المعرفـة ولها وظائفها 

االقتصادية كما رأينا سابقاً. ومن االستنتاجات العائدة ألصحاب هذه النظرية ودارسيها ما يلي:

بـدأت المجتمعـات الحاليّة تتميّز بعضهـا عن بعض في االقتصاد القائِـم على المعرفة ليس 	 

بفروق الدخل بل بفروق المعرفة اإلطار )رقم 4(.

)shift from income divide to knowledge divide(.

إّن لتَرجمة العلوم والتكنولوجيا َدوراً مهّماً في إغناء اللّغة الِعلميّة والتكنولوجيّة للمجتمع.	 

أصبحـت المعرفة ووعاؤها - أي اللّغـة الِعلميّة والتكنولوجيّة - مـن األصول )Assets( في 	 

 intangible( عمليّة االسـتثمار في رأس المال البشـري وفي قواعد المعرفة ونُظـم المعرفة

.)Knowledge management(وأصبح ِعلم إدارتها من العلوم المهّمة ،)assets

7 Robert M. Solow, Growth theory, 2nd edition, Oxford University Press, 2000.

 Joseph Cortright, New Growth Theory, Technology and Learning, A Practitioners Guide, U.S. 

Economic Development Administration, U.S. Economic Development Administration, 2001.

 Paul Romer, New Growth Theory, Stanford University.

من اآلثار السلبّية 
لتعليم العلوم 

والتكنولوجيا بغير 
اللّغة العربّية، 
تسهيل هجرة 
العقول عندنا 
إلى الخارج، 

والتي تؤّدي إلى 
خسارة رأس المال 

البشرّي، إذ إّن 
هناك أكثر من 

مليون عالٍِم وِتقنّي 
عربّي ُمهاِجر حالّيًا

نظريّة النمّو الجديدة:  •

 income divide - knowledge divide من التمييز بحسب الدخل إلى التمييز بحسب المعرفة  •

اللّغة الِعلميّة والتكنولوجيّة هي من األصول )asset( في عمليّة االستثمار )رأس مال بشرّي(  •

)Grin( :تعليم اللّغة الِعلميّة والتكنولوجيّة يُعّد »خياراً« اقتصاديّاً، المرجع  •

نموذج رأس المال البشرّي إطار رقم 4
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الثقافة والتوّجهات 
الِعلمّية الُمتاَحة

م اللّغة الِعلميّـة والتكنولوجيّة باللّغة الوطنية هو خيـار اقتصادي فردي وحكومي، 	  إّن تعلُـّ

ويجب أاّل يُترَك لقانون السـوق بحسـب رأي بعض االقتصاديّين8، ألّن هناك إخفاقاً في عمل 

عوامل السـوق في هذا المجال. تدّل اإلحصائيّات9 أّن دخل وحيدي اللّغة في كندا )اإلنكليزية 

أو الفرنسـية( متساٍو وسـطيّاً، بالنَّظر إلى تساوي مسـتواهم الِعلمي والتكنولوجي، ودْخل 

ثنائيّي اللّغة يزيد وسطيّاً %6. فاللّغة الِعلميّة والتكنولوجيّة رأس مال بشري. من جهة أخرى 

فشلت الواليات المتّحدة في تحسين المستوى االقتصادي للمكسيكيّين األميركيّين، بتعليمهم 

اللّغة اإلنكليزية من دون الِعلم والتكنولوجيا.

تدّل هذه اإلحصائيّات الَكنديّة نفسها على أّن عدم معرفة اللّغة الِعلميّة والتكنولوجيّة تؤثِّر في 	 

فُرص العمل، والتدريب والترقية )فاللّغة رأس مال بشري(.

إّن إتقـان لغة الِعلم والتكنولوجيا من ِقبـل أفراد المجتمع، له عائد اقتصادي يزداد كلّما أتقن 	 

الفرد اسـتعمال لغـة الِعلم والتكنولوجيـا، وهذا اإلتقان يتأثّـر بجودة تعليـم اللّغة من ِقبل 

األساتذة وجودة الَمناهج والطُّرق الُمستعَملة في التعليم. 

ج - نمـوذج العائـدات المتأتّيـة عن التشبيـك

تسـتند هذه النظريّة إلـى مبدأ معروف في االقتصاد وهـو أّن هناك عائـداً اقتصاديّاً ألداٍة ما 

إذا زاد انتشـارها أو اسـتعمالها أو تشـبيكها. وعند تطبيق ذلك على اللّغة نَستنتج أّن هناك عوائد 

الستعمال اللّغة الِعلميّة والتكنولوجيّة في المجتمع. إّن إتقان الفرد هذه اللّغة يؤّدي إلى زيادة في 

عدد األفراد الذين يعرفونها، ويؤّدي بالتالي إلى زيادة العائد االقتصادي منها، أي فائدة اقتصادية 

للجميع. ويشـبه هذا النموذج حالة انتشار اللّغة الوظيفية بانتشار الهاتف أو اإلنترنت، فكلّما زاد 

عدد الُمشتركين والُمستعملين للهاتف أو اإلنترنت زادت فائدته للجميع، وكان عائدها أكبر للجميع. 

وتسّمى هذه الحالة اقتصاديّاً باالنتشار أو التشبيك )network externality(، اإلطار )رقم 5(. 

م الفائدة على المجتمع ككّل.  إّن تعلُّم الِعلم والتكنولوجيا باللّغة الوطنية وتَرجمتهما إليها يُعمِّ

وإّن عدم نشر لغة الِعلم والتكنولوجيا في المجتمع يؤّدي إلى خسارة المجتمع ككّل.

ومـن نتائـج هذه النظريّة أيضاً، أنّه كلّما كان عدد اللّغات في دولـٍة )أو إقليٍم( ما محدوداً أو 

قليـاًل، كلّما كان المردود االقتصادي للّغة في هذه الدولة أعلـى، وذلك بالنَّظر إلى زيادة عائدات 

8 François Grin ,Languages and the Economy: European Research on the Economics of Language: 

Recent Results and Relevance to Canada,  Department of Political Economy  ،Université de 

Genève.

9 François Vaillancourt and Olivier Coche, Official Language Policies at the Federal Level in 

Canada: Costs and Benefits in 2006, May, Fraser Institute, 2009.Albert Breton)editor(,Economic 

approaches to Language and Bilingualism, New Canadian Perspectives، Department of public 

works and Government Services,1998.

إّن نقل التكنولوجيا 
واكتسابها ال 
يحدث بشراء 

وسائل اإلنتاج 
وخطوطه؛ وقد 

تبّين للعاَلم العربّي 
أّن عملّية شراء 

الَمصانع على مدار 
العقود الماضية، 

لم تؤّد إلى اكتساب 
التكنولوجيا 
وتوطينها ثّم 

إنتاجها

م الفائـدة على المجتمع ككّل: تشـبيه العمليّة  تعلّـم العلـوم والتكنولوجيا بلغـة األّم وترجمتهما إليها يُعمِّ  •

بانتشـار الهاتـف والفاكس واإلنترنـت. وإّن دوالً عّدة تفرض ضريبة على َمن ال يريد إيراد اسـمه في دليل 

الهاتف. 

تعليـم العلوم بلغة أجنبيّة وعـدم نقلها للقوى العاِملة، له مردود وعائد اقتصادّي إيجابّي على الفرد، ولكّنه   •

يضّر اقتصاد الدولة وعليها التدّخل لصالِح المجتمع.

)Network externalities( نموذج العائدات المتأتية عن التشبيك إطار رقم 5
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التشبيك. ويُظهر الشكل رقم )9( نتائج دراسة حول العالقة بين عدد اللّغات في الدول والّناتج 

المحلّي اإلجمالي، تُثِبت هذه العالقة10.

وال شـّك فـي أّن تعليم العلـوم والتكنولوجيا بلغـٍة أجنبية وتعلّمها، وعـدم نقلها إلى القوى 

العاِملة، له مردود وعائد اقتصادي إيجابي على الفرد المتعلّم، ولكنه في المقابل يضّر باالقتصاد 

الكلّـي للمجتمع برّمته ألنّه يحرمه من العائدات المتأتّية عن التشـبيك الَمعرفي في ما بين القوى 

العاِملة التي تشـكِّل أغلبيّة عظمى للمجتمع. أخيراً يلخِّص اإلطار رقم )6( أهّم المبادئ الُمتداَولة 

المتعلّقة بَدور اللّغة في االقتصاد:

دراسة لمؤلِّف هذه الورقة قيد النشر.  10

وجود اللّغة 
العربّية في عملّية 
التحّول الرقمّي في 

المجاالت كلّها، 
وبخاّصة المجاالت 
التي تقّدمها الثورة 
الصناعّية الرابعة 

اآلتية بسرعة، 
تشّكل تحّديًا بالغ 

األهّمية للدول 
والمجتمعات 

العربّية

العالقة بين الناتج المحلّي اإلجمالي وعدد اللّغات في الدولة شكل رقم 9

1
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ّ
ُ
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ملّخص اللّغة والنمّو االقتصادّي للدول بوجٍه عاّم إطار رقم 6

دخل الفرد تابع عكسيّاً لـ )عدد اللّغات / مليون نسمة(

النمو االقتصادّي يتناسب طرداً مع أحاديّة اللّغة الرسميّة
)الشكل رقم 10(، املَرجع دراسة للمؤلّف غري منشورة(

اللّغة املُشرتَكة = ُعملة موّحدة = رصيد أو رأس مال أو أصل وطنّي

توحيد العملة إقليميّاً = توحيد اللّغة )أو نظام للرتجمة بني اللّغات إن دعت الحاجة(

فعاليّات اإلنتاج والخدمات بحاجة إىل أداة التواصل، وهي اللّغة الواحدة

التوافق بني اللّغة املكتوبة واملنطوقة يتناسب طرداً مع النمّو االقتصادّي
مثال: أملانيا مقابل إيطاليا

التنمية االقتصاديّة تتناسب طرداً مع تراكُم رأس املال املاّدي وتراكُم رأس املال اللّغوّي

اللّغة ثروة اقتصاديّة، وهي نِتاج عمل الجامعة، وتداُول األلفاظ يوازي تداُول السلع يف السوق

هناك نوعان للتباُدل اللّغوّي: لالستهالك )األدب(، ولإلنتاج )الِعلم والتكنولوجيا(

)امتالك لغة عالَميّة يوازي امتالك نقد عالَمّي(: قيمة اللّغة تتناسب طرداً مع :
1( عدد متكلّميها كلغة أوىل؛ 2( عدد متكلّميها كلغة ثانية، ومن ثّم الطلب العالَمّي عليها؛ 3( 

محتوى اللّغة أو صالحيّتها كوسيلة تواصل لإلنتاج؛ 4( سياسة وثقافة ونفسيّة متكلّميها تجاهها؛ 
5( كّمية االستثامر فيها؛ 6( القّوة االقتصاديّة ملتكلّميها
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القسم الثالث:

 قضايا اللّغة العربّية ومردود البحث والتطوير واالبتكار

تُعاني منظومة البحث والتطوير واالبتكار في الدول العربية من قضايا عّدة ال تحظى باالنتباه 

واالهتمام والُمعالجة على الّرغم من أنّها من أهّم قضايا هذه المنظومة. وسنتعرّض في هذا القسم 

من الورقة لبعضها، مثل قضيّة عدم تقييم البحث والتطوير بشكٍل مفيد وِعلمي، بحيث يدّل على 

الَمواِطن الحقيقيّة للضعف العربي في هذا المجال كتقييم نواتجه وأثره في التنمية، ومثل قضيّة 

تعليـم العلوم والتكنولوجيا والعمل في البحـث والتطوير بغير لغة القوى العاِملة، ومثل ضعف 

القدرة االسـتيعابيّة للقوى العاِملة في اكتسـاب التكنولوجيا لعدم وجودهـا بلغتها، ومثل اللّغة 

العربية والتحّول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة. ومن أسباب عدم االنتباه ألهّمية هذه القضايا 

المصيريـة وتأثيراتها التنموية، اإلخفاقـات األربعة المعروفة في مـدارس تحليل تقييم أوضاع 

التنمية، والتي ال يسمح المجال في هذه الورقة للتفصيل فيها أنظر اإلطار )رقم 7(.

وتعود خلفيّة ذلك كلّه إلى قضيّة عدم وجود سياسة أو استراتيجيّة لغويّة في الدول العربية مع 

دة وسياسـات وبرامج وتمويل وجهات تنفيذيّة مسـؤولة، ومؤّشرات  خطٍط لتنفيذها بأهداف محدَّ

رقمية تقيس أداء هذا التنفيذ. من جهة أخرى نالحظ أّن عدم التنبّه إلى أهّمية هذه القضايا المصيريّة 

وتأثيراتها التنموية يؤّدي إلى عدم جّدية القرار السياسي حياله في معظم الدول العربية.

1 - قضّية اللّغة كمكوِّن أساس في تقييم البحوث واالبتكار

إّن تقييم الوضع العربي الرّاهن للبحث والتطوير في الوطن العربي ومعرفة قضاياه الحقيقيّة 

والفاِعلة يعاني من مفاهيم ومنهجيّة غير سـليمة، تشـوبها نواقص يجب العمل على استدراكها. 

فمعظم المؤّشـرات الُمعتَمدة لهـذا التقييم تقيس جانب العرض أو الدفـع وتفتقد لقياس جانب 

الطلـب أو الجذب، كما أنّها تقيس الُمدخالت والُمخرجات ) Input,  output( وال تقيس النواتج 

واألثر )outcome,  impact( وهي األهّم!! )الشكل رقم 10(. 

2 - قضّية تعليم العلوم والبحث والتطوير بغير اللّغة العربّية 

كما رأينا، فإّن الجهود واالستثمارات الكبيرة التي تضعها الدول العربية للتوّجه نحو »المجتمع 

المعرفي« لن تكون ُمجدية إذا لم يرافقها وجود المعرفة والمعلومات الِعلميّة والتكنولوجيّة باللّغة 

العربية لكي تكون في ُمتناول الفرد العربي؛ إذ لن يقوم المجتمع الَمعرفي في الدول العربية من 

دون معرفة باللّغة العربية. 

الثورات الصناعّية 
األربع هي: اختراع 
المحرّك البخاري، 

ثّم اإلنتاج 
الصناعّي بمساعدة 
الّطاقة الكهربائّية، 

ثم اإللكترونّيات 
وتقنية المعلومات 

التي سمحت 
باأَلْتَمَتة واإلنتاج 
العالي، والرابعة 
هي القائمة على 
التواصل الرقمّي 
باستخدام أنظمة 
تكاملّية إلكترونّية

Market failure إخفاق السوق  •

)قيام القطاع الخاّص باالستثمار في البحث والتطوير االبتكار(  

 System failure إخفاق المنظومة  •

)المنظومة الوطنيّة لالبتكار(  

Output failure إخفاق الُمخرجات  •

)انتقاء القطاعات المناسبة(  

Social failure إخفاق اجتماعّي  •

)قبول البحث والتطوير واالبتكار واإلنفاق عليه اجتماعيّاً(  

يعاني وضع البحث والتطوير )واللّغة العربّية فيه( من اإلخفاقات المعروفة التالية: إطار رقم 7
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أ- عزوف الجامعات عن استعمال اللّغة العربّية في المجاالت الِعلمّية 

تُنفق الدول العربية على التعليم من ناتجها المحلّي اإلجمالي GDP أكثر مّما تُنِفق دوٌل نامية 

كثيـرة. ولكّننـا ناُلحظ أّن معّدالت النمّو االقتصادي تقّل عّمـا هي عليه في غيرها من هذه الدول، 

وبخاّصة في العقَدين األخيَرين، بل هي سالِبة في بعض الدول العربية!! أضف إلى ذلك البطالة 

التـي هي في ازديـاٍد يدعو إلى القلق، وكذلك هجرة العقول. وأضف إلى ذلك أيضاً معّدالت زيادة 

السـّكان العاليـة، التـي أدَّت بدورها إلى زيادة حـّدة الفقر في هذه الدول. فاإلحصائيّات تشـير 

إلى أّن أكثر من 80 مليون نسـمة في هذه الدول - أي قرابة 30 % من السـّكان - َدْخلُها أقّل من 

دوالَريـن في اليوم، وأّن النسـبة المئويّة لمعّدالت البطالة هي مـا بين 15 % و20 % في بعض 

الدول العربية، وأكثر من ذلك في صفوف الخّريجين الجامعيّين.

هـذا يعني أّن التعليم بصورتـه الحاليّة لم يؤدِّ إلى نموٍّ اقتصادي في هذه الدول. ولقد حصل 

هذا النمّو بالفعل في ُدول أخرى مثل: كوريا، والبرازيل، وسـنغافورة. فلماذا لم نشـهد مثله في 

الدول العربيّة؟

مؤّشرات عملّية البحث والتطوير واالبتكار  شكل رقم 10

لب  القضّية: أّننا ال نقيس النواتج واألثر أو جهة الطَّ

ض
عر

ال
ب 

َّل ط
ال

الُمدخالت
Input

الُمخرجات 
Output

النَّواتج  
Outcome

األثر 
 Impact

تمويل البحث والتطوير وِمن َمن؟  •
عدد الباحثين وفق االختصاصات العلمّية التطبيقّية وفي الجامعات   •

عدد مراكز بحوث السياسات )Think Tanks( في مختلف القطاعات الرئيسة  •
.......  •

عدد المنشورات العلمّية   •
عدد براءات االختراع   •

.......  •

عدد عقود R&D من الجامعات و َمعاهد البحث مع فعالّيات اإلنتاج والخدمات والّدفاع  •
عدد الشركات الجديدة القائمة على ُمخرجات البحث والتطوير   •

حجم رأس المال الُمخاطر بأنواعه  •
......  •

GDP/TFP قياس  •
زيادة مؤّشرات اإلنتاجّية والتنافسّية في مختلف المجاالت   •

النسبة المئوّية لكلٍّ من RB, LT, MT, HT في الصاِدرات، والواِردات، واإلنتاج.  •
نْشر الَمعرِفة العلمّية في المجتمع وبلغته  •

........
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في اإلجابة عن هذا التسـاؤل نقول: يمثّل ارتبـاط التعليم باالقتصاد الجزَء األكبر من هذه 

ـراكة بين الجامعات من جهة، والفعاليّات االقتصادية من جهة أخرى، هي  المسـألة. ذلك أّن الشَّ

شـراكٌة أساسـيّة ومهّمة في عمليّـة التنمية، وهي علـى أهّميتها تكاد تكون مفقـودة في الدول 

العربيـة؛ إذ ليس هناك لغة ُمشـترَكة بينهمـا. فالجامعات تتحّدث في الِعلـم والتكنولوجيا 

بلغـٍة هي غير لغـة القوى العاِملة في معظـم الدول العربية. وواضعو سياسـات التعليم 

العالي في الدولة وفي الجامعات يخلطون بين مسـألتَين ُمختلفتَين تماماً، األولى: تعليم العلوم 

والتقنيّـة ألفـراد المجتمع، والثانيـة: إتقان الخّريجين للغـٍة أجنبية. ومع أّن هاتَين المسـألتَين 

مختلفتـان تماماً، فإنّـه يجب االهتمام بهما كِلتيهمـا. وهناك خلٌط آخر يتعلّق بعائد االسـتثمار 

لتعليـم العلوم والتكنولوجيـا بلغة أجنبية، وهو: الخلط بين العائد علـى الخّريج الفرد، والعائد 

علـى االقتصاد الكلّـي أو المجتمع. فالعائد على الفرد إيجابي، ولكّنـه ليس كذلك على االقتصاد 

الكلّي، وليس كذلك على المجتمع. 

ب- آثــار تعليـم العلـوم والتكنولوجيـا والبحث والتطوير بغير العربّية

من اآلثار السلبيّة لتعليم العلوم والتكنولوجيا بغير اللّغة العربية ما يلي:

حصـر المعرفة الِعلميّة والتكنولوجيّة لدى نُخبة من أفراد األّمة، وعدم وصولها إلى المجتمع 	 

وقـواه العاِملة العريضة، ومـن ثَم عدم تحّدث القوى العاِملة بلغـة الِعلم والتكنولوجيا. وقد 

شبَّه أحد الباحثين األّمَة في هذه الحالة برؤوٍس بال أجساد وأجساد بال رؤوس.

تسـهيل هجرة العقول، التي تؤّدي إلى خسـارة رأس المال البشـري؛ فهناك أكثر من مليون 	 

عالِـم وتِقنّي عربـّي ُمهاِجر حاليّاً. وعلى سـبيل المثال تزيد نسـبة األطبّـاء العرب والهنود 

والباكستانيّين في بريطانيا على 30 %. 

عدم تحقيق وظائف اللّغة االقتصادية في المجتمع من التواصل والترجمة والتعاون والتعلّم.	 

انخفاض اإلنتاجية والقيمة الُمضافة لفعاليّات اإلنتاج والخدمات بسـبب انخفاض االستثمار 	 

في رأس المال البشري، وهذا بَدوره يؤّدي إلى انخفاِض معّدل النمّو.

إعاقة نْشر الديمقراطية في المجتمع، حسبما ذهب إليه بعض االقتصاديّين، وذلك ألّن القوى 	 

العاِملة - وهي قوى الشعب - ال تَتداَول لغة الِعلم ومنطقه )أي المعرفة(، فتصبح غير قادرة 

على الُمشاَركة في الُحكم وإدارة الدولة بكيفيّة ِعلميّة سليمة وواعية.

إضعاف القطاعات االقتصادية الكثيفة اللّغة، ومنها النَّْشر الذي يُعّد من القطاعات االقتصادية 	 

الكبرى، فُضعف النظام المعرفي للقوى العاِملة يُضِعف الطلب على النَّْشر. 

إضعاف الطلب على الترجمة الِعلميّة والتكنولوجيّة. وهذا ما يحدث في العالَم العربي. يشهد 	 

بذلك بعض اإلحصائيّات الُمذهلة في هذا المجال مقارنًة باألُمم األخرى.

اإلضعاف النسـبّي للطالِب ِعلميّاً، ألنّه ال يدرس بلغته األّم )هناك تجارب كثيرة نُشرت في هذا 	 

المجال تحتاج إلى ورقة خاّصة بها(.

3 - نْقـل التكنولوجيا واعتماده على التحّدث باللّغة الوطنّية  

 إّن نْقل التكنولوجيا واكتسـابها ال يَحدث بشراء وسـائل اإلنتاج وخطوطه. وقد تبيّن للعالَم 

العربي أّن شراء الَمصانع على َمدار العقود الماضية لم يؤدِّ إلى اكتساب التكنولوجيا التي تشتمل 

على نْقل التكنولوجيا وتوطينها ثّم إنتاجها - أنظر الشكل )رقم 11( - فهي عمليّة نْقل لإلنسان، 

وليس لألجهزة واألبنية. ومن وسائل هذا االكتساب وآليّاته ترجمُة العلوم والتكنولوجيا وتعليمها 

من المهّم عدم 
فوات قطار 

الثورة الصناعّية 
الرابعة على الدول 
العربّية، وأهمّية 
قيامها بوْضع 
استراتيجّياتها 

تجاه هذه الثورة، 
واستخدام 
ُمنتجاتها 

وخدماتها باللّغة 
العربّية؛ وُيذكر أّن 
دولة اإلمارات، هي 
أّول َمن وضع مثل 
هذه االستراتيجّية 
بين الدول العربّية
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باللّغة الوطنية )لغة القوى العاِملة(، وتداوُل الِعلم والتكنولوجيا في المجتمع بهذه اللّغة. فاللّغة 

وعاء اكتساب التكنولوجيا، والترجمة وسيلتها. 

إّن النتاج والتوليد العالَمي للعلوم وللتكنولوجيا كبير جّداً، واالسـتفادة من هذا النِّتاج ُممكنة 

بشرط أن تتمتّع األّمة بما يسّمى »بالمقدرة على االستيعاب التكنولوجي«. 

4 - اللّغة العربّية والثورة الصناعّية الرابعة 

 إّن وجود اللّغة العربية في عمليّة التحّول الرقمي في الَمجاالت كلّها، وبخاّصة الَمجاالت التي 

تقّدمها الثورة الصناعية الرابعة11 اآلتية بسـرعة، تشـكِّل تحّدياً كبيـراً للدول وللمجتمع العربي، 

وهو تحدٍّ في غاية األهّمية. والثورات الصناعيّة األربع هي على التوالي: اختراع المحرّك البخاري 

والمحرّك المائي، ثّم اإلنتاج الصناعي )خّط اإلنتاج( بمساعدة الطّاقة الكهربائية، ثّم اإللكترونيات 

وتقنيّة المعلومات التي سـمحت باألَتَْمتة واإلنتاج العالي، والرابعة القائمة على التواصل الرقمي 

باستخدام أنظمة تكاملية إلكترونية.  

 كمـا تُواِجه العربية حالياً قضايا مع اإلنترنت ومع وسـائط االتّصـال الرقمية كلّها، مثل وْضع 

َمواقع المؤّسسات وصفحاتها على هذه الشبكة باللّغة العربية، وتسمية الَمواقع والصفحات باللّغة 

العربيـة أيضاً، وانتقـال الملّفات العربية عبر الشـبكة من دون أن يحصل لهـا أّي تغيير، ووجود 

محرّكات بحث عربية متقّدمة، ووْضع قواعد الُمعطيات العربية على الشبكة مع إمكانية الولوج إليها 

 E-commerce من أّي موقع على اإلنترنت فـي العالَم باللّغة العربية، وإجراء التجارة اإللكترونية

باللّغة العربيـة، ووْضع مختلف تطبيقات الحقيقة االفتراضيـة Virtual Reality باللّغة العربية 

مثل المتاحف االفتراضية والَمخابر والجامعات االفتراضية والشركات االفتراضية وغير ذلك.

ونقصد بوجود اللّغة مع التوّجه نحو الثورة الصناعية الرابعة اسـتعمال العربية في مجاالت 

 ،)Big Data( هـذه الثورة مثل: إنترنت األشـياء، والطباعة ثالثيّة األبعاد، والمعلومـات الضخمة

والذكاء الصناعي، والَحْوَسبة السحابية، واألجهزة القاِبلة لالرتداء، وواجهات التفاعل بين اإلنسان 

واآللة، والُعمالت االفتراضية، والُمدن الذكيّة وغيرها12. 

كالوس شواب رئيس مؤّسسة المنتدى االقتصادي العالَمّي، الثورة الصناعّية الرابعة، منشورات المنتدى االقتصادّي   11
.  mediaquest 2016 ،العالَمّي

المرجع السابق نفسه.   12

توسيع انتشار 
الَمعرفة 

واستثمارها لدى 
طبقات األّمة 
كاّفة، يتطلّب 

التعريب، وبخاّصة 
في مجاَلْي 

نْشر المعرفة 
واستعمالها 

واستثمارها، وهذا 
األمر أكثر أهمّية، 
حّتى من مجاَلي 
توليدها ونْقلها

اكتساب التكنولوجيا يتطلّب تكلُّم القوى العاِملة لغة الِعلم شكل رقم 11

=

+

+

اكتساب التكنولوجيا 

نقل

توطين

توليد

البحث والتطوير
التعلّم بالُممارسة
التطوير التدرُّجي
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من المهّم عدم فوات قطار الثورة الصناعية الرابعة على الدول العربية، وأهّمية قيامها بوْضع 

اسـتراتيجيّاتها تجاه هذه الثورة واسـتخدام ُمنتجاتها وخدماتها باللّغة العربية. ويُذكر أّن دولة 

اإلمـارات العربيـة هي أّول َمن وَضع مثل هذه االسـتراتيجيّة بين الـدول العربية في نهاية العام 

.2017

من جهة أخرى، إّن اإلنترنت وسـيلة فّعالة ورخيصة وسـهلة للمساعدة في وْضع الُمصطلَح 

الِعلمّي العربّي ونْشـره واستخدامه أو شـيوعه؛ بحيث يُمكن وْضع الَمعاِجم اإللكترونية العربية 

على اإلنترنت تسـهيالً لشـيوعها، وبخاّصة أّن هذه الَمعاجم سـهلة التصّفح، فهـي بلُغة التفّرع 

ـح المجلّدات. كما يُمكـن وضع بنوك الُمصطلَحـات والمكانز في نُظٍم  HTML الُمناِسـبة لتصفُّ

خبيرة Expert Systems على اإلنترنت للمساعدة في وضع الُمصطلَح.

ومن االقتراحات ايضاً، تشبيك Networking المؤّسسات العاِملة على اللّغة العربية وَمجاِمع 

اللّغة العربية، مع مؤّسسات التعريب، والجمعيّات الِعلميّة العربية الُمناِسبة.

5 - بعض المجاالت الضعيفة في البحث والتطوير باللّغة العربّية

لم تدُخل الدول العربية إذاً بشكٍل طموح في مجال صناعات اللّغة بعد، لكّنها تملك فرصة أن 

تكـون على األقّل ُمشـارِكة في تطوير صناعة المعلوماتية المرتبطـة باللّغة العربية إذ إنّها تَملك 

ميـزة تفاُضلية وتنافُسـية في هذا المجـال. في ما يلي بعض مجاالت البحـث والتطوير في هذا 

اإلطار:

فَْهم اللّغات الطبيعيّة- 

اسـتعمال اللّغة العربية في مجاالت الثورة الصناعية الرابعة وأنشطتها، وعلى اإلنترنت وفي - 

التجارة اإللكترونية

الترجمة اآلليّة والترجمة بمساعدة الحاسوب- 

تحويل النصوص إلى كالٍم والعكس- 

 الَمعاِجم أو القواميس اآلليّة- 

تعريف الَمحارف بصريّاً- 

تركيب الكالم والتعريف به- 

التعليم والتعلُّم بوساطة الحاسوب والتعليم عن بُعد- 

المعايير والُمصطلَحات الخاّصة بالعلوم والتكنولوجيا- 

إّن النَّجاح في البحث والتطوير واالبتكار في هذه المجاالت ضرورّي للثورة الصناعية الرابعة 

وسيؤّدي إلى تحسين وسائط االتّصال بين اإلنسان واآللة باللّغة العربية، ويْجعل ذلك أكثر قبوالً 

ومردوداً، ويْجعله بالتالي أكثر انتشاراً في البلدان العربية. وفوق ذلك، فإنّه من المتوقَّع أن يؤّدي 

ذلك إلى نهضة اقتصادية واجتماعية وثقافية في تلك المنطقة.

القسم الرابع:

الَمشاِهد الَمرجوَّة للّغة العربّية في البحث والتطوير

إّن استعراض األهّمية االقتصادية للّغة الِعلميّة والتكنولوجيّة، ووظائفها التنموية، وآثارها في 

النمّو، وفي نْقل التكنولوجيا وتوطينها واكتسابها، وفي التنمية البشرية الُمستداَمة واختزان رأس 

المال البشـري، وفي تسهيل نْشـر التفكير الِعلمّي في المجتمع وقواه العاِملة، وكذلك استعراض 

يؤّدي اإلسراع 
في تكوين قواعد 

للمعلومات العربّية 
في المجاالت 

كلّها، ووْضعها في 
متناول الُمواطن 

العربّي، إلى 
انتشار المعلومات 

واستثمارها، 
وهو إحدى دعائم 

اقتصاد الَمعرفة
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القضايا التي ذُكرت في القسـم الثالث من هذه الورقة، هذا كلّه يقودنا إلى طْرح َمشـاِهد مرجوَّة 

تتعامل مع هذه القضايا.

1 - مشهد وجود رؤية وسياسة لغويّة وطنّية فاِعلة 

انطالقاً من أفضل ُممارسـات الدول المتقّدمة والّناشئة، سـيكون من الَمشاِهد المنشودة في 

الـدول العربية قيام رؤية وسياسـة أو اسـتراتيجيّة لُغويّة فاِعلة تأخـذ النواحي االقتصادية في 

دة وسياسـات وبَرامج وتمويـل وجهات تنفيذية  الحسـبان، ولها خطـط لتنفيذها بأهداٍف محدَّ

مسـؤولة، ومؤّشـرات رقميّة تقيس أداء هذا التنفيذ. من جهة أخرى، يتّصف هذا المشـهد أيضاً 

بتنبّـه متّخذي القرار ألهّمية هـذه القضيّة المصيرية وتأثيراتها التنمويـة وبالتالي جّدية القرار 

السياسي حياله. 

وتُعالِج هذه السياسـة الوطنية وتقرِّر تعليم العلوم والتكنولوجيا باللّغة العربية ونَْشر نِتاج 

البحـث والتطوير بلغة القـوى العاِملة العربية، ودْعم الترجمة الِعلميـة، ودْعم تعلّم اللّغة الثانية 

الِعلمية والتكنولوجية أنظر اإلطار )رقم 8(.

2 - َمشَهد توافر الَمعرفة باللّغة العربّية للقوى العاِملة

زة لتُصبح من الركائز األساسـية االقتصاد، كما أّن التعاُمل مع  كمـا رأينا، تتّجه الَمعرفة الُمرَمَّ

الَمعرفـة يتطلّب التعاُمل مع اللّغات، وتوافر الَمعرفة باللّغة العربية يُسـهِّل هذا التعامل. إّن نْقل 

الَمعرفة ونْشـرها وتوليدها واسـتثمارها وإدارتها يتطلّب إتقان اللّغة اإلنكليزية من ِقبل النُّخبة، 

إذ يتوافر بهذه اللّغة القدر األكبر من الَمعرفة حاليّاً، لكّن توسـيع انتشـار الَمعرفة واسـتثمارها 

لدى طبقات األّمة كافّة يتطلّب التعريب؛ أي إّن التعريب مهّم، وبخاّصة في مجالَْي نْشـر المعرفة 

أهّمية السياسة اللّغويّة إطار رقم 8

ال بّد من سياسة لغويّة وطنيّة ُمعلَنة ومن خطط خمسيّة وسنويّة مع متويٍل لتنفيذها وتحديد 
الجهات املسؤولة عن هذا التنفيذ وُمتابعة األداء يف ذلك مع مؤّشات أداء رقميّة ُمستهدفة 

زمنيّاً، وذلك من اجل تحقيق التنمية االقتصادية مثلها يف ذلك مثل السياسة النقديّة

متغرّيات 
وطنيّة وإقليميّة 

وعالَميّة

منّو 
اقتصادّي 
واجتامعّي

االستثامر يف اللّغة من مسؤوليّات الحكومة وايضاً القطاع الخاّص واملجتمع املديّن، وهو 
كاالستثامر يف األدوات املاليّة مرشوع استثامرّي، ومن أدواته: املَعاِجم، والرتجمة، والرتجمة 

اآلليّة، وُمعالَجة اللّغة الطبيعيّة، والنَّرش، والتعليم، واملحتوى...

الحكومة يجب أن تدعم تصدير اللّغة الوطنيّة 

السياسة اللّغويّة 
للدولة 

اللّغة كالنقد من املسؤوليّات األساسيّة للحكومة
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واستعمالها أو استثمارها، أكثر من أهّميته في مجالَْي توليدها ونقلها.

إّن تعريب المعرفة الاّلزمة لألّمة، فضالً عن التمكُّن من اللّغات األجنبية، وبخاّصة اإلنكليزية، 

أصبـح من ضـرورات التنمية أكثر من أّي وقٍت مضى. وتشـتمل جهود تعريـب الَمعرفة، في ما 

تشتمل، على الوصول إلى المشهد التالي، وذلك في إطار السياسة الوطنية اللّغوية:

توفيـر المحتوى الرقمي الِعلمّي باللّغة العربية، ونْشـر نِتاج البحث والتطوير باللّغة العربية 	 

)إضافًة إلى اإلنكليزية(

وجود الُمصطلَح الِعلمّي وتوحيده ونَْشره	 

 تقييس استعمال اللّغة العربية في العلوم والتكنولوجيا	 

توافـر قواعد المعلومـات باللّغة العربيـة في المجـاالت المختلفة ووْضعها على الشـبكات 	 

الحاسوبية، ومنها اإلنترنت

القيام بالترجمة الِعلمية من اللّغات العالَمية، وبخاّصة اإلنكليزية إلى اللّغة العربية	 

تعليـم العلوم باللّغة العربية في الَمـدارس والجامعات على َمدار الوطن العربي مع االهتمام 	 

في الوقت ذاته بتعليم اللّغات األجنبية وإتقانها، والسيّما اإلنكليزية

دْعم البحوث القائِمة والاّلزِمة في مجاالت اللّغة العربية.	 

م تكنولوجيـا المعلومـات اآلن فُرصاً جديدة  1- ففـي وْضع الُمصطلَـح الِعلمّي وتوحيـده، تقدِّ

لتسـهيل جهود توحيد الُمصطلَح ونَْشره؛ فوْضع الَمعاِجم على شبكة اإلنترنت مثالً سيُساِعد 

في نْشـر الُمصطلَح وتوحيده، كما أّن توافر النَّْشر اإللكتروني، باستعمال األقراص الُمدمجة 

CD-ROM وذاكرات الفالش، سيَجعل تكلفة انتشار الُمصطلَح أقّل مّما هي عليه اآلن.

أّمـا توحيد السـوق العربية للِكتاب وتسـهيل انتقاله في الوطن العربي، فسـيُقلِّل من تكلفة 

النشر ويُساِعد في توحيد الُمصطلَح. تُضاف إلى هذا كلّه طبعاً جهود مؤّسسات وْضع الُمصطلَح 

في العالَم العربي ومؤّسسات التوثيق والَمكتبات.

أّما االهتمام بتقييس اسـتعمال اللّغة العربية في المعلوماتية واالتّصاالت، فيُساِعد في عملية  2-

التعريب وتوحيد اسـتعمال النُّظم المعلوماتية على َمدار الوطن العربي. على سبيل المثال ال 

بّد من تقييس اسـتعمال الرموز الخاّصة بإدخال اللّغة العربيـة في قواعد الُمعطيات، وعلى 

شـبكات االتّصال، وفـي البريد اإللكتروني، وفي مواقع اإلنترنـت وغيرها. إّن غياب التقييس 

هذا سيُضعف ِمن انتشار اللّغة العربية وِمن َجْعلها لغًة غنيّة معلوماتيّاً ولغًة تُجاري اقتصاد 

الَمعرفة، كما سيزيد من تكاليف النُّظم الَمعرفية العربية بشتّى أشكالها، بسبب تشتُّت السوق 

العربيـة ألسـواٍق صغيرة عّدة تجعـل تكلفة تطوير النُّظـم عالية وغير ُمناِسـبة لكّل الوطن 

العربي نتيجة اختالف التقييس من دولة عربية ألخرى.

يؤّدي اإلسـراع في تكوين قواعد المعلومات العربية في الَمجاالت كلّها ووْضعها في ُمتناول  3-

الُمواطن العربي إلى انتشار المعلومات واستثمارها، وهو إحدى دعائم اقتصاد الَمعرفة. وإّن 

توافر شـبكات وحواسيب في الوطن العربي غير كاٍف لدخول الوطن العربي عصر الَمعرفة 

ألّن توافـر الشـبكات الحاسـوبية مـن دون توافر قواعد معلومـات عليها يُقلِّل مـن فائدتها 

ع توافُر قواعد المعلومـات باللّغة العربيـة وتعريب قواعد  وأدائهـا ومردودهـا. كما سيُسـرِّ

المعلومات الِعلميّة والتكنولوجيّة في انتشـار الَمعرفة واستعمالها، وفي الدخول بالتالي في 

اقتصـاد الَمعرفـة واالقتصاد القائِم على المعرفة. تشـمل قواعد المعلومـات القواعَد الِعلميّة 

والتكنولوجيّـة والطبّية والحقوقية والثقافية والزراعية والتجارية وغيرها، بحيث ينبغي على 

االقتصاد القائم 
على الَمعرفة، هو 

االقتصاد الذي 
ُتسِهم فيه عملّية 

إنتاج الَمعرفة 
واستثمارها 

بصورٍة كبيرٍة في 
النمّو االقتصادّي، 

وفي تكوين الثروة، 
وتمّثل تقنّية 

المعلومات أداته 
الرئيسة
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المؤّسسـات العاّمة والخاّصة كلّها اإلسـراع في وْضع قواعد معلومات تخّص ما لديها بهَدف 

نْشرها واستثمارها.

االهتمـام بالترجمـة من وإلى اللّغـة العربية، وكذلك الترجمـة اآلليّة أو الترجمة باسـتعمال  4-

الحاسـوب، هي كلّها من األمور التي ستُسـاعد في جهود التعريـب، وبالتالي في عمليّة نْقل 

المعرفـة، وهي أحد العناصـر األربعة الاّلزمة للوطن العربي في مجـال المعرفة، أي التوليد 

والنْقل والنْشر واالستثمار.

تعليم العلوم باللّغة العربية مع إتقان لغٍة أجنبية في الوقت نفسـه هو َمطلب مهّم من لوازم  5-

تحوُّل الوطن العربي إلى مجتمع الَمعرفة. وقد أثبت بعض الدراسات أّن دراسة العلوم باللّغة 

األّم مـع إتقان لغـة أجنبية هو أكثر جدوى من دراسـتها بلغٍة أجنبية، وعلـى العالَم العربي 

ُمعالَجة هذه المسألة بجّدية أكبر من الحالية.

دْعم البحوث القائِمة فـي مجاالت اللّغة العربية وتكنولوجيا المعلومات، مثل بحوث ُمعالَجة  6-

اللّغـات الطبيعيـة Natural language processing، وبحـوث فَـْرز المعلومـات العربية 

وتصنيفها وفَهرَستها آليّاً، وبحوث تحليل النصوص العربية، وتركيب الكالم وتعريف الكالم،  

والبحوث الحاسـوبية في المجاالت المعجمية والصرفية والنحوية والداللية، وبحوث هندسة 

التعريب، والترجمة اآلليّة.

3 - مشهد تواُفر المحتوى الِعلمّي العربّي 

كما رأينا، يَُعّد المحتوى الِعلمي العربي من »األصول غير الماّدية«، وهو ثروة لألّمة وعامل من 

عوامـل التنمية، ويُوازي توافـرُه وَدورُه  توافَر النقد في االقتصاد. وهناك عمليّات عّدة في تناُول 

المحتوى العربي بدءاً من توليده وانتهاًء باسـتعماله أو اسـتثماره، وهي أنشـطة في الصناعات 

اللّغوية، وكّل عمليّة من هذه العمليّات تحتاج إلى جهود وأدوات ومشـاريع خاّصة بها. وسـنذكر 

باختصار هذه العمليّات في ما يلي:

عملّيـة إنتاج أو توليد المحتوى الجديـد بالبحث والتطوير: وهي مرحلة إبداعيّة تعكس  1-

نشـاط األّمة وإنتاجها الِعلمي والتكنولوجي والفكـري والثقافي. يولد المحتوى الجديد بلغٍة 

من اللّغات من نشـاطات األّمة في البحث والدراسة والتطوير واالبتكار.  وتَعتمد عمليّة توليد 

المحتـوى العربـي على عوامل عّدة منها تمويل البحث الِعلمـّي، وحّرية الفكر والتعبير عنه، 

وتوافُر الطلب على اإلبداع والتجديد.

عملّية تحويل المحتوى: أي تحويل المحتوى الُمتوافر حاليّاً، أو القديم أو التراثي بأشكاله  2-

كافّة، إلى الشـكل الرقمي )go digital(: وهي مرحلة تتطلّب إدخال الَمعارف السابقة لألّمة، 

من كُتٍب ووثائق وفنون وآثار ومعلومات وغير ذلك إلى الشكل الرقمي.

عملّيـة تخزين المحتـوى وتبويبه وُمعالَجته: يجـري في هذه المرحلـة المهّمة تبويب  3-

المعلومات الُمخزَّنة من ضمن أشـكاٍل تسـهِّل البحث فيها، وتسـهِّل اسـتخالص المعلومات 

 ،Databases الاّلزمـة منها.  تُسـتعَمل في ذلـك األدوات البَرمجية كلّها، كقواعـد الُمعطيات

وقواعـد الَمعرفـة Knowledge base، والنُّظـم الخبيـرة expert system، وبَرمجيّـات 

 Natural Language وبرمجيّات ُمعالجـات اللّغات الطبيعية ،)indexing( الَفْهرَسـة اآلليّة

Processing -NLP، مثل: برمجيّات البحث search عن الكلمة أو الوثيقة أو المعنى، ومثل: 

برمجيّات فَْهم النصوص، وبرمجيّات تحليل النصوص، وبرمجيّات الترجمة اآلليّة. كما يندرج 

االقتصاد الرقمّي 
هو جزء من 

اقتصاد المعرفة، 
وتكون السلعة أو 
الخدمة الُمتداَولة 

دة بشكٍل  فيه مجسَّ
رقمّي، وليس 

باألشكال المادّية 
المألوفة
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تحت هذه المرحلة أيضاً اعتماد المعايير العالَمية لكلِّ نشاٍط من أنشطة هذه المرحلة.

 ،intensive language إّن التعامل باللّغة العربية مع هذه األدوات كلّها هو تعاُمٌل كثيف اللّغة

ويَعتمـد علـى اللّغة وخواصهـا، والكثير منها ال بّد من تطويره من جديد مـن أجل اللّغة العربية 

بخاّصة. وللنجاح في هذه المرحلة، ال بّد للدول العربية من اعتماد ُمبادرات على مسـتوى الدولة 

والقطـاع الخاّص لَدْعم البحوث والتطوير فيها، وتشـجيع قيام الشـركات الخاّصة بها، وتوفير 

البيئة الُمناسبة لنمّوها.

عملّيـة عـرض المحتوى أو طباعتـه: وهي مرحلة تتعلّـق بالتعامل مع الَحـرْف العربي  4-

وأشـكال طباعته أو إظهاره أو نْقله عبر شـبكات الحواسـيب وعبر اإلنترنت، وهي مرحلة ال 

تزال تحتاج إلى جهٍد في تقيس استعمال حروف اللّغة العربية.

عملّية نْشر المحتوى العربّي: أهّم ما في هذه المرحلة هو وضع المحتوى العربي الرقمي  5-

)digital( للَمجـاالت كلّها التـي أتينا على ذكرها على اإلنترنت، وفَهرسـته )indexing( في 

محرّكات البحث على اإلنترنت )search engines(. النشـاط العربي في هذا المجال ال يزال 

ضعيفـاً، وبخاّصة في مجال اللّغة العربية ومحرّكات البحـث؛ والمهّم هنا اآلن هو التحضير 

لشـبكة اإلنترنت الداللية القاِدمة، إذ نحتاج إلى كثيٍر مـن البحوث الدالليّة على اللّغة العربية 

كي تجاري هذا الجيل القاِدم من اإلنترنت.

عملّية استخدام المحتوى واسـتعماله وتسويقه: يَعتمد نجاح هذه الَمرحلة على جودة  6-

المحتـوى وعالقته وفائدتـه للُمسـتثِمر )relevant(، كمـا يَعتمد على زيادة معـّدل الّنفاذ 

العربي إلى اإلنترنت )access( باللّغة العربية، بما في ذلك نَفاذ الصناعيّين والتّجار والطاّلب 

والُمواطنين والمثّقفين، أي شرائح المجتمع كافّة. 

4 - َمشَهد إنتاج الُمصطلَح العربّي الِعلمّي واستعماله

ِمن الَمشاهد المرجوَّة لتحسين َدور اللّغة في أنشطة البحث والتطوير في الدول العربية وفي 

التحّول إلى المجتمع الَمعرفي، مشهد إنتاج الُمصطلَحات الِعلميّة وشيوعها ألهّميتها في التواصل 

المعرفي، وسنذكر في ما يلي َمالمح هذا المشهد:

مع بداية ثمانينيّات القرن الماضي، تَسـاَرع تطويـر إدارة الُمصطلَح الِعلمّي أفقيّاً وعموديّاً. 

والُمستهَدف في عمليّة إدارة الُمصطلَح المرجوَّة:

وضُع سياسٍة إلدارة الُمصطلَح على المستوياِت الوطنيِة والمؤّسساتية، وحتّى في شركاِت - 

اإلنتاج والخدمات؛

تنفيُذ هذه السياسة باتّخاذ إجراءاٍت عمليٍّة قانونية وإدارية ومالية وبشرية؛- 

تنشيُط التعاون والتنسيق اإلقليمي والعالَمي في نشاطات إدارة الُمصطلَح المختلِفة؛- 

إيجاُد بنيٍة أفقيٍة وعمودية إلدارة الُمصطلَح وتطويرُها؛- 

تشتمل البنيُة األفقّية إلدارة الُمصطلَح على مؤّسساٍت عامٍة أو شبِه عاّمة بغية:

دعِم النشاطاِت الُمصطلَحيّة وتنظيِمها وتنسيقها لخدمة جميع أفراد المجتمع؛ 1-

نْشر المعلومات المتعلّقة بالمؤّسسات العاِملة في حقول الُمصطلَح، وبالمنشورات والخدمات  2-

المتوافرة فيه؛

دْعم الجهود الوطنية إليجاد الحلول للمسائِل الُمصطلَحيّة وتنسيقها. 3-

أّما البنيُة العموديّة إلدارة الُمصطلَح، فتشتمل على هياكَل تنظيميٍة عاّمٍة وخاّصة ترعى:
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- مجموعـات العمـِل المتخّصصة في كّل حقٍل من حقول الَمعرفـة. وهذه المجموعاُت تقوم 

بتنظيم الُمصطلحات وتنسـيِقها واعتماِدها معياريّاً. وثّمة حاليّاً أكثر من مائة مجموعِة عمٍل في 

كلِّ لغـة من اللّغات العالَمية الرئيسـة. تختّص هذه المجموعاُت بوْضع الُمصطلحات الرسـمية، 

ويصل هذا العدد إلى أكثَر من خمسِة آالِف مجموعِة عمٍل في العالَم حاليّاً في اللّغات كلّها. أّما إذا 

أخذنا في الحسـبان جميع مجموعات العمل واللّجان التي تعمل في شـؤون الُمصطلَح، فإّن هذا 

العدد سيصل إلى أكثَر من خمسيَن ألِف مجموعٍة أو لَجنٍة؛

- وترعـى البنيُة العموديُة أيضـاً المعاجَم واللّوائَح الِمعياريـة للمصطلحات. وهذه المعاجُم 

واللّوائـح منهـا ما يَصدر في الجريدة الرسـمية في الدولة، ومنها ما يَصدر عن مؤّسسـاٍت ذات 

سـلطة رسـمية، أو تتمتّع بسـلطة معنويّة، أو تتمتّع بسـلطة في مجال التنسـيق؛ وتختلف هذه 

الَمعاجُم واللّوائُح بحسب مجموعة العمل التي قامت بوضعها. 

وتنقسم المعايير في حقل الُمصطلح إلى نوَعين:

يشتمل النوُع األّول على معايير أُسس وْضعِ الُمصطلَح وطرائقه ومنهجيّاته وتنسيقه ونْشره. 

 .ISO/TC37 وتَقود هذا التقييَس عالَميّاً لجنُة

أّما النوع الثاني فيشـتمل على معاييَر بالمصطلحاِت نفِسها؛ أي: على لوائِح ُمصطلحاٍت في 

كلِّ حقل من حقول الَمعرفة.

ومن الجدير بالذكر أّن هناك تسـعاً وسـبعين 79 دولًة تُشارِك في اللّجنة ISO-TC37، منها 

أربُع دوٍل عربيٍة بصفِة ُمراِقب هي: مصر وتونس وسـورية والسـعودية، ولكّن حضورَها ما زال 

ضعيفاً.

أدوات في إدارة الُمصطلَح

لم يَُعِد العمُل في حقل )الُمصطلَح( و)الُمصطلَح الجديد( ُممكناً من دون اسـتعمال األدوات 

التـي تقّدمها تقانـُة المعلومات واالتّصاالت. فهـذه األدوات تعمل على تطبيـِق مبادئ الُمعالجة 

اآلليّـة للّغات في هَذين الحقلَين ونظريّاتها وآليّاتها، والسـيّما في ما يتعلّق برْصِد الُمصطلَح في 

النصوص و«تفّقده«، وقياس تواتُر وروده، وَجْمع تصاريفه، وكذلك ُمراقبة اسـتعماله. من هذه 

األدوات )أي أدوات إدارة الُمصطلَح(:

النُّظم البرمجيّة لرْصد »الُمصطلَحات الجديدة« وُمراقبتها؛	 

نُظم إدارِة الُمصطلَح وتصنيفه؛	 

نُظم الُمساعدة في توليد الُمصطلَح باستعمال الحاسوب؛	 

النظُم الُمسـاِعدة في جْمـع »الُمصطلَح الجديد« من اإلنترنت باسـتعمال »محرّكات البحث«، 	 

ومجموعات األخبار، وُمنتديات النقاش المتخّصصة؛

برمجيّاُت المكانز اللّغوية وإدارتها؛	 

الَمعاجم اإللكترونية للُمصطلحات العاّمة والمتخّصصة.	 
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الوصول إلى معلومة ال يعني اكتساب معرفة

في الِعلم المفتوح والمشاع اإلبداعّي 

د. محّمد نور الّدين أفاية
أستاذ الجماليّات والفلسفة الُمعاِصرة في جامعة محّمد الخامس – الَمغرب

1 - في تحّوالت اإلبدال المعرفّي 

تَقترن الَمعرفة الّنافعة بالتنمية الُمسـتداَمة وبالرفاه اإلنسـاني. ولعّل التجارب التي فرضت 

ذاتهـا علـى العالَـم هي التي نجحـت في خلق شـروط تشـريعية وثقافية ومؤّسسـية وماّدية 

واقتصاديـة واجتماعيـة لتحقيق نتائج من خالل اسـتثمار المعرفة لتحسـين شـروط الحياة. 

فليسـت المعرفة العلمية مجرّد وسـيلة لتفتّح الوعي ولالسـتجابة للحاجيّات االقتصادية، وإنّما 

هي مقّوم رئيس في النهضة االقتصادية، ورافعة لكّل برنامج تنموي يُدِخل في حسبانه التوزيع 

ن الحقوق األساسية لإلنسان. من هنا تكمن األهّمية القصوى للبحث الِعلمي  العادل للثروة ويؤمِّ

والتطوير واالبتكار. 

غيـر أّن ولوج المعلومات ليـس مرادفاً للحصول على المعرفة، وحيـازة معلومة أو الوصول 

إليهـا ال يعنـي بالضرورة اكتسـاب معرفة، والسـيّما مع االنتشـار الُمتصاعد لـأدوات الرقمية، 

بمختلـف أنماطها ووظائفهـا، التي زعزعت ثوابت عّدة في االقتصاد والِعلم والثقافة والسياسـة 

واللّغـة، وفتَحت وتَفتـح فُرصاً ال محدودة لتوسـيع دائرة االطاّلع والمعرفـة والبحث. وفي هذا 

السياق، يشّكل سؤال الوسائل والبنيات التحتيّة، والوصول إلى مصادر المعرفة تحّدياً كبيراً أمام 

الباحثين والمجتمعات العربية لالستفادة من تدفّق المعلومات، ولتقاُسم فعلّي وفّعال لما تختزنه 

ات الِعلمية من َمعارف وُمعطيات وبيانات. المراكز والمنصَّ

لقد أضحت التكنولوجيّات الرقمية وسـيلة رئيسـة للبحث الِعلمي واالبتكار والِعلم المفتوح، 

وعامـالً من عوامل التنميـة االقتصادية والتغيير االجتماعي والنهـوض الثقافي. وترتبط الدعوة 

هة،  إلى تقاُسم منتوجاتها وتعميمها وتوطينها بمبادئ كبرى تتّخذ من الحقوق كافّة قواعد ُموجِّ

ومنها الحّرية والعدالة والتنمية الُمستداَمة. وتبيِّن مختلف المؤّشرات أّن األمر لم يُعد يقتصر على 

التبشير بأهّميتها وإنّما انخرطت بلداٌن في تحويل إمكاناتها إلى حيّز اإلنجاز.

دخلـت حقـول البحث الِعلمـي واالبتكار، في السـنوات القليلـة األخيرة، في أُفـٍق جديد من 

الُممارَسـة والتبـاُدل لم يُعد من الُممكـن التعامل معها بوصفها مجرّد أدوات وقنوات وشـبكات 

تتدفّـق منها البيانات والمعلومات والَمعارف من دون شـروط وقواعد أو معايير؛ إذ يتعيّن على 

حقـول البحـث الِعلمي واالبتكار هذه أن تسـتجيب لمقتضياٍت في التشـريع واإلنتـاج والتبادل 

واالسـتعمال، ذلك أّن التكنولوجيّات الرقميّة َخلَْخلَت دوائر النُّخب وجماعات الباحثين وسـَمحت 

ة«  لهم، في اآلن نفسه، بتكوين شبكات وأنماط عمل جماعية ُمختلفة. وغدت الَمعرفة ملكيّة »عامَّ

على أسـاس تأهيل الرأسـمال البشري الُمناسب لولوجها واسـتعمالها واالستفادة من َمصادرها. 
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غير أّن انفتاح الشـبكات وانتشـارها ليس وحده كافياً للُمشـاَركة في المجهودات التعاونيّة التي 

ر بقيَم1.  تتيحها، ألنّها تتطلّب جاهزية معرفية وَعملية، كما تحمل مضامين وتُبشِّ

قـد تبدو شـروط ولوج المعرفـة الِعلمية أو تقاُسـمها، في ضوء الخطابات السـائدة، عمليّة 

سـهلة أو بسـيطة. والحال أّن البلدان التي بلغت مسـتوى متطّوراً في إنتاج الرأسـمال المعرفي 

والِعلمي وتوزيعه اسـتثَمرت جهوداً كبيرة في َميادين التربية والتكوين، من األسـرة والمدرسـة 

إلى الجامعة؛ ولم يُكن أمامها من اختيارات سـوى نهج سياسـات ُمحّفزة على البحث والتطوير 

واالبتكار، وإنشاء بنيات تحتيّة وبيئة حاِضنة تتوافر فيها شروط األداء العالي والتنافسي.

ولذلك، فإّن االنخراط في »الِعلم المفتوح« أو »المشاع اإلبداعّي الخاّلق«، على عكس ما حصل 

في المناقشـة العربية عن مجتمع المعرفة، ليس شعاراً جديداً نكتفي بترداده، أو مجرّد كلمة أمر 

جديدة أَطلقتها الَمحافل الِعلمية الدولية يتعيّن اسـتهالك الحديث عنها؛ بل إّن الِعلم المفتوح هو 

راِفعة للُمباَدرة واالبتـكار يتجاوز اقتصاد المعلومات بخلْق مناخاٍت كفيلة بتفجير القدرات على 

إنتاج المعرفة وتحويلها ونشرها واستعمالها، أو إعادة استعمالها بهدف إنجاز مقتضيات التنمية 

البشرية الُمستداَمة، بما يستدعيه ذلك من حّرية وحقوق وكرامة وتضاُمن وعدالة وُمشاَركة.

هناك دول في العالَم العربي أقامت بناًء تحتياً لتأهيل كفاءاتها الِعلمية، وتطوير اقتصاداتها، 

وتنميـة مجتمعاتها. وقد قَطََع بعض هذه البلدان أشـواطاً في نقـل تكنولوجيا اإلعالم واالتّصال 

لنْشـر ثمرات اقتصاد المعرفة واسـتثمارها، والُمشـاَركة في المجتمع الشبكي من منطلق الوعي 

بـأّن األمر يتعلّق  باختياٍر اسـتراتيجّي في اتّجـاِه تحديٍث ُممكٍن وتنمية ُمتوازِنـة. غير أّن أغلبيّة 

البلدان العربية األخرى ال تولي لسياسـات البحـث والتطوير واالبتكار إاّل عناية متواضعة، إن لم 

تُكن ُمنعدمة في بعض الحاالت.

وهكذا تُكثِّف التكنولوجيّات في عالقتها بالُممارسـات الِعلمية العديد من الُمناقشات العالَمية 

الجارية، اليوم، بُحكم تداعياتها وما تُحدثه من تغيّرات على الثقافات والسياسـات والمجتمعات، 

كما على أنماط تدبير الحياة الماّدية واالجتماعية؛ بحيث يتأكّد أنّنا نشهد إعادة تحديد طُرق عيش 

ومعرفة، بل » نشهد على دخول البشرية مرحلة مفصليّة في تاريخها بوساطة االكتشاف الرقمّي 

الـذي يُتيـح الحصول على المعلومات )توافر المواقع بشـكٍل مفتوح(، وولـوج َمصادر الَمعرفة 

)الَمعاجم، والموسـوعات، الدراسـات والُكتب، والمواقع..( والوصول إلى ُمعطيات تهّم مجاالت 

البحث الِعلمي كلّها، بما فيها طُرق إدارة الُمناقشة الِعلمية وتقاُسم المعارف مع اآلخرين«2.

وفي األحوال كلّها، ليست التكنولوجيّات الرقمية سوى انعكاٍس للطُرق التي يعتمدها الناس، 

بُحكم أّن تأثيرها على الُممارَسـة الِعلمية ال يُمكن فهمه، حّقاً، واإلحاطة بانعكاساته على السلوك 

والمواقف من خارج الفاِعلين الذين يستعملون هذه التكنولوجيّات. 

2 - الِعلم المفتوح: معنى وُممارسات

2 - 1 فلسفة الولوج المفتوح 

يشـهد المجـال الِعلمـي حركة »انفتـاح« Open غير مسـبوقة، ويعـرف تناميـاً مطّرداً في 

المجتمعـات المتقّدمـة، حيث يذهـب البعض إلى اعتبارها ثـورة فعليّة في التصّور والُممارَسـة 

ُمسايرة للتطّورات النظرية والَعملية للُممارَسة الِعلميّة، سبق لمؤّسسة الفكر العربّي أن أصدرت ملّفاً خاّصاً عن البحث الِعلمّي   1

واالبتكار ورهانات الَمعرفة، من حيث ُممكناتها وعوائقها عربيّاً، في »التقرير الثالث للتنمية الثقافّية«، بيروت، 2010.

2 Rémy Rieffel, Révolution numérique, révolution culturelle? Ed. Gallimard, Paris, 2014, P. 47.
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والتواصل. ومنذ بداية األلفيّة الحاليّة، أصبحت مصطلحات ُمتداَولة بشكٍل اعتيادّي، مثل »البيانات 

 Open »و»التربية المفتوحة ،Open sources»و»الَمصادر المفتوحة ، Open data »المفتوحة

education، و»االبتكار المفتوح«Open innovation ...إلخ. 

لكْن ما المقصود بالمفتوح؟ 

 ، هناك َمن يقترب من هذا السـؤال من ُمنطلَق أّن حركة االنفتاح هي تجسـيد لتصّوٍر فلسـفيٍّ

أّوالً وقبل كّل شـيء. وهي امتداد لـ»البَرَْمَجة الحرّة« Free software، كما أطلقها االختصاصي 

األميركي في البرمجة »ريشـارد سـطالمان«، الذي دعا إلى االرتقاء بمفهوَمي الحّرية والتّقاُسـم 

إلـى اعتبارهمـا مفهوَمين أخالقيَّين. فـي حين رأى البعض فـي حركة االنفتاح رافعـًة للنجاعة 

واألداء الجيّد في االقتصاد، وُمقاربًة »برغماتيّة« في الُممارسـات الجديدة داخل الحقول الِعلمية 

والتدبيرية والفضاءات الَمدنية.

لذلـك تُعتبر البيانـات المفتوحة ثـورة علميّة جديدة وتشـكِّل مّكوناً من مكّونـات »األجندة 

الرقميّـة«. وتشـهد قطاعات بَعينهـا، مثل اإلنترنت والنقـل والطّاقة والبيئـة والصّحة والتغذية، 

منعطفاً حقيقياً بفضل تقاُسم الُمعطيات العموميّة. وتتعلّق البيانات المفتوحة بمجمل المعلومات 

التـي تُمّولها وتجمعها وتُنتجها السـلطات العمومية، سـواء تعلق األمـر بالُمعطيات اإلحصائية 

وبمشـاريع البحث الُمَموَّلة من الصناديق العموميـة، أم بالُكتب الرقمية وغيرها من الوثائق التي 

تتوافر عليها الخزانات الوطنية.

وقـد عملت بعض البلدان الديمقراطية على إدماج معطيـات »البيانات المفتوحة« في الحياة 

السياسية، حيث عملت بريطانيا وفرنسا، على سبيل المثال، على جعل البيانات أداة جديدة توفِّر 

للُمواطنين إمكانيّات االطاّلع على طُرق استعمال الَموارِد العمومية وُمراقَبة أساليب صرف المال 

العـاّم من طرف السـلطات. ينطبق األمر نفسـه على المجال االقتصادي، بحيـث تتيح »البيانات 

المفتوحـة« للفاعليـن االقتصاديّيـن فرصاً ال حصر لهـا لالطاّلع على البرامـج والخطط الُمزَمع 

تنفيذها في َميادين االستثمار. وهو ما يسهِّل عليهم تخفيض تكلفة البحث واالبتكار3.

وقـد سـاعدت تكنولوجيّات االتّصـال واإلعالم علـى توفيـر إمكانيّات غير مسـبوقة إلنتاج 

المضاميـن والبيانـات والَمعارف وفتحهـا، وتبادلها وتقاُسـم ُمعطياتها بأقّل كلفـة، وبطريقة 

فوريّة تقريباً. وعلى الّرغم  من هذا المكسب الكبير، إاّل أّن عدداً من الباحثين يُواِجهون صعوبات 

لولوج ُمعطياٍت يعتبرونها ذات أهّمية خاّصة في مجالهم، بحيث يجدون أمامهم مثبطات للعثور 

هم؛ كما يسـري ذلك علـى المقاوالت الصغرى والمتوّسـطة في القطاعات  علـى معلومات تخصُّ

االقتصاديـة. وتنـدرج الدعوة إلى تطوير سياسـات »البيانـات المفتوحة« لرفع هـذه المثبطات 

وتسهيل الحصول على المعلومات. 

ويُجمع المهتّمون على أّن هذه السياسـة وحدها كفيلة بحّل هذا النَّوع من المشـكالت، سواء 

ارتبطـت بمجـاالت البحث الِعلمـي أو الوصول إلـى المعطيـات العمومية. وقد دفـع  هذا األمر 

السلطات العمومية في البلدان المتقّدمة، وحتّى في بعض البلدان العربية، إلى تشجيع الولوج إلى 

َمسار  في  كافّة  أعضاؤه  ينخرط  لكي  أورو  مليار   40 سنوات،  بضع  قبل  األوروبّي،  االتّحاد  ص  خصَّ السياق  هذا  في   3

المعطيات  فتح  والجامعات لإلسهام في  المقاوالت  إلى  بالنسبة  كبيراً  المبلغ رهاناً  هذا  المفتوحة«. ويشكِّل  »البيانات 

أنظر:  المعلومات.  ولوج  تكلفة  وتقليص  وتوسيعها  الَمعارِف  لتنمية  واستعمالها  العمومية 

Mélanie Marcel )sous la direction(, L’Open science, entre utopie scientifique et réalité(s) d’aujourd’hui 

(livre blanc), science, 2016. 
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المعطيات، واقتصاد المجهودات الُمضنية التي كان يقوم بها الباحثون في السـابق، والُمساعدة 

في الحصول على المنشـورات الِعلمية وغيرها، بدفع الخزانات الوطنية، الُمكلَّفة بالُمحافَظة على 

الوثائق والُمعطيات، إلى رقَْمنة موادها ومخزوناتها، وإقامة بنيات تحتية إلكترونية؛ أّوالً، لضمان 

 Interconnection»المحافظة على هذه المخزونات وحمايتها؛ وثانياً، لتوفير شروط »التَّرابُطيّة

وتسهيلها بين مختلف المؤّسسات والمراكز والباحثين.

عت من إمكانيّات الولوج الحّر، وثّمة بلدان أخرى تعبِّر  مت بشكٍل ملموس، ووسَّ ثّمة بلداٌن تقدَّ

عن إرادة السـير في هذا المنحى، وبلدان تحكمها نخب ما تزال تخاف من الحّرية ومن الوصول 

إلى المعلومة، كما هو حال أغلبية البلدان العربية. ولعّل من بين المشكالت التي تعترض تطوير 

سياسـات »البيانات المفتوحة«، تبرز المشكلة القانونية وضعف التواصل. فالمعطيات الخاّصة، 

ومسـألة الُملكية الفكرية والقضايا التي تهّم األمن الوطني أو القومي تطرح ضرورة التفكير في 

وضع أطر تشـريعية ُمناسـبة ال تصطدم بالضرورة مع سياسـات البيانـات المفتوحة، وتفادي 

التوّجس ما بين السـلطات العمومية وُمنتجي المعلومات. كما أّن الُمراقبين يسـّجلون، من جهة 

أخرى، أّن »البيانات المفتوحة« لم تلَق االستقبال الُمناسب في البلدان العربية لخلْق تواصل فّعال 

للتعريف باإلمكانيّات الكبيرة التي تتيحها. ذلك أّن الترّدد ما يزال يُحول دون انخراط األشخاص 

والمقاوالت في هذا المسـار، كما أّن نسـبة كبيرة من الباحثين يقاومون وضع نتائج أبحاثهم في 

المجال العمومي واألرشيف المؤّسسي خوفاً من ضياع جهودهم البحثية.

2 - 2 الولوج المفتوح ومسألة النشر 

ـع مع تعاظُم  ال شـّك في أّن الولوج الحّر بمعنًى من المعاني، ُوِجد منذ ظهرت المطبعة، وتوسَّ

أدوار الخزانات، وآليّات أخرى للنشر والوصول إلى مصادر المعرفة؛ لكّن الرقمنة »ثوَّرت«، جذرياً، 

منطق النشر وطرق إيداع البحوث. هناك منّصات تحتوي على عدد كبير من المجاّلت والمنشورات، 

مثل »دليل ولـوج المجالت المفتـوح«Directory of Open Access Journals الذي يختزن، 

منذ سنة 2013،  نحو9191 مجلّة علميّة، معروضة على الولوج الحّر، حيث تُقام تظاهرات سنويّة 

 Open »ُمنتظمة لتشـجيع هذا النمط من النشـر واإليداع،  كما هو حال »أسـبوع الولوج المفتوح

Access week. وقد بدأت هذه الُمبادرات تتكاثر في مختلف البلدان التي اهتّمت نخبها السياسية 

والعلمية والتربوية بالفرص الجديدة التي توفّرها سياسات الولوج المفتوح4.

واعتبـاراً لكون عدد الباحثين الذين يقومون بالتوثيق الذاتـي أو الذين يتّجهون نحو اإليداع 

اإلرادي مـا زال قليالً، فإّن بعض المؤّسسـات الجامعية والِعلمية عمدت إلى وضع شـروط على 

باحثيهـا لجْعـل مقاالتهـم ونتائج أبحاثهم رْهن المؤّسسـات التي يشـتغلون فيهـا. وقد عملت 

جامعـة »مينهـو« Minho فـي البرتغـال على فرْض هـذه القاعدة منذ سـنة 2004، حيث عمل 

»اليـوو رودريغيز«، باعتباره مديراً لمصلحة التوثيق، وبدعٍم من مسـؤولي الجامعة، على فرض 

سياسـة »اإليـداع اإللزامي«. األمـر الذي زاد من نسـبة المقاالت والبحوث على مسـتوى اإليداع 

المؤّسسـي المحلّي. وقد كان لهذه الُمبـادرة أثٌر على العديد من الجامعات والمؤّسسـات، حيث 

َوضعت جامعة » لييج« في بلجيكا قاعدة لتقييم األسـاتذة تعتمد بشـكٍل اسـتثنائّي على الوثائق 

الموَدعة في الجامعة. وازداد عدد المؤّسسـات والجامعات التي تنهج سياسـات متنّوعة لوجوب 

للوقوف على تطّور ُممارسة الولوج المفتوح بشكل مبّسط وأنماطه، أنظر:   4

Peter Suber, Open Access, 2012, MIT Press/Cambridge Massachusets/London/England.
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اإليداع المؤّسسـي، منها جامعة هارفارد، و«معهد ماساسوسيتش للتكنولوجيا«MIT ، حيث قام 

الباحثون أنفسهم بالتصويت على مبدأ إلزاميّة إيداع بحوثهم في المؤّسسة.

وفي هذا السياق ظهرت محاوالت متنوعة في بعض بلدان أميركا الاّلتينية والبلدان األفريقية 

لتبّنـي اختيارات الولـوج المفتوح، وذلك لتجّنب َهيمنة المجـالت األميركية واألوروبية والخروج 

مـن الهامشـية التي تتعرّض لها منشـورات ودراسـات باحثيهـا. هكذا قام باحثـون برازيليّون 

ببنـاء منّصـة ضخمـة للمجاّلت أعطوهـا اسـمSCIELO  تمّكنت من اسـتقطاب أكثـر من 12 

بلداً، وتحتضن منشـورات أكثر من 900 مجلّة. وقد أسـهم هذا األسـلوب من النشـر في االرتقاء 

بالمستوى الِعلمي للمقاالت كما في األداء االحترافي للمجاّلت في أميركا الاّلتينية، وذلك بصياغة 

مقاييس لالستشهادات تدمج تلك المتوافرة في منّصة SCIELO. األمر الذي أثار انتباه الباحثين 

فـي العالَم، وأصبحت مجاّلت هذه الشـبكة موضوَع اعتراٍف حتّى داخل بلـدان منظّمة التعاون 

.5 OCDE والتنمية االقتصادية

وعلى الّرغم من االتّجاه العاّم نحو الولوج المفتوح وتشجيع النشر الرقمي واإليداع المؤّسسي 

واالنخـراط في منّصات محدودة، بفضل تكنولوجيّات اإلعـالم واالتّصال التي عملت على َخلَْخلَة 

أدوار ُدور النشـر، فـإّن هناك مقاومات عّدة تبـرز هنا وهناك وصراعات بين الجهات الرسـمية 

والجماعـات العلميـة والجمعيّات المهنية. ومع ذلك ال مناّص من اإلقـرار بأّن حركة الولوج الحّر 

ـٌه ال رجعة عنه، وسيسـتمّر ويتوّسـع على الصعيد العالَمـي. ذلك أّن التشـجيع، بل وإلزام  توجُّ

الباحثيـن على اإليداع المؤّسسـي في كّل أصنـاف العلوم والبحوث وإقامـة منّصات أو مجاّلت 

ضخمة6، يُسهم في نشر آالف المقاالت كّل شهر.  وتعمل هذه المنّصات على تغيير مشهد النشر 

الِعلمي مع احترام مقتضيات التقييم الذي يقوم به النظراء وفق توّجه تحريريٍّ ينحو إلى اإلعالء 

من أهّمية القضايا ذات االهتمام المحلّي والوطني بالنسـبة إلى البلدان الصاعدة، من دون إغفال 

الُمناقشـات العالَميـة أو اسـتبعاد الحلول ذات القيمـة الَكونية، في اتّجاه االرتقاء بالُممارسـات 

العلمية النافعة للنهوض بمجتمعاتها واقتراح رافعات ُمناسبة لتنميتها.

2 - 3 معنى الِعلم المفتوح وشروطه  

ينزع البعض إلى اعتبار أّن فكرة »الِعلم المفتوح« ليسـت فكرة جديدة، لسـبب أساس هو أّن 

الِعلم ُممارَسـة مفتوحة باستمرار، وأّن تقّدمه وتطّوره يعودان إلى طابعه المتفتّح على الُمناقشة 

والتقييـم والنقـد. إاّل أّن التركيز على البُعد المفتوح منذ بداية األلفيّة الجديدة بالخصوص، يرجع 

إلـى حركـة »البيانات المفتوحة«، بـكّل ما تقتضيه من تصّور جديد لنْشـر المعلومـات الِعلمية 

وإنتاجهـا وتبادلها، كما يعود إلى التطـّور الكبير لتكنولوجيّات اإلعالم واالتّصال. وبالتالي، فإّن 

»الِعلم المفتوح« هو صيغة جديدة لتسـمية واقع قائم، ذلك أّن قضايا نشـر المعرفة، »والجماعة 

الِعلمية« هي قضايا معروفة، كما هي معروفة وسائل نْشرها وتداولها من دور النشر والمؤّسسات 

األكاديميـة والخزانـات. ولعّل تنامـي األدوات الرقمية هو الذي فَتح إمكانيّات جديدة للُممارسـة 

الِعلمية على مستويات التواصل والتقاُسم والتعاون.

5 Jean Claude Guédon, Le libre accès et la » grande conversation « scientifique, in Pratiques de 

l’édition numérique, Marcello Vita – Rosati et Michael E. Sinatra, Les Presses de l’Université de 

Montréal, 2014, P. 122. 

من النماذج التي نتجت عن الولوج الحّر هناك PLOS ONE، وهو مشروع أنكلفوني للنشر الِعلمّي ذي الولوج المفتوح.   6

على عكس ما 
حصل ويحصل 
في الُمناقشة 
العربّية حول 

مجتمع الَمعرفة، 
فإّن االنخراط  في 

»الِعلم المفتوح« أو 
»المشاع اإلبداعّي 

الخاّلق«، ليس 
شعارًا جديدًا 

نكتفي بترداده، 
أو مجرّد كلمة أمر 

جديدة أطلقتها 
الَمحافل الِعلمّية 

الدولّية، بل إّن 
الِعلم المفتوح، 

هو رافعة للُمبادرة 
واالبتكار يتجاوز 

اقتصاد المعلومات 
نفسه
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نتج العلـم المفتوح عن مكّونين اثَنين: الولوج الحّر للمنشـورات الِعلمية والبحث في البيانات 

المفتوحة، وقد كان االقتصادي »بول ديفيد« هو َمن أطلق هذه التسـمية سـنة 2013. ويُقَصد بها 

مجموع الُممارسات التي تعتمد على اإلنترنت ابتداًء من صياغة األسئلة والفرضيّات إلى نشر نتائج 

البحث. وتتمثّل هذه العملية في تحقيق هدف مزدوج: جْعل البحث مفتوحاً وُميّسراً يسمح بتدّخالت 

تعاونية، وتسهيل التفاعالت مع المجتمع المدني وتشجيع هيئاته على االنخراط في البحث. 

تُعرِّف »ويكي الِعلم المفتوح« Wiki science ouverte )التي كانت تسـّمى في السـابق 

»األنسـكلوبيديا البيداغوجيـة ألخالقيّات العلـوم( أّن »الِعلم المفتوح إطار معيـارّي بديل للِعلم 

الُمتعارَف عليه. يتوّجه نحو أُفق التقاسم الحّر للَمعارف، وللعدالة المعرفيّة، وللتقريب بين الِعلم 

والمجتمع. وبإيجاز فالِعلم المفتوح هو الِعلم باعتباره »مشـتركاً« يشتمل على ُممارسات متنّوعة 

تبدأ من الولوج المفتوح إلى المنشـورات الِعلمية )بواسطة المجاّلت واإليداعات المؤّسسية(، إلى 

البحـث الِعلمي التشـاُركي، والديمقراطيـة الِعلمية مروراً بخلق فضاءات بديلـة للبحث )كما هو 

شأن الُمختبرات الحيّة، ودكاكين العلوم(، وانفتاح الُمعطيات وتقاسمها، والبحث والببليوغرافيا، 

والكتابـة الِعلمية التعاونية، واللّجوء الى الويب، وكذا مواقـع التواصل االجتماعي؛ وذلك لتثمين 

البحوث واالهتمام بالَمعارف المحلّية، والعلوم المواطنة والتشـاركيّة، ونقد الُممارسات التقليدية 

للتقييم من طرف األقران مع مْنح األولويّة للبرامج الحرّة. ومن ثّم فإّن َمن يُمارِس الِعلم المفتوح 

يكون ُمنخرطاً في المناقشـات حول الِعلم وأولويّاته وتأثيراته ومسـؤوليّاته، وتجّذره االجتماعي 

والثقافي والسياسي«7.

اعتباراً لهذا التصّور التركيبي الذي ينظر إلى المعرفة الِعلمية بوصفها ُممارسـة متخّصصة، 

وتتغيّر أنماط توصيلها بتطّور التكنولوجيا، وتسـتقطب نخباً وجمهوراً ومجتمعاً مدنياً، وتُسهم 

في المجهودات التنموية للبلدان؛ اعتباراً لذلك، أصبح الِعلم المفتوح، في السنوات األخيرة، قاعدة 

أساسـيّة في السياسـات الوطنيـة، أو من الُمفترَض أن تكون كذلك بالنسـبة إلـى بعض الدول، 

ألنّه يُسـعف في تطوير الُممارَسة العلمية وفي تحسـين جودة البحث وفي »دمقرطة المعرفة«، 

كما يُنتج فرص توزيع نتائجه وتداولها واالسـتفادة من مكتسـباته. ولذلـك فالِعلم المفتوح هو 

ُمقاَربة أفقيّة يلتقي حول عمليّاتها جملة فاعلين يتدّخلون، بأشكاٍل وصيَغ مختلفة، لخلْق ديناميّة 

7 www.wikiscienceouverte.org.

يشهد المجال 
الِعلمّي حركة 
»انفتاح« غير 

مسبوقة، حيث 
يذهب البعض إلى 

اعتبارها ثورة 
فعلّية في التصّور 

والُمماَرسة 
والتواصل؛ ومنذ 

بداية األلفّية 
الحالّية، أصبحت 

مصطلحات 
ُمتداَولة بشكٍل 
اعتيادّي مثل 

»البيانات 
المفتوحة« 
و»الَمصادر 
المفتوحة« 
و»التربية 

المفتوحة« 
و»االبتكار 

المفتوح«...إلخ

ينطلـق »الِعلم المفتوح« من مبدأ مفاده أّن عمليّات البحث الِعلمّي ونتائجه يتعيّن أن تكون في متناول الجميع 

عم الذي تقّدمه صناديق التمويل العمومية. ويرتكز الِعلم المفتوح  وقاِبلة إلعادة استعمالها طالما أنّها نِتاج الدَّ

على أربعة مبادئ هي: أّوالً،اسـتعمال األدوات المعلوماتية المتعلّقة بالَمصادر المفتوحة Open source  من 

أجـل جْمع الُمعطيات وإنتاجهـا وتحليلها وتوزيعها؛ ثانياً، اختيار التراخيص الحرّة لنْشـر الُمعطيات ونتائج 

البحوث )مقاالت، دراسـات مونوغرافيّة، عروض ومحاضرات ...(، وذلك لُمساعدة ُمنِتج المعطيات أو المؤلِّف 

على حماية عمله في الوقت نفسـه الذي يتيح فيه توزيع نتائج بحثه بشـكٍل حّر وإعادة اسـتعمالها ) مثالً ما 

يسـّمى بتراخيص »المشاع اإلبداعّي Creative Commons(؛ ثالثاً، إمكانيّة إنجاز ُمعالجات أكثر دقّة للنتائج 

الِعلمية بتغليب عامل شفافيّة عمليّات البحث. ذلك أّن التجارب الِعلميّة في حالة العلوم الحّقة هي أكثر سهولة 

فـي إعـادة إنتاجها والتحّقق منها عندما تكون الدراسـات ومصادر الُمعطيات مفتوحـة للجميع؛ رابعاً، جْعل 

ُمعطيات البحث ونتائجه في متناول الجمهور والمجتمع المدني.

الِعلم المفتوح والُمتاح للجميع إطار رقم 1
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الثقافة والتوّجهات 
الِعلمّية الُمتاَحة

تعاونيّة تستهدف تطوير الُممارسة العلمية وتوسيع دائرة االستفادة من نتائجها في اآلن نفسه. 

ولعـّل الباحثين ُهم في طليعة الفاعلين في الِعلـم المفتوح؛ إذ ُهم أّول َمن تحرّكهم الرغبة في أن 

يكـون الِعلم مفتوحاً للجميع، حتّـى وإن كانت رهانات بعضهم تدعوهم إلى النشـر في المواقع 

أو المجاّلت التي يحتكرها الناشـرون التجاريّون الكبار، والتـي غالباً ما تكون مؤّدى عنها. لكّن 

االتّجـاه الغالِب من الباحثين بدأ يميل نحو االسـتجابة لطلبات المشـاريع والبراِمج العلمية التي 

تضع ُممكنات التمويل في إطار شروط نشر ذات الولوج المفتوح8.

يتمثّـل الفاعل الثاني األسـاس في َمسـار الِعلم المفتـوح في السـلطات العمومية والجهات 

الحكوميـة ذات العالقة بسياسـات البحث الِعلمـي والتطوير واالبتكار، بُحكـم  امتالكها القرار 

والوسـائل، في اآلن نفسه، لوضع »اسـتراتيجيّات وطنيّة«، ولتشـجيع الِعلم المفتوح بالوسائل 

التشـريعية، والماّدية، والسياسـية كافّة. من جهة أخرى تقوم »وكاالت التمويل« بَدوٍر كبيٍر في 

الدفع بحركة الِعلم المفتوح وتشـجيع البرامج البحثيـة التي تدخل في إطاره؛ بل إنّها تعمل على 

تحديد أُطر للتمويل من ضمن شـروط نشـر نتائج هـذه البرامج التي تدعمها علـى العموم. أّما 

الجامعات ومختلف مراكز البحث ومؤّسسـاته التي تضّم العدد الكبير من الباحثين في المجاالت 

العلمية، فإنّها بدأت في تشجيع الباحثين الُمنتسبين إليها على إيداع بحوثهم في أرشيف مفتوح.

وباإلضافة إلى الفاعلين األساسيّين في َمسار الِعلم المفتوح: الباحثون، السلطات الحكومية، 

وكاالت التمويل والخزانات، هناك فاعلون آخرون يدعمون، بأشكاٍل مختلفة، بَرامج بحثيّة ال تقّل 

قيمة في عمليّات تشـجيع الِعلم المفتوح. هكـذا يضطلع القطاع الخاّص بَدوٍر على هذا الصعيد؛ 

حيث يقوم بتمويل مشاريع تدخل في نطاق الِعلم المفتوح لكي يتمّكن من إعادة استعمال نتائجها 

ألغراض تخّصه. أّما المنظّمات الدولية )مثل اليونيسـكو، منظّمة التعاون والتنمية االقتصادية أو 

االتّحاد األوروبي..( فتتدّخل، بطُرق مختلفة، لتحديد مبادئ واقتراح صيغ عمل وأشـكال تنسيق 

على المسـتوى الدولي لتبّني سياسـات الِعلم المفتوح والتشـجيع على إنجازها وتقاسـمها على 

نطاٍق واسع. 

وال جدال في أّن هؤالء الفاعلين، بسـتويات إسـهاماتهم ونوعيّاتهـا المختلفة، يندرجون من 

ضمن »سياسـات« لتشـجيع الِعلم المفتـوح. وهي سياسـات يُمكن تلخيصها في مـا يلي: أّوالً؛ 

نهـج اختيارات واضحة إلجبار الباحثين، مـن ضمن البرامج الُمموَّلة عموميـاً، على إيداع نتائج 

بحوثهم في األرشـيف المؤّسسـي، وتمكين الباحثين والجمهور من االطاّلع عليها واسـتعمالها، 

ثانياً؛ وضع قواعد تحفيزيّة للنشـر في الولوج المفتـوح وتطوير منّصات التوزيع، كما هو حال 

21 أيلول )سبتمبر(2017،  العلماء الفرنسيّين عريضة في جريدة »لوموند« يوم  في هذا اإلطار نشرت مجموعة من   8

يطالبون فيها الدولة الفرنسيّة بوضع تشريعات ُمالئمة لمقتضيات »الِعلم المفتوح«، حيث يعتبرونه صار »البراديغم 

.www.lemonde.fr.»الِعلمّي البحث  نتائج  لنشر  الجديد  المرجعّي 

ينزع البعض إلى 
اعتبار أّن فكرة 

»الِعلم المفتوح« 
ليست جديدة، 

لسبب أساس هو 
أّن الِعلم ُمماَرسة 

مفتوحة باستمرار، 
وأّن تقّدمه وتطّوره 
يعودان إلى طابعه 

المتفّتح على 
المناقشة والتقييم 

والنقد؛ إاّل أّن 
التركيز على الُبعد 

المفتوح يرجع إلى 
حركة »البيانات 

المفتوحة« بكّل ما 
تقتضيه من تصّور 

جديد

 ال شـّك في أّن سياسـات البحث الِعلمّي والتطوير واالبتكار التي َوضعها بعض البلدان العربيّة تدُخل في هذا 

النطاق، مثل تلك التي خطَّطت لها الَمملكة العربيّة السعوديّة واإلمارات العربيّة المتّحدة وقطر ومصر وتونس 

والمغـرب؛ غيـر أّن بعض هذه البلدان انخرطت، بقّوة، في هذا المسـار مؤّسسـياً وماّدياً وعلميّاً )السـعودية 

واإلمارات...(، وأخرى تُعلِن عن خطط ومشاريع لكن تنقصها اإلرادة السياسيّة أو اإلمكانيّات، أو كالهما معاً   

الِعلم المفتوح عربّياً إطار رقم 2
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برنامج »أفق 2020«9  الذي يتحّمل تكاليف النشر في الولوج المفتوح، ثالثاً؛ خلق وتمويل بنيات 

تحتيّة تُساعد على تطوير الِعلم المفتوح وتشجيعه، كما هو الحال بالنسبة إلى أرشيف HAL أو 

archives.ouvertes.fr في فرنسـا. وهو برنامج يندرج من ضمن خارطة طريق لبنيات البحث  

لوزارة التعليم العالي الفرنسي. ويشكِّل »الهال«HAL  أرشيفاً مفتوحاً متعّدد االختصاصات، يتّم 

اختيار ماّدته من طرف الجماعة العلمية والجامعية الفرنسـية لنْشر الَمعارف. يتضّمن أرشيفات 

موضوعاتيـة مفتوحة، وأطروحات إلكترونية، كما يشـّكل منّصة تعاضدية تقترح على الباحثين 

خدمات متنّوعة، وفي التخّصصات العلمية كلّها.

ٌه عالَمـّي جديد في الُممارسـة العلميّة وفي تداُول  ويُمكـن االسـتنتاج أّن الِعلم المفتوح توجُّ

نتائج البحوث وتوزيعها من دون حواجز أو شـروط ضاِغطة، اسـتفادت حركته التي تتّسع على 

نطاٍق كبير من خبرة العلماء والباحثين، وجاهزيّة الجامعات ومراكز البحث واألرشيف على نقل 

ت المتخّصصيـن أو المقاوالت أو أصحاب القـرار أو الجمهور  التجـارب والمعلومات، سـواء همَّ

الواسـع، اعتماداً على النشـر العمومي للمعطيات العمومية. ولذلك يُخلِخل هذا التوّجه العالَمي، 

في واقع األمر، أنماط الُممارسـة العلمية الُمسـيطرة، ألّن الُمنخرطين فيه، مـن البلدان المتقّدمة 

أو مـن غيرهـا، يتطلّعون إلى نـوٍع من »العدالة المعرفية » واحترام الَمعارف اإلنسـانية، سـواء 

أنتجتها مؤّسسات البلدان الغنيّة، أم البلدان الصاعدة أو الفقيرة. وتشمل العلوم الدقيقة والعلوم 

اإلنسانية واالجتماعية كما االهتمامات المحلّية والتقليدية بهدف تحقيق الخير الُمشترَك.

هاً مشـتركاً لتسـهيل التعاون الِعلمّي  وهكذا أصبح الِعلم المفتوح حركة جماعيّة تجّسـد توجُّ

ات المعرفة والمعلومات ومصادرهما. وفي هذا السياق تَجد البلدان  واالستفادة الُمتباَدلة من منصَّ

نفسـها مدعوَّة إلعادة النظر في تشريعاتها المؤطِّرة للبحث الِعلمي واالبتكار، والسيّما ما يتعلّق 

فيهـا بالملكية الفكرية. فالُممارسـات تتغيّر باسـتمرار، واالتّجاه ينحو نحـو االنفتاح والتعاون 

بيـن العلماء والباحثيـن والمجتمع المدني؛ األمر الـذي اقتضى من ألمانيـا تغيير قانون حقوق 

المؤلِّف)Copyright(  سـنة 2013 من أجل تشـجيع الباحثين المدعومين من صناديق عمومية 

دة )في حالة  لنشـر نتائـج بحوثهم في منّصات ومواقع الولـوج الحّر، من ضمن مقاييـس محدَّ

ألمانيا ضرورة احترام فترة 12 شـهراً(. سلكت بلدان أخرى المسلك نفسه مثل الَمملكة المتّحدة، 

وفنلندا، والواليات المتّحدة األميركية، وأسـتراليا، وإسـبانيا، وبلجيكا، والدنمارك، حيث يسعون 

إلى الِعلم المفتوح باعتباره إحدى االستراتيجيّات الجديدة لالبتكار.

صت اللّجنة األوروبيّة 30  يتعلّق األمر ببرنامٍج ُمَمول من طرف االتّحاد األوروبّي من أجل البحث واالبتكار. وقد خصَّ  9

أنظر:  التخّصصات.  متنّوعة  أوروبيّة  بحث  برامج  ودعم  كتمويل   2017 سنة  أورو  مليار 

Horizon 2020, Portail français du programme européen pour la recherche et l’innovation, www.

horizon2020.gouv.fr. 

ُيمكن االستنتاج 
أّن الِعلم المفتوح 
توّجٌه عاَلمّي في 

الُمماَرسة الِعلمّية 
وفي تداُول نتائج 
البحوث وتوزيعها 
من دون حواجز أو 
شروط ضاغطة، 
استفادت حركته 
التي تّتسع على 
نطاٍق كبير من 
خبرة الُعلماء 

والباحثين 
وجاهزّية 

الجامعات ومراكز 
البحوث على 
نقل التجارب 
والمعلومات

سـت ُمبـادرات كثيـرة للِعلـم المفتوح فـي بلدان الجنـوب، ومنها مشـروع »سـوها« SOHA في هايتي  تأسَّ

سـتاه )باحثة من السـنغال وأخرى من كيبيك( أداًة الكتسـاب الكفـاءات الِعلميّة  وأفريقيـا، الذي تعتبره مؤسِّ

والعدالـة الَمعرفيّة، ويدعو الباحثون في هذه البلدان إلى تجريـب الِعلم المفتوح لفهمه أكثر، باعتماد التحليل 

www. الجماعّي لمعطيات البحوث، وتنظيم مؤتمرات وندوات مفتوحة، واسـتعمال النشـر المفتوح ... أنظر

projetsoha.org

وفي بلدان الجنوب إطار رقم 3
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ومعلوٌم أّن حركة الِعلم المفتوح شجَّعت على توسيع دوائر االهتمام بالبحوث الِعلمية وغيرها، 

في إطار ما أصبح يسـّمى بـ » العلوم التشاركية« أو » العلوم الُمواطنة«، أو »العلوم التعاونية«. 

وهـو نَوع من إنتاج الَمعارف العلمية يُشـارِك فيها متخّصصون وفاعلون غير ُمحترفين، سـواء 

كانـوا أفراداً أم جماعـاٍت. تطوَّرت بفضل برامج يُطلقها علماء يكونـون في حاجة إلى مواطنين 

متطّوعين لمسـاعدتهم في عمليّات جْمع المعطيات حول موضوعات بعيْنها، من قبيل التحّوالت 

المناخية والعلوم الطبيعية والصّحة والبيئة والفلَك. كما تكاثرت الُمبادرات في العلوم التشاركية، 

أيضـاً، انطالقاً من مشـاريع ُمواطنة يلحق بهـا العلماء بطُرق تشـاوريّة وُمندمجة في إطاٍر من 

االلتزام الُمواطني لبناء المعرفة العلمية.

3 - حول المشاع اإلبداعّي وآفاقه

لقـد أصبح مـن قبيل تحصيل الحاصل القول إّن الولوج المفتوح يمثّل، اليوم، أفضل وسـيلة 

لنْشـر المضامين العلمية؛ أّوالً ألنّه يسـهل نْقـل هذه المضامين وتبادلها بفضـل التكنولوجيات 

الرقمية؛ وثانياً ألّن تكلفة اإلنتاج انخفضت بشـكٍل كبير، ما أتاح بلْورة نماذج جديدة على صعيد 

النشر، وتوفير إمكانيّات واسعة لولوج المعطيات والَمعارف.

وتستند إشكالية الولوج الحّر إلى شرطَين أّوليَّين: أن ال يمّس مجال النشر إاّل في حال السياق 

المحّدد إلنتاج الَمعارف، وأن ال يكون الولوج الحّر غير قابل لالستمرار إاّل برقْمنة الشبكة10.

يطـرح هـذا األُفق الجديد سـؤال العالقة ما بين الولـوج الحّر والمّجانيـة واإلنترنت، ذلك أّن 

الولـوج يعتمد على تحليٍل دقيـق لَنوعية التواصل الِعلمي، بما يفترضـه الفضاء العالَمي للبحث 

من شـروط الُمصاَدقة على المقاالت والدراسـات، وطُرق وضعها رْهن إشـارة الباحثين اآلخرين 

لتمكينهم من تطوير أبحاثهم الخاّصة وتعميقها. فالبحث الذي ال يُعرَض على التقييم النقدّي من 

طَرَف األقران، أو حتّى من طَرَف الجمهور الُمهتّم، يبقى بحثاً ال صدقيّة له. من هنا أهّمية النشـر 

والحاجة الدائمة إلى وْضع نتائج األبحاث رْهن إشـارة اآلخرين، متخّصصين وجمهوراً، والسـيّما 

أّن هذه األبحاث غالباً ما تكون مدعومة من طرف مؤّسسات ومراكز عمومية، أو مصدرها هيئات 

ذات أهداف غير ربحيّة.

في هذا السـياق أصبح المشـاع اإلبداعي وسـيلة جديدة لنْشـر المعرفة وتقاسـمها، وإعادة 

اسـتعمالها. وهو عبـارة عن رُخص اعتَبـر مؤّسسـوها 11أّن القوانين المنظِّمة لحقـوق الملكية 

الفكرية ال تسـاعد، على الّرغم من صدقيّتها القانونية، على النْشـر الواِسـع للَمعرفة. وتستهدف 

هذه الرُّخص توفير »أداة قانونية« لحماية »حقوق المؤلِّف«، وفي الوقت نفسـه إتاحة أكبر قدر 

دة لرُخص  مـن فُرص التداُول للمضاميـن الفكرية والمعرفية لمنتوٍج ما. ولذلـك فالقاعدة المحدِّ

»المشـاع اإلبداعـي« تتمثّل في احتفاظ كّل مؤلِّف أو صاحب »عمـل إبداعي« بجميع حقوقه، و« 

تأتي رُخص المشـاع اإلبداعي لتقلّص »جميع الحقوق المحفوظة« للمؤلِّف إلى »بعض الحقوق« 

10 Jean Claude Guédon, op.cit, PP. 125 - 126.

سها »لورنس لسك«  صدرت الرخصة األولى للمشاع اإلبداعّي في كانون األّول )ديسمبر( 2002 عن منظّمة غير ربحيّة أسَّ  11

و»هال أبلسن« و«إرك إلدرد« سنة 2001 تحت اسم »المشاع اإلبداعّي« بدعم من »مركز الملك العاّم« األميركي، ومقرّها 

مدينة »سان فرانسيسكو««. أنظر: ماذا تعرف عن رخص المشاع اإلبداعي«؟ انتبه لما تقوم بنشره أو نْسخه؛ 

. www.hrdoegypt.org 6مركز هردو لَدعم التعبير الرقمّي، القاهرة، 2017، ص

 Simone Aliprandi, Creative Commons: A user guide. A complete manual with a theoretical :ًأنظر أيضا

introduction and pratical suggestions , Ed, Ledizioni, Milano, 2012.

بات مسلّما به 
القول إّن الِعلم 
ر  المفتوح غيَّ

جذرّيًا المنظور 
السابق لألنشطة 
العلمّية، أّواًل، ألّنه 
ال يكّف عن إحداث 

منّصات عالمّية 
مفتوحة تسمح 

بولوج مضامينها 
وبياناتها، وثانيًا 

يتيح استثمار 
فرص كبيرة 
للتنسيق بين 

الباحثين والفاعلين 
في مجاالت البحث 
واالبتكار، استنادًا 

إلى ضوابط  
معيارّية لتقاُسم 
الَمعرفة ونتاجات 

اإلبداع
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ف باختيار ما يرغب في التنـازل عنه من حقوق وما يرغب في التمّسـك به  فقـط، ويقـوم المؤلِـّ
بحسب مجموعة مريحة من االختيارات12

هكـذا أتاح تطـّور التكنولوجيّات الرقمية إمكانيّات تباُدل المعلومـات واالقتباس منها، وإعادة 

استعمالها، وإضافة ُمعطيات أو مضامين جديدة إليها، من منطلق »تجاُوز« شروط »جميع الحقوق 

محفوظـة« Copyright. األمـر الذي فتـح آفاقاً وفرصـاً للُمبدعين والباحثين علـى صعيد ولوج 

الُمعطيات ونسـخها وتملّكها مجّدداً مـن خالل االقتباس والتعديل وإعادة بناء المضمون بشـكٍل 

ُمغاير، وإدماجه في العالَم الرقمي لضمان أوسع نطاق لنشره وإعادة تصريفه من طرف اآلخرين13.

تتوزّع رُخص »المشـاع اإلبداعي« إلى ستّة أنواع، يسمح كّل نوع لصاحب التأليف أو اإلبداع 

باختيـار مـا يريد عرضه للمرخَّص لهم، وما يقرِّر االحتفاظ به لنفسـه، على أسـاس أّن القاعدة 

دة في عمليّة الترخيص تتمثّل في اعتبار أّن صاحب التأليف األصلي يملك حّرية تقرير ما  المحـدَّ

يراه قابالً للنشـر ولالسـتعمال أو إلعادة االسـتعمال، وما يختار حيازته لنفسه. سواء كانت هذه 

ة«، أي أّن العمل المعروض قد سبق  المضامين منتوجاً إبداعياً، أم كانت مضامين »أصليّة أو مشتقَّ

له، هو نفسه، أن استَعمل أو اقتَبس مضامين سابقة.

ويُجمع الدارسـون على أّن المشاع اإلبداعي يشّكل أفقاً واعداً من ضمن االستراتيجية النشطة 

للولوج المفتوح، والوصول السلس إلى المضامين المعرفية والِعلمية واإلبداعية. وتؤكّد مؤّشرات 

اسـتعماالت رُخص المشـاع اإلبداعي على »المزايا« التي تتوفّر عليها، من زاوية اإلمكانيّات التي 

تتيحها على صعيد البحث واستعمال البيانات المتضّمنة في المنّصات الُمختلفة، سواء باالقتباس 

أم باإلضافـة. كما تسـمح للمؤلِّف والُمبدع بنشـر أعماله في الَمواقع التي تسـتعملها »محرّكات 

البحث«، وخصوصاً » غوغل« و»ياهو«، بحكم قدرتهما على الُمعالجة السريعة للمضامين، وعلى 

األرشفة ذات النوعيّة العالية.

واعتباراً لكون حركة االستنسـاخ والقرَْصنة والتداُول الواسع للمنشورات الخاِضعة لـ»جميع 

الحقـوق المحفوظة«، داخل الشـبكة العنكبوتية، تخرق الضوابـط القانونية التي تحكمها كلّها، 

بحيـث تضيع حقوق المؤلّفين والُمبدعين، فإّن رخص المشـاع اإلبداعي تُعتبر »أكثر واقعية من 

الحقـوق الحصرية المحفوظة حيث تجعلـك تتنازل عن بعض الحقوق في مقابل حْفظ اسـمك 

كمؤلِّف لها، بدالً من ضياعها كلّها«.

و»تشمل رخص المشاع اإلبداعي كّل ما يندرج تحت المصّنفات الفكرية، بما فيها الُكتب، المسرحيّات، األفالم، الموسيقى،   12

المقاالت، الرسوم، الصور الفوتوغرافية، الُمخططات، الخرائط، التصميمات، المدّونات، مواقع اإلنترنت، قواعد البيانات، 

هذه  بترخيص  المرتبطة  التقنية  المسائل  ُمعالَجة  في  تتخّصص  ثّمة رُخص حرّة  إذ  الحاسوبية،  البرمجيّات  باستثناء 

البرمجيّات واستعمالها«، المرجع نفسه، ص8.

المرجع نفسه، ص10.  13

العلوم االجتماعّية، 
الُمعتِمدة على 
َمناهج البحث 

والتحليل الُمستِندة 
إلى الكفايات 
الِعلمّية، بدأت 

تتراجع قياسًا إلى 
تصاعد االهتمامات 

ذات الّطابع 
»اإليديولوجّي« أو 

األدبّي العاّم

إذا كانت سـنة 2002 هي سـنة إصدار أّول مجموعة من رخص المشـاع اإلبداعّي، ففي سنة 2008 بلغ »عدد 

المصّنفات المنشورة بإحدى تنويعات رخصة المشاع اإلبداعّي ما يناهز 130 مليوناً. وبحلول أيلول )سبتمبر( 

2010 تـّم توطيـن الرخصة في 53 قضاء من حول العالَـم. وكانت األردن أّول دولـة عربيّة يعترف قضاؤها 

بهـذا النوع من الرُّخص«)المصدر: ماذا تعرف عن رخص المشـاع اإلبداعّي؟ انتبه لما تقوم بنشـره أو 

نسخه؛ص6(.
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وإذا كان الولوج المفتوح يتيح فرصاً ال حصر لها لتقاُسم البيانات والُمعطيات الِعلمية وغيرها 

واسـتعمالها، وإذا كان الِعلم المفتوح يوفّر إمكانيّات هائلة الستعمال الَمعرفة وإعادة استعمالها 

وإنتاجها ونْشـرها، فإّن رُخص المشاع اإلبداعي أثبتَت قدرتها على اإلسهام في االرتقاء باالبتكار 

والُممارسـات اإلبداعية، وذلك بتأطير صيغ تقاُسـم الَمضامين المعرفية من زاوية االقتباس منها 

واسـتثمارها إلعادة بناء أو إنتاج ابتكاٍر جديد. ونظراً لما تسـمح به رُخص المشـاع اإلبداعي من 

إمكانيّـات لتقاُسـم الَمعارف وتوظيفها في اتّجـاه تطويرها، فإّن بلداناً عربيـة وأجنبية أعطتها 

»طابعاً رسـمياً«، ومن المتوقَّع أن تلجأ » الكثير من الهيئات والمنظّمات والمؤّسسات إلى تبّنيها 
وتشجيع استعمالها وحمايتها بالتشريعات الدولية«14

4 - مـن أجل بيئة عربّية تعاونّية حاِضنة للَمعرفة العلمّية والُمشـاَركة 

الُمواِطنة

يتبيّـن أّن الِعلـم المفتوح، في تمفصله مـع الولوج المفتوح وحركة المشـاع اإلبداعي، أَدخل 

الُممارسـات الِعلمية في بنيـات وآليّات جديدة من حيث اإلنتاج واالسـتعمال والنشـر والتداول. 

وبحكـم كونه مفتوحاً، فإنّه عمـل ويعمل على َخلَْخلَة الدوائر التي تضرب أْسـِيجة على المعرفة 

وتُقيـم قيوداً على الوصول إلى نتائجها واسـتثمارها. وقد أصبح من المسـلّم به القول إّن الِعلم 

المفتـوح غيّر جذرياً المنظور السـابق لأنشـطة الِعلمية؛ أّوالً ألنّه ال يكّف عـن إحداث منّصات 

عالَمية مفتوحة تسـمح بولوج مضامينها وبياناتها؛ وثانياً يتيح اسـتثمار فرص كبيرة للتنسـيق 

بيـن الباحثيـن والفاعلين في مجـاالت البحث واالبتكار، اسـتناداً إلى ضوابـط معيارية جديدة 

لتقاُسـم المعرفة ومنتوجات اإلبداع. إنّه بذلك يمثّل »ُمقاَربة أفقيّة« للُممارسة الِعلمية واإلبداعية 

بفضل الُممكنات الاّلمحدودة التي توفِّرها الوسائل الرقمية.  

ينـدرج الِعلم المفتوح والمشـاع اإلبداعي في اختيارات عالَمية لـم يُعد من الُممكن تجاهلهما 

أو التباطـؤ فـي إدماجهما في مؤّسسـات البحث الوطنيـة العربية ومنظوماته. علمـاً بأّن هناك 

خاصيّتَيـن اثنتَين  تميّزان، سـلبياً، الُممارسـات العلمية العربية: تتمثّـل الخاّصية األولى في أّن 

اإلنتاج »الِعلمي«، في العلوم الدقيقة كما في العلوم اإلنسـانية واالجتماعية، يتّم نشـره: أّوالً في 

شـكل مقاالت في مجاّلت؛ وثانياً بواسـطة »اإلسـهامات« في ندوات ومؤتمرات؛ وثالثاً في كُتب. 

وأّما األطروحات، فإنّها تشـّكل نسـبة ضئيلة قياسـاً إلى مجمـوع ما يُنَشـر. وتتجلّى الخاّصية 

الثانية في األهّمية البارزة التي تحتلّها الدراسات المرتبطة بمجاالت »اإليديولوجيا«، والسيّما في 

حقول االقتصاد والقانون وِعلم االجتماع والتاريخ والعلوم السياسية وعلوم التربية والديمغرافيا 

واألنثروبولوجيـا، ونـادراً ما تُنتـج أعماالً ذات أهداف تنمويـة. وتُبيّن الُمعطيـات األخيرة حول 

اإلنتاجات التي تُنشر في مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية، أّن هناك تنامياً مطّرداً للدراسات 

اإلسالمية بشكٍل غير مسبوق ابتداًء من أواسط الثمانينيّات، تتبعها الدراسات األدبيّة، ثّم االقتصاد 

واللّسـانيات والتاريخ والجغرافيا وِعلم االجتماع. وهـو ما يفيد بأّن العلوم االجتماعية، الُمعتِمدة 

العربيّة من زاوية ما أسمياه »التطّور  الِعلميّة«  يُشّخص كلٌّ من ساري حنفي وريغاس أرفانتيس وضعيّة »الُممارسة   14

وانعدام  العلميّة«،  »الجماعات  تشكيل  في  الكبير  والضعف  العربيّة«،  المنطقة  في  االجتماعيّة  للعلوم  المضطرب 

الِعلمّي والجامعات والنسيج اإلنتاجي والمجتمع في كلّيته.  البحث  استقالليّتها، إن ُوجدت، وغموض الجسور ما بين 

.2015 بيروت،  العربيّة،  الوحدة  دراسات  مركز  جديدة،  نقديّة  رؤية  المعرفة:  ومجتمع  العربّي  البحث  أنظر: 

تبيِّن حال 
الُمماَرسة الِعلمّية 
العربّية والتقارير 

الُمختلفة التي 
أُنِتجت في هذا 

اإلطار، أّن النهوض 
بالبحث الِعلمّي 

والتطوير واالبتكار 
يتطلّب، باستعجال، 

تنفيذ االّتفاقّيات 
والرّافعات 

والتوصيات 
التي َوردت في 

المشاريع العربّية 
الُقطرّية كلّها



التقرير العربّي العاشر
للتنمية الثقافّية

مؤّسسة الفكــر العربـي 260

علـى مناهج البحـث والتحليل الُممتلِكـة للكفايات الِعلميـة15، بدأت تتراجع قياسـاً إلى تصاعد 

االهتمامات ذات الطابع »اإليديولوجي«، أو األدبي العاّم. 

مـن جهة ثانيـة، وعلى الّرغم من المجهودات التي تُبَذل من طرف العاملين في حقول العلوم 

الدقيقـة واالجتماعيـة، لم ترَق هـذه العلوم بعد إلـى اعتبارها »طلباً اجتماعيـاً« لتحليل تحّوالت 

المجتمـع واالقتصاد وفْهمهـا، والعمل في ضوء ُمعايناتها ودراسـاتها علـى إصالح االختالالت 

الناتجة عن السياسـات العمومية في مختلف القطاعات وتصحيحها، وإنتاج معرفة نافعة قادرة 

على ترشيد العمليّات التنموية واقتراح مشاريع وبرامج لالرتقاء بالمجتمعات العربية. 

واعتبـاراً لَوضعيّـة هذه العلوم في العالَم العربي، ومهما كان كـّم التراكم الُمنَجز ونوعه في 

مختلف حقولها، فإّن الُمشتغلين في المجاالت الِعلمية:

- لم يتمّكنوا من خلْق »جماعات ِعلمية« في تخّصصاتهم، بحيث سـيطر على دراسـاتهم 	

»الباحـث- الفرد«، باسـتثناء بعض األعمـال »الجماعيـة« القليلة، التي نادراً ما تضمن لنفسـها 

شروط االستمرار والتراكم، وهو ما يتنافى مع متطلّبات الِعلم المفتوح؛

- يَجمعون، في غالب األحيان، بين طلبات الخبرة واالستشـارة في إطار مشاريع التنمية، 	

سواء من طَرف هيئات وطنية أم دولية، وبين التدريس والتأطير؛

-  نادراً ما تنشر نتائج أعمال الخبرة واالستشارة، وهو ما انعكس بشكٍل كبير على إنتاج 	

نتائج البحوث الُمنَجزة ونشرها وتعميمها؛

- يعرفـون تمايـزاً واضحاً، كّمـاً ونوعاً، بين الباحثيـن الذين يكتبون وينشـرون باللغة 	

العربية وبين الذي يكتبون وينشرون باللغات اإلنكليزية أو الفرنسية؛

- يجدون أنفسـهم »يخلطون بين الحقول واألنواع« ويواجهون صعوبات تعيين الحدود 	

بيـن المجاالت، خصوصاً في علـوم االجتماع واألنثروبولوجيا، والمباحث السياسـية، والتاريخ، 

وفي موضوعات مثل عالقات الدين والمجتمع والقانون والمجال الحضري وقضايا الهوية...إلخ.

وتُبيّن تشـخيصات واقع حال الُممارسـة العلمية العربية والتقارير المختلفة التي أُنتجت في 

هذا اإلطار، أّن النهوض بالبحث الِعلمي والتطوير واالبتكار، والُمشـاركة الفعلية في الديناميكية 

العالَمية للولوج المفتوح والِعلم المفتوح والمشاع اإلبداعي يتطلّب، باستعجال، تنفيذ االتّفاقيات 

والرافعات والتوصيات التي وردت في المشـاريع العربية الُقطرية كلّها، وتنزيل »االسـتراتيجية 

العربيـة للبحث الِعلمـي والتكنولوجي واالبتـكار« التي تبّناهـا القادة العـرب، باعتبارها تضع 

»خارطة طريق« طموحة لالرتقاء بالبحث واالبتكار لتحقيق أهداف التنمية الُمستداَمة في الوطن 

العربي حتّى العام 2030.

لذلك، وبحكم أّن البحث الِعلمي ال يرقى إلى المستوى الُمفترض الوصول إليه إلطالق ديناميكية 

تنمويـة ُمسـتداّمة، فإنّه ال مناّص مـن التأكيد على أّن كّل توّجه قُطري أو عربي يسـتوجب، أّوالً 

وقبل كّل شيء:

- توافر إرادة سياسية ُمعلنة وقاِبلة للتنفيذ لالرتقاء بالبحث الِعلمي والتطوير واالبتكار، 	

والوعي بضرورات جْعل المعرفة مصدراً للثروة؛ 

- وْضع تشريعات وقوانين تتالءم مع الشروط الُمتعارَف عليها عالمياً في البحث الِعلمي 	

االستراتيجّية العربّية للبحث العلمّي والتكنولوجّي واالبتكار، منشورات المنظّمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم،   15

تونس، آذار )مارس( 2017.

ليست 
التكنولوجّيات 
الرقمّية سوى 

انعكاس للّطرق 
التي يعتمدها 
الناس، بُحكم 

أّن تأثيرها على 
الُمماَرسة الِعلمّية، 

ال ُيمكن فهمه 
حّقًا، واإلحاطة 

بانعكاساته على 
السلوك والمواقف، 
من خارج الفاعلين 
الذين يستعملون 
هذه التكنولوجّيات
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والنشر واالستعمال، ومنها ما يخّص الِعلم المفتوح والمشاع اإلبداعي؛ 

- إصـالح منظومات التربية والتكوين وتطويرها بإدماج الَمناهج العلمية وتقوية قدرات 	

الطاّلب على السؤال والتفكير والبحث واالبتكار؛

- االسـتثمار في المعرفة بالزيادة في موازنات البحـث الِعلمي وبلوغ المعّدل الدولي )2 	

بالمئـة( الكفيل باحتـالل َمواقع ُمحترَمة في اإلبداع المعرفي العالَمـي، وتنويع مصادر التمويل 

العمومية والخاّصة؛ 

- خلق بيئات مؤّسسية وماّدية حاِضنة للباحثين ولالبتكار للحّد من نزيف هجرة العقول، 	

وتجسير العالقات بين الجامعات ومراكز البحث ومجاالت اإلنتاج والمجتمع؛ 

- تنسيق المشـاريع وتشبيك المجهودات العربية لخلق التكامل المطلوب بين الجامعات 	

والبنيات األكاديمية والمؤّسسية الوطنية، وتقوية الشراكات الِعلمية العربية والدولية؛ 

- الحرص على النْشـر الِعلمي فـي المجاّلت والمنّصات العالَميـة ذات الصدقية الِعلمية، 	

سواء من ضمن مقتضيات الِعلم المفتوح أم المشاع اإلبداعي.

يتعلّق األمر برؤية سياسية وبإرادة نهوض لتجاُوز مشكالت التخّصصات المعرفية والنقص 

الكبير في الكفاءات العربية. وهو النقص الذي سـيزداد اسـتفحاالً إذا لم يتقرَّر تدارُك أسبابه. ال 

شـّك في أّن بلداناً عربية انخرطت في هذا المسـار بفضل إمكاناتهـا الماّدية وتوّجهات أصحاب 

سـوا بيئات و«حدائق« للِعلم والبحـث واالبتكار )اإلمارات العربية المتّحدة،  القرار فيها، حيث أسَّ

الَمملكة العربية السـعودية، وغيرها...(، لكّن غالبية األقطار العربية، سواء تلك التي تُواِجه محن 

الحـروب والدمار، أم تلك التي تعاني من نقص اإلمكانيّـات أو الَهْدر )مصر، المغرب، تونس...( 

مـا تزال تترّدد في تبّني سياسـات فاِعلة في هذا المجال. فالبحـث واالبتكار والتفاعل مع اإلبداع 

الِعلمي العالَمي، ومن خالل الولوج المفتوح والِعلم المفتوح، ليس ترفاً أو ماّدة لالستهالك، وإنّما 

هـو ضرورة حيويّـة لصنع التقّدم وتوفير أحـواض عيش كريمة للُمواطنيـن، وتأمين الخدمات 

األساسـيّة لهـم في إطار تكافؤ الفرص والمسـاواة والعدالـة والحّرية. فاالسـتثمار في المعرفة 

الِعلمية يعني االرتقاء باإلنسـان العربي إلى مسـتوى الكرامة التي من دونها يصعب تقبّل اّدعاء 

تحقيق أهداف التنمية الُمستداَمة.

تكثِّف 
التكنولوجّيات، 

في عالقتها 
بالُممارسات 

الِعلمّية، العديَد 
من الُمناقشات 

العالمّية الجارية 
اليوم، بُحكم 
تداعياتها وما 

ُتحدثه من تغّيرات 
على الثقافات 
والسياسات 

والُمجتمعات، كما 
على أنماط تدبير 

الحياة الماّدية 
واالجتماعّية

ثّمة في العالَم َمعاهد ومنّصات مشهوٌد لها بالصدقية والرصانة في تقييم البحوث وتصنيف المجاّلت وترتيب 

ـر »عامـل التأثير«، الذي يعتمد على قاعدة بيانات »طومسـون  البلدان بحسـب إنتاجها الِعلمّي؛ ذلك أّن مؤشِّ

رويتـرز«Thomson Reuters، يجعـل من عمليّات تكرار اسـتخدام بحوث مجلّة ما في مقاالت ومنشـورات 

ر الجانب الكّمي من حيث عدد البحوث، كما يُراعي  ِعلميّة أخرى ِمقياساً على جودة المجلّة. ويراعي هذا المؤشِّ

القيمة الِعلميّة للبحث المتمثّلة في استعماله واالستشهاد به في بحوث أخرى.

وباعتبار أّن من وظائف المجاّلت الِعلميّة اإلسـهام في تقييم البحث والباحثين، وأّن للّغة اإلنكليزيّة الَغلبة في 

المنّصات والَمواقع كلّها، فإّن إنتاج الباحثين في البلدان التي تسـتعمل لغات غير اإلنكليزيّة غالباً ما ال يحظى 

بالتقييم الُمناِسب، ألّن مقالًة بالفرنسيّة أو العربيّة، على سبيل المثال، مهما كانت قيمتها وكفايتها الِعلميّة، لن 

تُقـرأ إاّل مـن طَرف عدٍد ضئيل من الباحثين في العالَم. ومن ثّم، فإّن َمن يختار النشـر بغير اإلنكليزيّة يعرف، 

ُمسبقاً، أنّه يتوّجه إلى جمهوٍر محدود على الصعيد العالَمي. 

أّما منّصة »سـيماغو« Scimago فقد أّسسها فريٌق أكاديمي ُمرتبط بعدٍد من مراكز البحث الِعلمي والجامعات 

اإلسـبانية، وتتميّز، بحسـب العدد األكبر من الَمعنيّين، بأنّها تقوم بتقييم المجاّلت الِعلميّة على أساس الجودة 

والرصانة ونِسـب االستشـهاد بمقاالتها في الدوريّات الِعلميّة )سواء أكانت العلوم الدقيقة أم العلوم اإلنسانيّة 

حول منّصة »سيماغو«Scimago  لتقييم البحث الِعلمّي والنَّشر إطار رقم 5
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واالجتماعيّة(. وتسـتند »سـيماغو« إلى قاعـدة بيانات »سـكوبوس« Scopus التي تدخل مـن ضمن الولوج 

الحّر، على عكس منافسـتها »طومسون رويترز« التي تعتمد شـروطاً تجاريّة والنشر فيه مؤّدى عنه. وتقوم 

قاعـدة »سـيماغو« برصد أكبـر عدد ُممكن من المجـاّلت الِعلميّة في كّل حقول البحث وفـي كّل بلدان العالَم. 

وتصنِّف المجاّلت داخل كّل مجال ِعلمّي، أو حقل بحثي فَرعّي، بحسب مؤّشر SJR )سيماغو- مجلّة- ترتيب« 

Scimago Journal Rank(. وتعتمد على معّدل االستشهادات التي تضّمها المقاالت في السنوات الثالث التي 

تلي نْشـرها. في حين أّن »طومسـون رويترز« تحصرها في سنتَين. ولعّل عامل الزمن في البحث الِعلمّي، كما 

هو معلوم، له تأثير على تقدير جودة المنتوج من عدمها. 

وعلى الّرغم من أن »سيماغو« تستلهم »عامل التأثير« في تقييم البحوث، إاّل أنّها تتميّز بصدقيّة ِعلميّة أكبر من 

حيث توصيف المقاالت وتقييمها وتصنيفها، ورْصد الَمصاِدر والمجاّلت والباحثين والُمختبرات والمؤّسسـات 

والبلـدان. ومـن أجل ذلك تُجنِّد »سـيماغو« خبرات عالية لكي تكـون للتصنيف قيمتـه الموضوعيّة، وللمجلّة 

مكانتها الِعلميّة الُمناِسبة، وتفادي الثغرات التي تعاني منها منّصات تقييم أخرى.

حول منّصة »سيماغو«Scimago  لتقييم البحث الِعلمّي والنَّشر تابع إطار رقم 5
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يتناول هذا الفصل بإيجاز السياسات التي وضعتها بعض الدول العربيّة بغية تطوير 

قدراتها في مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار. كما يسـتعرض مضمون بعض وثائق 

الرؤية الوطنيّة التي وضعها بعض بلدان مجلس التعاون الخليجّي، والتي تتضّمن أهدافاً 

تتّصل مباشـرًة ببنـاء قدراتها الِعلميّـة والتكنولوجيّة، من خالل سـعيها لبناء اقتصادات 

الَمعرفة ومجتمعاتها. وعلى الّرغم من أّن عدداً من البلدان العربيّة قد تبّنى لسنواٍت وضع 

خطـط خمسـيّة للتنمية، إاّل أّن معظم هذه الخطط ال يولي أنشـطة العلـوم والتكنولوجيا 

واالبتكار الكثير من العناية. 

وقـد تّم رصد واقع الـدول العربيّة في مضمار االبتكار، من خـالل البيانات المتواِفرة 

والُمسـتنِدة إلى عدٍد من المؤّشـرات الُمعتَمدة دوليّاً، مثل دليل االبتـكار العالَمّي، وَدعامة 

االبتـكار لمؤّشـر التنافسـيّة العالَمـّي؛ بحيـث جـرى االسـتنتاج فـي هذا المضمـار أّن 

هة لدعم أنشـطة العلوم واالبتكار علـى وجه الخصوص،  االسـتراتيجيّات العربيّـة الموجَّ

تسـتند فـي معظمها إلـى منظوٍر مثالّي ال يَسـمح بُمعالَجـة موضوعيّـة لمعّوقات إنتاج 

المعرفة وتحفيز االبتكار؛ وأّن معظم الُمقاربات الرامية إلى تحفيز االبتكار تنشد الترويج 

لُمنتجات وعمليّات تستند إلى ُمدخالت ِعلميّة وتكنولوجيّة ُمستحَدثة بهدف إحراز عائدات 

اقتصاديّة ُمجزية وسـريعة، نادراً ما تعطي األولويّة لقضايا ملّحة ضمن مجاالت تتضّمن 

المياه والصّحة والطاقّة المتجّددة والزراعة والغذاء.

يتعّمـق الفصل أيضاً بَعرْض التحّديـات التي تعصف بالمنطقة العربيّـة، ُمعتبراً أنّها 

تحّديـات ال تَـدع مجـاالً ألّي » ترف« في تنميـة منظومة علوم وتكنولوجيـا وابتكار غير 

مرتبطـة بتحّديـات التنمية، والتي تكمن في الَمقـام األّول بتوفير فُرص عمل الئقة ألعداد 

الشباب في ظّل الطفرة السّكانية، وتحويلها من مشكلة أو عبء ثقيل إلى فرصة لالستثمار 

البشـرّي وُمعالَجة التحّديات البيئيّة واإلنسانيّة واالجتماعيّة الّناتجة عن النِّزاعات الحاليّة؛ 

إذ علـى الجهـات الفاعلة في سـائر البلدان العربيّـة وفي جميع أنحاء العالَـم التخلّي عن 

الّنظـرة الخاطئة التـي تقضي بأّن ُمدخالت العلوم والتكنولوجيا سـلعة يُمكن شـراؤها، 

مقابـل الرؤيـة الّصائبة التي ترتكز علـى ما يُمكن تحقيقه من خـالل تلك الُمدخالت، من 

أهداٍف تنمويّة تنعكس إيجاباً على واقع البشـريّة ومسـتقبلها. فالثورة الِعلميّة التي نحن 

في خضّمها تَحدث وسـتُحِدث تغييرات جذريّة ألسـاليب اإلنتاج، وستؤّدي إلى إعادة نظر 

مقّدمة
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َجوهريّـة في مفاهيم معهودة حول ماهيّة الشـركات وطبيعة الَعمالة، وما يُرافق ذلك من 

انحساِر ِمهٍن واالستعاضة عنها بأخرى جديدة، وما يشكِّل سلعاً أو خدمات يُمكن اإلتّجار 

بها. هذا التغيير »لن يرحم«، على األرجح، البلدان والمنظّمات التي لن يتسـّنى لها اللّحاق 

بالركب العالَمّي والقيام بأدوار فاعلة من ضمن ما تحمل هذه الثورة من تغيّرات جارِفة. 

ص هذا الفصل مساحًة كبيرة للمناهج المتَّبعة في قياس المردود  من ناحية ثانية، خصَّ

التنمـوّي لمنظومات البحث الِعلمـّي والتطوير التكنولوجّي واالبتـكار العربيّة، وأوضاع 

الـدول العربيّة على خارطـة العلوم والتكنولوجيـا العالَميّة. فجرى تقديـم تحليل نقدّي 

للُمقاربات الُمستخَدمة حاليّاً لتقييم أداء هذه المنظومات ومردودها التنموّي، والمؤّشرات 

الُمسـتخَدمة وأسـاليب قياسـها. وجرى من ثّمة تحليل قوى العرض والطلب على أنشطة 

البحث الِعلمـّي والتطوير التكنولوجّي واالبتكار، والِجهات الُمسـتخِدمة لُمخرجاتها، قبل 

أن يتّم اقتراح تبّني دليٍل عربّي مركّب يَجمع البحث والتطوير مع االبتكار، من ضمن إطاٍر 

مفاهيمّي ُمتكاِمل ومتّسـق بأدلّته الفرعيّة وَمحاوره ومتغيّراتـه، فضالً عن ُمراجعة أّولية 

لنتائج تطبيق الدليل الذي أطلقه مؤّخراً بَرنامج األُمم المتّحدة اإلنمائّي. 
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البيئة الحاضنة والَموارِد الُمالِئمة

سياسات العلوم والتقانة واالبتكار العربّية*

أُنجـزت أولـى األبحاث الِعلميّـة في الدول العربيّة مـن ِقبل الَمعاهد الجامعيـة في دول مثل 

مصـر ولبنان، أوائل القرن العشـرين، أي قبل أن تحصل هذه البلدان على اسـتقاللها. وشـّكلت 

اآلثـار واألمراض االسـتوائية والمتوّسـطية مجموعتَين من أّول الموضوعات التـي تطرّقت إليها 

أنشـطة األبحاث، حيث أثـار االهتمام الخارجي بتراث المنطقة االهتمـام بالمجموعة األولى، في 

حين اسـتدعت الحاجة إلى ُمعالجة االحتياجات المحلّية لِعنايـة صّحية أفضل االهتمام بالثانية. 

وبالمجمل، فقد أُجريت معظم هذه األنشطة البحثيّة من دون أُطر ناِظمة من سياسات وطنيّة أو 

مؤّسسية، كمصادر للمبادئ والمعايير لقياس التقّدم الُمحرز بناء عليها أو تقييم آثارها.

ويعود نمّو االهتمام بوضع سياسـات وبَرامج وطنيّـة، أُنجزت من خاللها األجيال التالية من 

األبحاث الِعلميّة وسعت إلى نقل التكنولوجيا وتطويرها خالل النصف الثاني من القرن الماضي، 

إلى مشاريع رائدة أطلقتها منظّمات دوليّة ومؤّسسات جامعيّة من بينها:

*  تّم االعتماد على المصادر والمراجع التالية:

الحادي  للقرن  والتكنولوجيا  الِعلم  سياسات  بعنوان  آسيا  لغربي  واالجتماعيّة  االقتصاديّة  اللّجنة  من  م  مقدَّ تقرير   

.4/E/ESCW/TECH/1999 والعشرين 

المصدر: »استراتيجيّة التنمية الُمستدامة؛ رؤية مصر 2030. الركيزة الثالثة: الَمعرفة واالبتكار والبحث الِعلمّي«؛ تّم تحميلها 

Knowledge--.4/10/http://sdsegypt2030.com/wp-content/uploads/2016 من:  )مارس(2017  آذار  في 

.Innovation-Scientific-Research- Pillar2.pdf

وثيقة المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا حول السياسة الوطنيّة للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار لألعوام 2013 – 2017. 

-policy/files/default/sites/jo.gov.hcst//:http :أنزلت من موقع المجلس في شباط / فبراير من العام 2017 من

pdf.stratgy-and

»بناء اقتصادات المعرفة من أجل خلق فرص للعمل وزيادة التنافسيّة والتنمية المتوازنة«، عبد القادر جفالت؛ تقرير أنجز 

من أجل مؤتمر عقدته المنظّمة اإلسالميّة للتربية والثقافة والعلوم )اإلسسكو(، في 1 – 3 كانون األّول/ ديسمبر 2009. 

The Science and Technology System of the Republic of Tunisia. www.portal.unesco.org/education/

en/files/55545/11998913265Tunisia.pdf/Tunisia.pdf.   

»Science, Technology and Innovation for Development; Innovation in the Arab region;« The United 

Nations Economic and Social Commission for Western. Asia’s )ESCWA( Committee on Technology 

for Development. 12th January 2017. Call symbol E/ESCWA/TDD/2017/IG.1/5 )Part II(. 

Downloaded in May 2017.from: https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/

events/files/mlmh_lbtkr_fy_lmntq_lrby.pdf.

»EU-Tunisia Scientific and Technological Cooperation Agreement Draft Road Map for 2010-

2011.Downloaded in April 2017 from:  https://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/tunisia_

roadmap_2010-11.pdf.

Report published by the United Nations Economic Commission for Western Asia )UN-ESCWA( in 

2015, as background document to the Arab Sustainable Development Report. Downloaded in May 

2017 from: http://css.escwa.org.lb/SDPD/3572/YemenAr.pdf.

د. عمر البزري – ُمستشار في دراسة سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار والتنمية الُمستداَمة – سورية
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مؤتمر األُمم المتّحدة لتسخير الِعلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية؛	 

منظّمة األُمم المتّحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(؛ 	 

وحدة بحوث سياسات العلوم في جامعة ساسكس )SPRU( في الَمملكة المتّحدة.	 

وقد ساعدت التقارير التي أصدرتها هذه المؤّسسات واالجتماعات التي عقدتها حول سياسات 

العلوم والتكنولوجيا، والسـيّما في أواخر السـتّينيات وما بعدها، على نشر مفاهيم أساسيّة حول 

اسـتثمار الَمعارف الِعلميّة والتكنولوجيّة في مجاالت التنميـة. وكانت البلدان النامية، في أميركا 

الاّلتينية وآسـيا – التي اكتسـب بعضها االسـتقالل قبل حوالى عقَدين من الزمن، وأطلق حمالت 

للتصنيـع من أجل إحالل الواردات – قد حظيت بتلّقـي األفكار التي قّدمها الرّواد األوائل في هذا 

المضمار، وأسـهم خبراء في عدد منها بترويج مبادئ جوهرية لسياسـات العلوم والتكنولوجيا 

الوطنية.

وخـالل الثمانينيّات، وبسـبب تنامـي االهتمـام بوضع سياسـات وطنية وإقليميـة للعلوم 

والتكنولوجيـا، َعقـدت المنظّمـة العربيّة للتربيـة والثقافة والعلـوم )األلكسـو( مؤتمرات عّدة 

ُصّممـت خّصيصـاً لصياغة اسـتراتيجية عربيّـة للعلـوم والتكنولوجيا، وأَصـدرت مجلّداً حول 

الموضوع بالتعاون مع مجموعة من المؤّسسات والخبراء العرب بعنوان »استراتيجّية لتطوير 

الِعلـم والتكنولوجيـا في الوطن العربّي«، تّم نشـره في العام 1987. وتُشـير ُمراجعة بنود 

ذ بعد في معظم  االسـتراتيجيّة العربيّة إلى أّن العديد من المفاهيم الرئيسة الواردة ضمنها لم يُنفَّ

الدول العربيّة؛ ما يستوجب اإلشادة بها، من جهة أولى، وانتقاد المؤّسسات المسؤولة عن تعزيز 

نت  َدور العلـوم والتكنولوجيـا في التنمية فـي تلك البلدان، وذلـك لتخلّفها عن األخـذ بما تضمَّ

هذه االسـتراتيجية من توصيات، من جهـة ثانية. وقد عاودت األلكسـو المحاولة خالل العاَمين 

الماضيَين، فعمل خبراؤها مع مجموعة من الُمستشـارين على صياغة استراتيجيّة عربية للبحث 

م اإلطار )1( نبذة شديدة اإليجاز عنها. الِعلمي والتكنولوجي واالبتكار، يقدِّ

أّمـا مفهوم سياسـة االبتكار كعنصٍر مـؤازر للتنمية فيعـود أليّام الحقة خالل تسـعينيّات 

القـرن الماضي. وعلى الّرغم من أنّه يُمكن العثور على تعريفات كثيرة جّداً لالبتكار في األدبيّات 

الحاليّـة، فـإّن الموضوع الرئيـس الذي تتناوله معظم سياسـات التنمية يتعلّـق باالبتكار كأداة 

اعتمد مجلس 
الجامعة العربّية 
في الشهر الثالث 
من العام 2017 

استراتيجّية 
للبحث الِعلمّي 
والتكنولوجّي 

واالبتكار تتضّمن 
العديد من 

الُمقترحات لتنمية 
مساراته، وُتطالِب 

بقيام كلٍّ من 
البلدان العربّية 

بوْضع سياستها 
الِعلمّية وتحديد 

المجاالت البحثّية 
ذات األولوّية التي 
ُتسِهم في تطّورها 

االقتصادّي

اعتمد مجلس الجامعة العربيّة في الشـهر الثالث من العام 2017 اسـتراتيجيّة للبحـث الِعلمّي والتكنولوجّي 

واالبتـكار، تتضّمن العديد مـن المقترحات لتنمية البحث الِعلمّي والتكنولوجـّي واالبتكار في البلدان العربيّة. 

وتُطالـب بقيام كلٍّ من البلدان العربيّة بوضع سياسـتها الِعلميّة وتحديـد المجاالت البحثيّة ذات األولويّة التي 

تُسِهم في تطّورها االقتصادّي، وترتقي بمستوى التعليم العالي لديها وتخرِّج باحثين قادرين على إنجاز بحوث 

ر االسـتراتيجيّة  من مسـتويات عالَميّة يُمكنها اإلسـهام في التنمية االقتصاديّة واالجتماعيّة والثقافيّة. كما تقدِّ

نسـبة اإلنفاق على أنشـطة البحث والتطوير في البلـدان العربيّة حاليّاً بما يقارب 0.3 فـي المائة من ناتجها 

المحلّي وتُطالب برفعها سـنويّاً كي تصل إلى مصاف النِّسب السـائدة لدى الدول المتقّدمة اقتصاديّاً، أي إلى 

حوالى2 في المائة أو أكثر من الناتج المحلّي اإلجمالّي.

وبصورة عاّمة، فإّن بنود االسـتراتيجيّة العربيّة تمثّل تكراراً لكثير من التوصيات التي قّدمتها وثائق ُمشـابهة 

في الماضي، وهي تؤكّد أنّها ال تسـعى ألن تحّل محّل أّي سياسـة وطنيّة ربّما سـبق وضعها في أّي من الدول 

األعضاء. كما أنّها ال تتطرّق بالصورة الواجبة ألسـاليب متابعة تنفيذ ُمقترحاتها، في ما عدا توصيتها بإحداث 

مرصٍد عربّي للعلوم والتكنولوجيا.

االستراتيجّية العربّية للبحث الِعلمّي والتكنولوجّي واالبتكار إطار رقم 1
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لتعديل األنماط السـائدة في قطاعات اإلنتاج والخدمات على نحو يعزِّز النمّو االقتصادي ويولِّد 

المشاريع الرياديّة. أّما االبتكار كوسيلة لتوليد فُرص جديدة للعمل وللحّد من الفقر، فقد اكتسب 

زخمـاً منذ منتصف العقد األّول من القرن الحادي والعشـرين بفضل ُمبادرات أطلقتها منظّمات 

دولية ومؤّسسات خيرية في شبه القارّة الهندية وفي أميركا الاّلتينية.

فـي البلدان العربيّـة، االهتمام باالبتكار كوسـيلة للنمّو االقتصادي والتنميـة االجتماعية بدأ 

يتجّسـد نحو النصف األخير من التسـعينيّات، إذ قامت بعض البلدان في أنحاء المنطقة بوضع 

سياسـات ابتكار وطنيّة وأنشـأت كيانات مكرَّسـة جزئيّاً على األقّل لترويج االبتكار مع التركيز 

بشـكٍل خاّص على المشـاريع القائمة على التكنولوجيّات الرقميّة. وكما تشـير الفقرات التالية، 

فـإّن معظم ما تّم إنجازه من ُمبادرات فـي البلدان العربيّة تميّز باقتصاره على توليد فُرص عمل 

لخّريجي الجامعات والتعاون مع الشركات الكبرى الناشطة ضمن مجاالت تكنولوجيا المعلومات 

واالتّصاالت لنْشر تطبيقات هذه التكنولوجيا على وجه الخصوص، ولم تتناول باالهتمام الكافي 

تحقيـق غايات تنمويـة ملّحة، في مجـاالت من بينها الزراعـة وإنتاج الغذاء واالسـتثمار األمثل 

للَموارد المائية واستثمار َموارد الطاقة المتجّددة وُمكافحة التدهور البيئي.

تلقي الفقرات التالية نظرة سريعة على سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار التي وضعتها 

المؤّسسـات الحكومية المعنيَّة في بعض البلدان العربيّة التي تتوافر بشـأنها معلومات موثوقة 

من أجل تعزيز أنشطة البحث الِعلمي وتطوير القدرات التكنولوجية ودعم أنشطة االبتكار لديها.

1 - األردن

أُعّدت الوثيقة الوطنية األحدث لسياسـة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار األردنية من المجلس 

األعلـى للعلـوم والتكنولوجيا، لتغطّي الفتـرة 2013 – 2017. وهي أّول وثيقـة من هذا القبيل 

تتضّمـن توجيهات تهدف إلى تعزيـز االبتكار، فضالً عن  القدرات الِعلميّة والتكنولوجيّة عموماً. 

وقد ُعهد إلى لجنٍة خاّصة إصدار هذه الوثيقة بناًء على دراسات واجتماعات للخبراء وبعثات إلى 

دول مثل تركيا وفنلندا وكوريا الجنوبية. ويؤكّد بيان الرؤية الذي تتبّناه وثيقة السياسـة السعي 

نحو التنمية االجتماعية واالقتصادية وتوطيد االقتصاد الَمعرفي أهدافاً رئيسة لها. 

مت األسـاليب الُمقترحة لتنفيذ توجيهات السياسـة الوطنيـة األردنية بالتركيز على  وقد ُصمِّ

أولويّـات ُمشـتركة بين المؤّسسـات الِعلميّة والتكنولوجيـة الوطنية والجهـات الَمعنيَّة باإلنتاج 

وبالخدمـات الحكوميـة. كما تتناول هذه األسـاليب الحاجة إلقامة شـراكات وشـبكات َمعرفية 

علـى الصعيَديـن الوطني والدولي. وبناًء على كّل ما سـبق، َصّممت الِفـرق العاملة على صياغة 

السياسـة الوطنية األردنية ما مجموعه 24 مشـروعاً ترمي إلى تحقيق غايات السياسة. وقّدمت 

خطّـة تنفيذية ُمَفّصلة، تتضّمن تدابير لرصد التقّدم فـي تنفيذ بنودها ومعايير تقييم األداء، مع 

خطوط المسـؤولية المتعلّقة بكلٍّ من المشـاريع التي طرحتها، وتقديـرات لتكلفة التنفيذ بلغت 

ما يُعادل 14 مليون دوالر أميركي، من أجل تنفيذ جميع المشـاريع المطروحة. ومن المرّجح أن 

تكون تقديرات التكلفة هذه متواضعة جّداَ، بالّنظر إلى ما يُرجى إحرازه نتيجًة لتنفيذ جميع هذه 

المشاريع.  كما استندت المعايير الُمستخَدمة في اختيار مجموعات المشاريع إلى خصائص من 

أبرزها اإلسهام في إثراء الّناتج المحلّي اإلجمالي وخلق فُرص للعمل الُمجزي والكريم.

في ما يخّص محور االبتكار، فإّن الهدف الرئيس من االستراتيجية التي وضعها األردن لتغطية 

هذا المحور، هو التحّول إلى اقتصاٍد ُمسـتدام قائم على االبتكار، من خالل نشـر ثقافة االبتكار 

بذلت مصر خالل 
العقَدين الماضَيين 

محاوالت عّدة 
لتنشيط المنظومة 

الوطنّية للعلوم 
والتكنولوجيا 

واالبتكار، ومن ثّم 
أَعلنت في العام 
2012 عن إطالق 

استراتيجّية جديدة 
يمثِّل االستثمار 
التجارّي لنتائج 
البحوث هدفًا 

رئيسًا لها، ومن 
ثّم أطلقت في 
ما بعد »رؤية 

مصر 2030« التي 
تضّمنت منظومة 

من األهداف الرامية 
إلى تنشيط البحث 

الِعلمّي واالبتكار
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والبحـث والتطوير وتدريـب الَموارد البشـريّة المتخّصصة، وخلق بيئة عمـل صديقة لالبتكار. 

وتُدرِج الخطّة التنفيذية لالسـتراتيجية سلسـلة من األنشـطة التي ينبغي أن يؤّدي تنفيذها إلى 

تحقيـق أهداف االسـتراتيجية، التي يتمثّل أهّمها بإنشـاء مركز وطني لالبتـكار. فضالً عن ذلك، 

تسـرد الخطّة التنفيذية لالسـتراتيجية سـّت مجموعات من المشـاريع تتضّمن ما يربو على 50 

مشروعاً في المجاالت المبيَّنة ضمن الشكل )1(. وتَتِّجه مشاريع استراتيجية االبتكار في األغلب 

نحو الدراسـات وتقييم الجوانب المختلفة المرتبطة باالبتكار ضمن المجموعات المذكورة أعاله. 

لكـن ال يبدو أّن قـدراً كبيراً من االهتمام قد ًخصـص للدعم المالي والحوافـز ولتبّني إصالحات 

تشـريعية ترمي إلى  تحسـين بيئة االبتكار. وإضافة إلى ما سـلف، فإّن إسـناد مسؤولية تنفيذ 

اسـتراتيجية االبتكار للمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا يُعتبر دليالً على أّن النَّهج الذي يتبعه 

األردن لتعزيـز االبتكار يقوم بالدرجة األولى على الُمدخالت الِعلميّة والتكنولوجية، وقد ال يَمنح 

األهّمية المناسـبة ألنماط أخرى من االبتكار تستند، على سبيل المثال، إلى تبّني آليّات ُمستحَدثة 

في إدارة مؤّسسات األعمال.

2 - لبنان

2. 1. سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في لبنان

لبنان هو واحد من أّول الدول العربية التي شرعت في العام 1966 في صياغة سياسة ِعلميّة. 

غير أّن تصديق السـلطات المختّصة على هذه السياسـة لم يتّم آنذاك وأُّجل مراراً قبل أن تتسـبَّب 

الحـرب األهليّـة بتأخير أطول أمداً. ونتيجـة لذلك، بقي لبنان ُمفتقراً إلى وثيقة سياسـة ُمعتَمدة 

رسمياً لتنمية قدراته الِعلمية والتكنولوجية حتّى مطلع العام 2006. 

تناولت وثيقة السياسـة الِعلميّة التـي أعّدها المجلس الوطني للبحـوث الِعلمية آنذاك أهدافاً 

من بينها تخصيص نسـبة تبلغ واحد في المائة من الُموازنة السـنويّة للدولة، مع زيادات َدوريّة، 

على الّرغم من أّن 
منظومة العلوم 
والتكنولوجيا 
واالبتكار في 

المغرب قد شهدت 
تطّورات مهّمة 
خالل السنوات 

القليلة الماضية، 
إاّل أّن أنشطتها 
لم تكتسب بعد 
المكانة التي 
تستوجبها 

التحّديات التي 
ُتجابهها الَمملكة، 
وذلك على الّرغم 
من اإلمكانات 
التي تتمّتع بها 
البالد، من حيث 

رأس المال البشرّي 
والروابط اإلقليمّية 

والدولّية

المخّصصات المالّية المكرَّسـة لتجّمعات االبتـكار في األردن )من مجموع 20.4 
مليون دوالر(

شكل رقم 1

21%

4%

13%

7%

46%

9%
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بحيث تصل مخّصصات البحث الِعلمي إلى 3 في المائة خال ل 10 سـنوات. لكّن النسـبة األدنى 

لم تتحّقق لآلن.

2. 1. 1 . وثيقة العام 2006 لسياسة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

شـرع المجلس الوطني للبحوث الِعلمية في محاولة جديدة لصياغة سياسـة وطنية للعلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار في العام 2003، أسـفرت عن وثيقة صدرت عام 2006 تناولت مجموعة 

مـن القضايـا المتعلّقة ببناء الُقدرات في مجـاالت العلوم والتكنولوجيـا واالبتكار، بحيث يؤّدي 

االستثمار في منظومة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار الوطنية إلى تحسينات اقتصادية ومجتمعية، 

فضـالً عن بيئة مواتية للبحوث. كما توقّعـت الوثيقة أن يؤّدي النجاح في هذا المضمار إلى دفْعٍ 

ذاتـّي يولّد المزيد من اهتمام متّخذي القرار بأنشـطة العلـوم والتكنولوجيا واالبتكار، من جهة 

ز على استكمال األُطر المؤّسسية، من جهة ثانية. واستندت هذه الوثيقة إلى إسهامات  أولى، ويحفِّ

قّدمها خبراء من المنظّمات الدولية )اليونسكو واإلسكوا(، فضالً عن ُمناقشات ُمستفيضة شملت 

العديد من مؤّسسات العلوم والتكنولوجيا اللّبنانية، وكذلك بعض أبرز القطاعات الُمستفيدة.

شـملت الُمبادرات التي تضّمنتها وثيقة السياسة اللّبنانية إطالَق بَرامج بحثيّة ضمن مجاالت 

تتميّز بأولويّتها، وخططاً لتحسـين بيئة البحوث الجامعية، وإنشاء مراكز امتياز، وتكوين البنى 

األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت مكرَّسة للنهوض بأنشطة المنظومة)اإلطار 2(؛ 

2. 2. برامج بحوث العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

دة لمؤاَزرة  كما اقترحت الوثيقة بَرامج بحثيّة تؤّدي  إلى بناء قدرات ِعلميّة وتكنولوجية محدَّ

القطاعات ومجاالت التنمية االجتماعية واالقتصادية ذات األولويّة.

شملت ُمقترحات وثيقة السياسة أيضاً إنشاء بّوابة للَمعرفة، وَمراكز امتياز قطاعيّة افتراضية، 

فضالً عن مشاريع تهدف إلى اعتماد المعايير التقنيّة وتكييفها. وتناولت الوثيقة فضالً عن ذلك،  

صة لتسـويق نتائج البحوث، ودعم حاِضنات  القضايا المتّصلة بالَموارد، بما في ذلك تلك المخصَّ

مؤّسسات األعمال الُمباِدرة وإنشاءها ايضاً.

وتُسـند وثيقة سياسة العلوم والتكنولوجيا اللّبنانية، التي صدرت في العام 2006، للمجلس 

الوطني للبحوث الِعلمية َدوراً رئيساً في تنسيق األنشطة الوطنية الرامية إلى تطبيق بنودها. كما 

تتناول الوثيقة أيضاً التدابير المؤّسسية والترتيبات التنظيمية الاّلزمة إلدارة الُمبادرات الُمقترحة 

المختلفـة بغيـة تنفيذهـا. وهي تؤكّـد على ضـرورة إبرام شـراكات وطنية ودوليـة من جانب 

تتضّمن وثيقة 
2030 المصرّية 

التي نشرتها 
وزارة التخطيط 

والُمتابعة 
واإلصالح اإلدارّي 

عشر ركائز، 
ُكّرست ثالثتها 

خّصيصًا للنهوض 
بالقدرات الوطنّية 

في مجاالت 
الَمعرفة واالبتكار 
والبحث الِعلمّي، 
كما سعت إلى 

تحويل الَمعارف 
الُمكتَسبة إلى 

نتائج تفي 
باحتياجات التنمية 

الوطنّية خالل 
السنوات الُمقبلة

تبـدأ المقترحات المتعلّقة بتعزيز البيئة البحثيّة ضمن وثيقة سياسـة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار اللّبنانيّة 

بعرض ضرورة االلتزام بجودة البحوث في الجامعات اللّبنانيّة، ما يَستتبع تعزيز المعايير الرسميّة والرتيبات 

التشـريعيّة، فضالً عن تبسـيط اإلجراءات الروتينيّة. وتقترح الوثيقة أيضاً العمل من أجل خلق ثقافة يُستخدم 

فيها أداء العاِملين في مضمار البحوث أساساً للتقّدم الوظيفّي. وفي الوقت نفسه، تعترف الوثيقة بالحاجة إلى 

تحسـين الظروف التي يعمل من ضمنها الِعلميون والمهندسـون في الجامعات والَمراكز المتخّصصة. وتدعو 

إلنشاء مراكز جديدة للتميّز وتقديم الدعم لَمراكز البحوث القائمة، بهدف االرتقاء بنوعيّة أنشطتها في مجاالت 

ع العمل على مشاريع عاِبرة للتخّصصات من ضمن  البحث والتعليم. كما تؤكِّد الحاجة إلى َحوافز ُمجزية تشجِّ

الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث في القطاَعين العاّم والخاّص.

ُمقترحات وثيقة سياسـة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار اللّبنانّية لتحسين البيئة 
البحثّية

إطار رقم 2
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ذة، كما تنظر إلـى اإلجراءات القانونية واإلدارية الاّلزمة لدْعم هذه الشـراكات  المؤّسسـات المنفِّ

وجني النتائج المثلى منها. وتؤكّد على حاجة البنى األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت 

المكرَّسة لدعم أنشطة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار لتحسينات ماسـّة. 

2. 3. تمويل توصيات السياسة الوطنّية 

تنتهي الوثيقة بخطّة عمل تتضمن خطوات إلنشاء كيانات مؤّسسية جديدة. وتقترح ميزانيّة 

تبلغ حوالى 30 مليون دوالر أميركي للمرحلة األولى التي يتوقّع أن يسـتغرق تنفيذها 6 سنوات. 

وتشـمل الميزانية  االعتمادات الاّلزمة لتغطية األنشـطة التحضيرية األّولية خالل فترة السنوات 

السـّت األولى و بَرامج بحثيّة عّدة بالتعاون مع المؤّسسـات الجامعية في لبنان، وإنشـاء مراكز 

بحوث متخّصصة في َمحاور الطّاقة والطّب والغذاء.

2. 4 . تحسين بيئة البحث في لبنان

ومن أجل تحسـين البيئـة البحثيّة، تُعالـج وثيقة العلـوم والتكنولوجيا واالبتـكار عدداً من 

المسـائل الحرجة التـي تتطلّب ُمبادرات طويلة األجل، منها إرسـاء ثقافة المسـؤولية األخالقية 

والِمهنية لتحسين األداء البحثّي. 

كما تسـعى الوثيقة لُمعالَجـة العقبات التي تعيق الروابط بين أنشـطة العلوم والتكنولوجيا 

واالبتـكار التي تقوم بها المؤّسسـات األكاديمية ومراكز البحوث، والتـي قد تقوم بها أو تحتاج 

إليها مؤّسسـات القطاَعين الخاّص والعاّم والمنظّمات غير الحكومية. وتعتبر الوثيقة على وجه 

الخصوص، أّن صياغة شـراكات وثيقة بين الوزارات واإلدارات والمؤّسسات الحكومية من ناحية 

والُعلماء والُمهندسـين والجامعـات ومعاهد البحوث من ناحية أخرى ضرورة أساسـيّة لتحقيق 

نتائج ُمجدية من الناحيتَين االقتصادية واالجتماعية.

ختاماً، ال بّد من اإلشارة إلى أّن لبنان كان رائداً بين بلدان المنطقة في صياغة سياسة للعلوم 

والتكنولوجيا تستهدف التنمية، وأّن أعواماً عّدة مرّت على ذلك، وأنّه جرت الحقاً محاولة لصياغة 

سياسـة للِعلم والتكنولوجيا واالبتكار أكثر تطّوراً؛ إاّل أّن الظروف السياسية واألمنية التي رافَقت 

إطالق السياسـة في العـام 2006 أعاقت تنفيذ االلتزام الحكومي بتأميـن التمويل الاّلزم لها، ما 

حدا بالمجلس الوطني للبحوث الِعلمية العتماد التعاون الُمباشـر مع الجامعات اللّبنانية المعنيَّة 

هة لدْعم البحوث  بالبحوث والتطوير، فأقرَّ شراكًة كاملة مع 9 جامعات لبنانية في بَرامجه الموجَّ

الِعلميـة وإعـداد طلبـة الدكتوراه، بحيث تُسـهم الجامعات بمـا ال يقّل عن %50 مـن كلفة هذا 

التعـاون. وقـد أّدى ذلك إلى تحقيق قفزة نَوعية في عدد الطالب الُمسـتفيدين من منح المجلس 

عم  )زاد 5 أضعـاف( وعدد مشـاريع البحـوث المدعومة )زادت 3 أضعـاف(، فارتفعت قيمة الدَّ

السـنوي لهَذيـن البرنامَجين مـن 3 ماليين دوالر إلـى حوالى 10 مالييـن دوالر. وبنتيجة هذه 

الصيغة التشاركيّة المتقّدمة، زاد عدد الُمستفيدين من البَرامج الوطنية للمجلس، وتضاعفت قيمة 

الّدعم الذي اعتاد الباحثون تلّقيه لمشـاريعهم، وأصبح للجامعات الُمحتضنة للطاّلب والباحثين 

َدوٌر في االختيار والرقابة والُمتابعة. كما ترافق ذلك مع إقرار »شرعة المبادئ األخالقيّة للبحوث 

الِعلميـة في لبنان« والتي تّم اعتمادها من 20 جامعـة ومركزاً بحثيّاً، وأضحث جزءاً ال يتجزّأ من 

العقود التي تنظِّم التعاون مع الطاّلب والباحثين ومؤّسساتهم.

أبرزت الخّطة 
الخمسّية التي 

تغّطي السنوات 
2000 – 2004 في 

المغرب الحاجة 
إلى بحوث تتناول 
أولوّيات التنمية 

االجتماعّية 
واالقتصادّية، 
بما في ذلك 

الزراعة وصيد 
األسماك والرعاية 
الصحّية والمياه 

والجيولوجيا 
والتعدين والّطاقة 

والبيئة والنقل 
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3 - فلسطين

ليس هناك من دالئل على أّن السلطات الحكومية الفلسطينية وضعت سياسة وطنية ُمتكاملة 

للعلـوم والتكنولوجيـا واالبتكار. كما أنّه أنّه ليس هناك ما يشـير إلى ُمقترحـات طُرحت مؤّخراً 

ة ببناء القـدرات في مجال الِعلـم والتكنولوجيا  لصياغة سياسـة كهذه من المؤّسسـات المعنيَـّ

واالبتـكار، بمـا في ذلـك الـوزارات والجامعات ومراكـز البحـوث وأكاديميّة فلسـطين للعلوم 

والتكنولوجيا )PALAST(. من جهة أخرى، شـرعت حكومة السـلطة الفلسـطينية خالل العقد 

الماضـي فـي وضع خطط وطنيـة للتنمية، مّدة كّل منها ثالث سـنوات، تتنـاول البحث الِعلمي 

وتطويـر التكنولوجيا. وعلـى الّرغم من توافر وثيقة تتضّمن بنود خطّـة التنمية الوطنية للفترة 

2011 – 2013، إاّل أنّـه لـم يتسـّن العثور على أّي أثـر للوثيقة التالية التـي يُفترض أن تغطّي 

السـنوات 2014 – 2016، في ما عدا اإلطار الَمرجعي الـذي ُوضع لها من قبل وزارة التخطيط 

والتنمية اإلدارية الفلسطينية.

يسـرد هـذا اإلطار المرجعـّي، المسـائل الّداعمة لصياغـة الخطّة، والتي تسـتلزم،  بدرجات 

متفاوتـة، تعزيـز القـدرات الِعلميّة والتكنولوجيـة الرامية إلى عدد من الغايـات. ومن أبرز هذه 

المسـائل: الحفاظ على أراضي الدولة الفلسـطينية وتطوير َمواردها، وَهيَكلة مؤّسسـات الدولة 

وتعزيز وظائفها وقدراتها على تقديم خدمات عالية الجودة، وتطوير االقتصاد الوطني وتفعيل 

القطاع الخاّص الفلسطيني وُمكافَحة الفقر والبطالة، وتعزيز العدالة االجتماعية.

كانـت وثيقة خطّـة التنمية الوطنية للفترة 2011 – 2013، قد نُشـرت سـابقاً تحت عنوان 

»إقامة الدولة وبناء مستقبلنا،« وهي تشمل تحت بنٍد يتناول األهداف الوطنية للقطاع االجتماعي 

»اسـتعادة فلسـطين مكانتها كمركز لالمتياز في التعليـم العالي والبحث األكاديمي«. وتشـمل 

األهداف الفرعيّة الُمدرجة ضمن هذا اإلطار ُمضاَعفة عدد الجامعات في الَمراتب العشر األولى في 

منطقة الشـرق األوسـط من 1 إلى 2، وزيادة عدد األوراق المنشورة لكّل عضو هيئة تدريس في 

الجامعات الفلسطينية ومعاهد البحوث في المجاّلت الدولية من 0.7 إلى 1.5، ورفع نسبة أعضاء 

هيئة التدريس إلى الموظّفين في الجامعات الفلسطينية لما يقارب 8 في المائة، حيث يعمل فيها 

اآلن عضٌو واحد من ضمن هيئة التدريس مقابل 35 موظّفاً وعامالً من مستويات مختلفة.

كما تُحّدد هذه الخطّة مخّصصات » لتشـجيع البحوث في مجال الِعلم والتكنولوجيا« تُعادل 

7.9 مليـون دوالر أميركـي على مدى ثالث سـنوات. فضالً عن ذلـك، تَعتبر هذه الخطّة إنشـاَء 

صندوٍق وطنّي لدعم البحث الِعلمي واحداً من أولويّاتها. وفي هذا السـياق، تتّجه الخطّة للتركيز 

علـى »تعزيـز البحث الِعلمي وتمويله بما يتّفق مع احتياجات قطـاع األعمال«. وفي الوقت ذاته، 

ع الخطّة أيضاً جامعات فلسـطين على التنسيق والتواصل مع المنظّمات اإلقليمية والدولية  تشجِّ

ذات الصلة.

مت لتغطّي  مـن جهة أخرى، تناَولت االسـتراتيجية الفلسـطينية للِقطـاع الزراعي، التـي ُصمِّ

السنوات 2014 – 2016، الخدمات البحثية والتقنية، كما تتضّمن بنداً يهدف إلى »تحسين الخدمات 

اإلرشـادية وحماية النباتات والخدمات البيطرية والبحوث والتسـويق الزراعي«. ومن ضمن فقرة 

تسرد ُمبّررات إلدراج هذا الهدف، تؤكّد وثيقة االستراتيجية بوضوح »ضعف البحث الِعلمي وأنشطة 

نقـل التكنولوجيا«. كما تتضّمن هذه الوثيقة أيضاً إشـارة إلى تخصيـص 3 ماليين دوالر أميركي 

إلنشاء بنٍك للجينات في المركز الوطني للبحوث الزراعية الفلسطيني، من ضمن وزارة الزراعة.

أصدرت حكومات 
خليجّية عّدة 
في طليعتها 

حكومة الَمملكة 
العربّية السعودّية 

وثائق رؤية 
وِخططًا تنشد 

إقامة اقتصادات 
وُمجتمعات حديثة 
تستند إلى ُمبادرات 
شاملة، كما أبرزت 

الِخطط الحاجة 
الماّسة إلى تقليل 

االعتماد على 
النفط والتنويع 

االقتصادّي 
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ختامـاً، بينما يُعتبَر البحـث الِعلمي والتطوير التكنولوجي الُمنتظـم تحت االحتالل، وضمن 

ظروٍف من عدم االستقرار السياسـي والضغوط االقتصادية والتوترّات االجتماعية، مهّمة شاقّة، 

بكّل المعايير، فإنّه يمثّل في الوقت ذاته ما يحتاجه الفلسطينيّون بصورة ماّسة من أجل ُمعالَجة 

مجموعة من المشكالت، بما في ذلك ندرة المياه، ونقص الغذاء، وعدم كفاية إمدادات الطّاقة. وقد 

تّم إنجاز بعض التقّدم خالل العقَدين الماضيَين من ضمن مجاالت، منها بناء عدٍد من المؤّسسات 

وإعادة تأهيلها، مع التركيز على التعليم العالي. كما أُنشئت َمرافق للبحث والتطوير التكنولوجي، 

بدعـٍم من المانحين فـي كثير من األحيان، مع التركيز بوجه خاّص علـى قطاَعي المياه والطّاقة 

في ما يتعلّق بإنشاء المشاريع من ناحية، وعلى تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت من 

ناحية أخرى. ومع ذلك، فإّن أنشطة البحث الِعلمي والتطوير التكنولوجي واالبتكار في فلسطين 

ال تُقارب المستويات المطلوبة لتأمين ظروف معيشيّة معقولة في َمواقع معيّنة، ناهيك بتحقيق 

أهداف التنمية الشـاملة والُمسـتدامة بصورة مقبولة. وهناك الكثير مّما ينبغي ويُمكن القيام به 

على عدٍد من األصعدة المتّصلة بهذه األنشطة.

4 - سورية

كمـا هو الحال في العديد من البلـدان حول العالَم، فإّن القضايا المتعلقة بسياسـات العلوم 

والتكنولوجيـا واالبتـكار وتنفيذها، تهّم العديد من الوزارات ومؤّسسـات القطاع العاّم والقطاع 

الخاّص. لكّن التعاون والتنسـيق المحدوَدين بين الهيئات المعنيَّة، في ما يتعلّق بأنشـطة العلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار التي يتّم إنجازها في سـورية، سـبَّب، على مدى السـنين الماضية، هدراً 

كبيـراً في الجهود والَمـوارد. كما أّن القدرات المحدودة التي تمتلكهـا المنظومة الوطنية للعلوم 

والتكنولوجيـا واالبتكار لجمع البيانات وتحليلها وفقاً لمؤشـرّات موثوقة، أعاقت تقييم أحوالها 

على المسارات المختلفة.

وقد تّم خالل العقَدين الماضيَين إصدار ما ال يقّل عن ثالث وثائق رئيسـة تناولت سياسـات 

العلـوم والتكنولوجيا واالبتكار واسـتراتيجيّاتها هي: رؤية سـورية 2025 والسياسـة الوطنية 

للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار واستراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية االجتماعية 

واالقتصادية.

وتقـّر فقـرات متفرّقة ضمن هـذه الوثائق جميعاً بـأّن أحوال البحث الِعلمي وحيازة ونشـر 

التكنولوجيا وإنشـاء المشـاريع االبتكارية غير مرضية. مع ذلك، وباسـتثناء الوثيقة األخيرة، ال 

توجد مؤّشـرات على ما إذا كانت الوثيقتان السـابقتان قد اعتمدتا بصورة رسمية أسساً ألنشطة 

تنفيذية. وتجدر اإلشـارة أيضاً إلى أّن ردود فعل مؤّسسـات القطاع الخـاص تجاه هذه الوثائق 

كانـت أصغرية في أحسـن األحوال. ومـع ذلك، فمن الضـروري اإلقرار بأّن القيـام بوضع هذه 

الوثائق تطلّب مشاورات محدودة تّم بعضها بناء على طلب من المنظّمات الدولية المعنيَّة بتعزيز 

سياسات االبتكار، فضالً عن إنشاء مشاريع الحتضان مشاريع مؤّسسات األعمال الُمبادرة. 

