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 مقدمة

لزم   عندما  العل�ي  البحث  أهمية  فجأة  اكتشف  من  م�ى  حّ��نا  املستجد".  �ورنا  "ف��وس  عدوى  من  خوفا  بيو��م  الناس 

�سللت إ�� أذهاننا فكرة أن صناعة اللقاح أو الدواء أو تحس�ن مناخ اإلبداع �ستلزم التس�ح بحسن النية أو االت�ال؟ كما أدهشنا  

�ستطيع الدولة فعلھ إن �� راهنت ع��    إ�� ما  -ولو �ش�ل متأخر-من �ان ُيقّوي معارفھ بقراءة سرديات التحكم واملؤامرة. انت��نا  

. هل استوعبنا الدرس جيدا؟ العلم قوة، والدولة سنده ومحركھ. من خالل أجهز��ا ا�ختصة طبيعية �انت أو �شر�ةاملوارد الذاتية

ا امل��انيات  قطاع،  تحدد  ل�ل  الناسملوجهة  ب�ن  الن�اعات   �� وتحكم  وتنفذها،  القوان�ن،  هاتھ    .و�سن  وا�حالة  بإم�ا��ا  أن  أليس 

بقي هذا الذ�اء بالداخل أو �ستثمر فيھ با�خارج،
ُ
أو    تحتضن الذ�اء وترعاه؟ أال �ستطيع، باالستناد إ�� شهادة التار�خ والواقع، أن ت

 تر�ي النفوس ع�� التطلع إليھ واالقتداء بأهلھ، أو تزرع �� العقول االفتخار بھ وتحف��ه أو العكس؟

التقط �عد عقود من االنتظار    ،هذا الظرف االستثنائي أن �سمع أن وز�ر الصناعة والتجارة واالقتصاد الرق�ي  من حسنات

ل�ي أ�ون معكم صر�حا، ":قال �� هذا السياقواالت�ال، هذا الدرس الواق�� �� مدة قص��ة من "االعتماد ع�� الذات والرجوع إل��ا".  

ال  قطاعات،ما  عدة  أتا�ع  وأنا  سنوات  قبل  منذ  أتخيلھ  أكن  لم  ا�جائحة  ف��ة  خالل  أعمال ..حظتھ  رجال  مع  قوي  صراع  لدي  �ان 

ا�خارج ست�ون ذات   املنتوجات املستوردة من  �عت��ون أن �ل  يتوفر ع�� قدرات، والناس  البلد ال يزخر بمؤهالت وال  إن  يقولون 

بقدراتنا وأن �شتغل �ش�ل جديد؟....أتم�ى أن ��� قدراتنا وأن �شتغل  هل يلزمنا شهادة من ا�خارج ح�ى نثق  "  :ة"، أضافقيمة عالي

 .1"بجد ألن الطر�ق الذي يجب أن �سلكھ �� الشهور والسنوات املقبلة مهم جدا

و�� متأخر بما يمتلكھ املغرب من مؤهالت وثروات مادية وال مادية، �ستفاد من هذا ا�جواب ثالثة أمور مهمة، أولها حصول  

دم ثقة املستثمر�ن املغار�ة واألجانب �� املنتوج الوط�ي بم��ر ضعف تصنيعھ باملقارنة مع جودة املنتوج املستورد، واألمر  وثان��ا ع

مستقبال مغاير  طر�ق  لسلك  ا�حلية  القدرات   �� االستثمار  بضرورة  االعتقاد  ظل   .الثالث  ما  إ��  مجتمعة  الرسائل  هذه  �ي  �عود 

لسنوات يردده  عليھ  هللا  رحمة  املنجرة  العر�ي  "  :املهدي  العالم  (يقصد  عقود  منذ  معروفة  العالم  لهذا  املنتمية  الدول  أزمة 

وض ذلك إ��  واإلفر�قي)، و�� أن النموذج التنموي الذي تم اختياره من طرف املسؤول�ن، هو عدم االعتماد ع�� الذات، وال�جوء ع

هل �� دعوة    .2املساعدة الفنية والتعاون الدو��، �� ح�ن أن ا�حل الوحيد هو االعتماد ع�� النفس وخلق النموذج التنموي الذا�ي

لال�غالق كما قد يفهم البعض؟ أبدا، العمل ا�جما�� ضرورة لصقل ا�خ��ات وت�املها، االت�ال ع�� الغ�� ودفع ا�خ��ة الوطنية، عن  

 إال. جهل، إ�� االغ��اب أو التأقلم مع القائم تكريس للتخلف ليس قصد أو 

  بداية،  .-التدقيق  باب  من  نز�فها  أو -العقول   �جرة  ��  تتمثل  قديمة  /جديدة  إش�الية  تنبثق  املعيش   الدرس  هذا   إطار   ��

�عد أن بدأت بلدان غر�ية مصنعة، كما    3أطلق �� ��ايات الستينيات من القرن املا��يالذي    ال�حا��  بالتعب��   اللفظ  هذا   يذكرنا

املتحدة   الواليات  مثل  أفضل  اقتصادية  حالة   �� أخرى  غر�ية  دول  لصا�ح  املواطنة  كفاءا��ا  �عض  تفقد  وكندا،  إنجل��ا  حال  هو 

املهرة    .4األم��كية واملتخصصون  والفنيون  العلماء  ��ا  يقوم  �جرة  �ل  ع��  يحيل  �� عال  وتأهيل   بخ��ة  يتم��ون   الذيناليوم، 

