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 العلمي البحث 
      حتديات احلاضر وتطلعات املستقبلبني  العربي يف عاملنا

 مرادالسيد أ.د/ محمود              
بات من الضروري في ظل ما يشهده العالم اليوم من ثورة هائلة في االتصاالت، وتدفق هادر للمعلومات،     

مين اليدول اليويية باقتصياديات وثيروات اليدول  وتكتالت اقتصادية وسياسيية ممالقية ه يا وه يات، وتيربر مياكر
الت افسيية العلميية فيي مالم يا العربيي  ثيو  يتجي  البثيا العلميي، بات مين الضيروري  ن بدموى العولمة ال امية

إليي بثيا  ،العالمية واقتصاديات المعرفة، و ن يتثول من بثا ملمي خدمي مستهلت ألفكار وابتكيارات الييير
 دخاًل قوميًا ألمت .ملمي إ تاجي مبتكر يدر 

بين الدول،  الصرامات المستيبلية ن  يكتشف مشهد العالمي الراهنسريع للاستعراض ب الواقع  ن من ييوم     
، ألن ميييين يملييييت العلييييم علومييييات واالبتكيييياراتإال ألجييييل السيييييارة مليييي  المليييين ت شييييق الثييييروق اليادميييية و بييييل 

العييالم  جمييع. ولعييل  وضييل دليييل مليي  هيي ا التوجيي   فيييسييوف يتسيييد المشييهد   - فييي المسييتيبل –والمعلومييات 
مسييتهدف السييت  اف اال وام يي  بيي   لييت ،العييالمي اليييادم مييا  شيياهده يثييدا ميين ثول ييا ميين فتييرة ليسييت باليريبيية

للعيييول المبدميية ميين دول العييالم ال ييامي لصييالل الييدول المتيدميية، وكيي لت  يضييا مييا  شيياهده ميين امتميياد والميياكر 
ادًا كييياماًل ملييي  اسيييتثمار األفكيييار والمعلوميييات فيميييا بيييات يعيييرف باسيييم اقتصييياديات اقتصييياد دول بعي هيييا امتمييي

 المعرفة.
ميين الضييروري فييي مالم ييا العربييي  ن تتثييول كييل مدارسيي ا وجامعت ييا وموسسييات ا التعليمييية والبثثييية   ضيث     

يية الم هلية، وملي  التيليدية إلي مدارس وجامعيات وموسسيات  كيية قيادرة ملي  اسيتيعاق ثيورة المعلوميات العالم
و ليت مين خيالل امتمياد  سيلوق  .ومل  إ تاج بثا ملميي ت افسيي ميالمي تابيق  ساليق التك ولوجيا الثديثة،

 التعليم ال كي اليائم كلية مل  اريية التعلم ال اتي، والتعلم الب يوي، والتعلم التفاملي وتشجيع االبتكارية. 
العلمية العالمية، و يدو  مضاء فيي  يادي اقتصياد المعرفية ملي يا  إ   لكي  صل ثيا إلي مرثلة الت افسية     

 ن  واج  بشجامة  وصراثة كل التثديات التي تعوق موسسات البثيا العلميي م يد ا الييوم. ملي يا  ن  توقيف 
د مييين اليييدول، و  خييي  مييين هييي ا مييين خيييدان   فسييي ا و عتيييرف بتواضيييع  البثيييا العلميييي فيييي بالد يييا ميار ييية بالعديييي

  ثو المستيبل. قوية االقة ا  االمتراف
 318ييابييل كييل مليييون مربييي  - 1لتيرييير البثييا العلمييي الصييادر ميين م ظميية اليو سييكووفيييا  –فييا ا كييان     

، وفيي الكييان الصيهيو ي يصيل باثثًا لكل ملييون4500باثثًا في الوقت ال ي تصل في  ال سبة في اليرق إلي 
لباثيا الواثيد فيي إسيرائيل تبليع  ربعية  ضيعاف تكلفية الباثيا لكيل ملييون، واا ا كا يت تكلفية ا اً باثثي5000إليي 

ضييعفًا لل ييات  اليييومي للكيييان الصييهيو ي، واا ا كا ييت  11العربييي السيي وية رنييم  ن ال ييات  اليييومي العربييي يبلييع 
% ميين ال ييات  اليييومي وهييو ضييعف مييا ت فييي  ملييي  كييل الييدول العربييية 4.7إسييرائيل ت فييق مليي  البثييا العلمييي 
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 ا الهميم ويشيث  العي ائم ا العلمي العربي بيدر ما يوقظ في ا بيدر ما ي مج ا مل  مستيبل البثمجتمعة، فان ه
 ل هق من رقاد ا ه ا و  خ  ب سباق ال هضة العلمية في  سرن وقت ممكن ثت  ال  يبع في  يل قائمة األمم. 

