
مقدمة 
خشصیاهتا  إحدى  وهو  "معر"-  يُسّجل  العروي،  هللا  لعبد  اذلكرى"  "رجل  مرسحية  يف 
الرئيسة"- احنالل عالقته مباضیه، وجعزه عن ربط عالقة قویة جدیدة مع احلارض، فيواجه وحيًدا 
.  إهنا املواهجة اليت صاغها  1أعزل املسـتقبل الغامض، ومن وراء املسـتقبل الزمن املتحّمك يف لك يشء

اجلابري رمحة هللا علیه، وهو الويف ملنطق الاسـتفادة اذلكیة من املايض، يف سـیاق التنبيه إىل صعوبة 
أن حيیط الباحث أو املهمت بشأن من شؤون البدلان العربیة بدون ربط الفروع ابألصول واحلارض 
ابملايض، من منطلق أن لك يشء، يف جمال السـیاسة، كام يف جماالت أخـرى، هل اترخي. مضن هذا 
الرتابط، ووعًیا بنسبية الثبات فيه، أال حيّريان من اكتشف جفأة أمهیة البحث العلمي عندما لزم 
الناس بیوهتم خوفا من عدوى "فريوس كوروان املسـتجد"؟ مىت تسللت إىل أذهاننا فكرة أن صناعة 
اللقاح أو ادلواء أو حتسني مناخ اإلبداع يسـتلزم التسلح حبسن النیة أو الاتاكل؟ أمل یدهشـنا من 
اكن یُقّوي معارفه بقراءة رسدايت التحمك واملؤامرة اليت ال تنهتـي؟ انتهبنا -ولو بشلك متأخر- إىل ما 
تسـتطیع ادلوةل فعهل إن يه راهنت عىل املوارد اذلاتیة طبیعیة اكنت أو برشیة. هل اسـتوعبنا ادلرس 

1 عبد هللا العروي، رجل اذلكرى، ط 1 (ادلار البیضاء: املركز الثقايف العريب 2004)، ص 4.
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ة للك  جيدا؟ العمل قوة، وادلوةل سـنده وحمركه. من خالل أهجزهتا اخملتصة حتدد املزيانیات املوهجَّ
قطاع، وتسّن القوانني، وتنفذها، وحتمك يف الزناعات بني الناس. أليس بإماكهنا واحلاةل هاته أن 
حتتضن اذلاكء وترعاه؟ أال تسـتطیع، ابالستناد إىل شهادة التارخي والواقع، أن تريب النفوس عىل 

التطلع إىل العمل والاقتداء بأههل، أو تزرع يف العقول الافتخار به وحتفزيه أو العكس؟ 
یظن أانس كثريون، مهنم مثقفون، أن التارخي هو مجموع أحداث املايض، واحلال أنّنا عندما 
نتأّمهل ونفهمه جنده یدعوان بعد شك واحرتاز إىل "استيعاب احملفوظ" السترشاف مسـتقبل املايض 
واحلارض. يف ظل هذا التصور، وحنن نتابع اتساع قامئة البدلان العربیة اليت ستشارك يف الاختبارات 
الرسيریة -املتعلقة بتجریب آاثر اللقاح املضاد لـ"كوفيد 19"- طمًعا يف احلصول عىل مكیات اكفية منه؛ 
وبغض النظر عن بیاانت منظمة الصحة العاملیة وما تُْبطنه من تنافس حمتدم بني املراكز واخملتربات 
الكربى يف العامل، یتسلّل إىل أذهاننا تساؤل مسـتفز ُمثقل ابآلمال واآلالم: أين علامؤان وابحثوان؟ هل 
اسـتحدثوها  من  مع  عالقاهتم  لها "برتطیب  اخلاضعني  تلزم  اليت  املسـترتة  قواعد "اللعبة"  أبعدهتم 
2اعتباطا" بتعبري آالن دونو Alain Deneault؟ مل ال یُذكرون يف الغالب إال بعد موهتم أو إشادة 

الغري هبم؟ مل هذا العجز عن زرع الثقة يف عقول ونفوس أزید من 362 ملیون عريب عىل اختالف 
مواقعهم وتوهجاهتم؟  

أخاف أن أخيب أمل القارئ إن اكن یظن أن املقال اذلي بني یدیه حيمل إجابة أو إجاابت 
جد متفائلـة. ال أقصد أن ال يشء أُجنز بقدر ما ألفت الانتباه إىل أن أمورا كثرية مل تنجز بعد، وأن 
ما مت إجنازه حيتاج إىل استامثر وتطوير دامئني. وهمام اكن احلمك قاسـیا ابلنسـبة ملن یعنهيم األمر، من 
إدارة وهیئة تدريس وطلبة، ومهنم جامعیات وجامعیون أكفاء ونزهاء، وابحثات وابحثون مثابرون، 
، جيعل املراكز واخملتربات البحثیة داخل اجلامعة أو خارهجا تتعرث، وتَِتيه  هناك واقع حال غري سويٍّ
بعد لك والیة أو تعدیل حكويم يف دوامة من "إصالح اإلصالح" أو ما يسمیه بیري بوردیو 
Pierre Bourdieu بـ"الوصفة القاتةل لإلصالح". ماذا ننتظر؟ هل األمر عسري؟ القول ابلتعقيد 
خضوع للواقع وحتدايته، اإلناكر ماكبرة وتعام ال غري يف عامل موسوم بتقلص املسافات بني أقطابه، من 
هجة، وحمكوم مبصاحل وتكتالت جيوسـیاسـیة كربى، من هجة اثنیة. املؤسف واملؤمل يف هذا السـیاق، 
حسب الراحل املنجرة رمحة هللا علیه، أن العامل العريب أو اإلفریقي مل یفهم بعد أن الاحتاد والتكتل 
ليست مسأةل سـیاسـیة، وإمنا يه قبل لك يشء مسأةل بقاء. أزمة ادلول املنمتیة لهذا العامل معروفة 
منذ عقود؛ ويه أن المنوذج التمنوي اذلي مت اختیاره من طرف املسؤولني، هو عدم الاعامتد عىل 

