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تسجیل الدخول

كل اخبار السیاسةنقابات وعمالمجتمع مدنىاسالم سیاسىقوى سیاسیة وأحزاب

مصر كانت وال تزال قائدة العالم العربى.. وثورتھا المقبلة فى التعلیم والثقافة ستطلق تحوالت كبرى
فى كل دول المنطقة

من النسخة الورقیة للوطن

كتب : الوطن
الجمعة 2014-03-21 22:06

زويل

فى بلدانھ  من  العدید  لكن  والطبیعیة،  البشریة  بالموارد  غنى  األوسط  الشرق 
فى العالمیة  المستویات  إلى  تصل  حتى  وعلمیة  ثقافیة  تحوالت  إلى  حاجة 
مجاالت التعلیم والبحث العلمى واإلنتاجیة االقتصادیة. وھناك بعض المؤسسات
التى نجحت فى إحداث تأثیر إیجابى، وھذا یشعل األمل لبدایة «ربیع العلم» فى

المنطقة.

غیر أفریقیا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  فى  االنتفاضات  نتائج  تكون  قد 
وأن حدث،  قد  سیاسیا  تحوال  أن  واضح  ھو  ما  ولكن  اآلن،  حتى  واضحة 
المواطنین فى بلدان مثل مصر وتونس لن یسمحوا بالعودة إلى الحكم الشمولى؛
الحكومات، وإسقاط  للشوارع  الخروج  على  قادرة  فقط  تعد  لم  الشعوب  فھذه 
لكنھا أیضا لن تقبل بأوضاع اقتصادیة وتعلیمیة متدھورة؛ فھم یرون العالم من
فى فشلوا  لماذا  ویتساءلون:  واإلنترنت،  االجتماعى  التواصل  مواقع  خالل 

تحقیق ما حققھ نظراؤھم فى كوریا الجنوبیة أو الصین؟

قد یجادل بعض الخبراء بأن الدیمقراطیة،

الثقافیة التحوالت  لكن  االنتفاضات،  لھذه  الناتج  یكون  أن  ینبغى  ما  فقط  ھى 
ودعم التنمیة  لتحقیق  ضروریة  فھى  األھمیة؛  من  القدر  نفس  على  والعلمیة 
الغربیة كان خالل «عصر تطور الحضارة  أن نتذكر أن  الدبلوماسیة. ویجب 
التنویر» الذى سبق تحقق الدیمقراطیة الحدیثة، وكل من التنویر والدیمقراطیة

سبقا شكل الحكم والنظام االجتماعى الحالیین فى الدول الغربیة.

بصفتى أو  الشخصى  المستوى  على  -سواء  عقود  مدى  على  مھتماً  كنت  لقد 
الرسمیة- بھذه القضایا فى الشرق األوسط وتأثیرھا على قضیة إتاحة العلم لغیر
الدول فى  العلم  ونشر  المساعدات  برامج  دور  من  بذلك  یرتبط  وما  القادرین 
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للوالیات علمى  مبعوث  أول  أكون  بأن  ُكلفت   ،2009 نوفمبر  وفى  النامیة. 
فى بلدان  عدة  بزیارة  مھمتى  ما بدأت  وسرعان  األوسط،  الشرق  فى  المتحدة 
نسمة) العالم العربى (85 ملیون  فى  البلد األكثر سكاناً  المنطقة، ھى: مصر، 
GDP) 6500) اإلجمالى  المحلى  الناتج  من  الفرد  نصیب  فیھا  یبلغ  التى 
الناتج من  الفرد  نصیب  فیھا  یبلغ  التى  نسمة)  (80 ملیون  وتركیا  دوالر، 
المحلى اإلجمالى 15 ألف دوالر، وقطر (2 ملیون نسمة، یمثل تعداد القطریین
نحو 300 ألف مواطن) التى یبلغ نصیب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالى فیھا
أسفل الشكل  فى  مبین  ھو  «كما  اإلحصاءات  وتظھر  دوالر.  100 ألف 
الصفحة» تعداد السكان ونصیب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالى لھذه البلدان،
وكوریا الجنوبیة سكان مصر)  نفس عدد  إیران (تقریبا  كل من  باإلضافة إلى 
العقود الماضیة ویتمتع بمعدل أعلى بكثیر ملحوظاً فى  التى حققت تقدماً علمیاً 

من مصر من حیث نصیب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالى.

