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  مقدمة -1
  

وبعد أن تعرض ملوجات اإلحتكاك مع احلضارة الغربية خالل القرن . طويلة من التخلفعاش العامل العريب فترة 

احلايل ، أدرك العرب بعض جوانب التخلف العلمي والتكنولوجي الذي يعانون منه ، ولكن ليس بشكل كامل 

كية كفيلة فقد خيل للبعض أن تقليد الغرب يف ملبسهم وأساليب معيشتهم ووسائل هلوهم وعادام اإلستهال. 

ولكن اإليام أثبتت أنه حىت تقليد إنشاء . بأن تغري احلال إىل املستوى العلمي والتقين الذي يتمتع به الغرب 

  .املراكز العلمية واجلامعات ال تكفي إلنتشال العامل العريب من التخلف الذي يعيشه

وإجتاهات العالج، ولكن لألسف حاول عدد من املفكرين العرب حتديد أسباب التخلف ومن مث حتديد أساليب 

فمنهم من إعترب أن اجلانب العقائدي . فإن النظرة أحادية اجلانب كانت هي الطاغية مهملني اجلوانب األخرى

هو األساس ، ومنهم من إعترب اجلانب السياسي هو األساس ، ومنهم من إعترب العلم والتكنولوجيا هو األساس، 

ورغم . هو األساس ، ومنهم من نظر إىل احلرية الشخصية وأعتربها األساسومنهم من إعترب اجلانب األخالقي 

أن إعتماد بعض هذه اجلوانب ليس بالضرورة مناقض لألسس األخرى ، إال أن التركيز على بعضها دون 

  .البعض اآلخر يشكل تبسيطا خمال يف التوازن املطلوب للخروج من حلقة التخلف الذي يعاين منه العامل العريب

قد كان لعصور التخلف تأثريا على غياب العقلية العلمية يف معاجلة أمور احلياة كافة، فقد طغى عنصر اجلمود ل

لذلك فإنه ال مناص من أن يعاجل ذلك وفق . والتقليد على كل جانب آخر وقتلت روح التجديد واإلبتكار

حينما جيدوا أنفسهم مرة أخرى يف  أسس علمية للخروج من احللقة املقفلة اليت جيد الكثريين أنفسهم فيها

  .أوضاع مشاة ملا كانوا عليه قبل أعوام عديدة

إن النظرة إىل العلم هي أحد املفاتيح اليت جيد العرب أنفسهم جتاهها وعلى مفترق طرق يف السنوات األخرية من 

  .وقفا ملتزما جتاه العلمفهل يستمروا يف معاجلة األمور بطرق عاطفية غري علمية أم يتخذوا م. القرن العشرين

  

  

  واقع العلم والتكنولوجيا يف العامل العريب -2
  

الشك بأنه قد مت يف العقود األخرية إنشاء كثري من املؤسسات العلمية يف العامل العريب ، فقد مت التوسع يف التعليم 

بالتوسع يف الدراسات العليا بكافة مراحله ومت إنشاء اجلامعات واملعاهد املهنية وبدأت بعض اجلامعات العربية 

  .كما أنشأت يف بعض البلدان العربية مراكز متخصصة لألحباث يف حقول معينة. والبحث العلمي 



كما . أما اجلانب الصناعي فقد أنشأت كثري من الصناعات اخلفيفة والتحويلية خبربات أجنبية غالبا وحملية أحيانا 

ين مراكز صغرية للبحث والتطوير ولكن بصورة عامة ال تزال مثل باشرت بعض املنشآت الصناعية العربية بتكو

  .هذه املراكز يف طور النشوء

ولغرض إعطاء صورة عن مالمح واقع العلم والتكنولوجيا يف العامل العريب ، ندرج أدناه بعضا من املالحظات 

ميكن عمله يف إجتاه تنمية العلم املؤثرة يف هذا الواقع واليت هلا عالقة مع ما حنن بصدده يف إعطاءمؤشرات ملا 

  والتكنولوجيا يف العامل العريب

وبالرغم من أن هناك جهودا حثيثة لنشر التعليم . تتفاوت نسبة األمية يف البلدان العربية بني بلد وآخر  2-1

خاصة يف القرى واألرياف ، إال أن هناك حاجة إلدامة زخم التوسع يف التعليم والقضاء على نقاط الضعف 

كما أن نشر . فاإلستمرار يف هذه املشاريع حيتاج إصرارا وتوفريا للمتطلبات املتعددة . والتراجع الذي بدأ يظهر

التعليم يف كافة مراحله جيب أن يوىل أقصى إهتمام وبشكل خاص تعليم اإلناث وتوسيع التعليم يف القرى 