 
  مقتطف من جواب حفيظ العل�ي وز�ر الصناعة والتجارة واالقتصاد الرق�ي �� جلسة األسئلة الشفو�ة األسبوعية �� مجلس النواب، شوهد �� 1

21/05/2020:،https://cutt.us/Yn2P6: 
 294.، ص 2007املنجرة، قيمة القيم، مطبعة النجاح ا�جديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية  املهدي2
 8.، ص 2018و�ناير  2017، نون�� 21"�جرة العقل العر�ي: دور العقول العر�ية �� جعل أمر��ا وأورو�ا أك�� ابت�ارا"، ملف مجلة فكر الثقافية، العدد 3
 79.، ص 1985، 80لتنمية �� الوطن العر�ي، املستقبل العر�ي، العدد نادر فرجا�ي، �جرة الكفاءات وا4
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  �جرة وألن    .5مختلف امليادين اإل�سانية والتقنية، من بلد إ�� آخر طلبا لرواتب أع�� أو التماسا ألحوال معيشية أو فكر�ة أفضل

  ا�خ��ة   توسيع  ع��  �ساعد  طبيعية  ظاهرة   ال�جرة  تكون   حينما  إال   "فرصة"   تكون   ال   Drain Brain  العقول   أو   الكفاءات"

  تصبح   فإ��ا  ا�جموعات،  هذه  منھ  خرجت   الذي  ا�جتمع  ع��  إيجابيا  وتنعكس  األخرى   وا�حضارات  الثقافات  ع��  واالطالع

افا  خطرا   ��  التغي��   إحداث  ع��  والقادرة   �ةاملتم�ّ   البشر�ة  الطاقات  ��  نقصا  �سبب   مجتمعية  ظاهرة  إ��  تتحول   عندما  واستن�

  يجدر   النحو،  هذا  ع��  اإلداري.  جانبھ  أم  والفكري،  الثقا��  جانبھ  أم  فقط،  املا��  وليس  االقتصادي  جانبھ  ��  سواء  ا�جتمع

  املشكالت   إحدى  �ش�ل  البقاء  ع��  وتحفزها  الكفاءات  أ�حاب  تجتذب  ال�ي  املالئمة  الظروف  توف��   عدم  أن  إ��  التنبيھ

  بوضع  البلدان   هذه   باشرت   أن   منذ  النمو،  طر�ق  ��   �س��   ال�ي   أو   النامية  البلدان   م��ا   �عا�ي  ال�ي  واالقتصادية  تماعيةاالج

 .6األجنبية والهيمنة االستعماري  ا�حكم  من  طو�لة  عقود عن املوروثة  امل��دية بأوضاعها لل��وض  ال��امج 

الكفاءات املغر�ية املهاجرة   العلمية املرتبطة بموضوع  التحليالت والكتابات  أو  -�ش�� معظم  بي��ا  الزمنية  تباعد املدة  رغم 

تطو�ر الوضع ال�خ��ي وامل�ي وتحسي��ما يتحقق  إ�� دور زوج "الوظيفة والبنية ا�حاضنة" �� �عز�ز االعتقاد بأن    -اختالف طبيع��ا 

تتولد عن هذا االعتقاد إش�االت كث��ة    .باالغ��اب  ض النظر عن اإلكراهات االجتماعية والنفسية املرتبطةخارج الوطن ال داخلھ �غ

املؤّهل  البشري  ورأسمالها  الدولة  ع��  وآثاره  دوافعھ   �� أساسا،  البحث،  بمحددين    .�ستد��  يرتبط  البح�ي،  الرهان  هذا  بلوغ 

السيا ضعف  ع��  يحيل  وظيفي  بطا�ع  األول  وماديا متداخل�ن:  معنو�ا  وتحف��ها  الوطنية  الكفاءات  استقطاب   �� العمومية  سات 

  .يبذل من مبادرات ومساع للتخفيف من وت����ا بلغة األرقامرغم ما 

التحوالت العاملية واإلقليمية املتعلقة بالتطور التكنولو�� و��جيع حر�ة التنقل وحركية رؤوس  ال �غفل هذه النقطة عن  

د ع�� أن اآلثار أبلغ وأعمق بالدول ال�ي ال تزال تبحث عن املداخيل األ�سب لتحقيق التنمية املرغوب األموال  شّدِ
ُ
والكفاءات، لك��ا �

الرعاية  إ��  املالية  االمتيازات  ومن  الرمزي،  إ��  املادي  من  يمتد  لقدرا��ا  املالئمة  الفرص  وتوف��  املواهب  جذب  أن  خصوصا  ف��ا، 

ا� واإلعداد  العمل النفسية  لظروف  التسهيالت  أي    .جيد  تلك  يجد  لم  إذا  وتخصصھ،  بحثھ  موضوع  �ان  كيفما  اختصا��ي 

بنيوي يحيل ع��  -الثا�ي ذا �عد قي�ي    .والتحف��ات الضرور�ة، فإنھ يصبح أمام خيار�ن: إما أن يضيع �ل ما �علمھ، و�ما أن ��اجر 

اإلبداع البحثية  تا�جامعا  .والتعب��  حر�ة  مثال،واملراكز  عانت    ،  العر�ية  البلدان  من  العديد  �عا�ي-��  زالت   هشاشة من    -وال 

 .ا�حر�ات األ�اديمية وندرة �� عدد املراكز البحثية النشيطة

ما علينا إال أن نلقي نظرة عامة، ولو محصورة زمنيا �� العقدين األخ��ين، ع�� ما تم إنجازه من برامج، وما نتوقع تحقيقھ  

