
 

ــجائــحة  ــعلمي ومــحكّ ال ــبحث الـ اـل
ــمغرب ــال ب

د.إدريس لكريني 
، ﮳حامــعة الــ+*ايض عــ&﮵اض،  34 عاـ5 ــ8عل&﮵م اـل أســ8اذ ال

رب. الــمع?

الـــــمركـــــز الـــــعربـــــي لــــــلأبـــــــحاث

S?34 الــوJ*ت الــذي OنM﮳هــت J?&﮵ه الــكG&﮵ر مــن الــدول إلــى 
رص اليت `﮲﮵حت_^﮲ها الــ&﮳حث الــعل3YZ عىل مســتUى  الــ+?
`﮴ح+*&﮵ق الـرJّ?اه والـتنم&﮵ة المسـتدامـة، حـ&﮵ث أولـت عـنا`﮵ة 
﮲حاصـة لهـذا الـم﮳حال الـح&﮵Uي الـذي `﮵عكس الـمراهـنة 
عىل االســ8ثمار S?34 اإل`﮲سان `﮳اعــت&﮳اره أســاســا، ومــحUرا 
لــrل Oــنم&﮵ة اســترا`﮴&﮳﮵ح&﮵ة، ﮲طoّت الــكG&﮵ر مــن الــ&﮳لدان 
ة S?34 هـذا الـم﮳حال، مـا سـاهـم S?34 `﮴وسـM﮵ع  الـعt`﮳&﮵ة مت﮲حـل+?
صلها عــن الــدول الــم8+*دمــة S?34 هــذا  ﮳حوة اليت `﮴+? الــ+?

ال﮲حصوص. 
أعــــادت ﮳حـا`ٔـحـة "كــــxyU`﮲ـا" الـيت ا﮳حـ8ـاحــــت ﮳حـّل دول 
الـعالـم، مـوضـUع الـ&﮳حث الـعل3YZ وحـ&﮵U`﮵ته إلـى وا﮳حهة 
الـن+*اش الـعمو�ـ34 وطـن&﮵ا ودولـ&﮵ا، `﮳عدمـا `﮴&﮳&﮵ن أ`﮲ه `﮵مGل 
أهــم ســالح لــموا﮳حهة مــ﮲حاطــر الــعصر S?34 `﮳﮴حل&﮵ا^﮴ها 
&﮵ل `﮳الـــ8عا�ـــ3Y مـــع الـــمشrالت  ة، والـــك+? الـــم﮲ح8ل+?
والـكوارث واألزمـات الـ8+*ل&﮵د`﮵ة والمسـت﮳حدة اليت `﮴وا﮳حه 

اءة.  اإل`﮲سان وحضاy`﮴ه، `﮳+*در من ال﮳حاه_`﮵ة والك+?
عـادة مـا `﮴مGّل األزمـات محـطات السـت﮲حالص الـدyوس، 
ادة  xإعـادة الـن﮲طر S?34 السـ&﮵اسـات واألولـU`﮵ات واالسـ8+?
مـن األ﮲حطاء، وS?34 هـذه المحـّطة الـ+*اسـ&﮵ة اليت `﮵مرّ مـنها 
الـعالـم، `﮵طtح الـسؤال `﮳حّدة، حـول مـا إذا اك`﮲ـت الـدول 
 3YZ﮳ن&﮵ات الــ&﮳حث الــعل`x اليت طــالــما همشــت �لــ&﮵ات
 34?S ها وحـسا`﮳ا^﮴ها مـن ﮳حد`﮵د*Jراxوم﮲حـر﮳حا`﮴ه، سـترا﮳حع أ

ها هـدر  هـذا الـ﮲حصوص؟ أم سـتستمر عىل ^﮲ه﮳حها مـا `﮵rل+?
رص واإلماك`﮲&﮵ات؟  الكG&﮵ر من ال+?