المسئولین شملت  شرائح عریضة  مع  اجتماعات  الزیارات، عقدت  ھذه  خالل 
أعضاء وبعض  والوزراء  الوزراء  ورؤساء  الدول  (رؤساء  الحكومیین 
التعلیم (المعلمین والطالب وأساتذة الجامعات)، البرلمان)، وأعضاء من قطاع 
العلمى (من الجامعات الخاصة والحكومیة)، العالى والبحث  ومؤسسات التعلیم 
والكتاب والصناعیین  االقتصادیین  (من  الخاص  القطاع  من  وأعضاء 
الزیارات عن حجم والناشرین) وبعض ممثلى وسائل اإلعالم. وقد كشفت ھذه 
بالمعاییر متخلف  والتعلیم)  (العلم  فكالھما  المنطقة،  فى  والعلوم  التعلیم  مأساة 
العالم فى  البشریة  التنمیة  فى تقریر  كانت جلیة  الحقیقة  ھذه  الدولیة، وعواقب 
المتحدة. لألمم  البرنامج اإلنمائى  ُأعد تحت رعایة  الذى  العربى لعام 2003، 
واألرقام تتحدث عن نفسھا؛ فمثًال بینما تنفق كل من كوریا الجنوبیة وإسرائیل
على «البحث والتطویر» والتعلیم على الناتج المحلى اإلجمالى  4٪ و5٪ من 
الناتج المحلى اإلجمالى فقط، البند األول 0٫4٪ من  التوالى، تنفق مصر على 
اإلجمالى ال یزید على الناتج  الفرد فى مصر من ھذا  مع مالحظة أن نصیب 
وإسرائیل. الجنوبیة  كوریا  من  كل  فى  دوالر  30 ألف  مقابل  6500 دوالر 
مع كبیر  بشكل  تتناقض  اآلن  مصر  فى  الحالیة  األوضاع  أن  للدھشة  المثیر 
وقد الماضى،  القرن  من  الستینات  فى  الجید  والجامعات  المدارس  مستوى 
النظام بالحصول على تعلیم ممتاز فى مصر فى تلك استفدت شخصیاً من ھذا 

الفترة.

من كبیر  وجزء  العلمیة،  الساحة  الیوم  إسرائیل  تتصدر  األوسط،  الشرق  فى 
المتطورة. وبشكل عام، ُتظھر العلمیة  ناتجھا المحلى اإلجمالى تقوده األبحاث 
المنطقة على مدى العقد الماضى مؤشرات النشر واالقتباس تحسناً مشجعاً فى 
(الشكل2). ومع ذلك، فإن اإلنجاز العلمى للعرب واإلیرانیین أو األتراك یظل
متواضعاً أمام إنجازات إسرائیل والغرب. ومن الطبیعى أن نسأل لماذا لم ینتج
والدول الغرب  فى  بنظرائھم  مقارنة  الدول  ھذه  فى  مجموعھم-  -فى  العلماء 
حقبة من  ورثناھا  التى  األمیة  منھا  عدیدة،  األسباب  الشرق؟  فى  الصاعدة 
التفكیر الحر خالل أكثر من المفروضة على  االستعمار، وسوء الحكم والقیود 
التعلیم األساسى بسبب السیاسات غیر خمسین عاماً مضت، واستمرار تدھور 
الفعالة فى التعامل مع تضخم أعداد الطالب. لكن بعیدًا عن األسباب التى قادتنا
إلى الوضع الراھن، من المھم أن نفھم ما یجرى عملھ اآلن لتغییر ھذا الوضع.
والواقع أن ما یجرى یختلف من بلد آلخر، وسوف أسوق ھنا أربعة أمثلة لدول

متجاورة جغرافیاً ویجمعھا اإلسالم كدین وثقافة ألغلبیة مواطنیھا:

قطر

10 من  یقرب  لما  قطر  مؤسسة  إدارة  مجلس  فى  سابقاً  عملت  الخلیج،  فى 
الجامعى؛ التعلیم  فى  جدیدة  تجربة  میالد  شھدت  التى  الفترة  وھى  سنوات، 
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تعلیم تقدیم  بھدف  للدوحة  ومناھجھا  الغربیة  الجامعات  نظم  نقل  فى  تمثلت 
متطور لطالب المنطقة. الیوم، یوجد فى قطر العدید من الجامعات ذات السمعة
للحاسب مللون»  «كارنیجى  جامعة  مثل  قطر  مؤسسة  ترعاھا  التى  الطیبة، 
اآللى والعلوم البیولوجیة، وكلیة طب «وایل كورنیل» وجامعة «جورج تاون»
المتخصصة فى الشئون الدولیة واالقتصاد. ھذه الجامعات وغیرھا تمنح طالبھا
ونیویورك بیتسبرج  فى  األم  األختام  تحمل  ولكن  الدوحة  فى  علمیة  درجات 
ألنھا أیضا؛  ناجحة  لكنھا  للدوحة،  جدًا  مكلفة  كانت  التجربة  ھذه  وواشنطن. 
فى التعلیم.  مجال  فى  جدیدة  معاییر  ووضعت  للتعلم  جدیدة  ثقافة  معھا  جلبت 
الوقت الراھن تخدم ھذه المؤسسات عددًا محدودًا نسبیاً من السكان، ولكن مع
التجربة، مرور الوقت سُتمنح فرص لعدد أكبر من الطالب لالستفادة من ھذه 
الالزمة واألموال  المساحة  بالفعل  خصصت  قد  القطریة  الحكومة  ألن  وذلك 

