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			أهمية	العلم	والبحث	العلمي	ودورهما	في	تطور	املجتمع	اقتصاديًا	واجتماعيًا	واضحة	للجميع،	وأظهر		تقرير	للبنك	
املال.	ولقد	ساهم	 املعرفة	والعلوم	أكثر	مما	يعتمد	على	رأس	 	أساسًا	على	تراكم	 الدولي	أن	تقدم	االقتصاد	ومنوه	يعتمد	
والفلك.	 والطب	 والكيمياء	 الفيزياء	 مثل	 العلوم	 وطــوروا	مختلف	 العلمي،	 والبحث	 العلم	 في	 رائد	 دور	 املاضي	 في	 العرب	

واهتم	اخللفاء	والوالة	العرب	العلم	والعلماء،	وقدروا	أعمالهم	ووزنوها	الذهب،	مما	أدى	إلى	نهضة	علمية	كبيرة.
	واستنبط	اخلوارزمي	علم	اجلبر	وحل	املعادالت	اخلطية	والتريعية	مستخدمًا	ما	يعرف	اخلوارزميات		التي	تستخدم	
في	الوقت	احلاضر	لبرمجة	احلواسيب،	ووضع	احلسن	ن	الهيثم	أسس	علم	البصريات	قبل	نيوتن	أكثر	من	سبعة	قرون.	

وهنالك	الكثير	من	العلماء	الذين	ساهموا	في	تطوير	احلضارة	البشرية.

آفاق البحث العلمي
في الوطن العربي

❋  أستاذ الفيزياء جامعة اخلليل، )فلسطني(. 

د.	فخري	حسن	❋
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أما حاليا فال توجد سياسة حقيقية 
ال��ع��ل��م��ي في  امل��ع��ال��م  للبحث  واض��ح��ة 
ال��دول العرية. وأظهر تقرير  كثير من 
منظمة اليونسكو لعام 2010 عدم وجود 
استراتيجية وطنية للعلوم والتكنولوجيا 
ال��دول العرية، وتتبع مراكز  في معظم 
األ��ح��اث ملؤسسات ال��دول��ة )ال����وزارات أو 
اجلامعات أو مؤسسات حكومية أخرى(، 
ويضع استراتيجية هذه املراكز وسياستها 
رجال السياسة عيدًا عن آمال العاملني 

فيها وطموحاتهم. 

اإلدارة	والتمويل
وتعاني هذه املراكز ُسوَء اإلدارة والبيروقراطية 
احَلكومية وضعف التمويل، مما يعوق عمل 
الباحثني. ويعمل الباحثون في هذه املراكز 
صوره فردية أو من خالل مجموعات صغيره 
لتحقيق أهداف قصيرة األمد ال عالقة 
لها مبشكالت املجتمع احمللي وحاجاته. 
وتنحصر األهداف غالبًا في أمور يسيرة 
شخصية مثل احلصول على ترقية أكادميية 

أو حتسني الوضع الوظيفي.
وتغيرت الصورة إلى حدِّ ما في عض 
الدول العرية في العقد املاضي؛ إذ وضع 
ال��دول استراتيجية  الباحثون في تلك 
واضحة ملراكزهم العلمية، وتضمنت تلك 

االستراتيجية رؤية وأهدافا محددة مت رطها 
مبشكالت املجتمع احمللي وحاجاته.

جتارب	جديدة	ناجحة
وحدثت مثل هذه التجارب اجلديدة في 
لبنان واململكة العرية السعودية واألردن 
وتونس واجلزائر واملغرب وقطر والكويت 

واإلمارات العرية املتحدة. 
ففي لبنان مثاًل عمل فريق من اخلبراء 
م��دة ث��الث س��ن��وات على حت��دي��د نقاط 
القوة والضعف في النظام االقتصادي 

والنظام االجتماعي، وُدرس��ت احلاجات 
والتحديات التي تواجه املجتمع اللبناني، 
وم��ن ث��م صيغت استراتيجية واضحة 
املعالم مع أهداف ونشاطات لتحقيقها 
ومؤشرات لقياس النجاح والفشل خالل 