  .وما مل يتم ذلك فإن تقدم اتمع كله سوف يتأثر. واألرياف

فالتوسع الكمي الذي حدث يف قطاع التعليم كان حلد ما على . األمر اهلام اآلخر يتعلق بنوعية التعليم 2-2

واحلق أن رفع املستوى النوعي للتعليم يتطلب عناية فائقة يف إعداد املعلمني ومراقبة تطور . حساب النوعية

بعيدة عن التلقني والتقليد أمر يف غاية كما أن إدخال وسائل التعليم احلديثة ال. معلومام بشكل مستمر 

إن التعليم يف السابق قد أدى إىل أمية من نوع آخر  فالعرب اليوم ال يقرأون رغم معرفتهم القراءة .األمهية

) يدل على ذلك إحصائيات عدد املطبوعات يف العامل العريب ويف إستهالك الورق للفرد بالسنة(والكتابة 

هون ما يقرأون؟فما مل يتم رفع املستوى التعليمي ألنصاف املتعلمني فستبقى أمورا واألدهى من ذلك هو هل يفق

  .مهمة تدار بطرق ساذجة 

ورغم أنه قد بدأت إجتاهات هلذا . التوسع يف التعليم املهين جيب أن يتم بالتوازي مع التعليم األكادميي  2-3

اه ال يزال يف بدايته خاصة وأن إستيعاب اخلرجيني من النمو بالظهور يف معظم البلدان العربية ، إال أن هذا اإلجت

ومن الضروري أن يتم إختيار فروع وختصصات ومناهج التعليم . هذا احلقل ال يزال غري خمطط له بكفاءة 

  .املهين وفق حاجة اتمعات احمللية وليس وفق ما هو جاري يف الغرب

التعليم اجلامعي ، إال أن التخطيط هلذا التوسع كان  رغم التوسع الكبري الذي شهده العامل العريب يف 2-4

ضعيف الصلة باحلاجات الفعلية ، فهناك ختصصات تشكو من قلة اخلرجيني وأخرى ال جيد خرجيوها أعماال بعد 

أما أساليب . كما أن املناهج يف معظم اجلامعات العربية هي حماكاة للمناهج يف اجلامعات الغربية. خترهم 

فاجلامعات العربية يف معظمها ما هي إال . أقرب إىل التلقني منها إىل إستثارة التفكري واإلبتكارالتدريس فهي 

  .مدارس ثانوية عالية

البحث العلمي يف اجلامعات يكاد يكون كم من األحباث الفردية اليت هي إستمرار ألحباث الدراسات  2-5

لعربية أثناء دراستهم يف اخلارج ، والغالبية العظمى منها ال العليا اليت قام ا أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات ا

وهو وسيلة لنشر األحباث الالزمة للترقيات العلمية . عالقة له حباجة البلد وال جيد تطبيقا له يف البلدان العربية

صناعية ورغم أن هناك بعض األحباث املتفرقة هنا وهناك اليت جنمت عن تعاون ما بني املؤسسات ال. ليس إال 

وذلك بسبب ضعف . واجلامعات ، إال أن ذلك مل يصل إىل حجم ميكن أن يعترب جا واضحا ، إال ما ندر



اإلتصال بني اجلامعات واملؤسسات الصناعية بشكل عام ويعود إىل أسباب تنظيمية وموضوعية تتحمل الصناعة 

  .جزءا آخر أيضاجزءا منها وتتحمل اجلامعات جزءا منها ويتحمل أعضاء هيئة التدريس 

املؤسسات الصناعية سواء كانت من القطاع اخلاص أو العام ، معظم مصانعها أنشأت بطريقة تسليم  2-6

وعلى هذا فإن . املفتاح، والبعض الذي سامهت يف إنشائه الكوادر الوطنية كان دورها ثانويا يف غالب األحيان

ويف املواقع احملدودة اليت ينشأ فيها . حمدود يف جمال التطوير قابلية الكوادر الفنية اليت تتوىل تشغيل هذه املصانع

وحدات للبحث والتطوير تكون قدرات هذه الوحدات حمدودة من حيث الكوادر واإلمكانات ، وال يعول 

  .عليها يف التحوالت اجلذرية وتطور املنشأة الصناعية املعنية

اجلامعات للبحث العلمي ، ولكن أهداف هذه أنشأت يف بعض البلدان العربية مؤسسات مستقلة عن  2-7

ورغم قيام بعضها بأحباث ذات عالقة مبواضيع ختص البلد نفسه ، إال أن . املؤسسات حمدودة حبدود ختصصاا 