2 آالن دونو، نظام التفاهة، ترمجة وتعلیق مشاعل عبد العزيز الهاجري، ط 1 (دار سؤال للنرش، 2020)، ص .130
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اذلات، واللجوء عوض ذكل إىل املساعدة الفنیة والتعاون ادلويل، يف حني أن احلل الوحيد هو 
. هل يه دعوة لالنغالق كام قد یفهم البعض؟  3الاعامتد عىل النفس وخلق المنوذج التمنوي اذلايت

أبًدا، العمل امجلاعي رضورة لصقل اخلربات وتاكملها، الاتاكل عىل الغري ودفع اخلربة الوطنیة، عن 
قصد أو هجل، إىل الاغرتاب أو التأقمل مع القامئ تكريس للتخلف والترشذم ليس إال. 

طویل  فكري  ملسار  احلامةل  ويه  العريب،  املسـتقبل  جمةل  ظلت  الاتاكل،  هذا  بآاثر  وعیا 
موسوم ابلعطاء واملقاومة والتطلع إىل الوحدة، تُنبّه عرب حبوهثا احملّمكة ألزید من أربعة عقود من 
الصدور الیويم إىل رضورة الاستامثر يف البحث العلمي والعنایة ابملشـتغلني اجملّدين به. سـنة 1978، 
وحتدیدا مضن عددها الثالث، اسـهتل إلیاس زين نظرته اخلاطفة حول اجتاهات املسـتقبل لهجرة 
من  سزتداد الهجرة العلمیة  هل  هبذا السؤال اجلوهري:  العقول العلمیة والكفاءات الفنیة واملهنیة 
األقطار العربیة للبدلان املتقدمة أم سـتخّف. أجاب قائال آنذاك: تسري الهجرة العلمیة جنًبا إىل جنب 
الشامةل  التمنیة  سوى  للمهاجرين  جاذب  وال  لها  رادع  فال  والاجامتعیة.   الاقتصادیة  التمنیة  مع 
. مفا اذلي تغري بعد هذه املدة الزمنیة؟ أّي منوذج تمنوي اتبعته البدلان العربیة: املنتج لقمي  4واملتاكمةل

البحث العلمي أم املكّرس لتأخره وتبعیته؟ 

أوال- مفرتق الطرق: التمنیة وادلميقراطیة  

إطار  يف  إال  یتحقق  ال  خلدمته،  والساعني  هلّمه  احلاملني  ومضنه  العلمي،  ابلبحث  الارتقاء 
مرشوع وحدوي للتمنیة وإال ال داعي ألن نقلق عىل مسأةل جهرة اذلاكء العريب ألن وجود امجلیع 
. فالتمنیة معلیة تغیري هیلكي يف النسق الاجامتعي-الاقتصادي تتضمن تطوير وتنویع  5سـیكون همدًدا

البنيان اإلنتايج احمليل، مبا یؤدي إىل ارتفاع مطرد يف املسـتوى املعييش للناس- لك الناس-، وحترير 
الاجامتعي-الاقتصادي،  النشاط  يف  الفاعةل  املشاركة  عوائق  من  بتخلیصهم  واملواطنني  املواطنات 
ومتكيهنم من الاقتسام العادل لعوائد هذا النشاط، وحترير الوطن بتخلیصه من ربقة التبعیة، املدمرة، 
6للخارج كام أرشت سلفًا. يف غیاب هذا التصور، سـنجد أنه عىل الرمغ من كثافة اخلطاب الرمسي 

3 املهدي املنجرة، قمية القمي، مطبعة النجاح اجلدیدة، ط 2 (ادلار البیضاء، 2007)، ص .293

4 إلیاس زين، "أخطار نزیف األدمغة عىل األمة العربیة"، املسـتقبل العريب، ع 3 (1978)، ص .53

5 منقول بترصف من: اندر فرجاين، "جهرة الكفاءات والتمنیة يف الوطن العريب"، املسـتقبل العريب، ع 80 (1985)، ص .95

6 منقول بترصف من: اندر فرجاين، "جهرة الكفاءات والتمنیة يف الوطن العريب"، املسـتقبل العريب، ع 80 (1985)، ص .95
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إمالء  أو  إلحياء  اسـتجابة  بدلاننا،  اتبعته  اذلي  المنو  نسـبة  معیار  تطبیق  نتيجة  حتقق  ما  بشأن 
احملافل  فرضهتا  اليت  التمنیة  مناذج  اهنیار  اسـمترار  يُسجَّل  ادلولیة،  والاقتصادیة  املالیة  املؤسسات 
. مل تنعكس هذه األرقام "الوردیة" لهذا المنو عىل  7ادلولیة، وهذا الاهنیار هو املسـتدمي وليس التمنیة