ع�� املدى املتوسط والبعيد �� مجال ترا�ي ممتد شاءت األقدار أن يحوز التنوع والتناقض �� نفس الوقت، لن�ى أنھ �لما تأخرنا ��  

النتيجة سيادة الشعور بالدونية وطغيان    .عف خطر االرت�ان إ�� إمالءات وتوج��ات الغ�� طوعا أو كرهااالعتماد ع�� الذات تضا

أو   النخبة  أو  الواحد  �� حياة  تأثيـر ذلك إيجابيا أو سلبيا  ننتجھ من أف�ار أو مخططات أو مشاريع سواء �ان  �� �ل ما  التشكيك 

�� من زاو�ة تار�خية، ��جل أن أخطر التحديات ال�ي تواجھ الدولة هو إما عدم  وألن ال ��يء متوقع �شأن مآالت هذا التع.ا�جمهور 

  �� االستمرار  أو  �عقيدها،  �سبب  واإلقليمية  ا�حلية  واالضطرابات  التطورات  مواجهة  ع��  القدرة  لعدم  كم��ر  ��يء  بأي  القيام 

عتقاد �� جدوى "املقار�ة األمنية"، مع ما ينتج عن  الوضع الراهن واستدامتھ بنفس املمارسات السابقة ال�ي لم تتخلص �عد من اال 

   .ذلك من تأجيل فاتورة اإلصالح االجتما�� والسيا��ي الضروري واملنتظر منذ عقود 

 
 8.س، ص  ."�جرة العقل العر�ي: دور العقول العر�ية �� جعل أمر��ا وأورو�ا أك�� ابت�ارا"، م5

 http://bit.ly/2vR4KSd، ��: 22/05/2020، �شرة أفق، مؤسسة الفكر العر�ي، شوهد ��:" األدمغة العر�ية املهاجرة: خرج ولم �عد!"6
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الكث�� من املال ُينفق ع�� أجهزة الدفاع    .وما يز�د من خطورة هذه التحديات أن ال أحد �عرف حقيقة أين سينت�ي �ل ��يء

وقوات ضبط األمن وحفظھ رغم ضرور��ا �� ظل التحوالت القيمية داخليا وخارجيا، لكن ألن ي�ون هذا املال أك�� فائدة ومردودية 

وفضاءاتھ؟  الفكر  تنمية   �� منھ  ضئيل  جزء  استثمر  املتغ��ا  7لو   �� التفك��  يكفي  املقابل،  بريء،��  سؤال  عن  إنھ  ترتبت  ال�ي  ت 

"�وفيد   التا��  عن  19الف��وس  عملية  إجابات  يقدم  الذي  والرص�ن  ا�جاد  العل�ي  البحث  إ��  ت�ون  ما  أحوج  اململكة  أن  لفهم   "

سياسية السيو  األعطاب  من  غ��ه  وعن  عنھ  الناجمة  وا�خسائر  استلزم  ال��ديدات  ال�حية  الطوارئ  حالة  فرض  أن  و�خاصة   ،

 .��م�حفظ سالمة الناس واالج��اد �� ما �عود بالنفع، حاضرا ومستقبال، ع�� حيا  التفك�� �� اس��اتيجيات

خ��اء يؤكد  التصور،  هذا  �ش�ل  اليونيس�و    ضمن  العل�ي  البحث  أساسياأن  مجتمع،    ركنا  أي  لتقدم  ضرور�ا  وعامال 

وتتضاعف أهمية هذا الركن مع التقدم الهائل للعلوم والتكنولوجيا ودخول ثورة املعرفة واملعلومات واالتصاالت، مما يحتم ع��  

قضايا دول ومجتمعات العالم املعاصر تقديم املز�د من الدعم للباحث�ن والفضاءات ال�ي تحتض��م للوصول إ�� نتائج مهمة تخدم  

األطر  املادية  سواء   ا�خسارة،  ستستمر   االحتضان،  هذا  ضرورة  استحضار   دون 8.ا�جتمع ع��  الدراهم  مالي�ن  بصرف  املرتبطة 

الدول   تزو�د   �� املتمثلة  املعنو�ة  أو  الوطن من خدما��ا،  �عليمها وتأهيلها وت�و���ا دون استفادة  العام من أجل  املال  املهاجرة من 

�� املنشود  التغي��  �� إحداث  البلدان األصلية �خ����ا  الرغم من حاجة  املهاجر ع��  بالذ�اء  التفك�� طو�ل  ظل    املتقدمة  استمرار 

مواجهة    �� والفساد"األمد  والتخلف  "الفقر  تفك��نا  .ثالثية  طر�قة  من  �غّ��  لم  حتما،  وتدب��نا   إذا  ستتفاقم  الذ�اء  �جرة  فإن   ،

 الكفاءات،  والشرق األوسط �عرف أع�� معدل ل�جرة  أن املغرب �عد ثا�ي بلد �� شمال إفر�قيا  اإلحصائيات �ش�� إ��و�خاصة أن  

  ألف من أ�حاب الكفاءات متعددة   200من    مغر�ي يتا�عون دراس��م با�خارج، ناهيك عن أز�د   ألف طالب  50حيث يوجد ما يناهز  

 .9التخصصات قرروا االستقرار والعمل هناك

 ملاذا ��اجر الذ�اء الوط�ي؟  -أوال

�� الفلك والف��ياء والكيمياء والطب  �شعر املرء بالفخر ألول وهلة عندما �سمع أو يقرأ عن كفاءات مغر�ية تألقت عامليا  