ويف ضوء هذا التقدم البطيئ وعدم ملس النتائج بسرعة كثريا ما . تأثريها واستغالل نتائج أحباثها ال يزال حمدودا

  .سؤولني يف اإلستمرار بالدعم وقد يؤدي ذلك أحيانا إىل غلق مثل هذه املؤسساتتفتر عزمية امل

فليس هناك خطط . وسائل واساليب نقل التكنولوجيا يف البلدان العربية تعاين من عوائق ختلف شديد 2-8

فعلة أو إلستثمار براءات اإلختراع وحىت حينما يكون هناك تشريعات حول حقوق امللكية الفكرية فإا غري م

  .مستغلة ويستوي يف ذلك القطاع العام واخلاص

لقد كانت عملية إرسال البعثات إىل الغرب منفذا معقوال للحصول على الكفاءات اليت تفتقر إليها  2-9

البلدان العربية، إال أن نسبة كبرية من املبعوثني يفضلون البقاء يف الغرب على العودة إىل بالدهم ألسباب 

ماعادوا فإم يندجمون مع النظم منخفضة الكفاءة يف أوطام حبيث توكل هلم مهام إدارية بعيدة عديدة ، وإذا 

عن ختصصام أو أن يتركوا البحث العلمي مركزين على التدريس مما يؤدي غالبا  إىل خيبة أمل تقلص من 

  إندفاع املبعوث وبالتايل عدم اإلستفادة من مؤهالته وكفاءته إال مبقدار ضئيل

إن أساليب التعليم والعادات اإلجتماعية والنظم يف العامل العريب كلها مثبطة لإلبتكار والتجديد ،  2-10

والشخص املوهوب وذي القبليات املتميزة يف غالب اإلحيان جيد أن قابلياته مل تفده شيئا بل رمبا كانت وباال 

  .جرة واإلستقرار يف الغربعليه ، ومن مث تفتر عزائمه ويصبح شخصا عاديا وقد يفكر يف اهل

إن التنمية يف البلدان العربية تالقي صعوبات بالغة يف املستويات التخطيطية والتنفيذية ، فالكثري منها  2-11

تعتمد على خربات اجلهات األجنبية ،ورغم أن ذلك يعترب يف بعض األحيان حلقة جيدة ، إال أنه يف كثري من 

وبشكل عام فإن .رتباط بعجلة املصاحل األجنبية على حساب املصلحة الوطنيةاألحيان يؤدي إىل املزيد من اإل

  .خطط التنمية غري مترابطة فبعضها يهدم ما يبنيه اآلخر

التخطيط للموارد البشرية يف العامل العريب سيئ بشكل عام سواء يف جمال اخلدمات أو الصناعة أو  2-12

لتدريبه وبعد ذلك وضع من تدرب يف موضع ال فائدة ملا تدرب  الزراعة والتدريب كثريا ما يكون ملن ال حاجة

إن العامل العريب يعاين من عدم تراكم اخلربات ، فكل من يأيت يبدأ من الصفر دون اإلستفادة ممن . عليه فيه 

  )2،4،6.(سبقوه بل ويسفه ما قاموا به ويهدمه

  

  



  أين احلل -3

  
تقدم الذي حدث يف اليابان خالل قرن من الزمان وحال الدول كثريا ما يقارن بعض الكتاب واملفكرين بني ال

ويتساءلوا ما هو السبب الذي مكن اليابان من إحداث الطفرة يف وضعها بينما فشلت الدول العربية . العربية 

  منفردة وجمتمعة يف أن تصل إىل جزء بسيط مما وصلته اليابان؟

  ).1(ميكن إمجال ذلك بأسطر قليلة قد تطول اإلجابة على هذا السؤال وتتشعب ، ولكن 

واملقصود باملوقف اجلاد هو معاجلة كل األمور بطريقة علمية . إن على العرب أن يتخذوا موقفا جادا من العلم 

ويعين ذلك . سواء كان ذلك يف حقل اإلدارة وأساليب احلكم أو التعليم أو البحث العلمي أو الصناعة وغريها

ذلك إحترام العلماء واملعلمني وتوفري العيش الكرمي هلم ويعين ذلك إستشارة ذوي توفري األموال لذلك ويعين 

اخلربة ويعين ذلك وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب ويعين ذلك تغيري الرأي العام لعامة الناس جتاه 

ة واألساليب اإلدارية العلم ويعين ذلك إجراء األحباث العلمية لتطوير القدرات والقابليات والعالقات اإلجتماعي

بعيدا عن تقليد ماهو جاري يف الغرب ، بل اإلستفادة من آخر املستجدات يف احلقول كافة ملا يناسب الظروف 