البحث العلمي حفسب، بل عىل املسـتوى املعييش للمواطنات واملواطنني أیضا، بسبب "عدم مراعاة 
ع توزیًعا متاكفئًا ومل تصاحهبا معلیة إعادة توزیع  ، مبا یفيد أن منافع المنو مل تُوزَّ 8البعد الاجامتعي للمنو"

لدلخل العام بطریقة سلمية وعادةل، األمر اذلي قاد إىل تفيش ظاهرة الفساد اليت ابتت تتشلك يف 
منظومة اجامتعیة متاكمةل. وإذا تأملنا حاةل  املنطقة العربیة خبصوص سوء توزیع الرثوة والطرق غري 
املرشوعة لالستيالء علهيا، جند تشاهبا بيهنا، مع اختالف يف ادلرجة وليس يف النوع، ابلنظر لفشل 
أنظمهتا يف خلق نظام اقتصادي تنافيس عادل تكون فيه املسافة بني السلطة والرثوة واحضة. يف 
غیاب اقتصاد هبذه املزية، أصبحت هذه ادلول تقرتب، يف صیغهتا احلالیّة، من ُمعاَدةل التمنیة من دون 

دميقراطیّة.  
أثّرت هذه الصیغة -وال زالت تؤثر- عىل وظیفة البحث العلمي وإنتاجيته ومفعوهل، إذ اكن 
لتحالف املال والاقتصاد والسلطة آاثرا سلبیة مل تسعف يف حتقيق األهداف اإلمنائیة طویةل األجل، 
ه حنو  وحتسني األداء العلمي والتكنولويج. هذا التحالف أدى، وفق خرباء الیونيسكو، إىل خلق توجُّ
تعریف األمن القويم وفقا لتعریفات عسكریة. نتيجة ذلكل، یمت ختصیص املوارد لدلفاع واملزيانیات 
األمنیة والعسكریة، وليس ألنشطة البحث والتطوير اليت ميكن أن تساعد يف مواهجة الفقر والبطاةل، 
. ادلول صاحبة نسب اإلنفاق العسكري  9وتآلك الرفاهیة اإلنسانیة، واليت تسـمتر كوابء يف املنطقة

األعىل مقارنة إىل الناجت احمليل اإلجاميل يه من دول الرشق األوسط وشامل إفریقيا. لطاملا نهبت 
العدید من ادلراسات املسحیة إىل هذا العامل، حيث ال تتجاوز نسبته يف البدلان العربیة 0,3%، 
وهو ما یعين أن نصیهبا من اإلنفاق اإلجاميل العاملي عىل هذا اجملال ال یتجاوز %1، دون احتساب 
األرضار النامجة عن الرصف النوعي لهذا اإلنفاق، حيث تلهتم أجور األساتذة والباحثني قسطا همام 

7 املنجرة، ص .8-9

8 محمد عبد الشفيع عيىس، "الفقر والفقراء يف الوطن العريب"، أوراق عربیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، ع 35 (2012)، ص .15 

9 الیونيسكو للعلوم، حنو عام 2030، ص .449
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مهنا، دون أن ختضع ملعایري موضوعیة مبنیة عىل كفاءة اإلنتاج العلمي ونوعیته، ودون أن ترتبط 
  . 10مبعیار التقيمي املسـمتر ألداء األساتذة، والتحفزي املبين عىل النتاجئ احملصل علهيا بشلك موضوعي

اثنیا- الاستامثر يف اذلاكء العريب: مشلك تدبريي أم قميي؟ 

يف خمتلف احلقول والاختصاصات، توجد أطر علمیة عىل مسـتوى عال من الكفاءة واخلربة مل 
تنل حظها ونصیهبا من الاهامتم والتشجیع يف منظومة حبثیة ال تزال تعاين من تضافر مشالكت ّمجة، 
سواء فامي یتعلق بقةل اإلماكنیات املالیة والتقنیة، أو هشاشة اإلطار القانوين الالزم لتطورها، إضافة 
إىل ضعف بنيات فضاءات البحث وبراجمها ومناجهها وخمرجاهتا، وتواضع حتفزي "الباحثني العاملني" 
وتشجیعهم عىل البذل والاجهتاد، ما یدفع الكثري مهنم إما إىل الانزواء التام، أو الاشـتغال مضن 
مجموعة صغرية، أو الهجرة حبثًا عن فضاءات أرحب للعطاء والبحث. وألن جهرة الكفاءات" أو العقول 
Brain Drain أصبحت صیداً تتسابق علیه ادلول والرشاكت الكربى (هناك رشاكت عابرة للقارات 
متخصصة يف اسـتقطاب اذلاكء يف البدلان النامية)، فهـي ال تكون "فرصة" إال حيامن تكون الهجرة 
ظاهرة طبیعیة تساعد عىل توسـیع اخلربة والاطالع عىل الثقافات واحلضارات األخرى وتنعكس 
إجيابیا عىل اجملمتع اذلي خرجت منه هذه اجملموعات، فإهنا تصبح خطرا واسـتزنافا عندما تتحول إىل 
ظاهرة جممتعیة تسبب نقصا يف الطاقات البرشیة املمتّزية والقادرة عىل إحداث التغیري يف اجملمتع سواء 
يف جانبه الاقتصادي وليس املايل فقط، أم جانبه الثقايف والفكري، أم جانبه اإلداري. عىل هذا 
النحو، جيدر التنبيه إىل أن عدم توفري الظروف املالمئة اليت جتتذب أحصاب الكفاءات وحتفزها عىل 
البقاء يشلك إحدى املشالكت الاجامتعیة والاقتصادیة اليت تعاين مهنا البدلان النامية أو اليت تسري 
يف طریق المنو، منذ أن ابرشت هذه البدلان وضع الربامج للهنوض بأوضاعها املرتدیة املوروثة عن 

