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مما ل �سك فيه �أن منظومة �لتعليم �لم�سري في حاجة ما�سة �إلى �إعادة �لتقييم و�لتطوير 
و�لتحديث، بعد �أن تر�جع �لتعليم في م�سر، و�أ�سبحت �ل�سهاد�ت �لم�سرية حبًر� على ورق، 
دول  في  نظر�ئهم  من  وثقافة  علًما  �أقل  �لأيام  هذه  في  �لم�سرية  �لجامعات  خريجو  و�أ�سبح 

�لعالم، بعد �أن كان خريجو �لجامعات �لم�سرية يعلِّمون �لعالم من �أق�ساه �إلى �أق�ساه. 

بم�سكالت  و�لم�سارحة  �لتعليمية،  �لمنظومة  لعلل  بالمكا�سفة  نقوم  �لكتاب  هذ�  في 
�لتي  و�ل�سعوب  �لأمم  تجارب  من  و�ل�ستفادة  و�لحلول  �لأفكار  وطرح  م�سر،  في  �لتعليم 
كانت في عد�د �لأمم �لمتخلفة، ولكنها �أفاقت من كبوتها وعالجت م�سكالت �لتعليم لديها 

فاأ�سبحت في م�ساّف �لأمم �لمتقدمة، و�ل�سعوب �لمتطورة.

�إن م�سر �لتي منحت �لعالم �لكثير من �لعلوم و�لثقافة و�لفنون قبل �آلف �ل�سنين يجب �أن 
تتقلد مكانتها بين �سانعي ح�سارة �لألفية �لجديدة بدًل من بقائها مجرد �ساهد على �لأحد�ث. 
وحيث �إن �لتعليم ُيعد �أهم عن�سر من عنا�سر تقدم �لأمم، ورقيها فقد بات من �ل�سروري �لعمل 

على تطوير �لمنظومة �لتعليمية في م�سر لتو�كب �لتقدم �ل�سريع للعالم.

و�سرب  و�لتطبيق،  �لتنظير  بين  ف�ساًل،  ع�سر  �أحد  على  دفتيه  بين  �لكتاب  هذ�  يحتوي 
عقيمة  لنظم  بد�ئل  ويطرح  قائمة،  لم�سكالت  حلوًل  يقدم  حيث  �لبد�ئل،  وطرح  �لأمثلة 
بالية و�أ�ساليب معالجة �لأزمات �لر�هنة، ويقدم مقترحات لخطط م�ستقبلية، �آملين �أن يكون 
ذلك م�ساهمة فعالة في حل م�ساكل �لتعليم في م�سر؛ ومن ثم تحقيق �لتقدم و�لرفعة للوطن 

وللمو�طنين.

مقدمة
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�لعقالي  �لدمرد��ص  �ل�سيماء  للدكتورة  و�لتقدير  �ل�سكر  بخال�ص  �أتقدم  �أن  وي�سعدني 
حيث  مر�جعته؛  في  جهوده  على  حفني  قدري  وللدكتور  �لكتاب  هذ�  مادة  ترجمة  على 
�لعالمي  �لتحاد  في  �لإنجليزية  باللغة  محا�سرة  في  �ألقيُتها  �لتي  �لأفكار  من  مجموعًة  كان 
للجامعات، فا�ستطاعا بمعاونة �سادقة وجهد م�سكور نقل هذه �لأفكار �إثر�ًء للمكتبة �لعربية 

� لفجوة �لتنظير لق�سية �إ�سالح �لتعليم في م�سر و�لعالم �لعربي. و�سدًّ

أ. د. إمساعيل سراج الدين



نظرة عامة
�لمعرفي«)1(، وهو  �لقت�ساد  نحو »علم  و�لع�سرين  �لحادي  �لقرن  في  �لعالم  �تجاه  مع 
�لقت�ساد �لقائم على �لعلم و�لمعرفة، بات من �لو��سح �لآن �أن على م�سر، �ساأنها �ساأن �لكثير 
ب�سكل  ليتو�فق   )ETS( و�لتدريب  �لتعليم  نظام  �سياغة  تعيد  �أن  �لأخرى،  �لنامية  �لدول  من 
�أف�سل مع متطلبات �لتحديات �لقادمة. �إن هذه عملية متو��سلة، و�أيًّا كان �لنجاح �لذي حققته 
متطلبات  لمو�ءمة  �لأف�سل  هي  بال�سرورة  لي�ست  �ل�سيا�سات  تلك  فاإن  �لما�سية  �ل�سيا�سات 
�أنها  نجد  و�سنغافورة،  كوريا  مثل  �لمتقدمة  �لدول  وحتى  و�لمت�سارعة.  �لجديدة  �لتحديات 
�لمتغير،  �لو�قع  لتعك�ص  و�لتدريبية  �لتعليمية  نظمها  ومتابعة  مر�جعة  على  د�ئم  ب�سكل  تعمل 

ولت�سع يدها على �لفر�ص �لمتاحة، ولتو�جه بها �لتحديات �لم�ستقبلية.

�لعربي. وقد  �لوطن  ن�سبيًّا يف  Knowledge-based economy« م�سطلًحا حديًثا  �ملعريف-  �لقت�ساد  )1(  يعترب »علم 
تكوين  عند  �ملا�سي  �لقرن  خم�سينيات  يف   »Knowledge economy  - �ملعرفة  »�قت�ساد  ب�سكل  ��ستخد�مه  بد�أ 
�لقوى �لعاملة وهيكلتها، ثم تطور �إىل �ل�سكل �حلديث »علم �قت�ساد �ملعرفة« من منظور �ملعرفة للجو�نب �لهيكلية 

و�مل�سار�ت �لتكنولوجية لالأنظمة.

الف�صل الأول

�صبابنا م�صتقبلنا

دعوة اإلى العمل والإنجاز
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روؤية م�صتقبلية لنُُظم التعليم
تحتاج م�سر �إلى ��ستحد�ث كو�در من �أ�سخا�ص موهوبين وُمدربين على م�ستوى عاٍل 
لقيادة �لإ�سالحات �لموؤ�س�سية �لتي ينبغي �أن تمثل جزًء� من �لقت�ساد �لقائم على �لمعرفة في 
يرثى  حال  في  �لحا�سر  �لوقت  في  �لم�سري  �لتعليمي  �لأد�ء  �إن  و�لع�سرين.  �لحادي  �لقرن 
لها، كما �أن �لمبادر�ت �لحالية ت�سير جميعها في �لتجاه �لخاطئ. لذلك، فهناك حاجة �إلى 
�إ�سالحات جذرية في كافة جو�نب نظام �لتعليم و �لتدريب )ETS( �إذ� ما كان لم�سر �أن تنّمي 
�لمال �لجتماعي وتفرز جياًل  �لب�سري وتعزز ر�أ�ص  �لمال  �ل�سليم ر�أ�ص  �لنحو  وت�ستثمر على 
تفر�ص هيمنتها على  �لتي  �لموؤثرة  �لعاملة  �لقوى  مناف�سة  �لمدربة و�لقادرة على  �لكو�در  من 
�لتعليم  على  يتفوق  متميز  تدريب  �إلى  �لم�سرية  كو�درنا  تحتاج  و�سوف  �لعالمي.  �لقت�ساد 
�لأ�سا�سي �لمكت�سب من خالل �لجامعة، كما ينبغي �أن تتاح لتلك �لكو�در �لفر�سة للو�سول 
�إلى مختلف مر�كز �لتمّيز للقيام بما يلزم من �أعمال �لبحوث و�لتنمية )R&D( و�لتي �سوف 
�لمناف�سة في  تتبو�أ مركز  �أن  ن م�سر من  �لم�سرية وتمكِّ �ل�سناعة و�لزر�عة  ُتحدث تحوًل في 

�لميادين �لقت�سادية �لجديدة و�لمت�سارعة.

ولكي يتم ذلك، فاإن �لأمر يحتاج �إلى �إ�سالح �أ�سا�سي وعميق في نظام �لتعليم و�لتدريب 
)ETS(. ويجب �أن ي�ستمر �أد�ء �لنظام �لتعليمي �لكبير �لذي قمنا با�ستحد�ثه، مع �لتركيز ب�سكل 
خا�ص على �لتعليم �لأ�سا�سي و�لوظائف �لجتماعية للمد�ر�ص، ومع تركيز جديد على �أهمية 

.)S&T( لعلوم و�لتكنولوجيا�

وعلى �لتو�زي، ُي�سمح لتيار �سغير ي�سم نخبة من �لمد�ر�ص �لتجريبية �لخا�سعة للرقابة 
�لبر�مج  �إد�ري مختلف. و�سوف ي�ساعد ذلك في ن�سر  باأن تزدهر وتتاألق في و�سط  �ل�سارمة 
�لتجريبية وفي توفير مدخالت لمر�كز �لتمّيز على �لم�ستوى �لتعليمي �لأعلى، كما �سيتم- �إن �أمكن 
- ��ستخد�م �لبحوث و�لتنمية )R&D( وتبنيها من �أجل �إحد�ث تحول في �لقت�ساد �لم�سري.
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وعلى �لمدى �لأبعد، فاإنه عندما تتر�سخ �لإ�سالحات �لأ�سا�سية لنظام �لتعليم و�لتدريب 
�لتجريبية �سيمثل في هذه �لحالة  �لبر�مج  �لبرنامج �لأكثر نجاًحا من بين تلك  فاإن  في م�سر، 
�لتجاه �ل�سائد، و�سوف تتم �إعادة �سياغة نظام �لتعليم و�لتدريب )ETS( بحيث ي�سبح نظاًما 
�لخا�ص  �لقطاع  مع  بكثير  �أكثر  بتجاور  يعمل  �لموؤ�س�سية  �لناحية  من  تنوًعا  و�أكثر  قوة  �أكثر 
)�أ�سحاب �لأعمال( ومع غيره من �لجهات �لتي يتم فيها �لتركيز على �لقدرة �لحقيقية ولي�ص 
على �ل�سهاد�ت �لدر��سية �لم�سجلة على �لورق. و�سوف يتمثل �لإ�سالح �لأ�سا�سي على �لمدى 
�لطويل في ك�سر �لروؤية �لتلقائية �لتي تربط بين �ل�سهادة �لدر��سية و�لتوظيف، وهي �لروؤية �لتي 

ل تز�ل �سائدة حتى يومنا هذ�.

ومن �ل�سروري �أن يحظى هذ� �لحل ذو �ل�سعبتين بمناق�سة متد�ولة من �أجل بناء وتر�سيخ 
�لتحرك  �إن  �لقادمين.  �لعقدين  خالل  م�سر  تحتاجها  �لتي  �لب�سرية  �لمو�رد  من  �لنوع  ذلك 
بامتد�د جبهة و��سعة هو تحرك محكوم عليه بالف�سل، ذلك لأن قوى �لق�سور �لذ�تي �أو قوى 
�ل�سخ�سية  �لم�سلحة  عن  �لطرف  غ�ص  يجب  ل  ولأنه  �سخمة،  قوى  هي  للنظام  �ل�ستمر�ر 
�لدرو�ص �لخ�سو�سية(. ومع ذلك،  يتعاملون مع  �لأ�سا�سيين )كالمدر�سين مثاًل ممن  لالعبين 
�أجل تحقيق  �لتعليم و�لتدريب )ETS( من  �أ�سيق في نظام  �لفوري على �سريحة  �لتركيز  فاإن 
�لتمّيز و�لتفوق في �إطار من �لترّدي �لفكري هو �أمر ل يجب �أن ينظر �إليه كبديل عن �لإ�سالح 
على �لمدى �لطويل بو�سفه �إ�سالًحا يلزم حتًما للنظام برمته ويقوم بدرجة كبيرة  على �لأد�ء 

�لمرحلي.

�إن هذه �لروؤية لنظام �لتعليم و�لتدريب )ETS( �لمتنوع من �لناحية �لموؤ�س�سية، مع تعدد 
�لموؤ�س�سات �لتي توفر �أنو�ًعا مختلفة من �لتدريب �سوف ي�سمحان بالتغير �لثابت و�لد�ئم، كما 
ي�سمح بتكييف �لمعطيات �لالزمة في �لوقت �لذي ي�سبح فيه �لتعليم مدى �لحياة �سرورة ولي�ص 
ا ترعاه �لحكومة و�سوًل  �سعاًر�. و�سوف يبقى �لعمود �لفقري للنظام باأكمله نظاًما هيكليًّا عامًّ
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�إلى م�ستوى �لتعليم �لعالي، كما �سُتمنح وحد�ت هذ� �لنظام �لفر�سة لال�ستقالل �لموؤ�س�سي من 
�أجل �أن ت�سبح مر�كز حقيقية للتفوق و�لتمّيز ت�ساهي �أف�سل  �لمر�كز على م�ستوى �لعالم، ومن 
�أجل �ألَّ تخ�سع تلك �لوحد�ت لنظم �لح�س�ص �لن�سبية ونظم �لأقدمية �لتي كثيًر� ما �أف�سدت 

نظام �لتعليم �لعالي �لم�سري.

ما يمكن القيام به
 )ETS( لتعليم و�لتدريب� �إ�سالح نظام  �إنه هدف �سعب ولكنه حتمي، وهو �سرورة 
بذلك على نحو  �للتز�م  �لتحول في م�سر، مع  �أجل  و�لتفوق من  للتمّيز  و��ستحد�ث مر�كز 
جاد وقوي دون �لحيد عن �لجو�نب �لأ�سا�سية لالإ�سالح. وهناك �أمثلة كثيرة على نجاحات 

تحققت في �لعديد من �لدول �لنامية وتعك�ص مالمح هذ� �لطريق.

ففي �لهند مثاًل هناك نخبة من معاهد �لتكنولوجيا و�لعلوم، وهذه تمثل نماذج �أ�سا�سية 
�ل�سكانية  �لكثافة  بها  تزيد  كهذه  دولة  �زدهار  في  �لموؤ�س�سات  توؤديه  �أن  يمكن  �لذي  للدور 
وينت�سر فيها �لفقر ول تز�ل تعاني من �سغوط كثيرة ب�ساأن �لتعليم. ويمكننا تحقيق ذلك من 
خالل مر�كز �لتمّيز و�لتفوق �لتي قد يتر�فق وجودها مع �لعديد من �لم�سروعات �لم�سجلة في 
 ،)UNAM( لوطنية �لمك�سيكية� بيئة ذ�ت طابع �سيا�سي، وكمثال على ذلك نذكر �لجامعة 
حيث يمكن �أن تكون جهود �لبحوث و�لتنمية )R&D( �لتي تنطلق من مر�كز �لتمّيز �لوطنية 
بمثابة قوة د�فعة حقيقية تجمع بين �لحكومة و�ل�سناعة و�لجامعة مًعا في خندق و�حد، وهو 
دول  في  �لأمر  هذ�  يتحقق  وقد  ذلك.  على  �أ�سا�سية  كاأمثلة  و�سنغافورة  كوريا  في  يحدث  ما 
فقيرة، بحيث تتحول تلك �لدول تدريجيًّا من خالل �لنمو و�لتطور �إلى دول غنية وعمالقة في 

مجالت �ل�سناعة و�لتكنولوجيا.
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الأبعاد ال�صيا�صية لالإ�صالح
تتمثل �لأبعاد �ل�سيا�سية لالإ�سالح في �ستة محاور رئي�سية:

yy نظام �لإ�سالح  يو��سل  �أن  �ملت�سور  من  �حلكومي:  �لعام  �لتعليم  لنظام  �لتعر�ص  عدم 
�لتعليم �لعام �لعاملي، ولكن مع �ل�سماح بتو�جد �ملد�ر�ص �خلا�سة بحد �أدنى من تدخل 
�حلكومة يف �إد�رتها. وعلى تلك �ملد�ر�ص �أن جتتاز �ختبار �سوق �لتعليم ممثاًل يف ر�ساء 
�ملد�ر�ص  خلريجي  �لتوظيف  و�إمكانية  �خلا�سة،  �لبتد�ئية  �ملد�ر�ص  عن  �لأمور  �أولياء 

�حلرفية ومعاهد �لتعليم �لعايل.

yy أ�سا�سي� ب�سكل  �لقدر�ت  على  �خلا�ص  �لقطاع  يركز  بالوظيفة:  �ل�سهادة  ربط  عدم 
�لوظائف  �لتدريجي يف حجم  �لدر��سية، ومع �لنخفا�ص  �ل�سهادة  ولي�ص فقط على 
�لعامة �لتي كانت ُتكفل للخريجني، فقد ُخ�س�ست هذه �ملرحلة من �أجل �لإ�سالح 
�لأكرث �أهمية وهو �لف�سل بني �ل�سهادة �لدر��سية و�لتوظيف، ويف حالة وجود خماوف 
معينة يف بع�ص �ملهن )مثل �لطب(، ُي�سمح هنا للمهنة ذ�تها باأن تنظم منح �ل�سهاد�ت 
�ملهنية �لتي يدخل بها �خلريجون �إىل �سوق �لعمل، ويعد ذلك من �لإجر�ء�ت �لروتينية 
�ملتبعة يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية حيث ياأتي دور جمل�ص �ل�سهاد�ت �لطبية ونقابة 
�ملحامني بعد �لتخرج �لر�سمي من مد�ر�ص �لطب و�لقانون باجلامعات، حتى بالن�سبة 
خلريجي �أف�سل �جلامعات هناك. ومثل هذ� �لإجر�ء مينح �جلمعيات �ملهنية �لقدرة على 

�أن ت�سبح من �لأع�ساء �لفاعلني �مل�ساركني يف عملية �لإ�سالح.

yy م�ساركة �أولياء �لأمور: لي�ص هناك �أي فئة تهتم مبا�رسة بتعليم �لأطفال �أكرث مما يهتم بذلك
�أف�سل باملد�ر�ص  لتعليم  �أولياء �لأمور �سماًنا  �أمورهم، وهذ� ما يجعل م�ساركة  �أولياء 
��ستحد�ث  فاإن  لذلك؛  �لتعليمي(،  باملحتوى  تتعلق  �لتي  �لعار�سة  �مل�سكالت  )رغم 
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جمعيات لأولياء �لأمور- �ملدر�سني )PTAs( كاإجر�ء �أ�سا�سي لعملية �لإ�سالح �سوف 
ا يف بناء قاعدة جماهريية �سيا�سية لربنامج �لإ�سالح. ي�ساعد �أي�سً

yy ،م�ساركة �لقطاع �خلا�ص: وذلك يف جمال �لتدريب �ملهني و�لتعليم �لعايل بوجه خا�ص
فاإن �لدعم �لذي تقدمه تلك �جلهات ملر�كز �لتمّيز يف �سعيها �إىل تطوير بر�مج �لبحوث 
�ل�سناعة و�حلكومة و�لقطاع  �لتد�خل بني  و�لتنمية )R&D( �سوف ي�سمن حدوث 

�خلا�ص يف م�ستهل بر�مج �لإ�سالح.

yy يعد ذلك من �لبنود :)ICTs( لربط بني �لتقنيات �جلديدة يف جمال �ملعلومات و�لت�سالت�
ا �أهمية خا�سة  �ملثرية لالهتمام عند عر�ص مفرد�ت �لإ�سالح على �جلمهور، كما ميثل �أي�سً
فيما يتعلق بتحقق �لفائدة على �ملدى �لأطول للتعليم �لوطني و�لبحوث. �إن �لقرت�حات �لتي 
�ساأعر�سها لحًقا ب�ساأن �ملكتبات �لرقمية م�ستقباًل هي �قرت�حات �رسورية �إذ� ما كنا ن�سعى 
�إىل مو�كبة �لتطور �ملتز�يد يف جمالت �لبحوث و�لتنمية )S&T( على �مل�ستوى �لعاملي، و�إىل 

�خلروج من د�ئرة �لتخلف �ملعريف �لذي ن�سهده �لآن.

yy خلق مناخ وطني لثقافة �لعلم: من �ل�رسوري �أن ت�سبح منطقية �لعلم ولغته مقبولتني
�لإحباط  �أ�سبح  لقد  و�لتقدم،  للتحول  هامة  �أدو�ت  بو�سفهما  و��سع  نطاق  على 
�ل�سيا�سي و�لإعالمي �ملتز�يد �لذي ن�سهده �ليوم عائًقا �أمام �جلهود �لوطنية �لتي ترمي 
�إىل حتول نظام �لتعليم و�لتدريب، يف حني �أنه من �لو�جب علينا �لهتمام بالإجر�ء�ت 
�لفاعلة بدًل من �لتباري بال�سعار�ت، ولي�ص لذلك �أية عالقة بالدين، فقد �أكدت جتربة 
ماليزيا - على �سبيل �ملثال - �أنه با�ستطاعة �لدولة �لإ�سالمية  �أن تنه�ص بالعلم و�أن تعزز 

�لقيم �لعلمية كجزء �أ�سا�سي من �لهوية �لإ�سالمية.
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ختاًما
�إن �إ�سالح نظام �لتعليم و�لتدريب )ETS( هو �أمر �سعب ولكنه حتمي، وينبغي �أن يحتل 
مركز �ل�سد�رة في قائمة �لأولويات لأي من جهود �لإ�سالح �لجادة على �لمدى �لطويل في 
�لعالم نجاًحا مثل  بلد�ن  �أكثر  �لتغيير حتى في  �أهمية  ننكر هنا  �أن  بلد كانت، ول يمكن  �أي 
هي  بال�سرورة  لي�ست  �أنها  �إلَّ  وقتها،  في  ناجحة  كانت  مهما  �لما�سي  �سيا�سات  �إن  كوريا. 
�لأن�سب لمو�جهة تحديات �لم�ستقبل. و�نطالًقا من ثورة �لعلوم و�لتكنولوجيا وما �سهدته من 
تقدم جاد ومتو��سل، فاإن �لعالم �آخذ في �لتغير �لآن �أمام �أعيننا جميًعا. من منا كان با�ستطاعته 
�لتنبوؤ باأهمية وتاأثير �لإنترنت منذ ع�سرين عاًما؟ ومن منا كان با�ستطاعته �لتنبوؤ باأهمية مو�قع 
نوؤجل،  �أو  ن�سّوف  لأن  هنا  مجال  �إنه ل  �أعو�م؟  منذ خم�سة  ومكانتها  �لجتماعي  �لتو��سل 
بل ينبغي �أن نبد�أ �لآن في �إ�سالح �لتعليم. �إن �لتحديات �لتي نو�جهها �ليوم و�لتحديات �لتي 
�إن  �لعالم، حيث  ي�سهده  �لذي  �ل�سريع  �لتغير  هذ�  فر�سها  تحديات  هي  م�ستقباًل  �سنو�جهها 

�لثابت �لوحيد فيها هو �لتغيير، و�لحقيقة �لوحيدة لها هي ت�سارع معدل �لتغيير.





م�سر ل تعي�ص بمعزل عن باقي �أجز�ء �لعالم، فنحن ن�سهد �لآن �لتحولت �لتي تكت�سح 
)ICT( عن  و�لت�سالت  �لمعلومات  تكنولوجيا  ثورة  �أ�سفرت  �أن  بعد  نف�سها  �لمعرفة  عالم 
ثورة عالمية ثالثة عظمى بعد �لثور�ت �لزر�عية و�ل�سناعية، وهذ� ما �أ�سميته بـ »ثورة �لمعرفة 
�آخر  �أ�سا�سية، وقمُت في مو�سع  ب�سبع ركائز  �لثورة  �لجديدة«، وقد حددُت خ�سائ�ص هذه 
بمعالجة هذ� �لمو�سوع على نحو مف�سل، و��سمحو� لي هنا باأن �أ�سف باخت�سار تلك �لركائز 

�ل�سبعة.

اأوًل: الت�صنيف، والحياة، والتنظيم
�أو على مخطوطات  �لبردي  لفافات ورق  �آنذ�ك على  �لزمن، �سو�ًء كنا نكتب  منذ بدء 
ننتجها يدويًّا في �سكل ن�سخ مخطوطة �أو مطبوعة، كان جمع �لمعارف و�لمعلومات يعتمد 
على هياكل م�سنفة تو�سع فيها �لوحد�ت، كل بجو�ر �لأخرى في �سورة قو�لب من �لقرميد 
�إلى تر�كم �لمعرفة وبناء  في جد�ر ذي هيكل بارز. وقد �أدى تجاور تلك �لأعمال �لم�سنفة 

�سرح �سخم منها بو�سع قطعة فوق قطعة، �أو قالب فوق قالب، �أو حجر فوق �آخر.

الثاين الف�صل 

الركائز ال�صبعة

لثورة المعرفة الجديدة
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و�إلى جانب ذلك، كانت كل قطعة خامدة وهامدة، و�أعني بذلك �أنه بمجرد �أن يتم ن�سر 
هذه �لقطعة فاإنها تبقى على �لحال �لذي كانت عليه �إلى �أن تظهر منها طبعة ثانية، فاإذ� كان 
لدى كل منا ن�سخ من نف�ص �لكتاب، وقام كل منا بفتح �سفحة 157 على �سبيل �لمثال ف�سوف 
�أمر ل يتغير �سو�ًء كنا ن�سعى ور�ء �قتناء �لكتاب فور  يجد نف�ص �ل�سيء في تلك �لن�سخ، وهو 

�سدوره �أو بعد عقود من �لزمن.

بمثابة  �ل�سبكة  �سفحة  �أ�سبحت  حيث  �لإنترنت،  خالل  من  �لآن  كله  ذلك  تغير  وقد 
وحدة للت�سنيف، و�أ�سبحت �لمادة �لمن�سورة على تلك �ل�سفحة مادة حية خالًفا للمادة �لتي 
يتم ن�سرها ب�سكل تقليدي. و�إذ� ما طالعنا �ليوم �إحدى �سفحات �ل�سبكة ثم تمت �لمطالعة مرة 
�أخرى بعد �ساعات قليلة ف�سوف نجد �أن هناك تغيًر� قد حدث، على �عتبار �أنه يتم ب�سكل د�ئم 

وثابت تحديث تلك �لمادة قيد �لمطالعة.