5 - مصر

بُذلت خالل العقدين الماضيين عّدة محاوالت لتنشيط المنظومة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا 

واالبتـكار في مصر. ومن ثّم أعلنت مصر في العام 2012، عن إطالق اسـتراتيجيّة جديدة يُمثّل 

االسـتثمار التجـاري لنتائج البحوث هدفاً رئيسـاً لهـا، ومن ثّم أطلَقت رؤيـة مصر 2030 التي 

بحلول العام 2030 
سترتقي الَمملكة 
العربّية السعودّية 

إلى مكانٍة 
اقتصادّية بين أكبر 
15 من اقتصادات 
ق  العاَلم، وسُيحقِّ
القطاع الخاّص 
زيادًة في الّناتج 
المحلّي اإلجمالي 
من 40 إلى 65 في 
المائة، وستتعّزز 

وفورات األسر 
المعيشّية من 6 

إلى 10 في المائة 
من إجمالي دخل 

األسرة
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تضّمنت عدداً من األهداف الرامية إلى تنشـيط البحث الِعلمـي واالبتكار. حيث تتناول »الركيزة« 

الثالثـة لهذه الرؤية »الَمعرفة واالبتكار والبحث الِعلمي«. تنظر الفقرات التالية إلى مضمون هذه 

الركيزة، مع اإلشـارة بشـكل خاّص إلى أهدافها الرئيسـة والمؤّشـرات التي ستُستخدم في رصد 

التقّدم الُمحرز بتنفيذها والبَرامج النابعة عنها.

وتتضّمـن وثيقة الرؤية 2030 التي نُِشـرت من قبـل وزارة التخطيـط والُمتابعة واإلصالح 

اإلداري عشـر ركائز. كُرّسـت ثالثتها خّصيصاً للنهوض بالقدرات الوطنية في مجاالت »الَمعرفة 

واالبتكار والبحث الِعلمي«. وتتناول هذه الركيزة:

أنشـطة البحوث التربوية والِعلميّة التي تشـمل منظّمات ومؤّسسات البحث، ومؤّسسات 	 

التعليم الفّني والتدريب الِمهني، فضالً عن مؤّسسات التعليم العالي؛

الصناعـات بما في ذلك مؤّسسـات األعمال التي يُمكنها الُمشـاركة في أنشـطة االبتكار 	 

واستغالل نتائج البحث والتطوير؛

ز الطلب علـى الَمعرفة والبحث الِعلمي 	  أنمـاط التنميـة االجتماعية واالقتصادية التي تحفِّ

واالبتكار؛

المؤّسسـات الوسـيطة التي تربط االبتكار الصناعي والبحث والتطوير مع المؤّسسـات 	 

األكاديمية والبحثية.

كما تسعى إلى تحويل الَمعارف الُمكتَسبة من خالل البحث الِعلمي إلى نتائج تفي باحتياجات 

التنمية الوطنية خالل السـنوات الُمقبلة، وهذا، من خالل »نظام شـامل يُجابه تحّديات التنمية«. 

كما تتبّنى الركيزة الثالثة ثالثة أهداف مباشرة هي:

زة على اقتناء الَمعارف وتطويعها وإنتاجها، من خالل تحسـين الترتيبات 	  خلق بيئة محفِّ

التشريعية والبنى األساسية والمناخ االستثماري الُمالئم.

ربط تطبيقات ُمخرجات المعرفة والبحث الِعلمي واالبتكار باألولويّات الوطنية من خالل 	 

تلبية األولويّات القطاعية؛

تطوير نظام وطني ُمتكامل لالبتكار.	 

يعرض الجدول )1( أربعة وعشـرين مؤّشراً تهدف الركيزة الثالثة الستخدامها لُمتابعة األداء 

إلـى جانب تقديـرات لقيَمها الحاليّة كما تَرد في التقارير الصاِدرة عـن المنظّمة العالَمية للملكيّة 

الفكرية والمنتدى االقتصادي العالَمي، فضالً عن القيَم التي يتعيّن تحقيقها بحلول العاَمين 2020 

و2030. وتستند هذه المؤّشرات بصورة كلّية تقريباً إلى نُظم التصنيف التي تصّممها المنظّمات 

الدولية وتنّفذها، بدالً من أن تكون لصيقة باألولويّات الوطنية. وال ريب في أّن اعتمادها سـيؤّدي 

إلى تعقيدات إضافيّة، بالّنظر إلى أّن الُمقارنات الدولية تنطوي على العديد من العوامل الخارجية 

التي ال يُمكن للمنظومة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار السيطرة عليها.

ياُلحـظ، في ما يتعلّق بالمؤّشـرات الُمقترحة لرسـم التقّدم نحو تنفيذ اسـتراتيجية الركيزة 

الثالثـة، تحيّزهـا نحو االبتـكار وتطوير مؤّسسـات األعمال. وهكـذا، على الّرغم مـن أّن بعض 

المؤّشـرات تشـير إلى التطورات البحثية التعليمية والبيئية والِعلميّة، فإّن ذلك يتّم باإلشـارة إلى 

النتائـج الُمرتبطة باالبتكار وتطويـر األعمال بدالً من التنمية االقتصادية واالجتماعية الشـاملة. 

وليس هذا بالُمستغرب طالما أّن المؤّشرات الُمستخدمة تنتمي إلى تقارير تتعلّق أساساً باالبتكار 

كأساس لتنافسيّة مؤّسسات األعمال واالقتصادات الوطنية، أي تقرير التنافسية العالَمية وتقرير 

مؤّشـر االبتكار العالَمي. وقد يكون االختيار األنسب للمؤّشرات مزيجاً يتضّمن بعض المؤّشرات 

تسعى الرؤية 
الوطنّية 2021 ألن 

ُتصبح اإلمارات 
واحدًة من بلدان 
العاَلم العشرة 
األولى وفقًا 

لمؤّشر االبتكار؛ 
وقد بدأت ُنظم 
لدعم االبتكار 

بالظهور خالل 
العقد الحالي على 

شكِل حاِضناٍت 
للمشاريع 

ومجّمعات للعلوم 
والتكنولوجيا
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التي تُسـتخدم اآلن، والتي تسـتند أساسـاً إلى تطوير األعمال االبتكاريّة من جهة، ومجموعة من 

المؤّشـرات ذات الصلة الوثيقة بالتقّدم الُمحرز في تنفيذ البحـوث الِعلميّة وتطوير التكنولوجيا 

واالستراتيجيّات خدمة للتنمية الُمستدامة والشاملة، من جهة ثانية.

قيمة املؤّش 

الحالية

قيمة املؤّش 

عام 2020

قيمة املؤّش عام 

2030

GII( ( 1998560. االبتكار العالَمّي

20.80.851.. نسبة كفاءة االبتكار

313210060. القدرة عىل االبتكار لدى الرشكات

4898060. أثر املعرفة 

5696030.  نقل املعرفة 

6988560. املُنتجات والخدمات املُبتَكرة 

7735030. تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت

812110060. البنى األساسيّة املُتاحة بعاّمة 

9655030. االستدامة البيئيّة 

10715030. املُساهمة املَعرفيّة 

11898060. األصول غري امللموسة 

12746030. اإلبداع الرقمّي 

13706030. الروابط االبتكاريّة 

1413510060. جودة مؤّسسات البحث الِعلمّي

1512310060. التسهيالت االئتامنيّة 

1613810060. االستثامر 

1712410060. التجارة واملُنافَسة 

1813110060. البيئة الترشيعيّة 

191059060. بيئة األعامل 

20535030. التعليم

211029060. التعليم العايل 

22504030. البحث والتطوير

2311910060. استيعاب املَعرفة 

24695030. العاملون يف مجال املَعرفة 

تسلّط وثيقة 
الرؤية 2021 

الضوء على توليد 
المزيد من فُرص 
العمل للُمواطنين 
اإلماراتّيين، كما 

تشير إلى أّن 
مستقبل اإلمارات 

سوف يكون مدعومًا 
من إماراتّيين 

َمَهرة وتعزيزهم 
بَمواهب عالمّية 
لضمان االزدهار 

طويل األمد للدولة.. 
كما تؤّكد الوثيقة 
على أهمّية البحث 
الِعلمّي والتطوير 

التكنولوجّي 
واالبتكار كركائز 
القتصاٍد إماراتّي 

تنافسّي قائم على 
الَمعرفة

المؤّشـرات الرئيسة والفرعّية الُمستخَدمة لرصد التقّدم الُمحرز في تنفيذ الركيزة 
الثالثة لرؤية مصر 2030

جدول رقم 1
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االبتكار والتطوير 
التكنولوجّي

ث
ثال

 ال
صل

لف
ا

ع أن تُواِجه تنفيـذ اسـتراتيجيّات الركيزة الثالثـة إلى ثالث  وتُصّنـف التحّديـات التي يُتوقَـّ

مجموعات رئيسـة، في ما يتعلّق بأثرها والسـهولة النسـبيّة للتغلّب عليها. ففي إطار المجموعة 

األولى، تشـير وثيقة االسـتراتيجية إلى عدم ُمالءمة األدوات التشريعية والترتيبات التنظيمية من 

ناحية، وإلى ضعف »التنسـيق بين االحتياجات االجتماعيـة واالبتكار« من ناحية أخرى. وتَعتبر 

الوثيقة أّن التصّدي لهذه التحّديات يسـيٌر نسـبيّاً، بينما يُفترض أن يؤّدي التغلّب عليها إلى آثاٍر 

حميدة وواسعة النطاق. بينما تشمل التحّديات ضمن المجموعة الثانية، التي يُعتبر التغلّب عليها 

ُممكناً، عدم كفاية التخطيط القطاعي، وضعف الروابط التي تربط المعرفة باالبتكار، وعدم قدرة 

الشركات المتوّسطة والصغيرة على إنتاج االبتكار وتسويقه.

 أّمـا المجموعـة الثالثة فتتضّمـن عقبات تَعتبر الوثيقـة أّن اثنتَين منها، تتّسـمان بتأثيرهما 

البالغ والزمن الذي ال بّد أن يسـتغرقه التغلّب عليهما، وذلك التصالهما بالحاجة إلى خلق »ثقافة 

ابتكاريّة في المجتمع« و«الوعي غير الُمالئم بأهّمية الملكية الفكرية وحمايتها«. وبالتالي، يبدو 

أّن اسـتراتيجيّة الركيـزة الثالثة تَعتبـر التحّديات التي تُجابهها مرتبطـة بخصائص متأّصلة في 

المنظومة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار، من ناحية، وبالكيانات االجتماعية واالقتصادية 

الوطنية، من ناحية أخرى. وهذا على الّرغم من أنّها في الواقع مجرّد نتائج ناجمة عن تبّني أدوات 

تشريعيّة وترتيبات تنظيمية قاصرة ومؤّسسات تعليمية ومهنية غير مجهَّزة وال تحظى بالتمويل 

الاّلزم، فضالً عن سـوء إدارة في جوانب عديدة وعن اآلثار المترتّبة عن ُممارسـات تتّسم بالفساد 

على المستويات المختلفة.

ختامـاً، تفتقر معظم المسـاعي الرامية إلى تعزيز قـدرات العلـوم والتكنولوجيا واالبتكار، 

التـي يُمكن التوّصل إلـى معلومات مفيدة حولها، بصورة شـبه تاّمة، إلى آليّات فّعالة وشـّفافة 

لرْصد اإلجراءات المتَّخذة والنتائج التي يتّم التوّصل إليها وتقييمها، على الّرغم من وجود أجهزة 

ة بالرصد والتقييـم تحت مظلّة أكاديمية البحـث الِعلمي. وإّن اتّخـاذ التدابير التي تضمن  معنيَـّ

مثل هذا الرصد والتقييم ليس بالمهّمة السـهلة، لكن ال يُمكن تحقيق تقّدم يُذكر في غيابها. ومن 

المؤّشـرات على عدم توافر المسـتويات المطلوبة من الرصد والتقييم الشـّفافين هـو أّن أيّاً من 

الَمواقع اإللكترونيّة لمؤّسسـات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، التي تّمت استشارتها لدى إعداد 

هـذه الفقرات، ال يتضّمن تقارير توضح النتائج التي تحقَّقت في ما يتعلّق باألهداف الموضوعة 

سابقاً.

6 - المغرب

شـهدت منظومة العلـوم والتكنولوجيا واالبتكار في المغرب تطّورات مهّمة خالل السـنوات 

القليلة الماضية. ومع ذلك، فإّن أنشطة البحث الِعلمي وتطوير التكنولوجيا واالبتكار لم تكتسب 

بعد المكانة التي تسـتوجبها التحّديات التي تُجابـه المغرب. وهذا على الّرغم من اإلمكانات التي 

تتمتّع بها البالد من حيث رأس المال البشـري، والروابـط اإلقليمية والدولية. ومن ناحية أخرى، 

تشير تقارير عّدة إلى خطوات لجذب سلسلة من مشاريع التكنولوجيا الرفيعة إلى البالد واتّخاذ 

تدابير تستهدف إنشاء اقتصاد وطني للَمعرفة.

ال يبدو أّن المغرب قد وضع وثيقة متكاملة تتضّمن سياسـة للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

كمـا فعلـت بلدان أخرى كثيرة خالل الجـزء األخير من القرن الماضي، والعقـد األّول من القرن 

الحالـي. بدالً من ذلك، يبدو أّن أنشـطة البحـث والتطوير واالبتكار استرشـدت بخطط التنمية 

على مستوى 
االبتكار في األردن، 
فإّن الهدف الرئيس 
من االستراتيجّية 
التي وضعها هذا 
البلد، تقوم على 

التحّول إلى اقتصاٍد 
ُمستدام قائم على 
االبتكار، من خالل 
نشر ثقافة االبتكار 
والتطوير وتدريب 
الَموارد البشرّية 

المختّصة وإيجاد 
بيئة عمل صديقة 

لالبتكار



التقرير العربّي العاشر
للتنمية الثقافّية

مؤّسسة الفكــر العربـي 280

الخمسـيّة والَمراسـيم الَملكيّة والتصريحات الرسـميّة، فضـاًل عن اسـتراتيجيّة صاغتها وزارة 

التعليـم العالـي، والتدريب المهني والبحـث الِعلمي. حيث طرحت هذه الـوزارة وثيقة تتضّمن 

»اسـتراتيجيّة وطنيّة لتطوير البحـث الِعلمي نحو األفق 2025«، وتضّمنـت هذه الوثيقة خطّة 

عمـل طموحـة للسـنوات 2015 – 2016، مع قائمة من األنشـطة ومؤّشـرات اإلنجاز لكلٍّ من 

أهدافها. ويعرض الجدول ) 2( القطاعات التي تُعتبر أكثر اسـتفادة من الّدعم الذي يفترض أن 

ينجم عن تنفيذ االستراتيجيّة من خالل أنشطة بحثية تنشد تحسين أدائها. ويتمثّل أحد األهداف 

الرئيسـة الطويلة األجل لهذه االستراتيجية ببلوغ إنفاق إجمالي على البحث والتطوير يصل إلى 

3 في المائة من الناتج المحلّي اإلجمالي بحلول العام 2025.

قطاعات هّشةقطاعات ذات كمون ُمعترب قطاعات منافسة

- السياحة
- التشييد واألشغال العاّمة

- التجارة والخدمات

- الزراعة وصيد األسامك
- الصناعات الزراعيّة

- اإلنتاج الحريّف
- الصناعات االستخراجيّة 

 - النسيج

من ناحية أخرى، وكما تُبيّن وثيقة لمنظّمة اليونسـكو حـول »منظومة العلوم والتكنولوجيا 

واالبتـكار في الَمملكـة المغربيّة«، غالباً ما تُعالِج الخطط الخمسـيّة بناء القدرات ضمن مجاالت 

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار. فعلى سبيل المثال، أبرزت الخطّة الخمسيّة التي تغطّي السنوات 

2000 – 2004 الحاجـة إلـى بحوث تتنـاول أولويّات التنمية االجتماعيـة واالقتصادية، بما في 

ذلـك الزراعة وصيد األسـماك والرعاية الصّحية والمياه والجيولوجيـا والتعدين والطّاقة والبيئة 

والنقـل. كما أكّدت هذه الخطّة أيضاً على الحاجة إلى التنسـيق الفّعال بين المؤّسسـات الَمعنيَّة 

وضرورة وضع آليّات ناِظمة للتعاون بينها من أجل التوّصل إلى مجموعة من األهداف االقتصادية 

واالجتماعية.

7 - تونس

أكَّدت الخطط الوطنية الخمسية الُمتعاقبة في تونس السعي نحو اقتصاد الَمعرفة، فضالً عن 

الحاجة إلى تدريب أطر تتميّز بالكفاءة ضمن موظّفي الدولة بشـكٍل خاّص، وخلق بيئة ُمناسـبة 

لِطَيٍف من مؤّسسـات األعمال التي تتطلّب قدرات تنافسـيّة متقّدمة1 . وفي ما يتعلّق بسياسـات 

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار بوجه الخصوص، هناك ضرورة ماّسـة إلصالح الخطط المتعلّقة 

بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار، مع التركيز على التعليم والتدريب المهني، وُمبادرات مؤّسسـات 

األعمـال؛ إذ إّن العمـل على هذه الجبهات أضحى ذا أهّمية أكبـر بكثير مّما كان عليه في الماضي 

مـن أجل تنويع مصادر الدخل الوطني. ويُمكـن لهيئات المجتمع المدني التي حقَّقت العديد من 

النجاحـات فـي الماضي القيام بـأدواٍر مهّمة في جميـع هذه المجاالت، وذلك مـن خالل بَرامج 

ُمحكمة التصميم.

التجّمعات  تونس  منها  تستفيد  أن  يُمكن  التي  األخرى  األصول  وتشمل  والمالبس.  المنسوجات  تتضّمن  مجاالت  في   1

البالد. من  مختلفة  مناطق  في  أقيمت  التي  الصناعيّة 

لبنان كان 
رائدًا بين بلدان 

المنطقة في صوغ 
سياسة للعلوم 
والتكنولوجيا 

تستهدف التنمية، 
وأن أعوامًا عّدة 
مرّت على ذلك، 

وجرت محاوالت 
الِحقة لصياغة 
سياسة جديدة 

في هذا المضمار 
أكثر تطّورًا، لكّن 
الظروف األمنّية 

التي رافقت إطالق 
تلك السياسة في 

العام 2006، أعاقت 
تنفيذ االلتزام 

الحكومي بتأمين 
التمويل الاّلزم لها

قطاعات ُمختارة على وجه الخصوص لدعم االسـتراتيجّية الوطنّية لتنمية البحث 
الِعلمي في المغرب نحو العام 2025

جدول رقم 2
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نظّمت وزارة التعليم العلي والبحث الِعلمي في أواخر العام 2007 مؤتمراً تحت شـعار »بناء 

مجتمـع الَمعرفة،« بغية الترويج لسياسـة البحث الِعلمّي التي وضعها الهيـكل الوزاري الجديد 

ألحـوال منظومـة البحث الِعلمي القائمة، ومن دون القيام بُمشـاورات مسـبقة مع المؤّسسـات 

الِعلميّـة والعاملين بها. وبناًء على الُمـداوالت التي جرت خالل المؤتمر، تـّم اعتماد قوانين عّدة 

تنشـد تنظيم أنشطة مؤّسسات البحث الِعلمي وهياكله. وشملت هذه القوانين على وجه التحديد 

د الصبغة الِعلميّة والتكنولوجية لمؤّسسـات البحث وتسـمح لها بمرونة أكبر من  نصوصا2ً تحدِّ

السـابق للتصرّف بشؤونها المالية واإلدارية، مع بنود تتيح رقابة الحقة. إاّل أّن تبّني الصيغ التي 

جاءت بها هذه القوانين بقي منقوصاً بعد أكثر من 8 سنوات من إخراجها، ما أبقى مراكز البحث 

تعاني من سوء اإلدارة ومن بيروقراطية خانقة. 

وعلى الّرغم من كّل ما سبق، فإّن تونس تُعّد من بين الدول القليلة في المنطقة التي سعت إلى 

د الطابع الخاّص الذي يميّز أنشـطة البحث الوطنية وما يتصل بها من  وضع قوانين ولوائح تحدِّ

أمور تسـفر عن تطوير التكنولوجيا واالرتقاء بأداء مؤّسسـات األعمال وتتضّمن في الوقت ذاته 

احتماالت الفشل أو الحاجة إلى مزيد من أنشطة البحث والُمتابعة. إاّل أّن الحاجة تبقى ماسـّة – 

مـع كّل مـا تّم إصداره من قوانين ولوائح ناِظمة – إلى مزيد من العمل بغية تنقيح القوانين التي 

تنظِّم عمل المؤّسسـات الُمشـرفة على هذه األنشـطة وتلك التي تقوم بها فعالً، وذلك مع وضع 

طُرق لُمتابعة اآلثار الفعليّة لِنتاجها.

8 - السعوديّة 

تواجه مجموعتان رئيستان من القضايا ُدوَل الخليج العربي بعاّمة، في ما يتعلّق ببناء قدراتها 

الِعلميّة والتكنولوجية وأنشـطة االبتـكار. تتّصل المجموعة األولى بتكوين رأس المال البشـري 

الاّلزم، بينما تتعلّق الثانية بتوظيف القدرات الِعلميّة والتكنولوجية وأنشطة االبتكار الُمتاحة لها 

لتحقيـق مجموعة من غايـات التنمية االجتماعية واالقتصادية على رأسـها تنويع مصادر الدخل 

الوطني واإلعداد لمراحل ُمقبلة يتقلّص من ضمنها االعتماد على الَمصادر الهيدروكربونية لتوليد 

الطّاقة ودفع االقتصاد بشكٍل عاّم.

وفي ما يتعلّق بتكوين رأس المال البشري، أنشأت حكومات الدول العربيّة في منطقة الخليج 

خالل سـتينيّات القرن الماضي وسـبعينيّاته عدداً من الجامعات ومراكز البحوث وَمرافق لتقديم 

الخدمـات التقنيّـة. وعلى الّرغم من أّن معظم هذه المنشـآت كانت تُشـّغل وتُـدار بدايًة من قبل 

األجانـب، إاّل أنها تضّم اآلن أطراً وطنيّة إلى جانب خبراء من البلدان العربيّة واإلسـالميّة وبعض 

الدول الغربيّة3.

وفي مـا يتعلّق بتطبيقات الَمعـارف الِعلميّـة والتكنولوجية الرامية إلـى التنمية االجتماعية 

واالقتصاديـة بعاّمة، فقد أصدرت الدول العربيّة في منطقة الخليج العربي، منذ أكثر من عقدين 

من الزمن، تصريحات وخططاً تهدف إلى تنويع اقتصاداتها. لكّنها لم تُحرز سوى نتائج محدودة 

علـى هذا الصعيـد. وفي ما يخـّص تطبيقات العلـوم والتكنولوجيا في مجـاالٍت حيويّة تتناول 

تحلية المياه وُمعالجتها واستخراج النفط ونقله وصناعة البتروكيماويّات، فإّن التعاقد، من أجل 

األمر رقم 2008-416.   2

.)OECD( وباألخّص دول منظّمة التعاون االقتصادّي والتنمية  3

خالل العقد 
الماضي شرعت 
حكومة السلطة 

الفلسطينّية وضع 
ِخطط وطنّية 

للتنمية، مّدة كّل 
منها ثالث سنوات، 

تتناول البحث 
الِعلمّي وتطوير 

التكنولوجيا، وعلى 
الّرغم من توافر 
وثيقة تتضّمن 

بنود خّطة للتنمية 
الوطنّية للفترة 
 ،2013 - 2011
إاّل أّنه لم يتسّن 

العثور على أّي أثٍر 
للوثيقة التالية، 
التي ُيفترض أن 
تغّطي السنوات 
 2016 - 2014

في ما عدا اإلطار 
المرجعّي الذي 

ُوضع لها من قبل 
وزارة التخطيط 

الفلسطينّية
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إنشـاء وحتّى تشغيل الكثير من المؤّسسـات المعنيَّة بهذه المجاالت وإدارتها، يتّم في األغلب مع 

شـركات أجنبية، توظِّف بَدورها أعداداً كبيرة من الخبراء األجانب. كما أّن هذه المؤّسسـات غالباً 

ما تكون لها روابط محدودة، إن وجدت، مع  المؤّسسـات الوطنية المعنيَّة ببناء القدرات الِعلميّة 

والتكنولوجية وأنشطة االبتكار.

وفـي اآلونة األخيرة، أصدرت حكومـات عّدة في المنطقة، منها الَمملكة العربيّة السـعوديّة، 

وثائق رؤية وخططاً تنشد إقامة اقتصادات ومجتمعات حديثة تستند إلى ُمبادرات شاملة. 

وتُبرز وثيقة الرؤية4 الحاجة الماّسـة إلى تقليل االعتماد على النفط والتنويع االقتصادي. كما 

تحتّل التحسينات في مجاالت الصّحة والتعليم والهياكل األساسية والترفيه والسياحة مكانًة بارزة.  

وتعتمـد بعض فقرات الرؤية أهدافاً رقميّة ينبغي تحقيقها بحلول العام 2020 أواّلً، ومن ثّم 

م الجـدول )3( قائمة بهذه األهداف واإلجراءات المرتبطة بها ضمن عشـرة  العـام 2030. ويقدِّ

مجاالت تتّصل باألداء االقتصادي للسـعودية وقدرتها التنافسية على الصعيد العالَمي وجاذبيّتها  

كمحطّة لالستثمار األجنبي الُمباشر، وهي جميعها شؤون ذات عالقة وثيقة ببناء القدرات الِعلميّة 

والتكنولوجية. لكّن الرؤية السعودية تتضّمن أيضاً طَيفاً واسعاً من المجاالت التي لم توضع من 

أجلها أهداٌف رقميّة.

في مضمار األداء االقتصادّي

بحلول العام 2030:

- االرتقاء لمكانة بين أكبر 15 من اقتصادات العالَم؛

- االرتقاء من المرتبة )25( على مؤّشر التنافسيّة العالَميّة إلى واحد من البلدان العشرة األوائل في العالَم؛

- رفع التصنيف العالَمّي ألداء الخدمات اللّوجستية من 49 إلى 25؛

- تعزيز االستثمار األجنبّي المباشر من 3.8 في المائة إلى المستوى الدولي الذي يُقارب 5.7 في المائة من 

الناتج المحلّي اإلجمالي؛

- زيادة ُمساهمة القطاع الخاّص في الّناتج المحلّي اإلجمالّي من 40 إلى 65 في المائة؛

- تعزيز حّصة الصادرات غير النفطيّة في الّناتج المحلّي اإلجمالّي من 16 إلى 50 في المائة؛

- زيادة اإليرادات غير النفطيّة بمقدار ستّة أضعاف، من نحو43.5 مليار دوالر سنويّاً إلى 267 مليار دوالر؛

- تعزيز وفورات األسر المعيشيّة من 6 إلى 10 في المائة من إجمالي دخل األسرة.

التعليم

بحلول العام 2020: تدريب نصف مليون موظّف حكومّي من خالل التعلّم عن بُعد. 

بحلول العام 2030: ما ال يقّل عن خمس جامعات سعوديّة من بين أفضل 200 جامعة في التصنيف العالَمّي.

الصّحة والخدمات االجتماعّية

بحلول العام 2030: زيادة متوّسط   العمر المتوقَّع من 74 سنة إلى 80 عاماً.

التنمية الحضريّة وملكّية المنازل

بحلول العام 2020: زيادة نسبة أصحاب المنازل من 47 إلى 52 في المائة. بحلول العام 2030: ثالث ُمدن 

سعوديّة من بين أفضل 100 مدينة في العالَم.

الطاقة بحلول العام 2030: بناء قطاع الطّاقة المتجّددة لتوفير 9.5 غيغاواط من الطّاقة المتجّددة.

تضع وثيقة رؤية العام 2030 قدراً كبيراً من التركيز على التقيّد بالقيَم التقليديّة مع السعي إلى التفسير الُمعتدل لتعاليم   4

الّدين اإلسالمّي.

ُيعتبر البحث 
الِعلمّي والتطوير 

التكنولوجّي  
الفلسطينّي 

الُمنتظم تحت 
االحتالل وضمن 

ظروٍف من 
عدم االستقرار 

السياسّي، 
والضغوط 

االقتصادّية، 
والتوّترات 

االجتماعّية، مهّمة 
شاّقة بالَمعايير 

كلّها.. غير أّنه تّم 
إنجاز بعض التقّدم 

خالل العقَدين 
الماضَيين على 

مستوى بناء عدد 
من المؤّسسات 
وإعادة تأهيل 

أخرى، مع التركيز 
على التعليم العالي

األهداف الرقمّية لرؤية السعوديّة 2030 جدول رقم 3
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الصناعة

بحلول العام 2020: تعزيز ُمساهمة قطاع صناعة التعدين في الّناتج المحلّي اإلجمالّي إلى 26 مليار دوالر، 

وخلق 90 ألف فرصة عمل.

بحلول العام 2030:

- زيادة األنشطة المحلّية في قطاَعي النفط والغاز من 40 في المائة إلى 75 في المائة؛

- خفض معّدل البطالة من 11.6 في المائة إلى 7 في المائة؛

- توطين أكثر من 50 في المائة من اإلنفاق على المعّدات العسكريّة.

ُفرص الَعمالة وخلق المشاريع الصغيرة والمتوّسطة

بحلول العام 2020: 

إضافة مليون فرصة عمل لقطاع التجزئة في البالد. 

بحلول العام 2030:

- زيادة ُمساهمة المشاريع الصغيرة والمتوّسطة الحجم في الناتج المحلّي اإلجمالّي من 20 في المائة إلى 35 

في المائة؛

للمشاريع  اإلجمالّي  التمويل  من  المائة  في   20 إلى  يصل  ما  تخصيص  على  الماليّة  المؤّسسات  تشجيع    -

الصغيرة والمتوّسطة الحجم؛

- زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 22 إلى 30 في المائة.

د وثيقة الرؤية التدابير الواجب اتّخاذها واألهداف التي يتعيّن تحقيقها، ويرتبط العديد  وتحدِّ

منها ارتباطاً وثيقاً ببناء القدرات الِعلميّة والتكنولوجية وتحفيز االبتكار. وتتّسم العالقات بجوانب 

دة من النظام الوطني للعلـوم والتكنولوجيا واالبتكار بأكبر قدر من الوضوح في ما يتعلّق  محـدَّ

بالحّد من االعتماد على الَموارد الهيدروكربونية وتنويع االقتصاد الوطني وتحسين أداء قطاعات 

الخدمـات بما في ذلك: الصّحة والتعليم والهياكل األساسـية لتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت، 

فضالً عن مجموعة متنّوعة من األنشطة الثقافية والترفيهية، تتضّمن السياحة الداخلية.

وال ريب أّن اإلجراءات الُمدرجة في الجدول سـوف تتطلّب اقتناء ُمدخالت تكنولوجية جديدة 

وإمكانات لتطويرها وتطويعها، سعياً نحو تنافسيّة أفضل، فضالً عن تحسين الهياكل األساسية 

لتكنولوجيـا المعلومات واالتّصاالت. وهـذا بوجه خاّص في ما يتعلّق بتعزيز مسـاهمة القطاع 

الخاّص بتوليد الّناتج المحلّي وزيادة حّصة الصادرات غير النفطية إلى الّناتج المحلّي اإلجمالي 

من 16 إلى 50 في المائة وزيادة اإليرادات غير النفطية.

وسـيتطلّب تنفيذ أنشـطة الرؤية بالضرورة اسـتثمارات كبيرة. ومن الجديـر بالمالحظة أّن 

الوثيقة تتضّمن أحكاماً لتعزيز أصول صندوق االسـتثمار العاّم ستزيد بعامٍل يزيد على 11، من 

ص نسبة كبيرة  160 بليون دوالر إلى أكثر من 1.8 تريليون دوالر. غير أنّه من المرجح أن تُخصَّ

من الَموارد الُمتاحة لهذا الصندوق الستثمارات سيادية، سواًء داخل السعودية أم في الخارج.

9 - اإلمارات 

تتميّز أنشـطة العلـوم والتكنولوجيا واالبتكار في دولـة اإلمارات العربيّـة المتّحدة بانفتاح 

يُماثل اقتصادها. ولقد ُوضعت خالل األعوام القليلة السـابقة وثائق حول المستقبالت المنشودة 

لإلمارات من جوانب ُمختلفة ينبغي أن تُحِدث آثاراً عميقة وواسـعة الّنطاق على أنشـطة العلوم 

م الفقرات التالية موجـزاً لمضمون هذه الوثائـق. وكانت حكومة  والتكنولوجيـا واالبتكار. تقـدِّ

اإلمـارات العربيّـة المتّحدة قـد أطلقت في العـام 2010 وثيقة »رؤية اإلمـارات 2021،« التي 

كما هو الحال  
في عدٍد من 
البلدان، فإّن 

القضايا المتعلّقة 
بسياسات العلوم 

والتكنولوجيا 
وتنفيذها تهّم 

عددًا من الوزارات 
ومؤّسسات القطاع 

الخاّص، غير أّن 
محدودّية التعاون 

والتنسيق بين 
ة  الهيئات المعنيَّ
بأنشطة العلوم 

والتكنولوجيا في 
سورية، سّببت 

على مدى السنوات 
الماضية هدرًا 

كبيرًا في الجهود 
والَموارِد
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دت من ضمنها أهدافاً رئيسـة للتنمية االجتماعية واالقتصادية الُمسـتداَمة في البالد، ورَسمت  حدَّ

خطوات يُمكن باتّباعها الوصول إلى بناء اقتصاد متنّوع قائم على الَمعرفة. وتُشـرف على تنفيذ 

الرؤية 2021 وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

وتسلِّط وثيقة الرؤية 2021 الضوء أيضاً على توليد المزيد من فُرص العمل للُمواطنين. كما 

تشير إلى أّن مستقبل اإلمارات »االقتصاد المتنّوع والُمرتكز على الَمعرفة سوف يكون مدعوماً من 

إماراتيّيـن َمَهرة وتعزيزهم بَمواهب عالَميّة لضمـان االزدهار طويل األمد لدولة اإلمارات العربيّة 

المتّحدة«. كما تؤكّد الوثيقة ضرورة العمل على تحسين التعليم وزيادة فُرص العمل في القطاع 

الخاّص. إذ تشير إلى التوّجه نحو تحقيق تكافؤ في الفرص من خالل توفير خدمات تعليمية من 

الدرجة األولى؛ بحيث يتسّنى للمواطنين اإلماراتيّين تحقيق إمكاناتهم الحقيقية واإلسهام بشكٍل 

إيجابّي في المجتمع.

وتؤكـد وثيقة الرؤية لعام 2021 أيضا أهمية البحث الِعلمي والتطوير التكنولوجّي واالبتكار 

كركائز القتصاد تنافسـّي قائم على الَمعرفة، تُحرّكه مؤّسسـات األعمال الحرّة ضمن بيئة ُمالئمة 

يشكِّل من ضمنها القطاعان العاّم والخاّص شراكات فّعالة.

وتتنـاول وثيقـة رؤية اإلمارات 2021 مسـائل متّصلـة بالحفاظ على البيئـة. فتضع أهدافاً 

تتضّمـن الريادة في مضمار الحفاظ علـى البيئة على الصعيد العالَمـّي. فتتعّهد بُمكافحة تأثير 

تغيّر المناخ على نظمها اإليكولوجية وُمكافحة التحّول الَمناخي لمصلحة عالٍَم ُمستدام. وال ريب 

أّن مثل هذه األهداف والتوّجهات سـتتطلّب اسـتثمارات كبيرة في ُمدخالت العلوم والتكنولوجيا 

واالبتكار، من أجل امتالك التكنولوجيّات السليمة وتطبيقها بيئيّاً في األنشطة المتعلّقة بقطاعات 

االقتصاد الُمختلفة، فضالً عن تلك التي ال بّد من اسـتخدامها لرْصد آثار التدابير المتَّخذة لِحماية 

البيئة.

تتنـاول رؤية أبو ظبي االقتصادية التـي أُطلقت في العام 2007 بَرامـج للتطوير الصناعي 

تتطلّب السـعي الكتسـاب عدٍد من الُمدخـالت الِعلميّة والتكنولوجية وإطالق مشـاريع ابتكارية 

ضمن مجاالت من بينها صناعة الُمسـتحضرات الصيدالنية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة، 

وتؤكّد الحاجة إلى إدخال تحسـينات َجوهريّة على أنشـطة التعليم والبحث والتطوير، فضالً عن 

تدابير إضافيّة تَجذب من خاللها المؤّسسـات الدولية الرائدة ضمن هذه المجاالت. وإذا ما أُخذت 

هـذه األهداف من ضمن إطار النمـوذج الُمعتَمد حاليّاً للتنمية في اإلمـارات، تُصبح البالد مجرّد 

َموطن لُمنشآت يديرها الُمنتجون الدوليّون. وفي حين أّن هذه التطّورات قد تكون َموضع ترحيٍب 

من جانب  المؤّسسـات االسـتثمارية وُعمالئها، فإنّها تتطلّب تصميم تدابير تفصيليّة من جانب 

السـلطات الحكوميـة وإنفاذها من أجل التقيّـد بالقواعد الدولية التي تَحكم التجارب السـريريّة 

وغيرها من المسائل ذات الصلة بالصّحة العاّمة في هذا المجال الحّساس. 

وتنشـد السياسـة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار التي نشـرتها اإلمـارات في العام 

2015، اإلعداد »لعالَم ما بعد النفط.« وتستهدف االرتقاء بَمكانة اإلمارات لتُضحي من بين أفضل 

10 دول فـي العالَم على مؤّشـر االبتـكار العالَمي، كما ترمي إلى زيادٍة فـي اإلنفاق على البحث 

والتطويـر تبلغ ثالثة أضعـاف بحلول العام 2021 وزيادة نسـبة العاِملين فـي المجاالت التي 

تتميّـز بكثافة الَمعرفة إلى 40 في المائة من القـوى العاملة الوطنية واحتالل َمراتب على لوائح 

المنظّمـات الدولية المختّصة بتصنيف الدول وفقاً لُنظـم التعليم بين أّول 20 دولة بحلول العام 

2021 فـي مـا يتعلّق بأداء الطَّلبـة في الرياضيّات والعلـوم والقراءة. إضافة إلـى بناء القدرات 

أّكدت الِخطط 
الوطنّية الخمسّية 

الُمتعاقبة في 
تونس السعي نحو 
اقتصاد الَمعرفة، 
فضاًل عن الحاجة 

إلى تدريب أُطٍر 
تتمّيز بالكفاءة 

من ضمن موّظفي 
الدولة بشكٍل 

خاّص، وخلْق بيئة 
ُمناسبة لَطْيٍف من 
مؤّسسات األعمال 

التي تتطلّب 
قدرات تنافسّية 

ُمتكاِملة، وهكذا، 
فإّن تونس ُتعّد من 
بين الدول القليلة 
في المنطقة التي 
سعت إلى وضع 
قوانين ولوائح 
د الّطابع  تحدِّ

الخاّص الذي يمّيز 
أنشطة البحث 
الِعلمّي لديها 
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الذاتيّة من ضمن مجاالت ُمختارة في حقول العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، دعماً للرؤية الوطنية 

.2021

وقد شـكَّلت اإلمارات لجنًة وزاريّة رفيعة المسـتوى لإلشراف على صياغة سياستها الخاصة 

بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار وتنفيذها. كما ُمِنَحت هذه اللّجنة صالحيّة إنشاء ِفرق من الُخبراء 

والمسـؤولين الُمكلّفيـن برصد تنفيذ السياسـة ووْضع تقارير سـنوية عن التقـّدم المحَرز على 

الَمسـارات الُمختلفة استناداً إلى مجموعة من المؤّشرات التي أقرَّت سابقاً، والتي تتضّمن البنوُد 

ن مهاّم هذه اللّجنة أيضاً، فضالً عن رصد تنفيذ السياسـة الوطنيّة في  السـابقة بعَضها. وتتضمَّ

مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار على نحو شـامل،  إشـراك القطاع الخاّص والتأكّد من أّن 

ز االبتكار ويؤّدي لَمنافَع اجتماعية واقتصادية. إسهامه يُحفِّ

وقد تّم تحديد أربعة وعشـرين مجاالً تركّز السياسـة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

علـى العمل بهـا بهدف الوصول باإلمـارات إلى َمراتب الريـادة العالَمية مع عائـدات اقتصادية 

واجتماعية ُمتناسبة، وذلك اسـتناداً إلى معايير تتضّمن االحتياجات الحاليّة والمستقبليّة، فضالً 

عن القدرة على التصّدي للتحّديات الوطنية واإلقليمية واالتّجاهات الدولية الحالية والُمسـتقبلية، 

بغية االسـتفادة من الُفرص العالَمية الّناشـئة والقـدرات الكامنة والمزايا الفريـدة التي تمتلكها 

اإلمارات. 

فـي ما عـدا النيّة لزيادة اإلنفـاق على البحث والتطويـر بمقدار ثالثة أضعـاف، يمثِّل غياب 

األهداف الرقميّة السـمات البارزة لسياسـة اإلمارات في ما يتعلّق مثالً بأعداد الباحثين العاِملين 

في المجاالت الُمختلفة. كما أّن غياب خارطة طريق تشـير إلى االستراتيجيّات التي ستستخدمها 

صة لكلٍّ منها هي أيضاً سـماٌت باِرزة في النسـخة الحاليّة  ومضاميـن مراحلها واألزمنة المخصَّ

لسياسة اإلمارات الخاّصة بتطوير قدراتها الِعلميّة والتكنولوجية اإلطار )3(.

بغية استحداث 
منظومات 

وطنّية للعلوم 
والتكنولوجيا 

واالبتكار، 
ونجاحها في تأدية 

مهاّمها دعمًا 
للتنمية، ال بّد من 
سياسات عربّية 
سليمة، وبيئة 
راعية، وتمويل 
كاٍف وإمداداٍت 

ُمتواِصلة من رأس 
المال البشرّي 
المدرَّب تدريبًا 

جّيدًا.. وعلى الّرغم 
ن  من أّن هذا المكوِّ

األخير قد يكون 
ُمتاحًا لعدٍد من 
البلدان العربّية، 
إاّل أّن المكّوَنين 

األّوَلين ال يتوافران 
إاّل نادرًا

تسعى الرؤية الوطنيّة 2021 ألن تُصبح اإلمارات واحدة من بلدان العالَم العشرة األولى وفقاً لمؤّشر االبتكار. 

وقد بدأت نُظم لدعم االبتكار بالظهور خالل العقد الحالي على شكل حاضناٍت للمشاريع وُمسرِّعات وُمَجّمعات 

للعلـوم والتكنولوجيا. ويشـير تقرير صدر عن منظّمة التعاون االقتصـادي والتنمية في العام 2016، إلى إّن 

صت َموارد ُمعتبَرة لدعم المشـاريع الصغيرة والمتوّسـطة. ويَذكر التقرير أّن صندوق  حكومـة أبو ظبي خصَّ

خليفة لتنمية المشـاريع، الذي أُنشـئ في العام 2007 لتنمية المشـاريع الصغيرة والمتوّسـطة في أبو ظبي، 

يتحّكـم بمخّصصات إجماليّـة تبلغ حوالى 545 مليون دوالر أميركي. وهي مخّصصات ربّما اعتُبرت سـخيّة، 

ل أيضاً  بالنَّظـر إلى العدد القليل من المتلّقين الُمحتَملين الذين يُشـترط أن يكونوا من ُمواطني اإلمارة، ويفضَّ

أن يكونوا ُمقيمين فيها. ويشـير تقرير منظّمة التعاون االقتصـادي والتنمية إلى أّن مخّصصات الصندوق قد 

استُنفدت تدريجيّاً بسبب المعّدالت المرتفعة نسبيّاً للتخلّف عن سداد القروض التي قّدمها للمشاريع الناشئة. 

وهكذا، وعلى الّرغم من أنّه يُمكن توفير َموارد كافية إلطالق مشـروٍع ما، يتوقّف نجاح اإلدارة واستدامتها في 

نهايـة المطـاف على كيفيّة إنفاق هذه الَموارد. وتشـير اآلراء التي يوردها تقريـر منظّمة التعاون االقتصادي 

والتنمية، والتي استُقيت من تقارير الصندوق وغيره من المنظّمات الحكومية، إلى أّن الظروف الُمناِوئة إلنشاء 

المشـاريع من خالل الخطط الحاليّـة تتضّمن نفور المواطنين من الُمخاطرة، فضـاًل عن تفضيلهم الوظائف 

الحكوميّـة اآلمنـة. ويُضـاف إلى ذلك أّن قرابـة 60 في المائة من الُمسـتفيدين من بَرامـج الصندوق يعملون 

بدواٍم جزئّي بدالً من االلتزام الكامل بمشـاريعهم، بينما تسـود ثقافة االتّكال على مصادر الدخل اليسير لدى 

الُمواطنين بوجه الخصوص. وسـيتطلَّب اسـتبدال هذه النزعة بذَل جهوٍد أكبر بكثير على مستوياٍت عّدة، بما 

فـي ذلك غرس ثقافـة الُمبادرة ضمن مراحل العمليّـة التعليميّة، فضالً عن توليد بيئة مواتية إلنشـاء  األعمال 

الحرّة وازدهارها.

تحفيز االبتكار في سياسة اإلمارات للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار )2015( إطار رقم 3
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بغية إنشاء منظومات وطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ونجاحها في تأدية مهاّمها دعماً 

للتنمية، ال بّد من سياسات سليمة، وبيئة راعية، وتمويل كاٍف، وإمدادات متواصلة من رأس المال 

البشـري المدرَّب تدريباً جيّـداً. فعلى الّرغم من أّن هذا المكوِّن األخير قـد يكون ُمتاحاً لعدٍد من 

البلـدان العربيّـة، إاّل أّن المكّونَين األّولَين ال يتوافران إاّل نادراً، فـي حين أّن توافُر الَموارد الماليّة 

الكافية يقتصر على عدٍد قليل من البلدان العربيّة في منطقة الخليج. نتيجة لذلك، فإّن منظومات 

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في البلدان العربيّة تعمل بكفاءة تقّل كثيراً عّما يتوقَّع من مثيالتها 

فـي كثيٍر مـن بُلدان العالَم المتقّدمة والنامية. فإذا ما اسـتمرّت على حالها، لن يتسـّنى االعتماد 

عليها لُمواَجهة التحّديات االقتصادية واالجتماعية والبيئية التي تواجهها الدول العربيّة.

وبالّنظر إلى السياسـات تحديداً، قامت بلدان عربيّة عّدة بصياغة سياسات لتطوير إمكاناتها 

فـي مضمار العلـوم والتكنولوجيا واالبتـكار. بيد أّن هناك حـاالت كثيرة لم تتجـاوز فيها هذه 

السياسات المبادئ التوجيهيّة العاّمة، وقد افتقرت عموماً إلى استراتيجيّات وخطط تفصيليّة تتيح 

تنفيذها، وإلى تدابير لتقييم التقّدم الُمحَرز من جرّاء تنفيذها، وللتعرّف إلى آثارها والسـعي إلى 

تطويرها وفقاً لمتغيّرات ضمنيّة أم خارجيّة المنشـأ، كي تؤتي ثمارها الَمنشودة. وعلى أّي حال، 

لم يُعتَمد سـوى عدٌد قليل جّداً من هذه السياسات رسـميّاً كوثائق ُملزِمة يتعيّن على المؤّسسات 

المعنيَّة االلتزام بها. ويُضاف إلى ما سـبق بشـأن السياسـات، غياب سياسـات و استراتيجيّات 

قطاعيـة ُمتكاملة وواضحـة المعالِم للتنميـة القطاعية يُمكن لسياسـات العلـوم والتكنولوجيا 

واالبتكار التفاعل معها ومؤازرتها وتلّقي الّدعم منها، فضالً عن أّن العديد من سياسـات التنمية 

م لها  الوطنيّـة الشـاملة تعاني من أوجه قصور ُمماثِلة، وكثيراً مـا تَخضع لقيوٍد من حيث ما يُقدَّ

من َموارد مالية، والسـيّما في البلدان العربيّة التي ال تتمتّع أصالً بوفرة في هذه الَموارِد. وهو ما 

يحرِّم سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من أطر مرجعيّة للعمل.

فضالً عّما سبق، كلّه، هناك دالئل تشير إلى أّن مجتمع الِعلميين في الكثير من الدول العربيّة 

يتّسـم بالشـيخوخة، وقد أضحى بأمّس الحاجة لدماء شابّة، بينما تسـتقطب مجاالت مثل إدارة 

األعمال أعداداً أكبر من الخّريجين الجدد. ومن ناحية أخرى، غالباً ما يحمل األسـاتذة الجامعيّون 

األكبر سـّناً ُمرهقين بَمهاّم التدريس وُمختلف الواجبات اإلدارية، بحيث ال يُمكن أن يعوَّل عليهم 

للقيام بإدارة نشـطة وُمجدية لمشاريع األبحاث والتطوير التكنولوجّي. وفي الوقت ذاته، يشهد 

عـدٌد من الدول العربيّة  هجرة منظّمة وغير منظّمة للخّريجين الشـباب من حملة المؤّهالت إلى 

دول العالَم المختلفة، وعلى األخّص إلى دول أوروبا وأميركا الشمالية بسبب األوضاع االقتصادية 

واألمنية التي تشهدها بلدان المنطقة.
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ركيزة التطوير التكنولوجّي

االبتكار وآلّيات تحفيزه واستثماره

د. سهيل مارين
ُمستشار في االتّصاالت وتقنيّة المعلومات وسياسات العلوم والتقنيّة واالبتكار – سورية

نت األُسـس التي بنى الغـرب عليها العلوَم والتطويَر التكنولوجـّي واالبتكار واالقتصاد  تضمَّ

والمجتمع عناصر فكرية وثقافية جّسـدتها الثورة الصناعيّة الحقاً. بيد أّن اعتماد مجتمعات تقع 

خـارج اإلطار الثقافي للغرب لمنظومـة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ليـس بالضرورة مرتبطاً 

بتبّنـي كّل القيَـم المجتمعيّة للغرب ولكّنه يتطلّـب على األقّل، كما حصل مثـاً في بعض الدول 

الشـرق آسـيوية، تبّني قيَماً فكرية ومجتمعية تنيط إلى العقل والفكر الُمبدع على مستوى الفرد 

أو الجماعـة والعمل الدؤوب َدوراً مركزيّـاً ومحوريّاً في المجتمع وتحولّـه إلى »مجتمع متعلِّم« 

Learning Society )أنظـر اإلطار 1(. وعلـى الّرغم من القرب الجغرافـي واالحتكاك المبّكر 

بالغرب، فقد خسـرت المنطقة العربيّة فرصاً ثمينًة منذ عصر النهضة في نقاٍش عقيم  بين دعاة 

االنصهار بالغرب وتبّني ُمجمل قيَمه من جهة، والُمغالين بالهويّة الشرقية غير الُمنسِجمة جذريّاً 

مع فكر الغرب، من جهة أخرى. 

هذا االسـتقطاب غير الُمجدي، والذي لم تسـعفه قروٌن طويلة من السـبات الفكرّي، لم يُثِمر 

مشروَع حداثة حقيقيّاً في المنطقة العربيّة يؤطّر تسخير منظومة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

من أجل تحقيق أهداف المجتمع )أنظر اإلطار 2(.

بحسـب مفهوم المجتمع المتعلِّم الذي وضعه جوزف سـتيغليتز رئيس االقتصاديّين السابق في البنك الدولّي، 

فإّن وتيرة التعلُّم واالبتكار ُهما من أهّم محّددات النمّو االقتصادّي وتحّسن مستويات المعيشة الذي لم تعهده 

البشريّة قبل الثورة الصناعيّة األولى في مطلع القرن التاسع عشر. 

تسـتند تلك الوتيرة بشـكٍل أسـاس إلى عوامل ضمنيّـة: فهي تتأثّر بالبيئـة االقتصاديـة واالجتماعية وهيكل 

االقتصـاد، فضاً عن االسـتثمارات العاّمـة والخاّصة في مجال البحـث والتعليم. وللتعلّم تأثيـٌر على جوانب 

االقتصـاد الحديث كافّـة، والفارق بين البلدان األقّل تطـّوراً والبلدان المتطّورة ليس مجـرّد فجوة في الَموارِد  

فحسـب، وإنّما هو في األساس فجوة في الَمعرفة. وبالتالي، ينبغي أن يكون التركيز الرئيسّي لسياسة التنمية 

سّد هذه الفجوة، ما يعني تعزيز التعلُّم بالدرجة األولى.

المصدر: 

المجتمع المتعلِّم كمفهوٍم مؤطٍِّر للسياسات التنمويّة إطار رقم 1

Stiglitz, Joseph E. and Greenwald, Bruce C. (Stiglitz). 2015. Creating a Learning Society: A New 
Approach to Growth, Development, and Social Progress (Reader’s Edition). Columbia University 
Press. ISBN-13-978-0231175494.



التقرير العربّي العاشر
للتنمية الثقافّية

مؤّسسة الفكــر العربـي 288

وعلـى الّرغـم من أهّمية المنظومة الفكريّـة، فإّن منظومة العلـوم والتكنولوجيا واالبتكار ال 

تتطّور وتزدهر إاّل ضمن بيئة تنظيمية واقتصادية وصناعية داِعمة وُمرتِبطة عضويّاً بها. 

أّما الواقع العالَمّي الحالّي، الُمتميّز بالَعولَمة االقتصادية من جهة، وبثوراٍت تكنولوجية بدأت 

منذ أواخر القرن الماضي وما زالت مسـتمرّة في مجاالت عديدة، فا بّد له أن يُنِتج، كما هو شـأن 

الثورات السـابقة، رابحين وخاسـرين.1 وتمثِّل هذه الثورة تحّدياً وفرصـًة للدول العربيّة في آن 

للّحاق بالركب واحتال أعلى حيّز ُممكن في ساسل القيمة العالَمية Chain Value Global التي 

تميِّز الحقبة الحاليّة والقاِدمة.

إّن الواقـع الحالـي للبلدان العربيّة في هذا المجال ما زال ضعيفاً وهامشـيّاً. فالدول العربيّة 

جميعها هي في المقام األّول ُمسـتهلِكة لتلك التكنولوجيّـات وغير ُمنِتجة لها. والعلماء والخبراء 

العرب الذين يشاركون في تلك الثورة الجديدة – وعددهم ال يُستهان به – موجودون في الَمهجر، 

ويعملون لدى مراكز بحثيّة أو شركات تاِبعة قانونيّاً أو َعمليّاً لتكنولوجيّاٍت أجنبيّة.

ويُواِجـه العالَم بأسـره هـذه اآلونة تحّديـات اقتصادية وبيئيـة وتنموية بالِغـة، أدَّت إلى 

اعتمـاد الجمعيّـة العاّمـة لألُمـم المتّحدة ما يسـّمى بخطّة التنميـة الُمسـتداَمة لعام 2،2030 

التـي تتضّمـن 17 هدفاً و169 غاية مرتبطة بها. كما تّم إياء أهّمية خاّصة الكتسـاب الُقدرات 

أنظر التقرير العالَمّي األّول للتنمية الُمستدامة، والسيّما الفصل الثالث منه:  1

Global Sustainable Development Report: 2016, United Nations, 2016: https://sustainabledevelop-

ment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=2328&menu=1515.  

 25 في  العاّمة 1/70  الجمعيّة  قرار  المتّحدة،  األُمم   ،2030 لعام  الُمستدامة  التنمية  عالَمنا: خطّة  تحويل  أنظر   2

على:  ُمتاح  أيلول(سبتمبر)2015. 

http//:daccess-ods.un.org/access.nsf/GetFile?OpenAgent&DS=A/

RES&1/70/Lang=A&Type=DOC

على الّرغم من 
أهمّية المنظومة 

الفكرّية، فإّن 
منظومة العلوم 
والتكنولوجيا 

واالبتكار ال تتطّور 
وتزدهر إاّل ضمن 

بيئة تنظيمّية 
واقتصادّية 

وصناعّية داِعمة 
لها

يمثّل تشـييد منظومـات فاِعلة للعلوم والتكنولوجيا واالبتـكار الجزء األهّم من أّي مشـروع حداثّي في القرن 

الحادي والعشـرين، الذي يشـهد ثورة ِعلميّة وصناعيّة غير مسـبوقة. وكما يشير شـرابي ، فإنّه حتّى القرن 

التاسـع عشـر، كان الوطن العربّي مؤلَّفاً من تجّمعاِت ُمدٍن ُمتناثِرة وُمنعزلة، وأحياناً ُمندثِرة، وقرى متخلِّفة، 

وِفاحـة فقيـرة، وبدو غزاة. وما زالـت أغلبيّة الدول العربيّة إلـى اليوم تُعاني من نقٍص فـي اإلنتاج الزراعّي 

وتعتمد على استيراد تلك الُمنتجات، وبخاّصة الحبوب*. 

أّما القروض األجنبيّة، فقد تّم استبدالها – جزئيّاً – بالريع النفطّي وغيره من الَمواد األّولية من دون أن يؤّدي 

ذلك إلى تحّوٍل ملموٍس في البنى االقتصاديّة وخلْق فُرص عمل جديدة للشـباب، نتيجة الطفرة السـّكانيّة التي 

شـهدتها المنطقة العربيّة في العقود الخمسة األخيرة. وأخيراً وليس آخراً، فإّن الوحدة السياسيّة – الجغرافيّة 

(ولو بحدٍّ أدنى من التكامل العربّي** ) ما زالت أماً بعيد المنال.

ه شـرابي نقداً جذريّاً للمؤّسسـات التعليميّة العربيّة  وفي ما يخّص البنى الفكريّة الناجمة عن هذا الواقع يوجِّ

التي انتشرت بسرعة فائقة في مرحلة االستقال الوطني ومن بعده وحتى اآلونة األخيرة حيث إنها »لم تخّرج 

علمـاً بـل علماء، وال علوماً طبيّة بل أطبـاء وال علماً اجتماعيّاً بل ُعلماء اجتمـاع، وهكذا دواليك.« ويخلص إلى 

القول »كيف يمكن إذن شرح الحقيقة بأّن العرب ما زالوا يستوردون الِعلم والتقانة بعد مرور قرن ونصف من 

انفتاحهم على العلوم الغربية !؟«.

المصدر: (شرابي، 2000).

عالقة المنطقة العربّية بالغرب األوروبّي ونتائجها على استيعاب ُمدخالت العلوم 
والتكنولوجيا الحديثة

إطار رقم 2

*https://www.unescwa.org/publications/arab-sustainable-development-report-2015. 

**التكامل العربّي سبيالً لنهضة إنسانّية، بيروت، اللّجنة االقتصاديّة واالجتماعيّة لغربي آسيا (اإلسكوا)، 2014.



289مؤّسسة الفكــر العربـي

ث
ثال

 ال
صل

لف
ا

االبتكار والتطوير 
التكنولوجّي

الِعلميـة والتكنولوجية وإطاق العنان لابتكار ضمن الرؤية العاّمة للخطّة؛ حيث تحتّل العلوم 

والتكنولوجيـا واالبتكار مكاناً مهّماً فـي المقّدمة العاّمة للخطّة من خال االعتراف بَدورها في 

الماضـي وفي المسـتقبل أيضـاً، بغية تحقيق » تقّدٍم كبيـر في ُمواَجهة الكثيـر من التحّديات 

اإلنمائيـة« (الفقـرة 15)، ورؤيـة تطمح إلى بنـاء » اقتصادات ديناميّة أساسـها االسـتدامة 

واالبتـكار ومحورهـا النـاس، تعمل على النهـوض بُفرص العمـل الُمتاحة للشـباب والتمكين 

االقتصـادي للمرأة بخاّصـة، وتوفير العمل الّائق للجميع« )الفقـرة 27)، فضاً عن » تعزيز 

قُـدرات البلدان الناميـة الِعلميّة والتكنولوجيّـة واالبتكاريّة لانتقال َصوب أنماٍط اسـتهاكيّة 

وإنتاجيّة أكثر استدامة« (الفقرة 28). 

دة للخطّة، يحتّل الهدف التاسـع  وفـي ما يخّص تَرَجمة هذه المبـادئ في األهداف المحدِّ

موقعـاً محوريّـاً، إذ ينشـد إلـى » إقامة بُنـى تحتيّة قادرة علـى الصمود، وتحفيـز التصنيع 

الُمسـتدام الشـامل للجميع، وتشـجيع االبتكار«، وذلك عبر غايتَين تطمح األولى إلى » تعزيز 

البحـث الِعلمّي وتحسـين القدرات التكنولوجيّة فـي القطاعات الصناعية فـي جميع البلدان، 

والسـيّما البلدان النامية، بما في ذلك تشـجيع االبتكار والزيادة بنسبة كبيرة في عدد العاِملين 

في مجال البحث والتطوير لكّل مليون شـخص، وزيادة إنفاق القطاَعين العاّم والخاّص على 

البحـث والتطوير«، بحلول العـام 2030 (الغاية 9-5)؛ فيما تدعو الغايـُة الثانية إلى » دْعم 

تطويـر التكنولوجيـا المحلّية والبحث واالبتكار فـي البلدان النامية، بما فـي ذلك عن طريق 

كفالة وجود بيئة مؤاتية من حيث السياسـات للتنويع الصناعّي وإضافة قيمة للسلع األساسيّة 

بين أمور أخرى« (الغاية 9-ب).

ويلعب االبتكار أيضاً دوراً هاماً في تحقيق الهدف الثامن الذي ينشد تعزيز النمو االقتصادي 

المطّرد والمسـتدام والشـامل للجميع، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الائق للجميع 

عبـر غايتَين محوريّتَين تطمح األولى إلى »تحقيق مسـتويات أعلى من اإلنتاجية االقتصادية من 

خـال التنويـع، واالرتقاء بمسـتوى التكنولوجيا، واالبتكار، بما في ذلك مـن خال التركيز على 

القطاعات المتسـمة بالقيمة المضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة« (الغاية 8-2) وتسعى 

هة نحو التنميـة والتي تدعم األنشـطة اإلنتاجية، وفرص  الثانيـة إلى »تعزيز السياسـات الموجَّ

العمل الائق، ومباشرة األعمال الحرّة، والقدرة على اإلبداع واالبتكار، وتشّجع على إضفاء الطابع 

الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونمّوها، بما في ذلك من 

خال الحصول على الخدمات المالية« (الغاية 3-8).

وعلى المسـتوى الَعملّي، فإّن ُمقاربات حديثة لابتكار، كاالبتكار االحتوائّي أو الُمقتصد 

والموّجـه للفقـراء (inclusive or furgal pro-poor innovation) أو حـركات االبتـكار 

 inclusive) وأيضاً ما يسـّمى باالبتـكار االجتماعّي ،(grassroots innovation) القاعـدي

innovation) التي تسـتفيد من االتجاهات الحديثة كالَعولمة والتشبيك والرَّقَْمنة، تُسهم بإيجاد 

حلـوٍل لكثير من معضات التنمية وتَمَنح المؤّسسـات المكرويّة والصغيرة والمتوّسـطة، 

وكذلك هيئات المجتمع المدني، أدواراً ِمحوريّة3. 

ــات  ــد، املُقارب ــد الواح ــب عب ــر: نجي ــا أنظ ــة عنه ــٍة عمليّ ــات وألمثل ــك املُقارب ــل تل ــر ملِث ــل أك ــاش مفّص لنق  3

الجديــدة يف االبتــكار وآفاقهــا الواعــدة لتحقيــق أهــداف التنميــة املُســتدامة،2017.

ُيواِجه العاَلم 
بأسره تحّديات 

اقتصادّية وبيئّية 
وتنموّية هائلة، 

أّدت باألُمم 
المّتحدة العتماد 
ما يسّمى بخّطة 

التنمية الُمستداَمة 
للعام 2030، 
التي تتضّمن 

17 هدفًا و169 
غاية مرتبطة 

بها، تحتّل العلوم 
والتكنولوجيا 

واالبتكار مكانًا 
مهّمًا في مقّدمتها 

العاّمة 
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1 - الواقع الحالّي ألنشطة االبتكار في الدول العربّية

يصطـدم قياس واقع الـدول العربيّة في مضمار االبتكار وتحفيزه بعائقين أساسـيَّين: عدم 

توافر بيانات كافية وحديثة العهد لعدٍد ال يُستهان به من المؤّشرات ذات الصلة4، واعتماد كثيٍر 

مـن الَمقاييس الُمعتَمـدة دوليّاً (مثل دليل االبتكار العالَمّي وَدعامة االبتكار لمؤّشـر التنافسـيّة 

العالَمّي) على مؤّشـراٍت البعض منها أكثر ُماَءمة لواِقع الدول المتقّدمة وبعضها اآلخر يسـتند 

في ما يخّص قياس عوامل 

النوعيّـة (مثل جـودة البيئـة التنظيميّـة أو االقتصاديّة الّداعمـة أو جودة نظـام التعليم أو 

خّريجيه) إلى استطالعات رأي (غالباً ما يُشارك فيها رّواٌد من ضمن قطاع األعمال) قد ال تتّسم 

تقديراتها دوماً بالموضوعيّة، وتقع صدقيّتها، في معظم األحوال، دون البيانات اإلحصائيّة التي 

تعكس وقائع ال جدل فيها.

يسـتعرض الجدول )1( النقاط والَمراكز التي حصلت عليها الدول العربيّة وبعض الدول 

يشمل هذا النقص جميع الدول العربيّة بما فيها دول مجلس التعاون الخليجّي ذات المداخيل الُمرتفعة.  4

الدولة

المجموع
العام

للنقط 
)2011(

الترتيب العام 
من ضمن 
125 دولة 

)2011(

المجموع
العام

للنقاط 
)2017(

الترتيب العام 
من ضمن 
127 دولة
)2017(

مدخالت 
االبتكار 

)نقاط/ترتيب(
)2017(

مخرجات 
االبتكار 

)نقاط/ترتيب(
)2017(

نسبة كفاءة 
االبتكار )قيمة/
ترتيب( )2017(

41.993443.243523/57.9656/28.52104/0.49اإلمارات

47.742637.904948/46.9654/28.8468/0.61قطر

36.445436.175546/47.3366/25.0096/0.53السعوديّة

36.645236.105680/40.3045/31.9118/0.79الكويت

37.804634.676655/44.4167/24.9288/0.56البحرين

28.739432.727279/40.5968/24.8571/0.61المغرب

33.896632.207481/39.9971/24.6265/0.62تونس

35.515731.837762/43.6490/20.19115/0.46ٌعمان

37.114930.648187/37.9978/23.2869/0.61لبنان

38.434130.528392/37.0774/23.9657/0.65األردن

29.218726.00105106/32.6997/19.3181/0.59مصر

19.7912524.34108105/33.12117/15.56111/0.47الجزائر

20.7212315.64127127/22.38125/8.90119/0.40اليمن

34.116538.904368/42.3236/35.489/0.84تركيا

44.053142.723736/50.9439/34.4946/0.68ماليزيا

54.031453.881720/61.0114/46.7523/0.77إسرائيل

.**(INSEAD, 2017)و *(INSEAD, 2011) :المصدر

النقاط التي أحرزتها الدول العربّية وُدول أخرى أدرجت للُمقاَرنة على مؤّشر االبتكار المركَّب، 2011 و2017. جدول رقم 1

*INSEAD. 2011. The Global Innovation Index 2011: Accelerating Growth and Development:
https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/GII-2011_Report.pdf.

**INSEAD, WIPO, and Cornell University (INSEAD). 2017. The Global Innovation Index2017:Innovation feeding the World. 
https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report.
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األخـرى من أجل مؤّشـر مركَّـب االبتكار العالَمّي5 بحسـب آخـر إصدار لـه (2017) مقارنًة 

بإصـدار2011. ويسـتند هـذا المؤّشـر المركَّب، الـذي يُعتبـر مرجعيّاً في ما يخـّص الدول 

الناميـة،6 إلى 81 مؤّشـراً، موزَّعة على سـبع ركائز: خمـس منها تقيس ُمدخـالت االبتكار 

وتشـمل المؤّسسـات، رأس المـال البشـرّي، البنيـة التحتيّة، تطّور السـوق، تطـّور األعمال 

التجاريـة، وإثنتان تقيسـان ُمخرجـات االبتكار وتشـمان نَواتـج المعرفـة والتكنولوحيا 

والنَّواتج اإلبداعيّة. 

ومـن الماحـظ أّوالً، أّن القيَـم التي تُحرزهـا أغلبيّة البلـدان العربيّة من أجل المؤّشـرات 

الفرعيّـة لابتكار تقع دون المتوّسـطات العالَميّة ودون ما يُميّـز الدول الُمدرَجة في الجدول 

)2( بغيـة الُمقارَنة، وهي تركيا وماليزيا وإسـرائيل. ثانياً، وباسـتثناء اإلمارات والسـعوديّة 

ـنت مرتبتها بشـكٍل ملحوظ، فإّن  اللّتَين حافظتا على الَمرتبة ذاتها تقريباً، والمغرب التي حسَّ

األغلبيّة العظمى للدول العربيّة، ومن ضمنها قطر والبحرين وُعمان، تراجعت َمراتبها بشـكٍل 

ملحوظ بين عاَمْي 2011 و2017 7. ويُمكن القول مسـبقاً إّن هذا التراُجع يشـير إلى هشاشة 

منظومات االبتكار في البلدان العربيّة حتّى ضمن تلك التي تمتلك َموارِد ماّدية وفيرة. والّافت 

هو أّن أداء الدول المتوّسـطة الدخل يتناسـب مع أداء دول تتميّز بمسـتويات دخل ُمماثِلة في 

أنحـاء العالَـم8، بينما يقع أداء البلدان العربيّة األعلى دخاً دون أداء ما يماثلها من باقي بلدان 

العالَم، من حيث مستويات الدخل. ويبدو هذا واضحاً في الجدول رقم 3. أخيراً تجدر اإلشارة 

م بما يُعاِدل 20 مرتبة خال الفترة  إلـى أنّه، قياسـاً إلى دوٍل ُمجاِورة، فإّن تصنيف تركيا تقـدَّ

2011 – 2017. كذلـك ما زالت إسـرائيل تتبـّوأ َمراكز الصدارة بين بلـدان المنطقة ولو أنّها 

شهدت تراُجعاً نسبيّاً.

يدّل ما سـبق علـى أّن أغلبيّة البلـدان العربيّة ال زالت تواِجه تحّديـاٍت تحول دون توظيف 

االبتـكار ألغـراض التنميـة. وبينما أدركت بعـض الدول العربيّـة هذه اإلشـكاليّة وأفردت لها 

سياسـات واسـتراتيجيّات وطنيّة، فإّن عدداً من البلدان العربيّة األخرى بَذل جهوداً مكثّفة في 

هذا االتّجاه.

ويستعرض الجدول )2( قيَم الدول العربيّة وترتيبها من بين 138 دولة شملها مسٌح لتحديد 

مؤّشـر االبتكار المركّب ضمن مؤّشـر التنافسـيّة العالَمّي. ويتألّف هذا المؤّشـر مركَّب من ستّة 

مؤّشرات فرعيّة تستند إلى استطاِع آراِء رّواد قطاع األعمال في البلدان التي يشملها المسح، تُقيَّم 

مت المؤّشـرات الفرعيّة لتقديرها،  بنتيجتـه الخصال التي يتّصف بها قطـاع األعمال، والتي ُصمِّ

5 INSEAD, WIPO, and Cornell University (INSEAD). The Global Innovation Index2017:Innovation 

feeding  the  World. https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report.

المعلومات الخاّصة بالدول المتقدّمة األعضاء في منظّمة التعاون االقتصادّي والتنمية وبعض الدول الّناشئة يُمكن أيضاً   6

الحصول عليها من خال قواعد بيانات هذه المنظّمة وتقاريرها الخاّصة بهذا المجال. أنظر:

OECD. 2017. Science Technology and Innovation Scoreboard 2017: The Digital Transformation. 

OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264268821-en. 

يُمكن استثناء الجزائر، لكّن َمرتبتها ما زالت متدنّية.   7

أنظــر: اإلســكوا ب، َمالِمــح االبتــكار يف البلــدان العربّيــة: تحليــل نقــدّي، بــروت، األُمــم املتّحــدة، 2017، ص   8

ص 8-9. ُمتــاح عــى:

https//:www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/innovation-

landscape-arab-countries-critical-analysis-arabic .pdf .

أغلبّية البلدان 
العربّية ال زالت 
ُتواِجه تحّديات 

تحول دون توظيف 
االبتكار ألغراض 
التنمية؛ وبينما 

أدركت بعض 
الدول العربّية هذه 
اإلشكالّية وأفردت 

لها سياسات 
واستراتيجّيات 

وطنّية، فإّن عددًا 
من البلدان العربّية 
األخرى بَذل جهودًا 

مكّثفة في هذا 
االّتجاه
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وذلـك بمْنـح الخصلة التي يتـّم تقديرها عامة ضمن المجـال 1 – 7؛ حيث تشـير القيَم األدنى 

للمؤّشـر إلى أداٍء دون المسـتوى. كما يعرض الجدول )2( أيضاً قيَم مؤّشر إحصائّي يستند إلى 

تعـداد براءات االختـراع الموَدعة من ِقبل البلدان العربيّة والبلـدان الُمدرَجة للُمقارَنة لكّل مليون 

نسمة من مواطنيها والقاطنين فيها. 

المؤّشر 

المركّب 
لالبتكار ) أ (

القدرة 

على 

االبتكار 

لدى 

الشركات

جودة 

مؤّسسات 

البحث 

الِعلمّي

استثمار 

الشركات 

في 

البحث 

والتطوير

التعاون 

بين 

الشركات 

والجامعات 

في البحث 

والتطوير

أثر اقتناء 

الحكومة 

التكنولوجّيات 

الحديثة 

على تحفيز 

االبتكار

توافر الُعلماء 

والُمهندسين

عدد براءات 

االختراع لكّل 

مليون نسمة

البلدان العربّية

2.93.63.32.92.63.03.70.2 (104)الجزائر

3.64.13.73.43.74.04.42.9 (45)الَبحرين

2.93.42.82.92.83.44.10.49 (109)مصر

3.64.23.93.43.53.55.10.5 (46)األردن

3.03.73.32.82.93.13.50.3 (103)الكويت

3.44.53.63.23.62.85.00.4 (58)لبنان

2.32.22.61.92.73.32.20.0 (136)موريتانيا

3.13.83.13.03.33.04.11.7 (94)المغرب

3.33.83.22.93.63.73.80.4 (76)ُعمان

4.74.85.35.15.15.15.413.9 (21)قطر

3.74.24.03.63.74.24.68.9 (40)السعوديّة

3.13.83.32.93.02.64.41.0 (99)تونس

4.65.44.94.54.55.55.49.4 (25)اإلمارات

2.43.12.12.12.62.63.20.0 (134)اليمن

بلدان أخرى للمقارنة

5.85.96.35.85.74.45.3247.1 (3)إسرائيل

4.75.45.25.15.25.05.310.6 (22)ماليزيا

3.34.13.33.33.53.44.310.9 (69)تركيا

(أ) قيَم المؤّشر الُمركّب وتصنيف البلد بين قوَسين.

Schwab, Klaus. (Schwab). 2017. The Global Competitiveness Report 201718-. World Economic Forum, Geneva. https://www.
weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-20172018-.

المصدر:

قَيم المؤّشرات الفرعّية لمؤّشر االبتكار المركَّب ضمن مؤّشر التنافسّية العالَمّي )2017 – 2018( جدول رقم 2
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وتُشـير قيَم المؤّشـر المركَّب لابتكار إلى أّن أربعة من بلدان مجلس التعاون الخليجي هي 

قطر واإلمارت والسعوديّة والبحرين، يليها األردن ولبنان من بلدان الَمشرق، تحتّل َمراكز مقبولة 

ضمن الثلث األّول من الدول الَممسـوحة، ما يدّل على أّن رأي قطاع األعمال في عدٍد من القضايا 

المطروحـة إيجابّي. ويتجلّى هذا بصورة خاصة فيما يتعلّـق بتوافر الكفاءات حيث تعتقد فئات 

العامليـن في قطاع األعمال الذين شـاركوا بالمسـح أّن البلدان العربيّة الذين اسـتجوبوا حولها 

تمتلـك عمالة ماهـرة9. والّافت هو وجهة النظر السـلبيّة لِقطاع األعمال في ما يخّص اسـتثمار 

الشـركات فـي البحـث والتطوير في معظم الـدول العربيّـة والَمنافع المترتّبة من خال سـعي 

حكومات البلـدان العربيّة لحيازة التكنولوجيّات الحديثة على تحفيز االبتكار خارج ُدول مجلس 

التعاون الخليجّي، باستثناء الكويت. ويبرز أيضاً التقييم السلبّي لقطاع األعمال بخصوص جودة 

ن  مؤّسسـات البحث الِعلمّي، وكذلك التعاون بين الشركات ومؤّسسـات البحث الِعلمّي بما يتضمَّ

لبنان واألردن. وأخيراً، في ما يخّص براءات االختراع10، يُاَحظ أّن نِسبها تكاد ال تُذكر في معظم 

الدول العربيّة، باستثناء قطر والسعوديّة واإلمارات التي تُقارب تركيا وماليزيا ولكّنها تبقى أدنى 

بمضاعف 25 من إسرائيل مثا11ً. 

ويغطّي دليل سهولة ُممارَسة األعمال للبنك الدولي الكثير من العوامل الّداعمة ذات األثر على 

التوظيف الَعملّي لمنظوات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في االقتصاد، وبخاّصة على الُمباِدرين 

الذين يوظّفون االبتكار من أجل تحقيق نموٍّ اقتصادي أكبر، وخلْق فُرص للعمل الكريم والُمجزي.

يلَخِّـص الجدول )3( القيَم التي أحرزتها الـدول العربيّة في العامة العاّمة والمركز العالَمي 

في هذا الدليل للعاَمين 2011 و2018، ويركِّز للسـنة األخيرة على خمسـة مؤّشرات فرعيّة (من 

أصل عشـرة) لهذا الدليل لها عاقة وثيقة بالُمباَدرة الشـابّة الَمبنيَّة على االبتكار. والّافت هو أّن 

معظم الدول العربيّة – باستثناء اإلمارات والمغرب اللّتين حّسنتا مواقعهما بشكٍل ملحوظ، فضاً 

عن األردن وفلسـطين ولو بَمراتِب أدنى– قد شـهدت تراجعاً لمراكزهـا العاّمة خال الفترة بين 

عاَمي 2011 و2018، وهذا يعود إّما إلى تراُجعٍ ُمطلَق لقيمة المؤّشر أو إلى ركوٍد أو تحّسن غير 

كاٍف للحفاظ على الَمرتبة ذاتها12. ولقد شـمل هذا التراجـع العاّم عدداً من ُدول مجلس التعاون 

الخليجي وأبرزها السـعودية. بينما احتلّت اإلمارات فقط مركزاً عالياً من ضمن الُخمس األّول من 

د ما إذا كانت الكفاءات  يجب توّخي الحذر، ففي ما يخّص دول مجلس التعاون الخليجّي، فإّن السؤال المطروح ال يحدِّ  9

أجنبيّة.  َعمالة  ناتِجة عن  أو  وطنيّة 

Patent Co- ــراءات ــأن ال ــاون بش ــدة التع ــة ُمعاه ــت مظلّ ــة تح م ــراءات املقدَّ ــدد ال ــو ع ــا ه ــه هن ــود ب املقص  10

operation Treaty  وليــس املَكاتــب الوطنيّــة لتســجيل الــراءات. هــذا مثــاٌل عــى مــؤّش ُموائــم أكــر للــدول 

ــى  ــاً. ولكــن حتّ ــة ابتكاراتهــا عالَميّ ــايل القــدرات عــى حامي ــك بالت ــي لديهــا شكات كبــرة، ومتل املتقّدمــة الت

ــج يف  ــّداً ونات ــل ج ــة قلي ــدول العربيّ ــا يف ال ــإّن عدده ــة، ف ــب الوطنيّ ــة إىل املَكات م ــراءات املقدَّ ــنا ال إذا ناقش

ــوق)؛راجع: ــذا الس ــا يف ه ــة ابتكاراته ــد حامي ــي تري ــة الت ــات األجنبيّ ــن (أي الجه ــر املُقيم ــن غ ــا ع  معظمه

ــم  ــة، اإلســكوا (2017 أ)، بــروت، األُم ــة املُســتداَمة الشــاملة يف املنطقــة العربّي سياســة االبتــكار للتنمي

ــدة، ص97 :  املتّح

https//:www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/innovation-policy-

inclusive-sustainable-development-arab-region-arabic.pdf.

صحيح أّن إسرائيل تحتّل المركز السادس عالَميّاً في هذا المؤّشر، لكّن متوّسط الدول العشر األول هو 200 براءة لكّل   11

مليون نسمة، وتحتّل أّول دولة ناشئة، وهي الصين،  المركز 30 مع 17.7 براءة لكّل مليون نسمة؛ وهو رقم ُممتاز إذا تّم 

األخذ بَعين االعتبار التعداد الكبير لسّكانها.

هذا يعني عمليّاً بأّن دواًل أخرى قد تحّسنت بشكٍل أفضل.  12

معظم 
االستراتيجّيات 
العربّية الرامية 

إلى تحفيز االبتكار 
تعي بشكٍل أو 

بآخر اإلشكالّيات 
المتعلّقة بتحسين 
الصالت بين مراكز 
البحوث وقطاعات 
اإلنتاج والخدمات، 
وتعي كذلك ضرورة 

دْعم الُمبادرين 
والُمبتكرين، إّما 

مباشرة من خالل 
التمويل وتوفير 
الحاضنات، أو 

من خالل تأمين 
المناخ المؤّسسّي 

والترتيبات المؤاتية 
لها



التقرير العربّي العاشر
للتنمية الثقافّية

مؤّسسة الفكــر العربـي 294

الدول13 في إصدار 2018 للدليل بينما باقي الدول العربيّة (باستثناء البحرين والمغرب وُعمان) 

هي في الُخمس الثالث (وأغلبيّتها في الرابع أو األخير) أو ما دون ذلك. 

المحتلّة (تحت ُمسّمى  العربيّة من ضمنها فلسطين  الدول  أنّه يمسح 190 دولة تشمل مجمل  الدليل هو  ما يميّز هذا   13

وغزّة). الغربيّة  الضّفة 

الدولة

مؤّشر سهولة  
ُممارسة 

أنشطة األعمال 
2011

مؤّشر سهولة  
ُممارسة 
أنشطة 

األعمال 2018

البدء باألعمال 
2018

الحصول 
على االئتمان 

2018

التجارة 
الخارجّية 

2018

فرض العقود 
2018

حّل اإلعسار 
2018

49.80 (69)74.02 )12(71.50 (91)50.00 (90)91.16 (51)78.73 )21(70.91 (40)اإلمارات

44.42 (90)54.53 (111)75.97 (78)45.00 (105)87.87 (75)68.13 (66)66.26 (28)البحرين

34.03 (134)61.85 )57(81.12 (65)45.00 (105)92.46 )35(67.91 )69(59.85 (114)المغرب

42.40 (98)60.02 (67)79.39 (72)35.00 (133)92.85 )31(67.20 (71)65.06 (57)ُعمان

38.41 (116)52.79 (123)71.51 (90)35.00 (133)86.00 (89)64.86 (83)64.48 (50)قطر

54.53 )63(59.33 (76)70.50 (96)45.00 (105)85.02 (100)63.58 (88)67.32 (55)تونس

0 (168)58.78 (83)49.59 (161)50.00 (90)80.04 (135)62.50 (92)68.00 (11)السعوديّة

39.44 (110)59.58 (73)54.24 (154)35.00 (133)77.21 (149)61.23 (96)59.40 (74)الكويت

30.53 (146)53.71 (118)85.93 )53(25.00 (159)84.40 (105)60.58 (103(57.13 (111)األردن

0 (168)52.51 (124)86.67 )49(80.00 )20(69.59 (169)58.68 (114)49.58 (135)فلسطين

38.89 (115)42.75 (160)42.33 (170)50.00 (90)84.53 (103)56.22 (128)57.33 (94)مصر

29.42 (147)49.85 (134)59.71 (140)40.00 (122)78.17 (143)54.67 (133)61.33 (113)لبنان

0 (168)60.43 )65(60.30 (138)25.00 (159)091.8 )43(50.88 (150)42.78 (165)موريتانيا

49.24 )71(55.49 (103)24.15 (181)10.00 (177)77.54 (145)46.71 (166)48.80 (136)الجزائر

0 (168)48.02 (144)25.33 (179)0.00  (186)75.87 (154)44.87 (168)46.57 (166)العراق

26.39 (154)46.91 (146)19.16 (185)15.00 (173)73.51 (159)44.46 (170)48.95 (154)السودان

21.44 (163)42.58 (161)29.83 (176)15.00 (173)80.43 (133)41.55 (174)50.64 (144)سوريا

0 (168)48.41 (141)64.66 (118)0.00  (186)71.72 (167)33.21 (185)--ليبيا

26.14 (156)48.52 (140)0.00  (189)0.00  (186)72.68 (163)33.00 (186)56.66 (105)اليمن

33.26 (139)68.87 )30(79.71 (71)55.00 (77)87.59 (80)69.14 )60(64.81 (65)تركيا

62.51 (46)66.61 (44)82.75 (61)80.00 )20(83.78 (111)78.43 (24)76.53 (21)ماليزيا

72.74 )29(57.93 (92)82.85 (60)65.00 (55)092.3 )37(71.42 (54)71.65 (29)إسرائيل

سهولة ُمماَرسة أنشطة األعمال وبعض المؤّشرات الفرعّية )2011 – 2018( جدول رقم 3
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االبتكار والتطوير 
التكنولوجّي

وتسـلِّط المؤّشرات الفرعية الخمسة التي يتضّمنها الجدول )3( الضوء على َمكامن الضعف 

وبعض َمكامن القّوة عند بعض البلدان العربيّة في ما يتعلّق باالبتكار والُمبادرين من الشـباب. 

فالشروع باألعمال يمثّل نقطة قّوة في المغرب وُعمان وكذلك إلى حدٍّ ما في موريتانيا. لكّنه يمثّل 

َموطن ضعف نسبيّاً حتّى في اإلمارات والبحرين وباقي البلدان العربيّة وباألخص في السعودية 

والكويت، وذلك قياساً لترتيبهما العاّم. أّما الحصول على االئتمان، فيشكِّل نقطة ضعف ِمحوريّة 

في البلدان العربيّة كافّة التي شـملها المسح14 – حتّى ضمن دول مجلس التعاون الخليجي التي 

ر بتريليونات الدوالرات يتّم اسـتثمارها عبر صناديق سـياديّة في الخارج15.  تمتلـك فوائض تقدَّ

وال ريب أّن هذا ينعكس، بشـكٍل خاّص، َسـلباً على الشـباب الُمباِدرين إلنشاء مؤّسسات األعمال 

الُمبـاِدرة التي باتت تمثّل العمود الفقرّي لألنشـطة االبتكارية في كثيـٍر من بلدان العالَم النامية 

والمتقّدمـة. والّافت أّن فلسـطين المحتلّة هي الوحيدة التي حصلت علـى 80 في المائة، بحيث 

قاربت أفضل الُممارسـات العالَمية أسوًة بماليزيا. بينما حازت ستة بلدان عربيّة فقط 50 أو 45 

في المائة فقط من أفضل الُممارسات.

فـي ما يخـّص التجارة الخارجية، فإّن المناخ غير مؤاٍت في معظم الدول العربيّة، باسـتثناء 

بعض الدول مثل األردن وفلسـطين والمغرب وُعمان والبحرين، نسـبيّاً. أّما باقي الدول العربيّة 

فتحتـّل َمراكـز متدنّية جـّداً، حتّى في اإلمارات حيث تشـكِّل هذه النقطة َموطَن ُضعٍف نسـبّي. 

كما أّن إجراءات حّل اإلعسـار تمثِّل عقبة مهّمة تعترض جهود الُمبادرين من الشـباب، إذ تُضيف 

َمخاطر الُمجازَفة المرتبطة دائماً بإنشـاء مؤّسسات األعمال الُمستِندة إلى ُمبتكرات جديدة. وهنا 

أيضـاً يُلحظ َموطن ضعـف في معظم الدول العربيّة باسـتثناء تونس والجزائـر. وأخيراً، يمثِّل 

فرض العقود عنصراً مهّماً من أجل تحفيز االبتكار حيث ال يمتلك الُمبادرون من الشباب بخاّصة 

وسـائل تُمّكنهم من حْفظ حقوقهم لدى حدوث الخافات سوى سـيادة القانون16. وبينما تمثِّل 

اآلليّـات الُمتاحة لفرض العقود َموطن قّوة في اإلمـارات والمغرب، إاّل أنّها تقع في مصاف دون 

التوّسط، بل تجنح ألن تمثِّل َموطن ضعف في باقي البلدان العربيّة. والخاصة العاّمة التي يُمكن 

استنتاجها من تحليل مؤّشر سهولة ُممارَسة األعمال وبعض مؤّشراته الفرعية للبلدان العربيّة أّن 

الَمناخ الُمتاح للُمبادرات الَمبنيّة على االبتكار وأْخذ الَمخاطر في أغلبيّة البلدان العربيّة غير مواٍت، 

مع استثناءاٍت قليلة ومتفرّقة لدى بعضها.   

2 - أوجه القصور في الُمبادرات الرامية إلى دعم االبتكار في البلدان العربّية

إّن معظم االسـتراتيجيّات العربيّة الرامية إلى تحفيز االبتكار تعي بشكٍل أو بآخر اإلشكاليّات 

المتعلّقة بتحسين الصات بين مراكز البحوث وقطاعات اإلنتاج والخدمات. وتعي كذلك ضرورة 

َدعـم الُمبادرين والُمبتكرين إّما مباشـرًة من خال التمويل وتوفيـر الحاضنات أو/و من خال 

تأميـن المنـاخ المؤّسسـي والترتيبات المواتية لهـا. إاّل أنّها ما تـزال قاصرة علـى ُمعالَجة هذه 

ل لظروِف كلٍّ من البلدان العربيّة يقتضي عرضاً أوسـع  اإلشـكاليّات. وال ريب أّن التحليل المفصَّ

يعي السائد في المنطقة العربيّة حيث الحصول على  ال عجب في ذلك كون هذه الجزئيّة ُمرتبطة بشكٍل مباشر بالنمط الرَّ  14

التمويل مرتبط بالعاقات السياسيّة، على الّرغم من جميع المحاوالت الحتضان الُمبادرين كما سُنناقش الحقاً.

بعض هذه االستثمارات في شركات تكنولوجيّة ناشئة.  15

إّن التأخير في تسديد الفواتير على سبيل المثال – غالباً من قبل جهات حكوميّة أو شركات كبرى – ولو لبضعة أشهر،   16

من الُممكن أن يودي بشركٍة ناشئة إلى اإلفاس.

الحوافز المقّدمة 
للُمبتِكرين مثل 

الحاضنات 
أو الحدائق 

التكنولوجّية التي 
استحدثها عدٌد 

من الدول العربّية، 
لم تنجح في 

خلْق ُفرص عمل 
كافية تتناسب 

مع التحّديات التي 
تواجهها معظم 
الدول العربّية، 
ولم ُتسهم في 
تطوير شركات 
وطنّية مستقلّة 

وغير تاِبعة 
لُمنتجات شركات 
الدول الصناعّية 

المتقّدمة أو 
خدماتها 
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مّمـا يسـمح به الحيّز الُمتاح لهذا البحث الموَجز. مع ذلك، ستسـعى الفقـرات التالية إلى تحديد 

بعض األوجه األساسية لهذا القصور، والتي تنطبق على معظم الدول العربيّة.  

إّن الجهات التي تصيغ استراتيجيّات االبتكار، وهي مسؤولة في الَمقام األخير عن تنفيذ جانٍب  1-

منهـا على أقّل تقدير، هي في أغلبيّتها جهات ِعلميّة بحثيّة؛ وربّما شـكَّلت اإلمارات اسـتثناء 

مـن القاعـدة. لكّن هذه الجهـات، مع ما تتّصف به مـن كفاءة، ال تملك الصاحيّة والسـلطة 

الّازمتَيـن لُمعالَجة ُضعف الروابط بين العناصر المكوِّنة لمنظومة االبتكار الوطنيّة. وكذلك 

األمر بالنسبة إلى العوامل األخرى الّداِعمة والتي ال تتعلّق بأسباٍب فّنية وتقنيّة فقط، بل أيضاً 

بخصائص المنظومات االقتصادية واالجتماعية السـائدة التي تقع مسـؤولية ُمعالجتها على 

عاتق الحكومة بشـكٍل عاّم، وكثيراً ما يكون ذلك على أعلى المستويات. وربّما كانت اإلمارات 

الوحيدة التي وعت هذا األمر وأولجت استراتيجيّاتها إلى أعلى سلطة في الدولة17.

الوجـه اآلخـر لهذا القصور يكمن في أّن اسـتراتيجات االبتكار بوجه خـاّص نادراً ما ترتبط  2-

عضويّاً بخطط عاّمة وبعيدة المدى للتنمية. وبينما تشير نصوص بعض االستراتيجيّات إلى 

ضرورة إحراز هذه الصلة والسـهر على اسـتدامتها، من خال التكيّف المسـتمّر مع ما يطرأ 

على أولويّات التنمية من تغيّرات، يشير واقع الحال إلى أنّها ال تشغل مكانة مركزيّة من ضمن 

استراتيجيّات البلدان العربيّة، بل تحتّل – في أحسن األحوال – َمواقع ثانوية. كما أّن الَموارِد 

صة لتنفيذ بنود اسـتراتيجيّات االبتـكار كثيراً ما تكون معرَّضة النتقاصها إذا ما طرأ  المخصَّ

انخفاٌض على عوائد الدولة أو برزت أولويّات أخرى أكثر جاذبيّة لُمتّخذي القرار.

إّن االسـتراتيجيّات العربيّة في معظمها تستند إلى رؤى غالباً ما تكون طوباويّة وُمغاليَة في  3-

الطمـوح – وهذا على األخـّص ضمن ظروف الواقع العربي المرير حاليّـاً – بحيث ال تُعالِج 

بشـكٍل موضوعي المعّوقات األساسـيّة إلنتاج الَمعرفة واسـتثمارها في ُمبـادرات ابتكاريّة، 

والتي تكمن أصاً في غياب المناخ المواتي والتشريعات والترتيبات التنظيميّة الُمائِمة. 

وبينما نجحت الوثائق التي وضعت من قبل بعض البلدان العربيّة بمنح األولويّة لقضايا ملّحة  4-

ضمـن مجاالت تتضّمن المياه والصّحة والطّاقة المتجّددة والزراعة والغذاء، فإّن الطموح إلى 

ك الَمعـارف الِعلميّة والتكنولوجيّة وتحفيز االبتكار ضمن مجـاالت أخرى مثل الفضاء أو  تملُـّ

تكنولوجيّات المـواد الجديدة والمتقّدمة أو الطّاقة النوويّة، بخاّصة لدى البلدان العربيّة التي 

تمتلك الَموارِد الماّدية الُمناسـبة، يسـتند إلى الفكرة الخاطئة بأّن اكتسـاب الَمعارف وإنجاز 

االبتـكارات ضمن هذه الحقول ُممكن بمجرّد شـراء المعّدات واسـتقطاب الخبـرات األجنبيّة 

لتشغيلها.

إّن غياب التركيز على ُمعالَجة التحّديات التنموية وتَوفير فُرص العمل والحّد من الفقر يَخدم،  5-

يعية السـائدة. وبينما قد ال يشكِّل الخروج من  ولو عن غير قصد، اسـتمراريّة نُظم اإلنتاج الرَّ

هـذا النظام هدفاً بحّد ذاته ألّي اسـتراتيجيّة للعلوم والتكنولوجيا واالبتـكار، إاّل أّن نجاحها 

يرتبط بتقويضه. والعوامل الداعمة السـتمراريّة االقتصاد الرَّيعي في المنطقة العربيّة تكمن 

عم للُمبتكرين الشـباب وعدم جدوى (بالمعنى الصحيح  بحّد ذاتها وراء انعدام الحوافز والدَّ

للكلمة) العمل الدؤوب لتنمية الَمهارات المتّصلة بالُمدخات التكنولوجيّة الحديثة واستثمارها 

هيكل  لتشكيل  مقترحاً   - األّول  المسار  في  الِعلمّي«  البحث  »منظومة  محور  تحت   - المصريّة  االستراتيجيّة  تتضّمن   17

المختّصة. الوزارة  عاتق  على  تبقى  النهائيّة   والمسؤوليّة  التنفيذيّة  األنشطة  لكّن  الدولة،  مستويات  أعلى  عند  تنظيمّي 

يمّثل دليل االبتكار 
العاَلمّي اإلطار 

الوحيد الذي يقّيم 
وضع منظومات 

االبتكار في الكثير 
من الدول النامية، 
ومن بينها الدول 
العربّية؛ وعلى 

الّرغم من أّن معظم 
مؤّشراته تبدو 
منطقّية، إاّل أّن 

بعضها قد ال يكون 
ُمالِئمًا لواقع الدول 
العربّية وأولوّياتها
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مـن أجل نموٍّ اقتصادّي شـامل وُمسـتدام. وذلك ألّن الجهات المؤثِّرة ضمـن أّي نظام َريعي 

تميل إلى استيراد أحدث المعّدات والخبرات بدالً من تنمية الخبرات الوطنية التي تتطلّب نََفساً 

أطول وربّما قد تقوِّض َمصالحها في آخر المطاف.

مة للُمبتكرين، مثل الحاضنات أو الحدائق التكنولوجية التي استحَدثها عدٌد  6- إّن الَحوافز المقدَّ

من الدول العربيّة، لم تَنجح في خلْق فُرص عمل كافية تتناسـب مع التحّديات التي تُواجهها 

معظم الدول العربيّة. ولم تُسـِهم في تطوير شـركات وطنية مستقلّة وغير تابعة لُمنتجات 

شـركات الدول الصناعية المتقّدمة أو خدماتها18. فالشـركات العربيّة النَّاشـئة في المجاالت 

التكنولوجيـة الجديدة، مثل تكنولوجيـا المعلومات واالتّصاالت على سـبيل المثال، ما زالت 

ُمتواضعة الحجم والتأثير على الصعيَدين اإلقليمي والعالَمي، وتمثِّل أنشطتها نِسباً ُمتواضعة 

للغاية بل ضئيلة من الّناتِج المحلّي اإلجمالي للبلدان العربيّة بعاّمة19.  

3 - التوصيات

تَفرض ُمعالَجة أوجه القصور والتحّديات التي تّم استعراضها أعاه ثاثة أنواع من التوصيات. 

تتعلّق األولى بالمؤّشرات الضروريّة لكّل سياسة ناجعة، وتتعلّق الثانية بطبيعة بعض اإلجراءات 

الَعمليّة والُمقاربات التي يُمكن استخدامها لدعم االبتكار ورّواده من أجل تحقيق أهداف التنمية، 

بينمـا تتّصل الثالثـة بالَمناهـج الجديدة الّازمـة لتطوير اسـتراتيجيّات العلـوم والتكنولوجيا 

واالبتكار وآليّات تنفيذها. 

3-1 الرصد والتقييم من خالل مؤّشرات ُمالئِمة

تمثِّل أنشـطة الرصد والتقييم الُمسـتندة إلى مؤّشـرات واقعيّة قاِبلة للقياس ووثيقة الصلة 

باألهداف المرجوَّة العنصَر األساس لنجاح أّي سياسة أو استراتيجيّة. وال يقتصر التحّدي الرئيس 

الـذي تواجهه الدول العربيّة على نـدرة المعلومات اإلحصائية المتوافرة في ما يخّص منظومات 

االبتكار لديها فحسـب، بل يتجّسد بصورة أفدح باعتمادها مؤّشرات قد ال تعكس دائماً التحّديات 

التي تواجهها. كما يمثِّل دليل االبتكار العالَمي اإلطاَر الوحيد الذي يقيِّم وْضع منظومات االبتكار 

في الكثير من الدول النامية، ومن بينها الدول العربيّة. وعلى الّرغم من أّن معظم مؤّشـراته تبدو 

َمنطقيّة، إاّل أّن بعضها قد ال يكون ُمائِماً لواقع الدول العربيّة وأولويّاتها20. وعلى الدول العربيّة 

من دون اسـتثناء السـعي لتَنمية قدراتها اإلحصائية في ما يخّص قياس واقع منظومات العلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار وأدائها بعاّمة وكّل ما يتّصل بتحفيز االبتكار وُمعالَجة العوامل التي تقف 

حجـر عثرة أمام تطويرها. والمقولة التي تقضي »بأّن النقص في البيانات غالباً ما يعكس واقعاً 

تُظهر األدلّة الُمتاحة أّن حدائق التكنولوجيا في كثيٍر من البلدان العربيّة غالباً ما تحتضن فروَع شركاٍت عالميّة َمعنيَّة   18

بالَمقام األّول بالتسويق المحلّي أو اإلقليمي لُمنتجاتها، أو جهات حكوميّة رسميّة، ونادراً ما تحتوي حاضنات أعمال أو 

شركات خدماتيّة محلّية.

بحسب المصدر أعاه، فإّن قطاع التكنولوجيّات الرقميّة ال يشكِّل أكثر من 4 % من الّناتج المحلّي لتسع دول عربيّة تّم   19

تحليلها، يعود معظمها إلى ُدول الخليج العربيّة. ولكْن ما ال يذكره هذا المصدر هو أّن هذه النسبة ناتِجة بمعظمها عن 

شراء معّدات وخدمات من الخارج، ومن المرّجح أن يكون جزٌء ضئيل منها – وغير مقاس بشكٍل مناسب – ناِجماً عن 

ُمنتجات أو خدمات محلّية.

ناهيك بأّن معظم الدول العربيّة ليس لديها بيانات لعدٍد ال يُستهان به من المؤّشرات الُمدرجة في هذا الدليل أو لديها   20

أ)، ص103. (اإلسكوا، 2017  أنظر  ُمحدثة.  غير  بَيانات 

تشير األدّلة إلى أّن 
الدول العربّية لم 

تفلح حّتى اآلن في 
تطوير صناعات 
وطنّية ُتناِفس 

الُمنتجات األجنبّية 
الُمستوَردة؛ 

وبينما يحصل 
تطويٌر محدود 

لبعض الصناعات 
التحويلّية، إاّل أّن 
هذه الصناعات 
ما زالت تعتمد 

بشكٍل رئيس على 
تكنولوجّيات 

ُمستوَردة ولم تؤدِّ 
إلى تطويٍر مستقّل 

للتكنولوجّيات، 
كما حصل في دول 

ناشئة أخرى
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سيّئاً« تنطبق في هذه الحالة، وعلى العكس، فإن المؤّشرات المتطّورة والمقرونة ببيانات ُمحدثة 

بشكٍل َدورّي وُمنتظَم هي غالباً ما تميِّز الدول المتقّدمة عن الدول النامية21.

ولّما كان من المناسـب أن تعتمد الدول العربيّة مؤّشـرات خاّصة بها، ال بّد من أن تُبنى هذه 

دة تعكس أولويّات التنمية الُمستدامة والشاملة لديها. فعلى سبيل  المؤّشـرات على أولويّات محدَّ

المثال يحتوي »مؤّشر الَمعرفة العربّي«22على مؤّشر خاّص بالبحث والتطوير واالبتكار يشمل 

حوالى 90 مؤّشراً يتطابق معظمها مع مؤّشرات دليل االبتكار العالَمّي23. كما تجدر اإلشارة أيضاً 

إلى ُمقترٍح لِمقياٍس لابتكار في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا24 شاركت في إعداده تسع 

دول عربيّة يحتوي على أربعين مؤّشراً، يتقاطع معظمها أيضاً مع مؤّشرات الدليل العالَمّي. 

دة وُمقاربات جديدة 3-2 تحفيز االبتكار من أجل التنمية عبر ُمبادرات محدَّ

تُشـير األدلة إلـى أّن الدول العربيّة لم تفلح حتّى اآلن في تطوير صناعات وطنية مسـتقلّة 

تُناِفس الُمنتجات األجنبيّة الُمستورَدة. وبينما حصل تطوير محدود لبعض الصناعات التحويليّة، 

بـرزت نتيجة له كفاءات وقدرات محلّية، إاّل أّن هذه الصناعات ما زالت تعتمد بشـكٍل رئيس على 

تكنولوجيّات ُمسـتورَدة ولم تؤدِّ إلى تطويٍر مسـتقّل للتكنولوجيّات كما حصل في دول ناشـئة 

أخـرى، وباألخّص في جنوبي القارّة اآلسـيويّة وشـرقها. وهذا يعود بالطبع إلـى النَّمط الرَّيعي 

الـذي يؤثِر شـراء التكنولوجيّات وخبرائها علـى التطوير المحلّي. فتطويـر الصناعات الوطنية 

عـم والِحماية من الُمنافَسـة العالَميّة وتوجيه االسـتثمارات األجنبية الُمباشـرة إلى  يتطلّـب الدَّ

القطاعـات اإلنتاجية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وإخضاعها لشـروط ُملزِمة تقضي 

بنْقل التكنولوجيّات المتّصلة بوسـائل اإلنتاج والتسـويق وتطويعها وتطويرها باستمرار25. هذا 

كلّه يتطلّب رؤية سياسيّة بعيدة الَمدى وتسخيراً للقدرات المحلّية عبر عمٍل دؤوب. إّن هذا لم 

يحصل في الدول العربيّة ألسـباٍب اقتصادية فقط، بل أيضاً، وفي الَمقام األّول، ألسباٍب سياسيّة 

ناتِجة عن المنظومة الفكرية األبوية السائدة في المنطقة. 

كمـا أّن الُمقاربـات الجديـدة لابتكار التي تّم ذكرهـا في الفقرة األولى تفسـح المجال أمام 

توظيفه ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية على صعيد األفراد والتجّمعات المحلّية. فاالبتكار 

االحتوائي يُسِهم في الحّد من عدم المساواة االجتماعية واالقتصادية؛ فهو مثاً يُسِهم في القطاع 

الزراعي بتحسـين إنتاجيّة الُمزارعين الصغار وتسويق ُمنتجاتهم بمردوٍد أعلى وتطوير ُمنتجات 

عبـة التي تمّر بها دوٌل  أو خدمـات ُمائِمـة للفقراء والُمبعديـن عن ديارهم في ظّل األوضاع الصَّ

كثيرة في المنطقة. أّما االبتكار القاعدّي، فهو يمكِّن أفراداً أو منظّماٍت للمجتمع المدني من إيجاد 

 (OECD, 2017) يُمكن أن يُراِجع القارئ مؤّشرات دول منظّمة التعاون والتنمية وبعض الدول الّناشئة وبياناتها في  21

االبتكار. النامية والعربيّة ضمن دليل  الدول  المتوافرة ألغلبيّة  بالبيانات  يُقارنها  وأن 

ــة،  ــدة للتنمي ــم املتّح ــج اأُلم ــوم وبرنام ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــة محّم ــريّب2016، مؤّسس ــة الع ــؤّش امَلعرف م  22

ــى: ــاح ع ديب،2016. ُمت

http//:www.knowledge4all.com/admin/uploads/files/AKI2016/ArabKnowledgeIndex2016_

Arabic.pdf 

المرجع السابق نفسه، ص ص165-157.  23

(اإلسكوا، 2017 أ)، ص ص 105-103.  24

حول الدروس الُمستفادة من سياسات التدارك الناجحة للبلدان الشرق آسيويّة أنظر (اإلسكوا، 2017 أ) ص ص 16-  25

22. أنظر المرجع نفسه ص ص 78-80 حول تحفيز َدور التجارة واالستثمارات األجنبيّة والُمشتريات الحكوميّة لنقل 

وتطويرها.  التكنولوجيا 

القفز إلى مجتمع 
»ما بعد صناعّي« 

َمبنّي على 
الروبوتات والذكاء 

االصطناعّي 
وإنترنت األشياء 
والتكنولوجّيات 

النانوّية وغيرها، 
لن يتّم في األحوال 

كلّها قبل وضع 
اللّبنات األساسّية 
الضرورّية لتشييد 

أّي »مجتمع 
صناعّي« في 
الَمقام األّول
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االبتكار والتطوير 
التكنولوجّي

حلوٍل من القاعدة إلى القّمة ال العكس، تُسِهم في حّل معضات اقتصادية واجتماعية ال يُمكن أن 

تجد حلوالً لها من القّمة وتتيح أيضاً تمكين األفراد الُمبادرين الذين قاموا بها أساساً. 

ومن شـأن ُمقاربتَي االبتكار االحتوائّي والقاعـدّي، إذا تكاملَتا وتضافَرتا مع ُمقاَربة االبتكار 

االجتماعـي، توليـد نتائج قيّمة، وخصوصاً إذا ما تّم تبّني ذهنّية ُمجتمعّية جديدة تسـتند إلى 

روح الُمباَدرة والمسـؤوليّة معاً. وعلى سياسـات الدولة أن ترعى مثل هـذه الُمقاربات وتدعمها 

بُمشـاَركة فّعالة مع مؤّسسـات المجتمـع المدني وتطّور القـدرات الّازمة لبروز هـذه الذهنيّة 

وانتشارها. هنا يُمكن لتكنولوجيّات المعلومات واالتّصاالت القيام بَدوٍر ِمحوري26.  

3-3 الحاجة إلى استراتيجّيات بديلة

إّن تراُجع مكانة أغلبيّة الدول العربيّة مقاسـة بالمؤّشرات الدولية المتوافرة يتطلَّب سياساٍت 

سـة لتلك المعّوقات، فضاً عن استراتيجيّات  بديلة تُعالِج بشـكٍل جذرّي العوامل الكامنة والمؤسِّ

قمينـة بتطبيقها. إضافة إلى ذلك يجـب على المنهجيّات الُمعتَمدة لصياغة السياسـات وُمتابَعة 

تنفيـذ االسـتراتيجيّات بصورة ُمتماسـكة أن تفتـح المجال لـكّل أصحاب الَمصلحة للُمشـاَركة 

والتأثير. فالتحّديات التي تعصف بالمنطقة العربيّة ال تدع المجال ألّي »ترف« في تنمية منظومة 

علـوم وتكنولوجيـا وابتكار غير مرتبطة بتحّديات التنمية؛ تلـك التحّديات التي تكمن في الَمقام 

األّول بتوفير فُرص عمل الئقة ألعداد الشـباب في ظّل الطفرة السـّكانية، وتحويلها من مشـكلة 

وعبء ثقيل إلى فرصة لاسـتثمار البشرّي من أجل تنمية ُمسـتداَمة، وُمعالَجة التحّديات البيئيّة 

األخرى، واإلنسانية واالجتماعية أيضاً الّناتجة عن النِّزاعات الحاليّة.

من جهة أخرى على الجهات الفاعلة في سائر البلدان العربيّة وفي جميع أنحاء العالَم التخلّي عن 

الّنظرة الخاطئة التي تقضي بأّن ُمدخات العلوم والتكنولوجيا سـلعة يُمكن شـراؤها مقابل الرؤية 

الّصائبة التي ترتكز على ما يُمكن تحقيقه من خال تلك الُمدخات من أهداٍف تنمويّة تنعكس إيجاباً 

على واقع البشـرية ومسـتقبلها. فالثورة الِعلميّة التي نحن في خضّمها تَحدث وسـتُحِدث تغييرات 

جذريّة ألسـاليب اإلنتاج، وسـتؤّدي إلى إعادة نظر َجوهريّة بمفاهيم معهودة حول ماهيّة الشركات 

وطبيعة الَعمالة، وما يُرافق ذلك من انحسـاِر ِمهٍن واالسـتعاضة عنها بأخرى جديدة،27 وما يشكِّل 

سـلعاً أو خدمات يُمكن االتّجار بها. هذا التغيير«لن يرحم«، علـى األرجح، البلدان والمنظّمات التي 

لن يتسّنى لها اللّحاق بالركب والقيام بأدوار فاعلة ضمن ما تحمل هذه الثورة من تغيرات كاسحة.

على السياسـات واالسـتراتيجيّات العربيّة للعلوم والتكنولوجيا واالبتـكار إذن أن تكون في 

الوقـت ذاتـه واقعّية ومرتبطة بالتحّديـات الحالّية بينما ترى المسـتقبل بأعين جديدة. 

وليـس هناك أّي تناقض بين األمَرين: فالقفز إلى مجتمعٍ »ما بعد صناعي« َمبني على الروبوتات 

والـذكاء االصطناعي وإنترنت األشـياء والتكنولوجيّات النانوية وغيرها لـن يتّم في األحوال كلّها 

قبل وضع اللّبنات األساسيّة الضروريّة لتشييد أي »ُمجتمع صناعي« في الَمقام األّول. 

نجيب عبد الواحد، الُمقاربات الجديدة في االبتكار وآفاقها الواعدة لتحقيق أهداف التنمية الُمستداَمة، م س.  26

بحسب تقديرات معهد ماكينزي، فإّن 400 مليون وظيفة (15 % من الوظائف في العالَم بُمعادل الدوام الكامل) ستتّم   27
إزاحتها حتّى العام 2030 في سيناريو متوّسط العتماد تكنولوجيّات الَمكننة الّناشئة، وقد يصل هذا الرقم إلى 800 

مليون في سيناريو يتّم فيه اعتماد تلك التكنولوجيّات بوتيرة أسرع. أنظر:
McKinsey.Jobs losts, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time of Automation,2017: https://
www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Global%20Themes/Future%20of%20Organizations/
What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20
wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-4-2017.ashx.
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محدّدات النمّو 
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الُمقاربات المنهجّية ومؤّشرات األداء الُمقارن

المردود التنموّي لمنظومة البحث واالبتكار

د. معتّز خورشيد
وزير التعليم العالي والبحث العلمّي السابق - مصر

يُعـّد انتقال الـدول العربية إلـى مجتمع واقتصـاد المعرفة أمـراً ضروريّاً لتحقيـق التنمية 

االقتصادية الُمستدامة والرفاه االجتماعي لُمواطنيها؛ إذ تفيد معظم المؤّشرات العالَميّة أّن الدول 

التي حقَّقت مستويات مرتفعة من النمّو االقتصادي واالستقرار السياسي والتوازن االجتماعي، قد 

ارتكزت أساساً على إحداث طفرة نَوعيّة في مجاالت التعليم والبحث والتطوير واالبتكار والتنمية 

زة لعصر الثورة المعرفية في  التكنولوجيـة والمعلوماتيـة بُحكم أّن ذلك يُمثِّل  الخصائص الُمميِـّ

األلفيّة الثالثة1. ويُعتبر البحث واالبتكار حاليّاً بمثابة محرٍِّك للنمّو االقتصادي والتنمية الُمستدامة 

في البلدان المتقّدمة والنامية على حّد سواء2. 

لقـد كان للتحّوالت الّناِجمـة عن المخرجات المعرفية للبحث الِعلمـي والتطوير التكنولوجي 

واالبتكار أكبر األثر في حدوث تغيّرات عميقة وواسعة النطاق في معظم أوجه النشاط البشري. 

واحتلَّت المعرفة بشـكٍل عـاّم، ومصادرها الِعلميـة والتكنولوجية على وجـه الخصوص، مكانًة 

مركزيّة على صعيد التنمية االقتصادية واالجتماعية الُمسـتدامة. ويعاني العالَم في األلفيّة الثالثة 

من انعكاسـاٍت سلبيّة للفجوة المعرفية، وما تتسـبَّب به من عرقلة جهود دول العالَم الرامية إلى 

تحقيق أهداف التنمية الُمستدامة واالرتقاء برفاهيّة اإلنسان وسعادته3.

1  Bassanini, A., S. Scarpetta and I. Visco (2000) “ Knowledge, Technology and Economic Growth 
– Recent evidence from OECD Countries” OECD Economics department Working Paper No. 259, 
OECD Publishing, Paris.

- Khorshid, Motaz (2015) “Measuring Research, Development and Innovation Indicators for the 
Arab Countries – A Concept paper”, Arab knowledge Report , UNDP, Beirut, Lebanon.

- World Bank (2007) “Knowledge for Development –K4D”, the world Bank Institute’s Program on 
Building Knowledge Economies, World bank Publishing, Washington D.C, USA.

2 Dutta, soumitra, B.Lanvin and W. Vincent (2014) The Global Innovation Index 2014 – The 
Human Factor in Innovation, Cornell University , INSEAD, and World Intellectual Property 
Organization (WIPO) co- publishers. 

 OECD (2013) OECD Science, technology and Industry  Scoreboard 2013 – Innovation for 
Growth, OECD Publishing, Paris.

 World Bank (2007) “Knowledge for Development –K4D”, op.cit.

3 Paunov, C. ( 2013) “ Innovation and Inclusive Development – A Discussion of the Main Policy 

Issues” OECD Science, Technology and Industry Working Papers 201301/, OECD Publishing, 

Paris.

العربيّة  دبي،اإلمارات  اإلنمائّي،  المتّحدة  األُمم  برنامج   - العربيّة  للدول  اإلقليمّي  2014،المكتب  العربّية  المعرفة  تقرير 

المتّحدة،2014. 

تقرير اليونسكو للعلوم حّتى عام 2030، باريس، منظّمة األُمم المتّحدة للتربية والِعلم والثقافة اليونسكو(2015).
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 ويحتاج صانعو القرارات، بغية إنشـاء سياسـات ابتكار فّعالـة وُمواكَبة عصر المعرفة، إلى 

مؤّشـرات جديرة بالثقـة للقياس الُمقارن لتقّدمهـا نحو اقتصاد المعرفة، كمـا ولُمراقبته. وتُعّد 

المؤّشـرات التحليلية للبحث والتطوير (R&D) وقياسـات العلـوم والتكنولوجيا (S&T) األكثر 

اسـتعماالً في مجال تطوير نظام االبتكار الوطني للبـاد (NIS) وتقويمه4. والدول العربية هي 

من بين الدول األقّل إنجازاً في مجاالت عّدة في العلوم والتكنولوجيا واالبتكار. وتقع المسـؤولية 

عن هذا التراجع بالدرجة األولى على عاتق غياب الرؤى الُمستقبلية الُمتناغمة مع المناخ المعرفّي 

في األلفيّة الثالثة، وما ينتج عنها من استراتيجيّات وسياسات وخطط إنمائيّة غير ُمائمة لتعزيز 

قـدرات البحـث والتطوير واالبتكار. وتقع التبعة بالدرجة الثانيـة على ضعف الصلة ومحدوديّة 

التعاون بين قطاعات اإلنتاج السلعّي والَخَدمّي ومؤّسسات المجتمع المدني من جهة، والمؤّسسات 

الُمنِتجة للبحث الِعلمي واالبتكار والّناِشطة في مضمار تطوير الَمعارف، من جهة أخرى. 

تختّص الورقة الحاليّة بقياس المردود التنموي لمنظومة البحث الِعلمي والتطوير التكنولوجي 

واالبتـكار العربية، من خال ُمراجعـة الُمقاربات المنهجيّة وتقويمها، وتقويم أسـاليب القياس، 

وتحليل مؤّشـرات األداء الُمقاِرن بين الدول العربية، وَوضعيّة الدول العربية على خريطة العلوم 

والتكنولوجيـا العالَمية. ولتحقيق هذا الهـدف التحليلي تبدأ الورقة بإجراء تحليٍل نقدي منظومي 

للُمقاربات المنهجيّـة الحاكِمة لتقدير أداء منظومة البحث والتطوير العربية ومردودها التنموي. 

يلي ذلك تقويم النماذج الُمسـتخَدمة في قياس معّدالت االبتكار على المسـتوى الوطني باالرتكاز 

دة هي: االبتكار الذي ينتج في إطار أنشـطة البحـث والتطوير، واالبتكار  علـى ثاثـة أنماط محدَّ

ـلعي والَخدمي، واالبتكار الُمجتمعي. وتستعرض الورقة باختصار  المتولِّد في وحدات اإلنتاج السِّ

ص الكام على بناء الدليل  النماذج العالَمية الُمستخدمة في قياس البحث الِعلمي واالبتكار، وتُخصِّ

العربـي المركَّب الذي يجمع البحث والتطوير مع االبتكار في إطاٍر مفاهيمي ُمتكامل5. يلي ذلك 

نتائج تطبيق الدليل المركَّب للبحث والتطوير واالبتكار على المنطقة العربية وأداء الدول العربية 

المختلفـة فـي هذا المجال. في حين يختّص الجزء األخير بقياس معـّدالت أداء الدول العربية في 

مجالَي البحث الِعلمـي واالبتكار مقارنًة بباقي ُدول العالَم6. وتُختَم الورقة بالُخاصة والتوّجهات 

والسياسات الرامية إلى تعزيز قدرات البحث والتطوير واالبتكار في الدول العربية.

أّوالً: نماذج تقويم أداء منظومة البحث الِعلمّي

يمثّل البحث الِعلمي والتطوير نشـاطاً منظوميّاً إبداعيّاً يهدف إلى زيادة المخزون الَمعرفي، 

ناً اإلنسان والثقافة والمجتمع، واستخدام هذا المخزون الَمعرفي لتطوير تطبيقاٍت حديثة7،  ُمتضمِّ

4 European Commission, The Community Innovation Survey – Homonised Survey Questionaire for 
the CIS, Brussels,, European Commission – Erostat, 2017.

 Egyption Science Technonolgy and Innovation Observatory (ESTIO), Egyptian Science and 
Technology Indicators, Cairo Academy of Scientific Research and Technology, 2017.

 UNESCO (2010) UNESCO Science Report 2010 – The Current Status of Science around the 
World, UNESCO Publishing, Paris.

5 UNDP, Arab knowledge Indicator, Dubai. UNDP/RBAS & Mohamed Bin Rashid knowledge 
Foundation, 2016.

6 UNDP, Global knowledge Index 2017, Dubai. UNDP/RBAS & Mohamed Bin Rashid 
knowledge Foundation, 2017.

7 OECD (2002) , Frascati Manual – Proposed Standards Practice for Surveys on Research and 
Experimental Development,OECD publishing, Paris.

في مناخات هذي 
األلفّية الثالثة، 
تحتّل الَمعرفة 
بشكٍل عاّم، 

ومصادرها الِعلمّية 
والتكنولوجّية 
بشكٍل خاّص، 
مكانًة مركزّية 

على صعيد التنمية 
االقتصادّية 

واالجتماعّية 
الُمستداَمة
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فضاً عن َدوره الفّعال في بناء مجتمع الَمعرفة وتحقيق التنمية الُمستدامة.

إذ يُمكن رصد نموذَجين رئيَسين تنبثق عنهما نماذج فَرعيّة إلثراء المؤّشرات التحليليّة الّداعمة 

لصياغة االستراتيجيّات واقتراح السياسات الرامية إلى تعزيز القدرات في هذا المجال8.

يُعّد نموذج » دالة اإلنتاج البحثي« األكثر استخداماً على المستوى العالَمي، حيث يُمكن طْرح 

الرؤى المسـتقبليّة لتطوير السياسـات الرامية إلى تحقيقها ورَْسـمها، باعتبار أّن البحث الِعلمي 

والتطويـر يمثِّل عمليّة إنتاجيّـة ذات مدخات يتعيّن تنميتها وإيجاد البدائـل الُمائِمة لتمويلها، 

وُمخرجـات يتعيّن االرتقـاء بجودتها وتعظيم تأثيرها الُمجتمعي. بيـد أّن نجاح الخطط البَحثيّة 

الوطنيـة يتطلّب قيـاس عدٍد من المؤّشـرات الدالّة على جودة الُمخرجات مثل متوّسـط النَّشـر 

الِعلمـي للباحث، وعدد بـراءات االختراع في مجاالت التطبيق المتعّددة، ومدى نجاح مسـتويات 

التعـاون الِعلمـي بين الجامعات (كمؤّسسـات ُمنتجة للبحث الِعلمـي والتكنولوجيا)، وقطاعات 

اإلنتاج الِسلعي والَخدمي (كجهات ُمستخِدمة للبحث الِعلمي والتكنولوجيا).

يستند النموذج الثاني في صياغة الخطط االستراتيجيّة ورْسم السياسات الِعلمية والتكنولوجيّة 

إلى إعتبار البحث الِعلمي – من وجهة النظر االقتصادية – خدمًة مجتمعيّة. وبصفته نشاطاً إنتاجيّاً 

َخدميّاً، فإّن مؤّشرات البحث الِعلمي والتطوير ينبغي أن تعكس قوى العرض ومتّجهات الطَّلب. 

وتُعتبر البنية التحتيّة الِعلمية والتكنولوجية وهياكلها المؤّسسية والتنظيمية ُعنصراً بالغ األهّمية 

فـي مجال إنتاج البحث والتطويـر في العصر الَمعرفي في األلفيّة الثالثة. إذ تتّجه الدول الناِشـطة 

سـية غير تقليدية إلنتـاج البحوث الِعلمية  بحثيّـاً فـي العصر الرّاهن إلى االعتماد على كيانات مؤسَّ

والتكنولوجيا المتقّدمة مثل »مراكز التميُّز البحثّي الُمستقلّة«، و» شبكات البحث الِعلمي اإلفتراضية«، 

و»الُمنتجعات البحثية والحضانات التكنولوجية«، و»الُمدن المتكاملة للعلوم والتكنولوجيا«9.

معتّز خورشيد، »دليل البحث والتطوير واالبتكار العالَمّي، ورقة خلفيّة، مشروع المعرفة العربّي، برنامج األُمم المتّحدة   8

.2017 اإلنمائي، 

Khorshid, Motaz (2015) “Measuring Research, Development and Innovation Indicators for the Arab 

Countries – A Concept paper”, Arab knowledge Report , op.cit.

معتّز خورشيد، »دليل البحث والتطوير واالبتكار العالّمّي«، م س.  9

يستعرض هذا 
المبحث باختصار 
النماذج العالمّية 
الُمستخَدمة في 

قياس البحث 
الِعلمّي واالبتكار، 
ويخّصص الكالم 
على بناء الدليل 
العربّي المرّكب 

الذي يجمع البحث 
والتطوير مع 

االبتكار في إطاٍر 
مفاهيمّي متكامل

ُمقاربات قياس مؤّشرات البحث والتطوير شكل رقم 1
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ع في تخصيص األنشطة  ويتّجه النموذج الثالث في مجال قياس أدلّة البحث الِعلمي إلى التوسُّ

البحثيّة والقياسات الخاّصة بمؤّسسات إنتاجه وجهات االستفادة من ُمخرجاته؛ إذ ينقسم النشاط 

البحثّي – وفق األدلّة الدولية الُمعتَمدة – إلى بحوٍث أساسـيّة وتطبيقيّة وتطويٍر تجريبي. وعلى 

الّرغـم من التبايُن بين ُمخرجات هـذه األنواع الثاثة من البحوث الِعلميّة، فإن سياسـات تمويل 

الَموارد البحثيّة وتخصيصها يجب أن تُحقِّق التوازن المطلوب في ما بينها. وبالمثل، فإّن َهياكل 

البحث الِعلمي وأطره المؤّسسـية يتطلّب بالضرورة صياغة عدد من المؤّشرات التحليلية الرامية 

إلى قياس توزيع الَموارد البحثية وفق الجامعات ومراكز البحوث المستقلّة والحكومية، وتحديد 

القطاعات االقتصادية الُمستفيدة من المخرجات البحثية10.

أخيراً، تستند الُمقاربة الرابعة لتقويم منظومة البحث الِعلمي الوطنية وصياغة استراتيجيّاتها 

الُمسـتقبليّة إلى مفهوم » الدورة الكاملة للبحث والتطوير«، التي تبدأ من التحقيق واالستكشاف 

األّوليَّيـن إلى البحوث األساسـيّة والتطبيقية والتطوير التجريبي، انتهـاًء بتطوير ُمنتج أو عمليّة 

إنتاجية أو خطّة تنظيمية أو تسويقية جديدة، أو ُمطوَّرة بشكٍل كبير11.

ثانياً: ُمقاربات قياس االبتكار

علـى الّرغم من األهّميـة البالِغة إلحصائيّات البحث والتطوير في صياغة الرؤى المسـتقبليّة 

ورْسـم سياسـات العلوم والتكنولوجيـا، فإنّها ال تُمثِّل شـرطاً كافياً لدعم االنتقـال إلى اقتصاد 

ومجتمع المعرفة. وقد بدا واضحاً بشكٍل ُمتزايد، أنّه يجب فْحص هذه المؤّشرات من ضمن إطاٍر 

مفاهيمي يسـمح بقياس التأثير على االقتصاد والمجتمع بشـكٍل عاّم. ويُمكن إحداث هذه الصلة 

بموجب »عمليّة االبتكار«12.

ن بشكٍل كبير أو عمليّة إنتاجيّة  في هذا السياق، فإّن »االبتكار« هو تطوير ُمنتَج جديد أو ُمحسَّ

أو طريقة تسـويق جديدة أو طريقة تنظيم جديدة في ُممارَسـة األنشطة االقتصادية والتجارية. 

بناًء على هذا التعريف، يشمل االبتكار أربعة أنواع من النشاطات: االبتكار في الُمنتَج وفي العمليّة 

اإلنتاجية وفي التسويق وفي التنظيم13. وعلى االبتكار من ناحية أخرى، أن يتّم تطبيقه، أي يجب 

طْرح الُمنتجات الجديدة في األسـواق، وتطبيق العمليّات اإلنتاجية وطُرق التسويق الجديدة على 

مستوى شركات األعمال.

ويُمكن تقويم األنشطة االبتكارية في هذا المجال، من خال ثاث زوايا ُمتشاِبكة شكل (2). 

فهناك »االبتكار المتولَّد عن البحث الِعلمي“ في َدورته الُمتكاملة التي تبدأ باستكشـاف الظواهر 

10 OECD (2005), “Oslo Manual – Guidelines for collecting and Interpreting Innovation Data, 

Third Edition, A joint publication of OECD and Eurostat, Paris.

11 Khorshid, Motaz (2015) “Measuring Research, Development and Innovation Indicators for 

the Arab Countries”, A Concept paper, Arab knowledge Report , UNDP, Beirut, Lebanon.

 Khorshid, Motaz (2015) “Measuring Research, Development and Innovation Indicators for 

the Arab Countries” – Structure and List of Indicators “, Arab knowledge Report , UNDP, 

Beirut, Lebanon.

12 Khorshid, Motaz (2015) “Measuring Research, Development and Innovation Indicators for the 

Arab Countries”, A Concept paper,op.cit.
13 OECD (2004) Innovation in the Knowledge Economy – Implication for Education and Learning, 

Center for Education Research and innovation, OECD Publishing, Paris. 
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مجال إنتاج البحث 
والتطوير في 
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الطبيعية وإجراء البحوث األساسـية والتطبيقية، وتطوير النماذج التجريبية، انتهاًء بإنتاج سلع 

وخدمات ُمبتَكرة يتّم طرحها في األسواق. وهناك ”االبتكار المتولَّد في شركات األعمال ووحدات 

ـنة بشـكٍل كبير، أو  اإلنتـاج الِسـلعي والخدمي“ الذي تَنتج عنه سـلٌع وخدمات جديدة أو ُمحسَّ

بنـاء نظـاٍم حديث لتسـويقها أو تطوير نموذج تنظيمـي جديد إلداراتها14. ثم هنـاك ” االبتكار 

الُمجتمعي“ الذي ال يحدث بالضرورة في نطاق المؤّسسـات البحثيّة أو قطاعات اإلنتاج الِسلعي 

والَخدمـي، وهو يمثِّل نَوعيّـًة من االبتكار تَعتمد على توافر منـاٍخ مجتمعي حديث ُمائم لعصر 

الثـورة المعرفية في األلفيّة الثالثة، وَعمالة معرفية متعّددة المهـارات، وبيئة تمكينيّة اقتصادية 

واجتماعية وسياسية داِعمة.

نخلص مّما سـبق إلى أّن ُمقاربات االبتكار تعتمد على قياسـات متعّددة أو مؤّشرات متنّوعة 

تعكس حداثة المجتمع وقدراته الَمعرفية من خال منظومة ُمتكاملة للبحث والتطوير، وصناعات 

ذات قيمـة ُمضافـة عالية كثيفـة المعرفة، وُمخرجـات إبداعية، ورأس ماٍل بشـري ماهر، وبيئة 

تمكينيّة اقتصادية واجتماعية وسياسـية متّسقة، وبنية تحتية طبيعية ومعلوماتية حديثة. ومن 

هنا، فإنّه على الّرغم من الثبات النسـبي لمؤّشـرات البحث والتطوير، تتعّدد الُمقاربات والنماذج 

العالَمية لقياس االبتكار وتقدير مردوده االقتصادي واالجتماعي.

ثالثاً: النماذج العالَمّية لِقياس البحث واالبتكار

تفيد المراجع والدراسـات الِعلمية العالَمية في هذا المجال بوجود خمسـة توّجهات رئيسـة 

لقياس دليل االبتكار على النحو التالي (النماذج العالَمية لقياس االبتكار (شكل 3).

14 Egyptian Science Technology and Innovation Observatory (ESTIO), Egyptian Science and 

Technology Indicators, Cairo Academy of Scientific Research and Technology, 2017.

 Hollanders,Hugo and N.ES- Sadki (2014),Innovation Union Scorboard 2014, European 

Commission and Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology 

(UNI- MERIT).  

تّتجه الدول 
الناشطة بحثّيًا 

في عصرنا الرّاهن 
إلى االعتماد على 
كيانات مؤّسسية 

غير تقليدّية إلنتاج 
البحوث الِعلمّية 
والتكنولوجّية 
المتقّدمة مثل 
»مراكز التمّيز 

البحثي المستقلّة« 
و»شبكات 

البحث الِعلمّي 
االفتراضّية« 

و»الُمدن 
الُمتكاِملة للعلوم 

والتكنولوجيا«

ُمقاربات قياس االبتكار وتحليله  شكل رقم 2
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رؤية منظّمة اليونسكو لالبتكار

تتبّنى هذه الرؤية تعريف دليل أوسـلو15، الُمَعّد من ِقبـل منظّمة التعاون االقتصادي والتنمية 

د ُمخرجات االبتكار في ما تُنتجه الوحدات االقتصادية من سـلعٍ وخدمات  (OECD)، حيـث تتحـدَّ

ُمبتَكرة، وما تُسِهم في تحقيقه من أساليب إدارة وتسويق حديثة، وتقدير تأثير العمليّات االبتكارية 

على أداء األسـواق االقتصادية والمالية، وتقويم المعّوقات المتوقَّعة لَمسـار أنشطة االبتكار، وذلك 

فضاً عن المؤّشرات الخاّصة بحقوق الملكية الفكرية. وتتلّخص مدخات االبتكار - من ناحية أخرى 

سي الّداِعمة لابتكار واإلنفاق المطلوب للوصول  - في األنشطة االبتكارية وعوامل االرتباط المؤسَّ

إلى ُمنتجات وعمليّات وتسويق وأُطر تنظيميّة ُمبتَكرة. والجدير بالذكر أّن منظّمة اليونسكو تعتمد 

في تحليل ُمدخات االبتكار وُمخرجاته – على المسـتوى العالَمي – على المسوح اإلحصائية التي 

 .(Community Innovation Survey)تُعّدها الدول في مجال البحث الِعلمي واالبتكار

دليل االتّحاد األوروبّي لالبتكار

على الّرغم من تأكيد وثيقة إعداد دليل االتّحاد األوروبي على أّن هذا الجهد اإلحصائي سيصّب 

في تقويم البحث الِعلمي واالبتكار من حيث َمكاِمن الضعف وَمصاِدر القّوة في االتّحاد، فقد ركَّز 

هة لابتكار16،  اإلطار الَهرمي الُمقتَرح  ومكّوناته، من أدلّة ومؤّشرات أساساً، على األنشطة الموجَّ

مع تراُجع َدور مؤّشرات البحث والتطوير وتوّجهها بالدرجة األولى إلى الدعم المطلوب لابتكار. 

وينقسـم دليل االتّحاد األوروبي لابتكار إلى مدخات وُمخرجات على النحو الموَضح بالشكل 

(رقـم 4)؛ حيث تَعتمد ُمدخات دليـل االتّحاد األوروبّي لابتكار علـى محوَرين، يختّص األّول 

د الثاني بأنشطة الشركات اإلنتاجية النَّشطة في مجال االبتكار بالعناصر الُممِكنة لابتكار، ويتحدَّ

15 The Economist Intelligence Unit (2014),Creative Productivity Index – Analyzing Creativity and 

Innovation in Asia ,Asian Development Bank, August. 

16 Paunov, C. ( 2013),“Innovation and Inclusive Development – A Discussion of the Main Policy 

Issues“, OECD Science,op.cit.

على الّرغم من 
األهّمية البالغة 

إلحصائّيات 
البحث والتطوير 
في صوغ الرؤى 

المستقبلّية ورْسم 
سياسات العلوم 
والتكنولوجيا، 
فإّنها ال تمّثل 
شرطًا كافيًا 

لدعم االنتقال إلى 
اقتصاد الَمعرفة 
وتبلْور المجتمع 

المعرفّي

التوّجهات العالَمّية لقياس دليل االبتكار شكل رقم 3
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وتختـّص المتغيّـرات الُممكنة لابتـكار (Enablers) بتوفير الَموارد البشـرية األكثر تعلّماً 

والبحوث الِعلمية المنشـورة والُمستشـَهد بهـا عالميّاً، فضاً عن اإلنفاق علـى البحث والتطوير 

والدعم المالي لابتكار. يُضاف إلى ما سـبق المؤّشـرات الخاّصة بأنشطة المؤّسسات اإلنتاجية 

والَخدمية من أجل االبتكار(Firm Activities)، وهي مؤّشـرات تمثّل حجم االستثمار في البحث 

والتطوير واالبتكار، واالرتباط بين المشروعات متوّسطة وصغيرة الحجم (SME) والمؤّسسات 

البحثيـة، ومدى تواُجد وحدات للبحث والتطوير في الشـركات والمؤّسسـات الُمنِتجة لابتكار، 

ورأس المـال الذهنـي الذي تملكه مؤّسسـات االبتكار في شـكِل حقوق ملكيّـة فكرية وعامات 

لة باسمها.  تجارية وتصميمات صناعية مسجَّ

ووفقاً للنموذج األوروبي، تَنقسـم ُمخرجات االبتكار إلى ُمخرجات المؤّسسات والمشروعات 

الصناعيـة والخدميـة الُمنِتجـة لابتـكار(Innovators)  والتي ترصد االبتـكارات التكنولوجية 

(ُمنتَج وعمليّة إنتاجيّة) وغير التكنولوجيّة (تسويق وأُطر تنظيمية)، واآلثار االقتصادية  لابتكار 

بأنواعها الُمختلفة.

نخلص مّما سبق إلى أّن الدليل المركَّب لالبتكار الخاّص بدول االتّحاد األوروبي يُعيد توزيع 

ُمدخات عمليّة االبتكار وُمخرجاتها (دليل أوسلو لابتكار الُمعتَمد من  منظّمة اليونسكو)، ويضيف 

إليها المتغيّرات الّداعمة لابتكار التي  تختّص بالمناخ االقتصادي واالجتماعي والبنية التحتيّة.

الدليل الدولّي لالبتكار  

يتّسـم الدليـل العالَمي لالبتكار بالتوّسـع الكبيـر في المنـاخ الُمواكِب والبيئـة التمكينيّة 

لابتكار، إذ إنّه على الّرغم من االلتزام بتحديد ُمدخات وُمخرجات لابتكار – كما هو الحال في 

ع هذا الدليل في المناخ المؤّسسي والسياسي واالقتصادي  الرؤى والتوّجهات السابقة – فقد توسَّ

واالجتماعي والبنية التحتيّة التي يتعيّن توفّرها لَنجاح عمليّة االبتكار شـكل (5). أي يرتكز هذا 

الدليل أساساً على أّن حدوث االبتكار يتطلَّب بالضرورة وجود »مجتمع ُمبتِكر«17.

17 European Commission, The Community Innovation Survey – Homonised Survey Questionaire 
for the CIS,op.cit. 

تعتمد ُمقاربات 
االبتكار على 

قياسات متعّددة أو 
مؤّشرات متنّوعة 

تعكس حداثة 
المجتمع وقدراته 

الَمعرفّية، من خالل 
منظومة ُمتكاِملة 
للبحث والتطوير، 

وصناعات ذات 
قيمة ُمضافة عالية 

وكثيفة الَمعرفة، 
وُمخرجات 

إبداعّية، ورأس مال 
بشرّي ماِهر

(Innovation Union Scoreboard )الدليل المركَّب التجميعّي لالبتكار شكل رقم 4
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وقـد طَرح هذا الدليل  درجة التعقيد المرغوبة في األسـواق االقتصاديـة وبيئة األعمال التي 

م الدليل أفـكاراً جديدة في ما  تسـمح بحدوث االبتـكار التكنولوجي وغير التكنولوجـي. كما قدَّ

ـمها إلى ُمخرجـات معرفية وتكنولوجية وأخرى إبداعية.  يخّص الُمخرجات االبتكارية، حيث قسَّ

والُماَحـظ في هذا الدليل محدودية الوزن النسـبّي للبحث والتطوير بافتـراض أّن االبتكار يُعّد 

ظاهـرة تحدث في كثير من األحيـان خارج نِطاق البحث والتطوير. كمـا يختلف هذا الدليل عّما 

سـبقه فـي إدخال مفهوم اإلطار المؤّسسـي والبيئـة التمكينيّة بما يتضّمنه من سـيادة القانون 

واالستقرار السياسي واألمني وكفاءة عمل المنظومة القضائية. 

الدليل اآلسيوّي لإلبداع واإلنتاجّية 

يسـعى هـذا الدليـل المركَّب إلـى تحليـل القـدرات اإلبداعيـة واالبتـكار التكنولوجي وغير 

التكنولوجي لدول القارّة اآلسيوية18. وترتكز رؤية دليل اإلبداع اآلسيوي على أّن العديد من الدول 

اآلسـيوية يعاني اقتصادها مـن تراجع العائد على االسـتثمار ورأس المـال، والَعمالة واالعتماد 

علـى الَموارِد الطبيعيّـة الرخيصة، وبما يتطلَّب إعـادة تقويم اسـتراتيجيّاتها التنموية، من أجل 

االنتقال من االقتصاد الُمعتِمد على اسـتخدام الَموارِد الُمتاحة والسياسـات الّداعمة للتصدير إلى 

نموذٍج تنموّي أكثر استدامة يرتكز على بناء رأس المال البشري، وتطوير التكنولوجيّات الحديثة 

والُمنتجات الُمبتكرة. ومن هذا المنطلق، فإّن الدول اآلسيوية النامية يتعيّن عليها تطوير الطّاقات 

اإلبداعيـة وتحقيـق معّدالت مرتفعة من البحـث الِعلمي واالبتكار حتّى يُمكنها تحقيق اسـتدامة 

التنمية والتقّدم.

ويهـدف دليل اإلبداع واإلنتاجية (CPI) أساسـاً إلى توفير أداة تحليليـة َمرِنة لدْعم ُمتّخذ 

القـرار في مـا يخّص قياس مدى التقـّدم من أجل تحقيـق اإلبداع واالبتكار فـي نحو 22 دولة 

18 The Economist Intelligence Unit (2014),Creative Productivity Index – Analyzing Creativity 

and Innovation in Asia, Asian Development Bank, August. 2014.

يتعّين على الدول 
اآلسيوّية تطوير 

الّطاقات اإلبداعّية 
وتحقيق معّدالت 

ُمرتفعة من البحث 
الِعلمّي واالبتكار، 
حّتى تتمّكن من 
تحقيق استدامة 
التنمية و َترَجمة 

التقّدم

شكل رقم 5 الدليل الدولّي لالبتكار
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آسيوية وُمقارنته بإنجاز كلٍّ من الواليات المتّحدة األميركية وفنلندا. وبهدف تحقيق هذا التوّجه، 

يسعى دليل اإلبداع اآلسيوي إلى قياس مستوى االبتكار المتحقِّق في كّل دولة ومدى كفاءتها في 

تحويل المدخات اإلنتاجية إلى ِسـلع وخدمات. ويقيس الدليل اآلسيوي االبتكار على ثاثة أبعاد 

تتلّخص في اآلتي شكل (6):

قاعدة المهارات المعرفية.	 

التنافُسية وديناميكية األنشطة اإلنتاجية.	 

اإلطار المؤّسسي الفَعال أو الُمائِم.	 

وتحصل كّل دولة آسـيوية - في هذا المجال – على درجة أو تقدير َعددّي لكلٍّ من ُمدخات 

وُمخرجات عمليّة اإلبداع واالبتكار.

ومـن ثَم، فإّن هذا المؤّشـر - وفق تعريفـه – يجمع بين كلٍّ من منهجية دليل أوسـلو الذي 

يتعامـل مع االبتكار كعمليّة إنتاج تحتاج إلى ُمدخات وُمخرجات من ناحية، ويدعم التوّجه نحو 

بنـاء مجتمع ُمبتِكر أو ُمبدع وفق األسـلوب الُمسـتخَدم مع الدليل الدولـي لالبتكار، من ناحية 

أخرى. ويشـترك  دليل اإلبداع واإلنتاجية اآلسيوي مع دليل االبتكار العالَمي في تقدير معّدالت 

إنتاجيـة أو كفـاءة أداء االبتكار من خال حاصل قسـمة الدليل الَفرعـي للُمخرجات على الدليل 

الَفرعي لُمدخات اإلبداع.

مؤّشر ُمخرجات االبتكار 

بطلـٍب من مجلس الوحدة األوروبيـة، قاَم مركز البحوث الُمشـترَكة التّابع للخدمات الِعلمية 

والمعلوماتيـة فـي المفّوضية األوروبية ببناء مؤّشـٍر لقيـاس ُمخرجات االبتـكار، كأداة لرْصد 

السياسات الوطنية وتقويمها في مجال البحث والتطوير واالبتكار، وكوسيلة لُمقارَنة أداء الدول 

األوروبية مقابل أقرانها على المستوى العالَمي19.

19 Vertesy, Daniel and Richard Derss, The Innovation Output Indicator 2016, Luxembourg: 
Publication office of the European Union, 2016. 

بطلٍب من مجلس 
الوحدة األوروبّية، 
قام مركز البحوث 
الُمشتَركة الّتابع 
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ويهدف مؤّشـر ُمخرجات االبتكار إلـى قياس نتائج االبتكار وتقويمها على مسـتوى الدول 

األوروبية، وقدرة هذه الدول على توليد َمنافع اقتصادية من تطبيقها وتقدير عائدها االقتصادي. 

كما يسـعي المؤّشـر إلى دراسـة ديناميكيّة األنشـطة االبتكارية، في قطاع األعمـال بوجه عاّم، 

والشـركات اإلنتاجيـة بوجه خاّص، من أجـل دْعم متّخذ القرار على المسـتوى الوطني في دول 

االتّحاد األوروبي. أي أّن مؤّشـر ُمخرجات االبتكار تّم بناؤه أساساً لتقويم قدرة قطاعات اإلنتاج 

الِسـلعي والَخدمـي كثيفة المعرفة علـى ترجمة األفكار والـرؤى االبتكارية إلـى ُمنتجات قابلة 

للتسـويق والُمتاَجرة، ومن ثّم تَوفير فُرص عمل ُمائِمة للمجتمع األوروبي، واإلسهام في تعظيم 

الدور الَمعرفي للدول األوروبية وقدرتها التنافسـية في هذا المجال. ومن ثّم، فإنّه يركّز أساسـاً 

على قياس المردود التنموي لابتكار.

وينقسم المؤّشر المركَّب  إلى أربعة َمحاور (أو مرتكزات) هي:

االبتكار التكنولوجي ُمقاسـاً بَعدد براءات االختراع إلى الّناتِج المحلّي اإلجمالي بالبليون 	 

دوالر

نصيب الَعمالة في األنشطة كثيفة المعرفة في الشركات الصناعية من جملة قّوة العمل	 

القـدرة التنافسـية للسـلع والخدمـات كثيفة المعرفة ُمقاسـة بصـادرات السـلع عالية 	 

التكنولوجيا كِنسبة من جملة الصادرات

تطّور مسـتويات التشـغيل في الشـركات اإلنتاجية ُمتسـارِعة النمّو االقتصادي (يعتمد 	 

المؤّشـر على عيّنة من الشـركات حقَّقت معّدالت نمّو تصل إلى (10 %) بحّد أدنى لمّدة 

ثاث سنوات أو أكثر).

رابعاً: الدليل العربّي الُمركَّب للبحث والتطوير واالبتكار

مثَّل »الدليل العربّي للبحث والتطوير واالبتكار« أحد عناصر مؤّشر الَمعرفة العربي الذي 

أَطلقـه برنامج األُمم المتّحدة اإلنمائي بالتعاون مع مؤّسسـة محّمد بن راشـد للمعرفة في نهاية 

ن مؤّشـر المعرفة العربي سـّت ركائز رئيسة هي: التعليم قبل الجامعي،  العام 2016. وقد تضمَّ

والتعليـم الفّني والِمهني، والتعليم العالي، واالقتصـاد، وتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت، إلى 

جانب البحث والتطوير واالبتكار20.

اعتمد َهيكل مؤّشـر البحث والتطوير واالبتكار على اختياَرين منهجيَّين يختّصان من ناحية 

بَدمـج كلٍّ من البحث الِعلمي واالبتكار في مؤّشـر ُمركّب، ويُفرِّقـان من ناحية أخرى بين كلٍّ من 

دة، وبين متطلّبات  ن ُمدخات وُمخرجات محـدَّ البحـث الِعلمي واالبتكار كعمليّـة إنتاجية تتضمَّ

تحقيـق كلٍّ منهمـا، من مناٍخ اقتصادي واجتماعي وسياسـي ومؤّسسـي وثقافـي وبنية تحتيّة 

طبيعية ومعلوماتية.

اإلطار المنهجّي للدليل

يلّخص شكل (7) اإلطار الَمنهجي لمؤّشر البحث والتطوير واالبتكار الذي يعكس مجموعة 

من السمات الَهيكليّة على النحو التالي: 

20 UNDP, Arab knowledge Indicator, Dubai. UNDP/RBAS & Mohamed Bin Rashid knowledge 

Foundation, 2016

مّثل »الدليل العربّي 
للبحث والتطوير 
واالبتكار« أحد 
عناصر مؤّشر 
الَمعرفة العربّي 

الذي أطلقه َبرنامج 
األُمم المّتحدة 

اإلنمائّي، بالتعاون 
مع »مؤّسسة 

محّمد بن راشد 
للَمعرفة«، وقد 

تضّمن المؤّشر 6 
ركائز هي: التعليم 

قبل الجامعّي، 
والتعليم الفّني 

والمهنّي، والتعليم 
العالي، واالقتصاد، 

تكنولوجيا 
المعلومات 

واالّتصاالت إلى 
جانب البحث 

والتطوير واالبتكار
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االبتكار والتطوير 
التكنولوجّي

اعتَمـد تصميـم الدليل للبُلدان العربية إجماالً نهجاً ُمشـتركاً لتوسـيع نِطـاق تقدير معّدالت  1-

ـلعي والَخدمي  أداء البحث الِعلمي واالبتكار ليشـمل االبتكار المتحقِّق في وحدات اإلنتاج السِّ

ومسـتوى المجتمع ككّل من ناحية، ومجموعة ُمتكاملة ومتّسقة من المتغيّرات المؤّسساتية 

والسياسـية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية، من ناحية أخرى. ونظراً إلى السـياق الرّاهن 

َدين  للتطـّور االجتماعي واالقتصادي للبُلـدان العربية، اُعتبر البحث والتطويـر عاملَين ُمحدِّ

يْن لجهود التنمية ودعم االبتكار، وقد انعكس هذا األمر في التصميم الَمفهومي من خال  مهمَّ

اعتبار ُمدخات وُمخرجات البحث والتطوير كواحد من المرتكزات الثاثة التي تُشـكِّل الدليل 

المركَّب. وتجُدر اإلشارة هنا أيضاً إلى العاقة التباُدلية بين البحث الِعلمي واالبتكار التي تّمت 

ُمناقشـتها في األجزاء السـابقة من الدراسـة، مع األخذ في االعتبار أّن ُحسن تنفيذ نشاطات 

البحـث والتطوير يتأثّر أيضـاً بمجموعة من العوامل الُممثِّلة للبيئـات التمكينيّة في مجاالت 

االقتصاد واالجتماع والسياسة والتنمية بوجه عاّم شكل (7).

بناًء على ما سـبق، تُسـِهم ُمخرجات البحث والتطوير من بحوٍث أساسية وتطبيقية وتطويٍر  2-

تجريبي في تحسين األداء وزيادة المخزون الَمعرفي وتَطبيقه في مجاالت متعّددة. ومن ثَم، 

ه لدعم جهود االبتكار من ناحية، واإلسـهام  فـإّن نتائج البحث والتطوير من الُممكن أن توجَّ

فـي االنتقال إلـى مجتمع المعرفة واقتصـاده وتحقيق التنمية الُمسـتدامة، من ناحية أخرى 

شكل (7).

م الدليل المركَّب العربي للبحث والتطوير واالبتكار إلى القياسات الخاّصة باالبتكار  3- يُقسِّ

فـي اإلنتـاج (التكنولوجي وغيـر التكنولوجي)، والمتغيّـرات الداعمة لخصائـص المجتمع 

يه  الُمبدع والُمعتِمد على ثقافة االبتكار. وبذلك يُسِهم كلٌّ من البحث والتطوير واالبتكار (بشقَّ

اإلنتاجي والُمجتمعي) في اقتصاد المعرفة ومجتمعها، والتنمية الُمستدامة بوجه عاّم.

يَفترض الدليل العربي المركَّب أّن ُحسـن األداء البحثـي واالبتكاري يتطلَّب بالضرورة بيئة  4-

تمكينيّـة ومناخاً مؤّسسـيّاً واقتصاديّاً واجتماعيّـاً وثقافيّاً ُمتناِغماً مـع العصر الَمعرفي في 

من الُممكن لنتائج 
البحث والتطوير 
ه لدعم  أن توجَّ

جهود االبتكار من 
ناحية، واإلسهام 
في االنتقال إلى 
مجتمع الَمعرفة 

واقتصاده وتحقيق 
التنمية الُمستداَمة، 

من ناحية أخرى

اإلطار المنهجي للمؤّشر العربّي المركَّب للبحث والتطوير واالبتكار شكل رقم 7
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األلفيّـة الثالثة، وبنية تَحتيّة طبيعيـة ومعلوماتية حديثة تَربط ُمخرجـات البحث والتطوير 

باحتياجات المجتمع. 

َهيكل الدليل العربّي ومكّوناته

تتضّمُن الهيكليُّة المختارُة للمؤّشـِر المركَّب للبحِث والتطويِر واالبتكار الشكل (8) عدداً من 

المؤّشراِت والركائِز على النحو التالي:

ينقسُم مؤّشُر البحِث والتطويِر إلى ركيزتَين للمدَخاِت والمخرَجاِت بحسِب مؤّشِر فْراسكاتي  1-

الذي أعّدتُْه منظّمُة التعاوِن االقتصادّي والتنمية (OECD) في هذا المجال، واعتمدتُْه منظّمُة 

اليونسـكو. وبالمثـِل، يتضّمُن المؤّشـُر الفرعيُّ لابتـكار ركيزتَين ، تختـّص الركيزة األولى 

باالبتكار في اإلنتاج وترتبط الركيزة الثانية باالبتكار الُمجتمعي وفق الخيار المنهجي للدليل. 

وفـي حين يتـّم التعامل مع البحِث والتطويِر من ناحيٍة، واالبتـكار من ناحيٍة أخرى، كعمليٍّة 

إنتاجيٍّة تتضّمُن عدداً من الُمدَخاِت والُمخرَجات، فإّن مؤّشـر البيئة السياسـية واالجتماعية 

ن أربع ركائز كما هو موضح في الشكل(8-أ). واالقتصادية والبنية التحتيّة، يتضمَّ

تَنقسم ُمدخاِت البحِث والتطوير إلى أربع ركائَز هي: اإلنفاُق على البحِث والتطوير، والمورُد  2-

البشـرّي (الباحثون والفنيّون والهيئة الُمساِعدة)، ومصادُر تمويِل البحِث والتطوير، ونسبة 

الخّريجين في مجاالت العلوم والهندسة، وفَق تعريِف المعهِد اإلحصائّي لليونسكو. وتنتظُم 

مخرَجاُت البحِث والتطوير في ثاِث فئاٍت هي، النشـُر العلمّي، وإحصاءاُت براءاِت االختراع، 

وميـزاُن المدفوعاِت للُمنتجـاِت عاليِة التكنولوجيا. هذا وقد أضـاف الدليل العربي ركيزتَين 

إضافيّتيـن تقيـس األولى جـودة مراكز البحـث الِعلمي الوطنيـة، وتختّص الركيـزه الثانية 

بمستوى التعاون بين الجامعات والصناعة.

د ُمدخـات االبتكار فـي اإلنتاج، وفق اإلطـار المفاهيمـي للدليل العربـي، إلى أربعة  3- تتحـدَّ

مكّونـات؛ يختّص األّول والثاني منهـا باإلنفاق على البحث الِعلمي واالبتكار في مؤّسسـات 

اإلنتاج الِسـلعي والَخدمي وما تتطلّبه من تمويل اسـتثماري شكل (8- ب). في حين يقيس 

ألّن االبتكار 
الُمجتمعّي يعتمد 

على الُمنتجات 
اإلبداعّية وحجم 

األصول غير 
الملموسة، فإّن 
ُمخرجات اإلبداع 

المجتمعّي تتلّخص 
في متغّيرات مثل 

حجم صادرات 
تكنولوجيا 
المعلومات 

واالّتصاالت، وعدد 
طلبات العالمات 
التجارّية وَحجم 

صادرات الخدمات 
الثقافّية واإلبداعّية

الهيكل اإلجمالّي للبحث والتطوير التجريبّي واالبتكار شكل رقم 8 - أ
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االبتكار والتطوير 
التكنولوجّي

المكـوِّن الثالث نسـبة الباحثين في المؤّسسـات اإلنتاجيـة إلى إجمالي قّوة العمـل البَحثيّة، 

ويسـعي المكوِّن الرابع إلى تقدير َحجم التدفّقات االستثمارية الُمباشرة من العالَم الخارجي 

في مجال التكنولوجيا.

ل عائـد حقوق الملكيـة الفكرية الذي تتقاضاه الشـركات النشـطة في مجـال االبتكار  4- يمثِـّ

قها، أهّم  مقابل اسـتخدام براءات االختراع الخاّصة بها، وعـدد التصاميم الصناعية التي تحقِّ

المؤّشرات الخاّصة بُمخرجات االبتكار في اإلنتاج. كما يتّم تقويم معّدالت االبتكار والتطوير 

فـي العمليّـات اإلنتاجيـة (االبتـكار التكنولوجي) من خـال متغيّر يقيس درجـة تعقيدها 

وتطّورها التكنولوجي، في حين اسـتُخِدم المؤّشـر الّدال على مدى نجاح سياسات التسويق 

فـي الشـركات الصناعية لتأكيـد تميّز ُمنتجاتها وتمايزها بالنسـبة إلى أقرانهـا (ابتكار غير 

تكنولوجي).

يتضّمـن االبتكار الُمجتمعي مجموعة ُمتكاملة ومتنّوعة من المتغيّرات تعكس قدرة المجتمع  5-

واسـتعداده لتنميـة قـدرات البحـث والتطوير وتحقيـق االبتكار فـي العديد من األنشـطة 

المجتمعية؛ وحيث إّن االبتكار يسمح – حال حدوثه – بتساُرع وتيرة التنمية االقتصادية، فإّن 

ارتباطة بأداء قطاعات األعمال واالقتصاد ودْعم االسـتثمار يُعّد أمراً ضروريّاً (شـكل 8-ج). 

ومن هنا تتكّون الركيزة الَفرعية لُمدخات االبتكار الُمجتمعي من مجموعة من المتغيّرات من 

أهّمها المتغيّرات التالية:

التجّمعات المؤّسسية والشراكات االستراتيجية من أجل االبتكار	 

َحجم اإلنفاق على برمجيّات الحاسوب كِنسبة من الناتج المحلّي اإلجمالي	 

نسبة الَعمالة كثيفة الَمعرفة في الخدمات إلى قّوة العمل الكلّية	 

حيـث إّن االبتكار الُمجتمعـي يَعتمد على الُمنتجات اإلبداعية وحْجم األصول غير الملموسـة  6-

(مثـل العامات التجاريـة)، فإّن ُمخرجـات اإلبداع المجتمعـي تتلّخص فـي متغيّرات مثل 

حجم صادرات تكنولوجيا المعلومـات واالتّصاالت، وعدد طلبات العامات التجارية، وحْجم 

يتطلّب االبتكار 
بيئة سياسّية 

وقانونّية ُمالئمة، 
مثل تمّتع الدولة 

باالستقرار 
السياسّي، واحترام 
القانون، وُمواَءمة 

تشريعاته 
لعصر الَمعرفة، 
وتأّثره بكفاءة 
عمل الحكومة 
وفعالّيتها في 
اّتخاذ القرارات 
االستثمارّية 
والتنظيمّية 
والتعليمّية 

والِعلمّية الّداعمة 
النطالق جهود 

البحث والتطوير 
واالبتكار من أجل 

التنمية

مؤّشر االبتكار في اإلنتاج شكل رقم 8 - ب
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صـادرات الخدمات الثقافية واإلبداعية، وعدد األفام الروائية الوطنية كنسـبٍة من السـّكان، 

وإنتاج قطاع الطباعة والنشر كِنسبة من الصناعات التحويلية. 

ـمت ركائز البيئـة التمكينيّة والبنية التحتيّة المؤثِّرة فـي جهودهما إلى أربع ركائز هي:  7- قُسِّ

البيئة السياسـية والتنظيمية، والمناخ االقتصادي االجتماعي، ورأس المال البشري، والبنية 

التحتية الطبيعية والمعلوماتية. وتفيد الدراسات التحليلية أّن نجاح منظومة البحث الِعلمي 

واالبتـكار يتطلّـب بيئة سياسـية وقانونية ُمائِمة مثل تمتُّع الدولة باالسـتقرار السياسـي 

واحتـرام القانـون ومواَءمـة تشـريعاته لعصر الَمعرفـة، وتأثّـره بكفاءة عمـل الحكومة 

وفعاليّتهـا فـي اتّخاذ القـرارات االسـتثمارية والتنظيميـة والتعليميـة والِعلميـة الّداعمة 

النطاق جهود البحث والتطوير واالبتكار من أجل التنمية. كما تشـير هذه الدراسـات إلى 

ارتبـاط نجـاح الدول في مجـاالت البحث والتطويـر واالبتكار بمعـّدالت األداء االقتصادي 

واالجتماعـي، ومـدى تحّقق أهداف التنمية الُمسـتدامة. ومن الُمتّفق عليـه أيضاً، أّن نجاح 

االسـتراتيجيّات الَقوميـة لابتكار يحتاج إلى رأس مال بشـري ُمتعلّم وُمكتِسـب للمهارات 

الَمعرفيـة وبنية معلوماتية حديثة. كما تُسـِهم جهود الحفاظ علـى البيئة الطبيعية وتقليل 

تدهورهـا ومتغيّـرات الصّحة العاّمة والسـّكان في توفيـر مناخ مواكب للبحـث والتطوير 

واالبتكار21.

21 European Commission, The Community Innovation Survey – Homonised Survey Questionaire 

for the CIS,op.cit. 

 OECD (2004) Innovation in the Knowledge Economy – Implication for Education and Learning, 

Center for Education Research and innovation, OECD Publishing, Paris.

 OECD (2002), Frascati Manual – Proposed Standards Practice for Surveys on Research and 

Experimental Development, OECD publishing, Paris.

تحتّل كلٌّ 
من اإلمارات 
والسعودّية 

وقطر الَمراِتب 
األولى الثالث في 
»الدليل العربّي 

للبحث والتطوير 
واالبتكار«، حيث 

تعّدت قيمة 
المؤّشر األّول لتلك 

الدول 60 درجة 
من مائة، في حين 
قت باقي الدول  حقَّ
العربّية معّدالت في 
حدود 50 % أو أقل

مؤّشر االبتكار المجتمعّي شكل رقم 8 - ج
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االبتكار والتطوير 
التكنولوجّي

خامساً: األداء الُمقارن للدول العربّية

تـّم قياس معـّدالت أداء الدول العربية في مجاالت البحـث والتطوير واالبتكار وفق التصميم 

الَهيكلـي للدليل العربي المركَّب للبحث والتطوير واالبتكار22، من خال ِحسـاب مؤّشـرات نحو 

22 دولة عربيّة، واسـتُبعَدت كلٌّ من الصومال و ُجزر القمر للنقص في البيانات الّازمة لتركيب 

الدليل ومؤّشراته الفرعيّة. وبُمراَجعة نتائج تقديرات الدليل ألداء الدول العربية وتحليله، وتوزيع 

مكّوناته الرئيسة بين مؤّشرات كلٍّ من البحث والتطوير، واالبتكار، والبيئة التمكينيّة (المؤّسسية 

واالقتصادية واالجتماعية والسياسـية) والبنية التحتيّة الطبيعية والمعلوماتية، يُمكن استخاص 

عدد من النقاط حول َهيكليّة البحث والتطوير واالبتكار في المنطقة العربية ومعّدالت أداء ُدولها 

على النحو التالي:

تتميّـز ُدول مجلـس التعاون الخليجـي وتتمايز عن أقرانها من الـدول العربية بوجه عاّم؛ إذ  1-

تحتـّل كلٌّ من دولة اإلمارات العربية المتّحدة، والَمملكة العربية السـعودية، وقطر، الَمراتب 

ت قيمة المؤّشـر  األولـى الثاث في الدليل العربـي للبحث والتطوير واالبتكار، حيث تعدَّ

لتلـك الـدول 60 درجة من مائة، في حين حقَّقت باقي الـدول العربية معّدالت في حدود 50 

فـي المائـة أو أقّل. ويُاحظ ايضاً أّن الكويت والبحرين وُعمان قد حصدا  الَمراتب الخامسـة 

والسـابعة والتاسـعة على التوالي. ويعود هذا األداء بشـكٍل أسـاس إلى ارتفاع مسـتوى ما 

تُنفقـه هذه الدول لتوفير البيئة التمكينيّة  االقتصادية واالجتماعية من ناحية، وتطوير البنية 

التحتيّـة مـن ناحية أخرى. كمـا أّن الُمخرجات البحثيّة لهذه الدول قد تأثَّرت بشـكٍل إيجابي 

بوجود كوادر بحثيّة ُمتميّزة من الَعمالة الواِفدة من معظم دول العالَم ومن الدول العربية غير 

النفطيّـة على وجه الخصوص. ومن الُماحظ أيضاً، أّن دول الخليج الثاث األوائل هي الدول 

التـي حقَّقت معّدالت أعلى من المتوّسـط في مجال البحـث والتطوير، في حين حقَّقت باقي 

الدول العربية معّدالت أداء أقّل من المتوّسط أنظر جدول رقم (1). 