  . 11عقود طویةل من احلمك الاسـتعامري والهمينة األجنبیة

يف الوقت اذلي أوجدت فيه دراسة هذه احلركة جماال علمیا وحبثیا مسـتقال يف العقود األخرية 
يف لك من أورواب وأمرياك الشاملیة وأمرياك اجلنوبیة، املالحظ أنه ال يزال واقع دراسة جهرة الباحثني 

http://bit.ly/ :10 امحمد ماليك، "ماكنة اجلامعات العربیة يف تصنیف شانغهاي لعام 2019"، شوهد يف: 20/08/2020، يف

 2NoM3Lw

http://bit.ly/ :11 مؤسسة الفكر العريب، "األدمغة العربیة املهاجرة: خرج ومل بعد!"، نرشة أفق، شوهد يف: 17/08/2020، يف
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العرب، وال سـامي ابللغة العربیة، سواء ما ارتبط مهنا بدراسة الهجرات ادلولیة يف املنطقة العربیة 
، مع العمل أهنا من املناطق  12واملغاربیة أو بدراسة الهجرات من هذه املنطقة إىل اخلارج، حمدودا

املعنیة، بسبب خملفات الاسـتعامر، ابلتناول العلمي والعميل ملسأةل ثالثیة الرحب للفاعلني املعنیني: 
املهاجر وادلوةل املوفدة وادلوةل املسـتقبةل. واملُراقب واملتابع للبیاانت والتقارير احمللیة وادلولیة ألوضاع 
البدلان العربیة، أقهل يف العقَدين الفائتني، یلحظ تواتر وتزاید عدد ذوي الكفاءات املهنیة والعلمیة 
اليت حتوز قدرات برشیة ومعرفية يف نسـبة املهاجرين، ویوحض بعضها، مثال، عىل مسـتوى بدلان العامل 
اجلدید (أسرتالیا ونیوزیلندا والوالايت املتحدة وكندا) أن معظم املهاجرين إىل هذه البدلان من ذوي 
.  وعىل  13الكفاءات التعلميیة. هاجروا بعد الثانیة والعرشين، وأمتوا تعلميهم اجلامعي األول قبل جهرهتم

الرمغ من أن بعض ادلراسات يشري إىل أن جحم هذه الكفاءات املهاجرة إىل البدلان املسـتقبةل للهجرة 
يه األقل نسبيا بني بالد مناطق آسـیا وأمرياك الالتینية، فإن جهرهتا تبقى عالیة ابلنسـبة إىل مسـتوى 
. ولإلشارة، ال  14التحصیل العلمي يف املنطقة، وتؤثر سلبیا يف نقص رأس املال البرشي واملعريف فهيا

تقترص هذه الظاهرة عىل محةل الشهادات اجلامعیة العلیا من ادلكتوراه واملاجسـتري حفسب، بل مجیع 
الكفاءات واخلربات يف خمتلف املیادين اإلنسانیة والعلمیة. 

يشعر املرء ألول وهةل ابلفخر عندما يسمع أو یقرأ عن كفاءات عربیة تألقت عاملیا يف الفكل 
والفزيايء والكميیاء والطب واألدب والفلسفة والقانون وغريها من اجملاالت الفكریة. لكن رسعان ما 
خيبو هذا الشعور عند اسـتحضار ادلوافع واحلیثيات اليت أثرت يف اختاذ قرار اسـتقرار هذا اذلاكء 
خارج حدود الوطن األصيل. يكفي الرجوع إىل احلوارات أو اللقاءات اليت أجریت مع حاالت كثرية 
الكتشاف سبب أو أسـباب هذا الشعور املمزوج ابالعزتاز واحلرسة جتاه علامء وجنباء مل حيظوا 
ابلتقدير والتشجیع الاكفيني بيامن تبوأوا مناصب علمیة راقية وأدهشوا كربايت املؤسسات واملراكز 
البحثیة العاملیة بإنتاجات واخرتاعات مؤثرة وغري مسـبوقة يف ميدان اشـتغاهلم واهامتهمم العلمي بعد أن 
وجدوا الظروف املادیة واملعنویة املناسـبة لإلبداع والمتزي. ترتبط هذه الظروف مبحددين متداخلني:  

12 مراجعة عبد القادر األطرش، مراجعة يف: هامش نعمة فياض، الهجرة املغاربیة اخلارجية: هولندا منوذجا (ادلوحة/ بريوت: املركز العريب 

لألحباث ودراسة السـیاسات، 2012)، ص .174

13 املركز العريب لألحباث ودراسة السـیاسات، الورقة املرجعیة للمؤمتر السـنوي للعلوم الاجامتعیة واإلنسانیة، يف موضوع: الشـباب 

https:// :العريب: الهجرة واملسـتقبل، ادلورة السادسة للعام األاكدميي 2016/2017، ص 4-3، شوهد يف: 14/08/2020، يف
cutt.us/UnWTE