ملي يييا  ن  عتيييرف بييي ن ا  فييياق ملييي  البثيييا العلميييي ليييدي ا نايييية فيييي التواضيييع، و ن العالقييية بيييين قايييان      
وموسسات البثيوا الجامعيية والييير جامعيية مين جهية  خيرى مالقية ه يلية  ،الص امة ومالم األممال من جهة

ء األبثاا إال بهدف الثصول ملي   و معدومة. ملي ا  ن  عترف ب ن األسات ة والباثثين لدي ا ال يهتموا  باجرا
الترقيات األكاديمية التي ال مالقة لها  صال ب سواق العمل. ملي ا  ن  ير ب   ا  فتير إليي وجيود سياسية ملميية 
وتك ولوجيييية مثيييددة المعيييالم واألهيييداف والوسيييائل. ملي يييا  ن  عتيييرف بضيييعف قاميييدة المعلوميييات فيييي المراكيييي  

لييدي ا  ن  ييير ب   ييا لييم  عييرف بعييد مييا يسييم  صيي امة المعلومييات، وال توجييد والمختبييرات والموسسييات ا  تاجييية. 
 ن  عتييرف بعييدم ا تشييار ثيافيية  همييية شييبكات للمعلومييات و جهيي ة للت سيييق بييين الموسسييات والمراكيي  البثثييية. 

 وضييرورية المراكيي  البثثييية والعلمييية بييين شييعوب ا ومجتمعات ييا. ملي ييا  ن  ييير بيي ن تواضييع مسييتوى ا  فيياق مليي 
ملي ا  ن  عتيرف ب  ي  ليسيت هروق العيول والكفاءات العربيية إليي اليدول المتيدمية.لبثا العلمي لدي ا قاد إلي ا

 لييدي ا وسييائل م اسييبة  و متييوفرة تيسيير  شيير ال تييائ  التييي يتوصييل إليهييا العلميياء،  و تسييجيل بييراءات االختييران .
ليايييان الخيييار وبيييين مراكييي  البثيييا العلميييي لييييس ليييدي ا تلييييات ت سييييق وتعييياون بيييين رجيييال الميييال واألمميييال وا

يييل األبثيياا وال لتاييوير الموسسييات، ال و لتمثكومييية  و  هلييية ال يوجييد لييدي ا صيي اديق متخصصيية والتاييوير. 
يوجييد لييد يا تمويييل خييار ميين الياييان األهلييي للمشيياريع البثثييية العلمييية، ال يوجييد تييدريق مسييتمر سييواء مليي  

مية الجديدة من  جل رفع الكفاءة البثثية، و     توجد لدي ا فيا بيروقرااية األجه ة الثديثة،  و المعلومات العل
 ومشكالت إدارية وت ظيمية تعوق مسيرة البثا العلمي، إن لم  يل توقفها.

 إ  ا لكي   افس األمم ملميًا و ستشرف المستيبل ملي ا  ن  ضع ثدا فوريًا لكل ه ه المعوقات ، و ن  يهر     
. يجييق ملي يا امييتالت اسييتراتيجية واضييثة المعييالم ميين البثييا العلمييي، و ن كييل هيي ه التثييدياتبيارادة ميين ثديييد 

، و ن يكيييون تخصييير اليييدول العربيييية  سيييبة معيولييية مييين دخلهيييا اليييوا ي لل فييياق فيييي مجييياالت البثيييا العلميييي
بين رجال  ا  فاق موجها بشكل خار إلي البثوا التابييية وا  تاجية، و ن  وجد تليات ت سيق وتعاون مثمر

المال واألممال والياان الخار من جهة، ومراكي  البثيا العلميي والتايوير مين جهية  خيرى، و ن  تثيرر مين 
المرك ييية فييي اتخييا  الييييرارات التييي تمييس البثييا العلميييي، و ن  يييدم شييت  التسييهيالت مييين  جييل  شيير البثيييوا 

لعلميية ، و إال فيال ليوم يييع فيي تيصيير ا ت ا اده ا إن  رد يا ال هيوض مين رقي العلمية وتسجيل براءات االختران.
                  ه ا  ثو  مت ا و ثو األجيال الصامدة سوى مل    فس ا .