حقَّقت اإلمارات الترتيب األّول في مؤّشر البحث والتطوير واالبتكار(بمعّدل 68.5 في المائة)   2-

وبفارِق سـّت نقاط عن الدولة التالية لها وهي قطـر ( بمعّدل 62.2 في المائة).  ويعود هذا 

األداء الُمتميّـز إلـى تفّوقها بشـكٍل كبير عن باقي الـدول العربية في مؤّشـر االبتكار (حيث 

حصلـت على معّدل 72.3 في المائة) وبفاِرق اثَني عشـرة نقطة عن الدولة التالية لها، وهي 

الَمملكة العربية السـعودية التي حصلت على (60.2 في المائـة فقط). كما حقَّقت اإلمارات 

العربيـة المتّحدة مرتبة متقّدمة أيضاً فـي مجاالت البحث الِعلمي والبيئـة التمكينيّة والبنية 

التحتيّة (64.5 في المائة و70.2 في المائة على التوالي).

مثَّلت تونـس وفق الدليل العربي المركَّب للبحث والتطويـر واالبتكار (RDI)، أفضل  3-

أداء علـى مسـتوى الدول غيـر النفطيّة؛ حيث احتلّـت المرتبة الرابعة (بمعـّدل 53.9 في 

المائة) وهو معّدل يفوق كّاً من دولة الكويت وَمملكة البحرين وسلطنه ُعمان. كما حقَّقت 

أداًء ُمتوازِناً في ما يُخص المحاور (أو المرتكزات) الثاثة الرئيسـة الُمنبثقة عن المؤّشـر 

التجميعـي ( حافظـت تونس على ترتيبها المتقّدم على مسـتوى كلٍّ من البحث الِعلمي، و 

االبتكار، والبيئه التمكينيّة االقتصادية واالجتماعية).

22 UNDP, Arab knowledge Indicator,op.cit.

حّققت اإلمارات 
الترتيب األّول 
في »مؤشر 

البحث والتطوير 
واالبتكار«، كما 
حّققت مرتبة 
متقّدمة في 

مجاالت البحث 
الِعلمّي، والبيئة 

التمكينّية، والبنية 
التحتّية، وذلك 

كلّه من شأنه أن 
يدفع األداء المتمّيز 
لإلمارات إلى مزيٍد 
من التطّور والتمّيز
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الدول

العربّية

الدليل المركّب 

للبحث واالبتكار
االبتكارالبحث والتطوير

البيئة التمكينّية 

والبنية التحتّية

المؤّشرالترتيبالمؤّشرالترتيبالمؤّشرالترتيبالمؤّشرالترتيب

168.5164.5172.3270.1اإلمارات

262.2260.8655.2171.2قطر

361.1355.2260.4369.7السعوديّة

453.9646.1555.3663.1تونس

552.9743.71148.4469.6الكويت

651.6547.6357.01151.6لبنان

750.81534.4455.9567.5البحرين

849.11041.1753.0955.7األردن

949.0843.61342.8862.4ُعمان

1047.51633.4951.1762.6المغرب

1145.7448.51440.11347.6مصر

1243.01434.9852.61544.2جيبوتى

1340.01138.81244.61737.1فلسطين

1436.71335.51534.11640.7سورية

1534.31727.91626.21251.1الجزائر

1634.21823.21049.21834.1موريتانيا

1733.2942.81723.72029.9اليمن

1831.51237.21823.21932.1السودان

1929.61916.31923.11054.0ليبيا

2024.02014.32014.31446.7العراق

حقَّق لبنان معّدالت أداء متّزنة على األصعدة كافّة، حيث احتّل المرتبة السادسـة في الترتيب  4-

العـاّم (بمعـّدل 51.6 في المائـة). كما جاء كدولة ثالثـة في ترتيبه ضمن ِمحـور االبتكار، 

وبمعّدل 57 في المائة. بيد أّن أداءه الُمتواضع في مؤّشر البيئة التمكينيّة والبُنية التحتية التي 

احتّل بها المرتبة الحادية عشـرة، قد أسـهم في عدم قدرته على الُمنافسة على مرتبة متقّدمة 

في سلّم أولويّات األداء البحثي واالبتكاري. 

يمكـن تصنيف الدول العربية - وفق الدليل العربي المركَّب للبحث والتطوير واالبتكار-  5-

إلى ثاث مجموعات ُمتجانسة أو ُمتقاربة األداء.

 المجموعـة األولى: تضّم اإلمارات وقطر والسـعودية وتونس والكويت ولبنان. و هي 	 

مجموعة حقَّقت مؤّشراً تجميعيّاً فوق المتوّسط (معدل يزيد عن50 في  المائة).ومن ثّم 

فإنّها تحتاج إلى ُمراجعة وتحديث للسياسات الِعلمية والتكنولوجية فقط.

حّققت تونس 
وفق »الدليل 

العربّي المرّكب 
للبحث والتطوير 
واالبتكار« أفضل 
أداء على مستوى 
الدول العربّية غير 

النفطّية، حيث 
احتلّت الَمرتبة 
الرابعة، بمعّدل 

53.9 في المائة، 
وهو معّدل يفوق 
كاّلً من الكويت 

والبحرين وسلطنة 
ُعمان

الدليل العربي للبحث والتطوير واالبتكار »ترتيب الدول العربّية« جدول رقم 1

ر من (0-100) بهدف الُمقاَرنة. *تّمت معايرة أو تطبيع قيمة المؤّشر ليقدَّ



317مؤّسسة الفكــر العربـي

ث
ثال

 ال
صل

لف
ا

االبتكار والتطوير 
التكنولوجّي

 المجموعـة الثانية: تضـّم البحرين واألردن و ُعمان والمغـرب ومصر وهي مجموعة 	 

حقَّقـت مؤّشـراً تجميعيّاً متوّسـطاً أو أقّل بقليل( معـّدل األداء يتراوح مـن 45 إلى 50 

في المائـة). وهي مجموعة تحتاج إلى ُمراجعة حزمة السياسـات الِعلمية والتكنولوجية 

والتوّجهـات اإلنمائية من أجل تحسـين مسـتويات األداء وُمعالَجـة جوانب القصور في 

الخطط والبرامج التنفيذية.

المجموعـة الثالثة: تضّم الدول العربيـة ذات األداء الُمتواضع في مجال البحث الِعلمي 	 

واالبتـكار، ومن ثَـم فإنّها تتطلَّب إعادة النظر في الرؤى واالسـتراتيجيّات وإعادة َهيَكلة 

منظومتهـا البحثية والتكنولوجيـة. ويُاَحظ أّن معظم هذه المجموعة -  مثل فلسـطين 

وسـورية واليمـن وليبيا والعراق -  تعانـي من تقلّبات اقتصاديـة و اجتماعية وظروف 

سياسـية وأمنية ُمعرِقلة للتنمية، وهو ما يؤثّر بشـكٍل سـالِب على جهود البحث الِعلمي 

واالبتكار.

علـى الّرغم من حصول مصر على المرتبة الرابعة في سـلّم أولويّات محور البحث والتطوير  6-

بعـد اإلمـارات وقطر والَمملكة العربية السـعودية، أسـَهم تراُجع أدائها فـي مجال االبتكار 

(حصدت المرتبة الرابعة عشرة بين الدول العربية)، وعدم نجاحها في توفير البيئه التمكينيّة 

الُمائِمة وتطوير البنية التحتيّة الحديثة (حصدت المرتبة الثالثة عشـرة بين الدول العربية) 

في تراجعها إلى الدولة الحادية عشرة على المستوى العربي. 

سادساً: الدول العربّية بعيون دولّية

 أَطلـق برنامـج األُمـم المتّحدة اإلنمائي باالشـتراك مع مؤّسسـة محّمد بن راشـد آل مكتوم 

ـر سبعة  ـر المعرفة العالَمي في تشـرين الثاني (نوفمبر) 2017. ويتضّمن المؤشِّ للمعرفة مؤشِّ

َمحاور رئيسـة تُسِهم في إنتاج المعرفة ونشرها ودعم انتقال الدول إلى اقتصادها وهي: التعليم 

قبـل الجامعي، والتعليم التقني والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير واالبتكار، 

واالقتصاد، وتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت، والبيئات التمكينية23.

ـر المعرفة العالَمي بقياس المعرفة على المسـتوى العالَمي واإلقليمي والوطني  ويُعنى مؤشِّ

كمفهـوٍم شـامل وثيق الصلـة بُمختلف أبعاد الحياة اإلنسـانية الُمعاصرة، وصياغتة في سـياق 

ُمقاَربة مفاهيمية وَمنهجية ُمتكاِملة ُمتناِسقة تَعتمد على توّجَهين رئيَسين:

االسـتناد إلى رؤية فكرية تؤكِّد تازميّة المعرفـة والتنمية، لتتحّول الدول بمقتضاها من 	 

منظـور التنمية الُمعتِمدة على الَمـوارِد الماّدية والطبيعية إلى تنمية قائمة على المخزون 

المعرفـي واسـتخدامه في تطوير الُنظـم االقتصاديـة واالجتماعية و الثقافيـة، لتُصبح 

المعرفة في هذا اإلطار أساساً لتحقيق التنمية الشاملة و االحتوائية والُمستدامة.

 تبّنـي المفهوم الواِسـع للمعرفة، كإطار مركَّب ُمتعّدد األبعاد، يُمكن أن يتجلّى بأشـكاٍل 	 

متعّددة عبر عدٍد من القطاعات الُمترابطة هي التعليم بمختلف مراحله، البحث والتطوير 

واالبتكار واالقتصاد والتكنولوجيا وغيرها. وهذا التوّجه من شأنه أن يُكرِّس نظرة نَسقيّة 

في التعامل مع المعرفة تؤّدي إلى مفهوٍم أكثر عمقاً، وتأخذ في اعتبارها ُمعالَجة الفجوات 

الَمعرفية بين القطاعات وفي داخلها.

23 UNDP, Global knowledge Index 2017,op.cit.

ُيعّد أداء الدول 
العربّية متواضعًا 
في مجال البحث 

والتطوير واالبتكار 
بشكٍل عاّم، عند 

مقارنته بباقي ُدول 
العاَلم، إذ حصلت 

الدولة العربّية 
األفضل أداًء 

(السعودّية) على 
الَمرتبة 36 عالمّيًا، 
ر  وبمعّدل آداء يقدَّ
بنحو 30 %، في 

حين حّققت الدول 
العربّية األقّل 

أداء (موريتانيا) 
الَمرتبة 125 

عالمّيًا وبمعّدل أداء 
12.2 % فقط
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ر العالَمي للمعرفة، ُجمعت البيئات التمكينيّة  في قطاٍع (أو  بناًء على التصميم الَهيكلّي للمؤشِّ

محـور)  منفصل يغّذي باقي القطاعـات الُمنِتجة أو الّداعمة لتنمية المخـزون الَمعرفي، ومن ثَّم 

ارتكـز الدليل العالَمـي للبحث والتطوير واالبتكار على مرتكزين رئيسـيين هما البحث والتطوير 

واالبتكار بشقيه اإلنتاجي والمجتمعي وبُغية دعم العمق التحليلي للمؤشرات، فقد تم مقارنه نتائج 

دليل البحث والتطوير واالبتكار الذي يمثل أحد قطاعات المؤّشـر العالَمي  للمعرفه مع المؤّشـر 

الدولي لابتكار (GII) كمرجعية ُمعتمدة لقياس قدرة البلدان و المجتمعات في مجال االبتكار24.

الدول العربّية في الدليل العالَمّي للبحث والتطوير واالبتكار

 (RDI)برصـد وضعيـة الدول العربية فـي الدليل العالَمـي للبحث والتطويـر واالبتكار

ُمقارَنًة بأدائها في المؤّشر الدولي لابتكار(GII)، يُمكن قراءة النقاط التحليلية التالية:

يُعـّد أداء الـدول العربيـة متواضعاً في مجال البحـث والتطوير واالبتكار بشـكٍل عاّم، عند  1-

مقارنتـة بباقـي دول العالَـم؛ إذ حصلـت الدولـة العربية األفضـل أداًء ( الَمملكـة العربية 

ر بنحو (30) في المائة، في  السـعودية) علـى المرتبة رقم (36) عالَميّاً،  وبمعّدل أداء يقـدَّ

حيـن حقَّقت الدول العربية األقـّل أداًء (موريتانيا) المرتبة رقم (125) عالَميّاً، وبمعّدل أداء 

ر بنحو (12.2) في المائة فقط. ومن ثَـّم فإّن األمر يتطلّب بذل جهود إضافية لارتقاء  يُقـدَّ

بـاألداء البَحثي العربي من ناحية، وإتّباع سياسـات من شـأنها تعزيز قـدرات االبتكار في 

اإلنتـاج واإلبداع الُمجتمعي، من ناحية أخرى. بيـد أّن النجاح في تحقيق هذا الهدف يتطلّب 

مشـروعاً عربيّاً قوميّاً تدعمه اإلرادة السياسية، والقبول المجتمعي، وتطوير خطط طموحة 

للتنمية الُمستدامة.

حقَّقت ُدول مجلس التعاون الخليجي ( السعودية واإلمارات وقطر) أفضل معّدالت أداء بحثي  2-

وابتكاري، حيُث َحصدت ترتيباً دوليّاً من (36) إلى (38)، ومعّدالت أداء تقترب من (30) في 

المائة. وتوضح النتائج أّن كّاً من الجزائر وتونس ولبنان والمغرب حّققت معّدالت متوّسطة 

لـأداء تتـراوح من (20) إلى (25) في المائة،  واحتلّت ترتيبـاً دوليّاً  بين (55) و(70)  من 

إجمالي 131 دولة. أّما باقي الدول العربية، فقد تراوح ترتيبها من (80) إلى (125)، وبقيمة 

مؤّشر تقّل عن (20) في المائة.

ـن مستوى أداء الدول العربية بوجه عاّم في الدليل العالَمي للبحث والتطوير ُمقارنًة  3- تحسُّ

ـن ترتيب الَمملكة العربية السعودية -  بالمؤّشـر الدولي لابتكار (GII) لعام2017. إذ تحسَّ

على سبيل المثال- من الدولة رقم (55) إلى الدولة رقم (36) في سلّم أولويّات البحث الِعلمي 

واالبتكار. كما ارتفع ترتيب مصر من (105)  إلى (101).

سابعاً: الُخالصة والتوصيات

تشـير نتائـج تطبيق الدليـل العربّي الُمركَّب للبحـث والتطوير واالبتـكار لعام 2016،  

والدليـل العالَمـّي لعـام2017، والتقارير والمؤّشـرات الدوليّة ذات الصلة، إلـى أّن أداء الدول 

العربيـة فـي مجال البحـث والتطوير واالبتـكار ال يزال دون المسـتوى المأمول الـذي يؤّهلها 

للُمنافسة على المستوى العالَمي.

24 Dutta, soumitra, B.Lanvin and W. Vincent (2014) The Global Innovation Index 2014 – The 
Human Factor in Innovation, op.cit.
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االبتكار والتطوير 
التكنولوجّي

فالمنطقة العربية من أقّل الَمناطق إنفاقاً على البحث والتطوير، وتشـكو من نقٍص في أعداد 

ن الِنسبي في مجال البحث والتطوير،  الباحثين، ُمقارنًة بالدول المتقّدمة. وعلى الّرغم من التحسُّ

ال زالت مؤّشـرات االبتـكار في اإلنتاج واالبتكار الُمجتمعي دون المسـتوى المرغـوب وأقّل أداًء 

مـن العديد من ُدول العالَم. كما تُشـير النتائج التحليلية إلى قصوٍر في مـا توفِّره الدول العربية 

من بيئة تمكينية ومناخ مؤّسسـي وسياسـي واقتصادي واجتماعي وثقافي ُمائِم لتنفيذ أنشطة 

البحـث الِعلمـي واالبتكار. ويفرض هذا األمـر على الدول العربية بْذل مزيـٍد من الجهود لتوفير 

الدعم الماّدي الّازم، وتعزيز قدرات رأس المال البشري، وصياغة السياسات الرامية إلى تطوير 

ُمنتجات وعمليّات وأسـاليب ونُظم ابتكار بشـّقيها اإلنتاجي والمجتمعي، واستكمال جهود دعم 

ُمخرجات البحث والتطوير، وبخاّصة النْشـر الِعلمي وبراءات االختراع، بهدف االرتقاء بمنظومة 

البحث والتطوير واالبتكار بمرتكزاتها المختلفة.

وعلى الّرغم من التحّسـن النسـبي في أداء الدول العربية في مجال البحث الِعلمي والتطوير 

من خال دعم مدخاته واالرتقاء بجودة ُمخرجاته والسـعي إلى توفير بيئته التمكينية، ما زالت 

تحتـّل مرتبـة متأّخرة في مؤّشـرات االبتكار بأنواعـه المختلفة. ويعود ذلك في األسـاس إلى أّن 

قة  ب مجتمعاً معرفيّاً قادراً على إحداث النقات النَّوعيـة الُمنِتجة لابتكار والُمحقِّ االبتكار يتطلَـّ

النعكاسـاتة التنموية. وهو أمٌر يتطلَّب رؤيًة ُمسـتقبلية أكثر عمقاً، وخططاً اسـتراتيجية تتّسـم 

باالتّسـاق والشـمول، وسياسـات ُمتراِبطة وُمتكاملة ذات تأثيٍر مجتمعي، وهـو ما يصُعب على 

الدول العربية تحقيقة في ظّل األوضاع الرّاهنة.

لكّن ضعف المسـتوى العاّم على المسـتوى العربي يجب أاّل يُخفي النجاحات النسـبيّة التي 

بـدأت تتحّقق في المنطقة، وخصوصاً في ُدول الخليج العربي، مثل اإلمارات والسـعودية، التي 

حقَّقـت نتائج جيّدة في مجـاالت البحث الِعلمي والتطويـر والبيئات التمكينيّـة والبنية التحتيّة 

الماّديـة والمعلوماتيـة. في المقابـل، اليُمكن الحديث عـن األداء العربي مـن دون الوقوف عند 

مجموعة دول عربية تعيش في الوقت الرّاهن مشكات سياسية واقتصادية واجتماعية، وأوضاعاً 

أمنية صعبة، تؤثّر قطعاً في حجم اإلنتاج البحثي والُقدرات االبتكارية، مثلما هو الحال أيضاً في 

القطاعات األخرى.

مـن ناحية أخرى، يفيد تقرير اليونسـكو للعلوم لعام 2015 إلـى أّن ” هناك وعياً متزايداً 

لوجود حاجة لبيانات يُعتمد عليها لُمتابَعة أنظمة البحث الِعلمي واالبتكار الَقومية، واستخدامها 

في تطوير السياسـات ذات الصلة“. وقد نتَج عن تزايد هذا الوعي إنشـاء عدٍد من الدول َمراصد 

للعلـوم والتكنولوجيا، ومن بينها مصر واألردن ولبنان وفلسـطين وتونس. بيد أّن ذلك ال يخفي 

عـدم اكتمال البيانات اإلحصائية للمؤّشـرات الرئيسـة للبحث الِعلمي واالبتكار؛ إذ تشـهد الدول 

العربية – على سـبيل المثال – نقصاً واضحاً في المسـوح الوطنية للبحث الِعلمي واالبتكار في 

المنشـآت االقتصادية (Community Innovation Surveys)، حيث لم يتسـنَّ توفيرها إاّل على 

مستوى مصر والمغرب فقط، ما أثَّر سلباً على بناء الدليل العربّي للبحث والتطوير واالبتكار. 

ومـن المؤكّد أّن القصور فـي توافر البيانات واإلحصاءات والمؤّشـرات التحليلية الجديرة بالثقة 

للقياس الُمقارن في مجال العلوم والتكنولوجيا، ستنتُج عنه صعوبة في صياغة سياسات ابتكار 

فّعالة وُمواكِبة لعصر المعرفة وداِعمة للتنمية الُمستدامة.

تؤكّد نتائج المسوح اإلحصائية في مجال االبتكار، وعلى وجه الخصوص الدراسات التحليلية 

لمعهـد اإلحصـاء التابـع لليونسـكو في العـام 2013، أّن هناك نحـو (50 %) مـن االبتكارات 
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تحُدث خارج نطاق أنشـطة البحث الِعلمـي والتطوير25. ومن ثَم يجب أن يأخذ متَّخذ القرار هذه 

الظاهرة في الحسـبان عند صياغة سياسـات العلوم والتكنولوجيا الوطنية. يُضاف إلى ما سبق، 

أّن االسـتراتيجيّات الوطنية للبحث ولابتكار يتعيَّن أن تسـعى إلى إحداث التوازن المطلوب بين 

هة لحّل مشكات وطنية وتلك الدولية أو بين العلوم األساسية والتطبيقية، أو بين  البحوث الموجَّ

توليد معرفة جديدة أو معرفة قاِبلة للتسـويق، مع األخذ في االعتبار أّن العلوم األساسية والعلوم 

التطبيقيـة مرتبطتان ويعتمـد كلٌّ منها على اآلخر، ومـن ثَم فإنّهما يتكامـان في توفير حلول 

ابتكاريـة للتحّديات اإلنسـانية على طريق التنمية الُمسـتدامة؛ بيد أّن هذا األمـر يتطلّب صياغة 

حزمة ُمتكاملة وُمتناغمة من سياسات دعم البحث الَعلمي واالبتكار وتطويره.

أخيـراً، فـإّن الدول العربية بوجٍه عاّم، ما زالت تُعاني من االختال الَهيكلي الُمزمن في مجال 

البحـث الِعلمي واالبتـكار الُمتمثِّل في ضعف الصلة والقصور في ُسـبل التعـاون بين قطاعات 

ـلعي والَخدمي ومؤّسسـات المجتمع المدني من جانب، والمؤّسسات الُمنِتجة للبحث  اإلنتاج السِّ

الِعلمي واالبتكار والناشطة في مضمار تطوير الَمعارف ونَْشرها، من جانب آخر. وهو أمر يتطلّب 

تبّني سياسات غير تقليدية، وُمراَجعة إنجازات الدول الّناشطة في مجال البحث الِعلمي واالبتكار 

في هذا المجال.

تقرير اليونسكو للعلوم حّتى عام 2030، م س.  25
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يتناول هذا الفصل تحليالً مسهباً لجوانب ُمتكاملة من منظومة االبتكار وآليّات االستفادة 

المثلى منها، فيعرض بدايًة ألهّمية البيئة المواتية واإلرادة السياسـيّة والتشريعات الحديثة 

زة للقدرات والَموارِد، وصوالً إلى تقديم نماذج االبتكار الهادف إلى دفْع عمليّة التنمية  المحفِّ

وتعزيـز ريادة األعمال والُمبـادرات الجامعيّة إلعداد جيٍل مـن المختّصين في هذا المجال 

الحيوّي لبناء اقتصاد الَمعرفة. وفي السـياق عينه، يُعالج الفصل مسـألة نقل التكنولوجيا 

وآليّاتها والُفرص التي تتيحها ديبلوماسيّة الِعلم وأثرها على الصعيد العربّي واإلقليمّي.   

يبيّـن هذا الفصـل أهّمية االرتقاء بإسـهامات القطاعـات الُمرتِكزة علـى المعرفة في 

االقتصـاد عبر تطويرها ورفْع نصيبها من القـوى العاملة إلى معّدالٍت قريبة من تلك التي 

قتها الدول المتقّدمة، وذلك من خالل ُمقاربات انتقائيّة تتّسـم بتحقيق نتائج ملموسة  حقَّ

خالل أزمنة قياسـيّة، يفرضها بالضرورة االقتصاد العالَمّي الُمعولَم والتنافسـّي، بدالً من 

األنشـطة االقتصاديّة التي تُفرط باعتمادها على المصـادر الطبيعيّة وعلى الريع بدالً من 

اإلنتاج. 

ص فيه أيضـاً حيٌّز للدور الُمتنامـي للذكاء االصطناعـّي والروبوتات، وآثار  كمـا ُخصِّ

الُمنتجـات والعمليّـات والسياسـات واالسـتراتيجيّات التي ينبغـي اتّباعهـا للتعامل مع 

مـا يحصل من تطّورات ُمتسـارعة في هـذا المضمار. وخلص الكالم فـي هذا اإلطار إلى 

ضـرورة تجنُّب الدول العربيّة تجارب سـابقة غير ُمجدية، وذلك كونهـا قد ارتكبت خطأ 

منذ استقدام الحواسيب المكتبيّة والشـخصيّة في سبعينيّات القرن الماضي وثمانينيّاته، 

وانتشار اإلنترنت والهواتف الذكيّة، بحيث أصبحت سوقاً استهالكيّة للمعّدات والبرمجيّات 

مة والمعلَّبة في ُمجملها خـارج المنطقة، وأصبح التنافس  والتطبيقـات الُمبتَكرة والمصمَّ

ُمقتِصـراً على االسـتخدامات السـلبيّة واالجتماعيّة على حسـاب االسـتخدامات اإلنتاجيّة 

والِعلميّة والثقافيّة، مع بعض االستثناءات.

مـن هنـا الدعوة إلى ضرورة بـذل اهتمام كبيـر بالبحث والتطوير ورعايـة الباحثين 

فـي مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت، بعاّمـة، والذكاء االصطناعّي والروبوتات 

بخاّصـة، لكونهـا مجـاالت ُمبتَكـرة تمثّـل ضـرورات حيويّـة علـى الصعـد الُمجتمعيّة 

واالقتصاديّـة، وفي مضمار التعليم؛ وقد تضّمن ذلك مطالَبة البلدان العربيّة أيضاً بالعمل 

على توفير األجواء التمكينيّة لتطوير الُمنتجات والتطبيقات التي تخدم مجتمعات المنطقة 

مقّدمة
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وتخلق فرصاً جديدة للعمل، وخصوصاً بين الشباب. وانسجاماً مع هذه الغاية، كان هناك 

اقتراح بصياغة سياسـات وطنيّة للذكاء االصطناعّي تتـّم متابَعة تنفيذها من خالل آليّات 

وطنيّة ُمناِسبة.

من أبـرز ما تناوله هذا الفصل أيضاً، اآلثار التنمويّة لبـراءات االختراع كونها أحد أهّم 

نواتـج البحـوث واالبتكار؛ بحيث اسـتعرَض بإيجاز أنظمـة الملكيّة الفكريّـة والقوانين 

واالتّفاقيّـات الثنائيّة والدوليّـة ذات الصلة، وأَدرج بعض األمثلة فـي إدارة قضايا الملكيّة 

الفكريّة، فضالً عن عرٍض ألهّم المؤّشـرات المتعلّقة ببـراءات االختراع في العالَم العربّي، 

وذلك بهدف ُمساعدة مجتمع البحث الِعلمّي العربّي وصانعي القرار والّساسة في بناء رؤية 

واضحة يُمكن أن تُسـاعد، ولو بقدٍر يسـير، على وضع سياسات الملكيّة الفكريّة الوطنيّة 

التي تخدم األهداف التنمويّة للدولة وِحماية مصالحها االقتصاديّة وصّحة مواطنيها. وقد 

تـّم التنويه بأهّميـة َدور مثل هذه السياسـات، التي تحترم القوانيـن واالتّفاقيّات الدوليّة 

عة لالستثمار، واستقطاب الشركات متعّددة الجنسيّات، وإن  الموقَّعة، في خلْق بيئة مشـجِّ

كان األمر يشكِّل ُمعاَدلة صعبة، بخاّصة على الدول النامية التي ليس لها نصيب كبير في 

براءات االختراع، على الّرغم من تنّوع َمصادرها الطبيعيّة والتراثيّة والثقافيّة. 

في ما يتعلّق بتحفيز التعاون في مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ضمن البلدان 

العربيّة وبينها ومع دول العالَم، ورعايته، وعلى األخّص مع الدول األوروبيّة، تّمت اإلشارة 

إلـى عدم تحقيق الدول العربيّة نجاحاً كبيراً في إدماج مجتمع األعمال من ضمن بَرامجها 

البحثيّـة واإلنمائيّـة، ومـا أّدى إليه ذلك من انعـدام الثقة بين األكاديميّيـن والعاِملين في 

رر الذي ألَحقه بـكال الطرفَين، والُفرص الضائعة على الباحثين  قطاعـات االقتصاد، والضَّ

لالنخراط بمنظومات وشـبكات بحثيّة متقّدمة، والقيام بأدواٍر محوريّة فيها وتكريسـها 

لخدمة التنمية العربيّة وُمجابهة التحّديات المجتمعيّة.

وعليه، بلور هذا الفصل اإلجراءات الكفيلة بتحقيق اسـتفادة أشـمل وأعمق من النِّتاج 

الَمعرفـّي المحلّي واإلقليمـّي والدولّي من خالل بَرامج واضحة الَمعالم والغايات، تُشـرِك 

مجتمـع األعمـال وقطاعـات االقتصاد الُمختلفـة بترجمة ُمخرجـات البحـث الِعلمّي إلى 

ُمخرجات لها آثار ملموسـة وإيجابيّة على أنشـطة التنمية الُمستداَمة، وبخاّصة ما يتّصل 

منها باالحتياجات األساسيّة لبلدان المنطقة من طاقة وأمٍن مائّي وغذائّي. 
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»المعرفة اإلنسانّية معرفة ُمقاَرنة...«

قراءة في نْقل التكنولوجيا والدبلوماسّية الِعلمّية

د. منيف رافع الزعبي
خبير وُمستشار في سياسات العلوم والتكنولوجيا – األردن

»المعرفـة اإلنسـانّية معرفـة ُمقاَرنـة، فنحـن ال نعرف الشـيء في حـدِّ ذاته،

بل نعرفه في عالقته بشـيء يُشـبهه وآخر يختلف عنه« )عبد الوّهاب المسيري(.

فضالً عن الظّروف الّسياسـيّة العاِصفة التي تعيشـها الدول العربيّة منذ نهاية العام 2010، 

وانطـالق ما ُسـّمي بالّربيـع العربي، أّدى عـدم قدرة الـدول العربيّة على تحقيـق ُمعّدالت نمّو 

اقتصادي ُمرتفعة منذ مّدة ليسـت بالقصيرة إلى تفاقُم ُمشـكلتَي الفقـر والبطالة، وبخاّصة في 

ـكان في هذه الدول1، كما تأثّرت االقتصادات العربيّة  أوسـاط الّشـباب الذين يُشّكلون أغلبيّة السُّ

ابتداًء من العام 2015 بعدٍد من العوامل األخرى التي أضعفت النمّو، من أهّمها: تباطؤ االقتصاد 

العالَمّي، واسـتمرار االتّجاه الهبوطي ألسـعار النفط، والتي فَقدت في العام 2015 نحو49 في 

لة خالل العام 2014 2. المئة من قيمتها المسجَّ

يتطلّـب التّصّدي لهذه التّحّديـات القيام بإصالحات َهيكليّة في قطاعـات عّدة أهّمها التعليم 

لت الـدول العربيّة نحو 0.686 نقطة على مؤّشـر  )أو تطوير رأس المال البشـري(، حيث سـجَّ

التنمية البشرية3 خالل العام 2015. وهي بذلك تُصنَّف مع مجموعة الدول ذات التنمية البشريّة 

المتوّسـطة، وذلك على الّرغم مّما حّققه معظمها من إنجازات بنيويّة بشـكٍل أسـاس، وتعليميّة 

واجتماعيّة واقتصاديّة مهّمة منذ ستينيّات القرن العشرين، ُمعتمدًة بذلك بشكٍل رئيس على عوائد 

الّنفـط، فضالً عن الصناعات االسـتخراجيّة، بخالف النفطيّة، والصناعات ُمتوّسـطة/ منخفضة 

التكنولوجيا، والسياحة، وتحويالت الُمغتربين من أبنائها بالعمالت الّصعبة.

وخـالل الفتـرة نفسـها، لـم يُكـن هنـاك إسـهاٌم كبيـٌر لقطـاع العلـوم والتكنولوجيـا 

واالبِتـكار)Science, Technology and Innovation (STI، وأدواتـه الُمختلفـة فـي التنمية 

عمومـاً، والّنمو االقتصادي وقطاع األعمال في الدول العربيّة على وجه الخصوص. بينما نجحت 

دوٌل عّدة في العالَم خالل العقود الخمسـة األخيرة في توظيـف أدوات البحث الِعلمّي والتطوير 

التكنولوجّي واالبِتكار لإلسهام في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة مثل اليابان، وكوريا 

الجنوبية، وماليزيا، والهند، على سبيل المثال. 

عدنان بدران ومنيف الزعبي، »الدول العربية«، في: تقرير اليونسكو للعلوم 2010: مجموعة باحثين، باريس، اليونسكو،   1

2010، ص 251.

العربّي  الصندوق  الكويت،  الموّحد،  العربّي  التقرير االقتصادّي  االقتصادّي واالجتماعّي،  العربّي لإلنماء  الصندوق   2

.  viص  ،2016 واالجتماعّي،  االقتصادّي  لإلنماء 

برنامج األمم المتّحدة اإلنمائّي، تقرير التنمية البشريّة، نيويوك: بَرنامج األُمم المتّحدة اإلنمائّي، 2015.  3
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فـي الوقـت الحاضر، تظهـر الحاجة أكثر ِمن أّي وقـت مضى إلى ضـرورة االهتمام بقطاع 

العلوم والتكنولوجيا واالبِتكار في الدول العربيّة، كقطاٍع استراتيجي له َدور مفصلي في تحقيق 

سياسـات التنميـة، وبناء اقتصاٍد َمتيـن. هذا فضالً عـن َدوره في دفْع عجلة االبِتـكار والتطّور 

التكنولوجي، واإلسـهام في رفْع القدرات التنافسـيّة للقطاعات االقتصاديّة العربيّة، وخلْق فُرص 

عمل ألفواج الخّريجين من الجامعات، وضمان انخراط االقتصادات العربيّة في دوائرها اإلقليميّة 

والعالميّـة. وذلك لما للعلوم من عوائد ُمجدية تتمثّل في تطوير تقنيّات جديدة وُمنتجات أفضل، 

بل وتتجاوز ذلك إلى زيادة اإلنتاجيّة الكلّية لعناصر اإلنتاج األخرى، من رأس مال بشري، ورأس 

مال ماّدي، وَموارِد طبيعيّة. وبالتالي اإلسـهام في التنمية االقتصاديّة واالجتماعيّة، وتحديداً في 

فضاء ريادة األعمال، وهذا محور اهتمام هذه الورقة.

تتناول الورقة بإيجاز، ُمعالَجًة ناقدًة للنظام البيئي للعلوم والتكنولوجيا واالبِتكار في الدول 

العربيّة من ناحية السياسـات والمؤّسسـات والتشـريعات. ومن ثّم تعرض باختصار، مدخالت 

منظومـات البحث الِعلمّي ومخرجاتها في الـدول العربيّة تمهيداً لتحليل منظومات االبِتكار لتلك 

الدول ومؤّشـراته، بما في ذلك اسـتعراض السياسـات التي ُوضعت لتعزيز االبِتكار الهادف إلى 

ريادة األعمال. وتتطرّق الورقة بعد ذلك إلى آليّات نقل التكنولوجيا والتشريعات ومؤّسساتها ذات 

العالقة. كما تُعالج، بإيجاز، مسـألة الدبلوماسيّة الِعلميّة، والتّوّجهات الرامية إلى تمتين الُقدرات 

الِعلميّة والتكنولوجيّة من خالل الُمبادرات ذات العالقة. وتنتهي إلى بعض التوصيات التي تمكِّن 

صاحـب القرار من إطالق الُمبـادرات الُمالئمة لالرتقـاء باألنظمة البيئيّة للعلـوم والتكنولوجيا 

واالبِتكار من أجل التنمية االقتصاديّة واالجتماعيّة وريادة األعمال في الدول العربيّة.

1- النظام البيئي للعلوم والتكنولوجيا واالبِتكار)STI Ecosystem( في 
الدول العربّية: السياسة والسياسات

ترتبـط التوّجهات الّسياسـيّة في الدول كافّة بعوامل مختلفة محلّيّـة وإقليميّة ودوليّة. وتُعدُّ 

التنميـة االقتصاديّـة واالجتماعيّـة، وتحقيقهما، أحـد أهداف الّنظام السياسـي فـي الدولة. أّما 

السياسـات، فهي ما يُرسم ِمن ِقبل صانع القرار في القطاعات المختلفة لتحقيق الغاية الّسابقة، 

واألصـل فيها أن تكون ثابتة وَمبنيَّة على نهج ِعلمّي، وأن تُراَجع َدوريّاً، وأن يكون نجاحها قابالً 

للقيـاس. وفـي العديد ِمن الدول، ومنهـا الدول العربيّة، ينشـغل ُصّناع القرار بأمور الّسياسـة 

المحلّيّة واالقتصادية والشأن العاّم، بما في ذلك الشؤون االنتخابيّة والبرلمانيّة، وانتهاًء بالقضايا 

اإلقليميّـة والدوليّة. وأحيانـاً كثيرة يكون ذلك على حسـاب إعطاء األولويّة للّسياسـات الوطنيّة 

)بمـا في ذلك السياسـة الوطنيّـة للعلوم والتكنولوجيـا واالبِتكار(. ولذلك، فهناك هّوة سـحيقة 

على المسـتوى الوطني في الدول العربيّة بين ُصّناع القرار الّسياسـي والجماعة الِعلميّة4، فنمط 

التفكير السياسـي بالُمجمل قصير المَدى، شـعبوّي الطابع، في حين أّن العمل في مجال البحث 

الِعلمّي يتطلّب صبراً ووقتاً طويالً وتكلفة ماديّة، ونتائجه قد ال تكون َملموسـة بشـكٍل مباشـر 

للجمهور. ولذلك ليس ِمن الّسـهل إقناع الّسياسـيين بأهميّة العلوم، واإلنفاق عليها، وبالمحّصلة 

توظيفها لغايات تحقيق النمّو االقتصادي و/أو لتحقيق التنمية الشاملة الُمستدامة.

لإلحاطة بمفهوم الجماعة الِعلميّة، يُمكن ُمراجعة: ساري حنفي وريفاس أفانيتس، البحث العربّي ومجتمع المعرفة،   4

بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2015، ص 19.

تدّل المؤّشرات 
على عدم نجاح 

معظم الدول 
العربّية في توليد 
التكنولوجيا، وهو 
األمر الذي يحتاج 

إلى فترة زمنّية 
طويلة واعتمادات 

مالّية ضخمة 
وجهود علمّية 

استثنائّية، ولذلك 
ال بّد من استيراد 
المعرفة ونقلها
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1-1 العلوم والتكنولوجيا واالبِتكار في العالَم العربّي: أهمّية اإلرادة السياسّية

لم يُجب ما تّم ذكره سـابقاً عن السؤال المطروح، وهو: لماذا يجب أن تتبّنى أّي دولة سياسًة 

)policy( وطنيّة للعلوم والتكنولوجيا واالبِتكار وتتبّناها في الَمقام األّول؟ وما الهدف ِمن هكذا 

سياسة؟ 

لإلجابة عن هذه األسئلة، نستشهد بمثاٍل ِمن ماليزيا، التي أعلن رئيس وزرائها األسبق مهاتير 

محّمد في العام 19915 أّن بالده ستسـَعى لالرتقاء إلى مسـتوى الـدول الُمتقّدمة اقتصاديّاً مع 

حلول العام 2020 )وهو ما ُسّمي الحقاً بالرؤية 2020 أو Wawasan 2020(، وقد مثَّلت العلوم 

والتكنولوجيا أداًة رئيسـة مّكنت ماليزيـا ِمن تحقيق تقّدٍم ِعلمّي وتكنولوجـّي يفوق التّوقّعات، 

محّققًة، إلى حدٍّ كبيٍر، رؤية »مهاتير«. والدليل على ذلك أّن صادرات ماليزيا اليوم من المنتوجات 

عالية التكنولوجياHigh Technology Products تفوق ما قيمته 56 مليار دوالر سـنويّاً ُمقابل 

ما قيمته 85 مليون دوالر سنويّاً )2016)6 في بلٍد كاألردن على سبيل المثال. وعلى الّرغم من أّن 

نسبة كبيرة ِمن صادرات ماليزيا ِمن المنتوجات عالية التكنولوجيا يُعزى لشركاٍت كبرى متعّددة 

الجنسـيات اتّخذت من ماليزيا مقرّاً لها، إاّل أّن فكرة التركيز على الُمخرجات أو النواتج لَعب َدوراً 

حاِسماً في تحقيق هذه النتائج الُمذهلة.

في السـياق نفسـه، تجدر اإلشـارة إلى ُمبادرة »العلوم للفعل« )Science 2 Action(، التي 

أطلقتهـا الحكومـة الماليزيّة في العام 2013، والتي تهدف إلـى أن تصبح ماليزيا دولًة متقّدمة 

د هذه الُمبادرة أهدافاً جليّة لمنظومة البحث الِعلمّي. بحلول العام 2020. وتحدِّ

1-2 السياسات، والمؤّسسات، والتشريعات

عـالوة على تأخُّر معظـم الدول العربيّـة في اسـتحداث منظوماتها الِعلميّـة والتكنولوجيّة 

واستكمالها، لم يَعتمد كثيٌر من هذه الدول بعد نموذجاً ثاِبتاً لَحوكَمة منظومة العلوم والتكنولوجيا 

واالبِتـكار، بمعَنى أّن الحكومات تُنشـئ وزارة تارًة أو مجلسـاً أعلى للعلـوم والتكنولوجيا تارًة 

5 Mahathir Mohamad, “Malaysia as a fully developed country - one definition,” Wawasan2020. 

Available at: http://www.wawasan2020.com/vision/p2.html [Accessed 03 January 2017].

6 World Bank, “High-technology exports )current US$(,” Available at: https://data.worldbank.

org/indicator/TX.VAL.TECH.CD?view=chart [Accessed 03 January 2017].

ُيعتبر »االستثمار 
األجنبّي الُمباشر« 

من الطرق 
لة لنْقل  المفضَّ
التكنولوجيا، 
ذلك ألّنه غالبًا 

ما ال يتطلّب من 
ُمستدرج االستثمار 

توفير َمبالغ 
مالّية طائلة، غير 
أّن وجود سوق 
مفتوحة ُتباع 

فيها التكنولوجيا 
وُتشرى، يبقى 

هو األكثر إلزامًا 
لالقتصاد الوطنّي

سيضمن إنجاز كثيٍر من الُمبادرات الوطنيّة في مجال العلوم والتكنولوجيا والصناعة، أن تُصبح ماليزيا دولة 

متقّدمـة بحلول العام 2020. وهذا يعني التركيز الُمسـتمّر، واالسـتثمار في العلـوم والتكنولوجيا واالبِتكار، 

والعمـل مـع أصحاب المصلحة لتحقيق هذا الحلـم. وإدراكاً لذلك، بدأت الحكومـة الماليزيّة، من خالل َمكتب 

ُمستشـار رئيس الوزراء للعلوم، بتنفيذ بَرنامج العلوم للفعل )Science 2 Action( )S2A(. ويمثِّل البَرنامج 

ُمبادرًة من رئيس الوزراء الماليزّي لتكثيف تطبيق )أدوات وُمخرجات( العلوم والتكنولوجيا واالبِتكار لتطوير 

الصناعـة، ولرفْع مسـتوى رفاهيّـة الناس، وتوجيه منظومـة العلوم والتكنولوجيا والصناعة بما ينسـجم مع 

النموذج االقتصادّي الجديد للبالد. وتتكّون ُمباَدرة S2A من ثالثة بَراِمج رئيسة هي: العلوم للصناعة، والعلوم 

للرفاهيّة، والعلوم للَحوْكَمة. وأَطلَق رئيس الوزراء الماليزّي هذا البَرنامج في 1 تشرين الثاني )نوفمبر( 2013.

science2action.my :المصدر

ُمباَدرة العلوم للفعل )S2A(، ماليزيا إطار رقم 1
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أخرى، مع ما يرافق ذلك من تداُخل في األدوار، وإرباٍك في المهّمات، لتعود بعد حين إللغاء هكذا 

مؤّسسـات، وتبّني نمط إدارّي آخـر. كما تغيب لِجان العلوم والتكنولوجيـا واالبِتكار عن معظم 

برلمانـات الدول العربيّة، أو تنضوي جزئيّاً تحـت لجان التعليم أو التعليم العالي، علماً بأّن لمثل 

هذه اللّجان َدوراً مهّماً في إيصال صوت الجماعة الِعلميّة إلى السلطة التنفيذيّة. 

وتُبيّن الدراسـات أّن المؤّسسـات الحكوميّة المسـؤولة عن النشـاط الِعلمـّي والتكنولوجي 

)الحكومي( في الدول العربيّة متنّوعة. ففي ثماني ُدول عربيّة تقع مسؤولية البحث الِعلمّي على 

عاتق وزارات التعليم العالي والبحث الِعلمّي، بينما تقع في خمس ُدول عربيّة على عاتق َمجالس 

بحـث ِعلمّي، وأكاديميّات ِعلميّة حكوميّة. وتقع مسـؤوليّة البحـث الِعلمّي، إلى جانب الجامعات 

- بطبيعـة الحـال - على عاتق مراكز بحثيّة فـي أربع دول، ووزارات التعليـم في ثالث، ووزارة 
التخطيط في واحدة 8،7.

وِمـن الالفـت في هذا السـياق أنّـه ليس هناك مـن مركز ُمتخّصـص في »دراسـات العلوم 

والتكنولوجيـا وسياسـاتها« )Science and Technology Studies( في أّي جامعة من مئات 

الجامعات العربيّة. ويكاد قسـم دراسـات العلـوم والتكنولوجيا في جامعة الماليـا في ماليزيا 

)UM( أن يكون الوحيد من نَوعه في ُدول منظّمة التعاون اإلسـالمي )OIC( السـبع والخمسين، 

هـذا بينما تزخر جامعات بريطانيا والواليات المتّحدة األميركيّة على سـبيل المثال بهكذا مراكز، 

كتلك القائمة في جامعات ساسكس أو مانشستر في بريطانيا، أو هارفارد، وبيركلي، وكورنل في 

ور المفصلّي الذي يؤّديه، على سـبيل المثال،  الواليات المتّحدة. وتجدر اإلشـارة هنا أيضاً إلى الدَّ

 Korea Institute of S & T Evaluation( معهد كوريا لتقييم العلوم والتكنولوجيا وتخطيطها

and Planning(، المسؤول عن »تخطيط« سياسة العلوم والتكنولوجيا في كوريا و«تنسيقها«.

1-3 القدرات الِعلمّية العربّية

لم تبِن الدول العربيّة بعد الكتلة الَحرِجة)Critical Mass(  من رأس المال البشـري البحثي 

فـي العديد من التخّصصات الِعلميّة. فضالً عن ذلك، فإّن البطالة في صفوف الباحثين ُمنتِشـرة 

)وخصوصاً في أوساط الباحثات اإلناث، والاّلتي يُشّكلن 35 % من عدد الباحثين( وفقاً لتقديرات 

اليونسكو9. كما يُعّد تقدير عدد الباحثين في قطاع العلوم والتكنولوجيا في العالَم العربي مهّمًة 

شاقّة، ألنّه من الصعوبة بمكان معرفة عدد الباحثين العاِملين في البحث الِعلمّي، الذين يُسّخرون 

للبحث الِعلمّي ُجّل أوقاتهم. 

وفي هذا السـياق، يؤكّد محّمد صادق إسـماعيل10، أّن دراسـات عديدة أَثبتت أّن االسـتثمار 

فـي البحث الِعلمّي الـذي تقوم به الشـركات التجاريّة له عائـد )ابتكارّي( ملمـوس، وإْن تأخَّر 

تحقيقه. وهذا يُفّسـر االهتمام الدائم للشركات العالميّة بنشاط البحث الِعلمّي. فشركة سامسونغ 

)Samsung( على سبيل المثال أنفقت 13.4 مليار دوالر على البحث والتطوير في العام 2013، 

7 Saleh, Nabiel. 2008. »S&T Indicators in the Arab States«. Commissioned study, UNESCO, Arab Academy 

of Sciences, and the Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization )ALECSO(.

بدران والزعبي، م س، ص 258.  8

منيف الزعبي وآخرون، »الدول العربية«، في: تقرير اليونسكو للعلوم 2015، مجموعة باحثين، باريس، اليونسكو،   9

.440 ص   ،2015

تراَجعنا؟،  ؟ ولماذا  الغربي: كيف نهضوا  والعالَم  العربي  المشرق  بين  الِعلمّي  البحث  إسماعيل،  محّمد صادق   10

.2014 المنهل،  األردن،  عّمان، 

النقل التكنولوجّي 
ال يزال ضعيفًا في 
الدول العربّية، ذلك 

ألّن االقتصادات 
العربّية ما زالت، 

إّما صناعّية 
متوّسطة أو 

زراعّية، وأغلبها 
ر  غير متطوِّ
تكنولوجّيًا
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وبمـا يمثّل 6.4  % من دخلها11. أّما في الدول العربيّـة، فيضطّلع القطاع الخاّص بَدور ضئيل، 

أو ال يؤّدي أّي َدور في المشـاريع البحثيّة. ففي مصر، على سـبيل المثال، تقّدر أكاديميّة البحث 

الِعلمّي والتكنولوجيا المصريّة أّن القطاع الخاّص أسـهم بحوالى 5 % فقط12 من حجم اإلنفاق 

علـى البحوث هناك. وتُمثّـل األردن والمغرب وُعمان وقَطر وتونس واإلمـارات العربيّة المتّحدة 

ر إيراوتـش )Erawatch( بأّن القطاع الخـاّص يضطّلع بثلث  اسـتثناًء لهـذه القاعدة. حيث تقدِّ

حجـم اإلنفـاق على البحث والتطوير في األردن، وبنسـبة 30 % في المغـرب في العام 2010، 

وبنسـبة 29 % فـي اإلمـارات العربيّة المتّحدة في العـام 2011، وبنسـبة 26 % في قطر في 

العام2012 ، ويقترب الرقم إلى نسبة 20 % في تونس13.

1-4 مناقشة

على الّرغم من النمّو الاّلفت لدى بعض الدول في مؤّشـرات العلوم والتكنولوجيا األساسـيّة، 

إاّل أّن العنـوان الفرعـّي الذي أطلقه زحـالن )1999( على كِتابه الموسـوم »العرب و تحّديّات 

الِعلم والتقانة: تقّدم من دون تغيير«، يصف بشكٍل دقيق حال العلوم والتكنولوجيا في البالد 

العربيّـة، وتحديـداً حتّى منتصف العقـد األّول من األلفيّة الثالثة، إذ إّن قصـص النجاح المتمثّلة 

بطفرات ابتكاريّة ذات قيمة اقتصاديّة، تَُعّد محدودة جّداً. والتّحّسن الحاِصل في بعض المؤّشرات 

ـخة« في النظام البيئّي العربّي للعلوم والتكنولوجيا واالبِتكار، والتي ال  ال يلغي »الخطيَة المترسِّ

تُموِضع االبِتكار كأحد أهداف منظومة البحث الِعلمّي العربّي، والجامعّي منه على وجه التحديد. 

وبالتالي ال يُسـِهم بشـكٍل ُمباشر في التنمية االقتصاديّة الشـاملة، وال في نهوض ريادة األعمال 

طة. الصغيرة والمتوسِّ

تُظهر القراءة المتأنّية لمشهد العلوم والتكنولوجيا واالبِتكار كذلك مفهوماً شائعاً في أوساط 

ُصّنـاع القرار بعاّمة في الدول العربيّة، أال وهو التركيـز على مدخالت )inputs( األنظمة البيئيّة 

للعلـوم والتكنولوجيا واالبِتكار بشـكل رئيس، وبدرجة أقّل على الُمخرجـات. وهذا التوّجه يُمثّل 

نقطة ضعف جوهريّة في فلسفة التفكير التنموّي العربّي. 

2 - نحو ابتكار يهدف إلى ريادة األعمال

بعكـس أزِمنـة غابرة كانـت فيها الحضـارة العربيّة اإلسـالميّة َموئـاًل للعلـوم واالبِتكار14، 

ال يُعـّد االبِتكار )أو اإلبداع كما يُسـّمى في بعض الدول، إذ يسـاوي َمجمع اللّغـة العربيّة15 بين 

مدلـول مصطلَحـْي اإلبـداع واالبِتكار( مكوِّناً أساسـيّاً من الثقافـة الجمعيّة للـدول العربيّة في 

الوقت الحاضر16، وذلك ألسـباب كثيـرة منها: الفهم الخاطئ للمـوروث العقائدّي بأّن »اإلبداع« 

11 Fortune, “The 10 biggest R&D spenders worldwide,” available at:

http://fortune.com/201417/11//top-10-research-development /  [Accessed 03 January 2017].

12 Bond, M.; Maram, H.; Soliman, A. and R. Khattab )2012( Science and Innovation in Egypt. The 

Atlas of Islamic World Science and Innovation: Country Case Study. Royal Society: London.

الزعبي وآخرون، م س، ص 440.  13

جورج صليبا، العلوم اإلسالمّية وقيام النهضة األوروبّية، بيروت، الدار العربية للعلوم ناشرون، 2011.  14

مجمع اللّغة العربية، معجم ِعلم النفس والتربية، القاهرة، الهيئة العاّمة لشؤون المطابع األميريّة، 1984.  15

سليمان العسكري، »العرب والثقافة الِعلميّة.. ترف فكرّي أم ضرورة عصر؟«، العربّي، العدد 565 )الخميس 1 /12 /   16

.)2005

ُيمكن ألكاديمّيات 
العلوم أن تؤّدي 
َدورًا حقيقّيًا في 
مجال دبلوماسّية 

الِعلم وتجسير 
الفجوة بين 
الِعلمّيين من 

الدول الُمختلفة، 
فضاًل عن اإلفادة 
من أفضل الُعلماء 

لتقديم الخبرة 
والمشورة لصّناع 
القرار الِعلمّي على 

الصعيد الوطنّي
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و »الضـالل« صنوان، والذي يُفهم بشـكٍل غيـر دقيق، وكأنّه يدعو إلى عدم سـبر دروب اإلبداع 

الِعلمـّي والتكنولوجـّي، وعدم توفّر الرغبـة في التغييـر، واالعتقاد الخاطئ بعـدم الُقدرة على 

إحداث التغييـر نحو األفضل. ويُعّد غياب مفهوم الِعلم النفعـّيUtilitarian Science( 17( في 

المجتمعـات العربيّة مـن األدلّة الدامغة على هـذه الحالة، وباسـتثناء المجتمعات التي تحتضن 

صناعـات تقليديّـة، كصناعات النحاسـيّات واألثاث والّسـّجاد في بعض مناطق مصر والشـام 

وتونس والمغرب، فإّن السـائد هو انعدام ثقافة الدقّـة، وثقافة احترام الوقت، وكلتاهما ركيزتان 

لثقافة ِعلميّة إبداعيّة ناِهضة. 

2-1 ثنائّية االبِتكار والتنمية: قراءة لمرحلة ما بعد خطّة 2030 للتنمية الُمستدامة

لالبتكار بنموذجه الخطّي )ابتكار البحث والتطوير(، واالبِتكار بشـكٍل عاّم، تأثير ُمثبت على 

النمّو االقتصـادي، وتحقيق التقّدم الصناعي، وتحسـين الرفاه االجتماعـي، وِحماية البيئة. كما 

يرتبط االبِتكار بركائز التنمية الُمستدامة الثالث وهي: االقتصاد، والمجتمع، والبيئة18.

ويعرّف المستشـار الِعلمّي األسـبق لرئيـس وزراء ماليزيا، ومهندس النظـام البيئي للعلوم 

والتكنولوجيـا واالبِتـكار الماليزي، عمر عبد الرحمن »االبِتكار« بأنّـه: »نتيجة لإلبداع في البحث 

والتطوير، ومن الُممكن أن يأخذ شـكَل ُمنتَج جديد، أو خدمات جديدة، وزيادة في اإلنتاجيّة«19. 

أّمـا االبِتكار الريادّي )Entrepreneurial Innovation(، فهو ُمصطلَح معبِّر »ابتكرته« شـركة 

ع موظّفيهاعلى التفكير والتصرّف كالرياديّين لتحقيق إمكاناتهم  غوغلGoogle( 20( ألنّها » تشجِّ

االبِتكاريّة كاِملًة«. وينتج االبِتكار الريادي من أّي شخص وأّي مكان، فهو ال يأتي بالضرورة من 

الجماعة الِعلميّة، وليس محصوراً داخل جدران الُمختبرات، كما أنّه ليس حكراً على العقول داخل 

الجامعات، والتي تحمل درجات أكاديميّة عالية. فمن الُممكن أن يظهر االبِتكار عند أّي شـخص، 

وفي أّي مكان، ألّن َمصادره مختلفة. فأحياناً، تأتي الفكرة التي تولِّد االبِتكار من نجاح أو فشـل، 

أو ظواهر غير متوقّعة. 

تزاَمن توّجه ما بعد خطّة 2030، مع عودة الصعوبات التي واَجهتها الدول العربيّة في سعيها 

نحـو اقتصاد المعرفة إلـى الواِجهة، وتحديداً منذ صدور تقرير اليونسـكو21 »نحو مجتمعات 

المعرفـة« فـي العـام 2005. األمر الـذي حتَّم تحّولهـا من سياسـات تكنولوجيـا المعلومات 

واالتّصـاالت إلـى سياسـات االبِتكار الشـامل22، لعلّهـا تنجح في إحـراز التـدارُك التكنولوجي 

واالقتصادي المنشود.

الِعلم النفعّي في هذا السياق، وبإيجاز، هو الِعلم الذي يولِّد أدوات، أو ُمنتجات، أو خدمات، أو خوازرميّات ذات قيمة   17

ُمباشرة. ماّدية 

اللّجنة االقتصاديّة واالجتماعيّة لغربي آسيا )اإلسكوا(، سياسة االبِتكار للتنمية الُمستدامة الشاملة في المنطقة   18

.7 2017، ص  العربية، بيروت، اإلسكوا، 

19 Abdul Rahman, Omar. The Essentials of Science, Technology and Innovation Policy. Amman: 

Islamic World Academy of Sciences, 2013. 

20 Savoia, Alberto and Copelnad, Patrick. Entrepreneurial Innovation at Google. Available at:
http://www.albertosavoia.com/uploads/114099067/9/0/4//entrepreneurialinnovationatgo

ogle_publishedversion.pdf  [Accessed 03 January 2017].

21 UNESCO. Towards Knowledge Societies. Paris: UNESCO Publishing, 2005.

اللّجنة االقتصاديّة واالجتماعيّة لغربي آسيا )اإلسكوا(، مالِمح االبِتكار في البلدان العربّية: تحليل نقدّي، بيروت،   22

.2017 اإلسكوا، 

من األهمّية بمكان 
أن يكون ألّي دولة 
عربّية، على األقّل، 

جامعة واحدة 
متمّيزة في مجال 
التعليم، وأخرى 

متمّيزة في مجال 
البحث واالبتكار.. 

وهذا أضعف 
اإليمان
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خالل السنوات الــخمس عشرة الماضية، عادت نظريّة النمّو االقتصادي لتُركِّز على االبِتكار 

)أو االبِتكار الشـامل كما َورد سـابقاً( إلى الواِجهة، وتقوم بشـكٍل رئيس على أفكار االقتصادّي 

وعالِم االجتماع األميركي شـومبيترShumpeter( 23(. وأسهم هذا في انتشار جملة من المفاهيم 

المتعلّقة باالبِتكار وسياساته، والتي هدفت إلى تحفيز الشركات على تحسين إنفاقها على البحث 

والتطويـر بغية تطوير قطاعات صناعية معيّنة، وتحسـين قدرة الدول التنافسـيّة على الصعيد 

العالَمي.

فضـاًل عن ذلك، روَّجت منظّمة التعاون والتنمية فـي الميدان االقتصادي )OECD( فكرة أّن 

نجاعة أّي سياسـة ابتكار تقتضي أن تشـمل أربع وظائف رئيسـة: دعم الُمبتكرين عبر الحوافز 

واآلليّـات الُمالئِمة؛ وإزالـة العوائق أمام الُمبادرات االبِتكاريّة؛ إنشـاء َهيـاكِل بحثيّة ديناميكيّة؛ 

رعاية الَموهوبين الُمنخرطين في سلك التعليم24. هذا فضاًل عن مسألة نقل التكنولوجيا، التي تُعّد 

من القضايا الرئيسـة التي تتطلّب االهتمام، وبخاّصة في سـياق الدول النامية، وهذا ما ستتطرّق 

له الورقة الحقاً.

عربيـاً، أصـدرت األمانـة العاّمـة لجامعة الـدول العربيّـة »االسـتراتيجيّة العربيّـة للعلوم 

والتكنولوجيـا واالبِتكار« ، في كانون األّول )ديسـمبر( 2016، بمحاورها الثالثة، والتي تشـمل 

التدريب األكاديمي في العلوم والهندسـة، والبحث الِعلمّي، والتعـاون الِعلمّي اإلقليمي والدولي. 

وأحد األهداف األساسـيّة لالسـتراتيجيّة هو إشـراك القطـاع الخاّص بصورة أكبـر في التعاون 

اإلقليمي، بهدف إضافة قيمة اقتصاديّة وتنمويّة لألبحاث، ولالستفادة من إنتاج المعرفة بصورة 

فّعالـة، وإضافة قيمة للُمنتجات والخدمات، وذلك بهدف إعادة توجيه النِّظام التعليمي في اتّجاه 

االبِتكار وِريادة األعمال25. وقد تناول الفصل األّول من هذا التقرير بقدر من التفصيل سياسـات 

االبِتـكار التي ُوضعت من قبل عدد من المؤّسسـات الَمعنيَّة فـي البلدان العربيّة ومنها على وجه 

الخصوص األردن، واإلمارات العربيّة المتّحدة.

 )Entrepreneurship( 2-1-1 االبِتكار وريادة األعمال

مّمـا ال شـّك فيه أّن العالقة بين االبِتـكار عموماً وريادة األعمال هي عالقـة تكامليّة بامتياز. 

فاالبِتكار وما ينتج عنه من سـلع وخدمات يتّم تمويله وتسـويقه من خالل ريادة األعمال. ومن 

دون ظهـور االبِتـكارات التكنولوجيّة الجديدة، تبقى ريادة األعمال فـي فضائها التقليدي. ومن 

دون ريـادة األعمال، تبقى االبِتكارات مجرّد أفكار فـي عقول أصحابها26. وهذا ما عانى ويعاني 

منـه عدٌد كبيٌر من األكاديميّين والباحثين العـرب، فالعديد منهم يطوِّر أفكاراً أو بَراِمج أو أدوات 

أو أدوات قيـاس، بل وُمنتجات وخدمات وخوارزميّات )Algorithms( جديدة، قد تحظى بقيمة 

جوزيف ألويس شومبيتر )باإلنكليزية: Joseph Alois Schumpeter(  )8 شباط/ فبراير 1883 – 9 كانون الثاني/   23

يناير 1950(. هو عالِم أميّركي في االقتصاد والعلوم السياسيّة من أصل نمساوي. اشتهر بترويجه لنظريّة الفوضى 

)ويكيبيديا(. االقتصاد  الخاّلقة في 

24 UNCTAD. A Framework for Science, Technology and Innovation Policy Reviews: Helping 

Countries Leverage Knowledge and Innovation for Development. Geneva: UNCTAD, 2011.  

Availabe at: http://unctad.org/en/Docs/dtlstict2011d7_en.pdf [Accessed 03 January 2017].

األمانة العاّمة لجامعة الدول العربيّة، االستراتيجّية العربّية للعلوم والتكنولوجيا واالبِتكار، القاهرة، األمانة العاّمة   25

لجامعة الدول العربيّة، 2016.

.www//:http  :مهّند النابلسي، »االبِتكار وِريادة األعمال، رّواد األعمال«، 3 كانون الثاني )يناير( 2018، ُمتاح على  26

        com.rowadalaamal

عربّيًا، ال تزال 
الجامعات هي 

األقدر من غيرها 
على التشبيك 

بين مكاتب نقل 
التكنولوجيا عندما 
ُيستكَمل تأسيسها، 

وهي األنسب 
ل نمطًا  لُتفعِّ

عربّيًا في نطاق 
دبلوماسّية الِعلم 
وَدور الجماعة 

الِعلمّية
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تجاريّة ُمرتفعة، لكن من دون أن يتّم السعي لتطوير هكذا »ُمنتج« عبر المراحل المختلفة، انتهاء 

بتتجيره )Commercialisation(، وذلك ألسباٍب مختلفة، أساسها غياب ثقافة ريادة األعمال في 

الدوائر األكاديميّة. 

وفي دول عّدة، ومن جملتها الدول العربيّة، نجد أّن رأس المال حذٌر بطبعه، وغالباً ما يعتقد 

الُمستثِمر أّن االستثمار في المجال الِعلمّي فيه قدر كبير من الُمخاطَرة. إاّل أنّه من األهّمية بَمكان 

تشجيع رجال األعمال في الدول العربيّة على االستثمار في البحث الِعلمّي المتخّصص، وبخاّصة 

فـي مجال االتّصاالت وتكنولوجيا المعلومات. هذا المجـال الذي َجَعل من دولة مثل فنلندا، التي 

اخترعـت الهاتف المحمول، من الدول المتقّدمة اقتصاديّاً، والذي َجَعل كذلك قيمة شـركات مثل 

فيسـبوك)Facebook( ، ولينكدإن )LinkedIn( تُقّدر بالِمليارات. ونُشـير في هذا السـياق إلى 

 Candy Crush( الصفقـة التـي تّمت مؤّخراً، حيث بيعت الشـركة المالِكة لــلّعبة اإللكترونيّـة

Saga( بقيمة 6 مليارات دوالر.

أّما قصص النجاح العربيّة في هذا المجال فتتمثّل في توّصل شركة أمازون العمالقة للتجارة 

اإللكترونيّة إلى اتّفاق لالسـتحواذ على موقع سوق.كوم الخاّص بالتجارة اإللكترونيّة في العالَم 

العربّي بمبلغ 650 مليون دوالر.

2-1-2 نماذج عن المبادرات الجامعّية الموّجهة إلعداد اختصاصّيين في ريادة األعمال

تضطّلـع الجامعـات بَدوٍر مفصلـّي في بناء رأس المال البشـري مـن المختّصين في مجاالت 

العلوم والتكنولوجيا والهندسـة والرياضيّات، ألّن المهارات ذات الصلة باالبِتكار تشمل بالضرورة 

الَمعرفة المتخّصصة. بيد أّن حّل الُمشـكالت والتفكير الخاّلق والَمهارات السـلوكيّة، كتلك المتمثّلة 

بـروح الفريـق، ال يقّل عن ذلك أهّمية. وبالتالي، على صانـع القرار«التربوّي« تحديداً، وفي الكثير 

من البلدان، أن يسـعى إلى أن يتّم تناُول الَمهارات الرياديّة هذه بدءاً من مسـتوى المدرسـة وحتّى 

المرحلـة الجامعيّة. ومـن األمثلة المعروفة في هذا السـياق ما تبّناه بعض الجامعات في الشـرق 

األوسط، والجامعة األلمانيّة األردنيّة27، ومعظم الجامعات البريطانية التي تُدرِج »عام السندويتش« 

27 The German-Jordanian University )GJU( is a public university located in Mushaqar, to the 

south of Amman. It was founded in 2005 following a memorandum of understanding between 

the Ministry of Higher Education and Scientific Research of Jordan and the Federal Ministry of 

Education and Research of Germany. http://www.gju.edu.jo/content/word-president-2290.. 

ليس من السهل، 
عربّيًا، إقناع 

السياسّيين بأهّمية 
العلوم، واإلنفاق 

عليها، وفي 
المحّصلة توظيفها 

لغايات تحقيق 
النمّو االقتصادّي 

أو لتحقيق التنمية 
الشاملة الُمستداَمة

اسـتحوذت شـركة أمازون العمالقة للتجارة اإللكترونيّة على موقع »سـوق.كوم« العربـّي الَمنبت، والخاّص 

بالتجارة اإللكترونيّة في العالَم العربّي، بمبلغ 650 مليون دوالر. وأشـار الرئيس التنفيذي لـ سـوق.كوم إلى 

وجود عوامل ُمشـترَكة عديدة بين الشـركتَين في مجال االبِتـكار والتكنولوجيا، بحيث أصبحت الشـراكة مع 

أمازون » األنسب بالنسبة إلى المنطقة، وتطوير التجارة اإللكترونيّة، ودعم التكنولوجيا لقطاع األعمال فيها«

ع الحقاً ليُصِبح َموقعاً لتجارة التجزِئة،  س موقع سوق.كوم في العام 2005 كَموقع للَمزادات، إاّل أنّه توسَّ تأسَّ

ويوصف بأنّه »أمازون الشـرق األوسـط«. وفي شباط )فبراير( 2015 أَعلن سـوق.كوم أنّه جَمع 273 مليون 

دوالر من ُمستثمرين َدوليّين لتمويل خططه للتوّسع. ويعرض الَموقع 8.4 مليون ُمنتَج للبيع، ُمستقِطباً بذلك 

أكثر من 45 مليون زائٍر شهريّاً ليبيعهم الُمنتجات، انطالقاً من َمراكز عمل رئيسة في دول اإلمارات والسعوديّة 

ومصـر. لكـّن تجارة التجزئة عبر اإلنترنـت تبقى المحرِّك الرئيس لعمليّات المجموعـة، التي بلغت قيمتها 26 

مليار دوالر في أميركا الشماليّة، و14 مليار دوالر في سائر أنحاء العالَم في الربع األخير من العام 2016.

http://www.bbc.com/arabic/business-39419936 :المصدر

أمازون تَستحِوذ على سوق.كوم إطار رقم 2
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أو )Sandwich Year( فـي مسـاقاتها، وهي السـنة الدراسـيّة التي يقضيهـا الطالِب في القطاع 

الصناعّي الُمرتِبط بدراسـته. وعلى سبيل المثال، تهدف استراتيجيّة االبِتكار الوطنية )2012( في 

الدانمـارك إلـى إدماج التدريب على االبِتـكار وريادة األعمال من ضمن منهـاج التعليم على جميع 

المسـتويات، عبر ُمبادرات مثل التعليم القائم على مزيد من الُممارسـة الَعمليّة. كما أصبحت ريادة 

األعمال اآلن عنصراً إلزاميّاً في َمناهج المدارس األساسيّة والثانويّة في السويد وفنلندا28.

يعـود تميُّز معهد ماساتشوسـتس للتكنولوجيا )MIT( في ريادة األعمـال إلى بداياته األولى 

فـي العـام 1861، حيث ُصّمم لتقديم تعليـٍم عملّي بدالً من التركيز على التعليم الكالسـيكّي الذي 

وفّـره عدٌد من الجامعـات الخاّصة في تلك الحقبـة. وللمعهد باٌع في توليد الشـركات الكبرى من 

خالل خّريجيه، ومنهم »روبرت نويس«، أحد مؤّسسي شركة إنتل )Intel( الشهيرة29. ومن الجدير 

بالذكر أّن المعهد تعاَون مع الجامعة األميركيّة في القاهرة في إطالق برنامجها لألعمال واالبِتكار30. 

)Non-Linear( 2-3 من الِعلم إلى االبِتكار: قراءة ال خطّّية

علـى الّرغم مـن ُمطالَبة نخبة من العلماء العـرب الرياديّين في العالَم الدوَل والشـركات في 

دولِنا بتجاُوز معضلة التكنولوجيا، والقفز ُمباشـرًة مـن البحث الِعلمّي )Science( إلى االبِتكار 

)Innovation(، وتجاُوز جسر التكنولوجيا )Technology(، ألنّه وبحسب عدنان مجلّي31، يُمكن 

للجميع في أيّامنا هذه الحصول على التكنولوجيا من أّي مصدر، وألّن نقل التكنولوجيا المطلوبة 

مـن أولئك الذين يمتلكونها أقّل تكلفة بكثير، من ناحية الوقت والمال، من إعادة تطويرها )إعادة 

اختـراع الـدوالب:Reinventing the wheel (. فاالبِتكار إنّما هو الجديد، إّما من ضمن سـياقه 

الخاّص، أو في سوق أو بلد أو جهة ما. 

سياسة االبِتكار للتنمية الُمستدامة الشاملة في المنطقة العربّية، م س، ص15.  28

29 Business Insider. 17 Companies You Didn’t Know Were Founded By MIT Grads. Available at:
http://www.businessinsider.com/compaines-founded-by-mit-grads-20148-?op=1/#tel-robert-

noyce-1 [Accessed on 04 January 2017].

30 American University of Cairo. AUC Team Awarded MIT Grant for Solar Energy Research 
Collaboration. Available at: http://www.aucegypt.edu/news/stories/auc-team-awarded-mit-
grant-solar-energy-research-collaboration [Accessed on 04 January 2017].

األميركيّة؛ وزميل  المتّحدة  الواليات  فارما،  ترانستك  التنفيذّي،  اإلدارة والمسؤول  الدكتور عدنان مجلّي، رئيس مجلس   31
األردن. للعلوم،  اإلسالمّي  العالَم  أكاديميّة  شرف 

تأّخرت أغلبّية 
الدول العربّية 
في استحداث 

منظومتها الِعلمّية 
والتكنولوجّية 
واستكمالها، 

وألجل ذلك، لم 
يعتمد كثيٌر من 
هذه الدول بعد 
نموذجًا ثابتًا 

لَحْوَكمة العلوم 
والتكنولوجيا 

واالبتكار

في عدد مجلّة »تايم« األميركيّة )TIME(، الصادر في 27تشرين الثاني )نوفمبر( 2017، ثّمة تقرير َمفاده أّن 

مئات من االختراعات ظهرت في جميع أنحاء العالَم خالل العام 2017، في محاولٍة من الباحثين إليجاد حلول 

لبعض المشـكالت، أو لتوفير وسائل متطّورة تُساعد الُمستخَدمين في حياتهم بشكٍل أفضل وأكثر راحة. لكّن 

 ،)Jibo(تايـم« األميركيّة اختارت 25 اختراعاً فقط لتُبرزها وتُصّنفها على أنّها األفضل: من الروبوت الصديق«

الذي تّم تصميمه خّصيصاً ليكون صديقاً لإلنسان، إلى نظّارة )eSight 3( التي تساعد المكفوفين على تحديد 

االتّجاهات، وتوفِّر للُمستخِدمين رؤية بشكل أفضل*. 

وبتحليل سـريع لالختراعات المذكورة في المجلّة ذائعة الصيت، نكتشـف أّن معظمها يقع في مضمار اإلفادة 

بة وقائمة بالفعل، األمر الذي يؤكِّد حقيقة أنّه فـي أحيان كثيرة، يُمكن القفز  مـن تكنولوجيّات مطـوَّرة وُمجرَّ

فـوق مرحلة تطويـر التكنولوجيا ذاتيّاً، مع ما تسـتغرق من وقٍت وجهد ومال، واالنتقال ُمباشـرًة من مرحلة 

الفكرة الرياديّة إلى مرحلة الُمنتج الُمبتَكر.

* Time Magazine, 27 November 2017 USA Edition.
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3 - نقـل التكنولوجيـا ومنظومة العلـوم والتكنولوجيـا واالبِتكار في 
الدول العربّية

تـدّل المؤّشـرات على عدم نجاح معظـم الدول العربيّـة  في توليد التكنولوجيـا، وهو األمر 

الذي يحتاج إلى فترة زمنيّة طويلة، واعتماداٍت ماليّة ضخمة، وجهوٍد ِعلميّة اسـتثنائيّة. ولذلك ال 

مندوحة من اسـتيراد الَمعرفة ونْقلها. ونقل التكنولوجيا يعني االسـتحواذ على الَمعرفة المؤّدية 

إلى الصناعة بوسـاطة ترخيـٍص أو تنازٍل يمنحه مالِـك التكنولوجيا للمتلّقي لقـاء ُمقابٍل يُتّفق 

عليه. وعلى هذا األساس، فإّن استيراد أجهزة االتّصاالت الحديثة والمعّدات اإللكترونية المتطّورة، 

وامتـالك األقمـار الصناعيّة، ووجـود مصانع مملوكة لشـركاٍت أجنبيّة مختّصـة بإنتاج معّدات 

الطائـرات يُعـّد نقـاًل لتطبيقـات التكنولوجيـا )Technological Applications( وليس نقالً 

 .)Technological Know-how( للَمعرفة التكنولوجيّة

لكّن  الدروس الُمستفادة من دول الجنوب تؤكِّد أّن التكنولوجيا – من حيث كونها قدرة– غير 

قاِبلـة للنقل عموماً؛ وأّن ما جرى – ويجـري– هو نقل المعّدات أو اآلالت، وبدرجة أقّل التقنيّات، 

Transfer-free-( »ما حدا بـأنطوان زحالن32 القتراح مصطلح »النقل الخالي من التكنولوجيا

of-technology(  كتوصيٍف لتجربة محّمد علي في بداية القرن التاسـع عشـر، وتجارب الدول 

العربيّـة خالل فترة السـتينيّات والسـبعينيّات من القرن العشـرين في مجال نقـل التكنولوجيا 

بالمفهوم السابق.

3-1 نقل التكنولوجيا والتشريعات والمؤّسسات ذات العالقة

تُعتبر المنتوجات عموماً أشكاالً من التكنولوجيا، ألنّها محّصلة لنشاط ِعلمّي تحوَّل مع الزمن 

إلـى تكنولوجيا. وثّمة َدور مهّم لمسـألة »نْقل التكنولوجيا« في معظـم التطّورات التكنولوجية، 

وفي سياق التنمية االقتصاديّة.

3-1-1 آلّيات نقل التكنولوجيا

تشـمل آليّات نقل التكنولوجيا على الصعيد الوطني التعاون في أنشـطة البحث والتطوير بين 

مؤّسسات اقتصاديّة، أو التعاون بين الجامعة والصناعة33؛ أو معاهد البُحوث والمؤّسسات الصناعيّة؛ 

أو التعاون بين الجهات الحكوميّة والمؤّسسـات االقتصاديّة. أّما األشكال األخرى لنْقل التكنولوجيا، 

فتتمثّل في بيع حقوق الملكيّة الفكريّة، أو نْقل التكنولوجيا من خالل الُحصول على ُمساعدات فّنيّة 

ِمـن مصدٍر خارجـي، أو نقل التكنولوجيا جـرّاء تباُدل المعلومات التكنولوجيّـة الحديثة من خالل 

التعاون بين الشـركات. أّما على المسـتوى الَدولي، فإّن لمسـألة نْقل التكنولوجيا بين الدول أشكاالً 
متعّددة، منها: االستثمار األجنبي الُمباشر )FDI(؛ وشراء التكنولوجيا؛ والتباُدل التجاري الدولي.34

32 Antoine B. Zahlan, The Impact of Technology Change on the Nineteenth Century. In: Between 
the State and Islam, Charles E. Butterworth, I. William Zartman )New York: Cambridge 
University Press, 2001(.

برنامج متميّز أطلقته الجامعة األردنيّة في العام 2003 تحت مسّمى »دكتور لكّل مصنع«، ليقوم بربْط المؤّسسات األكاديميّة   33

بالقطاعات الصناعيّة من أجل تعزيز َدور البحث الِعلمّي التطبيقّي وتعزيز المكّون التكنولوجّي لدى الشركات الصناعيّة 

سعياً نحو تطّورها وحّل المشكالت التي تواجهها بأساليب ِعلميّة مبنيَّة على أُسس اإلبداع واالبِتكار. ويقوم البَرنامج على 

دعم َدور البحث الِعلمّي التطبيقّي كونه المدخل الصحيح إلى اإلصالح الحقيقّي المنشود حيث يتّخذ البحث الِعلمّي التطبيقّي 

موقعاً محوريّاً ومؤثّراً في المجاالت جميعها؛ فهو وسيلة لتوليد المعرفة، وتحديثها، وتسخيرها في إنتاج السلع والخدمات.

اللّجنة االقتصاديّة واالجتماعيّة لغربي آسيا )اإلسكوا(، دراسة حول نقل التكنولوجيا: النماذج االقتصاديّة ووسائل   34
النجاح في الدول العربّية، 2011 )غير منشور(.

تغيب لجاُن العلوم 
والتكنولوجيا 
واالبتكار عن 

معظم برلمانات 
الدول العربّية، أو 

تنضوي جزئّيًا 
تحت لِجان التعليم 
أو التعليم العالي، 

ِعلمًا أّن لهذه 
اللّجان َدورًا مهّمًا 
في إيصال صوت 
الجماعة الِعلمّية 

إلى السلطة 
التنفيذّية
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آلّيات بناء اقتصاد 
المعرفة

بع
لرا

ل ا
ص

لف
ا

لة لنْقل التكنولوجيا، وذلك ألنّه غالباً  ويُعتبر »االسـتثمار األجنبّي الُمباشر« من الطُّرق المفضَّ

ما ال يتطلّب من ُمسـتدرِج االسـتثمار توفير مبالغ ماليّة طائلة. ولذلك، فإّن تشجيع النْقل الدولّي 

للتكنولوجيا، عبر االسـتثمار األجنبي الُمباشـر )Foreign Direct Investment( عبر سياسات 

الحوافز، يُعّد من أهّم الطُّرق الُمعتَمدة لتشـجيع الشـركات الدولية للتواجد وطنيّاً، وجلْب أحدث 

التكنولوجيّـات التي تعتمدها كوسـائل إنتاج. وتجدر اإلشـارة إلـى أّن االضطّرابات الجارية في 

المنطقة فاقمت االتّجاه الهبوطي لتدفّق االسـتثمار األجنبّي الُمباشـر إلـى الدول العربية، حيث 

بدأ االنخفاض في االسـتثمار األجنبي الُمباشـر قبل العام 2011؛ ويُعزى ذلك إلى األزمة المالية 

لعاَمـي 2007 و2008. أّما الـدول األقّل تأثّراً بهذه األحدات، مثل الَمغرب، فشـهدت ارتفاعاً في 

تدفّق االستثمار األجنبي الُمباشر للمشروعات الجديدة، ومنها الخاّصة بتوسيع السكك الحديديّة، 

واستخدام الطاقّة المتجّددة35.

 (Joint Venture( ولالسـتثمار األجنبي الُمباشر أشكاٌل عديدة. وتُعّد المشـاريع الُمشترَكة

أحدها، وتُظهر التجارب أّن أغلب أنواع الُمشاَركة تكون بين جانٍب يمتلك التكنولوجيا وآخر يُسهم 

 (Outsourcing( برأس ماٍل ماّدي. كما أّن االستثمارات التي تُصنَّف أنّها نقل األنشطة اإلنتاجيّة

يُمكـن أن تحمـل في ثناياها نقالً لتكنولوجيا من الصعب الوصول إليها بسـهولة. فقرار شـركة 

إيرباص )Airbus( تحويل جزء من نشاطها اإلنتاجي إلى المغرب وتونس يدخل في هذا النطاق، 

إذ يوفّر لعشـراٍت من المهندسـين في البلَدين فُرص عمل، واالسـتفادة من أحدث التكنولوجيّات 

في ميدان ُصنع الطائرات. ومن المهّم التذكير هنا، أّن النجاح في اسـتقطاب االستثمار الخارجي 

يتطلّب » تكوين« كوادر بشـريّة على مسـتوى عاٍل مـن التأهيل، األمر الـذي يقودنا مجّدداً إلى 

قضية رأس المال البشري العاِمل في العلوم والتكنولوجيا.

ذ عبر وسـطاء مختّصين. وتصنَّف  ويَعتمد »شـراء التكنولوجيا« على العرض والطلب، ويُنفَّ

الـدول التـي تنتهج هذا المنهج فـي التعامل مع النقـل التكنولوجي إلى ثـالث مجموعات: )1) 

المتطـّورة، مثل الواليات المتّحـدة األميركية واليابان، حيث تطغى على النمط االقتصادي »حرية 

اعدة، التي تُدرك أنّها لن تسـتطيع ُمنافسـة أقوى الدول في ميدان االبِتكار،  السـوق«؛ و)2( الصَّ

ولذلك تلجأ إلى َمكاتب نقل التكنولوجيا للُمحافظة على تنافسيّتها مثل الصين، والهند، وكلتاهما 

يعي، التي تملك قدرات ماليّة ضخمة مقابل  طبّق هذا النهج بنجاح كبير؛ أو)3( دول االقتصاد الرَّ

قـدراٍت تكنولوجيّة وبحثيّة محدودة، ويسـهل فيها تسـويق التكنولوجيا من ِقبل مالكها لغرض 

االستثمار، ومن هذه، ُدول مجلس التعاون الخليجي.

3-1-2 َمكاتب نْقل التكنولوجيا في الجامعات

تتلّخـص وظيفة َمكاتب نقـل التكنولوجيا )Technology Transfer Offices(، بُمسـاعدة 

الباحثين في الجامعات ومراكز البحث على تحديد األصول الفكريّة لهم/ لمؤّسسـتهم وإدارتها، 

بما في ذلك حماية الملكية الفكريّة. ونجاح هكذا نشـاط في األوسـاط الجامعية العربيّة منوط 

برؤيـة القيـادات الجامعيـة، وكفايتها. ومن أهّم األسـاليب المتّبعـة لتحسـين أداء َمكاتب نقل 

التكنولوجيـا في الجامعات العربيّة، إن وجدت، يكمـن في توفير حوافز لخلق نْقل التكنولوجيا، 

وتوفير التمويل الاّلزم  للُمساَعدة على تطوير آليّات نْقل التكنولوجيا، وتسهيل ترابطها مع قطاع 

اإلنتاج والدولة.

الزعبي وآخرون، م س، ص 440.  35

االبتكار الريادّي 
ُيمكن أن يأتي من 
أّي شخص، وأّي 

مكان، فهو ال يأتي 
بالضرورة من 

الجماعة الِعلمّية، 
وليس محصورًا 

داخل جدران 
الُمختبرات، كما 
أّنه ليس حكرًا 

على العقول داخل 
الجامعات
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3-1-3 تجارب الدول العربّية في إطالق َهياِكل لنْقل التكنولوجيا

دة؛ فهناك النسـق  يتّفـق الباحثون علـى أّن أنماط نْقل التكنولوجيـا في الدول العربيّة متعدِّ

»الُمباشر«، وهذا ليس مرتبطاً بوجود َهياكِل لنْقل التكنولوجيا، بل بتحفيز الباحثين والمؤّسسات 

االقتصاديـة للتعاون من أجل الرفع مـن قُدراتهما وَمعارفهما الِعلميّة والتكنولوجية لالسـتجابة 

إلى طَلبات المجتمع. ويرى المدافعون عن هذا النسـق أّن اإلكثار من مؤّسسات نْقل التكنولوجيا 

 .)Transfer Chain( وَهياكِلها يعيق الديناميّة، ويضحي عائقاً للتواصل بين أطراف حلقة النْقل

كما أّن هناك النَّسق »الواقعي« الذي يرى أن تفعيل نْقل التكنولوجيا من دون قوانين ملكيّة فكرية 

واضحة وُمطبّقة غيـر ُمجٍد. ويعترف أصحاب هذه الفكرة بضعف منظومة البحوث العربية في 

الظرف الحالي، بحيث إّن األجدى بحسب رأيهم التركيز على هذه الحلقات الضعيفة، قبل العبور 

إلى تثمين نتائج بحوث هي نفسها بحاجة إلى تحسين وتطوير.

أّمـا النسـق »الَعملّي«، فيَعتبر أّن وجود سـوق مفتوح تُباع فيه التكنولوجيا وتُشـترى، يُلزِم 

التوّجه إليه القتناء ما يَلزم االقتصاد الوطني، بخاّصة، في ضوء محدوديّة اإلمكانات التكنولوجية 

للدولة. وهناك أمثلة عديدة على هذا النسـق في اقتناء التكنولوجيا في قطاعات مهّمة عربيّاً مثل 

إنتاج الغـاز وتوزيعه وتصديره، والبترول، في دول الخليج، أو فـي بعض الصناعات التحويليّة 

المهّمـة كالبوتاس، والفوسـفات، في دول مثـل األردن والمغرب، وتوليـد الكهرباء، في بلد مثل 

مصـر، واالعتماد علـى هذا التوّجه بشـكٍل كامل. فالعمل مـن دون اسـتراتيجيّة وطنية لإلفادة 

في العام 
2016 أصدرت 

الجامعة العربّية 
»االستراتيجّية 
العربّية للعلوم 
والتكنولوجيا 

واالبتكار« 
بمحاورها الثالثة: 
التدريب األكاديمّي 

في العلوم 
والهندسة، والبحث 
الِعلمّي، والتعاون 
الِعلمّي اإلقليمّي 
والدولّي، وأحد 

األهداف هو  إشراك 
القطاع الخاّص في 
هذه االستراتيجّية

»مركـز التميّـز للمشـاريع اإلبداعيّة«* فـي جامعة العلـوم والتكنولوجيا األردنيّـة، يهدف إلـى توفير البيئة 

م المركز خدمات ُمتكاملـة لدْعم الُمبدعين  الُمناِسـبة لرعاية الُمبدعيـن من الجامعة والمجتمع المحلـّي. ويقدِّ

والرياديّين ورعايتهـم، وتطويـر إبداعاتهم، ابتـداًء من الفكرة ومـروراً بالنموذج األّولي للُمنتَـج أو الخدمة، 

وانتهاًء بتأسـيس األعمال الصغيرة وإطالقها تجاريّاً. فالحاضنة التكنولوجية توفّر البيئة الُمالئمة للشـركات 

الناِشئة، وُشعبة التدريب تطوِّر الَمهارات الشخصيّة والفّنيّة وَمهارات ريادة األعمال للُمبدعين، والشعبة الفّنية 

توفِّر لهم ما يحتاجونه من دعٍم فنّي لتصميم النماذج األّوليّة للُمنتجات وبنائها أو الخدمات، وشعبة التسويق 

تروِّج للُمنتجات والخدمات، وتسـتقطب العمالء والُمستثمرين، ومكتب نْقل التكنولوجيا يُعنى بحماية حقوق 

الملكيّـة الفكريّة، وتوثيق األفكار اإلبداعيّة، وتسـجيل براءات االختراع النَّاتجة عنهـا وإدارتها وتتجيرها. كما 

يهدف المركز إلى توفير البيئة الُمناسـبة والّداعمة لإلبداع في المجاالت الصناعيّة المختلفة، وذلك باحتضانها 

كشركاٍت ناِشئة تتحّول الحقاً إلى شركات إنتاجيّة مستقلّة.

http://www.just.edu.jo/ar/centers/ :مركز التميّز للمشـاريع اإلبداعيّة في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيّـة *
ceip/pages/aboutus.aspx
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فـي ألمانيـا ثّمة أكثر مـن 200 جامعة، منها حوالى 100 جامعـة للعلوم التطبيقيّة، وفـي كّل جامعة َمكتب 

رئيسّي لنْقل التكنولوجيا يدعم نْقل التكنولوجيا بين األوساط األكاديميّة والصناعة. وعالوة على ذلك، أَطلقت 

الحكومـة األلمانيّـة في العام 2001 مبـادرًة من أجل نْقل المعرفة تُعرف بـ » المعرفة تخلق األسـواق«. ومن 

اإلجـراءات المتّخـذة في نطاق هذه الُمبادرة، تعديـل قانون العمل )عام 2002(، وخصوصـاً البنود المتعلّقة 

باالختراعات التي تقوم بها هيئة التدريس في الجامعات، بحيث تحصل الجامعات على حقوق الملكيّة الفكريّة 

الّناتجـة عـن ابتـكارات األكاديميّين الذين يعملـون فيها. ومنذ ذلـك التاريخ، يلتزم كّل أسـتاذ في الجامعات 

األلمانيّـة بتقديم تقرير إلى الجامعة عن أّي اختراع يقوم به. وقد تزاَمن هذا اإلجراء مع وْضع برنامٍج اتّحادّي 

لتشجيع تسويق البحوث الجامعيّة من خالل إنشاء وكاالت لتسويق البراءات*.

* دراسة حول نقل التكنولوجيا: النماذج االقتصادية ووسائل النجاح في الدول العربية، م س.

التجربة األلمانّية إطار رقم 5
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من نْقل التكنولوجيا، واسـتدراك نسـق إنتاجها، ال يؤّدي إاّل إلى المزيـد من التبعية للتكنولوجيا 

المورَّدة من الخارج. ويلّخص الجدول رقم 1، آليّات لنْقل التكنولوجيا وبَراِمج، فضالً عن قوانين 

الملكية الفكرية في بعض الدول العربية، بينما يلّخص الجدول رقم 2، َهياكِل نقل التكنولوجيا 

في بعض الدول العربية36.

قوانين الملكّية الفكريّةآلّيات وبَراِمج لنقل التكنولوجياالدولة

موجودة لكن ينقصها التفعيل غير ُمتواِفرلبنان

موجودة لكن ينقصها التفعيلصندوق دعم البحث الِعلمّياألردن

لةغير ُمتواِفرالَمملكة العربيّة السعوديّة موجودة وُمفعَّ

لةالبرنامج الوطنّي ألولويّات البحث الِعلمّيقطر  موجودة وُمفعَّ

موجودة لكن ينقصها التفعيلصندوق العلوم والتنمية التكنولوجيّةمصر

موجودة لكن ينقصها التفعيلبَرنامج Innov’act للجمعيّة المغربيّة للبحث التنموّيالمغرب

موجودة لكن ينقصها التفعيلبَرنامج تثمين نتائج البحث والبَرنامج الوطنّي للبحث واالبِتكارتونس

المصدر: مصادر مختلفة، ومنشورات اإلسكوا37.

 

َهياِكل خاّصةَهياِكل ُمسانِدةَهياِكل جامعّيةهيكل إدارّي وحكومّيالدولة

غير موجود.لبنان
للجامعة اللّبنانيّة والجامعة األميركيّة في بيروت 
تاريٌخ حافل بالتفاعالت مع المحيط االقتصادّي 

حتّى ولو لم يُكن ذلك ُمَهيَْكالً.

- معهد البحوث الصناعيّة 
التاِبع لوزارة الصناعة .

- تواجد وكالء للملكيّة الفكريّة. 
نعم

األردن
المؤّسسة األردنيّة لتطوير 

المشاريع االقتصاديّة.
َمكاتب لنْقل التكنولوجيا في بعض المؤّسسات 

الجامعيّة وَهياكِل بحث.

- مراكز اإلبداع.
- بَرَمجة إحداث مراكز فّنية 

متخّصصة في الفترة 2010-
.2014

نعم

الَمملكة 
العربيّة 

السعوديّة

مؤّسسة ”تقنيّاً“ لدفْع نْقل 
التكنولوجيا. 

- مجمع االبِتكار في جامعة الملك عبد الله للعلوم 
والتقنيّة.

- مكتب نقل التكنولوجيا في معهد الملك فيصل. 
نعمتواجد وكالء للملكيّة الفكريّة.

قطر 
مركز اإلبداع ونقل التكنولوجيا 
في واَحة العلوم والتكنولوجيا 

في قطر.
نعمتواجد وكالء للملكيّة الفكريّة.جامعة قطر.

مصر
مكتب براءات االختراع في 

أكاديميّة البحث الِعلمّي 
والتكنولوجيا.

تجارب منفردة في بعض الجامعات.
مراكز تكنولوجيّة تابعة لوزارة 

الصناعة والتجارة الخارجيّة.
نعم

تونس

- إدارة عاّمة لتثمين البحوث 
في وزارة التعليم العالي. 

- الوكالة الوطنيّة للنهوض 
بالبحث واالبِتكار.

غير موجودة.
مراكز فّنية تابعة لوزارة 

الصناعة والتكنولوجيا.
نعم

المصدر: مصادر مختلفة، ومنشورات اإلسكوا38.

المرجع السابق نفسه.  36

دراسة حول نقل التكنولوجيا: النماذج االقتصاديّة ووسائل النجاح في الدول العربّية، 2011، م س.  37

المرجع السابق نفسه.  38

َهياِكل نْقل التكنولوجيا في بعض الدول العربّية

آلّيات وبَراِمج لنْقل التكنولوجيا، وقوانين الملكّية الفكريّة في بعض الدول العربّية

جدول رقم 2

جدول رقم 1
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3-2 مناقشة

تـدّل المؤّشـرات الُمختلفـة أّن النْقـل التكنولوجـي ضعيف في الـدول العربيّـة، وذلك ألّن 

االقتصـادات العربيّة ما زالت إّما صناعية متوّسـطة أو زراعية، وأغلبهـا غير متطّور تكنولوجيّاً، 

كمـا تعتمد على الصناعات االسـتخراجيّة كالفوسـفات في المغرب واألردن على سـبيل المثال، 

والبوتاس، والنفطيّة باسـتعمال تكنولوجيّات ُمسـتورَدة من دول ُمطوِّرة لهـذه التكنولوجيّات. 

وبشكٍل عاّم، فإّن اسـتراتيجيّات االستحواذ على التكنولوجيا الحديثة وتطويعها قليلة في الدول 

العربيـة، وحتّى في القطاعـات المهّمة عربيّاً، كالنفط، والغاز، وتحليـة المياه، وذلك على الّرغم 

من تواجد بعض المؤّسسـات التي تُعنى بمسـألة نْقل التكنولوجيا، والتي يبقى نجاحها محدوداً 

بسبب الثغرات القائمة في قوانين الملكيّة الفكرية.

من المعروف كذلك غياب ثقافة تثمين التكنولوجيا في الدول العربيّة، وافتقار َهياكِل البحث 

إلى الَكوادر البشـرية الضرورية ألنشطة التثمين كُمهندسي البحث، وقلّة اهتمام الباحث بتثمين 

نتائـج بحوثـه نظراً ألّن هذه األنشـطة ال تُؤَخذ بَعيـن االعتبار في لجان الترفيـع األكاديمّي في 

الجامعـات، بل إن البعض يعتقـد أنّها تتناقض مع مكانته األكاديميّة الرفيعة. أّما االسـتراتيجيّة 

الُمقترَحة لإلسـهام فـي دفْع عجلة التقـّدم التكنولوجي في الدول العربية، فتشـمل إحداث آليّة 

قطاعية لدفع نقل التكنولوجيا وتملُّكها من األطراف االقتصادية؛ وُمساَعدة الدول التي ليست لها 

مراكز لنْقل التكنولوجيا على اختيار النموذج االقتصادي األنسب لهذا الغرض.

4 - دبلوماسّية الِعلم

برزت مؤّخراً في عدٍد من الدوائر الِعلميّة واألكاديميّة العالَمية ظاهرة ُعرفت باسم »دبلوماسيّة 

الِعلم«. والمفهوم الُمعاصر بذاته يعود إلى سـبعينيّات القرن العشـرين حين تعاونت األكاديميّة 

األميركيّة للعلوم مع نظيرتها السـوفياتيّة في إطار لجان الحّد من التسـلّح. كما نظّم األميركيّون 

ورشـات عمل ِعلميّة متنّوعة خالل العقد األخير مع نظرائهم من الجماعة الِعلميّة في إيران حول 

موضوعات شـتّى من ضمنهـا المياه. أّما الدارسـون لتاريخ الحضارة العربيّة اإلسـالمية فربّما 

يعلمـون أّن لهذا النَّوع من الدبلوماسـيّة جـذوراً في حضارتهم تعود إلـى األندلس، وإلى القرن 

ح اإلطار أدناه. العاشر الميالدّي تحديداً، كما يوضِّ

العالقة بين أهل 
االبتكار عمومًا 
وريادة األعمال، 

هي عالقة تكاملّية 
بامتياز، ومن دون  
ظهور االبتكارات 

التكنولوجّية 
الجديدة، تبقى 

ريادة األعمال في 
فضائها التقليدّي، 
ومن دون ريادة 
األعمال، تبقى 

االبتكارات مجرّد 
أفكاٍر في عقوِل 

أصحابها

تمتّع اليهود األندلسـيّون في عصرّي اإلمارة والِخالفة في األندلس )138-422هـ( بنشـاٍط اقتصادّي واسـع 
بسـبب االزدهـار الحضارّي الذي وصلت إليه تلك البالد. وزاَول اليهود أعمالهـم في التجارة والصناعة بحّريّة 
بفضل ُحسـن سياسـة الحّكام، واحترامهم ألهل الذّمة. خدم »حسداي بن شبروط« الخالفة األندلسيّة، وأصبح 
الطبيب الخاّص للخليفة األموّي األندلسّي عبد الرّحمن الّناصر )300-350هـ(، وكلَّفه الخليفة بِعالج »سانجو 
السـمين« مـن سـمنته الُمفرطة، بعد أن عجـز أطبّاء أوروبا من شـفائه، وبعد أن طلبـت »طوطه« Toda من 
الخليفـة الناصر ذلـك. فكلّف الخليفة الناصر طبيبه اليهودّي بعالجه، ونجح في شـفائه. لَعب حسـداي ابن 
اسـحاق اإلسـرائيلّي، الذي ذاع صيته بعد ذلك، َدوراً بارزاً في النشاط الدبلوماسّي في عصر الخليفة النَّاصر، 
وفي التّفاوض مع حّكام الَممالِك اإلسـبانيّة الشـماليّة، كما أكّد على ذلك المؤرِّخ ابن حيّان القرطبّي ُمشيراً إلى 
أحداث 328 هـ، بقوله : »وفيها َعَقَد حسداي بن اسحاق اإلسرائيلّي، مع شنيير بن غيفريد اإلفرنجّي، صاحب 
برشـلونة وأعمالها، على الشـروط التي ارتضاها النَّاصر لدين الله وحدها، وأشـخص حسـداي إلى برشلونه 

لتقريرها مع شنيير، صاحبها«*.

* ابـن حيّـان القرطبي، المقتبـس )ج5(، تحقيق: بدرو جالميتـا، ف. كورينطي، ومحمود صبح، مدريد، المعهد اإلسـبانّي 
العربّي للثقافة، 1979، ص 454. 

دبلوماسّية الِعلم في الحضارة العربّية اإلسالمّية إطار رقم 6
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4-1 جدوى دبلوماسّية الِعلم في الوقت الحاضر

فـي الوقت الحاضر، هناك العديد من المشـكالت العالَميّة التي تُواجه اإلنسـانيّة تحتاج إلى 

حلوٍل ِعلميّة عالَميّة أيضاً. وما ُشـّح المياه، أو األمن الغذائي، أو ُمكافحة األوبئة، أو تغيّر المناخ، 

إاّل أمثلـة علـى ذلك. وهذا يفـرض حتميّة أن تقوم العلـوم بَدوٍر في التصّدي لهـذه المعضالت، 

وبالتالـي أن تقوم بَدوٍر في السياسـة الدوليّة. ولهذا، تضطّلع مؤّسسـات عديدة بمهّمة التعاون 

الدولـي فـي ميدان العلوم، بما في ذلك التعاون بين دول، أو منظّمات، أو جامعات ذات مشـارب 

سياسـيّة ُمختلفـة، ومن ُمختلـف دول العالَم. ومـن هذه المؤّسسـات منظّمات األمـم المتّحدة 

الُمختلفة، وأكاديميّات العلوم الوطنية والدولية، ومنظّمات عالميّة وإقليميّة أخرى.

ويُمكـن ألكاديميّـات العلوم أن تـؤّدي َدوراً حقيقيّاً في مجال دبلوماسـيّة الِعلم، وتجسـير 

الفجـوة بيـن الِعلميّين من الدول الُمختلفة، فضـاًل عن اإلفادة من أفضل الُعلمـاء لتقديم الخبرة 

والمشـورة لُصّناع القرار الِعلمّي على الصعيد الوطني، وللمنظّمات الدولية المختلفة االّناشـطة 

في مجاالت التنمية. وقد تمّكنت أكاديميّات العلوم في كثيٍر من الدول من التأثير على السياسات 

لة وراثيّاً في حالة األكاديميّة األميركيّة  الِعلميّة الوطنيّة، كإبداء الرأي في قضيّة مثل الَمواد المعدَّ

ور الذي تضطّلع به الشـراكة  للعلـوم39، ودوليّـاً كما ذكـر. ومن األمثلة الجديـرة باالهتمام الـدَّ

البَيْنيّة ألكاديميّات العلوم )IAP(40 (InterAcademy Partnership( ، وهي شـبكة عالَميّة من 

أكاديميّـات العلـوم الوطنيّة التي تَضّم مصر والمغرب والسـودان واألردن من المنطقة العربيّة، 

وتهـدف إلى بناء القدرات فـي مجال العلوم، وصياغة سياسـات العلوم الوطنيّـة والدوليّة. أّما 

أكاديميّـة العالَم اإلسـالمي للعلوم، ومقرّها عّمان في األردن، فإنهـا تضمُّ في عضويّتها أكثر من 

 ،)OIC( مئـة زميل وزميلة يُمثّلون شـريحة مـن الّنخبة الِعلميّة لدول منظّمة التعاون اإلسـالمي

ن حازوا على جائزة نوبل؛ ُهم: الراحل أحمد زويل، وفريد  وتحظَى كذلك بعضويّة ثالثة علماء ممَّ

مراد، وريتشـارد أرنست، فضالً عن رؤسـاء دول، وقيادات من قطاع األعمال من ضمن مجموعة 

زمالئها الفخريّين41. وتلعب األكاديميّة َدوراً حيويّاً في تجسـير الفجوة بين الحضارة اإلسـالميّة 

والحضارات األخرى من خالل بَراِمجها، ومؤتمراتها التي تنظّمها في الدول الُمختلفة. وفي الوقت 

الحاضر، هناك تسـع دول عربيّة لديها أكاديميّات وطنيّة للعلوم، أو تسـتضيف هكذا أكاديميّة: 

)المغـرب، وتونس، والسـودان، ومصر، ولبنـان، واألردن، والعراق، وفلسـطين، والجزائر التي 

سـت أكاديميّتهـا الوطنيّة للعلوم في العام 2015(. وهذه بحّد ذاتهـا ظاهرة ُمقلِقة، حيث إن  أسَّ

األكاديميّات تُعّد من أعمدة المجتمع الِعلمّي في العديد من الدول، مثل: الصين، والهند، وروسيا، 

والـمكسيك، والواليات المتّحدة األميركيّة.

4-2 دبلوماسّية الِعلم من منظور الدول العربّية

مّما ال شـّك فيـه أّن خالفات سياسـيّة حاّدة تعصـف بالعالقات بين الـدول العربيّة بعضها 

البعـض، وبين الدول العربيّة والدول الغربيّة، والواليات المتّحـدة األميركيّة تحديداً، بالنَّظر إلى 

مواقف – األخيرة - من القضايا العربيّة. ولكْن ليس بالضرورة لهذه الخالفات أن تقف عائقاً أمام 

39 The National Academies. 2016. Genetically Engineered Crops: Experiences and Prospects.  

https://nas-sites.org/ge-crops/ [Accessed on 04 January 2018].

40 The InterAcdemy Partnership: http://www.interacademies.org. 

41 Islamic World Academy of Sciences )IAS(: http://iasworld.org.  

لت شركة  توصَّ
أمازون العمالقة 

للتجارة اإللكترونّية 
إلى اّتفاٍق 

لالستحواذ على 
َموقع سوق. كوم 
الخاّص بالتجارة 
اإللكترونّية في 
الوطن العربّي 

بمبلغ 650 مليون 
دوالر، وهو يسّمى 

»أمازون الشرق 
األوسط«
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التعاون في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والبحث الِعلمّي، والتعليم العالي، بين الدول، والِعلميّين 

العرب، ونظرائهم في الشرق والغرب. 

ويأتي مشـروع ضـوء السـنكروترون للعلـوم التجريبيّة وتطبيقاتها في الشـرق األوسـط 

»SESAME« في هذا السـياق42. فهو يجمع علماء وباحثين من دوٍل عّدة، وتّم إطالقه في العام 

1999، وافتتاحه في أيّار )مايو( 2017. وهو يَتماشـى بفكرته مع المنظّمة األوروبيّة لألبحاث 

النوويّـة CERN؛ وهـي المنظّمة التي أُنشـئت في جنيف، فـي أعقاب الحـرب العالميّة الثانية، 

فـي وقـٍت كانت تُعاني فيه الدول األوروبيّة من توتّرات سياسـيّة سـبّبتها الحرب، قبل أن تنجح 

ـلم. وتُشـارك  المنظّمة في تخطّي تلك الصعوبات، وتولِّد مناخاً إيجابيّاً تسـوده لغة الِعلم والسِّ

كلٌّ من فرنسـا، وألمانيا، واليونان، وإيطاليا، واليابان، والكويت، والبرتغال، وروسـيا، والسويد، 

وسويسـرا، والَمملكـة المتّحدة، والواليات المتّحـدة كُدول ُمراقَبة فـي »SESAME«، فضالً عن 

هيئات مثل اليونسكو. ويسعى المشروع إلى إبقاء الكفاءات في اإلقليم، ويحّد من هجرة األدمغة، 

بعد أن وفَّر لهم منّصة للتشبيك، وتنمية القدرات، وإجراء البحوث، وتعزيز ُمخرجاتها.

4. 3 . بنك التكنولوجيا ألقّل البلدان نمّوا43ً: نموذج مختلف لدبلوماسّية الِعلم

خالل شهر أيّار )مايو( 2016، وفي ختام مؤتمر األُمم المتّحدة لُمراجعة تطبيق برنامج عمل 

إسطنبول للبلدان األقّل نمّواً، اعتُمدت ُمبادرات عّدة، منها إنشاء بنك للتكنولوجيا تستضيفه تركيا 

في مدينة غبزه قرب أسـطنبول، وسـيبدأ نشـاطه خالل العام 2018، بعد أن تّم توقيع اتّفاقيّة 

م تركيا دعماً  المقّر بين تركيا واألُمم المتّحدة في 22 أيلول )سـبتمبر( 2017. وبموجبها سـتقدِّ

ماليّـاً سـنويّاً للبنك بقيمة مليونَي دوالر. وسـيكون بنك التكنولوجيا الدولـي، قائماً على آليّتَين: 

األولـى هي دعم القـدرات الِعلميّة والتكنولوجيّة واالبِتكاريّة في الـدول األقّل نماًء لتحقيق تنمية 

ُمسـتدامة )وتشـمل السـودان، واليَمن من الـدول العربيّة(، والثانية هي تشـكيل بنـك الملكيّة 

42 Dohjoka, Nart et al. ”Science Diplomacy in Arab Countries: The Need for a Paradigm Shift». 

In: Science & Diplomacy, 2017. http://www.sciencediplomacy.org/article/2017/science-

diplomacy-in-arab-countries-need-for-paradigm-shift [Accessed on 04 January 2018].

مركز أنباء اأُلمم المتّحدة.، »أنطاليا: اإلعالن عن ُمبادرات ومشاريع منها إنشاء بنك للتكنولوجيا لدعم الدول األقّل نمّواً«، 2016.  43

http//:www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID.#26224=WhkjNDdx3Uw  

تؤّكد الدروس 
الُمستفادة من 

دول الجنوب، أّن 
التكنولوجيا، من 
حيث كونها قدرة، 
غير قابلة للنقل 
عمومًا، وأّن ما 

جرى ويجري، هو 
نقل المعّدات أو 

اآلالت وبدرجة أقّل 
التقنّيات

سـت أكاديميّة العالَم اإلسـالمّي للعلوم )Islamic World Academy of Sciences( في عّمان في العام  تأسَّ
1986، من ِقبل القادة الُمشـاركين في مؤتمر القّمة لدول منظّمة التعاون اإلسـالمّي، كمؤّسسة ِعلميّة مستقلّة 
غير سياسـيّة وغير حكوميّة، وذلك لتلبيـة االحتياجات التنمويّة للمجتمع الِعلمّي فـي ُدول المنظّمة. وتهدف 
األكاديميّة إلى تقديم المشـورة إلى مؤّسسـات الدول األعضاء )OIC(، حول سياسـات العلـوم والتكنولوجيا 
ع األكاديميّة التعاون  واالبِتكار وتطبيقاتها، فضالً عن تنفيذ بَراِمج ونشـاطات ِعلميّة وتكنولوجيّة. كما تُشـجِّ
بيـن الباحثيـن فـي ُدول المنظّمة في إطـار مشـاريع ذات أهّمية ُمشـترَكة، وتدَعم البحث الِعلمـّي حول أهّم 
المشكالت التي تُواِجه البلدان اإلسالميّة. وتسعى إلى تحديد التكنولوجيّات المستقبليّة الُمالئمة لغايات تبّنيها 
واسـتخدامها، كما تمنح األكاديميّة الجوائز واألوسـمة لإلنجازات الِعلميّة المتميّزة بغية تطوير مراكز اإلبداع 

في فروع العلوم المختلفة.

www.iasworld.org :المصدر

أكاديمّية العالَم اإلسالمّي للعلوم إطار رقم 7
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آلّيات بناء اقتصاد 
المعرفة
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ص
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ا

الفكريّة، وذلك بالتنسـيق مع المجلس التركّي للبحث الِعلمّي والتقنّي )TUBITAK(. وسـيكون 

هاً للدول األقّل نماًء من الناحيتَين الِعلميّة والتكنولوجيّة، إذ سيتحّول إلى نقطة مركزيّة  البنك موجِّ

لتحقيق أهداف التنمية الُمسـتدامة للعام 2030، التي أعلنتها األُمم المتّحدة. وسيسعى البنك إلى 

تطوير القدرات، وتقديم دراسـات حول احتياجات الدول األقّل نماًء، وتطوير السياسات الِعلميّة 

عم في قطـاع التدريب في ما يتعلّق ببناء آليّات  والتكنولوجيّـة الخاّصة بها، فضالً عن تقديم الدَّ

اإلدارة والتطبيق. وتضّم القائمة الحاليّة لـ »الدول األقّل نماًء« 48 دولة. وفي السـياق ذاته، لعلّه 

من الُمناسـب أن تسـعى الدول العربيّة إلى إنشـاء بنك للتكنولوجيا للدول العربيّة لدعم القدرات 

الِعلميّة والتكنولوجيّة واالبِتكاريّة في الدول العربيّة، وتشكيل بنك الملكيّة الفكريّة، بحيث يسعى 

البنـك بذلـك إلى تطوير قُدرات، وتقديم دراسـات حول احتياجات الدول العربيّـة األقّل نماًء، أو 

الخارجة من أتون الحرب. 

5 - الخاتمة والتوصيات وتطلّعات مستقبلّية 

أَدركَـت معظم الدول العربيّة أهّمية العلوم والتكنولوجيا واالبِتكار لتحقيق التنمية منذ أربعة 

عقـود على األقّل، وعملت على إطالق أنظمتها البيئيّة الِعلميّة والتكنولوجيّة وتطويرها في الفترة 

نفسـها. ومع ذلك لم تشـهد الدول العربيّة أثراً كبيراً للعلوم والتكنولوجيا واالبِتكار على التنمية 

االجتماعيّة، واالقتصاديّة، أو من حيث توليد معرفة جديدة بشـكٍل ملموس، أو اإلسـهام الواضح 

فـي النمّو االقتصادي للدول العربيّة. وهذا يشـير إلى خلٍل في منظومـات العلوم والتكنولوجيا 

واالبِتكار في الدول العربيّة، و/أو إداراتها، وهو األمر الذي يُنذر بعواقب سلبيّة كبيرة.

ى بالربيع العربي عاصفَة رماٍل في المنطقة لم تهدأ بعد، ونحن لم نشـهد حتّى  أثار ما يُسـمَّ

الساعة تغييراً حقيقيّاً في النواحي االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية نتيجة لهذه الظاهرة، إاّل 

في بعض الجوانب المحدودة في بعض الدول. وحالة عدم االستقرار التي عاشها ويعيشها العالَم 

صات األمن والدفاع، وأحياناً كثيرة  العربي أّدت بالحكومات إلى تحويل المزيد من الَموارد لمخصَّ

صة للتنمية. ولذلك، فإّن نِسـب اإلنفاق على المخّصصات العسكرية  على حسـاِب الَموارد المخصَّ

في العالَم العربي هي من أعلى النِّسب على مستَوى العالَم. كما أّن عدم قدرة االقتصادات العربيّة 

على تحقيق نمّو اقتصادي ُمستدام بحدود 6 % أو 7 % سنويّاً أدَّى بكثير من الدول إلى تكوين 

مجموعـاٍت من الشـباب العاِطل عن العمل، وجـد بعضهم فرصته مع انطالق أحداث السـنوات 

األخيرة، وانضّم إلى صفوف الُمتظاهرين.

لكي تشـهد الدول العربيّة نهضًة اقتصادية واجتماعية حقيقيّة وُمسـتدامة من خالل أدوات 

العلوم والتكنولوجيا واالبِتكار، يتطلّب من القيادات السياسية في الدول الُمختلفة إعطاء القطاع 

ر الَموارد الماّدية والتشـريعية للنهوض بالقطـاع. وتحتاج الدول  أولويّـة قصوى، بحيث تُسـخَّ

العربيّـة إلى إعادة تنظيم قطاعات العلوم والتكنولوجيا واالبِتكار لديها، واسـتكمالها من ناحيِة 

السياسـات النَّاظمة، واألهداف الَمرسـومة للقطاع، والمؤّسسـات التي ترسـم سياسـات العلوم 

والتكنولوجيـا الوطنيّة، وأن تقيِّم أداءها وتقيسـه. فالنهوض بِقطاع العلـوم والتكنولوجيا مهّم 

لتحقيـق أهداف التنميـة الوطنية االقتصادية االجتماعية، واإلسـهام في تحقيـق »األمن الناعم« 

المتمثّـل بُمعالَجة قضايـا حياتيّة مهّمة مثل: األمن الغذائي والمائي في العالَم العربي، فضالً عن 

اإلسهام في زيادة رصيد الَمعرفة، والعلوم على مستوى العالَم. 

حالة عدم 
االستقرار التي 

عاشها ويعيشها 
العاَلم العربّي أّدت 
بالحكومات إلى 
تحويل المزيِد 

من الَموارِد 
صات األمن  لمخصَّ
والّدفاع، وأحيانًا 

كثيرة على حساِب 
صة  الَموارِد المخصَّ

للتنمية
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تـرزح الجامعـات العربيّـة تحت ضغوط كبيـرة لتحقِّـق مجموعة من األهـداف التي تبدو 

ُمتناقضـة. فهي تسـَعى إلـى نْقل الَمعرفـة )التدريـس(، وتوليدهـا )البحث الِعلمـّي(، وجْمع 

المعرفـة، ونْشـرها، ويغيب عن هـذه األهداف تتجير المعرفـة )الريادة(. هـذا وال تزال إدارات 

معظـم الجامعات العربيّة غير مسـتقرّة، وغير قـادرة على لعب هـذه األدوار المختلفة بنجاح. 

أّمـا نظام الترفيع الَهرمـّي القديم والُمتهالِك، فال يزال عقبًة رئيسـة في طريق ارتقاء مسـتوى 

األداء األكاديمـّي. ومن األهّمية بمكان أن يكون ألّي دولة عربيّة على األقّل جاِمعة واحدة متميّزة 

فـي مجال التعليم، وأخرى متميّزة في مجال البحث واالبِتـكار، وهذا أضعف اإليمان كما يُقال. 

أّمـا في الوقت الحاضر، فال ينجـح التعليم العالي، في معظم الدول العربيّة، سـوى في »إنتاج 

»البيروقراطيّيـن، قليلـي القدرة على اإلبداع واالبِتكار. كما أّن هناك هّوة سـحيقة بين الَمهارات 

التي يكتسـبها الطالِب في الجامعة، وما يتطلّبه سوق العمل. والنتيجة هي الماليين من الشباب 

بتوقّعاٍت عالية، ولكن بال أمل حقيقي في تحقيق أهدافهم وطموحاتهم. وباستثناء بعض جيوب 

هنا أو هناك، هناك غياب شـبه تاّم ألّي توّجهات ابتكاريّة رياديّة في أوسـاط أرتال أالكاديميّين 

وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات العربيّة.

بعد قراءة متأنّية للمشـَهد العاّم لمنظومة العلـوم والتكنولوجيا واالبِتكار في الدول العربيّة، 

نجد أّن هناك بضع ُجزر نجاح مضيئة محدودة في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبِتكار في بحر 

ُمعتم من الفشل، ومن إهداٍر لُفرص إحداث نقلة تنمويّة نَوعيّة من خالل أدوات الِعلم. فالمحّصلة 

إذن هي أّن المنظومة الحاليّة، ونمط التفكير الحالي ال يؤّديان إلى نتائج َملموسـة. وبالّنظر إلى 

تجارب دول أخرى مثل كوريا الجنوبية، وماليزيا، وباكسـتان، نجد أّن قطاعاً وطنيّاً رئيسـاً كان 

المسـؤول عن نجاحات هذه الدول في مجال التنمية، أو على األقّل في مجاٍل رئيس قامت الدولة 

ة بالتركيـز عليه. ففي أميركا مثالً، يعترف الجميع بأّن قطاع الدفاع وقطاع التعليم العالي  الَمعنيَـّ

ُهما المسـؤوالن عن عديد النجاحات االبِتكاريّة في مجاالت ُمختلفة. أّما في بلد كالباكستان على 

د هدفه بامتالك السـالح النَّووي - ألسباب نتَّفق  فاع، الذي حدَّ سـبيل المثال، فقد حقَّق ِقطاع الدِّ

معها أو نختلف -، نجاحاً في تحقيق الهدف، على الّرغم من مقولة بعض الخبراء الباكسـتانيّين 

Paper- 44إّن بالدهم تسـتطيع أن تصنع صاروخاً نوويّاً ولكّنها ال تسـتطيع إنتاج مشبك ورقّي

clip؛ واإلشارة بطبيعة الحال هنا هي إلى األولويّات الوطنيّة.

وِقطـاع الجامعـات في الدول العربيّة أصبح اآلن متجـّذراً ، وهناك أكثر من 986 جامعة )أو 

معهد شبه جامعي( في الدول العربيّة بحسب موقع Webometrics45. أّما بالنسبة إلى تصنيف 

الجامعـات في الدول العربيّة، فنجد مثالً أّن التصنيف العالَمّي للجامعات، الصادر عن مؤّسسـة 

جريـدة التايمـز46، وهو تصنيف »عقالنـّي« يضع 29 جامعة عربيّة فـي َمصاف أفضل 1000 

ل للجامعات العربيّة التي - قبل عقَدين أو أكثر قليالً - لم يُكن  جاِمعة في العالَم. وهذا إنجاز يسجَّ

لها ذكر في حسـابات الجامعات األفضل في العالَم. بمعنى أنّه عندما ُوجدت اإلرادة السياسـية، 

وأوكِلت المهّمات وأُعطيت الصالحيّات لمسـؤولين متميّزين، انطلقوا يسـعون في سبيل تحقيق 

األهداف المنشودة، وحّققوا بعضها.

44 Guessoum, N., Osama, A., et al. Science at the Universities of the Muslim World. London and  

Islamabad: Muslim World Science Initiative, 2015.

45 http://www.webometrics.info/en. 

46 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings. 

في العام 2013 
أطلقت الحكومة 
الماليزّية ُمبادرة 
»العلوم للفعل«، 
والهدف هو أن 
تصبح ماليزيا 
دولة متقّدمة 

أكثر بحلول العام 
2020 ما يعني 

التركيز المستمّر 
واالستثمار 
في العلوم 

والتكنولوجيا 
والعمل مع أصحاب 
المصلحة لتحقيق 

هذا الحلم
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هذا ما تحتاجه دولنا العربيّة في المرحلة القاِدمة. فقطاع الجامعات تحديداً هو الِقطاع الوحيد 

الـذي يُمكن وصفه بالُمتجانِس والمتشـّعب، ولذلك فهو الِقطاع األساسـّي القاِدر على النهوض 

بالعلـوم والتكنولوجيا واالبِتكار في الدول العربيّة في الوقت الحاضر. على أن تتولّى الحكومات 

المركزيّة وْضع الرؤى، وسّن التشريعات الديناميكيّة والحوافز، وتوفير الَموارِد، وأن تكرِّم وتُبِرز 

َدوريّاً أنصـار )Champions( العلوم والتكنولوجيا واالبِتكار. ولذلـك، فالُمقتَرح أن يُحال ملّف 

العلوم والتكنولوجيا واالبِتكار إلى الجامعات العربيّة لتُسـّرع من جهودها لتعزيز ثقافة االبِتكار 

ـس َمكاتب لرعاية االبِتكار وتوليده، وَمكاتب  في أوسـاط أعضاء هيئة التدريس والطَّلَبة، ولتؤسِّ

لنقل التكنولوجيا وتتجيرها، بل وتأسـيس شركات رياديّة ... ولكي تسّخر جهودها أسوة بمعهد 

ماساتشوستس للتكنولوجيا )MIT( – على سبيل المثال – لتُنِتج ابتكاريّي المستقبل و رياديّيه، 

وتُسِهم في نهضة اقتصاديّة اجتماعيّة حقيقيّة تنعكس على الُمواِطن في الدول العربيّة، وتُساِعد 

على تحقيق أهداف التنمية الُمستدامة. والجامعات أقدر من غيرها على التشبيك بين َمكاتب نْقل 

ل نمطاً عربيّاً  التكنولوجيا عندما يُسـتكَمل تأسيسـها. وهي األنسب – في الوقت الحاضر – لتُفعِّ

في نطاق دبلوماسيّة الِعلم، من أجل َمنفعته، وَونفعة الجماعة الِعلميّة في الدول العربيّة. 
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عالقة المجتمع العربّي بالهواجس التنموّية

اقتصاد اإلنتاج الُمعتِمد على الَمعرفة

د. عاطف قبرصي
أستاذ االقتصاد في جامعة مكماستر، هملتون، أونتاريو – لبنان

يتّم تطوير المعرفة ونشـرها عادًة من ِقبل األفراد والمؤّسسـات، والسـيّما أّن أبرز مشـاريع 

التنميـة وُمبـادرات االبتكار والتطوير هي في األسـاس عمليّات اجتماعيـة بامتياز. في كثيٍر من 

الـدول، وبخاّصة فـي دول منظّمة التعاون االقتصـادي والتنمية )OECD(، تتأثّـر عمليّة تنمية 

الَمعرفـة تأثّراً كبيراً بالميزة التنافسـيّة الُممكـن تحقيقها، والربحيّة المتوقَّعـة منها، وإمكانات 

توفير المصادر والبيئة الُمالئِمة.

تَتفاَعـل العوامـل االقتصاديـة واالجتماعية داخل »النمـوذج التقني واالقتصـادي فريدمان 

وسوات1 الذي يمثِّل مفهوماً أكثر وضوحاً من »النموذج التكنولوجي« الُمستخَدم عادًة. فالقضيّة 

سـات ونُظم اإلنتاج. وكلّما  الحقيقيّـة هنا تتعلّـق بالتفاعالت بين الَمعارِف والتكنولوجيا والمؤسَّ

كانت هذه العالقة أكثر تنسيقاً، كان االنتقال المجتمعّي إلى االقتصاد الجديد أكثر سالسة وزادت 

الفوائد التي يُمكن استخالصها منه.

تتناول هذه الورقة مسألة إنتاج المعرفة واستخدامها، ونقاط القّوة والضعف العربيّة في هذه 

مه البحوث الِعلميّة واالبتكارات لالنخراط بفعاليّة في  المنظومة؛ كما تتناول أيضاً ما يُمكن أن تقدِّ

ور الِمحورّي الذي يلعبه التكامل  اقتصـاد المعرفة واالنتقال إلى االقتصاد الحديث، مع تحليٍل للدَّ

بين رأس المال الفكري ومكّونات المجتمع المختلفة.

1 - نحو االقتصاد الحديث

قليلة هي مناطق العالَم التي تملك الثروات الكبرى، والتي  ترتبط أحوالها وقدراتها اإلنتاجيّة 

بالَمـوارِد الطبيعية بشـكٍل مباشـر أو غير مباشـر، بالقدر نفسـه الذي يشـهده العالَم العربي. 

فاالعتمـاد الُمفرط على الَموارِد الطبيعيّة والَمصادر غير المتجّددة قد يكون هو السـبب الرئيس 

لتحّدي التنمية الُمعاصر في العالَم العربي. حيث يُسِهم مصدَران طبيعيَّان أساسيَّان، ُهما النفط 

والماء، في البنى االقتصادية الرئيسـة، ويعكسـان بوضوح األداء واإلمكانيّات والمشـكالت التي 

تُواِجههـا المنطقـة العربيّة. ومع تحـّول العالَم من االقتصـاد القديم الُمعتِمد علـى الَموارِد إلى 

االقتصـاد الحديـث الَمبني علـى المعرفة، أضحى من الُملـزم على الدول العربيّـة القيام بما هو 

ضروري للتأقلُم مع هذه التحّوالت البنيويّة.

1 C. Freeman and L. Soete )eds.( )1994(. «The Biggest Technological Juggernaut That Ever Rolled». 

Work for All or Mass Unemployment.London: Printers Publishers.
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إّن نشأة االقتصاد الرقمي الحديث تستند إلى نموذج جديد لالقتصاد التقني يختلف تماماً عن 

»النمـوذج التقني واالقتصادي«. ومن بين أكثـر االختالفات بروزاً بين االقتصاد القديم والحديث 

أّن االقتصـاد القديـم اعتمد على الَمـوارِد الطبيعية والطّاقة، بينما يعتمـد االقتصاد الحديث على 

اسـتخدام الَمعرفة ونواتجها. كما تّم التحّول من عمليّة إنتاج مزيٍج ثابت من الُمنتجات إلى إنتاج 

مزيـج متغيّر وديناميكي. وحلَّت أنظمة اإلنتاج الَمرنـة مكان اآلالت والمصانع المتخّصصة، وتّم 

تحويل البنى الهرمية في المؤّسسـات إلى بنى أفقيّة. وهكذا، فـإّن التغيّرات المطلوبة والمترتّبة 

عن االنتقال إلى االقتصاد الحديث جذريّة واستراتيجيّة.

غير أّن التغيير ال يعني تبّني التقنيّات وشراء التكنولوجيا الحديثة واآلالت أو حتّى الحواسيب 

فقط، بل يشمل أيضاً بناء المؤّسسات والقيام بجهود إعادة الَهيَْكلة وإصالح سائر البنى القديمة. 

فالتغييـرات المطلوبة ضخمة ومعّقدة وال يُمكن أن تحصل تدريجيّاً، وأن تَخضع لقوى السـوق 

والقطاع الخاّص دون سواه من القطاعات الناشطة اقتصاديّاً. إّن الدول التي تّم التحّول فيها إلى 

اقتصاد المعرفة بشكٍل ناجح، سواء أكانت من الدول النامية أم المتقّدمة، اعتمدت على قّوتها في 

توجيه هذا التحّول وحمايته. فقد قامت الدولة التي نجحت بالتحّول بتشكيل شراكات استراتيجيّة 

مع القطاع الخاّص، ومن خالل تعاونهما استطاع االثنان تجاوز الَمصاعب وتوفير الوقت الاّلزم 

للتحّول وتحقيق أرباح عالية. كما ُوِضَعت عمليّات التحّول في هذه الدول في سـياٍق أوسـع من 

السياق الذي عملت به الدول األخرى التي لم تحصد مستويات النجاح نفسها. 

لقد حلَّت تكنولوجيا المعلومات، باإلضافة إلى االستثمار األفضل للقدرات البشرية المتميّزة، 

مـكان رأس المـال الَعينّي كعنصٍر أسـاس فـي عمليّة اإلنتـاج. ففي مرحلة تتّسـم بالصناعات 

الُمعتِمـدة على المقدرة العقليّة، أضحـى التمييز بين الَعمالة ورأس المـال غير واضح الَمعالِم. 

فالمهارات والمعرفة ورأس المال البشـري يُمكن خلقها من خالل الرسـاميل نفسها التي تخلق 

رأس المـال الَعينـّي، في حيـن أّن األعمال التـي ال تحتاج إلى خبـرة ال زالت موجـودة، إاّل أنّها 

أصبحت أقّل أهّمية في عمليّة اإلنتاج، ويُمكن في كّل األحوال، الحصول عليها بتكاليف ُمنخِفضة 

 مـن ِقبل األعداد الضخمة من العاطلين عن العمل أو العاملين في وظائف دنيا من حول العالَم2.

تُعتبر المعرفة اليوم الَمصدر الرئيس لألفضليّة النسبيّة )Comparative Advantage(. فوادي 

السـيليكون فـي كاليفورنيا، وبانغالور في الهنـد، وواترلو وكاناتا فـي أونتاريو كندا، وطريق 

128 في بوسـطن ُوجدت جميعها ببسـاطة ألّن الَمقـدرة العقليّة المتّقدة والبحـوث الُمرتبطة 

باالبتكار تسـتوِطن هذه المناطق. يعتمد النجاح والفشـل في العالَم اآلن أكثر فأكثر على نجاح 

الـدول في انتقالها إلـى صناعات الُمسـتقبل الُمعتِمدة على الَمقدرة العقليّـة وتوظيف المعرفة 

واألبحاث في العمليّات اإلنتاجيّة، وليس على حجم أّي نشاط أو قطاع أو ميزانيّة استثماريّة كما 

كان الوضع سابقاً. 

2 - تجاُوز العجز المعرفّي

يشـير الدليـل التجريبّي الحديث حول أثـر الَعجز المعرفـي والتكنولوجي وعوامل أخرى 

علـى الفروقات في النمّو االقتصادّي؛ إاّل أّن إمكانيّة »اللّحاق باآلخرين«موجودة، لكّنها تتحقَّق 

فقط في الدول التي لديها »قدرة اجتماعيّة« قويّة، أي تلك الدول التي تستطيع تحريك الَموارِد 

2 Lester C. Thurow. The Future of Capitalism )1996(.

مع تحّول العاَلم 
من االقتصاد 

القديم الُمعتمد 
على الَموارد إلى 
االقتصاد الحديث 

الَمبني على 
الَمعرفة، أضحى 
من الُملزم على 
الدول العربّية 
القيام بما هو 

ضرورّي للتأقُلم 
مع هذه التحّوالت 

البنيوّية
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الضروريّـة )االسـتثمارات، والتعليـم، والبحـوث، والتنمية... إلخ(. وتُشـير بحـوث تجريبيّة 

عّدة إلى أّن االسـتثمارات في البنـى التحتيّة، والبحوث والتنمية والتعليـم يجب أن يُنظَر إليها 

كمكّمالت وليس كبدائل للنمّو االقتصادي. فالنظريّات القديمة للنمّو تتعامل مع التكنولوجيّات 

على أنّها »مخطّطات« أو »تصاميم« يُمكن الُمتاجرة بها في األسـواق؛ بينما تتعامل النظريّات 

الحديثـة للنمّو مع هذه التكنولوجيات وكأنها جزء ال يتجزّأ من المؤّسسـة وقدراتها المعرفيّة، 

لكونهـا ُضمنيّة وُمتراكِمة في أسـلوبها وخصائصها، ومتأثِّرة بالتفاعل بين الشـركات والبيئة 

التـي تعمل فيهـا، وُمتمركِزة جغرافيّاً بحيث تؤّدي إلى نشـوء »تكنولوجيـا وطنيّة« و«أنظمة 

معرفـة وطنيّـة«، وبالتالي بناء اسـتراتيجيّات وطنيّة لزيادة اإلنتاجيّة والتنافسـيّة من خالل 

االبتكار ونَواتج المعرفة.

3 - َوْهم استيراد التقنّيات والَفشل في توطينها 

يتطلّب اقتصـاد المعرفة تعزيز فعاليّة السـياق التنظيمي إلنتاج المعرفة واسـتخدامها، ِبما 

يَضمن ِقيام نسٍق لالبتكار يرتكز على اإلدارة الكفوءة لنْقل التقانة من خارج المجتمع؛ حيث يتّم 

استيعاب التقانة الجديدة في النسيج المجتمعي، وتنشيط إنتاج المعرفة واإلبداع والبحث الِعلمّي 

والتطوير، ما يؤّدي إلى توليد تقانات جديدة وبضائع وخدمات وأسـاليب إنتاج جديدة متطّورة، 

وبمـا يحقِّق الكفـاءة اإلنتاجيّة، ويَدَعم القدرة التنافسـيّة لالقتصاد، ويَدفع إلـى تحقيق التنمية 

اإلنسانيّة الُمستداَمة.

إّن نُظم االبتكار والتطوير والبحث تشـكِّل أدوات قدرة المجتمع على إدارة المعرفة وتوظيف 

رأس المال الَمعرفّي في إنتاج المعرفة والتقانة، ومن ثّم توظيفها في عمليّة النمّو االقتصادي؛ إذ 

أمسى االبتكار القاِطرة األساسية للنمّو والقاعدة الرئيسة للُمنافسة في األسواق العالَميّة.

إّن نسق االبتكار ككّل، مركَّب من جميع القدرات الِعلميّة والتقنيّة والمؤّسسات الِعلميّة والبحثيّة 

والجامعات ومراكز االستشارات والحدائق الِعلميّة والصناعيّة والحاِضنات، غير أنّه ال يعتمد على 

أداء هذه المؤّسسات فقط، بل ربّما يعتمد بدرجة أهّم على كَيفية تواصل هذه المؤّسسات ومداه، 

والتفاعل في ما بينها من جهة، ومع مؤّسسـات الدولة والسياسـات واالستراتيجيّات والتوّجهات 

العاّمة من جهة أخرى. 

فالدولة هي المسـؤولة عـن إقامة بيئة اقتصادية وِعلمية وتكنولوجيـة مؤاتية، ونظام تعليم 

وتدريب فّعال، وبنية اتّصاالت حديثة ومتطّورة تدعم القدرة اإلنتاجية واألسـواق حتّى تستوعب 

الُمنتجات الجديدة ومخرجات المشاريع اإلبداعية.

إّن تجربـة ُدول المنطقـة العربيـة في نْقل التقانـة وإدارتها وتوطينها لم تُكن بالمسـتوى 

المطلوب أو بمسـتوى القدرات والَمـوارِد المتوافرة وتطلّعات شـعوبها. فعلى الّرغم من وضع 

التقانة وإدارتها وتوطينها على رأس سـلّم األولويّات في أغلبيّة دول المنطقة، فقد اعتمدت هذه 

الدول سياسـة تصنيع قائمة على استيراد المصانع ووسـائل اإلنتاج عبر عقود شراء من الدول 

األجنبيـة، بـدالً من فَْهم تقانـات اإلنتاج واسـتيعابها وتطويرها. وقد نجحت هـذه الدول بادئ 

األمر في ُمواكَبة التقانات الُمسـتخَدمة عالَميّاً، إاّل أّن اقتصار اسـتراتيجيّة التصنيع العربيّة على 

مفهوم اقتناء وسـائل اإلنتاج وعدم االهتمام بالسيطرة على التقانات وتوطينها، أّدى إلى تقاُدم 

التقانات الُمسـتخَدمة في المشـاريع اإلنتاجيّة وبالتالي إلى خسـارتها قدراتها التنافسـيّة على 

الصعيد الدولي. 

حلّت أنظمة 
اإلنتاج الَمرنة محّل 

اآلالت والَمصانع 
المتخّصصة، 
وتّم تحويل 

البنى الهرمّية 
في المؤّسسات 
إلى بنى أفقّية.. 

وهكذا فإّن 
التغّيرات المطلوبة 

والمترّتبة عن 
االنتقال إلى 

االقتصاد الحديث 
جدّية واستراتيجّية
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خـالل العقـود الثالثة األخيرة، سـعت بعض الـدول العربيّـة الُمتمكِّنة ماليّـاً أو التي تتمتّع 

بوفرة َمواردها البشـريّة إلى وْضع خطط، وبناء اسـتراتيجيّات، بهـَدف اللّحاق بالركب العالَمي 

ل نجاحات كذك؛ إذ عجزت عـن توطين التقانة  المتقـّدم صناعيّـاً وتكنولوجيّاً. ولكّنها لم تسـجِّ

والمعرفة، وانكشـفت في األسـواق العالَمية كونهـا غير قادرة على الُمنافَسـة، وأخطأت برِهانها 

على أّن ازدهار التباُدل التجاري، واالنفتاح على الدول المتقّدمة صناعيّاً واقتصاديّاً، وتشـجيعها 

لالسـتثمار األجنبي في ُدولها، من شـأنه أن يخلق بيئة مؤاتية لنقل التقانة المتقّدمة واكتسـابها 

وربّما توطينها.

4 - نقاط الضعف واآللّيات الواِعدة

تحفل تقارير التنمية العربية بالدراسات الهاِدفة إلى تحديد نقاط الضعف والقصور العربّي 

في المجاالت الَمعرفية والبحثية واإلبداعية. وفي هذا السياق، يتبيّن أن أبرزها يرتبط بالمؤّسسات 

الُمناط بها إنتاج المعرفة وتطوير االبتكار ونْقل التكنولوجيا، وتلك التي تلعب َدور الوسـيط في 

ما بينها وتضمن لها قيمتها الُمضافة والتنافسيّة في األسواق المحلّية والعالَمية. 

أّوالً: تَُعـّد عمليّات دْعم البحث الِعلمي وتشـجيعه وتوظيف نتائجه فـي التنمية من بَين أهّم 

المعايير الُمعتَمدة في قياس تحقيق مؤّسسـات البحث والتطوير ألهدافها. وهناك ضعف واضح 

فـي هذا المجـال في المنطقـة العربية يعود إلـى وهن العالقـة القائمة بين مؤّسسـات البحث 

ل كذلك قصـوٌر واضح في الجهـود االبتكاريّة المهّمة  والتطويـر والقطاعات اإلنتاجيّة. ويُسـجَّ

التي يجب أن تتوّسـط حلقات البحث والتطوير من جهة، وحلقات اإلنتاج واالسـتثمار والتسويق 

مـن جهة أخـرى. ويُعزى هذا القصور إلـى محدوديّة الخبرة لدى مؤّسسـات البحث والتطوير، 

وغياب الحوافز األكاديميّة لدى الجامعيّين. كما أّن ضعف القطاع الصناعي العربي وقلّة الخبرات 

اإلبداعيّة لدى األكثرية الساحقة من الصناعيّين الصغار، وتدنّي إسهام الصناعة في الناتج القومي 

المحلّي اإلجمالي يمثّل عقبة أساسـيّة في تفعيل الروابط بين البحث واإلنتاج. تجدر اإلشـارة إلى 

أّن آليّـات ترقيـة الجامعيّين الباحثين ما زالت تتّم بشـكل رئيس على أسـاس األبحاث األكاديميّة 

وسـجّل المنشورات الِعلميّة، ما يُسِهم في ابتعاد الباحثين عن الجانب التطبيقي الهادف إلى حّل 

الُمشكالت التي تُواِجه القطاعات اإلنتاجية.

ثانياً: يُشـكِّل انفصـال الجامعات عـن الصناعات والشـركات في المنطقـة العربية حاجزاً 

مهّمـاً في ربط البحث باإلنتـاج. ففي حين نرى أّن الجامعات األميركيّـة ُمحاطَة بَمراكز األبحاث 

النظرّيات القديمة 
للنمّو تتعامل مع 

التكنولوجّيات على 
أّنها مخّططات 
وتصاميم ُيمكن 
الُمتاَجرة بها في 
األسواق، بينما 

تتعامل النظرّيات 
الحديثة للنمّو مع 

هذه التكنولوجّيات 
وكأّنها جزء 
ال يتجّزأ من 

المؤّسسة وقدراتها 
المعرفّية، كونها 

ضمنّية وُمتراكمة 
في أسلوبها 
وخصائصها

يتوافـق الخبراء االقتصاديّون على أّن االنتعاش االقتصادّي، الَمبني على اسـتيراد التقانة بدالً من توطينها، قد 

أّدى بفترات زمنيّة قياسـيّة إلى االنكماش االقتصادّي الّناتج عن عدم تمكُّن هذه البلدان من االنخراط الحقيقّي 

والفّعـال فـي حركة اإلنتاج والتصدير العالَميّـة. وإذا ما تفّحصنا مليّاً تجارب المنطقة العربيّة مع االسـتثمار 

األجنبّي، يتبيَّن لنا سـريعاً وجليّاً أّن الشركات متعّددة الجنسيّات قد احتفظت لنفسها بعناصر عمليّات اإلنتاج 

الَمبنيَّة على الكثافة المعرفيّة والمتطلّبات العالَميّة )مستوى مهارة الَموارِد البشريّة( بينما سمحت لتلك البلدان 

بـأن تُنتج أو باألحرى أن تُشـارك في إنتاج المكّونات األقّل تقّدماً. وعلى سـبيل المثـال ال الحصر،  فقد ارتبط 

إنتاج السيّارات في تونس بالمصانع األوروبيّة، وتُركت لتونس الحلقات الدنيا والبسيطة من عمليّات اإلنتاج*.

* تقرير التنمية اإلنسانّية العربّية، برنامج األُمم المتّحدة اإلنمائّي والصندوق العربّي لإلنماء االقتصادّي واالجتماعّي )2003(.

السّيارات األوروبّية في َمصانع عربّية إطار رقم 1
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والُمختبرات التّابعة للشركات، إاّل أنّه في المقابل ليس هناك أّي ارتباط جغرافي أو تكنولوجي بين 

الجامعات والشركات العربية، كما أّن هناك غياباً واضحاً آلليّات عقود تباُدل الَمنافع في تخطيط 

أو تنفيذ المشاريع.

ثالثاً: غياب المؤّسسـات الوسيطة والّداِعمة لبناء عالقات ُمجدية بين مراكز األبحاث ومراكز 

اإلنتاج. فُمعظم الروابط غير الُمباشرة تتمحور وترتكز على العالقة القائمة بين َمكاتب التصميم 

في قطاع هندسـة اإلنشـاءات من جهة، وتلك الُمناط بها اإلعمار من جهة ثانية. وقد شـهد العقد 

الماضي نمّواً لعدد الحاضنات العربيّة المتخّصصة بالمحاور التكنولوجيّة، والتي بدأت في أغلب 

األحيان برَْدم الهّوة بين حلقات االستشارات واألبحاث واإلنتاج. 

رابعـاً: إّن إنتاج المعرفة ونْشـرها واسـتيعاب التقانـة وتوطينها يعتمد أساسـاً على قدرة 

المجتمـع علـى تعليم الَعمالـة الماهرة عالية المسـتوى وتدريبها وتوظيفها. يشـكِّل أسـاتذة 

الجامعـات وخّريجوها حجر األسـاس في إنتاج المعرفـة وإدارة االقتصاد واسـتيعاب التقانة 

وتوطينهـا. ففـي المجتمعـات المتقّدمـة يحصـل أكثر مـن 40 % مـن الطاّلب علـى التعليم 

الجامعي، إاّل أّن النخبة القادرة على اإلبداع والُمبادرة واكتشاف األساليب والُمنتجات الجديدة3 

ال تتجاوز 0.70 %. 

خامسـاً: تمثّـل الحاِضنات األطـر التنظيميّة الهاِدفة إلى تسـريع النمـّو وتفعيله، ونجاح 

الُمبادرة والشـركات الّناِشـئة، وذلك عبر مجموعـة من الَموارِد واإلجراءات التي تشـمل تقديم 

األرض والَمكاتـب ورأس المال والمشـورة القانونيّة والتجاريّة والتدريـب والَعون والخدمات 

 International( الجماعيّـة وشـبكات الترابط، كمـا عرفتها المؤّسسـة الدوليّـة للحاِضنـات

.)Association of Parks

يبقـى الحصـول علـى التمويل العائـق األكبر أمام الشـركات الّناِشـئة، سـواء أكانت هذه 

الشـركات تحت مظلّة الحاِضنات أم لم تُكن. غير أّن الشركات المنضوية تحت مظلّة الحاِضنات 

تمّكنـت مـن الحصول على التمويل الرأسـمالي بسـرعة وبأحجـاٍم أكبر من الشـركات التي ال 

بدعمها. تحظى 

3 Antoine Zahlan. «The Arab Brain Drain and the Formation of a Knowledge Based Society». 

Background Papers for the UNDP. Arab Human Development Report, 2003. 

ل ُنظم االبتكار  تشكِّ
والتطوير والبحث 

أدوات قدرة 
المجتمع على إدارة 
المعرفة وتوظيف 

رأس المال 
المعرفّي في إنتاج 
الَمعرفة والتقانة، 
ومن ثّم توظيفها 
في عملّية النمّو 
االقتصادي، إذ 
أمسى االبتكار 

القاطرة األساس 
للنمّو والقاعدة 

الرئيسة للُمنافسة 
في األسواق 

العالمّية

هنالك عالقة سـببيّة بين اإلبداع ونوعيّة التعليم العالي المسـتوى؛ فكلّما ارتفعت مسـتويات التعليم وجودته 

ازدادت قدرة المجتمع على التقّدم واإلبداع وخلق الفرص المميَّزة.

تتدنّـى نسـبة التعليم العالي في العالَم العربي عن مثيالتها في الـدول المتقّدمة، فهي أقّل من 37.9 % بينما 

ترتفـع إلـى 84 % في أميركا، وإلى 65 % في أوروبا، وإلى44.7 % فـي أميركا الاّلتينيّة*. كما ياُلَحظ تدنّي 

اإلنفاق على البحث والتطوير إلى أقّل من واحد في المئة )0.94 %( من الدخل القومّي اإلجمالّي في المنطقة 

العربيّـة، بينما ترتفع هذه النسـبة إلى2.23 % في العالَم وإلى2.79 % في أميركا الشـماليّة، و1.93 % في 

أوروبا. كما يمثِّل العالَم العربّي حوالى5 % من سّكان العالَم،  إاّل أّن نسبة براءات االختراعات التي حصل عليها 

العرب أقّل من 0.91 %**.

التعليم العالي ُمحرّك االبتكار إطار رقم 2

* http://wdi.worldbank.org/table/2.8.
** http://wdi.worldbank.org/table/5.13.
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تتوزع الشـركات الّناشـئة في المنطقة العربيّة بشـكٍل غيـر متنوازن. وتأتي فـي مقّدمتها 

لًة أعلى نسبة شركات ناشئة في المنطقة )42 %(، مقابل نسبة ال  اإلمارات العربيّة المتّحدة مسجِّ

تتجاوز الـ 5 % في السـعوديّة. إاّل أّن الُمبادرات ليست معدومة، فما نسبته 55 % من الشركات 

ز لالنطالق إذا ما توافر لها الّدعم المالي والتشريعي الُمالئم4 )الرسم2(، و25 %  الّناِشـئة تتحفَّ

لة في الحاضنات بدأت تحصد َريعاً. حقَّقت نجاحاً، و50 % من الشركات الّناِشئة المسجَّ

4 https://www.entrepreneur.com/article/304371.

على الّرغم من 
أّنها وضعتها في 
سلّم أولوّياتها، 

فإّن تجربة الدول 
العربّية في نقل 
التقانة وإدارتها 

وتوظيفها 
وتوطينها لم 

تُكن بالمستوى 
المطلوب؛ فقد 

اعتمدت هذه الدول  
سياسة تصنيع 

قائمة على استيراد 
الَمصانع ووسائل 
اإلنتاج، بداًل من 

فهم تقانات 
اإلنتاج واستيعابها 

وتطويرها

تشـير اإلحصائيّات الحديثة إلى أّن47 % من الشـركات الّناشـئة العربيّة تحتاج إلى أقّل من 250 ألف دوالر 

للشـروع فـي عمليّـة اإلنتاج. في حيـن أّن 68 % منها تحتاج إلى أقـّل من 500 ألف دوالر للبـدء في العمل. 

وبالمقارَنة مع كلفة أيٍّ من االسـتثمارات الشـائعة، فإّن المطلوب لدعم االنتقال لمرحلة اإلنتاج الُمبتكر ضئيل  

وال يشـكِّل أعباء كبيـرة إذا ما ُوضعت له ضوابط لتقليل الَمخاطر، كما أنّها تقـّل كثيراً عن مثيالتها في الدول 

األخرى )الشكل 1(*.

الشركات الّناِشئة واحتياجاتها إطار رقم 3

* https://www.entrepreneur.com/article/304371  )2017(.

توزيع الشركات الّناشئة في المنطقة العربّية بحسب احتياجاتها لرأس المال شكل رقم 1

ما هي نسبة التمویل التي تبحث عنها الشركات الّناِشئة؟

بینما %68 من الشركات 
الّناِشئة تحتاج ألقّل من  

500K$ في التمویل

%47 من الشركات الّناِشئة 
لة تحتاج ألقّل من   الُمسجَّ

250K$ في التمویل 

% من الشركات الّناشئة 
لة تجمع متطّلبات  المسجَّ

تمویلها بوساطة

< $500 K 
21%

< $1 m 
16%

< $250 K 
23%

< $100 K 
12%

< $50 K 
21%

< $1 m+ 
16%

https://www.entrepreneur.com/article/304371 )2017(. :المصدر

توزيع الشركات الّناشئة في المنطقة العربّية بحسب الطَّور شكل رقم 2
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وأخيراً، بالنسبة إلى توزيع الشركات الّناشئة في العالَم العربّي بحسب قطاعات عملها، نجد، 

كما يوضح الرَّسم البيانّي )3(، أّن النسبة األكبر، وهي13 %، ذهبت للشركات في قطاع التجارة 

اإللكترونيّة )e-commerce(، تلتها نسـبة الشـركات العاِملة في التقنيّات بنسبة 10 %، و8 % 

للشـركات العاِملة في التواصـل والمجتمـع )Network and Community(. وبالتالي، فإّن ما 

نسبته 31 % من الشركات الّناِشئة في العالَم العربّي تعمل في مجاالت مرتبطة بالتقانة.

سادسـاً: لقد دفَع النمّو الُمتزايد للشركات إلى التسـاؤل عن أصول النمّو، وبشكٍل أعمق عن 

ر كيفيّة  َهيكل الشركة وسلوكها. فيُنظر إلى الشركات حاليّاً كمختبرات تكنو- اقتصاديّة. وهذا يفسِّ

رؤية القدرات التكنولوجيّة للشـركات بناًء على مهاراتها في حّل المشـكالت وعالقاتها الخارجية 

)الشـبكات، واألحالف االستراتيجية، وعالقات الُمستخدم، والُمنتج( مع المؤّسسات األخرى التي 

مـن ضمنها، ولكن ليس بشـكٍل حصـرّي، المؤّسسـات الُمنِتجة للمعرفة. تدخل الشـركات عادًة 

بتحالفات مع ُمنتجين آخرين للمعرفة بهدف االبتكار. 

إّن االعتقاد الشـائع اآلن هو أّن القطاع الخاّص في الدول الصناعية المتقّدمة يشـكِّل عنصراً 

أساسـيّاً في التحّول االقتصادي، وذلك اسـتناداً إلى جان بابتيسـت سـاي5 الذي ابتكر مقولة: » 

رجـل األعمـال الريادي يحـوِّل الَمـوارِد االقتصادية من منطقـة إنتاجية ُمنخفضـة إلى منطقة 

إنتاجيـة ُمرتفعة وكثيرة العائدات«. كذلك تّم تحليل َدور رجل األعمال الريادي في عمليّة التنمية 

االقتصاديـة بشـكٍل معّمق وفّعال من قبل جوزف شـومبتر6 الذي أكّـد » أّن التغيير في التوازن 

الديناميكـي الذي يجلبـه رجل األعمال الريادي، بـدالً من التوازن العاّم، هـو »معيار« االقتصاد 

 .)agent of change( الفّعـال والصّحي«، وأّن رجل األعمـال الريادي هو مفتاح عمليّات التغيير

ور  فقطاع األعمال يرتكز على نظريّة اقتصاد ومجتمع يرى التغيير كشـيء عادي، ويَعتبر أّن الدَّ

الرئيـس فـي االقتصاد هو القيام بشـيء مختلف بدالً من القيام بشـكٍل أفضل بمـا كان يتّم في 

5 Jean Baptiste Say, A Treatise on Political Economy; or the Production, Distribution, and 

Consumption of Wealth, ed. Clement C. Biddle, trans. C. R. Prinsep from the 4th ed. of the 

French, )Philadelphia: Lippincott, Grambo & Co., 1855. 4th-5th ed.(

6 Joseph Schumpeter. 1942. Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper & Brothers.

َتحفل تقارير 
التنمية العربّية 

بالدراسات 
الهادفة إلى تحديد 

نقاط الضعف 
والقصور العربّي 

في المجاالت 
المعرفّية والبحثّية 
واإلبداعّية، وفي 

هذا السياق يتبّين 
أّن أبرزها يرتبط 

بالمؤّسسات 
الُمناط بها إنتاج 
الَمعرفة وتطوير 

االبتكار ونقل 
التكنولوجيا وتلك 
التي تقوم بَدور 
الوسيط في ما 

بينها

توزيع الشركات الّناِشئة في المنطقة العربّية بحسب الِقطاع شكل رقم 3
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التجارة اإللكترونّیة تشكِّل أكبر قطاع ضمن 
الشركات الّناِشئة

التكنولوجیا المالّیة أسرع القطاعات نمّوًا في المنطقة 
في إنشاء الشركات الّناشئة بنسبة 3.5 %

الشركات الّناشئة جاهزة للتعاون مع الشركات في 
مختلف النشاطات الصناعّیة
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اإلعالن والتسویق

التعلیم

خدمة الُعمالء

حلول تقنّیة

خدمات للشركات

التطبیقات اإلنتاجّیة

الطعام 

https://www.entrepreneur.com/article/304371. :المصدر
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السابق. إّن َدور رجال األعمال الرياديّين، وفق شومبيتر، هو »إصالح أو تحديث نموذج اإلنتاج«. 

إنّهـم الُمبتكرون الذين يغيّرون الوضع الرّاهن )التوازن العاّم( ويقودون عمليّة »التدمير الخالّق 

)Creative Destruction(«، الذي هو أساس التنمية االقتصادية الرأسمالية. وعن طريق إحداث 

ابتكارات في السوق، يعمل رجال األعمال على إعادة بناء األسواق الحاليّة بشكٍل »خالّق«، وإعادة 

توزيع الثروات الحاليّة وخلْق سـلع وخدمات جديدة باستخدام الَموارِد التي كانت ُمستخَدمة في 

العمليّات القديمة.

ويبقـى العديـد من المفّكريـن القياديّيـن أوفياء في قضيّـة النمّو لتقليد ساي/شـومبيتير 

د َدور رجـال األعمـال الرياديّيـن كمحرّكيـن وُمبتكريـن للتقّدم  )Schumpeter(، الـذي حـدَّ

م بعض االختالفات عن هذا التقليد. فمثـالً بدأ بيتر دراكر7  االقتصـادي. ولكّن البعض منهم قـدَّ

بالتعريف الُمعتَمد من قبل سـاي، لكّنه عمد إلى توسـيع التركيز على الفرص الُمتاحة. فال يطلب 

دراكـر من رجال األعمال إحداث تغيير، لكّنه يراهم يسـتغلّون الفـرص التي أتاحها التغيير )في 

التكنولوجيـا، أفضليّات الُمسـتهلكين، العادات االجتماعية، ...(،ويخلص إلـى أّن  »رجل األعمال 

الريادي يبحث دائماً عن التغيير، ويتجاوب معه، ويستغلّه كفرصة«.

يسـعى بيتر دراكر إلى توضيح مفهوم الريادة عبر رفض بعض التعاريف الشعبيّة. فبعض 

التعاريـف األّوليـة تربط رجل األعمـال الريادي مع إطالق مشـاريع وشـركات صغيرة جديدة. 

لكـن ليس كّل مشـروع صغير جديد عمـاًل أو ُممثِّالً لِقطاع أعمال. كذلـك ال تقتصر األعمال على 

المؤّسسات االقتصادية فقط. فإنشاء جامعة حديثة ومستشفى حديث وتطويرهما يمكن أن يكون 

من ُمبادرات رجال أعمال من الطراز األّول. وليسـت هذه ميزة شخصيّة؛ فالناس من الشخصيّات 

واألمزجة كافّة ينجحون في ُمواَجهة التحّديات التي تتطلّب اتّخاذ قرارات حاِسـمة وُمجازِفة. أّما 

األشخاص الذين يحتاجون إلى ضمانات، فُهم في األغلب ال يصبحون رجال أعمال. ويعتمد قطاع 

األعمال أيضاً على النظريّة والمبدأ وليس على الحدس. فرجال األعمال يرون التغيير كِمعيار، وال 

يجلبون عادًة التغيير بأنفسهم، بل يبحثون عنه، يوّجهونه ويستغلّونه كفرصة8.

وِقطـاع األعمال ليس محفوفاً بالَمخاطر بشـكٍل ُمفـرط كما يُعتقد غالباً. فكما ذُكر سـابقاً، 

فإنّـه يتضّمن تحويل الَموارِد من قطاعات اإلنتاجية والعائدات الُمنخِفضة إلى قطاعات اإلنتاجية 

والعائـدات الُمرتفعـة. بذلك يُتوقَّع من قطاع األعمال أن يكون أقّل خطـورة مّما هو متوقَّع. وفق 

دراكر، » ال شيء يُمكن أن يكون بخطورة تفعيل الَموارِد نفسها في القطاعات التي يكون الَمسار 
المفيد فيها هو االبتكار«.9

فاالبتـكار هـو األداة الخاّصة بِقطاع األعمال. إنّه الوسـيلة التي تُعطي الَمـوارِد قدرة جديدة 

على خلق الثروة. فاالبتكار، بالتأكيد، يخلق الثروات باالستفادة من الَموارِد الُمتاحة. فليس هناك 

شيء يُدعى َمورِداً حتّى يَجد اإلنسان له استخداماً مفيداً، ويعطيه بالتالي قيمة اقتصادية. وحتّى 

ذلـك الحين كّل نبتة هي عشـبة، وكّل معدن هو مجـرّد صخرة أخرى. فالمشـاريع الكبيرة التي 

شـكَّلت حجر األسـاس لنْقل التكنولوجيـا العربيّة في الماضي تنحرف اليوم بشـكٍل واضح عن 

7 Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles - Peter F. Drucker )1985(. The writer 

is an American-Austrian management consultant.

8 Michael E. Porter. 1985. Competitive Advantage. New York: Free  Press and http:///www.cipe.

com/mdf1997/adavantage.html.

9 Peter Drucker. 1985. Innovation and Entrepreneurship. New York: Knopf.
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متطلّبات نظريّات النمّو الحديثة، ألنّها اقتصرت على االسـتعماالت التقليدية للَمصادر ولم تُبادر 

إلى االعتماد على المعرفة واالبتكار. 

5 - رأس المال الفكرّي

يوفِّر رأس المال الفكرّي األسـاس في خلق أفضليّة تنافسـية ُمسـتدامة للشركة أو المؤّسسة 

ن الَموارِد  أو المجتمـع. فهـو يتمتّع حاليّاً بقيمة أعلى من أيٍّ من األصول الملموسـة التـي تتضمَّ

الطبيعيّـة، والَمعاِمـل الضخمة، واألدوات والمخازن التي كانت أسـاس األفضليّة التنافسـيّة في 

السابق. ويُعتبر رأس المال الفكرّي حاليّاً الَمورِد األكثر قيمة. 

أكَّـد دراكر أّن تنمية رأس المـال الفكرّي واإلدارة الجيّدة يُمكن أن يُسـهما في زيادة اإلنتاجيّة 

وخلْـق نهضة غنيّة ُمتسـارعة وتراكميّة في أّي اقتصاد.10 ويقتـرح دراكر أّن دليل هذه االفتراضية 

يُسـتنتج من التجربة األميركيّة حيث شـكَّل رأس المال الفكرّي القّوة األساسـيّة وراء تغيير البيئة 

االقتصادية االجتماعية لالقتصاد األميركّي، وقد أّدى بوضوح إلى مستويات عالية من النمّو والنجاح 

خالل العقَدين األخيَرين. وأكَّد أيضاً أّن تحقيق إنتاجيّة أعلى يرتبط حاليّاً بشكٍل وثيق بالنمّو األسرع 

لرأس المال الفكرّي الذي يمثِّل الوسائل األكثر فاعليّة لزيادة إنتاجيّة الُعّمال. ويُعتقد كذلك أّن النمّو 

السـريع لرأس المال الفكرّي يرتبط بشـكٍل عضوّي بخلق المعرفة وتوزيعها وتعزيزها في سـائر 

العمليّـات االقتصادية واالجتماعية. وبالتالي كلّما تتّم الُمشـاَركة في المعرفة بشـكٍل أكبر، ظهرت 

أكثر إسهامات رأس المال الفكرّي في التنافسيّة والنمّو. لهذا كان من السهل فهم إصرار دراكر بأن 

اسـتراتيجية التنمية االقتصادية االجتماعية الُمتسـارعة الُمرتكزة على تعزيز المعرفة ورأس المال 

الفكري تخلق الشـروط األفضل للتنمية الُمستدامة، كون قيمة المعرفة ورأس المال البشرّي ترتفع 

كلّما استخدمت وأعيد استخدامها، في حين تنخفض قيمة األصول األخرى مع زيادة االستخدام.

كانت السويد الدولة األولى التي أنشأَت ميزانيّة رأس المال الفكري عبر قياس نشأة رأس ماله 

 Leif( ومساهماته في التنافسيّة االقتصادية. وقد اعتمدت في قياساتها على عمل ليف إدفينسون

Eidvinson(، نائب رئيس رأس المال الفكري في نموذج شركة سكانديا11 الذي يظهر في الرسم 

البياني)4( وعملها12. وفيما ركَّز عمل إدفينسـون على الشركة/المؤّسسـة، طبَّق مالهوترا وغيره 

نموذج سكانديا على الدول والمجتمعات13. 

ويوفّر نموذج سـكانديا طريقة متوازنة ومتماسـكة تشرح كيفيّة إسـهام األشكال الُمختلفة 

لرأس المال في تنافسيّة المؤّسسة. يَستخدم نموذج قياس رأس المال الفكري استعارة »البيت«. 

فـرأس المال المالّي هو السـقف، ويعكس تاريخ المؤّسسـة واإلنجازات فـي الماضي، من دون 

أن يبيّـن اإلمكانيّات واإلنجازات في المسـتقبل. أّمـا األعمدة الّداعمة فهـي رأس المال اإلجرائي 

ورأس مال السـوق وتقوم بقياس كيفيّة تحضير المؤّسسـة أو الدولة للمسـتقبل. ويشكِّل رأس 

المال البشـري القلب، وهو يتفاعل مع ويُدعم من قبل سـائر المساحات األساسيّة. إّن رأس المال 

10 Peter Drucker. 1993. Post Capitalist Society. New York: Harper Collins.

سكانديا هي شركة تأمين سويديّة حيث كان يعمل ليف إدفينسون.  11

12 John Roos, Goran Roos, Nicholai Dragonetti and Leif Edvinson. 1997. Intellectual Capital: 

navigating the New Business Landscape. New York: Business McMillan.

13 Y. Malhptra. 2001. Knowledge Management and Business Innovation.London: Idea Group 

Publishing..