14 نفسه.
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الوطنیة  الكفاءات  اسـتقطاب  يف  العامة  السـیاسات  بضعف  يرتبط  وظیفي  طابع  ذا  األول 
وحتفزيها معنواي وماداي رمغ ما یبذل من مبادرات ومساع للتخفيف من وتريهتا بلغة األرقام. ال تغفل 
التنقل  حریة  وتشجیع  التكنولويج  ابلتطور  املتعلقة  واإلقلميیة  العاملیة  التحوالت  عن  النقطة  هذه 
د عىل أن اآلاثر أبلغ وأمعق ابدلول اليت ال تزال تبحث  وحركیة رؤوس األموال والكفاءات، لكهنا تُشدِّ
عن املداخيل األنسب لتحقيق التمنیة املرغوب فهيا، خصوصا أن جذب املواهب وتوفري الفرص 
املالمئة لقدراهتا ميتد من املادي إىل الرمزي، ومن الامتیازات املالیة إىل الرعایة النفسـیة واإلعداد 
اجلید لظروف العمل. فأّي اختصايص كیفام اكن موضوع حبثه وختصصه، إذا مل جيد تكل التسهیالت 

والتحفزيات الرضوریة، فإنه یصبح أمام خيارين: إما أن یضیع لك ما تعلمه، وإما أن هياجر.  
الثاين ذا بعد قميي -بنيوي يشري إىل هشاشة حریة اإلبداع والتعبري واحملاسـبة إما بسبب عدم 
القيام بأّي يشء مكربر لعدم القدرة عىل مواهجة التطورات والاضطراابت احمللیة واإلقلميیة بسبب 
تعقيدها، أو الاسـمترار يف الوضع الراهن واسـتدامته بنفس املامرسات السابقة اليت مل تتخلص بعد من 
الاعتقاد يف جدوى "املقاربة األمنیة"، مع ما ینتج عن ذكل من تأجيل فاتورة اإلصالح الاجامتعي 
والسـیايس الرضوري واملنتظر منذ عقود. ولنكن عىل یقني بأن معلیة تطوير نظام ممتزي للتجدید 
ولالبتاكر يف حاجة إىل ما هو أكرث من وضع نظام مؤسسات ملموسة. الاعتبارات والقمي غري 
امللموسة تُعّد حيویة كذكل، مبا فهيا الشفافية، وسـیادة القانون، وعدم السامح ابلفساد، وماكفأة 
املبادرات واملساعي الطموحة، ومناخ حصي لألعامل، واحرتام البيئة ونرش ممزيات التكنولوجيا والعلوم 
معلیة  تعمتد  أن  جيب  كام  بيهنم.  حظوظا  األقل  ذكل  يف  مبا  واملواطنني  املواطنات  لعموم  احلدیثة 
التوظیف والتعیني يف املؤسسات العامة ابألساس عىل خربة وجدیة األشخاص وليس عىل اعتبارات 
.  ما يزید من حدة هذا العجز أن ال أحد یعرف حقيقة أين سـینهتـي لك يشء.  15ذاتیة أو سـیاسـیة

الكثري من املال ینفق عىل هیئات صوریة، انهیك عن تنايم اإلنفاق عىل أهجزة ادلفاع وقوات ضبط 
األمن وحفظه. ألن يكون هذا املال أكرث فائدة ومردودیة لو استمثر جزء ضئیل منه يف تمنیة الفكر 
؟ إنه سؤال بريء. يف املقابل، التفكري يف ما يشهده  16وفضاءاته تبعا لتعاقدات مضبوطة ومعلومة 

العمل والتكنولوجيا من تسارع هائل يف ارتباط بتغريات جيو-سـیاسـیة عاملیة حدثت يف السـنوات 
األخرية يشلك إحدى حمفزات البحث عن اجلواب األنسب هل.  

15 الیونيسكو للعلوم، حنو عام 2030، 2018، ص .449

16 تقدمي ميشـیل إس دي فريس يف: محمد حراكت، مفارقات حاكمة ادلوةل يف البدلان العربیة، ترمجة محمد مسـتعد ط 1 (هانس 

سایدل، 2018)، ص .19
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اثلثا- يف احلاجة إىل اسـتخالص ادلروس 

واألولوايت،  السـیاسات  يف  النظر  وإعادة  ادلروس،  السـتخالص  حمطات  األزمات  متثّل 
والاسـتفادة من األخطاء؛ ويف هذه احملّطة القاسـیة اليت ميّر مهنا العامل، یطرح السؤال حبّدة حول ما 
إذا اكنت ادلول اليت طاملا مهّشت آلیات وبنيات البحث العلمي وخمرجاته سرتاجع أوراقها وحساابهتا 
17من جدید هبذا اخلصوص، أم ستسـمتّر عىل هنجها، وهدر الكثري من الفرص واإلماكنیات . وقف 

جون واتربوري John Waterbury يف كتابه املعنون بـ"املهامت املسـتحیةل.. التعلمي العايل وصناعة 
السـیاسات يف العامل العريب" عىل أحد مسببات هذا الهدر، إذ كتب أن "القادة یتجنبون اخملاطرة، 
وابلتايل یطبقون سـیاسات ترویض اجلامعات وهیئاهتا البحثیة سـیاسـیا"، ولكن يف هذا املسار، 
تسـتزنف قدرات اجلامعات عىل الابتاكر وخلق املعرفة. حني یقتحم ميدان الشؤون العامة أانس 
رشهون هيمتون بإثراء حياهتم اخلاصة ال غري، ویأملون بأن خيتطفوا مهنا السعادة اليت یتوقون إلهيا، 
فعندئذ يسـتحیل أن تقوم حكومة صاحلة، إذ أهنم سيتصارعون يف سبيل احلمك حىت تقيض هذه 