  . ويف ضوء عقيدة األمة وتراثها وتأرخيها.احمللية

بعد فترة أما بغري ذلك فإن التقدم سيكون حمدودا بل وأحيانا يدور الوضع يف حلقة مفرغة جيد الناس أنفسهم 

  .طويلة يراوحون يف حملهم والعامل من حوله قد تطور تطورا كبريا

أما العقلية ). 3،5(إن عملية تنمية العلم والتكنولوجيا يف العامل العريب حباجة إىل إبتكار وإىل عقلية إبتكارية 

  .اضر إىل ما هو أفضلاملقلدة اليت تستورد املواد اإلستهالكية وتستعملها فقط فال أمل يف أن تنقل احلال احل

إن إستمرار اإلعتماد على الغرب يف التخطيط البشري والصناعي والعلمي يبقى العرب يف احللقة املتأخرة من 

الركب البشري ولكن اإلستفادة من اخلربات العربية بعضها من البعض وتوظيف نتائج وخربات اآلخرين 

ر بديهي ومطلوب ولكن ذلك يالقي العقبات املتعددة مباشرة دون احلاجة يف الوقوع يف األخطاء نفسها أم

  .عربيا وعامليا وذلك لكي تبقى اهليمنةالسياسية واإلقتصادية الغربية دون أن يفلت منها أحد

ومامل يتم تعديل هذه التنمية لكي تشمل اجلوانب كافة بشكل . إن التنمية يف العامل العريب اليوم غري متوازنة

فالعامل من حولنا يتقدم بسرع وخطى متسارعة . ى بل ورمبا سيستفحل اكثر وأكثرمتوازن فإن اخللل سيبق

  .واهلوة تزداد ومامل يتدارك األمر جذريا فإن املستقبل لن يكون حماطا بالورود

  

  

  ماذا ميكن للمغتربني أن يقدموا -4
  

من نظرائهم العلماء العرب ال شك أن إطالع املغتربني على إجتاهات التقدم العلمي والتكنولوجي أسرع وأوسع 

إال أم يف الوقت نفسه أقل إحساسا بواقع املشاكل التفصيلية اليت يعاين منها . الذين يعيشون يف البلدان العربية

لذلك فإن إستمرار تواصل املغتربني مع واحد أو . وهذا البعد يزداد كلما طالت فترة اإلغتراب. العامل العريب 

كما أن تقدمي اخلربات واإلستشارات للمؤسسات العربية أو . ة هو أمر يف غاية األمهية أكثر من األقطار العربي



فإلقاء احملاضرات املكثفة أو احللقات الدراسية . األجنبية العاملة يف العامل العريب هو أحد وسائل هذا التواصل

لعلمي هو أحد الوسائل الفعالة حمدودة الفترة يف حقول ختصص املغترب يف اجلامعات العربية أو مراكز البحث ا

فاجلامعات العربية معظمها فيها . اليت جيب أن تشجع وتصاغ هلا امليكانيكية العملية لإلستمرار بشكل دوري

ختصصات للدراسات العليا ، لذلك فإن اإلتفاق مع هذه اجلامعات بشكل أو بآخر ملساعدا يف تطوير هذه 

فمثل هذه الفترة تعترب للزائر فترة مفيدة . ين بني فترة وأخرى أمر مفيد التخصصات مع تزويدها بالعلماء الزائر

لتلمس املشاكل اليت يعاين منها العلماء العاملون يف العامل العريب وكذلك بطبيعة املسائل العلمية اليت تفيد من 

حلديثة وكذلك هيئاا فاجلامعات العربية ميكن أن تزود طلبتها باملعلومات ا. خالل اإلتصال كذلك مع الصناعة 

التدريسية كما أن املؤسسات الصناعية ميكن أن حتصل على مشورات متخصصة قد ال جتدها بني العاملني يف 

ويف الوقت نفسه تعطي املغترب الفرصة لإلتصال املباشر مع اجلهات املستفيدة ، وميكن أن يكون . البلد نفسه

كلة اليت تعاين منها مؤسسة ما، وميكن أن تطور املناقشات هو حلقة وصل مع جهات أجنبية متخصصة حلل املش

والزيارات يف تكوين مشاريع أحباث مشتركة أو مشاريع تطويرية ميكن أن يساهم ا املغترب أو اجلامعة اليت 

  .يعمل فيها أو املؤسسات أو الشركات يف الدول الصناعية اليت يكون املغترب على إتصال معها

لذلك فإن قيامهم . اخلصوصية يف إطالعهم على أحدث املستجدات يف العلم والتكنولوجيا إن املغتربني لديهم