وف�ساًل عن ذلك، فاإننا كلما تحركنا �إلى ما ور�ء هياكل �ل�سبكة �لمتاحة حاليًّا  و�سوًل 
و�لمفاهيم  �لعالقات  عن  �لبحث  هنا  يمكننا  فاإنه  �لم�سادر،  متنوعة  �لمتطورة  �ل�سبكة  �إلى 
ولي�ص مجرد �لمو�سوعات �لم�ستهدفة، ومن ثم ي�سبح �لهيكل �لتنظيمي للمعلومات و�أ�سلوب 
عر�سها و�حًد� من �لأن�سجة �لحية �لكبرى �لناب�سة بالحياة و�لتي تنطوي على مفاهيم و�أفكار 
من  جديدة  �أنماط  �إلى  بالتالي  وتحتاج  �لأُ�سية،  �لد�لة  قيا�سات  وفق  وتتعاظم  تنمو  وحقائق 
�لتفكير بها و�لتفاعل معها. �إن ذلك �سوف ي�سفر ب�سكل تلقائي عن �أنماط جديدة من �لتفكير 
يتدفق  و�إنما كنهر  باأنها كالقو�لب في جد�ر  ت�سنف  تعد  لم  و�لثقافة، وهي مقومات  و�لعلم 

ب�سهولة و�ن�سيابية.

�أتاحها  �لتي  �لجتماعية  �لرو�بط  مظاهر  ا  �أي�سً بالعتبار  ياأخذ  �أن  �أحد  حاول  ما  و�إذ� 
�لإنترنت �ليوم، فاإنه يمكن �أن نت�سور �لآن ما �أ�سماه بع�ص �لمتخ�س�سين بـ »�ل�سبكة �لجامعة« 
�ل�سوؤ�ل هنا هو: هل  �لمعرفي و�لجتماعي، ويبقى  �لتو��سل  تميزها درجات عالية من  �لتي 

ت�ستطيع تلك �ل�سبكة �لجامعة �أن تتنباأ بحدوث �لتو��سل في �لمجال �لعقلي و�لإدر�كي؟
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ثانيًا: ال�صورة والن�س
على مر �لتاريخ، كان �لن�ص يمثل �لو�سيلة �لرئي�سية لنقل �لمعلومات و�لمعارف، حيث 
با�ستطاعة كل فرد من  �ل�سور ون�سخها، وقد تغير ذلك �لآن و�أ�سبح  �إنتاج  كان من �ل�سعب 
خالل �لثورة �لرقمية �أن يقوم بت�سجيل �ل�سور بكل من �أ�سكالها �ل�ساكنة و�لمرئية، كما �أ�سبحت 

�لر�سوم �أو �لخطوط �لبيانية �لمتولدة عن �أجهزة �لحا�سب �لآلي متاحة �لآن لدى كلٍّ منا.

وي�ستطيع عقل �لإن�سان �أن يعالج �لمعلومات �لمرئية ب�سرعة هائلة، حيث يمكنه �لتقاط 
�لمعلومات و�لتفا�سيل ومعالجتها في جزء من �لثانية. لذلك فهناك بع�ص من �ل�سمات �لجديدة 
لثورة �لمعرفة �لر�هنة، وهذه تبدو و�سيكة وقريبة �لحدوث. من هذه �ل�سمات �لعتماد بدرجة 
�أكبر على �ل�سور - �إلى جانب �لن�سو�ص - في تو�سيل �لمعلومات و�لمعارف، هذ� �إلى جانب 
�لأ�سكال �لمتغيرة لأجهزة �لتخزين و�ل�سترجاع نتيجة لتحولنا من د�ئرة �لكتب و�لمجالت 
ا �إلى �لعرو�ص �لفعلية  �لمعتمدة على �لن�ص �إلى �لعرو�ص �لرقمية لل�سور �ل�ساكنة و�لمرئية، و�أي�سً
ا �سمة من �سمات ذلك �لعالم  و�لخطية �لمج�سمة �أو ثالثية �لأبعاد. و�سوف ت�سبح �لتفاعلية �أي�سً
�لو�قعي �لجديد �لمعتمد في معلوماته على �ل�سور. و�ل�سوؤ�ل مرة �أخرى هو: ماذ� يعني ذلك 
في �سياق �لحديث عن وظائف �لعر�ص و�لبحث و�ل�سترجاع و�لتفاعل بين �لباحث و�لمادة 

في �لم�ستقبل؟

ثالثًا: الإن�صان والآلة
با�ستثناء �لريا�سيات �لبحتة وبع�ص جو�نب علم �لفل�سفة، فاإنه لم يعد ممكًنا لأي �سخ�ص 
ع �لمعلومات في �أي مجال، و�أن ُي�سيف �لقليل �إليها وينقل  �أن يبحث ويجد وي�سترجع ويطوِّ
��ستخد�مها كعامل و�سيط. وحتى في  �أو  �لمعلومات دون م�ساعدة �لآلة  به تلك  �أ�سهمت  ما 
�لبحث  ينبغي  �لتي  �لمو�د  كبيًر� من  ا  فاإن هناك كمًّ و�لعلوم �لجتماعية،  �لأدبي  �لنقد  مجال 
فيها، وهذ� �لبحث لم يعد من �لممكن �أد�وؤه يدويًّا. �إن مثل هذ� �لأمر ل يمكن �لقول باأنه جيد 

�أو �سيئ، و�إنما هو في �لحقيقة �أمر و�قع.
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ومفهوم   )AI( �ل�سطناعي  �لذكاء  مجال  في  مناق�سات  �إلى  �لمو�سوع  هذ�  ينقلنا  وقد 
�لوعي و�لإدر�ك. و�أيًّا كانت جدوى مثل هذ� �لنقا�ص وفروعه �لمت�سعبة، �إلَّ �أنه من �لو��سح 
�أن هناك تغيير�ت ملحوظة في مجال �لمكتبات و�لإنترنت، ونذكر هنا - على �سبيل �لمثال - 
نظام �لمكتبة �لرقمية �لعالمية، حيث ي�سمح هذ� �لنظام لأي �سخ�ص باأن يربط �لمو�د �لمرئية 
�إطار و�حد كامل وغير  �لبع�ص �سمن  بع�سها  و�ل�سور و�لن�سو�ص و�لأحد�ث و�لخر�ئط مع 
�أ، و�أن يبحث بطرق كثيرة ومختلفة )طرق تعتمد على �لوقت �أو �لجغر�فيا �أو �لمقالت  مجزَّ
�ل�سغيرة �أو على مجموعة عنقودية من �لكلمات �أو حتى كلمة و�حدة(، و�أن يت�سفح �لمادة 

ا ويجد ما يريده من خالل مادة رقمية يح�سل عليها من كافة بلد�ن �لعالم. �أي�سً

رابًعا: التعقد والت�صو�س
�لجتماعية  فالتعامالت  ملحوظة،  بدرجة  معقد  عالم  هو  فيه  نعي�ص  �لذي  �لعالم  �إن 
و�لقت�سادية باتت �سعبة ومعقدة، ب�سكل متز�يد بعد �أن �أ�سبحت هناك باليين من �لدولر�ت 
�أو  �لآلي  �لحا�سب  فاأرة  على  �لنقر  ي�سبه  بما  �ل�سوء  ب�سرعة  �لكوكب  هذ�  مد�ر  على  تتحرك 
من  يجعل  مما  �لمتر�بطة،  �لتعامالت  من  هائلة  �سبكة  ا  �أي�سً وهناك  �لإلكترونات.  �رتحال 
و�لتد�بير  �لإجر�ء�ت  من  �أية مجموعة  على  تترتب  �لتي  �لمتالحقة  بالتاأثير�ت  �لتنبوؤ  �ل�سعب 

ومدى �رتباطها بتاأثير�ت �أخرى.

ا �أكثر تعقيًد�، كما �أن �لنظم �لبيئية  �إن مدننا لم ت�سبح فقط �أكثر �ت�ساًعا بل �أ�سبحت �أي�سً
للنظم  بالن�سبة  �لحال  و�لتعقيد، وكذ�  �ل�سعوبة  غاية  في  �لآن  بل هي  مبهجة وجذ�بة  تعد  لم 

�لبيولوجية.

من  حاليًّا  تت�سكل  �لمعقدة  �لنظم  �أن  بمعنى  و�لتعقيد،  بال�سعوبة  �لآن  و�قعنا  ويت�سم 
� �لتنبوؤ بها  حلقات من �لمدخالت و�لمخرجات غير �لخطية وغير �لم�سطردة �لتي ي�سعب جدًّ
و�لوقوف عليها. وقد ثبت هنا �أن كثيًر� من �لنماذج �لتي تم �إعد�دها وفق �لعمليات �لح�سابية 

�لب�سيطة وقيا�سات �لتناظر �لوظيفي هي نماذج غير كافية وغير مجدية.
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خام�ًصا: الحو�صبة والبحوث
�إلى �أجهزة �لحا�سب �لآلي حتى �لآن وكاأنها �متد�د للماكينات �لح�سابية  ما يز�ل ُينظر 
لعلماء  كان  وقد  قيا�سية،  ب�سرعات  �سامتة  ح�سابية  عمليات  �إجــر�ء  بها  يتم  �لتي  �لكبرى 
ومهند�سي �أجهزة �لحا�سب �لآلي �لف�سل في جعل حياة �لمبدعين و�لباحثين �أقل عناًء، ذلك 
لأنها - بال �سك - �أدو�ت مذهلة �ساأنها في ذلك �ساأن جميع �لأدو�ت �لأخرى. لقد �أ�سبحت 
ا للنموذج �لبحثي �لجديد، وهذ� ما �سوف  مفاهيم وتقنيات �لحو�سبة ت�سّكل �ليوم جزًء� �أ�سا�سيًّ
ن�سيج  وهو  و�حد  ن�سيج  �سمن  تندرج  ونظرياتها  و�أدو�تها  �لحا�سوبية  �لعلوم  مفاهيم  يجعل 

�لعلم و�لممار�سة �لعلمية.

وعند �لنظر �إلى �إد�رة �لبيانات، فاإن �لبيانات قد ت�سبح بمثابة معلومات �إذ� ما تم تنظيمها 
م�ستوى  �إلى  بذلك  ترقى  فاإنها  و�لتف�سير  لل�سرح  �لمعلومات  خ�سعت  ما  و�إذ�  وتن�سيقها، 
�لمعرفة، وفي حال �أن تقترن �لمعلومات بالأفكار و�لروؤى و�لخبرة، فاإنها تقود بدورها �إلى 

�لحكمة، ولكن هذه ق�سية �أخرى.

وفيما ور�ء مدى ونطاق جمع �لبيانات، فاإننا نبحث عن رو�بط بين مجموعات �لبيانات 
�لتي تم جمعها، ويعد ذلك من �لم�سكالت �لهامة �لتي تنطوي على م�سائل نوعية مختلفة، 
وهنا ياأتي دور علم �لحا�سوب �لذي �أنجزت من خالله �أعمال كثيرة لمعالجة تلك �لفئة من 

�لم�سكالت.

�صاد�ًصا: التقارب والتحول
تتقارب �لمجالت �لمختلفة وتتد�خل مع بع�سها على نحو متدرج، وللدللة على ذلك 
في �أب�سط �ل�سور نذكر هنا علوم �لكيمياء و�لبيولوجيا �لتي كانت في وقت ما علوًما م�ستقلة 
ومنف�سلة ثم �أ�سبحت مندمجة في علم و�حد وهو �لكيمياء �لبيولوجية �أو �لكيمياء �لحيوية. �إن 
مثل تلك �للحظات �لتي حدث فيها هذ� �لتقارب وتولدت فيها علوم وروؤى جديدة هي في 
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�لو�قع لحظات خ�سبة ومثمرة في رحلة ن�سوء �لمعرفة وتطور �لتقنيات �لتي نعي�سها �لآن. وقد 
ا تقارًبا بين ثالثة ميادين مًعا في قالب و�حد مع ميالد ما ي�سمى بـ BINT، �أي  ن�سهد �ليوم �أي�سً

�لتكنولوجيا �لحيوية/ �لمعلوماتية/ �لنانوية )ج�سيمات دقيقة بحجم �لنانو(.

 ”NSF“ وفي �لوقت ذ�ته، فاإننا بحاجة �إلى ��ستحد�ث ما �أ�سمته موؤ�س�سة �لعلوم �لوطنية
بـ »�لبحث �لتحولي«، �أي �لبحث �لقادر على تغيير نماذج بع�ص ميادين ومجالت �لمعرفة 
مثل �لبيولوجيا �لتخليقية وكيمياء �لـ »فمتو«. ولمثل هذ� �لبحث قيمة بالغة، حيث يمكن به 
علوم  مجالت  كافة  في  يدخل  �لذي   DNA �لنووي  �لحام�ص  و�آلية  هيكل  عن  نك�سف  �أن 
�لجينوم �لور�ثي )Genomics( و�لبروتينات �لور�ثية )Proteomics( وكيمياء �لنو�تج �لأي�سية 

.)Metabolomics(

و�ل�سوؤ�ل �لذي يطرح نف�سه �أمامنا �لآن هو: هل �ستبقى تلك �لتطور�ت وليدة �لم�سادفة، 
تلك  تطوير  �تجاه  في  منتظم  ب�سكل  تدفع  �سوف  بو�سعها  قمنا  �لتي  �لبحثية  �لنماذج  �أن  �أم 

�لمجالت �لمتقاربة و�لروؤى �لتحولية؟ في �عتقادي �أننا ب�سدد �ل�سير في �لتجاه �لأخير.

�صابًعا: تعدد القواعد ال�صلوكية وال�صيا�صات
هناك قيمة حقيقية تكمن في تقاطع �ل�سلوكيات وتد�خلها، وعلى نحو متز�يد نالحظ 
»�سو�مع«  �أن  �لفعلية  �لحياتية  �لم�سكالت  معالجة  وعند  �لأكاديمية،  �لهيئات  من  كل  في 
�ل�سلوكيات �لقديمة هي و�سيلة غير منتجة �إذ� ما تم توظيفها ب�سكل منفرد، في حين يتم �لآن 
�أد�ء �لكثير من �لأعمال �لمثيرة لالهتمام فيما بين تلك �ل�سلوكيات �لمتقاطعة �أو �لتي تن�ساأ بينها 

فجو�ت �أو فر�غات.

�لفقر  مثل  �لفعلية،  حياتنا  في  نعي�سها  �لتي  م�سكالتنا  �أن  متز�يد  نحو  على  ندرك  �إننا 
�إلى  وتحتاج  و�لجو�نب  �لأبعاد  ومتعددة  معقدة  م�سكالت  �لبيئة، هي جميًعا  �أو  �لجن�ص  �أو 
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�أ�سلوب خا�ص من �أجل تنظيم كافة �لمدخالت �ل�سلوكية �لمختلفة، ومثلما نقول باأن �لتنوع 
ا على �لت�سارك في �لمعرفة عبر �ل�سلوكيات �لمختلفة. هو م�سدر لالإثر�ء فاإن ذلك ي�سري �أي�سً

�إن طبيعة �لتحدي ومجالته وتعقيد�ته تتطلب �أن يكون لدى �لكثير من �لنا�ص معارف 
متعددة  �سلوكيات  عبر  �لعمل  �أد�ء  عند  و�لفعالية  �لكفاءة  م�ستوى  لتح�سين  تفاعلية  وخبر�ت 

ا �سمن مجال جديد لل�سلوكيات �لمتبادلة. و�أي�سً

ختاًما
�إن هذه �لثورة �لالفتة وغير �لعادية في مجال �لمعرفة �سوف ل تدع �أية موؤ�س�سة �إل وتوؤثر 
�لم�سروعات  تدعم  �لتي  �لموؤ�س�سات  ا  و�أي�سً و�لتنمية،  و�لبحوث  �لتعليم  فموؤ�س�سات  فيها. 
�لثقافية �لوطنية من متاحف �إلى مكتبات �إلى دور �لمحفوظات �سوف تتاأثر جميعها وب�سكل 
�إلى  ي�سعى  من  كل  وعلى  �ليوم.  �لعالم  يعي�سه  �لذي  �لم�سبوق  غير  �لتحول  هذ�  من  جذري 
�لعي�ص في نجاح و�زدهار وتقدم �أن يو�كب هذ� �لتغير ل �أن يقف معادًيا له. وعلينا نحن في 
م�سر �أن نكون في طليعة �أولئك �لذين يدركون طبيعة هذ� �لتحدي ويبذلون ق�سارى جهدهم 
في �لتغلب عليه، ذلك لأن لدينا كل �سيء متاح للك�سب، ولي�ص هناك ما نخ�سره �سوى تدني 

نظام �لتعليم و�لتدريب �لحالي.





تقوم  �لتي  �لموؤ�س�سات  وهي  و�لتعلُّم،  �لتعليم  موؤ�س�سات  تركيبة  تتغير  �سوف  بالتاأكيد 
باإعد�د �لأجيال �لقادمة من �لب�سر ونقل �لمعرفة عبر �لأجيال، �إن تلك �لموؤ�س�سات لن ت�ستمر 
ر فح�سب، بل �سوف تتحول �إلى �سيء ل يتخيله �أولئك �لذين يتخذون من مدر�سة  في �لتطوُّ
تتغير  و�سوف  �لجامعية.  تجربتهم  مع  بوجد�نهم  يعي�سون  �لذين  �أولئك  �أو  نموذًجا،  �لأم�ص 
ا �لمختبر�ت �لعامة و�لخا�سة ومعاهد �لبحوث، تلك �لموؤ�س�سات �لتي ت�ساعد في �إنتاج  �أي�سً
و��ستيعاب وت�سنيف �لمعرفة �لحالية و��ستحد�ث معارف جديدة. ومع ذلك، �ساأقول هنا ب�سع 
كلمات حول �لتاأثير�ت �لمحتملة �لأكثر و�سوًحا من �لركائز �ل�سبعة لثورة �لمعرفة �لجديدة 

في �لمد�ر�ص و�لجامعات، مع �لإ�سارة �ل�سريعة �إلى وحد�ت �لبحوث.

�أعتقد �أننا بحاجة �إلى تفكير �أكثر جر�أة و�أن نحلم باإعادة �ختر�ع �لتعليم على نحو كامل. 
�إن �لنموذج �لقديم للتقدم �لخطي �ل�سارم خالل �ثني ع�سر عاًما من �لدر��سة، تليها �أربع �سنو�ت 
في �لجامعة يح�سل بعدها �لفرد على �لدرجة �لتي توؤهله للدخول في �لقوة �لعاملة لممار�سة 
تماًما،  باليًة  ت�سبح  �سوف  �لتي  �لنماذج  من  هو  يتقاعد،  ثم  عاًما  �أربعين  لمدة  �لمهن  بع�ص 
�قت�سادية،  بمثابة �سرورة  �سيكون  بل  �سعار؛  من مجرد  �أكثر  �لم�ستمر  �لتعلُّم  ي�سبح  و�سوف 
ا مهار�ت جديدة، وفي هذ� �لعالم �لذي تتز�يد فيه �لمناف�سة �سوف  و�سوف يتطلب �ل�سوق �أي�سً

ُتجبر �ل�سركات على �لتنمية �لم�ستمرة لمهار�ت قوة �لعمل �لخا�سة بهم.

الثالث الف�صل 

اإعادة اختراع التعليم

)التعليم الأ�صا�صي(
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ح �أن يتغير �لتعليم بدرجة كبيرة في �لعقود �لقادمة، وذلك من حيث �لمحتوى،  ومن �لمرجَّ
و�لم�ساركين، و�لطرق، و�لتنظيم �لموؤ�س�سي، ولنناق�ص هذه �لأمور فيما يلي بالترتيب.

فيما يتعلق بالمحتوى
�لأ�سا�سية،  �لمهار�ت  على  به  للتاأكيد  تنقيح  �إلى  �لدر��سية  و�لمناهج  �لمقرر�ت  تحتاج 
ليتمكنو�  تدريًبا  �أف�سل  �لمعلمون  ي�سبح  �أن  �لتعلُّم. ويجب  كيفية  �لم�سكالت ومعرفة  وحل 
ا على  بذلك من ت�سجيع �لأطفال وحثهم على تحقيق فرحة �لكت�ساف، وليكونو� قادرين �أي�سً

�ل�ستفادة من طرق �لتدري�ص �لتي تتيح لكل فرد �لفر�سة لأن يتغير وفًقا لوتيرته �لخا�سة.

و�سوف ي�سهد �لنظام �لتعليمي في �لم�ستقبل تدفًقا في �لمحتوى، �أكثر مما نتخيله �ليوم، 
يتعلمون، وبعد  �أن عرفو� كيف  بعد  تعليمهم �لأ�سا�سي  ا من د�ئرة  �أي�سً �لنا�ص  و�سوف يخرج 
�أن ح�سلو� على بنية تحتية �أ�سا�سية من �لمهار�ت �لأ�سا�سية، بما في ذلك مهار�ت �لتعامل مع 
عن  �لأ�سا�سية  �لمهار�ت  هذه  ��ستكمال  و�سيتم  �لمجتمع.  في  �لعمل  على  و�لقدرة  �لآخرين 
طريق مجموعة و��سعة من �لعرو�ص في كل مجموعة يمكن ت�سورها من �لوحد�ت �لتقليدية 
�لور�ثي  �لجينوم  �إلىعلم  �لفني وو�سوًل  �لتعبير  بدًء� من  �لجو�نب  �لتي تغطي كافة  و�لنمطية 
ق �لمو�سيقى و�سوًل �إلى �لريا�سيات. و�سوف تتيح مرونة هذه �لمجموعات  �لمتقدم، ومن تذوُّ

� طو�ل حياتهم. �لفر�سة للنا�ص لأن يتعلمو� تعليًما م�ستمرًّ

و�سوف تبرز مجالت جديدة للتعلم لتعك�ص �أهم �لكت�سافات في �لمجالت �لم�ستركة 
علم  مثل  تماًما،  جديدة  مجالت  بالفعل  �لآن  ظهرت  وقد  �لموجودة.  �لتخ�س�سات  بين 
�لعلوم  ور�ء  وفيما   ،)Proteomics( �لور�ثية  و�لبروتينات   )Genomics( �لور�ثي  �لجينوم 
�إلى  بحاجة  �إننا  �لمختلفة.  للتخ�س�سات  �لم�سترك  �لعمل  �أهمية  ا مدى  �أي�سً �كت�سفنا  �لطبيعية 
ُتحَمل  �أن  �إلى  بحاجة  �إننا  �لطبيعية، كما  �لعلوم  معرفة  �إلى  بالإ�سافة  �لإن�سانية  �لعلوم  حكمة 

روؤى �لعلوم �لجتماعية على �لخيار�ت �لتقنية للهند�سة.
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فيما يتعلق بالم�صاركين
�سيو��سل �لم�ساركون في م�سروعنا �لتعليمي �إ�سر�ك �أولياء �لأمور في �لمنزل و�لمعلمين 
ُتن�سئ  و�سوف  �أنف�سهم.  تطوير  في  �أكبر  دوًر�  يوؤدو�  �أن  �لطالب  على  ولكن  �لمدر�سة،  في 
توؤثر  �لتي  �لأقر�ن  �لإنترنت �سورة جديدة من مجموعة  �سبكة  �لمجتمعات �لفتر��سية على 
على �لنمو �لعقلي و�لعاطفي لالأطفال و�لمر�هقين في �لم�ستقبل. �أقول هذ� و�أنا مدرك تماًما 
�نفتاًحا على ما  �أكثر  �ل�سدد  �أن نكون في هذ�  يتعين علينا  لإيجابيات �لأمر و�سلبياته، وربما 

�سيقوله لنا �أطفالنا.

فيما يتعلق بالطرق
�نح�سرت �أ�ساليب �لتدري�ص طو�ل �ل�سنو�ت �لخم�سين �لما�سية وب�سكل كامل تقريًبا في 
�لمحا�سر�ت، و�لدرو�ص، و�لعمل تحت  فقد كانت  �لدر��سية،  �لف�سول  �لر�سمي في  �لتعليم 
�إ�سر�ف �لمر�قبين تمثل �أ�سا�ًسا للتعليم منذ زمن �سحيق، و�إن كنا بد�أنا بالكاد ن�ستك�سف �لتعلُّم 
ه من خالل �أدو�ت معينة مثل �لتعلُّم عن بعد، و�لجامعة �لمفتوحة، و�لف�سول �لنمطية  �لموجَّ
�لذ�تي، وهناك  �لتعلُّم  �لموجودة في  �لإمكانيات  بالكاد عن �سطح  �لكبار. لقدك�سفنا  لتعليم 
ه، للم�ساعدة بذلك في ثورة �ساملة  مجال للقيام باأكثر من ذلك بكثير في مجال �لتعلُّم �لموجَّ

في �لتعلُّم �لذ�تي.

ومع �عتقادي باأن �لتعليم �لر�سمي �سيظل �أد�ة هامة، ف�سوف يتم �إثر�وؤه و��ستكماله ب�سكل 
ى.  متز�يد بو��سطة كل من �لتعلُّم �لموجه و�لتعلُّم �لذ�تي ومن خالل عرو�ص ل ُتعد ول ُتح�سَ
و�نطالًقا من �لبحث و�لهتمام �ل�سخ�سي، �أقول باأن �لمتعلمين مدى �لحياة �سوف يتر�وحون 
في �لم�ستقبل بين تو�سيع مد�ركهم �أو متابعة �لهو�يات من جهة، وبين �كت�ساب مهار�ت قابلة 

للت�سويق من جهة �أخرى، و�لفر�ص متاحة هنا لكال �لأمرين مًعا.
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فيما يتعلق بالتنظيم الموؤ�ص�صي
�إن �لمد�ر�ص و�لجامعات ل يمكن �أن يحل محلها �أفر�د عاملون على �أجهزة كمبيوتر �أو 
على هو�تف نقالة �أو غير ذلك من �لتقنيات �لأخرى من �لمنزل �أو من �أي مكان �آخر، ذلك 
لأن هذه �لموؤ�س�سات توؤدي ثالث وظائف: وظيفة نقل �لمهار�ت و�لمعارف؛ ووظيفة منح 
لة؛ ووظيفة �لتن�سئة �لجتماعية. و�سوف تتغير �لوظيفتان �لأولى و�لثانية على  �ل�سهاد�ت �لموؤهِّ

غر�ر ما و�سفت للتو، ولكن �ستظل وظيفة �لتن�سئة �لجتماعية قائمة وباقية.