ُتشير اإلحصائّيات 
الحديثـة إلـى أّن 

47 % من الشركات 
العربّية الّناشئة 

تحتاج إلى أقّل من 
250 ألف دوالر 

للشروع في عملّية 
اإلنتاج، في حين أّن 
68 % منها يحتاج 
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العمل
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البشـري هو قلب الدولة/المؤّسسـة ويمثِّل القدرات والمهارات والِحكمة وثقافة الناس، أّما َدور 

المؤّسسـة/الدولة فهو في قيادة الناس ومساعدتهم ودعمهم لصْقل قدراتهم وتطوير إمكاناتهم 

إلى أقصى الحدود.

يشـكِّل هذا »البيت« أيضاً سلسـلة قيِّمة )Value Chain(. فثروة الدولة لم تُعد تقتصر على 

َمواردهـا الطبيعيّة وأصولهـا النقدية، إنّما هي رأس المال الفكري للشـعوب. وتتضّمن أكثر من 

رأس المال البشري كونها تضّم أيضاً رأس المال الَهيكلي. 

استعارة البيت شكل رقم 4

الماضي

الحاضر

المستقبل

ي 
جرائ

اإل
ل 

لما
س ا

رأ

الثروة المالّیة

رأس المال اإلنساني

رأس المال المتجّدد

وق
لس

ل ا
 ما

س
رأ

ن رأس المال اإلنسانّي والخبرة، والِحكمة، والحْدس، ورغبة اإلنسان في تحقيق كامل قدراته وواجباته الوطنيّة  رأس المال اإلنسانّي: ويتضمَّ
واالرتقاء بها. وكذلك فلسفة المجتمع والَمبادئ الثقافيّة والقيَميّة التي تقوم عليها المؤّسسات والدول.

رأس المال االجتماعّي: ويتضّمن األنظمة الثقافيّة والقيَم التي توفِّر االندماج االجتماعّي واالستمرار معاً عبر فترات طويلة من الوقت، وعلى 
امتداد أجيال متعّددة. هذه األنظمة تتغيّر غالباً بشـكل أبطأ من سـرعة تغيير وسيلة اإلنتاج، وبالتالي يُمكن أن تشكِّل تحّدياً بارزاً أمام تحّول 
االقتصـاد والمجتمـع إلى أنظمة ُمعتِمدة على المعرفة. لذلك، فإّن هذه األنظمة تُقاِوم التغيير االقتصادّي واالجتماعّي. والمعروف بـ »مقاومة 
التغييـر«. وفـي حال كانت الُمقاومة أقوى من قوى التغيير، تنهار عمليّة التغييـر وعناصره، فتُهاِجر أو توِقف جهودها إلدخال أفكار جديدة 

وخلْق معرفة حديثة.
رأس المال الَهيكلّي: هو مجموعة الَمهارات التنظيميّة ومهارات السـوق، واألنظمة اإلداريّة والقيادة التنظيميّة التي تقود االسـتخدام األمثل 

وتحكمه، وتحرِّك آثاره إلحداث أفضليّة في األسواق، وأداء أفعال، ورفْع مستويات اإلنتاج.
رأس مال السوق: ويتمثّل رأس مال السوق بالعالقات الوثيقة بين الزبائن والموكلين والمورِّدين والُمستخدمين وبين المؤّسسة. أّما بالنسبة 
إلى الدولة، فإّن رأس مال السوق يتعلّق أساساً بالمعرفة والعالقات االستراتيجيّة باألسواق العالَميّة والشبكات الُمنشأة مع الشركاء وأصحاب 

الودائع.
رأس المـال التنظيمـّي: وهو جزء رأس المال الذي يتولّى تنظيم المؤّسسـات والـدول وإدارتها، ويَجمع المعلومـات ويحلِّلها، ويعمل على 

التطوير المستمّر.
رأس المال اإلجرائّي: إّن تدفّق المعرفة يتطلّب التعاون، فضالً عن أصوٍل فكريّة وهيكليّة كأنظمة المعلومات واألدوات والُمعطيات والَهياكل 

التنظيميّة واإلداريّة. هذه الهياكل يُمكن أن تعزِّز وتزيد تنمية رأس المال البشرّي واستخدامه بالشكل األمثل.
رأس المال المتجّدد: هذا يرتبط بقدرات المؤّسسة/الدولة واستثماراتها الحاليّة في المشاريع والبرامج التجديديّة لتعزيز القوى التنافسيّة 
في األسـواق المسـتقبليّة وتوفير النمّو في المسـتقبل. ويتضّمن االسـتثمارات في البحوث والتطوير، والحاِضنات التكنولوجية، وحاِضنات 

األعمال، والعالمات التجاريّة وبراءات االختراع. 

عناصر رأس المال الَمعرفّي إطار رقم 4
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يوفِّر نموذج سـكانديا وسـيلة مفيدة لتحديد الكفاءات األساسيّة، أي القيَم الظاهرة والخفيّة، 

الملموسـة وغير الملموسة التي تعطي الدولة إمكانية الُمقارَنة الُمستقبليّة في األسواق العالَميّة. 

فميزانيّة سكانديا توفِّر مجموعة معايير يُمكن قياسها لتعريف المركز النسبّي للدولة في السوق 

العالَمّي، وكذلك القيود والتسـهيالت الُمسـبِّبة لنجاحها أو فشـلها في الُمنافَسـة والتطّور. هذه 

المعايير يُمكن تحديدها وتقييمها في الطريقة التي تطبَّق على األداء العربي الحالي والمستقبلي. 

لكـْن قبل الَغوص في هذه العمليّة التقييميّة، من الضروري تقديم بعض اسـتراتيجيّات التحّول 

البديلة التي تّم استخدامها في أماكن أخرى وبعض التجارب الناجحة التي يُمكن وضعها كمعيار 

يُمكن تحليل األداء العربي على أساسه.

6 - األنظمة الوطنّية للبحوث والتطوير

إّن األنظمـة الوطنية للبحوث والتطوير بعاّمة هي أنظمة معّقدة، تعكس خصوصيّات تاريخ 

عـدٍد من الـدول التي تبّنتها وَرَعتْها وثقافاتها. كما أّن هناك أنواعـاً مختلفة من األنظمة الوطنية 

لالبتـكار، وبالتالي نوعيّات مختلفة من التحّوالت إلى االقتصـاد الجّدي، بعضها نجح واآلخر لم 

د نلسون، وفريمان، والندفال14،  تُسنح له الفرصة إلثبات قيمته ومميّزاته. فعلى سبيل المثال، حدَّ

ومجوسـت، طبيعة األنظمة الوطنية لالبتكار وخصائصها؛ لكّن مفهوم »نظام وطنّي لالبتكار« 

بقي حتّى اآلن بغالبيّته أكاديميّاً، أضف إلى ذلك أّن االقتصادات الّناجحة هي تلك التي يكون فيها 

أداء النظام ككّل أكبر من مجموع المؤّسسات الموجودة فيه.

تؤكّد دراسة حالة شبكات التعاقد من الباطن )Subcontracting networks( بشكٍل واضح 

التنـّوع الكبير في التدابير المؤّسسـاتية ومدى تأثيرها على توزيع التكنولوجيّات مع الشـركاء. 

وعلى سبيل المثال، فإّن البحوث التي تُقارن بين شبكات التعاقد من الباطن البريطانية واليابانية 

مـن الصناعات نفسـها، تؤكّد أّن الفرق فـي التوّجه كبير جّداً. ففي الحالـة األولى )البريطانيّة(، 

تتواجد ترتيبات قانونيّة مع قليل من االتّفاقيات على مستوى عاٍل، بينما تتضّمن الحالة اليابانيّة 

14 Bengt-Ake Lundvall. 2010.National System of Innovation. New York: Anthem Press.

المشروعات 
الكبيرة التي شّكلت 

حجر األساس 
لنقل التكنولوجيا 

العربّية في 
الماضي، تنحرف 

اليوم بشكٍل واضح 
عن متطلّبات 
نظرّيات النمّو 
الحديثة، ألّنها 
اقتصرت على 
االستعماالت 

التقليدّية للَمصادر 
ولم ُتبادر إلى 
االعتماد على 

المعرفة واالبتكار

نموذج سكانديا المطوِّر لِنظام رأس المال الفكرّي شكل رقم 5
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اتّصاالت ُمباشـرة على مسـتويات ُمختلفة مع قليـٍل من الترتيبات القانونيّة، حيث تتّم ُمشـاركة 

المعلومـات والدروس مع الشـركات الباطنيّة. طريقـة البريطانيّين )اليـد الطويلة( هي قصيرة 

ن القليل من التعاون التقنّي، بينما الطريقة اليابانية )الُملزمة( تبحث عن الشراكات  األمد، وتتضمَّ

.15)Freeman, 1995( الطويلة األمد مع مزيد من التعاون التقنّي

وكمـا أظهرت البحـوث أهّمية هذه األنواع من الترتيبات في تعزيـز األداء االبتكارّي الوطنّي، 

فقد أصبح شـائعاً ضّم هـذه الترتيبات كخصائص لنوعيّة األنظمة الوطنيّـة لالبتكار، الُمقترَحة 

باألصـل مـن ِقبل الندفال، وتتضّمن عالقات الُمسـتخدم والُمنتج، شـبكات التعاقـد من الباطن، 

 Reverse( شـبكات العلـوم والتكنولوجيا، ترابُط إنتاج البحوث والتطوير، الهندسـة العكسـيّة

engineering(، المهـارات والمعرفة الضمنيّة، نظام االستشـارات واألسـواق، قدرات اسـتيراد 

التكنولوجيا وارتباط أنظمة العلوم والتكنولوجيا بالبحوث والتطوير.

7 - نماذج من العالَم الغربّي وآسيا وأميركا الاّلتينّية

لم يُعد التحّول إلى االقتصاد العالَمّي خياراً ُمتاحاً، فِمن حسن الحظ أّن لدى االقتصادات عدداً 

مـن الخيارات والبدائل التي يُمكن تبّنيها لجْعل التحّول أكثر مرونًة وتجاوباً مع الظروف. وفيما 

ينكّب متّخذو القرار العرب على دراسـة خياراتهم للتحـّول إلى االقتصاد الُمعولَم الحديث، يتبيّن 

أّن خياراتهـم محصـورة بثالثة أنظمة أساسـيّة، وهي نظام االبتكار الوطني الـذي تبّنته اليابان 

وماليزيا وغيرها من دول جنوب شرق آسيا، أو التحّول القطاعي الذي تميّزت به تجربة البرازيل، 

أو التحّول في قطاع األعمال الذي تبّنته الواليات المتّحدة عموماً. إّن الُمتاح أمام االقتصاد العربّي 

بأوجهـه الُمختلفـة ليس محصوراً بهذه الخيـارات الثالثة، كما أّن ما يميّـز الواحد عن اآلخر هو 

الخصائص األكثر بروزاً واألكثر خطورة التي تختّص به. 

مع تراكُم الدليل الحّسـي والتحليـل حول البحوث والتطوير الصناعـي واالبتكار في اليابان 

والواليـات المتّحـدة وأوروبا، يبدو واضحـاً أّن نجاح أنظمة االبتكار، ومـدى توزيعها، والفوائد 

اإلنتاجية الُمرتبطة بها، قد اعتمدت على مجموعة واسعة من التأثيرات األخرى، فضالً عن البحوث 

والتطوير الرسميّة. ومن بين أهّم هذه العوامل:

االبتكارات الُمتزايدة من مهندسـي اإلنتاج والتقنيّين ومن المصانع، وترتبط بأشكاٍل مختلفة 	 

بالمؤّسسات العاِملة.

التحسـينات على الُمنتجات والخدمات والتفاعل مع السـوق ومع الشـركات المرتبطة، كتلك 	 

المتعاقدة من الباطن ومورِّدي السلع والخدمات.

إسـهام البحـوث والتطوير فـي االبتكار المتزايـد مـن دون أن يُعتبر كافياً لتوليـد االبتكار 	 

الراديكالي وتوزيعه.

العالقات بين الشركات واالرتباطات الخارجية مع نظاٍم علمّي وتكنولوجي متخّصص وضيّق 	 

هي حاِسمة، خصوصاً لنجاح االبتكار مع ابتكارات راديكالية.

تؤثِّر الَمظاهر الشاملة لالبتكار على تحديد معّدل التوزيع وعائدات اإلنتاجيّة المرتبطة بها.	 

د، كالرجل اآللّي، يعتمد على تغييرات أخرى ُمرتبطة بأنظمة اإلنتاج.	  نجاح أّي ابتكار تقنّي محدَّ

15 Chris Freeman. 1995. »The National Systems of Innovation in Historical Perspective«. Cambridge 

Journal of Economics. Vol. 19, pp. 5-24.

تشّكل الصادرات 
التكنولـوجّيـة 

4.6 % من مجموع 
صادرات الدول 

العربّية، بينما يعلو 
المتوّسط الدولي 
عن 18.5 %؛ لهذا 

يجب أن ترتفع 
نسبة الصادرات 

التكنولوجّية 
العربّية، على األقّل، 
إلى أربعة أضعاف 
عّما هي عليه اآلن
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تشـير هـذه الَمظاهر الشـاملة لالبتـكار إلى االختالفـات فـي أداء أنظمة االبتـكار الوطنيّة 

وأهّميتها. على سـبيل المثال، حلّل فريمـان16 االختالفات الواضحة بين أنظمة االبتكار الوطنية 

المتَّبعة في اليابان ودول االتّحاد السوفياتي السابق، فتبيّن له أن أكثر االختالفات بروزاً، بالطبع، 

كان التعّهد الضخم للبحوث والتطوير السوفياتي للقّوات المسلّحة وغزو الفضاء، بهدف اللّحاق 

وكْسـب سباق التسـلّح، من دون االهتمام الُمباشر باالقتصاد المدني. وقد أّدت هذه السياسة إلى 

توجيه ثالثة أرباع البحوث والتطوير السـوفياتي المكثّف إلى الدفاع وبحوث الفضاء؛ ما أسـهم 

ص السـوفيات إاّل واحد في المئة فقط  بحوالى 3 في المئة من الناتج المحلّي الوطني، ولم يخصِّ

للبحوث والتطوير في المجال المدني، وهي نسـبة أقّل من نصف المعّدل في معظم دول أوروبا 

الغربية وأقّل أيضاً من المعّدل الياباني.

لم يتوقّف فريمان عند الُمقارَنة بين اليابان واالتّحاد السوفياتي، بل وّسع تحليله إلى ُمقارَنة 

بين البرازيل والنمور اآلسيويّة األربعة17 )تايوان، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبيّة( 

إلظهـار تناقضات أخرى بين أنظمة االبتكار الوطنية، ُمسـتخِدماً كمثـاٍل األنظمة الموجودة في 

أميركا الاّلتينية في العام 1980، وتلك الموجودة في النمور اآلسـيوية في شـرق آسـيا. ويُناقش 

فريمان أّن الدول اآلسـيويّة بدأت عند مسـتوى ُمنخفض من التصنيع خالل الخمسـينيّات، بينما 

تّم جمع دول آسيا الشرقيّة وأميركا الاّلتينية معاً في الستينيّات والسبعينيّات مع مجموعة الدول 

الصناعية الجديدة حيث شهدت الثمانينيّات بروز تناقض حاّد. فالناتِج المحلّي الوطني في دول 

آسـيا الشـرقية شـهد نمّواً بمعّدل 8 % سـنويّاً، فيما تراجع في دول أميـركا الاّلتينية، بما فيها 

البرازيـل، إلى أقّل من 2 %، مـا يعني في معظم الحاالت تراُجع الدخـل الفردي. ولتوضيح هذا 

16 Ibid, pp. 5-24.

17  لقب ألربع دول آسيويّة هي تايوان، سنغافورة، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبيّة، وسبب التسمية هو تحقيق هذه الدول 

نمّواً اقتصاديّاً مميّزاً في فترة الستينيّات إلى التسعينيّات من القرن الماضي. 

فيما ينكّب مّتخذو 
القرار العرب على 
دراسة خياراتهم 

للتحّول إلى 
االقتصاد الُمعوَلم 
الحديث، يتبّين أّن 

خياراتهم محصورة 
بثالثة أنظمة هي: 

نظام االبتكار 
الوطنّي الذي تبّنته 
اليابان وماليزيا؛ 
التحّول القطاعّي 
الذي تمّيزت به 

البرازيل؛ أو التحّول 
في قطاع األعمال 

الذي تبّنته الواليات 
المّتحدة

يؤكّد فريمان وغيره أّن االتّحاد السـوفياتّي كان بإمكانه أن يكـون أكثر إنتاجيّة لو كانت العالقات االجتماعيّة 

والتقنيّـة واالقتصاديّة أقوى. لقد تّم تطوير النظام السـوفياتي على أسـاس مؤّسسـات بحوث مسـتقلّة عن 

النظـام األكاديمـّي )للبحـث النظرّي(، لـكلٍّ من القطـاع الصناعّي )للبحـث التطبيقّي والتطويـر( وتصميم 

التكنولوجيا واسـتيرادها )منظّمة تصميم المشاريع(. وقد كانت العالقات بين هذه المؤّسسات ضعيفة، حيث 

كان المخطّطـون يفّضلـون الحفاظ على ارتباطات عموديّـة ويُهملون االرتباطات األفقيّـة. إّن التركيز القوّي 

دة لإلنتاج منعت االبتكار على مسـتوى المؤّسسـة، كون المدراء  واالسـتثنائّي علـى تحقيق الِحصص المحـدَّ

يفّضلون متابعة االتّجاهات السابقة، وال يشّجعون التجارب والُمبادرات الجديدة. لذا، فيما كان تداُخل البحوث 

والتطوير واإلنتاجية والتكنولوجيا مهّماً على مستوى المؤّسسة، يشكِّل السمة األقوى في النظام الياباني، فإّن 

ذلك كان السمة األضعف للصناعات السوفياتيّة باستثناء صناعة الطيران وقطاعات الدفاع األخرى. فضالً عن 

ذلك، كانت عالقات الُمسـتخدم والُمنتج التي هي في غاية األهّمية في العديد من الدول الصناعيّة، ضعيفة جّداً 

أو غير موجودة تقريباً في عدٍد من مناطق اإلنتاج في االتّحاد السـوفياتي. أّما بالنسـبة إلى التّشـابه بينهما، 

فاالثنان اهتّما، وال يزاالن، بأنظمة التعليم مع نِسـب عالية من الشـباب الُملتحقين بالتعليم الجامعّي وبتركيٍز 

أكبر على العلوم والتكنولوجيا. كذلك، فإّن لدى الطرفَين وسائل إليجاد أهداٍف طويلة األمد ومنظور اجتماعّي 

للعلوم والتكنولوجيا. لكْن، فيما النظرة الطويلة األمد لليابانيّين ُولدت من عمليّة تفاعليّة لم تقتصر على وزارات 

ت أيضاً قطاع الصناعة والجامعات،  التجـارة الخارجيّة والصناعة وغيرها من المنظّمات العاّمة فقـط، بل ضمَّ

كانت العمليّة في االتّحاد السوفياتي محدودًة، وسيطرت عليها متطلّبات القطاع العسكرّي والفضاء.

إنتاجية منظومات السوفيات واليابان إطار رقم 5
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التناقض، فإّن بعض الدول اآلسيويّة أَدخلت تغييرات اجتماعية جذريّة أكبر، كاستصالح األراضي 

والتعليم العالي، ُمتجاوزًة تلك المطبَّقة في دول أميركا الاّلتينية، األمر الذي سّهل التحّول التقنّي 

َل به18.  والَهيكلّي وعجَّ

8 - وعربّياً ...

تتسـاوى التنمية الُمسـتدامة مع رفْع إسـهام القطاعات الُمرتكزة على المعرفة في االقتصاد 

عبـر تطوير إسـهامات العّمال الَمهرة وزيادتهم. وتُعتبر هذه الحّصـة كبيرة في الدول المتقّدمة 

اقتصاديّاً، ولكّنها متدنّية في الدول العربيّة. فعلى هذه الدول العمل على رفْع نسبة القوى العاِملة 

قة في الدول المتقّدمة وبشـكٍل سـريع. فاسـتراتيجيّة  الماهرة إلى معّدالت قريبة من تلك المحقَّ

القفز السـريع لم تُعد خياراً أمام العرب، وكلّمـا كانت حّصة االقتصاد الجديد في إجمالي اإلنتاج 

أكبر، كلّما كانت مؤّشراً القتصاد منّوع وُمتوازن وتنافسي.

فاالقتصـاد العربي الُمفرط في اعتماده على الَمصادر الطبيعية، وعلى الريع بدالً من اإلنتاج، 

سـيبقى قاصـراً عن اللّحاق بالركـب العالَمّي الُمتسـاِرع الخطى إلى اقتصـاد المعرفة واالبتكار 

الُمتجّدد. الصورة الحاليّة قاتِمة على الّرغم من بعض اإلنجازات الُمضيئة. أّما المشهد المستقبلّي، 

وإذا ما بقي الوضع على ما هو عليه، فهو أكثر قنوطاً وإخفاقاً بالقياس إلى تقّدم اآلخرين.

أّما في حال تمّكن العرب من دخول مجتمعات المعرفة واإلنتاج، والتخلّي عن االعتماد الُمفرط 

على الريع، فمن شأنه أن يُعطي مردوداً كبيراً ونجاحاً ظاهراً شرط أن تتوفار اإلجراءات التالية:

أّوالً: رفْع مسـتوى الطاّلب الُمنتسـبين إلى الجامعات إلى المستويات العالَميّة )من 37.9 % 

إلى 45 % على األقّل(.

ثانياً: رفْع معّدالت اإلنفاق على البحث والتطوير من 0.94 % من الناتج المحلّي إلى المستوى 

الدولي )2.23 %(. 

ثالثـاً: ربْـط المؤّسسـات الخاّصـة العاِملـة في البحـوث والتطويـر بالحاِضنـات ومراكز 

االستشـارات والمؤّسسـات العاّمة، وفْق برنامج المؤّسسـة الوطنيّة للبحـوث والتطوير، ووفْق 

خطط طويلة األمد يُشارك الجميع في وْضعها لنْقل االقتصاد والمجتمع إلى اقتصاد المعرفة.

رابعـاً: دْعم الحاضنات وتوفير رأس مال كاٍف لتمويل األبحاث وإطالق الشـركات الّناشـئة 

الصغيرة والُمبدعة.

خامساً: تشكِّل الصادرات التكنولوجية 4.6 % من مجموع صادرات الدول العربية بينما يعلو 

المتوّسـط الدولي عن 18.5 %؛ لهذا يجب أن ترتفع نسـبة الصادرات التكنولوجيّة العربيّة على 

األقّل إلى أربعة أضعاف عّما هي عليه اآلن، بغية فتْح األسواق أمام الشركات الّناشئة ومنتوجاتها.

سادسـاً: تُشـير النسـب الُمتدنّية لبراءات االختراع العربيّة إلى خلل المنظومة التكنولوجيّة 

اإلبداعيّة العربيّة. إّن رفْع هذه النسبة إلى نسبة العرب من مجموع سّكان العالَم على األقّل سوف 

يكون أّول بشائر التقّدم الِعلمّي التكنولوجّي العربّي.

إّن التحّديات لَِجسام، ولكّن التصميم على النهضة العربيّة التكنولوجيّة أصبح قضيّة مصيريّة. 

على الدول العربية العمل بشكٍل دؤوب للوصول إلى المستويات العالَميّة من المعرفة واالقتصاد 

الَمعرفي؛ وعليها كذلك الُمحاولة المسـتمرّة والُمثابَرة الكتساب الَمعارف الضروريّة، وخلْق البيئة 

المؤّسسية الكاِفلة لالنتقال إلى مصاّف الدول المتطّورة والمتقّدمة اقتصاديّاً وتكنولوجيّاً.

18 Chris Freeman. 1995. »The National Systems of Innovation in Historical Perspective«, op. cit., p. 524.

النمّو السريع لرأس 
المال الفكرّي، 
يرتبط بشكٍل 
عضوّي بخلق 

الَمعرفة وتوزيعها 
وتعزيزها، وقيمة 

المعرفة ورأس 
المال الفكرّي 
ترتفع كلّما 

اسُتخدمت وأُعيد 
استخدامها، في 
حين تنخفض 
قيمة األصول 

األخرى مع زيادة 
االستخدام 
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أضواء على دورهما المتنامي

الذكاء االصطناعّي والروبوتّيات

د. عبد اإلله الديوه چي
ُمستشار وُمحاِضر في مجال تقنيّات المعلومات واالتّصاالت – العراق

الذكاء االصطناعّي والروبوتّيات

شـهدت العقود الماضية تَسـارعاً غير مسـبوق في تنامي الَمعارف العلميّـة والتكنولوجيّة، 

أثمرت منتجاٍت ووسـائَل تسـتند إلى تطّور تكنولوجيّات المعلومـات واالتّصاالت وما نجم عنها 

مـن منظومات كالحواسـيب والهواتف الذكيّـة والروبوتـات )robots( والتطبيقات الُمسـتندة 

إليهـا. ولهذه المنظومات والتطبيقات جميعـاً تأثيراتها على وتائر النمّو االقتصادّي واالجتماعي 

وتوّجهاتـه. إذ يُتوقَّع أن تولِّد هذه الُمنتجات والطرائق أنماطاً ُمسـتحدثة لتنافسـيّة المنظومات 

االقتصاديّة ولُممارَسـة السـيطرة السياسـيّة والتحّكم بالحراك المجتمعّي. في الوقت ذاته تشير 

دراسـات أُجريـت حول انتشـار ُمنتجـات تكنولوجيّـات المعلومـات واالتّصـاالت وتطبيقاتها 

ل إلى نتائج أفضل  واستخدامها في الدول العربيّة إلى الحاجة إلى مزيٍد من الجهد ليتسّنى التوصُّ

من جرّاء اإلنفاق على حيازتها. 

تهـدف هـذه الورقـة إلى إبـراز ما حدث مـن تطّور فـي مضمـار تكنولوجيـا المعلومات 

واالتّصـاالت خـال العقَديـن الماضيَين، واإلضـاءة على الـَدور الُمتنامي للـذكاء االصطناعّيّ 

والروبوتيّات1 على وجه الخصوص بدعٍم من تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت وتكنولوجيّات 

لة، فضاً عن الحقول التطبيقية ذات العاقة بالحلول الُمسـتهَدفة، والسياسـات  هندسـية مكمِّ

ة التي تتّسـق مع ما يحصل مـن تطّورات ُمتسـارِعة في  واالسـتراتيجيّات السـائدة والمرجـوَّ

وتطبيقاتها. التكنولوجيا 

أّوالً: تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت

ارتبطت المعلومات واالتّصاالت بشـكٍل عضوّي بالمجتمعات البشـرية منذ الِقدم. فقد قامت 

الحضارات البشـرية، قبل اختراع الكتابة في مدينة أور السومرية في وادي الرافدين، باسترجاع 

المعلومات وعرْضها وتوثيق تاريخها وحكمتها بوسـائط متنّوعة شملت الكام والتمثيل والرسم 

والغناء والرقص. وغيَّر اختراع الكتابة أسـلوب تسـجيل المعلومات بشـكٍل جذرّي وواسـع، ثّم 

جاء اختراع الطباعة في العام 1456 ليحقِّق انتشـاراً أوسـع للمعلومات غير مسبوق، من خال 

المطبوعـات. ثّم حقَّقـت االبتكارات التكنولوجيـة خال نصف القرن الماضي زيـادًة كبيرة في 

طاقات خزن المعلومات وسرعات فائقة في إيصالها وتناقلها والولوج إليها وُمعالَجتها.

.)Robots( للتمييز بين الموضوع وبين اآللة الروبوت ومجموعها روبوتات )Robotics( أَستخِدُم ُمصطلح الروبوتيّات  1
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تمّخض عن التطّور الهائل الذي حصل في تكنولوجيّات المعلومات واالتّصاالت خال العقود 

القليلة الماضية تغيّرات اقتصادية واجتماعية وثقافية شملت دول العالَم باقتصاداتها المختلفة، 

وأثّرت كذلك في سـلوك المجموعات واألفراد ويوميّاتهم وتطلّعاتهم. االختراعان الرئيسان اللّذان 

يُمكن اعتبارهما األسـاس في ما تحقَّق من تغيٍّر نَوعّي كاسـح في العاقات واالتّصال والتعامل 

ُهما شبكة اإلنترنت وانتشارها أفقيّاً عبر العالَم، والهاتف الذكي.

تأّخـرت الدول العربية في التحّرر من التنظيمات الحكومية في مجال تكنولوجيا المعلومات 

واالتّصـاالت أكثر من أّي منطقة أخرى في العالَم. والّافت بشـكل خاّص، هـو أّن البنى التحتية 

لاتّصاالت وشـبكات الخّط الثابت ما زالت ُمحتَكرة ِمن معظم حكومات الدول العربية، ألسـباٍب 

تعتبرها  بعض هذه الحكومات موضوعيّة، ونذكر منها2:

− وفـرة الَموارِد المالية في الـدول الغنيّة بالنفط، فأنظمتها السياسـية تتبّنى توفير الدعم 	

لمواطنيها من خال الخدمات المركزية؛

− دول المنطقة األخرى ذات االقتصاد المركزي، والتي يرتبط قطاع االتّصاالت والمعلومات 	

فيها تاريخيّاً باألمور العسـكرية واألمنية التي تعتبرها هذه الحكومات ذات أهّمية طاغية 

على أّي اعتبارات أخرى؛

− المؤّسسـات الُمنتِفعة من احتـكار الدولة لقطاع االتّصاالت من خـال التعامل مع منفٍذ 	

مركزّي واحد في اتّخاذ القرارات؛

− ُمقاَومة التغيير لدى العديد من متّخذي القرار في قطاع اتّصاالت دول المنطقة.	

لقـد قامت بعض الـدول العربية بوضع سياسـات واسـتراتيجيّات لتكنولوجيـا المعلومات 

واالتّصاالت، وركّزت على قطاع االتّصاالت الذي يدّر العوائد الكبيرة للدولة. ولكْن مع التوعية التي 

تبعـت انعقاد القّمة العالمية لمجتمع المعلومات، والتحضير للمرحلة الثانية في تونس في العام 

2005، بدأت بعض الدول العربية برسـم سياسـات لتكنولوجيا المعلومـات واالتّصاالت بجّدية 

أكبـر، والنَّظر إلى تكنولوجيا المعلومـات من منظار تنموي، كقطاٍع اقتصادي يتكامل مع قطاع 

االتّصـاالت. وأصبح تقليص الفجوة الرقمية وبناء مجتمـع المعلومات والَمعرفة لخدمة األهداف 

التنموية، َموضع اهتمام الدول العربية.  إاّل أّن االهتمام لم يرَق إلى المسـتوى المطلوب. وما زاد 

األمر تعقيداً التطّور التكنولوجي الهائل الذي حصل في تصنيع األجهزة اإللكترونية وبرمجيّاتها 

ـع انتشارها وشـعبيّتها بحيث أصبح من الصعوبة بمكان السيطرة على  وتطبيقاتها، والذي وسَّ

متطلّبات المواطنين والمؤّسسات باألساليب التقليدية3. 

تتأثّـر القوانين والتنظيمات بتغيُّر التكنولوجيّات. فقد عملـت الدول المتقّدمة على تحديث 

أُطرهـا التنظيمية والقانونية الخاّصة بها لتتاَءم مع المتطلّبات العصرية للفضاء السـيبراني4. 

و"ُمبادرة أوروبا اإللكترونية" التي نتج عنها وضع إرشـادات للتنسـيق اإلقليمي بغية تشجيع 

التكامـل اإلقليمـي خير مثال علـى ذلك. وهناك حاجة للقيـام بجهود ُمماثلـة جّدية في الدول 

العربية.

2 http://escwa-aigle.org/ar/course/%D8%A7%D984%%D988%%D8%AD%D8%AF%D8
%A9-%D8%A7%D984%%D8%AB%D8%A7%D986%%D98%A%D8%A9.

3 https://www.unescwa.org/publications/profile-information-society-arab-region-2015.

)cybernetics( ة من المصطلح باللّغة اإلنكليزيّة الكلمة مشتقَّ  4
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ثانياً: الذكاء االصطناعّي

1 - الذكاء االصطناعّي - التاريخ واإلنجازات

شـهد حقل الذكاء االصطناعّي تقّدماً ُمتسـارعاً خال السـنوات القليلة الماضية في مجاالت 

ِعلميّة وَعمليّة متنّوعة شـملت الهندسـة والطّب والتعليم واالقتصـاد واإلدارة في العديد من دول 

العالَم. وقد يغيب عن العديد مّنا العمق التاريخي للعلوم والمفاهيم األساسية للذكاء االصطناعّي 

التـي تعود لحضارات وادي الرافدين ووادي النيل واإلغريق قبل المياد، وامتّدت حتّى َمشـارف 

القرن العشرين. أّما بالنسبة إلى التاريخ الحديث للذكاء االصطناعّي، فيُمكن اعتبار العام 1950 

سـنة البدايـة، عندما قام عالِم الرياضيّـات البريطاني ألن تيورنغ )Turing Alan( بنشـر بحثه 

الموسوم "اآللة الحاسبة والذكاء – Intelligence and Machinery Computing"، وابتداع 

مـا أَطلـق عليه "اختبـار تيورينـغ – Test s’Turing" كوسـيلة لتفعيل اختبار للسـلوك الذكي 

لإلنسـان واآللة. وقد اسـتُخِدم مصطلح الـذكاء االصطناعّي ألّول مرّة في العـام 1956 من قبل 

جـون ماكارثي )McCarthy John( في مؤتمر دارتموث، وهـو أّول مؤتمر ينعقد في موضوع 

الذكاء االصطناعّي. وتّمت تجربة أّول برنامج في الذكاء االصطناعّي في العام نفسـه في جامعة 

كارنيجي ميلون في الواليات المتّحدة. تبع ذلك في العام 1958 قيام جون ماكارثي بتصميم لغة 

متخّصصـة لتطبيقات الـذكاء االصطناعّي في معهد ماساشوسـتس للتكنولوجيا )MIT( ُعرفت 

بلغة ليسـب )LISP(5. يسـتعرض اإلطار 1 َمعالِم تطّور الذكاء االصطناعّي عبر الزمن من فترة 

ما قبل المياد لغاية العام 1950، بينما يسـتعرض اإلطار 2 َمعالِم تطّور الذكاء االصطناعّي في 

الزمن الحديث من العام 1950 حتّى العقد األّول من القرن الحادي والعشرين.

5 https://www.coursehero.com/file/25921784/lecture-1pdf.

ما قبل القرن الخامس قبل الميالد

نـت أسـاطير اليونان لهيفايوسـتوس )Hephaestus( وبجماليـون )Pygmalion( فكـرة الروبوتات الذكيّة. تضّمنت أسـاطير أخرى  تضمَّ

مصنوعات )artifacts( تتشبّه باإلنسان. بناء لِعب ميكانيكيّة ونماذج من قبل هيرودوت ) Hérodote ( وديدالوس )Daedalus( وآخرين.

القرن الخامس قبل الميالد 

.)formal deductive reasoning system( أّول نِظاٍم منهجّي استنتاجّي تبريرّي – )syllogistic( اختراع أرسطو المنطق السيلولوجستي

القرن الثالث عشر

اختراع الرؤوس الناطقة من قبل روجر بيكون )Roger Bacon( ويُحكى أّن ألبرت الكبير كان أحد المالِكين.

.)combinatorics( مكائن الكتشاف الحقائق غير الرياضيّة بواسطة التوافقيّات )Ramon Llull( اخترع رجل الدين اإلسباني رامون الال

القرن الخامس عشر – القرن السادس عشر

اختراع جوتنبرج )Gutenberg( الطباعة - طبع إنجيل جوتنبرج في العام 1456.

الساعة – آلة القياس األولى استُخدمت فيها الَمخارط )lathes( في بداية األمر.

القرن السابع عشر 

 تصريح ديكارت بأّن أجسام الحيوانات ليست سوى آالت معّقدة. عرْض العديد من مفّكري تلك الفترة تفاصيل ومتغيّرات آلليّات ديكارتيّة.

نْشر هوبز )Hobbes( اللّيفياثان )The Leviathan( الذي احتوى على نظريّة التوافقيّات في التفكير.

اختراع باسكال )Pascal( أّول ماكينة حاِسبة رقميّة في العام 1642.

تحسـينات قام بها ليبنز )Leibniz( على ماكينة باسـكال للقيام بعمليّات الضرب والقسمة )1673( وتصّور حساباً تفاضليّاً تكامليّاً للتبرير 

يُمكن بواسطته اتّخاذ قرار لجدليّة معيّنة ميكانيكيّاً.

إطار رقم 1 التاريخ القديم للذكاء االصطناعّي1
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1  https://www.coursehero.com/file/25921784/lecture-1pdf.

القرن الثامن عشر
 von( وفـون كيمبلين )Vaucanson( التي اخترعها فوكانسـون )mechanical duck( انتشـار األلعـاب الميكانيكيّة كالبطّـة الميكانيكيّـة

يت »التركي«.  Kempelen( الذي اخترع آلة ميكانيكيّة للْعبة الشطرنج سمِّ
القرن التاسع عشر

يون )Luddites( - نسبة للمدعو نِْد لَْد )Ned Ludd( - الذين قاموا بالعبث باآلالت وتحطيمها في إنكلترا )1811 – 1816(. اللّدِّ
.)George Boole( من قبل جورج بوول )تطّور الجبر البولياني )الثنائي

تشـارلز بابيج )Charles Babbage( وأدا بايرون - ليدي لفاس )Ada Byron – Lady Lovelace( وعملهما على آالت حاسـبة ميكانيكيّة 
قابلة للبَرَمجة.

النصف األّول من القرن العشرين
نْشـر كِتـاب مبـادئ الرياضيّـات )Principia Mathematica( مـن قبـل برترانـد راسـل )Bertrand Russel( وألفريـد نـورث وايتهيد 
 Ludwig(وقاَد راسـل مع لودفيك وتغينشـتاين .)Formal Logic( الذي أحدث ثورة في المنطق المنهجّي )Alfred North Whitehead(

Wittgenstein( ورودولف كارناب )Rudolf Carnap( إدخال الفلسفة في التحليل المنطقّي للَمعرفة.
افتتاح مسرحيّة كارل كابيك )Karel Kapek( بعنوان »روبوتات روّسوم الكونيّة – Rossum’s Universal Robots« في العام 1923، وهي 

المرّة األولى الذي استُخِدم فيها مصطلح »روبوت« باإلنكليزيّة.
وضع األسس النظرية للشبكات العصبية )neural networks( عام 1943.

أّول اسـتخدام لمصطلح »السـيبرانيّة - Cybernetics« من قبل نوربرت فاينر )Norbert Wiener( وجوليان بكلو )Julian Bigelow( في 
ورقة بحثيّة في العام 1943.

نََشـر أالن تيورينغ )Alan Turing( ورقته البحثية بعنوان “اآللة الحاِسـبة والذكاء – Computing Machinery and Intelligence” في 
.»Turing’s Test – العام 1950. واقتَرح كذلك طريقة الختبار السلوك الذكّي أَطلق عليه اسم »اختبار تيورينغ
نََشر كلود شانون )Claude Shannon( في العام 1950 تحليًا تفصيلياًّ للُعبة الشطرنج كمثاٍل للبحث اآللّي.

تابع إطار رقم 1 التاريخ القديم للذكاء االصطناعّي1

)راِجع اإلطار السابق(.  1950

استخدام ُمصطلح »الذكاء االصطناعي – Artificial Intelligence« من قبل جون ماكارثي )John McCarthy( ألّول مرّة   1956

في ورقة بحثيّة قّدمها في مؤتمر دارتموث )Dartmouth Conference(، أّول مؤتمر كُرّس لموضوع الذكاء االصطناعي.

ُمشـاَهدة تنفيذ أّول برنامج حاسـوبّي في معهـد كارنيجي للتكنولوجيـا )Carnegie Institute of Technology( - اآلن   1956

.)Carnegie Mellon University( جامعة كارنيجي ميلون

تصميم جون ماكارثي لغة »لسـب - LISP« في معهد ماساشوسـت للتكنولوجيا )MIT(، وهي أّول لغة برمجيّة متخّصصة   1958

بالذكاء االصطناعي.

تصميم آرثر صامويل )Arthur Samuel( من أي.بي.إم. أّول برنامج للُعبة الداما )Checkers( بمستوى استطاع ُمنافَسة   1962 – 1952

بطل العالَم. 

.»Unimation - إنشاء أّول شركة صناعيّة للروبوتات »يونيمايشن  1962

أطروحـة للدكتوراه قّدمهـا توماس إيفانـس )Thomas Evan( في معهد ماساشوسـت للتكنولوجيـا )MIT( والبَرنامج   1963

“أنالوجي - ANALOGY” الذي صّممه للقيام بحّل اختبارات الذكاء.

أطروحة للدكتوراه قّدمها داني بوبرو )Danny Bobrow( في معهد ماساشوست للتكنولوجيا )MIT( إلثبات إمكانية فَْهم   1964

الحواسيب للغات الطبيعية لدرجة حل مسائل جبرية نصية بشكل صحيح.

.»ELIZA - آللة »إليزا )Joseph Weizenbaum( تصميم جوزيف ويزنباوم  1965

 Carnegie Institute of( في معهد كارنيجي للتكنولوجيـا )Ross Quillian( أطروحـة للدكتـوراه قّدمها روس كيليـان  1966

 semantic( حول شـبكات المعاني )Carnegie Mellon University( اآلن جامعـة كارنيجـي ميلـون - )Technology

.)nets

.)SRI( روبوت يتحرّك ولديه الرؤية لحّل المسائل في معهد ستانفورد للبحوث – )Shakey( شيكي  1969

أطروحة للدكتوراه قّدمها تيري وينو غراد )Terry Winograd( في معهد ماساشوسـت للتكنولوجيا )MIT( إلثبات قدرة   1971

التاريخ الحديث للذكاء االصطناعّي2 إطار رقم 2
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2 - الذكاء االصطناعّي-  تطوير وبناء على ما سبق

ظهـر في ثمانينيّات القرن الماضي نوٌع مـن البرامج الُمعتِمدة على الذكاء االصطناعّي أُطلق 

عليهـا اسـم »النُّظـم الخبيـرة – Systems Expert«. وقد تبّنى اسـتخدام هـذه النُّظم عدٌد من 

المؤّسسـات والشـركات الكبيرة حول العالَم، وأصبح موضوع »التمثيل المعرفي« مصدر اهتمام 

جهود البحث والتطوير في موضوع الذكاء االصطناعّي. 

تستمّد النُّظم الخبيرة قدراتها من خبرات معرفية ُمعتِمدة على »قواعد« ُمستنبَطة من خبرات 

ومهارات مجموعة الخبراء العاِملين والباحثين في نطاق الخبرة الُمستهدفة. انعكس النجاح الذي 

تحقَّـق في تصميم النظم الخبيرة في تجاُوز سـوق الذكاء االصطناعّي فـي العام 1985 المليار 

دوالر. وكانت اليابان الدولة األكثر اهتماماً بتمويل بحوث الذكاء االصطناعّي من خال مشروعها 

الطموح »حواسـيب الجيل الخامس«، ما جعل الواليات المتّحدة األميركية وبريطانيا تسـتعيدان 

االهتمام في تمويل البحث والتطوير في موضوعات الذكاء االصطناعّي ودعمهما.

بلـغ االهتمام بالذكاء االصطناعّي في العام 2017 حدوداً قصوى على مسـتوى السياسـات 

واالسـتراتيجيّات للدول الكبرى. وكان اهتمام شـركات عماقة، كشـركة أبل، الفتـاً عندما صّرح 

مدير عمليّات الشـركة جيفري وليامز بأّن اآليفون سـيصبح منّصة أساسـيّة للذكاء االصطناعّي 

للتعامل والتواصل مع التطبيقات الشـعبية الواسعة التي تَستعمل البيانات الضخمة، كتطبيقات 

العناية الصّحية6. مثال آخر، دعاية الشـركة الصينية العماقة هواوي )Huawei( لهاتفها الذكي 

مة لتوفير قـدرات ذكاء اصطناعي  الجديـد )Pro 10 Mate( بـأّن ُمعالجته )processor( مصمَّ

لمستخدميه.     

6 Hilary Lamb, ”iPhones could be AI platform to transform healthcare, says Apple executive“, 
Engineering & Technology Bulletin, UK, October 2017.

د. الحواسيب على فْهم جمٍل إنكليزيّة في نطاٍق محدَّ

 .»Freddy - بناء مجموعة جمع الروبوت في جامعة إد نبره الروبوت »فريدي  1973

.)Xerox( أواسط السبعينيّات  تطوير لغة »سمول تولك« - للبَرَمجة هدفيّة المنحى من قبل شركة زيروكس

فَوز هيرب سايمون )Herb Simon( بجائزة نوبل في االقتصاد لنظريّته »العقانيّة المحّددة ، التي هي من أساسيّات الذكاء   1978

 .»Satisficing - االصطناعي المعروف بــ»اإلرضائّي

صْنع عربة ستانفورد )Stanford Cart( – أّول مركبة ذاتيّة الحركة بواسطة الحاسوب.  1979

 massively( أّول شركة إلنتاج حواسـيب واسعة التوازي ،»Thinking Machines Co – تأسـيس »شـركة اآلالت المفكِّرة  1983

.)parallel computers

تصميم برنامج الرْسم »آروون - Aaron« من قبل هارولد كوهين )Harold Cohen( قّدمه في مؤتمر عن الذكاء االصطناعّي.  1985

 case-based( التبريـر الُمعتِمد على الحالـة ،)intelligent tutoring( تقـّدم ملحـوظ في التعلّم اآللّي، اإلرشـاد الذكـّي التسعينيات  

reasoning(، اللّغات الطبيعيّة، الفْهم والترجمة، الرؤية، الحقيقة االفتراضيّة )virtual reality(، األلعاب.

.)Garry Kasparov( برنامج الشطرنج المَعّد من قبل أي.بي.إم. يغلب بطل العالَم في الشطرنج غاري كاسباروف  1997

انتشار بَرامج استخاص المعلومات الُمعتِمدة على الذكاء االصطناعّي مثل )Web crawlers( الُمستخَدمة بشكٍل واسعٍ على  أواخر التسعينيّات  

اإلنترنت.

 »Kismet - بشـكٍل تجارّي. يعرض معهد ماساشوسـت للتكنولوجيا »قسـمت )robot pets( انتشـار الروبوتـات األليفة  2000

ى »نوماد - Nomad« الستكشاف القارّة القطبيّة  الروبوت ذا الوجه المعبِّر عن المشـاعر، وروبوت كارنيجي ميلون المسـمَّ

الجنوبيّة وتحديد َمواقع النيازك.

2  https://www.coursehero.com/file/25921784/lecture-1pdf.
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ليس هناك من تعريٍف دقيق وشامل ُمتَّفق عليه للذكاء االصطناعّي، لكّن الحّد األدنى الُمشترَك، 

 )process( هو: ذلك الحقل من العلوم الذي يُعنى بابتداع أو تصميم منظومة، أو آلة، أو سيرورة

تقوم بوظائف تتطلَّب قدراً من الذكاء شـبه البشـري، وتُعوِّض، أو تدَعم، اإلنسان في القيام بها. 

ويتطلّب ذلك استيعاب الصفات المنهجية للَمسائل وطُرق حلولها بهدف تزويد المنظومة أو اآللة 

)الحاسوب( أو السيرورة )الخوارزمية7( بقدراٍت للحّل يُمكن ُمقارنتها باإلنسان.

العالَم اليوم على َمشارف َموجة كاسحة من الحلول الُمعتِمدة على التطّور الرقمي باستخدام 

أسـاليب وتصاميم من ضمن مكتشفات الذكاء االصطناعّي الُمعتِمدة على جذور نظرية في علوم 

أساسية يرجع تاريخها إلى قروٍن مضت هي:

− الفلسفة	

− هل يُمكن استخدام قواعد منهجية للوصول إلى استنتاجات مؤكَّدة؟	

− كيف يُمكن للعقل الذهني أن ينبثق من الدماغ العضوي؟	

− من أين تأتي الَمعرفة؟	

− كيف للَمعرفة أن تقود إلى الفعل؟	

− الرياضّيات	

− ما هي القواعد المنهجية التي يُمكن من خالها الوصول إلى استنتاجات سليمة؟ ]المنطق 	

المنهجي[

− ما الذي يُمكن احتسابه؟ ]الخوارزميّات[	

− كيف تتّم عمليّة التبرير من خال معلومات غير مؤكَّدة؟ ]نظريّة االحتماالت، المجموعات 	

الضبابية[

− االقتصاد	

− كيف تُصنع القرارات بهدف تعظيم الفائدة؟ ]نظريّة الخدمات ونظريّة القرار[	

− كيف نقوم بذلك عندما ال يتّفق معنا اآلخرون؟ ]نظريّة اللّعبة[	

− ع بعيداً فـي الزمن؟ ]بحـوث العمليّات، 	 كيـف نقـوم بذلك عندمـا يكون العائـد المتوقَـّ

سيرورات ماركوف في القرار[

− ِعلم األعصاب	

− 	 neural–كيـف يقـوم الدمـاغ البشـري بُمعالجـة المعلومـات؟ ]الشـبكات العصبيـة

]networks

− ِعلم النفس	

− كيف يفّكر ويتصرّف البشر والحيوان؟ ]السلوكية، ِعلم النفس اإلدراكي، ِعلم اإلدراك[	

− هندسة الحاسوب	

− كيف نبني حاسوباً عالي الكفاءة؟	

− نظرية السيطرة والسيبرانّية	

− كيف يُمكن للمصنوعات )artifacts( أن تعمل تحت سيطرتها الذاتية؟	

الخوارزميّة كلمة مشتّقة من اسم عالِم الرياضيّات محّمد بن موسى الخوارزمي )825 مياديّة( في عهد الخليفة العبّاسي   7
المأمون وعمل في بيت الِحكمة في بغداد. استُخدمت كلمة خوارزميّة ألّول مرّة في العام 1928 من ِقبل ديفيد هيلبرت، 
العدد  جاِمعة الموصل –  مجلّة »الجاِمعة« الصادرة من  البحث المنشور في  العام 1974 في  وباللّغة العربيّة في 

الثامن – السنة الرابعة –1974 بعنوان »الخوارزميّات في التأريخ« - عبد اإلله الديوه چي.

يعود العمق 
التاريخّي للعلوم 

والمفاهيم 
األساسّية للذكاء 
االصطناعّي إلى 
حضارات وادي 
الرافدين ووادي 

النيل واإلغريق قبل 
الميالد وامتدادًا 
حّتى مشارف 
القرن العشرين
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− اللّغويات	

− ما عاقة اللّغة بالتفّكر؟ ]ُمعالَجة اللّغات الطبيعية، التمثيل المعرفي[	

تُصنَّف المنظومات الُمتكاملة للذكاء االصطناعّي كاآلتي:

منظومات تُفّكر كاإلنسان 1-

منظومات تتصرّف كاإلنسان 2-

منظومات تُفّكر بعقانية 3-

منظومات تتصرّف بعقانية 4-

تُعنـى المنظومـات الُمندرجة ضمـن )1( و )3( بسـيرورات التفكير والتبريـر، بينما تُعنى 

المنظومات الُمندرجة ضمن )2( و )4( بالسلوك. 

من منظور آخر، يُمكن اعتبار المنظومات الُمندرِجة ضمن )1( و )2( منظومات ذكيّة بتدليٍل من 

اإلنسـان وأدائه وقراراته والعمليّات التي يقوم بها، بينما تُعتبَر المنظومات التي تندرج ضمن )3( 

و )4( انعكاساً لنجاح هذه المنظومات في القيام بالَمهام الُمبرَمجة فيها بذكاء مثالي وبعقانية.

وبشكٍل عاّم، تتوافر في منظومات الذكاء االصطناعّي، وبدرجات ُمتفاِوتة القابليّات اآلتية:

− ُمعالَجة اللّغة الطبيعية	

− التمثيل المعرفي	

− التبرير التلقائي	

− التعلّم اآللي )الذاتي(	

3 - الروبوتّيات Robotics – تطبيق عملّي للذكاء االصطناعّي

يُقصد بالروبوتيّات ذلك التخّصص من الذكاء االصطناعّي الذي يُعنى بتطوير آالت ميكانيكية 

دة في تطبيقـات متعّددة وُمثيرة،  لتتحـرّك تلقائيّـاً، ويُمكن نْمذجتها لتتصـرّف في جوانب محدَّ

ُمسـبقة البَرَْمَجة، بدقّة وإتقان بذكاٍء يُشبه الذكاء البشـري. يمثّل الشكل 1 أدناه األجزاء الرئيسة 

للمنظومة الروبوتيّة.

والنظرة النمطيّة لعموم الناس عن الروبوتات فيها الكثير من الخيال الِعلمي الذي ال يَنسِجم 

مـع الجوانب العمليّة للروبوتات والوظائف التي تقوم بهـا. والعديد من القدرات الروبوتيّة التي 

يتطرّق لها اإلعام ما زالت في مراحلها التطويريّة في مختبرات البحث والتطوير من حول العالَم، 

وتُواِجـه العديد من التحّديات في التطبيق الَعملي. ويعود تصميم أّول روبوت إلى العام 1961، 

عندما قامت شـركة يونيميت بتصميم منظومة روبوتيّة لمصلحة شـركة جنـرال موتورز للقيام 

دة في خطوط إنتاج سيّاراتها. ببعض الوظائف المحدَّ

من المتوقّع أن تكتسح الروبوتات الصناعية معظم دول العالَم، بحسب تصريٍح لرئيس اتّحاد 

الروبوتيّـات العالَمي )IFR( جو جّما )Joe Gemma(8. فِمـن المتوقَّع أن يزداد عدد الروبوتات 

الصناعيـة الذي بلغ 1,8 مليون تقريبـاً في نهاية 2016 إلى أكثر من 3 مليون روبوت في العام 

قاً نسبة نمّو في عدد الروبوتات تُقارب 14 %.  2020 ُمحقِّ

يمثّل الشكل 2 عدد الروبوتات )باآلالف( في الدول الخمس عشرة األهّم في العام 2016. ومن 

الماحظ من الشـكل أّن حّصة الدول الخمس األولى )الصيـن، كوريا الجنوبية، اليابان، الواليات 

المتّحدة األميركية، ألمانيا( تشّكل 74 % من المجموع.

8 https://ifr.org/ifr-press-releases/news/ifr-forecast-1.7-million-new-robots-to-transform-
the-worlds-factories-by-20.
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يُمكن أن تكون المنظومات الروبوتيّة أكثر قّوة وأعلى سرعة من اإلنسان، ويُمكن لها أن تعمل في 

مواقع وظروف خطرة ال يُمكن لإلنسان أن يُغامر في دخولها أو العمل فيها، ويُمكن لهذه المنظومات 

أن تـؤّدي أعمـاالً متكّررة ورتيبة من دون ملل وبدقّة ال تُضاهى من ِقبل البشـر، ولكْن من الصعوبة 

بناء آلة ميكانيكيّة روبوتيّة تكون ذراعاً روبوتيّة ببراعة الذراع البشري ومرونته. ومن الصعوبة أيضاً 

بناء منظومة حاسـوبيّة يُمكنها تصّور بيئتها الذاتيّة وتبريرهـا، والقيام بالوظائف المطلوبة منها، 

والسـيطرة على الذراع الروبوتي بشـكٍل يقرب، ولو إلى حّد، من قدرات اإلنسـان. فالصورة الشعبيّة 

النمطيّة للروبوت التي تجعل ذكاءه شـبيهاً بذكاء اإلنسـان، وتُضفي عليه قـدرات التّخاذ القرار هي 

صورة بعيدة عن الواقع الَعملي للمنظومات الروبوتية، في الوقت الحاضر على األقّل.

يُمكن التمييز بين ثاثة أنواع من المنظومات الروبوتيّة هي:

− الروبوتات اآلليّة؛	

− الروبوتات المستقلّة؛	

− الروبوتات الُمشّغلة عن بُعد. 	

الروبوتات التي تُسـتخَدم في الَمصانع وعلى خطوط التصنيع والتجميع يُمكن أن تكون من 

دة التي يُبرَمج من أجلها. دة ليؤّدي الوظائف المحدَّ النوع اآللّي الذي يحتاج إلى بَرَْمجة محدَّ

ُيمكن اعتبار العام 
1950 عام بداية 
التاريخ الحديث 

للذكاء االصطناعّي 
عندما قام عالِم 

الرياضّيات 
البريطانّي ألن 
تيورينغ بنْشر 
بحثه الموسوم 
»اآللة الحاِسبة 

والذكاء« وابتداع ما 
أُطلق عليه »اختبار 
تيورينغ« كوسيلة 

لتفعيل اختبار 
للسلوك الذكّي 
لإلنسان واآللة 

.http://www.electronicsteacher.com/robotics/what-is-robotics.php :المصدر

األجزاء الرئيسة للمنظومة الروبوتّية شكل رقم 1

استشعارالُمسیِطر
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ُمنَظم

IFR World Robotics :المصدر

عدد الروبوتات )باآلالف( في الدول الخمس عشرة األهّم في العالَم في العام 2016 شكل رقم 2
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آلّيات بناء اقتصاد 
المعرفة

الروبوت المسـتقّل، أو شـبه المسـتقّل، هو الُمسـتخَدم في المركبات الفضائيّة، كالمنظومة 

التي اسـتُخدمت في المركبة الفضائية للمّريخ. توفِّر مثـل هذه الروبوتات معلومات عن موقعها 

في البيئة التي رسـت عليها، وتُرِسـل االستشعاراُت، من خال مجّسـاتها، المعلومات للحواسيب 

ـه الروبوت من خال إرسـال األوامر التي  األرضيّـة للقيام بالعمليّات االحتسـابيّة الّازمة لتوجِّ

تسـتلمها المجّسـات التشـغيليّة للسـيطرة على حركات الروبوت وفعاليّاته. فقسـم من قرارات 

السيطرة يتحّكم بها اإلنسان عن بُعد من خال المحطّة األرضية. 

ًا بشريّاً يُسيطر عليها بشـكٍل مباشر، بينما يراقب بعض، أو  يتطلّب التشـغيل عن بُعد مشغِّ

جميع المعلومات التي تلتقطها مجّسـات المنظومة الروبوتيّة. تشغيل هذا النوع من المنظومات 

عن بُعد وبشكٍل فاعٍل يتّم في بيئات خطرة أو بيئات ال يُمكن لإلنسان أن يصلها. على سبيل المثال، 

اسـتخدامها فـي المحطّات الفضائية أو فـي العمليّات الجراحية المعّقدة حيـث تتيح للجرّاحين 

القيام بعمليّات دقيقة ومعّقدة من خال التحّكم بمدخات الروبوت وتشغيله عن بُعد. في حاالٍت 

من هذا النَّوع تكون استقالية الروبوت في أداء وظائفه محدودة يتحّكم بها اإلنسان عن بُعد9.

ل عـن بُعد فـي المفاعات النووية ألغـراض الفحص  كذلـك تُسـتخدم الروبوتات التي تُشـغَّ

والتفتيش والمْسـح الميداني، أو من قبل القطعات العسـكرية لغرض تفجير َمواقع ُمسـتهَدفة ال 

يُمكن أن يفّجرها اإلنسـان من الداخل، كما حدث في الحرب األميركية في أفغانستان وفي العراق. 

واسـتُخدمت المنظومات الروبوتية في استكشاف أعماق البحار أو في االستكشافات البترولية أو 

اكتشاف األلغام المزروعة في رقعة جغرافية معيّنة. وتُستخدم أيضاً في ُمساعدة ذوي االحتياجات 

الخاّصـة للتعويض عن فقدان بعض القدرات البشـرية كالكتابة والنطق والُمناولة. وتقوم بعض 

الروبوتات ببعض الواجبات المنزلية أو المكتبية، وأنواع أخرى للتسلية أو تصميم الدمى الذكيّة.

4 - التكنولوجّيات الحاِكمة لتطوُّر الذكاء االصطناعّي

العالَم اليوم على َمشارِف ما يُطلق عليه »الثورة الصناعية الرابعة«. من أهّم ِسمات هذه الثورة 

عدٌد من التكنولوجيّات التي تشـكِّل بمجملها حقوالً علميّة ما زالت في مراحل مبّكرة من التطّور 

لكّنهـا تَِعُد بتغييـرات نَوعيّة ال حدود لها. مـن الحقول الِعلمية وتكنولوجيّـات الثورة الصناعية 

 ،)technologies disruptive( الرابعـة التي يُطلق عليها أيضاً اسـم التكنولوجيّات الُمزعِزعـة

على سبيل المثال وليس الحصر: ِعلم الوراثة، الذكاء االصطناعّي، الروبوتيّات، تكنولوجيا النانو، 

الطباعـة ثاثيّة األبعـاد، البيانات الضخمة والتحليات، إنترنت األشـياء، الَحوسـبة السـحابية، 

والتكنولوجيا الحياتية. 

أجرت مؤّسسـة فورسـتر ريسـيرتش دراسـة سـوق للذكاء االصطناعّي والعـدد الكبير من 

المشـاريع الناشئة، وكذلك الشـركات الكبيرة المهتّمة، فوَجدت في العام 2016 ما يقارب 38 % 

منها تَستخدم وتطوِّر بشكٍل أو آخر تطبيقات ذات عاقة بالذكاء االصطناعّي، والمتوقَّع أن تصل 

النسـبة إلى 62 % في العام 2018. وتنبّأت الدراسـة أيضاً زيادًة في االستثمار تتجاوز 300 % 

في مشاريع الذكاء االصطناعّي في العام 2017 نسبًة إلى العام الذي قبله. واعتماداً على التحليل 

دت فورسـتر 10 تكنولوجيّات تفصيليّة هي األكثـر أهّمية في تطوير الذكاء  الـذي قامت به، حدَّ

االصطناعّي10:

9 https://www.nap.edu/read/11169/chapter/13 #129.

10 https://www.sas.com/sas/offers/17/the-enterprise-ai-promise.html?gclid=Cj0KCQiA38jRB
RCQARIsACEqIesvVSEUCXaAQTqm88H0c9c6MUogUXnzEnBDW7mDNwNpOyd9qEdhkxIaA
nAPEALw_wcB.
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توليـد اللّغـة الطبيعيـة )Generation Language Natural(: أي إنتـاج نصوص من  1-

البيانـات الحاسـوبية الضخمة. مثال على ذلـك، تطبيقات خدمة الزبائـن وإعداد التقارير 

واستشراف توّجهات قطاعات األعمال.

التعرّف إلى الكالم )Recognition Speech(: نْسـخ الكام البشـري وتحويله إلى صيغ  2-

قابلة للَفهم من اآللة )الحاسوب(. تُستعَمل هذه التكنولوجيا في منظومات التفاعل الصوتي 

والهواتف الذكيّة.

الـوكالء االفتراضّيـون )Agents Virtual(: تكنولوجيـا للحوارات التفاعليّـة اآلليّة مع  3-

اإلنسـان عبر الشبكات الرقميّة، وباألخّص شبكة اإلنترنت. تُستخَدم هذه التكنولوجيا أيضاً 

في تطبيقات خدمة الزبائن ومنظومات إدارة المنزل.

ر هـذه التكنولوجيا  4- منّصـات التعلّـم اآللـّي )Platforms Learning Machine(: توفِـّ

خوارزميّات وتقوم بتطوير ُعدد التدريس لُمسـاَعدة المدرّسين في إعداد البرامج التعليمية 

والبيانات، وتوفِّر قدرات حاسـوبية لتصميم نماذج وتدريبها وتسخيرها بغية تحويلها إلى 

تطبيقات وسيرورات ووسائل أخرى.

المعّدات الُمحّسـنة بالـذكاء االصطناعـّي )Hardware optimized-AI(: مثال ذلك  5-

مة لتنفيذ تطبيقـات ذكاء اصطناعي.  وحـدات ُمعالَجة الرسـوم البيانية والمعـّدات المصمَّ

تُسـتعمل حاليّـاً في التطبيقات التعليمية التي يُطلق عليها اسـم تطبيقـات »التعلّم العميق 

.»)learning deep(

إدارة القـرار )Management Decision(: هـي منظومات بَرمجيّة تُسـتخَدم عن طريق  6-

إدخال قواعد اتّخاذ القرار والمنطق المساعد في النظام البرمجّي. تُستخدم هذه التكنولوجيا 

في اإلعدادات األّولية للمشاريع والتدريب والصيانة المستمرّة والتنظيم.

منّصـات التعلّـم العميق )Platforms Learning Deep(: نوع خـاّص من التعلّم اآللي  7-

المتكوِّن من شبكات عصبية ُمصطنعة وطبقات من التجريد المتعّدد.

القياسـات الحيويّة )Biometrics(: تكنولوجيا تسمح بتفاُعات اإلنسان واآللة، بما في  8-

ذلك التعرّف إلى الصورة واللّمس والكام ولغة الجسد.

الُمعالَجـة الروبوتّية اآللّيـة)Automation Process Robotic(: باسـتخدام الكتابات  9-

ووسائل أخرى ألتَْمتَة أفعال اإلنسان في دْعم سيرورات العمل.

تحليـل النّص وُمعالَجـة اللّغات الطبيعّيـة )NLP and Analytics Text(: تُسـتخَدم  10-

ُمعالجات اللّغات الطبيعية وتُدَعم عمليّة تحليل النّص من خال فْهم َهيكليّة الجملة والمعنى 

والَمشاعر والَمقاصد الُمصاحبة بوساطة طُرق إحصائيّة وآليّة. 

5 - النمّو االقتصادّي والذكاء االصطناعّي

للـذكاء االصطناعـّي قدرات واِعـدة للتأثير في النمـّو االقتصادي، فهو يحقِّـق الوفر الماّدي 

والبشـري. وينعكس ذلك على المجتمعات من خال تحسـين البنى التحتية والرعاية االجتماعية 

وتوفير الخدمات التي تحقِّق حياة أكثر رفاهية لعموم المجتمع11.   

11 https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Advanced%20Electronics/
Our%20Insights/How%20artificial%20intelligence%20can%20deliver%20real%20value%20
to%20companies/MGI-Artificial-Intelligence-Discussion-paper.ashx.

يعود تصميم أّول 
روبوت إلى العام 

1961 عندما قامت 
شركة »يونيميت« 
بتصميم منظومة 
روبوتّية لمصلحة 

شركة جنرال 
موتورز األميركّية 

للقيام ببعض 
دة  الوظائف المحدَّ
في خطوط إنتاج 

سّياراتها
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وأهـّم تأثير ُمزعزع )disruptive( تُحدثه منظومات الذكاء االصطناعّي سـيكون في سـوق 

العمل. حيث هناك قلٌق مشروع من أن تْجَعل منظومات األَتَْمتَة عدداً من الوظائف عديمة الجدوى 

وأن تـؤّدي إلـى فائٍض فـي الَعمالة، وإلى زيادة كاسـحة في البطالة. في الُمقابل، سـتتولّد من 

جرّاء تبني منظومات األَتَْمتَة وظائف ومهارات جديدة تحّل محّل الوظائف والمهارات القديمة ما 

يحقِّق نوعاً من التوازن بين ما أُلغي من وظائف وما استُحِدث. 

هنـا تبرز الحاجة إلى تكييف نُظم التعليم والتدريب لتتـواءم مع متطلّبات الَمهارات الرقمية 

الجديـدة. فالنمّو الُمتسـاِرع في وسـائل الذكاء االصطناعّي سـيولِّد حاجة ُمتزايـدة لدى األفراد 

للتسـلّح بالمهارات والقدرات الجديدة، ليس الستخدام تكنولوجيّات الذكاء االصطناعّي فقط، بل 

لإلسهام اإليجابي في تطويرها وابتكار وسائل جديدة بوساطتها. 

تُظهر إحصاءات اقتصادات العالَم الكبرى ركود ناتجها المحلّي في السنوات القليلة الماضية. 

إذ لـم يتعدَّ معـّدل النمّو منذ العـام 2010 الــ 1,1 %12. المتوقَّع أن تُسـاعد منظومات الذكاء 

االصطناعـّي والروبوتات في زيادة كفاءة رأس المال عـن طريق تقليص أعطال خطوط اإلنتاج 

وزيـادة طاقاتها. وقـد أَثبتت المنظومات الذكيّة والروبوتات، عنـد قيامها بأعمال رتيبة وُمكرَّرة 

وخطرة، كفاءًة أعلى من اإلنسان. 

وتوقَّعت دراسة أخرى13 أن توثِّر تكنولوجيّات الذكاء االصطناعّي في زيادة اإلنتاجية بمعّدل 

40 % بحلول العام 2035، وأن يزداد النمّو االقتصادي لسـتّة عشـر قطاعاً صناعيّاً بمعّدل 1,7 

% جرّاء منظومات الذكاء االصطناعّي بحلول العام نفسـه. والقطاعات التي ستستفيد االستفادة 

األكبر هي المعلومات واالتّصاالت، التصنيع، والخدمات المالية، والتأثير اإليجابي األكبر سيكون 

في التعليم واإلسكان والغذاء واإلنشاءات. 

6 - األعمال والذكاء االصطناعّي

يتزايـد اهتمام شـركات األعمال الكبرى بالـذكاء االصطناعّي بالنسـبة إلى اتّخـاذ القرارات 

من بين أمور أخرى. وعندما تقرِّر شـركٌة ما اسـتخدام وسـائل الذكاء االصطناعـّي في أعمالها، 

تأخذ بالحسـبان تكلفة وفائدة الخوارزميـات الُمقترَحة، والتي تتمحور بالدرجة الرئيسـة حول 

خوارزميّات التعلّم اآللّي التي وجدت في العديد من التطبيقات أنّها سـريعة وفاِعلة إذا ما قورِنت 

بالوسـائل التقليدية )اليدوية أو شـبه اليدوية( الُمسـتخَدمة فـي اتّخاذ القـرارات التي عادًة ما 

د. من ضمن الوسائل  مت لغرٍض محدَّ تكون أسـهل استخداماً وأكثر شفافيّة عندما تكون قد ُصمِّ

 Logistic( ونماذج االنحسار اللوجستيكي )Trees Decision( التقليدية هذه شجرات القرارات

Models Regression( الُمسـتخَدمة لعقـود في قطـاع األعمال والقطاع العـاّم لغرض تحديد 

االحتماالت الُممكنة للمخرجات أو الحلول. وقد تُستعمل وسائل التعلّم اآللي في مثل هذه الحاالت 

كوسائل ُمساِعدة لَدعم الوسائل التقليدية الُمستخَدمة بشكٍل واسع في الوقت الحاضر. 

التساؤالت المطروحة في حاالت اللّجوء إلى خوارزميّات الذكاء االصطناعّي هي14:

12 https://www.lexalytics.com/lexablog/2017/artificial-intelligence-will-double-economic-
growth.

13 https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/201722/06//artificial-intelligence-will-
enable-38-profit-gains-by-2035/#6e49e17d1969.

14 http://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/controlling-machine-
learning-algorithms-and-their-biases?cid=eml-web.
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	ما هي السرعة المطلوبة للوصول إلى النتائج أو الحلول؟

إذ عادًة ما تكون التوقيتات عاماً أساسـيّاً في اختيار وسـيلة الحّل، وقد تكون الوسـائل 

التقليديـة غير ُمناِسـبة السـرعة، وهـو األمر الـذي يتطلَّب اللّجـوء إلى وسـائل الذكاء 

االصطناعّي للوصول إلى الحلول الُمناِسـبة. وعادًة ما تكون وسـائل الذكاء االصطناعّي 

لة، وذلك حين يرغب الُمستخِدم تحاشي طُرق التاعب والتزوير التي يُمكن أن تكون  مفضَّ

أسهل تنفيذاً في الوسائل التقليدية.

	ما هي الرؤى الُمعتَمدة ِمن الُمستخِدم؟

عادًة ما يقوم أخّصائيو البيانات في »غرس« رؤى الُمسـتخِدم في النموذج الُمسـتخَدم، 

بحيـث تكـون الحلول الُمسـتنبَطة في الوسـائل التقليدية أقرب إلى رغبات الُمسـتخِدم، 

فتجعله بالتالي أكثر حماساً لتنفيذها.

	ما هي المسائل التي من الُمجدي حلّها؟

 قد تُسـتخَرج من وسـائل الـذكاء االصطناعّي الُمعتِمدة على التعلّـم اآللي حلوٌل ال يُمكن 

اكتشافها بالوسائل التقليدية، أو قد تكون ذات حلوٍل ُمكلفة.

قد يتطلّب اسـتخدام وسـائل الذكاء االصطناعّي والتعلّم اآللي فـي جميع هذه الحاالت إعادة 

النَّظر في هيكليّة مؤّسسة األعمال الُمستخِدمة لها وثقافتها، والعمل على توعية أصحاب المصلحة 

وكسب ثقتهم وإعادة تدريبهم لكي يستطيعوا التعامل مع هذه النماِذج اآلليّة بكفاءة وفاعليّة.

مـن الضروري أيضاً تحديـد الكيفية التي يتّم فيها تنفيذ التوصيات الُمسـتخلَصة من نتائج 

نموذج الذكاء االصطناعّي والتي تخضع عادة إلى االعتبارات التالية:

	 الُمائم )template( اعتماد المعايير الُمناِسـبة لألعمال في التعلّم اآللي وتطوير القالب

للبيانات وسيرورة النموذج وتوثيقه.

	 التدقيـق المهنّي لخوارزميّات الذكاء االصطناعّي والتعلّم اآللي من ِقبل مهنيّين لهم دراية

بأعمال المؤّسسة الَمعنيَّة.

	  .التطوير المستمّر لثقافة المعرفة المؤّسسية

7 - اعتبارات مهّمة لنضوج الذكاء االصطناعّي

	السالمة واألمن والذكاء االصطناعّي

تبـرز في التطبيـق العملي للذكاء االصطناعـّي قضايا تتعلّق بالسـامة. وهناك ضرورة بأن 

مة بشـكٍل يُمّكنها من التفاعل مع حاالت غير متوقَّعة في التشـغيل من  تكـون المنظومات مصمَّ

دون حـدوث مخاطر تُذكـر. ويؤَخذ باالعتبار كذلك فـي تصميم منظومات الـذكاء االصطناعّي 

متطلّبات األمن السـيبرانّي لتجنُّب الَمخاطر الُمحتَملة. فالمنظومات الحرجة التي قد تحتوي على 

خوارزميات الذكاء االصطناعّي تكون معرَّضة لهجمات سيبرانية ُمحتَملة.

تتوافر وسائل وقدرات حاليّة في الذكاء االصطناعّي ذات فائدة كثيرة لألمن القومي، وبخاّصة 

فـي مجال تحليـل الصور الفضائية التي عادًة ما تتطلّب مهارات بشـرية كبيـرة وعالية الكفاءة 

فـي آن واحـد. وكذلك الحال بالنسـبة إلى مجال الدفاع السـيبراني. ويُتوقّع مسـتقبًا أن تكون 

ُعـدد الذكاء االصطناعّي وآليّاته باألهّمية نفسـها لتلك الموجودة في السـاح النووّي والطائرات 

والتكنولوجيا الحياتية15.

15 https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/AI%20NatSec%20-%20
final.pdf.
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آلّيات بناء اقتصاد 
المعرفة

مـن المتوقَّع أيضاً أن تؤثِّر بحوث الذكاء االصطناعّي وتطويرها على األمن القومّي من خال 

التفوُّق في مسارات ثاثة هي: الدفاع والمعلومات واالقتصاد.  

	الخصوصّية والذكاء االصطناعّي

تتعامـل منظومات الذكاء االصطناعّي مع كّميات ضخمة مـن البيانات في معظم التطبيقات 

العمليّـة الكبيـرة التـي يجب أن تَضمـن اسـتقامة البيانـات والُمحافظة في الوقت نفسـه على 

خصوصيّتهـا وسـّريتها وأصحابها. إّن تجميع البيانات بأحجاٍم كبيرة قـد يولِّد تحّدياٍت وفرصاً 

للحكومات والشـركات الكبـرى التي من الضروري أن تخضع لضوابط وتقنينات ُمناسـبة للحّد 

من احتماالت إسـاءة التصـرّف بالبيانات التي سـتزداد بتوافر تكنولوجيّات الـذكاء االصطناعّي 

لُمعالجتها16. 

	   األخالقّيات والذكاء االصطناعّي

بما أّن تطبيقات الذكاء االصطناعّي تتضّمن أسـاليَب وأحكاماً وقراراٍت كان يقوم بها اإلنسان 

قبل األتَْمتَة، فهناك قلٌق مشـروٌع بخصوص الصيَغ الجديدة لهذه األسـاليب واألحكام والقرارات 

ضمن المنظومة الذكيّة البديلة لإلنسان، فضًا عن التأكّد من عدم وجود تمييز أو تحيّز في اتّخاذ 

القرارات. من ضمن اإلجراءات التي اتَّبعتها المؤّسسات األميركية للحّد من ذلك، إخضاع العاملين 

في تطوير النُّظم الذكيّة إلى برامج تدريبية عن أخاقيّات العمل الجديد لضمان تصميم نُظم ذكاء 

اصطناعي تأخذ باالعتبار هذه المتطلّبات.

أخاقيّات الذكاء االصطناعّي جزء ال يتجزّأ من أخاقيّات التكنولوجيا، وبشكٍل خاّص أخاقيّات 

الروبوتات وكائنات ذكاء اصطناعي أخرى تشـمل )1( االهتمام بالسلوك األخاقي للعاملين على 

تصميم كائنات ذات ذكاء اصطناعي وبنائها واسـتخدامها، والتعامل معها، و)2( أخاقيّات اآللة 

.17)agents artificial( التي تّم بناؤها والسلوك األخاقي للوكاء االصطناعيّين

وقد اسـتجّد مؤّخراً استخدام مصطلح »حقوق الروبوت« )Rights Robot(، وهي مسؤوليّة 

المجتمع تجاه اآلالت، كما الحال في حقوق اإلنسان وحقوق الحيوان. ويختلف المختّصون حول 

تفاصيـل هذه الحقوق التي من الواجـب اعتمادها لحماية الروبوتات، ومن المتوقَّع أن تتوّسـع 

نقاشـات كهذه في السـنين القليلـة القادمة. المعارضـون لمثل هذه الحقوق يخشـون تضارب 

حقوق الروبوتات مع خصوصيّات البشر وكرامتهم. 

	الملكّية الفكريّة والّذكاء االصطناعّي

التوّصـل إلى ُمقاَربـة ُمتوازِنة ما بين الُمحافَظة على حقـوق الملكيّة الفكريّة للمنظومات من 

دون الحّد من محاوالت التحسـين واالبتكار بالنسبة إلى المعّدات والبرمجيّات الجاهزة. كما تؤكّد 

جميع الدراسات على أهّمية استخدام مكتبات برمجيّات المصدر المفتوح )source open( والُعدد 

البرمجيّة والمعايير الّازمة التي يحتاجها المطّورون لتسهيل تصميم النُّظم والتطبيقات الذكيّة.

من المتوقَّع أن يُربك اسـتخدام تكنولوجيّـات الذكاء االصطناعّي المفاهيـم التقليدية للذكاء 

االصطناعّي، وقد يتطلّب في المنظور القريب ُمعالَجة عمليّة لها؛ على سبيل المثال، إعادة تعريف 

مفهوم االختراع، واألصالة، والُمختِرع في منظومة بيئة العمل الجديدة التي تُستخَدم فيها وسائل 

وُعدد مساعدة تعتمد الذكاء االصطناعّي. 

16 http://www.zdnet.com/article/artificial-intelligence-and-privacy-engineering-why-it-
matters-now.

17 https://en.wikipedia.org/wiki/Ethics_of_artificial_intelligence
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إذن ما هي تِبعات ذلك كلّه على التصاميم الُمستخرَجة بشكٍل شبه آلي باستخدام خوارزميّات 

تصميميّة قد ال يكون للتدّخل البشري في تصميمها َدوٌر يُذكَر؟

إّن أهّم قضيّة في قانون البراءات هو تعريف »الُمخترع«. فهل يحّق أن ندرج اآللة كشريك في 

 »Hawking Steven – اختراٍع ما؟ لقد اختََصر عالِم الفيزياء البريطاني الشهير »ستفن هوكینغ

هـذه اإلشـكاليّة عندما قال: » في المدى القريب، يعتمد أثـر منظومة الذكاء االصطناعّي على َمن 

يُسـيِطر عليها، لكّن األثر على المدى البعيد سـيكون حول ما إذا كانت السـيطرة على المنظومة 

ُممكنة أساساً؟18« 

	التشريعات والذكاء االصطناعّي

يتنامـى اهتماُم كثيٍر من الدول والمؤّسسـات الدولية والشـركات الرائدة بالذكاء االصطناعّي 

والروبوتيّـات بينمـا تعاني دوٌل عّدة من شـبه فراغ تشـريعي يُنظّم التعامل مـع الموضوع. قد 

تشكِّل بعض القوانين السائدة تحّديات لتنفيذ جوانب من التطبيقات الذكيّة، ما يتطلّب مراجعتها 

واقتراح تشـريعات جديدة أو تعديل قوانين سائدة. ومن الناحية التطبيقيّة قد يكون من األصلح 

أن يتـّم تكييف تصميـم المنظومات الذكيّـة، كمرحلة أّوليـة، من دون تَعارُض مع التشـريعات 

القائمة، والعمل على إصدار تشريعات جديدة ُمائِمة، وتحديث المنظومة في مراحل الحقة.

على سـبيل المثال، ما هي التشـريعات الُمناسبة للسيّارات من دون سائق؟ َمن هو المسؤول 

عن الحادث إذا َحصل؟ ما هي المسؤوليّة البشريّة وما هي مسؤوليّة اآللة؟ أسئلة تُجاِبه الُمشّرعين 

والتشـريعات التي كانت الدول تسـتغرق عقوداً في إقرارها، لكن لم تُعد هناك الفسـحة الزمنيّة 

 disruptive( نفسها في التشريعات في زمن الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيّات المزعزعة

.)technologies

	 التطوير والذكاء االصطناعّي

تؤكّـد معظم التقارير التي تُعنـى بالذكاء االصطناعّي على ضرورة دعم الحكومات ألنشـطة 

البحث والتطوير واالبتـكار في حقل الذكاء االصطناعّي والروبوتيّات، وتخصيص التمويل الّازم 

لهذه النشـاطات. وتؤكّد كذلك على ضرورة قيام الحكومات بوْضع االسـتراتيجيّات والسياسـات 

الوطنية لنظرة مسـتقبلية تتناغم مع استراتيجيّات وسياسات القطاعات االقتصادية واالجتماعية 

األخرى. وستتّم ُمعالَجة ذلك من ضمن القسم الخاّص بسياسات الذكاء االصطناعّي واستراتيجيّاته. 

8 - الذكاء االصطناعّي وقّوة العمل

	الُفرَص

فـي الوقت نفسـه، يوفِّر الـذكاء االصطناعّي فرصاً جديدة للمؤّسسـات واألفراد. فاإلنسـان 

ع أن يحقِّق اسـتخدام المنظومات  بطبيعتـه قابـٌل للتكيّف للقيام بوظائـف جديدة. من المتوقَـّ

الذكيّة وفراً في الوقت المطلوب لصْنع الُمنتجات، أو تقديم الخدمة، وكذلك في تكاليفها. فالوقت 

الموفَّر، بخاّصة بالنسـبة إلى األعمال الخطرة والشاقّة، يُمكن استغاله ألعمال أخرى، أو للراحة. 

من المتوقَّع أن يحقِّق الذكاء االصطناعّي زيادة في الرفاهيّة. وينطبق هذا األمر بشكل خاّص على 

الدول واالقتصـادات التي تكون أجور العاملين ُمرتفعة فيها، كاسـتخدام الروبوتات في تحقيق 

الوفر في خطوط إنتاج الَمصانع19.

18 https://law.maastrichtuniversity.nl/ipkm/artificial-intelligence-ai-and-intellectual-
property-ip-a-call-for-action.

19 http://www.al-akhbar.com/node/286666.
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من أبرز التطبيقات التي يقوم فيها الذكاء االصطناعّي بَدوٍر مهّم هي التطبيقات الطبّية التي 

سبق أن ذُكر بعٌض منها عند الحديث عن الروبوتيّات. تطرّقت مقالة نُشرت حديثاً في موقع مجلّة 

نيتشـر األميركيـة للحديث عن تجارب لُمعالجـة أنواع معيّنة من االضطّرابات العقلية بوسـاطة 

معالِجـات دقيقة ُمبرَمجـة بخوارزمية ذكاء اصطناعي يُمكن أن تَكتشـف حـدوث االضطّرابات 

العقلية وتَبعث تلقائيّاً شـحنة كهربائية ُمناسبة تُحدث صعقة عاجيّة في الدماغ لتُعيد المريض 

إلى الحالة الطبيعية من دون الحاجة إلى تدّخل الطبيب20.   

توفّـر منظومـات الـذكاء االصطناعّي كذلـك فُرصاً جديـدة لكبار السـّن وذوي االحتياجات 

الخاّصة ليقوموا بأعمال جّدية ُمنِتجة بمسـاعدة هذه المنظومات، وستوفِّر مثل هذه المنظومات 

للمرأة الفرصة للعمل في وظائف تتطلّب جهداً عضليّاً لن يكون ضروريّاً عند استخدام منظومات 

الذكاء االصطناعّي والروبوتات. ويتوقَّع أن تتوافر للشباب من العاملين مساحة من الوقت أوسع 

للقيام بابتكارات وأعمال إبداعيّة خارج سياق العمل الروتيني الُمِمّل.

	الَمخاِطر

ع، في المدى القصير، أن يكـون للذكاء االصطناعّي آثاٌر سـلبيّة على قّوة العمل،  مـن الُمتوقَـّ

وبالدرجة األسـاس على المسـتويات الواطئة والمتوّسطة من التخّصصات. يعني ذلك أّن مايين 

دة، وإمكانية إعادة توصيف هـذه الوظائف لتندمج في  الوظائـف من حول العالَم سـتكون مهدَّ

مجـاالت أخرى ليس أمراً مؤكّداً. ومن الُمحتمل أاّل تكون هناك فرص متوافرة في قطاعات أخرى 

لهـؤالء الفائضين بسـبب عدم تطابـق الخبرة والتدريب مـع متطلّبات هذه القطاعـات. وبتزايد 

االعتماد على وسـائل األَتَْمتَة والمنظومات الذكيّة، سـيتناقص َدور اإلنسان في سيرورات العمل، 

ما سـيعّمق مشكلة البطالة والهّوة القائمة بين األغنياء والفقراء، وقد يقود إلى نزاعات مجتمعيّة 

خطـرة. المطلوب إذن إيجاد حلول ُمبتَكرة من الحكومات والمؤّسسـات االجتماعية واالقتصادية 

والشركات الكبرى إلدارة األزمة التي قد تتولّد جرّاء هذا المسار21.

سـتقوم البرامـج الذكيّـة والروبوتات باسـتبدال الكثير مـن الوظائف في قطـاع الخدمات 

والمعرفة الذي سـبق أن استوعب، مع قيام الثورة الرقميّة، قوى العمل الصناعية الفائضة بعدما 

أغلقـت المصانع الكبرى في الغرب أبوابها، واعتلى الصدأ الُمدن الصناعية القديمة. وسـتختفي 

الكثيـر من وظائف البيع بالتّجزئـة، وربّما الُعملة النقديّة، أمام َهيمنـة البيع والّدفع اإللكتروني 

الذكي، ولن يعود لسـائقي الشاحنات والتاكسي من مكاٍن مع السيّارات ذاتيّة القيادة. والمساعد 

الشـخصي أو السـكرتير اآللي ووظائف اإلسـناد سـتجدها في الشركات التي سـتتواّلها برامج 

ومنظومـات ذكية، تقنيّاتها متوافـرة اليوم، أو هي في مراحل تطويريّة متقّدمة. كذلك لن يحتاج 

الكثير من وظائف التدقيق والُمحاسـبة إلى أيد بشـريّة في المسـتقبل، وكذلك األمر بالنسبة إلى 

إبرام العقود والتصديق عليها التي ستُستبَدل بعقود أوتوماتيكيّة. 

نشـرت وكالة »بلومبرغ« تحقيقاً يُظهر أّن الّذكاء االصطناعّي اليوم قادٌر على القيام بالكثير 

مـن أعمـال تّجار البورصة والُمحلّلين ومديري األصول في وول سـتريت، مـن أصحاب الرواتب 

20 http://www.nature.com/news/ai-controlled-brain-implants-for-mood-disorders-tested-in-
people-1.23031?utm_source=FBK_NatureNews&sf174048643=1.

21 IBA Global Employment Institute, ”Artificial Intelligence and Robotics and Their Impact on the 
Workplace“, April 2017. 

)https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=c06aa1a3-d3554866--beda-
9a3a8779ba6e(.
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العالية جّداً، وأّن شـركات البورصة وإدارة األموال بدأت تَسـتبِدل بعـض الوظائف بهذه البرامج 

المتقّدمـة، بحيث ستُسـتبدل 30 % مـن وظائف إدارة األصول بروبوتـات بحلول العام 2025. 

كمـا أّن أكثر مـن 280,000 وظيفة ماليّة )أي 18 % من المجموع الحالي( سـتختفي من وول 

 .)Blumberg( ستريت، من بيع وشراء األسهم إلى تحليل الـبيانات، بحسب بلومبرغ

وفـي مجـال الترجمة، أصبحت الترجمة اآلليّة البسـيطة اليوم كافية لسـّد احتياجات معظم 

األفراد وبعض احتياجات المؤّسسات، والذكاء االصطناعّي وتراكم الـبيانات جعا النُّظم الخبيرة 

قاِبلـة لاسـتخدام في بعض التعامـات الداخليّة للشـركات، التي كانت في السـابق تحتاج إلى 

توظيف ُمترجمين. 

يعمـل في البيع بالتجزئة فـي الواليات المتّحدة األميركية أكثر من 15 مليون شـخص، أي 

10 % مـن مجمل الوظائف، ومثلهم في قطاع المطاعم وخدمات الترفيه، ومايين السـائقين، 

وأكثـر من عشـرين مليوناً في فئة خدمات األعمال. دفع الُعّمـال الصناعيّون أبناءهم في الدول 

المتقّدمـة إلـى هذه الوظائف »الَمرِنة« في قطاع الخدمات، وُهـم اليوم قد يُدفعون خارجه إلى 

مسـتقبٍل مجهـول. لقد كان لصعود قطـاع الخدمات، كبديل عن العمالـة الكثيفة على خطوط 

التجميـع، أثٌر هائل على مفهوم العمل والطبقـة العاِملة وتنظيماتها. واختفت الصورة النمطيّة 

الَمصانع22. لعّمال 

أعلَـن كثٌر عن مخاوف، ليسـت بعيدة عـن التهويل واإلثارة، من سـيطرة اآلالت وتراُجع َدور 

 )X Space – ـس شركة )سـبيس إكس اإلنسـان. فقد أعلن »إلون َمْسـك – Musk Elon« مؤسِّ

المصنِّعـة للسـيّارة الكهربائيّـة "تیسـا – Tesla" في الوالیـات المتّحدة األميركيـة، أّن الذكاء 

االصطناعـّي هو أكبر تهدیـد یُواِجه وجود البشـر23. وبذا اتَّفق مع َمخاِوف »سـتفن هوكینغ – 

Hawking Steven« حين صرَّح في ُمقابلة مع »بي.بي. سي« عن تخّوفه من أن يكون التطوير 

الكامل للذكاء االصطناعّي نهاية الجنس البشري24.

أّما تسـاؤل محمود بّري في مقالته المنشـورة في »أفق« )نشـرة مؤّسسة الفكر العربي(25، 

»إلى هنا تتلبّد اآلفاق بتسـاؤالت ُمختلفة: إن كان صحیحاً أّن المصنوع یُمكن أن یصیر أذكى من 

صانعه فیّشكل خطراً، ألیس األصّح القول إّن الخطر یأتي من اإلنسان أّوالً، ولیس من الروبوتات 

والذكاء االصطناعّي؟، فهو تساؤل مشروع من دون شّك.  

	نظرة مستقبلّية

سـبقت الثورات الصناعيّة التي حدثت في العالَم قروٌن عملت قوى العمل البشـريّة فيها في 

يد بأشـكاله كافّة. وبعـد انطاق الثورة الصناعية  قطاعـات إنتاج أّولية كالزراعة والتعدين والصَّ

األولى في القرن الثامن عشـر، انتقلت نسبة كبيرة من قّوة العمل إلى قطاعات ثانوية من اإلنتاج 

كالتصنيع ومتطلّباته. ونَما قطاٌع ثالث لإلنتاج بعد الحربَين العالميّتَين األولى والثانية هو قطاع 

الخدمـات. وثّمـة تخمين بأّن 70 % من قّوة العمل اليوم هي في قطاع الخدمات. ويتكهَّن بعض 

الُمحلِّليـن أن تبـزغ قطاعات إنتاجية رابعة وخامسـة يخضع العمل فيها لمعاييـر ذكيّة وأعمال 

تُعنـى بالتدوير )recycling(. ويَفتـرض آخرون أّن القطاعين الرابع والخامس سـيركّزان على 

.http://www.al-akhbar.com/node/286666 22

محمود بّري – »اآلالت الذكيّة… ھل تَحكمنا ذات یَوم؟«، أفق )نشرة مؤّسسة الفكر العربّي(، العدد 845، 2017/12/1 .  23

http://www.bbc.com/news/technology-30290540  24

المرجع السابق نفسه.  25
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أنشطة المعلومات وتطبيقاتها وتحلياتها وقراراتها للقطاعات األخرى26.

يبيّن الشـكل 3 حجم سـوق الذكاء االصطناعـّي والروبوتيّات بمليارات الدوالرات، بحسـب 

دراسة استشرافيّة للسوق للفترة 2018 – 203027.

ثالثاً: سياسات الذكاء االصطناعّي واستراتيجّياته

م بشـكٍل ملحـوظ بالـذكاء االصطناعّي  تَصاَعـد اهتمـام معظـم اقتصـادات العالَـم المتقدِّ

والروبوتيّات خال السنوات القليلة الماضية. وشملت السياسات واالستراتيجيّات الموضوعة من 

الدول توّجهات ُمشترَكة يُمكن تحديدها باآلتي28:

تحقيق زيادة في خبرات البحث والتطوير في الذكاء االصطناعّي؛ 1-

زيـادة التخصيصات الماليّة للبحث والتطوير في التأثير المجتمعي للذكاء االصطناعّي عبر  2-

التخّصصات. وهي تشـمل بحوثاً أساسـيّة في الذكاء واألخاقيّات والسامة والخصوصيّة 

والعدالة والُمساَءلة والثقة في تكنولوجيّات الذكاء االصطناعّي؛

الـذكاء االصطناعـّي والوظائـف والِمهن. مـن الُماَحـظ أّن البطالـة الّناتجة عـن األَتَْمتَة  3-

فـي الصناعة هي فـي تزايُد مطّرد. ومن المتوقَّع أن تسـتمّر تطبيقات الـذكاء االصطناعّي 

26 IBA Global Employment Institute, ”Artificial Intelligence and Robotics and Their Impact on the 
Workplace“, April 2017. 

)https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=c06aa1a3-d3554866--beda-
9a3a8779ba6e(.

27 https://www.statista.com/statistics/621656/worldwide-artificial-intelligence-robotics-
segment-estimates.

28 IEEE, ”Artificial Intelligence: Calling on Policy Makers to Take a Leading Role in Setting a Long-
Term AI Strategy“, 15 October 2017. )https://www.ieee.org/about/ieee_europe/artificial_
intelligence.pdf(.
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ومنظوماتـه في الحلول محّل اإلنسـان في عـدٍد من الوظائف ذات العمـل الرتيب والُمِمّل، 

والتـي ال تحتاج إلى مهارات عالية، أو مهّمات حرجة كبعض التدّخات الجراحيّة في العمل 

الطبّي. ومن الّازم تصميم اسـتراتيجيّات تُعنى باسـتحداث وظائف جديدة ال يُمكن لآلالت 

أن تقوم بها بالجودة نفسـها التي يتمتّع بها اإلنسـان، والسـيّما في مـا يتعلّق بالتبريرات 

التحليليـة المعّقدة التي تحتاج إلى مهارات خاّقة وقـدرات تحليلية. ومن الضروري كذلك 

دْعم قُدرات العاملين من خال برامج تعليميّة وتدريبات مهنيّة؛

الـذكاء االصطناعـّي ُمنتَـج بذاته، وهـو كذلك فـي العديد مـن الُمنتجات. مـن الضروري  4-

معاملـة الخوارزميّات والتطبيقات كُمنتجات تعود ملكيّتها إلى شـركات أو أفراد. المالكون 

لهـا مسـؤولون عنها وعن عدم تشـكيلها خطراً على اإلنسـانيّة. كذلك فإّن عـّدة صناعات، 

كالسـيّارات والمركبـات الفضائيّة، ومنظومات الدفاع والطّاقة والتصنيع والطّب، سـتكون 

متأثّرة بشكٍل كبير بالتطّور الهائل المتوقَّع في الذكاء االصطناعّي؛

معايير الذكاء االصطناعّي وتشريعاته. من المتوقَّع أن تُعالِج التشريعاُت الشفافيَّة وُمساءلَة  5-

خوارزميّات الذكاء االصطناعـّي، وإدارة المخاطر وحماية البيانات المتعلّقة بها، فضاً عن 

السـامة في المنظومـات الصناعية. ومن الواجب اعتماد أسـلوب لمْنح شـهادات الجودة 

واألمـان لمنظومـات الـذكاء االصطناعـّي واعتبار ذلك من أساسـيّات األمـور التي تضمن 

الجوانب المجتمعية وقطاع األعمال؛

زيادة الوعي الجماهيري حول الذكاء االصطناعّي والروبوتيّات.  6-

تستعرض اإلطارات 3 و4 و5 نماذج من سياسات الذكاء االصطناعّي واستراتيجيّاته في الواليات 

المتّحدة األميركية والَمملكة المتّحدة وكندا والصين، على التوالي.

ين عن الذكاء  في 12 تشـرين الثانـي )أكتوبر( 2016 أصدرت اإلدارة األميركيّة من خال المجلس الوطنّي للِعلـم والتكنولوجيا تقريَرين مهمَّ

االصطناعـي. األّول كان بعنوان »التحضير لمسـتقبل الـذكاء االصطناعّي«، والثاني بعنـوان »الخطّة االسـتراتيجّية الوطنّية للبحث 

والتطوير في الذكاء االصطناعّي«3.

د التقرير األّول الجوانب العاّمة والمهّمة التي تخطِّط اإلدارة األميركيّة للتركيز عليها ودعمها4، وهي: حدَّ

تطبيقات الذكاء االصطناعّي للصالِح العاّم. من أهّم التطبيقات التي حّددها التقرير هو التعلّم اآللّي الهادف إلى تحسـين حياة البشـر من 

خال توفير حلوٍل للتحّديات الكبرى وانخفاض الكفاءة التي تُواِجه المجتمعات؛

الذكاء االصطناعّي والتشـريعات. تُطبَّق على كثيٍر من الُمنتجات الحاليّـة، كالمركبات والطائرات واألجهزة المنزليّة والمكتبيّة، خوارزميّات 

ومنظومات تقع من ضمن تعريف الذكاء االصطناعي. ما هو تأثير هذه الوسائل على التشريعات وكيف يُمكن حماية المجتمعات واألفراد من 

الَمخاطر التي قد تتأتّى من إدماج حلول الذكاء االصطناعّي وتطبيقاته في مثل هذه الُمنتجات؟

البحـوث وقـّوة العمـل وَدور اإلدارة الحكومّية. دْعم وتشـجيع التقّدم في مجال الـذكاء االصطناعّي من خال البحـث والتطوير وتنمية 

ص التقرير الثاني الذي تّمت اإلشارة إليه تغطيًة لهذا الموضوع؛  المهارات البشرية وتنويع قدراتها. وقد خصَّ

التأثير االقتصادّي للذكاء االصطناعّي. يتركّز التأثير قصير المدى على افتراض أّن الزيادة في توظيف األَتَْمتَة في العمل سيزيد من إنتاجيّة 

البعض ورخائه ، لكّنه قد يؤثِّر سلباً على استمراريّة أنواع معيّنة من الوظائف، وإلى خْفض الحاجة إلى بعض المهارات بينما ستزيد الحاجة 

مة لوظائف منظومات الذكاء االصطناعي؛ إلى أنواٍع أخرى من الوظائف والمهارات التي تُعتبَر ُمتمِّ

العدالة والسـالمة والَحْوكَمة. بازدياد اسـتخدامات تكنولوجيّات الذكاء االصطناعي، يزداد قلق الخبراء ومحلّلي السياسات والُمهتّمين على 

أخاقيّـات العمـل والتَّبعات غير المقصودة عند التبّني الواسـع للذكاء االصطناعّي. وقد يتضّمن ذلك تداعيات قـرارات تتّخذها منظومات آليّة 

خالية من جوانب إنسانيّة بحّق أفراد أو مجموعات، بدالً من قرارات بشريّة ُمتَّخذة من خال سيرورات بيروقراطيّة، ربّما تكون من دون كفاءة، 

لكّنها أكثر إنسانيّة. إذن؟ كيف نَضمن عدالة هذه المنظومات وسامتها وُمساءلتها؟

سياسات الواليات المّتحدة األميركّية واستراتيجّياتها في الذكاء االصطناعّي والروبوتّيات إطار رقم 3
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االعتبارات العالَمّية واألمن. تُطرح العديد من التسـاؤالت حول سياسـة الذكاء االصطناعّي وَدورها فـي مجاالت مختلفة كالعاقات الدوليّة 

واألمن. من الُمتوقَّع أن يكون للذكاء االصطناعّي تطبيقات مهّمة في مجال األمن السـيبرانّي، وتحّديات أخرى تشـمل االسـتخدامات الُمحتَملة 

له في منظومات السـاح التي قد تتحّقق فيها الكفاءة والدقّة، ولكن على حسـاب اعتبارات إنسـانيّة وتجاوزات ال يُمكن لآللة فهمها أو أخذها 

باالعتبار.

سيكون الذكاء االصطناعّي، بحسب دراسة اإلدارة األميركيّة، ُمحرّكاً مهّماً لَعجلة النمّو االقتصادّي والتقّدم االجتماعّي إذا ما قام قطاع الصناعة 

والمجتمـع المدنـّي واإلدارة الحكوميّـة وعموم العاملين بدعم تطوير هذه التكنولوجيا. واسـتخلَص التقرير 23 تَوصية ركّزت على تشـجيع 

مؤّسسـات القطاَعين العاّم والخاّص لتسـخير وسـائل الذكاء االصطناعّي والتعلّم اآللي لخدمة المجتمع، وأوصى الوكاالت االتّحادية بتحديد 

األولويّات للتدريب المفتوح على التعامل مع البيانات ووْضع المعايير المناسبة عند التعامل مع وسائل الذكاء االصطناعّي. وركّزت التوصيات 

كذلك على قطاع النقل بوسـائطه وشـبكات السيطرة المروريّة كافّة التي من الُمستحَسن تطويرها لخدمة الُمواطنين باستخدام وسائل الذكاء 

االصطناعّي. للمزيد من المعلومات الرجوع إلى المصدر الُمشار إليه.

أّما التقرير الثاني حول االستراتيجيّة الوطنيّة للبحث والتطوير في الذكاء االصطناعّي، فقد استخلص 7 استراتيجيّات هي5:

االستثمار بعيد المدى في بحوث الذكاء االصطناعّي؛

تطوير الوسائل الفّعالة لتعاون اإلنسان وتفاعله مع )وسائل( الذكاء االصطناعّي؛

تفّهم التداعيات األخاقيّة والتشريعيّة والُمجتمعيّة للذكاء االصطناعّي ومعالجتها؛

التأكّد من سامة منظومات الذكاء االصطناعّي وأمنها؛

تطويـر مجموعـات من البيانات القاِبلة للتشـارك فـي النطاق العاّم في ما يخـّص البيئات المناسـبة للتدريب والفحص فـي مجاالت الذكاء 

االصطناعّي؛

قياس تكنولوجيّات الذكاء االصطناعي وتقييمها من خال المعايير والمصادر التأشيريّة )Benchmarks(؛

صة للعمل في البحث والتطوير في حقول الذكاء االصطناعّي الُمختلفة.  تفّهم أفضل الحتياجات قّوة العمل الوطنية المخصَّ

س التقرير على االستراتيجيّات السبع هذه لكي يوصي بـ: أَسَّ

تطوير إطار تنفيذي للبحث والتطوير في الذكاء االصطناعّي لتشـخيص الُفرص الُمتاحة في حقول الِعلم والتكنولوجيا ودْعم التنسيق الفاِعل 

لجميع استثمارات البحث والتطوير في الذكاء االصطناعّي بموجب االستراتيجيّات من 1 إلى 6؛

دراسـة المشـهد العاّم لتكوين قّوة عمل فاِعلة في البحث والتطوير في الذكاء االصطناعّي واسـتدامتها، وذلك بحسب ما جاء في االستراتيجيّة 

7 من التقرير.

في 16 تشـرين األّول)أكتوبر( 2017، صدر التقرير المسـتقّل الُمَعّد لحكومة الَمملكة المتّحدة )إدارة الرقميّة والثقافة والوسائط والرياضة( 

من قبل البروفسـورة ويندي هـول )Professor Dame Wendy Hall( من جامعة سـاوثهامتون )Southampton University( وجيروم 

بيسـينتي )Jérôme Pesenti( مـن شـركة بينوفيانـت )BenevolentAI( بعنـوان »رعاية صناعـة الذكاء االصطناعي فـي الَمملكة 

المّتحدة«*. 

يؤكّـد التقرير في مقّدمته أّن الَمملكة المتّحدة على عتبة عصر يسـتمّد قدراتـه من منظومات وآالت تكنولوجية نحن َمن يصنعها. وعلى الّرغم 

من أّن العالَم قد شهد تسارعاً غير مسبوق في التطّور التكنولوجي خال عقود قليلة ماضية، إالّ أّن التسارع اشتّد في السنوات القليلة الماضية 

ن التقرير أّن نشاط الذكاء االصطناعي سيضيف 814 مليار دوالر القتصاد الَمملكة المتّحدة  وأصبح الذكاء االصطناعي محرّكه األساس. ويخمِّ

قاً نسبة نمّو سنوّي في القيمة الُمضافة تتراوح من %2,5 إلى 3,9%.  بحلول العام 2035 محقِّ

رؤية الَمملكة المتّحدة في الذكاء االصطناعي هي: تبّوؤ الموقع األفضل في العالَم في تسخير تكنولوجيّات الذكاء االصطناعّي لتطوير األعمال، 

لتحقِّق جميع المزايا التي يُمكن للتكنولوجيا أن تقّدمها.

تُسهم عوامل أساسيّة وتتشارَك في زيادة قدرات الذكاء االصطناعي، وباألخّص:

- بيانات جديدة بأحجام ضخمة؛

- مهارات بشريّة بخبرات عالية ومتخّصصة؛

- قدرات حاسوبيّة ُمتزايدة.  

أّما المعّوقات لتحقيق األداء المنشـود فهي في تناقٍص بيٍّن ومسـتمّر. وللمضّي في تطوير تطبيقات الذكاء االصطناعي، على حكومة الَمملكة 

المتّحدة أن تُسّهل عمليّة الوصول إلى البيانات في قطاعات واسعة، ويوصي التقرير باآلتي:

سياسات الَمملكة المّتحدة في الذكاء االصطناعي والروبوتّيات واستراتيجّياتها إطار رقم 4

*  http://www.information-age.com/growing-artificial-intelligence-industry-uk-123469124.
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تطوير الثقة بالبيانات وتحسين التّشارُك بها وتسهيله؛

العمل على توفير البيانات البحثيّة بصيغة رقميّة مقروءة آليّاً؛

ع في النصوص والبيانات كضرورة ألغراض البحوث.  دْعم قدرات أدوات البحث الموسَّ

ويخلص التقرير بتوصيات بلغ عددها 18 توصية موزَّعة على 4 محاور يُمكن الرجوع إليها في المصدر المذكور:

توصيات لتحسين الوصول إلى البيانات؛

توصيات لتحسين إعداد الَمهارات؛

توصيات لتعظيم بحوث الَمملكة المتّحدة في الذكاء االصطناعّي؛

توصيات لدْعم ترسيخ الذكاء االصطناعّي.

وفـي 27 تشـرين الثانـي) نوفمبر( 2017 أَصـدرت الحكومة البريطانية ورقتهـا البيضاء الُمنتظَرة حـول االسـتراتيجيّة الصناعية للَمملكة 

المتّحـدة** تعهَّـدت فيها بإنفـاق ما يقارب 12,5 مليار جنيه اسـترليني ألغراض البحـث والتطوير في القطاع العاّم. وتّم تشـخيص أربعة 

تحّديات كبرى في االستراتيجيّة تحت العناوين التالية:

الذكاء االصطناعي )artificial intelligence(؛

النمّو النظيف )clean growth(؛

المجتمع الُمسّن )aging society(؛

.)future of mobility( مستقبل التنّقل

وركَّزت االستراتيجيّة على التخّصصات الجامعيّة وتشجيع التخّصصات التي تُعنى بالتعليم األكاديمّي واالهتمام بُمخرجات تعليم الرياضيّات 

للشـباب من عمر 16 سـنة فما فوق. وتعّهدت االسـتراتيجيّة بأن تتبـّوأ الَمملكة المتّحدة َموقعاً قياديّاً بيـن دول العالَم في الذكاء االصطناعّي 

باستثمار 9 مليار جنيه استرليني إلحداث مركز ألخاقيّات البيانات واإلبداع. كذلك عبَّرت االستراتيجيّة عن الرغبة في تسيير سيّارات ذاتيّة في 

طُرق الَمملكة المتّحدة خال السـنوات القليلة القاِدمة. كما التزمت االسـتراتيجيّة أيضاً بتحسـين البنية الرقميّة من خال ما يربو على المليار 

جنيه اسـترليني من االسـتثمار العاّم، بما في ذلك 176 مليون جنيه استرليني لدْعم شـبكات 5ج في االتّصاالت و200 مليون جنيه استرليني 

لنْشر شبكات ألياف َضوئيّة كاملة التغطية.

سياسات الَمملكة المّتحدة في الذكاء االصطناعّي والروبوتّيات واستراتيجّياتها تابع إطار رقم 4

**https://eandt.theiet.org/content/articles/201711//uks-industrial-strategy-launched-with-pledge-to-embrace-
technology-post-brexit.

رََصـدت الحكومة الكنديّة لعام 2017 مبلغ 125 مليون دوالر لتمويل اسـتراتيجيّة وطنيّة للذكاء االصطناعّي لعموم كندا تقودها المؤّسسـة 

 .)CIFAR( الكندية للبحوث المتقّدمة

تتألّف االستراتيجيّة الكنديّة من 4 أهداف*:

زيادة عدد الباحثين المتميّزين في الذكاء االصطناعّي والخّريجين المهرة من الجامعات الكنديّة؛( 1

إنشاء 3 مراكز تميّز للذكاء االصطناعّي ُمترابطة في 3 ُمدن كنديّة رئيسة؛( 2

تطوير قيادات فكريّة في البحث في أثر االقتصاد واألخاقيّات والسياسات والتشريعات على التطّورات الحاِصلة في الذكاء االصطناعي؛( 3

دْعم مجموعة وطنيّة من الباحثين العاِملين في الذكاء االصطناعّي.( 4

أّما النتائج الُمتوقَّعة للسنوات الخمس القاِدمة فهي: 

- تحسين موقع كندا الدولّي في مجال البحث والتطوير في الذكاء االصطناعّي؛

- زيادة اإلنتاجيّة في مجال البحث األكاديمّي في الذكاء االصطناعّي وزيادة القدرات لتوليد بحوث وابتكارات ذات مستوى عاٍل؛

- زيادة التعاون في الذكاء االصطناعي عبر َمواقع تميُّز موزَّعة جغرافيّاً، وتقوية العاقات مع المهتّمين باالبتكار؛

- جْذب الَمواهب المتميّزة في الذكاء االصطناعّي من الجامعات الكنديّة وِقطاع الصناعة، والحرْص على الُمحافظة عليها؛

تسخير اكتشافات الذكاء االصطناعّي للتطبيق الَعملّي في القطاَعين العاّم والخاّص للفائدة االقتصاديّة واالجتماعيّة لكندا.

سياسات كندا في الذكاء االصطناعّي والروبوتّيات واستراتيجّياتها إطار رقم 5

* https://www.cifar.ca/assets/pan-canadian-artificial-intelligence-strategy-overview.
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رابعاً: الدول العربّية والذكاء االصطناعّي

من خال البحث عن نشاطات ذات عاقة بالذكاء االصطناعّي في الَمصادر الُمتاَحة من الدول 

العربية، لم نَجد تقارير عربيّة لسياساٍت عن الذكاء االصطناعّي واستراتيجيّات واضحة الَمعالِم، 

سوى بعض النشاطات والقرارات الُمندرجة في أدناه:

	 ال شّك في أّن عدداً من الجامعات العربيّة لديها مقّررات دراسيّة وبحوث في دراسات عليا

تتعـرّض فيها لموضوع الذكاء االصطناعـّي والروبوتيّات، وثّمة محاوالت لتجارب بحثيّة 

فـي بعض الجامعات العربيّة نتجت عنها نماذج تجريبيّـة لمنظومات أو روبوتات بُنيت 

من قبل مجموعات من الطّاب لمشـاريع السنة األخيرة لطّاب البكالوريوس أو مشاريع 

ماجسـتير. وقد ذَكر بعـض الصحف اليومية عن مثل هذه الحـاالت في دول مثل تونس 

ولبنـان والَمملكـة العربيّة السـعوديّة. لكْن ليـس هناك من دالالت عـن تبّني الحكومات 

العربيّة أو القطاع الخاّص أو عن دعمهما مشاريع تحوَّلت إلى واقعٍ عملّي أو تمويلها؛ 

في 20 تّموز)يوليو( 2017، أصدر مجلس الدولة الصينّي تقريراً بعنوان »خطّة تنمويّة لجيٍل جديد من الذكاء االصطناعّي« على مستوى 

عاٍل من الشـموليّة والدقّة، بحسـب المصدر*. رَصدت الخطّة اسـتثماراٍت ضخمـة تهدف إلى وْضع الصين في مقّدمـة دول العالَم من خال 

عة من خال األجهزة  أنظمة بيئيّة أكاديميّة تدعم اختراقات في الذكاء االصطناعّي. لتحقيق ذلك، يسـعى المجلس إلى اسـتغال البيانات المجمَّ

المرتبطة باإلنترنت ألكثر من مليار ُمواِطن صينّي.

تنـوي الصيـن أن تسـتبق دول العالَم المتقّدمة كي تُصبح »مركزاً عالميّاً لابتكار في الذكاء االصطناعـّي بحلول العام 2030، من خال إطاٍر 

استراتيجّي ُمعتَمد، وأجندة زمنيّة متكّونة من 3 مسارات هي: ُمعالَجة مسائل كبيرة أساسيّة في البحث والتطوير؛ المضّي في تطوير عدٍد من 

الُمنتجات والتطبيقات الُمعتِمدة على الذكاء االصطناعّي؛ دعم صناعة الذكاء االصطناعّي ورعايتها. 

تتولّـى وزارة الِعلم والتكنولوجيا مهّمة تنفيذ الخطّة من خال مكتب ترويج الذكاء االصطناعي الذي اسـتُحِدث لهذا الغرض. قُّسـمت مراحل 

الخطّة إلى ثاث مراحل**:

المرحلـة األولـى )2017 – 2020(: وصول الصين إلى مسـتوًى مواٍز للـدول المتقّدمة األخرى في الذكاء االصطناعـّي، وأن تحقِّق صناعة 

الذكاء االصطناعي النموَّ االقتصادي المنشود، والتقّدم المخطَّط له في الجيل المقبل من تكنولوجيّات الذكاء االصطناعي التي تتضّمن في هذه 

المرحلة: البيانات الضخمة؛ الذكاء السربي)swarm intelligence(؛ الذكاء الهجين الُمعّزز )hybrid enhanced intelligence(؛ منظومات 

.)autonomous intelligence( الذكاء الذاتي

تتوقّع الصين أن تحقِّق في هذه المرحلة قيمة ُمضافة لصناعة الذكاء االصطناعّي تتجاوز 22 مليار دوالر، وقيمة ُمصاحبة ذات عاقة بتطّور 

الذكاء االصطناعي في قطاعات اقتصادية أخرى تصل إلى 148 مليار دوالر. ستسـعى الصين في الوقت نفسـه إلى تكوين قدرات متقّدمة من 

الَمواهب العلميّة في الذكاء االصطناعّي، والعمل على وْضع أُطر َمبدئيّة للقوانين والتشريعات واألخاقيّات المطلوبة، فضاً عن سياسة ُمناِسبة 

للمرحلة الُمنتهية في 2030؛

المرحلة الثانية )2020 – 2025(: تتوقّع الصين أن تحقِّق اختراقات كبيرة تجعلها من دول العالَم الرائدة في هذا المجال، وأن تُصبح صناعة 

الذكاء االصطناعي الُمحرِّك األساس للتحّوالت المتقّدمة في مجاالت الصناعة المتنّوعة واالقتصاد. ومن المتوقَّع أن تستفيد من تطّورات الذكاء 

االصطناعي في الَمقام األّول قطاعات التصنيع والطّب والّدفاع.

تتوقّـع الصيـن أن تحقِّق فـي هذه المرحلة قيمـة لصناعة الذكاء االصطناعـي تتجاوز 59 مليـار دوالر، وقيمة ُمصاِحبـة ذات عاقة بتطّور 

الـذكاء االصطناعـي في قطاعات اقتصادية أخرى تصل إلى 740 مليار دوالر. وتكون الصين قد اسـتَكملت في هـذه المرحلة إعداد القوانين 

والتشريعات والقواعد األخرى التي خطَّطت لها في المرحلة السابقة، فضاً عن وْضع اآلليّات ألساليب تقييم سامة استخدامات وسائل الذكاء 

االصطناعي ومنظوماته.

المرحلة الثالثة )2025 – 2030(: تتوقّع الصين أن تكون قد حقَّقت هدفها لتكون مركزاً قياديّاً لابتكار في الذكاء االصطناعّي على مستوى 

العالَم. وتتوقّع أيضاً أن تحقِّق في هذه المرحلة قيمة ُمضافة جرّاء صناعة الذكاء االصطناعّي تتجاوز 148 مليار دوالر، وقيمة ُمصاِحبة ذات 

عاقة بتطّور الذكاء االصطناعّي في قطاعات اقتصاديّة أخرى تصل إلى 1,48 تريليون دوالر.    

سياسات الصين في الذكاء االصطناعّي والروبوتّيات واستراتيجّياتها إطار رقم 6

*http://www.theatlantic.com/sponsored/booz-allen-hamilton-2017/machine-intelligence-we-need-a-national-
strategy/1497.
* *  https:// thediplomat.com/201707//chinas-artificial-intelligence-revolution.
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	 ثّمة نشاطات متنّوعة وتطبيقات فعليّة الستخدامات الروبوتات والطائرات من دون طيّار

وقطـارات من دون سـائق فـي مدينة دبي. ويبـدو أّن اإلمارات هي أكثر الـدول العربيّة 

اهتماماً بتكنولوجيّات الذكاء االصطناعّي والروبوتيّات في الوقت الحاضر. تّم التعبير عن 

اهتمام اإلمارات العربيّة المتّحدة من خال:

− فـي 25 تشـرين األّول)أكتوبـر( 2017 أَطلقت إمـارة دبي مشـروع تدريب مليون 	

شـاب عربي على البَرَمجة وتقنيّاتها وُمواكَبة التطّور الُمتسـارع في علوم الحاسوب 

وبرمجيّاته، بهدف تمكين شباب المنطقة وتسليحهم بأدوات المستقبل التكنولوجيّة، 

وبنـاء قدراتهم وإيجـاد فرص عمل تمّكنهم من اسـتغال مهاراتهـم وتوجيهها بما 

يخـدم الحاجات المسـتقبليّة، واإلسـهام في تطويـر االقتصاد الرقمـي وتكنولوجيا 

المعلومات29؛ 

− اسـتحداث وزارٍة للـذكاء االصطناعّي في 19 تشـرين األّول )أكتوبـر( 2017 هدفها 	

تطوير المعرفة ودْعم العلوم واألبحاث وإشراك الشباب في قيادة المسيرة30.

وكذلك، في السعوديّة:

− في 26 تشـرين األّول)أكتوبـر(2017، َمنحت الَمملكة العربيّة السـعوديّة الروبوت 	

»صوفيا«، الذي يعمل بالذكاء االصطناعّي، الجنسـيّة السـعوديّة، من ضمن فعاليّات 

اليوم الثاني من مؤتمر »ُمباَدرة استثمار المستقبل«31.

وهناك: 

− الجمعيّـة العربيّـة للروبوت/ االتّحـاد العربي للروبـوت هيئة علميّـة تربويّة تُعنى 	

بموضوع الروبوت وِعلم الذكاء االصطناعّي، راجع اإلطار7. 

خامساً: استنتاجات وتوصيات

حقَّق الباحثون في الذكاء االصطناعّي على المسـتوى العالَمي تقّدماً ملحوظاً خال السنوات 

الخمـس الماضية تعـّدى التوقّعات، وكان مجال التعلّم اآللي األبرز بيـن المجاالت. ويُتوقَّع لهذا 

التقّدم أن يستمّر، بل أن يتسارع خال السنوات القليلة الُمقبلة.

تبيّن الدراسـات في الواليـات المتّحدة األميركية أّن التقّدم في الـذكاء االصطناعّي يُعزى إلى 

القطـاع الخاّص والمؤّسسـات األكاديمية. إذ تـدّل النتائج على أّن تمويل البحـث والتطوير في 

الذكاء االصطناعّي ِمن قبل القطاع الخاّص قد فاق تمويل اإلدارة األميركية32.

قد ترتكب الدول العربية في نظرتها إلى الثورة الصناعية الرابعة وسياسة الذكاء االصطناعّي 

واسـتراتيجيّته األخطـاء نفسـها التـي ارتكبتها عندمـا أَدخلت الصناعـة إلى بلدانهـا مع بداية 

خمسـينيّات القرن الماضي، فاتَّجهت، في ما عدا صناعة النفط االستخراجيّة المدعومة بالمعرفة 

والخبرة واإلدارة من دول متقّدمة ُمسـاِهمة وُمسـتفيدة بشـكٍل كامٍل، نحو الصناعات التحويليّة 

29 http://www.alhayat.com/Articles/24899260/-ديب-تدريب-مليون-شاب-عريب-عىل-الربمجة-مُلواكَبة
 التطّور-املُتساِرع.

العالَم/اإلمارات-تستعّد-لعبور-املئويّة-بأّول-وزير-للذكاء-االصطناعّي:  30
http//:makkahnewspaper.com/article.616094/

31 https://arabic.cnn.com/tech/201726/10//sophia-saudi-robot.

32 https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/AI%20NatSec%20-%20
final.pdf.
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والتجميعيّة بأبسـط أشـكالها. فكان أن اعتَمدت التصاميم الُمسـتورَدة من شـركات عالَميّة من 

خال الترخيص، وأهَملت جانبَين أساسـيَّين في العمل الصناعي الُمتكامل الخطوات ُهما، البحث 

والتطويـر والتعاون بيـن الصناعة والجامعات. ولم تحقِّق الدول العربيّـة موقعاً يُذكر بين دول 

العالَم حتّى اآلن. 

علـى الّرغـم من دخول حواسـيب الجيلَيـن الثاني والثالث إلـى الدول العربيّـة مع منتصف 

سـتّينيّات القرن الماضي، إاّل أّن الثورة الرقميّة لم تبدأ في المنطقة العربيّة بشـكٍل كاسـح حتّى 

بدء انتشار الحواسـيب المكتبيّة والشخصيّة مع منتصف ثمانينيّات القرن الماضي، ثّم االنتشار 

الواسـع لإلنترنت والهواتف الذكيّة والحواسـيب اللَّْوحيّة في نهاية القرن الماضي وبداية القرن 

الحادي والعشـرين. وكانت للدول العربيّة فرٌص لتجّنب أخطاء تجربة الصناعة وتعلُّم الدروس، 

لكّنها ارتكبت خطأً قاتاً آخر حين أصبحت سـوقاً اسـتهاكيّاً للمعّدات والبرمجيّات والتطبيقات 

مـة والمعلَّبـة فـي مجملها خـارج المنطقة، وأصبـح التنافـس ُمقتِصراً على  الُمبتَكـرة والمصمَّ

االستخدامات السـلبيّة واالجتماعية على حساب االسـتخدامات اإلنتاجية والِعلمية والثقافية، مع 

بعض االستثناءات.

اهتّمت سياسـات الدول المتقّدمة في الذكاء االصطناعّي واسـتراتيجيّاتها بالبحث والتطوير 

ورعاية الباحثين، والبحث في مجاالت تخدم ازدهارها واقتصادها وتعلّم أجيالها، ولم تُسـتحَدث 

في هذه الدول وزارة للذكاء االصطناعّي، ولم تَمنح أيٌّ منها جنسيّة لروبوت، ذكراً أو أنثى! تصبو 

شـعوب المنطقة إلى أن ترى من حكوماتها سياساٍت وخططاً عمليّة تُعالِج الفجوة التنموية بين 

دول المنطقـة ودول العالَـم المتقّدم من خـال التركيز على اإلنتاج واإلنتاجيّـة الُمعتمَدين على 

التكنولوجيّات بشكٍل عاّم والتكنولوجيّات المزعزعة بشكٍل خاّص بعيداً عن الَفورات اإلعامية.

تشـير األرقام المنشـورة عن دول العالَم إلى أّن متوّسط نسـبة اإلنفاق العسكري من الناتج 

المحلّي اإلجمالّي للعام 2016 بلغ 2.2 %، بينما بلغت نسـبة اإلنفاق العسـكري للدول العربيّة 

سـت الجمعيّة العربيّة للروبوت/ االتّحاد العربّي للروبوت خال اللّقاء التأسيسـّي الذي ُعقد في الَمملكة  تأسَّ

األردنيّـة الهاشـميّة بتاريـخ 2011/9/29 ، ومقرّها عّمان، عاصمـة الَمملكة األردنيّة الهاشـميّة،  في مركز 

اليوبيـل للتميّز التربوّي.  تُصِدر الجمعيّة »مجلّة الروبوت العربّية«، وقد صدر منها عددان فقط، األّول في 

تشـرين األّول )أكتوبر( 2015، والثاني تشـرين األّول )أكتوبر( 2016. وتبيَّن من محاولة الدخول إلى َموقع 

الجمعيّة أنّه قد أُغلق مؤّخراً. 

نظّمـت الجمعيّـة 5 مؤتمرات عربيّـة، ومن المفروض أن يكـون المؤتمر العربّي الخامـس للروبوت والذكاء 

االصطناعـّي قد انعقد في تشـرين األّول )أكتوبر(2017 في دولة اإلمارات العربيّـة المتّحدة. جاء من ضمن 

أهداف المؤتمر:

نشر الوعي المعرفّي ِبعلم الروبوت والذكاء االصطناعّي وَدوره في التقّدم الِعلمّي والتكنولوجّي،

وتباُدل الخبرات العربيّة والعالَميّة في مجال الروبوت والذكاء االصطناعّي وكيفيّة االستفادة منه،

واالطّاع على التجارب العالَميّة الّناجحة في مجال الروبوت واستخدامه في الحياة الِعلميّة.

إكسـاب الُمشـاركين مهارات عمليّة بالتعامل مع بعض أنظمة الروبوت، وتكوين شبكة عاقات بين الُمهتّمين 

في مجال الروبوت والذكاء االصطناعّي في الدول العربيّة، وبْحث إمكانيّة تنفيذ مشـاريع ُمشـترَكة وتشجيع 

الُمبادرات العربيّة في هذا المجال، والسعي نحو توفير بيئة حاِضنة لإلبداعات واالبتكارات في مجال الروبوت 

والذكاء االصطناعّي، وتقديم نماذج عربيّة مميّزة في هذا المجال.

الجمعّية العربّية للروبوت/ االتّحاد العربّي للروبوت* إطار رقم 7

*https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D984%%D8%AC%D985%%D8%B9%D98%A%D8%
A9_%D8%A7%D984%%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D98%A%D8%A9_%D984%%D984%%D8
%B1%D988%%D8%A8%D988%%D8%AA.
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6 %، أي مـا يقـارب 3 أضعاف المعـّدل العالَمي. وفي قائمة أكثر 15 دولـة إنفاقاً على الصعيد 

العسـكري، احتلَّت دولتَان عربيّتان الَموقع الرابع والَموقع الرابع عشر، واحتلّت إسرائيل الَموقع 

الخامس عشـر، وإيران الَموقع السـابع عشـر، وتركيا الَموقع الثامن عشـر33. فـإذا افترضنا أّن 

اإلنفـاق الكلّـي للدول العربيـة في العـام 2016 كان 120 مليار دوالر، فلمـاذا ال تُحاِول الدول 

العربيّة استقطاع نسبة 10 % من اإلنفاق العسكري )أي 12 مليار دوالر تقريباً لجميع المنطقة 

العربيّة(، لتوظيفها في خطّة عمل متأتّية عن سياسة طموحة تتَّسق مع أهداف التنمية الُمستدامة 

وتتبّناها الدول للبحث والتطوير واالبتكار وبناء القدرات البشريّة في مجاالت الذكاء االصطناعّي 

والروبوتيّـات وتأثيرهـا على قـوى العمل في الـدول العربية والتهيّـؤ المبّكـر لُمواَجهة الثورة 

الصناعية الرابعة؟

على الدول العربيّة التواُضع في سياسـاتها الِعلميّة بعيداً عن اإلعام، والعمل على خلق األجواء 

التمكينيّـة لتطوير الُقدرات البحثيّة التي تقود إلـى تحويل ما يبحثون فيه إلى ُمنتجات وتطبيقات 

ُمبتَكـرة تخـدم مجتمعات المنطقة، وتخلق فـرص العمل لمنطقة هي األعلى فـي العالَم من حيث 

نِسـب البطالـة فيها، بخاّصة بين الشـباب، وتقليص مسـاحة االتّـكال على دول أخـرى إلى الحّد 

المعقول، واالسـتفادة من القدرات الماّدية والبشـرية المتوافرة فـي المنطقة، والعمل على تحويل 

النمـط االسـتهاكي للتكنولوجيا إلى نمـط إنتاجي وابتكارات تضيف قيمـة حقيقيّة وتخدم النمّو 

االقتصادي واالجتماعي. والبداية يجب أن تكون من خال صياغة سياسة وطنية الستراتيجيّة الذكاء 

االصطناعّي يُشـارِك في إعدادها جميع ذوي الَمصلحـة من حكومة وقطاع عاّم وخاّص وجامعات 

ومنظّمات مدنية، ويُرّوج لها على المستويات كافّة، وتُتابَع من خال آليّة وطنية ُمناِسبة. 

33 https://www.sipri.org/sites/default/files/Trends-world-military-expenditure-2016.pdf.
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في براءات اإلختراع والحّق بالوصول إلى المعلومات

الملكّية الفكرّية وحقوق ُمنتجي الِعلم والتكنولوجيا

د. محمود صقر
رئيس أكاديميّة البحث العلمّي والتكنولوجيا - مصر

إّن الهدف الرئيس من هذه الدراسة هو توضيح اآلثار التنمويّة لبراءات االختراع، وما إذا كانت 

ـزة أم ُمعرِقلة؟ وهذا يسـتلزم عرضاً موجزاً للملكيّة الفكريـة والقوانين واالتّفاقيات الثنائيّة  ُمحفِّ

والدوليّـة ذات الصلة، وإدراجاً لبعض األمثلة فـي إدارة قضايا الملكيّة الفكرية، فضالً عن عرٍض 

ألهّم المؤّشـرات المتعلّقة ببراءات االختراع في العالَـم العربي، وأهّم التوصيات الُمقترَحة، وذلك 

بهدف ُمساعدة مجتمع البحث الِعلمي العربي وصانعي القرار والّساسة من غير المتخّصصين في 

أمور الملكيّة الفكرية في بناء رؤية واضحة يُمكن أن تُساعد، ولو بقدٍر يسير، عند وضع سياسات 

الملكيّـة الفكرية الوطنيـة التي تخدم األهـداف التنموية للدولة وحمايـة مصالحها االقتصادية 

وصّحة مواطنيها. كما يُسهم وْضع مثل هذه السياسات في احترام القوانين واالتّفاقيّات الدوليّة 

عة لالستثمار، واستقطاب الشركات متعّددة الجنسيّات، وهذا ما يشكِّل  الموقَّعة، وخلْق بيئة مشجِّ

ُمعاَدلـة صعبة، بخاّصة على الدول النامية التي ليس لهـا نصيب كبير في براءات االختراع، على 

الّرغم من تنّوع َمصادرها الطبيعية والتراثية والثقافية. 

1 - الملكّية الفكريّة

إّن حقوق الملكيّة الفكرية هي إحدى المجاالت القانونية التي تتعلّق بحقوق الملكيّة الخاّصة 

للحقوق المعنوية لألفراد، وتُعرف بأنّها القانون الخاّص بحماية إبداعات العقل والفكر وتشجيع 

ـم الملكيّة الفكرية إلى  المعامـالت التجارية، وتُسـتخَدم كأداٍة لتنمية األعمـال التجارية1. وتقسَّ

قسـَمين رئيَسـين ُهما الملكيّة األدبية والملكيّة الصناعية. وتُعتبر بـراءات االختراع إحدى ُصور 

الملكيّة الصناعية، والتي تشـمل أيضاً التصميمات والنماذج الصناعية، والعالمات التجارية. وقد 

نظَّمـت حماية حقوق الملكيّة الفكرية الكثير من االتّفاقيـات الدوليّة ومن أهّمها اتفاقيّة باريس، 

وهـي أّول االتّفاقيّـات الدوليّة في مجال الملكيّة الصناعية، وتُعتبر الدعامة الرئيسـة التي يرتكز 

عليهـا نظام الحمايـة الدوليّة لحقوق الملكيّة الصناعية. وقد أَرَسـت َعدداً مـن المبادئ كان من 

أهّمهـا مبدأ الُمعاملة الوطنّية ومبدأ األسـبقّية. ثّم جاءت اتفاقيّة الجوانب المتّصلة بالتجارة 

من حقوق الملكيّة الفكرية أو اتفاقيّة التربس، )TRIPS( وهو اتّفاق َدولي تديره منظّمة التجارة 

د المعايير الدنيا للقوانين المتعلّقة بأشكاٍل عّدة من الملكيّة الفكرية كما  العالَميةWTO( (، ويُحدِّ

تنطبـق على أعضاء منظّمة التجارة العالَمية. وقد أحالَت اتفاقيّة التربس إلى القواعد وااللتزامات 

جودي وانجر جوانز، الملكّية الفكرية » المبادئ والتطبيقات«،  ترجمة مصطفى الشافعي، مراجعة حامد طاهر،   1

.31-30 ص  ص   ،2003
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الرئيسـة فـي اتفاقيّـة باريس، وألزَمت الـدول األعضاء بتوفيـر الحّد األدنى من حقـوق الملكيّة 

الفكريـة ومعايير الحماية، وكذلك عـدم التمييز بين االختراعات في َمياديـن التكنولوجيا كافّة. 

ومن أهّم أنواع الملكيّة الصناعية براءة االختراع، التي سـوف يتّم التركيز عليها وتفصيلها لما لها 

من انعكاسات اقتصادية كبيرة.

2 - براءات االختراع

 هـي الشـهادة التي تَمنحهـا الدولة للُمختـِرع ويكون لـه بمقتضاها حّق احتـكار اختراعه 

واستغالله ماليّاً لمّدة محدودة وبأوضاٍع معيّنة. ويتّضح من هذا التعريف أّن براءة االختراع هي 

م للُمخترع نتيجة جهـوده، حيث يعترف له القانون بحقٍّ خاّص على االختراع  الُمقابـل الذي يقدِّ

يُمكِّنه من استغالله ماليّاً سواء بنفسه أم بطريق التنازل عنه للَغير. 

2-1 شروط الحصول على براءة االختراع والحقوق الَممنوحة بموجبها

تُمَنـح براءة اختراع عن كلِّ اختـراٍع قابٍل للتطبيق الصناعي، ويكـون جديداً، ويمثِّل خطوة 

إبداعية، سـواء كان االختراع متعلّقاً بُمنتجات صناعية جديدة أم بطُرق صناعية ُمسـتحَدثة، أم 

بتطبيـٍق جديد لطُرق صناعية معروفة2. ويوِجـب القانون على صاحب االختراع أن يدفع بعض 

الرسـوم حتّى يتـّم التثبّت مـن أّن صاحب االختراع جادٌّ في رغبته في التمّسـك بـه3. ولتحقيق 

التـوازن بيـن حّق الُمختـِرع وحّق المجتمع، ومْنع إسـاءة اسـتخدام تلك الحقـوق االحتكارية 

م أنظمة  الَممنوحـة لمالِك البراءة، فقـد أتاحت اتفاقيّة التربس مرونة كبيرة للـدول في أن تُصمِّ

بـراءات االختراع الخاّصة بها بما يتّفق مع أوضاعهـا االقتصادية وحفاظاً على الجانب التنموي 

لبراءات االختراع.

2-2 المرونات التي تمنحها البراءات 

ألزَمـت اتفاقيّة التربس الدوَل األعضاء في منظّمة التجـارة العالَمية بأن تَمنح براءة االختراع 

لالختراعات كافّة، سـواء أكانت ُمنتجات أم طـرَق تصنيع في َميادين التكنولوجيا الُمختلفة. وقد 

أَلـزَم هـذا الحكُم الدوَل األعضاء في منظّمـة التجارة العالَمية التي تسـتبعد االختراعات الدوائية 

ل تشـريعاتها الوطنية لمْنح البراءة لالختراعات  والغذائيـة من الحماية عن طريق البراءة أن تعدِّ

كافّـة في جميع مجـاالت التكنولوجيا. وكانت لذلك آثاٌر سـلبيّة، وبخاّصة في الُدول النامية التي 

كانـت تسـتبعد الُمنتجات الدوائيـة والغذائية من الحمايـة عن طريق البراءة، بغـرض أاّل تكون 

صناعة الدواء خاِضعة الحتكاٍر يؤّدي إلى اسـتغالل المرضى. وكان من أهّم هذه اآلثار السـلبيّة 

ارتفاع أسـعار األدوية التي تتمتّع بالحماية عـن طريق براءة االختراع؛ ومثال على ذلك، ما حدث 

فـي إيطاليا عقب الُحكم بعدم دسـتوريّة المـاّدة 14 من قانون البـراءات اإليطالي، والتي كانت 

تسـتبعد الُمنتجـات الدوائيّة من الحماية عن طريـق البراءة، بحيث أّدى ذلك إلى ارتفاع أسـعار 

األدوية بشـكٍل فاحش، وإلى تجاُوز الزيادة نسبة 200 %4. وأدَّت حماية الُمنتجات الدوائية عن 

أنظر سميحة القليوبي، الملكّية الصناعّية، الباب األّول براءات االختراع، الفصل الثاني: »المقصود باالختراع موضوع   2

.136-79 2013، ص ص  البراءة«، مصر، دار نهضة مصر، 

المرجع السابق نفسه، الفصل الرابع: »اآلثار القانونية لبراءة االختراع«، ص240.  3

4 Carlos Correa, The Uruguay Round and Drugs, World Health Organization, 1997, p.26.

حقوق الملكّية 
الفكرّية هي أحد 

المجاالت القانونّية 
التي تتعلّق بحقوق 

الملكّية الخاّصة 
للحقوق المعنوّية 

لألفراد، وُتعرف 
بأّنها القانون 

الخاّص بحماية 
إبداعات العقل 

والفكر وتشجيع 
الُمعامالت 

التجارّية وُتستخَدم 
كأداٍة لتنمية 

األعمال التجارّية



387مؤّسسة الفكــر العربـي

بع
لرا

ل ا
ص

لف
ا

آلّيات بناء اقتصاد 
المعرفة

طريق براءة االختراع كذلك إلى اختالف أسـعارها وتبايُنها بين الدول التي تمنح الحماية والدول 

التـي تسـتبعد الُمنتجات الدوائية من الحماية عـن طريق البراءة، حيث يبلغ سـعر دواء الزنتاك 

)Zantac( فـي أميـركا مثـالً 57 ضعَف ثمنه في الهنـد5 . في المقابل، أتاحـت اتفاقيّة التربس 

م أنظمةبراءات االختراعالخاّصـة بها. وبما أنّه ال تتوافر لمعظم  مرونـة كبيرة للدول في أن تُصمِّ

الدول النامية قدرة كبيرة على القيام باألبحاث، يغدو أن ليس لديها ما تكسـبه من توفير حماية 

واسـعة لبراءة االختراع كوسيلة لتشـجيع األبحاث، بل إنّها تخسـر نتيجة تأثير براءات االختراع 

على األسعار. ولذلك يجب أن تُطبِّق الدول النامية مستويات صارمة عند تسجيل براءات االختراع 

تجّنبـاً لمْنح براءات قد تكون قيمتها محدودة من حيـث أهداف تلك الدول. وقد تمثّلت المرونات 

التي تقّدمها اتفاقيّة التربس في االسـتثناءات من الحقوق الممنوحة ومبدأ االستنفاد والترخيص 

اإلجباري.

2-2-1 االستثناءات من الحقوق الَممنوحة

تسـمح اتفاقيّـة التربـس للدول األعضاء بـأن تَمنح اسـتثناءات من الحقوق االسـتئثاريّة 

الَممنوحة بموجب البراءة إذا توافرت في االسـتثناء ثالثة شـروط: أن يكون االستثناء محدوداً، 

َديْن، وأاّل يتعارض االستثناء بصورة غير معقولة مع االستغالل  ولو كان مجاله ومّدته غير ُمحدَّ

الُمعتاد للبراءة، وأاّل يضر االسـتثناء أيضاً بصورة غير معقولة بالمصالح المشـروعة لصاحب 

البراءة مع مراعاة المصالح المشـروعة للغير. ولتقدير مدى توافر هذه الشـروط، يجب النظر 

ـت االتفاقيّة على بعض االسـتثناءات  إلـى كّل اسـتثناء من االسـتثناءات على حـدة6. وقد نصَّ

على سـبيل المثـال، ولعّل من أهّمها تصنيـع األدوية الَمحميَّة بقصد الحصـول على الموافقة 

التسويقيّة من الجهات المسؤولة في الدولة عن الصّحة العامة قبل طرحها للبيع، أو ما يُعرف 

باستثناء »بوالر«.

2-2-2 مبدأ االستنفاد

ويُقصـد به سـقوط حـّق صاحب البـراءة أو العالمة في منـع الَغير من اسـتيراد الُمنتجات 

المشـمولة بالحماية بمجرّد أن يطرح تلك الُمنتجات للتداُول في سـوق أّي دولة سـواء بنفسه أم 

عن طريق أحد تابعيه أو بموافقته. وقد كان موقف التربس موقفاً سـلبيّاً، فلم تتّخذ االتفاقيّة أّي 

موقف إيجابي من قضيّة اسـتنفاد حقوق الملكيّة الفكرية. وبالتالي، ال يجوز تفسـير نصوصها 

على نحو يُنِشئ التزاماً في ذّمة الدول األعضاء بتطبيق مبدأ االستنفاد، أو يعفيها من تطبيقه.

2-2-3 الترخيص اإلجباري

تَمنـح البـراءة لصاحبها حّقاً اسـتئثارياً يحّق لـه بموجبه مْنع الَغير من اسـتعمال االختراع 

واستغالله. ولُمواَجهة تعّسف صاحب البراءة في ُمباَشرة هذا الحّق االستئثاري،  فَرضت القوانين 

الوطنيـة على صاحـب البراءة جزاء الترخيـص اإلجباري، وهو قيام الحكومة بفرْض اسـتغالل 

االختراع الَمحمّي بَمعرفة طرف ثالث من دون تفويض أو تصريح أو ترخيص من مالِك االختراع. 

ت اتفاقيّة التربس في الماّدة )31( على حاالت مْنح الترخيص اإلجباري؛ إاّل أّن االتفاقيّة  وقد نصَّ

وضعت شروطاً صارِمة يِجب توافرها لمْنح الترخيص اإلجباري.

حسام الّدين عبد الغني الصغير، أُسس ومبادئ اتّفاقية الجوانب المّتصلة بالتجارة من حقوق الملكّية الصناعّية،   5

دار النهضة العربية، ص220.

6 Carlos Correa, op.cit, p.8.

نّظمت حماية 
حقوق الملكّية 

الفكرّية الكثير من 
االتفاقّيات الدولّية، 
ومن أهّمها اتفاقّية 
باريس، وهي أولى 
االتفاقّيات الدولّية 
في مجال الملكّية 
الصناعّية وُتعتبر 
الدعامة األساس 
التي يرتكز عليها 

نظام الحماية 
الدولّية لحقوق 
الملكّية الفكرّية
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3 - االتّفاقّيات الثنائّية وآثارها على حقوق الملكّية الفكريّة

أعلنـت الواليـات المتّحـدة األميركية عن رغبتها في تأسـيس منطقـة تجارة حرّة ُمشـترَكة 

بينها وبين دول الشـرق األوسـط لكي تدخل هذه الدول في فُرص التنميـة االقتصادية والتطّور 

التكنولوجـي. ومـن هنا وجدت هذه الدول األمل في وضعها علـى خارطة الطريق وإدراجها في 

قائمـة الدول التي تسـعى لتطبيق مبادئ التنمية. وكذلك تسـعى الـدول العربية إلى دخول هذه 

االتفاقيّـة لخلْق مناخ اقتصادي جديد، وفتْح آفاق جديدة للتنمية والتطّور االقتصادي، والسـماح 

بتوفير احتياجات الشـعوب من الُمنتجات المختلفة وغير الُمتاحة داخل هذه الدول إاّل من خالل 

هذه االتّفاقيات، وسعياً إلنشاء مصانع على أراضي هذه الدول لتوفير فرص عمل، وفرْض رسوم 

انتفاع لهذه المقاّر، ونْشـر ُمنتجات هذه المصانع داخل البالد، والتي يعجز السـوق المحلّي عن 

إنتاجهـا. وقد بدأت الواليات المتّحدة األميركية بمفاوضات مكثّفـة مع العديد من الدول العربية 

من أجل الوصول إلى اتفاقيّة تجارية ثنائية معها، بحيث يتّم بمقتضاها التحّرر من جميع القيود 

باستثناء ما يتعلّق بالتعريفة الجمركية.  

3-1 اتفاقّية التجارة الحرّة بين الواليات المّتحدة والمغرب

بموجـب هذه االتفاقيّة تّمت علـى الَفور إزالة التعريفات الجمركيـة على أكثر من 95 % من 

الُمنتجات، وسـيتّم إلغاء التعريفات على معظم الُمنتجات المتبّقية على مدى فترة 9 سـنوات من 

تاريخ دخول االتفاقيّة حيّز النفاذ في العام 2015، وسـيتّم تأجيل اإللغاء لمّدة 15 سـنة اعتباراً 

مـن تاريخ دخول االتفاقيّة حيّز النفـاذ لعدٍد محدود من الُمنتجات. وبُمقارنة مسـتوى الحماية 

ت عليه اتفاقيّة التربـس واتفاقيّة التجارة الحرّة بين الواليات  بنظـام براءات االختراع بين ما نصَّ

المتّحدة األميركية والمغرب يتّضح االتي:

− ت على أنّه يجب على الطرفَيـن حماية النباتات والحيوانات 	 المـاّدة )15-9( فقرة )2( نصَّ

بنظام البراءات، وذلك غير ما َورد في اتفاقيّة التربس التي أجازت استثناء النباتات والحيوانات 

مـن الحماية بنظام البراءة طبقـاً للماّدة )27( فقرة )3( البنـد )ب(. وأضاف هذا االتّفاق 

الثنائـي كذلك إمكانية مْنح براءة اختراع ألّي اسـتعماالت أو طريقة اسـتخدام جديدة لُمنتج 

معروف، بما في ذلك االستعماالت الجديدة لعالج اإلنسان والحيوان لُمنتج معروف.

− ل مّدة 	 ت على أنّـه يجوز لكّل طَرف من الطرفَيـن أن يعدِّ المـاّدة )15-9( الفقـرة )7( نصَّ

الحماية للتعويض عن أّي تأخير في مْنح البراءة لمّدة تتجاوز أربع سـنوات من تاريخ تقديم 

الطلـب في أراضي هذا الطرف. ويأتي هذا البند في مصلحة مالِك البراءة - الذي يتمثَّل عادًة 

في الشـركات متعّددة الجنسـيّات التي تملك المعرفة التكنولوجية- لكونه يزيد مّدة الحقوق 

االحتكارية للُمنتجات المشمولة بالحماية.

− الماّدة )15-10( فقرة )1( َمنحت حمايًة للبيانات والدراسـات المطلوب تقديمها للحصول 	

علـى ترخيص بالتسـويق للُمنتج الصيدلي مّدة خمس سـنوات، وعشـر سـنوات للُمنتجات 

الكيميائية التي تُستخَدم ألغراٍض زراعية، ما يزيد من مّدة الحماية الممنوحة لصاحب البراءة.

− الماّدة )15-10( الفقرات )2-4( التي تتعلّق بأنّه في حالة اشتراط تقديم بيانات إكلينيكية 	

جديـدة تكـون ضرورية لتسـجيل ُمنتج صيدلي وترخيصه، ال يُسـمح لطـرٍف ثالث ال يملك 

ُموافَقة من مالك البيانات أن يسوِّق الُمنتج استناداً إلى تلك البيانات، وذلك لمّدة ثالث سنوات. 

وهنـا نجد أّن االتفاقيّة تبنَّت اتّجاه الربط بين الحماية بنظام براءات االختراع وبين تسـجيل 

ُتمنح براءة 
االختراع عن 

كّل اختراٍع قابٍل 
للتطبيق الصناعّي، 

ويكون جديدًا، 
ويمثل خطوة 
إبداعّية، سواء 
كان االختراع 

متعلّقًا بمنتجات 
صناعّية جديدة، 
أم بُطرق صناعّية 

ُمستحَدثة، أم 
بتطبيٍق جديد 
لُطرق صناعّية 

معروفة



389مؤّسسة الفكــر العربـي

بع
لرا

ل ا
ص

لف
ا

آلّيات بناء اقتصاد 
المعرفة

الُمنتجات الصيدلية وترخيصها، وهو ما يُعرف بمصطلح )Linkage(. وهذا يؤثِّر سلباً على 

إتاحة األدوية حيث يزيد أيضاً من مّدة الحقوق االحتكارية الممنوحة لمالِك البراءة.

يـن؛ ففي حين أنّها تهدف إلى فتْح  وهكـذا نجد أّن هذه االتّفاقيّات الثنائيّة هي سـالح ذو حدَّ

أسواق تجارية لكال البلَدين، إاّل أّن لها َجوانب سلبيّة عّدة. فهي تأتي في جانب مالك البراءة حيث 

رفعت من مسـتويات الحماية وأجازت حماية النباتات والحيوانـات بالبراءة، وكذلك أجازت مْنح 

براءة اختراع لالستخدام الجديد لُمنتج معروف وطرق عالج اإلنسان والحيوان.

 كذلك تبنَّت مبدأ مْنح حقوق استئثاريّة للمعلومات والدراسة المطلوبة للحصول على ترخيص 

بتسـويق الُمنتجات الصيدلية والكيميائية )Data exclusivity(، وبذلك فهي تَمنح مالك البراءة 

مّدة حماية إضافية تتمثّل في المّدة التي تقوم فيها شـركات األدوية بعمل مثل هذه الدراسـات، 

والتـي تتطلّـب مّدة زمنية طويلة، وكذلك تحتاج إلى مهـارات وإمكانيّات ماّدية قد ال تتوافر لدى 

تلك الشركات.  

4 - نماذج ناِجحة في حماية حقوق الملكّية الفكريّة 

4-1 رْفض براءة عالج لفيروس الكبد سي في مصر

ِمـن بين التجـارب الناجحة فى حماية حقوق الملكيّة الفكرية تجربة عقار السـوفالدي، فقد 

خاضـت مصر طريقاً طويالً في التصّدي لإلصابة بفيروس الكبد سـي منـذ العام 2006 بمْنح 

المريـض عقار األنترفيـرون وحده لمّدة عاٍم كامل، لكـّن النتائج جاءت ضعيفة جـّداً. بعد ذلك 

اعتمد العالج على األنترفيرون والرايبافيرن، وقد تراوحت نسبة الشفاء بين 30 % و40 %، لكّن 

العـالج كان مكلفاً للغاية وله آثار جانبية كثيرة. ثّم أَدخلت مصر عقار السـوفالدي في تشـرين 

األّول )أكتوبـر( 2014، بعد تعاقدها على اسـتيراده بما يعـادل 1 % فقط من ثمنه في الخارج، 

وهي الحملة التي اسـتمرّت حتّى نهاية العام 2015، وأحَدثت تأثيراً ملموسـاً بالفعل. حيث تبلغ 

تكلفـة ِعالج مريض التهاب الكبد )سـي( الواحد في الواليات المتّحـدة نحو 84 ألف دوالٍر فيما 

تكلفة الِعالج المصري أقّل من 100 دوالر. ولعّل أهّم األسباب في هذا النجاح الُمعالَجة الُمحترِفة 

لملـّف براءة االختراع، والخاّص بهذا العـالج، بمعرفة مكتب براءات االختراع المصري بأكاديمية 

البحث الِعلمي والتكنولوجيا، حيث تقّدمت شـركة جلياد، وهي الشركة المالِكة لِعقار السوفالدي 

)سوفوسـبوفير(، بطَلَـِب للحصول على براءة اختـراع لَمكتب براءات االختـراع المصري، وعند 

دخـول هذا الطَلب مرحلة الفحص الفّني - وهي المرحلة التي يتّم التأكُّد فيها من توافر شـروط 

م، تبيَّن وجود طلبات سـابقة تتعلّق بحماية المجموعة الصيدالنية  مْنـح البراءة في الطَّلب المقدَّ

التي ينتمي إليها عقار السوفوسبوفير، ما يُفِقد هذا الطلب أحد شروط الحصول على براءة اختراع 

وهو شـرط الجّدة؛ حيث ُوِجد أّن هذا العقار ما هو إاّل انتقاء من المجموعة الصيدالنية التي َسبق 

اإلفصاح عنها في الطلبات السـابقة، وبالتالي ال يُمكـن أن يحصل على براءة اختراع. وتّم رفْض 

طَلَب شركة جلياد. على هذا، ال تتمتّع شركة جلياد بأّي حقوق احتكارية خاّصة بعقار السوفالدى 

في مصر. وفي هذه األثناء، كانت هناك مفاوضات بين وزارة الصّحة وشركة جلياد للحصول على 

عقار السـوفالدي وإتاحته للمرضى المصريّين، وكانت قيمته تبلغ 1000 دوالٍر أميركي للقرص 

لة في المكتب األميركي واألوروبي تزعم  الواحد، وقد كانت شركة جلياد بناًء على البراءات المسجَّ

أنّها المالِك الوحيد لهذا العقار وتتمتَّع بحقوق احتكارية تمنع الَغير من تصنيع عقار السوفالدي 

أعلنت الواليات 
المّتحدة عن 

رغبتها في تأسيس 
منطقة تجارة 
حرّة ُمشتَركة 

بينها وبين دول 
الشرق األوسط 
كي تدخل هذه 

الدول في فرص 
التنمية االقتصادّية 

والتطّور 
التكنولوجّي، 

ومن هنا وجدت 
هذه الدول األمل 
في وضعها على 
خارطة الطريق 
وإدراجها في 

قائمة الدول التي 
تسعى إلى تطبيق 

مبادىء التنمية
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إاّل من خالل ترخيٍص من الشـركة. وفَور رفض مكتب بـراءات االختراع المصري للبراءة وتزويد 

وزارة الصّحة بالُمستندات التي تفيد برفْض طلب شركة جلياد للحصول على براءة اختراع لعقار 

السوفالدي، وعدم تمتّع شركة جلياد بأّي حقوق احتكاريّة لهذا العقار، أوِقفت هذه الُمفاوضات، 

وأصبح من حّق الشـركات المصرية تصنيع الُمسـتحضر الذي ال يخضع للحماية ببراءة االختراع 

داخل األراضي المصرية، وهو ما ينطبق مع سوفالدي أو سوفوسبوفير.

وبالفعـل بـدأت الشـركات المصرية فـي إنتاج عقـار السـوفالدي، وأصبح هنـاك أكثر من 

ُمسـتحضر جنيس لماّدة السوفوسبوفير، ما أّدى إلى انخفاٍض في أسعاره لتصبح تكلفة العالج 

أقـّل من 100 دوالر أميركي. وقد سـارت دوٌل عربية عّدة على خطى مصر ولم تحِم ُمسـتحضر 

السوفوسبوفير بالبراءة، وذلك الفتقاده شرط الجّدة. ونَجد كذلك أنّه تّم إصدار قرار بطالٍن جزئّي 

للبـراءة الّصادرة من االتّحاد األوروبي وروسـيا، وأّن كاّلً من األرجنتيـن والبرازيل رفضتا طَلب 

الحصول على البراءة، وخسرت جلياد القضيّة التي أقامتها في الصين بسبب رفض طلب البراءة.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أّن هناك دعوات إلبطال البراءة الصادرة لُمستحَضر السوفوسبوفير 

فـي الواليـات المتّحـدة األميركيـة، وتسـتند بعض هـذه الدعـاوى إلـى أّن »سوفوسـبوفير«، 

و»فيلباتاسـفير«، و»داكالتاسفير« ليست أدوية ُمبتَكرة بالدرجة التي تستحّق بها الحصول على 

براءات اختراع. وقد ذكر في بيان إعالمي صادر عن تحالُف التهاب الكبد على موقعه اإللكتروني 

بتاريخ 5 تشـرين األّول )أكتوبر( 2016 7 أّن مكتب البراءات االوروبي اتَّخذ قرار إبطال البراءة 

الَممنوحـة لشـركة جلياد والخاّصة بعقار السـوفالدي، وذلك اسـتجابًة لدعوى بطـالن البراءة 

المرفوعة من منظّمة أطبّاء العالَم بتاريخ 10 شباط )فبراير(2015، وذلك استناداً إلى أّن العقار 

د في  ل ببراءة االختراع ال يسـتوفي معايير األهلية للحصول على براءة على النحو المحدَّ المسـجَّ

.)EPC( االتفاقيّة األوروبية للبراءات

وقـد ذكر مكتب البراءات األوروبي فـي قراره أّن براءة اختراع جليـاد تتجاوز محتوى طَلَب 

البراءة كما تّم تقديمه، وأّن عقار السوفوسبوفير في حّد ذاته غير َمحمي بالبراءة. كما ذكر البيان 

اإلعالمي أّن عقار السـوفالدي هو مثاٌل حقيقي الستغالل شركات األدوية لنظام براءات االختراع 

والحصول على براءات اختراع ُمعيبة واسـتخدام مثل هذه البراءات في فرْض ضغوٍط هائلة على 

الدول، وفرْض أسـعار باهظة لألدوية، األمر الـذي أّدى إلى فرض قيود على العالج للمرضى في 

العديـد من البلدان، وبشـكل خاّص في الـدول النامية. وجاء في البيان أّن قـرار مكتب البراءات 

األوروبي يدعم الكفاح العالَمي ضّد اسـتغالل أهداف الحماية بالبراءة ومبادئها من ِقبل شركات 

المسـتحضرات الصيدالنية من أجل إنشـاء مراكز ُمهيِمنة. كما أشاد البيان بتجربة كلٍّ من مصر 

والصين وأوكرانيا في رفْض طلب الحصول على براءة اختراع لعقار السـوفالدي، وذلك الفتقاده 

شـرط الجّدة وهو أهّم معايير األهلية للحصول على البراءة. كذلك ناشـد بضرورة تطبيق معايير 

فحص أكثر صرامة للبراءات لحماية الصّحة العاّمة.

4-2 إعالن الدوحة وكارثة انتشار وباء اإليدز في جنوب أفريقيا 

أّدى انتشار فيروس اإليدز في جنوب أفريقيا إلى كارثة صّحية، حيث بلغ عدد المصابين 4.2 

مليون مريض، وفي ذلك الوقت كانت األدوية الاّلزِمة للعالج تُباع بأسـعاٍر باهظة الثمن ليسـت 

7 http://hepcoalition.org/news/press-releases/article/hepatitis-c-gilead-patent-on-

sofosbuvir-partially-maintained-following-mdm.

بدأت الواليات 
المّتحدة مفاوضات 
مكّثفة مع العديد 
من الدول العربّية 
من أجل الوصول 

إلى اتفاقّية تجارّية 
ثنائّية معها، بحيث 

يتّم بمقتضاها 
التحّرر من جميع 
القيود، باستثناء 

ما يتعلّق بالتعرفة 
الجمركّية
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في متناول يد المرضى، وذلك نتيجة تمتّعها بالحماية بموجب نظام براءات االختراع الذي ساعد 

شـركات األدوية الكبـرى على احتكار هذه األدوية والتحّكم في أسـعارها. وقـد تصّدى الرئيس 

نيلسـون مانديال لهذا الوضـع، فأصدر قانوناً يمنـح صالحيّات لوزير الصّحـة باتّخاذ التدابير 

الاّلزمة لتوفير الدواء بأسعاٍر معقولة، وفي متناول جميع المرضى. وأصبح بمقتضى هذا القانون 

من حّق الشـركات استيراد األدوية الَمحميَّة بموجب البراءة إلى جنوب أفريقيا طالما أنّه سبق أن 

طُرحت في الخارج/ وهو ما يتّفق مع مبدأ االستيراد الموازي. ولم تستجب حكومة جنوب أفريقيا 

للضغوط التي تعرّضت لها في هذه الفترة، األمر الذي دعا مجموعة من الشركات الكبرى، والذي 

بلغ عددها 39 شـركة، إلى رفْع دعوى قضائية ضّد حكومة جنوب أفريقيا تُطالِب بإلغاء القانون 

الصادر وتّدعي أنّه يَتناقض مع أحكام اتفاقيّة التربس. واسـتجابًة للرأي العاّم، قامت الشـركات 

باالنسحاب من القضيّة خوفاً من ظهور حقيقة هذه الشركات أمام العالَم وحقيقة هدفها الرامي 

إلى تحقيق أرباح ماليّة وَمكاسـب على حسـاب أرواح المرضى. وكَشـفت هذه القضيّة عن اآلثار 

السـلبيّة التفاقيّة التربس على الدول النامية، وبخاّصة فـي مجال الصّحة العاّمة. وقد نالت هذه 

القضيّـة اهتمام المؤتمر الوزاري الرابع لمنظّمة التجارة الذي أقيم في الدوحة في العام 2001. 

ـن برنامج عمل المنظّمة في  وأَصـدر هـذا المؤتمر إعالناً آخر بجانب اإلعالن الوزاري الذي تضمَّ

المرحلة التالية، وهو ما ُعرف بإعالن الدوحة. وقد اختصَّ هذا اإلعالن باتفاقيّة التربس والصّحة 

العاّمـة، وأكَّد على وجوب تفسـير اتفاقيّـة التربس وتطبيقها بما يكفل حـّق الدول األعضاء في 

الُمحافظة على الصّحة العاّمة وتأكيد إمكانية حصول الجميع على األدوية، واالستفادة كذلك من 

المرونات كافّة التي تتضّمنها أحكام االتفاقيّة8.

5 - ِحماية الثروات البيولوجّية والَمعارف التقليديّة

الَمـوارد الوراثيـة معرَّفة فـي اتفاقيّة التنّوع البيولوجـي. وهي باختصار األجـزاء من الُمواد 

البيولوجيـة التي تحتوي على معلومات وراثيّة ذات قيمـة، وتكون قادرة على التكاثر. ومن أمثلة 

تلك الَمواد ذات األصل النباتـي أو الحيواني أو الجرثومي، النباتات الدوائية والَمحاصيل الزراعية 

والسـالالت الحيوانية9 . في حين أّن  الَمعارف التقليديـة عبارة عن تكويٍن حّي من الَمعارف التي 

تطّورت ودامت وانتقلت من جيٍل إلى جيل من ضمن جماعٍة ما، وتشكِّل في كثيٍر من األحيان جزءاً 

مـن هويّتها الثقافيـة. وقد تكون الَمعارف التقليدية َمعارف زراعية أو بيئية أو دوائية، أو َمعارف 

ُمقترِنة بَموارد وراثية. ولقد انتشـرت في السـنوات الماضية ظاهرة اسـتيالء الدول الكبرى على 

الثروات البيولوجيةbiopiracy والَمعارف التقليدية، واستغاللها في الحصول على براءات اختراع. 

ولّمـا كانت حمايـة هذه االبتكارات عن طريق براءات االختراع تشـكِّل تهديداً للثروات البيولوجية 

للدول – وبخاّصة بالنسـبة إلى البلـدان النامية - وتتضمن اعتداًء علـى الَمعارف التقليدية، فِمن 

الُممكن اسـتبعاد هذه الطائفة من االبتكارات من القابلية للحصول على البراءة، وذلك وفقاً لُحكم 

الماّدة 27 )2( من اتفاقيّة التربس، واستناداً إلى فكرة حماية النظام العاّم واألخالق الفاضلة10.

العالَمّية  التجارة  لمنظّمة  الرابع  الوزارّي  المؤتمر  الصادر من  الدوحة  إعالن  الصغير،  الغني  عبد  الّدين  حسام   8
 .16 صفحة  الثاني،  المبحث  الصيدالنّية،  والُمنتجات 

المنظّمة العالَميّة للملكيّة الفكريّة، الملكيّة الفكريّة والَموارِد الوراثيّة والَمعارِف التقليديّة وأشكال التعبير الثقافّي التقليدّي.  9

حسام الّدين عبد الغني الصغير، »حقوق الملكيّة الفكريّة: ما هي القضايا المطروحة؟«:  10

WIPO/IP/JOURN//MCT/104//DOC.3A.