إن إقامة . مببادرات شخصية أو مجاعية لتوجيه نظر اجلامعات ومراكز األحباث العربية أمر يف غاية األمهية 

عربية ميكن أن يكون الندوات واحللقات العلمية يف اجلامعات ومراكز البحث العلمي واملؤسسات الصناعية ال

وميكن ملثل هذه الندوات أن تعاد يف أكثر من موقع . واسطة لتقدمي املغتربني خالصة خربام ملصلحة وطنهم

وأن تطور نتيجة اخلربات يف موقع ما لكي تنقل إىل موقع آخر ، كما ميكن أن تصور على فيديوتيب أو أن 

ن بإمكان املغترب أن يقضي إسبوعني أو أربع أسابيع مل ال يكو. حتول إىل شكل مطبوع أو مسموع وتنشر 

إن ما حنتاجه هو املؤسسات اليت . موزعة على فترة أو فترتني يف العام يفيد منها يف بلد عريب ويزداد هو خربة

  .من خالهلا يتم ذلك حبيث يتم ذلك بيسر ودون جهود ضائعة وتكاليف كبرية

رتباطا اليوم مع العامل الغريب من إرتباطها فيما بينها ، فاملناهج والنظم إن البلدان العربية والنامية عموما أشد إ

تقلد األقطار الصناعية على عمق اهلوة بينها بينما اإلستفادة من خربات بعضها البعض يف عالج ختلفها يكاد 

هذه البلدان  إن املغتربني ميكن أن يكونوا حلقة الوصل بني. يكون معدوما لضعف اإلتصال األفقي فيما بينها

فالدراسات النقدية ومراجعة اخلطط الدراسية ميكن أن يكسب املغترب .ونقل خربات بعضها للبعض اآلخر

  .  خربات متعددة بإمكانه أن ينقلها إىل بلد آخر

إن تفرغ املغترب للتدريس لفصل دراسي أو سنة مثال أمر مفيد يف إكسابه خربة أوسع عن واقع اجلامعات 

ويف . العلمي واملشاكل اليت تعاين منها الصناعة العربية ، لذلك فإن مثل هذا التفرغ أمر حمبذ ومشاكل البحث 

الوقت نفسه ميكن أن يكسبه إحساسا مبواضيع للدراسات العليا ميكن أن يشرف عليها للطلبة العرب عند 

  .دخوهلم اجلامعات اليت يعمل فيها ذات صلة خبطط التنمية يف بلدام

أعاله ال ميكن أن يقوم ا فرد لوحده مهما كان متحمسا ، لذلك فإن العمل على مأسسة هذه  إن املواضيع

  .املبادرات أمر يف غاية األمهية حبيث تصبح العملية أقل إرهاقا وأكثر تنظيما وأقل كلفة وأكثر فائدة



احلصول على  كمثال على ذلك جمال. إن هناك جوانب بسيطة وميسورة ميكن أن يساعد فيها املغتربون 

. األحباث والدوريات العلمية، فالباحثون العرب يعانون من صعوبة حصوهلم على الدويات يف حقول ختصصام

أال ميكن أن ترسل الدوريات القدمية اليت يشترك ا املغتربون بعد مطالعتها إىل نظرائهم العرب؟ أال ميكن أن 

زمالئهم يف العامل العريب؟ أال ميكن أن يقوم املغتربون بالتوسط  يقوم بعض املغتربني بالتربع لدفع إشتراك دوريات

لدى بعض اجلهات العلمية لتوفري بعض الدوريات جمانا أو بأجور زهيدة لبعض اجلامعات العربية أو مراكز 

األحباث اليت ال تتحمل ميزانياا مثل تلك التكاليف؟ ويقال األمر نفسه عن اإلشتراك يف بنوك املعلومات 

  .املكتبات العلمية وغريهاو

فكيف إذا ما نظمت العملية ومت توفري . هذه أمثلة عما ميكن أن يساعد فيه املغتربون وبإمكانام احملدودة 

يف غالب الظن أن هناك حقوال كثرية ملثل هذه النشاطات وما . املستلزمات املالية والتنظيمية واملعلوماتية هلا

  .اهللاحتتاجه هو العزم والتوكل على 

إن من أوىل الوسائل اليت ينبغي البدء ا هو حصر كفاءات املغتربني العرب جمموعة ومبوبة وجمال إستعدادهم 

للمساعدة ، ومن مث إيصال تلك املعلومات إىل من ميكن أن يستفيد منها يف العامل العريب مع إيياد امليكانيكية 

  .العملية واملؤسسية الالزمة هلا
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