    . 18احلرب ادلاخلیة علهيم وعىل ادلوةل بأرسها

وعیا هبذا الواقع، يكشف تقرير الیونيسكو لعام 2019 أن "إصالح املناجه ادلراسـیة ال يكفي 
وحده إلجياد فرص معل يف اقتصاد املعرفة"، وأن النظام التعلميي "ال يزال غري قادر عىل إعداد 
خرجيني متحمسني لإلسهام يف حتقيق اقتصاد أكرث حصیة". مل ال؟ ینبغي أن تتساءل احلكومات عام 
إذا اكن النظام التعلميي یتحمل اخلطأ وحده، أو إذا اكنت هناك عقبات أخرى ختنق الابتاكر وثقافة 
یتفق  قلام  العريب،  العامل  من  الفسـیح  الفضاء  هذا  ربوع  عىل  أنه  من  الرمغ  عىل  19تنظمي املشاریع 

20الفاعلون، من أّي املشارب اكنوا، كام یتفقون عىل أمهیة الرتبیة والعمل، ودورهام يف الهنضة . تَرخس 

هذا الشعور منذ أن نرشت األمم املتحدة تقريرا عن واقع التمنیة البرشیة يف الرشق األوسط وشامل 
إفریقيا، سـنة 2002. ويف الفرتة املمتدة من احلراك العريب إىل الیوم، ظل یتجدد ابسـمترار النقاش 
ذاته حول أولویة البحث العلمي ملواهجة خماطر العرص يف جتلیاهتا اخملتلفة، ابعتباره اجملال األقدر عىل 

 https://cutt.us/f4vIA :17 إدريس لكریين، "فرص البحث العلمي ابملغرب"، شوهد يف: 20/08/2020، يف

18 أفالطون، مجهوریة أفالطون، ترمجة فؤاد زكراي، مراجعة محمد سلمي سامل، (القاهرة: دار الاكتب العريب للطباعة والنرش- املؤسسة 

املرصیة العامة للتألیف والنرش، 1968)، ص .254

19 محمد الرشقاوي، "اجلامعات املغربیة ابنتظار السكتة القلبیة"، أخبار الیوم، ع 3267 (17 آب 2020)، ص .6

20 منقول بترصف من: حسن أورید، "خریف اجلامعة"، القدس العريب، ع 9826، األربعاء 26 شـباط 2020، ص .22 

الـــــمركـــــز الـــــعربـــــي لــــــلأبــــــحـاث

8



التعاطي مع املشالكت والكوارث واألزمات التقلیدیة واملسـتجدة اليت تواجه اإلنسان وحضارته بقدر 
من اجلاهزیة والكفاءة، مما حيمت تقدمي املزید من ادلمع للباحثني للوصول إىل نتاجئ هممة ختدم قضااي 
أو  لها  البحثیة (التابعة  واملراكز  اجلامعیة  املؤسسات  ماكنة  عىل  النقاش  هذا  انعكس  هل  اجملمتع. 
املسـتقةل عهنا)؟ ما مآل خمرجات وتوصیات مؤمترات وزراء التعلمي العايل والبحث العلمي يف البدلان 
العربیة؟ أال یؤكدون يف لك اجامتع عىل رضورة تطوير البحث العلمي والابتاكر ووقف اسـتزناف 

العقول اذلي يشلك خسارة ال تقدر بمثن؟  
لرمبا توضع الاتفاقات العربیة ونتاجئ اجملالس العربیة عادة عىل الرفوف، ألن الفاعلني واخملتصني 
واملهمتني، یذهبون مجیعهم طرائق ِقددا حول األولوايت وطرق التنفيذ. ذلكل، سـیكون من املفيد أن 
تنطلق أّي ماكشفة من مفارقة اثبتة متس مجیع املیادين. نسـهتل أّي رؤیٍة أو تعاقٍد أو برانمٍج برهاانت 
ل املسؤولیة. وحىت ال نكون عدميني، سنتكئ  ب من حتمُّ وتطلعات عریضة، وخنمته برتدد وریبة وهترُّ
 Karl عىل فكرة أن "احلیاة بأرسها حلول ملشالك": لنقول إنه، إذا جاز لنا اسـتعارة عبارة اكرل بوبر
Popper، "جيب أن نتحسس طریقنا جيدا قبل أن خنطو"، و"أن أسوأ يشء هو أننا ال نتعمل من 
كونت-سـبونفيل  أندري  قال  كام  اذلاكرة  يف  كرامة  ولك  الفكر،  يف  كرامة  لك  أليست   . 21املايض" 

André Comte-Sponville؟ لن ختتلف اإلجاابت، يف نظري، عن متانة العالقة بني ثالثیة 
 Jacques الفكر والكرامة واملايض"، لكن حبذا لو تنفلت لك رؤیة حبثیة، كام ینبه جاك لوغوف"
Le Goff22، من إماكن اسـتغالل اذلاكرة كأداة وهدف للسلطة أو تصفية حلساابت ضیقة ليس إال. 