بالن�سبة  �لحال  �سنهم، وكذلك  من  �آخرين  �أطفال  مع  يكونو�  �أن  �إلى  �لأطفال  ويحتاج 
�لتو��سل  كيفية  يتعلمو�  �أن  �إلى  جميًعا  بحاجة  �إنهم  �لن�سوج.  مرحلة  قاربو�  ممن  لل�سباب 
�لإعد�د  توفر  �أن  ت�ستطيع  �لتي  فقط  هي  و�لجامعات  و�لمد�ر�ص  �أقر�نهم،  مع  و�لختالط 
�لعاطفي  �لنمو  �سمات  من  �أ�سا�سية  �سمة  تمثل  �لتي  �لجتماعية  �لتن�سئة  تلك  لمثل  �لمطلوب 

وتكوين مو�طنين فاعلين.

مقترح �صكل نظام التعليم الأ�صا�صي النا�صئ
yy.ما قبل �ملدر�سة
yy.ملدر�سة �لبتد�ئية �إىل �ملدر�سة �لإعد�دية: طرق جديدة للتعليم�
yy.ت�سعة �أعو�م من �لتعليم �لأ�سا�سي �لإلز�مي
yy.ختيار�ت متعددة:�لتدريب �ملهني�
yy.ملد�ر�ص �لثانوية�
yy.لفر�ص �لثانية�
yy.)مد�ر�ص �ملوهوبني )�ملو�سيقى، �لريا�سة، �إلخ

�لمال  لر�أ�ص  �لم�ستقبلي  للت�سكيل  �لمتنوع  �لأ�سا�ص  هذ�  تجاهل  عدم  �ل�سروري  ومن 
�لب�سري ل�سالح هياكل �لتعليم �لعالي �لأكثر بريًقا.



 - عديدة  لأ�سباب   - �إنها  بل  �لعمال،  لتدريب  �إنتاج  خط  مجرد  لي�ست  �لجامعة  �إن 
�لتي  �لوظائف �لأكثر حيوية  �أناق�ص فيما يلي بع�ص  �أي مجتمع. و�سوف  �أ�سا�سية في  موؤ�س�سة 
تقوم بها �لجامعة، و�لتي يجب �أن يتكامل معها تماًما �أي جهد يرمي �إلى �إ�سالح �لتعليم �لعالي 

�لم�سري.

و�صيط التحول
ل �لمر�هقين �إلى ر��سدين، وهي بمثابة �لوعاء �لذي ي�سم  تعتبر �لجامعة مكــاًنا لتحوُّ
�لمو�طنين �لأكثر فعالية، و�لو�سيلة �لأ�سا�سية لالنتقال من جيل �إلى جيل. لقد حدد �لبنك 
�لدولي خم�سة تحولت �أ�سا�سية تحدث بين �سن 12-24 �سنة في معظم �لمجتمعات)2( 
ا في تلك �لتحولت،  باعتبارها �سنو�ت تحظى باأهمية خا�سة. وبما �أن �لجامعة تلعب دوًر� هامًّ
فمن �ل�سروري هنا �أن تتكيف �لجامعة مع �لطريقة �لتي توؤدي بها هذ� �لدور في حياة �سبابنا. 

وهذه �لتحولت �لخم�سة هي:

)2( �نظر: 

World Bank, “Development and the Next Generation”, WDR 2007, Washington DC, 2007. 

الرابع الف�صل 

الجامعة

)بين الأم�س والغد(
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ال�صتمرار في التعلُّم: هل يتم ترك �لتعليم �لمنتظم و�لم�ساركة �لجامعية �أم ل؟ ذلك هو �ل�سوؤ�ل 
�لأكثر �أهمية في حياة �لمر�هقين، و�لذي �ستكون له حتًما تد�عياته و تاأثيره على م�سار حياتهم 

�لمهنية في �لم�ستقبل.

بدء العمل: يحدث في تلك �ل�سنو�ت �لنتقال من طالب معتمد على غيره �إلى م�سارك م�ستقل 
في �لقوة �لعاملة، وعادة ما يكون ذلك قبل �لتعليم �لجامعي �أو بعده. �إن �لطريقة �لتي تتعامل 
بت�سهيله  وتقوم  �لنتقال  هذ�  مع  �لعالي  �لتعليم  نظام  في  �لأخرى  و�لموؤ�س�سات  �لجامعة  بها 

�سوف توؤثر تاأثيًر� كبيًر� على �لقت�ساد وعلى �لمجتمع، ناهيكم عن حياة �ل�سباب �أنف�سهم.

ا�صتحداث نمط حياة �صحي: �إن �لقر�ر�ت �لرئي�سية ب�ساأن �لتدخين، ومحاولة تعاطي �لمخدر�ت، 
�أن  يمكن  �ل�سن  هذه  في  �ل�سباب  تو�جه  �لتي  �لأخرى  و�لخيار�ت  �لجن�ص  تجاه  و�لمو�قف 
ت�سنع كل �لفروق بين فرد و�آخر، ويعتمد ذلك على تبني �أو عدم تبني �أ�سلوب �لحياة �ل�سحي.

بدء تكوين اأ�صرة: يبد�أ تكوين �لأ�سرة مع نهاية تلك �لفئة �لعمرية، وبالتالي يمكن لالتجاهات 
�لتي يكت�سبها �لأفر�د في �لجامعة ونظام �لتعليم �لعالي �أن ت�سنع كل �لفروق بين مجتمع �لأ�سر 
�لتغير  �أن تكوين �لأ�سرة يتجاوز بكثير مجرد  باعتبار  �لأ�سر �لمحطمة،  �لمتما�سكة ومجتمع 

�لديموغر�في.

ممار�صة المواطنة: يت�سكل �لوعي �ل�سيا�سي للجيل �لجديد في تلك �ل�سنو�ت، وعادة ما ين�سم 
�لطلبة �إلى �لأحز�ب �ل�سيا�سية في مرحلة �لجامعة،حيث يبدوؤون هناك في ممار�سة �لت�سويت 
ويتعر�سون لمجموعة و��سعة من �لأفكار و�لمناق�سات، وحيث توؤدي �تجاهاتهم �لم�ستقبلية 
كمو�طنين م�ساركين م�سئولين �أو �أفر�د منف�سلين ل مبالين �إلى �إحد�ث فروق كبيرة في �لتطور 

�لديمقر�طي �لفعال للمجتمع))).

Putnam, Making Democracy Work, Princeton University Press, 1993. :3(   �نظر(
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زيادة  �ساأنها  من  �لتي  �لحكومية  �ل�سيا�سات  تجاه  قلقه  عن  �لدولي  �لبنك  �أعرب  وقد 
فيما  �أنف�سهم  في  لال�ستثمار  و�أ�سرهم  لل�سباب  بيئة  توفير  على  وحث  مبا�سرة،  �ل�ستثمار�ت 
�لتاأثير �لأكبر على �لمدى �لطويل من  بـ »�لقر�ر�ت �لمتعلقة بالمر�حل �لخم�ص ذ�ت  و�سفه 
حيث كيفية �لحتفاظ بر�أ�ص �لمال �لب�سري في و�سع �آمن، ومتطور، ومنت�سر«. ويرى �لبنك 
�لدولي بعد ذلك �أن مثل هذه �ل�سيا�سات يجب �أن يكون لها ثالثة توجهات رئي�سية هي: تو�سيع 
نطاق �لفر�ص، وتعزيز �لقدر�ت، و�إتاحة فر�ص ثانية. وينطبق كل م�سار )�لفر�ص، و�لقدر�ت، 
و�لفر�ص �لثانية( على كل من �لتحولت �لخم�سة، مما يوؤدي �إلى تمهيد �لطريق �أمام �قتر�حات 

�لإ�سالح))).

الجامعة والقت�صاد
تاأثيًر� كبًير� على �لقت�ساد،  �لجامعة  توؤثر بهما  �لتي  �لتقليدية  �لوظائف  �ثنتان من  هناك 

وهما: �لبحث �لعلمي و�ل�سهاد�ت.

�إن �لبحث عن �لحقيقة في �سياق البحث العلمي يت�سمن على نحو متز�يد �ل�سر�كات مع 
للبحوث  �لحكومي  �لتمويل  �إلى  بالإ�سافة  �لخا�ص  �لقطاع  �لربح في  �لقائمة على  �لكيانات 
ذ�ت �لمنفعة �لعامة، مع كل ما ينتج عن هذه �ل�سر�كة �لمو�سعة من مز�يا ومز�لق. وقد �أ�سدرت 
على  للحفاظ  محددة  �إجر�ء�ت  ع�سرة  باتخاذ  يو�سي  تقريًر�  موؤخًر�  �لأمريكية  �لأكاديميات 

تفوق جامعات �لأبحاث �لأمريكية في �ل�سنو�ت �لقادمة)5(.

)4( �لبنك �لدويل يدعو بعد ذلك �إىل »تعبئة �ملو�رد �لقت�سادية و�ل�سيا�سية لتحفيز هذه �لإ�سالحات، يجب على �لبلد�ن 
حل ثالث ق�سايا: حت�سني �لتن�سيق و�لتكامل مع �ل�سيا�سات �لوطنية، �سوت �أقوى، و�ملزيد من �لتقييم«. عالوة على 
�لتقنيات �جلديدة. �لأول  �آخرين هما: هجرة �ل�سباب، وزيادة ��ستخد�م  WDR مو�سوعني   2007 ذلك، تفح�ص 

لي�ص جزًء� من هذ� �ملقال، �أما �لثاين فهو يف �ل�سميم.
)5( موؤمتر �لبحث �لوطني:

Research Universities and the Future of America, The National Academies, Washington DC, 2012.
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وعن �لأمر �لآخر وهو �ل�سهاد�ت، فمن �لمفتر�ص �أن �ل�سهادة �لجامعية ت�سهد باأن �لخريج 
وظيفة  �سريان  ��ستمر�ر  فاإن  و�ليوم،  �لعمل.  �ساحب  �إليها  ي�سعى  معينة  مهار�ت  �كت�سب  قد 
�ل�سهاد�ت تلك يتعر�ص لتحديات كبيرة ب�سبب �لثورة في مجتمع �لمعرفة بطرق توؤكد ب�سكل 
و��سح �أنه من غير �لمنا�سب �لآن �لعتماد على �لنموذج �لقديم �لمتمثل في �ثني ع�سر عاًما 
من �لدر��سة، تليها �أربع �أعو�م من �لجامعة، ثم درجة ت�سمح ل�سخ�ص ما بممار�سة �لمهنة لمدة 
40 �سنة، ثم يتقاعد بعدها. لذلك فاإن �ل�سوؤ�ل �لآن هو: ما هي �لتغيير�ت �لمطلوب �لقيام بها؟

�لتقارب  للتعليم، ومن خالل  �لتقليدية  �لبنية  في  �لجامدة  �لأنماط  تلك  تتغير  �أن  اأوًل: يجب 
و�لتحول فقد�أ�سبحنا جميًعا بحاجة �إلى �أ�سا�ص في تخ�س�ص معين للبناء عليه، غير �أننا مع ذلك 
ا لتعلم �لتفاعل مع �لآخرين في �لتخ�س�سات �لأخرى، وعلى �لجامعات �أن تتكيف  بحاجة �أي�سً

مع مثل ذلك �لتو�سع �لأفقي.

ثانًيا: من �ل�سروري �أن يتم تحديث �لمعرفة و�لمهار�ت على نحو م�ستمر، مع وجود برنامج 
مو�سع لتعليم �لكبار يمثل جزًء� ل يتجز�أ من �لجامعة في �لم�ستقبل ليتيح �لفر�سة للتحولت 
ي�سبح  هنا  ومن  �لتخ�س�سات،  مختلف  في  للمهار�ت  �لمعياري  و�لتحديث  �لمرنة  �لمهنية 

�لتعليم �لم�ستمر �سرورة لكي ت�ستمر �إنتاجية �لعمل في �لزدياد.

القيم
�لحار�ص  باعتبارها  للجامعة  �لفريد  �لدور  وهي  و�أ�سا�سية،  تقليدية  �أخرى  وظيفة  هناك 
على �لقديم، و�لمخترع للجديد، لي�ص فقط من حيث �لتن�سئة �لجتماعية و�ل�سلوك �لمتو�فق 
�لثقافي  �لثقافية وتر�ثنا  �لقيم و�لثقافة. وتوؤدي هويتنا  ا من حيث  �أي�سً ا للمو�طن، بل  �جتماعيًّ
ا في تلك �لمنظومة، فالتاريخ، وعلم �لآثار، و�لدر��سات �لثقافية، تمثل كلها جزًء�  دوًر� مهمًّ
�لقالع  بمثابة  �لجامعات  تبقى  ولكن  تر�ثنا،  على  وبالحفاظ  بما�سينا  �لخا�ص  �لتعليم  من 
جديدة  �إجابات  عن  و�لبحث  و�لموروث،  �لقائم  تحدي  �ل�سباب  فيها  يتعلم  �لتي  �ل�سامخة 
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و�بتكار �لجديد. من هنا ت�سبح �لجامعات بوؤرة لتحدي �لو�سع �لر�هن، ونثر بذور �لبتكار، 
وجمع ثماره ومنتجاته �لتي �ست�سبح تر�ًثا للم�ستقبل. �إن هذه �لعملية �لمزدوجة �لتي تقوم على 
�لمحافظة و�لتجديد وتوثيق �لقديم و�لنفتاح على �لجديد هي و�حدة من �لوظائف �لفريدة 

�لتي توؤديها �لجامعة، و�لتي �ستظل باقية ويتم تو�سيعها في �لم�ستقبل.

كما تدعم �لجامعة تكوين ونقل قيم �لعلم، وت�سمل هذه �لقيم �للتز�م بالحقيقة، وتكريم 
كل م�ساهم، وتعزيز �لخيال و�ل�ستف�سار، وتحدي �لنماذج �لجامدة �لقائمة، وتثمين �لخيال، 
و�ل�ستمر�ر في �لنفتاح على وجهات �لنظر �لمناق�سة، و�لتحكيم في �لنز�عات بالأدلة و�لتفكير 
�لعقالني. �إنها قيم �جتماعية عميقة، ولي�ست مجرد �سلوكيات �سرورية لوجود بحث علمي 
فعال، ولكن يتم �نتهاك هذه �لقيم عن طريق �لمثال �لذي نقدمه للمدر�ص وت�سرفات �لطالب.

عالقتها  في  �لجامعة  تعززها  �أن  يمكن  �لتي  �أهمية  �لأكثر  �لقيمة  كانت  ربما  ولكن 
لممار�سة  �ل�سرورية  �لأولى  �لأ�سا�سية  �لحرية  هي  لأنها  �لتعبير.  حرية  قيمة  هي  بالمجتمع 
�لحقوق �لأخرى، وبممار�سة تلك �لحرية تن�ساأ خ�سائ�ص �جتماعية و�سيا�سية �أخرى. وتتطلب 
�لم�ساءلة و�لتعددية ��ستماع وجهة �لنظر �لمناق�سة و�حتر�م موقف �لأقلية، وهذ� هو �ل�سبب 
في كون حرية �لتعبير هي كل �سيء. وقد كانت �لجامعات -و�ستبقى- هي �لمد�فعة عن تلك 

�لقيم �سد طغيان �لأغلبية وغلبة �لتجاهات و�لآر�ء �لتقليدية.

الجامعة كح�صور مادي
على   )ICT( و�لت�سالت  �لمعلومات  تكنولوجيا  لثورة  �لهائل  �لتاأثير  من  �لرغم  على 
تختفي  �سوف  مادي  ككيان  �لجامعة  �أن  �أعتقد  ل  فاإنني  �لتعلم،  تجربة  جو�نب  من  �لعديد 
�لعالي  �لتعليم  نظام  من  �لأ�سا�سي  �لجزء  فقط  تظل  لن  �لجامعة  �أن  كذلك  و�أعتقد  بب�ساطة، 
بوؤرة  حرمها  و�سيظل  ومدننا،  مجتمعاتنا  في  �لمادي  بالوجود  ا  �أي�سً �ستحتفظ  بل  �لمتغير، 

ا بين �لجامعة و�لمجتمع. للتفاعل، لي�ص فقط د�خل مجتمع �لجامعة، ولكن �أي�سً
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مقرر�ته  كافة   )MIT( للتقنية  ما�سا�سو�ست�ص  معهد  �أتاح  فقد  كثيرة،  ذلك  على  و�لأدلة 
خبرة  على  للح�سول  �لمتقدمين  �ختفاء  عن  ي�سفر  لم  ذلك  ولكن  �لإنترنت،  على  �لدر��سية 
ا للبحث و�لتعلم لي�ص فقط في �لوليات �لمتحدة  MIT �لتعليمية، ول يز�ل MIT مركًز� رئي�سيًّ

�لأمريكية بل في �لعالم كله. وتقدم مكتبة �لإ�سكندرية وجامعة بيت�سبرغ ما يعرف بالمقرر�ت 
�لعليا “Supercourse”، �لذي يحتوي على �أكثر من 170 �ألف محا�سرة مجهزة على برنامج 
و�لتن�سئة  للتعلم  �سليم  موؤ�س�سي  هيكل  عن  ُيغني  ل  هذ�  ولكن   ،PowerPoint باوربوينت 

�لجتماعية، ومن َثم يجب عدم �ل�ستهانة بدور �لجامعة كوجود مادي.

اإدارة الجامعة
و�لأمثلة  تفوقها،  �سمان  في  �لحا�سمة  �لق�سية  هو  لي�ص  للجامعة  �لقانوني  �لمركز  �إن 
على ذلك كثيرة: فمثاًل جامعة كاليفورنيا في بيركلي وجامعة هارفارد ُتظهر�ن كيف يمكن 
لموؤ�س�سة عامة وخا�سة على حدٍّ �سو�ء �أن تمثل موؤ�س�سات متميزة، وفي جميع �لحالت هناك 
مجموعة معينة من �ل�سمات تميز �إد�رة �لجامعات، بما في ذلك درجة �ل�ستقالل �لذ�تي في 

قر�ر�تها، وو�سوح �ل�سعور بالمهمة، و�لمعايير �لُمزمع تحقيقها.

و�ليوم، فاإنه مع �لنجر�ف �لأيديولوجي �لعام في �أجز�ء كثيرة من �لعالم، هناك مفهوم 
��ستحد�ث  �إلى  يحتاج  �لعالي  �لتعليم  باأن  للبع�ص  يوحي  �لذي  �لأمر  �لخا�ص،  �لقطاع  تاأليه 
»نموذج عمل« للحد من �لزيادة في �لتكاليف وتعزيز �لكفاءة. ويذهب �لبع�ص �إلى �أبعد من 
ذلك حيث يقترح ن�سخ نموذج �لأعمال �ل�سناعية لي�سبح �أ�سحاب �لعمل في �لم�ستقبل هم 
�لعمالء؛ ومهار�ت �لطلبة هي �لمنتجات؛ و�لمدر�سون هم �لعاملون؛ و�لإد�رة هم �لمديرون، 

ول �سيء يمكن �أن يكون �أكثر تدميًر� للموؤ�س�سة �لتعليمية مثل �لتفكير على هذ� �لنحو.

�إ�سالح جذري  �إجر�ء  من  بالتاأكيد  ت�ستفيد  �أن  يمكن  �لتعليمية  �لموؤ�س�سة  �أن  وفي حين 
في �لطريقة �لتي توؤدي بها و�جباتها، �إّل �أن ذلك يجب �أن يكون في �سياق زيادة �لتقا�سم مع 
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لحدود  �لأكبر  �لم�سترك  و�ل�ستك�ساف  و�لمجتمع،  �لأمور  �أولياء  م�ساركة  وزيادة  �لطالب، 
�لم�ساركة �لجديدة و�لكبيرة من �لجهات �لجتماعية �لفاعلة في �لموؤ�س�سة �لمجتمعية �لمركزية 
و�لع�سرين.  �لحادي  �لقرن  في  لالأعمال  نموذًجا  باعتبارها  �إليها  ن�سعى  �أن  علينا  يجب  �لتي 
�أن ي�سمل هيكل �سنع �لقر�ر في �لجامعة جميع �لعاملين �لفاعلين على �لم�ستوى  كما ينبغي 
و�لمجتمع،  و�لإد�رة،  و�لكلية،  �لطالب،  وهم:  �لم�سروع،  هذ�  في  ك�سركاء  �لجتماعي 

و�أولياء �لأمور، و�لحكومة، و�لممولين، و�ل�سناعة.

�إن ذلك لن ي�سمن فقط �لو�سول �إلى�لمزيد من �ل�سفافية و�لم�سئولية و�لم�ساءلة، ولكن 
�لمحيطة  و�لبيئة  �لجامعة  بين  �لعالقة  �لقديم حول  �لنقا�ص  في حل  �أي�ًسا  ي�ساعد  �أن  �ساأنه  من 
بها، و�لعمل كذلك على �إ�سر�ك �لفاعلين �لجتماعيين بطريقة تكفل حماية �ل�ستقالل �لذ�تي 

للموؤ�س�سة عن طريق دمجها في �سياق تلك �ل�سر�كة �لمو�سعة.

نم�سي نحو ر�سم  �لغد ونحن  �لرحب لجامعات  �لت�سور  ن�ستوعب هذ�  لذلك، دعونا 
�لإ�سالحات �لتي ينبغي �أن يتبناها نظام �لتعليم �لعالي في م�سر.





1- جزء من نظام التعليم المكت�صف مجدًدا
�أ�سحى �لتحول �لمعرفي وثورة تكنولوجيا �لمعلومات و�لت�سالت )ICT(، من �لركائز 
�ل�سبع للتغير في مفهوم �لتعليم وممار�سته. فقد بات �لتعليم على �لإنترنت حقيقة و�قعة �آخذة 
�لمقبلة من حيث  �لعقود  في  ب�سكل عميق  �لتعليم  يتغير  �أن  �لمرجح  ب�سرعة، ومن  �لنمو  في 

�لمحتوى، و�لم�ساركين، و�لأ�ساليب، و�ل�سياق �لتنظيمي.

 و�سوف يكون هناك تدفق غزير في �لمحتوى يفوق قدرتنا على ت�سوره �ليوم ويغطي 
�ساأن مرونة  و�لنمطية. ومن  �لتقليدية  �لوحد�ت  مت�سورة من  كل مو�سوع في كل مجموعة 
تلك �لمجموعات �أن ت�سمح للنا�ص بالتعلم على نحو م�ستمر طو�ل حياتهم. ول يز�ل يعمل 
�لم�ساركون على �نخر�ط �لآباء بالمنزل و�لمعلمين في �لمدر�سة، غير �أن �لطالب �سوف يوؤدون 
�سبكة  على  �لفتر��سية  �لمجتمعات  تقوم  و�سوف  بنموهم وتطورهم،  يتعلق  فيما  �أكبر  دوًر� 
�لعقلي و�لعاطفي  �لنمو  توؤثر على  �لتي  �لأقر�ن  باإن�ساء نموذج جديد من مجموعة  �لإنترنت 

لدى �أطفال ومر�هقي �لم�ستقبل.

وفيما يتعلق بالأ�ساليب، �سيتم ��ستكمال �لتعليم �لر�سمي في �لف�سول �لدر��سية على نحو 
متز�يد بو��سطة كل من �لتعلم �لموجه و�لتعلم �لذ�تي ومن خالل عرو�ص ل تعد ول تح�سى. 

اخلام�س الف�صل 

الأوجه الع�صرة للتعليم العالي

في القرن الحادي والع�صرين
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ومع وجود �سبكات �فتر��سية للتعلم على �لإنترنت، فلن تتوقف وظيفة �لتن�سئة �لجتماعية من 
ِقبل �لمد�ر�ص و�لجامعات، ذلك لأن حاجة �لأطفال و�ل�سباب �إلى �أن يكونو� مع �لآخرين من 

عمرهم تمثل �سمة �أ�سا�سية للنمو �لعاطفي وتكوين مو�طنين فاعلين.

2- الم�صهد العام المتغير للتعليم العالي
تقدم ثورة تكنولوجيا �لمعلومات و�لت�سالت )ICT( بالفعل �لعديد من �لخيار�ت �لتي تزيد 
 )http://www.khanacademy.org( خان  �أكاديمية  تقدم  وعليه،  �سخ�ص.  �أي  يت�سوره  عما 
ومجموعة  �لتعليمية  �لبر�مج  مع  �لإنترنت  �سبكة  على  �لمو�د  كافة  في  �لــدور�ت  �أنــو�ع  كل 
 �لأدو�ت �لأخرى و�لنظم �لالزمة لدعم كل من �لمعلمين و�لمتعلمين. وتعمل جامعة �ل�سعب 
)http://www.uopeople.org( كجامعة للتعليم �لمجاني على �لإنترنت بهدف �إتاحة �لتعليم 
�لعالي وجعله في متناول �لجميع. كما تقدم مكتبة �لإ�سكندرية بالتعاون مع جامعة بيت�سبرغ 
دورة متقدمة في �لعلوم )http://ssc.bibalex.org(، ت�سم مجموعة من محا�سر�ت تعليمية 
على برنامج �لباوربوينت تزيد عن  170 �ألف محا�سرة ، وهذه يمكنك �ل�ستفادة منها كما 
هي، �أو �أن ت�ستخل�ص من �ل�سر�ئح �لمنف�سلة �لخا�سة بها مادة ت�سكل محا�سرة خا�سة بك. 
وقد عر�ص �لبروفي�سور بجامعة �ستانفورد »�سيبا�ستيان ثرون« لأول مرة على �لإنترنت ن�سخة 
�إليها 160 �ألف  مجانية من ف�سله �لدر��سي »مقدمة في �لذكاء �ل�سطناعي« �سجل للدخول 
�أنحاء �لعالم، كما قام باإن�ساء مركز لالنطالق �أطلق عليه ��سم Udacity من  طالب من جميع 
�أجل متابعة هذ� �لنموذج)6(. وقد �نتقل �آخرون �إلى مجال مقرر�ت �لتعليم �لمفتوح �ل�سخمة 
�نطالق  مركز  �ستانفورد  �أ�ساتذة  من  �آخر�ن  �ثنان  وبد�أ   ،)MOOCs( �لإنترنت  �سبكة  على 
�لكبرى،  �لأبحاث  جامعات  من  عدد  �إليه  �ن�سم  حيث   ،Coursera ��سم  عليه  �أطلقا  جديد 

)6( �نظر:

 “Professor Leaving Stanford for Online Education Startup” by Jeremy Hsu in Innovation News  
Daily, updated 1/25/2012 6:33:58 PM ET.
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وذلك بهدف تقديم مقرر�ت �لتعليم �لمفتوح �ل�سخمة على �سبكة �لإنترنت MOOCs. كما 
بد�أت جامعة هارفارد ومعهد ما�سات�سو�ست�ص للتكنولوجيا ت�سغيل برنامج  edX �لذي ��ستقطب 
على �لفور 370 �ألف طالب في �أول دورة  من دور�ته، مع �أمثلة �أخرى كثيرة في هذ� �ل�سياق. 
وفي �لو�قع فاإن �لتحديات �لتي تو�جه �لنموذج �لتقليدي تت�ساعف يوًما بعد يوم)7(. ولي�ص من 
�لو��سح �إلى �أين �سوف يوؤدي كل هذ�، غير �أن �لم�سهد �لعام للتعليم �لعالي يتغير بوتيرة هائلة، 

وباتت تعددية �لمنهج و�لموؤ�س�سات هي �لقاعدة �لجديدة.