االتفاقّيات الثنائّية 
سالح ذو حّدين، 
ففي حين أّنها 
تهدف إلى فتح 
أسواق تجارّية 

لكال البلَدين، إاّل أّن 
لها جوانب سلبّية 
عّدة، فهي تأتي 
في جانب مالك 

البراءة، حيث رفعت 
من مستويات 

الحماية وأجازت 
حماية النباتات 

والحيوانات 
بالبراءة، وكذلك 

أجازت َمْنح براءة 
اختراع لالستخدام 

الجديد لمنَتج 
معروف وُطرق 
عالج اإلنسان 

والحيوان
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هنـاك أمثلـة عّدة تبيّن مـا تعرّضت له بعـض البلدان الناميـة من اعتـداءات، وتوِضح مدى 

لت في الواليات المتّحدة  خطورة هذه الظاهرة وأهّمية التصّدي لها، ومن أبرزها البراءات التي ُسجِّ

األميركيـة، والتي تتعلّق بنباتات تُزَرع في الهند منذ زمن بعيد وأهّمها البراءات المتعلّقة بنباتات 

الكركم، والنيم، ونَوٍع من األرّز يسـّمى األرز البسمتي. واألمر عينه ينسحب على براءة الــكينوا، 

وهي تتعلّق بَنوع من الحبوب يُزرع فى دول األنديز ويشـكِّل الغذاء الرئيس للسّكان. فقد ُمنحت 

البراءة في الواليات المتّحدة األميركية الثَنين من الباحثين في المركز الطبّي لجامعة المسيسـبّي 

فـي الواليـات المتّحـدة األميركية في آذار )مـارس( 1995. وكانـت براءة االختراع هـذه تتعلّق 

باسـتخدام ماّدة ُمستخلَصة من نبات الكركم في تضميد الجروح وااللتهابات. ومن المعروف أّن 

اسـتخدام هذا النبات قائٌم منذ الِقدم في الهند في عالج الجروح وااللتهابات. وقد تصّدى مجلس 

م اعتراضاً أمام َمكتب  البحـوث الِعلمية والصناعيـة الهندي )CSIR( لعمليّة الَقرَْصنة هذه، وقـدَّ

البراءات والعالمات التجارية األميركي، وطَلَب إلغاء تسـجيل البراءة اسـتناداً إلى عدم توافر أحد 

م مجلس البحوث الهنـدي لَمكتب البراءات  شـروط مْنح براءة االختراع وهو شـرط الجّدة. وقـدَّ

وثائق منشـورة تُثبت عدم جّدة االختراع، منها بحث منشـور في مجلّـة الجمعيّة الطبّية الهندية 

سنة 1953. وبعد جدٍل قانوني طويل، قرَّر َمكتب براءات االختراع والعالمات التجارية األميركي 

إلغاء تسـجيل البراءة. أّما النيم فهي شجرة تُزرع فى الهند وفي ُدول جنوب شرق آسيا وأفريقيا، 

وتّمت زراعتها كذلك في الَمملكة العربية السـعودية في منطقة عرفات. وتُسـتخدم الشـجرة في 

إبادة الحشـرات، ما يُساعد على مْنع انتشار عدوى المالريا عن طريق البعوض. وعلى الّرغم من 

االعتراضات التي أثيرت بشـأن حصول هذه االبتكارات على براءات اختراع، إاّل أنّها باءت بالفشل 

ولم يغيِّر َمكتب البراءات األميركي موقفه، واسـتمّر فـي حمايتها. وبالمثل، تّم مْنح براءة اختراع 

لشـركة أميركية في العام 1997 السـتنباطها صنف األرز البَسـمتي، وهو صنف من األرز يُزرع 

فى الهند وباكستان ويتّميز بدرجة عالية من الجودة. وعلى الّرغم من أّن هذا الصنف تتّم زراعته 

مة إللغاء  فـي الهند منـذ زمن بعيد ويتّم تصديـره إلى الخـارج، إاّل أّن جميع االعتراضـات المقدَّ

لة الثَنين من األساتذة في جامعة كولورادو  تسـجيل هذه البراءة فشـلت. وهناك أيضاً براءة مسجَّ

في الواليات المتّحدة األميركية عن اسـتخدام نبات الكينـوا في تحضير دواء لعالج ُعقم الرجال، 

ونبـات الكينوا هو صنف معروف يُزرع في ُدول األنديز ويشـكِّل الغـذاء الرئيس لعدٍد كبير من 

السّكان في شيلي وبوليفيا وبيرو واإلكوادور11.

وقـد جاءت اتفاقيّة التنّوع البيولوجي )CBD( الُمبرَمة سـنة 1992 لتعترف بحّق الدول في 

تنظيم اسـتغالل ثرواتها البيولوجيـة والحصول على نصيب عادل من الَمكاسـب التي تنتج عن 

اسـتغاللها. وفضـاًل عن ذلك، فقد أُنشـئت لجنة حكومية تحت مظلّة الويبـو للعمل على تطوير 

نظام الملكيّة الفكرية من أجل ِحماية الَمصادر الوراثية والَمعارف التقليدية والفلكلور الشـعبي. 

وتعتمـد ِحماية مثل هـذه الطوائف عن طريق الملكيّة الفكرية علـى َمنهَجين: المنهج األّول، هو 

الحمايـة اإليجابية التي تمكِّن أصحاب الَمصادر الوراثية والَمعـارف التقليدية من حيازة حقوق 

الملكيّة الفكرية فيها وإثباتها. ومن شـأن هذا أن يتيح لهم منع االسـتخدامات غير المصرَّح بها 

أو غير الُمالئمة من ِقبل أطراٍف ثالثة )بما في ذلك االسـتخدام الُمسـيء من الناحية الثقافية( أو 

مت لمْنع حيازة أطراف ثالثة  استغاللها تجاريّاً. أّما المنهج الثاني، فهو الحماية الدفاعية التي ُصمِّ

المرجع السابق نفسه.   11

اعترفت اتفاقّية 
التنّوع البيولوجّي 

الُمبَرمة سنة 
1992 بحّق الدول 

في تنظيم استغالل 
ثرواتها البيولوجّية 

والحصول على 
نصيٍب عادل 
من الَمكاسب 
التي َتنتج عن 

استغاللها، فضاًل 
عن ذلك، أُنشئت 
لجنة حكومّية 

تحت مظلّة 
»الويبو« للعمل 

على تطوير نظام 
الملكّية الفكرّية 
لحماية الَمصادر 

الوراثّية والَمعارف 
التقليدّية 

والفولكلور 
الشعبّي
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حقوق الملكيّة الفكرية أو اسـتبقائها بشكٍل غير مشروع. أي أّن الحماية الدفاعية تستهدف مْنع 

َمن كان خارج نِطاق الجماعة من حيازة حقوق ملكية فكرية في الَمعارف التقليدية. ونَجد أنّه مع 

ظهور عمليّات الَقرَصنة واالستيالء على الثروات البيولوجية والَمعارف التقليدية من جانب الدول 

المتقّدمة، كان هناك حاجة ماّسـة إلى حماية مثل هذه الطوائف عن طريق الملكيّة الفكرية التي 

تعود بالنَّفع وتتّفق مع َمصالح الدول النامية ألنّها غنية ومتميّزة فى هذه المجاالت.

6 - ِحماية األصناف النباتّية الجديدة

تسـعى الدول المتقّدمة إلى توفير حماية فّعالة لألصنـاف النباتيّة الجديدة نتيجة ما تمتلكه 

هـذه الـدول من تقـّدٍم تكنولوجي وقـدرات بحثية في المجـال الزراعي. وهو األمـر الذي تنتج 

عنـه أصناٌف نباتية جديـدة ُمبتَكرة. ويُقَصد بالّصنـف النباتي الجديد كّل صنف تّم اسـتنباطه 

بطريقـة بيولوجيـة أو غير بيولوجية بصرف النَّظـر عّما إذا كان هذا االسـتنباط قد تّم في البلد 

الَمعنّي أو في الخارج، طالما أنّه تّم قَيده في السـجّل الخاّص باألصناف النباتيّة. ويتمثّل الهدف 

مـن حماية األصناف النباتيّـة الجديدة في تحفيز تطوير الزراعة واسـتغاللها في مجال تطوير 

األدويـة، وكذلك حماية َمصالح ُمربّي النباتات، وِحماية الثروات البيولوجية للدول النامية، والتي 

تسـتغلّها الـدول المتقّدمة في الحصول على براءات اختراع مـن دون حصول الدول النامية على 

أّي مقابـل. وقد فرضـت اتفاقيّة التربس على الدول األعضاء في منظّمـة التجارة العالَمية توفير 

حماية لألصناف النباتية، أّما عن طريق نظام براءات االختراع، أو من خالل نظام خاّص لحماية 

األصنـاف النباتية، أو نظاٍم يَجمع بين البراءة والنظـام الخاّص. ومن أهّم االتّفاقيات الدوليّة فى 

مجـال حماية األصناف النباتية، ثّمة اتفاقيّة اليوبوف التي أُبرمت في 2 كانون األّول )ديسـمبر( 

لت مرّات عّدة في 10 تشرين الثاني )نوفمبر( 1972، و23 تشرين األّول )أكتوبر(  1961 ثّم ُعدِّ

1987، وأخيـراً  في 19 آذار )مارس( 1991 وكان الغـرض منها ضمان اعتراف الدول األعضاء 

في االتّحاد بإنجازات مسـتولدات األصناف النباتيّة الجديدة، وذلك بَمنِحهم حّقاً اسـتئثاريّاً ِوفقاً 

ت  دة، وذلك متى كان الصنف متميّزاً وُمتجانسـاً وثاِبتاً وجديداً.12 كما نصَّ لمبادئ واضحة ومحدَّ

هذه االتفاقيّة على ِحماية الصنف النباتي الجديد بغّض النَّظر عن الطريقة الُمستخَدمة للوصول 

إلـى هذا النبات سـواء كان عـن طريق التكاثُـر الجنسـّي، أو التكاثر الاّلجنسـي، أو عن طريق 

د،  اسـتخدام الهندسـة الوراثية. وكنوٍع من أنواع الملكيّة الفكرية التي تُحمى بعدِد سـنوات محدَّ

دت الماّدة )193(  في اتفاقيّة اليوبوف مّدة حماية األصناف النباتيّة بالنسـبة إلى األشـجار  حدَّ

واألعناب )25 سـنة(، وبالنسبة إلى غيرها من الحاصاِلت الزراعية )20( سنة. وتبدأ الحماية من 

م بطلب من أجلهـا. ويتمتّع َمن يحصل على الحماية  تاريـخ َمْنـح الحماية وليس من تاريخ التقدُّ

بحقٍّ اسـتئثاري في استغالل الصنف الَمحمي اسـتغالال تجاريّاً بأّي صورة من الصور. ويتمثّل 

هذا الحّق في منْع الَغير من: اإلنتاج – اإلكثار – التداُول- البيع أو أّي شـكٍل من أشـكال التسويق 

– التصديـر- االسـتيراد(، من دون الحصـول على ُموافقة كتابية من المربّي. وقد اسـتُثنيَت من 

االستبعاد الكائنات الدقيقة13.

جمال عبد الرّحمن، حماية األصناف النباتيّة الجديدة، م س.   12

حسام الّدين عبد الغني الصغير، مشروع قانون حماية الملكّية الفكريّة وأثره على الصناعات الدوائّية ، مجلس   13

الشعب ، مركز البحوث البرلمانيّة، آذار )مارس( 2002 ، ص9. وأنظر المراجع المشار إليها في هامش ) 1 ( من الصفحة 

نفسها.

كثيرًا ما تنتهك 
بعض الدول الكبرى 

الغنّية حقوق 
الحضارة )اآلثار( 
لدول أخرى فقيرة 
أو نامية، والسّيما  
في الوطن العربّي 

والهند.. وعليه 
فإّن حقوق 

الحضارات األخرى، 
ال تمّثل أهّمية 

تذكر بالّنسبة إلى 
الدول المتقّدمة 
والصناعّية التي 

تولي االبتكار 
التكنولوجّي أهمّية 

قصوى
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وبدراسـة الحالـة المصرية فى اهمية افـراد نظام خاّص لحماية األصنـاف النباتيّة الجديدة 

ع المصري قد رأى ضرورة إفراد حماية خاّصة  كمثال للدول النامية واألقّل نمّواً فنجد أّن المشـرِّ

لألصنـاف النباتيّـة الجديدة فى قانون حماية حقـوق الملكيّة الفكرية14 وذلك ألسـباٍب عّدة من 

أهّمهل أنّه في حالة الحماية عن طريق َمْنح براءات االختراع، فإّن قاعدة الحماية سـتكون أوسـع 

بكثير وأكثر شـموالً واحتكارية15. هذا فضاًل عن صعوبة تطبيق قواعد حماية األصناف النباتيّة 

ع لتبّني تطبيق النظام الخاّص بحماية األصناف  عن طريق براءات االختراع. وهذا ما دعا المشـرِّ

النباتيّة وتفضيله على الحماية بنظام براءات االختراع16.

7 - حماية حقوق اآلثار )الحضارة( 

ور الُمختلفة للملكيّة الفكرية التي تحميها  تحّدثنا في الجزء السـابق من هذا التقرير عن الصُّ

القوانين واالتّفاقيّات الدوليّة مثل براءات االختراع وحقوق المؤلِّف والنَّماذج الصناعية والعالمات 

التجارية والثروات الطبيعية. لكن لألسـف، تّم عن َعمد وعن عدم اعتراٍف ُممنَهج - حتّى تاريخه 

- بحقـوق الحضـارة )اآلثار(، علـى  الّرغم من أّن القوانيـن المحلّية لبعض الـدول تحمي جزءاً 

مـن هذه الحقـوق، ولكّنها غير قادرة على إنفـاذ هذه القوانين خارج حدودهـا لغياب قانون أو 

صة ُملزِمة على غرار بـراءات االختراع مثالً. ونَجد أّن بعـض الدول الغنيّة  اتفاقيّـة دوليـة مخصَّ

والكبرى تَنتهك كثيراً من حقوق الحضارة )اآلثار( لدول أخرى فقيرة أو نامية، بحيث تقع معظم 

الحضارات اإلنسـانية القديمة في العالَم العربـي والصين والهند. وعليه، فإّن حقوق الحضارات 

األخـرى ال تمثِّل أهّمية بالنسـبة إلى الُدول المتقّدمة والصناعيّة التـي تولي االبتكار التكنولوجي 

أهّميـة قصـوى. إّن هذا التوّجه نحـو تجاهل حقوق الحضارة ال يختلف كثيـراً عن تجاُهل الدول 

الصناعيـة والمتقّدمة لحمايـة اإلرث الوراثي الطبيعي للدول الفقيـرة الغنيّة بالتنّوع البيولوجي 

مثـل أفريقيا وآسـيا والبرازيل والهند، حيـث ال زالت هذه الدول تُراِوغ أيضـاً في تعطيل صدور 

تشـريع من المنظّمة الدوليّة للِملكيّة الفكرية يَعترف بحّق الدول النامية  في الحصول على عائٍد 

ماّدي من اسـتغالل مصادرها الوراثية. ولو تخيّلنا مثـالً أّن لكينيا والبرازيل واليمن حّقاً في كّل 

فنجان قهوة يُشرب كّل صباح على سطح الكرة األرضيّة، لتخيَّلنا كم أّن هذه الموضوعات شائكة 

وال يُمكن أن تُواِفق عليها الدول الكبرى، وهكذا بالنسـبة إلى الشكوالتة والكركم والصمغ العربي 

والنباتات الطبّية ...إلخ. 

من هنا، يطرح هذا الجزء من التقرير، وبصورة رسمية من خالل مؤّسسة الفكر العربي، حملة 

لحماية حقوق الحضارة، ونتمّنى أن تتبّنى المؤّسسـة مع كيانات عربية أخرى فاِعلة مثل مكتبة 

اإلسـكندرية وغيرهـا إطالق حملة حقـوق الحضارة من أجل َصْون الحضـارات وتمهيد الطريق 

لتكامـل الحضارات واالحترام الُمتبـادل بين الحضارات المختلفة. فمن غير المعقول أن يسـوِّق 

العالَـم الغربي للَعولمة عندما يريد أن يغزو أسـواقنا ومجتمعاتنا اقتصاديّاً وفكريّاً، وفي الوقت 

لنا فاتورة  نفسـه، وفـي اتّجاه ُمعاكس تمامـاً، يحّدثنا عن صراع الحضارات عندما يريـد أن يحمِّ

اإلرهاب وعدم االسـتقرار. ففي هذه الحالة، يُنادي بتكاُمل الحضارات وهو ال يحترم الحضارات 

أنظر أيضاً قانون براءات االختراع التونسّي رقم 84 لسنة 2000 ، حيث نصَّ في الفصل الثالث على عدم جواز مْنح   14

براءة اختراع بالنسبة إلى األصناف النباتيّة أو أجناس الحيوانات.

جمال عبد الرّحمن، حماية األصناف النباتّية الجديدة، م س.  15

»مضبطة مجلس الشعب، ملحق الجلسة الثمانين«، الجريدة الرسمّية، العدد 80، 4 / 7 /  2001، ص 293.  16

من غير المعقول 
أن ُيسّوق العاَلم 
الغربّي للَعوَلمة 
عندما يريد أن 
يغزو أسواقنا 
ومجتمعاتنا، 

اقتصادّيًا وفكرّياًّ، 
وفي الوقت نفسه، 
وفي اّتجاٍه ُمعاكس 
تمامًا، ُيحّدثنا عن 
صراع الحضارات 

عندما يريد أن 
ُيحّملنا فاتورة 
اإلرهاب وعدم 

االستقرار
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آلّيات بناء اقتصاد 
المعرفة

كلّهـا وال يعمل علـى َصونها وحمايتهـا إاّل إذا كان األمر يتعلّق بإحدى الـدول الكبرى. فنجد أّن 

فرنسا تبرم اتّفاقاً مع حكومة أبوظبي تحصل باريس بمقتضاه على 400 مليون يورو للتصريح 

باسـتخدام اسـم متحف اللّوفر وعلى اتّفاق لمّدة 30 عاماً تتجاوز قيمته مليار يورو السـتغالل 

اللّوفـر والتعاون معه. ونجد الواليـات المتّحدة األميركية في الوقت عينه تُنشـئ فندقاً وكازينو 

“األقصر الس فيجاس” كنسـخٍة كربونيّـة من مدينة األقصر المصرية، وتُنتـج ألعاباً وُمنتجات 

تجارية وهدايا مقلَّدة17 من دون دفع سـنٍت واحٍد للدولة المصرية. ال بل أّن الصين أنشأَت نسخاً 

كربونية من أهرامات الجيزة الثالثة واألمثلة كثيرة.

الً بالتاريخ  تزدهر الحضارات وتندثر على مّر العصور واختالف األزمنة، ويبقى منها مسـجَّ

مـا يمثلها من العلوم والفنون التي تميِّز حضـارًة عن أخرى وتحفظ لها تميّزها وتفردها. وبذلك 

فالعلـوم والفنون المرتبطة بحضارٍة ما، والتي هي نِتاج عمليـة فكرية ثقافية ُمجتمعية مرتبطة 

بمرحلة خاّصة تمّر بها الشعوب، وما تتركه من آثار علميّة أو فّنية - بجميع أشكالها - هي ملكيّة 

بـت حمايتها وِحماية  خاّصـة بكّل حضـارة قائمة بذاتها18. وقد تميّـزت كّل حضارة برموٍز توجَّ

حقوقهـا التـي هي جزء من الملكيّـة الفكرية لكّل دولـة ممثِّلة لتلك الحضـارة. الملكيّة الفكرية 

هـي حـّق امتالك فرد أو جهة، أو باألحـرى دولة، أعماالً فكرية إبداعيـة ُمبتَكرة خاّصة بها تقوم 

بتأليفها أو إنتاجها )وفي هذه الحالة الدولة بما تشمله من أفراد في حضارة ما(. وقد تتمثّل تلك 

األعمال في اختراعات أو مصّنفات أدبية وفّنية بكّل ما تشـمله بحسب التعريف القانوني للملكيّة 

الفكرية19. وتتمثّل الحضارات القديمة والحديثة على حّد سواء في رموٍز أثرية وتراثية، بقي منها 

مـا بقـي واندثر منها ما اندثر. ومن حّق كّل دولة تحّري الدقّة في الِحفاظ على تراثها الحضاري 

وما يشـمله من آثاٍر وحقوق – وبخاّصة حقـوق الملكيّة الفكرية والحضارية - بكّل ما أوتي لها 

من ُسبل الحماية التي يَكفلها القانون.

ويقـرِّر القانـون المصري لحماية اآلثـار أّن كّل عقار أو منقول يَُعّد من اآلثـار إذا كان نِتاجاً 

للحضـارة المصرية أو الحضارات الُمتعاِقبة، أو نِتاجاً للفنون أو العلوم أو اآلداب أو األديان التي 

قامـت علـى أرض مصر منذ عصور ما قبـل التاريخ وحتّى ما قبل مائة عـام20. وثّمة في بعض 

الدول أيضاً تشريعات تحّذر بوضوح – كما هو الحال في القانون اليوناني – من أّن أّي استخدام 

ألّي عنصـٍر من عناصر التراث اليوناني، كعالمة تجارية أو عيّنة من دون الحصول على تصريٍح 

مسبق من وزارة الثقافة اليونانية.21 وفي الوقت الذي تقوم فيه بعض الدول باالنتفاع من األقصر 

بإطالق اسـمها على فندق وملهى لَيلي ومول في الس فيغاس األميركية، والذي يدّر أرباحاً ويَُعّد 

اسـتغالالً سـياحيّاً وترفيهيّاً وبالتالـي اقتصاديّاً، تُحرم مصر من اسـتخدام حّقهـا في اجتذاب 

17 Rashed, Ahmed, And Mohamed Hanafi, ”Cultural Heritage and Tourism: Luxor of Egypt? Las 

Vegas?“ II International Cultural Heritage Conference, Córdoba, Argentina, 6th – 9th May 2004.

18 Nuryanti, W., ”Heritage and Postmodern Tourism“, Annals of Tourism Research 23)2(, 1996.

المنظّمة العالَمية للملكيّة الفكريّة – الوايبو.   19

20 International Cultural Tourism Charter:Managing Tourism at Places of Heritage Significance 

)1999( Adopted by ICOMOS at the 12th General Assembly in Mexico, October 1999.

21 Official journal of the state republic of Greece, ”Copyright related rights and cultural matters, 

law  21211993/“, First issue,  issue number 25, 4th March, 1993,  http://www.culture.gr/664//

law2121.html.

ر القانون  ُيقرِّ
المصرّي لحماية 
اآلثار أّن كّل عقار 

ُيعّد من اآلثار 
إذا كان ِنتاجًا 

للحضارة المصرّية 
أو الحضارات 

الُمتعاقبة، أو ِنتاجًا 
للفنون أو العلوم 

أو اآلداب أو األديان 
التي قامت على 
أرض مصر، منذ 
عصور ما قبل 

التاريخ وحّتى ما 
قبل مائة عام
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السياحة في مكان األثر األصلّي بإيجاد ُمستنَسخ أقرب كثيراً في المسافة22. وقد حان الوقت ألن 

تسـعى مصر جاهدة لتفعيل القوانين التي تحمي حقوقها في الملكيّة الفكرية والحضارية على 

المستوى الدولّي.

وبناًء على ما سـبق، وفي ضوء اختصاصاتها، ولحرصها الشـديد على حماية حقوق الملكيّة 

الفكريـة التي ترتبط ارتباطاً شـديداً بوجود مكتب بـراءات االختراع المصـري وحقوق الملكيّة 

الفكريـة، قامت أكاديمية البحـث الِعلمي والتكنولوجيا في مصر بَدعم وتمويل مشـروع وحملة 

قومية تحت عنوان »حقوق حضارة لبناء حضارة«. وتهدف الحملة إلى طرح تساؤل ِعلمي بحثي 

أمـام الرأي العـاّم المحلّي والّدولي حول أحّقيـة كّل دولة في أن يكون لديهـا عائد ماّدي وأدبي 

مـن انتفـاع الدول من بعض رموز اآلثار المصرية سـواء أكان أثَراً أصليّاً فـي المتاحف العالَمية 

أم مقلّداً، أو اسـتخدام اسـم أو لوجو في مشـروعات كاملة تدّر الماليين مثل فندق األقصر الس 

فيغاس والكازينو في الس فيغاس في نيفادا23 وغيرها.

8 - مؤّشرات ِحماية الملكّية الفكريّة في الدول العربّية

8-1 براءات االختراع

تشـير بيانات المنظّمة العالَمية للملكيّة الفكرية24 إلـى أّن عدد طلبات الحصول على براءات 

مة في الدول العربية سواء من مقيمين أم من غير مقيمين قد بلغت حوالى 8754  االختراع المقدَّ

طلباً في العام 2015، في حين بلغ عدد براءات االختراع الَممنوحة 2296 براءة اختراع في العام 

2015. وتمثّل طلبات الحصول على البراءات والبراءات الممنوحة لَغير الُمقيمين النسـبة األكبر، 

حيث تسـتحوذ على نسبة 72 % من إجمالي الطلبات وعدد البراءات الَممنوحة. وبمقارنِة الّناتج 

العربـّي للطلبات وبراءات االختراع الصادرة في دولـة تركيا، نَِجد أّن إجمالي عدد طلبات براءات 

االختـراع لتركيـا يمثّل 60 % مـن الناتج العربي، فيمـا تمثِّل براءات االختـراع الصادرة 65 % 

مـن ناتج الدول العربية. لكْن بالنَّظر إلـى الطَّلبات وبراءات االختراع الّصاِدرة للُمواطنين األتراك 

بالُمقارَنة بُمواطني الدول العربية، فيتبيّن أنّها في حوالى ُضعف إنتاج الدول العربية.

8-2 العالمات التجاريّة 

يُعتبَـر وضع طَلبات العالمات التجارية وتسـجيلها أفضل كثيراً ُمقارَنـًة بعدد طلبات براءات 

االختراع والبراءات الصادرة، وهو يدّل على كبر َحجم السوق في الدول العربية، وحرْص الشركات 

على االسـتثمار فيه وتسـجيل العالمات التجارية لُمنتجاتها. فقد بلغ إجمالي عدد طَلبات تسجيل 

العالمـات التجاريـة في الدول العربية لـكلٍّ من الُمقيمين وغير الُمقيمين وفقـاً لبيانات المنظّمة 

العالَميـة للملكية الفكرية25 نحو 110,138 طلَب تسـجيل للعام 2015؛ وبُمقارنة الّناتج العربي 

لة في دولة تركيا، نجد  لَعدد طلبات تسـجيل العالمات التجارية وعدد العالمات التجارية المسـجَّ

لة أكثر من ضعَفي  أّن عدد طلبات تسجيل العالمات التجارية وكذا عدد العالمات التجارية الُمسجَّ

الدول العربية إجماالً.

22 Rashed, Ahmed, And Mohamed Hanafi, ”Cultural Heritage and Tourism: Luxor of Egypt? Las 
Vegas?“ II International Cultural Heritage Conference, Córdoba, Argentina, 6th – 9th May 2004.

23 Ibid.

المنظّمة العالَمية للملكيّة الفكريّة، مركز بيانات إحصاءات الملكيّة الفكريّة في الويبو– أيلول )سبتمبر( 2017.  24

المرجع السابق نفسه.  25
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8-3 الرسوم والنَّماذج الصناعّية

يُعتبر أداء نشاط تسجيل النماذج الصناعية ُمماثِالً لنشاط براءات االختراع في الدول العربية، 

حيث بلغ عدد طَلبات تسـجيل النماذج الصناعية 6473 طلباً في العام 2015، في حين أّن عدد 

لة بلغ 4352 في العام 2015 وفقاً لقاعدة بيانات الِملكيّة الفكرية26.  النماذج الصناعية المسـجَّ

لة  وبُمقارَنة النَّاتِج العربي لعدد طلبات تسجيل النماذج الصناعية وعدد النماذج الصناعية الُمسجَّ

في دولة تركيا، نَِجد أّن عدد طلبات تسجيل النماذج الصناعية في الدول العربية يمثّل 60 % من 

لة للدول العربية يمثِّل 40 %  إجمالـي دولة تركيا، هذا بينما كان عدد النماذج الصناعية الُمسـجَّ

لة في تركيا. ُمقارَنًة بعدد النماذج الصناعية الُمسجَّ

لة والصـادرة  لُمواِطني الدول  8-4 بـراءات االختراع والعالمات التجاريّة الُمسـجَّ

العربّية في المكتب األميركّي للبراءات

تُعتبر الواليات المتّحدة من أكبر األسـواق التي تسـعى الشركات واألفراد وبعض المؤّسسات 

البحثية في مختلف بلدان العالَم إلى حماية اختراعاتهم وعالماتهم في سـوقها، وذلك عن طريق 

 United States Patent and Trademark( مكتب براءات االختراع والعالمات التجارية األميركي

Office(. ووفقاً للتقرير السـنوي للعام 2016 27، فقد قبل الَمكتب األميركي )في العام 2016( 

نحـو 627 ألفـاً و973 طلَب براءة اختراع من مختلف بلـدان العالَم، فيما تّم قبول عدد 347 ألفاً 

و243 براءة اختراع . وهو ما يدّل على ضعف أداء تسـجيل براءات االختراع في البلدان العربية. 

 )USPTO(لكن، وعلـى النقيض من ذلك، نجد أّن َمكتب البراءات والعالمـات التجارية األميركي

مـة على البراءات الصاِدرة مـن الَمكتب. ولعّل  ر القائمة مـن حيث عدد االعتراضات المقدَّ يتصـدَّ

 ،)USPTO( ذلك يكشـف لنا إحدى اسـتراتيجيّات َمكتب البراءات والعالمات التجارية األميركي

فهـو يَمنح الفرصة لـكّل ُمختِرع بتقديم طَلـب للحصول على براءة الختراعـه، بل ومنحه كذلك 

براءة لهذا االختراع متى توافرت فيه الشروط، من دون االلتفات إلى أهّمية هذا االختراع أو قيمته 

التكنولوجيـة. وبإجـراء عملية البحث، يُمكن العثور دائماً على براءات اختراع يبدو أنّه مشـكوٌك 

فيهـا، وبعض آخر قد تكون، كما يُطلِق عليها البعض »بـراءات مجنونة« crazy patent، ومنها 

على سـبيل المثال ال الحصر: البراءة رقم 5443036 الصادرة بعنوان »طريقة لتدريب القطّة«، 

وكـذا البراءة رقم 6035447 الصادرة بعنوان »ِقناع هالوين مزوَّد بجهاز فالش«، وأيضاً البراءة 

رقم 493601 والصـادرة بعنوان »بطاقات األعمال الصالحة لـألكل«، والبراءة رقم 4455816 

الصادرة الختـراع بعنوان »دّراجة بثالث عجالت لتهذيب الحشـائش«، والبراءة رقم 6368227 

الصـادرة بعنوان »طريقة للتأرُجح على األرجوحة«. ولعّل مْنـح مثل هذه البراءات يَحرم ماليين 

الفقـراء فـي البلدان النامية من حقوقهم الحالية ويُعقيهم عن ُممارسـة حياتهـم العادية، بل قد 

يعرِّضهم أيضاً إلى دعاوى قضائية ُمكلفة للتعّدي على البراءات الصادرة. قد ال تتناسـب الفائدة 

التـي يحصل عليها مالِك البراءة من حصوله على مثل هذه البراءات مع اإلسـهام التكنولوجي أو 

الُمبتكر الذي تقّدمه. 

المرجع السابق نفسه.  26

https://www.uspto.gov/sites/default/  :2016 السنوّي  األميركّي  االختراع  براءات  لَمكتب  السنوّي  التقرير   27

files/documents/USPTOFY16PAR.pdf.
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9 - الملكّية الفكريّة والمستقبل

تُعّد النظرة االستشـرافية أداة مهّمة تسـاعدنا على ُمواَجهة المسـتقبل بثقـة، وفَْهم الُفرص 

والَمخاطر، وتساعدنا أيضاً على تطوير استراتيجيّاتنا المتوّسطة والطويلة األمد لسياسة البحث 

والعلـوم واالبتـكار. ويحتاج األمر إلى عـدٍد من التوّجهـات والرؤى وخرائـط الطُّرق والخطط 

كأدوات للتطلّع إلى المستقبل. وتَُعّد نُظم البحث واالبتكار أساس التقّدم االقتصادي واالجتماعي، 

وتشـكيل قدرة الدول على ُمواَجهة عدٍد من التحّديات على الصعيَدين المحلّي والدولي. فالَعولمة 

والتقـّدم التكنولوجي يشـّكالن تحّديات وفرصاً مهّمة للبحث واالبتـكار في الدول العربية. ومن 

خـالل التفكير في االتّجاهـات والخطط، نحن بحاجة إلى خلق الظروف الاّلزمة لالسـتفادة من 

نتائـج البحث واالبتكار، ودْعم التميُّز في البحوث األساسـية المتطـّورة. والملكيّة الفكرية مهّمة 

لمستقبل بالدنا العربية كأداة للتنمية.

 ومن أجل أن نكون واثقين من أنّنا مستعّدون للمستقبل، علينا أن نبني خططاً أفضل والنَّظر في 

التغييرات الُمحتَملة في مستقبل االبتكار والملكيّة الفكرية. فحتّى وقٍت قريب، كانت الملكيّة الفكرية 

مجاالً من المجاالت ذات التخّصص الضيّق المفتوح أمام الُمخترعين ومديري البحث والتطوير في 

الشـركات، لكْن في االقتصاد الَمعرفّي اليوم، حيـث األفكار واالبتكار بدالً من العمل، والمواد الخاّم 

أو االستثمار الرأسمالي دفع النمّو االقتصادي ونَجاح األعمال التجارية، انتقلت الملكيّة الفكرية إلى 

مركز الصدارة كعامِل نجاح رئيس في مجال األعمال التجارية، والعلوم، والفنون.

لذا، فإّن المستقبل أصبح في الملكيّة الفكرية. وبالتالي فإّن الخطوة الذكية هي بناء مستقبل 

في صناعة الملكيّة الفكرية سـريعة النمّو. وتُظهر الدراسات اآلن أّن األصول غير الملموسة مثل 

ل اآلن 80 % أو أكثر من القيمة  بـراءات االختـراع والعالمات التجارية واألسـرار التجاريـة تمثِـّ

السوقيّة للشركات العاّمة. وبما أنّه من الُمحتمل أن يكون رأس المال الرئيس ملكاً فكريّاً أيضاً، فإّن 

تعلُّم كيفيّة نشره والدفاع عنه وتحقيق الدخل منه هو وسيلة جيّدة للمضّي قدماً. وبالنَّظر حولنا، 

ور الُمتنامي للملكية الفكرية فـي كّل صناعة تقريباً يُمكن أن نتخيّلهـا. إّن الُمخترعين  نـرى الـدَّ

زة التي ال يُمكن إنكارها  يعملون لسـنوات )بل أحياناً لعقود( على أفكارهم، وأحد العوامل المحفِّ

هو إمكانيّة تحقيق َمكاسب ماليّة من هذه األفكار. والطريقة الوحيدة التي يُمكن بها تحقيق هذه 

الَمكاسـب هي نظام البراءات، الذي يَضمن عدم التعـرُّض للقرَْصنة الفكرية. وقد ظهرت جوانب 

عّدة غير متوقَّعة لمجتمع المعلومات، بما في ذلك الَحوَسـبة السـحابية، وانتشار وسائل اإلعالم 

االجتماعية، وشـبكات التواصل االجتماعي، واألسواق الجماعية للهاتف المحمول واإلنترنت. كما 

نشأت الُفرص فضالً عن التحّديات مع التطّورات الجديدة، بالنَّظر إلى اآلفاق الكثيرة التي تفتحها 

االبتكارات الّناِشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت. 

يُمكن للنظرة االستشرافية التكنولوجية أن تُساعد على توقُّع االتّجاهات التكنولوجية الُمقبلة. 

ن العمليّات التجارية  والبيانات الكبيرة وإنترنت األشياء هي التطّورات الرقمية الجديدة التي تحسِّ

القائمة، وتجَعل من الُممكن إنشـاء ُمنتجات وخدمات جديدة. ويُمكن أن تُسـهم البيانات الكبيرة 

وإنترنـت األشـياء في تحقيق أهداف التنمية الُمسـتدامة، كما أنّها قد تُسـاعد علـى تعزيز تنمية 

المشاريع فى مجاالت الصّحة، والزراعة، والطّاقة، والمياه.

لـذا يجب علـى الحكومات اعتماد سياسـات وطنيّة مناسـبة لدْعـم التكنولوجيّـات الرقمية 

الناشـئة وتطويرها وتكييفها ونْشـرها لالسـتفادة من الُفـرص التكنولوجية التـي تخلقها هذه 

الَعولمة والتقّدم 
التكنولوجّي 

ُيشّكالن تحّديات 
وفرصًا مهّمة 

للبحث واالبتكار 
في الدول العربّية، 
ومن خالل التفكير 

في االّتجاهات 
والِخطط، نحن 
بحاجة إلى خلق 
الظروف الاّلزمة 
لالستفادة من 
نتائج البحث 

واالبتكار، ودعم 
التمّيز في 

البحوث األساسّية 
المتطّورة، وعليه 
فالملكّية الفكرّية 
مهّمة لمستقبل 

بالدنا العربّية كأداة 
للتنمية
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التكنولوجيـات وخلق وعـي بالتهديدات الُمحتَملة التي يُمكن أن تشـّكلها التكنولوجيّات الرقمية 

لحقوق الُمواطنين، ووْضع سياسـات واستراتيجيّات ُمناسبة للتصّدي لها، وُمواَصلة العمل على 

تَْهيئَـة بيئة مواتية للتنمية الرقميّة عن طريق عدٍد مـن األمور منها تعزيز تكنولوجيا المعلومات 

واالتّصاالت األساسـية والهياكل األساسـية التكميلية )مثل رأس المال البشـري والبنية األساسية 

واألطر القانونية(.

زة أم  ولإلجابـة عن السـؤال المطروح حول ما إذا كانت اآلثار التنموية لبـراءات االختراع محفِّ

ُمعرِقلـة؟ نجـد أّن الوضع الحالي في بالدنا العربية يشـير إلى أنّها ُمعرِقلة. فنحن بالد تَسـتورِد 

التكنولوجيـا بدالً من إنتاجها، وكذلك نفتقد للتدابير والقواعد الُملزِمة للشـركات األجنبية المالِكة 

للتكنولوجيـا على النقل األمثل للتكنولوجيـا من خالل نْقل المعرفة الفّنيـة وتدريب الكوادر، بل 

تكتفي مثل هذه الشـركات بتوفير الُمنتجات الَمحميَّة بموجب البراءة في األسواق المحلّية. ويجب 

ل حتّى اآلن  السـعي السـتغالل المرونات التي يمنحها نظام البراءات، فعلى سبيل المثال لم تُسجَّ

حالة واحدة للترخيص اإلجباري في مجال صناعة الدواء، على الرّغم من انتشـار بعض األمراض 

الُمزمنة التي تشـكِّل خطراً على الصّحة العاّمة والتي تتحّكم الشـركات المالِكة في أسـعار الدواء 

الخاّص بها في الوقت عينه. بالتالي، نأمل أن تبذل الحكومات جهودها في رعاية الُمبتِكرين حتّى 

نُصبح من الدول الُمنِتجة للتكنولوجيا، وتحقيقاً للتنمية االقتصادية والمضّي نحو مستقبل أفضل.

10 - الخالصة 

ه الدول العربية نحو اقتصاد المعرفة ومحاوالتها اللّحاق  مّما ال شّك فيه هو أنّنا في ظّل توجُّ

بركب التنمية التكنولوجية بغية تحقيق نمّو اقتصادي ُمسـتدام يسـاعد في تحقيق حياة كريمة 

وعدالـة اجتماعية للشـعوب العربية، تـزداد أهّمية حماية حقـوق الملكيّة الفكريـة وتَْهِيئة بيئة 

عة للبحوث واالبتكار واالسـتثمار واالسـتعداد التاّم ألجياٍل جديدة من ثورات تكنولوجية  مشـجِّ

متالحقة سوف يكون فيها للذكاء االصطناعي وُمعالجة البيانات الكبيرة وإنترنت األشياء وهندَسة 

الجينات َدور كبير.

وعليه يجب التركيز على وْضع سياسـات للملكيّـة الفكرية في البلدان العربية تخُدم أهدافها 

التنموية، وتحمي مصالحها االقتصاديـة، وتصون ثرواتها وتراثها وثقافتها وتاريخها، حيث إّن 

كّل تفريط في التراث والثقافة يتبعه تفريٌط في التاريخ؛ وكّل تفريٍط في التاريخ سيتبعه يوماً ما 

تفريٌط في الجغرافيا َحكماً. وفي الوقت نفسه، تُراعي هذه السياسات احترام القوانين واالتّفاقيات 

عة لالسـتثمار  الدوليّة ذات الصلة باحترام حقوق الملكيّة الفكرية، وذلك بهدف خلْق بيئة مشـجِّ

واسـتقطاب استثمارات، وهي ُمعاَدلة صعبة خاّصة، وتوزان يصعب تحقيقه في ظّل عدم وجود 

رؤية اسـتراتيجية وسياسـات ملكيّة فكرية دقيقة في معظم الدول العربية؛ تكشـف مؤّشـرات 

الملكيّة الفكرية أّن الدول العربية ليس لها نصيٌب كبير فى براءات االختراع على الّرغم من تنّوع 

مصادرها الطبيعيـة والتراثية والثقافية. لكْن، هناك بارقة أمل، ولعّل النموذج التركي هو الحافز 

لة في كّل العالَم العربي، وتحتّل الَمرتبة  ل تركيا وحدها ضعف عدد البراءات المسـجَّ حيث تسـجِّ

لة. إنّها  الرابعة عالميّاً بعد الصين واالتّحاد األوروبي وأميركا في عدد العالمات التجارية المسـجَّ

مؤّشـرات تعكس النمّو االقتصادي والصناعي والتجاري في الدولة. وبناًء على العرض السـابق 

ألهّم عناصر الملكيّة الفكرية وبعض التجارب المستفادة نوصي باآلتي:

الحرْص على نْشـر ثقافة حماية حقوق الملكيّة الفكرية مـن خالل االهتمام بإدراج مناهج  1-

ـطة خاّصة بحماية حقـوق الملكيّة الفكرية في مراحل التعليم المختلفة، ومن  تعليمية مبسَّ

يجب التركيز على 
وضع سياسات 
للملكّية الفكرّية 

في البلدان 
العربية تخدم 

أهدافها التنموّية 
وتحمي مصالحها 

االقتصادّية 
وتصون ثرواتها 
وتراثها وثقافتها 
وتاريخها، فكّل 

تفريط في التراث 
والثقافة، يتبعه 

تفريط في التاريخ، 
وكّل تفريط في 
التاريخ، سيتبعه 
يومًا تفريط في 
ً الجغرافيا ُحكما
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خالل برامج ُمبتَكرة تُسـاعد على نْشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في المجتمعات 

العربيـة، بما فـي ذلك الملكيّة الفكريـة، وبالتوازي يتّم البدء في إنشـاء أكاديميّات وطنية 

للملكيّة الفكرية.

وْضع سياسـات واضحـة للملكيّـة الفكرية فـي الجامعـات والمراكز والمعاهـد البحثية،  2-

وُمسـاعدة الشركات الصغيرة والمتوّسـطة على وْضع استراتيجيّات لحماية حقوق الملكيّة 

الفكرية الخاّصة بها، والتي تُسـاعد في النمّو االقتصادي لهذه الشركات وتعمل على زيادة 

رأس مالها.  

االهتمام بِحماية الَموارِد الوراثية والَمعارف التقليدية والفولكلور والتراث. بحيث يعكس هذا  3-

االهتمام  حضور الدولة وحفاظها على تراثها الثقافي، والتحكُّم في اسـتغالله، وخصوصاً 

االستغالل التجاري.

يجـب أن تسـعى حكومات الدول العربية إلى االسـتفادة من نصـوص اتفاقيّة التربس في  4-

ضـوء أهـداف االتفاقيّة الوارِدة في المـاّدة )7( منها، والحرص على أهّمية االسـتفادة من 

نتها أحكام هذه االتفاقيّة بما يتناسـب مع األوضاع االقتصادية  أوجـه المرونات التـي تضمَّ

والصّحية للدول.

حـرْص حكومات الدول علـى وْضع تدابير كافية للتصّدي لظاهـرة انتهاك حقوق أصحاب  5-

الملكيّة الفكرية، ووْضع قواعد ُمالئِمة إلنفاذ قوانين ِحماية حقوق الملكيّة الفكرية. 

 إنشـاء َمكاتب لدْعـم االبتكار ونقاط فرعية لَمكاتب البراءات في مؤّسسـات البحث الِعلمي -6 

العربية توفِّر الدعم الفّني في مجال الملكيّة الفكرية، وتُساِعد الباحثين في صياغة البراءات 

م للحصول على البراءات.  والتقدُّ

إّن جهـات حماية األشـكال الُمختلفـة من الملكيّة الفكريـة في العالَم العربـي مثل براءات  7-

ف، والتصميمـات الصناعيـة، والبيانات  االختـراع، والعالمـات التجاريـة، وحقوق المؤلِـّ

الجغرافيـة، واألصناف النباتية، متعّددة وتتبَع جهات مختلفة. وفي معظم األحيان ال يكون 

هناك  تنسـيق أو سياسـات موّحدة بين هذه الجهات، ما يُضِعف منظومة الملكيّة الفكرية؛ 

بحيـث يؤّدي هذا الخلل في المنظومة إلى تدنٍّ في المؤّشـرات العالَمية وانتشـار االحتكار 

وانتهاك الحقوق، وهذا يسـتلزم إنشاء كيان موّحد للمنظومة الفكرية، حتّى وإن كان هناك 

صعوبة في جْمع هذه الكيانات عضويّاً. إذ يتوّجب على األقّل الُمبادرة تنظيميّاً وإداريّاً. 

عـدم االنصيـاع وراء بريـق الترتيب العالَمي في بعـض المؤّشـرات، أو االنصياع لضغوط  8-

الشـركات الكبيـرة واإلفراط فـي إصدار براءات اختـراع ضعيفة بغية زيادة عـدد البراءات 

أو تشـجيع االسـتثمار في مقابل اإلضـرار بمصلحة الوطن وممتلكاتـه وصّحة المواطنين 

واستغالل ثرواته الطبيعية وإرثه الوراثي والثقافي والحضاري.

ضـرورة االهتمـام وتوّخي الَحـذر والدقّة عنـد توقيع أّي اتّفاقيـات ثُنائيّة للتجـارة الحرّة  9-

واإلعفـاءات الجمركيّـة وغيـر ذلك مـن االتّفاقيات، ويجـب أن يكون الُعلمـاء والمختّصين 

مـن ضمن أعضاء الوفـود الحكومية الُمفاِوضة، فإذا كّنا نتحّدث عـن اقتصاد معرفة ونْقل 

تكنولوجيا، فإّن األمر هو في الَمقام األّول ِعلمّي، ثّم تجارّي، واقتصادّي، وسياسّي.

تبّنـي الدول العربية ُمباَدرة حقوق الحضارة )اآلثار( لتُصبح إحدى ُصور الِملكيّة الفكرية،  10-

وتشـجيع تسـجيل األعمال األدبية والفّنية واالبتكارات التي تحفظ الهويّـة العربية عموماً 

والتراث الفلسـطيني خصوصاً وتوثِّقهما، بدءاً من الزّي والنقـوش والفولكلور وكّل ما هو 

قابل للتسجيل حاليّاً، لربّما نكون بذلك قد تركنا وثائق تُساِعد أجياالً قاِدمة في التّفاُوض.

في معظم األحيان 
ال يكون هناك 

تنسيق أو سياسات 
دة بين ِجهات  موحَّ

حماية األشكال 
الُمختلفة من 

الملكّية الفكرّية 
في الوطن 

العربّي مثل: 
براءات االختراع، 

العالمات التجارّية، 
حقوق المؤلِّف، 

التصميمات 
الصناعّية... إلخ، 

ما ُيضعف منظومة 
الملكّية الفكرّية 
نفسها، ويؤّدي 

هذا الخلل فيها إلى 
تدنٍّ في المؤّشرات 
العالمّية وانتشار 
االحتكار وانتهاك 

الحقوق
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آلّيات بناء اقتصاد 
المعرفة

بناء الشراكات والُكتل الحرجة

قراءة في التعاون الِعلمّي العربّي األوروبّي 

د. جواد الخّراز
رئيس األبحاث في مركز الشرق األوسط ألبحاث التحلية – الَمغرب

يُعتبر إسـهام الدول العربية في البحث الِعلمـي والتطوير التكنولوجي متواضعاً مقارنًة ببقيّة 

دول العالَم. ففي العاَمين الماضيَين، شـكَّلت دول المنطقـة 2.5 % فقط من النفقات العالَمية في 

مجـال البحـث والتطوير، في حين شـكَّلت الواليات المتّحـدة وأوروبا وآسـيا ُمجتمعًة 90 % من 

اإلجمالي. بشكٍل عاّم، وبغّض النَّظر عن مجال االهتمام، فإنّه من غير الِحكمة أن نشير إلى المنطقة 

العربية باعتبارها كتلة ُمتجانِسة. وهذا ال يستثني مجال إنتاج المعرفة الِعلميّة، حيث هناك تبايُنات 

كبيرة في المنطقة الجغرافية بين المشـرق والمغـرب ودول الخليج العربي. وعلى الّرغم من النمّو 

اإليجابـي العاّم في تمويل العلوم، لم تحقِّـق الدول العربية نجاحاً كبيراً في إدماج مجتمع األعمال 

في برامجها البحثيّة واإلنمائية. ونتيجة لذلك، فقد ولَّد ذلك مناخاً من انعدام الثقة بين األكاديميّين 

والعاِمليـن فـي القطاعات الصناعية والتجارية، ما يُضّر كال الطرفَيـن. ويتواصل هذا االتّجاه على 

الّرغم من إقرار »االستراتيجيّة العربيّة للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار«1 في كانون األّول ) ديسمبر( 

2016 من ِقبل المجلس الوزاري العربي للتعليم العالي والبحث الِعلمي في مؤتمر الرياض، بهدف 

زيادة ُمشـاَركة القطاع الخاّص في تجسير هذه الفجوة. وعلى الّرغم من تبّنيها وما يعني ذلك من 

التـزاٍم َمبدئي بتوصياتها، فإنّه ال زال هناك تبايُن بين الدول العربية من حيث درجة نْضج قدراتها 

الِعلميّة والتكنولوجية و تطّورها، سـواء على المسـتويات التقنيّة أو المؤّسسـاتية والتشريعية أو 

التنفيذية على أرض الواقع. إّن أحد أسـباب فشل سياسـات البحث الِعلمي والتكنولوجي واالبتكار 

في الدول العربية بحسـب تقرير اليونسـكو لعام 2016 2 هو عدم القدرة على االستفادة من إنتاج 

الَمعرفة بصورة فّعالة أو إضافة قيمة للخدمات واإلنتاج بسـبب التركيز على تطوير أنشطة البحث 

من دون إشـراك مجتمع األعمال والصناعة، فضالً عن إهمال ترجمـة ُمخرجات البحث الِعلمي إلى 

أشكاٍل أخرى كتقديم المشورة بشأن السياسات واألنشطة العاّمة3. ولكّن ذلك لم يمَنع من أن تتميّز 

بعـض الـدول العربية في تعاونها الِعلمي في بعض المجاالت، مـا يُعطينا بصيص أمل في أن يتّم 

التعاون والتّبادل بين هذه الدول لالستفادة واالستثمار.

مـن جهة أخـرى، وعلى الّرغـم من مرور عقـود على برامـج التعاون الثنائـي واإلقليمي 

بيـن الدول العربية و نظيراتهـا األوروبية وفي الدول المتقّدمة، إاّل أنّنـا ال نلمس أثراً واضحاً 

1 http://www.alecso.org/newsite/201624-56-07-06-04-.html.

2 http://www.alecso.org/newsite/pdf/201602241141.pdf .

ساري حنفي ووريغاس أرفانيتس، البحث العربّي ومجتمع المعرفة: رؤية نقديّة جديدة، 2015. ُمتاح على:  3

https//:staff.aub.edu.lb~/sh41/files_2015/Mustaqbal_al-Arabi.pdf.
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وملموسـاً على المسـتويات االقتصادية واالجتماعية في الدول العربية؛ وهو األمر الذي يقود 

إلـى التسـاؤل عن مدى جدوى مثل هذه البرامج في غيـاب رؤى واضحة من الجانب العربي، 

وكذلك عّما إذا لم تكن الدول العربية تنساق في هذه البَرامج وتَنخرُط فيها استجابًة لحاجيّات 

السـوق األوروبية والشـركات ومراكز البحـث الدولية أكثر مـن اسـتجابتها لحاجيّات الدول 

العربية وأولويّاتها.

سـنتطرُّق في هـذه الورقة بدايًة ألنماط التعـاون العربي مع الـدول األوروبية نظراً لحجمه 

وتأثيره، من خالل عرض التعاون اإلقليمي والثّنائي؛ ثّم نَعرض ألوجه التعاون العربي- العربي، 

والعربي- الدولي، وأهّم نقاط القّوة والضعف، فضالً عن برامج التعاون األوروبيّة الُمتاحة عربيّاً، 

والتـي تتيح فرصاً كبيـرة للباحثين والمؤّسسـات البحثيّة العربية. ونتطـرّق بعدها إلى الُفرص 

الُمتاحة النطالقة ِعلمية عربية، قبل أن نختم ببعض التوصيات.

1 - أنماط التعاون العربّي مع الدول األوروبّية

تسعى الدول العربية إلى دعم البحث الِعلمي الجامعي ليقوم بَدوره الِفعلّي في تْنمية المجتمع 

واالقتصاد. وألجل ذلك، تعمل المؤّسسات الجامعية، من خالل االنفتاح على الجامعات األوروبية 

ودْعم التعاون والتباُدل معها، على االسـتفادة من تجاربها فـي تطبيق المعايير الدولية الحديثة 

في التعليم العالي.

المستوى اإلقليمّي

اتّفقت 7 دول عربية وأوروبية شاَركت في المؤتمر العربي األوروبي للتعليم الجامعي الذي 

انعقـد في مصر في العام 2015 بحضور ممثّلين عن جامعات ِمن البحرين ومصر والسـودان 

وعمان وإيطاليا وإسـبانيا وألمانيا على حتميّة التواصل وتباُدل الخبرات بين الجامعات العربية 

واألوروبيـة من أجل تطويـر منظومة التعليم الجامعـي ودْعم البحث الِعلمـي، وذلك عبر دْعم 

البعثات الُمشـترَكة بين الدول الُمشارِكة. ومن شـأن تنفيذ ذلك تحسين أداء الجامعات العربية، 

دة جـرى تطبيقها في الجامعـات األوروبية،  وذلـك من خالل التركيز علـى معايير جودة محدَّ

وكانـت بمثابـة نقطة االنطـالق للتطوير والتحديـث ولتخريج طالِب جامعـي يُواكِب أحدث ما 

وصلت إليه منظومة التعليم في أوروبا، من دون الحاجة إلى السـفر للدراسـة. ومن أهّم األمثلة 

علـى تنفيـذ مقّررات ذلك المؤتمر، ثّمـة تجربة التعاون الجامعي المصـري األلماني الذي أَنتج 

مشاريع عّدة من بينها فرع جامعة برلين التقنيّة القائم في محافظة البحر األحمر، والذي يُعتبر 

إحـدى أهّم المؤّسسـات التي تُسـِهم في دْعم التبـاُدل الِعلمي بين مصر وألمانيا بالمشـروعات 

البحثيّة الُمشترَكة4.

كمـا  تّم التأكيد فـي المؤتمر العربي- األوروبي الرابع للتعليم العالـي5 الُمنعقد في الرباط 

فـي نيسـان)أبريل( 2017 على تكثيف التباُدل الِعلمي بين مؤّسسـات التعليـم العالي العربيّة 

ونظيراتهـا الغربيّة من أجل فتْح آفاٍق أمام األكاديميّين والباحثين العرب لالسـتفادة من التقّدم 

والتطـور اللَّذين بَلغتهما الجامعات األوروبية؛ إذ يسـاعدهم ذلك على االسـتعانة بهذه التجارب 

صحيفة العرب، 20 / 10 / 2015، ُمتاح على:  4

http//:www.alarab.co.uk?/id.64379= 

5 http://scholar.um5.ac.ma/aeche4/home. 

على الّرغم من 
النمّو اإليجابّي 
العاّم في تمويل 
ق  العلوم، لم تحقِّ

الدول العربّية 
نجاحًا كبيرًا في 
إدماج ُمجتمع 

األعمال في 
َبرامجها البحثّية 

واإلنمائّية، 
ونتيجة لذلك، فقد 
وّلد األمر مناخًا 
من انعدام الثقة 
بين األكاديمّيين 
والعاملين في 

القطاعات 
الصناعّية 

والتجارّية، ما يضّر 
بكال الطرَفين



403مؤّسسة الفكــر العربـي

بع
لرا

ل ا
ص

لف
ا

آلّيات بناء اقتصاد 
المعرفة

واالسـتئناس بها في وْضع اسـتراتيجيّات لتطوير بَرامج التعليم والبحث الِعلمي في جامعاتهم. 

وتّم االتّفاق على  النفاذ المفتوح )open access( كأحد أهّم مجاالت التعاون و تباُدل الخبرات. 

كما تّمت الدعوة إلى خلْق منّصات بحثيّة يسـتفيد منها شـباب الباحثين العرب، وإعطاء المزيد 

عم لألبحاث في العلوم االجتماعية واإلنسـانية التي تتطرّق إلـى تحّديات عالَميّة كالمياه  مـن الدَّ

والطّاقة، وتشـجيع العلوم ُمتعّددة االختصاصات والتعليم المفتوح، والتعليم عن بعد، والرَّقَْمنة 

مـن أجل فُرِص تعـاوٍن إقليمّي أكبر. ومن أهّم ُمسـتخلصات هذا المؤتمر توصيـاٌت رُِفعت إلى 

وزراء الـدول األعضـاء العرب واألوروبيّين والمفّوضية األوروبية الذيـن اجتمعوا في مالطا في 

أيّـار )مايـو( 2017، وركَّزت علـى: وْضع جداول أعمال ُمشـترَكة وتَخصيص الَمـوارِد الكافية 

ألبحـاٍث متعـّددة األطراف مثل البرنامَجيـن الواعَدين: بريما و بلوميد، علـى أن ننتظر العاَمين 

م أداءهما وأثرهما على الـدول العربية، وتدريب الباحثين فـي مراحلهم المبّكرة  القادَميـن لنقيِـّ

بنـاًء على مبادئ سـالزبورغ ومبـادئ تدريب الدكتـوراه الُمبتَكـرة، والنَّظر في اتّخـاذ تدابير 

تكميليّـة لتعزيز الِملكيّة والُمشـاَركة الفّعالة وضمانها، من خالل إنشـاء هيـاكل لتعلّم األقران 

وتباُدل الُممارسـات الجيّدة على مستوى الحكومات ورؤسـاء الجامعات، وتعزيز النَّهج ُمتعّدد 

التخّصصات القادر على التصّدي بصورة متّسـقة للجوانِب االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

والقانونية واألخالقية6.

المستوى الثُّنائّي

هناك أمثلة متعّددة على التعاون الثنائي بين الدول العربية ونظيراتها األوروبية، نسـوق في 

ما يلي بعضها:

وقَّعت الجزائر مذكّرة تفاُهم مع االتّحاد األوروبي في مجال الطّاقة في تّموز )يوليو( 2013. 

وتتضّمن المذكّرة أَوجه التعاون كلّها في مجاالت الطّاقات التقليدية والمتجّددة، وكذلك الصناعة 

في قطاع الطّاقة ونْقل التقنيّة، كما تتحّدث عن تأمين تزويد أوروبا بالطّاقة. ويُنتظر أن تُسـِهم 

المذكّـرة في زيادة االسـتثمارات األوروبية في مجال الطّاقة الجزائرية. من شـأن هذه االتّفاقية 

اإلسـهام في تطوير كفـاءة الكوادر الجزائرية في مجاالت الطّاقة وتوطيـن الخبرات والتقنيّات، 

والسيّما في مجال الطّاقات المتجّددة.

من جهة أخرى هناك َشـراكة بين المغرب وإسـبانيا في ظّل اتّفاقات موقَّعة من خالل معهد 

بحـوث الطّاقة الشمسـيّة والطّاقات الُمتجـّددة )معهد البحث فـي الطّاقة الشمسـيّة والطّاقات 

الُمتجّددة  – IRESEN( مع شـركاء صناعيّيـن وِعلميّين. وتقوم »إيريزين« بتمويل البحوث في 

مجال الطّاقة المتجّددة. وفي هذا الِمضمار يجب اإلشارة إلى أّن المغرب استفاد كثيراً من الخبرات 

والتجارب اإلسـبانية من خالل مشاريع شتّى شـملت مشاريع وحدات تحلية مياه مغّذاة بالطّاقة 

الشمسـيّة في بعض المناطق القروية كالمشـروع األوروبي الناجح أديـرا )أديرا، برنامج ميدا- 

ميـاه 2003-2007(7، والتـي كان لها أثٌر ملموس في توفير مياه صالِحة للشـرب لقرى نائية.  

تحصـل تونس على دعٍم مالِّي من االتّحـاد األوروبي، بخاّصة من »اآلليّة األوروبيّة للجوار«، كما 

إعالن الرباط 2017. ُمتاح على:  6

http//:www.uni-med.net/wp-content/uploads/05/2017/aeche-4-rabat-statement.28-04-2017-pdf 

مشروع أديرا، برنامج ميدا- مياه:  7

http//:www.emwis.org/initiatives/medaeau/fol719001/fol121532.

عقود بحالها مرّت 
على َبرامج التعاون 
الثنائّي واإلقليمّي 
بين الدول العربّية 

ونظيراتها 
األوروبّية، إّل أّننا 
ل نلمس لذلك أثرًا 
واضحًا وَملموسًا 
على المستويات 

القتصادّية 
والجتماعّية في 
الدول العربّية، 

األمر الذي يقود 
إلى التساؤل عن 
مدى جدوى مثل 
هذه الَبرامج في 

غياب رؤًى واِضحة 
من الجانب العربّي
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أصبحت تونس الدولة العربية الوحيدة التي يحّق لها الُمشـاَركة في المشـاريع البحثيّة لبرنامج 

أفق 2020 كشـريك رئيس. وَمَنح االتّحاد األوروبـي، لعاَمْي 2017-2018، دعماً إضافيّاً بقيمة 

10 ماليين يورو لتونس في إطار برنامج »إيراسموس بالس« من أجل زيادة نسبة تباُدل الطاّلب 

واألُطر الجامعية بين تونس وأوروبا. وسـيُمكِّن هذا التمويل حوالى 1200 طالِب وكادٍر جامعي 

أوروبيّيـن وتونسـيّين من الدراسـة والتكوين والتدريس فـي الخارج. يُضاف هـذا إلى المعّدل 

السـنوي للطاّلب واألُطر الجامعية السـتّمئة واألربعين )640( الذين سـبق لهم أن استفادوا من 

عم في إطار الميزانية السـنوية لبرنامج »إيراسـموس بالس« الذي تستفيد منه تونس وتسعة  الدَّ

بلدان أخرى في المنطقة.  

في فلسـطين، تّم توقيع َشـراكة بين الجامعـات الهولندية والفلسـطينية من خالل برنامج 

»بادوكـو« في العـام 2013 ، ويضـّم 5 جامعات فلسـطينية، و5 جامعات هولنديـة، بتمويٍل 

هولندّي بلغ في مرحلته األولى 1.3 مليون يورو لسـنتَين. وال زال هذا البرنامج سـارياً ويُسِهم 

فـي تطوير مشـاريع بحثية توفِّر حلوالً واقعية لمشـكالت شـّح المياه وجودتهـا في األراضي 

.)PADUCO8( الفلسطينية

وفـي إطـار اتّفاقية التعاون فـي مجاالت العلـوم والتكنولوجيا بين كلٍّ مـن مصر واالتّحاد 

 )RDI -2( 9األوروبـي، تّم توقيع اتّفاقية المرحلـة الثانية من برنامج البحوث والتنمية واالبتكار

بتمويـٍل قدره 20 مليون يورو للفترة من 2011 - 2015، بهدف تطوير منظومة البحث الِعلمي 

واالبتكار واإلسهام في تعزيز النمّو االقتصادي وزيادة القدرة التنافسية لمصر. وقد عزَّز هذا من 

األداء الِعلمي في مصر من خالل عدد المنشورات البحثيّة في تلك الفترة والمشاريع التي انخرط 

فيها الباحثون المصريّون. 

 وفي كانون األّول ) ديسمبر( 2017 وقَّعت قطر، من خالل مكتبة قطر الوطنية، على مذكّرة 

د إطاراً عاّماً إلثراء العمل البحثي الُمشـترَك والتعاون  تفاُهم مع المكتبة الوطنية الفرنسـية، تحدِّ

في المجاالت الِعلميّة والتقنية والثقافية وتْهيئَة الكفاءات الَقطَريّة.

ليسـت هناك استراتيجيّة ُموّحدة للدول العربية في اتّفاقيّاتها الثّنائيّة مع االتّحاد األوروبي 

وُدولـه، وهذا يبدو جليّاً من خالل اختالف أنماط التعاون الثّنائي وتأثيره، والفئة أو الِقطاعات 

الُمسـتهَدفة منـه. كمـا أّن جدوى هذا التعـاون الثّنائي وأثـره في تطوير منظومـات البحوث 

واالبتكار العربية ما زالت تحيطه الكثير من الشكوك ويحتاج إلى تقييم َموضوعي من األطراف 

الُمساِهمة فيه.

2 - أنماط التعاون العربّي – العربّي والعربّي - الدولّي 

التعاون العربّي - العربّي

وقَّعـت الـدول العربية عدداً مـن االتّفاقات الثّنائيـة في ما بينها للتعاون فـي مجال البحث 

الِعلمـّي والتطويـر التكنولوجي. كما أّن هناك برامج تعاون أفرزتهـا التكتاّلت العربية اإلقليمية 

8 https://www.dutchwatersector.com/solutions/projects/312-palestinian-dutch-academic-

cooperation-program-on-water-paduco.html.  

9 http://www.rdi.eg.net/AboutRDI.  

اّتفقت سبع دول 
عربّية وأوروبّية 

شاركت في 
المؤتمر العربّي – 
األوروبّي للتعليم 

الجامعّي الذي 
انعقد في مصر في 

العام 2015 على 
حتمّية التواصل 
وتباُدل الخبرات 
بين الجامعات 

العربّية واألوروبّية 
من أجل تطوير 
منظومة التعليم 
الجامعّي وَدعم 
البحث العلمّي
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كمجلـس التعاون الخليجـي و اتّحاد المغرب العربي ومجموعة اإلسـكوا، فضـاًل عن تلك التي 

ترعاهـا جامعـة الدول العربية. بيد أّن أثر هذا النمط من التعاون لم ينعكس بالشـكل المطلوب 

على التنمية االقتصادية واالجتماعية في هذه البلدان. نسـوق على سـبيل المثال آخر االتّفاقيات 

الموقَّعة: 

- اتّفاقيـة تعزيز التعاون في مجال  التعليم العالي والبحث الِعلمي الموقَّعة بين الجزائر 	

واإلمارات العربية المتّحدة في شـهر تشـرين األّول )أكتوبر( 2017 10، والتي تنّص على تكثيف 

الزيارات الِعلميّة واإلقامات التربوية للخبراء واألساتذة من َمرتبة األستاذيّة في جامعات البلَدين، 

وتمكين  طَلبة ما بعد التدرُّج واألسـاتذة من الُمشـاَركة في مختلف الُملتقيات والندوات المنظَّمة 

على مستوى جامعات البلَدين.

- االتّفاقيـة الموقَّعـة بيـن قطـر وفلسـطين في تشـرين الثانـي )نوفمبـر( 2017 11،  	

والتـي تنـّص على تعزيز التعاون في مجـال التربية والتعليم العالي، بما يشـمل البحث الِعلمي 

والتكنولوجيـا، مـن خالل تباُدل زيارات الوفود من مسـؤولي إدارة التعليم العالي وأعضاء هيئة 

التدريـس والباحثين فـي الجامعات ومراكز األبحـاث، وتباُدل المعلومـات والخبرات واألبحاث 

والدراسـات في مجاالت اسـتخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير الوسـائط التعليميّة في مجال 

التعليـم العالي، وتنظيم الندوات والُمحاضـرات حول البرامج التعليميـة والموضوعات البحثيّة 

المتقّدمة، وإجراء األبحاث الِعلميّة الُمشترَكة بين مؤّسسات التعليم العالي. 

وتميل البلدان العربية إلى التعاون المحدود مع المؤّسسـات البحثيّة األخرى داخل المنطقة. 

غيـر أّن هذا االتّجاه يُمكن أن يتغيّر بسـبب االفتتـاح األخير في األردن، للضوء السـنكروترونّي 

للعلوم والتطبيقات التجريبيّة في الشرق األوسط )سيزام(. وهو مرفق ذو مستوى عالَمي يرتِكز 

على الُجسـيمات، ويجمع جنباً إلى جنب دوالً عديدة من بينها األردن وإيران وإسـرائيل وقبرص 

ومصر وتركيا وفلسطين كجزء من اتّحاد ِعلمّي. 

فـي المحّصلـة،  فإّن التعاون العربـي- العربي في مجال البحث الِعلمـي يُمكن أن يكون 

ُمثمـراً جـّداً إذا مـا اعتمد على تكامـٍل بين الدول العربية بحسـب مجاالت تميّزهـا الِعلميّة أو 

مجاالت األولويّة من حيث االستثمارات )أنظر الجدول رقم 1(. كما أنّه من المفيد اإلشارة إلى 

أّن الدول العربية اعتادت توقيع عشرات اتّفاقيّات التعاون وتباُدل الخبرات في مجالَي التعليم 

العالـي والبحـث الِعلمي أثناء المؤتمـرات اإلقليميّة أو زيارات المسـؤولين، من دون االهتمام 

بوْضعهـا َموضع التنفيذ أو اعتماد آليّات التنسـيق الُموِجبة. ولعّل أبـرز ما يدّل على اإلخفاق 

العربي، هو العجز العربي عن إيجاد آليّة مقبولة لُمعاَدلة الشـهادات الجامعية وتسهيل حركة 

الطَّلَبة العرب وانتقالهم. 

10 http://ar.aps.dz/sante-science-technologie/4867239-23-11-19-10-2017-. 

11 https://www.alaraby.co.uk/society/201714/11//%D981%%D984%%D8%B3

%D8%B7%D98%A%D986-%%D988%%D982%%D8%B7%D8%B1-%D8%AA

%D988%%D982%%D8%B9%D8%A7%D986-%%D8%A3%D988%%D984-%

%D8%A7%D8%AA%D981%%D8%A7%D982%%D98%A%D8%A9-

%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D988%%D986-%%D981%%D98%A-

%D985%%D8%AC%D8%A7%D984-%%D8%A7%D984%%D8%AA%D8%B9%D984%%D9

8%A%D985%. 

تجربة التعاون 
الجامعّي المصرّي 
– األلمانّي، أنتجت 
مشروعات عّدة، 
من بينها فرع 
جامعة برلين 

التقنّية، القائم في 
محافظة البحر 
األحمر، والذي 

ُيعتبر إحدى أهّم 
المؤّسسات التي 
ُتسهم في دْعم 
التباُدل الِعلمّي 

بين مصر وألمانيا 
بالمشروعات 

البحثّية الُمشتَركة
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مجال الصدارة والستثمار الدول العربّية

مجال اإللكترونيّات تونس والَمملكة العربيّة السعوديّة

تقنيّات الفضاء والطّاقات المتجّددة اإلمارات

الطّاقة الكهرمائيّة الَمغرب

الطّاقة الشمسيّة الجزائر واألردن والمغرب وتونس

الطّاقة الريحيّة مصر والمغرب وتونس

الكتلة الحيويّة الَمغرب والسودان

إّن غياب الَمأَسسـة والتمويل في أنشطة التعاون العربي في مجال التعليم العالي قد يؤّديان 

إلـى زيادة االنفالت والفوضى في أنظمة التعليم القائمة في الدول العربية، لذلك ال بّد من العمل 

على تحقيق نَوٍع من االنسـجام والتناغم شـبيه بمساَري بولونيا ولشبونة األوروبيّتَين، وهذا من 

شـأنه تحقيق فضاء عربّي متألِّق وناشـٍط في قطاع التعليم العالـي وعالقته بالبحوث واالبتكار 

وخدمة المجتمع. 

التعاون العربّي- الدولّي

َدَرج الباحثون والمؤّسسـات البحثيّة العربية على التعاون مع نُظرائهم في ُدول العالَم تحت 

إطار اتّفاقيات ثنائيّة أو برامج تعاون دولية. ونذكر على سـبيل المثال التعاون الِعلمي الصيني- 

العربي في مجاالت التكنولوجيا الفائقة التي تشمل الطّاقة النوويّة والفضاء واألقمار االصطناعية 

والطّاقـات المتجّددة. وهناك 19 اتّفاقية للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين مؤّسسـات 

بحثيّـة وجامعات وشـركات من الصين ومصر والمغرب واإلمـارات العربيّة المتّحدة وغيرها من 

الـدول العربية12. لكْن، بغّض النظر عن عدِد هذه االتّفاقيات ومدى تأثيرها التنموي على البلدان 

العربيـة، كانـت هناك دعـوات من كلِّ حدب وصوب للـدول العربية لدخول ما يُسـّمى باقتصاد 

 Transforming( 2013 المعرفـة، وهـذا ما ألمح إليه تقرير البنك الدولي الذي صدر فـي العام

Arab Economics 2013(. وقـد اهتّمت الدول العربية فعالً بتأسـيس أنظمة ابتكار و َمراصد 

ـد اقتصاد معلومات يتبادل المؤّشـرات أكثر منه اقتصاد معرفة  بحث وطنيّة، لكّنها صارت تجسِّ

يَسـتخدُمها ويُنِتج منهـا معلومات جديدة. و يبدو من نتائج تقرير اليونسـكو للعلوم األخير أّن 

الباحثيـن والمؤّسسـات البحثيّة في ُدول المغـرب والجزائر وتونس وموريتانيا وسـوريا تميل 

إلـى التعاون مع نظيراتها في فرنسـا في المقـام األّول وبعدها مع ُدول أخرى كإسـبانيا، بينما 

تحتـّل الواليات المتّحدة األميركية الَمقام األّول في حالِة ُدوٍل كاألردن والكويت ولبنان وسـلطنة 

ُعمان وقطر واإلمارات العربيّة المتّحدة. وتتعاون الجهات البحثيّة في مصر في المقام األّول مع 

12 http://arabic.news.cn/201707/09-/c_136591255.htm. 

ثّمة شراكة بين 
المغرب وإسبانيا 
في ظّل اّتفاقات 

موّقعة، من خالل 
معهد بحوث 

الّطاقة الشمسّية 
والّطاقات 
المتجّددة 

IRESEN. وفي 
هذا اإلطار، ينبغي 

اإلشارة إلى أّن 
المغرب استفاد 

كثيرًا من التجارب 
األلمانّية من 

خالل مشاريع 
شّتى شمل 

بعضها وحدات 
تحلية مياه مغّذاة 
بالّطاقة الشمسّية 
كالمشروع الناجح 

»أديرا«

مجالت الصدارة والستثمار في الدول العربّية بحسب تقرير اليونسكو لعام 2015 جدول رقم 1
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نظيراتها في العربية السعودية متبوعًة بالواليات المتّحدة األميركية وألمانيا وبريطانيا واليابان. 

وقد أصبح الُعلماء الصينيّون أيضاً شـريكاً ُمهّماً للعراق وقطر والَمملَكة العربيّة السـعوديّة في 

السنوات األخيرة، إذ بلَغ عدد المنشورات الِعلميّة الُمشترَكة على سبيل المثال بين الَمملكة العربيّة 

السعوديّة والصين ما بين العاَميْن 2008 و2014 نحو 2469 منشوراً بحثيّا13ً. 

وتتعاون الدول العربية كذلك على المستوى الدولي مع دول كثيرة خاّصة في إطار التزامات 

دوليّة كاتّفاقية المناخ وأهداف التنمية الُمستدامة )التي تغطّي مجموعة واسعة من قضايا التنمية 

الُمستدامة منها: القضاء على الفقر والجوع، وتحسين الصّحة والتعليم، وُمكافَحة تغيّر المناخ(، 

واتّفاقيـة األُمم المتّحدة لُمكافَحـة التصّحر، واتّفاقية األُمم المتّحدة للتنـّوع البيولوجي. وتخوِّل 

هذه االتّفاقيات الدول العربية استنفار باحثيها و خبرائها لتحقيق أهداف التنمية الُمستدامة14.

هنـاك نمط آخـر للتعـاون الدولي يَتبلْـَور من خالل مشـاريع ضخمة في قطاعـات حيويّة 

كالطاقـة والميـاه، والتـي يتّم التعاون مـن خاللها بين القطـاع الحكومّي والخـاّص في الدول 

العربية وشركات دوليّة تملك التكنولوجيا وتطّورها في الميدان. من هنا وجب التركيز على أهّمية 

بناء الشـراكة الفّعالة بين القطاَعين العاّم والخاّص لالسـتفادة من الخبرة بين الشركات الدولية 

والشـركات والمؤّسسـات المحلّية. ويبدو األثر اإليجابي لمثل هذه األنماط في مشـاريع ضخمة 

واسـتراتيجية كمشـروع محطّة ُمعالجة المياه العاِدمة في خربة السمراء في األردن الذي يعمل 

بالطاقة الشمسية ويُعيد اسـتخدام المياه الُمعالَجة في الزراعة بنسبة 100 %، ومشروع تَحلية 

مياه البحر في أغادير في المغرب إلنتاج أكثر من 400 ألف متر مكّعب يوميّاً من المياه الصالحة 

للشرب. ومثل هذه المشاريع ذات البُعد االستراتيجي، والتي توفِّر األمن المائي والطّاقي والغذائي 

يجب أن تكون في صلب أنماط التعاون العربي الدولي لالستفادة من التكنولوجيا ونْقل المعرفة 

دة لقطاعاٍت حيويّة. وحّل مشكالت محدَّ

3 - بَرامج التعاون األوروبّية الُمتاَحة عربّياً

نسرد في ما يلي بعض أهّم برامج البحث الُمشترَكة على المستوى اإلقليمي التي تُشارك فيها 

مجموعة من الدول العربية:

بَرنامج H2020 15 أو أفق 2020 

أطلقـه االتّحـاد األوروبي في العـام 2014 ورََصد لـه ُموازَنة ماليّة مهّمـة بلغت 80 مليار 

يـورو، لكي يغطي األبحاث الِعلميّة حتّى سـنة 2020. ويهدف هـذا البرنامج إلى أن يكون هذا 

االسـتثمار الكبيـر بمثابة عامـِل نمّو لالبتـكار يجلب الجيـل الجديد من الخدمـات والُمنتجات 

الُمبتكـرة ذات القيمة العاليـة ليبقي ذلك على أوروبا في مقّدمة األسـواق العالَمية. ويركِّز جزٌء 

تقرير اليونسكو للعلوم لعام 2016. ُمتاح على:   13

.http//:www.alecso.org/newsite/pdf.201602241141/pdf

التقرير القتصادّي العربّي الموّحد 2016، ُمتاح على:  14

http//:www.amf.org.ae/ar/content%/D8%A7%D984%%D8%AA%D982%%D8%B1%D98%A

%D8%B1%-D8%A7%D984%%D8%A5%D982%%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%

8A%-D8%A7%D984%%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D98%A%-D8%A7%D984%%D985%%D9

88%%D8%AD%D8%AF2016-.

15 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020.  

تونس هي الدولة 
العربّية الوحيدة 

التي يحّق لها 
بالمشاركة في 
المشروعات 

البحثّية لَبرنامج 
»أفق 2020« 
الذي أطلقه 

الّتحاد األوروبّي، 
كشريك رئيس، 

وقد َمَنح الّتحاد 
دعمًا إضافّيًا  
لتونس بقيمة 

10 ماليين يورو 
في إطار َبرنامج 

»إيراسموس 
بالس« بغية زيادة 

نسبة تباُدل الطاّلب 
واألُطر الجامعّية 
بين تونس وأوروبا
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كبير من البرنامج التمويلي على بعض المجاالت الرئيسـة التي يحتاجها المجتمع أو تؤثِّر عليه، 

كالصّحـة والتغيّر المناخي والبيئة والطّاقة. وفيما يخّص التعاون مع العالَم العربي، فإّن الدول 

العربية الُمطلَّة على حوض البحر المتوّسـط تُشـارِك في مجموعة من مشـاريع هذا البرنامج، 

وتُشـارِك تونس كشـريٍك كامل بعد توقيعها على اتّفاقية الشراكة المميَّزة مع االتّحاد األوروبي 

فـي 19 تشـرين الثانـي )نوفمبر( 2012 16، مـا يخوِّل باحثيهـا ومؤّسسـاتها البحثيّة ترّؤس 

مشـاريع بحثيّـة وإدارتها وليس الُمشـاَركة فقط كعضو في المجموعة. لكـْن إذا حاولنا تحليل 

نتائـج هذه المشـاريع وأثرها على التنمية في الدول العربية، نجـد أّن أثرها كان محدوداً خالل  

فترة تنفيذ المشروع، والمؤسف أيضاً سرعة تالشي األثر وُضعف عنصر االستدامة فيها في ظّل 

غياب اسـتراتيجيّة واضحة في الدول العربية السـتثمار ُمخرجات هذه المشاريع وجْعلها تخدم 

برامجها التنموية.

مـن جهة أخرى، كانت هناك قنوات تهدف إلى ربط االتّصال بين هذا البرنامج وُدول الخليج 

في مجال البحث الِعلمي من خالل مشـروع شبكة التعاون الدولية للعلوم والتكنولوجيا واإلبداع 

بيـن االتّحاد األوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي )INCONET - GCC2 (، وهو مشـروع 

ممـوَّل في إطار برنامج أفق 2020. ولكْن، لم يُسـفر هذا البرنامـج عن أكثر من تحديٍد للَمحاور 

الِعلميّة ذات االهتمام الُمشـترَك من طاقة متجّددة، وتَحلية ميـاه البحر، وُمعالَجة المياه العاِدمة 

وإعـادة اسـتخدامها، وتطوير الُمـدن الذكيّة، والعلوم الطبّية والتشـبيك بيـن الباحثين في هذه 

المجاالت من دول الخليج ودول االتّحاد األوروبي.  

ال يُمكـن إخفاء الدور اإليجابي لهذا البرنامج وما سـبقه من برامج خالل فترة زمنيّة طويلة 

)FP4-FP7( في التأسيس ألنماِط تعاون ِعلمي بين مجموعة من الباحثين والمؤّسسات البحثيّة 

العربيـة ونظيراتهـا األوروبية، و مـا وفّرته لهم من َمـوارد ماليّة ومعـّدات وتجهيزات وتباُدل 

زيـارات علميّة وحضور مؤتمرات وورشـات ِعلميّـة دولية وتطوير بعـض الُمخرجات البحثيّة  

وإصدار منشـورات ِعلميّة قيِّمة. إاّل أّن هناك مجموعة من العراقيل التي لم تسـاعد في استفادة 

الجانب العربي بشكٍل أكبر. نذكر من بينها العراقيل اإلدارية )اقتطاع بعض  الجامعات ما يصل 

د لدفْعه كمنحة لطاّلبه الُمشتركين في  إلى 20 % من الحّصة الماليّة للباحث، فرْض سقف محدَّ

المشـروع، وتأخير صرْف حّصته الماليّة ألسباٍب بيروقراطية(، فضالً عن مشكلة الحصول على 

صة والمؤتمرات  التأشـيرة األوروبية التي تحول أحياناً دون حضورهم ورشـات العمل المتخصِّ

الِعلميّـة في الخارج، وعدم توافر اإلمكانيّـات الماليّة في أكثر الجامعات العربيّة لتوفير الَموارد 

ُمسـبقاً لَسـَفر الباحثين  لحضور المؤتمرات الدوليّـة. عالوة على أّن الباحثيـن العرب غالباً ما 

ت هندستها بالكامل في أوروبا، ما يُهمِّش َدورهم ويُحيل  يشاركون بشكٍل ثانوي في مشاريع تمَّ

الشريك العربي إلى الحلقة األضعف، كمتلقٍّ من دون إسهاٍم يُذكر.

هـذا، من دون ذكـر المعّوقات التقنيّة، من ُضعف التجهيـزات والبنية التحتيّة للقيام ببحوث 

تسـتجيب للمعايير الدولية واألوروبيّة، وعدم التزام الجامعـات ومراكز البحوث العربية بتأمين 

استمرار المشروع، محلّياً، بعد انتهائه كما تنّص أبلغ االتّفاقيات في هذا المجال.

العالقات بين االتّحاد األوروبي وتونس 2017:  16

https//:eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/16276/node_16276/ar.

ليست هناك 
استراتيجّية موّحدة 

للدول العربّية 
في اّتفاقّياتها 

الثنائّية مع 
الّتحاد األوروبّي 
ودوله؛ وهذا يبدو 

جلّيًا من خالل 
اختالف أنماط 

التعاون الثنائّي، 
وتأثيره، والفئة 
أو القطاعات 

الُمستهَدفة منه، 
كما أّن جدوى هذا 

التعاون الثنائّي 
وأثره، ما زالت 

تحيطه الكثير من 
الشكوك
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برنامج تمبوس17 

أَطلـق االتّحـاد األوروبـي برنامج تمبـوس 1 في العـام 1990، بهدف تعزيـز التفاُهم بين 

عم  الثقافات وتقوية التعاون في مجال التعليم العالي. وتتمثّل نشـاطاته الرئيسـة في تقديم الدَّ

واإلسـهام في دْعم المشـروعات المتعلّقـة بالبرامج الجامعيّـة وَهيَْكلة المؤّسسـات األكاديمية، 

وذلـك تعزيز التعاون ضمن أوروبا أّوالً ثّم مع دول الشـراكة خارج االتّحاد األوروبي ومن بينها 

الدول العربية الحقاً. ويهدف هذا البرنامج لـــَدعم عمليــّة اإلصــالح االجتماعي واالقتصادي 

والتنميـة في الدول الشـريكة، ويركِّز على تطوير أنظمة التعليم العالـي في هذه الدول و أنماط 

التعاون مع المؤّسسـات األوروبية. وتعتمد أوروبا في تمبوس الطريقة المفتوحة للتنسـيق، من 

خالل إشـراك َمكاتب وطنيّة وخبراء محليّين في وْضع أولويّات المشـروع، والعمل على إصالح 

د تمبوس-4 مثالً على التعاون المؤّسساتي وإصالح األنظمة وتعزيز َدور  التعليم العالي. فقد شدَّ

السـلطات الوطنية في تحديد األولويّات على صعيد المشـاريع الُمشترَكة واإلجراءات التنظيمية 

دة أوروبيّاً، وهي متعلّقة  الُمراِفقة. أّما المشـاريع متعّددة الدول، فتَعتمد األولويّات العاّمة الُمحدَّ

بإصالح البرامج واإلدارة وإصالح التعليم العالي والمجتمع )تطوير العالقة مع الشـركات، مثلّث 

ـص »تمبوس-4« 63 مليون  المعرفـة: التعليـم- األبحاث- االختراع...(. وفي العام 2008، خصَّ

يـورو مـن بينها 14 مليون يورو )22 %( للعالَم العربي، وقد سـاعد البرنامج الدول الشـريكة 

علـى إصـالح أنظمة تعليمها العالي بحسـب مبادئ »عمليّـة بولونيا« التي تهدف إلى إنشـاء ما 

تسـّميه »المنطقة األوروبية للتعليم العالي« والتي أصبحت بمثابة نقطة مرجعيّة للدول األعضاء 

في االتّحاد األوروبي وكذلك للدول الشـريكة. ومّما ال شـّك فيه، هو أّن هذا البرنامج  شكَّل نقطة 

ل  مضيئة   في مسيرة  مؤسسات التعليم العالي العربية و كوادرها و طلبتها، إال أنه ما زال يسجِّ

الكثيـر من المعّوقـات اإلداريّة وعدم االلتـزام بنواتجه، واالنتقائية في تنفيـذ ما يصدر عنه من 

توصيات إصالحيّة، في غياب تصوٍُّر عربي ُمتكامل لِنظاِم تعليٍم عاٍل قاِدر على اسـتلهام أبرز ما 

مته عمليّة بولونيا األوروبية واستيعابه. قدَّ

بَرنامج إراسموس- موندوس 

عندما تجتمع المؤّسسـات التّعليمية العربية واألوروبية لهدٍف ِعلمي بحت، ال بّد من أن يعود 

هـذا التعـاون على كّل بلٍد بالفائـدة الِعلميّة الُمباشـرة  الّناتجة عن أهّمية التنـّوع الثقافي. وفي 

هـذا المجـال، فإن هدف برنامج Erasmus Mundus هو تعزيز الِحوار والتفاهم بين الشـعوب 

م االتّحاد األوروبي من خالله دعماً  والثقافـات من خالل التعاون في المجـاالت األكاديمية. ويقدِّ

ماليّاً على شـكل منح دراسية للطاّلب وللهيئات التدريسيّة والباحثين، لُمتابعة الدراسة جزئيّاً أو 

كلّياً في مؤّسسـات التعليم العالي األوروبية، على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه 

وما بعد الدكتوراه لألكاديميّين والعاملين في هذه المؤّسسـات على السـواء. ففي العام الدراسي 

2012/2011 مثالً، تلّقى ما يقرب من 6000 طالِب وباحٍث من 150 دولًة منحاً دراسيّة بقيمة 

210 مليـون يـورو. ووفَّرت المفّوضيـة األوروبية 10 مليون يورو إضافيّـة لتمويل 559 منحة 

دراسـية إضافية لدول جنوب البحر األبيض المتوّسـط. ويتلّقى غير األوروبيّين الذين يدرسـون 

في االتّحاد األوروبي ما ال يقّل عن 1000 يورو شهريّاً لتغطية تكاليفهم الَمعيشيّة. وتُمكِّن هذه 

17 http://eacea.ec.europa.eu/tempus/programme/about_tempus_ar.php. 

التعاون العربّي 
– العربّي في 
مجال البحث 
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المنح الطاّلب والباحثين وأعضاء هيئات التدريس من زيارة المؤّسسات الشريكة في الخارج من 

عم للمشاريع  م الدَّ أجل الدراسة أو التدريس لمّدة تتراوح بين ثالثة أشهر وثالث سنوات. كما يقدَّ

التي تَدفَع إلى التعاون أو التي تُعزِّز جاذبيّة ِقطاع التعليم العالي األوروبي. 

ليسـت هناك دراسـات تقييميّة ألثِر هذا البرنامج على الطَّلَبة والكـوادر الجامعية في العالَم 

العربـي، و لهذا يجـب وْضع آليّة للقيام بهذا التقييم حتّى يتّم تأمين االسـتفادة القصوى وتلبية 

البرنامج لالحتياجات واألولويّات الوطنية  في الجامعات العربية.

بَرنامج إرانيت- ميد 

تدعـو ERANETMED مؤّسسـات التعليم العالي والبحـث الِعلمي والشـركات والكيانات 

القانونيـة األخرى، كالمنظّمـات غير الحكومية، مـن الجزائر وقبرص ومصر وفرنسـا واألردن 

واليونان وألمانيا وإيطاليا ولبنان ومالطا والمغرب والبرتغال وإيطاليا وتونس وتركيا وإسـبانيا 

للُمشـاَركة في تقديم ُمقترحات مشـاريع بَحثية حول مواضيع تتعلّق بالطّاقة  المتجّددة وكفاءة 

صة لهذا  الطاقّـة، إدارة الَموارِد المائية، رابط المياه- الطّاقـة، و قد بلغ إجمالي الميزانية المخصَّ

البرنامـج الذي أُطلِق في أواخر العام 2014 لتقديم ُمقترحات المشـاريع 13,720,000 يورو، 

مموَّلة تشـاُركيّاً بين البلدان األورومتوّسطية المذكورة. وتتشـكَّل القيمة الُمضافَة لهذا البرنامج  

بإشـراكِه مؤّسسات التعليم العالي والبحث الِعلمي في رْسم السياسات واالستراتيجيّات التنموية 

والِعلميّـة فـي الدول العربيـة، ما يَجَعل البرنامج أكثـر فعاليّة وتأثيراً مـن البرامج األخرى. كما 

أنّه يَسـتهدف مجاالت ذات أولويّة لكّل الدول الُمشـارِكة، فضالً عن أنّها مجاالت ُمرتبطة بعضها 

بالبعض، وهو ما يُصطلَح عليه برابطة المياه- الطّاقة- الغذاء. ومن شـأن هذا البرنامج أيضاً أن 

يؤثِّر على السياسـات الِعلميّـة وأولويّاتها النخراط وزارات التعليم العالـي والبحث الِعلمي فيه، 

ويُمكِّن المشـاركين العرب كذلك من االستفادة من اإلمكانيّات الِعلميّة والماّدية التي يوفِّرها ومن 

الشراكات التي تجمعهم بالدول األورومتوّسطية األخرى. 

بَرنامج بريما

تقّدمت تسـع دول أعضاء في االتّحاد األوربي في العام 2014، باقتراٍح من أجل الُمشـاَركة 

في برنامج َمعنّي بالبحث واالبتكار أُطلِق عليه اسـم »الشـراكة في مجـال البحوث واالبتكار في 

منطقة حوض البحر المتوّسط« )بريماPRIMA(. ويَتمحور هذا البرنامج حول مشاريع البحوث 

الهاِدفة إليجاد حلوٍل ُمبتَكرة لُمشـكالت األمن الغذائي، والَموارِد المائيّة في منطقة حوض البحر 

المتوّسط، وتطبيق تلك الحلول. ويُشارِك في هذا البرنامج أيضاً سبٌع من الدول غير األعضاء في 

االتّحـاد األوروبي هي  الجزائر، ومصر، واألردن، ولبنـان، والمغرب، وتونس، وتركيا. وقد التزم 

االتّحاد األوروبي بتقديم 220 مليون يورو بينما أسهمت الدول األوروبية والمتوّسطية الُمشارِكة 

بحوالى 250 مليون يورو إضافيّة على مدى عشر سنوات، تبدأ مطلع العام 2018.

ويهـدف هذا البرنامج بصفٍة عاّمـة إلى تعزيز التعاون في مجال البحـث واالبتكار في دول 

حـوض البحر المتوّسـط، من أجل اإلسـهام في ُمواَجهـة التحّديات التي تُواِجـه عمليّات اإلنتاج 

واألمـن الغذائـي الُمسـتدام وتوفير المياه بمواصفـات صّحية في دول المتوّسـط. ومن المقرَّر 

تحقيـق هذا الهدف بإطـالق الُمباَدرة العشـريّة )2018 - 2028(، التي يمّولهـا جزئيّاً برنامج 

البحـوث واالبتكار في االتّحاد األوروبي )هورايزون 2020(، ويُسـِهم فـي وْضع أنماط جديدة 

للبحث والتطوير لتحسـين توافر المياه واإلنتاج الزراعي الُمسـتدام في منطقٍة تعاني بشّدة من 

درج الباحثون 
والمؤّسسات 

البحثّية العربّية 
على التعاون مع 
نظرائهم في دول 
العاَلم تحت إطار 
اتفاقّيات ثنائّية 
أو َبرامج تعاون 

دولّية، وهناك 19 
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آلّيات بناء اقتصاد 
المعرفة

سـلبيّات تغيّر المناخ وارتفاع النمّو السـّكاني. ولقد تّم التفاوض والتوقيـع على اتّفاقات دوليّة 

ثُنائيّة مع الدول العربيّة التي لم تنتسـب بعد إلى سياسـة الجوار األوروبية، وهي مصر واألردن 

والمغرب ولبنان والجزائر من أجل ضمان ُمشاركتها واالستفادة من الُمباَدرة. 

سيشـكِّل هـذا البرنامج الضخم رافعة قويّة لتطوير مشـاريع عمليّة إليجـاد حلوٍل لتحّديات 

قطاعات المياه و الغذاء وما يرتبط بهما من َمحاور ِعلمية وتنموية في المنطقة المتوّسطية. ومن 

شأن تلك المشاريع أن تُسِهم في دْعم قطاعات اقتصادية كالقطاع الزراعي على وجه الخصوص 

الذي يوفِّر من 20 إلى 30 في المائة من الوظائف في الدول العربية المطلَّة على المتوّسط18. 

و تتمثّـل خصوصيّـة بريما في كونها ُمبـادرَة ترتكز على َمحاور بحثيّة رئيسـة هي: المياه 

والعلوم الزراعيـة، وعلوم األغذية وتكنولوجيّاتها، في ِخضّم منطقـة جغرافية ذات َموارِد مائيّة 

ضئيلة. وسـوف يُطلَق هذه السـنة 2018 اإلعالن األّول للمشـاريع التي تعّدها مجموعات الدول 

الُمتعاونة في ما بينها. 

على الّرغم من تكاُمل هذا البرنامج مع مجموعة من البرامج والسياسـات واألدوات التمويليّة 

اإلقليميّـة األخرى في المنطقة المتوّسـطية، إاّل أنّنا ناُلحظ غياباً شـبه تاّم للبرامج والسياسـات 

واالستراتيجيّات العربيّة. وإذا ما استمّر النَّهج الحالي بالتفكُّك العربي واالعتماد شبه الكلّي على 

د أهدافهـا وآليّات التنفيذ والتمويل خارج العالَم العربي،  البرامج والمشـاريع التعاونيّة التي تحدِّ

ة لُمجابَهة التحّديات اليومية وَضمان ُمعالجتها وتحقيق  وبعيـداً عن أهتماماته واحتياجاته الملحَّ

االسـتفادة القصوى منها، فِمن شـأن ذلك أن يكرِّس المقولة الشـائعة التي تفيد بأّن المؤّسسات 

ية للتصّورات الِعلميّة، وليسـت ُمباِدرة، تتطلَّع لالسـتفادة المالية من  العربيّـة فـي أغلبيّتها ُمتلقِّ

اإلمكانيّـات األوروبيـة مـن دون النظر في جدوى المشـاريع أو العمل على ضمان اسـتدامتها، 

وفقـاً لألجندة الغربية ومصالحها في المنطقة العربية. ومع ذلك، نأمل أن تفرض الدول العربية 

الموقِّعـة علـى االتّفاقيات الخاصة بهـذا البرنامج وجهات نظرها و  وما تأملـه من هذا البرنامج 

للسـنوات العشـر المقبلة كي يتـم مراعاته في تطوير مشـاريع مجدية تتصـف باألثر التنموي 

والمبتكر في مجتمعاتنا.

التّحاد من أجل المتوّسط ومجموعة 5+5 

ـس االتّحاد من أجل المتوّسـط كَهيئة دولية - إقليمية جديدة في العام 2008، خالل قّمة  تأسَّ

باريس من أجل المتوّسط، وُعرف في بداية إطالقه باسم مشروع االتّحاد المتوّسطي. ومن أهدافه، 

تعزيز إنجازات الشـراكة األورومتوّسـطية )يوروميد(، وذلك من خالل إقامة مشاريع تنمويّة في 

الـدول الُمطلّة على  َحوضه الشـمالي والجنوبي. كما يقوم االتّحاد بـَدوِر منّصة مركزيّة لصياغة 

األولويّـات اإلقليميّـة وتبـاُدل الخبرات حـول التحّديات الرئيسـة التي تُواِجه المنطقة، ويسـعى 

لتحقيق أهدافه بالتنسـيق مـع المنظّمات اإلقليمية األخـرى وُمنتديات التعـاون الَمعنيّة )جامعة 

الـدول العربيّة، اتّحاد الَمغرب العربي(، والتكامل مـع منّصات الحوار اإلقليمية الَفرعيّة للتعاون، 

مثـل ِقَمـم الِحوارات 5 + 5 )5 دول أوروبية من شـمال المتوّسـط و5 دول عربيـة من جنوبه(. 

وتُمارس سـكريتاريا االتّحاد أعمالها في برشـلونة من خالل تقييم المشاريع اإلقليمية والوطنية، 

وَمْنح موافقتها ودعمها المعنوي  للمتميّز منها، ما يسـهِّل على هذه المشـاريع، التي باتت تتمتّع 

18بريما: أجندة البحث والبتكار الستراتيجّي2018 - 2028، ُمتاح على:

http//:www.prima4med.org/wp/wp-content/uploads/11/2017/PRIMA-SRIA-final-version.pdf. 
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بِمصداقيّة االتّحاد، السعي لطَلب التمويل من الِجهات المانِحة األوروبية والدولية. من جهة أخرى 

يعطي االتّحاد من أجل المتوّسط  أولويّة للمشاريع التي تتناول هموماً عاّمة، مثل ُمكافَحة التلّوث 

في بحيرة بنزرت التونسـية، وِبناء محطّة لتَحلية المياه في قطاع غزّة والتنمية الحضرية لمدينة 

أمبابة. ومن شـأن إقامة المنطقة األورومتوّسـطية للتعليم العالي والبحث الِعلمي اإلسهام في مّد 

الجسور الثقافية بين ضّفتَي المتوّسط وتحقيق التفاُهم الُمشترَك بين شعوب المنطقة19.

وفي إطاٍر مكّمٍل، تعمل مجموعة 5+5 لُمعالَجة َمسـائل مرتبطة بالشـراكة االقتصادية، وما 

يرتبـط بها من أزمـات تنموية وأمنية واجتماعية، كما تعمل لتطويـر العالقات الثقافية والتباُدل 

الِعلمـي والتكنولوجـي بين أعضائها. وقد انعقـد المؤتمر األّول للوزراء المسـؤولين عن البحث 

الِعلمي في غرب البحر المتوّسط في الرباط يوَمي 19 و20 أيلول )سبتمبر( 2013 باسم »حوار 

5 + 5 ». وتـّم التركيـز على ِمحوَري البحـث واالبتكار كأداتَين اسـتراتيجيّتَين من أدوات تعزيز 

التنميـة االجتماعيـة واالقتصادية والنمّو المطّرد والثروات. و قد أُقرّت خطّة عمل لتنفيذ أنشـطة 

البحث الِعلمي في تلك البلدان، فضالً عن الدعم الوزاري الجماعي إلنشاء الجامعة األورومتوّسطية 

)وهو المشـروع الذي سـبق أن اعتمده االتّحاد من أجل المتوّسط   في حزيران / يونيو 2012(، 

ل الطاّلب بين دول ضّفتَي المتوّسـط التي أطلقتها األمانة العاّمة  ولتبّني اسـتراتيجيّة حركة تنقُّ

في العام 2014. ومن جهة أخرى، ارتكز اإلعالن الوزاري، الذي أُِقّر في فاليتا المالطيّة في العام 

2017، علـى على كّل ما تّم تبّنيه فـي مجالَي البحث واالبتكار خالل المؤتمرات الِوزاريّة العائدة 

إلى االتّحاد من أجل المتوّسـط، ومن ضمنها المؤتمـرات الَمعنيَّة بالعمل والعّمال، والبيئة وتغيُّر 

المنـاخ، والميـاه، واالقتصاد األخضر. كمـا َعكس اإلعالن أيضاً الكثير مـن القضايا التي تناولها 

إعالن تونس الذي وقَّع عليه الوزراء المسـؤولون عن البحث واالبتكار والتعليم العالي في بلدان 

»حـوار 5+5« في 31 آذار )مارس( 2017، الذين اعتمدوا برنامج عمل لتعزيز تعاونهم في هذه 

القطاعات الَحيويّة.

ر االتّحاد من أجل المتوّسـط إطاراً سياسـيّاً ال محيد عنه لكّل بَرامـج التعاون ومنها ما  يوفِـّ

يخّص التعاون الِعلمي. وقد َعرف منذ إطالقه َمصاعب سياسـية وتمويلية، إاّل أنّه نجح من جهة 

أخرى في المسـاعدة على صياغة سياسات أورومتوّسـطية موّحدة أو على األقّل تشجيع الحوار 

بين الدول المتوّسـطية حول موضوعات البحث الِعلمي، وإدارة الَموارِد المائية، وُمحاَربة التلّوث 

وُمكافَحة الجفاف وأثر التغيّرات الَمناخية. األمر نفسـه ينطبق على مجموعة 5+5 التي أُنِشـئَت 

لتسهيل وتيرة التعاون وتسريعها، ولتوحيد الجهود وتنسيقها من أجل أنماِط تعاوٍن ِعلمي أكثر 

رصانة وفعاليّة. وما غياب دول شـرق المتوّسط والمشـرق العربي وتغييبها عن هذه المجموعة 

إاّل بسـبب ما تعانيه من اضطراب سياسـي وأمني يَفرض عليها وعلى البَرامج التعاونية أولويّات 

مختلفة، وبعيدة نسبيّاً عن التوّجهات التي كانت في أساس ِقيام هذه المجموعة.

4 - استشراف ُفرص التعاون والتطوير البحثّي 

أصدر »معهد االتّحاد األوروبي للدراسات األمنية« )EUISS(  دراسة تحت عنوان: »مستقبل 

العـرب. ثالثـة سـيناريوهات لعام 2025«، شـارك فيهـا مجموعة مـن الخبـراء والباحثين 

ـموا هذه السـيناريوهات إلى ثالثة: االضطراب العربي،  )Gaub F. et Laban A., 2015( و قسَّ

19   http//:ufmsecretariat.org/ar. 

يتطلّب تحقيق 
أهداف التعاون 
الِعلمّي شفافّية 
كاملة في كّل 
مراحل التنفيذ 

ومن كّل الشركاء 
الَمعنّيين به، 

وُيمكن الوصول 
إلى هذه األهداف 

بالسعي ألن تكون 
المشروعات 

واضحة األهداف 
القتصادّية ذات 

األولوّية في 
المنطقة العربّية، 
وأن يتّم التخطيط 

لمشروعات 
ُمشتَركة عربّيًا مع 
أوروبا، وأن يكون 

لها ُبعد استراتيجّي 
وَعملّي في آن
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االنهيـار العربي، الطفـرة العربية. بغّض النظر عن تفاصيل كّل سـيناريو، فإّن الدراسـة تؤكِّد 

على أّن التعّددية والتعاون الُمشـترَك بين الدول العربية هي المفتاح األساس لمواَجهة التحّديات 

والمشـكالت، وأّن ذلـك أصبح ضـرورة أكثر منه اختيـاراً، وأّن الحّل دوماً سـيكون إقليميّاً، ولم 

يُعـد محلّيـاً أو دوليّاً بعـد اآلن بالنَّظر إلى طبيعـة التهديدات التي تُواِجهها هـذه الدول. وإذا لم 

تُحسـن الدول العربية خياراتها الملّحة، فإّن ذلك لن يؤّدي إلى اسـتمرار التراُجع التنموي وعدم 

االسـتقرار فقط، بل سوف يؤّدي أيضاً إلى خسارة العديد من الَمكاسب واإلنجازات التي تحقَّقت 

على الصعيَديْن الوطني واإلقليمي في العقود األخيرة.

مـن جهة أخرى، ُوِجب علينا النَّظر إلـى التجربة األوروبية كِمثال تكاُملـّي، ألّن هناك أبعاداً 

َعمليّة وإيديولوجيّة وسياسـيّة واقتصاديّة ال غنى عنها على اإلطالق لنجاج الَعمليّة التكاُمليّة. إّن 

نجاح التجارب التكامليّة ال يُمكن أن يتأتّى باإلصرار على اعتماد األسـاليب والمنهجيّات التقليدية 

المرتبطـة بالتركيز حصراً على وحدة الكيان أو المصير أو اللّغة أو الّدين. صحيح أّن وجود هذه 

العوامل يشـكِّل عناصر ُمسـاِعدة لتحقيق التكامل بيـن الدول  والمجتمعات العربيـة، إاّل أنّها ال 

يُمكن أن تكون كافية لتحقيق اختراٍق نَوعي وضمان نجاحها. إّن تحقيق التكامل ونجاحه يتطلّب 

قبل كّل شـيء رؤية وقراراً سياسـيّاً وأجواء ثقة وآليّات َعصرية ُمالئِمة للتنفيذ وَضمان الَمصالِح 

الُمشـترَكة لألطراف واالسـتفادة من تجارب اآلخرين الذين تحّولوا، بين ليلة وضحاها، وبفضل 

هذه المشاريع التكامليّة، من أعداٍء وخصوم إلى شركاء وحلفاء لخدمة شعوبهم وتعزيز قدراتهم.

قامت منظّمة اإلسـكوا بدراسـة عنوانهـا: »التكامل العربّي سـبيالً لنهضة إنسـانّية«20 

الشكل )1(، ويبدو واضحاً أّن أغلب سّكان الوطن العربي غير راضين على هذا التكامل العربي 

الذي يظّل دون مسـتوى تطلّعاتهم. ويُمكن بسـهولة إسـقاط هذا الواقع على جميع المجاالت 

بمـا فيها مجال التعاون الِعلمي و التكنولوجي.  تجدر اإلشـارة إلـى أّن الَمغاربة والموريتانيّين 

يشـّكلون أعلى نسـبة لجهة عدم الرضى، ربّما ألسـباٍب جغرافية وتاريخ التباُدل والتعاون مع 

ل لدى السعوديّين والسودانيّين واألردنيّين. الدول األوروبية، في حين أّن النِّسب األقّل تسجَّ

يقتضي التوّجه نحو تنمية الُقدرات العربية الُمشترَكة الحرص على األمور التالية: 

التكامل العربّي سبياًل لنهضة إنسانّية، اإلسكوا، 2013، ُمتاح على:  20

https//:digitallibrary.un.org/record/772771/files/E_ESCWA_OES-3_2013_AR.pdf. 

يتعّين على الدول 
العربّية اعتماد 

أنماط جديدة في 
التعاون والتكامل 
اإلقليمّي والدولّي، 
تجعلها تستفيد 
بشكٍل أكبر من 
َبرامج التعاون، 
وتكون النتائج 
على مستوى 

دة  األهداف المحدَّ
زمنّيًا، ومن ثّم 
فإّن نجاح هذه 

األنماط  الجديدة 
من التعاون 

يتوّقف على مدى 
قدرة العرب على 
نْقل التكنولوجيا 

واستيعابها 
وتوطينها إن أمكن

المصدر: باالستناد إلى بيانات من المركز العربّي لألبحاث ودراسة الّسياسات، 2013.

التعاون العربي في نظر سكّان الوطن العربّي، 2012-2013 )بالنسبة المئويّة( شكل رقم 1
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نسبة الذین یرون أن التعاون أقل مما ینبغي أن یكون علیه.
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أاّل يقتصر التعاون على المجاالت األكاديمية فقط، بل ينبغي أن يمتّد ليشمل المجال الصناعي 	 

تحقيـق النمـط الصحيح للتعاون مع الدول الصناعية من خـالل برامج تدريب ونْقل خبرات 	 

ُمخطَّط لها في الشركات الُمختارة بعناية؛

دعم المزيد من البحوث، وإتاحة الفرص للعلميّين لالسـتفادة من إقامات ِعلمية ُمبرَمجة في  	 

الخارج والتكيّف مع التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها؛ 

صة للتعاون الدولي وزيادتها؛	  اإلسهام في الميزانية المخصَّ

التركيز على اإلشكاليّات والتحّديات ذات األولويّة عربيّاً؛	 

استحداث برنامج الباِحث الزائِر واستضافَة باحثين أجانب في المؤّسسات العربية؛  	 

إطالق بَرامج تباُدل بين الباحثين العرب وتخصيص َموارِد ماليّة وحوافز ُمناِسبة؛	 

إلغـاء تأشـيرات السـفر للعلميّيـن والباحثيـن بين الـدول العربيـة، ودْعم تبـاُدل الزيارات 	 

واالجتماعات و اتّفاقيات التعاون والمشاريع الُمشترَكة؛

تنظيم لقاءات َدورية وُملزِمة بين الباحثين العرب وتأسيس إطار ينظِّم عملهم؛	 

االسـتفادة من التعاون العربي األوروبي واسـتثماره في التأسـيس لمشاريع تعاون عربي-	 

عربي ؛

االستفادة من الطّاقات العربية  الُمهاِجرة  وخلْق شراكات وشبكات مفيدة للطرفَين.	 

5 - خالصات وتوصيات

تُسـيِطر الخالفـات العربية والتناقضات الشـديدة بين أنظمتها، وتضـارُب الَمصالِح عند أّي 

ُمحاَولة  لتعزيز العمل العربي الُمشـترك وفقاً آلليّات عربية وظيفيّة َمرِنة تتناسـب مع االنفتاح 

العالَمي وسـرعة تطـّور التكنولوجيا. فاألكيد أّن واقع البحث الِعلمي بحاجة ماّسـة إلى ُمراَجعة 

شاملة لمنظومة العلوم والتقنية ) وربّما حان الوقت لتفعيل َدور منظّمات جامعة الدول العربية( 

فـي َدعم البحث الِعلمي والتطوير التكنولوجي لمصلحة دول المشـرق ومصر والمغرب العربي؛ 

إذ من شـأن ذلك تسهيل االستفادة من البرامج العالَمية وُمواَجهة التحّديات اإلقليميّة مثل مشكلة 

المنـاخ والتصّحر وشـّح المياه بشـكل أكثر شـمولية. كما أنّه سيُسـاعد على خلـق التوازن في 

العالقات مع األطراف الدولية واإلقليمية الُمختلفة.

يتطلّـب التعاون العربـي في مجال البحث الِعلمـي والتكنولوجي والتعاون مـع دول العالَم 

إرادة سياسـية وتجسيداً لالسـتراتيجية العربية للبحث الِعلمي بشـكٍل ملموس من خالل بَرامج 

عمـل تُرَصد لهـا َموارِد ماليّة وآليّـات للُمتابعة والتقييـم وااللتزام بالمؤّشـرات العالَمية للجودة 

والمصداقيـة والنزاهـة الِعلميّة. ويمكن أن تُسـتخَدم في سـبيل ذلك المراصـد الوطنيّة للعلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار، التي بإمكانها أن تضطّلع بَمهام جْمع المعلومات و البيانات والمؤّشرات 

التي ليس من شـأنها تتبُّع مـدى تحقيق األهداف الُمحّددة للبحث الِعلمـي فقط، لكن أيضاً تتبّع 

مدى التزام الجهات الحكومية باالتّفاقيات الدولية المتعلّقة بأهداف التنمية الُمستدامة والتغيّرات 

المناخيـة و التنـّوع البيولوجي وغيرها من األهـداف البعيدة المدى الُمزَمـع تحقيقها في العام 

2030 أو حتّى في العام 2050.

يتطلّب تحقيق أهداف التعاون الِعلمي شفافيّة كاملة في كّل َمراحل التنفيذ ومن كّل الشركاء 

الَمعنيّين به. ويُمكن الوصول إلى هذه األهداف البسـيطة بالسـعي ألن تكون المشاريع واضحة 

األهـداف االقتصاديـة ذات األولويّة في المنطقة العربية، وأن يتّم التخطيط لمشـاريع ُمشـترَكة 

»مستقبل العرب: 
ثالثة سيناريوهات 

لعام 2025«، 
هو عنوان 

الدراسة التي 
أصدرها »معهد 

الّتحاد األوروبّي 
للدراسات األمنّية« 

سنة 2015 
والسيناريوهات 
هي: الضطراب 
العربّي، النهيار 
العربّي، الطفرة 
العربّية، وتؤّكد 
الدراسة على أّن 
التعاون العربّي 

الُمشترَك هو 
المفتاح األساس 

لُمواَجهة التحدّيات 
والمشكالت
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عربيّاً أو مع أوروبا، وأن يكون لها بُعٌد استراتيجيٌّ وَعمليٌّ في آن. ونقصد بالبُعد الَعَملّي تطوير 

مشـاريع نَموذجيّة على مستوى صغير تكون بمثابة »حضانات« لتوليد لفيف من المتخّصصين 

مسـيّة، الريحيّة،  فـي مجاالت أولويّة القتصاديّات الـدول العربية، كإنتاج الطّاقة المتجّددة )الشَّ

ر واإلنذار  ع التصحُّ النوويّة(، واالستشـعار الفضائي لالسـتخدامات فـي الِمالحة والزراعة وتتبُـّ

المبّكـر في حاالت الفيضانات والجفاف، والتكنولوجيا الحيويّة والهندسـة الوراثية وتكنولوجيا 

المعلومات، واإللكترونيّات. كما يجب عدم إهمال َمسائل توطين التكنولوجيا من خالل اتّفاقيات 

التعـاون التـي يجب أن تفضي إلـى ذلك، وليس بإفـراغ صناديق المال العربية لسـداد تكاليف 

مشاريع ضخمة ال فائدة وال جدوى تُذكر منها. 

يبدو واضحاً أنّه يتعيّن على الدول العربية اعتماد أنماط جديدة في التعاون والتكامل اإلقليمّي 

والدولّي تجعلها تستفيد بشكٍل أكبر من بَرامج التعاون، وأن تكون النتائج على مستوى األهداف 

الُمحـّددة على المدى المتوّسـط والبعيد على األقّل. ومن ثّم فـإّن نجاح أنماط تعاون جديدة بين 

الـدول العربيـة وبينها وبين الـدول األوروبية و المتقّدمة بصفة عاّمة يتوقّف بشـكٍل كبير على 

مدى قدرتنا على نْقل التكنولوجيا واسـتيعابها واالسـتفادة منها محلّياً و توطينها إذا أمكن ذلك. 

وهنا نسـوق مثال تكنولوجيّات التَّحلية التي نسـتخدمها في الوطن العربي منذ 50 عاماً، والتي 

ال نملكها لآلن؛ فاألغشـية والمضّخات ووحدات اسـترجاع الطّاقة والمعّدات كلّها ُمسـتورَدة من 

الخارج. وهذا أمر يجب تداركه سريعاً ألنّنا بصدد قطاعاٍت حيويّة وأمٍن مائّي ال يُحتمل أن يبقى 

رهينة للشركات األجنبيّة الُمصنِّعة له. 

من جهة أخرى يجب أيضاً أن نُضاعف الجهود لتشجيع استثمارات القطاع الخاّص وشراكات 

القطاَعيـن الخاّص والعاّم، وتطوير القطاعات الحيويّة كالمياه والطّاقة والزراعة بشـكٍل يَجعل 

سياسـاتها ُمندِمجة و ُمتكاِملـة. كما أّن تعاوننا مع الَغير يجب أن يأخـذ بَعين االعتبار أولويّاتنا 

الوطنية والمحلّية و اإلقليمية في المشاريع الُمشترَكة.

أخيـراً يجـب أن تَخَضع أنماط التعـاون لرؤية موّحدة بيـن الدول العربيـة، إذا أردنا فرْض 

أجنداتنا البحثيّة والِعلميّة، وِخدمة َمصالحنا وأولويّاتنا التنمويّة والُمجتمعيّة.
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الف�صل الخام�س
البحوث في ِخدمة الُمجتمع

مقّدمة الف�صل

معّدو الأوراق
نجيب �صعب

عمر الديوه جي
محّمد نجيب عبد الواحد ومازن الحمادي

�صاري حنفي
فاديا كيوان

مهى البخيت زكي
عبد اهلل القّفاري

عماد ب�صير
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البحوث في ِخدمة الُمجتمع
قراءة تحليلّية في مباحث الف�صل الخام�س
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ينطلق هذا الفصل من ضرورات تحقيق أهداف التنمية الُمستداَمة عربيّاً، والسيّما على 

مسـتويَي البيئة والَموارِد الطبيعيّة. وانطالقاً من إقرار أجندة التنمية الُمسـتداَمة 2030، 

خـالل قّمة األُمم المتّحدة للتنمية الُمسـتداَمة التي ُعِقدت في أيلول )سـبتمبر( 2015، تّم 

اسـتعراض األهداف السـبعة عشر التي سـتقود العمل واالسـتثمار العالميَّين في التنمية 

الُمستداَمة خالل السنوات الخمس عشرة المقبلة، على اعتبار أّن انطالق المفهوم العالَمّي 

للتنمية الُمستداَمة من قواعد بيئيّة، يعني عدم إمكانيّة استمرار التقّدم االقتصادّي في حال 

استُنزِفت األصول والَموارِد الطبيعية التي تشّكل وقوده. 

يتضّمـن هـذا الفصل أيضاً قراءة نقديّـة لوضع الصّحة العاّمة فـي العالَم العربّي في 

سياق توّجهات خطّة التنمية الُمستدامة لعام 2030، في محاولٍة لتوحيد أهداف المجتمع 

الدولّي وتوّجهاته لُمواَجهة التحّديات االقتصاديّة واالجتماعيّة والبيئيّة. ويُناقش باقتضاب 

التصّورات المستقبليّة إلعادة بناء األنظمة الصّحية في ظّل الظروف التي تشهدها البلدان 

العربيّة اآلن، متناوالً كذلك إشـكاليّات البحث العلمّي في المجال الصّحي، وتحوُّل الصّحة 

إلى »سلعة« يتسلّط على تقديمها القطاعان العاّم والخاّص.

ص الفصل قراءة نقديّة  عن أسباب نزف المخزون الِعلمّي العربّي الُمتفاقم وآثاره، خصَّ

تـّم بموجبها وْضع غياب الُحكم الرشـيد في عدٍد غير قليل مـن الدول العربيّة، في مقّدمة 

األسـباب التي أسـهمت في تفاقم هذا النزف من جهة، وفي إعاقة االستفادة من الكفاءات 

العلميّـة العربيّة التي هاجرت إلى الخارج من جهة ثانية؛ لذا تّم طرح عدٍد من المقترحات 

التي ينبغي على البلدان العربيّة، التي تشّكل اآلن المصدر األساس للعقول الُمهاجرة، األخذ 

بها من أجل الحّد من هجرة العقول واالستفادة من علميّي الشتات. 

واسـتناداً إلى المعلومات الُمتواِفرة عن أوضاع العلـوم االجتماعيّة في البلدان العربيّة 

وأنشـطة البحث المتّصلـة بها، خالل السـنوات القليلة الماضية، تّم تنـاول النماذج التي 

يُمكـن لهذه العلـوم تبّنيها كي تمنح الباحث العربّي في علوم المجتمع القدرة على تحليل 

الظواهر اإليجابيّة والسـلبيّة التي تشـهدها المجتمعات العربيّة. كما تـّم إبراز التحّديات 

والُفرص التي تطرحها الثورة الرقميّة لهذا الغرض، والتشديد على  ضرورة تكوين َمدارس 

عربيّة فـي تخّصصات العلوم االجتماعيّة المختلفة من جهة، واالسـتثمار إلى حدود أبعد 

بكثير مّما سبق في اإلنسانيّات واآلداب والفنون من جهة أخرى.  

مقّدمة
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البحوث في خدمة 
المجتمع

أّما إسـهام المـرأة العربيّة في إنتاج الَمعارف الِعلميّـة والتكنولوجيّة والمعّوقات، فقد 

ُخّصصت له مساحة مهّمة، وجرى تناُول إسهامات المرأة العربيّة في الماضي، والسيّما أّن 

واقعها وَدورها في اإلسهام بفعاليّة في تطوير العلوم والبحوث والتطبيقات التكنولوجيّة 

ليـس خياراً أو تَرفاً، بل ضرورة ومسـؤوليّة ُمشـترَكة لـكّل المكّونات البشـريّة والماّدية 

للمجتمع. ولئن انطوت المؤّشـرات على دالالت إيجابيّة أحياناً، إاّل أنّها غير كافية وأبعد ما 

تكون عن الشموليّة العربيّة الَمرجوَّة. 

ن كذلك أّن معظم هـذه المعّوقات قابٌل للتجاوز من خـالل قوانين مواتية وبَرامج  تبيَـّ

للرعاية االجتماعيّة تُيسـّر للمرأة ُممارسة العمل وضمان األجر العادل لها. كما تّم التشديد 

على الحاجة إلى تطوير التشـريعات والسياسـات وتعديل الترتيبات المؤّسسـية من أجل 

االرتقاء بَدور النساء العربيّات في إنتاج الَمعارف الِعلميّة والتكنولوجية. 

م التقرير صورة موضوعيّـة عن حال اإلعالم الِعلمـّي عربيّاً، عارِضاً  فـي المقابل، قـدَّ

المؤّشرات المتوافرة لالستدالل على نُقاط الضعف التي تتطلّب الُمعالَجة، مبيّناً أّن الفرصة 

يْه الرقمّي والورقّي، مكانته في مشروٍع يتجاوز  سـتظّل ُمتاحة ليأخذ اإلعالم الِعلمّي، بشقَّ

مـا هو قائم حاليّاً، ليُصبح جزءاً ال يتجزّأ من مشـروٍع إعالمّي كبير يسـتهدف ما هو أهّم 

وأبقى.. أي اإلنسان العربّي.   

كمـا تّمت اإلضاءة على التطـّور الحاصل في اإلعالم الِعلمّي العربّي الرقمّي، والسـيّما 

فـي تفّحـص الوضع الرّاهن لهـذا اإلعالم من خالل المجـاّلت الِعلميّة العربيّـة الُمتواِفرة 

إلكترونيّـاً، ومن خالل الُمبادرات الِعلميّة العربيّـة الرقميّة الُمتواِفرة عبر َمواِقع إلكترونيّة 

على اإلنترنت.
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نحو تحقيق أجندة 2030

الموارد البيئّية والتنمية المستدامة العربّية

أ. نجيب صعب
رئيس تحرير »البيئة والتنمية«، وأمين عاّم المنتدى العربّي للبيئة والتنمية - لبنان 

انطلق المفهوم العالَمي للتنمية الُمسـتداَمة من قواعد بيئيّـة، على اعتبار أنّه ال يُمكن للتقّدم 

االقتصادي أن يستمّر إذا اسـتُنزِفت األصول والَموارِد الطبيعية التي تشّكل وقوده. وتبقى رعاية 

البيئة والَموارِد الطبيعية الرابط األساسـي بين عناصر التنمية الُمستداَمة، التي توظّف االستثمار 

الرشيد للَموارد الطبيعية لتحقيق الرفاه االجتماعي.

تـّم إقرار أجندة التنمية الُمسـتداَمة 2030 خالل قّمة األُمم المتّحدة للتنمية الُمسـتداَمة التي 

ُعِقدت في أيلول )سـبتمبر( 2015 1. والمكّون األساسـي لألجندة هو أهداف التنمية الُمسـتداَمة 

)SDGs(، وهي 17 هدفاً شامالً ستقود العمل واالستثمار العالميَّين في التنمية الُمستداَمة خالل 

السنوات الخمس عشرة المقبلة2 .

م  افتقرت االسـتراتيجيّات الماضية في البلدان العربية إلى ُمقاَربة كلّية وشاملة للتنمية. وتقدِّ

أجندة 2030 وأهدافها، الُمشـتِملة على وجهـات النظر االقتصادية واالجتماعية والبيئية الخاّصة 

بالتنميـة الُمسـتداَمة، فرصة تاريخية وواِعدة لرفاه أجيال المسـتقبل فـي العالَم وللكوكب الذي 

نعيش عليه. وفي هذا السياق، ثّمة أهّمية حاسمة الستعادة البلدان العربية مساراً إيجابياً للتنمية 

مـن أجل تلبية طموحات أجيالها الحاليّة والمسـتقبليّة للعيش حياة الئقـة بكرامة3. لكّن تحقيق 

التنمية الُمستداَمة يستوجب أن تُعالِج الدول العربية سلسلة من التحّديات التي تواجهها، وتشمل 

بشكٍل خاّص:

لم واألمن االجتماعي.	  االضطراب السياسي الكبير في بعض البلدان، وتحّديات السِّ

نـدرة الميـاه والطّاقـة واألرض الصالِحة للزراعـة، التي تُفاقمهـا تأثيرات التغيّـر المناخي 	 

واالعتماد المتزايد الذي يفتقر إلى الكفاءة على الوقود األحفوري لتلبية احتياجات الطّاقة، ما 

يؤّدي إلى بصمة بيئيّة مرتفعة جّداً.

تهديدات األمن الغذائي، بسـبب تدهور األرض وشـّح المياه وضعف كفاءة اسـتخدامها في 	 

الزراعة واالعتماد على المنتجات الغذائيّة الُمستورَدة لتغطية ما بين 50 و100 في المائة من 

الحاجات الغذائية في بلدان المنطقة.

1 UN )2017( United Nations Sustainable Development Homepage; http://www.un.org/

sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ )accessed 14 Sept. 2017(.

نجيب صعب، عبدالكريم صادق »نشوء مفهوم التنمية الُمستداَمة« في البيئة العربية: التنمية الُمستداَمة في مناخ   2

.2016 التقنيّة،  المنشورات  لبنان.  بيروت،  )أفد(،  والتنمية  للبيئة  العربي  للمنتدى  السنوّي  التقرير  عربّي متغّير. 

عبد الكريم صادق،  المرجع السابق نفسه، القسم2.  3
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تأثيرات تغيّر المناخ، وخصوصاً كما يُبرزها ارتفاع مستويات البحر، والشّح الُمتفاقم للمياه، 	 

وتدهـور األراضـي، والتنـّوع البيولوجي، واألمن الغذائـي، والتأثير االقتصـادي في البلدان 

الُمنِتجة للنفط الذي يسبّبه تحّول العالَم إلى المصادر المتجّددة للطاقة.

االستهالك واإلنتاج غير الُمسـتداَمين، نتيجة لتغيّرات ديموغرافية قصوى، وازدياد التحّضر، 	 

وتغيّر أنماط الحياة، وسياسات الدعم.

النمّو السـّكاني البالغ نحو 2.2 في المائة، الذي يمثّل قّوة دافعة رئيسـة للطلب الُمرتِفع على 	 

َموارِد طبيعيّة محدودة.

الّدعم الضخم ألسعار الطّاقة والمياه والغذاء، الذي أّدى إلى سلوكيّات استهالكيّة غير رشيدة، 	 

واسـتنفاد لرأس المال الطبيعي المحدود، وتوزيع خاطئ للَموارِد، ما َعرْقَل تطوير الخيارات 

الُمستداَمة في الطّاقة والمياه.

فقـد التزمـت البلدان العربية بأهـداف التنمية الُمسـتداَمة على خلفيّة تقـّدم غير كاٍف نحو 

األهداف اإلنمائيّة لأللفيّة، وهي تعيش صراعات جارية، وعدم اسـتقرار سياسي في بعض منها؛ 

فمع اسـتمرار االحتالل اإلسـرائيلي لفلسـطين، تُعاني المنطقة من االحتالل الوحيد المتبّقي في 

التاريخ الحديث4. 

1. السياسات والَحْوكَمة والتغّير المناخّي

ال تزال الُمبادرات نحو التحّول إلى التنمية الُمستداَمة على الصعيد اإلقليمي ُمتشرذمة وُمجزَّأة 

وغير فّعالة إلى حّد بعيد. ويُمكن أن يُعزى ذلك إلى المشكالت التي تُعرِقل التعاون السليم داخل 

المؤّسسـات العربية اإلقليمية، والتأّخر في استيعاب انعكاسات إدراج البيئة كعنصٍر ال يتجزأ في 

منظومة التنمية الُمستداَمة.

مناخ  في  الُمستداَمة  »التنمية  )أفد( حول  والتنمية  للبيئة  العربّي  المنتدى  تقرير  إلى  رئيس  بشكل  البحث  هذا  يستند   4

المسائل  تُعالِج  التي  األخرى،  التسعة  المنتدى  تقارير  على  يعتمد  كما   .2016 العام  في  صدر  الذي  متغيّر«،  عربي 

التنمويّة الرئيسة في المنطقة العربيّة، وتشمل المياه والزراعة واألمن الغذائي والطّاقة واالقتصاد األخضر واالستهالك 

الُمستدام والتغيّر المناخّي. وفي ضوء التطّورات السياسيّة واالقتصاديّة واالجتماعيّة الجديدة، نحاول استشراف خيارات 

الُمستداَمة. التنمية  أهداف  تحقيق  بغية  العربيّة  للبلدان  الُمتاحة  السياسات 

ال تزال ُمبادرات 
التحّول نحو 

التنمية الُمستداَمة 
على الصعيد 

العربّي ُمشرذمة 
وغير فّعالة؛ ويعود 
ذلك إلى المشكالت 

التي تعرقل 
التعاون السليم 

داخل المؤّسسات 
العربّية اإلقليمّية 

والتأّخر في 
استيعاب 

انعكاسات إدراج 
البيئة كعنصٍر في 
منظومة التنمية 

الُمستدامة

سـيتأثّر التقّدم في تنفيذ أهداف التنمية الُمستداَمة كثيراً بمدى التقّدم في تحقيق »األهداف اإلنمائيّة لأللفيّة« 

)MDGs( خالل السـنوات الخمس عشـرة الماضيـة. وفي هذا المجال، ثّمة فوارق بـارزة بين بلدان المنطقة. 

لقـد حقَّـق بضع بلـدان تقّدماً كبيراً في غالبيّة المؤّشـرات، على غـرار بلدان مجلس التعـاون الخليجّي، فيما 

شـهدت بلداٌن أخـرى تقّدماً محدوداً أو لم تشـهد أّي تقّدم على اإلطـالق. وكانت البلدان العربيّـة األقّل نمّواً، 

ومنها العراق وفلسطين بسبب ظروفهما الخاّصة، األضعف أداًء. وكان من أبرز اإلنجازات في المنطقة تقّدمها 

باتّجاه األهداف التعليميّة وتوسـيع الوصول إلى صرٍف صّحي محّسـن. وعلى الجانب السلبّي، تحّل المنطقة 

فـي مرتبـة تقّل نحو 20 فـي المائة عن الهـدف المتعلّق بتقليص نقـص التغذية. كذلك تبـدو الفجوة كبيرة 

بين البلدان العربية الغنيّة والفقيرة في المؤّشـرات الصّحية. وثّمة أهّمية حاسمة لإلقرار بالخصائص المميّزة 

واألولويّات والسياقات السياسية واالجتماعية للبلدان العربية. فأولويّات التنمية الُمستداَمة وأهدافها في قطر، 

مثـاًل، تختلـف بالتأكيد عنها في األردن. وفي بلد غارق في صراٍع، مثل اليمن، سـتكون حاجات مرحلة ما بعد 

النزاع مختلفة بشكٍل كبير. 

من َمالِمح استراتيجّيات التنمية العربّية إطار رقم 1
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تَُعّد البلدان العربية من بين البلدان األكثر تعرّضاً للتأثيرات الُمحتَملة للتغيّر المناخي بسـبب 

هشاشـة أنظمتها الطبيعية، بخاّصة نـدرة المياه والجفاف المتكّرر. وتتّخذ المناطق السـاحلية 

في العالَم العربي، التي هي عرضة الرتفاع مسـتوى سطح البحر، أهّمية كبيرة، ألّن معظم الُمدن 

الرئيسـة والنشـاطات االقتصادية قائمة في المناطق الساحلية. وتقع األراضي الزراعية الخصبة 

إلـى حّد كبير في مناطق سـاحلية منخفضة مثل دلتا النيل، حيث تعتمد النشـاطات السـياحية 

الشـعبية على الَموارِد البحرية والساحلية، مثل الشـعاب المرجانية واألنواع الحيوانية المرتبطة 

بهـا، التي تتأثّر كثيراً بارتفاع درجات الحرارة. وتفرض التأثيـرات المتوقَّعة لتغيّر المناخ مزيداً 

مـن الضغوط على َموارِد المياه العذبة المحـدودة. ومع تخصيص نحو 85 في المائة من َموارِد 

الميـاه العذبـة للزراعة، يخضع األمن الغذائي في العالَم العربي منـذ فترة طويلة لضغوٍط بيئيّة 

واجتماعية واقتصادية.

وتحتاج البلدان العربية إلى ُمواَصلة العمل لبناء القدرات الوطنية لكي تتعامل مع الجوانب 

المختلفـة لتهديـدات تغيّر المنـاخ، والتكيّف مـع متطلّبات االتّفاقـات الدوليـة الّناظمة لتغيّر 

المناخ، وتعزيـز التعاون اإلقليمي من أجل التكيّف مع األخطار المناخية الُمحتملة، والعمل عن 

كثب مع المجتمع الدولي لالسـتفادة من الفرص الُمتاحة للتمويـل المناخي ونْقل التكنولوجيا 

للمناخ. الصديقة 

* Ibrahim Abdel Gelil, “Environmental Policy Framework”; in Arab Environment in 10 Years. Annual Report of Arab Forum for 
Environment and Development )AFED(, 2017, Chap 2.

** Op.cit.

حاولَـت جامعـة الدول العربية طوال العقد الماضي ُمعالَجة مسـألة إدراج البيئة كدعامٍة للتنمية الُمسـتداَمة. وكان ذلك ُمتماشـياً مع التحّول 

فـي مفهـوم الَحوْكَمة على المسـتوى العالَمّي، الذي توِّج باعتماد أهداف التنمية الُمسـتداَمة عام 2015. تاريخيّاً، قـام مجلس الوزراء العرب 

المسـؤولين عن شـؤون البيئة بهذه المهّمة، إاّل أّن صالحيّاته كانت محدودة جّداً ولم تسمح بجْذب العبين آخرين لتطوير السياسات اإلقليميّة. 

ولُمعالَجة هذه الفجوة، تّم إنشاء لجنة ُمشترَكة معنيَّة بالبيئة والتنمية في المنطقة العربية )JCEDAR(، بهدف ضّم وزارات أخرى إلى جانب 

الوزارات الَمعنيَّة بالبيئة، بخاّصة وزارات االقتصاد والمال والتخطيط. وبما أّن هذه اآلليّة أيضاً لم تُكن فّعالة بما فيه الكفاية، فقد أُنشئت إدارة 

جديدة للتنمية الُمستداَمة والتعاون الدولّي العام 2016 من ضمن جامعة الدول العربيّة، وما يزال الوقت مبكراً للُحكم على مدى نجاحها*.

صة، أعّد مجلس الوزراء العرب المسـؤولين  تحـت رعاية جامعة الـدول العربيّة، وبدعٍم من وكاالت دوليّة ومنظّمات المجتمع المدنّي المتخصِّ

عن شـؤون البيئة أوارق معلومات أساسـيّة للُمفاوضات بشـأن االتّفاقيات البيئيّة الدوليّة، وقام بَدور نشط في هذه المفاوضات، والسيّما في 

ما يتعلّق بتغيّر المناخ. واعتَمدت جامعة الدول العربيّة إطاراً اسـتراتيجيّاً إقليميّاً للتنمية الُمسـتداَمة، فضالً عن اسـتراتيجيّات إقليمية بشـأن 

المياه والزراعة وتغيّر المناخ وغيرها. ولكْن لم يُكن لهذه االسـتراتيجيّات اإلقليمية تأثيٌر كبير على الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية 

الُمستداَمة.

على الصعيد الوطنّي، تعزَّزت المؤّسسـات البيئيّة بوجٍه عاّم، ما أسـَفر عن بعض التحسـينات في اإلدارة البيئيّة، ولكْن مع قدرة محدودة على 

التصّدي الكامل لألبعاد الثالثة للتنمية الُمسـتداَمة. واسـتجابًة لذلك، أنشـأت بعض البلدان العربيّة مجالس وطنية للتنمية الُمسـتداَمة، لكّنها 

بقيت ذات صفة بروتوكوليّة ولم تظهر نتائج ملموسة منها بعد.

وعلى صعيد السياسات العاّمة، أُدخلت اإلدارة الُمستداَمة للَموارِد الطبيعية على جدول أعمال التنمية في عدٍد من البلدان العربيّة. وكان التحّول 

الرئيس في السياسـة العاّمة هو اإلصالحات األخيرة في أسـعار الطّاقة والمياه في المنطقة، بما في ذلك البلدان الرئيسـة الُمنِتجة للنفط في 

مجلس التعاون الخليجّي. وفضالً عن إصالح سياسات الدعم، شهدت المنطقة تقّدماً في اعتماد سياساٍت للطّاقة الُمستداَمة، مثل أهداف كفاءة 

الطّاقـة وِخطط عملها، وبيانات الكفاءة لألجهزة والسـيّارات، وقوانين المباني الخضراء، وسياسـات الطّاقة المتجـّددة، بما في ذلك األهداف 

والتغذية والتعرفة. ومع ذلك، فمن أجل تحقيق األهداف الُمتَّفق عليها عالميّاً، تحتاج المؤّسسات اإلقليميّة إلى االنتقال من اإلعالنات ذات البالغة 

اللّفظية إلى التنفيذ على أرض الواقع، وتحتاج البلدان العربية إلى تعزيز أُطرها التشريعية والمؤّسسية**.

البيئة في أروقة جامعة الدول العربّية إطار رقم 2
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التقرير العربّي العاشر
للتنمية الثقافّية

العرب واتّفاقية باريس للمناخ

عقـب اتّفاقيـة باريس المناخيّة عام 2015، ازداد إسـهام البلدان العربيـة في العمل الدولي 

لُمواَجهة تغيّر المناخ. فحتّى تشرين الثاني )نوفمبر( 2017، كان قد وقَّع االتّفاقية جميع أعضاء 

م 13 بلداً إسـهاماته الوطنية المحّددة األولى.  ق عليها 14 بلداً، وقدَّ جامعة الدول العربية، وصدَّ

غيـر أّن النهـج اإلقليمي للتصـّدي لَمخاطر تغيّر المناخ لم ينجح، بسـبب عدم وجـود التزامات 
سياسية بالتعاون اإلقليمي.5

كان اتّفـاق باريـس المناخي نقطـة تحّول، نتيجة لسـنواٍت من العمل أدارها عـدٌد كبير من 

العلماء وصانعي القرار والناشطين والمنظّمات. وتهدف االتّفاقية إلى وقف الُمضاعفات الُمرعبة 

لتغيّـر المناخ، عن طريـق خفض انبعاثات الكربون في المدى القصير، مع وقف االنبعاثات كلّياً 

بين 2050 و2070. وهذا أَرَسل إشارة قويّة إلى المخطّطين واألسواق والُمستثِمرين والُمختِرعين 

لتعجيل االنتقال إلى قطاِع طاقٍة خاٍل من الكربون.

والهدف األساسـي من االتّفاقية هو تخفيض انبعاثات الكربون. ويُمكن تحقيق جزء من هذا 

الهـدف عن طريق تعزيز الكفاءة، واالسـتمرار في األبحاث الهاِدفـة إلى جْمع الكربون وتخزينه 

بأسـاليب مأمونة. وإلى أن تؤتي األبحاث ثمارها عمليّاً، تبقى الرسـالة مـن باريس أّن على دول 

العالَـم أْن تكون ُمسـتعّدة للتعامـل مع اقتصاد بال كربـون خالل فترة قد ال تتجاوز 35 سـنة، 

يسبقها تخفيٌض تدريجّي في استخدام الوقود األحفوري.

دة، ستشهد الفترة االنتقالية اهتماماً متزايداً بتعزيز كفاءة الطّاقة  وإلى جانب الطّاقات المتجدِّ

واستبدال محطّات إنتاج الكهرباء التي تَستخدم الفحم الحجرّي والبترول بأخرى تَستخدم الغاز، 

وذلك لتحقيـق خْفٍض في االنبعاثات. وفي حين تعترف االتّفاقية بالمسـؤولية التاريخية للدول 

الصناعية في االنبعاثات التي سببت تغير المناخ، وتحّملها المسؤولية الرئيسة في الُمعالَجة، فقد 

اتّفقت جميع الدول على خفض انبعاثاتها، لقاء مساعدات مالية وتكنولوجية تحصل عليها الدول 

الفقيرة من الدول الغنيّة. وسيتّم تقديم هذه المساعدات على دفعات، مشروطة بتحقيق التزامات 

تخفيـض االنبعاثـات. وعلى الـدول ترتيب بيتهـا الداخلـي، وخصوصاً في ما يتعلّق بتحسـين 

الَحوْكَمة والديموقراطية وُمكافحة الفساد.

5 UNFCCC )2017(, United Nations Framework Convention on Climate Change http://unfccc.

int/2860.php accessed November 14, 2017.

من المفيد التأكيد أّن ما جعل االتّفاق ُممكناً كان تحالفاً غير مسـبوق بين مائة دولة نامية ومتقّدمة، ضمَّ الدول األكثر تأثّراً في أفريقيا وجزر 

الكاريبـي والمحيـط الهـادئ، جنباً إلى جنب مع االتّحـاد األوروبّي والواليات المتّحدة وكنـدا. وقد دعا هذا التحالف إلـى اتّفاقية قويّة ُملزِمة 

يُشـارِك فيها الجميع. وبعد انضمام البرازيل، سـقطت الحواجز بين المجموعات التقليديّة، ما دفع الصين والهند لالنضمام إلى التحالف عقب 

مفاوضات شاقّة.

هذا التحالف القوّي لم يتزعزع مع قرار الرئيس األميركّي دونالد ترامب االنسـحاب من االتفاقيّة، كما تبيّن في القّمة المناخيّة الـ23 في بون 

في نهاية العام 2017. فقد تعّهدت دول أخرى سـّد فجوة االلتزامات األميركيّة، كما أعلنت والياٌت وُمدن أميركيّة رئيسـة عّدة اسـتمرار االلتزام 

بموجبات اتّفاقية باريس.

ولـم تكتـِف الـدول باالتّفاق على حصر ارتفاع الحرارة بدرجتَين مئويّتَين، بل ذهبت أبعد من ذلك إلـى التعّهد بالعمل إلى حّد ال يتجاوز درجة 

ونصـف الدرجـة. أّما المائة بليون دوالر التي تّم التعّهد بها سـنويّاً ابتداء من سـنة 2020 لصندوق المناخ األخضر، فتـّم اعتبارها حّداً أدنى 

تحصل زيادته َدوريّاً بحسـب الحاجة. كما سـتتّم ُمراَجعة التعّهدات الوطنية لخْفض االنبعاثات سنة 2018، بهدف زيادتها قبل بدء التطبيق 

سـنة 2020. وسـتحصل ُمراجعة للتقّدم كّل خمس سنوات ابتداًء من سنة 2025. ولعّل االلتزام األقوى هو وْضع سنة 2050 كتاريٍخ ُمرتجى 

لوقف انبعاثات الكربون كلّياً، مع االلتزام بعدم تجاوز سنة 2070 لتحقيق هذا الهدف.

تحّديات اتّفاقّية المناخ إطار رقم 3
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رة للبتـرول، ألّن التحّول إلى اقتصاد ال يعتمد  سـيكون لالتّفاقيـة أثٌر كبيٌر على الدول المصدِّ

ع  أساسـاً علـى الوقود األحفوري قد يكون أسـرع مّمـا كان ُمتوقَّعـاً. وعلى هذه الـدول أن تنوِّ

اقتصاداتها سريعاً، وتُجري تعديالت على أهداف النمّو التي تعتمدها حاليّاً، في ما يخّص حجمها 

ونوعيّتها. ولكْن لدى هذه الدول القدرة والمناعة على أن تعمل خالل الفترة االنتقالية على تحويل 

اقتصاداتها وخطط التنمية لديها في اتّجاٍه ُمسـتَدام، وبناء اقتصاد يتوّخى تعزيز نوعية الحياة 

ويعتمد على اإلنتاج والخدمات المتقّدمة، وليس على تسييل األصول، الطبيعية كما المالية. وفي 

استطاعتها أيضاً أن تتحّول إلى بلداٍن رائدة في إنتاج الطّاقات المتجّددة وتصديرها.

وقـد تكـون »رؤيـة 2030« السـعودية أّول اسـتجابة قويّـة التّفاقية باريس فـي المنطقة 

العربية. فهـي أَطلقت تغييرات جذريّة، أبرزها اإللغاء التدريجي لدعم أسـعار الوقود والكهرباء 

والماء، بهدف تحقيق الكفاءة في اسـتخدام الطّاقة والحفاظ على الَموارِد الطبيعية ووقف الهدر 

واالستخدام غير الرشيد.

وكانت اإلمارات والكويت والبحرين قد أَطلقت ُمبادرات عمليّة لتعزيز كفاءة استهالك الَموارِد 

وتنويع االقتصاد. أّما الدول العربية غير النفطية، فعليها تحضير اقتصاداتها للتعامل مع حقائق 

جديدة في المنطقة والعالَم، بأن تتّجه إلى التعاون اإلقليمي، وتسـتفيد من المسـاعدات اإلنمائية 

المتوقَّعة من االتّفاقية. وهذا يشمل جذب االستثمارات الخاّصة التي ستكون أضعاف المساعدات 

الرسمية. غير أّن هذا يتطلّب تطوير مناخات ُمالئِمة الستقطاب االستثمارات. وقد أَرسلت مقّررات 

باريس إشارة قويّة إلى القطاع الخاّص لتنويع استثماراته وإعطاء وزن أكبر للطاقات المتجّددة 

والنظيفة6. 

وتشـّكل المياه والغذاء والطّاقة شبكة معّقدة من الروابط الُمتباَدلة. وبسبب ترابطها القوي، 

ر السياسـات ودعم األسـعار في قطـاٍع واحٍد تأثيـراً قويّاً علـى القطاَعيـن اآلخَرين. لذلك،  تؤثِـّ

ينبغي على ُصّناع السياسـات العرب إعادة النَّظر في استراتيجيّاتهم وخططهم التنموية الحالية 

والمستقبلية من خالل حلقة الترابط الجديدة. 

عالوة على ذلك، ولتحقيق العدالة االجتماعية، ينبغي اسـتبدال الدعم العشوائي الشامل بدعٍم 

ـه إلى الشـرائح المحرومـة في المجتمع. وينبغي أن تلبّي سياسـات التسـعير االحتياجات  موجَّ

البشـرية األساسـية، وأن تعزِّز كفاءة الَموارِد، وأن تسـترّد كلفة تقديم الخدمات من دون التأثير 

على الفقراء7.

2 األمن الغذائّي والفقر والجوع

ثّمة ترابٌط ال تنفصم عراه بين أمن المياه وأمن الطاقة وأمن الغذاء في المنطقة العربيةعموماً، 

فالمنطقـة غنيّة بالطاقـة وفقيرة بالميـاه واألرض الصالحة للزراعة وتعاني نقصـاً في الغذاء. 

وتشـتّد هذه الروابط الُمشترَكة في المنطقة مع ازدياد الطلب على الَموارِد نتيجة النمّو السّكاني 

وتغيّر أنماط االسـتهالك وضعف الكفاءة، وهي سـتتفاقم أكثر بسـبب تأثيرات التغيّر المناخي. 

ويُعتبَر المشـهد الحالي في المنطقة العربية على صعيد سياسـات الميـاه – الطّاقة – الغذاء – 

المناخ معّقداً ومجزّأً. وهذا يسـتدعي تبّني ُمقاَربة ترابٍُط متكامل لدى ُمعالَجة إدارة هذه الَموارِد 

الحيويّة الثالثة.

الثاني- شباط  العدد 214، كانون  البيئة والتنمية،  التعامل معها«  المناخ حقيقة على العرب  نجيب صعب، »اتّفاقية   6

لبنان. بيروت  التقنيّة،  المنشورات   ،2016 )يناير-فبراير( 

7 Ibrahim Abdel Gelil, op.cit.

بلداننا العربّية 
هي األكثر 

تعرّضًا للتأثيرات 
الُمحتَملة للتغّير 
المناخّي، بسبب 

أنظمتها الطبيعّية، 
وخصوصًا ندرة 
المياه، والجفاف 

المتكّرر، والضغط 
المتزايد على َموارد 

المياه العذبة 
المحدودة، إذ إّن 
85 % من َموارد 

المياه العذبة 
تذهب نحو الزراعة
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يُعتبَر الفقر من التحّديات الرئيسة في المنطقة، فهو يزداد منذ العام 2010 بسبب عوامل كثيرة 

لم واألمن، وشبكات األمن االجتماعي الضعيفة، وعدم القدرة على خلْق فرص عمل.  تشمل ظروف السِّ

وإذا تغيَّر خّط الفقر من 1.25 دوالر يوميّاً للفرد إلى دوالَرين أو 2.75 دوالر، يزداد معّدل الفقر في 

المنطقة من 4 في المائة إلى 19 في المائة أو 40 في المائة على التوالي. ويشّكل هذا االزدياد الكبير 

في معّدل الفقر سمة مميِّزة للمنطقة العربية ُمقارنًة بمناطق أخرى في العالَم8.

لكّن اإلنجازات في مجال الفقر ال ترتبط بمؤّشرات أخرى، على غرار معّدل نقص التغذية)عدد 

األشخاص الذين يعانون نقصاً في التغذية قفَز من 30 مليون شخص إلى 50 مليوناً بين العاَمين 

1991 و2011(. كذلك تعاني غالبيّة بلدان المنطقة من العبء الُمزدِوج لسوء التغذية: استمراريّة 

نقص التغذية بالترافق مع ارتفاٍع في مستويات الوزن الزائد والبدانة واألمراض الُمزِمنة المرتبطة 

بالتغذية، وذلك بمستويات مختلفة وفق مستوى التقّدم االقتصادي9 .

نسبة االكتفاء الذاتي الغذائي )%(

الحبوبإجمالي الغذاءالبلد/المنطقة الفرعّية

2005201120052011

12.9612.810.000.00البحرين

28.3821.683.882.56الكويت

45.2134.521.179.22ُعمان

12.180.903.120.37قطر

44.5234.4926.7511.15الَمملكة العربيّة السعوديّة

21.1318.660.851.06دولة اإلمارات العربيّة المتّحدة

37.4029.4520.259.12مجلس التعاون الخليجّي

51.5331.4522.5910.92اليمن

39.7429.7420.549.46مجلس التعاون الخليجّي واليمن

75.3482.8455.5195.42العراق

56.2653.095.053.66األردن

73.2361.0318.0510.96لبنان

85.2380.6274.0057.98سورية

81.5572.2619.6810.00فلسطين

إبراهيم عبد الجليل، »تحقيق أهداف التنمية الُمستداَمة في مناخ متغيّر«، )2016(، م س، القسم 3.  8

محمود الصلح، »المساهمة في القضاء على الجوع في البلدان العربيّة« في البيئة العربّية: التنمية الُمستداَمة في   9

س. م  متغّير)2016(،  عربّي  مناخ 

مستوى االكتفاء الذاتّي الغذائّي جدول رقم 1
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7.2075.5254.8656.48المشرق

83.6878.9669.6356.30مصر

91.1586.8475.7470.59السودان

85.5180.8070.7459.09وادي النيل

53.4870.0429.8831.96الجزائر

44.9543.0910.797.06ليبيا

68.4970.0319.1736.04موريتانيا

89.6080.4046.0958.91المغرب

71.7868.4947.8246.79تونس

66.8771.5835.7453.19شمال أفريقيا

----جزر القمر

4.042.000.000.00جيبوتي

69.1774.2632.8933.00الصومال

64.8063.5228.4626.70القرن األفريقّي

70.4871.6949.7445.5البلدان العربّية

ال يُمكن أن تنجح الزراعة وإنتاج األغذية من دون بيئة صّحية ومناخ ُمالئم. وقد تَدهَور األمن 

الغذائي في العديد من البلدان العربية على مدى السـنوات العشـر الماضية، على الرّغم من بعض 

التقّدم في مجاالت أخرى. وظلّت المنطقة العربية تشـكِّل أكبر منطقة عجز غذائي في العالَم، مع 

وجـود فجوة غذائية متزايدة بين اإلنتاج واالسـتهالك المحلّيَّين. ومـن حيث القيمة النقدية، ازداد 

إجمالي الفجوة الغذائية العربية بشـكٍل كبير من 18 بليون دوالر عام 2005 إلى نحو 29 بليون 

دوالر عـام 2010 و34 بليـون دوالر عام 2014. ويُعزى هذا االزديـاد إلى عوامل وتطّورات عّدة 

ُمترابطة في العالَم العربي، أهّمها النمّو السـّكاني الُمرتفع )2.3 في المائة سنويّاً مقابل متوّسط 

يبلغ 1.9 في المائة في البلدان النامية(، وانخفاض اإلنتاجية الزراعية بسبب ضعف االستثمار في 

الِعلـم والتكنولوجيـا والتنمية الزراعية، وزيادة تدهور الَموارِد الطبيعيـة، وتأثيرات تغيّر المناخ، 

والسـيّما انخفاض هطـول األمطار، وازديـاد تواتر موجات الجفـاف، وارتفاع درجـات الحرارة 

وَمواسـم الزراعة األقصر، وتسرّب مياه البحر، وارتفاع نسبة هدر األغذية إلى نحو 35 في المائة، 

وانتشـار االضطّرابات السياسـية والصراع األهلي على نطاٍق واسع في العديد من البلدان العربية 

خالل السنوات السّت الماضية، وما نتج عن ذلك من هجرة الريف إلى المدن والهجرة إلى الخارج. 

ر الكلفة الماليـة اإلجمالية لألضرار  وبسـبب الحرب األهلية في سـورية، على سـبيل المثال، تقدَّ

والخسائر في القطاع الزراعي خالل الفترة 2011-2016 بأكثر من 16 بليون دوالر أميركي10.

المرجع نفسه.  10

قد تكون »رؤية 
2030« السعودّية، 

أّول استجابة 
قوّية الّتفاقية 

باريس المناخّية 
في المنطقة 
العربّية، فهي 

أطلقت تغييرات 
جذرّية أبرزها 

اإللغاء التدريجّي 
لدعم أسعار 

الوقود والكهرباء 
والماء، بهدف 

تحقيق الكفاءة في 
استخدام الّطاقة 
والحفاظ على 

الَموارد الطبيعّية 
ووقف الهدر 

واالستخدام غير 
الرشيد

 AFED, 2014. :المصدر
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وقـد أسـهمت الملوحة في تفاقُم تدهـور األراضي والتصّحر في مناطق شاسـعة من العالَم 

العربي. وباسـتثناء ُعمان واألردن، اسـتثَمرت البلدان العربية أقّل من واحد في المائة من ناتجها 

المحلّـي اإلجمالي في مجال البحث والتطوير الزراعيَّين. وعلـى الّرغم من ارتفاع إمكانات النمّو 

الزراعي في الجزائر والسـودان، يعاني هذان البلدان من نقٍص شديد في البحث والتطوير، حيث 

ينفق كلٌّ منهما 0.2 في المائة فقط من ناتجه المحلّي اإلجمالي على البحوث الزراعية، وهذا أمر 

غير كاٍف نظراً ألهّمية الزراعة في أمنهما الغذائي الوطني ونمّوهما االقتصادي.

اإلنفاق كنسـبة مـن الناتج 

 ،)%( اإلجمالـي  المحلّـي 

2012

 2012 اإلنفـاق،  إجمالـي 

فـي  الـدوالرات  )بمالييـن 

العام 2005(

 2009 اإلنفـاق،  إجمالـي 

في  الـدوالرات  )بمالييـن 

العام 2005(

البلد

0.21 81.7 68.6 الجزائر

0.44 471 379.3 مصر

1.84 32.3 34 األردن

0.95 34.1 21.7 لبنان

0.8 8.9 11.2 موريتانيا

0.49 131.2 127.4 المغرب

6.51 97 81.4 ُعمان

0.19 30 52.4 السودان

0.64 55.9 49.4 تونس

0.56 34.5 47.6 اليمن

ثّمة ترابط بين 
أمن المياه وأمن 

الّطاقة وأمن 
الغذاء في المنطقة 

العربّية عمومًا، 
فالمنطقة غنّية 
بالّطاقة، وفقيرة 
بالمياه واألرض 

الصالحة للزراعة، 
وتعاني بالتالي 

نقصًا في الغذاء، 
ومع ازدياد الطلب 
على الَموارد، تزداد 

الحاجة إلى هذا 
الترابط وتحّدياته

إجمالّي اإلنفاق على البحث والتطويرالزراعّي في البلدان العربّية، 2009 و 2012 جدول رقم 2

 Stads, Gert-Jan, ASTI 2015. Agricultural R&D in West Asia and North Africa: Recent المصـدر: 
Investment and Capacity Trends, May, 2015.

 صّنـف المعهـد الدولّي لبحوث السياسـات الغذائيّـة )IFPRI( الخطر العـاّم الحالّي لألمـن الغذائّي للبلدان 

العربيّـة على أسـاس التنمية االقتصاديّة واالجتماعيّـة. وفي هذا الصدد، يتّم تقييم التصنيف تبعاً لمؤّشـَرين 

رئيسيَّين: وضع االقتصاد الكلّي للميزان التجارّي ومستوى الحالة المعيشيّة الغذائيّة والصّحية لألُسر الصغيرة 

كمقياَسـين النعدام األمن الغذائّي. ويَسـتند تصنيٌف آخر استشـرافّي مهّم إلى الَمـوارِد الطبيعيّة واإلمكانات 

الزراعيّة للبلدان العربيّة لتعزيز األمن الغذائّي. وتشمل البلدان العربيّة ذات اإلمكانات الزراعيّة العالية الجزائر 

ومصر والعراق والمغرب والسـودان وسورية. أّما البلدان ذات القدرات المتوّسطة فهي موريتانيا والسعوديّة 

وتونس واليمن. وتشـمل البلـدان المحدودة اإلمكانات األردن ولبنان وليبيا، فـي حين تقع البحرين والكويت 

وُعمان وقطر واإلمارات في فئة اإلمكانات الُمنخفضة للغاية*. 

** Mahmoud El Solh, Majd Jamal, Kamel Shideed, Ahmad Mazid, and Chandrashekhar Biradar 
“Food Security in Changing Arab Environment”, in Arab Environment in 10 Years. Annual Report of 
Arab Forum for Environment and Development )AFED(, 2017, Chap 5.

األمن الغذائّي العربّي والتصنيفات العالَمّية إطار رقم 4
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أمام البلدان العربية عدد من الخيارات المتعلّقة بالسياسات لُمواَجهة تحّديات الفقر والجوع 

واألمن الغذائي، وهي تشـمل تحسـين إنتاجية المحاصيل والمياه، وإعـادة تدوير مياه الصرف 

الصّحي المعالَجة واسـتخدامها، وخفض المستويات العالية لخسـائر ما بعد الحصاد، وتطوير 

مصـادر أخرى عالية الَنوعيّة للبروتينات كمصائد األسـماك، وإدخال مفهـوم المياه االفتراضية 

فـي الخطط الوطنية للبلدان بهدف تعزيز التعاون العابر للحـدود، وأخيراً وليس آخراً، التعاون 

اإلقليمـي الحتمي المسـتند إلـى المزايا النسـبية في الَمـوارِد الزراعية والمالية للبلـدان العربية 

المختلفة.

3. المياه

مـا زالت نـدرة المياه تتفاقـم في المنطقـة العربية، بسـبب محدودية َموارِد الميـاه العذبة 

المتجّددة وتدهور الجودة من جهة، والنمّو السكاني ونقص األموال لتمويل البنية التحتية للمياه 

مـن جهة أخـرى. وعالوة على ذلك، ازدادت حـّدة ندرة المياه في المنطقة بسـبب تكاثُر َدورات 

الجفاف وزيادة حّدتها ومّدتها. وخالل السنوات العشر الماضية، انخفض متوّسط نصيب الفرد 

مـن المياه العذبة فـي 22 بلداً عربيّاً من نحو 990 متر مكّعب في السـنة إلى أقّل من 800 )أي 

نحو عشـر المتوّسط العالَمي(. وإذا استُثنيت موريتانيا والعراق والسودان ولبنان من المجموع، 

فـإّن معّدل متوّسـط نصيب الفرد من المياه العذبة ينخفض إلـى أقّل من 500 متر مكّعب. وفي 

حيـن يبلغ نصيب الفرد من المياه الُمتاحة في تسـعة بلـدان أقّل من 200 متر مكّعب حاليّاً، تقع 

13 دولة عربيّة بين 19 دولة هي األكثر ندرة بالمياه في العالَم. وهذا يعني أّن نحو 40 في المائة 

من السّكان العرب يعيشون بالفعل في ظروٍف من الفقر المائي المطلق11.

األمن الغذائّي. التقرير السنوّي للمنتدى العربّي للبيئة والتنمية )أفد(، 2014؛ تحرير: عبد الكريم صادق، محمود   11

الصلح، نجيب.صعب، )بيروت، لبنان. المنشورات التقنيّة، 2014(.

على مدى العقد 
الماضي، تدهور 
األمن الغذائّي في 
المنطقة العربّية، 
وظلّت المنطقة 

تشّكل أكبر منطقة 
عجز غذائّي في 

العاَلم، ومن حيث 
القيمة الماّدية، 

ازداد إجمالّي 
الفجوة الغذائّية 
العربّية من 18 

بليون دوالر العام 
2005 إلى نحو 29 
بيلون دوالر العام 
2010 و34 بليون 

العام 2014

AFED,2017 and The World Bank, DataBank, World Development Indicators, 2016 :المصدر
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ال تـزال معظم البلدان العربيـة تعتمد اعتماداً كبيراً على َموارِد المياه الجوفيّة لتلبية َمطالبها 

الُمتزايدة، والسـيّما للرّي واالسـتخدام المنزلي. وفي الوقت الحاضـر، تعاني جميع موارد المياه 

الجوفيـة المتجّددة في المنطقة من انخفاض مسـتوى المياه وتدهـور الجودة، في حين تعاني 

أحواض المياه الجوفية غير المتجّددة من نضوب سـريع. وال تزال تحلية المياه تشـّكل مصدراً 

رئيسـاً للمياه في المنطقة العربية، السـيّما في البلدان الغنية بالنفـط، التي تعتبر المنتج األكبر 

للميـاه المحـاّلة في العالم. ومع ذلك، ال تـزال تكنولوجيا التحلية ومعّداتها مسـتوردة، من دون 

تقديم قيمة مضافة القتصادات الدول العربية.

كمـا أّن إعادة اسـتخدام مياه الصـرف الصّحي المعالَجـة محدودة عموماً فـي جميع أنحاء 

المنطقة، على الّرغم من ظروف الشّح واألحجام الكبيرة نسبيّاً لمياه الصرف المتولَّدة، التي تمثِّل 

فرصاً كبيرة ضائعة. وفي حين تتّم ُمعالَجة 60 في المائة من مياه الصرف الصّحي، يتّم تصريف 

أكثر من نصف المياه الُمعالَجة وال يُعاد استخدامها. وقد أّدى تصريف مياه المجارير في البحر، 

حتّى بعد ُمعالجتها، إلى مشكالت كبرى في البيئة البحرية، تتجاوز التلّوث البكتيري والكيميائي 

إلى ارتفاع نسـبة المغّذيـات العضوية، كما يحصل َدوريّاً في الكويت. ومـع أّن الزراعة ما زالت 

الُمستهلِك الرئيس للمياه، بنسبة تزيد على 80 في المائة، إاّل أّن السنوات العشر الماضية، شهدت 

اتّجاهاً واضحأً للتنافس على اسـتخدام المياه بين مختلـف القطاعات في المنطقة، حيث تحّول 

نحـو 5 في المائـة من القطاع الزراعي إلى القطاَعين البلـدي والصناعي. وهذا يعكس اتّجاهات 

التحّضر والتصنيع السريعة في المنطقة، والتي من المتوقَّع أن تستمّر في المستقبل12.

وخالل السـنوات العشـر الماضية، ارتفعت نسبة السـّكان العرب الذين يحصلون على مياه 

الشـرب المأمونة من 85 في المائة إلى 90 في المائة، وهي بذلك تقترب من المتوّسـط العالَمي. 

وقد تحقَّق ذلك في معظم أنحاء المنطقة، باسـتثناء دول المشـرق العربي حيث تدهورت نسـبة 

12 Waleed Al-Zubari and Alaa El-Sadek “Water Trends”; in Arab Environment in 10 Years. Annual 

Report of Arab Forum for Environment and Development )AFED(, 2017, Chap 4.