هذه العملية.
وفي اململكة العرية السعودية مت تنفيذ 
اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية واالتكار 
2008، مم��ا ضاعف ع��دد األحاث  ع��ام 
العلمية املنشورة و���راءات االخ��ت��راع في 

األعوام التالية. 
وفي األردن فإن القيادة السياسية تشرف 
على  استراتيجية وطنية  خللق صناعة 
حديثة في مجال احلاسوب وتكنولوجيا 
ة مشروعات تعليمية  املعلومات وتتاعها، وثمَّ
ضخمة تشارك فيها شركات عمالقة مثل 
مايكروسوفت وسيسكو. ويتوقع أن يظهر 
أثر هذه التطورات احلديثة في املستقبل 

القريب. 

متويل	البحث	العلمي
هنالك عالقة وثيقة ني الناجت اإلجمالي 
احمللي )GDP( والنشر العلمي وراءات 
االختراع في الدول الصناعية. وتؤدي زيادة 
الناجت احمللي الضرورة إلى زيادة اإلنفاق 
على البحث العلمي وزيادة النشر العلمي 
واالختراع واالتكار في هذه الدول، لكن مثل 
هذه العالقة مفقودة في الوطن العري؛ إذ 
إن زيادة الناجت احمللي ال تعني الضرورة 
زيادة النشر العلمي واالتكار. وإنَّ دواًل فقيرة 
نسبيًا o مثل األردن وتونس واملغرب o حتقق 
في مجال النشر العلمي أكثر مما حتققه 
دول عرية غنية. واإلحصائيات عن البحث 
العلمي في الوطن العري قليلة واألرقام 

متضارة في كثير من األحيان. 
وذكر تقرير املعرفة العري لعام 2009 
أنَّ ست دول عرية فقط، هي األردن وتونس 
واجلزائر واملغرب والكويت والسودان، قدمت 
معلومات وافيه حول البحث العلمي فيها 

ملنظمة اليونسكو.
ويتضح من إحصائيات نشرتها منظمة 
اليونسكو أنَّ مساهمات الدول الصناعية 
ت��ق��در نحو  ف��ي مت��وي��ل البحث العلمي 

العالقة	الطردية	ني	توفير	التمويل	واألحاث	العلمية	وتطورها

ال���ع���رب ت��م��ي��زوا ق��دي��م��ًا 
بعلومهم المختلفة لكن 
ال ت��وج��د ح��ال��ي��ا سياسة 
حقيقية واضحة المعالم 
ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ف��ي 
م��ع��ظ��م ال����دول العربية



يل	
ر
أ

دد	
عــــــ
ال

33

2
0
1
4
ل	 
ري
أ 

- 
8
5
دد	
عــــــ
ال

85% من اإلنفاق العاملي. وتساهم الدول 

الصناعية الفتية اجلديدة وهي الصني 
والهند والبرازيل في نحو  11% من هذا 
اإلنفاق. وتساهم قية دول العالم مبا فيها 
الدول العرية في نحو 4% من اإلنفاق 

العاملي على البحث العلمي. 
ويشكل سكان الوطن العري نحو %4.3 
من سكان املعمورة، ويقدر الدخل في الدنا 
نحو 2% من الدخل العاملي، ومع ذلك فإن 
إنفاق الوطن العري على البحث العلمي ال 
يتجاوز 0.13%من اإلنفاق العاملي. وتعتبر 
هذه النسبة متدنية جدًا، وهي األدنى إذا 
ما استثنيت دول الصحراء اإلفريقية التي 

تعاني الفقر واملجاعة. 
وأكد ذلك أنطوان زحالن في دراسة قدمها 
في مؤمتر املعرفة األول )دي 2007(، حني 
قدر أن الوطن العري ينفق على البحث 
العلمي نحو مليار دوالر سنويًا أي نحو 
0.1% من الناجت احمللي، وهذه من أقل 