3- الجامعة والمجتمع
�إن �لجامعة هي بوؤرة �لتغيير في �لمجتمع، ومع ��ستمر�ر تحول �لتعليم �إلى حتمية لبد 
منها، فاإني �أتوقع �أن تحظى جامعة �لغد بح�سور كبير في �لبر�مج �لحالية �لخا�سة بتعليم �لكبار، 
بين  �لت�سال  �إلى م�ستوى  ترقى  �لأجيال بدرجة  بين  �لت�سال  ي�ساعد في  �أن  �ساأن ذلك  ومن 
�لأفر�د. و�سوف يكون ذلك – مع �لتو�سع �لكبير في �لتو��سل مع �لمجتمع - جزًء� من جامعة 

�لغد، �لأمر �لذي يوؤدي �إلى تقلي�ص، �إن لم يكن �إلغاء، �لفجوة �لجامعة و�لو�سط �لمحيط بها.

4- الجامعة والقت�صاد
ل�سوق  �ل�سباب  �إعد�د  بدًء� من  �لجامعة  به  تقوم  �لذي  �لمزدوج  �لدور  نعلم  �إننا جميًعا 
�لعمل �لمتغير ب�سرعة �إلى دفع �لبحث و�لبتكار في �لمجتمع. و�ستظل كلتا �لوظيفتين قائمتين، 

و�سوف يكون للجامعات �لبحثية منزلة في غاية �لأهمية في �ل�سنو�ت �لقادمة)8(.

)7( �نظر:

 Laura Pappano, “Suddenly, Millions Have Started Taking U.S. University Classes Online” in 
International Herald Tribune, Monday November 5, 2012, p.15.

�أنتجت �لأكادمييات �لأمريكية موؤخًر� تقريًر� يو�سي بع�رسة �إجر�ء�ت حمددة ينبغي �تخاذها للمحافظة على تفوق   )8(
�جلامعات �لبحثية �لأمريكية، �نظر: جمل�ص �لأبحاث �لوطني، 

Research Universities and the Future of America, The National Academies, Washington DC, 2012.
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5- الوظائف الرئي�صية للجامعة
�سيظل �لبحث و�لتعليم و�ل�سهاد�ت تمثل دوًما �لوظائف �لجوهرية للجامعات، غير �أن 
�إ�سد�ر �ل�سهاد�ت �سوف تتغير ب�سكل كبير، ذلك لأن مو��سلة �لتعليم ورفع م�ستوى  وظيفة 
فاإن  �لقانون. من هنا  لم يكن بحكم  �إن  �لو�قع  �إلز�مية بحكم  �أموًر�  �لمهار�ت �سوف ت�سبح 
�لجامعة لن تعد مجرد مرحلة في حياة كل فرد، بل �ستمثل ح�سوًر� د�ئًما في مجتمعنا �لكبير 

ومجتمعنا �ل�سغير.

6- مناهج الغد
و�إنما  م�ستقل  ب�سكل  فقط  لي�ص  �لإنترنت،  �سبكة  على  متعددة  عرو�ص  هناك  �سيكون 
ا. و�سوف تتيح مقرر�ت  �سوف تنطوي تلك �لعرو�ص على م�ساركين في �لحرم �لجامعي �أي�سً
ا  تخ�س�سً �لأكثر  و�لإ�سد�ر�ت   MOOCs �لإنترنت  �سبكة  على  �ل�سخمة  �لمفتوح  �لتعليم 
ت�سجيل  يجري  حيث  �لمنعك�سة«،  �لدر��سية  »�لف�سول  خالل  من  �لتعليم  فر�سة  ا  �أي�سً منها 
لوجه  وجًها  بالف�سل  �لتالقي  زمن  ُيكر�ص  كما  باأنف�سهم،  �لطالب  وي�ساهدها  �لمحا�سر�ت 

للمعلمين و�لطالب ليعملو� مًعا على حل �لم�سكالت وتح�سين �لمهار�ت.

ومن �لمحتمل �أن يوؤكد �لمنهج على بر�مج مب�سطة ولكنها �أ�سا�سية، وعندئذ يكون هناك 
�لكثير من �لختالف و�لتعر�ص ل�سائر �لتخ�س�سات و�لتركيز على معرفة كيفية �لتعلم، حيث 
�سيكون  �لعمل  �سوق  �إلى  �لدخول  وبعد  ب�سرعة.  �لمحدد  �لمحتوى  يتطور  �أن  �لمرجح  من 
هناك ��ستمر�ر في �لتعليم مدى �لحياة من خالل �لتعليم �لر�سمي �إما على �سبكة �لإنترنت �أو 

ب�سورة �سخ�سية، �أو مزيج من �لثنين مًعا.

7- اإدارة الجامعة في القرن الحادي والع�صرين
تحتاج �لجامعة �إلى �إ�سر�ك �سل�سلة و��سعة من �لم�سئولين �لفاعلين �لجتماعيين ك�سركاء 
في �سنع قر�رها، كما يجب �أن تتفاعل �لجامعة مع هوؤلء �لم�سئولين على �عتبار �أنهم يتاأثرون 
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�أن ت�سمل تلك �لم�ساركة  �أن يوؤثرو� في قر�ر�ت تلك �لموؤ�س�سة. وعلى ذلك، ينبغي  ويمكن 
كالًّ من �لطالب، و�لأ�ساتذة، و�لإد�رة، و�لمجتمع، و�أولياء �لأمور، و�لحكومة، و�لممولين، 

و�ل�سناعة.

8- ما هو نموذج الأعمال في الم�صتقبل؟
�لجامعة  دور  وبين  و�لتدري�ص،  �لبحث  بين  �ل�سحيح  �لتو�زن  توِجد  �أن  �لجامعة  على 
لدى  ب�سعبية  تحظى  �لتي  �لبر�مج  و�سع  تتولى  �أن  �أو  �ل�سناعة،  وبين  للحكومة  كم�ست�سار 
ا �أ�سئلة حول تغيير مالمح �أع�ساء هيئة �لتدري�ص، غير  �لمجتمع �لمدني. و�سوف يثير ذلك �أي�سً
�أن �لحكم �ل�سديد ينبغي �أن ي�سمن عدم �نجر�ف �لجامعة نحو نموذج عمل يهدف �إلى �لربح 

على ح�ساب ر�سالتها �لتعليمية و�لثقافية.

9- القيم والتحديث
تحتاج �لجامعة �إلى ��ستك�ساف حر لأ�ساليب ممار�سة �لبحث و�ل�سعي ور�ء �لمعرفة، وهذ� 
يتطلب تبني بع�ص �لقيم �لتي �أ�سرُت �إليها في مو�سع �آخر با�سم »قيم �لعلم«. �إن �ل�سعي ور�ء 
�لعلم يتطلب حماية �ل�ستك�ساف �لحر، و�لفكر �لحر، وحرية �لتعبير، و�لت�سامح، و�لرغبة في 
تحكيم �لنز�عات على �أ�سا�ص من �لقر�ئن و�لأدلة. تلك هي �لقيم �لمجتمعية �لجديرة بالدفاع 
�أف�سل  �لمجتمع  �أن يكون  �لعلم، ولكن بهدف  �ل�سعي ور�ء  تعزيز  �أجل  لي�ص فقط من  عنها، 

و�أكثر �إن�سانية وله �لقدرة على �لتكيف مع �لتغيير وتبني �لجديد.

وممار�سة  �لمعلم  بمثال  �لقتد�ء  ي�سحذها  للجامعة  �أ�سا�سية  قيم  هي  �لقيم  هذه  كل  �إن 
ا بدور فريد بو�سفها ر�عية للما�سي �لعريق ومبتكرة  �لطالب. ومع ذلك، فالجامعة ت�سطلع �أي�سً
نتعلم  تر�ثنا،كما  نتعلم عن ما�سينا ونحمي  �لقيم و�لثقافة، وفيها  �لجديد من حيث  �لحا�سر 
تحدي �لو�قع �لقائم و�لموروث ون�سعى للبحث عن �إجابات جديدة و�بتكار كل ما هو جديد. 
�لعملية  �أن هذه  للم�ستقبل، كما  تر�ًثا  ت�سبح  �سوف  �لجديدة  و�لبنيات  �لمنتجات  ومثل هذه 
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�لمزدوجة �لتي تقوم على �لمحافظة و�لتجديد، مع  �إثبات وتوثيق �لأ�سالة و�لنفتاح على ما 
هو �أجنبي وجديد، هي عملية تمثل و�حدة من �لوظائف �لفريدة �لتي تقوم بها �لجامعة، و�لتي 

�ستظل باقية ويتم �لتو�سع بها في �لم�ستقبل.

10- البناء في التغيير
�إن ما نفعله �أيًّا كان، ومهما كان �لقدر �لذي نفكر ونخطط به، ف�سوف يطغى �لو�قع علينا 
بتغيير �أكبر مما يمكننا �أن نتوقع، وهذ� ما يوؤكد على �أهمية مو��سلة �لمتابعة و�لرقابة و�لقدرة 

على �إحد�ث �لتغيير �سريًعا.

وعلى ذلك، فاإن نظام �لتعليم �لعالي في �لغد �سيكون مختلًفا جذريًّا عما عرفناه في �أي 
�لهو�تف  �لعالم حتى �لآن، وهذ� هو �لحال في عالمنا �لذي نعي�ص فيه وهو عالم  مكان في 
�لمحمولة، و�ل�سفر �لجوي ، و�لإنترنت و�لـ »في�سبوك« وغير ذلك من �لظو�هر �لتي تختلف 
بمقدورنا  ولي�ص  �لم�ستقبل،  في  �أكثر  �لتغيير جذريًّا  يكون  و�سوف  �آباوؤنا.  عرفه  عما  جذريًّا 
�أن نتوقع �أن يتو�ءم نظام �لتعليم �لعالي �لعتيق �أو �أن يخدم ب�سكل جيد في مناخ �لتحدي �لتي 

�ست�سهده �لعقود �لمقبلة.



لقد �أ�سرت في مو��سع �أخرى من هذ� �لكتاب �إلى �لإ�سالحات �لرئي�سية �لملّحة في نظام 
�لتعليم و�لتدريب )ETS( في م�سر، وناق�ست �إمكانية �إحر�ز �لأهد�ف، و�أود �أن �أتناول هنا 
بع�ص �لتد�بير �لتي يمكن �تخاذها لتحقيق تلك �لإ�سالحات، �سو�ًء في نظام �لتعليم �لأ�سا�سي 

)بد�ية من �لمرحلة �لبتد�ئية حتى �لتعليم �لثانوي(، �أو في نظام �لتعليم �لعالي.

التعليم الأ�صا�صي

ي�سهد نظام �لتعليم �لأ�سا�سي في م�سر )�لبتد�ئي و�لإعد�دي و�لثانوي( حالة �سيئة، حيث 
على  وطغت  �سائد،  ُعرف  �إلى  �لخ�سو�سية  و�لدرو�ص  �لف�ساد  �سكاوى  من  �لكثير  تحولت 
�لعملية �لتعليمية �لرغبة في �إخر�ج �أعد�د �أكبر من �لخريجين من �أي وقت م�سى، حتى ولو كان 
ذلك على ح�ساب م�سمون �لعملية �لتعليمية نف�سها. ون�ستطيع �أن نلم�ص �لآن �لعالقة �لقائمة 
بين �لتخرج و�لح�سول على �سهادة وبين �لح�سول على وظيفة في �لقطاع �لعام، ولي�ص بين 
�لقدر�ت و�لعمل. كذلك، فاإن �لمد�ر�ص �لمهنية �لخا�سة ل ُتخرج لنا ذلك �لنوع �لمطلوب 
من �لخبرة �لمهنية �لتي تو�فق متطلبات �ل�سوق، مما يدعو �إلى �إجر�ء �إ�سالحات جذرية بالنظام 
ككل. ومع ذلك، فاإنه من خالل هذ� �لنظام �ل�سخم �لذي يتطلب �لكثير من �لهتمام يمكن �أن 

ال�صاد�س الف�صل 

تطبيق الإ�صالحات في التعليم الأ�صا�صي والتعليم العالي

)من الأحالم اإلى اأر�س الواقع(
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نحدد هدًفا مرحليًّا، وهو �إيجاد تيار �لنخبة �لمتعلمة �لتي من �ساأنها �أن تقود �إلى تعليم عاٍل بالغ 
�لرقي، مع توفير �لوقت �لكافي للعمل على بع�ص �لإ�سالحات �لرئي�سية في ُجل هذ� �لنظام. 

وفيما يلي مجموعة من �لتو�سيات لبناء تيار �لنخبة في نظام �لتعليم �لم�سري �ليوم.

تنفيذ الإ�صالح 
كي يت�سنى لنا تنفيذ �لإ�سالح �لمرجو بنجاح في نظام يقوم على �أ�سا�سات تالفة، يكمن 

�لحل �لرئي�سي هنا في ت�سل�سل من خم�ص خطو�ت:

�لتركيز على كادر مديري �لمد�ر�ص  �أهم نقاط �لإ�سالح في  اأوًل: اإ�صالح الم�صئولين: تتج�سد 
�لمالئمة،  �ل�سارة وغير  �لعنا�سر  �لتام من  �ل�سامل، و�لتخل�ص  �لفح�ص  بحيث يكون كل من 
�إجر�ء  ويمكن  �لإ�سالح.  لعملية  �أ�سا�سية  مقومات  بمثابة  �لكو�در  لتلك  �لمركز  و�لتدريب 
�أن �لتعامل يتم هنا مع حو�لي 30.000 موظف فقط ولي�ص  ذلك ب�سرعة ن�سبية على �عتبار 

600.000 معلم، وهذ� ما �سوف يمثل �أدو�ت �لإ�سالحات �لإد�رية.

ثانًيا: هيئة التفتي�س: �إن �لكادر �لثاني �لذي يتعين �لتركيز عليه هو كادر �لمفت�سين. ومرة �أخرى، 
فاإن �أعد�د هذ� �لكادر لي�ص بالأمر �لم�ستحيل، ويعد بمثابة »ذر�ع �لر�فعة �لرئي�سية« لإ�سفاء 

�لجودة على عملية �لتعليم.

ثالًثا: ت�صكيل جمعيات اأولياء الأمور والمعلمين )PTAs(: تعد جمعيات �أولياء �لأمور و�لمعلمين 
في  �لأكبر  �لم�سلحة  �أ�سحاب  هم  �لأمور  فاأولياء  �لتالية،  �لرئي�سية  �لخطوة  بمثابة   )PTA(

�لخ�سو�سية  للدرو�ص  �للجوء  في  �لمتمثلة  �لحالي  �لنظام  تكلفة  لتحملهم  نظًر�  �لإ�سالح 
في  للمدير  �لرئي�سي  �لحليف  يكونو�  �أن  �لأمور  �أولياء  وعلى  عليها.  �لمترتبة  �ل�سيئة  و�لنتائج 
تحقيق �لنظام في �لمدر�سة، و�لحد من تكلفة �لدرو�ص �لخ�سو�سية. وعند تحالف جمعيات 
�أولياء �لأمور و�لمعلمين مع مدير �لمدر�سة، ف�سوف ي�سبح ذلك هو �لعن�سر �لأ�سا�سي في نظام 

�ن�سباط �لمعلمين في �لخطو�ت �لمرحلية لالإ�سالح.
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�لعلوم،  تعلم  على  �لكافي  �لتركيز  مع  جديد  در��سي  منهج  �إعــد�د  يتعين  المناهج:  رابًعا: 
و�لريا�سيات، و�للغات، وعلوم �لحا�سب �لآلي. وهناك �لكثير من �لخبر�ت �لدولية في هذ� 
�لمجال، كما �أن هناك �لعديد من �لعنا�سر �لتي يمكن تكييفها ب�سهولة مع �لو�سع في م�سر. 
�لعلوم  تدري�ص  2003م  يونية   21 في  �لإ�سكندرية  بمكتبة  ُعقد  �لذي  �لموؤتمر  تناول  وقد 
على  للقائمين  جيًد�  مدخاًل  ذلك  يكون  وقد  �لمقارنة،  �لدولية  �لتجارب  في  و�لريا�سيات 

محاولت تنقيح �لمناهج �لدر��سية.

خام�ًصا: تدريب المعلم: �إن تدريب �لمعلم هو �لعن�سر �لأخير في �لمنظومة، فالف�ساد �لمتمثل في 
�لدرو�ص �لخ�سو�سية ولي�ص فقط في قدر�ت �لمعلمين، هو �لمحك �لرئي�سي في هذ� �ل�سدد. 
ناأمل  �ليقظة،   )PTA( و�لمعلمين �لأمور  �أولياء  قوي، ودعم من جمعيات  مدير  ومع وجود 
في �أن تكون هناك �سيطرة على بع�ص هذه �لظو�هر بالعتماد على توفير درو�ص تقوية ر�سمية 
من قبل نظام �لمدر�سة نف�سها ح�سب �ل�سرورة، وعلى �سغط �جتماعي مناظر للمحافظة على 
�لتز�م �لمدر�سين. و�إذ� ما تقررت �لمناهج �لجديدة، يمكن عندئٍذ �أن يبد�أ تدريب �لمعلمين 
د�خل  ومتابعته  �لتدريب  على  بالإ�سر�ف  تقوم  للتفتي�ص  هيئة  وجود  مع  جدي،  ب�سكل 

�لف�سول �لدر��سية و�لتاأكيد على جودة �لتعليم.

 تق�صيم الإ�صالح اإلى مراحل
�أي  مر�حل،  على  �لإ�سالح  تنفيذ  هنا  يتم  �أن  يجب  �لفعالية،  تحقيق  �إلى  �ل�سعي  عند 
تركيز �لجهود على عدد �سغير ن�سبيًّا من �لمد�ر�ص، و�أن يتم �إعد�د هذه �لمد�ر�ص كموؤ�س�سات 
نموذجية حقيقية، وعلى هذه �لمد�ر�ص �ختيار �لطالب على �أ�سا�ص �ختبار�ت �لكفاءة ولي�ص 
على �أ�سا�ص �لمتحانات �لر�سمية �لتي يح�سل من خاللها �لطالب على �ل�سهادة �لعامة، ومثل 
هذه �لختبار�ت �ل�سارمة تتيح �لفر�سة للمو�هب لكي تن�سم �إلى تيار نخبة �لإ�سالح �لتربوي 

�لجديد. 
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التعليم العالي

الإيفاء بالمتطلبات الجتماعية - ال�صيا�صية 
�أجل  من  �لعالي  �لتعليم  نظام  على  و�ل�سيا�سية  �لجتماعية  �ل�سغوط  تتو��سل  �سوف 
قبول �أعد�د كبيرة من �لطالب؛ مما يوجب �إطالق ��ستر�تيجية �لتعددية �لموؤ�س�سية �لتي تتيح 
نطاق  تتجاوز  �لتي  �لتعليمية  �لخدمات  لتقديم  �لفر�سة  �لموؤ�س�سات  من  كبيرة  لمجموعة 
�لجامعات �لحكومية. وينبغي �أن تتمتع هذه �لموؤ�س�سات بقدر كبير من �ل�ستقاللية، ففي حين 
يتم توفير �لتعليم �لجامعي �لأ�سا�سي مجاًنا، يمكن هنا تقديم خدمات �إ�سافية للر�غبين في ذلك 
�إد�رة  �إلى  من خالل موؤ�س�سات غير مجانية يديرها �لقطاع �لخا�ص ر�سميًّا. وقد يوؤدي ذلك 
�سل�سلة من �لعمليات بدًء� من نقل �لمهار�ت �لخا�سة �لقابلة للت�سويق )مثل �للغات �لأجنبية �أو 

محو �أمية �لحا�سب( وو�سوًل �إلى توفير تعليم متخ�س�ص في �لمو�سيقى و�لفنون.

التعددية الموؤ�ص�صية
ت�سكل جزًء� من  قد  �لتي  �لتميز  تبزغ مر�كز  �لموؤ�س�سية  �لتعددية  �لإطار من  �سمن هذ� 
 )UNAM �لمثال، تجربة �لجامعة �لوطنية بالمك�سيك  �لر�سمي )على �سبيل  �لنظام �لجامعي 
�أو �لمعاهد �لم�ستقلة )مثاًل، �لتجربة �لهندية(. وقد تكون تلك �لمر�كز عامة �أو خا�سة، ويتم 
�لر�سمية  �لمتحانات  �أ�سا�ص  على  ولي�ص  �لكفاءة  �ختبار�ت  �أ�سا�ص  على  �لطالب  �ختيار  فيها 
�لتي تقود �إلى �ل�سهادة �لعامة، مثلما يحدث في مد�ر�ص �لنخبة �لتابعة لنظام �لتعليم �لأ�سا�سي. 
�إلى تيار �لنخبة  ومثل هذه �لختبار�ت �ل�سارمة �سوف تتيح �لفر�سة للمو�هب لكي ين�سمو� 

بالإ�سالح �لتعليمي �لجديد.

الإدارة 
يجب �أن تكون �إد�رة مر�كز �لتميز م�ستقلة �سو�ًء كانت تلك �لمر�كز متمثلة في معاهد 
حرة �أو �أجز�ء من �لجامعات، ، و�أن يف�سح لها �لمجال لمجابهة �ل�سغوط �ل�سعبية �لر�مية �إلى 
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�لأقدمية  لنظام  تخ�سع  و�أّل  �لخريجين،  تدفقات  زيادة  �أو  �لملتحقين  من  عدد  �أكبر  ت�سجيل 
�لذي ل يعزز �سوى �لتدني �لفكري و�نعد�م �لتو�فق �لأ�سا�سي مع �لتميز �لحادث في �لعلوم �أو 

�لفنون.

�سعار، ومن  �أكثر من مجرد  �لجامعات  ��ستقالل  يكون  �أن  �لمطاف، يجب  نهاية  وفي 
ا �أن يتم تناول �أبعاد �لإ�سالح على نطاق و��سع في �لقطاعات، ولكن مع �لبدء  �ل�سروري �أي�سً
بتحديد مجموعة فرعية من �لموؤ�س�سات �لتي لها و�سع خا�ص ويمكن فيها تفعيل ��ستقاللية 

�لإد�رة. 

ويجب �لعمل على ف�سل �لرتباط �لحكومي بالموؤ�س�سات �لخا�سة في جميع �لمجالت، 
ذلك لأن �لم�ساركة �لحكومية في �لإد�رة �لدقيقة للموؤ�س�سات �لخا�سة في �لوقت �لحا�سر قد 

حّولت تلك �لموؤ�س�سات �إلى مجرد ملحقات للنظام �لعام.

مجل�س اعتماد م�صتقل
يتمتع  لالعتماد  مجل�ص  �إن�ساء  يتم  �أن  يجب  تدريجيًّا،  �لجودة  تح�سين  لنا  يت�سنى  لكي 
�لمك�سيك  تقييم  في  �لحال  كان  )كما  �لبالد  خارج  من  بخبر�ت  �ل�ستعانة  و�سلطة  باأهلية 
لمد�ر�ص �لدر��سات �لعليا بها(، ومن �ساأن مثل هذ� �لمجل�ص حماية وظيفة �لرقابة من �لت�سيي�ص 

�ل�سريح.