، كــما هــو  3YZ﮲طّل الــ&﮳حث الــعل ، �t﮳34 وS?34 الســ&﮵اق الــمع?
الـشأن `﮳النسـ&﮳ة لـمن﮲طومـة الـ8عل&﮵م، `﮵عا�﮲34 مـن إكـراهـات 
﮳حّمة، `﮴عكسها الـ8+*اy`﮵ر الـصادرة عـن الم﮳حـلس األعىل 
لـل8عل&﮵م، وعـدد مـن الـدراسـات الـعلم&﮵ة المن﮳حـزة S?34 هـذا 
عل ضـــعف اإلماك`﮲ـــ&﮵ات الـــم﮲حّصصة  الـــ﮲حصوص، `﮳+?
8اح صـا`﮲�3Y الـ+*رار `﮳شrل  لهـذ`﮵ن الـ+*طاعـ&﮵ن، وعـدم ا`﮲+?
اكف عىل م﮲حــر﮳حا^﮴هما، وضــعف مــساهــمة الــ+*طاع 
الــــ﮲حاص S?34 `﮴طU`﮵رهــــما، `﮳صUرة `﮴واكــــب حــــا﮳حات 

الم﮳حتمع x`﮴حد`﮵ات العصر. 
رب `﮵حتضن أطـرا  أ﮲طهرت ﮳حا`ٔحة "كـوJ?&﮵د 19" أن الـمع?
 34?S اءة والــ﮲ح&﮳رة عــلم&﮵ة عىل مســتUى عــال مــن الــك+?
مـ﮲ح8لف الـم﮳حاالت، أ`﮳ا`﮲ت مـن ﮳حا`﮲M﮳ها عـن حـّس كـ&﮳&﮵ر 
مــن الــمس�ولــ&﮵ة والــمواطــنة، `﮳ا`﮲﮲حراطــها S?34 مــواكــ&﮳ة 
 ، 3YZرات الـ﮳حا`ٔحة مـن `﮳وا`﮳ة اسـ8ثمار الـ&﮳حث الـعلU﮴ط`
x`﮴و﮲ط&﮵ف اإلماك`﮲ـــ&﮵ات الـــم8احـــة لـــموا﮳حهة الـــU`﮳اء 
رعــ&﮵ة اليت `﮴م﮲حضت عــنه، والــمساهــمة  واألزمــات الــ+?
صل&﮵ة وضـا﮲عطة،  `﮳الـتحكم S?34 مـسارا`﮴ه، S?34 لحـ﮲طة مـ+?
أy`﮳كت الــكG&﮵ر مــن صــا`﮲�3Y الــ+*رار حىت S?34 الــ&﮳لدان 

الم8+*دمة..
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`﮴ش&﮵ر الـكG&﮵ر مـن الـدراسـات والـ8+*اy`﮵ر والـمؤشـرات إلـى 
عــدد مــن الــمشا�ــل والتحــد`﮵ات اليت `﮴وا﮳حه الــ&﮳حث 
رب، ســـواء J?&﮵ما `﮵8علق مـــنها `﮳ضعف  الـــعل3YZ `﮳الـــمع?
الــتمU`﮵ل الــعمو�ــ34 والــذي `﮵+*ل عــن 01 `﮳الــما`ٔة مــن 
الـنا^﮴ج اإل﮳حما5ـ34 الـ﮲حام، x`﮲+*ص الـ&﮳ن&﮵ات الـتحت&﮵ة الـالزمـة 
إلرسـاء مـن﮲طومـة `﮳حث&﮵ة S?34 مسـتUى التحـد`﮵ات الـراهـنة، 
وضـعف اإلطـار الـ+*ا`﮲�U﮲34 الـالزم لـتطUرهـا، إضـاJ?ة إلـى 
الـمشا�ـل اليت `﮴عا�﮲34 مـنها الـمؤسـسات الـ﮳حامـع&﮵ة مـن 
حـ&﮵ث `﮳ن&﮵ا^﮴ها x`﮳رامـ﮳حها ومـناهـ﮳حها وم﮲حـر﮳حا^﮴ها، وعـدم 
&﮵ز الـ&﮳احـث&﮵ن x`﮴ش﮳ح&﮵عهم عىل الـ&﮳ذل واال﮳حتهاد، مـا  `﮴ح+?
`﮵دJ?ع الــكG&﮵ر مــنهم إلــى اله﮳حــرة `﮳حGا عــن J?ضاءات 
أرحــب لــلعطاء والــ&﮳حث، كــما أن `﮴مGّالت الــمواطــن 
، مــا زالــت `﮴طtح الــكG&﮵ر مــن األســئلة  3YZلــل&﮳حث الــعل

واإلشاكالت.. 
رب `﮵ز﮲حر  عىل الـــر﮲عم مـــن هـــذه الـــوضـــع&﮵ة، J?الـــمع?
اءات وS?34 مـ﮲ح8لف الـم﮳حاالت، واليت `﮵&﮳دو أ^﮲ها لـم  `﮳الـك+?
ط  Oــنل حــ﮲طها مــن االهــتمام والــتش﮳حM﮵ع، ﮲ع&﮵ر أن ضــع?
الـ﮳حا`ٔحة لـعب دxرا هـامـا S?34 إعـادة االعـت&﮳ار لـكG&﮵ر مـن 
هــذه الــطاJ*ات، وS?34 `﮴ع_`﮵ز الــG+*ة `﮳+*درا^﮴ها وعــطاءا^﮴ها 