الستمرار تجربة المؤسسة.

تركیا

الدراسات العلیا، ھناك مؤسستان، إحداھما فى تركیا والثانیة فى على مستوى 
التعلیم وقادرتان العربیة السعودیة، تقدمان مستوى مختلفاً وممیزًا من  المملكة 
على تحقیق إنجازات علمیة من خالل وسائل مختلفة. أولى ھاتین المؤسستین
فى خاصة  جامعة  أول  كانت  التى  بـ«بیلكنت»،  المعروفة  العلوم،  مدینة  ھى 
تركیا، وخالل عمرھا الذى یمتد لثالثین عاما قدمت «بیلكنت» نفسھا كمؤسسة
من كواحدة  تصنیفھا  ویتم  العلمى،  والبحث  الجامعى  التعلیم  مجال  فى  رائدة 
تقع التى  الدول  مجموعة  أو  «أوراسیا»  فى  التعلیمیة  المؤسسات  أفضل 
لـ«بیلكنت»، زیارتى  وأثناء  وأوروبا.  آسیا  قارتى  من  كل  على  أراضیھا 
انبھرت بالمستوى العالمى ألعضاء ھیئة التدریس فیھا وثقافة المكان والطموح
الموارد تركیا  وتملك  ممكن.  علمى  مستوى  أعلى  لتحقیق  ھناك  الموجود 
ھیئة الطلبة وأعضاء  اجتذاب أفضل  قادرة على  الالزمة و«بیلكنت»  البشریة 

التدریس.

السعودیة

المنطقة فھى جامعة التى تركز على البحث والتطویر فى  الثانیة  أما المؤسسة 
خصصت السعودیة.  فى   «KAUST» والتكنولوجیا  للعلوم  عبدهللا  الملك 
ومعظم األساتذة یأتون السعودیة أكثر من 10 ملیارات دوالر لھذا المشروع، 
من خارج المملكة، وعلى وجھ الیقین سوف تكون ھناك نتائج ملموسة لبحوث
فرصًا سیخلق  ما  ومھمة،  متنوعة  مجاالت  فى  المقبلة،  السنوات  فى  الجامعة 
جدیدة، لكن التحدى الحقیقى ھو كیفیة نشر ھذه الثقافة العلمیة الجدیدة فى جمیع
أنحاء المملكة، بما یتجاوز أسوار جامعة الملك عبدهللا، وكیفیة جعل ھذه الثقافة
النوع ھذا  واستدامة  استمرار  یضمن  بما  السعودیین  والباحثین  للطالب  جذابة 

من المشروعات.

مصر

فى مصر، كان المسار مختلفاً وقد كنت شخصیاً مخططاً لھذا المسار منذ أكثر
فى عام 1999 أطلعت الرئیس األسبق محمد حسنى مبارك من 10 سنوات. 
ھذا توقف  لكن  العلمیة،  للنھضة  طموح  لمشروع  األساسى  التصور  على 
المشروع ألسباب سیاسیة. ثم تم إحیاؤه بعد ثورة ینایر 2011، وصدر مرسوم
من الحكومة المصریة بالبدء فیھ كمشروع وطنى للنھضة العلمیة، وأطلق علیھ
المدینة فى نوفمبر من افتتاح  بالفعل  للعلوم والتكنولوجیا»، وتم  «مدینة زویل 

عام 2011 على حرم جامعى یقع على مشارف القاھرة.