جامعات قوية
تعد �لجامعات �لقوية نقطة حا�سمة لتو�سيع نطاق �لقدر�ت �لوطنية للعلوم و�لتكنولوجيا 
)S&T(، ول يمكن �لمبالغة �أو �لمغالة في دور �لجامعات في هذ� �ل�سدد. فالجامعات منوطة 
بتعليم وتدريب �أجيال جديدة من �لمو�هب في مجال �لعلوم و�لتكنولوجيا )S&T(،  �إ�سافة 
�إلى دورها في �لبحوث و�لتنمية بالمجالت �لتي تهم �لأمة، وتوفير م�سدر م�ستقل للمعلومات 
�لحكومة  وعلى  و�لبيئة.  و�ل�سحة،  و�لزر�عة،  �لقت�سادية،  �لتنمية  مثل  مو�سوعات  حول 
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�لم�سرية - بعد �أن تفتح �أبو�بها على م�سر�عيها لظهور نظام �لتعليم �لعالي �لمتنوع �لمرتبط 
� بدعم وت�سجيع �لتعليم و�لأن�سطة  بمبادرة �لتعليم �لخا�ص - �أن تلتزم �لتز�ًما �سريًحا وم�ستمرًّ
�لبحثية �لمتقدمة د�خل �لجامعات، في �سر�كة مع �لمعاهد �لبحثية و�ل�سناعية �لم�ستقلة. وفي 
غياب �للتز�م �لوطني �لو��سح بتعزيز �لجامعات وقدر�تها �لبحثية على �لمدى �لطويل، �سوف 
يتعذر في هذه �لحالة تحقيق �أهد�ف �لقدر�ت �لوطنية ذ�ت �لأهمية �لفائقة في مجال �لعلوم 

.)S&T( و�لتكنولوجيا

yy أن تت�سافر �جلهود )بدعم من �لتمويالت �خلا�سة، �إن وجدت( من �أجل منح� يجب 
 )S&T( ا �أكرب للتعليم �جلامعي و�لتدريب يف جمال �لعلوم و�لتكنولوجيا �ل�سباب فر�سً
على �أ�ساليب ترت�وح من »�لكليات �لأهلية«  )كما يطلق عليها يف �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية( �إىل �جلامعات �لبحثية �لتي حتتل �ملرتبة �لأوىل.

yy يتعني على �حلكومة �ملحلية )ف�ساًل عن �لأهلية( ��ستحد�ث �رس�كات قوية مع �جلامعات
و�ل�سناعة بغر�ص تخطيط تطوير �لإمكانيات يف جمال �لعلوم و�لتكنولوجيا.

yy ملنهجي� �لتعزيز  �إىل  �سعيها  �أكرب من �ل�ستقاللية عند  بقدر  تتمتع �جلامعات  �أن  ينبغي 
للعالقات مع �ملوؤ�س�سات و�ل�سبكات �لإقليمية و�لدولية؛ ومن �ساأن هذه �لرو�بط زيادة 

فعالية جهود �لعلوم و�لتكنولوجيا باجلامعات بدرجة كبرية.

yy على �ملوؤ�س�سات �لبحثية و�جلامعات ب�سكل عام، بدًء� من مر�كز �لتميز، �للتز�م بقوة
بالتميز، وتعزيز قيم �لعلم يف �أن�سطتها، ودمج �ل�ستعر��ص �حليادي للجد�رة يف جميع 
ا تفاعل متز�يد  قر�ر�تها ب�ساأن �لأفر�د و�لرب�مج و�ملو�رد، بل ينبغي �أن يكون لديها �أي�سً

مع �ملجتمع ككل.
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ختاًما
من �ل�سعب تحقيق �لتقدم نحو و�قع م�سري فعال وتناف�سي في غياب نظام تعليم وتدريب 
)ETS( يتميز بالفعالية و�لنظرة �لم�ستقبلية وتعزيز �لإبد�ع و�لتميز، بالتو�فق مع تفوي�ص �أو�سع 
�لكثير و�لكثير  �لعالم  �لتي منحت  �إن م�سر  �ل�سكان.  �لعدد �لأكبر من  لتعليم وتدريب  نطاًقا 
قبل �آلف �ل�سنين يجب �أن تتقلد مكانتها بين �سانعي ح�سارة �لألفية �لجديدة بدًل من بقائها 

مجرد �ساهد على �لأحد�ث.





منغلًقا  �أو  �لجديدة  لالأفكار  ود�عًما   منفتًحا  �إما  يكون  ا  عامًّ ُمناًخا  �لمجتمعات  تهيئ 
وخانًقا، وهناك �لعديد من �لعو�مل �لفاعلة �لتي تتدخل في تهيئة هذ� �لُمناخ. وب�سكل عام، 
ُيعد �لنفتاح وحب �ل�ستطالع و�لنقد �لبّناء من بين �لقيم �لتي يتعين تعزيزها �إذ� ما �أردنا �زدهار 

�لعلم وتعميق �لنظرة �لعلمية �لعقالنية ونهجها �لقائم على �لأدلة ودعوتها �إلى �لتعقل.

وفي �لو�قع فاإن ممار�سة �لعلم في �لجامعات �لعامة �أو �لخا�سة �أو في مختبر�ت م�ستقلة 
تخ�سع هنا لقيم محددة، وعلى ممار�سيها �للتز�م بها بدقة ل تحظى بها �لمهن �لأخرى.

وُيعد تعزيز �لعلوم، بو�سفها �أكبر م�ساريع �لإن�سانية، و�إعالء قيم �لعلم و�لحقيقة و�لعمل 
�لجماعي و�لنقد �لبّناء و�لم�ساركة مع �لآخر بمثابة طريقة للتحكيم في �لمنازعات.

�أبحاثه لعقوبة �لإق�ساء �لأبدي عن �لمجتمع  نتائج  �أي عاِلم يقوم با�سطناع  يتعر�ص  الحقيقة: 
�لعلمي. وفي �لآونة �لأخيرة فقط، طالعنا �إجبار �أبرز علماء كوريا �لجنوبية على �ل�ستقالة من 
جميع منا�سبه ب�سبب ��سطناعه نتائج بحوثه، وكان لزمالئه في �لمجتمع �لعلمي �لف�سل في 
تمزيق قناع �لإنجاز �لز�ئف و�لك�سف عن �لحقيقة. وفي �لعلم، تظهر �لحقيقة د�ئًما، وي�سمن 

مجتمع �لعلماء �لممار�سين �لتز�م جميع �أع�سائه ب�سكل �سارم بالمعايير �لمو�سوعة.

ال�صابع الف�صل 

تعزيز قيم العلم
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التكريم: �إن مبد�أ »�أعط كل ذي حقٍّ حقه« هو مبد�أ �آخر من مبادئ �لممار�سة �لعلمية، وتعتبر 
�ل�سرقة �لأدبية جريمة كبرى ثانية في مجال �لعلم، ولذلك يتم ��ستخد�م مجموعة كاملة من 
�لأدو�ت، بدًء� من �لحو��سي �إلى �لمر�جع للتاأكد من عدم �سرقة �أعمال �لآخرين. ويعد حديث 
نيوتن �أبلغ تعبير عن هذه �لحالة؛ �إذ يقول: »لو �أنني حظيت من �لعلم بن�سيب يفوق �لآخرين، 

فذلك لأنني قد وقفت على �أكتاف �لعمالقة«.

العمل الجماعي: لقد �أ�سبح �لعمل �لجماعي �سروريًّا في معظم مجالت �لعلوم، وهناك �سورة 
للعاِلم �لوحيد �لذي يتحدى �لنظام �لقائم بروؤى فريدة ور�ئعة، مثل نيوتن و�آين�ستاين، وهذه 
ل نر�ها �إل في عدد �سئيل من مجالت �لعلوم �لمعا�سرة. وعلى نحو متز�يد، �أ�سبحت فرق 
ومن  �لتجريبية.  �لعلوم  مجال  في  �سيما  ل  �لإنجاز�ت،  �سانعة  �لمختبر�ت هي  في  �لباحثين 
�لو�جب �أن نعّلم �سبابنا من علماء �لم�ستقبل �أهمية �لعمل �لجماعي وفائدته، وجوهر ذلك هو 

�لتاأكد من �أن جميع �أع�ساء �لفريق ينالون �لتقدير �لذي ي�ستحقونه.

وتتقدم �لعلوم وتنه�ص من خالل �لإطاحة بالنموذج �لقائم، �أو على �لأقل تو�سيع نطاق 
�لبّناء في �سلب �لموؤ�س�سة  �أو تعديله ب�سكل كبير. وبالتالي فهناك بع�ص �لهدم  ذلك �لنموذج 
�لعلمية، ويعتمد ذلك �أ�سا�ًسا على �إ�سهامات �لجيل �لجديد من �لعلماء، وهو ما ينبغي �أن يحدث 
و�إّل  فلن يكون هناك �أي تقدم علمي. �إننا ل ن�ستطيع �أن نقلل من �حتر�منا و�إعجابنا بنيوتن بعد 
�لإ�سهامات �لتي حققها �أين�ستاين، بل نعترف ب�سعورنا بالإعجاب حيال كل منهما. ومثل هذ� 
�لتجديد و�لتطور �لم�ستمر في فهمنا �لعلمي هو �سمة من �سمات �لموؤ�س�سة �لعلمية، و�لنتيجة 
�لطبيعية لذلك هي �سرورة �أن يتعامل �لعلماء مع جميع �لآر�ء �لتي تنبع تكر�ًر� من �سباب بالغين 
في �ل�سغر، مهما كانت تلك �لآر�ء غريبة �أو تبدو غريبة للوهلة �لأولى، على �أن يخ�سع ذلك 

فقط لتاأكيد �لدعاء�ت �لقائم على تحكيم �لأدلة.

و�لنقطة �لأخيرة هي نقطة �أ�سا�سية يكون فيها للعلم عملية و�أ�سلوب ي�ستند �إلى �لعقالنية 
ال�صبيل للتحكيم في النزاعات و�لذي يكمن فيه �سر عظمة  و�لأدلة �لتجريبية �لقائمة، وهذ� هو 
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�ل�سادر عن  �ل�سوء  �نثناء  �سابًّا مغموًر� حول  �آين�ستاين حين كان  تقبلنا وجهة نظر  لقد  �لعلم. 
عام  في  �إليها  �لتو�سل  تم  �لتي  بالمالحظات  تجريبيًّا  منها  �لتحقق  تم  بعدما  �سماوية  �أج�سام 
رف�ص  تم  �لمقابل،  وفي  لل�سم�ص.  �لكلي  �لك�سوف  �أثناء  �لنجوم  مو��سع  حول  1919م 
وفلي�سمان   ”Pons“ بون�ص  �لمعروفون  �لأ�ساتذة  بها  تقدم  �لتي  �لبارد  �لن�سهار  �دعــاء�ت 
“Fleischmann” لتعذر تكر�رها في مختبر�ت �أخرى، وبالتالي فاإنه في �لعلم ل ُتعزى �ل�سلطة 

�لنهائية لأ�سخا�ص و�إنما ُتعزى للعملية �لمنطقية وطرق �لمالحظة �لتجريبية.

تلك هي �لقيم �لمجتمعية �لتي ت�ستحق �لدفاع عنها، ولي�ص ذلك فقط لأجل �لممار�سة 
ا �إيجاد مجتمع مت�سامح ومنفتح. �لعلمية، بل لأنه يعزز �أي�سً

في �لو�قع، وعلى عك�ص �لت�سور �لعام، كان �لعرب و�لم�سلمون هم من عرفو� �لطريقة 
�لعلمية �لحديثة و�أوجدو� ُمناًخا من �لنفتاح و�لت�سامح �لذي �أتاح �لفر�سة لزدهار �لعلوم في 
�لع�سور �لو�سطى. وقد ُخلِّدت �أ�سماء �سخ�سيات مثل: �لخو�رزمي، و�لر�زي، و�بن �لنفي�ص، 
و�بن �لهيثم، و�بن �سينا  ، و�بن ر�سد، في قائمة �سرف �لمح�سنين للب�سرية لجهودهم في دفع 
عجلة �لمعرفة ورف�ص �لخر�فات، ولن�ستمع هنا �إلى �أ�سو�تهم �لقوية و�لمعا�سرة وهي تتحدث 

�إلينا عبر �لقرون.

�لنظر  وجهات  �إلى  �لإن�سات  �أهمية  عن  له  حديث  في  �لنفي�ص)9(  �بن  �إلى  لن�ستمع 
�لمخالفة، حيث يقول: »عندما يتناهى لعلمك أي شيء غير عادي، ال ترفض ذلك على 
نحو استباقي، فذلك ضرب من الحماقة. في الواقع، قد تكون األمور الرهيبة صحيحة، 
وقد يثبت لنا أن األمور المألوفة والُمشاد بها ما هي إال أكاذيب. إن الحقيقة هي في حد 
– 1288 م(،  ذاتها حقيقة ، وليست ]بكثرة[ من يتفوهون بها.« �بن �لنفي�ص )1213 

»�سرح معنى �لقانون«.

)9( �بن �لنفي�ص )1213- 1288م(، وهو من �لأعالم �مل�سهورين يف مدر�سة �ل�سافعي يف �لفقه، ف�ساًل عن كونه ذ�ئع 
�لقاهرة،  يف  �ملن�سورية  مدر�سة  يف  ا  �أي�سً وعمل  �ل�سهري،  �لنا�رسي  �مل�ست�سفى  رئا�سة  يتوىل  وكان  كطبيب،  �ل�سيت 

وعندما تويفِّ كان قد تربع ببيته ومكتبته وعيادته �إىل �مل�ست�سفى �ملن�سورية، وتكمن م�ساهمته �لرئي�سية يف �لطب.
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�أحدث  و�لذي  �لهيثم،  با�سم  �لغرب  في  �لمعروف  �لهيثم)10(،  �بن  �إلى  ا  �أي�سً ولن�ستمع 
ثورة في مجال �لب�سريات وله �إ�سهامات كبيرة في �لعديد من �لمجالت �لأخرى ذ�ت �ل�سلة، 
ولنن�ست �إليه وهو يتحدث عن تف�سيله �لمنهج �لتجريبي على �سلطة �لقدماء و�لتي ينبغي توخي 

�لحذر حيالها د�ئًما: 

يقول �بن �لهيثم: »الباحث عن الحقيقة ليس بالذي يستعرض أعمال القدماء ... بل 
]هو[ المتابع للحجة والدليل، وليس لتصريحات المتأثرين حتًما بالسياق وعدم الكمال. 
ما  لكل  ِخصًما  نفسه  يُنّصب  أن  الحقائق،  تعّلم  أراد  إن  العلمية،  الكتب  قارئ  وعلى 
يقرأه .. ]ويقبل ما تدعمه األدلة والحجج فقط[.«   �بن �لهيثم، )965 - 1040( �ل�سكوك 

حول بطليمو�ص.

و�لأهم مما �سبق هو و�سف �بن �لهيثم للكيفية �لتي ينبغي �أن يعمل بها �لمنهج �لعلمي، 
وذلك عن طريق �لمر�قبة، و�لتجربة، و�لقيا�ص، و�ل�ستنتاج، حيث يقول:

»علينا أن نبدأ بمراقبة الواقع ... ومحاولة انتقاء مالحظات صلبة (ثابتة) ال تتأثر 
بالكيفية التي نراها (نقيسها) بها، ثم ننطلق بعد ذلك من خالل زيادة درجات البحث 
والقياس، وإخضاع المقدمات المنطقية للنقد، والحذر عند استخالص النتائج ... ويف 
كل ما نفعله، يجب أن يكون هدفنا متوازنًا وليس تعسفّيًا، وأن يكون متجسًدا في 
»كتاب   )1040  -  965( �لهيثم،  �بن  اآلراء«.   دعم  في  وليس  الحقيقة  عن  البحث 

�لمناظر«.

 ]ălhuzen[ 10( �بن �لهيثم )965-حو�يل 1040م(، �أحياًنا ي�سار �إليه يف �مل�سادر �لكال�سيكية �لغربية با�سم �لهيثم(
�لعلم  يف  قدمه  ر�سخ  حيث  �لقاهرة،  يف  مهنته  �حرتف  �أنه  غري  �لب�رسة،  يف  ولد  بارز،  عربي  ريا�سيات  عامل  وهو 
و�لفلك،  �لب�رسيات،  على  �ن�سبت  �لتي  تلك  �سوى  يبَق  مل  �لأ�سلية،  �أعماله  بني  ومن  �لعلمية.  �ملخطوطات  بن�سخ 
و�لريا�سيات. قدمت بحوثه يف �لب�رسيات، و�لتي �عتمدت على �لتجربة �أكرث منها على مرجعية �لأعمال �ملا�سية، 

فكرة �أ�سعة �ل�سوء �ملنبثقة يف خطوط م�ستقيمة يف كل �لجتاهات من كل نقطة على �سطح م�سيء.
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وقبل ظهور ديكارت وبيكون بقرون، وقبل �سطوع �سم�ص �لعلم �لحديث في �لغرب، 
�لعقالنية  �إلى  و�لحتكام  �لمالحظة،  قوة  على  و�لعتماد  �لتجريبي،  بالمنهج  �أجد�دنا  نادى 
و�لمنطق. فلقد روجو� لالنفتاح على �لآر�ء �لمناق�سة ودعم ذلك بتو�زن �ل�سكوك �لبّناءة، كما 
دعو� �إلى �لحكمة في �إد�رة �لوقائع �لمتاحة، و�أخيًر� �لحذر من �لتحيز �لفطري ونقاط �ل�سعف 
�لتي قد تت�سبب في �نحر�ف �لعمل دون �أدنى مالحظة لذلك. من ذلك كله يتو�فر لدينا و�سف 

ا و�سابق لعهده للطريقة �لعلمية �لحديثة.  مده�ص حقًّ

هوؤلء هم �لنجوم �ل�ساطعة في �سماء تاريخ �لعلوم، وتقدم �لمعرفة. �إنهم �أ�سالفنا، وعلينا 
�أن نفخر بالتلمذة على �أيديهم، ذلك لأننا في �لو�قع بحاجة �إلى ��ستعادة هذ� �لتقليد �لعظيم، 

ولأن تلك هي تقاليدنا، وتاريخنا، وتر�ثنا.

فلقد  حياله.  بالفخر  �ل�سعور  و�لعرب  �لم�سلمين  على  يتعين  �لذي  �لتر�ث  هو  هذ�  �إن 
حمل �أجد�دنا �سعلة �لتقدم لعدة قرون، و�إذ� كانت �ل�سعلة قد �نتقلت �ليوم �إلى �لغرب، فعلينا 
�أن نفخر باأننا قد �أ�سهمنا بن�سيبنا و�أكثر في قرون �سابقة، وعلينا �لآن �ل�سعي جاهدين لأن نتقلد 
�لجهد  �سعيد  على  �لغرب  في  زمالئنا  جانب  �إلى  و�لبتكار  �لدءوب  �لعمل  بف�سل  مكانتنا 

�لعلمي �لعالمي.

و�لجدير بالذكر �أن �لت�سامح في �لمجتمع �أمر عام، ول يتعلق بالعمل �لعلمي فقط. ففي 
�لفترة �لمعا�سرة لبن �لهيثم في م�سر، عا�ص �أبو عالء �لمعّري )973-1057م( في �سوريا. 
وقد َنَظم �أبو عالء �لمعّري، عمالق �لأدب �لعربي، �سعًر� يهجو فيه �لدين و�هلل و�لأنبياء - عليهم 
من  معيًنا  قدًر�  وّلدت  قد  كتاباته  �أن  من  �لرغم  على  ذلك،  على  ُيعاَقب  لم  ولكنه   - �ل�سالم 
�لزدر�ء �لذي �رتبط با�سمه. كما �أن �أعماله لم ُتن�سر ويذيع �سيتها في ع�سره فح�سب ، بل �إن 
تلك �لأعمال قد و�سلت �إلينا في �لقرن �لحادي و�لع�سرين دون �أي نق�سان. و�لأكثر من ذلك، 
حاز �أبو �لعالء �لمعّري على تقدير لموهبته ك�ساعر ولغوي حتى من ِقبل �أولئك �لذين رف�سو� 

كتاباته �لتي ُو�سفت حينئٍذ بالهرطقة.
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ويتج�سد �لتحدي �لذي تو�جهه م�سر �ليوم في �سمان �إيجاد ُمناخ عام منفتح ومت�سامح، 
فذلك هو درب �زدهار �لديمقر�طية ونهج تقدم �لعلم. وتتطلب �لديمقر�طية �أن تكون هناك 
تعددية تقوم على �لختالف في �لر�أي. ولأن �لديمقر�طية تقوم على حماية حقوق �لأقلية من 
��ستبد�د �لأغلبية، فاإن �لإيمان بقيم �لعلم كاأمر رئي�سي في �لبحث �لعلمي �ل�سليم وطْرح �أفكار 

ا �أمًر� رئي�سيًّا ل�ستحد�ث نظام ديمقر�طي �سليم.  جديدة ُيعد �أي�سً



من  بات  �لمعرفي،  �لقت�ساد  علم  نحو  و�لع�سرين  �لحادي  �لقرن  في  �لعالم  يتجه  بينما 
نظام  �سياغة  �إعادة  �لأخرى،  �لنامية  �لبلد�ن  �ساأن  �ساأنها  م�سر،  على  يتعين  �أنه   � جدًّ �لو��سح 
�لتعليم و�لتدريب )ETS( بها ليتنا�سب ب�سكل �أف�سل مع �حتياجات �لتحديات �لقادمة، وعليها 
ا بما هو �أكثر من ذلك. �إننا يجب �أن نتحول �إلى منتجين للمعرفة ولي�ص مجرد  �أن تقوم �أي�سً
�لبحث  مجال  في  لقدر�تنا  �أكبر  تعزيز  ذلك  منا  يتطلب  و�سوف  للتكنولوجيا،  م�ستهلكين 
�لعلمي وتطوير �لتكنولوجيا. �إن هذه عملية م�ستمرة، وبغ�ّص �لنظر عن مدى نجاح �ل�سيا�سات 
�ل�سابقة، فهي لي�ست بال�سرورة �لأكثر مالءمة لحتياجات �لتحديات �لجديدة و�لمتالحقة. 
وحتى دول كبرى مثل كوريا، تقوم تلك  �لدول بمر�جعة �سيا�ساتها وبر�مجها لمو�جهة مثل 

هذ� �لتحدي �لمتو��سل.

�إن تطــوير �لقـــدر�ت �لذ�تيــــة في مجال �لعلوم و�لتكنولوجيا )S&T(  ل يعد ترًفا، بل 
هو �سرورة مطلقة �إذ� ما كانت م�سر ت�سعى �إلى تحقيق �إمكاناتها في �لعقود �لمقبلة.

الثامن الف�صل 

تطوير البحث العلمي والتكنولوجيا
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خم�س مجموعات من التو�صيات 
بعد در��سة رئي�سية �أجر�ها �لمجل�ص �لم�سترك �لذي يربط بين جميع �أكاديميات �لعلوم 
حول  تقرير  �إعد�د  تم  فيه(،  م�سارًكا  ا  رئي�سً �أكون  باأن  ت�سرفت  فريق  بها  )��سطلع  �لعالم  في 
هذ� �لمو�سوع يقترح خم�ص مجموعات من �لتو�سيات. ويتناول كل من هذه �لمو�سوعات 
و�لتمويل.  �لخا�ص،  �لعام/  و�لتفاعل  و�لموؤ�س�سات،  �لب�سرية،  و�لمو�رد  �ل�سيا�سة،  �لخم�سة: 
و�سوف ن�ستعر�ص هنا بع�ص �لمالحظات �لم�ستخل�سة من تلك �لدر��سة و�لتي يمكن تطبيقها 
�لتي  �لتو�سيات  من  مجموعات  في خم�ص  تم ح�سرها  وقد  م�سر،  في  �لر�هن  �لو�سع  على 
ال�صيا�صة، والموارد الب�صرية، والموؤ�ص�صات، والتفاعل الخا�س/ العام، واآليات  �لتو�لي،  تتناول، على 
التمويل. ولكل من هذه �لتد�بير نف�ص �لقدر من �لأهمية، كما �أن كالًّ منها يعزز �لآخر ويدعمه 

على �عتبار �أن برنامج �لإ�سالح ككل هو �أكثر �أهمية من مجموع �أجز�ئه.

ال�صيا�صة للعلم، والعلم لل�صيا�صة
تحتاج م�سر �إلى �إطار وطني متما�سك من �لإجر�ء�ت �لتي توؤثر ب�سكل مبا�سر على تعزيز 
�لعلوم و�لتكنولوجيا. وينبغي �أن يتم و�سع هذه �ل�ستر�تيجية �لوطنية للعلوم و�لتكنولوجيا من 
ِقَبل �لحكومة بالت�ساور مع �لأكاديميات �لعلمية، و�لهند�سية، و�لطبية في �لبالد. كما ينبغي �أن 
ت�ستفيد �ل�ستر�تيجية من تجارب �لدول �لأخرى، و�أن تحدد �لتز�مات �لحكومة تجاه �لتمويل، 
ومعايير �لتمّيز، و�لنفتاح على �لبتكار، ون�سر �لمعرفة، و�لتحاد�ت �لإقليمية و�ل�سبكات، 
و�لتفاعالت �لخا�سة - �لعامة، و�لدخول في �سر�كات مع �لآخرين على �لم�ستويات �لمحلية، 

و�لإقليمية، و�لعالمية.

وت�ستطيع �لأكاديميات �لوطنية للعلوم و�لهند�سة و�لطب تح�سين نوعية �لبر�مج �لوطنية 
للعلوم و�لتكنولوجيا. فالأكاديميات �لوطنية، كما هو متعارف عليها في هذ� �ل�سياق، عبارة 
عن موؤ�س�سات م�ستقلة تقوم على �لأع�ساء، وت�ستند في ذلك �إلى �لتز�مهم بالتفوق �لعلمي �أو 
�لهند�سي. وفي هذه �لأكاديميات يتم �نتخاب �لأع�ساء �لجدد و�لم�سئولين، مع تنفيذ بر�مج 
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�لعمل �لمتفق عليها بو��سطة �سانعي �لقر�ر في �لحكومة. ويعد وجود مثل هذه �لموؤ�س�سات 
�أمر بالغ في �لأهمية لدعم نوعية ن�ساط �لعلوم و�لتكنولوجيا في بلد ما، ولتوجيه �ل�سيا�سات 
�لوطنية �لقائمة على �لعلوم و�لتكنولوجيا، وللحفاظ على �لحو�ر مع �لدول �لأخرى من خالل 
يطلق  و�إن كان  للبحوث،  �لقومي  �لمجل�ص  لدينا  يوجد  �لمناظرة. وفي م�سر،  �لأكاديميات 
عليه م�سطلح »�أكاديمية«، في حين �أن �لأكاديمية �لفعلية �لوحيدة بالمعنى �لو�رد و�سفه هنا 
هي مجمع �للغة �لعربية. لذ�، فعلى م�سر �لعتماد على مجموعة بارزة من �لعلماء و�لمفكرين 

يقومون بدور �للجنة في غياب �لأكاديميات �لر�سمية.