أمام البلدان العربّية 
عدد من الخيارات 
لُمواَجهة تحّديات 

الفقر والجوع 
واألمن الغذائّي، 
تشمل تحسين 

إنتاجّية الَمحاصيل 
وإعادة تدوير مياه 
الصرف الصّحي، 
وإدخال مفهوم 

المياه االفتراضّية 
في الخطط 

الوطنّية، وتطوير 
َمصادر غذائية 
أخرى، أهّمها 

»زراعة األسماك« 
ومصائدها 

AFED,2017 and The World Bank, DataBank, World Development Indicators, 2016 :المصدر
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السـّكان الذين يحصلون على مياه الشـرب المأمونة خالل هذه الفتـرة، إذ انخفضت من 94 في 

المائـة إلى 88 فـي المائة. وتُعـزى التحّديات في هذه البلدان أساسـاً إلى االحتالل العسـكري 

والصراعـات األهلية وعدم كفاية االسـتثمارات. وقد ازداد الوصول إلـى مرافق الصرف الصّحي 

نة زيادة كبيرة في السنوات العشر الماضية، حيث وصل إلى 85 في المائة من السّكان13. المحسَّ

س  وشـهدت السـنوات األخيرة بعض الُمبادرات على المستوى اإلقليمي والمناطقي. فقد تأسَّ

المجلـس الـوزاري العربـي للمياه عـام 2008 في جامعة الـدول العربية، وأَصـدر عام 2010 

اسـتراتيجيّة األمن المائي فـي المنطقة العربية 2010-2030. وعلى مسـتوى المناطق، تّم في 

العـام 2016 إطالق االسـتراتيجيّة الموّحـدة للمياه في ُدول مجلس التعـاون الخليجي 2016-

2035. ويمثّـل تطوير كلتا االسـتراتيجيّتَين َمعلماً رئيسـيّاً في ُمواَجهة نـدرة المياه في البلدان 

العربية القاحلة. لكّن النجاح يحتاج إلى تنفيٍذ سـريع ومسـتويات أعلى من التعاون اإلقليمي، ما 

زالت ضعيفة حتّى اآلن14.

هذا الوضع الحرج يسـتحّق عمليّة استشرافيّة سريعة إلصالح قطاع المياه. ولتحقيق أهداف 

التنمية الُمستداَمة المرتبطة بالمياه، يجب أن تشمل االستراتيجيّات المائية الوطنية إحداث تحّوالت 

فـي توزيع المياه بين مختلف القطاعات، اسـتناداً إلى مفهـوم اإلدارة الُمتكاِملة للَموارِد المائية، 

وتطبيق سياسات تسعير جديدة باستخدام تعرفة تصاعديّة لمياه الشرب، مع طَلَب تسعيٍر للمياه 

بالكلفـة الفعليّـة في قطاع الصناعة، وفـرْض أنظمة جديدة لُمعالَجة اسـتخراج المياه الجوفية، 

وحماية الَمجاري المائيّة العاّمة من النفايات الصناعية. وعلى هذه االستراتيجيّات أن تعزِّز أيضاً 

إدارة الطلب على المياه، وخصوصاً لتحسين أداء القطاع الزراعي وشموله المجتمعات الريفية. 

4. الطّاقة

على مدى عقود، قام قطاع الطّاقة بَدوٍر حاسٍم في تنمية المنطقة العربية، حيث شكَّل النفط 

والغـاز أكثـر من 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلّي العربي، وحقَّق أكثر من 70 في المائة 

من إجمالـي اإليرادات الحكومية. ويُهيِمـن الوقود األحفوري على مزيـج الطّاقة المحلّية، حيث 

يمثّل النفط والغاز الطبيعي نحو 95 في المائة من احتياجات المنطقة من الطّاقة. ومع ذلك، فإّن 

أكثر من 50 مليون عربي ال يحصلون على خدمات الطّاقة الحديثة15.

فَرَض االرتفاع السـريع في الطلـب المحلّي على الطّاقة في المنطقـة العربية تغييرات في 

سياسـتها التقليدية في مجـال الطّاقة، وخصوصاً ما يرتبط بالتسـعير ومعايير الكفاءة. وفي 

عام 2014، شكَّلت المنطقة العربية 5 في المائة من إجمالي إمدادات الطّاقة األّولية في العالَم، 

و7.8 فـي المائة من انبعاثات ثاني أوكسـيد الكربون. كما كانـت حّصة الطّاقة 5.6 في المائة 

من الناتج المحلّي اإلجمالي على المسـتوى العربـي اإلقليمي، في حين تجاوزت 90 في المائة 

مـن الناتج المحلّـي في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي الُمنِتجة الرئيسـة للنفط والغاز. 

وقد أّدى هذا النمط إلى تصنيف بعض دول الخليج بين أعلى ُدول العالَم الُمنِتجة النبعاث ثاني 

أوكسيد الكربون16.

13 Ibid.

14 Ibid.

15 Arab Environment in 10 Years, )2017(,op.cit. 

16 Sidaoui R. )2017( “Sustainable Energy Pathway for The Arab Region” in Arab Environment in 
10 Years, Chap 6.

االّتجاهات الحالّية 
الستخدام الّطاقة 
تضع االقتصادات 
العربّية ضمن أقّل 
البلدان كفاءة على 
الصعيد العاَلمّي، 
وقد بلغ متوّسط 

الخسائر في توليد 
الكهرباء ونقلها 

وتوزيعها 19.4 %، 
أي أكثرمن ضعَفي 
المعّدل العاَلمّي في 

هذا المضمار
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التقرير العربّي العاشر
للتنمية الثقافّية

االتّجاهات الحاليّة السـتخدام الطّاقة تضع االقتصـادات العربيّة من ضمن أقّل البلدان كفاءة 

على الصعيد العالَمي. ويبلغ متوّسـط الخسـائر في توليد الكهرباء ونْقلها وتوزيعها 19.4 في 

المائـة، أي أكثر من ضعَفي المعـّدل العالَمي. وبلغ النمّو في اسـتهالك الطّاقة 8 في المائة، أي 

ضعَفـي معـّدل النمّو االقتصادي. ولذلك، فإن كفاءة الطّاقة تتيـح فرصة كبيرة لتحقيق وفورات 

في الطّاقة في البلدان العربية17.

نة بسبب االعتماد الُمفرط على النفط، وقد شرعت  وتُعتبر جميع البلدان العربية غير محصَّ

فـي برامج لتنويـع االقتصاد. فأَطلقت الَمملكة العربية السـعودية »رؤية 2030« التي تهدف 

إلـى زيادة اإليرادات غير النفطية بمقدار سـتّة أضعاف لتصـل إلى 266 بليون دوالر أميركي 

بحلول سـنة 2030، إلى جانب خطط جريئة لتحسـين إدارة الَمـوارِد الطبيعية وإلغاء الدعم 

تدريجيّـاً وتعزيز كفاءة اسـتخدام الطّاقة. وتّم إقرار ِخطط رئيسـة إلصـالح دعم الطّاقة في 

ثمانية بلدان عربية18.

إبراهيم عبد الجليل، »تحقيق أهداف التنمية الُمستداَمة في مناخ متغيّر«، في البيئة العربية: التنمية الُمستداَمة في   17
مناخ عربي متغّير)2016(، م س. 

المرجع السابق نفسه.  18

إصالحات الدعمالبلد

مصر

في تّموز)يوليو( 2014، أدخلت مصر تخفيضات على دعم الطّاقة طال انتظارها، وقد عّدها المستثمرون 

الخارجيّون عالمة إيجابيّة. وتمثّلت الخطوة األكثر األهّمية في ارتفاع أسعار الديزل 64 في المائة، لكّن 

ارتفاعات ُمماثلة طرأت على الكهرباء وعلى كثيٍر من المنتجات المكرَّرة األخرى )باستثناء غاز البروبان 

المسيّل(. وهذه التخفيضات األّولية هي الخطوة األولى في بَرنامج يستغرق خمس سنوات إللغاء الدعم تماماً 

عن كّل أشكال الطّاقة، باستثناء غاز البروبان المسيّل.

البحرين

رفعت الحكومة البحرينيّة سعر البنزين الُممتاز من 0.27 دوالر للّتر إلى 0.42 دوالر للّتر، وأكّدت على تنفيذ 

خطّتها التي تستغرق أربع سنوات لزيادة تكلفة الديزل بمقدار 5 سنتات للّتر في شهر كانون الثاني)يناير( 

من كّل عام ليصل إلى 0.32 دوالر للّتر في سنة 2016. ورفعت أيضاً سعر الغاز الطبيعّي من 2.25 دوالر/ 

مليون وحدة حراريّة إلى 2.5 دوالر/ مليون وحدة حراريّة. وسيرتفع السعر بعد ذلك بمقدار 25 سنتاً في 

1 نيسان)أبريل( من كّل عام حتّى يصل إلى 4 دوالرات/ مليون وحدة حراريّة في 1 نيسان )أبريل( 2021. 

ورفعت البحرين أيضاً أسعار الكهرباء والماء.

ُعمان

في كانون الثاني)يناير(2016، رفعت الحكومة الُعمانية سعر البنزين الممتاز من 0.31 دوالر للّتر إلى 0.42 

دوالر للّتر، ورُفعت أسعار الديزل من 0.38 دوالراً للّتر إلى 0.42 دوالراً للّتر. وستضبط الحكومة هَذين 

الوقوَدين على أساس صيغة تسعير تأخذ في الحسبان المستويات العالَميّة، فضالً عن المستويات في دولة 

اإلمارات العربيّة المتّحدة الُمجاِورة.

قطر

في سنة 2015، رفعت قطر سعر البنزين )الُممتاز 97 أكتان( 30 في المئة من 0.27 دوالر للّتر إلى 0.36 

دوالر للّتر. وفي نيسان)أبريل(2016، أعلنت أّن أسعار البنزين والديزل ستحرَّر بدءاً من شهر أيّار)مايو(، مع 

إجراء تعديالت شهريّة بعد ذلك بناًء على ”العوامل العالَميّة واإلقليميّة“، وربْط التكاليف بإنتاج الوقود وتوزيعه.

السعوديّة
في الَمملكة العربيّة السعوديّة، رفعت أسعار البنزين الُممتاز 50 في المئة إلى 0.24 دوالر للّتر، بينما رفعت 

أسعار الديزل للنقل التجاري إلى 0.12 دوالر للّتر. ورفعت أسعار الكهرباء والماء أيضاً.

اإلمارات
د فيها  في آب)أغسطس( 2015، حّررت دولة اإلمارات أسعار البنزين والديزل تماماً، وأدخلت آليّة تسعير تحدَّ

األسعار المحلّية شهرياًّ وتُربط باألسعار العالَميّة.

إصالحات دعم الطّاقة في بلدان عربّية ُمختاَرة جدول رقم 3

 AFED, 2016. :المصدر
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علـى الرّغـم مـن أّن العديد من الـدول العربية قطعت خطـوات ملحوظة نحـو تعزيز الطّاقة 

المتجّددة، فإّن إسهامها في مزيج الطّاقة يبقى هامشيّاً، حيث يبلغ نحو 3.5 في المائة. ومع ذلك، 

تُعتبـر توقّعات طاقة الرياح والطاقة الشمسـيّة في المنطقة العربية إيجابيّة في الغالِب، بشـرط 

استمرار المزيد من سياسات اإلصالح لتحفيز االستثمار في مصادر جديدة للطّاقة. وتوقَّعت الوكالة 

الدوليّة للطّاقة أن يتضاعف حجم الطّاقة المتجّددة في منطقة الشرق األوسط بين 2013 و2020. 

ومن المتوقَّع أن تحصل معظم التطّورات الكبرى في السعودية، التي أعلنت عن خطط إلنتاج 9.5 

جيغاواط من الكهرباء المتجّددة بحلول سنة 2023 و54 جيغاواط بحلول سنة 2040 20,19.

ويبرز هدف المغرب للطّاقة النظيفة البالغ 52 في المائة بحلول سنة 2030 باعتباره األكثر 

طموحـاً في المنطقـة العربية. وقد أعلنت 12 دولـة عربية عن أهداٍف للطّاقـة المتجّددة، بينها 

دت أهدافاً طموحة تتجاوز 20  اإلمـارات واألردن والجزائر ومصر والسـعودية وتونس، التي حدَّ

في المائة. وفضالً عن ذلك، اعتمدت بلداٌن عّدة أنواعاً مختلفة من تدابير السياسة العاّمة لتعزيز 

كفاءة استخدام الطّاقة22,21.

ومن المتوقَّع أن يؤّدي اكتشاف احتياطات الغاز الكبيرة في شرق البحر المتوّسط إلى تعزيز 

اقتصادات البلدان الَمعنيَّة، وتوفير مصدٍر للطّاقة األحفورية األقّل تلويثاً، كجسـٍر نحو مزيٍد من 

المصـادر المتجّددة النظيفة. بيد أّن على صناعـة الطّاقة اعتماد قواعد صارِمة تأخذ في االعتبار 

الطبيعة الهّشة لهذا البحر شبه الُمقَفل.

5. االقتصاد والتمويل األخضر والوظائف

توافرت للسـّكان الذين ُهم في سـّن العمل في المنطقة العربية تحسـينات بارزة في التعليم 

والَمهارات، بفضل االستثمارات الكبيرة في تطوير رأس المال البشري. لكْن من الُمقلِق أّن البطالة 

في الدول العربية عموماً تبقى عالية جّداً، إذ يبلغ المعّدل نحو 12 في المائة، ويصل إلى 30 في 

المائة في أوساط الشباب بالُمقارَنة مع المعّدل العالَمّي البالغ 13 في المائة، وفق أرقام لمنظّمة 

ر أّن البطالة قفزت أكثر بين 2015 – 2017 بسـبب  العمـل الدوليـة صدرت فـي 2014. ويُقـدَّ

النزاعات والنمّو االقتصادي الُمتراِجع 24,23.

19 Radia Sidaoui, “Sustainable Energy Pathway for The Arab Region” op.cit.

20 Saab, N., Arab Environment in 10 Years)2017(,op.cit. 

التنمية الُمستداَمة في مناخ عربي متغّير. التقرير السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )2016( ، م س.  21

ابراهيم عبد الجليل، »تحقيق أهداف التنمية الُمستداَمة في مناخ متغير«)2016( م س، القسم 3.  22

23 ILO, The ILO at Work: Development Results 2012–2013. Geneva, 2014.

24 Hussein Abaza, “Green Economy and Green Finance” in Arab Environment in 10 Years (2017( ,op.cit., 
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بغية تحديد أهداف التنمية الُمسـتداَمة، تُعتبر كفاءة الطّاقة والطّاقة المتجّددة عاملَين حاسـَمين لتعزيز أمن 

الطّاقة، وخْفض األعباء الماليّة لواردات النفط، وتنويع مزيج الطّاقة. وفيما تُعتبَر »مصدر« في أبو ظبي مثاالً 

ُمضيئاً على ُمبادرة تحويليّة تدعمها الحكومة في مجال الطّاقة المتجّددة، أصبحت دبي المدينة التي تَستخِدم 

الكهرباء الفوتوفولطيّة األرخص عالَميّاً على صعيد الكيلوواط سـاعة، من خالل شـركة خاّصة تطبِّق نموذجاً 

اسـتثماريّاً يستند إلى اقتصاد السوق. وعند الجانب األقصى غرباً للمنطقة العربيّة، يشّكل الَمغرب مثاالً بارزاً 

ألداٍء متميّز في مجال االستثمار في الطّاقة المتجّددة*.

الطّاقة المتجّددة بين »مصدر« والَمغرب إطار رقم 5

** Arab Environment in 10 Years. )2017(, op.cit.
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يُعّد الشـباب بين 15 و24 سـنة أكبر شـريحة ديموغرافيـة في المنطقـة، ومعّدالتها تنمو 

بسرعة. وفي مقدور هذه الشريحة اإلسهام بفعالية بمشاريع  التنمية.

ويـؤّدي قطـاع التربية َدوراً أساسـيّاً في توفيـر التدريـب والمعرفة الاّلزَمين لبنـاء القدرة 

البشـرية. وثّمة ضرورة لاللتزام المعزَّز باإلنفاق التربـوي، مع تركيٍز خاّص على االختصاصات 

العلمية والتقنية والهندسـية واالجتماعيـة المرتبطة باالقتصاد األخضر. ففيما تسـتطيع خطط 

األمن االجتماعي ودعم الدخل أن تؤّدي َدوراً ُمساعداً، تكون الوظائف الجديدة هي الحلول الدائمة 

م الطّاقة المتجّددة وإدارة النفايات مثالَين على توفير »وظائف خضراء«. ويمثّل  الوحيـدة . وتقدِّ

إيصال الكهرباء إلى السـّكان الفقراء باسـتخدام نُظم المركزية للطّاقة المتجّددة أحد اإلسهامات 

ز أيضاً خلق الوظائف ودعم  القريبة المنال التي يُمكن القتصاٍد أخضر شامل أن يقّدمها، فيما يحفِّ

تطوير المؤّسسات االجتماعية.

وقد شـهد العقد الماضي انتقاالً ملموساً للبلدان العربية نحو االقتصاد األخضر. فِمن الصفر 

تقريباً في اعتماد أنظمة اقتصاد أخضر أو اسـتراتيجيّة ُمسـتداَمة، أصبح هناك أكثر من سـبعة 

بلدان وَضعت اسـتراتيجيّات من هذا القبيل أو أَدرجت عناصر االقتصاد األخضر واالسـتدامة في 

خططهـا وهو أمر واضح في المغـرب واألردن واإلمارات، حيث تّم اسـتثمار الباليين في مزارع 

الطّاقة الشمسية وطاقة الرياح25.

وقد أَدرجت مصر والمغرب وقطر واإلمارات بالفعل قوانين المباني الخضراء في مجتمعات 

حضرية وسـاحلية جديدة، مثل مدينة جاللة ومدينة العلمين الجديدة في مصر ومدينة مصدر 

فـي أبو ظبـي ومدينة محّمد السـادس الخضراء في المغـرب. وقد اعتَمد بعض اسـتراتيجيات 

السياسـة العاّمة، مثل رؤية السـعودية 2030، نوعاً من المحاسـبة للرأسمال الطبيعي، بوضع 

قيمة سـارية للَموارِد الطبيعية. وتعطي رؤية السعودية 2030 مثاالً على تحّوٍل جذري، مقارنًة 

بالمحـاوالت السـابقة األقّل جرأة لإلصـالح. وأّدت اإلجـراءات الماليّة التـي اتّخذتها الَمصارف 

المركزيـة فـي لبنان واإلمارات واألردن إلى زيادة محسوسـة في عدد القـروض التجارية التي 

تقّدمها الَمصارف للمشـاريع الصديقة للبيئة وفي قيمتها. وهي تشـمل المشـاريع الكبيرة التي 

ينّفذهـا القطاع الخاّص، فضالً عن المنشـآت المنزليـة التي تعزِّز الكفاءة، والسـيّما في مجال 

الطاقة الشمسـية والمتجّددة بشـكٍل عاّم. وأطلق األردن سـنة 2017 سلسـلة مشـاريع تعتمد 

االقتصاد األخضر26.

هة لتمويل االسـتثمارات الخضراء في المنطقة  وفـي حين ازداد حجم الَمـوارِد المالية الموجَّ

ه حّصـة متزايدة من إجمالي  العربيـة، إاّل أنّـه بقي أقّل مـن المطلوب. لكْن مـن المتوقَّع أن توجَّ

االسـتثمارات إلى مشـاريع التنمية الخضراء والُمستداَمة في السـنوات الُمقبلة. وأحد المؤّشرات 

على االتّجاه الجديد هو أّن تمويل عمليّات التنمية، بخاّصة للبنى التحتية، من المؤّسسات اإلنمائية 

الوطنية واإلقليمية العربية خالل الفترة 2006-2016 بلغ 51 بليون دوالر أميركي، أي نحو 57 

في المائة من إجمالي التمويل التراكُمي )90 بليون دوالر أميركي( على مدى فترة األربعين سنة 

منذ العام 1975 27.

25 Ibid.

26 Ibid.

27 Saab, N., AFED, Arab Environment in 10 Years, op.cit.
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ومـع ذلك، فهناك حاجة إلى مـا يتجاوز هذا بكثير، إذ يتعيّن علـى الدول العربية تخصيص 

مبلغ إضافي ال يقّل عن 57 بليون دوالر سـنويّاً من مصادر محلّية وخارجية لدعم تنفيذ أهداف 

التنمية الُمستداَمة. وال يتوافر اآلن سوى جزء صغير من هذا المبلغ.

6. البحث الِعلمّي البيئّي

يُواِجه العالَم العربي العديد من الضغوط البيئية التي تتراوح بين التحّديات في إدارة الَموارِد 

ونقص المياه بسـبب التلّوث وتغيّـر المناخ، والتي تتطلّب جميعها أبحاثاً علمية جاّدة. وتُسـِهم 

الدول العربية بنسبة 1.7 في المائة من إجمالي قيمة الموازنات التي رُصدت لألبحاث البيئية في 

جميع أنحاء العالَم. وتَُعّد مصر والسعودية والمغرب وتونس من أكثر البلدان نشاطاً في األبحاث 

العلميـة العاّمة واألبحاث البيئية. وقد ازداد البحث الِعلمي في السـنوات العشـر الماضية، حيث 

تصدَذرت مصر العالَم العربّي في هذا المجال، تلتها السعودية، لكلٍّ من عدد المنشورات الُمنتَجة 

ومعّدلها. وأسهمت مصر بما ال يقّل عن ضعَفي حجم المنشورات الِعلمية مقارنًة بالدول العربية 

األخـرى منذ العام 2008، ووصل إسـهامها إلى ما معّدله 26 في المائة من المنشـورات البيئيّة 

بشـكٍل تراكمـّي بحلول العام 2015. ويُمكـن أن يُعزى ذلك جزئيّاً إلى عدد سـّكان مصر، الذي 

يمثّل ربع سـّكان الدول العربية ُمجتمعة. وشـهدت السعودية زيادة في األبحاث منذ عام 2008 

بنسبة 1.67 في المائة في متوّسط اإلسهامات السنوية بالوثائق، يليها المغرب 0.59 في المائة، 

والعراق 0.35 في المائة، وقطر 0.18 في المائة.

نادراً ما تنعكس نتائج المشـاريع البحثية والمنشـورات في البلدان العربية على السياسات، 

ونادراً ما تُسـهم في إيجاد حلول للمشـكالت البيئية. وبعكس ضعف إسـهام الباحثين العاِملين 

في البلدان العربية وتأثيرهم، أسـهم باحثون عرب يعملون في الخارج بشكٍل جيّد في العديد من 

المجاالت المتعلّقة بالعلوم البيئيّة، وكان لهم تأثيٌر عميق على المجتمع.

يتطلّـب تعزيـز األبحاث البيئيّة إلحداث أثر في البلدان العربيـة تهيئة ظروف تمكينيّة وبيئة 

زة وربْط البحوث بالسياسـة العاّمة. ومن الخطوات األساسـيّة نحو تحقيق هذا الهدف  عمل محفِّ

بناء بنية تحتية تربط بين المؤّسسات البحثية والصناعة والمجتمع وتخلق نظاماً متكامالً يضمن 

التنمية الُمستداَمة. 

7. متطلّبات تنفيذ أهداف التنمية الُمستداَمة العربّية

إّن تغييـراً فـي عقليّة وثقافة تصميم اسـتراتيجيات التنمية وسياسـاتها وخططها ورصدها 

وتقييمهـا، ضـروري إذا أرادت البلـدان العربيـة أن تحقِّق أهـداف التنمية الُمسـتداَمة وتُعالِج 

الَمخـاِوف المرتبطـة بتغيّر المنـاخ. ويُعتبَر اعتماد ُمقاَربـة متكاملة لصْنع السياسـة ضروريّاً 

لضمان االنسـجام بين السياسـات في سـياق واحـد. وينبغي دعم ذلك من خـالل مجموعة من 

التدابير التنظيمية الُمسـتندة إلى السوق، للتأكّد من أّن السياسـات والخطط والبرامج الُمقترَحة 

قابلـة للتطبيق اقتصاديّاً وعاِدلة اجتماعيّاً ومقبولة بيئيّاً. وعـالوة على ذلك، يَُعّد اعتماد ُمقاَربة 

شّفافة وخاِضعة للُمساءلة وتشاركيّة شرطاً أساسيّاً لتحقيق هذه الغاية.

وبناء القدرات البشـرية، هو واحد من المتطلّبات الرئيسـة الاّلزمة إلحـداث نقلة نَوعيّة نحو 

التنميـة الُمسـتداَمة. فِمن الُمستحَسـن إصـالح الترتيبات المؤّسسـية الحاليّة على المسـتويَين 

اإلقليمي والوطني، مثل إنشـاء »مجالس عليا للتنمية الُمسـتداَمة«. وهذا من شأنه ضمان صياغة 

إلحداث نقلة 
نوعّية نحو التنمية 

الُمستداَمة، 
ُيستحَسن 

إصالح الترتيبات 
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سياسـات ُمتكاِملة، وتعاون وتنسـيق مناسـبَين كافيَين بين الجهات الحكومية المختلفة، وبين 

الحكومة والجهات الَمعنيَّة غير الحكومية. وسـتكون الَمجالس مسـؤولة أيضاً عن اإلشراف على 

تنفيذ االسـتراتيجيّات الُمقترَحة وتقييم تنفيذها، واقتراح إجـراءات إصالحية قد تكون مطلوبة، 

وضمان اتّصاٍل كاٍف بين الحكومة والجمهور والقطاع الخاّص والمجتمع المدني.

وهنـاك العديـد من المصـادر الُمحتَملة لتمويل التنمية الُمسـتداَمة من المؤّسسـات الدولية 

والصناديق المتعّددة األطراف. لكْن، بصرف النَّظر عن أهّمية تأمين َموارِد مالية خارجية إضافية، 

ينبغـي التركيز على تعبئة الَمـوارِد المالية المحلّية القائمة، العاّمـة والخاّصة، وإعادة توجيهها، 

مثـل التكامـل بين القطاعات غير الرسـمية في االقتصادات العربية، ومشـاريع الشـراكات بين 

القطاَعيـن العاّم والخاّص، واإلصالحات الضريبية وتعديل أنظمة دعم األسـعار، والمؤّسسـات 

الخيرية، والتحويالت المالية، واالستثمارات الخاّصة.

لقد َدعمت المؤّسسـات التنموية الوطنية واإلقليمية العربية تمويل األهداف اإلنمائية لأللفية، 

وأعلنت التزامها بُمواَصلة تقديم الُمسـاعدات لتمويل أهداف التنمية الُمستداَمة في أجندة التنمية 

2030. ويُمكـن للبلـدان العربيـة المتلّقية جْذب مزيٍد مـن التمويل ألهداف التنمية الُمسـتداَمة 

الخاّصة بها من مؤّسسـات تمويل التنمية في المنطقة، من خالل توجيه استراتيجيّاتها التنمويّة 

باتّجاه أهداف التنمية الُمسـتداَمة، وتحديد أولويّاتها وفقاً لذلك بطريقة ُمتسلسـلة على أسـاس 

عمليّات ومشاريع تنمويّة ُمعّدة إعداداً جيّداً وقاِبلة للتنفيذ.

ومـن الشـروط الُمسـبقة لجذب المسـاعدات الخارجيـة تعبئة الَمـوارِد المحلّيـة من خالل 

إصالحات في السياسـات وإعادة تنظيم ُممارسات دعم األسـعار وتحصيل الضرائب، إلى جانب 

تعزيز الشفافية والُمشاَركة العاّمة.

ومن أجل ضمان االنتقال الناجح إلى بيئة أفضل كدعامة أساسـية للتنمية الُمستداَمة، تحتاج 

البلدان العربية بشكٍل عاجٍل إلى ترجمة إعالناتها السياسية واستراتيجيّاتها اإلقليمية العديدة إلى 

بَراِمج عمل ملموسة.

في استشراف المستقبل القريب 

الواقع أّن تبّني سياسـات تعزِّز االقتصاد األخضر والُمسـتدام لم يُكن دائماً َمبنيّاً على خطط 

بعيدة المدى، بل انطلق من حتميّة ُمعالجة المشـكالت االقتصادية الَحرِجة الناشـئة، إلى جانب 

النقص في الَموارِد الطبيعية. ولذا اتّخذت التغييرات في حاالت كثيرة صفة »الهبوط االضطراري« 

في أوضاع مضطربة بدالً من »التحّول السـلس« في أوضاع مسـتقرّة. فعلى سـبيل المثال، كان 

اإللغاء التدريجي لدعم األسـعار وتخصيص استثمارات مرموقة في مجال كفاءة الطّاقة والطّاقة 

المتجـّددة مدفوَعين بزيادة الطلب المحلّي على الطاقـة والقيود المفروضة على الُموازَنة نتيجة 

انخفاض أسـعار النفط. وأّدى النقص في مصادر المياه العذبة أيضاً إلى تخصيص اسـتثمارات 

في كفاءة اسـتخدام المياه وفي مصادر المياه غيـر التقليدية، بما في ذلك تدوير المياه العادمة 

وإعادة اسـتخدامها. ومن أجـل تحقيق األمن الغذائي، بدأ العديد من البلـدان العربية في إدخال 

ُممارسـات زراعية ُمسـتداَمة، بما في ذلك الرّي األكثر كفاءة وزيادة اإلنتاجية. وعالوة على ذلك، 

يُعتبر اعتماد نهج الترابط، الذي يشـمل المياه والغذاء والطّاقة على نحو متزايد، وسـيلة حتميّة 

لتعزيز أوجه التآزر والتكاُمل بين سياسـات الميـاه والغذاء والطّاقة في المنطقة. صحيح أنّه تّم 

بالفعل إدخال سياسـات في االتّجاه الصحيح، ولكّنها ال تزال في مراحلها األولى، وال يزال يتعيّن 

من أجل االنتقال 
الناجح إلى بيئة 
أفضل كدعامة 

أساسّية للتنمية 
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إلى َبرامج عمل 

ملموسة
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انتظار نتائج ملموسـة. وهناك حاجة ماّسـة إلى االنتقال السريع من الكالم إلى التنفيذ. ويتمثّل 

مفتاح مثل هذه التطّورات في زيادة التنسـيق والتعاون على المسـتوى اإلقليمي، الذي ينبغي أاّل 

تطغى عليه الصراعات السياسية.

ال يُمكـن تحقيق أهداف التنمية الُمسـتداَمة فـي البلدان العربية بحلول سـنة 2030 بمعزل 

د اسـتمرارها بوقف التقّدم في المسـتقبل فحسب، بل  عن حالة الصراع في المنطقة، التي ال يهدِّ

بالقضاء على التحّسـن الطفيف الذي تحقَّق. وأبعد من العمل اليوم مع منظّمات اإلغاثة المحلّية 

واإلقليمية والدولية المتعّددة لتوفير ضروريّات السـالمة والحاجات األساسية للمتضّررين، ال بّد 

من العمل لدمج تنفيذ أهداف التنمية الُمستداَمة في الجهود الُمرتَقبة إلعادة البناء.

رؤية قطر الوطنيّة 2030 )2009( واستراتيجيّة التنمية الوطنيّة 2016-2011  	 

رؤية الَمملكة العربيّة السعوديّة 2030 )2016)	 

رؤية اإلمارات 2021، واألجندة الوطنيّة لدولة اإلمارات، واالسـتراتيجيّة الوطنية للنمّو األخضر، والرؤية 	 

االقتصاديّة 2030 إلمارة أبوظبي

خطّة الصمود الوطنّي 2014-2016 لألردن، والرؤية الوطنيّة 2030 )قيد اإلعداد( 	 

االستراتيجيّة الوطنيّة للتنمية الُمستدامة في لبنان )قيد اإلعداد( 	 

رؤية البحرين 2030 )2007)	 

اسـتراتيجيّة التنمية لتونس الجديدة )2012(، االسـتراتيجيّة الوطنيّة للتنمية الُمستدامة 2020-2016 	 

)2014(، والوثيقة التوجيهيّة لمخطّط التنمية 2016-2020 )قيد اإلعداد(

خطّة التنمية الوطنيّة للسنوات 2010-2014 في العراق 	 

استراتيجيّة التنمية الُمستدامة - مصر 2030	 

االستراتيجية الوطنيّة لُمكافحة الفقر )2005-2015( في الجزائر، والخطّة الخمسيّة )2014-2010)	 

ورقة االستراتيجيّة المرحليّة لخفض الفقر )2012( في السودان	 

ورقة استراتيجيّة خفض الفقر )209( في جيبوتي	 

االستراتيجيّة الوطنيّة للتنمية الُمستدامة )2015( في المغرب	 

أمثلة عن استراتيجّيات التنمية التي تّم إقرارها حديثاً في البلدان العربّية إطار رقم 6

AFED, 2016 and ESCWA, 2015 :المصدر
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قراءة نقدّية واستشرافّية

في أوضاع الصّحة العاّمة العربّية

د. عمر الديوه چي
مدير برنامج طّب النِّزاعات في الجامعة األميركيّة في بيروت – العراق

يقـوم هـذا البحث بقراءٍة نقديّة لوضع الصّحة العاّمة في العالَم العربي في سـياق توّجهات 

خطّة التنمية الُمستداَمة لعام 2030 التي أطلقتها منظّمة األُمم المتّحدة للتنمية في العام2015، 

في محاولٍة لتوحيد أهداف المجتمع الدولّي وتوّجهاته لُمواَجهة التحّديات االقتصادية واالجتماعية 

والبيئية. 

ركَّزت خطّة التنمية الُمسـتداَمة الجديدة على تحقيق أهدافها التنموية من خالل إدماج جميع 

عة لرْسم  الدول، باختالف مسـتوياتها االقتصادية، في مسار توّجهاتها العاّمة، وتبّني خطّة موسَّ

َمسـار التنمية على المستوى العالَمي والَعولمي1. حاَولت خطّة التنمية الُمستداَمة القيام بإدماٍج 

ـع وُمتكامل لألعباء الصّحية العالَمية مع محاولٍة لربْط المسألة الصّحية في جميع األهداف  موسَّ

السـبعة عشـر لهذه الخطّـة الطموحة2. يرتكز الهدف رقـم 3 من خطّة التنمية الُمسـتداَمة على 

موضـوع الصّحة من خالل: »ضمان تمتّـع الجميع بأنماِط عيٍش صّحيـة وبالرفاهيّة في جميع 

األعمار«. وينقسم هذا الهدف إلى مجموعة من الَمقاصد والمحطّات الِمفصليّة، للوصول إلى هذه 

الغايـة من خالل إدراج جميع األمراض السـارية والُمزِمنة، والصّحة النفسـية، وحوادث الطُّرق، 

وتعزيز الوقاية من إسـاءة استعمال الَمواد، عدا عن تعاطي المخّدرات وتناُول الكحول على نحٍو 

يضـّر بالصّحة، فضالً عن التركيز على الَمخاطر البيئية، والرعاية اإلنجابية والجنسـية، وتحقيق 

التغطية الصّحية الشاملة3.   

تُمثِّل أهداف التنمية الُمسـتداَمة الجديدة تحّديات بـارزة ألهّميتها وبُعدها في ُمخاطَبة واقع 

المعضـالت اإلنمائية الُمزِمنة في العالَم العربي. ومع ذلك، جرى اسـتقبال هـذه الخطّة بالترّدد 

والتشـكيك من قبل الخبراء واألكاديميّين المختّصين في العالَم العربي. فقد أشـار البعض منهم 

إلى الغياب الُمخجل للحكومات العربية، ُدول شـرق المتوّسـط خصوصاً، عن عمليّة صياغة هذه 

األهداف مع المجتمع الدولي، ما يدّل على غياب اإلرادة السياسـية، وااللتزام بتبّنيها وتطبيقها4. 

1 Le Blanc, D. »Towards integration at last? The sustainable development goals as a network of 

targets«. US Department of Economic and Social Affairs, Working Paper No. 141 (2015).

2 Buse, K. and Hawkes, S. »Health in the sustainable development goals: ready for a paradigm 

shift?«, Globalization and Health, issue 11 (2015), p.13.

التنمية  أهداف  األعمار«،  وبالرفاهيّة في جميع  بأنماط عيش صّحية  الجميع  تمتّع  3 – ضمان  »الهدف  المتّحدة.  األُمم   3

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/health على:  ُمتاح  عالمنا،  لتحويل  هدفا  الُمستداَمة—17 

4 Holden, P. »The Mediterranean and the Global Sustainable Development Goals«, Mediterranean 

Politics, issue 21 (2016), pp.292-299.
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وتأتي هذه الخطّة في سياق تفّشي الصراعات المسلَّحة وحرب “»اإلرهاب”« في المنطقة، وَدورها 

في تشـظّي المشروع اإلنمائي على حساب األجندات األمنية والَمصالح الجيوسياسية. ومن جهة 

أخرى، أعرب المترّددون والمشـّككون عن الغياب الفاقع إلشكاليّات الصراعات والهجرة والنزوح 

الّناتِجة عن الحروب المسـتمرّة في المنطقة عن أهداف تقرير التنمية الُمسـتداَمة وخططه5. فقد 

احتلّت سـّت دول عربيّة الئحة تصنيف »أخطر ُدول العالَم« بحسب مؤّشر السالم العالَمي. احتّل 

العراق وسـوريا قائمة هذه الدول فضـالً عن اليمن وليبيا والصومال والسـودان6. وأفرزت هذه 

ريـن، وأدَّت إلى خلق بيئة حروب ُمسـتدامة  الصراعات عشـرات الماليين مـن الّنازحين والُمهجَّ

ينعكـس تأثيرها على البشـر والحجر، وعلى الَموارِد الطبيعيّة وديمومة أّي مشـروع تنموي في 

المنطقة. 

تمثِّل هـذه الجدليّة نقطًة عالِقة في التصّور المسـتقبلي لتحقيق أهداف التنمية الُمسـتداَمة 

وُمعالجتهـا فـي العالَم العربّي، والسـيّما في ما يخّص مسـألة إعادة بناء األنظمـة الصّحية في 

شـة التي تتأثَّر بشـكٍل أساس بهذه  ظّل هذه الحروب، وحّل معضلة النزوح، والمجموعات الُمهمَّ

الصراعات الُمزمنة. 

تُبنى هذه الورقة على ثالثة أقسام. يتناول القسم األّول نبذة تاريخيّة عاّمة عن تطّور األنظمة 

الصّحية في العالَم العربّي، مع التركيز على الَمفاصل التاريخيّة للمتغيّرات السياسـيّة وتأثيراتها 

الُمباشـرة وغير الُمباشرة على المسألة الصّحية. ويلي ذلك، استعراٌض ألهّم التحّديات والتجارب 

والمعّوقات في واقع الِقطاع الصّحي في العالَم العربّي، مع التركيز على متغيّرات األعباء الصّحية 

العاّمة وإشـكاليّات بيئة الحروب وظاهرة السياحة العالجيّة في المنطقة. ويتناول القسم الثاني 

إشـكاليّات البحث الِعلمّي في المجال الصّحي مع اإلضاءة على شّحة اإلنتاج المعرفّي في المجال 

الصّحـي والطبّـي، وُضعف التمويـل والبنية التحتيّة. ويتناول القسـم الثالث استشـرافاً لعالقة 

الصّحـة بالتطـّور التكنولوجّي وَدورهـا في تغيير المفاهيم الطبّية والُممارسـات التشـخيصيّة 

والعالجيّـة عالميّاً ومحلّيـاً. وتطرح الورقة مجموعة من التصّورات المسـتقبليّة تركِّز على إعادة 

النَّظـر في اتّجاهات السياسـات الصّحيـة والبنية التحتيّة للمؤّسسـات الصّحيـة بهدف ُمالَءمة 

الحاجـات االجتماعيّة واالقتصاديّة في المنطقة، من ضمنها العودة إلى مفهوم الصّحة كحقٍّ عاّم 

وليـس كسـلعة، والتركيز على اإلثراء الَمعرفّي لسياسـات الصّحة الوقائيّـة وإدماجها في خطط 

سـليمة لحماية البيئة الطبيعيّة من جانٍب، والحّد من الَمخاطر الصّحية للتلّوث البيئّي من جانٍب 

آخر. 

القسم األّول

1 - تطّور األنظمة الصّحية في العالَم العربّي

فـي حال اسـتعرضنا تاريخ تطـّور األنظمـة الصّحية في العالَـم العربي لوجدنـاه ُمرتبطاً 

ارتباطاً عضويّاً بتطّور المشـاريع االستعمارية في المنطقة في بدايات القرن الُمنصرم من جهة، 

5 El-Zein A., DeJong, J., Fargues, P., Salti, N., Hanieh, A., and Lackner, H. »Who’s been left behind? 

Why sustainable development goals fail the Arab world«, The Lancet, issue 388 (2016), pp. 207-210.

6 Vision of Humanity. »Global Peace Index 2017«, Vision of Humanity, accessed at: http://

visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index.

تأتي الحاجة إلى 
تطوير البحث 

الِعلمّي في المجال 
الصّحي والطّبي 

كأولوّية في 
اإلنتاج الَمعرفّي 

من جهة، وترجمة 
الَمعرفة إلى 

سياسات رصينة 
تخدم اّتجاهات 

التنمية الُمستداَمة 
وأهدافها من جهة 

أخرى 
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وبمشـاريع بناء الدولة في فترات االسـتقالل من جهة أخرى7. فعلى الّرغم من شـّحة الدراسات 

ور الرئيس الذي لعبته المؤّسسـات الصّحية في  التاريخية في هذا المجال، بيَّنت هذه األبحاث الدَّ

توطيـد الَهيمنة الغربيّة والخطاب الحداثوّي الضيّق على َدور الطّب والصّحة في إدارة السـلطة 

الحيويّة وصنعة الدولة وَدور هذه المؤّسسات في التوّجهات العاّمة لألنظمة الصحية في مراحل 

االستقالل8. فاالستثمارات السياسـية في مجال الطّب والصّحة لبناء نواة البنية التحتيّة الصّحية 

ه المؤّسسـات الطبّية لخدمة النخبة حصريّاً، على حسـاب  فـي هذه الدول النَّاشـئة، كان قد وجَّ

إهمال المشكالت الصّحية العاّمة، مثل الفقر، ونْقص التعليم، واالستغالل االقتصادي، التي كانت 

تعصف بالُمجتمعات المحلّية آنذاك، وخصوصاً في المناطق الريفية الُمشـكِّلة لألغلبيّة الساحقة 

من الجغرافيّة السّكانية في المنطقة.

ارتبطـت المسـألة الصّحية في خمسـينيّات القرن الماضي وسـتّينيّاته بخطابـات الحركات 

االسـتقاللية ووعودها، من خالل ربْط تفّشـي األمـراض، وانعدام فُرص التعليم، واإلشـكاليّات 

الصّحية األخرى، بتَرِكة المشـاريع االستعمارية الغربية، وَمصالح النخبة9. وأَفرزت تلك المرحلة 

خطابات وُممارسـات تتعلّق بمشـاريع »التحّرر« من الَهيمنة الغربية وتأميـم الَموارِد الطبيعية، 

آخذة بَعين االعتبار التجارب االشـتراكيّة في االتّحاد السـوفييتي والصين التي دارت حول تأمين 

التعليم والطَّبابة على نَفقة الدولة، واالستثمار في نْشر التعليم الطبّي المّجاني وبناء المستشفيات 

والمراكز الصّحية في الُمدن، ونْقلها إلى األرياف أيضا10ً. فكان للدول العربية دوٌر بارٌز في تبّني 

مشـاريع منظّمات الصّحة العالَمية (مثل مؤتمر الما آتا عام 1978)، الذي حاول نشر ُممارسات 

الصّحـة، والرعايـة األّولية، والوقايـة الصّحية، والتركيز علـى البنية التحتيّة مثـل توفير المياه 

النظيفة، والسكن، والتطعيم، وتنظيم األسرة، لتحصين الصّحة العاّمة في المجتمع11. تميّزت تلك 

ـٌن ملحوٌظ  الفترة بإنجازاٍت تنمويّة مهّمة من ضمنها انخفاض مسـتويات وفيّات األطفال وتحسُّ

ور المركزّي للدولة وتفّشي السلطة  في المؤّشرات االجتماعية واالقتصادية على حساب تدعيم الدَّ

األحاديّة لألحزاب الحاكِمة.  

فـي ثمانينيّـات القرن الماضي، اصطدمت هـذه التجارب الفتيّة بإشـكاليّات مختلفة عالَمية 

ومحلّية، من ضمنها هشاشـة الوضع السياسي في المنطقة، وتبّني األجندات األمنيّة على حساب 

االسـتثمار في البنيـة التحتيّة والتخطيـط بعيد األمد. وتفاعلـت أزمات الدولة فـي المنطقة مع 

المتغيّـرات العالَميـة الّناتجة عن نهاية الحرب الباردة وتفكيك التجربة االشـتراكية/ الشـيوعية 

7 Longuennesse, E., Chiffoleau, S., Kronfol, N.M., Dewachi, O. »Public Health, the Medical 

Profession, and State Building: A Historical perspective«, in: Public Health in the Arab World. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2012, pp.7-20.

8 Dewachi, O. Ungovernable Life: Mandatory Medicine and Statecraft in Iraq. 1st edition. Stanford, 

California: Stanford University Press, 2017.

9 Saleh, S.S., Alameddine, M.S., Natafgi, N.M., Mataria, A., Sabri, B., Nasher, J., Zeiton, M., Ahmad, 

S., and Siddiqi, S. »The path towards universal health coverage in the Arab uprising countries 

Tunisia, Egypt, Libya, and Yemen«, The Lancet, issue 383, no. 9914 (2014), pp. 368-381.

10 Dewachi, O. Ungovernable Life: Mandatory Medicine and Statecraft in Iraq, op.cit.

11 World Health Organization. »Declaration of Alma-Ata«, International Conference on Primary 

Health Care, Alma-Ata, USSR, 6-12 September 1978, accessed at: http://www.who.int/

publications/almaata_declaration_en.pdf.

تحّول الصّحة 
إلى »سلعة« 

مرتبطة بفوضى 
القطاَعين العاّم 

والخاّص، ُيعّد من 
أهّم اإلشكالّيات 

التي ُتواِجه العاَلم 
العربّي، وأحد 

أسباب التدهور 
الجاري في 

صّحة الُمواِطن 
والمجتمع
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في االتّحاد السـوفييتي، وما صاحب ذلك من انتشـار أفكار اللّيبراليّة الجديدة وما تتضّمنها من 

ُممارسات تكنوقراطية في سياق الحّد من َدور الدولة في تقديم الخدمات الرعويّة وطْرح مشاريع 

الَخْصَخَصـة لخدمـات الدولة كبديٍل لفشـل األخيرة في سـّد العجز الماّدي وتدهور مسـتويات 

ـدت هذه الظواهر بزيادة الشـرخ االجتماعي في األنظمة الصّحية الرعوية في عدٍد  الخدمة. تجسَّ

من الدول العربية (مثل مصر). وفي الوقت نفسه، َخرج القطاع الخاّص من تحت سيطرة الدولة 

بانتشـار الَمشـافي الخاّصة التي كُرِّسـت لخدمة مصالح األطبّاء كطبقـة اجتماعية واقتصادية 

ُمستفيدة من هذه الفوضى المنظَّمة12. 

ـى الفساد والمحسوبيّة وسـوء إدارة َموارِد الدولة، وجرى تهشيم العقد  في مقابل ذلك، تفشَّ

االجتماعي- الصّحي. أدَّت هذه التغيّرات إلى زَْعزََعة َدور الدولة في الحماية االجتماعية والرعوية 

مـن جهة، وزَْعزََعة ثقة الُمواِطن بالقطـاع الصّحي العاّم من جهة أخرى، ونْخر مفاهيم »الصّحة 

كحّق«، وتحويل الصّحة وجسد الُمواِطن إلى »سلعة« مرتبطة بإشكاليّات »السوق«13. 

أصبح غياب التخطيط المالي والتنظيم الصّحي حالًة ُمزِمنة ُمرتبطة باألزمات السياسية التي 

تعصف بالمنطقة.  وأّدى غياب السياسات الصّحية بعيدة األمد، فضالً عن ذلك، إلى التركيز على 

االستشـفاء الخاّص، وغياب الصّحة الوقائية. ومع زيادة الكثافة السـّكانية في الُمدن وانتشـار 

ور التنظيمّي للدولة، أَنتجت هذه المرحلة زيادة ملحوظة في  ظواهر التلّوث البيئّي وانحسـار الدَّ

النفقـات الخاّصة (Out-of-Pocket expenditure) على الصّحة والعالج، حيث بيَّنت األبحاث 

رف الخاّص فـي العقود األخيرة، بحيث تمثِّل النفقات الخاّصة  ارتفاعـاً ملحوظاً في معّدالت الصَّ

حوالى نصف إجمالي الصرف العاّم على القطاع الصّحي في أغلبيّة الدول العربية (باستثناء دول 

مجلس التعاون الخليجي)، فضالً عن عجٍز مالّي في التغطية الصّحية يتجاوز 40 في المائة في 

الضّفـة الغربية وقطاع غـزّة ومصر ولبنان والمغرب واليمن. ُويعتبر هـذا المعّدل بمثابة األعلى 

عالَميّاً للنفقات الخاّصة في الدول النامية من بعد دول جنوب آسيا15،14.

2 - األعباء الصّحية والبيئّية في العالَم العربّي

تمثّـل األعباء الصّحية في العالَم العربي جزءاً من إشـكاليّات ُمشـتركة مـع الكثير من الدول 

الناميـة، وفي الوقت نفسـه، تتميّز بخصوصيّات ناتِجة عن التجارب والَمسـارات الخاّصة لُدول 

المنطقـة. ومـن الصعب تعميـم األعباء الصّحيـة للمنطقة بخطـاٍب واحد؛ فالسـياق التاريخي 

والتمايز السياسـي والجغرافـي واالقتصادي أَنتج إفـرازات مختلفة للُمسـاءلة الصّحية، ناهيك 

12 Saleh, S.S., Alameddine, M.S., Natafgi, N.M., Mataria, A., Sabri, B., Nasher, J., Zeiton, M., Ahmad, 

S., and Siddiqi, S. »The path towards universal health coverage in the Arab uprising countries 

Tunisia, Egypt, Libya, and Yemen«, op.cit.pp. 368-381.

13 Hamdy, S. »When the State and Your Kidneys Fail: Political Etiologies in an Egyptian Dialysis 

Ward«, SSRN Scholarly Paper, Rochester, NY: Social Science Research Network, 2011. http://

papers.ssrn.com/abstract=1935111.

14 Elgazzar, H., Raad, F., Arfa, C., Mataria, A., Salti, N., Chaaban, J. ... & Majbouri, M. »Who pays? Out-

of-pocket health spending and equity implications in the Middle East and North Africa«, World 

Bank (2010). Accessed at: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/13606.

15 Alami, R. »Health Financing Systems, Health Equity and Universal Health Coverage in Arab 

Countries«, Development and Change, issue 48, no. 1 (2017), pp.146-179.

ل الصراعات  تمثِّ
الدائرة في المنطقة 

عائقًا كبيرًا أمام 
تحقيق أهداف 

التنمية الُمستداَمة 
لتأثيرها الُمباشر 

على الصّحة 
السكانّية وتدهور 

الوضع البيئّي، 
مار الذي حّل  فالدَّ

في غير مدينة 
عربّية والتهجير 
القسرّي وانتشار 
األوبئة، سيكون 
من أهّم أولوّيات 

اإلعمار وبناء 
ُمجتمعات ما بعد 

الحرب
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بصعوبـة تحديد هذه األعبـاء من ضمن إطار الدولة الواحدة بسـبب التباين الطبقي والجغرافي 

في هذه البلدان، كالتباين بين مدينة ومدينة، وبين الريف والمدينة. وقد أّدت مسـارات الحروب 

والصراعـات الُمزمنة فضالً عن ذلك إلى تغيير الخريطة الصّحية والتنموية بشـكٍل جذري، ومع 

ذلـك، هنالك إجماع عـاّم، وإن كان إجماعاً برغماتيّاً، على التعامل مـع »العالَم العربي”« كوحدة 

تحليليّة في األدبيّات المتعلّقة بالصّحة والتنمية لترابط األزمات السياسية واالجتماعية والتنموية 

والبيئية (وحلولها) بالبُعد المناطقي. 

ويؤكّد بعض الباحثين على ارتباط مسألة »البقاء”« لمجتمعات المنطقة باألزمات االجتماعية 

والسياسـية والبيئيـة المتمثّلـة بزيـادة الفقـر في الُمـدن، وتفاقُـم الصراعات الجيوسياسـية، 

وإشكاليّات شّح المياه والغذاء، وتغيّرات المناخ وانعكاسها، المتمثّل بأزمات الطوفان والجفاف، 

على الَموارد المائية والغذائية في المنطقة16. ومن جانب آخر تعيش المنطقة، وبسرعة متناهية، 

االنتقـال الوبائي والسـّكاني (epidemiological and demographic transition) من جهة 

انخفـاض مسـتويات الوالدات، ووفيّـات األطفال، وما يقابلهما من زيادة في نِسـب الُمسـّنين، 

والسـيّما في دول مثل لبنان وتونس17. فمع أّن الصورة السّكانية للمنطقة هي صورة شبابيّة، إاّل 

أّن الدراسات الوبائية فيها أشارَت إلى ارتفاع نِسب األمراض الُمزمنة (غير االنتقاليّة) مثل أمراض 

القلب والسرطان والسكري ومسبّباتها مثل البدانة والتدخين، فضالً عن انتشار األمراض السارية 

وَعودتها، كالكوليرا وشـلل األطفال والحصبة. كما أشـارت األبحاث أيضاً إلى اسـتفحال الشرخ 

االجتماعـي واالقتصادي في هذه المجتمعات وتأثيره الُمباشـر على صّحة األفراد والسـّكان18 ، 

وإلـى العواقب السـلبيّة لنقص التغذية وتدهور الصّحة النفسـيّة وإهمالهـا20،19. وتوصف هذه 

الظاهرة في أدبيّات الصّحة العاّمة بالعبء المزدوج (Double Burden)، وتمثِّل تحّدياً كبيراً في 

رْسم أولويّات السياسـات الصّحية في المنطقة وترجمتها إلدارٍة سليمة في ِقطاع الصّحة العاّمة 

والتنمية الُمستداَمة21.

ومن الجدير هنا اإلضاءة على أهّمية العوامل البيئية وَدورها في تفاقُم مشكالت الصّحة العاّمة 

وتقويضها في المجتمعات العربية؛ حيث تشـير األُمم المتّحدة إلى أّن اثَنتَي عشـرة دولة عربية 

16 El-Zein A., DeJong, J., Fargues, P., Salti, N., Hanieh, A., and Lackner, H. »Who’s been left behind? 

Why sustainable development goals fail the Arab world«, op.cit, pp. 207-210.

17 Yount, K.M., and Sibai, A.M. »Demography of aging in Arab countries«, in: International handbook 

of population aging, Springer Netherlands, 2009, pp. 277-315.

18 Khadr, Z., Rashad, H., Watts, S., & Salem, M.E. »Health inequalities: Social determinants and 

policy implications«, in: Public Health in the Arab World, Cambridge: Cambridge University 

Press, 2012,p p. 61-74.

19 Musaiger, A.O., Ghattas, H., Hassan, A.S., Obeid, O. »Nutrition and food security: The Arab world 

in transition«, in: Public Health in the Arab World, Cambridge: Cambridge University Press, 

2012, pp. 123-135.

20 Karam, E.G., Salamoun, M.M., Jaalouk, D., Shabb, O., Moussaoui, D. »An overview of mental 

disorders«, in: Public Health in the Arab World, Cambridge: Cambridge University Press, 2012, 

pp. 178-190.

21 Mokdad, A.H., Jaber, S., Aziz, M.I.A., AlBuhairan, F., AlGhaithi, A., AlHamad, N.M., ... & 

Alsowaidi, S. »The state of health in the Arab world, 1990–2010: an analysis of the burden of 

diseases, injuries, and risk factors«, The Lancet, issue 383, no. 9914 (2014), pp. 309-320.

بسبب التباُين 
االقتصادّي 
والُمشكالت 

الُمشتَركة والعاِبرة 
للحدود، تحتاج 

منطقتنا العربّية 
إلى ِخطط تعاوٍن 
جديدة وَبرامج 

صحّية ُمشتَركة، 
مبنيَّة على منظوٍر 
َمناطقّي للتنمية 

الُمستداَمة 
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تمّر بأزمات شـديدة في شـّح المياه واتّساع التصّحر. ويشـكِّل تلّوث الهواء الداخلي والخارجي 

إشـكاليّة بيئيّة كبيـرة في الكثير من الُمـدن العربية، وباألخّص خالل فصـل الصيف تزامناً مع 

االرتفـاع الُمتزايد في درجات الحرارة السـنويّة. وتمثِّل أزمة النفايـات في لبنان، مثاالً ليس على 

إشكاليّات التلّوث وغياب السياسات البيئيّة السليمة فحسب، بل على غياب اإلرادة السياسية أيضاً 

في التعامل مع هذه األزمات بشكٍل جّدي لحماية الُمواِطن والَموارد الطبيعية. 

ويُقّسـم بعض الباحثين األعباء الصّحية في العالَم العربي بحسب التباين االقتصادي: بلدان 

الدخـل المحدود، والمتوّسـط، والُمرتِفع. ويبيِّن هذا التقسـيم االختالفـات الجوهرية في األعباء 

الصّحية من جهة، والمشـتركات األساسيّة من جهة أخرى. ففي نتيجة المقارنة، يتبيَّن لنا ابتعاد 

الـدول ذات الدخـل المحدود عن مؤّشـرات خطّة التنميـة وأجندة 2030 علـى جميع األصعدة، 

وتخطّـي دول الدخـل المرتفع إيجابيّاً لهذه المؤّشـرات مع تسـجيل إشـكاليّات كبيرة لديها في 

حاالت األمراض الُمزِمنة والصّحة النفسـيّة. بينما تمتاز ُدول الدخل المتوّسـط بالعبء الُمزدِوج 

لألمراض السارية وغير السارية22. 

وفـي ما يلي الئحة بأبرز خمسـة أمراض من ناحية العبء الصّحي (مـن األعلى إلى األدنى) 

بحسب مستوى الدخل23: 

بلدان الدخل املحدود:

اليمن، السودان، الصومال، موريتانيا جزر 

القمر، جيبوتي

• األمراض السارية للجهاز التنّفيس	

• اإلسهال	

• املالريا	

• ُمضاعفات الوالدة املبّكرة	

•  التشّوهات الخلقيّة	

بلدان الدخل املتوّسط:

الجزائر، العراق، لبنان، مصر، تونس، 

المغرب، األردن، فلسطين، سوريا، ليبيا، 

السودان

• أمراض القلب اإلقفاري	

• األمراض السارية للجهاز التنّفيس	

• الجلطة	

• االضطّرابات النفسيّة	

• ُمضاعفات الوالدة املبّكرة	

بلدان الدخل املُرتِفع:

البحرين، الَمملكة العربيّة السعوديّة، 

الكويت، ُعمان، قطر، اإلمارات العربيّة 

المتّحدة

• حوادث الطرق	

•  االضطرابات النفسيّة 	

• أمراض القلب اإلقفاري	

•  أوجاع الظهر السفىل	

•  الّسكري	

22 Nuwayhid, I., Habib, R.R., El Khechen, S. and Surdyk, S. »Health: A unifying regional sustainable 

development goal for wellbeing and survival in the Arab world«, in: Sustainable Development in 

a Changing Arab Climate, 2016 Report of the Arab Forum for Environment and Development, 

2016. Accessed at http://www.afedonline.org/webreport/ENG/BP-eng.pdf. 

23 Ibid.

يضّطلع اإلنترنت 
بَدوٍر مهّم في 
تفعيل ُنُظم 

الُمراَقبة لألمراض 
السارية، من 

خالل التبليغ عن 
حاالت العدوى من 
طرف العاِملين في 

المجال الصّحي 
واستعمال ُنظم 
الـGPS لتحديد 

َمواقع الحوادث، 
وخصوصًا  في 
الَمناطق الّنائية
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وتمثّل هذه الُمعطيات تسـاؤالت كثيرة بسبب غياب األرقام واإلحصائيّات الدقيقة. فحتّى في 

ُدول الخليـج العربي، فإّن هـذه المعلومات تتعلّق حصراً بالُمواطنيـن المحليّين، وال تأخذ بَعين 

االعتبـار الجاليات الُمختلفة، والَعمالة األجنبية، والتي تمثِّل في بعض األحيان األغلبيّة السـّكانية 

فيها (مثل اإلمارات وقطر)24. 

لقد أشـارت األبحـاث العالَمية إلى أهّميـة الرعاية األّولية والتركيز على الوقاية والتشـخيص 

المبّكر وَدورها الّريادي في تخفيض معّدالت هذه األمراض بشكٍل جّدي25. إّن الزيادة في األعباء 

الصّحية لألمراض غير السـارية تمثِّل دليالً واضحاً على إهمال الدولة لجهة تبّني الرعاية األّولية 

وسياسـات الوقاية والتوعية الصّحية، كوسـيلة أساسـيّة لخْفض هذه المعـّدالت والتخفيف من 

العـبء الصّحي والماّدي للعالج المتأّخر لهذه األمراض. فالتركيـز الحالي في الكثير من البلدان 

العربية، باألخّص ذات الدخل المتوّسـط والعالي، هو على االستشـفاء وتوسـيع المستشـفيات 

وإدخال التكنولوجيا الحديثة من خالل اإلنفاق غير الُمجدي وغير الُمبرَمج على السـياحة الطبّية 

على حساب الوقاية األّوليّة وتوفير الرعاية الطبّية ذات الجودة العالية لجميع فئات المجتمع. 

3 - الصّحة والبيئة الُمستنزِفة للحروب 

تمثّل الصراعات المسـلّحة الدائرة في المنطقة، ببُعدهـا المناطقي، أهّم العوائق الحاليّة أمام 

تفعيـل خطّة التنمية الُمسـتداَمة. تركت هذه الصراعات آثاراً متعـّددة، منها تدمير البنية التحتيّة 

والبيئـة وتحويـل الُمـدن إلى سـاحات حروب شـعواء دفعت بالمالييـن إلى النـزوح الخارجي 

والداخلي. ففي منطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيا ثّمة ما ال يقّل عن 6 ماليين الجئ و12 

مليون نازٍح داخلي. ويمثِّل أغلبيّة الاّلجئين بسـبب الصراعات الدائرة في سوريا واليمن والعراق 

حوالى 30 في المائة من أعداد الاّلجئين في العالَم27،26. وتُعتبر هذه األزمة اإلنسـانيّة من األكبر 

في التاريخ الحديث نظراً إلى أبعادها الجغرافية العالَمية وإلى عدد النازحين بشكٍل قسرّي28. 

لقـد َعَكَسـت هذه الصراعـات الكثير من مؤّشـرات التنمية، حيث بيّنت بعض الدراسـات أّن 

حوالى 87 مليون شخٍص في العالَم العربي تأثّروا بشكٍل ُمباشر بهذه الحروب في العام 2016، 

وأّن أكثر من نصف هذا العدد ُهم في بلدان سـوريا، واليمن، والعراق، وليبيا،  وأنّهم بحاجة إلى 

24 Fargues, P. »International migration in the Arab region: Trends and policies«, United Nations 

Expert Group Meeting on International Migration and Development in the Arab region, United 

Nations Secretariat, Beirut, 15-17 May 2006. Accessed at http://www.un.org/esa/population/

meetings/EGM_Ittmig_Arab/P09_Fargues.pdf.

25 Farmer, P., Kim, J.Y., Kleinman, A. and Basilico, M. Reimagining global health: an introduction. Vol. 26, 

Univ of California Press, 2013.

26 Karasapan, O. »The internally displaced in the Middle East and North Africa: Harbingers of future con-

flict?« Brookings Institute (2017), accessed at https://www.brookings.edu/blog/future-develop-

ment/2017/07/05/the-internally-displaced-in-the-middle-east-and-north-africa-harbingers-of-fu-

ture-conflict.

27 IDMC GRID, »Global report on internal displacement«, Internal Displacement Monitoring Center (2017), 

accessed at http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2017.

28 United Nations Higher Commission for Refugees, »Syria conflict at 5 years: the biggest refugee and dis-

placement crisis of our time demands a huge surge in solidarity«, UNHCR (2017), accessed at: http://

www.unhcr.org/afr/news/press/2016/3/56e6e3249/syria-conflict-5-years-biggest-refugee-displace-

ment-crisis-time-demands.html.

بينما تعتمد 
السياحة الطبّية 

على السوق 
العاَلمّية للعالجات 

الُمختلفة، ومن 
ضمنها َبيع 

األعضاء وزْرعها، 
تفتقد منطقتنا إلى 
مؤّشرات واضحة، 
بيانّية وتنظيمّية 

حول هذه الظاهرة، 
علمًا أّن السياحة 

الطّبية تحتّل 
جزءًا من اقتصاد 
دول عربّية عّدة، 
كاألردن ولبنان 

واإلمارات ومصر 
وتونس
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الُمساعدات اإلنسانيّة29. وأظهرت بعض القراءات أّن أكثر من 30 في المائة من السّكان في اليمن 

ُهم تحت خّط الفقر ُمقارنًة بالعام السـابق، فضالً عن هبوط مدخول الفرد في العراق وسـوريا 

بمعّدل 23 في المائة و28 في المائة على التوالي30.

تمثّل صراعات المنطقة تحّدياً كبيراً للمؤّسسـات اإلنسـانيّة الَمعنيَّة بتوفير المسـاعدات في 

ظـّل هذه األزمـات31 الختالف هذه الصراعـات عن صراعات القـارّة األفريقية التـي بُنيت عليها 

معظم األنظمة اإلنسـانية والطبّية في القرن العشـرين. وتميّزت هذه الصراعات، من جانب آخر، 

بتحّول المؤّسسـات الصّحية إلى أهداف عسكرية، والسيّما في الحرب الدائرة في سوريا والعراق 

وفلسـطين المحتلّة32؛ حيث أشارت منظّمة الصّحة العالَمية إلى زيادٍة ملحوظة على هذا الصعيد 

في سوريا والعراق والضّفة الغربية وِقطاع غزّة33. 

لقد أّدى التصعيد الحالي لهذه الصراعات إلى إعادة ظهور الكثير من األمراض السارية التي 

سـبق أن تّم القضاء عليها أو كانت تحت السـيطرة، فضالً عن انتشـارها34. ويمثِّل انتشار حاالت 

شـلل األطفال في سـوريا أهّم التحّديات التي تُواِجه المنطقة بسـبب خطـورة االنتقال الوبائي 

عبـر الحدود إلـى الدول الُمجاِورة وصعوبة توفير اللّقاحات فـي الَمناطق الُمتنازع عليها35. هذا 

باإلضافة إلى تدهور الوضع الصّحي للمرضى الُمصابين باألمراض الُمزِمنة مثل السّكري، وعجز 

الِكلى والسرطان وغيرها من األمراض غير السارية.

تمثّـل إصابات الحروب تحّدياً خاّصاً لخطّة التنمية الُمسـتداَمة، وباألخص للزيادة في أعداد 

الُمصابين من جرّاء انتشـار الصراعات المسلّحة في المنطقة. وتكمن هذه التحّديات في صعوبة 

الحصول على العالج الَفوري، وازدياد خطورة الُمضاعفات الجراحية بسـبب تفّشـي االلتهابات 

الّناتجـة عن تحطيم البنيـة التحتيّة الطبّية وغياب الكادر الطبّي المتخّصص وانتشـار البكتيريا 

الُمقاِومة للمضاّدات الحيويّة في المشافي الَميدانيّة. وتكمن إشكاليّات إصابات الحروب أيضاً في 

الحاجة إلى الرعاية الصّحية بعيدة األمد، وما يتعلّق فيها من زيادات في نِسب اإلعاقة في المجتمع 

مة واألفراد. وتمثّل إصابات الحروب أيضاً  واألعباء الماّدية الُمتراكمة على األنظمة الصّحية الُمهشِّ

29 World Bank, »By the numbers: The cost of war & peace in the Middle East«, World Bank (2016), 

accessed at http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/02/03/by-the-numbers-the-

cost-of-war-and-peace-in-mena.

30 Ibid.

31 Mokdad, A.H., Forouzanfar, M.H., Daoud, F., El Bcheraoui, C., Moradi-Lakeh, M., Khalil, I., Afshin, A. et 

al. ”Health in times of uncertainty in the Eastern Mediterranean Region, 1990–2013: a systematic analysis 

for the Global Burden of Disease Study 2013.“ The Lancet Global Health (2016). doi: 10.1016/S2214-

109X(16)30168-1.

32 Dewachi, O., Skelton, M., Nguyen, V.K., Fouad, F.M., Abu Sitta, G., Maasri, Z. and Giacaman, R. 

»Changing Therapeutic Geographies of the Iraqi and Syrian Wars«, The Lancet, 383, no. 9915 

(2014), pp. 57–449.

33 World Health Organization, »Attacks on healthcare«, World Health Organization (2016), accessed 

at http://www.who.int/hac/techguidance/attacksreport.pdf?ua=1.

34 Miles, T. »Syrian polio outbreak hits global effort to eradicate virus«, Reuters (2017), accessed at 

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-polio/syrian-polio-outbreak-hits-

global-effort-to-eradicate-virus-idUSKBN18Z2D7.

35 Sharara, S.L. & Kanj, S.S. »War and infectious diseases: challenges of the Syrian civil war«, PLoS 

Pathogens, issue 10, no. 11 (2014), e1004438.
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تحّديات سياسـيّة جّمة لفترات ما بعد الحروب بسـبب البُعد السياسـي لهـذه اإلصابات وعالقة 

الُمصاب بالجهة السياسية التي قاتَل في صفوفها ومصيرها بعد انتهاء الصراع36.

تَفـرز الصراعات الدائرة تحّدياً آخر للتنمية الُمسـتداَمة بسـبب هجـرة آالف األطباء واألفراد 

العاِمليـن في المجال الصّحي. ففي العراق وسـوريا، أّدت الصراعـات إلى هجرة أكثر من نصف 

الكادر الطبّي في جميع المجاالت واالختصاصات. وأّدى تدهور األنظمة الصّحية وهجرة األطبّاء 

االختصاصيّين في بلدان النزاع إلى زيادة ظواهر ما يسـّمى بالسـياحة الطبّية وأعداد المواطنين 

الذيـن يطلبـون العالج في الخارج، كما هو الحال في العراق، وإلى تغيير ما يسـّمى بالجغرافية 

العالجيّـة في المنطقة، وشـرَْذمة األنظمة الصّحيـة المحلّية وزيادة األعباء االقتصادية، وسـوء 

الُمتابعة طويلة األمد، وزيادة االستشفاء الخاّص على حساب االستثمار في تحسين البنية التحتيّة 

للرعاية في هذه البلدان37. 

السياحة الطّبية والجغرافّية العالجّية

تمثّل السياحة الطبّية ظاهرة مهّمة لَفهم التحّوالت في األنظمة الصّحية والجغرافية الِعالجية 

في المنطقة. وبينما تعتمد السياحة الطبّية على السوق العالَمي للعالجات الُمختلفة، ومن ضمنها 

بيع األعضاء وزرعها، تفتقد المنطقة إلى مؤّشرات واضحة، بيانيّة أو تنظيميّة، لظاهرة السياحة 

الطبّية. ومع ذلك تحتّل السـياحة الطبّية جزءاً مهّماً من اقتصاد بعض دول المنطقة مثل األردن 

ولبنان واإلمارات العربية المتّحدة ومصر وتونس. 

ر  فـي العام 2010 وصلت واردات السـياحة الطبّية في األردن إلـى حوالى مليار دوالر، وقُدِّ

أنّها استقطبت حوالى الـ 250000 ألف مريض، معظمهم من دول المنطقة39،38. وفي اآلن ذاته 

تحولـت مدينة دبي الطبية في السـنين الماضيـة إلى أحد اهم المحطات في المنطقة للسـياحة 

الطبّيـة. ويمثّل ذلك اتجاهاً للسياسـات الصحية في ذلك البلد من خالل تسـهيل معامالت الفيزا 

والتعاون مع الشركات العالمية المنظّمة للسياحة الطبية. وقد بلغت العائدات من السياحة الطبية 

في اإلمارات حوالي الـ 250 مليون دوالٍر في سـنة 2015. ومن ضمن خطّة السياسـة الصحية 

رفع عدد المرضى القادمين للعالج إلى 1,3 مليون مريض في عام41,202140.

ومـن جهـة أخرى، أشـار تقرير منظّمـة السـياحة العالَمية الصـادر في العـام 2017 إلى 

االنخفـاض في عدد المرضى الوافدين للعالج إلى األردن واإلمارات في السـنوات األخيرة42. فقد 

36 Dewachi, O., Skelton, M., Nguyen, V.K., Fouad, F.M., Abu Sitta, G., Maasri, Z. and Giacaman, 

R.»Changing Therapeutic Geographies of the Iraqi and Syrian Wars«, op.cit, pp. 57–449.

37 Dewachi, O., Rizk, A., and Singh, N.V. ”(Dis) connectivities in wartime: The therapeutic 

geographies of Iraqi healthcare–seeking in Lebanon“, Global public health (2017), pp. 1-10.

38 Lertora, E. »The rise of medical tourism in the middle east«, Insight World, 2016. Accessed at 

https://insight-world.co/rise-medical-tourism-middle-east/#.Wkywqt-WbIU.

39 Khan, S., & Alam, M.S. »Kingdom of Saudi Arabia: A potential destination for medical 

tourism«,Journal of Taibah University Medical Sciences, 9(2014), pp. 257-262.

40 Lertora, E. ”The rise of medical tourism in the middle east“, op.cit.

41 Khan, S., & Alam, M.S. Op.cit., PP. 257-262.

42 El-Idrissi, M.E.A., Lakhdar-Idrissi, M., Ouldim, K., Bono, W., Amarti-Riffi, A., Hida, M., & Nejjari, C. 

”Improving medical research in the Arab world“, The Lancet, 382 (2016), pp. 2066–2067. doi:10.1016/

S0140-6736(13)62692-6.
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انخفضت نسـبة الوافديـن للعالج بحوالى 40 فـي المائة في األردن عن معـّدالت العام 2016، 

ويُعزى ذلك إلى زيادة التشـديدات على سـمات الدخول للمواطنين القادمين من دول المنطقة، 

ه السياسـات الطبّية في ُدول مصر وتونس  باألخّص السـودان، وليبيا، واليمن والعراق43. وتتوجَّ

ر بعض اإلحصاءات أّن عدد المرضى الوفدين إلى لبنان  ولبنان إلى سوق السياحة الطبّية؛ إذ تقدِّ

44ً وتُعتبر هذه األرقام غيـر دقيقة لصعوبة  يتـراوح بيـن 10,000 إلى 15,000 مريض سـنويّا

التمييز بين السياحة الطبّية والسياحة األخرى من البلدان المجاورة في ذلك البلد، وباألخّص من 

البلدان الُمجاورة كسوريا والعراق.   

وعلـى الّرغـم من أهّمية هـذه الظاهرة كعامـٍل اقتصادي في هـذه البلدان، تُشـير التجارب 

العالَميّـة إلـى خطورتها فـي تقويض النظام الصّحـي المحلّي، كما هو الحال في جنوب شـرق 

آسـيا والمكسـيك، ومـا ينّم عليـه ذلك من تحويل االسـتثمارات فـي المجال الصّحـي بعيداً عن 

حاجـة الُمواطنين المحلّيين، وزيادات في عدم المسـاواة، وَخْصَخَصة القطاع الصّحي، وتوجيه 

اسـتثمارات القطاع الصّحي نحو العالجات والتقنيّات الطبّية الباهظة الثمن على حساب تطوير 

البنية التحتيّة للنظام الصّحي ككّل45. 

القسم الثاني 

1 - البحث الِعلمّي واإلنتاج الَمعرفي فّي مجال الصّحة في العالَم العربّي 

أصبـح البحـث الِعلمـّي واإلنتاج المعرفي فـي المنطقة موضوعـاً تحت مجهـَرْي التقييم 

والتمحيص في اآلونة األخيرة، وذلك ألهّميته في صياغة السياسـات اإلنمائية وتوّجهات الدول 

فـي خلق بنيـة تحتيّة ِعلميّـة وتكنلوجية تُواكِـب التطّور السـريع في جميع مجـاالت الحياة 

واسـتدامتها. إذ أخـذ موضوع البحـث الِعلمّي فـي مجال الصّحة حيّـزاً مهّماً في الدراسـات 

األكاديمية مؤّخراً ألهّميته في تشـخيص أسـباب الخمول في اإلنتاج الَمعرفي العاّم ومسـبّباته 

من جهة، وفي خلْق معرفة تجريبيّة لصياغة السياسـات والتوّجهات السـليمة في إدارة الصّحة 

والمجتمع، من جهة أخرى.

لقد كان َدور األبحاث واإلنتاج الَمعرفّي في المجال الصّحي مهّماً ورياديّاً في العالَم العربي، 

ولكـّن هـذه المحاوالت افتقـرت إلى الترجمـة الَعمليّة لتكوين سياسـات صّحية واعيـة تتبّناها 

الحكومـات فـي المنطقة. وبينما أشـار الباحثون إلى الزيادة الملحوظة فـي البحث الِعلمّي منذ 

تسعينيّات القرن المنصرم في مجاالت الطّب والنُّظم الصّحية واألمراض غير السارية والشيخوخة 

وترجمة الَمعرفة البحثيّة إلى سياسـات وُممارسات صّحية، على سـبيل المثال،  فإّن هذا اإلنتاج 

43 UNWTO Commission for the Middle East. ”Snapshot report on tourism trends in the MENA region – April, 

2017“. United Nations World Trade Organization, (2017). Accessed at http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/

files/pdf/cme42_4b_gpw_16-17_reg._activities_iiadd.1_e.pdf.

44 Hassan, V. »Medical Tourism in Lebanon: An Analysis of Tourism Flows«, Athens Journal of 

Tourism, 2(2015), p. 153-166. Accessed at http://www.athensjournals.gr/tourism/2015-2-3-

2-Hassan.pdf.

45 Solomon, H. »Affective journeys: the emotional structuring of medical tourism in India«, 

Anthropology and Medicine, 18(2011), 105-118.
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يبدو خجوالً ُمقارنًة بباقي ُدول العالَم46. فقد كوَّنت الميزانيّة البحثيّة في العام 2013 في المجال 

الطبّـي في ُدول العالَـم العربي ُمجتمعًة ما يُعـاِدل 1 في المائة من الميزانيّـة البحثيّة العالَمية، 

وال تتجـاوز هذه النسـبة حوالى نصف الميزانيّة البحثيّة فـي تركيا، وضعف تلك في إيران، على 

سـبيل الُمقارَنة ال الحصـر47؛ إذ يُعتبر التمويـل البحثي والتطوير في العالم العربي، باسـتثناء 

قطر والَمملكة العربيّة السـعودية، من النسـب المنخفضة عالميا. فاالستثمار في المجال البحثي 

ال يتجـاوز الــ 0,3 في المائة من الّناتج المحلّي في معظم هذه الدول48. وعلى الّرغم من التمايز 

الواضح بين دول المنطقة بحسـب دخلها االقتصادي، تُعتبر هذه النسـبة ُمنخفضة عّما هو عليه 

الحال في المناطق األخرى في العالَم، التي تصل في أفريقيا-جنوب الصحراء الكبرى إلى 0,41 

% وتناهز 0,69 % في دول أميركا الاّلتينية49.

صـة لألبحاث الصّحية والطبّية إلشـكاليّات متعـّددة، منها  ويُعـزى تدنّـي الميزانية المخصَّ

مـا يتعلّق باألولويّات والسياسـات العاّمة، حيث أشـار الباحثون إلى تدنّي هذه النسـب ُمقارنًة 

بالميزانيّـات المصروفـة في المجالَين العسـكري واألمني في الدول نفسـها50. يُضاف إلى ذلك 

إشـكاليّات أخرى مثل غياب السـجاّلت الصّحية، وَمصادر المعلومات، وُضعـف أنظمة الُمراقَبة 

الصّحية، وغياب استثمار القطاع الخاّص في البحث الِعلمّي52،51.

ولهذه األسـباب يعتمد البحث في العالَم العربي بشـكٍل أسـاس على األبحـاث والتمويل من 

الخارج. وفي الوقت نفسه تتكّون في المنطقة جيوٌب وتجارب جديدة للنهوض بمستوى البحث 

الِعلمّي في بعض الُمدن العربية وفي دول الخليج العربي، بشـكٍل خاّص، مع مؤّشـرات للزيادة 

الملحوظة في اإلنتاجيّة البحثيّة في مصر، ولبنان وتونس بحسـب المؤّشـرات الكّمية والنَّوعية. 

وتنعكس الصعوبة في التعاون على مسـتوى المنطقة على إمكانيّة القيام بالدراسـات السّكانية 

(وباألخّص الدراسـات األترابيّة Cohort Studies)، حيث اعتمـاد األبحاث الصّحية على عيّنات 

بحثيّـة محدودة وقصيرة األمد. يُضاف إلى ذلك شـّح اإلنتـاج الَمعرفي في مجاالت ِعلم االجتماع 

الطبّي، وَدور هذا االختصاص في فْهم السـياقات السياسـية واالجتماعية والصّحية للُممارسات 

الصّحية االجتماعية وتأثير السياسات على اإلشكاليّات الصّحية في المجتمع.

وتبيِّـن الَمسـارات البحثيّـة العالَميّـة في مجـال الصّحـة توّجهاٍت نحـو البيانـات الكبيرة 

والتكنولوجيا المعلوماتية في مجال األبحاث الصّحية والدراسات الجينيّة. 

46 Sibai, A.M., Rizk, A., Costanian, C., and Beard, J.R. ”Landscape of Research on Older Adults’ Health 

in the Arab Region: Is It Demography-Driven or Development-Dependent?“, Journals of Gerontology 

Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, issue 72, no. 4 (2016), pp. 680-687.

47 El-Idrissi, M.E.A., Lakhdar-Idrissi, M., Ouldim, K., Bono, W., Amarti-Riffi, A., Hida, M., & 

Nejjari, C. »Improving medical research in the Arab world«, op.cit.

48 Unesco, »Unesco Science Report: Towards 2030«, United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (2015), accessed at https://en.unesco.org/unesco_science_report.

49 Ibid.

50 Maziak, W. ”Health in the Middle East“, BMJ issue 333 (2006),p p. 815-816.

51 Sibai, A.M., Rizk, A., Costanian, C., and Beard, J.R. ”Landscape of Research on Older Adults’ 

Health in the Arab Region: Is It Demography-Driven or Development-Dependent?“, op.cit.

52 Hanafi, S. & Arvanitis, R. »The broken cycle between research, university and society in the Arab 

world: Proposals for change«, ESCWA and the Lebanese National Council for Scientific Research 

(LCNRS) (2014).
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2 - أخالقّيات البحث

يُعتبَر موضوع األخالقيّات البَحثيّة موضوعاً مهّماً في الُممارسـات البحثيّة عالميّاً. بدأ إنشاء 

قواعـد أخالقيّة للبحث الِعلمّي في الدول العربيّة في منتصف تسـعينيّات القرن المنصرم، وذلك 

فـي كلٍّ من لبنـان والَمملكة العربيّة السـعوديّة (1998) ومصر (2003)، فضالً عن الشـروع 

في محاوالٍت لتنظيم البحث السـريري فـي األردن (2001)53. وابتداًء من العام 2012، انطلقت 

دول المنطقة في إنشـاء قواعد إرشـاديّة في سـلطنة ُعمان، واإلمارات العربيّة المتّحدة، وقطر، 

والبحرين، والكويت، والَمملكة العربيّة السعوديّة، واألردن، ومصر، ولبنان، وهي غائبة في دول 

ُعمان، وفلسـطين، واليمن، بينما تكتفي سـوريا والعراق باسـتعمال اإلعالنـات الدولية في هذا 

المجال54.

القسم الثالث

الصّحة والتكنولوجيا

تلعب عجلة التطّور التكنولوجي في الَمجال الصّحي عامالً أساسيّاً في تغيير المفاهيم الطبّية 

والُممارسـات التشـخيصيّة والِعالجية عالَميّاً ومحلّياً. وفي هذا السـياق، تتسابق المستشفيات، 

وباألخـّص تلك التي فـي القطاع الخاّص، في عدٍد من دول العالَم العربّي في اسـتحضار أحدث 

رًة  بالمعجزات الِعالجية الحديثة الستقطاب  األجهزة الطبّية في مجاالت التشخيص والعالج، ُمبشِّ

عدٍد أكبر من المرضى. ويتوّجه في الوقت نفسـه عدٌد غير قليل من المستشـفيات، باألخّص في 

مراكز السـياحة الطبّية في المنطقة، نحـو الحصول على االعتماديّة واالعتـراف بتميّزها عالَميّاً 

(International Accreditations) ومـا يتخلّـل ذلك من إعطاء األولويّة إلعـادة َهيَْكلَة النُّظم 

اإلداريّة وتغيير الثقافة والُممارسات الطبّية لتتالَءم ومتطلّبات هيئات االعتماد األجنبية. 

وعلـى الّرغم من أهّمية محاوالت التحديث هذه، إاّل أّن تأثيرها على الصّحة العاّمة يكاد يكون 

ضئيالً أو غير ملموس، لتركيزها على حاالٍت فرديّة ال تشـكِّل نسـبة تُذكر. فالحاجة في كثيٍر من 

ُدول العالَـم العربـي، وباألخّص في األمراض غير السـارية هو مثالً ألجهزة التشـخيص المبّكر 

and Early Detection) لسـرطان الثـدي، على سـبيل المثال، ألهّميته فـي التحـّري المبّكـر

Screeeing (وبالتالـي الوقاية مـن تطّورات الَمـرَض والتكاليف العالية لِعالجـه؛ حيث تفتقر 

الكثير من الُمستشـفيات الخاّصـة لجهاز الـMammography ، في حيـن ينحصر وجوده في 

المستشفيات التعليمية والعاّمة وبعض المراكز الطبّية غير الربحيّة. 

وعلى الّرغم من َدور التكنولوجيا الطبّية الحديثة في زيادة كلفة الِعالج، إاّل أّن هنالك توّجهات 

جديدة ترتبط بتوافر وسـائل التواصل واالتّصاالت الحديثة، وأجهزة الهواتف الذكيّة والتطبيقات 

الُمختلفة الُمسـتعَملة للتواصل وانتشار اسـتعمالها من ضمن طبقات المجتمع كلّها55. فقد شاع 

واتَّسـع اسـتعمال هذه التقنيّات للتواصل مع المستشـفيات واألطبّاء للُمتابعة وإرسال التقارير 

53 Alahmad, G., Al-Jumah, M. and Dierickx, K. ”Review of national research ethics regulations and 

guidelines in Middle Eastern Arab countries“, BMC medical ethics, issue 13, no. 1 (2012), p. 34.

54 Ibid.

55 Åkesson, K.M., Saveman, B.I., & Nilsson, G. »Health care consumers’ experiences of information 

communication technology-a summary of literature«, International journal of medical informatics, 

76(2007),pp. 633-645.
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الطبّيـة وبين األطبّاء للتواصل الَمعرفي واالستشـارات، وإزالة العوائـق بين المناطق التي تفتقر 

للخبرات الطبّية. وفي اإلمكان أن يلعب توافر هذه التكنولوجيا َدوراً أساسيّاً في َدَمْقرَطَة الَمعرفة 

في المستقبل، وإزالة الحواجز المكانية والزمانية بين المريض والطبيب وبين األخّصائيّين.

ومن الجدير هنا التنويه بقدرة شـبكات اإلنترنت والـ G 3 على ُمقاَومة سـياقات الصراعات 

فـي المنطقـة، على الّرغم مـن تدمير البنيـة التحتيّة للمـاء والكهرباء واالتّصاالت السـلكيّة، ما 

يجعلها وسـيلة مهّمة للتواصل في المجال الصّحي والطبّي، كما هو الحال في الكثير من الُمدن 

العربيّـة التـي تعرَّضت للقصف كحلب والموصل وغزّة. وعلى سـبيل المثال فقد اسـتعمل عدٌد 

مـن الجرّاحين فـي الجامعة األميركية في بيـروت خالل العام 2014 أسـاليب الجراحة عن بعد 

ومـن خالل تطبيقات الواقع المعزَّز (augmented reality) إلرشـاد الجرّاحين في غزّة للقيام 

بعمليّات جراحيّة معّقدة تحت القصف اإلسرائيلي المستمّر. 

من جانٍب آخر، تَسـتثمر بعض شركات التكنولوجيا العالَمية هذه التقنيّات لخْفض التكاليف 

الباهظة لبعض األجهزة الطبّية األساسـيّة وجْعلِها في ُمتناول المستهلك واالختصاصّي على حّد 

سواء، وذلك عن طريق تطبيقات وأجهزة تركَّب على الهواتف الذكيّة، فتحوِّلها إلى أجهزٍة لقياس 

 ،(Ultrasound Imaging) نِسب الغازات في الدّم أو التصوير من خالل الموجات فوق الصوتيّة

على سـبيل المثال56 وتمثِّل هذه التطـّورات حراكاً مهّماً في َدَمْقرَطَة الطـّب وجْعل التكنولوجيا 

الطبّية في متناول طبقات المجتمع الُمختلفة.

ويلعب اإلنترنت أيضاً َدوراً ُمتزايداً في إحداث ثورة في الجانب التعليمي والتدريبي في المجال 

ورات التدريبيّة على  الطبّي واالختصاصات الصّحية الُمختلفة. فتوافُر الُمحاضرات الُمختلفة والدَّ

اليوتيوب، على سـبيل المثال، أو من خالل َمواقع التعلّـم عن بُعد والمراكز الطبّية التعليميّة، من 

ِقبل أهّم االختصاصيّين العالَميّين، والشـرح الَعملي والُمفّصل للتقنيّـات الجراحيّة، َجَعل الكثير 

من هذه الخبرات متوافرة لطالبيها في معظم دول العالَم. يُقابل ذلك أيضاً انتشار بَرامج التعليم 

اإللكترونـي (e-learning) الُمعتَمد في أميركا الشـماليّة والعديد من الـدول األوروبية، وغياب 

االعتراف بهذه البَرامج في العالَم العربي57. 

كما يلعب اإلنترنت وتطبيقات التواصل الحديثة َدوراً مهّماً في تفعيل نُظم الُمراقَبة لألمراض 

السـارية، من خالل التبليغ عن حاالت العدوى من قبل العاملين في المجال الصّحي، واسـتعمال 

نُظم الـ GPS لتحديد َمواقع هذه الحوادث، بخاّصة في المناطق النائية58. 

تّصورات وتوصيات مستقبلّية

 يُعتبر موضوع الصّحة في العالَم العربي مدخالً أساسيّاً باتّجاه تحقيق أهداف خطّة التنمية 

الُمسـتداَمة ويرتبط ارتباطاً عضويّاً بالُممارسات والسياسـات العاّمة لهذه البلدان. ويتناول هذا 

56 Meir, A., & Rubinsky, B. »Distributed network, wireless and cloud computing enabled 3-D 

ultrasound; a new medical technology paradigm«, PloS one, 4(2009), e7974.

57 Button, D., Harrington, A., & Belan, I. »E-learning & information communication technology (ICT) 

in nursing education: A review of the literature.«Nurse Education Today, 34(2014), pp 1311-1323.

58 Calderón, T.A., Martin, H., Volpicelli, K., Diaz, C., Gozzer, E., & Buttenheim, A.M. »Formative 

evaluation of a proposed mHealth program for childhood illness management in a resource-lim-

ited setting in Peru«, Revista Panamericana de Salud Pública, 38(2015), pp. 144-151.

على الّرغم من 
توافر مراكز بحثّية 

مهّمة في العاَلم 
العربّي وعدد غير 
قليل من الباحثين 

المختّصين في 
الحقول الُمختلفة، 

يأتي ضعف 
التمويل من الدولة 

والتركيز على 
االختصاصات 
الِمهنّية في 

الجامعات العربّية، 
كأحد أهّم أسباب 

غياب الثقافة 
البحثّية النظرّية 
والطبّية من بينها



التقرير العربّي العاشر
للتنمية الثقافّية

مؤّسسة الفكــر العربـي 454

القسـم األخيـر من الورقـة بعض الطروحـات العاّمة إلعادة الّنظـر في اتّجاهـات تطوير البنية 

مة  التحتيّة للمؤّسسـات الصّحيـة والقطاع الصّحي والبنى التحتية مبنيَّة على اإلشـكاليّات المقدَّ

في األقسـام السـابقة. وال يُمكن اعتبار هذه الطروحات بمثابة حلول جاهزة لألزمات الصّحية أو 

البيئية للمنطقة، لكّنها محاولة في إعادة توجيه الخطاب للسياسات العاّمة.  

1 - العودة إلى »الصّحة كحّق عاّم«

يُعتبَـر تحـول الصّحـة إلى »سـلعة« مرتبطة بفوضـى القطاَعيـن العاّم والخـاّص من أهّم 

اإلشكاليّات التي تُواِجه العالَم العربّي وأحد أسباب التدهور الجاري في صّحة الُمواِطن والمجتمع. 

فمفهوم الصّحة كحّق، والذي كان أساساً لطروحات مؤتمر الصّحة العالَميّة في الما آتا في العام 

1978، قد تّم تفكيكه ألسباب عّدة. والرجوع إلى هذه الطروحات المبدئيّة هو من دون شّك، جزء 

من إعادة الّنظر في عالقة األنظمة السياسـية بمجتمعاتها وبحقوق مواطنيها من خالل التوزيع 

العادل للثروات وإعادة تنظيم القطاع الخاّص لِحماية الُمواطن من االستغالل وغياب األخالقيّات 

الطبّية في بعض القطاعات الخاّصة. 

2 - االستثمار في النُّظم الصّحية كمدخل للتنمية الُمستداَمة واألمان

ترتبط الصّحة كحالة فردية وُمجتمعية بجميع أهداف تقرير التنمية الُمستداَمة السبعة عشر، 

وتُعتبر إعادة توجيه اسـتثمار الدولة في بناء النُّظم الصّحية السـليمة وتنظيمها مدخالً أساسيّاً 

لتحقيقهـا. ومن أهّم قواعد تأسـيس هـذه النُّظم الصّحيـة التركيز على جوانـب الوقاية والبنية 

التحتيّة كتوفير المياه الصالِحة للشـرب، والسـكن الُمالئِم، وتوفير نُظم للتغطية الشاملة الَمبنيَّة 

على قواعد اقتصادية سـليمة. وتكون البداية من خالل إعـادة توزيع األولويّات لميزانيّات الدول 

الحاليّة، وجْعل االستثمار في الصّحة السّكانية والبيئيّة من أولويّات الدولة لتحقيق األمن واألمان 

والرفاهيّة. 

3 - بين المنظوَرين المناطقّي والمحلّي 

تمثّل الصّحة برنامجاً واِعداً للتعاون والتكامل بين الدول العربية. فبسبب التباين االقتصادي 

بين هذه الدول والمشكالت الُمشترَكة والعاِبرة للحدود، تحتاج المنطقة إلى خطط تعاون وبَرامج 

صّحية ُمشـترَكة مبنيَّة على منظوٍر مناطقّي للتنمية الُمسـتداَمة للنهوض بالمشـكالت الصّحية 

والبيئيّـة وذلك بالتعاون السياسـي واالقتصـادي والِمهني، من خالل توزيع الَمـوارد والُخبرات 

والتخطيط المستقبلّي السليم. 

4 - الصّحة وبيئة الحرب الُمستنزِفة

تمثّل األزمات السياسية والصراعات الدائرة في المنطقة إشكالية وعائقاً كبيراً لتحقيق أهداف 

التنمية الُمسـتداَمة لتأثيرها الُمباشر على الصّحة السّكانية وتدهور الوضع البيئي. فالدمار الذي 

حّل في عدٍد غير قليل من الُمدن العربية والتهجير وانتشـار األمراض الُمختلفة سـيكون من أهّم 

أولويّـات إعادة اإلعمار وبناء مجتمعات ما بعد الحرب. وهنا يجب االلتفات إلى التجارب العالَميّة 

وتجارب المنطقة في هذا المجال، من أجل جْعل الصّحة بجوانبها الجسدية واالجتماعية والنفسية 

فـي قلب المشـاريع التنمويّة وفي أساسـها، وإعـادة النظر فـي جميع المشـكالت االقتصادية 

والسياسـية واالجتماعية التي كانت من المسـبّبات الُمباشرة أو غير الُمباشـرة لهذه الصراعات. 

مع زيادة الكثافة 
السكانّية في الُمدن 

وانتشار ظواهر 
التلّوث البيئّي 

ور  وانحسار الدَّ
التنظيمّي للدولة، 
َتضاَعفت النفقات 
الخاّصة بالصّحة 
والِعالج، مشّكلًة 
نصف إجمالّي 

الصرف العام ّعلى 
القطاع الصّحي 

العربّي، باستثناء 
دول مجلس 

التعاون الخليجّي
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وتأتي هنا مسـألة المتضّررين من هذه الصراعات، (جسـديّاً، وماّدياً، ومعنويّـاً)، وكيفيّة إعادة 

بناء الُمدن بتخطيٍط سـليم لتوفير البيئة االجتماعية للعيش الُمشـترَك وإعادة بناء البنية التحتيّة 

رة لتواكِب الحاجات اليومية والُمستقبلية لجميع السّكان.  الُمدمِّ

5 - بناء قواعد للبحث الِعلمّي السليم وتوفير البنية التحتّية للبحث في المنطقة

علـى الّرغم من النهضة البحثيّة الُمتواضعة في األعوام الماضية، يعكس شـّح البحث الِعلمّي 

وُضعـف بنيته التحتية في العالَم العربي الحالة الُمخجلـة للمنطقة في اإلنتاج الَمعرفي والقدرة 

علـى ُمواكَبة المتغيّرات الِعلميّة واالجتماعيّة. فالثقافة البحثيّة موضوٌع شـائك، ما يتطلّب إعادة 

النَّظر في النُّظم التعليمية المدرسـية والجامعية إلفراز أجياٍل تحترم البحث الِعلمّي وتتمّسـك به 

كثقافـة مجتمعيّة نظريـة وتطبيقية. وتأتي الحاجة لتطوير البحـث الِعلمّي في المجال الصّحي 

 (Interdisciplinary research) والطبّـي والتركيـز على الدراسـات متعـّددة االختصاصـات

كأولويّـة، ألهّميتـه في اإلنتاج الَمعرفي من جهـة، وترجمة الَمعرفة إلى سياسـات رصينة تخدم 

اتّجاهات التنمية الُمسـتداَمة وأهدافها من جهة أخرى. فعلى الّرغم من توافر مراكز بحثيّة مهّمة 

في العالَم العربي وعدد غير قليل من الباحثين والمختّصين في المجاالت المختلفة، يأتي ضعف 

التمويل من الدولة والتركيز على االختصاصات الِمهنيّة في الجامعات العربية كأحد أهّم أسـباب 

غياب الثقافة البحثيّة النظرية. تحتاج الجامعات العربية إلى إعادة بَرَْمجة منّصاتها باتّجاه البحث 

األكاديمـي المتميّز وُمواكَبة إنتاج الَمعرفـة العالَميّة وتوفير الَمصادر وقواعـد البيانات الرقمية 

واالستثمار في التكنولوجيا الحديثة. و يجب التركيز في اآلن نفسه على بناء وتبّني قواعد سليمة 

لألخالقيّات البحثيّة مبنيّة على حماية الُمشـاركين في األبحاث الطبّية من جهة، وتيسـير العمل 

البحثّي السليم وتأمين مصداقيّته من جهة أخرى. 

الخاتمة

تناولـت هـذه الورقة عرضاً عاّماً للتحّديـات الصّحية والبحثيّة في العالَـم العربّي من خالل 

اسـتعراض السـياق التاريخي لتطـّور األنظمة الصّحيـة وتدهورها، والتركيز علـى أهّم األعباء 

الصّحيـة فيها، مـن خالل ربطها باألزمات والمشـكالت االجتماعية واالقتصاديـة والبيئية التي 

يعاني منها سـّكان المنطقة. وتمثّل الصّحة في العالَم العربّي تحّديات ُمشـترَكة وأخرى خاّصة 

فـي آٍن، بسـبب البُعد الَمناطقي، وسـياقات الصراعات الُمسـتعرة، والتدهور المسـتمّر للوضع 

السياسـي واالقتصـادي والبيئـوي، وهجرة الَعمالة، وانتشـار الفسـاد. ويُعتبر غيـاب اإلرادة 

السياسـية للنهوض بحال المنطقـة العائق األكبر للتخطيط السـليم وتحقيق األهداف الصّحية 

الُمستداَمة العربيّة. 

وركَّـزت الورقة علـى ضرورة االلتفات إلى القيَم والقواعد األساسـيّة في توفير الصّحة كحقٍّ 

عاّم  واالسـتثمار في الوقاية الصّحية والبيئة السـليمة والعدالة االجتماعية كَمداخل أساسية في 

تحقيق أهداف التنمية الُمستداَمة في العالَم العربّي. 

من جانٍب آخر استعرضت  الورقة أهّم المتغيّرات التكنولوجية في المنطقة من خالل اإلضاءة 

ور الفّعـال الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت الحديثة وانتشـارها في إعادة  علـى الدَّ

صياغة العالقة بين الطّب والُمجتمع. 

أّدى تفّشي الفساد 
والمحسوبّية 
وسوء إدارة 

موارد الدولة إلى 
َزْعَزعة َدور معظم 
الحكومات العربّية 

في الحماية 
االجتماعّية، 

وبالتالي فقدان 
ثقة المواطن 

بالقطاع الصّحي 
العاّم، وتحويل 
الصّحة وجسد 

الُمواطن إلى مجرّد 
سلعة مرتبطة 

بإشكالّيات السوق
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فمحـور الصّحة العاّمة يمثّل منّصة ِعلميّة وتكنولوجية حيويّة وبَرنامجاً ُمشـتركاً قادراً على 

اسـتقطاب أكبر شـريحة متنّورة من المجتمع العربّي بهدف ُمجابَهة تحّدياتها واعتماد تقنيّاتها 

وعالجاتهـا الجديدة. فالمنطقة بحاجة إلعادة بَرَْمجة األولويّات التنموية واالجتماعية للحكومات  

بهـدف توفير َعيٍش ورفاهيّة أفضل تتناسـب والحقـوق المدنيّة  لألفـراد والجماعات الُمختلفة، 

وتَضمن  بيئة صّحية سليمة وُمستدامة  والتركيز على  اجتثاث الفقر وتأمين الضمانات الصّحية  

واألمن الغذائي  وُمحاَربة البطالة والجهل والتطرّف.
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»الدياسبورا« الِعلمّية العربّية

علماؤنا في الخارج وبناء الشراكات

ازداد االهتمـام العالَمـي بظاهرة هجرة الكفاءات1 خالل العقود األخيرة إلى حدٍّ كبير بسـبب 

أهّميتهـا وانعكاس تأثيرها ليـس على الدول المصّدرة للعقول فقط، ولكـن على الدول الُمضيفة 

أيضـاً، حيث يشـكِّل انتقال الكفاءات إلى األخيرة َمكسـباً مهّماً لما يحّققه مـن دعٍم لرأس المال 

البشـري الكفوء ومن إسـهاٍم في خطط التنمية فيها. في المقابل، تشـكِّل هذه الهجرة خسـارة 

رة التي ما فتئت تسـتثمر في تعليم أبنائها وتدريبهم وتنمية  جسـيمة بالنسـبة إلى الدول المصدِّ

كفاءاتهم. وال تنحصر الخسـارة هنا في زمن االسـتثمار وتكلفته فحسـب، لكن األهّم يكمن في 

الفرصة المفقودة في بالٍد هي أحوج ما تكون الستثمار هذه الكفاءات.

وبينما اتّسـمت سياسـات الدول النامية في البدايات في التعامل مع هـذه الظاهرة على أنّها 

سلبية بالُمطلق، ينبغي اجتثاثها أو الحّد منها، فإّن هذا التعاطي تغيَّر جذريّاً بدءاً من تسعينيّات 

القـرن الماضي ليصبح أكثر واقعيّة في ظّل تزايُد األدلّة عالَميّاً على أّن الهجرات تؤّدي إلى تدفّق 

المعرفـة والتكنولوجيا من البلد المضيف إلى بلِد المصدر، وبالتالي التخفيف من اآلثار السـلبية 

الُمرتبطـة بالهجرة الخارجيـة2. تمثَّل ذلك التغيّر بالتحرُّك في اتّجاه تعزيز إمكانيّات االسـتفادة 

مـن الكفـاءات الُمهاِجرة من خالل تسـخير ما تمتلكه من خبرات ورأسـمال اجتماعي وتحويلها 

إلى َموارِد قيّمة لدْعم خطط التنمية في بلد المنشـأ، وهذا ما بات يُعرف اصطالحاً بربح العقول 

وَدوران العقـول Brain gain and brain circulation. يعتمـد مبـدأ االسـتفادة من الكفاءات 

الُمغتِربـة على نْقل المعرفة والمهارات وتقاُسـم الخبرات الِمهنيّة مـن دون الحاجة إلى عودتها 

بشكٍل دائٍم إلى بلدانها األصليّة، أو حتّى تواجدها بشكٍل مؤقٍّت بعدما فتحت التكنولوجيا الرقمية 

.Virtual Mobility الباب واسعاً أمام ما بات يُعرَف بالَحرَكيّة االفتراضيّة

وهكـذا تحـوَّل االهتمام من تحليل اآلثار السـلبيّة لهجرة الكفاءات من بلد المنشـأ إلى أجندة 

أوسـع يُنظر فيها إلـى القنوات التي يقوم عبرها المغتربون بكّل ما من شـأنه تشـجيع التجارة 

واالستثمار واالبتكار ونْقل التكنولوجيا إلى بلد المنشأ، وهذا ما َجَعل التحّدي األكبر والمسؤوليّة 

على عاتق بلدان المنشـأ لحاجتها األكبر إلى الُمهاجرين التي تفوق حاجة البلدان الُمضيفة التي 

تستفيد ُمسبقاً، وبشكٍل ُمباشر، من هجرة الكفاءات.

.OECD يُقصد بالكفاءات الحاصلون على شهادات جامعيّة بحسب تعريٍف لمنظّمة التعاون االقتصادّي والتنمية  1

2 Kacey Douglas, “International knowledge flows and technological advance: the role of migration”, 

IZA Journal of Migration, 4, 13 (2015), pp 1–16.

د. مازن الحّمادي - باحث في كليّة الصيدلة في جامعة إشبيلية - سورية

د. محّمد نجيب عبد الواحد - استشارّي مستقّل في موضوعات التعليم العالي والبحث واالبتكار ونقل التكنولوجيا - سورية
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أّمـا في البلـدان العربيّة، فـال زال نزيف الكفـاءات مسـتمرّاً، وال زالت الجهـود الرامية إلى 

االستفادة من الكفاءات الُمغتربة تتّسم بالعبثيّة وتفتقر إلى رؤى واستراتيجيّاٍت جّدية وواِضحة.

تسـعى الدراسـة الحاليّة إلى تلّمس أسـباب النزيف الُمتفاِقم وآثاره، وأسـباب تعثُّر الجهود 

المبذولة لالستفادة من ذلك المخزون البشري الُمتراكِم من الكفاءات الِعلمية العربيّة في الخارج، 

وفُرص االستفادة من التجارب العالَمية الرائدة في هذا المجال.

دت األسـباب  1 - هجـرة الكفـاءات الِعلمّيـة العربّية إلـى الخارج: تعدَّ
والنزيُف واحٌد

تأتـي الـدول العربيّة، باسـتثناء دول الخليج العربـي، ومنذ عقود عديدة فـي مقّدمة الدول 

رة للكفاءات، حيث يُمكن تقسـيم َحركيّة هجرة الكفاءات العربيّـة من »كموٍن منخفض«  المصـدِّ

م، بشـكل  تتّسـم به هذه الدول باتّجاه كمونَيْن عاليَيْن: نحو الشـمال الممثِّل لكموٍن ِعلمي متقدِّ

رئيس الواليات المتّحدة األميركية وأوروبا وكندا، أو نحو الشـرق، الممثِّل لكموٍن اقتصادي عاٍل، 

أي دول الخليـج العربي التي تَُعّد وفقاً لهذه الَحركيّة ُدوالً عربيّة جاِذبة للكفاءات3، في حين تَُعّد 

الدول العربيّة األخرى طارِدة لها وألسباٍب عديدة سيكون من المفيد الوقوف عندها والنَّظر إليها 

بعدسات سياسية، واقتصادية/تنموية، وِعلمية/أكاديمية، على الّرغم من تشابُكها.

في العدسـة السياسـية يأتي في مقّدمة األسباب غياُب الُحكم الرشـيد في عدٍد غير قليٍل من 

الـدول العربيّة، مع ما يترتّب عن ذلك من عدم اسـتقراٍر سياسـي أو اجتماعـي يؤّدي بَدوره إلى 

شـعوِر بعـض أصحاب الخبرات بالُغربة فـي أوطانهم، ما قد يضطرُّهم إلى الهجرة سـعياً وراء 

ظروف أكثر حّرية وأكثر اسـتقراراً. ثّمة عوامل سياسـية أخرى ذات صلة بالُحكم الرشيد، كانت 

وال زالت دافعاً مهّماً، وعلى مدى عقود، في تسـرّب ذوي الكفاءات في الدول العربيّة، من أهّمها 

عدم انتهاج الحكومات سياساٍت تضمن تكافؤ الفرص في ما يتعلّق بالحصول على فُرص العمل، 

وبخاّصة تقلُّد الَمناِصب الذي ال يكون في أغلب األحيان على أساس الجدارة وإنّما يخضع لعوامل 

أخرى كالوالء للسـلطة أو االنتساب لألحزاب الحاكِمة أو المحسوبيّات. ومن دون أدنى شّك، فإّن 

الضوابط الموضوعة على حّرية التفكير والرأي والموقف السياسـي تشكِّل محرِّضاً كبيراً لهجرة 

أصحـاب الفكـر وعدم رغبتهـم في العودة إلى أوطانهـم. ناهيك بأّن المنطقة بدأت تشـهد، منذ 

تسـعينيّات القرن الماضي، موجـاَت هجرة كبيرة نتيجة األحداث السياسـية واألمنية، والنزاعات 

المسـلّحة التي عصفت بها انطالقاً من الحرب في العراق واألوضاع الداخلية في الجزائر وصوالً 

إلى االنتفاضات الشـعبية في ما بات يُعرف بـ »الربيع العربي« وما تاله من صراعات ونزاعات 

في بعض الدول.

أّمـا في العدسـة االقتصادية/التنموية، فليس بخفيٍّ أّن معظم الدول العربيّة، باسـثناء ُدول 

الخليج، تعاني من أوضاٍع اقتصادية خانقة ومسـتوى معيشـٍة متدنٍّ كما ينعكس ذلك جليّاً من 

خالل مؤّشر إجمالّي الّناتج المحلّي للفرد في هذه الدول التي تعاني من تعاظُم الفساد الحكومي، 

وبطء النمّو االقتصادي، وُضعف القدرة على خلق فرص عمل جديدة، وانخفاص األجور، وارتفاع 

ر هذا الترّدي في األوضاع االقتصادية والتنموية  نِسـب البطالة، وبخاّصة عند الشباب. ومّما يفسِّ

تَحدث هذه الهجرة الُمعاكِسة عادًة لفترة محدودة تعود بعدها الكفاءات إلى بلدانها األصليّة، ويكون الغرض األساسّي   3

للُمهاِجر. المالّي  التكوين  على  مركّزاً  المؤقّتة  الهجرة  لهذه 

وفقًا لبياناٍت 
رسمّية صادرة 

عن األُمم المّتحدة، 
ينتشر خارج 

المنطقة العربّية 
نحو 20 مليون 

ُمواطٍن عربّي، أي 
ما نسبته 5 % من 
سّكان المنطقة، 

وتفوق هذه النسبة 
المتوّسط العاَلمّي 
للهجرات إلى حدٍّ 

بعيد
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ز الكفـاءات الِعلمية على الهجرة) افتقاد الدول العربيّة إلى مشـروعاٍت للتنمية الُمتوازِنة  (ويحفِّ

والشاِملة، وبالتالي حرمانها مّما يُمكن أن توفِّره مشروعات كهذه من مقّوماٍت للعمل واالستقرار 

المعيشي والنفسي واإلنتاج الَمعرفي.

وإذا ما انتقلنا إلى ميدان اإلنتاج الَمعرفي (بالعدسـة الِعلمية/األكاديمية) لوَجدنا األسـباب 

تختلـط بالنتائـج في ما يتعلّق بنزيف الكفـاءات؛ فالبلدان العربيّة ال تمتلـك أكثر من 2 % من 

المخزون العالَمي للباحثين ُمقارنًة بـ 6.4 % في الدول ذات الدخل المتوّسـط األدنى، و28 % 

في الدول ذات الدخل المتوّسط األعلى، و64.4 % في الدول ذات الدخل العالي4. وعلى الّرغم من 

السـعي الحثيث ألغلبيّة هذه الدول لالسـتثمار في بناء القدرات وتحسين نُظم التعليم واكتساب 

الخبـرات والتكنولوجيـات، إاّل أّن أثر ذلك علـى التنمية والصناعة وبيئة األعمـال بقي محدوداً، 

حيث بقيت الصالت بين الِقطاعات اإلنتاجيّة واالقتصاديّة من جهة، والمؤّسسـات الّناِشـطة في 

مضمار تطوير الَمعارف ونْشرها واستثمارها من جهة أخرى، ضعيفًة بل شبه مفقودة. وبقيت 

المنطقة ُمسـتهلِكة للتكنولوجيا والمعرفة بدالً من أن تكون ُمنتجة لهما. ويضاف إلى ما سـبق 

عدم االهتمام الاّلزم بالبحث والتطوير حيث بلغ متوّسـط اإلنفاق المحلّي اإلجمالي على البحث 

والتطويـر في المنطقة 0.2 % من الناتج اإلجمالي، وهذا يُعاِدل ُخمس متوّسـط إنفاق البلدان 

النامية و12 % من المتوّسـط العالَمي. ما أّدى إلى تواُضعٍ شديد في الّناتج االبتكاري للمنطقة 

بأكملهـا5. ومـن الطبيعي أن يؤّدي هذا المناخ إلى انفصـال الجامعات عن محيطها االقتصادي 

واالجتماعـي وفََشـلها في أداء األدوار الَمنوطة بها، وهذا يشـكِّل بَدوره دافعـاً للهجرة لكلٍّ من 

األكاديميّيـن والطاّلب الطّامحين إلى بيئِة عمل وتعليم أميَز بما يَضمن لهم ُمسـتقبالً أفضل من 

الناحية الِعلمية والِمهنية والماّدية.

تجدر اإلشارة إلى أّن مقابل كّل ما ورد أعاله من أسباٍب طارِدة، هناك أسباب جاِذبة من طرف 

البلدان الُمضيفة ليس أقلّها الريادة الِعلمية والتكنولوجية لهذه البلدان ومناخ االسـتقرار والتقّدم 

الذي تتمتّع به، فضالً عن توافُر الثروات الماّدية الضخمة التي تمّكنها من توفير فرص عمل مهّمة 

وُمجزية ماّدياً تشـكِّل إغراًء قويّاً لالختصاصيّين. يُضاف إلى ذلك ما يُتاح ألصحاب الخبرات في 

مجال البحث الِعلمي واالبتكار ِمن فُرٍص إلثبات كفاءاتهم وتطويرها، ما يفتح أمامهم آفاقاً جديدة 

أوسـع وأكثر عطاًء. فالكثير من الدول تَتْبع سياسـات ُمنفِتحة على توظيف الكفاءات الُمهاجرة 

إليها، وذلك بسبب العجز الحاِصل في بعض قطاعاتها االقتصادية.

2 - االنتشار الِعلمي العربّي: أصول معرفّية ثمينة بَرْسم بلدانها

قته في  ال بـّد بدايًة من اإلشـارة إلى أّن أغلبيّة الدول العربيّة (علـى الّرغم من التقّدم الذي حقَّ

ف أعداد مهاجريها وأنماطهم،  مجـال البيانات6)، ال زالت تفتقر إلى قواعد موثوقة للبيانات توصِّ

وبالتالي فإّن من الصعب رسم خريطة واضحة الَمعالِم النتشار الكفاءات الِعلمية الُمهاِجرة حول 

العالَم. ال بّد من اإلشـارة أيضاً إلى أّن االنتشـار (الدياسـبورا) بتعريفه الواسـع ال يقتصر على 

4 UNESCO Publishing, UNESCO Science Report: towards 2030 ,Paris: United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization, 2015, Table 1.3, p. 32.

5 UN-ESCWA, Arab Sustainable Development Report, Beirut: ESCWA, 2015, p. 170.

األُمم المتّحدة- اإلسكوا والمنظّمة الدوليّة للهجرة، تقرير الهجرة الدولّية لعام 2015: الهجرة والنزوح والتنمية في   6

.2015 بيروت، اإلسكوا،  منطقة عربّية متغّيرة، 

يعتمد مبدأ 
االستفادة من 

الكفاءات العربّية 
الُمغتِربة على 
ثقل الَمعرفة 
والمهارات، 

وتقاُسم الخبرات 
المهنّية، من دون 

الحاجة إلى عودتها 
بشكٍل دائٍم إلى 
بلدانها األصلّية 

أو حّتى وجودها 
بشكل مؤّقت، 
بعدما قلّصت 

التكنولوجيا بين 
المسافات
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الُمهاجريـن من الجيل األّول (الذين يُشـَملون عادًة في اإلحصاءات الرسـمية)، بل يمتّد ليَشـمل 

الجيل الثاني والثالث من الُمهاجرين، وبالتالي فإّن األعداد الحقيقية للشتات العربي قد تصل إلى 

أضعاف ما هو ُمعلَن من أرقام.

وفقـاً لبياناٍت رسـمية صادرة عن األُمم المتّحدة، ينتشـر خارج المنطقـة العربيّة نحو 20 

مليون ُمواطٍن عربي، أي ما نسـبته 5 % من سـّكان المنطقة، وتفوق هذه النسـبة المتوّسـط 

العالَمي إلى حدٍّ بعيد. وعلى الّرغم من شـّح المعلومات حول طبيعة هذا االنتشـار وتوزّعه على 

ُدول المنشـأ، إاّل أّن بعـض البيانات الصادرة عن األُمم المتّحدة تعطـي صورة إجماليّة عن هذا 

التوزُّع الشكل )1(.

أّمـا في ُدول الخليج النفطية، التي اتّسـمت بكونهـا ُدوالً جاِذبة للكفـاءات بفْعل االزدهار 

االقتصـادي الذي تشـهده، فقـد َوَصل إجمالي االنتشـار العربي من الوافديـن إلى هذه الدول 

إلـى ما يُقارِب الخمسـة ماليين في العام 2013 كمـا هو موضح في الجدول رقم 1. ال تتوافر 

د نِسـب الكفـاءات الِعلمية بيـن الُمقيمين العرب فـي دول الخليج، إاّل أّن  تقديـراٌت دقيقة تحدِّ

مـن المعروف أّن القسـم األعظم مـن الوافدين العـرب الُمقيمين في هذه الدول ُهـم ِمن َحَملة 

الشـهادات الجامعية والعليا، حيث يعمل قسٌم كبيٌر منهم في قطاَعْي التعليم والصّحة واألعمال 

(الَعمالة الرخيصة الوافدة تأتي عادًة من ُدول شـرق آسـيا). ففي الَمملكة العربيّة السـعوديّة 

على سـبيل المثال، التي تَُعّد الَمقَصد العربي األّول للكفاءت من الدول العربيّة، ثّمة أعلى نسبة 

مـن الُمهاجرين من ذوي الكفاءات العالية (18.9 % من مجمـوع الُمهاجرين) ومعظمهم من 

البلـدان العربيّـة حيث يحمل حوالـى 86 ألف ُمهاجٍر من هؤالء شـهادة الماجسـتير، ويحمل 

حوالى 55 ألفاً شهادة الدكتوراه7.

المرجع السابق نفسه، ص 78.  7

هدف هذا الَمبحث 
هو تلّمس أسباب 
النَّزف الُمتفاِقم 
وآثاره وأسباب 
تعّثر الجهود 

المبذولة لالستفادة 
من ذلك المخزون 
البشرّي الُمتراِكم 

من الكفاءات 
الِعلمّية العربّية في 

الخارج

International Migrant Stock 2015 االنتشار العربّي في الخارج شكل رقم 1
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السعوديةقطرُعمانالكويتالبحرين الدولة
اإلمارات العربّية 

المتحدة
اإلجمالي

65,607182,34241,365143,9601,298,388711,8942,443,556مصر

18,56451,59840,737461,042201,451773,392اليمن

14,28139,6938,46631,337234,564154,968483,309السودان

13,0403,624210,24928,613168,827141,490398,461األردن

12,320139,43760,926233,902–5,61415,605سورية

5,04557,09824,94895,779–2,2986,390لبنان

1,78220,1748,81533,839–8112,257المغرب

 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, Trends in :المصـدر
 International Migrant Stock: The 2013 Revision – Migrants by Age and Sex (United Nations database,

POP/DB/MIG/Stock/Rev.2013/Age, 2013).

في ما يتعلّق بالُمغتربين في أوروبا وأميركا الشـمالية، تُشير إحصاءات ُدول منظّمة التعاون 

االقتصـادي والتنميـة OECD إلى وجود ما يقرب من مليونَي ُمهاجـر من الحاصلين على تعليٍم 

رة للكفاءات  عاٍل في ُدول المنظّمة، حيث ُصّنفت المغرب والجزائر من بين أعلى ثالثين دولة مصدِّ

العاليـة إلى المنظّمة8. وهنا أيضاً، تنحدر أغلبيّة الكفاءات المهاجرة من قطاَعي الصّحة والتعليم 

ر عـدد األطبّاء العرب بحوالى 30 ألف طبيـب، أي ما يقارب 8 %  (والبحـث الِعلمـي)، حيث يقدَّ

مـن األطبّاء في ُدول المنظّمة9، ويشـكِّل األطبّاء المصريّون والجزائريّون والسـوريّون أكثر من 

نصف هذا العدد. ففي العام 2015 بلغ عدد األطبّاء المصريّين الُمهاجرين إلى الواليات المتّحدة 

وحدها بحدود 4800 طبيب10، بينما َوصل عدد خّريجي جامعة دمشـق وحدها الُمزاولين لِمهنة 

الطـّب في الواليات المتّحدة في العام 2016 إلى حوالـى 2800 طبيب (لتحتّل الجامعة المرتبة 

8 Cansin Arslan, et al., «A New Profile of Migrants in the Aftermath of the Recent Economic Crisis», 

OECD Social,  Employment and Migration Working Papers, OECD Publishing, No. 160 (2014), p 51.

»إدارة السياسات السّكانية والُمغتربين والهجرة – الِقطاع االجتماعّي، جامعة الدول العربيّة«، الفصل الرابع. »الجاليات   9

مجموعة  والتنمية،  الدولّية  الهجرة  العربّية:  الدولّية  للهجرة  اإلقليمّي  التقرير  في:  والتنمية«،  الُمغتِربة  العربيّة 

.58 2014، ص  العربيّة،  الدول  القاهرة، جامعة  باحثين، 

10 Robbert J. Duvivier, Vanessa C. Burch, and John R. Boulet, “A comparison of physician emigration 

from Africa to the United States of America between 2005 and 2015”, Hum Resour Health. 15, 

41 (2017), p. 3.

أعداد الُمهاجرين من بعض الدول العربّية في بلدان الخليج العربّي في العام 2013. جدول رقم 1
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السادسـة بين الجامعات العالَمية غير األميركية من حيث أعداد الخّريجين الُمزاولين لِمهنة الطّب 

في الواليات المتّحدة)11. كما تُشير اإلحصاءات إلى أّن هناك أكثر من 32 ألف ُمهاجٍر َمغربّي في 

َمواقع أكاديمية وإدارية مهّمة في أوروبا12.

إّن ُمقاَربة الحكومات العربيّة لملّف هجرة الكفاءات وإن بََدت ُمتفاِوتة بعض الشـيء، لكّنها 

في األغلب عبثيّة، حيث دعت بعض الدول العربيّة إلى عودة كفاءاتها الُمغتربة من دون أن تتبّنى 

سياسـاٍت ُمَمنَهَجًة وفّعالًة في هذا المجال. وتنطلق في ُمقاربتها هذه من مبدأ »اتّكالي« يقتصر 

على االعتقاد بأّن الُمهاجرين سيعودون ويُسِهمون في التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل 

ما تكتسبه هذه الكفاءات في بالد اإلقامة من مؤّهالت جديدة وَمكانة وظيفية واجتماعية تؤّهلها 

لِلقيام بَدوٍر تجسـيرّي بين دولها وُدول اإلقامة بما يُسِهم في النهاية إيجابيّاً في مشاريع التنمية 

المحلّيـة، هذا فضالً عن االعتقاد بأّن اسـتثماراتهم الماليّة في أوطانهـم التي تعاني من معّدالت 

بطالـة ُمرتفعـة ستسـاِعد على خلْق فُـرص عمل جديدة في بلدان المنشـأ. في حيـن تبنَّت ُدول 

ع على الهجرة (الباب المفتوح) ُمبرِّرة ذلك بُضعف السوق  أخرى، كمصر واألردن، سياسات تشجِّ

المحلّية وعْجزها عن اسـتيعاب الَعمالة الجديدة (اإلطار 1). من ناحية أخرى، تنظر أغلبيّة الدول 

العربيّة غير الخليجية إلى الفائدة االقتصادية والتنموية من التحويالت المالية للُمغتربين، والتي 

رت في العام 2017 بحوالى 52 مليار دوالر – ما يُعاِدل 12 % من مجمل التحويالت الماليّة  قُدِّ

التي تستقبلها الدول النامية في العالَم13. وبحسب البنك الدولي، تَُعّد اليَمن ومصر واألردن أكثر 

بلـدان المنطقة العربيّة تلّقياً للتحويالت الوارِدة من بلـدان مجلس التعاون الخليجي، لكّنها تَُعّد 

فـي الوقت ذاته أكثر البلدان عرضـًة للتأثّر بالتغيّرات في التحويالت الُمرَسـلة من بُلدان مجلس 

التعـاون الخليجي. وعلى الّرغم مـن أّن هذه التحويالت يُنظَر إليها من ِقبـل الُمتلّقين كتعويٍض 

عن االسـتثمار في تربية الكفاءات الُمهاِجرة وتعليمها، فضالً عن أنّها تشكِّل َدعماً لالستثمار في 

المشـروعات التنموية، إاّل أّن »اإلدمان« عليها والقناعة بها كبديٍل إنمائي يحمل َمخاطر عّدة على 

المدى البعيد اإلطار )1و2(.

11 Aaron Young et al, »A Census of Actively Licensed Physicians in the United States, 2016«, Journal 
of Medical Regulation. 103, 2 (2017), p. 12.

12 Nour-Eddine Boukharouaa, et al., »Chapter 8: The Moroccan Diaspora and its Contribution to 

the Development of Innovation in Morocco«, in: The Global Innovation Index 2014: The Human 
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كثير من الدول 
الُمستقِطبة 

بع  للهجرة، تتَّ
سياساٍت ُمنفتحة 

على توظيف 
الكفاءات الُمهاِجرة 
إليها، وذلك بسبب 
العجز الحاصل في 
بعض قطاعاتها  

االقتصادّية

بين أنماط هجرة ذوي المهارات العالية، ونْقل الَمعارف والمهارات إلى بلد المنشـأ، والتنمية في بلدان المنشـأ 

عالقة ترابُط. فأسـواق العمـل في البلدان العربيّة تضيق بـذوي التحصيل الِعلمّي العالـي، وتتجاوز معّدالت 

البطالة في صفوف ذوي التحصيل الِعلمّي في مصر معّدالت البطالة في المسـتويات الِعلميّة األدنى. وهكذا، 

يكون تأثير »هجرة العقول« على البلدان العربّية محدوداً. فما تعاني منه هذه البلدان ليس نقصاً في 

اليد العاملة الماِهرة، بل في القدرة على استثمارها بفعالّية!

المصدر: تقرير الهجرة الدولّية لعام 2015، الصفحة 80.

الهجرة والتنمية وأسواق العمل إطار رقم 1
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3 - آلّيات التعامل مع الكفاءات الُمهاِجرة: حراك عبثّي وُفرٌص َمهدورة

كما تبيَّن، تَمتلك المنطقة العربيّة مخزوناً بشريّاً كبيراً من الكفاءات الِعلمية الُمغتربة: مليونا 

ُمهاجر على األقّل ينتشرون في ُدول العالَم الصناعيّة، مليون منهم ال يفصلهم عن وطنهم األّم إاّل 

هذا البحر الُمشترَك، البحر المتوّسط. يمثِّل هذا المخزون أصوالً رأسمالية بشرية َمعرفية بالنسبة 

إلى البلدان األصليّة والمنطقة العربيّة ككّل، لكّنها في أغلبيّتها غير ُمستثَمرة وأثرها اإلنمائي على 

قه األقران من البلدان األخرى  ُدولها يكاد يكون معدوماً قياساً باآلليّات العالَمية السائدة، وبما حقَّ

كالصين أو الهند أو سـنغافوره أو المكسيك...إلخ من اختراقات ونقالت نَوعيّة في مجال التنمية 

الشاملة من خالل التصنيع السريع وامتالك التكنولوجيا الفائِقة.

لقد بقيت المنطقة العربيّة ولألسـف واحدة من أقّل المناطـق تكاُمالً في العالَم، وتَفتقر إلى 

استثمارات القطاع الخاّص وريادة األعمال، وتعاني من ارتفاع معّدالت البطالة، بما في ذلك بين 

الشباب من الخّريجين، كما أّن التجارة الداخلية في المنطقة ال زالت متدنّية، والجاذبية لالستثمار 

األجنبي الُمباشر أقّل من كثيٍر من المناطق األخرى في العالَم.

السـؤال المركزّي الذي يبرز هنـا: لماذا أَخفقت وتَخفق البلـدان العربيّة في جهودها لَجْذب 

ُعلمائهـا وفّنيّيها من ذوي الَمهارات العالية والدقيقة ولتعبئتهم، في حين نجحت ُدول أخرى في 

ذلك؟ إّن جانباً أساسيّاً من اإلجابة عن هذا السؤال يكمن في األسباب الّدافعة للهجرة ذاتها، والتي 

سـبقت اإلشـارة إليها؛ إذ لو تمكَّنت دول المنطقة من تبّني مشـروعات إنمائيـة ُمتوازِنة وجّدية 

وشـاِملة، لَما أقَدمـت الكفاءات علـى الهجرة باألصل ولَمـا ضعفت منظوماتهـا الوطنية إلنتاج 

الَمعرفـة واكتسـابها. فالمعـروف أّن هجرة الكفاءات تصيب أشـّد ما تصيب مؤّسسـات التعليم 

العالي والبحث والتطوير حيث تكون العناصر الفاعلة في هذه المؤّسسـات مــن أكثر الكفاءات 

رغبـة في الهجرة، وأعظمها فرصة في تحقيقها. ثّمة جوانب أخرى سـيكون من المفيد تلّمسـها 

وتوضيحها من خالل االسـتعراض الَمنهجّي لجوانب الحراك والُمبادرات الخاّصة التي سعت إلى 

احتواء ظاهرة (الهجرة) و/أو مّد الجسـور مع الكفاءات في ُدول االنتشـار بهدف إشـراكهم في 

المشروعات اإلنمائية.

إّن أّي عمليّـة تهدف إلى ُمقاَربة الُمغتربين إلشـراكهم في أنشـطة التنميـة لبلدانهم األصليّة 

غالباً ما يُشـارِك بها العبون عّدة يمثّلون أصحاب المصلحة الُمباشـرين Stakeholders في هذه 

العمليّة، وُهم بشكٍل رئيس:

وصل االنتشار 
العربّي في بلدان 
الخليج العربّية 
إلى 5 ماليين 

نسمة في العام 
2013 والقسم 

األعظم بينهم، من 
حملة الشهادات 

الجامعّية، والعليا، 
ويعمل قسٌم كبيٌر 
منهم في قطاَعي 
التعليم والصّحة، 
وُتَعّد السعودّية 

الَمقصد األّول لهذه 
الكفاءات العربّية

في الوقت الحالّي تفوق قيمة التحويالت الماليّة للُمهاجرين بأربع مرّات الُمساعدات اإلنمائيّة الرسميّة الواردة إلى 

البلدان العربيّة، كما تفوق بكثير قيمة االسـتثمارات األجنبيّة الُمباشرة الواردة في معظم البلدان النامية والبلدان 

ذات الدخل المتوّسـط في المنطقة العربيّة، ما يجعل من التحويالت الماليّة المرتبطة بالهجرة عامالً حاسماً في 

التغيّرات االقتصاديّة واالجتماعيّة وَمصدراً للدخل بالعمالت األجنبيّة.

غير أّن الصلة بين التحويالت الماليّة والتنمية معّقدة ومحفوفة بَمخاطر اإلفراط في االعتماد على هذه التحويالت. 

فهي شـريان حيوّي القتصادات بعض البلـدان الصغيرة، إاّل أّن االعتماد الُمفرط عليهـا يؤّدي إلى تعريض هذه 

البلـدان لتداعيات أّي صدمة قد تشـهدها البلدان الُمرِسـلة. وقد نبَّه األمين العاّم لألُمـم المتّحدة من آثار الهجرة 

الدوليّة على خطط التنمية »إذ يُمكن بسـهولة أن تظهر في صورة بديل للسياسـات اإلنمائّية السـليمة، 

ويُمكـن للبلدان أن تصبح ُمعتِمدة على حركة التحويالت المالّية عوضـاً عن إنتاج اقتصادات دينامّية 

م مع الوقت بدائل ُمجدية للهجرة«. يُمكن أن تقدِّ

المصدر: تقرير الهجرة الدولّية لعام 2015، الصفحة 61.
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حكومة بلد المنشـأ وَمن في داخل البلد من أصحاب المصلحة اآلخرين (القطاع الخاّص، . 1

المجتمع المدني، الجمعيّات والشبكات ذات العالقة).

المغتربون أنفسـهم الذين يملكون الرغبة في الُمشاَركة في تنمية بلدهم األصلي، والذين . 2

تمثّلهـم قصـص نجاحاتهم وجمعيّاتهم وشـبكاتهم. سـيتّم في هذا اإلطـار، النَّظر إلى 

الحواجـز والتحّفظـات والمتطلّبات التي تقـف عائقاً أمام انخراطهم المنشـود في هذه 

العمليّة.

وبدرجـة أقّل، البلد المضيـف ُممثَّالً بالحكومـة ووكاالت التنميـة ذات الصلة، الذين من . 3

الُممكن أن يقّدموا الدعم الميّسـر للمشروعات اإلنمائية التي يُشارك بها المغتربون، وفقاً 

لالتّفاقيات الثنائيّة المعقودة بين حكومة البلد األصلّي وبلد المقصد.

وعلـى الّرغـم مـن أّن حكومـات الـدول العربيّة لم تتـرّدد في إقامـة وزارات أو مؤّسسـات 

تُعنـى بالُمهاجرين بهدف تعزيز بنـاء الصالت مع مغتربيها، لكْن ال يبـدو أّن هذه الدول وفَّرت 

استراتيجيّات إنمائية جّدية وواِضحة الَمعالِم تأخذ في الحسبان بناء صالٍت مع الكفاءات الِعلمية 

الُمنتشـرة في الخارج، كما أنّها ما زالت تَفتقر إلى األدوات األساسـية التي تسـمح لها بالوصول 

بشكٍل فاعٍل إلى الكفاءات في بالد االغتراب وبلْورة سياسات جّدية وفاِعلة في هذا المجال، وعلى 

رأس هذه األدوات قواعد البيانات حول الُمغتربين وُدول إقامتهم وأنشطتهم الُمختلفة.

أمـا من جهة الُمغتربين، فقد نشـطت تنظيمـات عديدة تابعة لهم، من جمعيات وشـبكات، 

فـي بلدان اغترابهم واضعًة لنفسـها أهدافـاً ُمماثلة من حيث تجميع الطّاقـات بهدف »التقرّب« 

نحـو البلد األّم، واألمثلة عديدة على هذه التنظيمات مثل شـبكة الُعلمـاء والتكنولوجيّين العرب 

في الخارج آسـتا ASTA، ورابطة الِمهنيّيـن الَمغاربة في أميركا أمبا AMPA، وشـبكة الُعلماء 

العراقيّين في الخارج نيسا NISA، وشبكة الُعلماء والتكنولوجيّين األردنيّين في الخارج جوستا 

 ،NOSSTIA وشـبكة الُعلمـاء والتكنولوجييـن والُمبتكرين السـوريّين في الخـارج ،JOSTA

وجمعيّـة الُعلماء الجزائرية األميركية آسـا AASA، ورابطة الدياسـبورا العالَمية الجزائرية أيدا 

AIDA، وشـبكة LebNet اللّبنانيـة األميركيـة، وجمعيّة تقّدم العلـوم والتكنولوجيا في العالَم 

.SASTA العربي ساستا

تعمـل بعـض هـذه التنظيمات بشـكٍل وثيق مع حكومـة بلدهـا األّم، لكّن عدداً كبيـراً منها 

يتخطّى الحكومات ويتّصل مباشـرًة بالمجتمعات المحلّية أو المدارس والمستشفيات. ولعّل أداء 

ور الذي تضطلع به  هذه الشـبكات وسـلوك أعضائها يُمكـن أن يعبِّر عن نظرتهم وتقييمهم للـدَّ

ور لجهة تسـهيل ربطهم ببلدانهم وإيصـال ما يريدون  الحكومـات، وما ينتظرونه مـن هذا الدَّ

إيصالـه من خدمـات إنمائية إلى الوطـن األّم؛ فجميع هـذه التنظيمات يعتزم تقديم المسـاعدة 

الجماعية لبلد المنشأ، فضالً عن تعزيز الروابط البَيْنيّة للُمغتربين. وهنا تأتي أهّمية الُمواَءمة بين 

ور، وصوالً إلى تعظيم االستفادة  َدور الحكومة في بلد المنشأ وما يتوقّعه الُمغتربون من هذا الدَّ

من نوايا مغتربيها ومساعيهم وتنظيماتهم.

وبهدف التعرّف عـن قرب إلى »نبض« الُمغتربين وتنظيماتهم، أجرت مجموعة البنك الدولي 

مؤّخـراً اسـتقصاًء مهّمـاً بين صفـوف الُمغتربين العـرب وتنظيماتهم في إطار دراسـة أعّدتها 

حول آفاق االسـتفادة من الكفاءات العربيّة الُمنحِدرة من منطقة الشـرق األوسط وشمال أفريقيا 

ُتشير إحصاءات 
»دول منّظمة 

التعاون االقتصادّي 
 OECD »والتنمية

إلى وجود ما يقرب 
من مليوَني ُمهاِجر 
من الحاصلين على 
تعليٍم عاٍل في دول 

المنّظمة، حيث 
ُصّنفت المغرب 

والجزائر من بين 
أعلى ثالثين دولة 
رة للكفاءات  مصدِّ
العالية إلى أوروبا 
والواليات المّتحدة
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)MENA Region) والُمنتِشـرة في الغرب14. شمل االسـتقصاء 827 ُمهاجراً (أغلبيّتهم يقيمون 

في الواليـات المتّحدة وأوروبا) ومعظمهم من الحاصلين على تعليم عاٍل (72 % حاصلون على 

األقّل على شـهادة ماجسـتير أو ما يُعادلهـا، و17 % حاصلون على شـهادة الدكتوراه)، فضالً 

عن مناقشـات مركّزة وُمباشـرة مع ما يزيد على 150 فرداً من الُمغتربين رافقها استطالٌع لآلراء 

مـن خالل ُمقابالت فرديّة أُجريت مـع 40 من قادة قطاع األعمال وقادة الرأي من بلدان المنطقة 

الذين يعيش معظمهم في الواليات المتّحدة وفرنسـا. خلص االستطالع إلى أّن الُمنتشرين العرب 

في المهجر »يمتلكون رغبة قويّة للُمشـاركة في ُمساعدة بالدهم نتيجة شعورهم القوي 

باالنتماء إلى بلدانهم األصلّية على الّرغم من »ضعف ثقتهم في حكوماتها ومؤّسساتها 

الحكوميـة«. وإذا ما نظرنـا إلى مجمل النتائج التي توّصلت إليها هذه الدراسـة واالسـتقصاء 

ألَمَكننـا بسـهولة إدراك نقاط الَخلل والمعّوقات التي تحول دون االسـتفادة الجّدية من الطّاقات 

الكاِمنـة لهـؤالء المغتربيـن التّواقين إلى الُمشـاركة فـي الخطـط اإلنمائية لبلدانهـم األصليّة. 

فالمغتربـون ال يثقون بحكوماتهم التـي تفتقر إلى رؤية واضحة ألجندتها الخاّصة بالُمغتربين، 

وإلـى التنظيـم والَحوْكَمة الفّعالة، وتنتابها الِخشـية مـن تأثير المغتربين وما قـد يحملونه من 

حّرية نسـبيّة في التعبير. ولعّل ما يُطالِب به المغتربون يعكس إلى حدٍّ كبير هذه األسـباب، فُهم 

يُطالبـون بأن تعترف حكوماتهم بهـم وبَدورهم، وأن تَعرف ما تريد منهم، وأن تَضعهم في قلب 

خططهـا اإلنمائية، كما أنّهم يطالبون بسياسـاٍت ال مركزية تربطهم بالجذور (مسـقط الرأس) 

وَحوْكَمة خاّصة بشـؤونهم تُساعدهم على اسـتعادة الروابط مع الوطن األّم. يُمكن لهذه النتائج 

ـر إلى حّد بعيد َعبثيّة الحراك الذي تقوم به الحكومات في ظّل الظروف السياسـية  أيضاً أن تفسِّ

واالقتصادية والَحوْكميّة ذاتها التي دفعت أبناءها إلى ُمغادرة أوطانهم.

لكـْن ثّمة ما يبعث على األمل دائماً، كالرغبة المتوفّرة لدى الُمغتربين بالُمشـاركة في إنماء 

بالدهـم على الّرغم من كّل الَمخـاوف، ووجود العديد من التجارب العالَميـة التي تعطي أمثلة 

يحتـذى بهـا وتنير الطريـق لحكومـات المنطقة العربيّـة إذا ما أرادت االسـتفادة من طاقات 

مغتربيها. 

4 - نحو نظاٍم »بيئّي« رابط للكفاءات الُمهاِجرة بوطنها األّم

إن تبّني نموذج النظام البيئي Ecosystem (الُمستوحى من النظام البيئي الطبيعي) للتعبير 

عـن األجندة الُمقترَحة يهدف إلى التنويـه بأهّمية التفاُعل »الَحّي« بين الجهات الفاِعلة داخل هذا 

النظـام  تماماً كما تتفاعـل الكائنات الحيّة في ما بينها ومع البيئة الُمحيطة بها على مسـتوياٍت 

وبطُـرق مختلفة. يبيّن الشـكل )2( إطار العمـل المفاهيمي للنظام البيئـي الُمقتَرح. ُصّمم هذا 

اإلطـار ليكون وظيفيّاً يُعبِّر عن جملـة الوظائف »الحيّة« والُمناطَة بالجهات الفاعلة ذات العالقة 

بعمليّة انخراط الُمغتربين، مصنَّفًة من ضمن مجموعات تمثِّل جانب الطَلَب والتوريد والوسطاء، 

والتي تجعل النظام البيئي قابالً لالستدامة و«ينبض« بالحياة.

14 Mariem Mezghenni Malouche, Sonia Plaza, and Fanny Salsac, Mobilizing the Middle East and 

North Africa Diaspora for Economic Integration and Entrepreneurship (Washington, DC: The 

World Bank Group, 2016).

في العام 2015 
بلغ عدد األطّباء 

المصرّيين 
الُمهاجرين 
إلى الواليات 

المّتحدة وحدها 
4800 طبيب، 

بينما وصل عدد 
خّريجي جامعة 

دمشق وحدها من 
الُمزاولين لِمهنة 
الطّب في أميركا 
في العام 2016 

إلى حوالى 2800 
طبيب
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يبيّـن إطـار العمل هـذا أّن الوصول إلى نتائج ُمجزيـة لجهة تأمين انخراٍط ُمثمر لالنتشـار 

الِعلمي العربي في الخارج من ضمن إطار العمليّة التنموية لبلِد المنشأ يتطلَّب ُمقاَربة ُمتكاِملة 

وشـاملة، وُمعالَجة نظمّية يتّم فيها ضمان سـالمة جميع الوظائف و«توليف« جانب الطَّلَب 

(أي األهـداف المطلـوب مـن الُمغتربين تحقيقها لمصلحة بلد المنشـأ) مع القـدرات التوريديّة 

للُمغتربين، مروراً بما يُمكن أن يقّدمه الوسـطاء من دعٍم للعمليّة (للتيسـير والتوليف) وبحدود 

ما تسـمح به القوانين وأنظمة الَحوْكَمة السائدة (َحوْكَمة الهجرة) التي تُعّد بَدورها عنصراً مهّماً 

لنجاح العمليّة.

من ناحيٍة أخرى، وإذا ما أخذنا بَعين االعتبار نتائج االسـتقصاء السـابق، نجد أّن إطار العمل 

ـن عدداً من المحطّات الَحرجة التي لطالما ألقت بظاللها على الُمحاوالت السـابقة، ويجب  يتضمَّ

االنتباه إليها لضمان ثقة الُمغتربين وانخراطهم المنشود في األنشطة التنمويّة لبلدهم:

أولـى هذه المحطّات تتعلّق بوضوح الرؤية لدى الحكومة، والتي تشـكِّل األسـاس في  1-

ور الُمناط  سياسـة االغتـراب التي تنتهجها، واألهداف التـي تتضّمنها هذه السياسـة، والدَّ

ور مع قدرات الُمغتربين وأوضاعهم  بالُمغتربين لتحقيق هذه األهداف، ومدى انسجام هذا الدَّ

ونمط التدّخل المطلوب. إّن الخطوة األولى ألّي حكومة لدى وضع اسـتراتيجيّتها وسياستها 

إزاء ُمشـاركة الُمغتربيـن في التنمية هـي تحديد أهدافها الخاّصة من هذا المسـعى وتحديد 

األدوات الداخليـة واآلليّـات. فإذا كان الهدف تحسـين صـورة البلد وتنافسـيّته من الناحية 

الِعلميـة واالقتصادية، فمـن المرّجح أن تركِّز السياسـة حيال الُمغتربين علـى نْقل المعرفة 

ههـا المغتربون إلى بلدانهـم األصليّة. في هذا  والتكنولوجيـا والَمهـارات التي يُمكن أن يوجِّ

المجال تحمل لنا التجارب العالَميّة المتنّوعة العديد من الدروس المفيدة. تُعّد كّل من تجربة 

الهنـد والصين وتايوان رائدة في هذا المجال وتتّسـم كلٌّ منها بنمٍط مختلف لجهة الُمقاربة 

ُمقاَربة الحكومات 
العربّية لملّف 

هجرة الكفاءات، 
وإن بدأت متفاوتة 

بعض الشيء، 
لكّنها في األغلب 

عبثّية، حيث 
دعت بعض الدول 
العربّية إلى عودة 
كفاءاتها الُمغتربة 
من دون أن تتبّنى 
سياسات ُممنَهجة 

وفّعالة في هذا 
المجال

إطار عمل مفاهيمّي ُمقتَرح لنظاٍم بيئّي يَهدف إلى ربْط الُمغتربين ببلِد المنشأ 
)القالِب ُمستوحًى من مشروع TEPSI حول االبتكار االجتماعّي(

شكل رقم 2

سياسة الِعلم والتِّقانة واالبتكار	 
خطط البحث الِعلمّي واالبتكار	 
خطط التنمية الوطنيّة	 
سياسة االغرتاب	 
خرائط االغرتاب	 
دبلوماسيّة الشتات	 
تطوير التعليم	 
تطوير الّنظام الصّحي	 
بناء القدرات	 
نُظم القياس والتقويم	 

جمعيّات وشبكات املُغرتبني	 
منظاّمت املجتمع املديّن	 
السفارات والقنصليّات	 
املَجالِس املحلّية والبلديّات	 
املُنتديات واملؤمترات	 
حكومات بلدان املَقصد	 
الوكاالت اإلمنائيّة الدوليّة	 
املُيّسون واألبطال	 

Facilitators and Champions

اإلرشاد والتوجيه	 
نْقل املَعرفة والتكنولوجيا	 
بحوث ِعلميّة ُمشرتَكة	 
التعليم التقليدّي وعن بعد	 
التمويل والتربّعات	 
االستثامر املُبارش	 
تأسيس رشكات	 
نرَش وتعزيز ريادة األعامل	 
َجلْب استثامرات أجنبيّة	 

Intermediaries الوسطاء

حدود النِّظام البيئّي
القوانني والترشيعات السائدة – نظام 
َحوْكَمة الهجرة – االتّفاقيات الدوليّة – 

االتّفاقيّات الثنائيّة مع ُدول املَقصد، السياق 
السيايّس واالجتامعّي

Supply التوريد Demand الطلب
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ل ا

ص
لف

ا

البحوث في خدمة 
المجتمع

Top- »ت وفق مقاربة »من األعلى إلى األسـفل التـي تنتهجها الدولة. فالتجربـة الصينيّة تمَّ

down Approach، وبتخطيٍط وتنسـيٍق وإشـراٍف تام من الدولة، بما في ذلك إنشاء روابط 

وجمعيّات للكفاءات العاِملة في الواليات المتّحدة15. كما اتّبعت تايوان نهجاً ُمماثاِلً تركَّز على 

د (صناعة الرقائق اإللكترونيّة وأشـباه الموِصـالت) حقَّق قفزة نَوعية في  تنميـة قطاٍع محدَّ

هذا المجال ويعود الفضل فيها إلى المغترب موريس تشـانغ، وهو مسؤول تنفيذي عائِد من 

الواليـات المتّحدة ولعـب َدور »البطل« في إحراز هذا النجاح، بدعـٍم حكومي َمنهجي، حيث 

شـكَّلت هذه التجربة جزءاً ال يتجزّأ من السياسـة الصناعية الكبرى لتايوان، والتي أوصلتها 

إلى ما هي عليه اليوم.

ت بأسلوٍب تلقائي باتّباع ُمقاَربة  أّما التجربة الهنديّة، فتختلف عن نظيرتها الصينية بأنّها تمَّ

»من األسـفل إلى األعلـى« Bottom-up Approach وبمعزل عن أّي دعم مـن الدولة، اللّهّم 

 IITs باسـتثناء التمويل العاّم للمؤّسسات التعليميّة البارزة مثل الَمعاهد الهنديّة للتكنولوجيا

التي يعود إليها الفضل في تخريج هذه الكفاءات الهنديّة رفيعة المسـتوى التي انتشـرت في 

وادي السـيليكون في الواليات المتّحدة وتمّكنت من بناء نظاٍم بيئي Ecosystem لشـركات 

تكنولوجيا المعلومات في الهند توظِّف اآلن نحو 3.5 ماليين وتمثّل حّصة كبيرة من صادرات 

الهنـد. تتمحور الدروس الُمسـتقاة من التجربة الهنديّـة حول نقطتَين أساسـيّتَين: التعليم 

الجيّـد، حتّى عندما يكـون نخبويّاً كما هي الحال مع الَمعاهـد الهنديّة للتكنولوجيا، والمناخ 

ع لريادة األعمال16. الجيّد المشجِّ

تجدر اإلشـارة إلى أّن وضـوح الرؤية واألهداف ال يقتصر على السياسـة الخاّصة باالغتراب 

بـل يتعّداه إلى السياسـة التنموية العاّمة للبلد، وبخاّصة تلك المتعلّقـة بالِعلم والتكنولوجيا 

واالبتـكار، وما يلـوذ بها من تعليٍم وتوليـٍد للمعرفة. إّن النجاح المحقَّق فـي تايوان وكوريا 

الجنوبية مع الُمغتربين لم يُكن ليتحقَّق لو لم يُكن لدى كلتا الحكومتَين استراتيجيّات إنمائية 

سـليمة (وإرادة) لالسـتثمار في التعليم وتعزيـز العلوم والتكنولوجيا وبنـاء البنية التحتيّة 

وتعزيز ريادة األعمال.

وثانـي هذه المحطّات بناء الخارطة االغترابّيـة للَبلد. تكمن أهّمية هذه المحطّة في كونها  2-

شـرطاً الزِماً لوْضع رؤية سليمة وسياسة وطنية فّعالة لالغتراب. تنطوي عمليّة التعرف إلى 

االنتشار االغترابي لبلٍد ما في الخارج على جْمع بيانات جاّدة وشاِملة عن الُمغتربين (بإجراء 

حملة تعداد، على سبيل المثال)، ورْسم خرائط شاملة ألماكن توزّعهم تتضّمن األعداد والتوزيع 

والَمهارات والمستوى المعيشي ومسـتوى االندماج بين جماعات الُمغتربين، جنباً إلى جنب 

د الكمون الذي يحمله المغتربون لجهة  مع تاريخهم...إلخ. إّن من شـأن هذه البيانات أن تحدِّ

ُمشاركتهم الُمحتَملة في برامج التنمية. قد تستمّر عمليّة »التخريط« هذه أشهراً طويلة وتبقى 

مفتوحة، ويتّم عادًة االسـتعانة بالسـفارات والقنصليّات في البلد الُمضيف وبحكومته أيضاً، 

فضالً عن الجمعيّات والشبكات في كال البلَدين. في التجربة الهنديّة، على سبيل المثال، دامت 

عمليّـة اإلحصاء (لعشـرين مليون مغترٍب هندّي) عاَمين كاملَين مـن العمل الدؤوب من ِقبل 

15 Liu, Hong; van Dongen, Els. China’s Diaspora Policies as a New Mode of Transnational Governance. 

Journal of Contemporary China. Volume 25, Issue 102, Nov 2016, pp. 805-821.

16 Pande, Amba (2014), The role of Indian Diaspora in the development of the Indian IT industry, 

Diaspora  Studies, 7:2,pp. 121-129.

تنظر أغلب الدول 
العربّية غير 

الخليجّية إلى 
الفائدة االقتصادّية 

والتنموّية من 
التحويالت المالّية 
للُمغتربين، والتي 
رت في العام  قدِّ

2017 بحوالى 52 
مليار دوالر، ما 
ُيعادل 12 % من 
مجمل التحويالت 

المالّية التي 
تستقبلها الدول 
النامية في العاَلم
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لجنٍة عالية المسـتوى، تمَّ على إثرها تحديد سياسـة وطنية جديـدة، فضالً عن إحداث وزارة 

»شؤون الهنود في ما وراء البحار«17.

تشـكِّل حوكمة الهجـرة ثالثة هذه المحطّـات، وتأتي أهّميتهـا من كونها عنصراً أساسـيّاً  3-

لنجـاح الجهود الرامية إلى كْسـب ثقة الُمغتربين بحكوماتهم. عرّفـت األمم المتحدة حوكمة 

الهجرة الدولية على أنها »مجمل السياسات والبرامج الخاصة في كّل بلد، والُمناقشات 

واالتّفاقـات )الثنائيـة واإلقليميـة والدولية( ما بيـن الدول، والمنتديـات والعملّيات 

التشـاورية متعـّددة األطـراف، وأنشـطة المنظّمـات الدوليـة، فضالً عـن القوانين 

واألنظمة ذات الصلة التي تؤثِّر بشـكٍل مباشـر أو غير مباشـر على الهجرة«18. ولعّل 

مـا يهـّم من موضوع الَحوْكَمة بالنسـبة إلى الُمغتربين، وبشـكٍل خاّص أصحـاب الكفاءات 

ٍن قانوني في بلدهم، واالعتراف بحّق  منهم، هو بضع قضايا منها االعتراف بالُمغتربين كمكوِّ

الُمغتربين بازدواجية الجنسيّة وحمايتهم من االزدواج الضريبي بين البلَدين، وحّق الُمشاَركة 

في العمليّات االنتخابية والتصويت من خارج البلد، وإقامة مؤّسسات التواصل مع الُمغتربين.

وعلى الّرغم من أّن بلداناً عربيّة عّدة اغتنمت فرصة إجراء إصالحات دسـتورية في السـنوات 

ور الـذي يضطّلعون به،  األخيـرة لالعتراف بأهّميـة الُمغتربيـن الُمقيمين في الخـارج والدَّ

سـواء من حيث تضمين الهجرة الدولية في اسـتراتيجيّاتها التنموية الوطنية (كحالة تونس 

والمغرب) أم من حيث الُمشاَركة في المسارات السياسية من خالل التصويت والترّشح، إاّل أّن 

ثّمة جوانب َحوْكميّة أخرى ذات تأثير ُمباشـر باتّجاه بناء الثقة مع الُمغتربين أثبتت جدواها 

مـع تجارب الدول األخرى وبإمكانها إحداث فَرق في حالة الدول العربيّة. على سـبيل المثال 

هناك موضوع التشاركية مع المغتربين في وضع األهداف التي تَُعّد حاِسمة في النجاح. في 

التجربة المكسـيكية (التي تَُعد من أنجح تجارب بناء الثقة مع الُمغتربين)، أنشـأت الحكومة 

»المجلس االستشـاري لَمعهد المكسـيكيّين في الخارج« (CCIME) الذي يتألّف في األغلب 

مـن قادة ينتخبهم المغتربون أنفسـهم. يوصي هذا المجلس االستشـاري الحكومة بجوانب 

تهّمهم في سياستها الخاّصة بالُمغتربين، ويُشارك في مناقشات واسعة النطاق حول البرامج 

الحكوميـة القاِدمـة. لقد كان لهذا المجلس االستشـاري َدور مهّم جّداً فـي بناء الثقة، وأّدى 

إنشـاؤه في وزارة الشـؤون الخارجية المكسـيكية في العام 2002 إلى تحقيق االتّساق في 

جميع الجهود من خالل شـبكة كثيفة تضّم أكثر من 56 بعثة قنصلية في أميركا الشـمالية. 

يعمـل المجلس مـع مجموعات الشـتات الُمنظَّمة فـي اختيار مشـاريع البنيـة التحتيّة في 

مجتمعاتهم األصلية واإلشـراف عليها حيث تّم في العام 2007 وحده تمويل 1613 مشروعاً 

في 443 بلديّة مكسيكية (في الجذور)19.

وعلى الصعيد ذاته، سـارت إسـرائيل وشـتاتها (أنظـر اإلطار 3) بهذه العمليّـة خطوة أبعد 

من خالل تطوير وكالة يهودية شـبه حكومية تتمتّع باسـتقاللية ذاتية وتُحكم مؤّسسـاتها 

وبرامجها بالتشارُك بين ُممثلي الحكومة والُمغتربين. 

17 Agarwala Rina, »Tapping the Indian diaspora for Indian development«, Paper Presented at the 
Conference on Immigrant Transnational Organization and Development, Center for Migration 
and Development, Princeton University (May 2012).

تقرير الهجرة الدولّية لعام 2015، م س.  18

19 Dovelyn Rannveig Agunias and Kathleen Newland, Developing a Road Map for Engaging 
Diasporas in Development, (Geneva: IOM, 2012).

لماذا أخفقت 
وتخفق البلدان 

العربّية في 
جهودها لَجذب 
ُعلمائها وفّنييها 

من ذوي الَمهارات 
العالية والدقيقة، 
في حين نجحت 
ُدول أخرى في 
ذلك؟ إّن جاِنبًا 

أساسّيًا من اإلجابة 
عن هذا السؤال 

يكمن في األسباب 
الّدافعة للهجرة 

ذاتها؟
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 محطّـة رابعـة تخـّص دبلوماسـية الشـتات Diaspora Diplomacy، وتلـك هي الحلقة  4-

األضعف، إن لم تُكن المفقودة، بالنسبة إلى الدول العربيّة. تُعرّف دبلوماسية الشتات بأنّها ذلك 

»العمـل الجماعي الذي تتّم إدارته وتوجيهه واسـتدامته من خالل الطّاقة والكاريزما 

من مجموعة واسـعة من الُمهاجريـن الذين يؤثّرون على ثقافة بلد آخر وسياسـته 

واقتصاده بطريقة تعود بالّنفع على وطنهم األّم وقاعدة الوطن الجديدة20«. من ضمن 

20 Christelle M. Jovenir, »Diaspora Diplomacy: Functions, Duties, and Challenges of an Ambassador«, 
in Understanding Diaspora diplomacy, (June 2013). http://www.academia.edu/13397113/
Diaspora_Diplomacy.

هجرة الكفاءات 
تصيب أشّد 
ما تصيب 

مؤّسسات التعليم 
العالي والبحث 

والتطوير، حيث 
تكون العناصر 

الفاِعلة في هذه 
المؤّسسات من 
أكثر الكفاءات 

رغبًة في الهجرة 
وأعظمها فرصًة 

في تحقيقها

تبعاً للسياسـية اإلسـرائيليّة، يُعّد كلُّ َمن يَدين باليهوديّة ويُقيم في الخارج عضواً في الدياسـبورا اإلسرائيليّة 

ع اليهود على الهجرة  حتّى إن لم يحمل الجنسيّة اإلسرائيليّة. وكدولة قائمة على االستيطان، فإّن إسرائيل تشجِّ

إليها، لكن وبسـبب محدوديّة َموارد الدولة، فإّن األولويّة أصبحت تُعطى مؤّخراً ألصحاب الكفاءات العالية في 

ما يتعلّق بالعودة المموَّلة من الدولة. وتتواجد الكفاءات اإلسـرائيليّة بشكٍل مكثّف في الواليات المتّحدة. حيث 

تشير التقديرات إلى أّن الفيزيائيّين والكيمائيّين اإلسرائيليّين الموجودين في أهّم الجامعات األميركيّة يشّكلون 

بيـن 10-12.5 % من زمالئهم في إسـرائيل. وتتضاعف هذه النسـبة في الفلسـفة. أّما فـي االقتصاد وعلوم 

الكمبيوتـر، فيبلغ عدد اإلسـرائيليّين الذين يدرسـون في الواليات المتّحدة حوالى ثلـث أقرانهم في الجامعات 

اإلسـرائيليّة. وتدير بَرامج عودة الكفاءات وزارة اسـتيعاب الُمهاجرين، التي تُشـرف على لجنة ُمشـترَكة بين 

الوزارات تتألّف من ُممثّلين عن وزارات التربية والصّحة واإلسـكان والنقل والصناعة والتجارة، وتقوم بتوفير 

حزٍم من الحوافز والُمساعدات التي تصل حتّى عشر سنوات بعد العودة. ومن األمثلة الحديثة على ذلك »برنامج 

ه نحو الكفاءات العالية فـي الصناعات المتطّورة ويهدف إلى توطين 500  عـودة العقول« لعام 2009 الموجَّ

من العقول في الفترة بين 2010–2014 بتكلفة 400 مليون دوالٍر أميركّي على شكِل دْعٍم من الدولة لشركات 

القطاع الخاّص ذات التكنولوجيا العالية. وهناك أيضاً بَرنامج الشراكة بين وزارة استيعاب الُمهاجرين وشبكة 

BioAbroad، وهي شـبكة تجمع كِبار العلماء اإلسـرائيليّين الُمقيمين في الخارج، من خالل تقديم منح سفر 

إلـى إسـرائيل بغرض البحث عن عمل. ومؤّخـراً برنامج ربح العقول الوطنّي اإلسـرائيلّي الـذي أطلقته هيئة 

االبتـكار اإلسـرائيليّة في العام 2013، وهـي الذراع الحكومـّي الُمكلَّف بتعزيز البحـث والتطوير الصناعّي، 

بالتعاون مع وزارة اسـتيعاب الُمهاجرين، ولجنة التخطيط والميزانيّة التابعة لمجلس التعليم العالي، ووزارة 

الماليّة ويستهدف الكفاءات من َحملة الشهادات الجامعيّة أو أعلى بهدف مساعدتها على االندماج في المجاالت 

الصناعيّة أو األكاديميّة. ومن بين الخدمات التي يقّدمها البَرنامج، الُمسـاعدة في العثور على وظيفة، الُمتابَعة 

والتوجيه في كّل المراحل، وتقديم الُمسـاعدة لجميع أفراد األسـرة طوال عمليّة العودة الكاملة، ودْعم تكاليف 

السـفر لمقابالت العمل، وورش َعَمل حول صعوبات دْمج األسـرة بأكملها، والتطوير الوظيفّي واالندماج في 

االقتصاد اإلسرائيلّي. وقد ساَعَد البرنامج حتّى نهاية العام 2016 ما يقارب من 600 أكاديمّي على العودة إلى 

إسرائيل، وتّم تسجيل أكثر من 4700 أكاديمّي في البرنامج منذ إطالقه.

Cohen (2013)، Gravé-Lazi (2017)، Israel Innovation Authority، Lobel (2017( :المصدر

َحْوكََمة هجرة الكفاءات في الكيان الصهيونّي إطار رقم 3

خـالل الفتـرة من العام 1991 إلى العـام 1998، بَلغ عـدد الُمهاجرين العراقيّين من أصحـاب الكفاءات إلى 

الواليـات المتّحـدة وكندا وأوروبـا الغربيّة 3750 عالِماً وكفـاءة، منهم 76 % أسـاتذة جامعات و23 % من 

العامليـن في مراكز األبحاث العراقيّة المختلفة، من بينهم 83 % تخرّجوا من الجامعات األوروبيّة واألميركيّة. 

وشـهدت الَموجة الثالثة واألخيرة من الهجرة التي حدثت بعد العام 2003 ُمغادرة أكثر من ثالثة آالف أسـتاذ 

جامعّي، كما أّن 10 % من إجمالّي عدد األطبّاء في العراق والبالغ 32 ألفاً هاجروا في الفترة نفسها!

http://almoslim.net/node/96475 :المصدر

مأساة أّمة: نزوح الُعلماء العراقّيين إلى الشتات إطار رقم 4
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هـذا المفهوم، تعمل السـفارات والقنصليّات، التـي تُعّد ذراعاً تنفيذيّاً فّعـاالً لَحوْكَمة الهجرة 

بالنسبة إلى الدول، جنباً إلى جنب مع الُمغتربين لُمتابعة جهود التنمية الوطنية لبالدهم. إاّل أّن 

التأثير الكاِسح لتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت واألدوات الرقمية قَلَب قواعد اللّعبة 

في ما يخّص دبلوماسـيّة الشتات رأساً على عقب. لقد أّدت هذه التكنولوجيا وأدواتها الرقمية 

إلى »هجـرة« المغتربين إلى العالَم االفتراضي؛ فحاليّاً، وكما هو معلوم، تَسـتخدم مجتمعات 

الشتات اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي لتشكيل مجموعات ومواقع لُمنتديات وِفرق ذات 

اختصاصات واهتمامات متنّوعة، في حين تَسـتخدم منّصات أخرى ألغراض ِمهنيّة. لقد ألقى 

هذا التغيير الجذري بظالله على »دبلوماسـيّة الشـتات« حيث زاد النمـّو المطّرد لُمجتمعات 

الشـتات من أهّمية السـفارات وتسبَّب في نَوع من »انتقال السلطة« من وزارات الخارجيّة إلى 

سـفاراتها (وقنصلياتهـا). من ناحية أخرى، أصبح بإمكان السـفارات، بل بـات لزاماً عليها، 

اسـتخدام األدوات الرقمية ووسـائل التواصل االجتماعي لتباُدل المعلومات مع »رعاياها« في 

الشـتات حول كّل ما يستجّد في بلدان المنشـأ وبالتالي الحفاظ على الروابط بين الُمغتربين 

ووطنهم األّم. وهذه الروابط ذات قيمة استراتيجيّة للسفارات ألّن بإمكانها أن تحوِّل الُمغتربين 

إلـى أصوٍل للسياسـة الخارجية قادرة علـى زيادة التجارة بين البلـدان والتأثير على صانعي 

السياسـات المحلّيين. يتطلب هذا الوضع أن تكرِّس السـفارات الوقت والَموارد لرَْسـم خرائط 

الشبكات االفتراضية للشتات، ومن ثّم التحرّك للوصول إليها.