لكن سرعان ما يخبو هذا الشعور عند استحضار الدوافع وا�حيثيات ال�ي    .واألدب والفلسفة والقانون وغ��ها من ا�جاالت الفكر�ة

يكفي الرجوع إ�� ا�حوارات أو اللقاءات ال�ي أجر�ت مع حاالت   .استقرار هذا الذ�اء خارج حدود الوطن األص��أثرت �� اتخاذ قرار  

وا�حسرة باالع��از  املمزوج  الشعور  هذا  أسباب  أو  سبب  الكتشاف  والت�جيع  تجاه    كث��ة،  بالتقدير  يحظوا  لم  ونجباء،  علماء 

واملراكز ا�جامعات  أر��  أدهشوا  بينما  اشتغالهم    ال�افي�ن،  ميدان   �� مسبوقة  وغ��  مؤثرة  واخ��اعات  بإنتاجات  الشه��ة  البحثية 

واهتمامهم العل�ي، �عد أن وجدوا الظروف املادية واملعنو�ة املناسبة لإلبداع والتم��. تحف�� وترحيب وتيس�� �� �لمات مفتاحية  

ا�جامعة  تخرجها من  �عد  التحقت  ال�ي  تلك  املواهب، سواء  أجود  مالها   الستقطاب  ��ا من  دراس��ا  أكملت  ال�ي  أو  امل�جر  ببلدان 

بلد االستقبال أو  البلد األص��  أو بمنحة من  ُيقّدرون منصف محمد السالوي قبل أن �عينھ رئيس   كم  .ا�خاص  الذين �انوا  عدد 

األمر�كية   املتحدة  ينال    ؟  "Warp speed"ع�� رأس فر�ق عمليةالواليات  أن  قبل  ال��مي  �عبقر�ة رشيد  أن عرف   وسام ومن سبق 

 من طرف امللك محمد السادس؟  2014الكفاءة الفكر�ة سنة 

  لذكرها   األسطر  هذه   تتسع  ال  كث��ة  حاالت  هناك  األمر،   لفهم  ا�حصر  ال  املثال  سبيل  ع��   النماذج  �عض   عند   التوقف  يكفي

  ليعرف   �اف  بقدر  األضواء  عل��ا  �سلط  ولم  الالزم،  التعر�ف  من  حظها  تنل  لم  رى وأخ   بلغ��ا،  ال�ي  العلمية  ا�حظوة  من  الرغم  ع��

 
ص ،  2018محمد حر�ات، مفارقات ح�امة الدولة �� البلدان العر�ية، ترجمة محمد مستعد، ها�س سايدل، الطبعة األو��    :�� تقديم كتاب  ميشيل إس دي فريس7

.19 
 2017.تقر�ر اليونيس�و للعلوم، منظمة األمم املتحدة لل��بية والعلم والثقافة، م�خص تنفيذي، 8
 16.، ص 2020ماي 27إ��  21، من 899ملف "األدمغة املغر�ية با�خارج: حان وقت الدخول؟"، األيام األسبوعية، العدد  9
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  واالحتضان  للدعم  األساس  الشرط   وحدها   الكفاءة  من   تجعل   ومجاالت  سياقات  ��   اج��ادها  واألهم  و�نجازا��ا،  مسارها  الناس

حافظي،    مثل  األسماء  �عض  ال�حظة  تحضر�ي  .التجنيس  وح�ى الوط�ي  �وثر  األمر��ي  "أرغون"  مخت��   �� الف��ياء  قسم  مديرة 

Argonne National Laboratory و ا�جنو�ي،  القطب  قدماها  تطأ  وعر�ية  مغر�ية  فلكية  عاملة  أول  شديد،  ومر�م  ال��مي،  ،  رشيد 

و  الليثيوم،  بطار�ة  بمخ��ع  االلتحاق  آخرها  العاملية،  واملراكز  ا�خت��ات   �� الطو�لة  التجارب  �� صاحب  للطاقة  الوط�ي  املعهد 

الصمدي  سنغافورة الواحد  عبد  وكذلك   الزهايمر   مرض  لعالج  األدو�ة   صناعة  مجال  ��  اخ��اع  براءات  عدة   راكم   الذي، 

عالم األحياء ا�جز�ئية ومناع��ا منصف محمد السالوي، ابن عاصمة سوس العاملة، الذي جمع ب�ن    نن��ى  أن  دون   والباركنسون،

 .Harvard Universityوالتأليف والتدريس بأك�� ا�جامعات �� العالم كما هو حال جامعة هارفرد االخ��اع 

افع  عالقة  ��   العل�ي  بالبحث  يضر   التعميم  �ان  ول�ن  ع��  االقتصار   الورقة   هذه  ارتأت  الوط�ي،  الذ�اء  �جرة  بدو

  هذه   حول   الكتابات  بندرة  مرتبطة  موضوعية  العتبارات  أخرى   دون   العل�ي  ا�جال  ��  ا�حاالت  �عض  أجر��ا  ال�ي  ا�حوارات

 أو   الورقية  اإلعالمية  الوسائط  �عض  ��  املقتضبة  اإلشارة  باستثناء  معظمها  مع   اإلعالمي  التواصل  وا�عدام  بل  األسماء،