 ،”TWAS“ للعلوم  �لثالث  �لعالم  �أكاديمية  مثل  �لدولية،  �لموؤ�س�سات  على  وينبغي 
و�لأكاديمية �لدولية لعلم �لأمر��ص “IAP”، و�لمجل�ص �لدولي للعلوم “ICSU”، مد يد �لعون 
�لدولية  �لهيئات  هذه  م�ساركة  �إن  �لوليدة.  و�لإقليمية  �لوطنية  �لموؤ�س�سات  وتعزيز  لت�سكيل 
�آليات  تر�سيخ  وفي  �لمطلوبة  �لعالية  �لمعايير  و�سع  في  �لجديدة  �لموؤ�س�سات  ت�ساعد  �سوف 

�لت�سغيل �لفعالة.

ومن �ل�سروري �أن ت�سارك �لأكاديميات بفعالية في �لمناق�سات �لوطنية و�لدولية من �أجل 
�إعالء �سوت �لعلوم و�لتكنولوجيا في نطاق و��سع من �لق�سايا و�لمو�سوعات.

الموارد الب�صرية
�لعالي«،  »�لتعليم  عنو�ن  تحت  �أعاله  بالنقا�ص  تناولناها  �لتي  �لإ�سالحات  �إلى  �إ�سافة 
وتلك �لمناق�سات �لخا�سة بـ »مر�كز �لتمّيز« و�لتي �سنتناولها فيما يلي، يتعين علينا تناول ق�سية 

»هجرة �لعقول«، وفي هذ� �ل�سدد قد ت�ساعد �لقتر�حات �لتالية:

yy لالزمة حمليًّا، ينبغي على �حلكومة� )S&T(  لكي يتم حتفيز �أن�سطة �لعلوم و�لتكنولوجيا
�أن ت�سعى بجدية وعلى �أ�سا�ص موؤقت �إىل توفري ظروف �لعمل �خلا�سة لأف�سل �ملو�هب 
)�سو�ًء يف �خلارج �أو �لد�خل(، مبا يف ذلك مكمالت �لدخل و�لدعم �لكايف للبحوث.
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yy مع عالقات  و�لتكنولوجيا  )S&T( �إر�ساء  للعلوم  �لوطني  و�ملجتمع  �حلكومة  على 
�لعلماء و�لأطباء و�ملهند�سني �ملغرتبني، خا�سة �أولئك ممن يعملون يف �لبلد�ن �ل�سناعية.

yy للعلوم �لوطني  �ملجتمع  جانب  من  �لدعم  وبر�مج  �خلا�سة  �لتوعية  تعزيز  ينبغي 
و�لتكنولوجيا  )S&T( من �أجل �سمـان �لتجان�ص، و�لتنوع.

yy وت�سميم �ملايل  �لدعم  لتوفري  �لدولية  �ملنظمات  مع  تتعاون  �أن  �لوطنية  �حلكومة  على 
�لإطار �ملوؤ�س�سي لإن�ساء »بر�مج مكملة« توفر �لدر��سة يف �أكرث �لبلد�ن تقدًما يف جمال 

�لعلوم و�لتكنولوجيا )S&T( و�لعودة من تلك �لبلد�ن.

مراكز التميّز
�لتمّيز« بو�سفها مو�قع مادية  �إلى حدٍّ كبير في »مر�كز  �لعلوم و�لطب و�لهند�سة  تتقدم 
يجرى فيها �لبحث و�لتدريب، ويتم ذلك في �لغالب بالتعاون مع �لمر�كز �لأخرى و�لموؤ�س�سات 
و�لأفر�د. �إن مر�كز �لتمّيز هي مفتاح �لبتكار، ول يمكن �لمبالغة في تقدير �أهميتها. ولكي 
تنمو قدر�ت �لعلوم و�لتكنولوجيا )S&T( في �لبلد�ن �لنامية، يتعين على تلك �لبلد�ن �أن تن�سئ 
مر�كز �لتمّيز �لخا�سة بها، �سو�ًء كان ذلك على �لم�ستوى �لمحلي �أو �لوطني �أو �لإقليمي �أو 
�إ�سالح  �أو  يمكن دعم  بل  للتمّيز،  مر�كز جديدة  �إن�ساء  يتم  �أن  �ل�سروري  غير  �لدولي. ومن 
�إن  �لمرجوة.  �لنتيجة  لتحقيق  بلد  �أي  في  �لقائمة  �لو�عدة   )R&D( و�لتنمية �لبحوث  بر�مج 
�أ�سا�ص �لجد�رة للمو�رد بناًء على  �إلى تعزيز �لتمّيز يعتمد على �لتخ�سي�ص �لقائم على  �ل�سبيل 
وتقييم  �لجديدة  �لبحثية  �لم�سروعات  من  كلٍّ  ب�ساأن  �لقر�ر�ت  �تخاذ  عند  �لدقيقة  �لمر�جعة 
�لبر�مج �لحالية. وفي �إطار �لقدر�ت �لعلمية �لمتو��سعة ن�سبيًّا لمعظم �لدول �لنامية، يكون من 

�لأمثل �أن ت�سمل تلك �لمر�جعات خبر�ء معنيين من �لدول �لأخرى.



61

�أو  �أو �لدولية -  �أو �لإقليمية،  �أو �لوطنية،  �إن�ساء مر�كز �لتمّيز - �سو�ء �لمحلية،  ويجب 
�لتخطيط لها بجدية في �لم�ستقبل �لقريب وفي كل �لبلد�ن �لنامية تقريًبا، وذلك من �أجل �أن 
تنمو بها قدر�ت �لعلوم و�لتكنولوجيا )S&T(. وباإمكان هذه �لمر�كز �أن تقوم بدور �لِمْف�سل 
�لرئي�سي لالأفر�د �أو �لجماعات �لمهتمة بتعزيز �لعلوم و�لتكنولوجيا )S&T( و�لمعارف ذ�ت 
و�لدعم  �لموؤ�س�سية،  بال�ستقاللية  �لمر�كز  تتمتع هذه  �أن  و�لإقليمية. ويجب  �لوطنية  �لأهمية 
�لأعمال  وجد�ول  �لدولية،  و�لمدخالت  و�لم�ستنيرة،  �لقادرة  و�لقيادة  �لم�ستد�م،  �لمالي 
�لبحثية �لمركزة �لتي ت�سمل مو�سوعات متعددة �لتخ�س�سات، و�لبحوث �لتطبيقية و�لأ�سا�سية، 
على  و�لترقية  �لتوظيف  و�سيا�سات  نظامي،  كعن�سر  �لأقر�ن  و��ستعر��ص  �لتكنولوجيا،  ونقل 
�أ�سا�ص �لجد�رة، و�آليات رعاية �لأجيال �لجديدة من �لمو�هب في مجال �لعلوم و�لتكنولوجيا 

.)S&T(

�لأمر.  لزم  �إذ�  �إ�سالحها  �أو  تعزيزها  ينبغي  بالفعل،  �لموؤ�س�سات  تلك  تو�فرت  و�أينما 
وعندما ن�سير �إلى �لإ�سالح، ينبغي �أن تكون �لتغيير�ت هنا على نطاق �لمنظومة و�أن يجرى 
�لمو�هب  ذلك  في  )بما  �لنادرة  �أو  �ل�سحيحة  للمو�رد  ��ستغالل  �أف�سل  تتيح  بطريقة  تنفيذها 

�لمحلية(.

وينبغي �أن يتم �لبت في م�سروعات �لبحث �لعلمي و�لتكنولوجي �لجديدة على �أ�سا�ص 
مدخالت �لمر�جعة �لتي �أفاد بها �لخبر�ء، مع تقييم �لجد�رة �لفنية و�لفو�ئد �لمحتملة �لتي تعود 
على �لمجتمع من كل م�سروع وبرنامج. وعلى جميع �لبر�مج �لبحثية �لقائمة ومر�كز �لتمّيز 
�ل�ستفادة بالمثل من �لمر�جعة و�لتقييم �لدوري �لذي يقوم بهما �لخبير، كما ينبغي �أن ت�ستمل 
تقنيات �لإجر�ء�ت �لمذكورة، ح�سب �لقت�ساء، على فرق �لمر�جعة �لنظيرة، �أومجموعات 

�لمر�جعة ذ�ت �ل�سلة، �أو در��سات �لمقارنة.

ا �أن ت�سمل مر�جعات �لجد�رة، على �لنحو �لأمثل، خبر�ء منا�سبين من دول  وينبغي �أي�سً
خالل  من  وربما  �لعالمية،  �لبحثية  �لأو�ساط  خالل  من  �لم�ساركة-  لهذه  ويمكن  �أخرى. 
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عمليات  من  تجعل  �أن  و�لطب-  و�لهند�سة  �لعلوم  �أكاديميات  بين  �لدولي  للتعاون  برنامج 
مر�جعة �لجد�رة �أكثر فعالية لي�ص فقط بالن�سبة لبر�مج معينة و�إنما ب�سفة عامة.

و�لعالم  باأكملها  �أقاليم  في  �لعلمية  �لمو�هب  بين  �لفتر��سية  �لتمّيز  �سبكات  وتربط 
�أجمع. لذلك، فاإن �لخطوة �لهامة نحو بناء مر�كز �لتمّيز تتمثل هنا في �إن�ساء �سبكات �لتمّيز 
�لفتر��سية )VNEs( لتمتد في جميع �أنحاء �لعالم �لنامي بهدف رئي�سي وهو رعاية �لمو�هب 
�لعلمية و�لهند�سية في معظم معاهد �لعلوم و�لتكنولوجيا »�لفتر��سية«. ويجب �أن تكون هذه 
متباعدة  قد تكون  �لتي  �لبتكارية  �لبحثية  �لمجموعات  تتبنى  و�أن  فعالة،  �ل�سغيرة  �لكيانات 
�لبحثية  �لمر�كز  �إطار  وفي  �لإنترنت  �سبكة  طريق  عن  وثيق  ب�سكل  تتر�بط  ولكنها  جغر�فيًّا 
بر�مج  �أن�سطتها �سمن  بمزج  �لفتر��سية  �لتمّيز  �سبكات  تقوم معاهد  بها. و�سوف  �لمعترف 
متما�سكة ومتر�بطة، بينما �ستعمل �لمجموعات �لبحثية �لفردية في �لمجالت ذ�ت �لأهمية 
�لألفية  معاهد علوم  هنا  نذكر  �لفتر��سية  �لتمّيز  ل�سبكات  �لناجحة  �لأمثلة  بلد�نها. ومن  في 
�لدولي. وعلى  �لبنك  �إن�ساوؤها في عدة بلد�ن من قبل مبادرة علوم �لألفية بدعم من  �لتي تم 
 –  )VNEs( لتمّيز �لفتر��سية� �إن�ساء �سبكات  �لم�ستوى �لوطني و�لإقليمي و�لعالمي، يجب 
وهي عبارة عن مجموعات �بتكارية متباعدة عن بع�سها �لبع�ص مكانيًّا ولكنها ترتبط �رتباًطا 

وثيًقا عبر �سبكة �لإنترنت وفي �إطار �لمر�كز �لبحثية �لمعترف بها في م�سر.

التفاعل الخا�س/ العام
في �لدول �ل�سناعية �لمتقدمة، يتحمل �لقطاع �لخا�ص �أكثر من 50٪ من �أعباء �لبحوث 
و�لتنمية، وفي �لوليات �لمتحدة �لأمريكية يتحمل هذ� �لقطاع ما يقرب من 68٪ من تلك 
�لأعباء، ولكنه يقوم بتنفيذ نحو 75٪ منها، على �عتبار �أن بع�ص م�سروعات �لتمويل �لعام يتم 
تنفيذها من ِقبل مقاولي �لقطاع �لخا�ص. وعلى �لم�ستوى �لعالمي، �رتفع هذ� �لرقم من حو�لي 
�لثلث قبل 20 عاًما ليبلغ حو�لي �لثلثين في �لوقت �لر�هن. ولهذ� �لتو�سع �لهائل قيمة كبيرة في 
�أ�سكال حقوق �لملكية �لفكرية  �أو غير ذلك من  �لت�سويق وت�سجيل بر�ء�ت �لختر�ع  مجال 
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)IPR(، ولذ� ل يمكن لأحد �أن ينكر �لقيمة �لهائلة للقطاع �لخا�ص في مجال �لم�سروعات 
�لبحثية �لعالمية. ومع ذلك، فاإنه في �لعديد من �لبلد�ن �لنامية ل يز�ل �لقطاع �لخا�ص هناك في 
طور �لنمو، مما يجعل منه �أقل من م�ستوى �لمبتكر �لتكنولوجي، وبالتالي ي�سبح �لعتماد على 
هناك  تكون  �أن  �ل�سروري  و�لبتكار. ومن  �لعلمي  �لبحث  لت�سجيع  �أمًر� �سروريًّا  �لحكومة 
�ل�سناعية  و�لدول  م�سر  من  كلٍّ  على  بالنفع  تعود  �سر�كات حقيقية  مبتكرة حول  مقترحات 
�إن هذ�  �إلى �لنهو�ص بمجالت �لبحوث و�لتنمية )R&D( محليًّا و�إقليميًّا.  �لمتقدمة وتقود 
�لأمر هو مو�سع �لتركيز و�لهتمام، حيث ل ينبغي �أن نعيد �لنظر في �لُمناخ �لت�سريعي فقط بل 

ا. في �لُمناخ �لذي يجري د�خله �لبحث �أي�سً

التمويل
في حين تو��سل �لآليات �لتقليدية دورها �لهام في تمويل �لبحوث و�لتنمية )R&D(، �إّل 
�أنه من �ل�سروري �لنتقال �إلى �آليات �أكثر كفاءة وفعالية لتنفيذ برنامج �لإ�سالح، ونذكر فيما 

يلي بع�ص �لقتر�حات:

اأموال القطاع الوطني: يجب على �لقطاعني �لعام و�خلا�ص و�لقطاعات �لأكادميية يف م�رس ( 1
��ستطاعت  فقد  بجدية.   )R&D( و�لتنمية  �لبحوث  لأن�سطة  �لقطاعات  متويل  در��سة 
�لرب�زيل بنجاح �إعادة توجيه �رس�ئب �ل�رسكات لإجر�ء �أبحاث يف �ملجالت ذ�ت �لهتمام 
�لقت�سادي للدولة. ويجب �أن تكون �إد�رة متويل �لقطاعات ثالثية �لجتاهات، �أي تقوم 
على م�ساركة �ملجتمع �لأكادميي، و�حلكومة، و�ل�سناعة. وينبغي ��ستخد�م جزء من مو�رد 
كل �سندوق لدعم �لعلوم �لأ�سا�سية، مع ��ستخد�م �جلزء �لآخر يف دعم �حتياجات �لبنية 
�أهد�ف  تنفيذ  يف  ت�ساعد  �أن  ميكن  و�لتي  هذه،  �لقطاعات  متويالت  وتتطلب  �لتحتية. 
�خلا�ص،  و�لقطاع  �لأكادميي،  �ملجتمع  بني  وثيًقا  تفاعاًل  �لوطنية،  �ل�سرت�تيجية  �ل�سيا�سة 
و�حلكومة، وذلك من �أجل توفري �لتمويالت وحتديد �أولوياتها و�إد�رتها. من هنا يتم على 
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وح�س�سها  �ل�سرت�تيجية  �لفرعية  �لقطاعات  باختيار  تتعلق  قر�ر�ت  �تخاذ  م�سرتك  نحو 
�ملطلوبة  و�مليز�نية  و�لتطبيقية،  �لأ�سا�سية  �لبحوث  ومزج  �ل�سندوق،  مو�رد  يف  �ملناظرة 

ب�سكل عام، وم�سادر �لدعم �لالزم.

– �أحدهما �سندوق ( 2 �لوطنية  �ل�سناديق  من  �ثنني  �إن�ساء  �أقرتح  �إنني  الوطنية:  التمويل  اآليات 
موؤ�س�سي و�لآخر �سندوق بر�مج - بتمويل �أ�سا�سي من م�رس تدعو �إىل �مل�ساركة فيه جهات 
يلزم �جلمع بني  �لت�ساور. وقد ل  تقوم على مبد�أ  باإد�رة  �لتز�م و��سح  �أخرى، مع  مانحة 
تلك �ل�سناديق �لعاملية، و�إمنا ميكن �أن تبقى منف�سلة مع �لتن�سيق بينها مركزيًّا بحيث ت�سمح 
بالن�سمام �ل�رسيف من ِقبل جلهات �ملانحة بقيود خا�سة مع ��ستمر�ر م�ساركة تلك �جلهات 

يف عملية �لتمويل.

yy من ترت�وح  ملدة   » مي�رسَّ »متويل  توفري  �ساأنه  من   )GIF( موؤ�ص�صي  �صندوق  �إن�ساء  ينبغي 
5 �إىل 10 �سنو�ت لـ 20 مركز متّيز ذ� طابع وطني �أو �إقليمي )تعمل من تلقاء نف�سها 
�أو يف �سبكات �لعامل �لنامي(. ومثل هذ� �لتمويل لن يكون حمدًد� بربنامج معني، بل 
�لعلم و�لهند�سة وتهيئة �لأجو�ء  قيم  بتعزيز  للمر�كز  �ل�سماح  ��ستخد�مه بغر�ص  �سيتم 
�ست�ساعد  �لتحديد،  وجه  وعلى  �جلودة.  من  عالية  بدرجة  �لبحوث  ملمار�سة  �ملنا�سبة 
هذه �لأمو�ل كل مركز لكي يقوم بتطوير بر�جمه، وتنمية �إد�رته، وبناء قاعدته �لتمويلية 
طويلة �لأجل. وعلى �حلكومة �مل�رسية و�جلهات �ملانحة �أن جتتمع يف �إطار ��ست�ساري 
ل�ستعر��ص �ملقرتحات �لناجمة عن دعوة مفتوحة لتقدمي �لطلبات �لتناف�سية، ومن َثم 

�ختيار �ملر�كز وفًقا ملعايري �لتقييم �ملحددة بو�سوح.
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yy كنظام للمنح �لتناف�سية- لدعم بر�مج �لبحوث يف )GPF( ينبغي �إن�ساء �صندوق برنامج
مر�كز �لتمّيز – وفيها يعيد �حلكام �لدوليون �لنظر يف نوعية �مل�رسوعات �ملقرتحة، على 
�أن ُتعطى �لأف�سلية للمقرتحات �لتي تنطوي على �لتعاون مع معهد �لبحوث يف دولة 

.)S&T( متقدمة يف جمال �لعلوم و�لتكنولوجيا

yy يجب �إن�ساء �سبكات �إقليمية ميكن من :)S&T( ال�صبكات الإقليمية للعلوم والتكنولوجيا
�لعاملي  �مل�ستوى  على  و�لتدريب  �لبحث  �أن�سطة  متابعة  مًعا  �ملجاورة  للدول  خاللها 
�لقطاعات.  متويل  ��ستكمال  �أجل  من  ودعمها  �مل�سرتك،  �لهتمام  ذ�ت  �لق�سايا  يف 
و�لإفريقية، كما ميكن  �لعربية  �ل�سبكات  مع  فعال  ب�سكل  تتعاون  �أن  م�رس  وت�ستطيع 
لل�سبكات �لإقليمية �أن ت�سارك بدورها يف بر�مج تعاونية مع �لدول �ملتقدمة يف جمال 
و�ليابان،  �لأوروبي،  �ملتحدة، و�لحتاد  �لوليات  �لعلوم و�لتكنولوجيا )S&T( مثل 
وغريها من �لدول �لتي ترغب يف متويل هذه �ل�سبكات بالتعاون مع �جلهات �لدولية 

�ملانحة و�جلهات �ملمولة. 

ختاًما
�أكبر.  تحديات  قد و�جهت  �لطويل  بتاريخها  م�سر  كبيرة، ولكن  �أمامنا  �لتحديات  �إن 
وقد حان �لوقت �لآن لت�سخير �إر�دتنا �ل�سيا�سية ومو�هبنا لمهمة بالغة �لو�قعية و�لإلحاح وهي 

تحويل �لعلوم و�لتكنولوجيا و�لبتكار من مجرد �سعار�ت رنانة �إلى و�قع ملمو�ص.





يدرك �لجميع �أننا نتحرك �ليوم ب�سرعة نحو مجتمع قائم على �لمعرفة، و�قت�ساد م�ستند �إلى 
�لتكنولوجيا في عالم تحركه �لعولمة و�لقدرة �لتناف�سية على م�ستوى ل تعرف فيه �لأفكار و�ل�سلع 
و�لت�سالت  �لمعلومات  تكنولوجيا  في  �لثورة  وقد جعلت  �سيا�سية.  �أية حدود  و�لخدمات 
)ICT( و�لتو�سع �ل�سريع في �لتجارة �لدولية هذ� �لأمر ممكًنا. و�لأهم من ذلك �أن هناك موجة 
منتجات  وت�سنيع  جديدة  تكنولوجيات  �ختر�ع  ت�سارع  �إلى  �أدت  �لبتكار  من  م�سبوقة  غير 
جديدة �إلى �لحد �لذي يتم عنده قيا�ص دورة حياة �لمنتج في �ل�سوق في غ�سون �أ�سهر ولي�ص 
�سنو�ت. وتوؤدي وتيرة �لتغيير �لمذهلة هذه �إلى �إيجاد �لكثير من �لم�سكالت و�لفر�ص �لجديدة.

و�سوف �أتناول في هذ� �لف�سل تلك �لوتيرة �لمذهلة للتحول �لبتكاري، ذلك لأن م�سر، 
�ساأنها �ساأن �أي مجتمع �آخر، تمثل �ليوم جزًء� من ذلك �لنظام �لعالمي �لمت�سابك �لذي تكون 
�لمناف�ص  �لمنتج  تجد  �أن  �لنادر  من  يعد  ولم  مناف�سوك.  يكون  وكذلك  عالمية،  �لفر�ص  فيه 
لمنتجك في �ل�سوق �لمحلي يباع من قبل مناف�ص �آخر في �سنغافورة، يبيع منتجات م�سممة 
�لحو�جز  تعني  ل  �لعالم،  هذ�  في  �لخليج.  دول  من  بتمويل  �ل�سين  في  وم�سنعة  فرن�سا  في 
و�لم�سافات �ل�سيء �لكثير، بل هو عالم يف�سل �لأغنياء و�لأقوياء و�لمتعلمين و�لأذكياء، وهو 
�لتي  �ل�سرعة  �لحا�سم، ونق�سد هنا  �لعامل  �ل�سرعة - ولي�ص �لحجم -  فيه  �لعالم �لذي تمثل 

تقترن بالإبد�ع.

التا�صع الف�صل 

رعاية البتكار

)كيف يمكن لم�صر ال�صتفادة من تطور العلم والتكنولوجيا(
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ما هو �لبتكار؟ �إن �لبتكار يعني في هذ� �ل�سياق �لقدرة على توليد �أفكار جديدة لحل 
هذه  وترجمة  �لخ�سو�ص،  وجه  على  كامنة  لحتياجات  �ل�ستجابة  �أو  خا�سة،  م�سكالت 
�لأفكار �إلى و�قع ملمو�ص. ويالحظ �أن �لبتكار قد ل يقت�سر على منتجات مادية، بل �إنه في 

�لو�قع قد يتج�سد على نحو جيد في نموذج جديد للعمل �أو خدمة جديدة.

وهناك من �لبتكار�ت ما يمثل فقط ��ستجابات لحتياجات قائمة، كما هو �لحال في 
�إيجاد عالج لمر�ص �ل�سرطان �أو �لإيدز، و�لبع�ص �لآخر منها ما هو �إل �إدخال تعديالت على 
�لخدمات �لقائمة و�لنتقال بها �إلى م�ستوى جديد، كالهو�تف �لمحمولة على �سبيل �لمثال. 
�أكبر كا�ستحد�ث نموذج  �أن هناك �بتكار�ت �أخرى ل تز�ل تقوم بال�سيء نف�سه بكفاءة  ومع 
ا للتجميع و�أحدث ثورة  جديد للعمل على �سبيل �لمثال، نجد »هنري فورد«  وقد �خترع خطًّ
في مجال �لت�سنيع في �لقرن �لع�سرين، و�أنتج بذلك �لمزيد من �ل�سيار�ت باأ�سعار �أقل وفي وقت 
�أ�سرع من �لآخرين في نف�ص �لمجال. �إن �لبتكار�ت �لعظيمة تولد �لمطالب �لخا�سة بها، وقد 

�خترقت �سبكة �لإنترنت حياتنا بطرق ل يتخيلها �أحد منذ ع�سرين �أو حتى ع�سر �سنو�ت.

�لقدرة على  يتطلب  فهو  فكرة جيدة،  �أبعد من مجرد  ما هو  �إلى  �لبتكار  يذهب  وقد 
ترجمة �لفكرة �إلى و�قع يخ�سع لالختبار في بيئة �أ�سو�ق �لعالم �لتناف�سية �لتي ل ترحم. ومن 
، فاإنه لكي يمكن تعزيز �لبتكار، فاإننا بحاجة هنا �إلى ثالثة �أجز�ء، وهي: �لأفكار، وو�سيلة  ثمَّ
�لأخيرة،  للنقطة  وبالن�سبة  للجمهور.  ت�سويقية لإي�سالها  ملمو�ص، وقدرة  و�قع  �إلى  لتحويلها 
فاإنني �أقترح �لعتماد على �لمر�كز �لتكنولوجية �لتي ناق�ستها في مو�سع �آخر من هذ� �ل�سياق، 

مع �لتركيز هنا على توليد �لأفكار وتحويلها �إلى و�قع ملمو�ص.