لقـد أدَّت هذه الظـروف والتحّوالت كلّها إلى ظهور ما يسـّمى بـ »الدبلوماسـّية الرقمّية 

للشتات« Digital Diaspora Diplomacy. فِمن وجهة نظر الُممارَسة العمليّة، يُمكن اعتبار 

الدبلوماسية الرقميّة للشتات على أنّها »استخدام األدوات الرقمية للتعامل مع مجتمعات البلد 

في الخارج لإلسـهام في تَمتين العالقات معها، من جهـة، وبناء عالقات مع البلدان األجنبية 

المضيفة لهم، من جهة أخرى«21. تتطلَّب رقمنة دبلوماسـية الشتات أن يعتمد الدبلوماسيون 

في الخطوط األمامية مجموعة من األدوات الرقمية (بما في ذلك وسائل التواصل االجتماعي) 

للتواصـل مع أصحاب الكفاءات والتفاعـل معهم، وهناك العديد من األمثلة التي تُثبت جدوى 

هذا التوّجه الصاِعد في دبلوماسيّة الشتات وكفاءته.

4 - االستنتاجات والتوصيات

في ضوء ما سـبق، تبرز جملة من االسـتنتاجات والتوصيات يوَضع أغلبها برسم الحكومات 

وصانعي القرار في البلدان العربيّة:

أ - االستنتاجات

تمتلـك البلدان العربيّة مخزوناً بشـريّاً ُمتراكِماً من الكفاءات الِعلمية الُمنتِشـرة في الخارج.  1-

أصبـح هذا المخزون مـن »الُمغتربين الِعلميّيـن« يُمثِّل اليوم أصوالً اسـتراتيجية لرأس مال 

بشرّي بالِغ األهّمية بالنسبة إلى البلدان األصليّة بعد أن َسّهلت التكنولوجيا الحديثة تواُصلهم 

21 Ilan Manor, »The Ties that Bind: Front Line Diplomats and Digital Diaspora Diplomacy«, Paper 

presented at the BSIA Workshop on frontline diplomacy Waterloo, 2016. Available on: https://

digdipblog.files.wordpress.com/2014/02/ties-that-bind-digital-diaspora-diplomacy-ilan-

manor.pdf.

على الّرغم من أّن 
حكومات الدول 
العربّية لم تترّدد 
في إقامة وزارات 

أو مؤّسسات ُتعنى 
بالُمهاجرين بهدف 
تعزيز بناء الصالت 

مع مغتربيها، 
لكْن ال يبدو أّن 

هذه الدول وّفرت 
استراتيجّيات 
إنمائّية جدّية 

وواضحة الَمعالِم 
تأخذ في الحسبان 

بناء صالٍت مع 
الكفاءات الِعلمّية 

الُمنتِشرة في 
الخارج
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الدائـم معها بما يَضمن إسـهامهم الفّعال فـي تنمية أوطانهم بفعل مـا يمتلكونه من كمون 

ِعلمي وِمهني يتجاوز إلى حّد بعيد التحويالت المالية التي يرسلونها.

لم تسـتِفد البلـدان العربيّة حتّى اآلن من هذا الكمون أسـوة بالعديد من الـدول النامية التي  2-

تمّكنـت من تحقيق اختراقات نَوعية في خططها اإلنمائية باالعتماد على كفاءاتها الُمنتشـرة 

في المغترب، وذلك علـى الّرغم من توافر النماذج واآلليّات الكفيلة بتحقيق اختراقات ُمماثلة 

عبـر أقنية متنّوعة مثـل نقل التكنولوجيـا والَمعارف، والتوجيه واإلرشـاد وبنـاء القدرات، 

والتواصل مع المهنيّين ورّواد األعمال الشباب...إلخ.

تعود األسـباب الكاِمنة وراء هذا »التقاعس« العربي إلـى معّوقات معظمها تنظيمية/إدارية  3-

(وليست هيكلية)، وبالتالي فإّن التغلّب عليها سيكون بُمتناول اليد. يأتي في مقّدمة المعّوقات 

ور المهّم للُمغتربين في التنمية ومتطلّباته، وغياب اإلرادة السياسـية لبناء  نقص الوعي بالدَّ

جسـور التواصل مع الُمغتربين، وعدم القدرة على التأثير السياسي الُمباشر عليهم، وبالتالي 

فإّن هذه الدول لم توفِّر ما يلزم من اسـتراتيجيّات إنمائيـة جّدية وواضحة الَمعالم تأخذ في 

الحسـبان بناء صالت على أسـاس من الثقـة الُمتبادلة مـع الكفاءات الِعلمية الُمنتشـرة في 

الخارج. كما أنّها ما زالت تفتقر إلى األدوات األساسية التي تسمح لها بالوصول بشكٍل فاعٍل 

إلى الكفاءات في بالد االغتراب وبلْورة سياسات جّدية وفّعالة في هذا المجال.

َكشـفت الدراسـة عن عدٍد من عوامل النجاح األساسـية التي ثبت جدواها من خالل التجارب  4-

العالَمية:

- توفّـر خارطـة دقيقة وموثوقـة لُمغتربي البلد، كونها شـرطاً الزماً لوْضع رؤية سـليمة 	

وسياسة وطنية فّعالة لالغتراب.

- إشـراك الُمغتربين في وْضع األهداف واالسـتراتيجيّات والخطط مـن خالل تمثيلهم في 	

الَمجالـس ذات الصلة، وهذا من شـأنه أن يُنعش ثقة المغتربين بالحكومة والمسـؤولين 

في بلد المنشأ.

- توفير سياسـات ذات طبيعـة ال مركزية تنبع من المسـتوى المحلّي وتربـط الُمغتربين 	

بالُمدن التي نشأوا فيها.

كما بيَّنت الدراسة أّن لدول االغتراب، ممثَّلًة بحكوماتها ومؤّسسات التنمية ذات الصلة، أدواراً  5-

مهّمة تؤّديها كتقديم الدعم الميّسر للمشروعات اإلنمائية التي يشارك بها المغتربون، وتَعبئة 

المغتربين لتباُدل الخبرات، وتسهيل الحوار بين الحكومات والُمغتربين.

ب - التوصيات

 تهدف هذه التوصيات إلى بناء جسـور التواصل مع االنتشار الِعلمي العربي في الخارج من 

خـالل تعزيز إجراءات بناء الثقة وزيادة الوعي، لدى األطراف كافّة، بالدور المفصلي للمغتربين 

في التنمية ومتطلّباته.

أوالً- إطالق حملة وطنّية للتعرّف المنهجّي والدقيق إلى الُمغتربين

يجـب أن تركِّـز الحملة، ليس على تحديد َحجـم المغتربين ومواقعهم في الشـتات فقط، بل 

وأيضـاً على تحديد مؤّهالتهـم وَمهاراتهم وقدراتهم ومدى اسـتعدادهم لالنخراط في تنمية بلد 

المنشأ، وذلك بهدف إنشاء خرائط ألمكنة الشتات تربط الُمغتربين بالُمدن والمناطق التي نشأوا 

بها. تنطوي هذه الحملة على إجراء تعداٍد شـامل للُمغتربين، ورْسم خرائط، وتجميع قوائم جرد 

بهدف التعرّف عن 
قرب إلى »َنَبض« 
الُمغتربين العرب، 
أجرت مجموعة 

البنك الدولّي مؤّخرًا 
استقصاًء بين 
صفوف هؤالء 

الُمغتربين في إطار 
دراسة أعّدتها حول 
آفاق االستفادة من 
الكفاءات العربّية 

المتحّدرة من 
الشرق األوسط 

وشمالي أفريقيا 
الُمنتِشرة في 

الغرب
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لمهارات المغتربين وخبراتهم، وإشـراك مجموعة واسـعة من أفراد الشتات في جلسات استماع 

لفهم ما لديهم من َمخاوف وطموحات و قُدرات وَمعارف.

ثانياً- تخفيف الَهواجس التي تعتري المغترب 

وذلك من خالل استصدار حزمة من القرارات السياسية الجادة والفعالة من أعلى المستويات 

تتضمـن االعتراف بالـدور الواعد للكفـاءات الِعلمية/المهنية المغتربـة، و«تحييدها« عن كل ما 

قـد يعترضهـا في الوطن من حواجز إدارية أو سياسـية أو أمنية، علـى أن تترجم هذه القرارات 

بإجراءات مؤسساتية ملموسة تأتي على شكل شبكة من االمتيازات وااللتزامات تشمل تشريعات 

خاصة بالمواطنة المرنة (ازدواج الجنسـية والمرونة في اإلقامة) والحقوق السياسية (المشاركة 

فـي االنتخابات بالتصويت من الخارج ولحظ مقاعد تمثيل في المجالس النيابية)، باإلضافة إلى 

ضمـان حقوق الملكيـة الخاصة والحفاظ على »المكاسـب المحمولة« للمغتـرب كتلك المتعلقة 

بالمعاشـات التقاعدية والتأمين الطبي والتأمين علـى الحياة، والتي يلزمها إبرام اتفاقات ضمان 

اجتماعي سواًء على المستوى الثنائي مع حكومات دول االغتراب أو الجماعي كجزء من االتفاقات 

اإلقليمية.

ثالثاً- إعادة النظر في المؤّسسات الخاّصة بالتعاُمل مع الُمغتربين

ال يهّم إن كانت هذه المؤّسسة على مستوى وزارة أم أدنى من ذلك، ما يهّم هو أن تُبنى بشكٍل 

صحيح يمّكنها من أداء الدور المفصلي الُمناط بها. تتطلّب إعادة الّنظر هذه إعادة بناء كلّي لهذه 

المؤّسسـات التي أثبتت قصوراً وعدم جدوى في السـابق. يجب أن تُبنى هذه المؤّسسة على فهٍم 

مسـبق الحتياجـات الُمغتربين وطموحاتهـم وقدراتهم، وأن تكون مختلفة عن باقي مؤّسسـات 

الدولـة في ذهنيّتها وأسـلوب عملها وطريقـة تواصلها وتعاملها مـع الُمغتربين. يجب كذلك أن 

تحظى بُمشـاَركة قويّة وروح تَعاونيّة من الِجهات الفاعلة الرئيسـة في البلد (بما فيها السفارات 

والقنصليّـات)، وأن تُشـرِك ممثّلين عن المغتربيـن في وضع أهدافها وأجندتهـا، األمر الذي من 

شأنه أن يولّد الثقة والشعور بالِملكية بين صفوف الُمغتربين. أخيراً على هذه المؤّسسة أن تركِّز 

في أولويّاتها على بناء القدرات المؤّسسـية، وصوالً إلى تحسـين الدراية الفّنية وتوفير التمويل 

الـاّلزم وإقامة الشـراكات بمـا يخدم خطط التنمية الوطنية. كما تتولّى هذه المؤّسسـة تنسـيق 

جهود التحرّك من أجل »التعبئة العاّمة« للُمغتربين، والتي تتضّمن تنظيم التظاهرات والمؤتمرات 

الَدوريّـة، وإتاحة فُرص »التشـبيك« للُمغتربين مع قطاعاتهـم ومجتمعاتهم المحلّية في الوطن، 

فضـاًل عن التظاهـرات »الَميدانية« التي تنظَّم فـي مناطق تواجد المغتربين فـي المغترب وتتّم 

بالتنسيق مع الحكومات ومنظّمات المجتمع المدني في بلدان الَمقصد.

رابعاً- إطالق سلسلة من الَبرامج اإلرشاديّة 

تُترِجم هذه البرامج اإلرشـاديّة أشـكاالً عديدة للتحرّك باتّجاه اسـتكمال بناء النظام البيئي 

الرابط للكفاءات الِعلمية الُمهاجرة بأوطانها األّم. تتضّمن هذه البرامج:

برامج تعاونيّة بحثية وتطويرية تعتمد على اسـتنهاض النُّخب الُمنتِشـرة التي تشغل مراكز  1-

مرموقة في المؤّسسـات األكاديمية والبحثية  في الخارج لتسـِهم في ُمسـاندة برامج وطنية 

فـي مجـاالت العلوم/التكنولوجيا الحديثـة و/أو البازغة (مثل علـوم وتكنولوجيا النانو أو 

التكنولوجيـا الحيويّـة أو تكنولوجيا المعلومـات واالتّصاالت...). يُمكن أن تتّخذ الُمسـاندة 

المنشـودة أشـكاالً عّدة مثل اإلشـراف والتعاون مع الفرق البحثية في الوطن أو الُمشـاركة 

باإلشراف على أبحاث رسائل دكتوراه يجريها طاّلب من الوطن.

ُيطالِب المغتربون 
العرب بأن تعترف 
حكوماتهم بهم، 
وبَدورهم، وأن 
َتعرف ما تريد 

منهم، وأن تضعهم 
في قلب خططها 
اإلنمائّية.. كما 

يطالبون بحكومة 
خاّصة بشؤونهم 
تساعدهم على 

استعادة الروابط 
بأوطانهم األصلّية
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برامـج وُمبادرات لمّد جسـور التواصل بيـن المغتربيـن ورّواد األعمـال الُمتواجدين داخل  2-

الوطن، حيث تقوم الحكومة بتسـهيل تدفّق المعلومات عن الفرص والتوّجهات حول أنشطة 

األعمال حول العالَم وأماكن تواُجد الُمغتربين وُسبل اإلرشاد والخبرة التي يُمكن أن يقّدموها.

ع على إشراك الُمغتربين في أنشطة تنافسـية للبحث واالبتكار  3- بَرامج بحثيّة تنافسـية تشـجِّ

داخل أوطانهم. يُمكن أن تتضّمن هذه البرامج منح تمويل خاّص للمشـروعات البحثية التي 

تتـّم بالتشـارك مع باحثين من المغتربين. ويُمكن أن تُسـهم أيضاً في بنـاء النظم المحلّية/

الوطنية لالبتكار وإنعاشها.

-4  FEMIP بَرامج يتّم تصميمها ورعايتها بالتنسيق مع وكاالت التنمية في بلدان المغترب أمثال

و PACEIM األوروبيتين و GIZ األلمانية و USAID األميركية و CIDA الكندية تتضّمن:

إنشاء شبكات لتباُدل الَمعارف لتسهيل االستفادة من مهارات المغتربين.	 

برامج بحثية ُمشترَكة، وآليّات للتشبيك بين النظراء.	 

بَراِمج تعليميّة وتعلّمية عبر اإلنترنت تكرِّس نوعاً من »العودة االفتراضية« للُمغتربين، من 	 

دة يتّم التنسـيق لها بين الُمغتربين  خالل تأمينهم لمقّررات Courses باختصاصات محدَّ

والمؤّسسات الَمعنيَّة.

زيارات ِعلمية ومهام قصيرة األجل للُمغتربين إلى المؤّسسات الِعلمية والبحثية الوطنية.	 

برامج خاّصة باستعادة الكفاءات الِعلمية النازحة من الدول التي شهدت حروباً ونزاعات 	 

كالعراق وليبيا وسورية واليمن لإلسهام في إعادة إعمارها.

ُمبادرات لريادة األعمال تقودها الحكومة والقطاع الخاّص تتّم فيها دعوة الُمغتربين المهنيّين  5-

ورعاة األعمال بشكٍل منهجي إلى الُمشاركة في تقديم التمويل األّولي (رأس المال الُمخاِطر) 

.Start-up واإلرشاد والتوجيه لرّواد األعمال للمضّي في تأسيس شركاتهم الناِشئة

خامساً - تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت واألدوات الرقمّية الُمنبِثقة عنها 

لخدمة النظام البيئّي المنشود

تؤّدي هذه التكنولوجيا وأدواتها الرقمية (المنّصات الرقمية وشـبكات التواصل عبر اإلنترنت 

والحلول الرقمية الخاّصة) َدوراً حاِسـماً في تنشـيط الصلة بين مختلـف مكّونات النظام البيئي 

وتمكينها عبر تنفيذ المشاريع التي تتّم عن بُعد وتكرِّس »العودة االفتراضية« للُمغتربين كمشاريع 

التعليم عن بعد والعناية الصّحية عن بعد وروابط البحث الِعلمي، هذا فضالً عن األنشطة الخاّصة 

بالدبلوماسية الرقمية للشتات التي تقوم بها السفارات والقنصليّات.
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قراءة نقدّية لمجتمع ُمشّتت

في أحوال الجماعة الِعلمّية العربّية

د. ساري حنفي
أستاذ في ِعلم االجتماع في الجامعة األميركيّة في بيروت - فلسطين

منـذ عاَمين، نظَّمُت تكريماً ألسـتاٍذ عريق فـي الجامعة األميركية في بيروت. عندما أرسـلُت 

هذه الدعوة إلى قائمتي البريدية، تلقيُّت عشـرات الُمكالمات الهاتفية ورسائل البريد اإللكترونية 

التي يتسـاءل فيها أصحابها إذا كان الزميل الُمكرَّم قد توفّي، ورسـائل أخرى يتساءلون فيها إذا 

ر،  كان قد تقاعد؟ ولعّل هذه الحكاية تلّمح إلى عطٍب ثقافّي قديم، وهو االحتفاء والتكريم المتأخِّ

أو مـا سـّماه عبد الرحيـم العطري »االعتراف الجنائـزي«1 الذي يحدث بعد الرحيـل. فهذا األمر 

 )Scientific Community( »إن دّل علـى شـيء، فإنّما هو يدّل على غيـاب »الجماعة الِعلميّـة

التي تهتّم باالعتراف بإسهامات أعضائها. بالطبع، التقاليد هي نتيجة إلعادة تفعيل التاريخ. كما 

أّن األوسـاط الِعلميّة واألكاديميّة والمتخّصصة ُمْغرَمة بهـذه الطقوس الصغيرة كإحياٍء للمكانِة 

الفكرية ألعضائها، ويَسـمح ذلك بقياس وضعيّة فرد أو مجموعة داخل الجماعة الِعلميّة. ولهذه 

التقييمات غير الرسـمية رهانات مهّمة لمعرفة تموُضع أّي مجموعة من ضمن الحقل األكاديمي. 

ومن هنا، ثّمة سـؤال يطرح نفسـه: لماذا جاءت هذه العمليّة في وقٍت متأّخر جّداً؟ ولماذا انتظَر 

العلماء طويالً قبل إنشاء الجماعة الِعلميّة النشطة؟

ستتناول هذا الورقة أسباب االعتراف الضعيف بالجماعة الِعلميّة في البلدان العربية، على الرّغم 

من كونها غنيّة بالجامعات والمستشفيات ومراكز البحوث العاّمة المتخّصصة، إلى حدٍّ ما، باإلنتاج 

الِعلمي. ونتساءل ما إذا كانت مشكلة التّشرذُم تنبع من المؤّسسات أم أنّها نتيجة سياسات ومعّوقات 

سياسية واجتماعية عميقة أثَّرت في إنتاج المعرفة الِعلميّة أو في اآلثار االجتماعية لهذه المعرفة. 

أّوالً، الجماعة الِعلمّية العربّية: تجّمٌع عددّي ُمشتَّت

ليسـت الجماعة الِعلميّة  مجموعاً حسـابيّاً للُمشـتغلين في البحث الِعلمي، وإنّما هي شبكات 

يتوافر فيها حدٌّ أدنى من الَمأَسَسة واالستقالليّة والسلطة. وتجمع هذه الجماعة في يدها سلطات 

عّدة، منها مْنح القروض أو التوظيف، واختيار البحوث الواِعدة، ونْشر النتائج وتعميمها، والتحكُّم 

بالمجـاّلت المرموقة، وجْمع األلقاب والجوائز والَمناصب الرفيعـة2. وتَتهيَكل الجماعات الِعلميّة 

لدْعـم الُمنافَسـة والتعاون بين أعضائهـا. ولدى هؤالء األعضاء عادًة وظائف مختلفة، كتشـكيل 

ِفرق بحثيّة وجمعيّات ِعلميّة حيويّة، وُمناقَشـة الموضوعات الجدليّـة الِعلميّة، وُمراجعة األقران 

رة للنشـر. وقد بيّنت بعض البحوث المتعلّقة بالعلـوم في البلدان النامية،  للمخطوطـات الُمحضَّ

عبد الرحيم العطري، مدرسة القلق الفكرّي: بورتريهات السوسيولوجيا المغربّية، الرباط، اتّحاد كتّاب المغرب، 2013.  1

أوليفييه مارتان، »البناء االجتماعي للعلوم«، ترجمة محّمد أحمد طجو، مجلّة التعريب، العدد 52 ، سنة2017.  2



مؤّسسة الفكــر العربـي 476

التقرير العربّي العاشر
للتنمية الثقافّية

منـذ زمـن طويل، أّن ما يميّز هذه البُلدان هو ضعف »الجماعة الِعلميّة« أو حتّى غيابها في بعض 

األحيـان3. ويرتبط مفهـوم »الجماعة الِعلميّة« بوجـود اثنتَين من العمليّات الُمترابطة: مأَْسَسـة 

العلـوم )الهياكل، والتمويل، والتقييم(، وإنشـاء َمحافل للُمناقشـة. ويبـدو أّن هاتَين العمليّتَين 

متّصلتان عادًة، ولكّنهما، كما بيَّن حسين خيلفاوي4في حالة الجزائر، ليستا كذلك بالضرورة.

الجماعة الِعلمّية وركائزها

تقـوم الجماعة الِعلميّة علـى ركيزتَين: الجمعيّـات الِعلميّة القائمة علـى االختصاص، وِفرق 

البحث. 

أ- الجمعّيات 

فـي ما يتعلّـق بالركيزة األولـى، أي الجمعّيات الِعلميّـة، هناك عدٌد ال بأس بـه منها )مثل 

الجمعيّـات اللّبنانية والتونسـية لِعلـم االجتماع؛ والجمعيّـات اللّبنانية والمصريـة لِعلم النفس، 

والهيئـة اللّبنانية للتربيـة، والجمعيّة المصرية للعلوم األساسـيّة(، لكّن أغلبيّتها يتّسـم بُضعف 

النشـاط. وفي مجال العلوم التطبيقيّة، وبخاّصة فئة األطباء والُمهندسـين، يقوم هؤالء بإنشـاء 

نقابـات ِمهنيّة تُعنى بالمهنة، لكن من دون القيام بـَدوٍر بارٍز في تحفيز الجماعة الِعلميّة. فهذه 

الجماعـة تعاُضديّـة )corporatists(، ويتركّـز اهتمامها عادًة على احتكار ُممارَسـة الِمهنة من 

حاملي شهادات معيّنة، وفي الُمحافَظة على امتيازات أعضائها أكثر من كونها جماعة ِعلميّة. لكّن 

م في كثير من األحيان سلسلة محاضرات ِعلميّة،  بعض الجمعيّات في مجال العلوم التطبيقية، تقدِّ

وتعمـل علـى بناء القدرات، وعلى تطوير برامج التعليم المسـتمّر ألعضائها وإن كانوا محدودي 

العدد أو ذوي فعاليّة ضعيفة. وربّما تشـّكل الجمعيّة الكيميائيّة السعودية أحد النماذج عن هذه 

الجمعيّات )اإلطار رقم 1(. وعلى الّرغم من انتشـار الوعي حاليّاً بأهّمية هذه الجمعيّات الِعلميّة، 

إاّل أّن نشاطها ضعيف إذا ما قورن بنشاط جمعيات مثيلة في العالَم. ففي فرنسا تشتهر الجمعيّة 

الكيميائية الفرنسـية بنشـر الوعي لدى تالمـذة المدارس حول أهّمية اختصـاص مثل الكيمياء، 

فضـاًل عـن  بعض القضايـا العاّمة المتعلّقـة بعلوم الكيميـاء وتطبيقاتها وأثرهـا في المجتمع 

وقطاعـات اإلنتاج. أّما في المكسـيك، فقد قامـت الجمعيّة الكيميائية المكسـيكية بجهوٍد حثيثة 

لتغييـر الفكرة الشـائعة عن الصناعات الكيميائيـة، بوصفها ملوِّثة للبيئة، وذلك بعد أن نََشـرت 

الوعـي حول ضرورة التعامـل جّدياً مع ظواهر التلّوث الّناتجة عـن بعض هذه الصناعات. وفي 

كثير من الدول العربية، تُظهر أبحاٌث ميدانيّة سابقة5 أّن الدولة ال تولي الموضوع أهّمية وأولَويّة 

ع في أغلب األحيان على إنشـاء الجمعيّات الِعلميّة ما لم تضمن اسـتقطابها  تُذكر، وأنّها ال تشـجِّ

ووالءها الُمسبق.

3 J Gaillard, et al. 1997. “Scientific Communities in the Developing World”. In Scientific 

Communities in the Developing World, London & New Delhi, edited by J Gaillard and et al., 

11–49. Sage.

4 Khelfaoui, Hocine. 2004.«Innovation and collaborations practices between research and industry 

in Algeria«, in R. Arvanitis & H. Qiu )eds(, Regional Innovation Systems and Science and 

Technology Policies in Emerging Economies: Experiences from China and the World )Zhongshan 

University, UNESCO, Institut de Recherche pour le Développement )IRD(, ISESCO, 19-21 April 

2004, Guangzhou.

ساري حنفي, وريغاس أرفانيتيس، البحث العربّي ومجتمع المعرفة: نظرة نقديّة جديدة، بيروت، مركز دراسات   5

.2015 العربيّة،  الوحدة 

الجماعة العلمّية 
هي شبكات يتوافر 

فيها حّد أدنى 
من الَمأَسسة 
واالستقاللّية 

والسلطة، وتجمع 
في يدها سلطات 

عّدة، منها 
مْنح القروض 
أو التوظيف، 

واختيار البحوث 
الواِعدة، ونْشر 

النتائج وتعميمها، 
والتحّكم بالمجاّلت 
المرموقة، وجْمع 
األلقاب والجوائز 
والَمناصب الرفيعة
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على المسـتوى اإلقليمي، ثّمة جمعيّات عّدة، لكّن أغلبها غير ناشـط، كالجمعيّة العربية لِعلم 

االجتماع التي يقتصر نشـاطها الحالي على مجلّة »إضافات: المجلّة العربّية لِعلم االجتماع« 

وعلى إقامة مؤتمر كّل عدد من السـنوات. أّما الجمعيّة العربية للبحوث االقتصادية، فلم تَعقد إاّل 

13 مؤتمـراً منذ العام 1989، وإن كانت تُصدر مجلّة فصليّة »مجلّة الدراسـات االقتصادية«. 

وفي هذا المجال ينبغي أن نسـلِّط الضوء على الجهود التي أجراها كلٌّ من مركز دراسات الوحدة 

العربيـة )بيروت(، والمركز العربي لألبحاث ودراسـة السياسـات )الدوحـة(، ومؤّخراً المجلس 

العربـي للعلوم االجتماعية )بيروت( اإلطار )رقم 2(، فـي التحفيز على اللّقاءات اإلقليمية. فقد 

سـاعد مركز دراسات الوحدة العربية على نشـوء ثالث جمعيّات ِعلميّة عربية )الجمعيّة العربية 

لِعلم االجتماع، والجمعيّة العربية للعلوم االقتصادية، والجمعيّة العربية للعلوم السياسـية(، وهو 

س في  يُسـِهم في النشر الُمشـترَك معها. وثّمة أيضاً الَمجمع الِعلمي العربي في دمشق الذي تأسَّ

سـنة 1918 وقام بَدوٍر رائد في تجميع جهود الجماعة الِعلميّة في سوريا والوطن العربي بغية 

الحفاظ على اللّغة العربية، وذلك من خالل نشـاطات عّدة، تشـمل وْضـع الُمصطلحات الِعلميّة 

والفّنية واألدبية، ونْشر »مجلّة التعريب«. اإلطار )رقم 3(

ثّمة عدٌد ال بأس 
به من الجمعّيات 
العلمّية العربّية، 
مثل الجمعّيات 

اللّبنانّية والتونسّية 
لِعلم االجتماع، 

والجمعّيات 
المصرّية واللّبنانّية 

لِعلم النفس، 
والهيئة اللبنانّية 

للتربية، والجمعّية 
المصرية للعلوم 
األساسّية، لكّن 
أغلبّيتها يّتسم 
بُضعٍف النشاط

تّم تأسـيس الجمعيّة الكيميائيّة السعوديّة في العام 1988 بقراٍر من المجلس الِعلمّي في جامعة الملك سعود 

حيث اتّخذت مقرّاً لها. 

يبلـغ عـدد أعضاء الجمعيّـة حاليّاً 1200 عضو. وهي تُسـِهم فـي تطويـر الكيميائيّين في الَمملكـة العربيّة 

السعوديّة، وفي خدمتهم، وتوسيع نطاق الوعي حول َدور ِعلم الكيمياء في حّل المشكالت الُمعاصرة واإلسهام 

في تنمية المجتمع واالرتقاء به من أجل حياة أفضل. وتهدف إلى: 

- العمل على رفع المستوى التعليمّي والِمهنّي للعاملين بالتخّصصات الكيميائيّة.	

- ور المهّم لِعلم الكيمياء في الحياة الُمعاِصرة.	 زيادة وعي المجتمع بالدَّ

- توثيق العالقـة بين الكيميائيّين في مختلف القطاعات وإتاحة الفرصـة لهم لتبادل الخبرات والمعلومات 	

في مجال الكيمياء.

- اإلسهام في نْشر البحوث الِعلميّة وتشجيع االبتكارات في الفروع المختلفة.	

- تحفيز الشباب على التميُّز في مجال الكيمياء والُمنافسة محليّاً وعربيّاً ودوليّاً.	

- تكريم الكيميائيّين المتميّزين وإبراز الكفاءات الشابّة المتخّصصة.	

-  حماية البيئة والتشجيع على الُممارسات اآلمنة.	

- تعظيـم َدور المرأة في التخّصصـات الكيميائيّة والعمل على رفع المسـتوى التعليمّي والمهنّي للعامالت 	

في قطاع التعليم.

 Arabian Journalو Journal of Saudi Chemical Society :وتُصـدر هذه الجمعيّة مجلّتَين ُمعتمدتَيـن

of Chemistry وهما تصدران عن شركة الزيفير )Elsevier B.V(، وتستضيفهما جامعة الَملك سعود. 

/http://www.chem.org.sa :المصدر

الجمعية الكيميائّية السعوديّة إطار رقم 1

بـدأ المجلس أعماله فـي العام 2012 بهدف تدعيم البحـث وإنتاج الَمعرفة في مجال العلـوم االجتماعيّة في 

العالَـم العربّي. ومن خالل دعم الباحثين ومؤّسسـات البحـث الِعلمّي واألكاديمّي، يُسـِهم المجلس في إنتاج 

األبحاث حول العلوم االجتماعيّة ونشـرها، والتأكيد على صدقيّتها واسـتخدامها، وإثراء السـجال العاّم حول 

التحّديـات التي تُواِجه الُمجتمعات العربيّة. كما يسـعى المجلس إلى تعزيز َدور العلوم االجتماعية في الحياة 

العاّمة وإفادة السياسات العاّمة في المنطقة. وقد بلغ عدد أعضائه في بداية العام 2018 نحو 426 عضواً. 

http://www.theacss.org/pages/mission :المصدر

المجلس العربّي للعلوم االجتماعّية  إطار رقم 2
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التقرير العربّي العاشر
للتنمية الثقافّية

ولكـن يبقى َدور المنظّمات اإلقليمية فـي تنظيم الجماعة الِعلميّة العربية ضعيفاً للغاية. فلَم 

ل ُمبادرات فعليّة وذات أثٍر جّدي في هذا المجال لكلٍّ من المنظّمة العربية للتربية والثقافة  تُسـجَّ

والعلوم )أليكسـو( التّابعة لجامعة الدول العربية، والمنظّمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 

)اإليسيسـكو(. ولم يؤدِّ اتّحاد الكيميائيّين العرب َدوراً فاِعالً في ذلك، على الّرغم من أنّه ضمَّ في 

عضويّته بحدود 20 جمعيّة عربية للكيمياء. 

ب- ِفرق البحث 

الركيزة الثانية للجماعة الِعلمّية هي تعزيز ِفرق بحثيّة تشـكِّل كتالً حرجة فّعالة ومتعّددة 

عم الضعيف  االختصاصات. هنا يكون َدور الجامعة والدولة حاسـَمين. سنطرح مثالَين حول الدَّ

للدولة؛ ففي كّل بلد عربي لدينا مؤّسسة قويّة لإلحصاء تُنتج في كثيٍر من األحيان التعداد السّكاني، 

وكذلك مسـوحات القوى العاملة، واإلنفاق... إلخ. لقد اشتكى كثيٌر من الباحثين االجتماعيّين من 

عـدم إتاحة اإلحصـاءات المفّصلة للباحثين، فهي إّمـا غير دقيقة، أو مكلفة للشـراء، أو ال يُمكن 

الوصول إليها ببسـاطة؛ إذ تُعتبر جزءاً من أسـرار الدولة!. وتَسـتَخدم الدول العربية بعض هذه 

اإلحصـاءات  علـى أنّها بيو - سياسـة )Bio-politics( بالمعنى الذي يعطيه ميشـيل فوكو، أي 

للتحكُّم وُمراقَبة السـّكان في توّجهاتهم السياسية. أّما المثال الثاني فينطبق على عدٍد من الدول 

العربيّة،التـي تُنفق على تمويٍل اسـتثنائّي للبحث الهادف إلى خدمة المجتمـع البحثّي المحلّي، 

وكذلك الدولي، لكْن من دون أن تتوّصل إلى بناء ِفرٍق بحثيّة. إّن نظرًة عابرة على ما تّم إنتاجه في 

السنوات الخمس الماضية من خالل بّوابة العلوم )Web of Science(، ال يكاد يُشعرنا بأّن هناك 

ِفرَق بحٍث محلّية. ففي قَطر مثالً، ينتمي كثيٌر من المؤلّفين إلى واحدة من مؤّسسـاتها البحثيّة ، 

لكْن لفترة قصيرة ال تتجاوز بضع سـنوات، ومن دون أن يتركوا أّي أثر للتشـبيك بعد مغادرتهم. 

وعلـى الّرغم من أّن 65 بالمئة من التمويـل، و50 بالمئة من الجهد البحثي يُنَفق في قَطر، إاّل أّن 

ذلك لم يُسـاعد كثيـراً في تعزيز الِفرق البحثيـة الَقطرية. ويقوم النمـوذج الَقطري أيضاً بربْط 

المجتمـع البحثـي المحلّي بالمجتمع الدولي، ولكن عبر تجاُوز اإلقليمـي. فلم يُثِبت هذا النموذج 

فعاليّتـه، إذ ينتهي به األمر إلى أن يكون ُمثِبطاً لتعزيـز ِفرق البحث الَقطرية. الصفة »الَقطرية« 

هنا ال تشير إلى الُمواطنين القطريّين فقط، بل تشير أيضاً إلى السّكان الُمقيمين في قطر، الذين 

غالباً ما يكونون عرباً قضوا جّل حياتهم الِمهنيّة فيها. ولتعّم الفائدة على قَطر والمنطقة العربية، 

ُضعف َمأَْسسة 
الجماعة العلمّية 
العربّية، يجعل 
الحقَل الِعلمّي 
أقّل استقاللّية، 

ويخضعها 
لضغوط بعض 

القوى االجتماعّية 
والسياسّية، 

محلّيًا وعالمّيًا، 
بما في ذلك 

رؤساء الجامعات 
ونّوابهم، فضاًل 

عن الُمستشارين 
واإلدارّيين

ـس في العام 1918 وترأّسه آنذاك األسـتاذ محّمد كرد علي. ويطمح هذا الَمجمع بشكٍل أساس إلى القيام  تأسَّ

بالَمهام التالية:

الُمحافَظـة على سـالمة اللّغة العربيّة وَجْعلهـا وافيًة بَمطالِب اآلداب والعلوم والفنـون وُمالئمًة لحاجات   -1

الحياة المتطّورة.

دة، والسـعي إلى  وْضـع الُمصطلحات الِعلميّة والفّنية واألدبيّة والحضاريّة ودراسـتها وفْق منهجيّة محدَّ  -2

توحيدها ونْشرها في سورية والوطن العربّي.

العناية بالدراسات العربيّة التي تتناول تاريخ األّمة العربيّة وحضارتها وِصلتها بالحضارات األخرى.  -3

العناية بإحياء تراث العرب في العلوم والفنون واآلداب تحقيقاً ونْشراً.  -4

ـرة لتعليم نحِوها وصرفها وتوحيد  النَّظر في أصول اللّغة العربيّة وضبْط أقيسـتها وابتكار أسـاليب ميسَّ  -5

طرائق إمالئها وكتابتها والسعي في كّل ما من شأنه خدمة اللّغة العربيّة وتطويرها وانتشارها.

الحّد من استفحال العاّمية في المجاالت المختلفة.  -6

/http://www.arabacademy.gov.sy :المصدر

الَمجمع الِعلمّي العربّي في دمشق إطار رقم 3
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ينبغـي أاّل تُربط أجندة البحث والتمويـل باحتياجات قَطر فقط، بل باحتياجات المنطقة العربية 

)أو بجزء منها( أيضاً، إذ إنّه من شـأن هذا الربط أن يولِّد شبكات بحث أكثر استدامة تساعد على 

تدعيم ِفرق البحث الَقطرية والعربية6.

من المفيد اإلشارة إلى أّن التجربة الَقطرية ليست يتيمة في المنطقة العربية، وأّن كلفتها في 

الظروف االقتصادية والسياسية الرّاهنة تقتضي إجراء تقييٍم ُمحايد، وتحديث التوّجهات العاّمة، 

بغية ضمان جدواها في الدول الَمعنيَّة بها وأثرها العربي األشمل. 

إّن ُضعف مأَْسَسـة الجماعة الِعلميّة يجعل الحقل الِعلمي أقّل استقالليّة، ويُخضعها لضغوِط 

بعض القوى االجتماعية والسياسية محلّياً وعالَميّاً، بما في ذلك رؤساء الجامعات ونّوابهم، فضالً 

عن الُمستشارين واإلداريّين العلميّين. 

ثانياً، األدوار الضعيفة للجماعة الِعلمّية: الُمناَقشة والتعاون واالتّفاق 

إّن أحـد أدوار الجماعـة الِعلميّـة هو تحفيز الُمشـاَركة في الجـدل الِعلمي. ومـن أجل هذه 

الُمداَولة، ينبغي ُمناقَشـة المحتوى المعرفي واإلبيستيمولوجي للموضوعات، فضالً عن الظروف 

االجتماعية التي تؤثّر في الجماعة. وتصبح الُمناقَشة ُمثِمرة إذا أخذت في االعتبار كال المجموعتَين 

مـن الحجج، أي العوامل الداخلية والخارجية  المؤثِّرة على االسـتقالل النسـبّي للجماعة الِعلميّة 

)النسـبيّة هنا تختلف بشـكٍل كبير من جماعة ِعلميّة إلى أخرى، ومن بلٍد إلى آخر(. وأّي اختزاٍل 

يؤّدي إلى تشويٍه خطير لهذه الُمداَولة. هناك العديد من الُمناقشات التي تركِّز على مصدر تمويل 

مراكز البحث وشـخصيّة الباحث، على اعتبار أّن ذلك يشـّكل مؤّشـراً حاِسـماً فـي فْهم األجندة 

البحثيّـة، مع التركيز بشـكٍل رئيس على المرجعيّـات الِعلميّة والمعرفيـة، والُمجاَدلة ضّد تدويل 

د من الـدول القومية األوروبية، وعدم  الِعلـم، واعتبار أّن المفاهيم الغربية ُولدت في سـياق محدَّ

تناُسبها بالتالي مع دول القسم الجنوبي من العالَم. 

وفي هذا االتّجاه، ذهب بعض الباحثين إلى التحّدث عن العالَمية المتعّددة في مقابل العالَمية 

األحادية، وُمناقَشة »أسلمة« اتّجاهات المعرفة و«توطينها«. وعلى هذا، فإّن الكثير من النقاشات 

اإليبستيمولوجية تتّسم بوقوعها تحت أثر الفكر النمطي الثنائي بشكٍل مفرط )ُهم ونحن، الغرب 

والشرق، الشمال والجنوب، المستَعَمر والمستعِمر...إلخ(.

الـدور الثاني هو تسـهيل الّنشـر الُمشـترَك، فضالً عن مشـاريع التعاون. لقـد بيَّنت بعض 

البحـوث7 غياب الجماعة الِعلميّة في هذا البلد أو ضعفها؛ ما يجعل التّعاون مهّمة شـاقّة للغاية. 

وربّما بدا المغرب كحالة استثنائية، بسبب تكاثر الجمعيّات الِعلميّة المحلّية والوطنية التي لعبت 

َدوراً فـي المجال االجتماعي وفي دْعـم بعض الَمطالب اإلصالحية للمجتمع المدني في ما يتعلّق 

بمدّونة األسرة في العام 2011. 

الدور الثالث للجماعة الِعلميّة هو تسـهيل ما يسـّميه روالند فاسـت بـ »اتّفاق« بين الُعلماء 

والمجتمـع، حيث ال يعوَّل  بشـكٍل كبير على عـدد الباحثين، وإنّما على اتّصال النشـاط البحثي 

باألنشـطة غير البحثية، سـواء أكانت اقتصادية، أم اجتماعية، أم غير ذلـك. فمن الضروري هنا 

إدراك أّن للباحثيـن وظائـف متعـّددة. فُهم يقومون بإنتـاٍج أكاديمي َمرئّي مـن خالل المجاّلت 

المرجع السابق نفسه.   6

حنفي وأرفانيتيس م س.  7

أحد أدوار الجماعة 
العلمّية هو تحفيز 

الُمشاركة في 
الجدل العلمّي، 

ومن أجل 
هذه الُمداَولة، 
ينبغي مناقشة 

المحتوى الَمعرفّي 
واإلبيستيمولوجّي 

للموضوعات، 
فضاًل عن الظروف 
االجتماعّية التي 

تؤّثر في الجماعة، 
وُتصبح الُمناقشة 
ُمثِمرة إذا أَخذت 
في االعتبار كال 
المجموعَتين 

من الِحجج، أي 
العوامل الداخلّية 

والخارجّية المؤّثرة 
على االستقالل 

النسبّي للجماعة 
العلمّية
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الِعلميّة، لكْن لديهم أيضاً وظائف أخرى. يبيّن الشـكل 2 رسـماً تخطيطيّاً لمعظم هذه الوظائف: 

وهي تتراوح بين إنتاج المعرفة الُمقنَّنة والُموافَق عليها من الجماعة الِعلميّة، ووظائف أخرى مثل 

الُمدافَعة )advocacy(، والمعرفة العاّمة، والتدريب، والتدريس، واإلسـهام في تسـجيل براءات 

االختراع، والمؤّسسـات، والخبرات، والتعميم. ومرّة أخرى، يجب أن نؤكّد أّن هناك تنّوعاً شـديداً 

في أنواع البحوث الِعلميّة، األمر الذي يجعل من الصعب أن يكون هناك مخطٌّط  ذو مقاٍس واحٍد 

يُناِسب الجميع لدعم البحوث. 

ثالثاً: الجماعة الِعلمّية وضعف أثر البحث الِعلمّي 

في إطار مجتمع المعرفة واقتصاده، اهتّم كثيٌر من الدول بربْط المعرفة بصّناع السياسـات. 

وتختلف »النُّظم االستشارية للسياسات« العائدة لصانعي القرار8، وهي تشمل اللّجان االستشارية 

وِفرق العمل واالستشـارات. وهناك، فضالً عن ذلك، ما يسـّمى »األنظمة المعرفية«. فعلى سـبيل 

المثال، يتميّز النظام المعرفي األميركي في السياسة االقتصادية بالتركيز على الُمنافَسة بين عدد 

مي الَمعـارف الخاّصة، في حين تعتمد البلدان األوروبيـة بدرجة أكبر على معرفة  كبيـر من مقدِّ

السياسـات من المنظّمات البحثية العاّمة وشبه العاّمة والهيئات االستشارية الدائمة9. أين هو إذاً 

8 Craft, J, and M Howlett. 2013. »The Dual Dynamics of Policy Advisory Systems: The Impact of 

Externalization and Politicization on Policy Advice«. Policy and Society 3 )32(:97–187.

9 Christensen, Johan, and Cathrine Holst. 2017. »Advisory Commissions, Academic Expertise and 

Democratic Legitimacy: The Case of Norway«. Science and Public Policy 1 )45(:1–13.

الثقة بالِعلم 
هي أقّل ارتباطًا 
بالثقافة وأكثر 
ارتباطًا برغبة 
المؤّسسات 

المجتمعّية في 
تعزيز هذه الثقة أو 
إضعافها، ويشير 
البعض إلى كيفّية 
نجاح لوي باستور 
بتحريك المجتمع 

الريفّي الذي 
أُصيبت مواشيه 

بالمرض، ُمعتمدًا 
على شبكة من 

القوى االقتصادّية 
والسياسّية 

والعلمّية، شملت 
حركة الصّحة 
العاّمة وِمهنة 

الطّب

الكتب والمقاالت واألطروحات
المتخصصة

الكتیبات والدورات
وتصمیم المناهج

الجامعات
والنظم التعلیمیة

السوق
والخبرة

إتخاذ القرارات
العامة

مؤسسات
البحث األكادیمي

وسائل اإلعالم والمتاحف
والمناقشات العامة

والمنظمات الغیر حكومیة
القواعد والقوانین
والمعاییر والتعمیم

التقاریر والدعم المالي
ووثائق السیاسات

المخططات والمالحظات الفنیة
واإلبداعات والمشاریع اإلقتصادیة

وبراءات اإلختراع

تدریب وتعلیم ودمج
االختصاصات

المعرفة واألدوات
المعتمدة

المیزة التنافسیة
واإلبداعات

السلع المجمعة والصحة والبیئة
والسیادة والقوة والنفوذ

الخبرات والتعمیم

)Callon et al. 1997( :المصدر

وظائف المعرفة شكل رقم 1
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البحوث في خدمة 
المجتمع

النظام االستشـاري والمعرفي العربي للسياسـات؟ لسـوء الحظ، لقد نوَّهت دراسات كثيرة إلى 

م  التأثير الضعيف للمجتمع األكاديمي العربي في صنع القرار السياسي في الوطن العربي. سأقدِّ

هنـا ثالثة أمثلة شـهدُت عليها مـن خالل تجربتي البحثيـة الطويلة: أحدها من فرنسـا)لعالقته 

بالنقاشات السائدة حاليّاً في المجتمع العربي والغربي( واالثنان اآلخران من لبنان.

المثال األّول من فرنسـا، ففي أوائل التسعينيّات، كان الحجاب اإلسالمي محّل نقاٍش بعد أن 

باٍت من مدارسهّن. عقب ذلك، أَمر وزير التعليم بإعداد تقرير  طَرد مديرا مدرستَين طالباٍت محجَّ

)ورقـة بيضاء( حول مسـألة ِحجاب القاصرات، وتّم تكليف لجنة استشـاريّة مؤلَّفة من باحثين 

فـي العلوم االجتماعية منتمين إلى َمـدارس فكرية مختلفة للقيام بهذه المهّمة. كان أحدهم عالِم 

االجتمـاع آالن توريـن الذي يترأّس مركـز التحليل االجتماعي والتدّخل )CADIS(. لقد شـاهدنا 

كيـف حـرَّك هذا البحث مركز التحليل، إذ هـّم بالعمل الميداني والفكـري، وكتب باحثوه مقاالت 

عـّدة، وتفاَعلـوا مع العموم، وتلّقـوا ردوداً من الباحثين والناشـطين. وبعد بضعة أشـهر، كان 

التقرير جاهزاً، وتّم تسليمه إلى الوزير الذي دعا بَدوره إلى عْقد مؤتمٍر صحافي. خالل المؤتمر 

الصحافـي هذا، جلس الوزيـر بين أعضاء اللّجنة بينما كان رئيسـها يلخِّص التقرير وتوصياته، 

وكانت نسخ التقرير ُمتاحة للصحافيّين وألّي َشخٍص ُمهتّم. 

لقد أصبح هذا التقرير بالفعل ِمحور النقاش الُمجتمعي في الوسائط اإلعالمية لمّدة تجاَوزت 

الشـهر. بعـد ذلك دعا الوزير إلـى عْقد مؤتمٍر صحافـيٍّ آخر برفقة أعضاء اللّجنة االستشـارية، 

وأعلَن توصيته التي تبنَّت نتائج أعمال اللّجنة االستشارية، ورفََعها إلى البرلمان الفرنسي. وقضت 

التوصية بحظْر جميع الرموز الدينية في الَمدارس الحكومية بما فيها الِحجاب. 

إّن الُمثيـر لالهتمـام في هـذه العمليّة هـو مركزيّة التقرير كأداٍة لترشـيد النقـاش، والّدور 

المهـّم الذي تؤّديه البحوث في ُمناقشـة القضايا الُمجتمعية. وقد أسـهم المؤتمران الصحافيّان 

وطقوسيّتهما )وجود أعضاء اللّجنة مع الوزير( في تدعيم ثقة الجمهور في البحث والِعلم.

أّمـا المثـال الثاني فهو من لبنان، ففي العـام 2015 ازدادت الروائح التي ال تُطاق الُمنبِعثة 

سًة في حّر الشمس في بيروت وُمدن لبنانيّة أخرى. وقد  من القمامة، حيث كانت أكواٌم منها متكدِّ

أدَّت هذه القضيّة، التي ُعرفت باسـم »أزمة النفايات«، إلى حركة اجتماعية ضّد سياسـة الحكومة 

في إدارة النفايات. 

أفَضـت هذه األزمة إلى خروج الشـعب في أكبـر تظاهرٍة له منذ العـام 2005، وإلى تصّدي 

األجهزة األمنيّة له بعتف. ودار نقاش سـاِخن حول ما هي أفضل الَخيارات في التعامل مع أكوام 

القمامة التي راحت تتراكم يوميّاً في التجّمعات السكنيّة الضخمة. وقد َحشدت هذه القضيّة قدراً 

كبيراً من الكتابة والُمقابالت اإلعالمية مع الناشطين واألكاديميّين والسياسيّين. وأثناء إحدى هذه 

الُمقابالت على قناٍة لبنانية محلّية، دافَع أحُد كِبار المسؤولين عن بعض الخيارات الُمقترَحة لحّل 

م البرنامج عن مدى مشـاركة العلماء والباحثين البيئيّين  مشـكلة القمامة. وعندما استفسـر مقدِّ

في المشـاورات التي سبقت قرار الحكومة، أقّر المسؤول الكبير بوجود  دراسات علميّة لُِمعالَجة 

لت إليها الحكومـة أظَهرت بوضوح أّن  أزمـة النفايـات، وأَورَد مجموعًة من القرارات التـي توصَّ

الدراسات الِعلميّة وتقارير األخصائيّين هي مجرّد أداة هامشيّة في عمليّة صناعة القرار. ولم يُكن 

هنـاك طقوس إعالميّة كافية لتَوعية الجمهور اللّبناني حـول كيفيّة ُمتابَعة هذه القضيّة ودْعمها 

بالمشـورة الِعلميّة والتقنية. فضالً عن ذلك، لم يَذكر المسـؤول الحكومي حصول أّي مشـاوراٍت 

مع الدوائر االجتماعية والسياسية الُمختلفة؛ إذ ليست مشكلة القمامة، في جوهرها، قضيّة تقنيّة 

الَمعرفة العلمّية 
في الوطن العربّي 
غائبة بين األفراد 

العادّيين، إذ إّنهم ال 
يعرفون الفرق بين 
المناخ والطقس 

مثاًل، هذه المعرفة 
األساسّية هي 

شرط لبناء تحاُلٍف 
مع العموم، وألّن 

صّناع القرار 
يهتّمون بالرأي 
العاّم أكثر من 

الحقائق العلمّية، 
فِمن المهّم أن نبدأ 
في بناء هذا الرأي



مؤّسسة الفكــر العربـي 482

التقرير العربّي العاشر
للتنمية الثقافّية

بحتة، بل هي قضيّة اجتماعية وسياسية أيضاً. فِمن جهة، ثّمة َمصالح ُمتضاِربة لجماعات سياسيّة 

مختلفة أرادت أن تنال حّصة في جْمع النفايات )التي تبيَّن أنّها تجارة ُمربحة(؛ ومن جهة أخرى، 

ثّمة عدٌد مـن أصحاب القرار الذين يرتبطون بَمصالح مجموعات متنّوعة، من طبقات اجتماعية، 

وانتماءات جغرافية ريفية/حضرية، وطائفية تتضارب مصالحها مع الحلول المنطقية والِعلميّة 

لهذه المعضلة. 

أّما المثال الثالث فهو يتعلّق بقضيّة الحقوق االجتماعية- االقتصادية لاّلجئين الفلسـطينيّين 

فـي لبنان. فعلـى الّرغم مـن تميّز هذا الموضـوع الُمزمن )منـذ العام 1948( بوفـرة البحوث 

والدراسـات الِعلميّة التي أُنِتجت حوله، إاّل أنّها ليست ذا تأثيٍر في القرارات السياسية. فالسلطات 

اللّبنانيـة هـي في الواقع علـى بيِّنة من الوضع المأسـوّي لاّلجئين الفلسـطينيّين، وقد أَنشـأت 

فـي العام 2005 لجنـة الحوار اللّبناني- الفلسـطيني للتعامل مع هذا الوضـع، وقد تبعت هذه 

اللّجنة لرئاسـة مجلس الـوزراء إلعطائها األهّمية الاّلزمة، وُموِّلت بشـكٍل كبير من ِجهات مانِحة 

عّدة مهتّمة بتحسـين وضع الفلسـطينيّين في لبنان. وبعد نحو 12 عاماً من إنشـاء هذه اللّجنة، 

وإخالص رؤسـائها الُمتعاقبين، لم يُحَرز تقّدٌم يُذكر، والسـيَّما في مـا يتعلّق بالوضع القانوني 

للفلسـطينيّين. وكَشفت لجنة الحوار نفسها عن أنّها لجنة »مونولوج« أكثر منها لجنة »ديالوج«، 

بمعنى أنّها لجنة حوار لبناني- لبناني داخلي ُمنغلق. وال يزال الاّلجئون الفلسطينيّون محرومين 

من حّق ُممارسة ِمهن كثيرة في لبنان، ويحظر عليهم أيضاً الحصول على تصريح عمل أو امتالك 

عقـارات. وال يُمكـن إاّل اإلعراب عن َخيبـة األمل إزاء عدم التأثير االجتماعي للبحوث والدراسـات 

الميدانية التي تتناول المشكالت االجتماعية؛ فعلى الّرغم من مئات الدراسات التي أجريت )والتي 

وصلت تكلفتها إلى عشرات الماليين من الدوالرات(، فإّن غياب اإلرادة لتغيير السياسة الحكومية 

والطبقة السياسـية يجعل المعرفة الُمنتَجة كلّها ذات أثـٍر اجتماعي ضئيل. هذا فضالً عن الزخم 

البَحثّي الناتج عن توصيات ُمنبِثقة من أبحاث وتقارير سـابقة لتغيير السياسـات، والتي تُطالِب 

الجهـات الفاِعلة على ضوئها بالمزيد من الدراسـات. ففي هذا السـياق، يصبح اإلنتاج المعرفي 

وسيلة لتجميد السياسات وتأخيرها بدالً من تفعيلها.

قد ال يكون لدى صانعي القرار فرصة لقراءة هذه الدراسات، ولكّنهم ال يهتّمون بها )فالجهل 

هنـا هو فرصة ضائعة أو خيار انتقائي(، أو قد يتصّنعون الجهل كحيلة اسـتراتيجية أو كمركٍّب 

فّعال يُمكن استخدامه ألهدافهم. 

لقـد طوَّر روبرت بروكتور10مفهوم هندسـة الجهل أو التجاهليّـة )Agnotology(، فالجهل 

ليـس »انعدام المعرفة« فقط، بل هو »ُمنتَـج« يتّم صنعه وتوزيعه ألهداف معيّنة، غالباً ما تكون 

سياسية أو تجارية؛ وهو تضليٌل استراتيجّي وُممنَهج يستند إلى ثالث استراتيجيّات: بّث الخوف؛ 

إثارة الشكوك؛ صناعة الحيرة. وتوفِّر دراسة التجاهليّة إطاراً يُمكن من خالله استكشاف األشياء 

د( واألشـياء التي  التي ال يُدركها الناس عمداً، والسـعي للحفاظ على غياب الوعي )الجهل المتعمَّ

يدركهـا الناس؛ ولكْن، على الّرغم من ذلك، يعبّرون عن غياب الوعي فيها )الجهل الُمعلن(. وبناًء 

على مفاهيم مثل »فقدان الذاكرة الَهيكلّي« )Structural Amnesia( و»عدم التفكير« و»حاالت 

اإلنكار«، تشـير التجاهليّـة إلى نظريّة الجهل االجتماعـي التي تَفترِض أّن الجهل ُمنتِشـر، وأنّه 

10 Proctor, Robert. 2008. »Angotology: A Missing Term to Describe the Cultural Production of 

Ignorance )and Its Study(«. In Agnotology: The Making and Unmaking of Ignorance, edited by 

Robert Proctor and L Schiebinger, 1–33. Stanford University Press.

الِعلم هو نَوع 
من االستعارة 
للسياسة، ألّن 

عقالنّيته الظاهرّية 
تغّطي الَمصالح 

الُمتضاربة ضمنه، 
كما أّنه أبقى 

تعبيٍر عن التنمية 
والتحديث؛ وفي 
حين أّن بعض 
النتائج الِعلمّية 

استقرّت مع 
مرور الوقت، فإّن 

الكثير منها لم 
تتّم تسويته، وهذا 
هو المجال الذي 

يحفل بالكثير من 
الصراعات والجدل 

واالحتماالت



483مؤّسسة الفكــر العربـي

س
ام

لخ
ل ا

ص
لف

ا

البحوث في خدمة 
المجتمع

يتركّب اجتماعيّاً، وأنه يُمكن أن يكون مفيداً للسياسـيّين. فالجهل، من هذا المنظور، ليس »إغفاالً 

بسيطاً أو فجوة«، ولكّنه »شيء يتّم الحفاظ عليه، والتاّلعب به«11 

بعض االستنتاجات

من هذه األمثلة الثالثة، سوف أتناول خمسة استنتاجات عاّمة:

أّوالً، إّن الثقـة بالِعلـم هي أقّل ارتباطاً بالثقافة وأكثر ارتباطاً برغبة المؤّسسـات الُمجتمعية 

في تعزيز هذه الثقة أو إضعافها. ويشـير برونو التور12 إلى كَيفيّة قيام لوي باسـتور بتحريك 

المجتمع الريفي الذي أصيبت مواشـيه بالمرض. فقد اعتمد نجاحه على شـبكة كاملة من القوى 

ل التور  االقتصادية، والسياسـية، والِعلميّة التي شملت حركة الصّحة العاّمة وِمهنة الطّب. ويفصِّ

جهود باسـتور لتحريك الجمهور الفرنسـي )من المزارعين والصناعيّين والسياسـيّين، والكثير 

من المؤّسسـات الِعلميّة(. وكان هذا التحالف في غاية األهّمية في إقناع الّنخبة السياسـية بمنحه 

التمويل الاّلزِم لتطوير البَْستَرة. أّما في الوطن العربي، فإّن المعرفة الِعلميّة األساسية غائبة بين 

األفراد العاديّين، إذ إنّهم ال يعرفون الفرق بين المناخ والطقس مثالً. هذه المعرفة األساسـية هي 

شرٌط لِبناء تحالٍُف مع العموم؛ وألّن صّناع القرار يهتّمون بالرأي العاّم أكثر من الحقائق الِعلميّة، 

فمن المهّم أن نبدأ في بناء هذا الرأي.

ور المهّم للبحوث والعلوم ال يعني أبداً أنّها ُمحايدة: » الِعلم  ثانياً، إّن تسـليط الضوء على الدَّ

هو نَوع من االسـتعارة للسياسة، ألّن عقالنيّته الظاهريّة تُغطّي الَمصالِح الُمتضاِربة ضمنه، كما 

أنّـه أنقـى تعبيٍر عن التنمية والتحديـث«13. وفي حين أّن بعض النتائج الِعلميّة قد اسـتقرّت مع 

مرور الوقت، فإّن الكثير منها لم تتّم تسويته، وهذا هو المجال الذي نجد فيه الكثير من الصراع 

والجـدل واالحتمـاالت. وقد حاول التور إظهار البنـاء الُمتفاعل والتأثير الُمتبـاَدل بين المجتمع 

وحقائقه الِعلميّة14. 

وعندمـا يتعلّـق األمـر بالعلـوم االجتماعية، فـإّن الباحثين يكونـون أكثر حّريـة في تأويل 

الظواهـر. لذلك يُمكن أن تُفهم النظريّة االجتماعية ال كمجموعة من الحقائق في موضوع معيَّن، 

بل كتفسـيٍر يجعل المجتمع مفهوماً. أي أنّنا ال نُوفِّر للجمهـور الحقائق الواقعية النهائية، لكّننا 

مه كردٍّ غير مكتمٍل على األسـئلة االجتماعية المطروحة15. وينطبق  نَكشـف واقعهم الظاهر ونُقدِّ

هذا بشـكٍل خاّص على مسألٍة كمسألة الحجاب اإلسالمي للقاصرات، حيث كان الِمخيال ما- بعد 

- االسـتعماري والِعلماني حاِسـماً في الُحكم سـلباً على هذا اللِّباس في المجتمع الفرنسي. ومع 

ذلك، نَشرت البحوث االجتماعية أرقاماً وإحصاءاٍت في سياق المناقشات العاّمة الفرنسية. وقلَّلت 

هذه الحقائق من النزعة الحّسـية )Sensational( للمناقشات الّساِخنة التي استقطَبت المجتمع 

الفرنسـي. فضالً عن ذلك، ووفقاً لمايكل بوراوي )2010(، فإّن فكرة أّن ِعلم االجتماع ذهب إلى 

11 Stel, Nora. 2016. »The Agnotology of Eviction in South Lebanon’s Palestinian Gatherings: 

How Institutional Ambiguity and Deliberate Ignorance Shape Sensitive Spaces« .Antipode 48 

)5(:1400–1419.

12 Latour, Bruno. 1993. The Pasteurization of France. Harvard University Press.

13 Siino, François. 2004. Science et Pouvoir Dans La Tunisie Contemporaine. Karthala. Paris.

14 Latour, op.cit.

15 Horák, Vít. 2017. »Public Sociology and  Hermeneutics«. Critical Sociology 43 )2(:25–309.

ليس هناك من أثٍر 
ُيذكر لمحاوالت 

الجامعات العربّية 
وصل البحوث 

العلمّية بالمجتمع 
والقطاع الخاّص، 

وثّمة حاجة 
إلى التفكير في 

المؤّسسات 
الوسيطة 

كمجالس البحوث 
والجمعّيات 

العلمّية وحاِضنات 
األعمال، التي 

ينبغي أن َتربط بين 
البحوث المهنّية 

ونشرها بين 
العموم  وصاِنعي 

السياسات
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التقرير العربّي العاشر
للتنمية الثقافّية

اليسار فيما ذهب المجتمع إلى اليمين هي فكرة صحيحة،؛ إاّل أّن األكاديميّين - بما في ذلك ُعلماء 

االجتمـاع - قد يكونـون ُمحافظين جّداً. إذاً، ال يُمكـن اعتبار الباحث بالضـرورة مفّكراً عضويّاً 

بالمعنـى الغرامشـي؛ أي أن يكون مثّقفاً يعيش همـوم الفقراء والطبقة العاِملـة، فهو قد يتمثّل 

قضايا فئاٍت اجتماعيٍة أخرى بما فيها َمصالِح سـلطوية. لهذا ال يجب أن تُبنى السياسـات العاّمة 

حصراً على رأي أصحاب الِعلم، بل يجب أن تتجاوزهم لتشمل سائر الدوائر المؤثِّرة في المجتمع 

)مثل ُممثّلي الشرائح الَمعنيَّة الواسعة واألحزاب السياسية والقطاع الخاّص(. 

ثالثاً، إّن الدول العربية غير ُمهتّمة بتأسـيس سياسـاٍت قائمة على األدلّة الِعلميّة، أو إّن أكثر 

تلك الدول تختار بعض الحقائق وتتجاهل التحليالت التي تتعارض مع السياسات التي تختارها. 

وقد بيَّنت دراسـٌة حول صناعة القرار في األنظمة العربية، اسـتندت إلى حاالت األردن والجزائر 

والسـعودية والسـودان وسـورية والعراق والكويت ولبنان ومصر والمغرب واليمـن، أّن عمليّة 

سية، وبالعشوائية، وبعدم الخضوع للتشاُور أو بعدم االستجابة  صنع القرار تتّسـم بعدم المؤسَّ

للضغوط الشـعبية إاّل في الحّد األدنى، فضالً عن فقدان الِمصداقيّة 16. وفي السـياق عينه، يؤكّد 

المجلـس الوطني للبحوث الِعلميّـة، أّن الحكومة اللّبنانية تطلب عدداً أكبـر من التقارير الِعلميّة 

عندما تكون المشكلة تقنيّة، وأنّها تطلب عدداً أقّل عندما تكون المشكلة اجتماعية الطّابع. 

إّن من شـأن هـذا النقص العاّم فـي الطَّلب أن يُثبـط تفاُعل الباحثين مـع الجمهور وصّناع 

السياسـات، وأن يَحصر إنتاجهم المعرفي بالنَّوع الِمهني فقط. موقفنا هو أّن العلوم االجتماعية 

كِمهنـة، تتطلّـب بروفيـالت )profiles( متعّددة من الباحثيـن، بما في ذلك باحثي السياسـات 

واالسـتراتيجيّات الوطنية. ولن يشّكل هذا النَّوع مشكلًة إاّل إذا تجاوز عدُد باحثي السياسات عدَد 

الذيـن يُنتجون بحوثاً نقديّة وِمهنيّة، أو عندما ال تسـتند بحوث السياسـات إلى البحوث الِمهنيّة 

والنقديّة.

رابعاً، يؤّدي البحث النقدي إلى تهميش الَمسـار الِمهني لمؤلّفيه. واألسـوأ من ذلك، أنّه منذ 

بداية انتفاضات الربيع العربي، سـمعنا يوميّاً عن انتهاك الحّريات األكاديمية. وفي هذا السياق، 

حاول كثيرون حماية أنفسـهم من خالل الرقابة الذاتية، بحيث يلجأ الباحث االجتماعي العمومي 

إلى اسـتخدام تقنيّـات المتحّدث الُمضلِّل Prolocutor((، بحسـب تعريف قاموس أوكسـفورد 

للكلمـة: » اسـتخدام لغة غامضـة بهدف التضليـل«، أي اللّجوء إلى« اإلقناع لَنيـل والءات عائِمة 

تُستخَدم بنجاح اعتماداً على القدرة البالغية للتقديم والدعوة إلى أوضاٍع جديدة«17 . وهذا مدفوع 

غالباً بمزيٍج من الخوف من الدولة والسلطات الدينية. 

بهذا، يُمكن القول إّن حماية الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من هذه السلطات تتّم من خالل 

توطيد الجماعة الِعلميّة فقط. 

خامسـاً، ليس هناك مـن أثٍر يُذكر لُمحـاوالت الجامعات العربية وْصـل البحوث بالمجتمع 

والقطـاع الخـاّص. وهنـاك حاجة إلـى التفكير في المؤّسسـات الوسـيطة )مجالـس البحوث 

والجمعيّـات الِعلميّـة وحاِضنات األعمـال( التي ينبغـي أن تَربط بين البحوث الِمهنيّة ونْشـرها 

نيفين مسعد،  كيف يُصنع القرار في األنظمة العربّية: دراسة حالة األردن – الجزائر – السعوديّة – السودان –   16

سورية – العراق – الكويت – لبنان – مصر – المغرب - اليمن،  بيروت، مركز دراسات الوحدة العربيّة، 2010.

17 Stanton, Richard. 2009. »On Mayhew: The Demonization of Soft Power and Validation of the New 

Citizen«. In Public Relations and Social Theory: Key Figures and Concepts, edited by Øyvind 

Ihlen and Betteke Van Ruler. London: Routledge.

كيف ُيمكن تحفيز 
مجال النانو 

تكنولوجي والذكاء 
االصطناعّي في بلٍد 
صغير مثل لبنان أو 
الكويت أو تونس، 

إذا كان هناك 
مختّص واحد في 
كّل جامعة بحثّية، 

وإذا كانوا ال 
يتعاونون لتشكيل 
فريٍق بحثّي واحد 
قادر على تحقيق 
اختراٍق نوعّي في 

هذا المِحور الِعلمّي 
المعّقد والواعد؟
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بين العموم وصانعي السياسـات. هناك بالطبع بعـض الُمبادرات، وبخاّصة في مصر، وتونس، 

والمغرب، حيث تنتَشر حاضنات األعمال، ولكّن ذلك غير كاٍف؛ وهناك حاجة إلى بذل جهوٍد أكثر 

منهجيّة. ومن ضمن هذا السـياق،  قمُت بإنشـاء »بّوابة إلكترونيّة« للتعامل مع األثر االجتماعي 

للبحث الِعلمي اإلطار )4(.

رابعاً. التحّديات: الكتلة الَحرِجة والتشّتت

تُواِجه األوسـاط الِعلميّة تحّديات كثيرة، لكّننا سنتوقّف هنا على تحّديَيْن رئيَسيْن ُهما الكتلة 

الَحرِجة، وتشـتُّت الباحثين. بالنسـبة إلى التحّدي األّول، فقد أثار كثيٌر من الباحثين )على سبيل 

المثـال Mouton and Waast 2009(18 قضيّة عدم وجود »كتلة َحرِجة« )Critical Mass( في 

بعـض الحقول الِعلميّة. وقد تّم توثيق تركيز إنتاج المعرفة بشـكٍل جيّد في معظم البلدان، حيث 

يُنتـج عدٌد صغير من المؤّسسـات والعلماء الجزَء األكبر من النتائج فـي معظم األنظمة الِعلميّة. 

م بعض الباحثين تحليالً أكثر دقّة )على مستوى المؤّسسة أو االختصاص أو الموضوع(،  وقد قدَّ

وظهر أنّه في بلداٍن ذات حجٍم بحثّي وسط، مثل المغرب واألردن، وحتّى في المؤّسسات الرائدة، 

هنـاك مـا ال يزيد علـى 20 قطاعاً بحثيّـاً ناجحاً، وأنّه داخـل كّل من هذه المؤّسسـات ثّمة ما ال 

يزيد على عشـرة باحثين نشـطين جّداً، و20 من الُمسـاهمين من فترة إلـى أخرى19 وال يتعاون 

هـؤالء الباحثون في كثير من األحيان مع زمالئهم من خارج المؤّسسـة الخاّصة بهم )باسـتثناء 

المتعاونيـن الدوليّيـن(. وقد ترتّب عن ذلـك  أّن نوعيّة البحوث الوطنية ال تزال هّشـة، وبالتالي 

قد تكون هناك مشـكالت في ما يتعلّق بالنَّسـخ غير القانوني، وعدم احتـرام المبادئ األخالقية 

والنزاهة الِعلميّة، وتحديث أساليب البحث والقدرات والموضوعات وتجديدها.

أّما التحّدي الثاني فهو التشـتّت والتشـرُذم، والذي من شأنه أن يؤّدي إلى أنواع مختلفة من 

تجزئـة الجماعـة الِعلميّة وهدر القدرات الِعلميّة. فكيف يُمكـن تحفيز مجال النانو – تكنولوجي 

والـذكاء الصناعي في بلٍد صغير مثل لبنـان أو الكويت أو تونس، إذا كان هناك متخّصٌص واحٌد 

في كّل جامعة بحثيّة، وإذا كانوا ال يتعاونون لتشكيل فريٍق بحثّي واحٍد قادر على تحقيق اختراٍق 

د والواعد؟ وعندما نفّكر في العلـوم االجتماعية، يَظهر أّن  نَوعـي في هذا الِمحور الِعلمـي الُمعقَّ

18 Mouton, Johann, and Roland Waast. 2009. »Comparative Study on National Research Systems: 

Findings and Lessons.« In Higher Education, Research and Innovation: Changing Dynamics, 

edited by V. Lynn Meek, Ulrich Teicher, and Marie-Louise Kearney, 69–147. Paris: UNESCO. 

http://firgoa.usc.es/drupal/files/UNESCO_Research_and_Innovation.pdf#page=152.

19 Kleiche, Mina, and Roland Waast, eds. 2008. Le Maroc Scientifique. Paris: Publisud.

على مستوى 
العلوم االجتماعّية، 

غالبًا ما تنتج 
جامعاتنا نخبًا 
معزولة داخل 

الدولة، ال تجتمع، 
ونادرًا ما يتحّدث 

بعضها إلى بعض، 
والنتيجة نخبة، 
إّما َتنشر عالمّيًا 
وتندثر محلّياً، أو 
نخبة َتنشر محلّيًا 

وتندثر عالمّيًا

يَهدف بسيسر إلى انشاء أرشيٍف مفتوح لمحتوى َدورة الحياة الكاملة للبحث الِعلمّي، بما في ذلك نْقل المعرفة 

واألنشـطة البحثيّة المتعلّقة بالسياسـات العاّمة ونْشـر المعرفة للعموم. يسـتهدف البحث العالَم العربّي أو 

البحوث المنفذة في أرجائه. تعتمد هذه البّوابة على الباحثين إلدخال توصيف لمشاريعهم البحثيّة وُمخرجات 

أثرهـا االجتماعـّي. والمقصـود بـ »االجتماعـّي« المعنـى الفضفاض الذي يشـمل االقتصادّي، والسياسـّي، 

والثقافـّي، والفكـرّي. ويُمكن لكّل الِفئات الَمعنيَّة )أي الباحث، المؤّسسـات الُمسـتهَدفة مـن البحث الِعلمّي، 

./http://uni.mocloud.co صانعي السياسات، الجمهور، الجهات التمويليّة...إلخ( استخدام محرِّك البحث

البّوابة اإللكترونّية حول األثر االجتماعّي للبحث الِعلمّي
البحث حول العالَم العربّي وفيه )بسيسر( إطار رقم 4
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الجامعـات غالبـاً ما تُنتج نُخباً معزولـة داخل الدولة، ال تجتمع، ونادراً مـا  تتحّدت مع بعضها؛ 

والنتيجـة إّما »نخبة تَنشـر عالَميّاً وتندثر محلّياً«، أو » نُخبة تَنشـر محلّياً وتندثـر عالَميّاً«. من 

المجدي في الخالصة التأكيد على األهّمية الُمطلقة لحواٍر دائم، ولِبناء صالٍت ِمهنيّة بين مكّونات 

الُمجتمـع الِعلمي العربي على الصعيد الوطني واإلقليمي، وفي كّل المحاور الِعلميّة واالجتماعية 

ومتعـّددة االختصاصات. كمـا أّن برامج الترجمة العاِبرة للثقافات والتجسـير بين المسـتويَين 

المحلّـي والعالَمي، من شـأنها أن  تحـوِّل الُمنتَج البحثي االجتماعي كَونيّـاً، وجْعله وثيق الصلة 

بالمجتمع المحلّي وتطلّعاته.
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دورها ليس خيارًا أو ترفًا

المرأة العربّية في المشهد العلمّي والتكنولوجّي

د. فاديا كيوان
أستاذة العلوم السياسيّة في جامعة القديس يوسف - لبنان

يشّكل الوقوف على واقع المرأة العربيّة في َمجال الِعلم والتكنولوجيا في العقَدين األخيَرين 

ـراً مزدوج الدالالت. فقد شـهد نقلة نَوعيّة ليسـت ُمنفِصلة عن مجمل التحّوالت االجتماعية  مؤشِّ

التي شـهدها ويشهدها العالَم العربي بالتزامن مع التحّوالت االجتماعية الَكونية. كما أّن االهتمام 

بمجالَـي العلـوم والتكنولوجيـا هو دليل على وعٍي فكـري وثقافي، وعلى انخـراط المجتمعات 

العربية في الحركة العالَمية لالكتشافات واالبتكار في هَذين المجالَين. 

أّما وإّن البحث يتناول المرأة العربية والعلوم والتكنولوجيا، فإنّه يفتح الباب واسـعاً لتناُول 

واقـع المرأة العربية فـي هذه الورقة، واإلضاءة على ما تُجاِبه مـن تحّديات لتمكينها في التربية 

والتعليـم، وفي المجـاالت الِعلميّة، وفُرص العمل الُمتاحة، وموقعها وأثـره في المنظومة العاّمة 

للتكنولوجيا واالبتكار. 

تبيِّن دراسـات النَّوع االجتماعي أّن المؤّشـرات الكّمية ال تكفي أبـداً لمعرفة واقع الحال، ألّن 

هنـاك خلالً باألسـاس بين البنين والبنات في االلتحاق الَمدرسـي وفي الخـروج من واقع األّمية؛ 

وهنـاك أيضاً تأثيٌر واسـع للبنى الذهنية التقليدية على إدراك المـرأة والرجل لألدوار االجتماعية 

لكال الجنَسـين. كما أّن هناك تَفاوتاً بين الدول العربية في مجالَي االنخراط بالتعليم، وفي مجال 

محو األّمية أو تقلّص عدد األّميات بين النساء ونسبهّن.

وأمام هذا الواقع، يبدو موضوع البحث في نسـبة مشـاركة المرأة العربية في مجالَي العلوم 

والتكنولوجيا، أشبه بَمن يبحث عن سترة من الفرو قبل أن ينتعل حذاء. 

مع ذلك، سنسـعى لرصـد التطّور الحاِصـل في مجال ُمشـاَركة المرأة العربيـة في مجالَي 

الِعلم والتكنولوجيا خالل العقَدين األخيَرين، باالسـتناد إلى األرقام والِنسـب على مدى العقَدين 

األخيَريـن، ومن ثّم سـنحاول الوقوف على أهّم التحّديات والعوامل التي قـد تكون أثَّرت إيجاباً، 

وتلك التي أثَّرت سلباً في تفعيل هذه الُمشاركة.

أّوالً: التعليم ومعضلة األّمية

عانى العالَم العربي من نِسب ُمقلقة من األّمية ومن التفاوت في االلتحاق المدرسي بين البنين 

والبنات. فقد نََشـر موقعArab development portal 1 أّن تحّديات عّدة ما زالت تُواِجه العالَم 

العربي في مجال التفاوت في نِسـب األّمية ونِسـب االلتحاق الَمدرسـي بين البنين والبنات. وهو 

1 Rema Nair Balasundaram, «Gender And Education in the Arab region: primary education and 

adult literacy», Arab Development Portal.com, part 1. 
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يَذكر أّن 60 % من األطفال الذين كانوا في سّن الدراسة وخارج الَمدارس في العام 2006، كانوا 

من الفتيات، وأّن 53  % منهم لم يكونوا يتوقّعون االلتحاق بالمدرسة، بينما كانت نسبة الفتيان 

في الحالة نفسها بحدود 39 2%.

ويضيـف الموقع أّن التفاوت نفسـه يظهر في تعليم الِكبار، حيث كشـَف هـذا القطاع في العام 

2005 عن تفاوٍت كبيٍر بلغت نسبته 75 %. ويفيد الموقع كذلك أّن من بين 47,6 مليون ُمواطن راشد 

كانوا يفتقدون إلى المهارات األساسية للتعليم االبتدائي في حدود العام 2011، ثّمة 66 % نساء.

وفي العام 2011، كانت كلٌّ من مصر والمغرب تحتّل نسـبة 54 % من أّمية الراشـدين. هذا 

فضالً عن أّن دوالً أخرى هي الجزائر، والعراق، والَمملكة العربية السعودية، والسودان، وسورية، 

واليمـن، تُواِجه كلٌّ منها تحّدي تجاُوز المليونَي راشـد أّمي. أّما فـي األردن، وليبيا، وموريتانيا، 

وفلسطين، وسويا، وتونس، واليمن، فإّن 70 % من األّميين ُهم من النساء. وفي المغرب، واليَمن، 

كانت نسبة النساء المتعلّمات إلى الرجال المتعلّمين دون الثلثَين3. 

ويعانـي العالَـم العربي كذلك من تفاوٍت في نِسـب االلتحاق المدرسـي بيـن دولة وأخرى. 

والحديـث عن المتوّسـط العاّم يخفـي تفاوتات كبيرة تجـب ُمعالجتها، على الّرغـم من التطّور 

الاّلفت الذي تحقَّق خالل عقَدين من الزمن. كما تُواِجه الدول العربية مشكلة جودة التعليم. وقد 

بذلـت هذه الدول جهوداً خاّصـة في هذا المجال، لكّن االختبارات التي أجرتها مؤّسسـات دولية 

متخّصصة بتقييم الجودة أظهرَت نتائج ُمقلقة. 

أّما مجال استخدام تقنيّات المعلومات الحديثة في التعليم، فيشكِّل تحّدياً في الُدول العربية، 

ذلك أّن أعداداً كبيرة من التالمذة والشـباب يتعرّفون إلى التقنيّات الحديثة للمعلومات والتواصل 

من خالل وسـائل التواصل االجتماعي، أي خارج إطار المدرسـة، وخارج سـياق َمناهج التربية 

والتعليم.

من جهة أخرى، تُعاني الطالِبات عموماً من مقاَومة ثقافية حقيقيّة لهّن، بخاّصة في األوساط 

الشـعبية والريفية، حيث يظهر ذلـك في اتّجاه الفتيات عموماً نحـو االختصاصات األدبية، فيما 

يتّجـه الفتيان بنسـٍب أعلى بكثيـر نحو االختصاصـات الِعلميّة والتكنولوجيّـة. وعلى الّرغم من 

ذلك، يتبيّن من ُمقارَنة الِنسـب بين عقَدين من الزمن أّن هناك تحّسـناً في نِسـب الفتيات اللّواتي 

يتّجهن نحو االختصاصات الِعلميّة والتكنولوجية. لكْن، ال بّد من اإلشـارة إلى أنّه على المسـتوى 

العالَمي، تشكِّل النساء اللّواتي يعملن في مجال البحث الِعلمّي 28 % من مجمل الباحثين 4نسبة 

متوّسطة تشمل المناطق كافّة في العالَم، وتدّل على أّن مسألة بلوغ المساواة أو الَشراكة الكاملة 

والمتساوية بين المرأة والرجل في هذا المجال، هي مسألة عالَمية وليست عربية حصراً.

ثانياً: التحّديات الرئيسية لتمكين المرأة

يتناول هذا القسم أبرز التحّديات التي تعيق تمكين المرأة العربية في مجاالت التربية واالبتكار 

وتوافـر فُـرص العمل، فضالً عّما واَجهت من معّوقات اجتماعية خـالل العقَدين الُمنصرَمين في 

سياق نضالها نحو المساواة الجندريّة.

المرجع السابق نفسه.  2

المرجع السابق نفسه.  3

4 Cracking the Code: Girls’ and women education in science, technology, engineering and 

mathematics ( STEM), Unesco, 2017, Forward of Irina Bokova.

يبدو واقع المرأة 
العربّية ُمتحرّكًا 

على نحٍو إيجابّي 
في اّتجاه رْدم 
الفجوة بين 

الجنَسين في مجال 
العلوم الصّحية 

وعلوم التكنولوجيا 
والرياضّيات، إاّل 
أّن االّتجاه نحو 

العلوم البيولوجّية 
والطّبية، ما 

زال األقوى لدى 
الطالِبات العربّيات 

على سواه من 
اختصاصاٍت ِعلمّية
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التحّدي األّول: بلوغ المساواة بين الجنَسين في االلتحاق الَمدرسّي 

يُظهر مؤّشـر الُمناَصفة بين الجنَسين تقلُّص الفارق بنسـبة 7 نقاط، أي من95 % إلى 88 5% 

ومع ذلك تُعتبَر المنطقة العربية من الَمناِطق األبعد عن تحقيق المسـاواة بين الجنَسين. لكّن مؤّشر 

الُمناَصفة نفسـه يبيِّن أّن الفتيات، وإن كّن في موقع متأّخر نسـبيّاً عند االلتحاق المدرسـي، لديهّن 

فرص أوسع من الفتيان في بلوغ نهاية المرحلة االبتدائية بنجاح. ويُمكن تفسير هذه الُمفارَقة بالنَّزعة 

الغالِبة لدى الفتيات إلى االجتهاد، وذلك مقابل النزعة الغالِبة إلى التسرّب الَمدرسي لدى الفتيان.

وبالمناسـبة، يبـدو أّن المرأة العربية حقَّقت تقّدماً في نِسـب الُمعلّمين، )وهو أحد مؤّشـرات 

التقّدم نحو الُمناَصفة(، حيث ارتفعت نسبة المعلمات من 39 % في العام 1999 إلى ما يزيد على 

نصف المعلّمين في العام2013 6. لكّن هذا المؤّشر بقي متدنّياً في دول عّدة منها اليمن وجيبوتي 

)24 % و27 %(، والسـيّما أّن الفجـوة في مجال الُمناَصفة بين الجنَسـين فـي هاتَين الدولتَين ال 

زالت كبيرة. وبالتالي، يُمكن االستنتاج أّن من شأن ارتفاع نِسب المعلِّمات التأثير إيجاباً على التحاق 

البنات بالمدرسة والسعي إلى النجاح، ألّن المعلّمة هي بمثابة القدوة والنموذج الِمعياري للفتاة.

التحّدي الثاني: القضاء على األّمية

فـي ضـوء أعداد األميّين ونِسـبهم في الدول العربية، وبخاّصة النسـاء، تغـدو ُمعالَجة هذه 

الظاهرة ضرورة ملّحة في سـياق حْشـد الطّاقات اإلنسـانية العربية الكاملة في عمليّة النهوض 

بالعالَـم العربـي وتحقيق نمـّوه وازدهاره مـن جهة، وكذلك في سـياق الحّل الُمسـتدام لتَنمية 

الطّاقات اإلنسـانية العربية من جهة ثانية. وقد أثبتت الدراسـات االجتماعية حول تعليم المرأة، 

أّن هذا التعليم ال ينعكس إيجاباً على حياتها الشـخصيّة وعلى إسـهامها في اإلنتاج القومي وفي 

إثراء مجتمعها فحسـب، بل )...( يشـكِّل عامالً مؤثِّراً عبر األجيال وهو مفتاٌح للتنمية االجتماعية 

ولتمكين المرأة )...(7.

وقد شـهدت الحقبـة بيـن 1999 و2015 جهـوداً خاّصة لتعليـم الِكبار، وركّـزت البرامج 

صة للنساء على أولويّة التعليم ألنّه مفتاح المساواة في الَميادين األخرى. المخصَّ

التحّدي الثالث: بلوغ المساواة في االتّجاهات الِعلمّية

يشير المشـهد العالَمي التقليدي إلى أّن العلوم والتكنولوجيا والَهندسة والرياضيّات اعتُبرَت 

تقليديّـاً حقـوالً ذكورية، في الوقت الذي بات فيه تعليم هـذه االختصاصات مفتاحاً للدخول إلى 

أهّم َميادين العمل. وتتّصل ُمقاَربة هذه المسألة ُمباشرة بأهداف التنمية الُمستدامة8 ، وبالهدفَين 

ـص للتنمية الُمسـتدامة10(  )جـودة التعليـم أو التعليـم النَّوعـي9 والتعليم الُمسـتمّر أو المخصَّ

و)المساواة بين الجنَسين11(، على وجه الخصوص. 

5 Reduced gender parity up the Education ladder – Part II,Arab Development Portal.com – op.cit. 

6 Education For All, regional over view, Arab states monitoring report 2015, )EFA(,page 9.

7 «Excerpts from the Dakar Framework for Action. Education for All : Meeting our collective 
commitments», adopted at the world Education Forum, Dakar, Senegal, April 2000, pp. 16-17.

الهدف 4 من أهداف التنمية املُستداَمة: « ضامن التعليم الجيّد املُنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى   8
للجميع».   الحياة 

وهو الهدف رقم 4 . 1 من أجندة التنمية املُستداَمة لعام 2030.   9

وهو الهدف رقم 7.4 من أجندة التنمية امُلستداَمة لعام 2030.    10

وهو الهدف رقم 4 . 5 من أجندة التنمية امُلستدامة لعام 2030 .   11

فيما نرى بعض 
الدول العربّية 

ُتضاعف جهودها 
لزيادة ِنسب النساء 

في مجال العلوم 
والتكنولوجيا، 

وُتصيب هدفها، 
نرى دواًل أخرى 

تضطّر للعوده إلى 
ُمعاَلجة مشكلة 
األمّية الناشئة 
بسبب الحروب 

والنزوح والتهجير
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فمعلوم أّن هناك فجوًة بين الجنَسين في مجال االتّجاهات التعليمية، وبخاّصة بين االختصاصات 

الِعلميّـة واألدبية واإلنسـانية. لكّن الاّلفت هـو أّن الجهود المبذولة على الصعيـد العالَمي أّدت إلى 

 Cracking theتراُجـع حجـم هذه الفجوة لكْن من دون إخفائها بالكامل. وهذا مـا يفيد به تقرير

code  12؛ إذ على الّرغم من التقّدم الُمحَرز في العقود األخيرة، ال زال التفاوت بين الجنَسـين قائماً 

فـي مجال التعليـم وفي االتّجاهات التعليمية كافّـة. وفيما تبدأ الفروقات بين الجنَسـين بالظهور 

منذ مراحل التعليم األولى، تزداد الفروقات في التوّجهات كلّما ارتفع مسـتوى التعليم. فيبدو وكأّن 

البنـات يَفقـدن االهتمام بالمواد الِعلميّـة مع التقّدم بالعمر. وهذا األمر يعـود، وإلى حدٍّ كبير، إلى 

ور، أُنِجزت  األدوار االجتماعية لِكال الجنَسـين وما يرافقها من ُصوٍر نمطيّـة. في ُمواَجهة هذه الصُّ

دراسـات عّدة في العلوم البيولوجية13، بما فيها علوم بنية الدماغ وتطّورها، والوراثة، واألعصاب، 

والهرمون، فتبيَّن أّن التفاوت غير ناتج عن أيٍّ من العوامل الفيزيولوجية أو البنيوية لدى الرجل أو 

المرأة. كما تبيَّن أّن الَمهارات اللّغوية والَمكانية تتقاطع مع مهاراٍت في الرياضيّات، وأنّها تنمو عبر 

الُممارَسة، بصرف النَّظر عن الِجنس، وبخاّصة في مراحل الحياة األولى.

لكن في خالل البحث عن أسـباب إضافيّة للتفاوت وازدياد نسبته مع الوقت، تّم رْصد ظاهرة 

ور النمطيّة  التمييز من جانب بعض األسـاتذة خالل تقييم أداء الطالبات14. ويبـدو أيضاً أّن الصُّ

واألحكام الُمسـبقة التي ترافقها، تسكن وجدان الفتيات والطالِبات وليس البيئة االجتماعية التي 

يَنشأن فيها فقط.

وعلى الّرغم من ذلك كلّه، لوحظ في العقَدين األخيَرين تبّدٌل في المشـهد لدى الطاّلب العرب 

من الجنَسـين، مـا عكس ديناميّة جديدة. ففي البحرين مثالً تشـكِّل الطالِبات نسـبة 86 % من 

مجمل الطاّلب الُمسـّجلين في العلـوم الطبّية واإلحصاء والرياضيّات ُمقارنًة بنسـبة 16 % في 

دولة شـاطئ العاج. فالواضح أنّه مع ارتفاع نِسـب االلتحاق بالمدارس والجامعات، بدأت أعداد 

الفتيـات الملتحقـات بالمجاالت الِعلميّـة باالرتفاع. ويحتاج هذا االتّجاه إلـى تكريس لكي يغدو 

ثابتة يُمكن البناء عليها.

التحّدي الرابع: اختيار االختصاصات الِعلمّية والتكنولوجّية

يؤكّد تقرير Cracking the code أّن أعداد النسـاء ال زالت قليلة في مجال تقنيّات التواصل 

ع مع حلول العـام 2020، أن تُصبـح الوظائف المتَِّصلـة بالعلوم  واالتّصـال، فيمـا من المتوقَـّ

والتكنولوجيا مرتبطة، وبنسبة 98 %، بإتقان استعمال تقنيات االتّصال والتواصل الحديثة15. 

علـى العموم، يبـدو واقع المرأة العربية متحرّكاً على نحو إيجابي في اتّجاه رْدم الفجوة بين 

الجنَسـين، في مجال العلوم الصّحية وعلوم التكنولوجيا والرياضيّات. إاّل أّن االتّجاه نحو العلوم 

البيولوجيـة والطبّية ما زال أقوى لدى الطالِبات العربيّات مـن االتّجاه نحو العلوم التكنولوجية 

والرياضيات. أّما عن بعض المؤّشرات اإليجابية التي تظهر في هذه الدولة العربية أو تلك، وفي 

فتـرات قصيـرة، فال يُمكن تفسـيرها على أنّها انقالٌب في السـلوكيّات؛ ذلك أنّها ال تشـمل الدول 

12 Cracking the code, Girls’ and women’s education in science, technology, engineering and mathematics 

)STEM(. op.cit.

13 Ibid.p.41.

14 Ibid.p.20.

15 Ibid., pp.11,20, 23,36.

يشير الَمشهد 
العاَلمّي التقليدّي 

إلى أّن العلوم 
والتكنولوجيا 

والهندسة 
والرياضّيات 

اعُتبرت تقليدّيًا 
حقواًل ذكورّية، 
في الوقت الذي 
بات فيه تعليم 

هذه االختصاصات 
ُمفتاحًا للدخول 
إلى أهّم َميادين 
العمل، وتّتصل 

المسألة ُمباشرًة 
بأهداف التنمية 

الُمستداَمة
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دة ال يُنِبئ بتغيٍّر ُمسـتدام في السـلوكيّات  العربيّة كافّة، كما أّن قصورها على فترات زمنيّة محدَّ

االجتماعية العاّمة أو في الذهنيّات. 

فمـا هـي العوامل التـي تؤثِّر إيجاباً فـي اختيار الفتيـات لالختصاصـات الجامعّية 

الِعلمّية والتكنولوجّية؟  

فـي الواقع هناك تداخـل بين عوامل عّدة. على المسـتوى األّول، ثّمة اعتبارات شـخصية، 

كالمهـارات الُمتفاوتة بين االفراد، بصـرف النَّظر عن االعتبارات المتّصلـة بالنَّوع االجتماعي16، 

فضالً عن عوامل نفسية تشمل الدوافع والحوافز والفعاليّة لدى األفراد. 

وعلى المسـتوى الثاني، ثّمـة اعتبارات عائلية مثـل قناعات األهل وتوقّعاتهـم وتمّنياتهم 

ألبنائهـم وبناتهم، إلى جانب العوامل االقتصادية واالجتماعيـة، وأبرزها الطبقة االجتماعية التي 

ينتمي إليها األهل ومستوى تعليمهم.

أّما على المسـتوى الثالث، فهناك عوامل تتعلّق بالبيئة المدرسـيّة والتعليميّة، وهي تشمل 

خصائص األسـاتذة والخبرة، والُمعتقدات، والَمناهج التعليميّة والُكتب المدرسـية. فقد تمَّ رْصد 

ُممارسـات لدى بعض األساتذة تعكس قناعات بأن هناك فوارق بين الجنَسين، إذ كانوا يعاملون 

الفتيات معاملًة دونيّة سـواء في ُمخاطبتهّن، أم في إظهار ضعف الثقة بهّن، وفي تقييم أدائهّن 

تقييماً قاسياً وسلبيّاً؛ وهو ما يثني الفتاة عن الُمواظَبة واالجتهاد.

إّن التفـاوت الظاهر بين المناطق في العالَـم وبين الدول، فضالً عن التقلّبات في االتّجاهات، 

حتّى بين الدول العربية نفسها، إنّما يدّل على عدم وجود خصائص ثابتة لكلٍّ من المرأة والرجل، 

ألّن العقل البشـري قابٌل للتطـّور، وألّن هذا التطّور هو نِتاج الواقـع الموضوعي وتراكُم الخبرة 

والتجربة لدى الفرد كما لدى الجماعة.

وال بّد من اإلشـارة إلـى أّن اختيار المجـاالت الِعلميّة للتخّصص، يخضـع لُمباريات دخول 

م إلى المباراة حيث يتّم امتحان قدراتها، فيما كّل شـيء  صعبة وتنافُسـيّة. فنـرى الطالبة تتقدَّ

تقريباً، والسـيّما التقليد والتقيّد بما هو مألوف، يُسهم في ثْنيها عن ذلك، وفي تقويض فرصها 

في النجاح.

التحّدي الخامس: المساواة في ُفرص العمل الِعلمّي والتكنولوجّي

ليس هناك من شـّك في أّن التفاوت في فُرص التعليم وفي االتّجاهات التعليميّة من شـأنه أن 

يؤثِّر في فُرص العمل الُمتاحة أمام المرأة العربية وأن يقلِّص مروحة المجاالت التي باستطاعتها 

العمل فيها وإنجاز مسارات مهنيّة شيّقة.

تجدر اإلشارة، وفي ظّل عدم التطّور الكافي للذهنيّات في المجتمعات العربية، إلى صعوبات 

خاّصة تواِجه المرأة العربية. وكونها تعي هذه الصعوبات، تلجأ المرأة إلى خيارات مهنية أو إلى 

دراسـة جامعية ال تستوِجب مسـاراً طويالً. ويحاول المجتمع في الغالب ثني المرأة عن محاولة 

التوفيـق بيـن طموحها ومتطلّباتها الِعلميّة والمهنيّة بدل تسـهيل األمر عليهـا عبر إعادة توزيع 

األدوار فـي االسـرة كي ال تكون هـذه األدوار ُمناطة بهـا بالكامل. هذا مع ضـرورة التذكير بأّن 

المجتمعات العربيّة ال تزال تُقاِوم تغيير هذه الصورة النمطية لألدوار الجندريّة. 

قامت منظّمة اإلسـكوا في مرحلة سـابقة بسلسـلة دراسـات ميدانية تناولت األدوار األسرية 

16 Ibid, p.40.

ِنسبة النساء 
العامالت عاَلمّيًا 

تراَجعت بين 1995 
و2015 من 52.4 
% إلى 49.6 %، 

لكّن ِنسب الرجال 
العاملين تراجعت 
أيضًا من 79.9 % 
إلى76.1 % في 
الفترة نفسها، 

بالنَّظر إلى األزمات 
االقتصادّية 

والتغّيرات الحاِصلة 
في نوعّية 

العمل والحاجة 
الُمتصاعدة إلى 
خبرات محّددة
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فـي العالَم العربي ومدى تطّورها من بلٍد عربي إلى آخـر، ومن بيئة اجتماعية إلى أخرى17. وقد 

اسـتنتجت أغلبيّة الدراسـات أّن هناك غلبة لـألدوار االجتماعية التقليدية لكال الجنَسـين. وأقرّت 

الدراسـة بأنّـه ... «مـا يزال كثير من النسـاء يؤّديـن أدواراً تقليدية نسـبيّاً، ويفترض أن يحدث 

تغييرات في المنزل وفي توزّع األعمال المنزلية على نحو أكثر إنصافاً عندما تشغل المرأة مواقع 

خارج المنزل تختلف تماماً عن أدوارها التقليديّة...»18. وبنتيجة ذلك، فإّن اندفاع الطالبة الشـابّة 

الختيار اختصاٍص جامعي علمي يَسـتوجب وقتاً أطول، وبْذل طاقاٍت خاّصة، ويفتح أمامها باب 

العمل خارج األسـرة، يوحـي لها أّن عليها التضحيـة بالحياة الخاّصة الشـخصيّة، وأّن عليها أن 

تُناِضل لتحصل على تقبّل العائلة والمجتمع لخياراتها. 

وبالفعـل، إذا بقيت األدوار االجتماعية لكال الجنَسـين على ما هي عليه، وإذا بقي الزوج مثل 

«ضيف الشـرف في البيت»، فسـتكون الزوجة العاِملـة في اختصاٍص مهّم ويَسـتوِجب جهوداً 

خاّصة، مسؤولة عن شؤون الداخل وعن متطلّبات مهنتها خارج البيت في الوقت نفسه. وهذا ما 

يتجاوز قدرتها على االحتمال، ويشكِّل ظالمة وضغوطاً نفسية عليها غير ُمبرَّرة.

وربّمـا وجـب التذكير بالهـدف رقم 8 من أهـداف التنمية الُمسـتدامة التـي أصدرتها األُمم 

المتّحـدة، والذي ينّص على إنجـاز التوظيف الكامل والُمنِتج والاّلئق للنسـاء والرجال... وكذلك 

خطّة عمل مؤتمر بيجين19 التي دعت للعمل على إلغاء كّل أشكال التمييز بين الجنَسين في قطاع 

العمل.

أين المجتمعات العربّية من تحقيق هذا الهدف؟

إّن موضوع توسـيع ُمشـاَركة المرأة العربية في عمٍل ُمنتج اقتصاديّاً وتحقيق المساواة بين 

الجنَسـين في هـذا المجال يعكس هواجس عّدة فـي آن واحد: هاجس حشـد الطّاقات الوطنية، 

وزيـادة اإلنتـاج القومي، واسـتفادة المجتمع من كّل طاقـات أبنائه وبناتـه، وليس نصف هذه 

الطّاقات فقط. كذلك هناك هاجس اإلقرار بحّق المرأة في العمل والتحّرر االقتصادي بدل التبعيّة، 

وتوفيـر الُفرص لها لتحقيق ذاتهـا في المجال الذي ترغب فيه وتراه ُمناسـباً لها. ومن المعلوم 

أّن لدى النسـاء، وهّن نصف المجتمع ونصف الكتلة السّكانية ونصف المواطنين ونصف الكتلة 

الناخبة، مروحًة واسـعة من الطّاقات واإلمكانـات والَمهارات. وبالطبع فإّن إيجاد فُرص لإلفراج 

عن هذه الطّاقات والمهارات وتشجيع المرأة على تحقيق ذاتها هو مسؤولية ُمجتمعية، تتوزَّع بين 

األهل والمربّين والمعلّمين واألسـاتذة ورجال الدين وقادة الرأي في المجتمع وصانعي القرارات 

العاّمة وراسـمي السياسـات. وتشـير األرقام واإلحصاءات إلى أّن نسبة النسـاء العامالت عالَميّاً 

تراجعـت بين 1995 و2015 من 52,4 % إلى 49,6 %. لكّن  نِسـب الرجال العاملين تراجعت 

أيضـاً من79.9 % إلى 76,1 % في الفترة نفسـها، بالنَّظر إلى األزمـات االقتصادية والتغييرات 

دة. أّما في الدول العربية، فإّن  الحاِصلـة في نَوعيّة العمل والحاجة الُمتصاِعدة إلى خبـرات محدَّ

الفجوة أصبحت أكثر حّدة في العقَدين األخيَرين )من 4,6 % إلى 2,3 %(.

الشراكة في األسرة العربّية، سلسلة دراسات عن المرأة العربيّة والتنمية-31-، اإلسكوا، 2001، دراسة حالة لبنان،   17

صفحة 55، دراسة حالة اليمن، صفحة 118، دراسة حالة العراق، صفحة 96.

المرجع السابق نفسه، ص9.  18

19 Beijing platform of action, women and the economy diagnosis, strategic objective F.5, «eliminate 

occupational segregation and all forms of employment discrimination. Actions to be taken».

ال بّد من اإلشارة 
إلى أّن األرقام، أّي 
أرقام، ال تعكس 
بالضرورة صورة 

صحيحة عن ِنسبة 
ُمشاركة المرأة 
في العمل، ألّن 
هناك قطاَعين 

توجد فيهما المرأة 
بامتياز ُهما: 

العمل في القطاع 
الهامشّي، والعمل 
المنزلّي، أي عملها 

كرّبة أسرة 
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وال بـّد من اإلشـارة إلى أّن األرقـام، أّي أرقام، ال تعكس بالضرورة صورة صحيحة عن نسـبة 

ُمشـاَركة المرأة في العمل ألّن هناك قطاَعين تتواجد فيهما المرأة بامتياز، وهما العمل في القطاع 

الهامشـي والعمل المنزلي، أي عملها كربّة أسـرة20. لكّن مشاركتها في هَذين القطاَعين ال تُحتسب 

ر باألرقام.  فصحيح أّن المرأة تعمل في بيتها لنفسـها وألطفالها، لكّن هذا العمل  رسـميّاً، وال تقدَّ

يأخذ كامل وقتها من دون أن تتقاضى أجراً، ومن دون أن تستفيد من أّي تقديمات اجتماعية إاّل من 

خالل زوجها أو أحد أوالدها. وفيما تقترب نسبة البطالة عند الرجال في الدول العربية من المتوّسط 

العالَمي، فإّن بطالة المرأة في الدول العربية تفوق مستواها لدى الرجال بثالثة أضعاف21. 

والاّلفت أيضاً هو أنّه في مقابل التقّدم الملحوظ في ُمشـاَركة المرأة في اختصاصات العلوم 

لين في هذه المجاالت في الكويت  والتكنولوجيا في بعض الدول العربية، حيث 70 % من المسجَّ

وقطر واإلمارات العربية المتّحدة ُهّن من الطالبات اإلناث22، نجد في المقابل أّن 12 % فقط من 

العاملين في مجال العلوم والبحث الِعلمّي هّن من النساء. والظاهرة نفسها تتكّرر في المغرب23، 

حيث ال تترافق عمليّة االنخراط الواسع في االختصاصات الِعلميّة مع تشريعات أو حوافز تضمن 

الوصول إلى فرص عمل متسـاوية بين الجنَسين. وفي السعودية، فإّن 57 % من الخّريجين في 

العلوم ُهم من النساء لكّنهّن يشّكلن 16 % فقط من ُمجمل العاملين24.

التحّدي السادس: موقع المرأة في المنظومة العربّية للبحث الِعلمّي 

يسـتهوي الباحـث االجتماعي االنطالق فـي تحليل واقع المـرأة في مجال البحـث الِعلمّي، 

والسـيّما في االختصاصات التكنولوجية وفي الرياضيات والهندسـة. لكْن يجدر بنا التوقّف قبل 

ذلـك عند موقـع البحث الِعلمّي وتمويله قبل الدخول في الَمسـائل التفصيلية؛ حيث يشـي واقع 

البحث الِعلمّي في الدول العربية بأنّه ال زال ثانويّاً وذلك ألكثر من سـبب؛ فال زالت حّصة البحث 

الِعلمّي ضعيفة في إطار تقييم أداء األساتذة الجامعيّين في أغلبيّة الجامعات العربية وفي ُمعظم 

الـدول العربيـة. واألسـاتذة العرب عموماً ُهم في حيـرة من أمرهم لجهة لغة البحـث، أهي اللّغة 

العربية أم اإلنكليزية؟ أم أّي لغة َدولية أخرى؟ فإذا اعتمد األسـتاذ الباحث اللّغة العربية، بهدف 

تعميم النفع من ِعلمه وإنتاجه الجديد، ال يوفَّق بجهة ناِشرة أو بمجلّة محّكمة ينشر فيها بحثه. 

فضالً عن مسـألتَي فُرص النشـر الِعلمّي ولغة الكتابة اللّتَين تحرجان األسـاتذة، هناك موقع 

الباحث. ففي أغلبيّة األنظمة الجامعية وأغلبية الهيكليّات الوظيفية، ليس هناك من موقع «باحث 

غ» إاّل نـادراً، فضالً عن ُضعف وغياب ُمبـادرات القطاع الخاّص لتمويـل البحوث الِعلميّة  متفـرِّ

واإلفادة منها في تطوير ذاته. 

نعـود إلى واقع المرأة العربية فـي مجال العلوم والتكنولوجيا لنقول إّن المرأة العربية تُواِجه 

بيئة بحثيّة ضعيفة في األصل، وغير جاِذبة بشكٍل كاٍف للطّاقات والَمواهب العربية. وهذه الجوانب 

ثنا عنها في الفقرات السابقة. يجب أن تُضاف إلى المعّوقات الخاّصة بالمرأة العربية التي تحدَّ

َدور المرأة في القطاع الهامشّي، دراسة ميدانّية عن لبنان، سلسلة دراسات عن المرأة العربيّة في التنمية، اإلسكوا   20

1989، ص ص 12 - 20.

21 Women at work, trends, 2016, ILO, p. 12.

22 World journal of education, vol, 7, no 6, 2017, p.15.

23 Ibid.p.15.  

24 Ibid. p 16.  

يستهوي الباحث 
االجتماعّي 

االنطالق في 
تحليل واقع المرأة 
في مجال البحث 

الِعلمّي، والسّيما  
في االختصاصات 

التكنولوجّية 
وفي الرياضّيات 
والهندسة، لكْن 

يجدر بنا التوّقف 
قبل ذلك عند َموِقع 

البحث الِعلمّي 
نفسه عندنا، فهو 

ال يزال ثانوّيًا 
وألكثر من سبب



التقرير العربّي العاشر
للتنمية الثقافّية

مؤّسسة الفكــر العربـي 494

صة للمرأة التحّدي السابع: غياب السياسات وظاهرة الجوائز المخصَّ

ال يَجد الباحث تطبيقاً ُمجدياً ألّي سياسة بحثيّة في أيٍّ من الدول العربية. لكْن هناك ُمبادرات، 

بعضها حكومي وبعضها جامعي محدود لتشجيع الطالبات على االنخراط في المجاالت الِعلميّة، 

تعلّماً وبحثاً.

لكـّن وتيـرة االنخراط في العمـل في الَمياديـن الِعلميّة بطيئـة. وهذا الموضـوع بحّد ذاته 

ح الخلل الَهيكلي الذي سـيزداد إذا ما غابت  يسـتوِجب تفكيراً اسـتراتيجيّاً وسياسـة عاّمة تُصحِّ

التوجيهـات العاّمـة والخطوات التحفيزيّة؛ إذ إّن السياسـة العاّمة الناتجة عن تشـاوٍر مجتمعي 

واسع تقوده الحكومات يشكِّل ضرورة. على أن تتضّمن هذه السياسة خطّة عمل وأهدافاً رئيسة 

دة سـلفاً. وحدها سياسة كهذه  هة لبلوغ األهداف المحدَّ وأخرى فرعية، موزَّعة على أنشـطة موجَّ

ه اإليجابّي وتذليل العقبات أمام استدامة حضور المرأة في مجال العلوم  من شـأنها تثبيت التوجُّ

والتكنولوجيا. 

لكـّن غياب السياسـات الُمجدية لم يمَنع ظهـور الُمبادرات التحفيزية المحـدودة، وذلك من 

صة للمرأة العربية العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا. نذكر  خالل جوائز تحفيزيّة عّدة ُمخصَّ

هة «للمرأة العاملـة في مجال العلوم والتكنولوجيا  منهـا: جائزة منظّمة المرأة العربّية الموجَّ

مـن أجل التنمية»؛ جوائز المـرأة العربّية Arab Woman Awards، وهي تهدف إلى تسـليط 

الضوء على إنجازات المرأة العربية والتنويه بالنسـاء المتفّوقات وصاحبات الَمهارات والمواهب 

صة  الخاّصـة؛ جائزة لوريال بالتعاون مع منظّمة اليونسـكو، وهي جائزة َدولية سـنوية مخصَّ

للنساء الباحثات في الفيزياء وعلوم الحياة؛ منحة ابن خلدون للنساء السعوديّات في معهد 

صة للمرأة العربية التـي تدخل مجال العلوم  ماساشوسـتس للتكنولوجيـا )MIT(، والمخصَّ

والتكنولوجيا، والُمموَّلة من شركة أرامكو السعودية.

التحّدي الثامن: نشوب النزاعات المسلّحة وَعودة شبح األّمية 

بالنَّظر إلى عدم االسـتقرار وإلى تدمير عشـرات بل مئات المدارس والجامعات أو اسـتخدام 

بعضها لخدماٍت غير تربوية-عسكرية واجتماعية-، وبالنَّظر إلى نزوح أعداٍد كبيرة من الُمواطنين 

من بلداتهم وقراهم وأحياناً من بالدهم، فإّن موضوع عودة األّمية بات خطراً حقيقيّاً على بعض 

المجتمعات العربية. فوْضع اليمن وسورية والعراق وليبيا وفلسطين نسبيّاً، هو وضع استثنائي 

جّداً، بحيث باتت أغلبيّة مؤّشـرات التنمية في هذه الدول معكوسـة. فهناك اليوم تهجير ونزوح 

وعدم استقرار لحوالي 25 % من الشعوب العربية25. 

وفيما نرى بعض الدول تُضاِعف جهودها لزيادة نِسب النساء في مجال العلوم والتكنولوجيا 

وتُصيب هدفها، نرى دوالً أخرى تضطّر للعودة إلى ُمعالَجة مشكلة األّمية الناشئة بسبب الحروب 

والنزوح والتهجير. 

وعليه ال يُمكن الركون إلى أرقاٍم تشير إلى المعّدل الوسطي لحضور النساء في مجالَي العلوم 

والتكنولوجيـا، ألّن الفروقـات فيما بين الـدول العربية كبيرة. لكّن األكيد هـو اختالف أولويّات 

يشّكل   ،2018 العام  في  نسمة  مليون   390 بنحو  العربيّة  الشعوب  للسّكان  المتّحدة  اأُلمم  صندوق  تقرير  ر  يقدِّ فيما   25

 ،)6,470.956( وليبيا   ،)28,915.284( واليمن   ،  )39.339,753 والعراق،)   ،)  18,284.407( سورية  من  كّل  سّكان 

وفلسطين)4,994.977( ما مجموعه 98,005.377 نسمة، أي ما نسبته حوالى 25 % من مجمل سّكان الدول العربيّة، من:

Google.com and p.4,2021-UNFPA, Regional interventions, Action Plan for Arab States, 2018.
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البحوث في خدمة 
المجتمع

الـدول العربية في هذا اإلطار، حيث ال يزال بعضها في طـور ُمكافَحة األّمية وتحقيق الُمناَصفة 

في االلتحاق المدرسـّي، فيما بعضها اآلخر بات في طور السـعي إلى الُمناَصفة في االلتحاق في 

الفروع الِعلميّة. 

التمكين الِعلمّي للمرأة العربّية: استنتاجات 

فـي ضوء هذا العرض المفّصل، يُمكن التأكيد على أّن واقـع المرأة العربية في مجال العلوم 

والتكنولوجيا بات يتطّور بشـكٍل متّزن، وأّن هناك ديناميًّة جديدة انطلقت، وتحّوالً في الخيارات 

الِعلميّـة وفـي االختصاصات بات يظهر. ومـن الواضح أّن هذا األمر ال يعكس اعتماد سياسـات 

هة، بل مرّده إلى ُمبادرات خاّصة وأهليّة، وأحياناً دولية. فقد أعلنت اليونسـكو يوم  ِعلميّـة وموجَّ

الحادي عشر من شهر شباط )فبراير( من كّل سنة، يوماً خاّصاً لتكريم المرأة الباحثة في ميدان 

العلوم والتكنولوجيا، ودعت الدول إلى االحتفال بهذا اليوم.

لكـّن الحكومات مـا زالت غائبة عن أّي سياسـة تربوية أو ِعلمية ُمرفَقة بخطّة عمل وحْشـٍد 

للَمـوارِد. ويبدو أيضاً من المراجع التـي تناولت موضوع المرأة والتكنولوجيـا أّن هناك تقلّبات 

في االتّجاهات، وبالتالي ال يُمكن البناء عليها بشـكٍل كامل. كما أّن اعتماد أّي صيغة لدعم البحث 

الِعلمـّي يجب أن يسـتند إلى رؤية ُمتكاملـة لموضوع البحث الِعلمّي، على اعتبـار أنّه خيٌر عاّم، 

وملٌك للمجتمع، تُطاِول منافعه البشريّة جمعاء.

وفي نهاية هذا البحث نرى أّن تمكين المرأة العربيّة من االضطاّلع بَدوٍر طليعّي وطبيعّي في 

منظومة التنمية والتطوير التكنولوجي يستدعي العناية بالتوّجهات التالية: 

تعزيز التفكير االسـتراتيجّي والسياسات الُمسـتداَمة في مجال اإلنتاج الِعلمّي والتكنولوجّي  1-

وعدم االكتفاء بالمنح والجوائز التي تُكافئ المتفّوقة من دون أن تؤثِّر في عمق المجتمع وفي 

الذهنيّات السائدة.

صـة، وفتْح حوار حول آليّة رْسـم السياسـات العاّمة في مجال  2- إنشـاء مراكـز أبحاث متخصِّ

البحث الِعلمّي، والسـعي إلشـراك األسـاتذة الجامعيّين والباحثين في الُمشاورات، فضالً عن 

قطاَعي التعليم، العاّم والخاّص، والمؤّسسات االقتصاديّة الكبرى.

وْضع اسـتراتيجيّة إقليميّة عربيّة لتعزيز البحث والنْشر الِعلمّي والتطوير التكنولوجّي، على  3-

أن تكون المرأة ُمشارِكة رئيسة في هذه الجهود.

التَّشـارُك مع الجهات الحكوميّة ذات الصلة ومع المؤّسسـات الَمدنيّة الُمهتّمة لوْضع خطط  4-

واضحـة تهدف إلـى التأثير على التوّجهات الِعلميّة للطَّلبة من الجنَسـين، وإلى التأثير كذلك 

على توّجهات الطالبات الجامعيّات لحثّهّن على اختيار االختصاصات الِعلميّة.

ُمواصلـة العمل على تفكيـك الصور النمطيّة لألدوار االجتماعيّة لكال الجنَسـين، والتي تؤثِّر  5-

سلباً على الخيارات التعليميّة والمهنيّة للطالبات. ويُمكن االستعانة بنماذج ناجحة من النساء 

العربيّات لتحفيز الطالبات ولتبديل المواقف االجتماعيّة حيال المرأة العالِمة والمرأة الباِحثة.

تعزيز العمل العربّي الُمشـترَك لردم الفجوة الموجودة بيـن دول عربيّة ذات إمكانات ماّدية  6-

وفيرة وأخرى ذات إمكانات ماّدية متواضعة أو معدومة، ألّن ذلك يصّب في مصلحة المجتمع 

العربّي بأسره، بما فيهّن النساء. 

إيالء موضوع الفروقات بين الجنَسـين في االلتحاق الَمدرسـّي األهّمية الاّلزمة لرْدم الفجوة.  7-

وبالمناسبة، فإّن الُمهّم ليس الُمناَصفة فحسب، بل االلتحاق الَمدرسّي الكامل واإللزامّي لكال 

الجنَسين.
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حْشـد الطّاقات العربيّة الِعلميّة والبحثيّة للدعوة إلى وقْف الحروب والنِّزاعات المسلَّحة التي  8-

تشـّكل نزيفاً قاتالً للرأسمال اإلنسانّي العربّي. فاالسـتقرار السياسّي واألمنّي هو في أساس 

الُمبـاَدرات الوطنيّة واإلقليميّة لِبناء المجتمع العاِدل وتوفير التوازن والُمسـاوات بين رجاله 

ونسائه.

 فـي الخالصة، يتبيّن أّن واقع المرأة العربية وَدورها في اإلسـهام بفعاليّة في تطوير العلوم 

والبحـوث والتطبيقـات التكنولوجية ليس خياراً أو تَرفاً، بل ضرورة ومسـؤوليّة ُمشـترَكة لكّل 

المكّونات البشريّة والماّدية للمجتمع.

أّما عن المؤّشـرات التي تناولتها هذه الورقة، فهي تنطوي على دالالت إيجابية أحياناً، لكّنها 

غير كافية وأبعد ما تكون عن الشـمولية العربية الَمرجوَّة. فالَمسـار ما زال في بداياته. والوعي 

بأهّميته االسـتراتيجيّة ُمتفـاِوت بين ُدول المنطقة العربية، وهذا ما ينسـحب بَدوره على الوعي 

بأهّميـة قدرات المرأة العربية في بناء مجتمع مسـتقّر واقتصاٍد ُمسـتدام؛ حيـث إّن ُمقاَومة هذا 

الَمسار، مؤّسساتيّاً وتشريعيّاً واجتماعيّاً، لم يُعد يليق بشعوب القرن الحادي والعشرين. 

زهى حديد، ُمهندسـة معماريّة عراقيّة ذات شـهرة عالَميّة، قامت بإنجاز حوالى 950 مشـروعاً في 14 دولة، 

ـرَفيّة في فّن العمـارة. إنّها ِمن بين النسـاء األوائل اللّواتي  ونالـت العديـد من الجوائـز العالَميّة وااللقاب الشَّ

نلن «جائزة بريتزكر» في العام 2004. كما حازت أيضاً على جائزة «سـتيرلينغ» في مناسـبتَين، وِوسـام 

اإلمبراطوريّة البريطانّية والِوسام اإلمبراطورّي اليابانّي في العام 2012. وقد حازت كذلك على الميداليّة 

الذهبيّة الَملكيّة من ضمن جائزة ريبا للفنون الهندسّية في العام 2016.

حياة العمري، باحثة تونسيّة في الكيمياء، اكتشفت طريقة الستخراج ماّدة الحامض الفوسفورّي من األتربة 

الُمتراكِمة بكثافة. وقد سـمَح هذا االكتشـاف لشـركة «المجمع الكيميائّي التونسـّي» بَجني 10 ماليين دينار 

في سـنة واحدة، واسـتُعيض بذلك عن اسـتيراد تلك الماّدة من الخارج. حازت حياة على منصب رئيسة شرف 

للفدراليّـة الفرنسـيّة للُمخترعين. وكانت المرأة األولى العربيّة واألفريقيّـة التي تتبّوأ هذا المنصب الرفيع. كما 

حازت على جائزة الُمهندسة العربية المتمّيزة للعام 2016 من ِقبل اتّحاد الُمهندسين العرب.

مهـى عاشـور )عبد اللّـه(، باحثة وأسـتاذة الفيزياء والفلـك ومديرة «مركـز العلـوم والتكنولوجيا لتطوير 

اإلبداعـات الرقميّة» في جامعة لـوس إنجليس في كاليفورنيا. وهي ِمن أبرز المتخّصصين بظاهرة « الشـفق 

القطبّي»، ويربو عدد أبحاثها المنشورة على 300 بحث.

زبيدة شـروف، باحثة مغربيّة ذات شـهرة عالَميّة، أَنشأت ُمختبراً في قلب الريف الَمغربّي الُمتاِخم للصحراء، 

وقامت بتطوير تقنيّة خاّصة السـتخراج زيوٍت غذائيّة صّحية من شجرة « أرغان». وأنشأت حول هذه الشجرة 

المغربيّـة األصيلة شـبكة إنتاجيّـة تعاونيّة من نسـاء القرى، وروَّجت للمشـروع في النـدوات والمطبوعات 

العالَميّة. اعتبرتها النيويورك تايمز نموذجاً لقّصة نجاح.

عربّيات في التمّيز التكنولوجّي إطار رقم 1
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نسب مشاركتها تختلف من دولة إلى أخرى

المرأة العربّية وإنتاج الَمعارف الِعلمّية 

د. مهى بخيت زكي
مديرة إدارة الملكيّة الفكريّة والتنافسيّة في جامعة الدول العربيّة – السودان

أنا من الاّلئي يؤمّن بأّن المرأة مسـاوية للرجل، وبأنّها تسـتحّق امتالك الوسائل التي تمكِّنها 

مـن االبتكار وإنتاج الَمعـارف الِعلميّة بهدف التنمية االقتصادية واالجتماعيـة. لكْن ال بّد من أن 

تكون هنالك سياسـات تعزِّز المرأة وتمّكنها داخل المجتمعـات العربيّة، بحيث يكون لها َدورها 

الفّعـال في منظومة العلوم والتكنولوجيا. وبالتالي، ال يُفتـرَض أن تقف العادات والتقاليد التي 

كانـت سـائدة في مجتمعاتنـا العربيّة في العقـود الماضية عائقـاً أمام تقّدم المـرأة ونهضتها 

وُمشاركتها في صنع األحداث. 

علـى الّرغم من هذه القناعة، ال بّد بدايًة من اإلشـارة إلى مالحظتَيْن أساسـيّتَيْن: المالحظة 

األولى هي أّن ُمشـاَركة النسـاء في صْنع األحـداث أمٌر يرتبط برغبة المـرأة / الفرد وطموحها 

وتطلّعاتها الخاّصة؛ ذلك أّن المشاركة كفعٍل فردّي وإرادّي، ال يُمكن فصلها عن البيئة االجتماعية 

ع أو  التي نشأت المرأة فيها، وعن الثقافة السائدة في مجتمعها، وعّما إذا كانت هذه الثقافة تشجِّ

تعيق إسهام النساء في الحياة االقتصادية والثقافية والِعلميّة. 

أّمـا المالحظة الثانية، فهي أّن ثّمة توّجهاً داِعماً وُمسـانِداً لتقّدم المرأة في مجال الَمعارف 

الِعلميّـة والتكنولوجيّـة في المنطقـة العربيّة، وذلك على الّرغم من بعـض التوّجهات الُمناهضة 

زة لَدورها في هذه المنظومة.   لمشاركة النساء في العلوم والتكنولوجيا، وغياب السياسات المحفِّ

م، يبدو، وبحسـب ما تُشـير إليه الحقائق المدعومة باألرقام، أّوالً: أّن نِسـب  بناًء على ما تقدَّ

ُمشاركة المرأة في العلوم والتكنولوجيا تختلف من دولة إلى أخرى، ومن مجتمع إلى آخر، والسيّما 

بين الدول العربيّة نفسها؛ وثانياً: أّن هناك تقّدماً عاّماً في نِسب ُمشاركة النساء في مجال العلوم 

والتكنولوجيا، وذلك على الّرغم من العوائق المختلفة التي تُواِجههّن)عادات وتقاليد، نظرة دونيّة 

إلـى المرأة...إلـخ(. لكّن السـؤال المهّم دائماً ما يقفز إلى الواِجهة ُمستفسـراً عّمـا إذا كانت تلك 

الُمشاَركة حقيقيّة وحيويّة أم ظاهريّة وشكليّة؟

1 - ُمبادرات لرؤية عربّية فّعالة

انطلقت خطّة التنمية الُمستدامة لعام 2030 في قّمة تاريخيّة ُعقدت في شهر أيلول )سبتمبر( 

2015 واعتمدتها باإلجماع 193 دولة عضو في األُمم المتّحدة، بهدف تلبية احتياجات الشـعوب 

في البلدان المتقّدمة والّنامية في آن، ومن دون استثناٍء أو تمييز، وذلك في المجاالت االقتصادية 

واالجتماعية والبيئية.
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ولعـّل من أبرز أهداف خطّة التنمية الُمسـتداَمة الهدف الخامـس الذي ينّص على » تحقيق 

المسـاواة بين الجنَسين وتمكين كّل النسـاء والفتيات«؛ بحيث تشكِّل  إتاحة الُفرصة أمام النساء 

للوصول إلى العلوم والتكنولوجيا والهندسة واحدًة من الخطوات الموصلة إلى ذلك الهدف. يلي 

ذلك الهدف التاسع الَمعنّي باالبتكار، إذ من الضروري تطبيقه بشكٍل يَضمن ُمشاَركة النساء في 

هذه المجاالت بغية تحقيق التغيير المنشود. 

لة لسلسـلة خطط واتّفاقيّات تتعلّق بنهوض  جاءت خطّة التنمية الُمسـتدامة لعام 2030 مكمِّ

المرأة ، وذلك في إطار مفهوم التنمية الُمستدامة الذي دخل القاموس العالَمي بدءاً من تسعينيّات 

القرن الفائت، وكانت للنسـاء حّصة ذات شـأن فيـه. وبناًء عليه، ُعقدت مؤتمـرات ِعلميّة عّدة في 

العالَـم العربّي حول ضرورة تمكين المـرأة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا، فجاء المؤتمر األّول 

الذي نظّمته »المؤّسسة العربيّة للعلوم والتكنولوجيا«، باالشتراك مع منظّمة »اليونسكو« ومنظّمة 

»اإليسيسـكو« بعنوان »المرأة العربّية في العلوم والتكنولوجيا - التعزيز ألجل التنمية في 

العالَم العربّي« )أيلول/ سـبتمبر 2009( في إمارة دبي الذي شـهد حضور أكثر من 200 امرأة 

عربية بين عالِمات وباحثات وسـيّدات أعمال، وسـلَّط الضوء على واقع المرأة العربيّة وإنجازاتها 

في مجال العلوم والتكنولوجيا، والتحّديات التي تُعرقل انخراطها في برامج التنمية وتبّوؤ مراكز 

القيادة، والجهود التي تبذلها الدول العربيّة لتعزيز َدور المرأة في هذه المجاالت.

ثـّم ُعقد المؤتمر الثاني حـول« المرأة العربّية في العلـوم والتكنولوجيا من أجل تنمية 

ُمسـتداَمة« فـي العاصمة السـودانيّة الخرطوم في أيّـار )مايو( من العـام 2014، بتنظيٍم من 

وزارة العلوم واالتّصاالت في السودان، وبالتعاون بين »المؤّسسة العربيّة للعلوم والتكنولوجيا« 

و«مدينة أفريقيا التكنولوجيّة« في الخرطوم. هذا المؤتمر الذي يُعّد اسـتكماالً لألّول، َهَدف إلى 

ور الريادي للمـرأة العربيّة في َمياديـن البحث الِعلمي واالبتـكار. وقد تناولت  التأكيـد علـى الدَّ

مة في المعلومات، وتكنولوجيا الفضاء، والزراعة،  َمحاوره عدداً كبيراً من القضايا التقنية المتقدِّ

وتكنولوجيا األغذية، والبيئة، والطّاقة والمياه، والعلوم الحياتيّة والعلوم الهندسيّة.

كمـا ُعقـد »المؤتمـر الدولـّي للقيادات النسـائّية فـي مجـال العلـوم والتكنولوجيا 

والهندسـة« في  تشـرين األّول )أكتوبر( 2017 في دولة الكويت، حيث تّم تسـليط الضوء فيه 

قته المـرأة الكويتية من إنجازات في مجـاالت عّدة، أهّمها المجـاالت الِعلميّة، وعلى  علـى ما حقَّ

تعّهد الحكومة الكويتية في المضّي قدماً لَدعم النساء في هذه المجاالت وتأهيلهّن بما يُسهم في 

زيادة أعداد القيادات النسـائية الناجحة. وال بّد من اإلشارة إلى أّن الجمعية العاّمة لألُمم المتّحدة 

اعتمدت في كانون األّول )ديسـمبر( 2013 قراراً بشـأن العمـل والتكنولوجيا واالبتكار من أجل 

التنمية، وأنّها أقرَّت أّن تمكين النسـاء والفتيات، على اختالف فئاتهّن الُعمريّة، من الحصول على 

التعليـم والتدريـب والتكنولوجيا، هو ضرورة لتحقيق المسـاواة بين الجنَسـين، بحيث اعتَمدت 

الجمعيـة العاّمة في كانون األّول ) ديسـمبر( 2015 القرار رقم 474/70، الذي يقضي باعتبار 

يوم الحادي عشر من شباط ) فبراير( يوماً دوليّاً للمرأة في مجال العلوم. 

1-1 استراتيجّيات عربّية

تبـدو بعض األرقام والحقائـق الخاّصة بالعالَم العربّي حول النسـاء والعلوم وكأنّها ترجمٌة 

لهـذا المنـاخ العالَمي، وما ترتّب عنـه من جهود حكوميّة وغير حكوميّـة. فقد أظهرت حكومات 

عربية عّدة التزامها الكامل بتكافؤ الفرص بين الجنَسين في مجاالت البحث الِعلمي والتكنولوجي 

التخّصصات 
العلمّية والتقنّية 

في الجامعات 
العربّية لم تُعد 
ُمقتصرة على 
الذكور، بل إّن 

نسبة الطالبات 
اإلناث فيها باتت 

تتجاوز نسبة 
الطاّلب الذكور، 

وذلك استنادًا إلى 
إحصائّيات كثير 

من جامعاتنا 
العربّية
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والهندسـة. ففي دولة اإلمارات العربّية المّتحدة أطلقت »االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 

وريادتهـا في دولة اإلمـارات 2015-2021«. ومن أهّم أهداف هذه االسـتراتيجيّة، إيجاد إطار 

تشريعي ومؤّسسي داِعم للمرأة  يتواءم وأفضل الُممارسات في مجال تمكين المرأة، ويتوافق مع 

التزامات الدولة بالمواثيق والُمعاهدات الدولية. 

وفـي الَمملكة الَمغربّية أُطلِقت الخطّة الحكوميّة للمسـاواة »إكرام« 2012-2016، وهي 

تُعتبـر إطـاراً لتحقيق الدمج بين الُمبـادرات كافّة الُمتَّخذة للنهوض بالمسـاواة بين الجنسـين 

وإدماج حقوق النساء في السياسات العاّمة وبَرامج التنمية. كما أنّها تهدف إلى التمكين الشامل 

للمرأة في الَميادين السياسية واالجتماعية واالقتصادية. 

وفي جمهورية مصر العربّية صدرت أيضاً »االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 

.»2030

كما أصدرت »منظّمة المرأة العربّية« استراتيجيّة النهوض بالمرأة العربيّة«، التي تُِقّر بَدور 

المرأة العربيّة، باعتبارها شريكاً أساسيّاً في التنمية. ومن أبرز أهدافها كان تفعيل مجال التربية 

والتعليم لتشجيع انخراط المرأة في فضاء تخّصصات علوم المستقبل1.

بَدورهـا، أصدرت »جامعة الـدول العربّية« إعـالن القاهرة للمرأة العربيّـة »أجندة التنمية 

للمرأة العربيّة لما بعد 2015«، بالتعاون مع هيئة األُمم المتّحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين 

المـرأة، واللّجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسـيا )اسـكوا(، وقد ُعـرض إعالن القاهرة على 

»لَجنة وْضع المرأة« في األُمم المتّحدة في َدورتها الثامنة والخمسـين )في آذار/ مارس 2014 ( 

في مقّر األُمم المتّحدة في نيويورك، وتّم اعتماد اإلعالن كإحدى الوثائق الرسـميّة لألُمم المتّحدة 

ألجندة تنمية المرأة العربيّة لما بعد العام 2015 2.هناك بالطبع أسـباب وعوامل أخرى أسـهمت 

في تحسـين النظرة إلى النسـاء، من أبرزها  ثورة التواصل واالتّصال وانعكاسـاتها االجتماعيّة، 

التي قام بعضها بَدوٍر ُمساند النطالق النساء.  ومن الحقائق التي تشير إلى الُمكتسبات اإليجابيّة 

للنساء في ما يخّص المجال العلمي والتكنولوجي:

أّن االختصاصـات الِعلميّة والتقنية في الجامعـات العربيّة، لم تُعد ُمقتَصرة على الذكور، 	 

وأّن نسـبة الطالبات أصبحت تفوق نِسـب الذكور وفقاً إلحصائيّات الكثير من الجامعات 

العربيّة؛ إذ بلغت نسـبة النساء اللّواتي يلتحقن بعلوم الكمبيوتر والهندسة في  جامعات 

دول المشـرق العربي ومصر مـا يقارب 50 % في المئة وهي نسـبة أعلى مقارنًة بُدول 

أخرى مثل الواليات المتّحدة األميركية3.

أّن هنالك ُمشـاركة قويّة للنسـاء في مجال الهندسـة، حيث اتّخذت بعض الحكومات من 	 

تطوير اقتصاد المعرفة أولويّة من أولويّاتها، فَوَضعت سياسـات لتعزيز النسـاء وزيادة 

نسبتهّن في القوى العاملة وتدريبهّن وتوظيفهّن. ووفق تقرير اليونسكو للعلوم4، فإّن 

النسـاء اللّواتي انخرطن في مجال الهندسـة في  دولة اإلمارات العربيّة المتّحدة، انجذبن 

لهـذا المجال ألسـباب متعّددة، منها القـدرة على تحقيق  االسـتقاللية الماّدية، والمكانة 

1 http://www.arabwomenorg.org/WomenStrategy.aspx 

إعالن القاهرة للمرأة العربيّة وخطّة العمل االستراتيجيّة »أجندة تنمية المرأة في  المنطقة العربيّة لما بعد 2015.  2

/uk.co.alarab.www//:http   2017/8/8 بتاريخ  الدخول  تّم   .10796 العدد  العرب،  مقالة من موقع صحيفة   3

./116003/morenews/article

تقرير اليونسكو للعلوم حّتى عام 2030، صاِدر عن منظّمة األمم المتّحدة للتربية والثقافة والعلوم، 2015.  4

بلغت نسبة 
الطالبات 

الُملتحقات بعلوم 
الكومبيوتر 

والهندسة في 
جامعات مصر 
ودول المشرق 

العربّي ما يقارب 
الـ 50 %، وهي 

نسبة أعلى، حّتى 
إذا ما قارناها 

بِنسب دوٍل متقّدمة 
كبرى مثل الواليات 
المّتحدة األميركّية
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االجتماعيـة المرموقة الُمصاحبة لهذه المهنة، والفرصة الُمتاحة لالنخراط في مشـاريع 

إبداعية زاخرة بالتحّديات، فضالً عن فرص العمل الكثيرة التي يتيحها مجال االختصاص 

هذا. وبحسـب بعض المصادر، فإّن خّريجات األقسام الهندسيّة في الدول العربيّة الغنيّة 

رة؛ حيث تشّكل الخّريجات اإلناث في الكويت نسبة 49 % من  بالنفط، يشّكلن نسباً ُمبشِّ

صفوف الهندسة، فيما يشّكلن نسبة 32 % من طلبة الهندسة في البحرين. 

أّما في اإلمارات، فقد ارتفعت نسب التحاقهّن بفروع الهندسة من 2.9 % في العام 2012   

إلـى 24.9 % في العام 2015؛ وفي السـعودية، ازدادت نسـبة المتخرّجات في أقسـام 

الهندسة من 1 % في العام 2000 إلى 10 % في العام 2011، وتُظِهر نسبة 80 % من 

الطالِبات اهتماماً بهذا الحقل الدراسـّي. كذلك األمر بالنسـبة إلى الدول العربيّة األخرى، 

حيث تشـكِّل النساء في صفوف الهندسـة في األردن 40 %، وفي الجزائر نسبة 36 %، 

بينما تدرس النسـاء في مدينة غزّة علوم الحاسـوب والهندسـة بالمعّدل نفسه أو بمعّدل 

أعلى من مثيله لدى الرجال5.

2-1 الحوافز التقديريّة

ثّمـة اهتمام ملحـوظ إقليمّي وعالَمّي بالمـرأة المتميّزة، تبديه الحكومـات العربيّة والهيئات 

ومنظّمـات المجتمـع المدنـي العربي والدولـي  منذ بدايـة األلفيّة، وذلك مـن خالل تخصيص 

النسـاء العامالت في المجال الِعلمّي بجوائز قيّمة  ماّدية وَمعنويّة و التركيز على النجاح والتميّز 

وإبرازهمـا لتحقيق التنمية الُمتكاِملة. فالجائزة ما هي إاّل وسـيلة للتحفيز،  أسـهمت في تطوير 

قطاعـات بَعينها، والسـيّما بعدما أولى الوطن العربي اهتماماً ملحوظـاً بهذه الحوافز في اآلونة 

األخيرة، وظهور عدٍد من الجوائز المتخّصصة لتكريم الُمجتهدين في البحث واالبتكار. 

هناك بعض النماذج من الجوائز العربيّة التي تكرِّم المرأة أو الرجل على حّد سواء في  مجاالت 

عّدة، نذكر منها تلك التي تحتفي بالمرأة انسجاماً مع ِمحور الورقة البحثيّة هذه، فضالً عن بعض 

الجوائز التي خّصصتها المنظّمات النسوية للمرأة العربيّة:  

جائزة المراعي لإلبداع الِعلمّي: باَدرت شركة المراعي سنة 1999 إلى تبّني جائزة وطنية 	 

سنويّة لإلبداع الِعلمّي لدْعم الُعلماء والباحثين والُمخترعين في الَمملكة العربيّة السعودية 

وتشجيعهم، وذلك تحت إشراف مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. وتتكّون الجائزة 

صت إحداها للنساء، وهي »جائزة األبحاث الِعلميّة للنساء«.  من أربعة فروع ُخصِّ

جائزة المرأة العربيّة المتميّزة: وهي فعاليّة سنوية من مؤّسسة المرأة العربيّة تهدف إلى 	 

التعريـف بنجاحات المرأة العربيّة وتميّزها في حقول العمل المتنّوعة، وتوثيق إنجازاتها 

الِعلميّة إلبراز إبداعاتها وتقديم صورة مشرِّفة عنها في  الَمحافل الدولية. وتعتمد الجائزة 

على معايير اإلنجاز والتفّوق في المسـؤولية وصوالً إلـى درجة التميّز. وقد انطلقت في 

َدورتها األولى في العام 2004 من رِحاب جامعة الدول العربيّة6.

جائزة المرأة العربيّة فـي العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية: وهي تهدف إلى تعريف 	 

http://www.albayan.ae/five-senses/last- :صحيفة البيان في 20 كانون األّول )ديسمبر( 2017: ُمتاح على  5

page/2017-12-20-1.3137066

أشرف صالح محّمد، أنور محمود زناتي، ِكتاب الرافد – الجوائز العربّية- العدد 127، الشارقة، دائرة الثقافة واإلعالم،2016،   6

ص 235.

في اإلمارات ارتفعت 
نسبة الطالبات 

بفروع الهندسة من 
2.9 % في العام 

2012 إلى 24.9 %. 
في العام 2015.. 
وفي السعودّية، 

ازدادت نسبة 
المتخرّجات في 

أقسام الهندسة من 
1 % في العام 2000 
إلى 10 % في العام 

 2011
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البحوث في خدمة 
المجتمع

المجتمع العربي والدولي بالنساء العربيّات البارزات في مجال العلوم والتكنولوجيا، وإلى 

تشجيع الباحثات العربيّات على تسخير أبحاثهّن الِعلميّة في خدمة تنمية مجتمعاتهّن7.

جائزة التميّز للمرأة القياديّة في صناعة النفط والغاز في ُدول مجلس التعاون الخليجي: 	 

تهـدف هذه الجائزة إلى دْعم مسـتوى المـرأة ورفعه في صناعة النفـط والغاز في ُدول 

الخليج العربّي. 

صـة للمرأة المصريّـة المتميّزة فـي منظومة العلوم 	  جوائـز المرأة التشـجيعيّة: المخصَّ

مها أكاديميّة البحث الِعلمي والتكنولوجيا في جمهورية  والتكنولوجيا واالبتكار، والتي تقدِّ

مصر العربيّة، وتتضّمن الجائزة ثالث فئات هي: مجال البحث الِعلمّي، مجال إدارة العلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار، ومجال اإلعالم الِعلمّي8. 

صة للنساء، ومن بينهّن النساء 	  وفضالً عن تلك الجوائز العربيّة، ثّمة جوائز عالميّة مخصَّ

العربيّات، نذكر منها:

»جائزة المرأة العربيّة«، التي تُمَنح في حفل سنوّي في العاصمة البريطانية لندن، والتي 	 

ُمنحـت للمرّة الثانية في كانون األّول )ديسـمبر( 2016، بهدف تكريم سـيّدات عربيّات 

متميّزات في مجاالت مختلفة، وذلك كإشارة إلى المكانة العالَمية التي وصلت إليها المرأة 

العربيّة وشْغلها َمناصب مرموقة في منظّمات دوليّة وَشركات عالميّة.

برنامج »لوريال«- اليونسكو، الذي يمنح جوائز للمرأة المتميّزة في مجال العلوم، والذي 	 

انطلـق في العام 1998، فضالً عـن برنامج »المرأة في العلوم«، الـذي انطلق منذ العام 

2007. وقـد اتّخذت الُمبـاَدرة بُعداً إقليميّاً منذ العام 2014 مـن أجل فتْح فرص جديدة 

للِعلم والمرأة المغاربيّة. 

»السـير على خطى ماري كوري«، التي  اسـتحدثتها اليونسـكو كمنحة خاّصة في العام 	 

.2011

»جوائـز متسـاوون« في مجال التكنولوجيا، وهي ُمبادرة سـنويّة، الغـرض منها تعزيز 	 

المساواة بين الجنسين وتعميمها في مجال التكنولوجيا، وسّد الفجوة الرقميّة واضطاّلع 

النسـاء بَدوٍر ُمهّم وقيادّي في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت، ويشـرف عليها 

االتّحاد الدولي لالتّصاالت وهيئة األُمم المتّحدة المعنيَّة بالمرأة9.

المرجع السابق، ص241.  7

 http://www.asrt.sci.eg/ar/images/encouragingtwomen2017.pdf  8

https://www.itu.int/ar/mediacentre/Pages/2017-PR27.aspx تاريخ الدخول2017/12/19.  9

ال بّد من الدعوة 
لالستفادة من 

منّظمات المجتمع 
المدنّي  العربّية 

ة بَدور المرأة  المعنيَّ
وأهمّية مشاركتها 
في إنتاج العلوم 
والَمعارف، فمثل 
مات  هذه المنّظّ
األهلّية لديها 

دة  ُمبادرات محدَّ
األهداف على 
طريق تغيير 

أوضاع النساء 
العربّيات

حازت العالِمة اللّبنانيّة- السعوديّة »نيفين خّشاب« على جائزة لوريال اليونسكو لعام 2016 للمرأة في العلوم 

عن الدول العربيّة والقارّة األفريقيّة، إلى جانب 4 عالِمات من أميركا الشـمالية وأميركا الاّلتينيّة وأوروبا وآسيا 

نتيجـة أبحاثها فى مجال الكيميـاء العضويّة وِعلم تقنيّة النانو في جامعة الملك عبد اللّه للعلوم والتكنولوجيا 

فـي جـّدة. وَحصلت الَمغربية »هناء زباخ« كذلك على جائزة »من أجل النسـاء في مجال العلوم في الدول 

المغاربّية 2017«، عن مشـروعها الذي يتعلّق بالَمواد الفّعالة في ُمكافحة السـرطان، وِعلم األدوية المضاّدة 

لاللتهابات من الطحالب البحريّة على ساحل البحر األبيض المتوّسط.

متمّيزات في النانو وُمكاَفحة السرطان إطار رقم 1
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يؤكِّد ما سـبق ذكره أّن هنالك تغيّرات محدودة على صعيد رأس المال البشـري في المنطقة 

العربيّة، وأّن جهود الحكومات العربيّة ومؤّسسـات األعمال أّدت إلى بعض النجاحات في بعض 

المجـاالت؛ ومع ذلك، مـا زالت التحّديات في مجـال النهوض باالبتكار وأنشـطة البحث الِعلمّي 

والتطويـر التكنولوجـي تُواِجـه المرأة العربيّة وتقـف في طريق انخراطهـا الكامل في المجال 

الِعلمّي.

2 - نواتج البحوث: براءات االختراع

ثّمـة تحّديات كثيرة ومتنّوعـة تُواِجه الُمخترعات والباحثات ورائدات األعمال في مسـيرتهّن 

العلميّة في العالَم العربّي. ولئن كانت هذه التحّديات التي تحول دون مشـاركة المرأة وإدماجها 

بالكامل من أجل إنتاج الَمعارف، ال تزال قائمة بِنسب أقّل في الغرب، فإنّها في عالَمنا العربّي قد 

تبـدو ُمضاعفة، وذلك على الصعد االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية كافّة، فضالً عن التحّديات 

التي تتعلّق باألُطر المؤّسسـيّة والتشـريعية. فعلى الصعيد االقتصادي مثالً، تكفي اإلشـارة إلى 

عدم استقالل الذّمة الماليّة للمرأة، أي عدم تمتّعها، في كثير من األحيان، بحّرية التملّك، وبالتالي 

غياب حّريتها االقتصادية.

 Gender( ولئن دّل هذا على أنّنا في العالَم العربي ما زلنا بعيدين عن المساواة بين الجنَسين

Balance(، فإّن األرقام واإلحصاءات، في ما يتعلّق ببراءات االختراع، تشير أيضاً إلى أّن الفجوة بين 

ال بّد من دعم و 
»شبكة المرأة 
العربّية للبحث 

والتطوير«، 
التي أنشأتها 
»المؤّسسة 

العربيّة للعلوم 
والتكنولوجيا« 

في العام 2008، 
وتفعيلها بهدف 
زيادة حضور 

المرأة العربّية في 
َميادين العلوم 
والتكنولوجيا، 
وتوصيل ِنتائج 

المستجّدات 
على هذا الصعيد 
إلى دوائر صنع 
القرار الِعلمّي 
والتكنولوجّي

مة من النسـاء   ووفقـاً إلحصائيّات المنظّمـة العالَمية للملكيّة الفكريّة، فإّن عدد طَلبات براءات االختراع المقدَّ

قد زادت بنسـبة 7 % في خالل السنوات العشـر األخيرة في إطار اتّفاقيّة التعاون بشأن البراءاتPCT. فعدد 

النساء اللّواتي قّدمن براءات اختراع ارتفع من 21,9 % في العام 2002 إلى 30,5 % في العام 2016*، غير 

أّن النسبة ال تزال منخفضة مقارنًة بمثيلتها لدى الرجال. أّما الدول العربيّة، فال تحظى بحّصة في هذا السياق، 

حيث تتركّز النسب - كما يبيّن الرسم البياني أدناه- في دول مثل جمهوريّة كوريا والصين وإسبانيا وبلغاريا 

وفرنسا والواليات المتّحدة األميركيّة وغيرها. 

* WIPO Statics Database: April 2017.

ر براءات االختراع المرأة ومؤشِّ إطار رقم 2

.WIPO Statics Database: April 2017 :المصدر
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الجنَسين ال تزال الفتة حتّى في الغرب: فلئن كاد عدد النساء في مجال تقديم براءات االختراع، يكاد 

يتساوى مع عدد الرجال في بعض دول العالَم10، إاّل أنّه سرعان ما يبدأ بالتراجع في مراحل أخرى 

من تسجيل براءات االختراع، أي في »مرحلة تسويق هذه االختراعات واالبتكارات واستثمارها«11.

أّما بخصوص المرأة العربيّة، فيوضح الجدول التالي عدد طلبات البراءات المنشورة الخاّصة 

بالنسـاء المخترعـات وفقـاً إلحصائيّات معاهدة التعاون بشـان البراءات خـالل الفترة 2010-

2016؛ حيث يتبيّن أّن النسـاء في العام 2016 لم يُسـهمن سـوى بأقّل من ثلـث طلبات البراءة 

الدولية. وإذا اسـتمرّت المعّدالت الحاليّة لن يتحّقق التكافؤ بين الجنَسـين فياستخدام النظام إاّل 

في العام 2076 أي بعد 60 عاماً من اآلن. 

Country of Origin
Total number of pub-
lished PCT applications

Share of published PCT appli-
cations with women inventors

Saudi Arabia 1477 16.9%

United Arab Emirates 394 30.5%

Egypt 302 10.6%

Morocco 236 27.1%

Qatar 121 15.7%

Algeria 43 14.0%

 Tunisia 40 10.0%

Syrian Arab Republic 35 2.9%

Lebanon 27 33.3%

Bahrain 11 18.2%

Oman 11 0.0%

Jordan 8 12.5%

Kuwait 8 37.5%

Sudan 8 12.5%

Libya 5 0.0%

Yemen 5 20.0%

هذه المعلومات مستقاة من:  10

 	www.wipo.int :قاعدة بيانات المنظّمة العالَميّة للملكيّة الفكريّة، ُمتاح على

التقرير السنوّي الذي تصدره المنظّمة العالَميّة للملكيّة الفكريّة في ما يخّص اتّفاقية التعاون بشأن البراءات	 

 	»PTC«:Patent cooperation treaty Yearly,Review 2017-WIPO. ISBN:978-92-8052865-7. 

عقدت  في جنيف،  الفكريّة  للملكيّة  العالَمية  المنظّمة  مقّر  في  فيها  نقاشيّة شاركُت  من حلقة  مستقاة  المعلومة  هذه   11

.»Women, Innovation and intellectual property« بعنوان:  وكانت   2017 )أكتوبر(  األّول  تشرين   5 بتاريخ 

على الّرغم من 
بعض التوّجهات 

الُمناِهضة 
لُمشاَركة المرأة 

العربّية في 
حقول الِعلم 

والتكنولوجيا، 
إاّل أّننا نجد في 

المقابل َمن 
يدعمها، وُيطلق 

يدها لتقوم 
باألدوار المنوطة 

بها

WIPO Statics Database: November 2017 :المصدر
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3 - َدور المجتمع األهلي

 وبهدف تجميع الُقدرات الفاِعلة في المجتمع كلّها، ال بّد من الدعوة إلى االستفادة من منظّمات 

المجتمع المدني الَمعنيّة بَدور المرأة وأهّمية مشاركتها في إنتاج الَمعارف والعلوم، ألّن مثل هذه 

دة األهداف من أجل تغيير أوضاع النسـاء، ويُمكنها القيام  المنظّمات األهلية لديها ُمبادرات محدَّ

بجهوٍد َعمليّة في سـبيل تعزيز امتالك النسـاء الَمعارف الِعلميّة واسـتثمارها وتطويرها. فعلى 

سـبيل المثال وليس الحصر، ثّمة بعض الُمباَدرات في المنطقة العربيّة، ومنها »الشـبكة العربيّة 

للمرأة في العلوم والتكنولوجيا«، التي جاءت فكرة تأسيسـها بدعٍم من مكتب منظّمة اليونسـكو 

وجامعـة الخليـج العربي فـي َمملكة البحرين في العام 2005؛ إذ تهدف الشـبكة إلى تشـجيع 

النسـاء على تخطّي الحواجز الثقافية واالجتماعية ومواَجهتهـا، وااللتحاق بالتعليم في مجاالت 

العلوم والتكنولوجيا. وهي تُسـاِعد على تفعيل ُمشـاَركة المرأة في وضع االستراتيجيّات، ورْسم 

السياسات، واتّخاذ القرارات المتعلّقة بالعلوم والتقنيّة. 

وهناك أيضاً »شبكة المرأة العربيّة للبحث والتطوير«، التي أنشأتها المؤّسسة العربيّة للعلوم 

والتكنولوجيا في العام 2008 بهدف زيادة حضور المرأة العربيّة في ميادين العلوم والتكنولوجيا 

المختلفـة، وتدعيم هذا الحضور وصوالً الى دوائر صنع القرار الِعلمّي والتكنولوجي. كما تهدف 

إلـى توطيد ُصـور التواصل االجتماعي والِمهنـي الضعيف للمرأة العربيّة. وهـذا يتّم عن طريق 

تكوين قاعدة بيانات لشـخصيّات نسـائيّة متميّزة في مجال العلـوم والتكنولوجيا لوضع أفكار 

مشـاريع متميّزة، وإتاحة الفرصة لتحسـين قدرات النسـاء والفتيات المتميّزات من خالل توفير 

فُرص التدريب لهّن.

فمثـل هـذه المبادرات المتميّزة، ال بّد لها من أن تُسـِهم، وبشـكٍل كبير، في تعزيز المسـاواة 

بين الجنسـين في مجال العلوم والتكنولوجيا، وذلك بالتوازي مع الُمبادرات والجهود الرامية إلى 

تطوير التشريعات واألُطر السياسية واالستراتيجيّة والمؤّسساتية في كّل دولة عربية، في ما يخّص 

تحسين نفاذ النساء ووصولهّن إلى المشاركة الكاملة في إنتاج الَمعارف الِعلميّة والتكنولوجيّة.

4 - الخاتمة

أكّدت قرارات القمم العربيّة في السـنوات األخيرة على توافر إرادة سياسية لالهتمام بالبحث 

الِعلمـي واالبتـكار، وتطوير القـدرات العربيّة في مجاالت نقـل التكنولوجيـا وتوطينها، وبناء 

القدرات العربيّة الِعلميّة والتكنولوجية، لكْن، على الّرغم من إدراك القادة العرب أّن قضيّة البحث 

العلمي واالبتكار قضيّة تستحّق االهتمام والعناية، وعلى الّرغم من إصدار القّمة العربيّة في سرت 

في ليبيا، في الدورة الثانية والعشـرين )مارس 2010(، القرار رقم »537« بشـأن الدفع بجهود 

البحـث الِعلمـّي والتكنولوجي في الدول العربيّة، ومن ثّمة صدور االسـتراتيجيّة العربيّة للبحث 

الِعلمـي والتكنولوجـي واالبتكار في آذار )مـارس( 2014، إاّل أّن هذه االسـتراتيجية لم تتطرّق، 

ولألسف، في أّي جزٍء من أجزائها إلى المرأة العربيّة.   

لكن ينعقد األمل على أن تفضي هذه االستراتيجيّة إلى غاياتها المتمثِّلة في تقليل الفجوة بين 

البحث الِعلمّي العربي والعالَمي، بحيث يُسـهم ذلك في تنشـيط البيئة الِعلميّة عموماً، ما يسـهِّل 

بطريقة غير ُمباشـرة انخراط النسـاء في المجال الِعلمّي. ذلك أّن مشكلة النساء والعلوم، بغّض 

النظر عن كّل العوائق والتحديّات التي جرى تناولها، ترتبط بجزٍء منها بسياسة تشجيع االبتكار 

في أغلبيّة الدول العربيّة؛ إذ من شـأن تشـجيع الِعلم واالبتكار والتكنولوجيا أن يُسـهم في دعم 

المرأة في هذا المجال.

مشكلة النساء 
مع فضاء الِعلم 
والتكنولوجيا، 

ترتبط بجزء كبير 
منها بسياسات 
تشجيع االبتكار 
وصناعة اإلبداع 
في أغلبّية دولنا 
العربّية، وهي 

سياسات ُمخفقة 
وغير ُمحّفزة 
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ال يزال دون المستوى المطلوب

اإلعالم الِعلمّي وَدوره في بناء الثقافة العربّية

د. عبد اللّه القّفاري
أستاذ ُمحاضر في كليّة العلوم في جامعة الملك سعود، وباحث في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيّة السعوديّة

تبـرز أهّميـة »الثقافة الِعلميّة« باعتبارها َمعنيّة بتأسـيس عالقة بين »عالَم األشـياء« و»عالَم 

زاً لالبتكار والتفاعل اإليجابي عبر  األفكار«، لتكون قّوة داِفعة للتحّوالت االجتماعية، وعامالً ُمحفِّ

ُمشـاَركة الفرد وإدراكه للتحّوالت الكيفيّة التي تفرضها »العلوم والتقنيّة« على مسـارات الحياة 

الُمختلفة.

وإذا كان هناك اتّفاق عاّم على أهّمية اإلعالم في حياة الشـعوب والدول على اختالف درجات 

ص تصبح قضيّة ال جدال فيها، وتصبح عمليّة توظيف وسائل  وعيها، فإّن أهّمية اإلعالم المتخصِّ

ور المهّم لهذه الوسائل. اإلعالم في مجال الثقافة الِعلميّة، غير منفصلة عن  الدَّ

م المعلومـة المتخّصصة إلى  واإلعـالم المتخّصـص هو إعـالم موضوعي دقيـق، ألنّه يقـدِّ

الجمهـور، وهي مسـألة تزيد من درجة الوعي والمعرفة، وبخاّصة فـي المجتمعات النامية التي 

تحتاج شـعوبها إلى تحسـين واقعها نحو األفضل. وتتّضح أهّمية اإلعالم المتخّصص، من خالل 

االرتباط القائم بين المجاالت الِعلميّة المختلفة ووسـائل اإلعالم، ذلك أّن غياب هذا االرتباط يُفِقد 

المجتمع عنصراً أساسيّاً من العناصر المطلوبة لوعيه وتقّدمه.

وثّمة باحثون يوزّعون نشاط اإلعالم الِعلمّي إلى فرَعين: اإلعالم الِعلمّي المتخّصص واإلعالم 

الِعلمـّي الجماهيـري؛ فـاألّول، هو المـاّدة الِعلميّة المكوَّنـة من موضوعات وبحوث ودراسـات 

وريّات المتخّصصة ويُعّدها باحثون علميّون متخّصصون في مجاٍل ِعلمّي  أكاديميّة تُنَشر في الدَّ

معيّن بأسـلوٍب يفهمه المتخّصصون؛  في حين أّن اإلعالم الِعلمّي الجماهيرّي هو الماّدة الِعلميّة 

المنبثقـة عن موضوعات وبحوث ودراسـات ومقـاالت وتقارير وكتابات في المجـاالت الِعلميّة 

النظرية والتطبيقية، سواء أكانت موضوعة أم ُمترَجمة،  والتي تّم إعدادها بأسلوٍب بسيط ليجري 

تقديمهـا  في وسـائل اإلعالم الَمرئيّة أو المسـموعة أو المقروءة، بهـدف إيصالها إلى الجمهور 

والتأثير فيه1 .

ه إلى  إّن ما يُسـتخَدم في أدبيّات اإلعالم الِعلمّي اليوم هو اإلعـالم الِعلمّي الجماهيري، الموجَّ

الجمهور عبر وسـائل اإلعالم الُمختلفة، بهدف نشـر الثقافة والتوعية الِعلميّة، بصرف الّنظر عن 

المتلّقيـن أو تخّصصاتهم الِمهنيّة أو مجاالت دراسـتهم. فاإلعـالم الِعلمّي الجماهيري هو » فرع 

مـن اإلعالم يُعنى بنشـر المبـادئ العاّمة للِعلم ابتداًء من القوانين األساسـية التي تحكم سـلوك 

الطبيعة، ويتّصل أيضاً بتاريخ العلوم والتطّور الذي صاَحَب النشـاط اإلنسـاني في هذا المجال، 

مؤيّد قاسم الخفاف، »اإلعالم الِعلمّي الجماهيرّي«، مجلّة كلّية اآلداب، عدد 39، جامعة بغداد، 1990.    1
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وانعكاسـات ذلك كلّه على الحيـاة، ثّم يتواصل للتعريـف بالتطّورات الِعلميّـة والتقنيّة مقرونًة 

بنماذج من الحياة الَعمليّة«2.

م محتـوًى للجمهور، عبر الصحف  كمـا يُعرَّف اإلعـالم الِعلمّي الجماهيري بأنّـه » إعالم يقدِّ

والمجـاّلت وبرامـج الراديـو والتلفزيون، ومواقـع اإلنترنت، يتعلّـق بالقضايا الِعلميّـة، ويُتابع 

تطّوراتها، ويَنشـر موادَّ  تُسـِهم في إعالء ثقافـة الِعلم وقيمته داخل المجتمـع«3. إنّه باختصار 

همزة الوصل بين الُعلماء والجمهور. 

إاّل أّن بعض الباحثين يمنحه خصائص تتجاوز هذا المفهوم. فهو برأيهم يتوّجه أساسـاً إلى 

جمهور نَوعي من ُعلماء وباحثين، ويشـكِّل همزة الوصل بين الُعلماء، ومنبراً لطرح االنشـغاالت 

واألفـكار والـرؤى المختلفة الكفيلة بتحقيق األهـداف التي ينتظرها المجتمع مـن علمائه، وهو 

فضاء فسـيح لنْشـر الدراسـات والبحوث الِعلميّة الجاّدة، وفرصة ثمينة لتطوير اإلنتاج الِعلمّي 

الاّلزم لتقّدم المجتمع4 . 

من هذا المنطلق راحت الدول المتقّدمة، الُمنِتجة للِعلم، تَنظر إلى اإلعالم الِعلمّي كوسيلة من 

وسـائل بناء الثقافة الِعلميّة للمجتمع، وتجاوزت ذلك إلى صناعة إعالٍم ِعلمّي يدخل في تفاصيل 

كثيرة في الحياة، ويؤثِّر في قضايا ذات صلة بالِعلم وُمنتجاته، والسـيّما أنّه أصبح اليوم صناعًة 

تُهيِمن عليها الدول المتقّدمة في مجال العلوم والتقنيّة، وهذا أمر طبيعي ومفهوم في ظل امتالك 

هـذه الدول 90 % من النشـاط الِعلمّي في العالَم؛ إذ إنّها تُسـيِطر على اإلنتـاج الِعلمّي والتقنّي 

العالَمّي وعلى وسائل نشره وتوثيقه5.

وتكاد الدراسـات القليلة حـول اإلعالم الِعلمّي العربي تُجِمع علـى أّن هذا القطاع من اإلعالم 

يشـكو من الضعف، ومن عـدم ُمواكَبة قطاعـات إعالميّة أخرى كاإلعالم االقتصـادي أو اإلعالم 

الترفيهي6 .

المرجع السابق نفسه.  2

جمال محّمد غيطاس،«اإلعالم الِعلمّي العربّي وقضايا التنمية«، ندوة الثقافة الِعلمّية واستشراف المستقبل العربّي،   3

67، الكويت،2007.    العربي  كِتاب 

أحمد حمدي، أحمد، »ُمساءالت منهجيّة حول اإلعالم الِعلمّي«، المؤتمر الدولي ألخالقّيات اإلعالم الِعلمّي في مجال   4

.2004 والثقافة،  والعلوم  للتربية  المصريّة  الوطنيّة  واللّجنة  القاهرة  البيولوجّية، جامعة  البحوث 

ناجي أبو خليل، »اليونسكو واإلعالم«، مجلّة الدراسات اإلعالمّية، العدد62، القاهرة، المركز العربّي للدراسات اإلعالميّة،   5

.1991

راجع:  6

عبّاس مبروك، »َدور اإلعالم العربّي للتعرّف على الُمبتكرات الِعلميّة والتطّور الِعلمّي ونْشر آخر الُمخترعات الِعلميّة في 	 

الوطن العربي«، اإلعالم الِعلمّي والجمهور، تونس، المنظّمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم، 1994. 