إحصاءات  .املضيفة  الدولة  ��  ما  منصب  ��  �عيي��ا   أو   ��ا  االحتفاء  �خ��   وا�خارجية  ا�حلية  اإللك��ونية ع��  نتوفر  حديثة  ال 

أو حجمها بحسب العمر وا�جنس، لكن املؤكد أن فئة الشباب �ش�ل أك�� �سبة من مجموع املهاجر�ن  ملعدالت �جر��م  مفصلة  

البحوث امليدانية العا��، حيث يفكر أك�� من نصف   .10كما تؤكد ذلك  التعليم  إ�� ذوي مستوى  بالنسبة  الن�وع  الالفت أن �سبة 

الشر�حة �� ال�جرة، مع ما لذلك من ا�ع�اسات متباينة ع�� الدولة املوفدة ودول االستقبال. وتظل دول منظمة التعاون والتنمية  

 .11الكفاءات من الشباب العر�ي، خصوًصا من دول املغرب العر�ي االقتصادية، وال سيما دول االتحاد األورو�ي وجهة مم��ة لذوي 

  املغر�ي�ن  العامل�ن  �جرة   وراء  ال�امنة  األسباب  ع��  قرب  عن  التعرف   أمكن  اإلعالمي،  والتفاعل  االهتمام  �سبب  عموما،

فاز العام املا��ي بجائزة املستثمر العر�ي (أراب إنفيستور أوارد) �� فئة "التطبيقات    األول   .الصمدي  الواحد  وعبد  ال��مي  رشيد

األ�اديمية  تمنحها  ال�ي  درابر  �شارلز  جائزة  ع��  سنوات  بخمس  قبلها  وحصل  واخ��اعاتھ،  العلمية  ألبحاثھ  تقديرا  ا�خضراء" 

عن أعمالھ �� مجال تطو�ر البطار�ات، ما أحدث طفرة �� مجال اإللك��ونيات ا�حمولة، وحظي ��    ،واشنطنالوطنية للهندسة ��  

، و�توفر الثا�ي ع�� ثما�ي 12ام جوقة الشرف �� فر�ساوسام الكفاءة الفكر�ة من ملك املغرب، و�عدها �سنة نال وسبنفس السنة  

ذات صلة  محكما  وست�ن منشورا علميا  يز�د عن سبعة  ما  ع 
ّ
وق يابا�ي، كما  فر�ق  االشتغال مع  ثمرة  آخرها  �انت  اخ��اع،  براءات 

 .13بمجال تخصصھ، وهذا إنجاز كب�� إذا ما قورن بمن يتقاسم معھ نفس الشغف األ�ادي�ي

 
: ال�جرة والن�وح 2015لدولية لل�جرة، تقر�ر ال�جرة الدولية لعام  األمم املتحدة، اإلس�وا واملنظمة ا  :لالطالع ع�� �عضها، يراجع10

عبد الستار ال�حبا�ي، الشباب وال�جرة غ�� النظامية  ؛  75، ص  2015والتنمية �� منطقة عر�يةمتغ��ة، املنظمة الدولية لل�جرة،  

واالجتماعية،  االقتصادية  ل�حقوق  التو���ي  املنتدى  واالنتظارات،  واملمارسات  االجتماعية  للتمثالت  ميدانية  دراسة  تو�س:   ��

 :أيضا؛ و 2016تو�س، 

Fondation européenne pour la formation et Association marocaine d’études et de recherches sur les migrations, Migration et 

compétences au Maroc: Résultats de l’enquête 2011-12, sur la migration et le lien entre compétences, migration et développement, 

Fondation européenne pour la formation, 2013. 
 38.، ص 2017، صيف 21ي إ�� دول االتحاد األورو�ي: قراءة نقدية �� السياسة األور�ية لل�جرة، عمران، العدد  محمد ا�خشا�ي، �جرة الشباب العر�11
ل��وفيسور رشيد ال��مي عالم الكيمياء ومكتشف القطب السالب لبطار�ات الليثيوم القابلة لل�حن،  برنامج "مغ��بون" بقناة ا�جز�رة، مس��ة احوار رشيد ال��مي ��    12

 https://cutt.us/QCEYe، ��: 28/05/2020��:شوهد 
 ��: ، 27/05/2020شوهد ��:حوار عبد الواحد عبد الصمد مع جر�دة هس���س، 13

https://www.hespress.com/marocains-du-monde/235235.html 

https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/cea945aa-b208-4632-a20d-2d518c8eecdf
https://www.hespress.com/marocains-du-monde/235235.html
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يملكھ   ما  التأكيد ع��  ال��مي ع��  لقاء �حفي، يحرص رشيد  إم�انات ومؤهالت كب��ة وهائلة،�� �ل  املطلوب   املغرب من 

املسؤول�ن املغار�ة من أجل توف�� ا�خطاب موجھ إ��    .14��جيع الناس ذوي اإلرادة الصا�حة الذين ير�دون تحس�ن مستوى املعيشة

  �� للباحث�ن  البلد الدعم  وتنمية  تطو�ر   �� �ساهموا  ح�ى  وللعلماء  إ��    .15ا�جامعات  قادتھ  قدراتھ  تطو�ر   �� رغبتھ  أن  يخفي  ال 

مؤسسات علمية عديدة، غ�� أن ما أثار انتبا��، دون ا�خوض �� مسببات القرار األو�� لل�جرة أو االستقرار قبل سنوات، أنھ ال 

املس يحدثھ �عض  الذي  للضرر  �افيا  تفس��ا  سوء يجد  أو  أناني��م،  ثق��م وح�ى  إما �سبب ضعف  اململكة  املغار�ة بصورة  تثمر�ن 