ت�ساعدنا  قد  وهنا  و�لمعتقد�ت،  �لآر�ء  في  �لختالف  تقبل  �لأفكار  توليد  ويتطلب 
�سمان  �لبتكار،  رعاية  في  يرغب  مجتمع  �أي  �ساأن  �ساأنها  م�سر،  وعلى  جزئيًّا.  �لعلم  قيم 
�لمو�هب وي�سجع حب  �لقيم �سمن نظام تعليمي يغذي  تن�سئة �لأطفال و�ل�سباب على هذه 
�ل�ستطالع. ومن خالل �ل�سباب ينبع �لجزء �لأكبر من �لبتكار�ت �لعلمية و�لتقنية �لجديدة، 
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فلقد تو�سل �آين�ستاين، ودير�ك، وهايزنبرغ، وو�ت�سون جميًعا �إلى �كت�سافاتهم �لكبرى في فترة 
ا بالجزء �لأكبر من �لطفرة �لتكنولوجية في �إطار  �لع�سرينيات من �لعمر. كما �ساهم �ل�سباب �أي�سً
�لعمليات �لتجارية، �أو �لبر�مج �لجديدة، من �أمثال  بيل جيت�ص )مايكرو�سوفت(، ولري بيج 

و�سيرجي برين )جوجل(، ومايكل ديل )ديل كمبيوتر(، على �سبيل �لمثال ل �لح�سر.

ولالأ�سف، يحتاج �لو�سع في م�سر �إلى ثورة كبرى في نظام �لتعليم بدًء� باإ�سالح �لمناهج 
وللُمناخ  حياله.  �ل�سعي  يجب  �لذي  �لحل  من  و�حد  جزء  �سوى  ي�سكل  ل  �لذي  �لدر��سية 
ا �أهمية مماثلة في هذ� �ل�سدد، حيث يجب �أن ننتقل من  �لمدر�سي وتوجهات �لمعلمين �أي�سً
�لمطالبة بالتلقين عن ظهر قلب �إلى �لم�ساهمة في حل �لم�سكالت، ومن تقدير �لمتثال �إلى 
�إلى  بالإ�سافة  �ل�ستطالع.  �إلى رعاية حب  �لطاعة  �لرغبة في  �لإبد�ع و�لخيال، ومن  تكريم 
تتحرى  �لتي  �لأُ�سرية  �لقيم  ناهيكم عن  �ل�سائد،  �لعام  �لخطاب  ا  �أي�سً نتناول  �أن  ذلك، يجب 
�إذ�  رجاء  ذلك  دون  فيما  لي�ص  �ل�سباب.  قبل  من  �ل�ستطالع  حب  �أفو�ه  وتكمم  �لأقدمية 
�لمعرفة  �أمة متعلمة ومبتكرة ون�سطة في وقت يقوم فيه �لمجتمع على  �أن ت�سبح  كان لم�سر 

و�لقت�ساد �لموجه بالتكنولوجيا.

�لفنية  �لمع�سالت  حل  يتم  �أن  بمعنى  و�قع،  �إلى  تحويلها  عن  �لأفكار  توليد  ويختلف 
�لكثير  و�لم�سانع و�لخدمات. وهناك  �لمز�رع  في  �إنتاجية  نظم  �إلى  ترجمتها  يمكن  بطريقة 
من �لأمثلة �لتي يمكننا �ل�ستفادة منها. فمن خالل معهد فر�ونهوفر “Fraunhofer”، وبف�سل 
�لعالقات �لوثيقة بين �لباحثين في �لجامعات و�لباحثين في مجال �ل�سناعة، نجحت �ألمانيا في 
نقل �لبتكار من �لمختبر �لبحثي �إلى �أر�ص �لم�سنع في �أ�سهر ولي�ص �سنو�ت، و�أ�سبحت  �ألمانيا 
�لمنتجات  بها  تناف�ص  و�لتي  �لعالية  �لجودة  وذ�ت  �ل�ساملة  �لبتكارية  منتجاتها  �ليوم  تملك 

�لأقل بكثير من حيث �لتكلفة مثل منتجات �ل�سين وكوريا.

تبلغ   ،)ICT( �لمعلومات و�لت�سالت  تكنولوجيا  عالم  ففي  �لتغيير مذهلة،  �سرعة  �إن 
�أ�سهر  �ستة  لمدة  �لأ�سو�ق  �إلى  �لمنتج  تاأخر جلب  ما  و�إذ�  �سهًر�  �لآن 18  �لمنتج  دورة حياة 
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�لدءوب  �ل�سغط  �لمتوقعة. ومع هذ�  �لمنتج في هذه �لحالة نحو 30٪ من فو�ئده  فقد يفقد 
�لمت�سرب على نحو متز�يد لقطاعات �أخرى من �لن�ساط �لقت�سادي، �أ�سبح �لأمر �أكثر �إلحاًحا  

للتركيز ب�سرعة على تح�سين قدرتنا �لتناف�سية.

فنلند�  مثل  عالية،  �بتكارية  بدرجة  تتميز  �لتي  فالبلد�ن  بالحجم،  يرتبط  ل  �لتناف�ص  �إن 
�أخرى  ا بلد�ن  �أي�سً �، وهناك  �لو�قع بلد�ن �سغيرة جدًّ و�سوي�سر� و�سنغافورة وتايو�ن، هي في 
�إلى هذه  �إلى َحَلبة �لمناف�سة. ولكي تتمكن م�سر من �لن�سمام  في �لمنطقة تحاول �لدخول 
�لتدريب، ورعاية  �لتربية و�لتعليم، ونظام  لنظام  �لجذري  �لتحول  فاإن  �لمبتكرة،  �لمجموعة 
ا �أن يتوقف �ل�سلل �لبيروقر�طي  �لبتكار و�لإبد�ع يعد هنا �أمًر� بالغ �لأهمية. ومن �ل�سروري �أي�سً
ا �أمام تقدم  �لذي تفر�سه حكوماتنا �لوطنية، وعدم �ل�سماح له بال�ستمر�ر باعتباره عائًقا رئي�سيًّ
ا  هامًّ �أمًر�  تعد  �لإ�سالح  �سرعة  فاإن  ذلك،  على  عالوة  �لتناف�سية.  و�لقدرة  �لإنتاجية  �لعملية 
فاإنها �سوف تقع في  �لبلد�ن �لأخرى، و�إن لم تدفع م�سر بخطى �لإ�سالحات  فيه  تتو�نى  ل 

�لموؤخرة ولن يت�سنى لها �للحاق برْكب هذه �لدول.

)IC( اقتراح: مركز الإبداع الم�صري
�لجامعات  في  �لبتكار  تعزيز  بم�سئولية   )IC( �لمقترح  �لإبد�ع  مركز  تكليف  �سيتم 
�لمفاهيمي، وت�سمل  �لم�ستوى  بال�سناعة على  �لت�سال  �لبحثية، وم�ساعدتها على  و�لمعاهد 
�ل�سناعة هنا مجال �لزر�عة، و�لخدمات. ومن خالل �لتو��سل مع �لقت�ساد باأكمله، �سيتمكن 
�لتي تقف في طريق  �لعقبات  �لتي قد ت�ساعد في حل  �لم�سكالت  مركز �لإبد�ع من تحديد 
تعزيز �لإنتاج �لمحلي و�لم�ساعدة في نقل �لتكنولوجيا �إلى م�سر، وهذ� ما �سوف ت�سهم في 

تنفيذه مر�كز �لتكنولوجيا.

عدة  هناك  �إن  بها؟  �للتز�م   )IC( �لإبد�ع  مركز  على  يتعين  �لتي  �ل�ستر�تيجية  هي  ما 
�حتمالت لتلك �ل�ستر�تيجيات، غير �أن تطبيق �أحدها �سوف يكون ح�سريًّا و�سيتطلب �إيجاد 
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��ستر�تيجية مختلفة، ولكن �سوف تتفق جميعها على �لنظر �إلى �لبتكار بكونه �أكثر من مجرد 
ا  �بتكار تكنولوجي، وعلى �أن تتبنى جميعها �لبتكار في �لإجر�ء�ت �لموؤ�س�سية و�لمالية و�أي�سً
في مجال �لت�سويق ونماذج �لأعمال �لتجارية. ومما ل �سك فيه �أن �لروؤى �لأخرى لها نف�ص 

�لقدر من �لجد�رة، وقد �أدرجت هنا خم�ص روؤى فقط لأغر��ص هذه �لمناق�سة: 

الروؤية الأولى: العتماد على مواطن القوة المثبتة
�ل�سناعات  تلك  �إلى   )IC( �لمقترح  �لإبد�ع  مركز  توجيه  �لروؤية  هذه  خالل  من  �سيتم 
�لخا�سة لتزويدها بالتقنيات �لتكنولوجية و�لمو�د �لجديدة. وعلى ذلك، يمكن �عتبار مركز 
�إلى  يوؤدي  بما   ،)R&D( �لم�ستهدفة  و�لتنمية  �لبحوث  وبين  �لتمويل  بين  و�سيًطا  �لإبد�ع 
�ل�سغيرة  �ل�سركات  مع  �لم�ساور�ت  خالل  من  تحديدها  تم  �لتي  �لم�سكالت  قائمة  معالجة 
للموؤ�س�سات  تناف�سية  منح  لتقديم  �لالزمة  �لترتيبات  مع و�سع   ،)SMEs( �لمعنية  و�لمتو�سطة 

�لبحثية )�أو �لباحثين �لفر�دى( في �لمنطقة.

الروؤية الثانية: الندماجات الجديدة
�إن �ل�سركات �ل�سغيرة و�لمتو�سطة في م�سر )SMEs( هي في �لغالب �سركات تملكها 
�لأُ�سر، وبالتالي فاإنه من غير �لمرجح هنا �أن يتم تغييرها ب�سهولة. لذلك، فاإن �لنهج �لقائم على 
��ستخد�م مركز �لإبد�ع )IC( لتحديد �ل�سبل �لمحتملة لأ�سو�ق ومنتجات جديدة، وت�سجيع 
ب�سكل  تتجاوب  مجموعات  في  للدخول   )SMEs( �لقائمة  و�لمتو�سطة  �ل�سغيرة  �ل�سركات 
�أف�سل مع �لتحديات �أو �لفر�ص �لمنتظرة، هو �ل�سبيل �لممهد ل�ستخد�م �لحو�فز و�لبحوث من 
ِقبل مركز �لإبد�ع )IC( من �أجل ت�سجيع �لتعاون وتو�سيع د�ئرته. وُنذّكر مرة �أخرى باأنه في 
تايو�ن كانت هناك م�سروعات بالغة في �ل�سغر ت�سارك في �أعمال �لت�سدير في حقبة �لثمانينيات 

من �لقرن �لع�سرين، وحققت في ذلك نجاًحا كبيًر�.
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الروؤية الثالثة: الإعداد للتزاوج مع التقنيات الجديدة
�لتجارية  و�لأعمال  �لتكنولوجيا  �ستحققه  بما  �لتنبوؤ  جيد  ب�سكل  يتم  �أن  �لممكن  من 
ما  فكل  ذلك.  من  �أكثر  ولي�ص  �سنو�ت  من 10-5  يتر�وح  زمني  �إطار  �إنجاز�ت خالل  من 
�أنه  غير  �لمختبر�ت،  في  �لآن  و��سًحا  بات  قد  �لزمني  �لإطار  ذلك  �سمن  ت�سويقه  يحتمل 
 .� بعيد جدًّ �إطار زمني  يتم ذلك �سمن  قد   )SMEs( و�لمتو�سطة  �ل�سغيرة  لل�سركات  بالن�سبة 
وي�ستطيع مركز �لإبد�ع )IC( �لرتباط بجامعات من هذ� �لنوع في مجال �لبحوث و�لتنمية 
)R&D(، وت�سجيع �لإنتاج عالي  �لتقنية بما يتو�فق مع �ل�سركات �ل�سغيرة و�لمتو�سطة �لقائمة 
)SMEs( من �أجل مز�وجة �لمعرفة �لتكنولوجية للمنتج مع �لخبرة �ل�سوقية لل�سركات �ل�سغيرة 
و�لمتو�سطة )SMEs(. ومع ذلك، فاإن مثل تلك �لتز�وجات قد تبوء بالف�سل ب�سبب �لختالفات 
»�لثقافية« �لجوهرية �لتي يحتمل تو�جدها بين �لمنتج �لجديد و�ل�سركات �ل�سغيرة و�لمتو�سطة 

.)SMEs( لقائمة�

الروؤية الرابعة: روؤية على المدى الطويل
يتجه �لعالم ب�سكل متز�يد نحو مزيج من �لتكنولوجيا �لحيوية، و�لمعلوماتية، وتكنولوجيا 
�لنانو، وهو ما �أطلق عليه �خت�سار BINT. وينبغي �أن تكون هناك محاولة لبناء قدر�ت م�سرية 
وتكنولوجيا  و�لمعلوماتية،  �لحيوية،  �لتكنولوجيا  مجالت  في  �لإقليمي  �لنطاق  على  قوية 
�لنانو، وعندئذ ي�سبح مركز �لإبد�ع  )IC( مكاًنا للتقاء هذه �لتكنولوجيات بما ي�سمن �لإثر�ء 
�أكبر  �إلى  م�سر  تحويل  �لأمد  طويلة  �ل�ستر�تيجية  هذه  مثل  و�ستحاول  بينها.  فيما  �لم�سترك 
�أماكن  تجربة  تكر�ر  ومحاولة  �لخليج  دول  مناف�سة  يمكنها  �لمنطقة  في  تكنولوجية  منطقة 
�أخرى مثل �سنغافورة وتايو�ن وكوريا. ومن �لممكن �أن يتم ن�سج �لتكنولوجيات �لجديدة من 
ا »ح�سانتها« من ِقبل »مر�كز  خالل �ل�سركات �ل�سغيرة و�لمتو�سطة )SMEs( و�لتي يمكن �أي�سً

�لتكنولوجيا« في �لقاهرة و�لإ�سكندرية. 
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الروؤية الخام�صة: م�صاحة من الحرية
�أو  )ويندوز(  جيت�ص  بيل  �ستو�تي  �لتي  �لجديدة  �لفكرة  ماهية  نعرف  ل  بب�ساطة   �إننا  
�أندري�سين مارتي )نت�سكيب( �أو جيف �سكول )باي( �أو لري بيج و�سيرجي برين )جوجل(. 
�لمنظمة  �لهياكل  في  جيد  ب�سكل  تعمل  ل  �لمبتكرة  �لإبد�عية  �لأنو�ع  تلك  من  �لعديد  �إن 
من  و�لم�ساعدة  �لرعاية  �إلى  �لأنو�ع  تلك  تحتاج  حيث  �ل�سناعات،  و�لمن�ساآت  بالجامعات 
جهة مثل مركز �لإبد�ع )IC( من �أجل خلق م�ساحة من �لحرية يتز�حم فيها �ل�سباب �لمندفع 
و�لمغامر، مع خلق كتلة جوهرية من �لإبد�ع �لتفاعلي. وقد ل يكون بمقدور مركز �لإبد�ع  
)IC( �أن يتيح لهوؤلء �لفر�سة لمتابعة �أفكارهم، ولكن من �لممكن  �أن يكون مركز �لإبد�ع 
هو �أول من يمد يد �لعون لم�ساعدتهم في دمج مر�كز �لتكنولوجيا وتحويل تلك �لأفكار �إلى 

م�ساريع تجارية.

ما  ل�ستك�ساف  �لحرية  وظائف:  ثالث   )IC( �لإبد�ع  مركز  يوؤدي  �ل�سدد،  هذ�  وفي 
يتم  حتى   )R&D( و�لتنمية  �لبحوث  مجال  في  و�لم�ساعدة  تقديمه؛  �لجامعات  ت�ستطيع  ل 
بمقدور  لي�ص  ما  – وهو  �لمفهوم  �لأقل لإثبات مرحلة  بدرجة كافية - على  �لأفكار  تطوير 
�ل�سناعات �لقائمة تنفيذه؛ و�أخيًر� �لعمل كمنظم لتمويل �لم�سروعات �لنا�سئة �لتي ل تمولها 
�لبنوك �لتقليدية، مع م�ساعدة �ل�سركات �لنا�سئة في دمج مر�كز �لتقنية لتم�سي قدًما في طريقها 
نحو �لنمو و�لنجاح ، �أو �أن ينتهي بها �لمطاف �إلى �لف�سل و�لياأ�ص. �إننا ندرك �أن �لبتكار ل 
�لنا�سئة �سوف تف�سل في نهاية �لمطاف، ولكن على  يعني �لنجاح و�أن �لعديد من �ل�سركات 
�لرغم من ذلك ف�سوف تجد �لبالد مردود�ت كبرى لجهودها ولال�ستثمار�ت من ِقَبل �لعدد 

�لقليل ممن �سينجحون. 
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روؤية م�صتقبلية
�أد�ء  �أن نر�سم م�ستقبلنا م�سبًقا، ولكن يمكننا خلق هذ� �لم�ستقبل وتكر�ر  �إننا ل يمكن 
�لتليد و�أن  تر�ثنا  ن�ستعيد  �أن  ا  �أي�سً �لممكن  �سنغافورة وكوريا و�ل�سين. ومن  بلد�ن معينة مثل 
فيه  ليحّلقو�  لل�سباب  �لمنا�سب  �لف�ساء  ن�سيج مجتمعنا، مع خلق  في  �لعلم  قيم  توغل  ن�سمن 
ا تحويل موؤ�س�ساتنا �لقت�سادية، و�إطالق �لعنان للقدر�ت �لكامنة  باأحالمهم. �إننا ن�ستطيع �أي�سً
ل�سعبنا، و�أن يكون لدينا و�دي �لنيل �لديناميكي �لذي يناف�ص و�دي �ل�سليكون، فالأهر�مات 
لي�ست فقط مجرد �ساهد على ما�سينا �لمجيد و�إنما هي �أي�سا دعوة �إلى �لعظمة في �لم�ستقبل.



و�لقت�ساد  �لمعرفة  على  قائم  مجتمع  نحو  ب�سرعة  نتحرك  �أننا  �ليوم  �لجميع  يدرك 
�لتناف�سية على م�ستوى ل تعرف  �لعولمة و�لقدرة  �لتكنولوجيا في عالم تحركه  �إلى  �لم�ستند 
خالل  من  ممكًنا  �لأمر  هذ�  بات  وقد  �سيا�سية.  حدود  �أية  و�لخدمات  و�ل�سلع  �لأفكار  فيه 
�لثورة في تكنولوجيا �لمعلومات و�لت�سالت )ICT( و�لتو�سع �ل�سريع في �لتجارة �لدولية. 
ولكن �لأهم من ذلك هو �أن هناك موجة غير م�سبوقة من �لبتكار �أدت �إلى ت�سارع �ختر�ع 
حياة  دورة  قيا�ص  عنده  يتم  �لذي  �لحد  �إلى  جديدة  منتجات  وت�سنيع  جديدة  تكنولوجيات 
�إلى  �لمذهلة هذه  �لتغيير  وتيرة  وتوؤدي  �سنو�ت.  ولي�ص  �أ�سهر  في غ�سون  �ل�سوق  في  �لمنتج 

�إيجاد �لكثير من �لم�سكالت و�لفر�ص �لجديدة.

و�سوف �أتناول في هذ� �لف�سل تلك �لوتيرة �لمذهلة للتحول �لبتكاري. ذلك لأن م�سر،  
�ساأنها �ساأن �أي مجتمع �آخر، تمثل �ليوم جزًء� من ذلك �لنظام �لعالمي �لمت�سابك �لذي تكون 
فيه �لفر�ص عالمية، وكذلك يكون مناف�سوك. وعلينا �أن ناأتي بالو�قعية �لتي نوؤثر بها على هدفنا 
�لجماعي وهو بناء قدر�ت �لعلوم و�لتكنولوجيا و�لبتكار )STI( في م�سر، و�ل�ستفادة من 
ذلك لخدمة �قت�سادنا. وفيما يلي طريقتان ن�ستطيع من خاللهما محاولة تحقيق ذلك �لهدف.

العا�رش الف�صل 

محاور التكنولوجيا

التحرك ال�صريع من المختبر اإلى ال�صوق
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النتقال اإلى ال�صوق: محاور لالبتكار التكنولوجي
�إذ� ما تحولت �لأفكار �إلى تكنولوجيات، فمن �لو�جب هنا �أن يتم دمجها في �ل�سوق 
و�إخ�ساعها للتنقيح �لجاد بما يتو�فق مع عمليات �لت�سويق وقبول �لم�ستهلك، وهذ� ما تهدف 
�إليه بر�مج �لبحوث و�لتنمية )R&D( وت�سعى �إلى تاأمينه من خالل �لقطاع �لخا�ص، مع بنية 
تحتية كاملة ت�سم �أنظمة حقوق �لملكية �لفكرية )IPR(. �إن جودة بر�مج �لبحوث و�لتنمية 
)R&D( و�لنتقال من نطاق �لمختبر �إلى �ل�سوق يعد �أمًر� حيويًّا لتحقيق �قت�ساد تناف�سي فعال.

ويتفق �لجميع على �أن م�سر قادرة على ن�سر مر�فق �لبحوث و�لتنمية )R&D( بدرجة 
من �لجودة  �أعلى بكثير مما هو متاح في �لوقت �لحا�سر، و�أن جهودها في �لبحوث و�لتنمية 
ذ�ت  مجالت  �إلى  توجه  �أن  �إلى  بحاجة  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  جو�نب  كافة  في   )R&D(
تاأثير �أكبر على تطوير قاعدتها �ل�سناعية و�لزر�عية و�لخدمية. �إن ذلك يدعونا �إلى �لعتر�ف 
�لعلمي  و�لبحث  �لعالي  �لتعليم  بوز�رتي  و�لبحثية  �لتعليمية  �لمر�فق  بين  تو��سل  بعدم وجود 
و�لموؤ�س�سات �ل�سناعية في م�سر، وبين �لعالم �لخارجي. ولكي ي�سبح نقل �لتكنولوجيا و�قًعا 
فعليًّا على نطاق متو�فق مع �حتياجات م�سر، فمن �ل�سروري في هذه �لحالة �أن تلعب �ل�سناعة 
دوًر� محوريًّا في ت�سميم و�إد�رة مر�فق تتولى �سئون �لبحوث و�لتنمية )R&D( في مجالت 
ت�ستجيب  �أن  �لمر�فق  لتلك  �لممكن  �لعلوم و�لتكنولوجيا في م�سر. وبذلك فقط يكون من 
ا لحتياجات �ل�سناعة، وتكون في نهاية �لمطاف قادرة على �ل�ستفادة من �أعمال �لبحوث  حقًّ
و�لتنمية )R&D( لدى �لقطاع �لخا�ص �لذي ي�سهم في �لدول �ل�سناعية بنحو 65 - ٪80 

من تمويل مثل تلك �لأعمال.

اقتراح: محاور تكنولوجية في القاهرة والإ�صكندرية
مع  �ل�سناعية،  �لمجمعات  قوية مع  عالية ذ�ت رو�بط  تكنولوجية  تطوير محاور  ينبغي 
م�ساريع  في  �لجن�سيات  متعددة  �ل�سركات  بع�ص  خو�ص  على  ت�سجع  خا�سة  حو�فز  توفير 
م�ستركة مع �سركات �لم�سرية منتقاة. وقد يبد�أ ذلك باأن�سطة مركزة �إلى حدٍّ ما ت�سم �سركات 
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�لم�سري  �ل�سباب  به  يقوم  �لذي  �لعمل  جودة  ول�سمان  �لمعايير  لو�سع  �لجن�سيات  متعددة 
تحت �إ�سر�ف خبر�ء من تلك �ل�سركات متعددة �لجن�سيات. ويمكن �أن تت�سمن هذه �لأن�سطة 

�إن�ساء معامل خا�سة، و�إن كانت محدودة في �لمرحلة �لأولية.

ويكمن جوهر هذ� �لأمر في �لعمل مع �ل�سركات �لمحلية و�لدولية من �أجل �إقامة �أن�سطة 
�أف�سل مدخالت علمية متوفرة محليًّا، ف�ساًل عن توفير فر�ص للتدرج �لمنتظم لعمل  تتطلب 
�أو�سع و�أف�سل، مع منح �لخريجين لدينا فر�ص �لتدريب �لعملي على �لعمل وفق معايير �ل�سناعة 

�لدولية. ومن �لأمثلة على هذه �لأن�سطة ما يلي:

yy.ختبار �ملعامل للتاأكد من جودة �لإنتاج �ل�سناعي و�لزر�عي للت�سدير�
yy.تعريب بر�مج �حلا�سب �لآيل
yy ل�ستعانة مب�سادر خارجية للمعلومات �حليوية )من �لوليات �ملتحدة و�أوروبا و�ليابان�

من خالل �لتعامل بو�سالت تقنية �ملعلومات عالية �ل�رسعة(. 
yy ملخرجات(؛� �سمات  مقابل  �ملدخالت  )�سمات  �لزر�عة  يف  �لبيولوجية  �لتطبيقات 

ويف �ل�سحة )�لت�سخي�ص، وتطوير �للقاحات، وما �إىل ذلك(؛ ويف �ل�سناعة )��ستخد�م 
�لإنزميات يف جمال �ملن�سوجات و�ملد�بغ، وتنظيف خملفات �ل�سناعة، وتقنيات �حلد من 

�لتلوث، و�لنتقال من �لعمليات �لكيميائية �إىل �لعمليات �لبيولوجية(.

في  و�لآخــر  �لقاهرة  في  �أحدهما  فقط،  بمحورين  �لبرنامج  ت�سغيل  يبد�أ  �أن  ويجب 
�لإ�سكندرية. وقد تتم �إقامة محور �لقاهرة في مدينة �ل�ساد�ص من �أكتوبر/ منطقة �لقرية �لذكية، 
مع �إمكانية ربطه بجامعة �لنيل للعلوم ومدينة زويل �لمقترحة للعلوم. �أما محور �لإ�سكندرية 
 ،)E-Just( فيمكن �إقامته في برج �لعرب وربطه بالجامعة �لم�سرية �ليابانية للعلوم و�لتكنولوجيا
وجامعة �لإ�سكندرية، و�لأكاديمية �لعربية للعلوم و�لتكنولوجيا )AAST(، ومكتبة �لإ�سكندرية 

)BA( بما لديها من نظام كبير لدعم �لأبحاث.
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انات ال�صناعية حول المحاور: الجامعات، والمجمعات والح�صّ
لكي يت�سنى للمحاور �أن تجذب بالفعل �ل�سركات متعددة �لجن�سيات و�أن ت�سمح بانتقال 
فعال للتكنولوجيا �لتي تحتاجها م�سر، فمن �ل�سروري هنا  �أن يكون للمحاور �سل�سلة تمدها 
بالمو�هب �ل�سابة لال�ستفادة منها وتدريبها، و�أن يتم ت�سجيع بع�ص »�لخريجين« في مثل هذ� 
�أن�سطة �لبدء �لخا�سة بها.  �لتدريب – ول�سميا �لأكثر طموًحا من بينهم - للم�سّي قدًما في 
لتنفيذ  �أولية  قرو�ص  خالل  من  �لالزم  �لدعم  بتقديم  �لتكنولوجية  انات  �لح�سّ تقوم  و�سوف 
�لم�سروعات �لنا�سئة، مع �إمكانية �إن�ساء �لمختبر�ت في تجاور وثيق مع مناخ �لحرم �لجامعي. 
و�لمالية ومر�جعة  �لقانونية و�لإد�رية  �لخدمات  مثل  �لم�ستركة  �لخدمات  تقا�سم  وبالإمكان 
�لح�سابات بطريقة من �ساأنها �أن تقلل من �لتكلفة �لتي يتحملها �أ�سحاب �لم�ساريع من �ل�سباب 

و�ل�سماح لهم بالتركيز على �أعمالهم �لتكنولوجية �لخا�سة.