التنازع حول الرضر، وحماوةل أال یتكرر ما حدث، هو رصاع القوى الاجامتعیة والسـیاسـیة حول 
اخلیبات املزجعة للنسـیان يف بدلان یبدو أهنا أصبحت، بوعي أو بغريه، مشـیَّدة ليك تضمن لنفسها 
الاسـمتراریة عىل احلاةل امللتبسة اليت يه علهيا.  أيه مشلكة نفسـیة أم اجامتعیة أم اترخيیة؟ لرمبا لك 
ما یتشلك عرب التارخي یتفكك عرب التارخي. وميكن اعتبار إحدى عالمات بداايت التحول والتفكك 
ومؤرشاهتا تكل اللحظة اليت یدخل فهيا التارخي بلك ثقهل، واسـمتراریته واسرتساهل يف توترات ظاهرة 

وخفية، مع راهن اجملمتع، وحارضه ومتغريه. 
منتصف التسعینيات، اكنت بدلان عربیة كثرية متقدمة عىل الصني وعىل كوراي الشاملیة، ويف 
نفس مسـتوى سـنغافورة تقریًبا، لكن هذه ادلول تفوقت علهيا الیوم يف جمال البحث العلمي بشلك 

21 اكرل بوبر، احلیاة بأرسها حلول ملشالك، ترمجة هباء درويش (اإلسكندریة: منشأة املعارف،1994)، ص .261-265

22 عزيزة الربييك ورشـید توهتو، "اذلاكرة املروریة وعداةل الانتقال: بني مقاربة احلراكت الاجامتعیة والتارخي اجلدید"، إضافات، ع 

27-26 (ربیع- صیف 2014)، ص 61.

الـــــمركـــــز الـــــعربـــــي لــــــلأبــــــحـاث

9



كبري، بل شقّت طریقها لتتحول من دول "طاردة" للكفاءات إىل "جاذبة" لها. ليس دلهيا أیة ثقافة 
ماساتشوستس  معهد  مع  وتعاقدت  دوالر  ملیار  ثالثة  مبلغ  استمثرت  لكهنا  العلمي،  للبحث 
للتكنولوجيا ابلوالايت املتحدة األمريكية طیةل أربعة عرش سـنة يف جمال الطب واإلعالم اآليل، كام 
.  من أجل  23تقوم ابنتقاء الباحثني مبعایري جد دقيقة لتكوين عالقات حبث مع أساتذهتا وطلبهتا

احلصول عىل ما يكفي من املواهب مللء الوظائف اليت حيتاهجا اقتصادان املتنايم، كام یقول يل كوان 
يف  "رشعت  سـنغافورة (1990-1959)،  مجلهوریة  وزراء  رئيس  أول   ،Lee Kuan Yew یو
همنیني  مغامرة،  جتاریة  بروح  يمتتعون  أعامل  رجال  أعين  هبا:  والاحتفاظ  املواهب  اجتذاب 
اإلحصاءات  الطموح؟  هذا  يف  سـنغافورة  جنحت  هل   . عامال همرة"  فنانني،  24متخصصني، 

واملؤرشات الاقتصادیة تؤكد ذكل، فكيف حتقق األمر؟ الوعي بدور العمل همم جدا. أول خطوة 
الاقتناع بأن قوة ادلول تتأثر جذراي بقدرهتا عىل رعايهتا لعلامهئا ومدى قدرهتا عىل اجتذاب املواهب. 
يف عام 1980، "شلكت احلكومة جلنتني، واحدة للعثور عىل وظائف مناسـبة هلم، واألخرى دلجمهم 
اجامتعیا، ومبساعدة مستشاري طالبنا يف بعثاتنا يف بریطانیا والوالايت املتحدة وأسرتالیا ونیوزیلندا 
وكندا، توجه فریق من املسؤولني ملقابةل الطالب اآلسـیویني الواعدين يف جامعاهتم لتحفزيمه عىل 
العمل يف سـنغافورة. ومقنا ابلرتكزي عىل الطالب اآلسـیویني ألن يف سـنغافورة جممتعا آسـیواي يمتتع 
مبسـتوى معييش أعىل ونوعیة حياة أفضل مقارنة بأوطاهنم، كام ميكهنم الاندماج بسهوةل يف جممتعنا. 
عرب هذا البحث املهنجي عن الكفاءات واملواهب يف اكفة أرجاء العامل، اسـتطعنا اجتذاب بضع مئات 
من اخلرجيني لك سـنة، وقد عوضنا عن خسارة سـنویة ترتاوح نسبهتا 5- 10% من أفضل مواطنينا 

25املتعلمني اذلين هياجرون إىل ادلول الصناعیة" .  

املسـتفاد أن اسـامتةل الكفاءات ورعايهتا تطلّب اسرتاتیجیة وطنیة طویةل األمد، بيامن مشلكة 
بدلاننا أهنا مل خترج بعد من دوامة سـیاسات رد الفعل والارتباط ابلغري إما مبربر العجز عن التصدي 
الراهن  الوضع  يف  الاسـمترار  أو  تعقيدها،  بسبب  واإلقلميیة  احمللیة  والاضطراابت  للتطورات 
واسـتدامته بنفس املامرسات السابقة اليت مل تتخلص بعد من الاعتقاد يف جدوى رسدیة "األمن قبل 
لقمة العيش". حاةل سـنغافورة، وغريها كثري، أبرز دلیل عىل إماكنیة التغیري. ليس من اليسري أن 

http://bit.ly/2TYFG5G :23 محمد بوالرواحي، "كامل یوسف تويم"، شوهد يف: 21/08/2020، يف

24 يل كوان یو، من العامل الثالث إىل األول: قصة سـنغافورة (2000-1965)، ترمجة معني إمام، ط 3 (الرايض: العبیاكن، مكتبة 

العبیاكن،2007).