فهمهم وتصرفهم من أجل دعم مشروع إ�شاء مصنع بطار�ات ليثيوم داخل اململكة تقدر �لفتھ بمليار دوالر، مع العلم أن منطق  

  .16�ا، تحت إشراف فر�ق بح�ي مختصالتجارة، �� نظره، يق��ي بالر�ح ل�جميع والشراكة املوسعة، وفق ضوابط متفق عل�

تطو�ر    �� مستقبال  ترغب  داخلھ  السيارات  شر�ات  من  ومجموعة  الطاقية،  مصادره  تنويع  ع��  يراهن  املغرب  أن  الغر�ب 

محر�ات الطاقة الكهر�ائية بناء ع�� دراسات دقيقة موثوق بنتائجها، فلم ال تتم االستفادة من خ��اتھ وعالقاتھ �� إحداث السبق  

هل األمر يتعلق �عائق سي�ولو�� أم بإكراهات مادية أم بضغوطات محلية   !عاملي، واألك�� أهمية توسيع "حلم" األجيال القادمةال

الوط�ي الذ�اء  احتضان  ضعف  �شأن  املكبوتة  األجو�ة  توقظ  حجاجية  آلية  السؤال  ي�ون  أن  ع��ى  معلنة؟  غ��  خارجية  مع    .أو 

لكن   تقر�يا،  سنغافورة  مستوى  نفس  و��  الشمالية،  �ور�ا  وع��  الص�ن  ع��  متقدما  املغرب  �ان  االستقالل،  الدول  بداية  هذه 

 .شقت طر�قها لتتحول من دول "طاردة" للكفاءات إ�� "جاذبة" لها، بل مجال البحث العل�ي �ش�ل كب��  تفوقت علينا ��

يو   �وان   �� يقول  كما  املتنامي،  اقتصادنا  يحتاجها  ال�ي  الوظائف  مللء  املواهب  من  يكفي  ما  ع��  ا�حصول  أجل   Leeمن 

Kuan Yew  شرعت �� اجتذاب املواهب واالحتفاظ ��ا: أع�ي رجال أعمال )، "1959-1990(  سنغافورة، أول رئيس وزراء �جمهور�ة

مغامرة،   تجار�ة  بروح  مهرة"يتمتعون  عماال  فنان�ن،  متخصص�ن،  اإلحصاءات 17مهني�ن  الطموح؟  هذا   �� سنغافورة  نجحت  هل   .

قوة الدول تتأثر جذر�ا أول خطوة االقتناع بأن  .واملؤشرات االقتصادية تؤكد ذلك، فكيف تحقق األمر؟ الو�� بدور العلم مهم جدا

اجتذاب   ع��  قدر��ا  ومدى  لعلما��ا  رعاي��ا  ع��  عام    .املواهببقدر��ا  ع��  1980��  للعثور  واحدة  �جنت�ن،  ا�ح�ومة  "ش�لت   ،

وظائف مناسبة لهم، واألخرى لدمجهم اجتماعيا، و�مساعدة مستشاري طالبنا �� �عثاتنا �� بر�طانيا والواليات املتحدة وأس��اليا 

جامعا��م لتحف��هم ع�� العمل �� سنغافورة.    ونيوز�لندا وكندا، توجھ فر�ق من املسؤول�ن ملقابلة الطالب اآلسيو��ن الواعدين �� 

مقارنة  أفضل  حياة  ونوعية  أع��  معي��ي  بمستوى  يتمتع  آسيوً�ا  مجتمًعا  سنغافورة   �� ألن  اآلسيو��ن  الطالب  ع��  بال��ك��  وقمنا 

مجتمعنا  �� �سهولة  االندماج  يمك��م  كما  �اف  .بأوطا��م،   �� واملواهب  الكفاءات  عن  امل����  البحث  هذا  العالم، ع��  أرجاء  ة 

ب�ن   �سب��ا  ت��اوح  سنو�ة  خسارة  عن  عوضنا  وقد  سنة،  �ل  ا�خر�ج�ن  من  مئات  بضع  اجتذاب  أفضل  10و  5استطعنا  من   %

 .18"مواطنينا املتعلم�ن الذين ��اجرون إ�� الدول الصناعية

بينما   األمد،  اس��اتيجية وطنية طو�لة  ب 
ّ
تطل املواهب  استمالة  أن  �� املستفاد  أننا    مش�لتنا  ال��مي،  بتعب�� رشيد  املغرب، 

النجاح �ش�ل سريع ونضع يلزمھ الوق  "نر�د  العل�ي  البحث  اليوم لنسوقھ غدا، غ�� أن  ، ت وصفات سريعة، نر�د أن نصنع شيئا 

متعدد األ�عاد، حالة   -كما يقول الفقهاء-الوقت شرط ع�ن    .19"لم يتم �سو�قها مثال إال �عد مرور عشر سنوات  اخ��اعا�ي  فبعض 