فى مسبوق  غیر  وبشكل  أوًال  فھو  ومتعددة؛  فریدة  نواٍح  لھ  القومى  المشروع 
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مصر قد تم دعمھ بتمویل من الحكومة وتبرعات المواطنین، ثانیاً: ُسنت قوانین
ِقَبل مجلس األمناء للمدینة فى عام 2012 تسمح باستقالل إدارتھا من  خاصة 
ثالثاً: تضم المدینة ثالثة مكونات الذى یضم خمسة من الحائزین جائزة نوبل، 
أو ھیئات فرعیة متكاملة، ھى الجامعة ومعاھد األبحاث وھرم التكنولوجیا، ھذا
التعلیم فى  عالمیاً  مستوى  یقدم  بحیث  للمدینة  العام  التصور  تصمیم  تم  وقد 
العلمى واإلنجازات الصناعیة. كان الھدف من ھذا المشروع الطموح والبحث 
ھو بناء قاعدة علمیة حدیثة مع قطاع صناعى متقدم، وبنفس القدر من األھمیة:

الحد من ھجرة العقول الوطنیة فى مجاالت العلوم والھندسة المتقدمة.

أنحاء جمیع  من  الموھوبین  الطالب  جذب  ھو  الجامعة  من  الرئیسى  الغرض 
البالد وتوفیر مناھج أكادیمیة فریدة من نوعھا ُصممت خصیصاً لتوفیر المعرفة
فى المجاالت المتطورة من العلوم والھندسة لھؤالء الطالب. ھذا المفھوم الجدید
التى تفصل الجدران التقلیدیة  السائدة فى المؤسسات  المفاھیم  كان خروجاً عن 
للتعلم الفرصة  لدیھم  زویل»  «مدینة  فى  الطالب  إن  تخصصاتھا،  بین 
طالب 6 آالف  تقدم  العام  ھذا  وفى  التخصصات.  متعدد  نظام  من  واالستفادة 
ما وھو   ،٪5 بنسبة  أى  فقط،  منھم  300 طالب  قبول  تم  بالجامعة  لاللتحاق 

یماثل معدالت القبول فى جامعتى «ھارفارد» و«ییل».

طلیعة فى  مراكز  استضافت  التى  األبحاث  معاھد  ھو  للمدینة  الثانى  المكون 
الوطنیة االحتیاجات  تخدم  التى  للبحوث  األولویة  وتعطى  والھندسة،  العلوم 
مھمة تعتبر  -التى  الحیویة  الطبیة  العلوم  من  واسع،  البحوث  نطاق  لمصر. 
فى والتطویر  البحث  إلى  البالد-  فى  المتوطنة  األمراض  حدة  من  للتخفیف 
الوقت فى  مصر.  فى  ووفیر  مصدر بدیل  وھو  الشمسیة  الطاقة  مثل  مجاالت 
المواد وعلوم  األساسیة  الفیزیاء  فى  لألبحاث  مراكز  سبعة  لدینا  الحاضر، 
المكون أما  وغیرھا..  الحیویة  الطبیة  والعلوم  والتصویر  النانو  وتكنولوجیا 
معاھد أبحاث  نتائج  نقل  إلى  یھدف  الذى  التكنولوجیا»  «ھرم  فھو  الثالث 
شركات واجتذاب  أعمال  حاضنات  الصناعیة وإطالق  التطبیقات  إلى  البحوث 

دولیة كبرى للعمل واالستثمار.

ھذه المراكز المتمیزة فى المنطقة لدیھا القدرة على إحداث نقلة نوعیة فى حالة
العلم والثقافة. ومع ذلك، فإن الدول الغنیة بالكوادر البشریة، ولكنھا تعانى سوء
إدارة وارتفاعاً فى األمیة، تحتاج لتغییرات ثوریة أخرى، أولھا وأكثرھا أھمیة:
منظومة فى  المرأة  بمشاركة  البشرى  المال  رأس  وبناء  األمیة  على  القضاء 
مع والحفظ  التلقین  على  الدول  ھذه  فى  الحالى  التعلیم  نظام  ویقوم  العمل. 
الكیف. واآلن یجب أن یتم تبنى نظام آخر یھدف إلى الكم ولیس  التركیز على 

تشجیع التفكیر الحر واإلبداعى.

البحث وحمایة  الفكر  حریة  لتضمن  الدساتیر  إصالح  الضرورى  من  ثانیاً: 
الدساتیر ُتلزم  أن  یجب  كما  الدینیة،  والنزاعات  السیاسى  التدخل  من  العلمى 
الحكومات برفع میزانیة البحث والتطویر على األقل إلى 1٪ من الناتج المحلى
القوانین إصالح  خالل  من  البیروقراطیة  اإلجراءات  وتخفیض  اإلجمالى 

واللوائح التى تعیق وال تعین.

ثالثا: ضرورة اإلصالح الثقافى، وھو األكثر صعوبة على األرجح؛ فبعد عقود
فى تغییر  إلحداث  ماسة  حاجة  ھناك  الدینیة،  والصراعات  السیئ  الحكم  من 
التعصب إلى التسامح مع اآلخرین واإلنصات للرأى اآلخر، التفكیر، ینقلنا من 
استنارة ومراكز  سلیم  تعلیم  نظام  ودون  «التعددیة».  فضائل  فھم  ببساطة  أو 
متمیزة، فإن األمل فى تحقیق ھذه التغییرات سیخفت بفضل المناورات السیاسیة

والنزاعات الدینیة.