S?34 عدد من الم﮳حاالت والم&﮵اد`﮵ن.. 
، `﮵مكن أن  3Yإن حـدوث األزمـات والـكوارث هـو أمـر طـ&﮳&﮵�
 34?S رض اال﮳حتهاد `﮵حدث S?34 �ـــل ماكن xزمـــان، مـــا `﮵+?
اءة عىل  `﮵ة والــك+? ـ_ الــ8عا�ــ3Y مــعها `﮳+*در مــن الــ﮳حاهـ
، 3Y¢?J `﮴مGل مــن هــذا  المســتU`﮵&﮵ن الــوJ*ا�34ٔ والــعال﮳34£
الـمن﮲طUر محـّطة السـت﮲حالص الـدyوس، ولـال﮳حتهاد عىل 
 34?S ﮴ها، والـــ8+*ل&﮵ل مـــن `﮴داعـــ&﮵ا^﮴ها^tســـ&﮳&﮵ل مـــحاصـــ
المســـ8+*&﮳ل، `﮳أســـالـــ&﮵ب عـــلم&﮵ة `﮴سمح `﮳تحU`﮵ل هـــذه 
الـــمناســـ&﮳ات الـــصع&﮳ة إلـــى J?رص لـــإل`﮳داع x`﮴حص&﮵ن 

المس8+*&﮳ل. 
ســـمحت الـــ﮳حا`ٔحة، ^﮳إعـــادة الـــن﮲طر S?34 عـــدد مـــن 
ت  اهـ&﮵م، ولـ+? األولـU`﮵ات، x`﮴صحM﮵ح م﮳حـموعـة مـن الـم+?
األ`﮲﮲طار إلــى عــدد مــن الــم﮲حاطــر والتهــد`﮵دات، كــما 
اءات الـعلم&﮵ة اليت لـم `﮴لق  رص لـ&﮳xtز الـك+? أ`﮴احـت الـ+?
اهـــة  ا S?34 الـــمايض `﮴حت واJ*ع الـــتxt^﮵ج لـــل8+? حـــ﮲طّ
واال`﮳تذال..، مـن J*&﮳ل `﮳عض الـمنا`﮳ر، J?ال أحـد `﮵نكر الـ&﮵وم 
أهــم&﮵ة الــ&﮳حث الــعل3YZ دا﮲حل الــم﮳حتمعات، وحــ&﮵U`﮵ة 
الـمراهـنة عىل `﮴عل&﮵م مـتطUر، كـ&﮳وا`﮳ة أسـاسـ&﮵ة لـ8+*دم 

الم﮳حتمع، x`﮴حص&﮵نهم ضد �ل األزمات والكوارث.  
لـ+*د سـاهـمت ﮳حا`ٔحة J?&﮵tوس كـxyU`﮲ا المسـت﮳حد S?34 دJ?ع 
عــدد مــن صــا`﮲�3Y الــ+*رار، وحىت أJ?راد الــم﮳حتمع، إلــى 
، مـع  3YZّال^﮴هم الـنمط&﮵ة `﮳﮴حاه الـ&﮳حث الـعلGمـرا﮳حعة `﮴م

`﮳xtز ا﮲حتراعـات هـاّمـة واكـ&﮳ت الـU`﮳اء، سـواء S?34 مـ﮳حال 
الــ8+*ن&﮵ات الــط&ّ﮳&﮵ة، كــما هــو الــشأن `﮳النســ&﮳ة آللــ&﮵ات 
، x`﮳رامـج الـوJ*ا`﮵ة.. و﮲ع&﮵رهـا، وهـو مـا  س االصـطنا©ـ34 الـتن+?
 34?S ة*+ّGى إرســـاء الـــUن لـــه `﮴&﮳عات عىل مســـتUســـتك
رب S?34 هــذا الــم﮳حال،  اإلماك`﮲ــ&﮵ات اليت `﮵ز﮲حر ^﮳ها الــمع?
t`﮳&﮵ة  اءات الــعلم&﮵ة الــمع? عــلما أن م﮳حــموعــة مــن الــك+?
ترة الــصع&﮳ة،  `﮳tزت `﮳حضUرهــا الــواªن ﮲حالل هــذه الــ+?
 34?S وسt﮵& وف األمــامــ&﮵ة لــموا﮳حهة الــ+? ضــمن الــص+?
t`﮲سا والــوال`﮵ات المتحــدة  مــ﮲ح8لف `﮳لدان الــعالــم كــ+?
`﮵ك&﮵ة.. و»ـ34 مـؤشـرات واضـحة `﮴كشف `﮳الـملموس  tاألمـ
 34?S ي واالســ8ثمارtن ال&﮳شـــUأن الــمراهــنة عىل الــمك
، وS?34 `﮳ناء مـ﮳حتمع الـمعرJ?ة، هـو رهـان  3YZالـ&﮳حث الـعل