، ليس من اليس�� أن تنتقل دولة �� ثالثة عقود ونصف من البحث عن لقمة �سنغافورة وغ��ها كث��، أبرز دليل ع�� إم�انية التغي�

 
 http://taounate.net/archives/1247، ��:24/01/2019حوار رشيد ال��مي مع موقع تاونات، شوهد ��:14
 https://cutt.us/WP9Gx، ��:26/01/2019حوار رشيد ال��مي مع موقع لكم، شوهد ��:15
 https//:cutt.us/gn3s9، ��: 04/06/2020شوهد ��: حوار "تيل كيل" مع رشيد ال��مي، 16
 2007.، 3)، ترجمة مع�ن إمام، مكتبة العبي�ان، الر�اض، ط2000-1965�� �وان يو، من العالم الثالث إ�� األول:قصة سنغافورة (17
 .نفسھ18
 .س.حوار رشيد ال��مي مع األيام األسبوعية، م19

http://taounate.net/archives/1247
https://cutt.us/WP9Gx
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  .ر العقول املناسبة إلحداث الفارق العيش إ�� تحقيق أعلم مستو�ات املعيشة. سر ال��ضة يكمن �� التقيد بمعاي�� ا�ح�امة واختيا

تحت فيما �عد جسور التواصل
ُ
الباحث�ن اآلسيو��ن املتم��ين مع    من جهة، تم التفك�� �� برامج دراسية ل�حذ الذ�اء ا�ح��، ثم ف

ھ االهت مام إ�� البحث  �� جامعا��م لت�جيعهم ع�� العمل �� سنغافورة األقرب لثقاف��م واألفضل لطموحا��م. �� محطة ثالثة، توجَّ

عن أملع الكفاءات واملواهب �� �افة أرجاء العالم �عد توف�� اآلليات والبنيات الالزمة (مخت��ات ومعاهد ومراكز علمية بمواصفات 

الذي وثق  البلد  بالنفع عل��م وع��  ال�ي ستعود  البحثية  إنجاح مشاريعهم  ا�جودة) لالستفادة من خ����م ومساعد��م ع��  عالية 

نفسية أو عقلية ال تنظر بتقدير ور��ى لتحس�ن ظروف    ت� غياب معاي�� ورؤى وا�حة محفزة ع�� البحث وجاذبة لھ، تولد�  .ف��م

ولعل هذا يقود إ�� التأكيد ع�� خطورة وجود هذه    .االشتغال أو الرفع من �عو�ضات ومنح البحث العل�ي لفائدة األستاذ أو الطالب

بيئات حاضنة للتحصيل والت�و�ن العلمي�ن، ووجود ثقافة معادية للنجاح أو    -أقل غياب  إن لم-النفسيات والعقليات، أو ضعف  

أصال بوجوده  لالع��اف  مهيأة  العلمي   .غ��  البحث  تطو�ر   �� واإلم�ان  العائق  ثنائية  السطح  إ��  تطفو  تحديدا  واملراكز  هنا  عامة، 

 .كما سن�ى �� النقطة التالية البحثية ع�� وجھ التدقيق 

 �شأن شروط وتحديات املراكز البحثية  -ثانيا

تحديد   إ��  النقطة  هذه   �� االهتمام  صعو�ات  سيتجھ  و��  العل�ي،  بالبحث  االرتقاء  دون  تحول  ال�ي  والتحديات  العوائق 

القيام    :متشعبة �ع��ض  ومالية،  مادية  وذاتية،  موضوعية  و�خصية،  و�استقراء إدار�ة  م��ا.  واالستفادة  والبحوث  بالدراسات 

واإلقليمية، وقف  الدولية  والتقار�ر  الدراسات  م��ا  ت مجموعة من  مجموعة  نو�ل،   .عند  بجائزة  الفائز�ن  قائمة  اإلعالن عن  عقب 

: "نحن األمة ال�ي فاز م��ا ستة من علمائنا و�احثينا  
ً
بجائزة نو�ل و�ان �ل م��م من  علق الرئيس األمر��ي السابق باراك أو�اما قائال

ية.  املهاجر�ن". الرسالة أن الواليات املتحدة األمر�كية �ستثمر �� املواهب القادمة من البيئات النابذة للكفاءات، وم��ا اململكة املغر�

ي �� املنطقة.  هناك أسباب عديدة وراء استفحال ظاهرة �جرة املواهب، ومن ضم��ا ضعف املوارد املالية ا�خصصة للبحث العل�

وقد حددت األسس الهي�لية ملعدالت ال�جرة املرتفعة من البلدان العر�ية قبل وقت طو�ل من بدء ا�حراك العر�ي، و��: مداخيل  

متخلفة، واقتصادات قائمة ع�� ا�حسو�ية، ومحاباة، وافتقار إ�� حر�ة التعب�� السيا��ي. أعاقت هذه األسباب مشاركة الشباب  

ياسية، خصوصا املهرة وذوي املهارات املرتفعة. �� العقد األول من هذا القرن، شهدت البلدان العر�ية أحد أع��  الس-االجتماعية

 .20معدالت ال�جرة لذوي املهارات �� العالم

للتخطيط املغر�ية  2019خالل سنة   بلغ  ، كشفت مذكرة املندو�ية السامية  البطالة  البالغ�ن  24,9معدل  % لدى الشباب 

ع��  % 9,9و  39,2سنة فما فوق. و�جل هذا املعدل �� صفوف ا�حضر��ن م��م %  25لدى البالغ�ن     7%سنة مقابل   24و   15ب�ن  

 .21التوا��

 

 
 131.س، ص  .، م2016تقر�ر التنمية البشر�ة للعام 20
 :http://bit.ly/39bUcfh، �� 29/02/2020مذكرة حول مم��ات الس�ان النشيط�ن العاطل�ن، املندو�ية السامية للتخطيط، شوهد ��: 21
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بدأت البطالة ب�ن املتخّرِج�ن باالرتفاع �� أواخر �سعينيات القرن العشر�ن، �عد أن سلك العديد من البلدان �� املنطقة، ��  