التعلیم والثقافة المقبلة فى  العربى، وثورتھا  العالم  مصر كانت وال تزال قائدة 
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ستؤدى إلى إطالق تحوالت كبرى فى الدول العربیة األخرى. وعلى الرغم من
تحت حكم «مبارك»، الماضیة  الثالثة  العقود  القیادى خالل  الدور  تراجع ھذا 
السكان عدد  عن  ناھیك  واألساس،  التاریخ  تمتلك  زالت  ما  مصر  فإن 
القوة الدافعة إلحداث التحوالت الالزمة. والیوم والمؤسسات العریقة، الستعادة 
وكامبریدج) أكسفورد  جامعتى  من  أقدم  (وھو  الشریف  األزھر  موطن  مصر 
وجامعة القاھرة (وھى مركز للتنویر لیس فقط فى مصر ولكن أیضا فى العالم
ولیسا حقیقیان  أمران  ھما  البناء  وإعادة  التغییر  فإن  وبالتالى  كلھ).  العربى 

خیاًال.

الشرق األوسط، بكل ما یملك من موارد، لیس أقل قدرة على التنمیة من دول
من نحو ٪70  أن  خصوصا  متاح،  البشرى  المال  فرأس  آسیا؛  شرق  جنوب 
سكان دولھ تقل أعمارھم عن 30 عامًا، كما أن المنطقة غنیة بالموارد الطبیعیة
العمل إلى  ویمیلون  ودودون  ثقافتھم  بحكم  والناس  معتدل،  بمناخ  وتتمتع 
التنمیة تقریر  حددھا  التى  الثالثة  القصور  أوجھ  معالجة  ویمكن  بالتجارة. 
بین والفجوة  والمعرفة  الحریة  نقص  2003 (وھى:  لعام  العربیة  البشریة 
أوضحتھ الذى  النحو  على  الحكم،  ونظام  التعلیم  إصالح  خالل  من  الجنسین) 
الترقیع سیاسات  العلمى  والبحث  التعلیم  إصالحات  تتجاوز  أن  ویجب  سالفاً. 
التفكیر الدولة  كما یجب أن تدعم  السابقة،  الفترات  اتباعھا فى  التى تم  الفاشلة 
اإلبداعى واالبتكار، فضًال عن البحث الذى یحركھ الفضول اإلنسانى، وعالوة
الناس، وھو ما ال یمكن على ذلك، یجب أن تغرس مفھوم المواطنة فى قلوب 
الفریق بروح  والعمل  الحرة،  المناقشات  لقیمة  تقدیر  وجود  دون  یتحقق  أن 

واحترام التعددیة.

تحجب المنطقة  فى  السیاسیة  الصراعات  لكن  واقعة،  حقیقة  العربیة  الصحوة 
إمكاناتھا. ھنا، أیضًا، یمكن للتعلیم والعلم أن یلعبا دورًا رئیسیاً فى الدبلوماسیة
من عالمیة  علمیة  إنجازات  العرب  یحقق  أن  فبمجرد  السالم.  عملیة  وتسریع 
إسرائیل، مثل  دول،  تدرك  وعندما  والثقافیة،  التعلیمیة  التحول  عملیات  خالل 
القوى المتصارعة سوف تبحث عن إمكانات وأھمیة ھذه اإلنجازات، فإن كل 
والعادل، الشامل  والسالم  الدبلوماسیة  الحلول  أجل  من  والجدیة  العقالنیة 

وبالتالى توجھ طاقات المنطقة نحو التنمیة البشریة واالقتصادیة.

وھى أال  أخرى  السیاسیة صحوة  الصحوة  تدعم  أن  على  معقود  اآلن  واألمل 
«ربیع العلم» وأن تجتاح ھذه الصحوة الشرق األوسط وُتمكن شعوبھ من بناء

مجتمع المعرفة.

قاعدة وكان  اإلسالمى  الدین  نسیج  من صمیم  مفھوم  ھو  المعرفة  اكتساب  إن 
المكانة فى قرون. ولكن الستعادة ھذه  إمبراطوریتھ منذ عدة  النطالق ونجاح 
الثقافة لیغیر  األمة،  أخرى ألبناء  المفھوم مرة  ھذا  أن یعود  الیوم، یجب  عالم 

السائدة ویشكل مستقبًال جدیدًا وواعدًا.