مt^﮳ح `﮳rل الم+*ا`﮵&﮵س. 
إن الــ&﮳حث الــعل3YZ هــو ســالح اســترا`﮴&﮳﮵¬3Y لكســب 
رهــا`﮲ات الــتطUر والــتنم&﮵ة، xإرســاء األمــن اإل`﮲سا�﮲34 
هومــه الــشامــل، J?+*د `﮴&﮳&﮵ن أن األســلحة الــ8+*ل&﮵د`﮵ة  `﮳م+?
اليت حـ﮲ط&﮵ت `﮳اسـ8ثمارات xإماك`﮲ـات ض﮲حـمة مـن J*&﮳ل 
 34?S ل مـن األشاكلrالـدول الـم8+*دمـة، لـم `﮴ساهـم `﮳أي شـ
رض إعـادة الـن﮲طر S?34 ا`﮳تداع  مـحاصـرة الـ﮳حا`ٔحة، مـا `﮵+?
�لـ&﮵ات ﮳حد`﮵دة S?34 مسـتUى األزمـات والـكوارث الـراهـنة 
عال  والمسـ8+*&﮳ل&﮵ة، x`﮵مGّل الـ&﮳حث الـعل3YZ السـالح الـ+?
والــنا﮳حع S?34 هــذا الــصدد، J?األ`﮲﮲طار Oــت﮳حه S?34 الــوJ*ت 
الــراهــن، صــوب الــم﮲حت&﮳رات الــعلم&﮵ة، x`﮴راهــن عىل 
 3Y﮳اء، والـ8عا�ـ`U﮵ة ولـ+*احـات لهـذا الـ`xاء^﮴ها إل®ـ8اج أد كـ+?
ســ&﮵ة  العميل مــع مــ﮲ح8لف األزمــات اال﮳حتماعــ&﮵ة والن+?

رع&﮵ة اليت أªt?J^﮴ها ال﮳حا`ٔحة.  واالJ*تصاد`﮵ة.. ال+?
إن `﮴ع_`﮵ز ماك`﮲ــة الــ&﮳حث الــعل3YZ دا﮲حل الــم﮳حتمع، `﮴&﮳دأ 
ـt`﮵ات األاكد`﮵م&﮵ة، x`﮴وJ?&﮵ر اإلماك`﮲ـ&﮵ات الـمالـ&﮵ة  `﮳8ع_`﮵ز الح
والـــ8+*ن&﮵ة واإلطـــار الـــ+*ا`﮲�U﮲34 ال®ـــ8عاشـــه، x`﮴رســـM﮵خ 
ضاء الـ﮳حامـ�3Y عـلم&﮵ا ومـالـ&﮵ا xإداy`﮵ا..  اسـ8+*اللـ&﮵ة الـ+?
واسـتحضار م﮲حـر﮳حات الـ8عل&﮵م والـ&﮳حث الـعل3YZ ضـمن 
أ﮳حندات الســ&﮵اســات الــعمومــ&﮵ة، كــما أن `﮴ح+*&﮵ق هــذا 
الـرهـان `﮲﮵طل `﮳حا﮳حة أ`﮵ضا ا`﮲﮲حراط الـ&﮳احـث&﮵ن والـعلماء 
سهم S?34 هــذه الــد`﮵نامــ&﮵ة `﮳rل ﮳حد`﮵ة، xإلــى `﮴رســM﮵خ  أ`﮲+?
`﮶+*اJ?ة مـــ﮳حتمع&﮵ة `﮴ؤمـــن `﮳أهـــم&﮵ة الـــعلم والـــمعرJ?ة 

x`﮳دxرهما S?34 `﮴طU`﮵ر الم﮳حتمع.

الـــــمركـــــز الـــــعربـــــي لــــــلأبـــــــحاث
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