�لأمر  �لعليا،  �لدر��سات  م�ستوى  على  لالأبحاث  بمركز  �لمحور  مفهوم  ربط  و�سيتم 
�لذي من �ساأنه �أن يخدم �حتياجات �لمختبر�ت �لمن�ساأة من قبل �ل�سركات متعددة �لجن�سيات 
وبطريقة  م�ستقل  ب�سكل  �لمر�فق  تلك  ُتد�ر  �أن  ويتعين  �لم�ستركة.  �لم�ساريع  في  و�سركائها 

ت�سمح بالتركيز على �لتعلم و�لعمل �سمن �لتز�م و��سح بمبد�أ �لتمّيز.

ما هو المحور؟
ي�سم كل محور ما يلي:

yy هيكاًل �إد�ريًّا م�ستقالًّ ي�سم �خلربة �لدولية وم�ساركة حقيقية من ِقبل �ل�رسكات متعددة
�جلن�سيات �مل�ساركة يف �مل�ساريع �مل�سرتكة �لتي ميكن �أن ت�ستفيد من �ملحاور.

yy ِقَبل من  وُتد�ر  �ل�سناعة  �حتياجات  وفق  تعمل  �لتي  �ملخترب�ت  من  مركزية  جمموعة 
�إد�رة كل من �ملخترب�ت.  �ل�سلة عند  �ل�سناعة ذ�ت  �ملوقع ت�سم  �إد�رية حمددة  هياكل 
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و�سوف يتم تنفيذ �لعمل �حلقيقي يف تلك �ملخترب�ت لتلبية �حتياجات �ل�سناعة، كما 
متعارف عليه  �أ�سا�ص  �ملنا�سب - على  �لتدريب  بربنامج  �لوقت ربطه  نف�ص  �سيتم يف 
يف تقاليد �لبحوث و�لتنمية )R&D( �ل�سناعية- �لتي ت�سطلع بها بالتعاون مع مركز 

للتمّيز على م�ستوى �خلريجني.

yy رو�بط مبا�رسة مبركز للتمّيز على م�ستوى �خلريجني، وهذه �ستمثل م�رسوًعا م�سرتًكا بني
�ملوؤ�س�سة �لأكادميية �مل�رسية و�حتاد دويل يجمع بني �خلربة �لبحثية و�خلربة يف �لبحوث 

و�لتنمية )R&D( �ل�سناعية.

yy رو�بط بالوحد�ت �جلامعية �لتي ت�سم طالًبا يف مرحلة ما قبل �لتخرج وتوفر دفعات
من �ل�سباب �خلريجني �لأذكياء و�ملتوّقدي �لذهن وتدفع بهم �إىل مزيد من �لتدريب يف 
وحدة رئي�سية للخريجني مبركز �لتمّيز، مع �لعمل يف �لوقت ذ�ته يف وحدة للمخترب�ت 

�ملركزية تخت�ص بالبحوث و�لتنمية )R&D( يف جمال �ل�سناعة.

yy ت�سمح مبمار�سة تطبيقات )ICT( بنية حتتية ممتازة لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�سالت
�لأ�سطح �لبينية على �ل�سبكة �لعنكبوتية يف جميع جو�نب �لإد�رة و�لبحوث و�لتطبيقات 
�لفعلية. و�سوف يتم ذلك يف �لقاهرة من خالل �لقرية �لذكية، ويف �لإ�سكندرية من 

خالل مكتبة �لإ�سكندرية.

yy ،لجتماعات� وقاعات  �لإد�رية،  �ملكاتب  ت�سم  انة  ح�سّ وجود  تاأمني  ا  �أي�سً �سيتم 
�لقانونية  �لبنوك و�خلدمات  �لتاأجري وم�ساركة  �أخرى لأغر��ص  و�ملخترب�ت، ومر�فق 
�لفكرية(،  �مللكية  حقوق  ق�سايا  يف  �خلربة  ذوي  )من  �ملختارة  �لعالية  �جلودة  ذ�ت 
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��ست�سارية  خدمات  توفري  وميكن  �حل�سابات.  ومر�جعة  و�لإد�رية،  �ملالية  و�خلدمات 
ُيدعى �إليها كبار �مل�سئولني �لتنفيذيني )CEOs( �ملتقاعدين �لبارزين لتقدمي �ل�ست�سار�ت 

لرجال �لأعمال من �ل�سباب.

yy رو�بط باملجمعات �ل�سناعية �لتي توفر �خلدمات �لأ�سا�سية لل�رسكات متعددة �جلن�سيات
وممر�ت  للنقل  كافية  و�سالت  توفري  مع  �لإنتاج،  �سعيد  على  �مل�سرتكة  وم�ساريعها 

�ل�سحن لأغر��ص �لت�سدير.

ويجب �أن ُيد�ر هذ� �لبرنامج من منظور �سناعي �إذ� ما �أريد له �أن يحرز نجاًحا. ويتولى 
�إد�رة �لبرنامج  مجل�ص يتر�أ�سه وزير �لتجارة �لدولية و�ل�سناعة )MITI( مع نائب رئي�ص مجل�ص 
�إد�رة/ كبير �لم�سئولين �لتنفيذيين )CEO( لالإ�سر�ف على �لإد�رة �ليومية، مع �أع�ساء للمجل�ص 
يتم �نتد�بهم من ممثلي �لقطاعات �ل�سناعية و�لمالية في م�سر، ومن �سخ�سيات دولية. ويمكن 
رئي�ص  نائب  ِقَبل  من  �أو  �لدولية،  �لمكانة  ذوي  من  �سخ�ص  �ل�ست�ساري  �لمجل�ص  يتر�أ�ص  �أن 

مجل�ص �لإد�رة وكبير �لم�سئولين �لتنفيذيين )CEO( للبرنامج باأكمله.

ولالأ�سف، هناك نق�ص رهيب في تمويل �لم�سروعات �لنا�سئة. فم�سر، �ساأنها �ساأن �لعديد 
من �لبلد�ن �لأخرى، تفتقر �إلى قاعدة من اأ�صحاب روؤو�س الأموال المغامرين في م�صروعات م�صتركة 
لتمويل الم�صروعات النا�صئة. لذلك، يتعين على �لحكومة �أن تلعب هنا دوًر� في �لمر�حل �لمبكرة 
لت�سجيع ظهور �أ�سحاب روؤو�ص �لأمو�ل ودفعهم �إلى تمويل �لم�سروعات، ويكون ذلك  - 
على �سبيل �لمثال - من خالل  �إن�ساء �سندوق تمويل تباع بو��سطته �لأ�سهم في �لبور�سة، على 
�أن توفر له �لحكومة �لجزء �لأكبر لت�سجيع ر�أ�ص �لمال �لخا�ص لكي ي�سارك في هذ� �لم�سعى. 
ومن �لمالحظ �أن معدلت نجاح �لبتكار د�خل �لقطاعات قد بلغت حو�لي 5٪، بينما �أحرز 

�أ�سحاب روؤو�ص �لأمو�ل في �لم�سروعات نجاًحا بمعدل يزيد عن ٪30.
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�إن هذ� �لمفهوم لي�ص بجديد، فقد ��ستخدمته بلد�ن �أخرى من قبل و�أثبت فعاليته. و�سوف 
ي�سمح هذ� �لمفهوم للمو�هب �لم�سرية باأن تزدهر على �أر�ص م�سر دون �أن ت�سطر �إلى �لهجرة 
للعثور على �لفر�ص �لتي تحتاجها لتوؤتي ثمارها. ومن خالل �إتاحة �لو�سائل �لالزمة لم�ساعدة 

�لجيل �لقادم من بناتنا و�أبنائنا �لموهوبين، �سوف ت�ستفيد م�سر من كل ذرة في قدر�تهم.





من خالل �لمناق�سات �لتي �أجريتها حول �لأركان �ل�سبعة لثورة �لمعرفة، يبدو و��سًحا �أننا 
ندخل �لآن ع�سًر� جديًد� يت�سم باإنتاج �لمعرفة، ون�سرها ، وتخزينها، و��سترجاعها، وفهمها، 
وتف�سيرها، وترجمتها، و�إعادة ترجمتها، وتكاملها، وتجديدها، وهي �أمور تمثل في مجملها 
�لديناميكي، و�سوف تكون  �لثقافي  �لوظيفي و�لم�سهد  �لثقافي  �لإرث  جو�نب �سرورية في 

مختلفة تماًما وجذريًّا.

و�إذ� ما كان �لت�سخي�ص �سحيًحا، فعندئِذ يجب علينا �أن نفكر من �لآن في كيفية ت�سميم 
�لبنية �لتحتية للمعرفة في مجتمعاتنا، على �أن تاأخذ في �لعتبار �لركائز �ل�سبع في ثورة �لمعرفة 
�لجديدة، كما �خترت �أن �أطلق عليها، و�لآثار �لمترتبة عليها. و�أعني بالبنية �لتحتية هنا  نظام 
�لتعليم من مرحلة ما قبل �لمدر�سة �إلى مرحلة ما بعد �لدر��سات �لعليا؛ و�لموؤ�س�سات �لبحثية 
للمعرفة  �لد�عمة  و�لبنيات  �لخا�ص؛  للقطاع  و�لتابعة  �لم�ستقلة  و�لمختبر�ت  �لجامعات؛  في 

و�لثقافة و�لتي تتمثل في �لمكتبات ودور �لمحفوظات و�لمتاحف.

�إن �لآثار �لمترتبة على �لمكتبات و�لمتاحف هي في �لو�قع �آثار عميقة، فكل �سيء بدًء� 
و�لمادي.  �لفني  �لتقادم  م�ساكل  يطرح  �ل�سترجاع  عملية  �إلى  وو�سوًل  �لتخزين  عملية  من 
وعلى �لرغم من مالءمتها �لهائلة وقدرتها على تو�سيع مد�ركنا �لذهنية و�لمادية بطرق مبتكرة 

عديدة، فاإن �لتكنولوجيات �لرقمية �لجديدة معر�سة �لآن للتقادم �ل�سريع.

الف�صل احلادي ع�رش

تطوير الموؤ�ص�صات الداعمة للثقافة

المتاحف والمكتبات ودور المحفوظات في الغد
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المتاحف
�لنادرة  �لن�سخ �لأ�سلية  �أكثر بكثير من مجرد مكان لتخزين  �لمتاحف  �أن ت�سبح  يجب 
وو�سائل عامة لنقل �لمعرفة. نعم، �ستكون هناك د�ئًما تلك �لمتعة �لفريدة من نوعها، وذلك 
�ل�سعور �لخا�ص بالرهبة �لذي يتمّلك �لمرء عند كونه في ح�سرة قطعة من �لفن �لأ�سلي �لفعلي 
للمتخ�س�سين،  وبالن�سبة  متحفية«.  »قطعة  يكون  �أن  ي�ستحق  �لذي  �لنادر  �لكائن  ذلك  �أو 
�لنظر في �لعمل  �إمعان  �إحر�زها فقط من خالل  �إ�سافية وعميقة يمكن  قد تكون هناك روؤى 
�لأ�سلي، ولكن �لمتاحف تتعامل مع جهات �أكثر من �لأخ�سائيين، �إذ عليها �أن تلبي �حتياجات 
�لجمهور ورغباته. ويجب هنا �لإحاطة باأن �سبكة �لإنترنت �سوف توفر مو�د ممتازة في ر�سوم 
متحركة ثالثية �لأبعاد تبدو ناب�سة بالحياة للغاية، و�سوف تتيح �لو�سول �إلى �لعديد من م�سادر 
ود�ئمة  من�سقة  بعرو�ص  �أ�سبه  و�ستكون  تتغير  �سوف  �لغد  عرو�ص  فاإن  َثم  ومن  �لمعلومات، 
�لتغيير كلما حاولت هذه �لموؤ�س�سة �لو�سول �إلى �لجمهور بطرق عديدة ل تح�سى. وتتجلى 
مهارة �لقائمين على �لمتاحف في جودة �لعرو�ص �لتي ينظموها. لذلك، فاإنه  بدًل من تلك 
ا د�ئمة �لتغير ل ت�ستفيد  �لعرو�ص �لثابتة لقاء �أجرة موحدة، نتوقع �أن تقدم متاحف �لغد عرو�سً
حجم  من  تنبع  م�سافة  »جاذبية«  توفر  بل  �لمتاحة،  �لتكنولوجيات  من  كاملة  ��ستفادة  فقط 
�لمعر�ص، و�لتميز في حيز �لعر�ص، وجاذبية �لمناطق �لمحيطة به، و�لطريقة �لمثيرة �لتي يوفر 

بها �لمبنى نف�سه �إح�سا�ًسا بالمكان.

م�صتقبل المكتبات
لقد �أو�سحت تجربة �لمكتبة �لرقمية �لعالمية )WDL( لمحات مما يحمله �لم�ستقبل 
في طياته للمكتبات. وهذ� من �ساأنه �أن يثير �سوؤ�ًل عما �إذ� كان �سيتم عر�ص جميع �لمو�د في 
�أ�سكال فعلية ُتنقل �إلينا �أينما كنا في �لمنزل �أو �لمكتب، وماذ� �سي�سبح �لغر�ص من �لمكان �لذي 
ن�سميه �لآن مكتبة؟ �إن هناك على �لأقل خم�ص وظائف خا�سة �ست�سطلع بها تلك �لموؤ�س�سات 

�لجديدة في �لألفية �لثالثة، وهي كما يلي:
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روعة  تز�ل  ل  حيث  ربوعها؛  في  �لأ�سلية  �لمو�د  ��ست�سافة  عن  نتوقف  لن  �أنها  الأولى: 
�لمخطوطات و�لطبعات �لأولى ت�ستثير �إعجابنا بها، فنحن ننظر �إلى �لأ�سياء - بغ�ص �لنظر 
عن �لمحتوى - على �أن لها قيمة جوهرية ذ�تية �لمن�ساأ، ومع قدرة �لز�ئر على �لطالع 

عليها فاإن ذلك �سوف ي�سفي عليها متعة خا�سة وروؤى جديدة ممكنة.

الثانية: �سوف ت�سبح �لمكتبة ملتقى للمتقاربين في �لفكر و�لمهتمين بمو�سوعات معينة، �أي 
�أنها �ستمثل مكاًنا لجتماعات خ�سبة ُي�ستح�سر فيه �لما�سي وتحيط به كنوز تر�ثنا، وبذ� تكون 

�لمكتبة مكاًنا ملهًما لالأدباء وللجمهور ب�سكل عام.

الثالثة: ل تز�ل هناك بع�ص �لمو�د �لتي �ستكون - لأ�سباب موؤ�س�سية ونقدية - بعيدة عن متناول 
معظم �لنا�ص لقاء ر�سم رمزي، وهنا ياأتي دور �لمكتبات �لتي لديها �لقدرة على توفير ذلك في 
�لباحثون  منها  ي�ستفيد  متكاملة  تحتية  بنية  �لمكتبات  لدى  فاإن  �إلى ذلك،  بالإ�سافة  �لموقع. 
و�لفنانون و�لنقاد وتمّكنهم من �لتو�جد في مكان و�حد تتو�فر به خدمات ممتازة من خالل 

�سل�سلة كاملة من �لمو�د و�لمر�فق �لتي يحتاجون �إليها.

�لباحثين، وبين  �لجمهور، وخا�سة  بين  �لمنا�سب  �لج�سر  �لمكتبة هي  �سوف تكون  الرابعة: 
نظام �لأر�سفة �لوطني و�لدولي. و�سوف يفر�ص �لحجم �لهائل من �لم�ساريع م�ساكل معينة ل 

ُيتوقع معالجتها �سوى من خالل �لمكتبات وموؤ�س�سات �لأر�سفة.

الخام�صة: �سيظل لدى �لمكتبة بر�مجها �لخا�سة �لتي ت�سم مو�د لالأطفال و�لمد�ر�ص و�ل�سباب 
و�أولياء �أمورهم في م�سروعها �لر�ئع �لقائم على �لتن�سئة �لجتماعية و�لتعلم ، وهي �لمقومات 
يتغير مثل هذ�  �لتي �ستبقى م�ستمرة وقائمة طالما ل تز�ل �لمجتمعات موجودة وباقية. وقد 
�لم�سروع من حيث �لمحتوى نتيجة للتطور �لحادث في �لعالم من حولنا، ل �سيما بالطريقة 
�لجذرية �لتي و�سفتها، ولكنه مع ذلك �سوف ي�ستمر ويتو��سل. �إن �لنتقال من مرحلة �لطفولة 
تعليمنا من  ينطوي على  �لمهار�ت، فهو  �أكثر من تحول في  ينطوي على  �لبلوغ  �إلى مرحلة 
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نحن و�أين تنتمي. وحيث تتبدى �لثقافة في كل منعطف، ف�سوف ت�سبح موؤ�س�سات �لثقافة جزًء� 
من ذلك �لم�ستقبل �لذي نتطلع �إليه، بقدر ما كانت جزًء� من ما�سينا.

مكتبات الغد الرقمية
يمكن للمكتبات �لرقمية �لعاملة في مجال �لعلوم و�لتكنولوجيا )S&T( �أن تنقل �لمعرفة 
فعليًّا للجميع في كل مكان. �إن �لعلماء و�لتكنولوجيين في �لبلد�ن �لنامية، ومنها م�سر، لديهم 
في  )ومعظمها  موؤخًر�  �أجريت  �لتي  �لبحوث  نتائج  على  �لح�سول  في  محدودة  �إمكانية 
�لدوريات(، وعلى �لمو�د �لمرجعية )معظمها في مكتبات كائنة في مكان �آخر(، وعلى قو�عد 
�لبيانات )�لتي يخ�سع بع�سها للملكية �ل�سخ�سية(، وهي م�سكالت تفاقمت في �لعقد �لأخير 
نظًر� لتحول تيار�ت �لمعلومات �إلى في�ص من �لمعلومات. وقد �أدى �لتقدم �لهائل في تكنولوجيا 
�لو�سع على نحو لم ن�سهده من  �إتاحة فر�ص لمعالجة  �إلى   )ICT( لمعلومات و�لت�سالت�
ا ق�سايا حقوق �لملكية �لفكرية  �أي�سً �أثارت  قبل، على �لرغم من �أن تلك �لتطور�ت ذ�تها قد 
)IPR( ومتابعة غير كافية للطريقة �لتي يجري بها ��ستخد�م ذلك �لخليط من �لمو�د، مما يوؤدي 
�إلى �سرقة �لأعمال �لفكرية وعدم �لدقة في �لأد�ء �لأكاديمي و�لبحثي. في كثير من �لأحيان 

�لعلوم  قــدر�ت  لبناء  �سروريًّا  �أمــًر�  �لرقمية  للتكنولوجيات  �ل�سليم  �لت�سخير  وُيعد 
نبذل  �أن  فعلينا  لذلك،  �لنامية.  �لبلد�ن  من  غيرها  في  كما  م�سر  في   )S&T( و�لتكنولوجيا 
 )ICT( جهوًد� كبيرة لتوفير ما يكفي من �لبنية �لتحتية لتكنولوجيا �لمعلومات و�لت�سالت
و�لعمالة �لفنية �لمدربة للموؤ�س�سات �لتعليمية و�لبحثية، وفي هذ� �ل�سياق تحديًد� ينبغي على 

م�سر �تخاذ �لإجر�ء�ت �لآتية:

yy للح�سول �ملوؤ�س�سات،  من  وغريها   ،MITو  ،JSTOR مع  �تفاقيات  يف  �لدخول 
على ن�سخ رقمية من �ملو�د �لدر��سية و�لأعد�د �ل�سابقة من �لدوريات �لعلمية و�لطبية 
و�لهند�سية خلدمة �لباحثني و�ملهنيني على حدٍّ �سو�ء يف م�رس وغريها من �لبلد�ن �لنامية.
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yy مل�ساركة يف �جلهود �لدولية ل�سمان توفري مكتبة من �لعلوم �لأ�سا�سية يف مناذج رقمية�
متاحة جلميع �ملكتبات يف �لبلد�ن �لنامية )مبا يف ذلك �ملكتبات �مل�رسية(.

yy و�لهند�سة �لعلمية  �ملر�جع  من  ممكن  قدر  �أكرب  لو�سع  �لدولية  �جلهود  يف  �مل�ساركة 
و�لطبية يف �سكل رقمي على �ل�سبكة �لعاملية للو�سول �إليها من �ملناطق �لنائية.

yy إىل ��ستخد�م مو�د معينة� �أ�سا�ص جغر�يف وتهدف  �تفاقيات تقوم على  �لتفاو�ص على 
على م�ساحات و��سعة من �لأر��سي مبا يتيح خدمة �لعديد من �ملوؤ�س�سات، بدًل من �أن 

ت�سطر كل موؤ�س�سة على حدة لأن تتفاو�ص ب�ساأن �ل�سرت�كات و�لعقود �خلا�سة بها.

yy ستك�ساف �أ�ساليب جديدة ل�ستبد�ل حقوق �لتاأليف و�لن�رس بطرق �أكرث مالءمة حلماية��
حقوق �مللكية �لفكرية ومكافاأة �ملبدعني، مع دعم �لهتمام �لعام باحل�سول على �ملعرفة 

بطريقة مو�سعة و�رسيعة.

yy تعيني موؤ�س�سة رئي�سية كمحور رقمي لتبادل �ملعلومات �لرقمية مع �ملوؤ�س�سات �لبحثية
يف �لعامل �ل�سناعي. وتتمتع مكتبة �لإ�سكندرية بو�سع جيد ميّكنها من �أن تلعب هذ� 
�لدور، وهذ� من �ساأنه تي�سري �حل�سول على بع�ص �ملو�د )على هيئة �رسيط فيديو على 
يف  بال�رسورة  يتو�فر  ل  قد  �لرتددي  للنطاق  كبرًي�  ا  عر�سً تتطلب  �لتي  �ملثال(  �سبيل 
�لن�سخ  وهو  كبري،  �إىل حد  منطقيًّا  هدًفا  ا  �أي�سً يخدم  �أن  ذلك  �ساأن  ومن  مكان.  كل 

�لحتياطي للمو�د �لأ�سلية.

yy فقط تزود  لن  وهذه  �ملحور،  ذلك  �سمن  �لرقمية  �ملو�د  من  وطنية  جمموعة  �إعد�د 
�ملوؤ�س�سات �مل�رسية بن�سخ �حتياطية حمفوظة ب�سكل منا�سب، بل �ستمّكن ذلك �ملحور 
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ا من �لتفاو�ص على بر�مج هامة للتبادل مع موفري �ملحتوى �لآخرين يف جميع  �أي�سً
�أنحاء �لعامل؛ مما يجعل تلك �ملو�د متاحة بدرجة كافية للطالب و�لباحثني �مل�رسيني. 
ا باأن يكون مل�رس �سوت يف و�سع قو�عد موحدة للتخزين  و�سوف ي�سمح  ذلك �أي�سً

�لرقمي �لدويل و��سرتجاع �ملعلومات �لتي تتم در��ستها حاليًّا.

هذ� مع �سمان �أن تحتفظ مكتباتنا ببو�بات �إلكترونية يتم من خاللها تبادل �لمعلومات 
�لرقمية بين �لباحثين و�لمعلمين و�لمتعلمين.

ختاًما
�إن �لعالم يتغير بوتيرة مت�سارعة، وتحت وطاأة �لتقدم �لتكنولوجي �لمذهل و�لكت�سافات 
�لعلمية �لحديثة �لر�ئعة، �أ�سحى �لمجتمع �لعالمي �لقائم على �لمعرفة و�لقت�ساد �لذي تدفعه 
�لتكنولوجيا منفتًحا علينا. ويجب �أن تعمل م�سر على �إ�سالح نظامها �لتعليمي وموؤ�س�سات 
ن�سبح  �أن  ا  �أي�سً نحن  وعلينا  �لمده�سة.  �لثورة  هذه  من  جزًء�  بذلك  لت�سكل  �لعلمي  �لبحث 
م�ساهمين في �سياغة �ل�سكل �لم�ستقبلي لالأمور، ل �أن نعاني فقط من عو�قب ما ت�سبب فيه 
�لآخرون. وبمقدورنا �أن نقوم بذلك مثلما فعلت كوريا و�سنغافورة وتايو�ن و�ل�سين وماليزيا 
�أن نحققه  �أنجزته تلك �لدول ل ن�ستطيع نحن  و�لآن �لهند في هذ� �لم�سمار، فال �سيء مما 
ا. وي�ستطيع �سبابنا �أن يحققو� �لمعجز�ت �إذ� ما �أُميطت �لبيروقر�طية �لثقيلة  �لخانقة �لتي  �أي�سً
تقوم على �لأقدمية، و�إذ� ما �أتيحت لهم �لرعاية وُمدت لهم �ليد �لد�عمة في م�ساحة من حرية 

�لبتكار و�لتنفيذ. �إن بمقدورهم �لقيام بذلك، و�سوف يقومون به.