25 نفسه.
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تنتقل دوةل يف ثالثة عقود ونصف من البحث عن لقمة العيش إىل حتقيق أعىل مسـتوايت املعيشة. 
ّرس الهنضة يمكن يف التقيد مبعایري احلاكمة واختیار العقول املناسـبة إلحداث الفارق. من هجة، مت 
التفكري يف برامج دراسـیة لشحذ اذلاكء احمليل، مث فُتحت فامي بعد جسور التواصل مع الباحثني 
واألفضل  لثقافهتم  األقرب  سـنغافورة  يف  العمل  عىل  لتشجیعهم  جامعاهتم  يف  املمتزيين  اآلسـیویني 
ه الاهامتم إىل البحث عن أملع املهارات واخلربات يف اكفة أرجاء العامل  لطموحاهتم. يف حمطة اثلثة، توجَّ
اجلودة)  عالیة  مبواصفات  علمیة  ومراكز  ومعاهد  (خمتربات  الالزمة  والبنيات  اآللیات  توفري  بعد 
لالسـتفادة من طاقاهتم ومساعدهتم عىل إجناح مشاریعهم البحثیة اليت سـتعود ابلنفع علهيم وعىل البدل 
اذلي وثق فهيم. خبالف ذكل، يف غیاب معایري ورؤى واحضة حمفزة عىل البحث وجاذبة هل، تتودل 
نفسـیة أو عقلیة ال تنظر بتقدير ورضا لتحسني ظروف الاشـتغال أو الرفع من تعویضات ومنح 
البحث العلمي لفائدة األسـتاذ (ة) أو الطالب (ة). لعل هذا یقود إىل التأكید عىل خطورة وجود هذه 
النوازع النفسـیة والعقلیة، أو ضعف -إن مل أقل غیاب- بيئات حاضنة للتحصیل والتكوين العلمیني، 
ووجود ثقافة معادیة للنجاح أو غري همیأة لالعرتاف بوجوده أصال بغض النظر عن وجود جدیة 
ملحوظة أو عدهما تطبع اإلسهامات العلمیة عىل املسـتوى المكي والنوعي. وما يزید الوضع سوًءا أن 
كام  هنا،  الثقافة  مفهوم  وألن  للرتفيه.  صناعة  إىل  حتولت  أن  إىل  عقب  عىل  رأسا  ُقلبت  الثقافة 
يسـتخدهما األانسـیون املعارصون، حتیل إىل مجمل أمناط سلواكت مجموعة اجامتعیة، ولك مجموعة/ 
جامعة تستند إىل ّلك معقد من أمناط الترصف –أو "األدوار" اليت یتبعها أعضاء اجملموعة حيامن 
الالزمني  والاعرتاف"  "التقدير  انعدام  نتخیل  أن  لنا   ، األوضاع املقابةل  يف  أنفسهم  26جيدون 

لالخرتاعات وادلراسات العلمیة. من حتدايت هذا الوضع اجملمتعي عدم الاكرتاث مبخرجات البحث 
العلمي من قبل املسؤولني ومدبري الشأن العام، فهم یعتقدون أهنم األقدر عىل فهم وحل املشالكت 

اليت تواهجهم، وال حاجة هلم إىل املشورة من أّي اكن وخاصة من الهیئات البحثیة الوطنیة. 
عود عىل بدء، یبدو أن جمال البحث العلمي واألاكدميي ّمصام أمان لكسب رهاانت التمنیة 
املسـتدامة. املطلوب أن حيصل الاقتناع بأن هذا اجملال ال جيب أن خيضع تدبريه للحساابت املالیة أو 
الهواجس السـیاسـیة والاجامتعیة، أو أن يكون لعبة يف ید "السـیاسویني" أو ممهتين الضحاةل العلمیة 
أو منارصهيا، وإمنا أساس بناء وطن حيتضن الكفاءة وحيرص عىل دمعها، وجيهتد يف الاسـتخدام 
األمثل للرثوة مبختلف أشاكلها ویتصدى الحتاكرها أو سوء اسـتعاملها. القول هبذا رضوخ حلركیة الزمن 

26 موريس دوفرجيه، املؤسسات السـیاسـیة والقانون ادلسـتوري: األنظمة السـیاسـیة الكربى، ترمجة جورج سعد، ط 1 (املؤسسة 

اجلامعیة لدلراسات والنرش والتوزیع، 1992)، ص .8
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يف أفق التفكري يف طریق ساكل للهنضة والتنوير العربیني ابالعامتد عىل املوارد اذلاتیة ابدلرجة األوىل، 
التجاهل "زیغ" عن القمي احلقيقية اليت ینبغي احلرص عىل غرسها يف نفوس وعقول الناشـئة منذ 
السـنوات األوىل لرتسـیخ احرتام العمل والعلامء والباحثني وعدم الاسـتخفاف هبم أو الرتايخ يف توفري 
مناخ سلمي ومشجع عىل اإلبداع والتألق العلمي. مفا عاد خطاب العاطفة اكٍف لوحده حلفز الكفاءة أو 
اسـتقطاهبا يف ظل التحوالت ادلميغرافية والقميیة والتطورات اجلیوسـیاسـیة اليت ال تزجعها أّي رؤیةٍ 
أخالقية، توفري البنيات الالزمة والتشجیع املادي واملعنوي (وفق قواعد واحضة) سـیكون تأثريه 
أقوى من لك البالغات والنیات. ال نعدم هنا دور وجود إرادة البحث والاسـامتتة يف التحمل واحلمل 
بإماكنیة إدراك النجاح الفردي وامجلاعي، لكن وجود بيئة مناسـبة جيعل اإلرادة والثقة قویّتني، بل قد 

ُحيّول التعرث واإلخفاق إىل جناح حقيقي والعكس حصیح! 
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