النسب في العالم. وتظهر معظم الدراسات 
أن نسبة إنفاق معظم الدول العرية على 
البحث العلمي تراوح ني 0.1% و%0.3 

من الناجت احمللي. 
وتعتبر تونس من أكثر الدول العرية 
إنفاقًا على البحث العلمي نسبة 1.3% من 
الناجت احمللي، تليها املغرب نسبة 0.75. 
وعلى الرغم من أنَّ سكان الوطن العري 
يشكلون نحو 4.3% من سكان املعمورة، 
فإن مساهمتهم في النشر العلمي العاملي 
 oسبب ضعف التمويل ومشكالت أخرى 
o أقل من 1% من النشر العاملي. وللمقارنة 
فإن سكان اململكة املتحدة يشكلون 1% من 
سكان العالم ومع ذلك فإن النشر العلمي 

فيها ميثل 8% من النشر العاملي. 
وأوصى مؤمتر القمة العري الرياض 
��زي��ادة متويل البحث العلمي   )2007(
 %2.5 ال��وط��ن العري ليبلغ نسبة  ف��ي 
من الناجت احمللي، كما أوصى زيادة تعاون 
الباحثني في الوطن العري وإنشاء مراكز 
متيز في البحث العلمي في موضوعات 
ذات أهمية النسبة للوطن العري، مثل 
الطاقة الشمسية واملياه والبيئة  والزراعة 

والتصحر. 

واتخذت قطر قرارًا في عام  2008زيادة 
صات البحث العلمي لتبلغ %2.8  مخصَّ
من اإلي��رادات العامة للدولة. وقد حازت 
قطر املرتبة األولى في جودة البحث العلمي 
عريا وكان ترتيبها 30 على مستوى العالم، 
وتقدمت على تركيا تبعًا لتقرير املعرفة 
2009 واملنتدى االقتصادي  العري عام 
العاملي )2008 – 2009(. وحصلت أرع 
دول عرية هي: تونس واألردن واململكة 
العرية السعودية والكويت، على مواقع 

متوسطة مقبولة في التقرير ذاته.

واقع	البحث	العلمي
ني زحالن في مؤمتر املعرفة األول دي 
أنَّ حال التعليم في الوطن العري يشبه 
إلى حد كبير حال التعليم في كل من الهند 
والصني، وهي دول حققت إجنازات مهمة 
في مجال البحث العلمي والتطور خالل 

العقود املاضية. 
وذكر أنَّ الوطن العري ال يعاني نقصًا في 
اخلبراء والكفايات العلمية، وعلى العكس 
من ذلك فإنه يعاني سبب هجرة العلماء، 
ويخسر من العلماء سبب ذلك قدر ما 

تخسر الهند والصني مجتمعتني. 
والنسبة إلى عدد السكان فإن الوطن 
العري يخسر خمسة أضعاف ما تخسره 
الهند أو الصني نتيجة هجرة العلماء 

إلى اخلارج. 
ففي مصر التي لديها نحو نصف عدد 
الباحثني في الوطن العري، فإن أكثر من 
نصف املبتعثني للدراسات العليا ال يعودون 
إلى مصر عد حصولهم على درجاتهم 

العلمية التي اتعثوا للحصول عليها. 
وقد أظهرت جت��ارب السنوات املاضية 
أن نقل التكنولوجيا أو شراءها لن يؤديا 
إلى تطوير املجتمع؛ ألن هذه التكنولوجيا 
إل��ى حاضنة أو يئة مناسبة  في حاجة 
للمحافظة عليها وصيانتها وتطويرها، 

إنفاق	الدول	العرية	على	البحث	العلمي	ال	يتجاوز	0.13%	من	اإلنفاق	العاملي

ارت��ف��اع ال��ن��ات��ج المحلي 
يؤدي إلى زيادة اإلنفاق 
ع��ل��ى ال��ب��ح��ث العلمي 
واالخ���ت���راع بيد أن هذه 
العاقة الوثيقة مفقودة 
ف���ي ال���وط���ن ال��ع��رب��ي