الندوة 	  مصر«،  في  والتكنولوجيّة  الِعلميّة  الثقافة  بَرامج  لتحديث  الِعلمّي  البحث  أكاديميّة  استراتيجيّة  عن  »تقرير 

والتكنولوجيا،2002. الِعلمّي  البحث  أكاديميّة  القاهرة،  والتقانّية،  الِعلمّية  الثقافة  قضايا  لُمناَقشة  اإلقليمّية 

نبيل دجاني، َدور وسائل اإلعالم في تَهيئة اإلنسان العربّي للعطاء الِعلمّي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربيّة، 	 

.1985

تفاعلها مع 	  الثقافة في  األدبّية،  والثقافة  الِعلمّية  الثقافة  رافَديها:  تفاعلها مع  الثقافة في  الجزّار،  منصف 

    .1995 والعلوم،  والثقافة  للتربية  العربيّة  المنظّمة  تونس،  األخرى،  القطاعات 

سمير محمود، اإلعالم الِعلمّي، القاهرة، دار الفجر، 2008.	 

وحيد محّمد مفضل، الصحافة الِعلمّية العربّية بين الوجود والعدم، دليل اإلعالمّي الِعلمّي العربّي، القاهرة، الرابطة 	 

العربية لإلعالميّين الِعلميّين، 2008.   

عبد اللّه سليمان القفاري، »كيف تورَّط علماء وباحثون في تمرير ُمنتجات ضارّة؟!«، صحيفة الرياض، 12 حزيران 	 

 .2017 )يونيو( 

يهدف اإلعالم 
الِعلمّي بشكٍل عاّم 

إلى بّث الوعي 
الِعلمّي لدى 

الجمهور وإحاطته 
بالَمعارف الِعلمّية 

والتطّورات 
النقدّية، ما 

يدفع إلى تكوين 
اّتجاهاٍت نحو 
التفكير الِعلمّي 
والعمل اإلبداعّي
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أّوالً: أهداف اإلعالم الِعلمّي وأوجهه المتعّددة   

يهدف اإلعالم الِعلمّي بشـكٍل عاّم إلى بّث الوعـي الِعلمّي لدى الجمهور، وإحاطته بالَمعارف 

الِعلميّـة والتطّورات التقنيّة، ما يدفع إلى تكوين اتّجاهات نحو التفكير الِعلمّي والعمل اإلبداعّي، 

والتفاعـل مع الِعلـم والُعلماء من أجـل بناء مجتمعٍ قادر علـى التفاعل مع الحضارة اإلنسـانية 

وتحقيق الُمشاَركة الجماهيرية في إحداث التنمية الشاملة7 .

ويمكن حْصر أهداف اإلعالم الِعلمّي في عناصر عّدة منها: 

تشجيع روح اإلبداع واالبتكار وتقدير الِعلم؛    	 

 تغييـر المفاهيـم والموروثات الخاطئـة للظواهر في المجتمعات باالسـتناد إلى حقائق 	 

ِعلميّة ثابتة، وتفسير الظواهر الطبيعية، وبّث الوعي الِعلمّي؛

تشجيع البحث الِعلمّي؛ 	 

تلبية الحاجات االجتماعية وُمعالَجة السلبيّات؛	 

االهتمام بالتطّورات الِعلميّة في العالَم؛ 	 

اإلسـهام في التعامل مع ُمنتجات الِعلم والتقنيّة والتكيّف معها بصورة صحيحة تُِحّد من 	 

الَهْدر، وتُساِعد على االستخدام األمثل مع الترشيد في تلبية االحتياجات.  

في خدمة المجتمع

بيـن اإلعالم الِعلمّي والتقـّدم الِعلمّي عالقة تكامل، وبين التنميـة الوطنية و االنحياز للعلوم 

د  والبحث الِعلمّي واسـتيعاب التقنيّة وتوظيفها لخدمة مشـروع التنمية ارتباٌط مهّم أيضاً، يجسِّ

تلك العالقة بين التنمية والِعلم. ويتطلَّب تطوُّر وسـائل اإلعالم بشـكٍل عاّم، ومواكبتها الحاجات 

التنموية، نْشر وعي صحيح يقود إلى الُمشاَركة الفّعالة في بناء المجتمع.  

وقد أكَّدت دراسات عّدة أجراها ُعلماء االتّصال على العالقة اإليجابية بين اإلعالم والتنمية، منها 

الدراسـة التي أجريت على مائة دولة نامية، إللقاء الضـوء على العالقة بين االتّصال الجماهيري 

لت إلى أّن معامل االرتباط بين النشـاط التنفيذي لوسـائل اإلعالم ونتائج تنفيذ  والتنمية، وتوصَّ

خطط التنمية بلغت نسبتها 72 %. وكان يُمكن لهذه النسبة أن تكون أعلى لوال العوامل السلبية 

التي حالت دون تنفيذ الخطط اإلعالمية والتخطيط للتنمية بالدقّة المطلوبة8 .

ـد مسـؤوليّة اإلعـالم تجـاه تنميـة المجتمع فـي تزويـده بأكبر قدر مـن الحقائق  وتتجسَّ

والمعلومـات الدقيقـة والصحيحـة؛ فبقدر ما ينطوي اإلعـالم على حقائـق ومعلومات دقيقة، 

تتحقَّق أهداف التنمية. 

وتتّضـح أهّمية العالقة بين اإلعالم والتأثير فـي المجتمع مع إدراك الهدف الجوهري للتنمية 

االجتماعيـة، والمتمثّل باسـتخدام بَرامج التنميـة االقتصادية واالجتماعيـة والثقافية واإلعالمية 

مؤيّد قاسم الخفاف، »اإلعالم الِعلمّي الجماهيرّي«م س.  7

سمير محمود، اإلعالم الِعلمّي، م س. 	 

عبّاس مبروك، »َدور اإلعالم العربّي للتعرّف على الُمبتكرات الِعلميّة والتطّور الِعلمّي ونْشر آخر الُمخترعات الِعلميّة في 	 

الوطن العربي«، م س.

ولبر شرام، أجهزة اإلعالم والتنمية الوطنية، ترجمة محّمد فتحي، القاهرة، 1970 .    8

خليل وليد الشوبكي، مصادر اإلعالم الِعلمّي، سبل توثيقها والتحّقق من مصداقّيتها، الدليل اإلعالمي الِعلمّي العربّي، 

القاهرة، الرابطة العربية لإلعالميين الِعلميّين، 2008.

بين اإلعالم الِعلمّي 
والتقّدم الِعلمّي 

عالقة تكامل، وبين 
التنمية الوطنّية 
واالنحياز للعلوم 
والبحث الِعلمّي 

ارتباط ٌ مهّم أيضًا، 
د تلك العالقة  ويجسِّ
بين التنمية والِعلم
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والبيئية ومشروعاتها، وما ذلك إاّل باالستناد إلى التخطيط الشامل لهذه المجاالت كافّة9. فاإلعالم 

الِعلمـّي، وبوصفه جزءاً من اإلعـالم العاّم، ال يُمكن أن يعمل بمعزل عن الخطط التي تسـتهدف 

بَرامـج التنمية؛ فيما يتعّذر على خطط التنمية، ومنها الخطـط الِعلميّة والتقنيّة، تحقيق أهدافها 

بمعزل عن  إعالٍم ِعلمّي يرمي إلى خلق حالة من التواصل المعرفي، أّوالً مع الماّدة الِعلميّة بطُرق 

ور التّفاعلـي والتّواصلي بين تلك  لهـا عالقة بمعايير اإلعالم ووسـائله، وثانيـاً عبر تحقيق الـدَّ

الوسائل والُمتلّقي.

يتجـاوز َدور اإلعالم الِعلمّي مسـألة إيصـال المعلومة الِعلميّة، والتعريـف بُمنتجات العلوم 

ـس لما يُعـرف بالتفكير  ـطة وسـهلة قاِبلة للتفاعل مع المتلّقي إلى مسـتوى يؤسِّ بطريقة مبسَّ

الِعلمـّي؛ أي  التفكيـر القائم على المنهـج الِعلمّي. وتلك عالقة مهّمة يتعّذر فصلها عن مشـروع 

التنمية. فبقدر ما ينمو التفكير الِعلمّي، يكون  السـياق الّذهني العاّم سـياقاً علميّاً، أي مبنيّاً على 

مقياس العقل، ووفق رؤية ِعلميّة تستدعي الِعلم في الشؤون الحياتيّة. 

يتكـرَّس َدور اإلعـالم الِعلمّي كذلك في التأسـيس لعقـٍل يُراهن على الِعلم كشـرٍط ضرورّي 

لتحسين شروط مستقبله، وبما يُنِتج قاعدة اجتماعية واسعة تدفع بشروط التغيير عبر االنتصار 

للِعلم كمشـروع نماء وتقّدم. وعلى هذا األسـاس تزايدت أهّمية تطوير الُمعالَجة اإلعالمية بعاّمة، 

والصحافيّة بخاّصة، للقضايا الِعلميّة بهدف بّث الوعي الِعلمّي الاّلزم إلنجاح خطط التنمية 10.

وعليه، يمكن لإلعالم الِعلمّي أن يُمارِس َدوره عبر ثالثة مستويات هي:       

- المستوى الَمعرفّي: بتقديم المعرفة والمعلومات الِعلميّة بأسلوٍب ُمبّسط وجّذاب يستوعبه 

المتلّقي. 

- المستوى الفكرّي: بإعادة صياغة القالب الثقافّي للمتلّقي وبالتالي للُمجتمع. 

- المسـتوى السـلوكّي: من خالل توجيه اختيارات المتلّقي وقيَمه وسـلوكيّاته في االتّجاه 

الذي يخدم تنمية المجتمع11.

إّن اعتبار اإلعالم الِعلمّي وسـيلة لنشـر الثقافـة الِعلميّة فقط هو اعتبار غيـر دقيق، ألّن هذا 

اإلعالم اليوم يشـكِّل صناعًة إعالمية تحوِّل قضايا كثيرة ذات ارتباط بالجمهور إلى ماّدة إعالمية 

وصحافية بامتياز. فالصحافة االستقصائيّة في قضايا البحث الِعلمّي وُمنتجات التقنيّة خير دليل 

على التطّور الذي طاَول اإلعالم الِعلمّي ليُصبح أيضاً وسيلًة للكشف والتحقُّق والُمتابَعة.  

ين، والسيّما في قضايا الِعلم وُمنتجاته؛  والجدير باإلشـارة إليه أّن اإلعالم يبقى سـالحاً ذا حدَّ

فعلـى الّرغم مّمـا للِعلم واحترام الُعلماء من قـدر يُضفي على اإلعالم هالًة، والسـيّما بعد أن غدا 

ضرورة وصناعة إعالمية، إاّل أّن هذا اإلعالم قد يكون ُمضلِّالً في بعض األحيان. فهل ثّمة خطورة 

أكثر من دواء يسـتخدمه ماليين البشـر، لتكتشـف فجأة، بعد سـنوات أو عقود، وبعد الترويج 

اإلعالمي له، حجم الَمخاطر المتأتّية عن استخدامه؟ 

شاهيناز طلعت، وسائل اإلعالم والتنمية الشاملة، القاهرة، )د. ن(، 1995.   9

سليمان حزين، مستقبل الثقافة في مصر، القاهرة، دار الشروق،1994.   10

عبّاس مبروك، »َدور اإلعالم العربّي للتعرّف..«، م س.   11

للقّراء، رسالة  الِعلمّية  الَمعارف  الِعلمّية وتأثيرها على  المصريّة للقضايا  ُمعالَجة الصحافة  هند أحمد بداري،   

 .2000 القاهرة،  جامعة  اإلعالم،  كلّية  منشورة،  غير  ماجستير 

نبيل دجاني، َدور وسائل اإلعالم في تَهيئة اإلنسان العربّي للعطاء الِعلمّي، م س.  

يتجاوز َدور اإلعالم 
الِعلمّي مسألة 

إيصال المعلومة 
الِعلمّية، والتعريف 
بُمنتجات العلوم 
بطريقة مبّسطة 

وسهلة قابلة 
للتفاعل مع 
المتلّقي إلى 

مستوى يؤّسس 
لما ُيعرف بالتفكير 
الِعلمّي،أي التفكير 
القاِئم على المنهج 

الِعلمّي
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البحوث في خدمة 
المجتمع

في خدمة الَمصالح التجاريّة 

من الوثائق المهّمة التي أزيح الّنقاب عنها مؤّخراً، أّن الُمسـيطرين على صناعة السّكر دفعوا 

الُعلماء في سـتينيّات القرن الماضي للخروج بخالصاِت أبحاٍث تقلِّل من عالقة السـّكر بأمراض 

ل في المقابل الدهون الُمشـبعة المسـؤوليّة عن هذه األمراض. وقد كشـف الباحث  القلب، وتُحمِّ

في جامعة كاليفورنيا في سـان فرانسيسـكو الدكتور »كريستين كيرنز« عن هذه الوثائق مؤّخراً 

وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، وشارَك في كتابة الورقة ثالثة خبراء، من بينهم أستاذ الطّب في 

جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو »ستانتون غالنتز«.  

كشـفت الوثائق الُمشـار إليها، أّن ُصّناع السّكر رسـموا في فعلتهم هذه اتّجاه خمسة عقود 

من األبحاث عن التغذية وأمراض القلب، بما في ذلك توصيات غذائية عّدة معروفة اليوم. ونقلت 

الصحيفـة عن غالنتز قولـه إّن هؤالء كانوا قادرين علـى َعرْقَلة النقاش حول السـّكر على مدى 

عقود. وأوضحت الصحيفة أّن صانعي السـّكر ُهم الذين أثّروا على نتائج الدراسات لمصلحتهم، 

والسيّما في ما يخّص التخفيف من وطأة العالقة السلبيّة بين السّكر وصّحة القلب12. 

وهنـا يأتـي َدور الصحافة الِعلميّة االسـتقصائية في الكشـف عن الُممارسـات ذات الخلفيّة 

الِعلميّة التي تخفي الحقائق وانعكاس ذلك على البشر. 

وألنّنا نعيش في عالَم يتضاءل فيه َدور الصحافي الِعلمّي االسـتقصائي المتخّصص، سنظّل 

ننتظـر ما يمّن به علينا الباحثون والصحافيّون االسـتقصائيّون في الغـرب، والذين يعملون في 

مجاالت دقيقة تتّصل بفروع العلوم كافّة، وبخاّصة علوم الدواء والغذاء. 

اإلعالم الِعلمّي هو إذاً موضوع مهّم للوصول إلى الحقائق، ويستقي كثيراً من صفات البحث 

الِعلمـّي لجهـة البحث والدقّة والموضوعية والمصداقية. كما أنّه أصبـح اليوم إعالماً متخّصصاً؛ 

ص بالبيئة، واآلخر المتخّصص في الصّحـة، أو في تقنيّة المعلومات..  فهنـاك اإلعالمي المتخصِّ

إلخ. وهذا ما يجعله، بشكٍل أو بآخر، جزءاً ال يتجزّأ من منظومة العلوم والتقنيّة والبحث الِعلمّي، 

من دون أن يفقد َدوره اإلعالمي، أو كونه  ُممارَسة إعالمية قبل أّي شيء آخر.   

ثانياً: واقع اإلعالم الِعلمّي العربّي

أ- الصحافة الِعلمّية

تتميّـز الصحافة بكونها الوسـيلة االتّصالية األكثر تأثيراً فـي الجمهور، إذ تتمتّع بخصائص  

تجعلُهـا تتفـّوق في بعض المجـاالت على غيرها من وسـائل االتّصال؛ بحيث تسـمح الصحيفة 

للقـارئ بـأن يتحّكم بوقـت قراءتها، وبإعـادة االطاّلع علـى مضامينها، كما أنّهـا تنطوي على 

موضوعـات ُمتشـابكة تحتاج إلـى تحليٍل ِعلمّي. هذا فضـالً عّما تتميّز بـه الصحيفة من مرونة 

فـي عرْض تفاصيل دقيقة توازي تلك التي تُسـِهب الدراسـات في عرضهـا وتحليلها. وإذا كان 

مجـال العلوم االجتماعية على صلة باألنماط الثقافيـة والبنى االجتماعية واالتّجاهات...إلخ، فإّن 

الصحافة الِعلميّة، وإلى جانب َدورها في اإلعالم واإلخبار والُمتابعة، تُطاول كذلك هذه المجاالت، 

بالنَّظر إلى تأثيرها في بناء المواقف وتفاعلها مع البيئة الِعلميّة.

عبد اللّه سليمان القفاري، »كيف تورَّط علماء وباحثون في تمرير ُمنتجات ضارّة؟!«، م س.  12

تكاد الدراسات 
القليلة حول اإلعالم 

الِعلمّي العربّي 
ُتجمع على أّن هذا 
القطاع من اإلعالم 
يشكو من الضعف 
ومن عدم ُمواَكبة 
قطاعات إعالمّية 
أخرى، كاإلعالم 
االقتصادّي أو 

اإلعالم الترفيهّي
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تزدهـر الصحافة الِعلميّة فـي العالَم الغربي، وهي ذات حضور كبير في المشـهد اإلعالمي، 

وتظهـر أهّميتهـا المتزايـدة مـن خـالل حّصتها مـن اإلعالنات. ففي فرنسـا تحصـل الصحف 

المتخّصصـة علـى 31.2 % من اإلعالنـات، مقابل 22.8 % للصحف العاّمـة غير المتخّصصة. 

وفـي الواليات المتّحدة األميركية، يجري إصدار نحو 12 ألف مجلّة وصحيفة يومية وأسـبوعية 

وشـهرية منها حوالى 9 آالف مطبوعة متخّصصة تتناول الَمعارف الِعلميّة كافّة)نحو75 % من 

إجمالي اإلصدارات(. . وتكاد هذه النسـبة - على الّرغم من بعض التبايُنات - تكون متساوية في 

كلٍّ من إنكلترا وألمانيا ومعظم دول أوروبا الغربية واليابان. 

وفي الدانمارك تصدر مجلّة ِعلميّة جماهيرية يوزَّع منها 130 ألف نسخة شهريّاً، وثّمة أعداد 

ُمماثلة توزَّع في كلٍّ من السويد وفنلندا. أّما في روسيا، فتستحوذ الصحافة الِعلميّة على نحو 14 

% من مجموع الصحافة المتخّصصة هناك. وتُعّد مجلّة »العلم والحياة«، التي توزِّع 3,5 مليون 

نسخة، من أهّم المجاّلت الِعلميّة التي تصدر في روسيا13 .

أّمـا َموِقـع الصحافة الِعلميّة في األهّميـة على الصعيد العالَمي، فيُمكن القـول إنّها تأتي في 

المرتبة الثالثة بنسـبة 15 % من مجموع الكتابات الصحافيّة بعد العلوم االجتماعية التي تحتّل 

28 %، وعلوم الحياة التي تحتّل21 %، ثّم اآلداب والعلوم اإلنسانية واالهتمامات العاّمة. 

وريّة المتخّصصة مصدراً مهّماً من مصادر الصحافة الِعلميّة، وتُسهم  وتَُعّد المجاّلت الِعلميّة الدَّ

من ثّمة شبكة اإلنترنت في توفير عدٍد متزايد من مصادر المعلومات المّجانية، ومن ذلك أّن هناك 

وريّات الِعلميّة مّجاناً، أو بأسعاٍر ُمخّفضة، وبخاّصة تلك  توّجهاً اآلن في أميركا وأوروبا إلتاحة الدَّ

التي تَنشـر أبحاثاً مموَّلة من مؤّسسات حكومية رسميّة، منها مثالً َدوريّة فعاليّات »األكاديمّية 

الوطنية األميركّية للعلوم«، فيما تنشـر »مؤّسسـة المكتبة العاّمة للعلوم« َدوريّات ِعلميّة 

عديدة في فروع العلوم المختلفة وتُوفّرها مّجاناً للباحثين وعموم الُمسـتخِدمين في شتّى أنحاء 

العالَم، فضالً عن عشرات المجاّلت التي تُتاح ماّدتها بصورة كلّية أو جزئيّة على اإلنترنت. وهناك 

مجاّلت ِعلميّة توفِّر جانباً من موادها عبر َموِقع وسيط، كما تفعل مجلّتا)Nature(  البريطانية، 

التي تنشـر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيّة في الرياض نسـختها العربية،وكذلك مجلّة 

)Science( األميركية عبر َموِقع شـبكة العلوم والتنمية. وتأتي تحت مظلّة اإلعالم الِعلمّي مجلّتا 

  )New Scientist(  ومجلّتا ، )Wired, Technology Review( »وايرد« و»تكنولوجي رفيو«

البريطانية و)Scientific American األميركيّة، والتي تُترِجم مؤّسسـة الكويت للتقّدم الِعلمّي، 

وريّات  أكثـر من ثلثي موادهـا، وتصدر منذ العام 1986 تحت اسـم »مجلّة العلـوم«. ومن الدَّ

الِعلميّة المشهورة أيضاً)The New Atlantis(« ربع السنويّة.

م البيانـات حول الصحافة الِعلميّة العربية مؤّشـرات عن ُضعف اإلصـدارات الصحافية  تقـدِّ

هة للجمهور  المتخّصصة بالثقافة الِعلميّة الجماهيرية، إذ ليس هناك سوى 15 مجلّة ِعلميّة موجَّ

تَسـتهدف نْشر الثقافة الِعلميّة في 22 بلداًعربيّاً، فضالً عن بضع َدوريّات في تخّصصات دقيقة 

دة تتّسم بالخصوصيّة الشديدة، وال تُناِسب سوى المهتّمين. كما أنّه من بين أكثر من 120  ومحدَّ

صحيفـة عربية، ال يزيد عدد الصحف الجاّدة منهـا في إصدار صفحات ِعلميّة متخّصصة أو في 

فرد باٍب يومّي أو أسبوعي في العلوم أو التقنيّة على 20 صحيفة عربية14.

حاتم صدقي، الصحافة الِعلمّية بين النظريّة والتطبيق، المؤتمر الدولّي ألخالقيّات اإلعالم الِعلمّي في مجال البحوث   13

البيولوجيّة، جامعة القاهرة، واللّجنة الوطنيّة المصريّة للتربية والعلوم والثقافة، 2004.          

وحيد محّمد مفضل، الصحافة الِعلمّية العربّية بين الوجود والعدم، م س.  14

ألّننا نعيش في 
عاَلٍم يتضاءل 

فيه َدور 
الصحافّي الِعلمّي 

االستقصائّي 
الُمتخّصص، 
سنظّل ننتظر 
ما يمّن علينا 
به الباحثون 
والصحافّيون 

االستقصائّيون 
في الغرب والذين 

يعملون في 
مجاالت دقيقة 
تّتصل بفروع 

العلوم كاّفة
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هة للثقافة الجماهيرية في العالَم العربي، أمَكن رصد 20  وريّات الِعلميّة الموجَّ وبتقّصـي الدَّ

مجلّـة ِعلميّة ثقافيّة َدوريّـة، منها 8 دوريّات تصدر في المملكة العربيّة السـعوديّة في مجاالت 

هة للجمهور، بعضها ذات طابعٍ عاّم وبعضها اآلخر متخّصص في موضوعات ِعلميّة  ِعلميّـة موجَّ

ُمحـّددة، تليها الكويت بأربع دوريّات. وتصدر في لبنان ومصر واإلمارات وعن المنظّمة العربية 

للتربية والثقافة والعلوم، ومقرّها تونس، َدوريّتان فقط لكّل واحدة15.

والمالحظ أّن هذا النَّوع من اإلصدارات يغيب عن بلدان عربية كثيرة، وربّما أّن هناك مثل هذه 

وريّات أو قواعد  اإلصدارات، إاّل أّن الوصول إليها بالوسائل الُمتاحة للباحث من خالل كّشافات الدَّ

البيانات لم يكشف عن أّي ماّدة يُمكن تصنيفها من ضمن نطاق اإلعالم الِعلمّي.

أّمـا الصحافة اليوميّة، فهي تعاني من ُضعف الصفحـات الِعلميّة إن ُوجدت، وال تتوافر فيها 

أقسـاٌم ِعلميّة باستثناء صحيفتَين اثنتَين. بينما تَنشر ُصحف يوميّة كثيرة أخباراً ِعلميّة مصدرها 

وكاالت األنباء، وكذلك صفحات متخّصصة في الطّب والصّحة العاّمة والغذاء وتقنيّة المعلومات، 

لكـن يندر أن تتوافر موضوعـات صحافيّة اسـتقصائيّة تُعالِج قضايا تنمويّـة ذات صلة وثيقة 

بالِعلم والبحث الِعلمّي.  

م الدراسات العربية في مجال الصحافة الِعلميّة مؤّشرات عّدة أبرزها:    وعليه، تقدِّ

- نـدرة الدراسـات العربية التي تطرّقت إلى اإلعالم الِعلمّي بصفـة عاّمة، والصحافة الِعلميّة 

الجماهيريـة بصفة خاّصة. وقد اقتصر معظمهـا - على ندرتها- على ُمعالَجة قضايا رائجة مثل 

الصّحة أو البيئة. وهي تعبِّر بشكٍل أو بآخر عن ُضعف االهتمام بهذا النَّوع من اإلعالم. 

- ندرة الدراسات التي تعرّضت بشكٍل كامل لكّل جوانب الَعمليّة االتّصالية، حيث لم يتّم العثور 

إاّل على دراسـتَين: إحداهما حول المضمون البيئي لعيّنة ُمسـتقاة من الصحف العاّمة ومحّرري 

البيئـة وعيّنـة من جمهور الصفـوة16، والثانية تتنـاول قضيّة حماية البيئة فـي إحدى الّصحف 

وعيّنة من المحّررين والقرّاء17. وثّمة دراسـة ِعلميّة بحثيّـة واحدة اهتّمت بُمعالَجة قضايا ِعلميّة 

متعـّددة في الماّدة الصحافيّة الِعلميّـة، حيث غطَّت الَمواد الصحافيّة الصّحية والبيئيّة والزراعيّة 

حف المصرية للقضايا الِعلميّة على  والصناعيّة والجيولوجيّة وغيرها، دارسـًة تأثير ُمعالَجة الصُّ

الَمعارف الِعلميّة للقراء، وذلك انطالقاً من عيّنة اقتصرت على طاّلب جامعتَين مصريّتَين18. 

- تـكاد تتّفـق دراسـات عربيّة عّدة19 على سـمات مهّمة فـي ُمعالَجة ُصحف الدراسـة، من 

مكتبة الَملك فهد الوطنيّة، الببليوجرافيا العربّية، الرياض، 2007.  15

مفهوم  إطار  في  البيئّية  القضايا  تجاه  الصفوة  أولويّات  وترتيب  المصريّة  سليمان،الصحافة  إبراهيم  رحاب   16

التنمية المتواصلة في مصر، دراسة المضمون والقائم باالتّصال والجمهور، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلّية 

.1999 القاهرة،  اإلعالم، جامعة 

حف الزراعّية المصريّة، دراسة تطبيقيّة  عبد الرّحمن محمود عيد، ُمعالَجة قضّية حماية البيئة الريفّية في الصُّ  17

على جريدة التعاون في الفترة من أيلول )سبتمبر( 1986 وحتّى آب )أغسطس(1991، رسالة دكتوراه غير منشورة، 

.1993 القاهرة،  جامعة عين شمس، 

هند أحمد بداري، ُمعالَجة الصحافة المصريّة للقضايا الِعلمّية وتأثيرها على الَمعارف الِعلمّية للقّراء، م س.  18

راجع:  19

- هند أحمد بداري، ُمعالَجة الصحافة المصريّة للقضايا الِعلمّية وتأثيرها على الَمعارف الِعلمّية للقّراء، م س.

- محّمد رفعت البدري، دراسة تحليلّية على الصحف اإللكترونية القومّية في مصر، المؤتمر الدولّي ألخالقيّات اإلعالم 

الِعلمّي في مجال البحوث البيولوجيّة، جامعة القاهرة واللّجنة الوطنيّة المصريّة للتربيّة والعلوم والثقافة، 2004 .

- شعيب الغباشي، القائم باالتّصال في اإلعالم الِعلمّي في مصر، دراسة ميدانّية، لُمحّرري الصفحات الِعلمّية في 

واللّجنة  القاهرة  البيولوجيّة، جامعة  البحوث  الِعلمّي في مجال  اإلعالم  الّدولي ألخالقيّات  المؤتمر  اليومّية،  حف  الصُّ

.2004 للتربية والعلوم والثقافة،  المصريّة  الوطنيّة 

هناك نحو 12 ألف 
مجلّة وصحيفة 

يومّية وأسبوعّية 
في الواليات 

المّتحدة، منها 
9 آالف مطبوعة 

متخّصصة تتناول 
الَمعارف الِعلمّية 
كاّفة، وتكاد هذه 

النسبة تكون 
متساوية  في 

كلٍّ من بريطانيا 
وألمانيا ومعظم 

ُدول أوروبا الغربّية 
واليابان
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أهّمهـا: ُضعف التوازن في النشـر حول القضايـا الِعلميّة، حيث تُهيمن قضايـا معيّنة كالصّحة 

والدواء وبدرجة تشـّكل النسـبة العظمى في نوعيّة القضايا المنشـورة، وكذلك سـيادة الشـكل 

اإلخباري والتقريري على الماّدة المنشـورة مع غياٍب كبير لألشكال الصحافية األخرى، وتواُضع 

بَرامـج التدريب التي تعـرَّض لها القائم باالتّصـال، وُضعف االهتمام بتوثيـق الَمصادر، وندرة 

المتخّصصين من اإلعالميين الِعلميّين.

ب- مواقع اإلنترنت اإلعالمّية الِعلمّية 

يتوافر عدٌد كبير من الَمواقع المتخّصصة على اإلنترنت التي يُمكن أن تشـكِّل مصدراً أساسيّاً 

لألخبـار والمعلومات التي يحتاجها الصحافـي الِعلمّي ألداء مهّمته. وهـذه الَمواقع إّما أن تكون 

مواقع لُصحف أو مجاّلت ِعلميّة متخّصصة أو َمواقع مؤّسسات ومراكز ومعاهد بحثيّة متخّصصة. 

ن هذه الَمواقع معلومات عاّمة وتخّصصية حول أهّم القضايا الِعلميّة المطروحة عالميّاً، والتي  وتؤمِّ

يُمكن التقاطها والبناء عليها إلنتاج َمواد صحافية ِعلميّة تتناسب مع طبيعة الصحيفة وقرّائها. 

يشّكل بعض هذه الَمواقع مصدراً لمعلومات غير منشورة حول موضوعات ودراسات ِعلميّة. 

ن َمواقع أخرى وسيلة اتّصال بالُعلماء والمتخّصصين حول العالَم من خالل تأمين عنوان  كما تؤمِّ

البريد اإللكتروني للتواصل، وأغلبيّة هذه الَمواقع تؤمِّن خدمًة مّجانية للصحافيّين الِعلميّين. ومن 

أفضل الَمواقع التي يُمكن أن توفِّر بيانات صحافية ُمحدثة عن نشاط األبحاث الِعلميّة، ثّمة َموِقع 

 American( المدعوم من الجمعيـة األميركية لتقّدم العلوم )Eurek Alert.org(  يوريـك ألرت

Association for Advancement of Science، ويُمكن التسـجيل في الَموِقع لتلّقي النشرات 

اإللكترونيـة الُمنتظمة التي تحمـل الجديد في دنيا العلوم، وخصوصاً لدى المؤّسسـات الِعلميّة 

والبحثيّة األميركية. أّما َموِقع »ريسـرش سي« )www.researchsew.com( فيزوِّد اإلعالميّين 

الُمشـتركين فيه بنشـرات إلكترونيّة تتضّمن أخبـار البحوث الِعلميّة التي تجري في قارّة آسـيا. 

أّمـا َموِقع »ألفـا جاليليو« فيُمكِّن اإلعالميّيـن الِعلميّين من االطاّلع المّجانـي على آخر البحوث 

األوروبيـة. فيما يُتيح َموِقع »سـايديف نت« نشـرات إلكترونية تتضّمن أخبـاراً ِعلميّة، وأخبار 

المؤتمرات الِعلميّة مع التركيز على العالَم النامي.  

يَنصـح بعض الباحثيـن باعتماد الَمواقع التي تنتهي بــ » دوت أورج« أو » دوت إديو« أو » 

دوت نـت«  ].org , .edu , .net[كونهـا َمواِقع جامعات أو َمراكز بحثيّة ُمعتَمدة وليسـت َمواقع 

تجاريـة. كما يُمكن من خالل اإلنترنت الوصول إلـى بعض أفضل الُكتب الِعلميّة وهناك عدد من 

www. الَمواقع الموثوقة التي تعرض قوائم شبه يومية ألحدث الُكتب وملخّصاتها، وأهّمها َموِقع

. www.bn.comوبارنز ونوبل  amazon.com

أسَهم تزايُد َدور شبكة اإلنترنت كوسيلة إعالمية اتّصالية في المنطقة العربية، وما رافقه من 

انخفاض أسعار الحواسيب الَمكتبيّة والمحمولة والهواتف الذكيّة، في استقطاب فئاٍت جديدة من 

ُمستخدمي اإلنترنت نحو المعرفة الِعلميّة.

وفي هذا اإلطار، ثّمة أكثر من دراسة ُمقارنة عن َدور وسائل اإلعالم الُمختلفة، ومنها اإلنترنت، 

في نْشـر الثقافة الِعلميّة والَمعرفة الهادفة، منها ِدراسـة عن َدور النْشـر الِعلمّي اإللكتروني في 

التوعية الِعلميّة في المنطقة العربية 20. وقد احتلّت شبكة اإلنترنت المرتبة الثانية - بعد التلفزيون 

نظريّة  باستخدام  العربّي  العالَم  في  الِعلمّي  االتّصال  تطوير وسائل  اإلنترنت في  إعالم  َدور  العوضي،  نادية   20

    .2007 القاهرة،  األميركيّة،  الجامعة  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  واإلشباعات،  االستخدامات 

في روسيا 
تستحوذ الصحافة 

الِعلمّية على 
نحو 14 % من 

مجموع الصحافة 
المتخّصصة هناك، 
وُتَعّد مجلّة »العلم 

والحياة« التي 
ع 3،5 مليون  توزِّ
نسخة من أهّم 

المجاّلت الِعلمّية 
التي تصدر في 

روسيا
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- كمصـدٍر للمعلومـات والمعلومـة الِعلميّة الموثَّقة، من ضمن فئة من الُمسـتطلَعين في كلٍّ من 

 Pew هولندا وأميركا. كما تفيد دراسـة أخرى ُمشـابهة، تّم إجراؤها لمصلحـة مركز بيو البحثي

Research Center فـي الواليات المتّحـدة األميركية، أّن 20 % من األميركيّين عادًة ما يلجؤون 

دة عن موضوٍع ما، وأّن هذه النسبة  إلى شـبكة اإلنترنت الستقصاء بيانات ومعلومات ِعلميّة محدَّ

تزيد بصفة عاّمة بين أوساط الشباب.  

أّمـا عربيّاً، فقد جرى مسـٌح وتقييٌم لنحـو 120 َموِقعاً إخباريّاً إلكترونيّـاً عائدة إلى ُصحٍف 

ومجاّلت وجمعيّات ونوادي العلوم ومؤّسسـات ِعلميّة وبحثيّة.. تهتم بنْشـر اخبار العلوم ودْعم 

عمليّة نْشر الثقافة الِعلميّة وكان من أبرز نتائج هذا الَمسح21: 

- األغلبيّة الساحقة من َمواِقع اإلنترنت الِعلميّة العربية التي تّم َمسحها في هذه الدراسة تقوم 

بنْشـر األخبار الِعلميّة المجرَّدة، سـواء عن طريق النقل من َموِقع آخر أم عن طريق الترجمة من 

الَمواقـع والمصادر والوكاالت األجنبية، حيث بلغ عدد هذه الَمواقع 113 َموِقعاً من إجمالي 120 

َموِقعاً، أي بنسبة 94.2 %. كما توضح النتائج أّن عدد الَمواقع المهتّمة بنشر التحليالت الِعلميّة 

التـي تعمـل على إثارة النقاش والفكر الِعلمّي لم يزد في المجمل عن 17 َموِقعاً فقط من إجمالي 

الَمواقع الـ 120 التي تّم بحثها وُمراجعة محتواها، أي بنسبة 14.2 %.

- اقتصـار معنـى التثقيف الِعلمّي ومضمونه في عدٍد كبير مـن مواقع اإلنترنت العربية على 

تخّصصات الصّحة والطّب وتقنيّة المعلومات، دون سواها من جوانب الثقافة الِعلميّة األخرى.

- اختفـاء عدد كبير من الصفحات والوصالت الِعلميّة المتخّصصة من بعض مواقع اإلنترنت 

العربية الرائدة واألكثر شـعبية، سـواء كانت إخبارية عاّمة أم تخـّص بعض الصحف والمجاّلت 

اإللكترونية، مع عدم ظهور وصالت أو صفحات جديدة محلّها.

- افتقـار عـدد كبير من الَمواقع المتخّصصة في نْشـر الثقافة الِعلميّـة أو موادها، والتي تّم 

بحثها ومراجعة محتواها، للتصميم الجّذاب وسهولة التصّفح وسالسة التنّقل عبر محتوياتها. 

ج- اإلعالم المرئّي والَمسموع

يُعانـي اإلعـالم الِعلمّي الَمرئي والَمسـموع من المشـكالت والعوائق نفسـها التي تظهر في 

الصحافة الِعلميّة أو َمواقع اإلنترنت. ومن الدراسـات المهّمة حول اإلعالم الِعلمّي العربي الَمرئي 

والمسموع تلك العائدة إلى سمير محمود22، التي تضّمنت دراسة تحليلية َوصفيّة لإلعالم الِعلمّي 

للفضائيـات التلفزيونيـة واإلذاعات العربية والناطقة بالعربية. وقد كشـفت هذه الدراسـة التي 

تناولت 66 بَرنامجاً إذاعيّاً ِعلميّاً و162 برنامجاً تلفزيونيّاً ِعلميّاً نتائج عّدة من أبرزها: 

- ُضعف ميزانيّات إنتاج البَرامج، وقُصر المَدد الزمنيّة للبَرامج، واتّسـاع َدوريّة بثّها؛ فأغلبها 

من النَّوع األسبوعي بنسبة 75.8 % للبرامج اإلذاعية، و53.7 % للبرامج التلفزيونية. 

م المحتوى الِعلمّي، وهو مـا يعني تقليص فُرص  - عـدم ثبـات توقيت بّث البَراِمـج التي تقدِّ

لة)بنسـبة 72.7 % للبرامج اإلذاعية  ُمتابعتها جماهيريّاً. ونظراً إلى أّن أغلبيّة هذه البَراِمج ُمسجِّ

العربّية  الَمملكة  الِعلمّية في  الثقافة  لنْشر  الّراهن الستراتيجّية وطنّية  الوضع  دراسات  وحيد محّمد مفضل،   21

للعلوم  العزيز  الملك عبد  الرياض، مدينة  الِعلمّي في شبكة اإلنترنت، دراسة وصفيّة تحليليّة،  اإلعالم  السعوديّة. 

 .2010 والتقنيّة، 

العربّية  الَمملكة  في  الِعلمّية  الثقافة  لنْشر  وطنّية  الستراتيجّية  الّراهن  الوضع  دراسات  محمود،  سمير   22

السعوديّة. الَبراِمج الِعلمّية في اإلذاعات والفضائّيات العربّية دراسة وصفّية تحليلّية، الرياض، مدينة الملك عبد 

والتقنيّة،2010. للعلوم  العزيز 

عربّيًا، أمَكن 
رصد 20 مجلّة 
علمّية ثقافّية 
َدورّية، منها 8 
دورّيات تصدر 
في السعودّية 
في مجاالت 

علمّية موّجهة 
للجمهور، بعضها  

يحمل طابعًا 
عاّمًا وبعضها 

اآلخر يختّص في 
موضوعات ِعلمّية 

دة، تليها  محدَّ
الكويت بأربع 

دورّيات، وتصدر 
في لبنان ومصر 
واإلمارات وعن 

المنّظمة العربية 
للتربية والثقافة 

والعلوم، َدورّيتان 
فقط لكّل واحدة
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و57.4 % للبرامج التلفزيونية(، فإنّها تَفتقر إلى أشكاِل التّواصل مع الجماهير بنسبة 65.2 % 

للبرامج اإلذاعية وبنسبة 66.0 % للبَرامج التلفزيونية.

- االهتمام بالمضمون الصّحي والطبّي هو الغالَب على الُمعالجات اإلذاعيّة العربية بِنسـبة  

45.5 % وبالِنسبة ذاتها لتقنيّة المعلومات. وفي القنوات التلفزيونية العربية والّناطقة باللّغة 

العربيـة، جاء االهتمام بالعلـوم الطبّية وبتقنيّـة المعلومات في المرتبة األولى، وذلك بنسـبة  

 .% 35.8

وقد أرَجعت الدراسـة غلبة المحتوى الصّحي الطبّي إلى الشـكل البَرامجي الحواري الُمباشر 

الذي يتميّز به التلفزيون، فضالً عن جماهيريّة هذه النوعيّة من البَرامج، التي تنفرد بالتواصل مع 

الجمهور دون غيرها، وتتميّز البَراِمج بقدرتها على استضافة طبيب، بحيث يتواصل مع الجمهور 

طة وإجابات موَجزة عن استفسارات الُمشاهدين، من دون حاجة في  م معلومات طبّية مبسَّ ويُقدِّ

الغالب إلى َمواد فيلميّة ُمساِعدة.

أّما من حيث عالقة ما تبثّه البَراِمج الِعلميّة في اإلذاعات والفضائيّات العربية بالثقافة الِعلميّة، 

فقد أيَّدت الدراسـة وجود عالقة بين المحتوى الِعلمّي الَمسموع والَمرئي والثقافة الِعلميّة، وذلك 

بنسبة 86.4 % للمحتوى البرامجي اإلذاعي، فيما ابتعدت النسبة الباقية، أي نسبة 13.6 %، عن 

الثقافة الِعلميّة، لخلْطها بين الثقافة الِعلميّة والمعلومات العاّمة. أّما المحتوى الِعلمّي التلفزيوني، 

فجـاء ارتباط المحتوى بالثقافة الِعلميّة فيه بنسـبة 79.0 %، بينما ابتعدت النسـبة الباقية عن 

مفهوم الثقافة الِعلميّة.  

لقد أكَّدت هذه الدراسة أّن ما تبثّه اإلذاعات والفضائيّات العربية من محتوًى برامجي هو على 

صلـة وثيقة بالثقافة الِعلميّة، إاّل أّن الصلة شـبه مقطوعة بين هذه النَّوعيّـة من البَراِمج وصّناع 

القرار التنفيذيّين، الذين نادراً ما يشاركون في البَراِمج الِعلميّة سواء بالظهور فيها أم بالرّد على 

ما تثيره من قضايا ومشكالت، بحيث تبدو القضايا الِعلميّة وكأنّها شاٌن يخّص الُعلماء وحدهم.

كما الحظت الدراسة أّن هناك عوامَل عّدة تُضِعف فاعليّة هذه البَراِمج الِعلميّة وتُفقدها االهتمام 

الجماهيري، أبرزها: الديكورات الفقيرة واإلضاءة الُمتواِضعة، أماكن التصوير غير الُمالئمة، سوء 

التقديـم والعرض وكثرة الفواصل الُمفتعلة لقطْع السـياق البرامجـي والتدفّق المعلوماتي، كثرة 

الَمواد الفيلمية األرشـيفية الفقيرة والمكرَّرة، اإلخـراج الباهت، افتقاد التواصل مع الجمهور، عدم 

ثبات مواعيد البّث واإلذاعة وكثرة مرّات تأجيل العرض، البّث في مواعيد ال تحظى بمعّدالت استماع 

أو مشـاهدة تُذكر، غياب التنويه بهـذه البَرامج، وعدم توافر معلومـات عنها من ضمن الخريطة 

البرامجيّـة أو بالَمواقـع اإللكترونيـة لإلذاعات أو الفضائيّـات العربية والناطقـة بالعربية، عدم 

االهتمام بتسويق هذه البَراِمج والُمشاركة فيها ضمن ُمسابقات ومهرجانات إعالمية، على غرار ما 

تُنتجه قنوات »Animal planet ,National geographic ,History Discovery« وتسـوِّقه في 

حف العاّمة ووسائل اإلعالم.   العالَم كلّه، فضالً عن غياب التنويه بالبرامج الِعلميّة في معظم الصُّ

وتنتقـد الدراسـة ُضعف ميزانيات اإلنتـاج الِعلمّي، وتجلّياتـه في ِقَصر مـدد البَراِمج وفقر 

اإلعداد والتنفيذ، وضعف الصورة واالعتماد على َمواد فيلميّة أرشـيفيّة في ما يخّص التلفزيون، 

وفقـر ديكـورات التصوير، وتكرار اسـتضافة مصـادر بعينِها في مـا يخّص البَراِمـج الِعلميّة 

اإلذاعية والتلفزيونية في آن، وتكرار عرض المشـاهد واللّقطات ذاتها واالعتماد شـبه الكامل في 

بعض البَراِمج على َمواد فيلميّة ُمسـتورَدة من الخـارج، وعدم تغطية الصور واللّقطات الخاّصة 

بالموضوعـات بشـكٍل كاف، وهو ما تسـبَّب في الفقر الكامـل لمحتوى البرامج، وفقر الشـكل 

ثّمة مجاّلت علمّية 
ر جانبًا من  توفِّ

موادها عبر موقع 
وسيط، كما تفعل 

مجلّة »ناتشر« 
البريطانّية التي 

تنشر »مدينة الملك 
عبد العزيز للعلوم 

والتقنّية« في 
الرياض نسختها 
العربّية، وكذلك 

مجلّة »ساينس« 
األميركّية عبر 
َموقع شبكة 

العلوم والتنمية
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البحوث في خدمة 
المجتمع

واألسـاليب الفّنية في العرض والتقديم، ومن ثّم افتقاد عنصر الجذب الجماهيري المطلوب لهذه 

النَّوعية من البَرامج.

في المقابل، كشفت نتائج الدراسة أّن هناك إذاعات وفضائيّات عربية برزت في مجال تقديم 

محتوى برامجي ِعلمّي يُسـهم في تحقيق أهداف اإلعالم الِعلمّي، ويُعزِّز نمط التفكير الِعلمّي في 

المجتمع العربي. وقد استعرضت الدراسة عدداً من البَراِمج الِعلميّة المميَّزة في بعض الفضائيّات 

التلفزيونية أو اإلذاعات العربية أو الناطقة بالعربية، وكشـفت اهتمامها، من خالل عناصر عّدة، 

بجودة المحتوى اإلعالمي الذي تقّدمه لجمهورها.

وبحسـب نتائج هذه الدراسـة، يُمكن اإلشارة إلى تميُّز المحتوى الِعلمّي في عدٍد من البرامج، 

مـن حيث جودة إعداد المحتوى وتنّوع الَمصادر وخبـرة المتخّصصين والُعلماء، كما في برامج 

إذاعة البرنامج الثاني السعودية ومنها: »مواهب واختراعات، نحن والمستقبل، واَحة العلوم، 

قضّية وحوار، الجديد في التنمية، بيئة الطفل«، وكذلك برنامج »أصدقاؤنا الحيوانات« في 

إذاعة البرنامج العاّم السعودية.  

وفي اإلذاعة الثقافية التونسـية ثّمـة البَراِمج التالية: »الُمواطَنـة البيئّية، ومقهى الثقافة 

الرقمّيـة«؛ وفي إذاعة تونس الوطنية هنـاك بَرنامج: »الَموج األزرق«. أّما فـي إذاعة البَرنامج 

العـاّم السـودانية، فقد تّم رْصـد بَرامج ِعلميّة متميّـزة منها » آثار الُحكمـاء، ومؤتمر إذاعي، 

ولسان العرب« إاّل أّن األخير يخرج ببعض حلقاته ليصبح نموذجاً للبرامج الثقافية العاّمة، حيث 

يستعرض ما تركه العرب من أثٍر في الفكر واألدب والعلوم والَمعارف.

ومـن البَراِمج المتميّزة في إذاعة البَرنامـج العاّم المصرية: »عصر من التنوير«، فيما تتميّز 

إذاعـة صوت العرب المصرية ببَراِمـج »في رحاب الُعلماء، ومسـتقبلّيات، وبراءة اختراع«. 

أّمـا إذاعـة البرنامـج الثقافي المصريـة فتتميّـز ببراِمج: »اإلنسـان والبيئة، وآفـاق التنمية، 

وتكنولوجيا العصر، وعلماؤنا في الَمهجر«.  

ومـن أبرز البَراِمج والَمواد اإلعالميـة الِعلميّة التلفزيونية، حلقات بَرنامج »منارات« في قناة 

المنـارة الِعلميّة المصرية، والذي يؤرِّخ لقصص المؤّسسـات والمراكز الِعلميّة المصرية، وكذلك 

برامـج: »القضّية ِعلمّية، والصالـون الِعلمّي، وُعلماء مصر«، وهي بَرامـج تتميّز بالتغطية 

م القناة األولى السـعودية برنامجاً مميّـزاً بعنوان: »براءة  الِعلميّـة الُمتكاِملـة إلى حدٍّ مـا. وتقدِّ

اختـراع« ، ويحتّل بَرنامج »نجوم العلوم« الذي ينقله عدٌد من الفضائيات العربية َموِقعاً مميّزاً 

فـي البَراِمج التي تتيـح للُمبتكرين العرب فرصـاً مميّزة وحوافز ماّدية لتحقيـق أحالمهم ونقل 

مشاريعهم إلى حيّز التطبيق والتسويق.

وتتميّز قناة الجزيرة الوثائقية، بما تقّدمه من أفالٍم ِعلميّة وثائقية، وحلقات ِعلميّة متخّصصة 

ومنها: » أفكار كبيرة لعالم صغير« وهو برنامج يهتّم باألفكار الِعلميّة الجديدة التي تساعد في 

ور واللّقطات  وتي، وثراء الصُّ الحفاظ على البيئة، وقد تميّز ببسـاطة اللّغة، وسالسة التعليق الصَّ

وتنّوعها.

م ماّدة ِعلميّة دسـمة مكثّفة جّداً وتتميّز بسـرعة اإليقاع  أّمـا بَرنامج »العالَم الخفّي«، فيقدِّ

وقصـر الفقرات. ويتناول بَرنامج »تقنّيات الطبيعـة« موضوعات جّذابة منها موضوع الطّاقة 

واستخداماتها في مجاالت الحياة، وعالَم الحيوان.

ومن القنوات الفضائية الناطقة باللّغة العربية قناة »الـ بي بي سـي« التي تتميّز ببرنامجها 

م مـن خالله أحياناً حلقـات ِعلميّة تتميّـز بروعة الصور  »وثائقـّي« وهـو بَرنامج متنـّوع، تُقدَّ

األغلبّية الساحقة 
من َمواقع اإلنترنت 

الِعلمّية العربّية 
تقوم بنشر األخبار 
الِعلمّية المجرّدة، 
سواء عن طريق 
النقل من مواقع 

أخرى أم عن 
طريق الترجمة عن 
الَمواقع والَمصادر 
والوكاالت األجنبّية
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وتنّوع اللّقطات، وُعمق التعليق. أّما في قناة روسـيا فتّم رْصد برنامج »نبض المستقبل«، الذي 

يَستعرض قضايا في الطّب وَمسارات األبحاث الِعلميّة والتكنولوجية الحديثة.    

ثالثاً: استشراف المستقبل.. اقتراحات َعملّية 

النتائج التي خلصت إليها الدراسـات السابقة عن اإلعالم الِعلمّي سواء في مجال الصحافة أم 

َمواقع اإلنترنت أم المجال المرئي والمسموع، تؤكِّد أّن اإلعالم الِعلمّي في المنطقة العربية يُعاني 

ُضعفاً وتواضعاً في األداء. 

ومن خالل تلك الدراسات يُمكن الخلوص إلى نقاط الضعف التي ال بّد من ُمعالجتها سواء ما 

يتعلّق منها بالوسائل أم بالقائم باالتّصال. 

ولُمعالجة هذا الوضع، ثّمة خطوات وإجراءات ال بّد من ُمقاربتها: 

1- مـن الخطأ تجاُهل أدوار اإلعالم الِعلمّي، والمعـوَّل عليه أن يكون راِفعة مهّمة في 

سياق المشروع التنموي الذي يستهدف بناء مجتمع الَمعرفة، كما يستهدف توظيف ُمنتجات 

الِعلم وتقنيّاته في سـياق أوسـع وأكبر من مجرّد ضّخ معلوماٍت عابـرة؛ إذ يُفترض باإلعالم 

الِعلمّي أن يُمارس َدوره في الكشف والتحقيق في قضايا ذات منشأ ِعلمّي وذات صلة بالعلوم 

هاً خاّصاً وتمويالً جيّداً وُمتابعة دائمة،  والبحث الِعلمّي. وهذا المشروع اإلعالمي يتطلّب توجُّ

ولـن يتأتّـى ذلك إاّل من خالل مؤّسسـات قويّة قادرة على توفير اإلمكانـات الاّلزِمة للتصّدي 

لهذه المهّمة. 

2- أهّمية بناء أقسام ِعلمّية في المؤّسسات الصحافية، أسوة باألقسام الفّنية والثقافية 

والرياضية. فهي األقسـام المعوَّل عليها لتأسـيس قاعدة ممتّدة لِمهنة الصحافي الِعلمّي ومهّمته 

)بيـت خبرة(، بحيـث  تتمّدد تلك الكفاءات انطالقاً منها، سـواء في مجال الَمواقـع الِعلميّة على 

شبكة اإلنترنت أم في مجال العمل اإلعالمي الَمسموع والَمرئي23. 

3- العناية بمعايير جودة اإلعالم الِعلمّي، التي تبدو غير حاضرة في عقل المحرِّر الِعلمّي. 

وإذا كان البعض يَسـتلهمها كجزٍء من الُممارَسـة الِمهنيّة، إاّل أنّها تغيب كمفاهيم تؤطِّر لنشـاٍط 

يتطلَّب مثل هذا اإللمام والتأكيد عليه24 ويدخل ضمن هذه المعايير:

-العناية بجودة الترجمة، والتعبير عن مفاهيم المصطلحات بطريقة سـهلة ويسـيرة، وليس 

بالضـرورة أن تكـون ترجمُة ُمصطلـٍح أجنبي ترجمًة حرفيّـة، بقدر ما يجب أن يكـون التركيز 

علـى المفهـوم الِعلمّي الذي يرسـخ غالبـاً في ذهن متلقٍّ غيـر متخّصص. كما أّن حشـو الماّدة 

بالمصطلحـات العربية واألجنبية في آٍن واحد، أو اسـتخدام الَمهجور مـن المصطلحات الِعلميّة 

بـة، أو الغريب منها عن التداُول اليومي، أو االكتفـاء بالُمصطلح األجنبي لعجٍز واضح عن  الُمعرَّ

إيجاد مرادف مناسـب.. كّل هذا هو من األسـاليب الشـائعة في الكتابة الِعلميّـة للجمهور، وهي 

تُضِعف التواُصل الَمعرفي بين القارئ والماّدة االِعلميّة. وعلى أّي حال ال يشكِّل الُمصطلح الِعلمّي 

إاّل نسـبة ضئيلة من الماّدة الِعلميّة، وحتّى في كُتب الطّب، فإّن هذه النسـبة ال تتجاوز 2 % من 

دة على نطاق العالَم العربي،  الماّدة الكلّية. ونظراً ألّن المصطلحات الِعلميّة العربية ليسـت موحَّ

عبد اللّه سليمان القفاري، اإلعالم الِعلمّي في الصحافة السعوديّة، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيّة، الرياض،   23

.2009

العربية  الرابطة  القاهرة،  العربّي،  الِعلمّي  اإلعالمي  دليل  ِمن معايير لجودته؟  الِعلمّي.. هل  اإلعالم  مجدي سعيد،   24

   .2008 الِعلميّين،  لإلعالميّين 

دعم اإلعالم الِعلمّي 
العربّي يتطلّب 
توافر مراكز 

معلومات ِعلمّية، 
سواء من خالل 

االشتراك بقواعد 
المعلومات الِعلمّية 
أم من خالل بعض 
الَمراكز الصحافّية 
الِعلمّية التي تؤّمن 

خدمات من هذا 
النَّوع
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هـاً لجمهور القرّاء ال للِعلميّين وحدهم، فال مناّص للُمحرِّر  ولّمـا كان اإلعالم الِعلمّي العربي موجَّ

الصحافي الِعلمّي من االعتماد على المصطلحات التي يشيع استعمالها.  

- التحقُّـق مـن الَمصـادر الِعلميّة، مّمـا يتطلَّب إلماماً جيّـداً بَمصادر المـاّدة الِعلميّة ومدى 

موثوقيّتها ومصداقيّتها، وهذا لن يتأتّى إاّل عن صحافيّين ِعلميّين ُمحتَرفين25.

ب توافر مراكز معلومـات ِعلميّة، سـواء من خالل  - دعـم اإلعـالم الِعلمـّي الصحافي يتطلَـّ

االشـتراك بقواعد المعلومات االِعلميّة أم من خالل بعض المراكز الصحافية الِعلميّة الدولية التي 

تؤمِّن خدمات من هذا النَّوع. وتتوافر حاليّاً في شـبكة اإلنترنت معلوماٌت كافية عن تلك الَمراكز. 

وهذا يَدعم جهد اإلعالمي الِعلمّي في ُمواكَبة النشاط الِعلمّي والتطّورات الِعلميّة العالَمية. وتوفِّر 

أغلبيّة المؤّسسات الصحافية في أوروبا وأميركا لموظّفيها إمكانيّة الدخول إلى قواعد المعلومات 

الكبرى مثل )Lexis, Nexis, Questia( التي تحتوي ماليين المقاالت من شتّى المطبوعات. 

4- تطويـر بَرامج لتأهيل متخّصصين في التحرير والصحافة الِعلمّية، حيث يظهر أّن 

معظم العاملين في مجال اإلعالم الِعلمّي العربي هُم متخّصصون ِعلميّون، وال تتجاوز مستويات 

الخبرة في الصحافة الِعلميّة لديهم مسـائل التثقيف والتوعية على قضايا ِعلميّة، ونْشـر األخبار 

المنقولة عن وكاالت األنباء المحلّية والعالَمية.   

5- دعـوة األقسـام اإلعالمّية في الجامعـات العربية ليكون لهـا َدور فّعال في دعم 

اإلعالم الِعلمّي، من خالل: 

- استحداث بَرامج إلعداد الصحافيّين الِعلميّين وتطويرها. 

- إقامة َدورات تدريبية تطبيقية لتنمية مهارات الصحافي الِعلمّي، تشـمل عناصر أساسـية 

عـّدة مثل: الصحافـة الِعلميّة عالميّـاً، خصائص الكتابـة الِعلميّة الصحافيـة، أخالقيّات الكتابة 

الِعلميّة، مصادر الصحافة الِعلميّة، تغطية المؤتمرات الِعلميّة، التحقيق الصحافي الِعلمّي، المقالة 

الِعلميّة.. وغيرها من المهارات الصحافية التطبيقية التي تتطلّبها الصحافة الِعلميّة.  

- دعم إنشـاء دبلوم لإلعالم الِعلمّي لمّدة عام، يلتحق به المحّررون أو الصحافيّون الِعلميّون 

ن يحملون مؤّهالت ِعلميّة تخّصصية، بحيث يُسِهم ذلك في تطوير الُمعالجة اإلعالمية للقضايا  ممَّ

لة للعمل في هذا المجال اإلعالمي. الِعلميّة، ويَدعم توفير الكفاءات اإلعالمية المؤهَّ

-االهتمام ببحوث اإلعالم الِعلمّي، وتشـجيع طاّلب الدراسـات العليـا على إجراء بحوثهم في 

مجاالت تتعلّق باإلعالم الِعلمّي. 

6- المؤّسسـات الِعلمّيـة والبحثّية في العالَـم العربي يُمكن أن تُمـارِس َدوراً فّعاالً في 

تطوير اإلعالم الِعلمّي، وذلك من خالل: 

-تسهيل مهّمة الصحافيّين الِعلميّين للتواصل مع الباحثين واالطاّلع على ُمنجزاتهم.  

-تقديـم معلومـات صحافية ُمناسـبة وكافية عـن أوجه النشـاط الِعلمّي والبحثـي في تلك 

المؤّسسات وتوّجهاتها.  

-إنشـاء مراكز أو َمكاتب إعالميـة ِعلميّة في داخل هذه المؤّسسـات لتكون حلقة وصل بين 

مؤّسسات اإلعالم الِعلمّي وأنشطة المؤّسسات البحثيّة. 

الِعلمّي  اإلعالمي  الدليل  مصداقّيتها،  من  والتحّقق  توثيقها  سبل  الِعلمّي،  اإلعالم  مصادر  الشوبكي،  وليد  خليل   25

.2008 الِعلميّين،  لإلعالميين  العربية  الرابطة  القاهرة،  العربّي، 

ُيمكن القول إّن 
اإلعالم العربّي ال 
يزال بمضمونه 
يعاني بشكٍل 

عاّم من الضعف 
والقصور، ما 
يجعله دون 

مستوى التحّدي 
في بناء مجتمع 

الَمعرفة
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-دعـوة اإلعالميّيـن الِعلميّين لحضور الفعاليّات الِعلميّة الداخلية، وتقديم كّل الوسـائل التي 

تمّكنهم من تغطية تلك الفعاليّات. 

-تقديـم دعـوات لإلعالميّيـن الِعلميّيـن لحضور مؤتمـرات ِعلميّـة دولية تُشـارك فيها هذه 

المؤّسسـات، وتسـهيل مهّمة حضورهم وتقديـم الّدعم الاّلزم لتمكين الصحافيّيـن الِعلميّين من 

الحضور لتغطية تلك الفعاليّات الِعلميّة. 

7- للجمعّيـات الِعلمّيـة والِمهنّيـة َدور مهـّم فـي َدعم اإلعـالم الِعلمـّي، إذ  تُعّد هذه 

الجمعيّات بيَت خبرة ِعلميّاً، يُمكن االستفادة منها في أّي أعماٍل إعالمية ِعلميّة تتطلّب االستقصاء 

والتحقيق وُمناقشة القضايا الِعلميّة.

 8- إقامة َدورات تنشـيطّية في اللّغات األجنبيـة والترجمة، بخاّصة من اإلنكليزية إلى 

وريّات  العربيـة، ألّن معظـم الَمواد الِعلميّة التـي يمكن الوصول إليها عبر شـبكة اإلنترنت أو الدَّ

الِعلميّـة الجماهيريـة مكتوبة باللّغة اإلنكليزيـة، وهذا يتطلّب تأهيالً مناسـباً لتنمية القدرة على 

القـراءة باللّغة اإلنكليزية والترجمة، وبخاّصة لَمن يتولّـون َمهام التحرير الِعلمّي في الصحيفة؛ 

هذا فضالً عن  التدريب على كيفيّة استخدام َمراكز المعلومات وشبكة اإلنترنت لُمتابعة القضايا 

الِعلميّة وتطّوراتها والكشوف الِعلميّة واالبتكارات التقنيّة. 

 World Federation of( 9- االسـتفادة من  االتّحـاد الّدولي للصحافّييـن الِعلمّييـن

ـس رسميّاً في العام 2002، ومقرّه أوتاوا في كندا، والذي  Science Journalism(، والذي تأسَّ

يُشارك في عضويّته 36 جمعيّة أو رابطة لإلعالميّين الِعلميّين في أنحاء متفرّقة من العالَم.  

وتوفِّر روابـط اإلعالم الِعلمّي ألعضائها طَيفاً متنّوعاً من الخدمات، بحيث يتمّكن اإلعالميّون 

الِعلميّون من تباُدل الخبرات، وفي كثير من الحاالت توفِّر الروابط فُرصاً تدريبية تُسهم في تطوير 

مهـارات األعضاء. ولالتّحاد الدولـي للصحافيّين الِعلميّين )WFSJ( نشـاطات كثيرة في مجال 

تدريـب الصحافيّين الِعلميّين من خـالل ندوات وورش عمل وبَرامـج التدريب من صحافي إلى 

زميل صحافي آخر، والتي ينظّمها بالتعاون والتنسـيق مع الروابط اإلقليمية األخرى للصحافيّين 

الِعلميّين. 

10- تفعيل الرابطة العربّية لإلعالمّيين الِعلمّيين، والتي  أُنشئت في نهاية العام 2006، 

والتي لم تحقِّق منذ تأسيسـها ما يعوَّل عليه من نشـاط يُمكن أن يَخـدم هذا القطاع اإلعالمي26. 

وتُعاني الرابطة من ضعف التمويل، وما يترتّب عنه من تَواُضع بَرامجها وتوقّف مشروعاتها.     

11- وكالة ألخبار العلوم والتقنّية واالبتكار. يتطلّب تطوير الصحافة الِعلميّة المتخّصصة 

في العالَم العربي، إنشـاء وكالة ألخبار العلوم والتقنيّة واالبتكار على شكل بّوابة إلكترونية على 

الشـبكة العالَمية. وقد كان هناك جهٌد سـابق نحو الفكرة، إاّل أنّه كان متواضعاً وُمتعثّراً. ويُمكن 

لهذه الوكالة أن تحقِّق أهدافاً رئيسة عّدة على النحو التالي: 

تقديـم ماّدة إخبارية فـي قضايا العلوم والتقنية واالبتكار، تُواكب النشـاط الِعلمّي والبحثي  1-

في العالَم العربي، وتتّسـم بالمهنية واالحترافية التي تتطلّبها شـروط العمل في هذا القطاع 

المتخّصص من اإلعالم، والتحّقق من صّحة األخبار الِعلميّة ومصداقيّتها قبل نشرها.  

تغطية النشـاط الِعلمّي والبحثي في الجامعات العربية والَمراكز البحثية في القطاَعين العاّم  2-

الرابطة العربيّة لإلعالميّين الِعلميّين، دليل اإلعالمي الِعلمّي العربّي، القاهرة، الرابطة العربيّة لإلعالميّين الِعلميّين،   26

 .2008

ال ُيمكن اختزال 
ور الِعلمّي  الدَّ
لإلعالم بنْشر 
المعلومات 

عن الُمبتكرات 
واالختراعات 

وُمنجزات التقّدم 
الِعلمّي والتقنّي، 
بل إّن َدوره يّتسع 

لُيطاول مرحلة 
التأثير الفعلّي 

في الوعي العاّم 
ولُيراِهن على الِعلم 
بمساراته الُمختلفة 

كجزٍء حيوّي في 
َمسار التقّدم 

المنشود
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والخـاّص، وفي الندوات والمؤتمـرات الِعلميّة، والتعريف بالباحثيـن والُعلماء، ونْقل صورة 

أمينة ودقيقة عن اإلنجازات الِعلميّة التي تواكِبها. 

اإلسـهام في بناء قاعدة بيانات عن الُعلمـاء والباحثين والُمبتكرين العرب تدعم قطاع اإلعالم  3-

الِعلمّي.  

في الِختام، يُمكن القول إّن اإلعالم العربي، ال زال بمضمونه يُعاني بشـكل عاّم من الضعف 

والقصور، ما يجعله دون مسـتوى التحّدي في بناء مجتمع الَمعرفة. وألّن الثقافة الِعلميّة تشكِّل 

لَبنـة من لَبنات مجتمع المعرفة، فإّن من أهداف هذا المجتمع تمكين أفراده من الَمعارف الِعلميّة 

والتقنيّة األساسـية، وتفعيل َدور اإلعالم الِعلمّي ليُصبح شـريكاً في التوعية والكشف والتقّصي 

والتوجيه.    

ويظهـر الوعي الِعلمّي كأحد العناوين المهّمة والحاِسـمة في َخيار االنحياز للِعلم بُمعطياته 

كافّـة، وللتقنيّة باتكاراتها كافّـة، ما يتطلّب االلتفات إلى القاعدة االجتماعية الواسـعة، التي هي 

الُمسـتهَدفة من أّي مشـروع تنموي يعزِّز حضـور الِعلم والتقنية في الحيـاة اليومية للمجتمع، 

ويجعـل االنتصـار للحقائق الِعلميّـة واالنحياز للِعلم وسـيلة مثلى للبحث عن حلوٍل لُمشـكالت 

المجتمع وتطلّعاته.  

ال يُمكن اختزال َدور اإلعالم  الِعلمّي  بنْشر المعلومات عن الُمبتكرات واالختراعات وُمنجزات 

التقّدم الِعلمّي والتّقني، أو مخاطر اسـتخدامها الرديء، بل إّن َدوره يتّسع ليُطاول مرحلة التأثير 

الفعلّي في الوعي العاّم، وليُراهن على الِعلم بمسـاراته الُمختلفة كجزٍء أصيل وحيوّي في َمسـار 

التقّدم المنشود.  

مت العناصر التي تناولَتها هذه الورقة صورة موضوعيّة عن حال اإلعالم الِعلمّي عربيّاً،  لقد قدَّ

وعرضت للمؤّشـرات المتوافرة لالسـتدالل عن نُقـاط الضعف التي تتطلّـب الُمعالَجة. والفرصة 

ستظّل ُمتاحة ليأخذ اإلعالم الِعلمّي مكانته في مشروٍع يتجاوز ما هو قائم حاليّاً، ليُصبح جزءاً ال 

يتجزّأ من مشروٍع إعالمّي كبير يستهدف ما هو أهّم وأبقى.. أي اإلنسان العربّي.  
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قراءة بيانّية في واقعه وتحّدياته وآفاقه

اإلعالم الِعلمّي العربّي الرقمّي

د. عماد بشير
مدير كليّة اإلعالم في الجامعة اللّبنانيّة - لبنان

يتّفـق أغلبيّـة المتخّصصين على تقسـيم أوعيـة المعلومـات، لنواحي أنواعهـا وَمضامينها 

وأشـكالها، إلى قسَمين رئيسيَّين. يشـمل القسم األّول أوعية معلومات أساسيّة مطبوعة وَسمعيّة 

ه به  بصريّة ورقميّة توفِّر معلومات من الدرجة األولى، وفيها مضمون يُنشـر للمرّة األولى، يتوجَّ

المؤلّف أو الّناشـر إلى الُمسـتفيدين منه والمهتّمين فيه مباشـرًة. ومن أهّم َمظاهر هذه األوعية 

وريّات الِعلميّة البحثيّة المتخّصصة التي هي َموضع اهتمام الُعلماء والباحثين والمتخّصصين  الدَّ

في الَمقام األّول. بينما يتشّكل القسم الثاني من أوعية معلومات مختلفة لناحية نَوعها ومضمونها. 

وهـي أوعية معلومات مـن الدرجة الثانية تتوّجه إلى الناس عموماً وتُعطي حيّزاً في مسـاحاتها 

إلى هواجسـهم اليومية والَمعرفية تجاه شؤون الحياة وشجونها الُمختلفة. ومن صلب عمل هذه 

نته أوعية معلومـات الدرجة األولى من أبحاٍث واكتشـافاٍت جديدة  األوعية إعادة نْشـر مـا تضمَّ

ونتائـج ِعلميّـة حديثة، ولكـْن بعد ُمعالَجة هـذا المضمون وتوضيحه وتبسـيطه من اإلعالميّين 

الِعلميّين المتخّصصين حتّى يُحاكي اهتمامات البشر ويدخل في صميم معرفتهم الِعلميّة. 

تسـعى هذه الدراسـة إلى اإلضاءة على التطّور الحاصل في اإلعـالم الِعلمّي العربّي الرقمّي. 

وتتفّحـص الوضع الرّاهن لهذا اإلعـالم من خالل المجاّلت الِعلميّة العربيّـة الُمتواِفرة إلكترونيّاً، 

ومن خالل الُمبادرات الِعلميّة العربيّة الرقميّة الُمتواِفرة من خالل َمواِقع إلكترونية على اإلنترنت1. 

يُظِهر جدول رقم )1( أوعية المعلومات وتوزّعها بحسب نوعها ودرجة مضمونها.

يتلّقف اإلعالمّي الِعلمّي نتائج األبحاث الجديدة التي تنشرها مصادر المعلومات األّولية الُمرتبطة 

بعمـوم الناس وقضاياهم الحياتّية بمسـتوياتها المختلفة، ويقوم بتبسـيطها لغوّيًا، ولناحية 

الُمصطلحات، وُيعيد تقديمها إليهم من خالل وسائل اإلعالم الِعلمّية الُمشار إليها أدناه.

مصادر معلومات درجة أوىل )أولّية(

الدوريّات الِعلميّة البحثيّة

تقارير البحوث الِعلميّة

لمزيد من المعلومات عن الواقع العربّي الرقمّي على إنترنت، يُمكن العودة إلى التقرير التأسيسّي للمحتوى الرقمّي   1

.2013 العربّي،  الفكر  ، بيروت، مؤّسسة  التحّديات«  الدالالت –  الواقع –  العربّي: 

التقسيم النَّوعي لَمصادر المعلومات مرتّبًة بحسب اهتمامات الدراسة جدول رقم 1
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األطروحات والرسائل الجامعيّة

وقائع املؤمترات الِعلميّة املُحّكمة

براءات االخرتاع

مصادر معلومات درجة ثانية )ثانوية(

املجاّلت الِعلميّة

حف اليوميّة صفحات املُراجعات واألخبار الِعلميّة يف الصُّ

الَبامج التلفزيونيّة واإلذاعيّة التي تتناول األخبار والبحوث الِعلميّة العاّمة واملتخّصصة وأخبار 
التكنولوجيا من خالل بَرامج متخّصصة مرئيّة ومسموعة

املَواِقع اإللكرتونيّة الِعلميّة العاّمة واملتخّصصة واإلخباريّة التي تتناول قضايا الِعلم والتكنولوجيا

الصفحات والقنوات الِعلميّة يف َمواِقع التَّواُصل االجتامعّي

ماهّية اإلعالم الِعلمّي وأهّميته

يتناوب المتخّصصون عند الحديث عن االهتمام اإلعالمي بالعلوم على اسـتخدام مصطلَحين 

أساسـيَّين للتعبير عن ماهيّة هذا اإلعالم لناحية تسميته. وبرز في مقالة حديثة للدكتور عبدا لله 

القفاري2، عن مشروعات التحّول الوطني في السعودية ضمن رؤية 2030، اعتماده ُمصطلَحْي 

»اإلعالم الِعلمّي« و«الصحافة الِعلميّة« بشكٍل ُمتداخل. من هنا، فإّن اعتماد هذه الدراسة ُمصطلَح 

اإلعـالم الِعلمـّي ال يبتعد عن الصحافـة الِعلميّة وال يتجاوزهـا؛ علماً بأّن دخـول الناس في بيئة 

االسـتقبال اإللكترونـي للمعلومـات والقـراءة الرقميّة لها يحبّـذان اسـتخدام ُمصطلح »اإلعالم 

الِعلمّي«. 

تتعّدد تعريفات اإلعالم الِعلمّي في اإلنتاج الفكري الخاّص بالتغطية اإلعالميّة لشؤون الِعلم، 

ولكّنها تتمحور حول قيامه بوظائف عّدة أهّمها تبسـيط المعلومات الِعلميّة و« نْقلها من اللّغات 

األخرى إلى لغة البلد«3. ولعّل ما يُشـير إليه إسـماعيل إبراهيم4 في توصيفه لإلعالم الِعلمّي يعبِّر 

تماماً عن الوظيفة الرّاهنة لهذا اإلعالم، وهي قائمة أساساً على نْقل المعرفة الِعلميّة للُمستفيدين 

من الِعلم على اختالف أنواعهم وشـرائحهم من خالل    » تبسـيط العلوم ونْشر الثقافة الِعلميّة«. 

ويؤكّد سـمير محمود5 أّن اإلعالم الِعلمّي بوسـائله الُمختلفة، يوفِّر للقرّاء والُمهتّمين المعلومات 

ـط بعيد عن  الِعلميّـة التي يسـتفيدون منها فـي حياتهم اليومية، وهي تخاطبهم بأسـلوب مبسَّ

التخّصـص والتعقيد لناحية أسـلوب الكتابة، ولناحيـة المصطلحات الُمسـتخَدمة. وعن اإلعالم 

عبد اللّه القفاري، »متى نرى قسماً علميّاً في الصحافة السعوديّة«، جريدة الرياض، 16 / 10 / 2017.     2

تونس،  الِعلمّي،  اإلعالم  التدريبّية في مجال  الحقيبة  في:  وتاريخها«،  المكتوبة  الِعلميّة  »الصحافة  حاتم صدقي،   3

http://www.kalakamin.com/wa_files/ على:  ُمتاح   ،2010 والعلوم،  والثقافة  للتربية  العربيّة  المنظّمة 

hakiba_new.pdf.

إسماعيل إبراهيم، الصحفّي المتخّصص، القاهرة، دار الفجر، 2001، ص 24.  4

سمير محمود، اإلعالم الِعلمّي، القاهرة، دار الفجر، 2008.  5

تتعّدد تعريفات 
اإلعالم العلمّي، 
ولعّل ما انتهى 

إليه المختّصون 
في هذا المضمار 

يفيد بأّن هذا النَّوع 
من اإلعالم ُيالحق 
األبحاث العلمّية 

الجديدة ونتائجها 
وُيتابع االكتشافات 

واالختراعات 
والظواهر العلمّية 
في ّشّتى َميادين 
المعرفة العلمّية، 
داخل المجتمعات 
التي يعمل فيها 

وخارجها
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ور لم يُعد خافياً، وأّن ما يضطّلع به هذا اإلعالم  الِعلمّي وَدوره التنموي، يُبيّن الحموي6 أّن هذا الدَّ

لناحية تبسـيط الِعلم ولناحية إدخال مفاهيمه وَمناهجه ومعلوماته في حياة الناس وجْعله جزءاً 

من كيانهم الفكري هو جانب مهّم من جوانب التنمية الشاملة للمجتمع. 

 تتّضـح أهّمية اإلعـالم الِعلمّي من خـالل إضاءات عـّدة أوردها صحافيّـون وإعالميّون في 

المجـال. أغلبيّة هؤالء اإلعالميّيـن الِعلميّين العرب ينتظمون راهناً فـي تجّمعات دولية وإقليمية 

ومحلّيـة7، ويتواصلون مـع اإلعالميّين الِعلميّين العالَميّين من خالل ُمشـاركاتهم في المؤتمرات 

الِعلميّـة اإلعالمية الدولية8. ولعّل ما انتهى إليه المتخّصصون في الِعلم واإلعالم الِعلمّي يفيد بأّن 

هذا النَّوع من اإلعالم ياُلِحق األبحاث الِعلميّة الجديدة ونتائجها، ويُتابع االكتشافات واالختراعات 

والظواهر الِعلميّة في شتّى َميادين الَمعرفة الِعلميّة داخل المجتمعات التي يعمل فيها وخارجها. 

كما أنّه يهتّم بتبسـيط العلوم ونْشـر الثقافة الِعلميّة، ويسـعى إلى خلق وعـي ِعلمّي لدى عموم 

الناس وتكوين ُمواِطن تفاعلي مع الِعلم وتأثيراته كافّة. 

اإلعالم الِعلمّي العربّي قديماً وحديثاً

يُرِجع صدقي9 أصول الِكتابة عن أخبار الِعلم واالكتشافات الِعلميّة إلى كريستوف كولومبوس 

)Christoph Columbus( عندما » كَتب وطَبَع أّول نشرة إخباريّة في العام 1493«. ويستعرض 

في الوقت نفسـه تاريخ الصحافة الِعلميّـة بدءاً من الثورة الصناعية واكتشـاف الطباعة، مروراً 

بعملها واسـتخدامها إبّان الحربَين العالميّتَين األولى والثانيـة والتطّورات التي أحدثها االهتمام 

باالكتشـافات والبحث الِعلمّي مع نهاية القرن العشـرين. وفي  المجال نفسـه يلّخص صدقي10 

التاريخ الحديث للصحافة الِعلميّة في البلدان العربيّة. ويقول إّن أّول المجاّلت التي يُمكن وصفها 

بالمجاّلت الِعلميّة المتخّصصة كانت مجلّة »يعسـوب الطـّب« التي أصدرها محّمد علي الحكيم 

فـي القاهرة فـي العام 1865. وبعد مرور خمس سـنوات صدرت في بيـروت في العام 1870 

مجلـّة »الجنان« المتخّصصة في شـؤون الزراعة والبَسـتَنة، ثّم تالها فـي العام 1876 صدور 

مجلّة »الُمقتطف« التي سرعان ما انتقلت إلى القاهرة في العام 1883 على يد صاحبها يعقوب 

ص بعضاً  صـّروف. وعلى الّرغم مـن توالي صدور المجاّلت الِعلميّة والثقافيّـة التي كانت تخصِّ

مـن صفحاتها للمقـاالت الِعلميّة، مثـل مجاّلت »البيـان« و«الضياء« و«الهـالل«، بقيت مجلّة 

»الُمقتطف« بحّق أُّم المجاّلت العربيّة، حيث ظلّت منبعاً للفكر الِعلمّي في الوطن العربّي طوال 

75 عامـاً. واسـتمرّت »المقتطف« بالصدور الُمنتِظم حتّى العـام 1952. ويعتقد العجمي11 أّن 

عدنــان الحمــوي، » َدور اإلعــالم الِعلمــّي يف إزالــة الحواجــز بــن املَعرفــة والجمهــور«، مجلّــة التقــّدم الِعلمــّي،   6

ــمب( 2009، ص32. ــون األّول ) ديس ــدد 67، كان الع

يُشار في هذا المجال إلى »الرابطة العربيّة لإلعالميّين الِعلميّين« )Arab Science Journalists Association( التي   7

ست في العام 2006 وتعمل تحت مظلّة »المؤّسسة العربيّة للعلوم والتكنولوجيا« )ASTF(، وترأسها الدكتورة نهال  تأسَّ

الشين.

استضافَت قطر المؤتمر الدولّي لإلعالم الِعلمّي في َدورته السابعة في حزيران )يونيو( 2011 بُمشاركٍة عربيّة واسعة.   8

.)World Federation of Science Journalists( الِعلميّين«  لإلعالميّين  الدولّي  »االتّحاد  تنظيم  وهو من 

حاتم صدقي، م س، ص 51 .  9

المرجع السابق نفسه، ص 63.  10

حمــدان العجمــي، »املجــاّلت الِعلميّــة العربيّــة: درامــا االختفــاء ومحنــة الغيــاب«، مجلّــة الفيصــل الِعلمّيــة، 27   11

http://www.alfaisal-scientific.com/?p=130. :ــى ــاح ع ــبتمب( 2016، ُمت ــول) س أيل

أولى المجاّلت 
العلمّية العربّية 
المختّصة، كانت 
مجلّة »يعسوب 

الطّب« التي 
أصدرها محّمد علي 
الحكيم في القاهرة 

في العام 1865، 
وبعد مرور خمس 

سنوات صدرت 
في بيروت مجلّة 

»الِجنان«، ثّم تلتها 
مجلّة »المقتطف« 

في العام 1876 
التي انتقلت بَدورها 

الى القاهرة في 
العام 1883 على 

يد صاحبها يعقوب 
صّروف
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ثاني المجاّلت الِعلميّة العربيّة صدرت في العام 1909 تحت اسـم »الشعب« لصاحبها إسماعيل 

مظهـر، وتوقّفت عن الصدور في العام 1937 لتحّل محلّها مجلّة أخرى تحت اسـم »العصور«، 

وكانت تُعنى بتغطية األخبار الِعلميّة العالَميّة. بدأت في العام 1954 مرحلة جديدة من الصحافة 

الِعلميّـة العربيّـة مع رائدها الصحافـي الِعلمّي صالح جالل12 في جريـدة »األخبار« المصرية، 

حـف العربيّة اللّتي أفردت مسـاحاٍت  والحقـاً في جريـدة »األهرام« اللّتَيـن كانتا من أولى الصُّ

لألخبـار الِعلميّة والبيئيّة من ضمـن صفحاتها اليومية. وتتالى بعد ذلك ظهور عدٍد من المجاّلت 

الِعلميّـة المتخّصصة، وبدأت بعض الصحف اليوميـة بتخصيص صفحاٍت للعلوم والتكنولوجيا 

تغطّي فيها أخبار البيئة والطّب والتكنولوجيا والعلوم بشكٍل عاّم.

ال يقتصـر إطـالق الُمبادرات الِعلميّة اإلعالمية على إصـدار المجاّلت، بل يتعّداه إلى إطالق 

الَمواِقـع اإللكترونيـة. يتوافر هنا على شـبكة اإلنترنت نوعان من الَمواِقـع اإللكترونية الِعلميّة 

باللّغـة العربيّة.  يتمثّـل النَّوع األّول واألقـدم لناحية االنطالقة والتوافـر الرقمّي في مجموعة 

مـن الَمواِقع الِعلميّـة اإلعالمية الصادرة عن أفراد معدودين أو مؤّسسـات صغيرة، مثال َموقع 

»تكناوي«13، أو شـركة تسعى إلى استكمال دائرة عملها ونشـاطها في البيئة اإلعالمية عموماً، 

مثال َموِقع »المجلّة العربّية الطّبية«14. بينما يتشـّكل النَّوع الثاني من َمواِقع ِعلميّة إعالميّة، 

هـي بمثابة ُمبـادرات جاءت أساسـاً نتيجة تضافُـر جهود فريق مـن المتطّوعين الشـغوفين 

بالعلـوم ولديهـم طموحات على مسـتوى تعزيز المحتـوى الرقمّي الِعلمّي العربّي وتبسـيطه 

ونْشـر الثقافـة الِعلميّة بيـن مواطنيهم وفي عموم البلـدان العربيّة، مثال ُمباَدرة »السـعودي 

الِعلمّي«15.  

رائد الصحافة الِعلميّة العربيّة في مصر والعالَم العربّي. كان له عمود يومّي في »األهرام« بعنوان »علوم«. مستشار   12

.1991 العام  1972 حتّى وفاته في  العام  العربّي منذ  العالَم  العلوم في  »اليونسكو« لشؤون تبسيط  منظّمة 

13 www.technawi.net.

14 www.al-medicine.net.

15 www.scientificsaudi.com.

في العام 1954 
بدأت مرحلة جديدة 

من الصحافة 
العلمّية العربّية 

مع رائدها 
الصحافّي الِعلمّي 
صالح جالل في 
جريدة »األخبار« 

المصرّية، 
والحقًا في 

جريدة »األهرام« 
اللَّتين كانتا من 
حف  أولى الصُّ
العربّية التي 

أفردت مساحات 
لألخبار العلمّية 

والبيئّية من ضمن 
صفحاتها اليومّية

إّن أّول ُمبـاَدرة عربيـة في إصدار مجلّة ِعلميّة عالَميّة لعموم الناس ُمترَجمة إلى اللّغة العربيّة كانت مع إطالق 

مؤّسسـة »الكويت للتقّدم الِعلمّي« مجلّة »العلوم« في العام 1986 بالتعاون مع مجلّة »سـاينتفك أميركان« 

)Scientific American(*. وسـبقها في إصدارات المؤّسسـة نفسـها انطالقة مجلّة »التقّدم الِعلمّي« في 

العام 1982. يذكر العجمي** أّن شركة »أبو ظبي لإلعالم« باَدرت إلى إصدار النسخة العربيّة للمجلّة األميركية 

»ناشـونال جيوغرافيك« )National Geographic( في العام 2010. وبعد زهاء سنتَين من ذلك، وتحديداً 

فـي العام 2012 قامـت »مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيّة« بُمباَدرة مهّمة أَطلقت من خاللها النسـخة 

العربيّـة من المجلّة الِعلميّة العالَميّة »نايتشـر« )Nature(. كما يُشـار إلى ُمباَدرة »الهيئـة المصريّة العاّمة 

للِكتـاب« في إعـادة إصدار مجلّة »الِعلم والحياة« في مصر خالل العـام 2016 بعد توقّفها عن الصدور في 

العام 2005. وأخيراً َصدر عن »هيكل ميديا« بالتعاون مع »مؤّسسـة دبي للمسـتقبل« النسخة العربيّة لمجلّة 

»بوبيالر ساينس« األميركية )Popular Science( تحت عنوان »العلوم للعموم« في نيسان )أبريل( 2017.

ُمبادرات ومشاريع ِعلمّية إعالمّية عربّية مستمرّة إطار رقم 1

*انقطعت عن الصدور ألشهٍر معدودة إبّان الغزو العراقي للكويت في العام 1991. عانت أخيراً من عدم انتظاٍم في الصدور، 

ولم تَُعد تشير في أعدادها الجديدة إلى ارتباطها بالمجلّة األميركيّة.

.http://www.alfaisal-scientific.com/?p=130 :حمدان العجمي، م س، ُمتاح على**
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البحوث في خدمة 
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المنهجّية والعّينة المدروسة

تركِّز هذه الدراسـة بشكٍل أساسّي في عيّنتها المشـمولة فيها على الوسائل الِعلميّة اإلعالمية 

الُمتواِفرة إلكترونيّاً، والُمنشأة رقميّاً دون غيرها من وسائل اإلعالم الِعلمّي غير الُمتاحة من خالل 

شـبكة إنترنت. كما تركِّز على وسـائل اإلعالم الِعلمّي المتخّصصة والُمنَشـأة أصالً لهدف تعزيز 

المحتوى الرقمّي الِعلمّي اإلعالمّي على إنترنت واإلسـهام في نْشر الثقافة الِعلميّة. ومن ضمن ما 

تشمله عيّنة الدراسة من َمصادر المعلومات الثانوية، تركِّز على المجاّلت والَمواِقع الِعلميّة وعلى 

 )Facebook( الصفحـات والقنـوات الِعلميّة العربيّة الُمرتبطة بها من خـالل موقَعي فيس بوك

ويوتيـوب )Youtube(. تَعتمد الدراسـة في تقييمهـا اإلجمالي للَمواِقع اإللكترونية المدروسـة 

على مجموعة من العناصر الُمعتَمدة في دراسـات تقييـم الَمواِقع اإللكترونية16. وهي تتمثّل في 

الخدمات التي يُفترض أن تتوافر في صلب عمل هذه الَمواِقع وتقديماتها. تتفّحص الدراسة عمل 

هـذه الَمواِقع مـن خالل اإلبحار فيها والتحّقق من أنواع الخدمات التي توفّرها. حّددت الدراسـة 

الرّاهنـة أربعاً وعشـرين )24( مجلّة ِعلميّة عربيـة متخّصصة جاريـة )Current( ُمتواِفرة من 

خالل إنترنت، فضالً عن أربعة وثالثين )34( َموقعاً إلكترونيّاً نشـطاً. تالءمت العيّنة المدروسـة 

دات الدراسة لنواحي اعتبارها وسائل إعالمية ِعلمية متخّصصة وُمتواِفرة  في مواصفاتها مع محدِّ

هة إلى العموم. يُظهر جدول رقم )2( الئحة بمجموعة مهّمة من  رقميّاً من خالل اإلنترنت وموجَّ

د جـدول رقم )3( أهّم الُمبادرات الِعلميّة اإلعالميّة  المجـاّلت الِعلميّة العربيّة الجارية، بينما يُعدِّ

ل جدول رقم )4( أسماء َمواِقع ِعلميّة نشطة ُمتواِفرة على إنترنت. ويُشار  العربيّة، في حين يُسجِّ

فـي هذا الصدد إلى أّن غيـاب أدوات الضبط الببليوغرافي العربّي، من فَهارس وكّشـافات وأدلّة 

مطبوعة وإلكترونية، يجعل من الصعب الوصول إلى المعلومات والبيانات عن مجموع المجاّلت 

العربيّة الِعلميّة والُمبادرات والَمواِقع اإللكترونية كافّة. لذلك، ال تّدعي الدراسـة أّن هذا العدد من 

المجـاّلت والُمبادرات الِعلميّة والَمواِقع اإللكترونية المدروسـة هـو العدد الكامل لما هو موجود 

ومتواِفـر منها، ولكّنها تعتقد أّن العيّنة المدروسـة ممثِّلة لشـريحة المجـاّلت والَمواِقع الِعلميّة 

دات الدراسة. العربيّة على امتداد تواجدها من ضمن محدِّ

الصدورعنوان املَوِقع اإللكرتوينالبلداسم املجلّة ووترية صدورهاالرقم

http://www.ksclub.org1980الكويتاملجرّة )شهريّة( 1

https://taqadom.aspdkw.com1982الكويتالتقّدم الِعلمّي )فصليّة(2

https://oloom.aspdkw.com1986الكويتمجلّة العلوم )كّل شهَرين(3

http://publications.kacst.edu.sa1987السعوديّةالعلوم والتقنيّة )فصليّة(4

عــامد بشــر، »الصحيفــة الرقميّــة املكتوبــة »مســتقبل« الصحيفــة الورقيـّـة املطبوعــة: دراســة يف التوافــر الرقمــّي   16

للصحافــة العربيّــة الورقيـّـة عــى إنرتنــت«، يف: وقائــع املؤمتــر اإلقليمــّي حــول حّريــة الصحافــة، التحّديــات 

األساســّية واملســؤولّية املِهنّيــة، بــروت،  اللّجنــة الوطنيّــة اللّبنانيّــة لليونســكو، 2012، ص 65.

أّول ُمبادرة عربّية 
في إصدار مجلّة 
علمّية عالمّية 

ُمترَجمة إلى اللّغة 
العربّية، كانت مع 
إطالق »مؤّسسة 
الكويت للتقّدم 

الِعلمّي« في العام 
1986 بالتعاون مع 

مجلّة »ساينتفك 
أميركان«، وسبقها 

في إصدارات 
المؤّسسة نفسها 

مجلّة »التقّدم 
الِعلمّي« في العام 

1982
أسماء مجاّلت علمّية عربّية جارية مهّمة في مجالها مرتّبة بحسب تاريخ الصدور جدول رقم 2
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الكويتعلوم وتكنولوجيا )شهريّة(5
www.kisr.edu.kw/ar/
publications

1993

www.eajaz-dz.org1995الجزائراالعجاز الِعلمّي )فصليّة(6

afedmag.com/web/default.aspx1996لبنانالبيئة والتنمية )شهريّة(7

https://www.swa.gov.sa/ar1996السعوديّةالوضيحي )فصلية(8

www.alfaisal-scientific.com2003السعوديّةالفيصل الِعلميّة )كّل شهَرين(9

مرصمجلّة آفاق الِعلم )شهرين( 10
http://eyad-abuawad.blogspot.
com

2005

http://www.moc.gov.sy2008سوريةمجلّة الخيال الِعلمّي )فصليّة(11

مرصمجلّة كَوكب الِعلم )فصليّة(12
https://www.bibalex.org/
SCIplanet

2009

www.ngalarabiya.com2010مرصNG العربيّة* )شهريّة(13

14
املجلّة الصّحية املغربيّة 

)فصلية(
http://www.tawassol.ma2011املغرب

مرصمجلّة ِعلم وخيال )فصليّة(15
https://sciandfimag.wordpress.
com

2012

السعوديّةNature العربيّة )شهريّة(16
https://arabicedition.nature.
com

2012

http://www.assiha1.ma2013املغربالصّحة أواّلً )شهريّة(17

http://scientific.ma2013املغربمجلّة املغرب الِعلمّي )فصليّة(18

http://real-sciences.com2016العراقالعلوم الحقيقيّة )شهريّة(19

http://scienceandlife.info2016مرصالِعلم والحياة )شهريّة(20

www.popsci.ae2017اإلماراتالعلوم للعموم )كّل شهَرين(21

22
مجلّة كيف تعمل األشياء 

)شهرين(
https://howitworks.aspdkw.com2017الكويت

23
مجلّة السعودي الِعلمّي )غر 

ُمنتظمة( 
http://www.scientificsaudi.com2017السعوديّة

24
مجلّة الباحثون العراقيّون 

)شهريّة(
العراق

http://www.iraqi-res.
com/?p=3389

2017

National Geographic  :*

ُيذكر أّنه خالل 
العام 2010  قامت 

شركة »أبوظبي 
لإلعالم« بإصدار 
النسخة العربّية 
للمجلّة األميركّية 

»ناشيونال 
جيوغرافيك«، 

وبعدها بسنَتين 
قامت »مدينة الملك 
عبد العزيز للعلوم 
التقنّية« بُمبادرة 
مهّمة أَطلقت من 
خاللها النسخة 

العربّية من المجلّة 
العلمية العالمّية 

»ناتشر«
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االنطالقةعنوان موقع املبادرةالبلد*اسم املبادرةالرقم

1
الوكالة العربيّة ألخبار الفلك 

والفضاء
السعوديّة

http://www.astronomysts.
com/

2008

http://real-sciences.com2011العراقالعلوم الحقيقيّة2

http://ibelieveinscience.org/2011لبنانأنا أصّدق الِعلم3

http://sciarab.org/2011فلسطنالعلوم بالعربيّة4

http://www.syr-res.com/2011سوريةالباحثون السوريّون5

http://www.abudhabienv.ae2011اإلماراتشبكة بيئة أبو ظبي6

قطرمنظّمة املجتمع الِعلمّي العريّب7
http://www.arsco.org/article-
list-article-5

2011

http://nok6a.net/2011االردننقطة8

http://scientific.ma2012املغرباملغرب الِعلمّي9

http://www.scientificsaudi.com2012السعوديّةالسعودي الِعلمّي10

https://nasainarabic.net/main2013فرنساناسا بالعريّب11

https://arabian-chemistry.com2013سوريةالكيميايئ العريّب12

http://www.iqtp.org/2013العراقاملرشوع العراقي للرتجمة13

http://www.science.org.ly/2014ليبياالنادي اللّيبي للعلوم14

http://www.egyres.com/2014مرصالباحثون املرصيّون15

https://www.aliens-sci.com/2015املغربالفضائيّون16

http://muslims-res.com2015السعوديّةالباحثون املسلمون17

https://leb-res.com2015لبنانالباحثون اللّبنانيون18

http://mostaqbal.ae/2016االماراتمرصد املستقبل )ديب(19

https://www.dz-res.com/2016الجزائرالباحثون الجزائريّون20

http://ma-res.com2016املغربالباحثون املغاربة21

http://www.iraqi-res.com2016العراقالباحثون العراقيّون22

الكويتأخبار العلوم23
https://oloomnews.aspdkw.
com/

2017

مرصمجلّة للِعلم24
https://www.
scientificamerican.com/
arabic/

2017

*: تّمت تسمية البلد بناًء على اسم الُمباَدرة أو بحسب مكان عملها اإلدارّي.

في العام 2016 
بادرت »الهيئة 

المصرّية العاّمة 
للِكتاب« بإعادة 

إصدار مجلّة »الِعلم 
والحياة« في مصر 

بعد توّقفها عن 
الصدور في العام 
2005، ومؤّخرًا 
صدر عن هيكل 
ميديا بالتعاون 
مع »مؤّسسة 

دبي للمستقبل«، 
النسخة العربّية 
لمجلّة »بوبيالر 

ساينس« األميركّية 
تحت عنوان 

»العلوم للعموم« 
في أبريل 2017

َمواِقع إلكترونّية نشطة ناتجة عن ُمبادرات ِعلمّية عربّية مرتَّبة بحسب تاريخ االنطالقة جدول رقم 3
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االنطالقة عنوان املَوِقع اسم املَوِقع الرقم

2002 http://arabhardware.net/ عرب هاردوير 1

2005 https://aitnews.com/ البّوابة العربيّة لألخبار التقنيّة )ديب( 2

2007 https://www.unlimit-tech.com/ التقنية بال حدود 3

2008 https://www.ibda3world.com/ عالَم اإلبداع 4

2011 http://al3loom.com/ آفاق ِعلميّة وتربويّة )األردن( 5

2012 http://www.sci-magazine.com/ املجلّة الِعلميّة العربيّة )مرص( 6

د غر محدَّ http://orrypost.com/ أوري بوست   7

د غر محدَّ https://sci-ne.com/ أخبار العلوم 8

د غر محدَّ https://www.technawi.net/ تكناوي 9

د غر محدَّ http://www.al-medicine.net/ املجلّة العربيّة الطبّية )ديب( 10

َمواِقع المجاّلت الِعلمّية العربّية الجارية

يستنتج المتصّفح لَمواِقع المجاّلت الوارِدة في الجدول رقم )2( أنّها تندرج ضمن أربع فئات. 

فئة أولى هي مجاّلت ِعلميّة ورقيّة وفَّرتها الجهات الُمشرفة عليها بصيغة بي دي أف )PDF( من 

خالل الَموِقع اإللكتروني للمؤّسسة، مثال مجلّة »المجرّة«. وفئة ثانية استغلّت التطّور التقنّي في 

سبيل إنشاء رديف إلكتروني تفاُعلي استقرّت فيه وتخلَّت عن النسخة الورقيّة، مثال مجلّة »البيئة 

والتنمية«17 الصادرة في لبنان. بينما تتشـّكل الفئة الثالثة من مجاّلت مولودة إلكترونيّاً بصيغة 

بـي دي اف )PDF( من دون رديف ورقّي مطبوع، وهي مسـتمرّة بالصدور على هذا األسـاس، 

مثـال مجلّـة »الباحثون العراقّيون«. فـي مقابل ذلك، تبرز فئة أخيرة من المجاّلت المدروسـة 

موسـومة بمزايا اإلعالم الرقمّي الذي يزيد في نْشر الثقافة الِعلميّة ويتيح الرجوع إلى النصوص 

د وسـائطها )Multimedia( في  واسـتخدامها بسـهولة. كما تتميّز هذه المجاّلت الِعلميّة بتعدُّ

نِسخها اإللكترونية، وصدر معظمها خالل السنوات الخمس األخيرة )2012 – 2017(. فيتكامل 

النـّص مـع الفيديو والصوت ومع الرسـومات البيانيّة والغرافيك بطريقٍة ُمتجانِسـة تُسـِهم في 

تبسـيط الماّدة الِعلميّة وتوضيحها. ومن شـأن هذا التكامل اإلسـهام في زيادة عدد القرّاء وفي 

توسـيع المشاهدة )Visibility( من الُمسـتخِدمين، ما يؤّدي بالتأكيد إلى نْشـر الثقافة الِعلميّة 

ضمن جمهور عريض وواسع االنتشار. يُشار، من بين المجاّلت الواردة في هذه الفئة، إلى مجلّة 

»العلـوم للعموم«، مجلّة »المغرب الِعلمّي« ومجلّة »نايتشـر« العربيّة. ومن الجدير ذكره في 

هـذا الصدد، أّن »مجموعة التقّدم الِعلمّي« الكويتيّة الَمعنيّـة بإصدار مجاّلت »التقّدم الِعلمّي«، 

و»العلوم« و»كيف تعمل األشـياء« أطلقت حديثاً بّوابة إلكترونيّـة تتضّمن َمواِقع رديفة لهذه 

مجلّة »البيئة والتنمية«، أهّم مجلّة بيئيّة عربيّة. صدرت على ورق بوتيرة كّل شهَرين منذ العام 1996. تحّولت إلى مجلّة   17

إلكترونيّة شهريّة بدءاً من العام 2017. أصدرت استثنائيّاً عدداً مطبوعاً في تشرين الثاني )نوفمبر( 2017 بمناسبة 

صدور التقرير السنوّي العاشر للمنتدى العربّي للبيئة والتنمية )أفد(.

تضّمنت هذه 
الدراسة الَمواقع 
العلمّية المتوافرة 
على اإلنترنت من 

ضمن فئَتين: الفئة 
األولى معروفة 
بأّنها ُمبادرات 
علمّية بَمواقع 

إلكترونّية، بينما 
تضّمنت الفئة 
الثانية الَمواقع 

اإللكترونّية 
األخرى، ومن 
خالل البحث 
الببليوغرافّي 

اإللكترونّي يتبّين 
لنا ندرة الدراسات 

التي تتناول 
الَمواقع العلمّية 
العربّية أو التي 

تشير إلى خدماتها

َمواِقع إلكترونّية ِعلمّية عربّية نشـطة من خارج َمواِقع المبادرات مرتّبة بحسب 
تاريخ االنطالقة
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المجـاّلت المطبوعة وأتاحت محتواها في حيٍّز رَقمّي تفاُعلـّي يتمتّع بمزايا مهّمة لنواحي توفير 

الماّدة الِعلميّة واسـتخدام الوسائط المتعّددة والبحث عن المعلومات والوصول اليها. يُظهر هذا 

المسـار في نْشـر المجاّلت الِعلميّة العربيّة تطّوراً واضحاً في استيعاب مؤّسسات النشر الِعلمّي 

ور التكاملي واألساسي للنْشر الِعلمّي العربّي من خالل إنترنت.  العربيّة، الحكومية والخاّصة، الدَّ

َمواِقع الُمبادرات والَمواِقع الِعلمّية اإلعالمّية

َوضعت الدراسة الَمواِقع الِعلميّة العربيّة المتواِفرة على إنترنت من ضمن فئتَين. الفئة األولى 

نت الفئـة الثانية الَمواِقع  معروفـة بأنّها ُمبـادرات ِعلميّة تمثّلـت بَمواِقع إلكترونيّـة، بينما تضمَّ

اإللكترونيّة األخرى. يستعرض جدول )5( النتائج النسبيّة لجميع الَمواِقع اإللكترونية المشمولة 

بالدراسة بناًء على عناصر التقويم الُمستخَدمة. 

املَواِقع االخرىَمواِقع املبادراتعنارص التقويمالرقم

90 %97 %يوفِّر املَوِقع تفاصيل املسؤوليّة عنه1

18 %33 %يوفِّر املَوِقع روابط إلكرتونيّة مع َمواِقع ِعلميّة2

64 %52 %يوفِّر املَوِقع روابط لقراءات إضافيّة عن املوضوع الِعلمّي3

55 %76 %يوفِّر املَوِقع إمكانية التعليق عى املاّدة الِعلميّة 4

89 %92 %يظهر املَوِقع تاريخ نرش املاّدة الِعلميّة 5

45 %81 %يوفِّر املَوِقع اإلشارة إىل مصدر املاّدة الِعلميّة6

18 %67 %يُظهر املَوِقع عدد قراءات املاّدة الِعلميّة املنشورة7

27 %14 %يحتوي املَوِقع عى رشيط أخبار )News Bar( ِعلميّة8

0.0 %14 %يوفِّر املَوِقع خدمة نرشة إذاعيّة صوتيّة9

27 %62 %يوفِّر املَوِقع خدمة صور فيديو خاّصة أو قناة عى يوتيوب10

91 %95 %يوفِّر املَوِقع خدمة الربط مع شبكات التواصل االجتامعيّة11

م عن املعلومات فيه12 82 %90 %يوفِّر املَوِقع محرّك بحث بسيط أو متقدِّ

36 %33 %يتيح البحث من خالل توسيامت )tags( ُمَعّدة مسبقا13ً

00 %24 %يتضّمن املَوِقع مجلّة إلكرتونيّة14

81 %82 %يشير الَموِقع إلى اسم المؤلّف أو الُمترِجم15

90 %05 %يُشر املَوِقع إىل املقاالت السابقة للمؤلِّف16

ال يزال فيس بوك 
يتضّمن بعض 

الصفحات العلمّية 
العربّية من دون 

وجودها على 
الشبكة الدولّية، 

مثال صفحة 
»الفيزيائّيون« 
وصفحة »عاَلم 
اإللكترون«؛ في 

مقابل ذلك، تشير 
النِّسب إلى تطّوٍر 

ُمتواِضع في مجال 
استخدام الوسائط 

المتعّددة، علمًا 
بأّن هذا األمر يقع 
في صلب مهّمة 
تبسيط العلوم 

التي ال ُيمكن لها 
أن تكتمل في زمن 

الَمعرفة خارج 
إطار الرَّْقَمَنة 

الّتامة والتزاوج 
بين الوسائط 

المتعّددة

العناصر المعتمدة في تقويم الخدمات مع النسبة التي حصل عليها كّل عنصر في 
َمواِقع الُمبادرات وفي الَمواِقع اإللكترونّية العربّية المدروسة
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يبـدو من خالل البحث الببليوغرافي اإللكتروني عن الموضوع أّن قلّة من الدراسـات تناولت 

الَمواِقع الِعلميّة العربيّة أو أشـارَت إلى خدماتها، ولعّل من أهّمها دراسة مفضل18 ودراسة أخرى 

أشـار إليها عبد الله القفاري عن االستراتيجية الوطنية لنشر الثقافة الِعلميّة في الَمملكة العربيّة 

السـعودية19 مـع عدد آخر محدود من الدراسـات التي تناولت اإلعالم الِعلمـّي لنواحي مضمونه 

وخدماته20. 

يشـير جدول )5( السابق إلى تطّوٍر واضح في عمل الَمواِقع الِعلميّة بشكل عاّم، وعلى وجه 

الخصوص في تلك الَمواِقع التي انطلقت تحت مسّمى ُمبادرات وهي أكثر حداثة لجهة التأسيس 

واالنطالقة من عمل الَمواِقع اإللكترونية األخرى. ومن الُمالحظ أيضاً أّن النسبة المئوية للخدمات 

الملحوظـة فـي عناصر التقويم تجاوزت عتبة 50 % في غالبيّـة العناصر، ما يوحي بأّن اإلعالم 

الِعلمـّي الرقمي قطع نصـف الطريق على مسـتوى التعامل مع بّث المحتوى الِعلمّي وأسـاليب 

توفيره للُمسـتخِدمين. أيضاً، من اإليحاءات التي يسـتنتجها المتفّحص لهذه النِّسـب أّن وسـائل 

اإلعالم الِعلمّي الرقميّة تحترم أخالقيّات البحث الِعلمّي بِنسـٍب عالية. وفي هذا الصدد، يُشـار إلى 

النِّسـب المئويّة العالية التي سّجلتها عناصر اإلشارة إلى اسم المؤلّف أو الُمترِجم، عدد القراءات، 

تاريخ النشر، وَمصادر الماّدة الِعلميّة. ومن النتائج الاّلفتة في مضمار التفاعل مع الماّدة اإلعالميّة 

المنشورة يُشار إلى أّن 76 % من الَمواِقع الِعلميّة اإلعالمية الّناتجة عن الُمبادرات تسمح بالتعليق 

على مضمونها. كما أظهرت النتائج أّن كال الّنوَعين من الَمواِقع يتفاعل مع ُمستخدميه من خالل 

َمواِقـع التواصل االجتماعي بنسـبة تتجـاوز 90 %. إّن اهتمام الُمبـادرات والَمواِقع اإلكترونية 

الِعلميّة المدروسـة بالتفاعل مع مستخدميها من خالل َمواِقع التواصل االجتماعي يوحي بأهّمية 

هذه الَمواِقع واسـتخدامها كمنّصاٍت لبّث الماّدة الِعلميّة اإلعالمية وتزويد عدد قراءاتها. يُذكر أّن 

بعـض الُمبـادرات الِعلميّة العربيّة انطلقت أساسـاً من َمواِقع التواصل االجتماعي، ثّم اسـتقرّت 

الحقاً في َمواِقعها اإللكترونية على شبكة العنكبوت الدولية )www( وربطت مع هذه الصفحات 

علـى فيـس بـوك )Facebook( وعلـى تويتـر )Twitter(. وال يزال فيس بـوك يتضّمن بعض 

الصفحات الِعلميّة العربيّة من دون تواجدها على الشـبكة الدولية، مثال صفحة »الفيزيائّيون« 

)الفيزيائيّـون The Physicists( وصفحـة عالَم اإللكترون )عالَم اإللكتـرونelectron4(. في 

مقابل ذلك، تشـير النِّسـب إلى تطّوٍر ُمتواضع في مجال استخدام الوسـائط المتعّددة. علماً بأّن 

هذا األمر يقع في صلب مهّمة تبسـيط العلوم التي ال يُمكن لها أن تكتمل في زمن الَمعرفة خارج 

إطار الرَّقَْمنة التاّمة والتّزاوج بين الوسائط المتعّددة. وأشارت النِّسب إلى ُضعٍف في توفير خدمة 

وتي للماّدة اإلعالمية التي سـّجلت 14 % فـي َمواِقع الُمبادرات مقابل 0 % )صفر في  البّث الصَّ

لت خدمة توفير الفيديو 62 % في َمواِقع الُمبادرات مقابل  المائة( في الَمواِقع األخرى. بينما سجَّ

%27 فـي الَمواِقـع األخرى. وفي هذا الصدد، يُشـار إلى أّن ثمانية )8( َمواِقـع من بين الَمواِقع 

التي شـملتها الدراسـة تمتلك قنوات خاّصة على يوتيـوب )YouTube(، وأّن اثَنيْن منها يتيحان 

، كانون   67 العدد  الِعلمّي،  التقّدم  الراهنة«، مجلّة  العربّي والتحّديات  الِعلمّي  وحيد محّمد مفضل، » واقع اإلعالم   18

ص20.    ،2009 ديسمبر(  األّول) 

عبد اللّه القفاري، م س،2010.   19

عبــد اللّــه حســن بــدري، واقــع الصحافــة الِعلمّيــة يف الكويــت مــن وجهــة نظــر الصحافّيــن العاملــن   20

 http://search.:يف الكويــت، رســالة ماجســتر، األردن، جامعــة الــرشق األوســط،2014، ص 140، ُمتــاح عــى

mandumah.com/Record/726466

تشير نتائج  
البحث اإللكترونّي 
مجتمعًة إلى تطّوٍر 
ملحوظ في عمل 
الَمواقع العلمّية 

اإلعالمّية العربّية 
لناحية الخدمات 

المرتبطة بتسهيل 
الوصول إلى الماّدة 
اإلعالمّية وتداولها 
وإلى المساعدة في 
توصيلها من خالل 
إرشادات الُمساَعدة 
والبحث والروابط 

والقراءات 
اإلضافّية.. إلخ
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قنـاة تلفزيونيـة للبّث الحّي، واحدة تعمـل والثانية عاطلة من العمل. كمـا يُظهر الجدول تطّوراً 

لت  لدى َمواِقع الُمبادرات لناحية التسهيالت المرتبطة بالبحث عن المعلومات واسترجاعها. وسجَّ

النِّسـب أّن %90 من َمواِقع الُمبادرات المدروسـة توفِّر محرّكات بحث بسـيطة أو متقّدمة، وأّن 

%33 منها تضيف توسـيمات )Tags( موضوعية إلى الماّدة اإلعالمية المنشورة، في حين بلغت 

نسبة الَمواِقع التي توفِّر خدمة قراءات إضافية إلى الماّدة الِعلميّة 52 %. 

بشـكٍل عاّم، تُشـير النتائج ُمجتمعة إلى تطّوٍر ملحـوظ في عمل الَمواِقـع الِعلميّة اإلعالميّة 

العربيّة لناحية الخدمات الُمرتبطة بتسهيل الوصول إلى الماّدة اإلعالمية وتداولها وإلى الُمساعَدة 

في توصيلها من خالل إرشـادات الُمسـاَعدة والبحث والروابط التشـعيبيّة والقـراءات اإلضافيّة 

والتوسيمات.

الخاتمة

عموماً، لم يسـتفد بعض هذه المجاّلت المدروسـة والمهّمة بمضمونها من التسـهيالت التي 

 )Text files( أحدثتهـا تقنيّة »الرَّقَْمنة« لناحيـة تحويل صفحاتها المطبوعة إلى ملّفـات نّصية

قابلـة للبحـث واالسـترجاع فـي َمواِقعهـا اإللكترونية. كمـا أنّها لم تسـتفد من مزايا األرشـفة 

اإللكترونية التي تتيحها الشـبكة لجهة ُمعالَجة األعداد السابقة وأرَْشَفِتها كنصوٍص وكصفحات 

قابلة للتخزين في قاعدة معلومات ِعلميّة متخّصصة وإتاحتها أمام المهتّمين. هذه المجاّلت كلّها 

وما يُشـبهها من مجاّلت َورقيّة أخرى، قد تكون موجودة ولم تُشـر إليها الدراسة، لم تَستِفد من 

تسـهيالت إنترنت في توصيل العلوم ونْشـر الثقافة الِعلميّة بين عموم الناس. إّن اإلعالم الِعلمّي 

الغائـب عن الشـبكة، وغير الموصول من خالل خدماتها، ال يُمكن االعتـداد به في زمن الَمعرفة؛ 

وهو ال يحقِّق أهدافه الرامية إلى نْشـر التوعية الِعلميّة. ومن المفيد اإلشارة بعد ما تفحَّصته هذه 

الدراسـة من مجاّلت وَمواِقع ِعلميّة إلكترونيّة إلى غياب ُمبادرة ِعلميّة أساسـيّة في الزَّمن الرقمي 

من شأن إطالقها اإلسهام في تعزيز الثقافة الِعلميّة العربيّة وتسهيل توصيلها إلى عموم الناس. 

كمـا يُمكن لهذه الُمباَدرة عند تفعيلها أن تزيد في التوافر الرقمـّي للمجاّلت العربيّة الِعلميّة وأن 

تدفع باتّجاه إطالق مشاريع ِعلميّة إعالميّة جديدة. وتتمثّل الُمباَدرة المنشودة في تأسيس بّوابة 

ن الوصول  إلكترونية جاِمعة )Portal( تكون بمثابة دليل، مع تصنيفاٍت نَوعية وموضوعية تؤمِّ

إلـى عدٍد مـن المجاّلت والَمواِقـع الِعلميّة اإللكترونيـة العربيّة كافّة مع توفيـر البحث الُمتزاِمن 

)Federated( في محتوياتها. 

ة بتصنيف المحتوى الرقمـّي الِعلمّي  تفتـح هذه الدراسـة الباب أمـام ُمتابعات أخرى َمعنيَـّ

العربّي والتفاعل بين الَمواِقع اإللكترونية للُمبادرات العربيّة وبين صفحاتها وقنواتها على َمواِقع 

التواصـل االجتماعي ومدى إسـهامها في نْشـر الثقافة الِعلميّة بين العمـوم الذين يتفاعلون مع 

َمواِقـع التواصل االجتماعي أكثر من تفاعلهم مع الَمواِقع اإللكترونية الُمتواِفرة من خالل شـبكة 

العنكبوت الدوليّة على إنترنت.

تفتح الدراسة 
الباب أمام 

ُمتابعات أخرى 
َمعنّية بتصنيف 

المحتوى الرقمّي 
الِعلمّي والتفاعل 

بين الَمواِقع 
اإللكترونّية 

للُمبادرات العربّية 
وبين صفحاتها 
وقنواتها على 

َمواِقع التواصل 
االجتماعّي، ومدى 
إسهامها في نْشر 

الثقافة الِعلمّية بين 
اّلذين يتفاعلون 

مع َمواِقع التواصل 
االجتماعّي، أكثر 

من تفاعلهم 
مع الَمواِقع 
اإللكترونّية 
المُتوافرة 
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تحّديات الُمفردات الثالث:

الرؤية.. الَموارِد والجّدوى

د. ُمعين حمزه ود. ُعمر البزري

تُعاني البُلدان العربيّة من تحّوالٍت طاِحنة تحمل بين طيّاتها تناقضاٍت عميقة وواسعة األثر، 

في خضّم السعي نحو حداثٍة تُعرِْقلُها عند كّل خطوة قيوٌد من ماٍض لم تُحِسن لآلن تجلّي خفاياه 

وتعريته مّما شابَه عبر القرون، ومن حاضٍر يحمل تحّدياٍت جّمة على األصعدة كافّة، في مقّدمتها 

قصوٌر في إدارة الَموارِد، وتخلٌُّف في أنظمِة التعليم تتسـبّب في تفّشي َجهالٍة ُمستحَدثٍة. هذا في 

الوقـت الذي يَفتح فيه تطّوُر العلوِم والتكنولوجيا واالبتكارات آفاقاً جديدة تَِعُد بَمناِفع جّمة لَمن 

يَمتلك الَمعارِف الكفيلة باستثمارها، بِمقدار ما تَِعُد بتهميٍش إضافّي لَمن يفتقر إلى تلك الَمعارِف. 

على الصعيد اإلقليمي، َشـهد بعُض بُلـدان المنطقة انهياَر السـلطاِت المركزيّة بصورٍة تاّمٍة 

وتحـوَُّل المالييـن من سـّكانها، من أبنـاء األرياف والُمدن، إلـى نازحين في بالدهـم أو الجئين 

فـي ُدوٍل ُمجـاِورة، وأخرى بعيدة. بينما عانت ُدوُل المنطقِة األكثر غنًى، خالل السـنوات القليلة 

الماضية، ظروفاً صعبة بسـبب انهيار أسـعار َموارِد الدخل األبرز لديها، ونتيجة فشـل معظمها 

بتنويـع اقتصاداتهـا وتوليد فُـرص العمل الُمجزي والكريـم لمواطنيها. كما نَمـت في كثيٍر من 

البلدان العربيّة نزعات انفصاليّة على أُسٍس عرقيّة وطائفيّة أدَّت في بعض األحيان إلى تفتُِّت ُدوٍل 

وانهياِر منظوماٍت إقليميّة لطالَما َعرفت اسـتقراراً نسبيّاً واعتُِبرت ملجأً لطالِبي العمل والباحثين 

عن الثروة. 

على الصعيد الدولّي، طرأت خالل العقد الماضي تحّوالٌت اقتصاديٌّة كبيرة أدَّت إلى بروز أقطاٍب 

ُجدد، كإحدى نتائج الَعولَمة، التي تجني الشركات متعّددة الجنسيّات والمصالِح االستثماريّة جلَّ 

حصادها، وسادت مستوياٌت من عدم المساواة في الثروة والَمداخيل، لم يَسبق لها مثيل في تاريخ 

البشـر، بين الدول ومن ضمن كلٍّ منها. بينما شـهد عدٌد من ُدول العالَم، ومن بينها تلك التي كان 

قت فيها تأثيراٌت  رائـدًة في التحّول نحو الديموقراطيّـة والتعّدديّة، انزياحاً عن تلك القيَـم، وتعمَّ

شعبويّة وعرقيّة وطائفيّة تعيق التفاُعل اإليجابّي بينها وبين دول العالَم األخرى. 

الجوهر الَمعرفّي

إّن مـا تمـّر به البلدان العربيّة اليوم مـن أزماٍت هو في الجوهر معرفـّي، من حيث مضمونه 

ومـا يُنِذر به من تحّوالت ُمقبلة على التنمية االقتصاديّة واالجتماعيّة. فالظروف التي تعاني منها 

ـدة  البلـدان العربيّـة تعود، إلى حدٍّ كبيٍر، إلى فشـل متعّدد األوجه، في تكوين الَمعارِف المتجسِّ

في ُمدخالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وفي اكتسـابها واستثمارها، من أجل تحقيق التنمية 

الشـاملة والُمسـتداَمة. وعلـى الّرغم من االنتشـار األفقّي الملمـوس لكثيٍر مـن ُمدخالت العلوم 

والتكنولوجيا الحديثة، ما زالت معظم المؤّشـرات الُمتداَولة تُشـير إلـى أّن البُلدان العربيّة تَقبع 
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في الصفوف الخلفيّة بين ُدول العالَم، إن كان ذلك من حيث نَوعيّة التعليم بمستوياته الُمختلفة، 

م في عدٍد من  أو مـن حيث ما تُسـِهم به من أبحاٍث وما تَخرج به من ابتكارات. فبحسـب مـا تقدَّ

فصول هذا التقرير، يُمكن االستشـهاد بأداء منظومات العلوم والتكنولوجيا العربيّة في الماضي 

كما في الحاضر للوصول إلى قراٍر قاطع بأّن هذه المنظومات تحتاج إلى رؤية وسياسات حديثة 

وَموارِد كافية وتثميٍن ُمجدي لنواتجها وُمواكَبة التوّجهات العالَميّة في مفاهيم التنمية الُمستداَمة 

وبَرامجها كي يتسـّنى لها اإلسـهام في تحقيق مسـتقبٍل أفضل لبلدان المنطقة ولرفاه شـعوبها 

واحتالل الَموِقع الُمستحّق من ضمن المنظومة العالَميّة. 

وفي سـعيها إلى بناء قدراتها الِعلميّة والتكنولوجيّة ولتحفيـز االبتكار لديها خالل العقَدين 

الماضيَين، اتّخذت البُلدان العربيّة بعاّمة مساراٍت سيطرت عليها الحكوماُت المركزيّة ومؤّسساتها. 

وكما يشـير عدٌد من فقرات التقريـر، فإّن الوصول إلى الَمعارِف التي تتجّسـد بُمدخالت العلوم 

والتكنولوجيـا واالبتـكار لتحقيق أهداف التنميـة المحلّية قد أُحِبط مراراً وتكراراً بسـبب قصور 

السياسات والُخطَط الَعمليّة التي ُوِضعت لتنفيذها، بخاّصة في غياب تكاملها وشمولها، والعجز 

عـن تبّني ُمبادراتها من األطياف الُمختلفة للمجتمع، وعـدم جّدية اآلليّات التي ُوضعت لتنفيذها 

وُمتابعة آثارها وتصحيح مساراتها لكي تتالَءم مع ما يَستِجّد من تحّوالٍت داخليّة وخارجيّة. 

صت لدعم أنشطة البحث والتطوير وتحفيز  ونتيجة ندرة الَموارِد الماليّة والبشـريّة التي ُخصِّ

االبتكار في البلدان العربيّة، لم تتمّكن منظومات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، في أّي من هذه 

البُلدان، من تفكيك الرُّزم الَمعرفيّة التي يسـتمّر استيرادها معلّبًة وجاهزًة لالستخدام في الَموقع 

الذي يُقَصد اسـتخدامها فيه، سـواء أتمثَّل ذلك في مجال الصناعات االسـتخراجيّة أم التحويليّة 

أم حتّى في ما يتّصل بأولويّات أساسـيّة من بينها تأمين مياه الشـرب والّري الُمناِسـبة، واألمن 

الغذائـي، وَمصاِدر الطّاقة النظيفـة، وصوالً إلى منظومات التعليم والتدريب المهنّي والشـراكة 

الفعليّـة مع القطاع الخـاّص؛ ما أّدى إلى تهميش َمراكز البحـوث والَمخاِبر الجامعيّة في معظم 

ـر لها ذلك، بنْشـر األوراق البحثيّة من ضمن  البلدان العربيّة وانتهاجها مسـاراٍت تكتفي، إذا تيسَّ

ة.  مجاالت ال تتّصل، إاّل في ما نَدر، بأولويّات المنطقة وخصوصيّاتها واحتياجاتها الُملحَّ

اقتصاد الَمعرفة

تتبّنى فقرات هذا التقرير الفكرة الرئيسـة التي تَعتبـر الَمعرفَة بعاّمة، وتلك المتّصلة بفروع 

العلـوم والتكنولوجيـا بخاّصة، وبتوظيف نِتاج هـذه الفروع، بوجه الخصوص، غايًة ووسـيلًة 

معاً. فبينما تمثِّل الَمعرفُة وسـيلًة لتحسـين شروط المعيشـة وتنمية المجتمعات ودْعم ما تقوم 

به من أنشـطٍة على سائر الجبهات، فإّن استزادتها وتجديدها ونْشرها أفقيّاً، بين فئات المجتمع، 

وعموديّـاً، من جيل آلخر، تمثِّل دعامـًة ال غنًى عنها إلحراِز أهداِف التنميـة. ويَعتِبر هذا التقريُر 

ل ُمقاَربة قاِصرة وغير منطقيّة،  أّن التعامـَل مـع الَمعرفة على أنّها مجرّد غاية لتنمية الثروة يمثِـّ

والسـيّما عندما تقتصـر تنمية الثروات من خـالل الَمعارف بأنواعها على فئـاٍت محدودة ضمن 

أيٍّ مـن المجتمعـات. ولقـد أثبتت تجارُب الماضي البعيـد والقريب زيف مقولـة إّن الثروة التي 

يتسـّنى للقلّـة تجميعها تؤّدي بصورة آليّـة إلى توليد فُرص العمل وتقليـص الَعوز؛ وهذا يصّح 

بشـكٍل رئيس على الُمجتمعات التي لم تُحِرز حكوماتُها مـن النضج والدراية والحّرية في اتّخاذ 

ن المتطلّبات األساسيّة، من  قراراتها وتطبيقها ما يتيح لها فَرْض أنظمة تُنظِّم توزيع الثروة وتؤمِّ

بنًى تحتيّة وخدمات الصّحة العاّمة والتعليم وفُرص عمل ُمتسـاوية للجنَسـين واألمن االجتماعّي 

وغيرها من الخدمات الُمحّقة للُمواطنين.
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كما أثبتـت تجارب عديدة أيضاً أّن االقتصـار على الَمعارف الِعلميّـة والتكنولوجيّة المتّصلة 

بالعلـوم الدقيقة والتطبيقيّة بغية النهوض بأنشـطة اإلنتاج ال تؤّدي بمفردهـا إلى تنميٍة ُمتَّزنة 

وُمسـتداَمة، إذ ال بّد من بْذل مسـتويات من العنايـة لتكوين الَمعارِف ضمـن العلوم االجتماعيّة 

واإلنسـانيّات والفنون ورعايتها، حيث تمثِّل هذه الَمعارِف لُحمة المجتمعات اإلنسانيّة والروابط 

التي تؤلّف بين فئاتها...

ال َضيْر من اإلقرار بأّن أنشـطة البحث والتطوير ما زالـت بُرعماً في كثيٍر من الدول العربيّة، 

وبأنّها ال تحظى في جميع األحوال بما يَفي أغراضها من َموارِد ماديّة وبشـريّة. بينما تَجنح هذه 

األنشـطة في الدول العربيّة، التي قطعت شـوطاً ملموساً في بناء قدراتها الِعلميّة والتكنولوجيّة، 

لُمعالَجة مسائل ال تتّصل ُمباشرًة بأولويّات هذه البلدان وخصوصيّاتها من الوجهات االجتماعيّة 

واالقتصاديّة والبيئيّة.

وبينما يتوجَّب استمرار إسهامات الحكومات المركزيّة وتعزيزها، ال بّد أيضاً من بلوغ فضاءات 

أخرى من مؤّسسـات القطاع الخاّص، والسلطات المحلّية، والمنظّمات غير الحكوميّة، واتّحادات 

التجـارة والصناعة، والرابطات الِمهنيّة...إلـخ؛ فهذه الجهات جميعها كانت قد أَولَت في الماضي 

أدواراً ثانويّة لتعزيز ُمدخالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ونَْشـرها، في حين أّن بإمكانها أداء 

أدواٍر محوريّـة، أثبتت فعاليّتها في المجتمعات الصناعيّـة الرائدة في اقتصاد الَمعرفة، تفوق ما 

مة بِحْذٍق وِدراية،  قد يتسّنى للهيئات الحكوميّة القيام به، بخاّصة إذا ما تسلّحت بسياساٍت ُمصمَّ

وإذا ما نفَّذت إسـهاماتها من خالل ُمبادرات تتميّز بالديناميّة وتسـتجيب ألولويّات المجتمعات 

المحلّية وخصوصيّاتها. 

البحوث في ِخدمة الُمجتمع

 في تقريٍر صادر عن البنك الدولّي1 نهاية العام 2017، لَحظت المؤّسسة الدوليّة 12 ِمحوراً 

طَبَعت العام 2017، وهي:

ة؛ • ماليين البشر يعانون الَمجاعة ويحتاجون إلى مساعدات ُملحَّ

النشاط االقتصادّي والصناعّي يتسبَّب في إنتاج كّميات قياسيّة من انبعاثات الكربون الملوِّث؛ •

الكوارث الطبيعيّة احتلَّت صدارة األخبار؛ •

حوالى ثلثَْي الّناتج الَقومي للدول يستند إلى قُدرات َموارِدها البشريّة؛ •

ِقطاع التربية والتعليم يُعاني من أزمات حاّدة؛ •

سوء التغذية يؤثّر على مستوى التعليم لدى األطفال؛ •

زواج القاصرات يؤثِّر وينعكس سلباً على االقتصاد والُمجتمع؛ •

سّكان العالَم أكثرهم من الشباب والعاِطلين عن العمل؛ •

ع الحيوّي عرضة لتهميٍش ُمتواصل ؛ • الَموارِد الطبيعيّة والتنوُّ

نصف االنتخابات العاّمة فقط تتّم في أجواٍء ِسلميّة وعاِدلة؛ •

إطالق األعمال أصبح أكثر سهولة في العصر الرقمّي؛ •

دة والُمستداَمة أصبحت واقعاً ال مناّص منه. • َمصاِدر الطّاقة المتجدِّ

1 World Bank, Year in Review: 2017 in 12 Charts.
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يسـهل االسـتنتاج أّن هذه األزمات االثنتَي عشـر قد طغت أيضاً على المشهد العربّي عموماً، 

يُضـاف إليهـا حيٌّز ال مثيل له مـن االضطّراب السياسـّي والحروب المتنّقلـة والُمقيمة، وتداُخل 

الَمصالِـح األجنبيّة وتناقضاتها التوّسـعية واالقتصاديّة، في ظّل عجٍز عربـيٍّ ُمتزايد وَوَهٍن غير 

مسبوق في مفاهيم التكاُمل والتعاُضد والتنمية العربيّة الشاملة أو اإلقليميّة. 

تؤكِّد هذه الُمعطيات ضرورة أن تسعى البلدان العربيّة إلى بناء قدراتها الِعلميّة والتكنولوجيّة 

على نحٍو يُتيح لها القيام بأبحاٍث وأنشـطٍة للتطوير التكنولوجّي تسـتجيب ُمباشرًة الحتياجاتها 

وتتنـاول أولويّاتها التنمويّة؛ حيـث يتعاظم اإلدراك بأّن ما يُمكن أن يُدعـى بالتقّدم الِعلمّي، في 

مجاالت الطّاقة والزراعة والرعاية الصّحية واالتّصاالت، تَرَك العالَم الثالث على نحٍو ُمتزاِيد تحت 

سيطرة الدول الغنيّة وُمنتجات الشركات متعّددة الجنسيّة. فالتطّور التكنولوجّي الذي تحمله هذه 

الشـرِكات إلى أصقاع العالَم، مدعومًة من حكومات البلدان الصناعيّة، بات يشكِّل تهديداً واِضحاً 

بتعميق تبعيّة البلدان النامية التي تفتقر إلى الَمعارِف واآلليّات المواتية بدالً من تقليصها. 

ويَبـرز التهديد األكبر في هذا الِمضَمار فـي ما تطرحه على نحٍو ُمتزايد ُمدخالت تكنولوجيّة 

تستند إلى الذكاء االصطناعّي والروبوتيّات التي تقلِّص الحاجة إلى الَعمالة في عدٍد من المجاالت، 

وتخفِّـض تكاليف اإلنتاج في مجموعات ُمتزاِيـدة من الصناعات المحصورة في عدٍد محدود من 

الدول، بينما ترتفع تكلفة رأس المال الاّلزم إلقامتها من الدول ذات الَمداخيل الَمحدودة. 

الَموارِد والمؤّسسات الكفوءة

عامة األسـاس للقدرات الوطنيّة في  يُمثّـل التعليم بصورٍة عاّمة، والتعليم العالي بخاّصة، الدَّ

مجـاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار. وليس التعليـم العالي في العالَم العربّي بظاهرٍة حديثة 

العهد. بل هي راسخة الجذور في الَمراكز الحضريّة الُمختلفة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

العربّي. وحتّى قبل انتشـار اإلسالم، اسـتضافت ُمدٌن مثل أنطاكية واإلسكندريّة َمعاهَد كان لها 

وقْـٌع تَجاَوز حدود المنطقة. وَعِقب انتشـار اإلسـالم، أُلحق كثيٌر من الَمـدارس وَمعاهد التعليم 

الرفيع بُدور الِعبادة في الَمشرق وشمال أفريقيا. ومن األمثلة البارزة ما ُشـيّد في ُمدٍن مثل بغداد 

والقاهرة في الَمشرق، والقيروان وفاس في شمال أفريقيا. وفي أزمنٍة قريبة العهد، يُنَسب الفضل 

في تأسـيس عدٍد من الَمدارس ومؤّسسات التعليم العالي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى 

رين األوروبيّين واألميركيّين، وبخاّصة خالل النصف األخير من القرن التاسع عشر.  الُمبشِّ

لـم تََنْل َمعاِهد التعليم العالي وَمراكِز األبحاث في سـائر البلـدان العربيّة، حتّى في تلك التي 

تَمتلك الَموارِد األكبر، إاّل في ما نَدر، ما يَسـمح لها بتقديم اإلسـهامات المطلوبة الستكمال البنى 

الَمعرفيّة وتجديدها، واإلسـهام الجّدي في جهود التنمية الُمستداَمة والشاملة. وبينما يَُعّد توفير 

َموارِد تفوق بكثير ما يُمنح عادًة لهذه المؤّسسـات ضرورًة ملّحة في هذه اآلونة، ال بّد أن تترافَق 

زيادة الَموارِد بأنظمة تَكفل حسن إنفاقها وتقييم أدائها. 

صات ألنشطة العلوم والتكنولوجيا  وبينما تعترف وثائق عربيّة عديدة بأهّمية تعزيز المخصَّ

واالبتكار كشـرٍط ُمسـبق لتَنميـٍة اقتصاديّة واجتماعيّـة تَفتح فُرصاً أمام تنويـع َمصادر الدخل 

القومـّي، يُمكن القول بثقة إّن القليل من اإلجراءات الفعليّـة قد اتُِّخذ من الحكومات العربيّة بناًء 

على ذلك. كما واَجهت بعُض الُمبادرات السليمة تعثّراً، وفشلت في توفير كّل ما َوَعدت به بسبب 

عم غير المسـتقّر. وفي حاالت عديدة، يُمكن إرجاع ما شـهدته  سـوء اإلدارة، وقلّة التمويل، والدَّ

بعض هذه الُمبادرات من إخفاٍق إلى انتقاء قيادات ال تتمتّع بالكفاءة والِمهنيّة، وتفتقد إلى الرؤية 

زة على تحقيق األهداف الِعلميّة وخدمة المجتمع. والشجاعة لوضع آليّات ُمبتَكرة ومحفِّ
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الخاتمـــــــة

وكما تُشـير أوراٌق عديدة ضمن هـذا التقرير، فإّن مخّصصات منظومـات البحث والتطوير 

صه دوُل العالَم وسـطيّاً بكثير، بـل هي تقّل عّما تخّصصه  واالبتـكار العربيّة تقع دون ما تخصِّ

ُدوٌل ناميـة كثيـرة يتمتّع بعضها بَموارِد ُمماثلة أو تقّل عّما هو ُمتاح لبعض البلدان العربيّة. ولذا 

ص سـابقاً لهذه المنظومات من المسـائل الُملّحة  يُعتبَـر تخصيـص َموارِد تفوق بمرّات ما خصِّ

بالتوافـق مـع أنظمة وَمعايير مالئمـة لتقييم األداء وتثميـن الُمخرجات. لكّن التاريـخ قد أنبأنا 

م بصورة حسـنة أو تتّم إدارتها على  مراراً وتكراراً أّن إلقاء مزيٍد من النقود على أنشـطة لم تُصمَّ

نحـٍو قاصـٍر، ال يعود بأّي نْفعٍ إْن لم تُعالَج َمواِطن الخلل أساسـاً. وَمواِطن الخلل في منظومات 

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار العربيّة تكمن في السياسات التي تحُكم أنشطتها وأساليب إدارتها 

وصالتها بمحيطها المباشر من جوانب ُمختلفة، فضالً عن العجز عن تكوين المناخ المناسب في 

تقديـر جودة الُمخرجـات وارتباطها باالحتياجات الُمجتمعيّة والركـون، في بعض الحاالت، إلى 

أساليب عشوائيّة في التعاون اإلقليمّي والدولّي.

التعاون عربّياً

ل بعض أوجه التعاون الِعلمـّي القائِم بين بعض البلدان العربيّـة أمثلة ينبغي تطويرها  تمثِـّ

ونْشـر أنمـاط تجاربها وتفّوقهـا. وثّمة بعض الَمالِمـح اإليجابيّة لدى أغلبيّة الـدول التي لديها 

الَمقدرة على تكوين أُطٍر شـابّة ذات مسـتويات رفيعـة من الدراية واألداء، والتـي يُمكن اللّجوء 

إليهـا لدْعـم جهود التنميـة الوطنيّة من ضمن اتّجاهات عـّدة. لكّن الجوانب السـلبيّة التي باتت 

تطبـع هذا التعليم واإلعداد النَّوعي تتمثّل بالعجز عن االسـتفادة من هـذه الَموارِد وبناء البيئات 

الُمناِسـبة لتميّزها، ما يحيلها سـلعًة عالميّة تسـتقطبها الدول الكبرى للعمل من ضمن أنظمتها، 

رة للعقول لمصلحة مؤّسسات العلوم  وتتحّول إلى خسارة صافية تتكبّدها البلدان العربيّة الُمصدِّ

والتكنولوجيا والشركات العاِملة في بلدان االنتشار. 

 لقد تمكَّنت بلداٌن عديدة من اسـترداد الُقدرات الُمنتشـرة لدعم كثيٍر من األنشـطة التي كان 

لها شـأٌن كبيـر في دفْع نمّوها االقتصـادّي. لكّن النجاح الذي أحرزته هذه الدول لم يسـتند إلى 

الشعارات الرنّانة واستنهاض الَمشاعر فحسب، بل ارتكز بصورة رئيسة على ُرزٍَم من السياسات 

ست وولَّدت العديد من الحوافز الُمجدية. ويمثِّل تصميم مخطّطات  والتشريعات والقوانين التي أسَّ

خاّلقة وتنفيذ ُمبادرات ديناميّة تسـمح للمؤّسسات العربيّة باالستفادة من الِعلميّين والُمبتكرين 

ص لها  العـرب في بلدان االنتشـار ضرورًة ماّسـة ال بّد أن تحظـى بالعناية الواِجبـة، وأن تُخصَّ

الَموارِد التنافسيّة، وأن توفِّر للُمغتربين الضمانات األمنيّة والقانونيّة الُمالئِمة.

كذلـك ال بـّد في جميـع البلدان العربيّة، وعلى األخـّص منها تلك التي ما زالـت تقيِّد حّريات 

المـرأة، من تبّني أنظمة تتيح للنسـاء الُفرص المتسـاوية للعمل في مؤّسسـات القطاَعين العاّم 

والخاّص. ويكتسـب هذا الَمطلب أهّميـة خاّصة في العديد من البلـدان العربيّة، حيث بدأ تعداد 

الخّريجات الجامعيّات يطغى على تعداد زمالئهّن الذكور.

بناء خارطة الطريق

تطرح العلوم والتكنولوجيا واالبتكار طَيفاً واسعاً من الَمسائل الُمتشاِبكة سياسيّاً واقتصاديّاً 

واجتماعيّاً، كما أّن الَمعنيّين ببنائها وإدارتها واالستفادة من نواتجها ُهم من الّناشطين في َمحاور 

عّدة ومن اختصاصات ُمختلفة ولهم في أغلب األحيان َمصالح متعّددة وُمتضاِربة.
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ـط أو  وقـد تبيَّن من خـالل فصول هذا التقرير أّن المسـألة أبعد ما يُمكن عن التحليل المبسَّ

االكتفـاء بالتوصيات والتوجيهات العاّمة، فالهّوة شاسـعة بين الواقـع والطموحات، بين الرغبة 

العاّمـة باالسـتفادة مـن نواتجهـا واإلمكانيّات المتوافـرة واآلليّـات الُمتاحـة. واألمانة تقتضي 

االعتـراف بأّن التراجع الِعلمّي والتكنولوجّي العربّي ليس بغريٍب عن التجارب العديدة التي مرَّت 

بهـا مجتمعاٌت ودوٌل أضحت صناعيّة بامتياز وُمنِتجة للَمعرفة ومطوِّرة لمسـتويات متقّدمة من 

الخدمات ومشـاريع التنمية الُمسـتداَمة. وهذه المجتمعات المتطّورة فـي الدول الغربيّة والدول 

الّناشئة في آسيا وأميركا الجنوبيّة، لم تصل إلى هذه المستويات المتقّدمة بين ليلٍة وضحاها، بل 

ه إلعداد الَموارِد البشرية المتمتّعة بقدرٍة تنافسيّة،  نتيجة رؤية واضحة مجرَّدة من الَمصالح، تُوجِّ

واعتبار اإلنفاق على البحوث قيمة ُمضافَة للمؤّسسات، مع التركيز على النوعيّة والنزاهة الِعلميّة 

والشـراكات العالَميّـة. وقد احتاجت هذه الُمجتمعات إلى عقوٍد عديـدة الحتالل َموِقع متقّدم في 

المنظومة العالَميّة.

في نظرٍة للواقع العربّي في نهاية العقد الثاني من األلفيّة الحاليّة، يُمكن اعتبار الواقع بشكٍل 

عاّم، ُمماثٍل لما كانت عليه دول أوروبيّة عريقة مثل فرنسـا وإيطاليا وإسـبانيا في خمسـينيّات 

القرن الماضي! ما يعني أّن الهّوة الِعلميّة والتكنولوجيّة تجاوزت نصف قرن من الزمن، في حين 

أّن السـنوات الخمسـين الماضية َشـهدت تطّورات ِعلميّة وتطبيقات صناعيّة ُمذِهلة كما شهدت 

ثورة اإلنترنت وتعيش حاليّاً إرهاصات ثورة الذكاء الصناعّي، ما يعني أّن تسارع التطّور الِعلمّي 

في العقود الخمسة األخيرة هو األسرع واألهّم واألكثر فعاليّة منذ الثورة الصناعيّة األولى.

وليـس من شـأن هـذا التحليل، المتداول فـي أدبيّاٍت عربيّـة عديدة، أن يـؤّدي إلى يأٍس من 

الواقـع العربـّي وإمكانيّات النهوض والتطويـر الُمرتجاة. فالواقع القاتِم والتجارب الفاشـلة أو 

تلك الُمضيئة الُمسـتداَمة علـى ندرتها، ومقاومة التغيير والخوف مـن االنفتاح على المجتمعات 

األخرى لالسـتفادة من تجاربها واالكتفاء بما تُنتج من سـلع لتسهيل بعض ظواهر المعيشة في 

النقـل واالتّصـاالت والُمعالَجـة الطبّية، كلّها ظواهر مدعومة بمؤّشـرات ويتـّم تداولها من دون 

خجل. وهكذا تتوافر للّدارسين ظروٌف مقبولة لتشخيص الواقع وتحديد َمكامن الخلل، من دون 

بلوغ الهدف األسـمى المتمثّل بالُمعالَجة وَضمان النتائج اإليجابيّة من منظومة العلوم والبحوث 

واالبتكار.

المفتاح الذهبّي

ليـس بمقـدور أّي كِتـاب أو تقريـر أن يّدعي شـموله الَمحاور كلّهـا التي تثيرهـا البحوث 

واالبتـكار وعالقتهـا بجوانب المجتمـع واالقتصاد والَمعـارف المختلفة. كما أّن المهّمة ليسـت 

مضمونة النتائج، على الّرغم من المحاوالت السـابقة وتلـك الرّاهنة، فهي مبنيَّة في أكثر األحيان 

على ُمعطيات إحصائيّة ومؤّشـرات كّمية قد تكون خاِدعة ومضلِّلة، ال تسـهِّل الوصول إلى نتائج 

وتوصيات سليمة.

مة تُخالِف النمط السـائد والدراسـات التي تطغى عليها السلبيّة  في األُفق العربّي رؤًى متقدِّ

ة على معرفة عميقة  و«جلـد النَّفس« أو »اللّغة الخشـبيّة«. وهذه التوّجهات االستشـرافيّة المبنيَـّ

بالواقع، والتي تَسترشـد بتجارب عالميّة ناجحة، يحّق لرّوادها أن يُسـِمعوا صوتهم، وأن يُعطوا 

فرصـة للمضّي بتوصياتها، لعلّهم ينجحون حيث فشـلت كّل السياسـات الُمعتَمدة منذ منتصف 

القرن الماضي في تحقيق اختراٍق فعلّي في الواقع العربّي الصعب.
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فالقناعـة ال غبـار عليها مـن أّن المفتاح الذهبّي لبنـاء مجتمع الَمعرفة هـو التعليم والتربية 

والمؤّسسـات الجامعيّـة التـي ال تهدف الربـح، والُملتزِمة بإعـداد األُطر والَموارِد البشـريّة من 

خالل البحوث المتعّددة االختصاص، وتمكين الخّريجين من الُمنافَسـة بكفاءة في أسواق العمل 

المتطلّبة والحّد من هجرتها إلى ُدوٍل مضيفة مستفيدة من إمكانيّاتها لقاء رواتب وأجور زهيدة. 

ن  ولم يُعد ُممكناً الركون لجامعات تكتفي بتوزيع شهادات ال رصيد لها في سوق العمل، وال تؤمِّ

حّداً أدنى من الثقافة، وال تُسـاِعد على بناء الشـخصيّة القادرة على المضّي في الحياة والتعرّف 

إلـى تحّدياتها والتعاُمل معها بمرونـة وجّدية. فالجامعات المفتوحة علـى االختصاصات كلّها، 

والتي تعتمد أساليب تعليميّة ُمبتَكرة خارج األُطر التقليديّة، أضحت حاجًة وأساساً في أّي ُمباَدرة 

جديدة.

ومـن البديهي أيضاً أن تتحّول َمراكز البحوث وبَرامجها لُمعالَجة التحّديات التنمويّة بشـكٍل 

ـزة للجامعيّين لالنخراط في بَرامجهـا والخروج من عزلتهم في  أساسـّي، وأن تعتمد آليّات ُمحفِّ

جامعاتهم. ويسـتدعي ذلك إعادة االعتبار للبحـوث التي تتناول اهتمامات مجتمعيّة والقبول بها 

ل للترقية الجامعيّة، وتطوير األنظمة والمفاهيم النمطيّة التي تركِّز على إنتاج  كإنتـاٍج ِعلمّي مؤهَّ

مقـاالت ِعلميّة مميَّزة أحياناً، ولكّنها تشـكِّل غربًة عن الواقع، وتـؤّدي إلى إضعاف االلتزام العاّم 

بدْعم البحوث واعتبارها سـنداً لبَرامـج التنمية والتطوير المحلّية، كما تعيق بناء الشـراكات مع 

القطاع الخاّص والمجتمع األهلّي. فالمؤّشرات الكّمية التي اعتاد الباحثون ومؤّسساتهم اعتبارها 

دالّـة علـى جودة أعمالهم وجدارتها لم تُعد كافية وتحتاج السـتكمالها بمؤّشـرات نَوعيّة ودالئل 

إثبات لجدوى المشاريع وأثرها على التنمية والمجتمع.

كما أّن تمويل مشاريع البحوث من المؤّسسات الحكوميّة حصراً قد أضحى عقيماً وال أُفق له 

فـي تطوير المنظومة البحثيّة. لذلك ال بّد من البحث عن َمصـادر خارج اإلطار الحكومّي داخليّاً 

ن َموارِد إضافيّة وتُواكِب اإلنتاج الِعلمّي وأثره الُمباِشـر. ومن الُمفيد اإلشـارة إلى  وخارجيّاً، تؤمِّ

أّن المعضلة الُمسـتحِكمة بإسـهام القطاع الخاّص في تمويل البحـوث، تتعلّق بُضعف أو ِغياب 

عة للقطاع الخاّص على االنخراط في  زة )الضريبيّة تحديداً( الُمشـجِّ الترتيبـات الحكوميّة المحفِّ

المنظومة والقيام بَدوٍر فّعال كمساِهٍم وُمستفيٍد من نواتِجها. 

إّن نْقل التكنولوجيا ونْشر نَواتج البحوث وتعميمها هي اختصاصات وَمناهج تتطلّب خبرات 

دة، ال تتوافر في األغلب لدى الباحثين والجامعيّين. وليس مقبوالً تحميل الباحثين مسؤوليّة  محدَّ

ه  إنتـاج الَمعارف الِعلميّة، وامتالك ناصيّة نقـل التكنولوجيا وتطبيقاتها أو اإلعالم الِعلمّي الموجَّ

للخاّصة والعاّمة. إّن مجرّد كونها َمحاور ُمتكاِملة ال يعني أّن بمقدور الباحث أن يكون ُملّماً بها، 

والعكس صحيح، فليس بمقدور اإلعالمّي أن يُنِتج بحثاً أو أن يحوِّل نظريّاٍت ِعلميّة إلى تطبيقاٍت 

ُمفيدة.

الهّم العربّي األكبر

فـي فورة إنشـاء الجامعات التـي عرفها العالَـم العربّي خـالل العقَدين الماضيَيـن، ازدادت 

الضغوط على األساتذة الجامعيّين وعلى الباحثين في َمراكزهم لنشر أكبر عدٍد ُممكٍن من األوراق 

الِعلميّة المؤهِّلة للترقية والّضامنة لالسـتقرار الوظيفّي. فتعالَت الشـكوى من ُممارسـات ُمسيئة 

كالغـّش والتزويـر وانتحال نتائـج الَغير، ما دفَع المؤّسسـات إلى وْضع شـرائع وآليّات قانونية 

للحـّد منهـا، واعتبار النزاهة الِعلميّة في أسـاس مصداقيّة المؤّسسـات والعاِملين فيها. وما تزال 
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البحـوث االجتماعيّة بمثابة »األخ الفقير« في منظومة العلوم واالبتكار العربيّة، وال يعود ذلك إلى 

قلّـة الباحثين االجتماعيّين أو إلى ندرة المشـكالت واألزمات االجتماعيّة الُمسـتفِحلة في المجتمع 

العربـّي، مثل الفقـر والجهل والتعّصب والعنـف والتطرّف، بل إلى تحفُّظ الباحثين وَخشـيتهم، 

في أغلب األحيان، من تناول موضوعات إشـكاليّة تثير حساسـيّات دينيّة أو فئويّة قد تُسـبِّب لهم 

ُمشـكالت وظيفيّة وأمنيّة سـلبيّة؛ علماً أّن هذه المشـكالت واألزمات االجتماعيّة الُمسـتفِحلة في 

المجتمع العربّي تشكِّل ماّدة بحثيّة آلالف الدراسات شرط أن تتّم بمنهجيّة ِعلميّة ُمحاِيدة وبرؤية 

استشرافيّة. هذا في الوقت الذي تَزخر فيه الَمكتبات بالُكتب والمقاالت والدراسات االجتماعيّة التي 

يقوم بها جامعيّون وباحثون غربيّون عن منطقتنا وعّما تعاني من فقر وعنف وفسـاد وتطرّف!  

يُضاف إلى ذلك العجز الُمتباَدل لدى االختصاصيّين الِعلميّين عن بناء مشاريع متعّددة االختصاص؛ 

فَمحاور العلوم االقتصاديّة واالجتماعيّة أضحت مكوِّناً أساسـيّاً ال غنًى عنه في مشـاريع الصّحة 

العاّمة والتنمية واالبتكار وفي ُمجابَهة تحّديات المياه والطّاقة والَكوارث الطبيعيّة. 

يبقى الَهّم العربّي األكبر في إيجاد فُرص َعمل كافية للشباب والشابّات وخّريجي الجامعات. 

فُمحاَربة البَطالة بات َهّماً يتجاوز إمكانيّات الحكومات ومؤّسساتها، وأضحى من الُمجدي التوّجه 

إلـى َدوٍر أكثر فعاليّة للقطاع الخاّص والمجتمع األهلّي، والتركيز على آفاق التكنولوجيا الحديثة 

والـذكاء الصناعّي وتطبيقاتها لكونها سـوف تقلـب الُمعاَدلة. ففي خالل العقد القاِدم، سـوف 

تختفـي ِمهٌن كثيرة وتَفقد أهّميتها وجدواها، وسـوف تظهر في المقابل حاجٌة ماّسـة إلى ِمهٍن 

جديدة غير ُمتداَولة حاليّاً. وبذلك، فإّن الفرصة مواتية إلى أقصى حّد لَمن يسـتطيع استشـراف 

هذا المستقبل القريب وإعادة بناء بَرامجه الجامعيّة وبَرامج اإلعداد والتدريب، استعداداً الحتالل 

َموقـع متقّدم فـي عالَم األعمال من خالل الِمهن الجديدة، ورفْد األسـواق باألخصائيّين القادرين 

على لَعِب َدوٍر فّعال فيها.

تجميع الحطام

ليس من قبيل التبسـيط اختصار مسـألة بالغة الدقّة والتعقيد كمنظومـة البحوث واالبتكار 

بثـالث مفردات: الرؤية والَمـوارِد و الجدوى. وهي مفردات تتفّرع عنها عشـرات الكلمات الدالّة 

على واقع هذه المعضلة وآفاقها، وما تسـبِّبه من إحباٍط لدى العاّمة والخاّصة. وقد حفل التقرير 

في فصوله الخمسـة ودراسـاته المتنّوعة والُمتكاِملة بتحاليَل وافية عن الجوانب الُمختلفة لهذه 

م تصّورات عمليّة، واهتدى بتجارب رائدة على الصعيد العالَمّي وبُمبادرات ناِجحة  القضيّـة، وقدَّ

في الداخل العربّي. ولعّل الِعبرة الرئيسة التي نطقت بها أغلبيّة الفصول هي أّن الحلول الُمستداَمة 

ليسـت ُمستحيلة الَمنال، وأّن االنفتاح على تجارب اآلخرين وتكييفها مع الواقع العربّي، من دون 

تسـطيحها إرضاًء لسياسـاٍت ضيّقة األفق أو ألجواٍء ناِبذٍة للَمعارِف الِعلميّة، من شـأنه أن يسهِّل 

الَمسار وأن يحقِّق اختراقاً في بيئة العلوم والتكنولوجيا العربيّة.

إّن اسـتعراض هذه الهموم والتوقّعات من شأنه أن يُساعد على رْسم »خارِطة طريق« محّدثة 

وأكثر قدرة على تَلبية الحاجات المستقبليّة ألجيال الشباب العرب وإبعادهم بالتالي عن االنغماس 

فـي األزمات االجتماعيّة التي تعيق تطّور منظومات البحوث والتعليم العالي واالبتكار وتُحّد من 

أثرها اإليجابّي على المجتمع.

وال يُمكن أن يتّم ذلك إاّل في أجواٍء سـليمة من الحّريات األكاديميّة واالحترافيّة واالنفتاح على 

اآلخـر، ونبْذ التطرّف والعنف، وإعطاء األولويّة للبنى األساسـيّة في الدولة، وَضمان الُمشـاَركة 
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الفّعالة لكّل مكّونات المجتمع، من كِبار سـّن وشـباب، ورجاٍل ونساء...إلخ، دونما تمييز؛ وكذلك 

بتوفير َحوافز معنويّة وماّدية لالستفادة القصوى من كّل الَموارِد العربيّة الُمتاحة. 

يمثّل هذا التقرير ُمحاولًة لتحليل أداء البلدان العربيّة في سعيها إلى تكوين منظوماٍت وطنيّة 

ناشـطة من ضمـن مجاالت العلوم والتكنولوجيـا واالبتكار في ضوء أهداف التنمية الُمسـتداَمة 

وأجنـدة 2030. وهـو ال يـروي قّصة ذات خاتمٍة سـعيدة؛ وهو لـو كان قد أقـَدم على مثل هذا 

العمل، لَعارََض بذلك أدلًّة يتحّسسها كلُّ ُمطَّلعٍ عن كثب على أحوال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

فـي البلدان العربيّة كلّها من دون اسـتثناء على امتداد العقود الماضيـة. وعلى الّرغم من توافر 

عدٍد مـن النقاط الُمضيئة هنا وهناك، فـإّن آفاق تطّور الُقدرات الِعلميّـة والتكنولوجيّة، وإحراز 

ذ من ُمبادرات في الماضي القريب، قد  ابتكارات ُمجدية استناداً إلى ما ُوضع من سياسات وما نُفِّ

ال يسـفر عنه الكثير. ويعود السبب في معظم األحوال، إلى الشوائب التي تعتري هذه السياسات 

والُمبادرات من حيث المبدأ، وإلى َسـيطرة النُّظـم الّريعية للُحكم، بدرجات ُمتفاِوتة، على مقاليد 

األمور في كّل ما يتعلّق ببَرامج التنمية والبحوث والتربية والتعليم الوطنيّة. 

لكْن، ال ينبغي على ما َورَد في هذا التقرير أن يبعث على اليأس. فالبلدان العربيّة تحتّل اليوم 

منطقًة من العالَم شـكلَّت َمهد حضارة اإلنسـان. وعلى الّرغم مّما شهدته المنطقة بأسرها في ما 

مضـى من تحّديـات وكوارث، فإّن المنطقـة العربيّة تحديداً تمكَّنت من تجميـع الحطام وإعادة 

بناء المسـتقبل. وعلـى الّرغم من القناعة الُمطلقـة بأّن التاريخ ليس ُملزَماً بتكرار نفسـه، يبقى 

األمل معلّقاً على أن تتغلّب شـعوب المنطقة على قوى االنقسـام والصراعات السياسيّة والدينيّة 

والطائفيّة، وعلى ما تُفرزه المنظومات الحاليّة من تناقُضات. 

ة لشـعوب المنطقة نحو حياٍة أفضل  في نهايـة المطاف، يبقى الرّهان على التطلّعات الُمحقَّ

وُمستقبل أرقى..إنّها التطلّعات نفسها التي دفعت بماليين من الاّلجئين العرب إلى االتّجاه صوب 

دول أوروبا الغربيّة سـيراً على األقدام، أو من ضمن قوارب واهية عبر البحر..ال لشـيء إاّل سعياً 

وراء حياة كريمة، ويأساً من واقعٍ مرير لم يُعد ُممكناً الركون إليه أو القبول به.

فـي الِختـام، ال بد من اإلدراك بأّن المسـؤوليّة كبيرة جّداً على العامليـن في حقول الَمعارف 

د الَمهاّم  الِعلميّـة والتكنولوجيّة كلّهـا، وفي تحفيز االبتـكار. ويتوقَّع أن يتزايد ثقلهـا وأن تتعدَّ

التي سـتفرزها خالل السـنوات والعقود الُمقبلة. وليس من الُممكن أوالُمجدي، من أوجه عديدة، 

منهـا الَعملّي ومنها األخالقـّي، االكتفاء بإلقاء اللّـوم على ُمتِّخذ القرار الرئيـس في أعلى َمراكز 

القـرار؛ إذ تتضّمـن رسـالة العاملين في حقول الَمعرفة قبل كّل شـيء تقديم الّنصـح إلى ُمتَِّخذ 

القرار، اسـتناداً إلى ما يمتلكون من َمعرفة وإلى ما ترشـد إليه قواعد ِمهنتهم. وفي حين يبدو أّن 

بعـض البلدان العربيّـة يُواِجه معّوقات قد يصعب التغلّب عليها، فإّن األمل يبقى دوماً ماثالً أمام 

الُمواطنين، وأمام العاملين في حقول العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، بتذليل الصعوبات، والسيّما 

أنّهم شهدوا الكثير منها في الماضي، ونجحوا في تجاوز بعضها.







2018 - 2017

للتنمية  العاِشر  العربّي  التقرير  عنوان  العربّي: واقعه وتحّدياته وآفاقه"، هو  الِعلمّي  البحث  االندثار..  أو  "االبتكار 
التقرير على فصوٍل خمسة،  ع  توزَّ العربّي دورّيًا كّل عام. وقد  الفكر  الذي تصدره مؤّسسة   ،2018 -  2017 الثقافّية 

اشتمل كّل فصٍل منها على عدٍد من الدراسات الجّدية.

يتناول الفصل األّول أداء اقتصادات البلدان العربّية، وواقع البحوث والتعليم العالي كراِفعٍة لالبتكار والتنمية الشاملة 
في  لها  التصّدي  وكيفّية  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  منظومات  ُتواِجه  التي  التحّديات  أبرز  راصدًا  والُمستداَمة، 
مسيرة  يعتري  وما  واالبتكار،  والتكنولوجيا  العلوم  حقول  ضمن  من  العاِملة  المؤّسسات  ِنتاج  عن  فضًال  المستقبل، 

البحوث الِعلمّية، على الصعيَدين العاَلمّي والعربّي، من تجاوزات وعدم التزام بالمبادئ األخالقّية. 

التنموّية" وتفاعله مع قضايا  قافة  "الثَّ الُمتاحة، فُيناِقش مفهوَم  الِعلمّية  بالثقافة والتوّجهات  الثاني  الفصل  وُيعنى 
األمن الفكرّي، فضًال عن القضايا الجوهرّية المّتصلة بالثقافة الِعلمّية العربّية وآفاق تطّورها المستقبلّي، وَدور الّلغة في 
واالبتكار،  الِعلمّي  للبحث  رئيسة  الرقمّية كوسيلة  التكنولوجّيات  وَدور  الرقمّية،  األدوات  وانتشار  الُمستداَمة،  التنمية 
االقتصادّية  التنمية  بوصفه عامًال من عوامل  الخّالق"،  اإلبداعّي  "المشاع  أو  المفتوح"  "الِعلم  ُيدعى  ما  إلى  ُتفضي 

والتغيير االجتماعّي والنهوض الثقافّي.

ز على االبتكار والتطوير التكنولوجّي، ويستعرض السياسات التي وضعتها بعض الدول العربّية  أّما الفصل الثالث، فيركِّ
بعة في  بغية تطوير قدراتها في مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، لينتهي إلى تخصيص مساحة كبيرة للمناهج المتَّ
قياس المردود التنموّي لمنظومات البحث الِعلمّي والتطوير التكنولوجّي واالبتكار العربّية، وتحديد َموقع الدول العربّية 

على خارطة العلوم والتكنولوجيا العاَلمّية.

يبحث الفصل الّرابع في آلّيات بناء اقتصاد الَمعرفة، بدءًا من ملّف العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في البلدان العربّية، 
ور  بالدَّ مرورًا  االقتصاد،  المعرفة في  على  الُمرتِكزة  القطاعات  بإسهامات  االرتقاء  فيها، وضرورة  الجامعات  والسّيما 
مجاالت  في  التعاون  أهّمية  إلى  وصوًال  االختراع،  لبراءات  التنموّية  واآلثار  والروبوتات،  االصطناعّي  للذكاء  الُمتنامي 

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ضمن كّل واحٍد من البلدان العربّية، وفي ما بينها، ومع دول العاَلم.

في سياق توّجهات خّطة التنمية الُمستدامة لعام 2030، ومن خالل التركيز على أهّمية البحوث وَدورها في خدمة 
المجتمع، ينطلق الفصل الخامس من ضرورات تحقيق أهداف التنمية الُمستداَمة عربّيًا، والسّيما على مستوَيْي البيئة 
نزف  أسباب  أيضًا  ًال  ومحلِّ العربّي  العاَلم  في  العاّمة  الصّحة  لوضع  نقدّية  قراءة  كذلك  متضّمنًا  الطبيعّية،  والَمواِرد 
ماذج التي ُيمكن للعلوم االجتماعّية في البلدان العربّية وأنشطة البحث  المخزون الِعلمّي العربّي الُمتفاقم وآثاره، والنَّ
المّتصلة بها تبّنيها. وقد أفَرد هذا الفصل حّيزًا مهّمًا إلسهام المرأة العربّية في إنتاج الَمعارف الِعلمّية والتكنولوجّية، 

ولحال اإلعالم الِعلمّي عربّيًا، والتطّور الحاصل في اإلعالم الِعلمّي العربّي الرقمّي.

هذا التقرير 
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