التسعينيات، طر�ق   وأوائل  تنظيَم    اإلصالح الثمانينيات  العاملية، وأعاد  التجارة  إ�� منظمة  الهيك��، وانضم  االقتصادي واإلصالح 

اقتصاداِتھ مع معاي�� اإلنتاجية الدولية؛ أحيانا ع�� ا�خوصصة، ما أدى إ�� تخفيضات قاسية �� الوظائف العامة ال�ي �انت سابقا 

عوملة؛ كما أج��ت أر�اب العمل ��ا ع�� االستثمار �� قطاعات أدخلت هذه اإلصالحات �� األسواق امل.املستوعب األك�� للمتخّرِج�ن

والهشة ع��  -تأث�� هذه التحوالت ع�� األجور، يمثل، �� جميع أنحاء العالم  .22اقتصادية كثيفة العمالة ومنخفضة القيمة املضافة

 .23تفعة الدخلالدافع الرئي��ي لل�جرة االقتصادية من البلدان منخفضة الدخل إ�� البلدان مر  -نحو خاص

الطرق  وألن هذا التدفق لھ تأث��ات متفاوتة ع�� املردودية االقتصادية، التفك�� جار �العادة ع�� املستوى الدو�� �� أ�سب  

الوافدة عل��ا إن "البحوث حول   تقول أس�� دم��جوك  .لالستفادة من الطاقات ا�ختلفة  الدو��،  البنك   �� البحوث  �ونت، مديرة 

املرتبط   التأث��  ملعا�جة  سياسات  نطبق  أن  علينا  األمد.  وطو�لة  كب��ة  االقتصادية  الفوائد  قاطعة:  العمل  سوق  ع��  ال�جرة  تأث�� 

با�جم تضر  ال�جرة  ع��  صارمة  قيود  فرض  دون  ل�حيلولة  القص��  املدى  ع��  ال�جرة  تدفقات  هذا   .24"يعبتوزيع   �� لالنتباه  املث�� 

�ستفيد هذه الدول من  إ�� جانب ر�ح يد عاملة جاهزة،    .التصر�ح هو ا�حديث عن الفوائد ال�ي تجن��ا دول االستقبال من ال�جرة 

ل صفوة النخبة األ�اديمية والعلمية نحو أورو�ا وأمر��ا وكندا  
ّ
  .ودول ا�خليج �جرة الكفاءات واملهارات املغر�ية امل�ونة، وال�ي تمث

الغر�ب أن    .اآلالف م��م �جروا البالد الكتساب خ��ات جديدة، ولكن غالبا ما ��اجرون بحثا عن رواتب أع�� وظروف عمل أفضل

السلطات تتفادى ا�حديث عن �جرة األدمغة، بل األد�� أ��ا تنظر إل��ا كرد فعل طبي�� ع�� طموح اإل�سان لل���� االجتما�� أو  

 .ع�� جودة التعليم والت�و�ن �� دولهمأ��ا مؤشر 

مسؤولية مش��كة  ، واألكيد أن وقف نز�ف �جرة الذ�اء الوط�ي أو التخفيف من حد��ا  25إ��ا رؤ�ة قاصرة �� جميع األحوال

 ع�� ��جيع البحث العل�ي وحفز التم�� فيھ�ستلزم �عبئة وطنية من قبل جميع القطاعات الوزار�ة لالرتقاء بالنسيج االقتصادي  

تتصدر هذه البلدان من حيث �جرة الكفاءات، واملغرب ��    تو�س.ح�ى ال يصبح لقب الدول املغار�ية بالبلدان "الطاردة لألدمغة"

إذ �ش�� البيانات الصادرة عن فدرالية التكنولوجيات واالتصال واألوفشور�نغ أن املعاهد الوطنية، مثال، بمختلف  املرتبة الثانية،  

خّرج ما ب�ن  
ُ
تار ال�جرة إ�� ا�خارج رغم أن هناك حاجة ٪ أل��ا تخ  20، يفقد م��ا املغرب حوا��  26آالف كفاءة سنو�ا  8و  7أنواعها ت

املغر�ي الشغل  سوق   �� لهم  "ر�فليكسيون"  و   .شديدة  �حيفة  كتبت  ا�جزائر"   �� باطراد  متواصل  العقول  "هروب  عنوان  تحت 

ت  أن ا�جزائر فقدت ما ال يقل عن مائة ألف �خص من حام�� الشهادا  2019ا�جزائر�ة الناطقة بالفر�سية �� السا�ع من ف��اير  

 
 .نفسھ22
 .تو�س �� الصدارة، تل��ا ا�جزائر، ثم املغرب .�ستقطب البلدان األور�ية ال�جرة املغار�ية 23
 https://cutt.us/aq95m، ��: 23/05/2020)، شوهد ��: 14/06/2018بيان �حفي صادر عن البنك الدو�� عقب صدور تقر�ره حول ال�جرة العاملية (24

ال�25 ترك منازلهم وأوطا��مالظروف  الناس ع��  ترغم  أنت�ون مؤملة وصادمة   ي  يمكن  مناطق و�لدان أخرى  إ��  ال�جوء  أو  وال�جرة 

ت��ك تجر���م ندو�ا عميقة ��    املتوسط بصورة قانونية أو ع�� قارب مكتظ وغ�� آمن،  للغاية. فهؤالء، سواء ع��وا البحر األبيض

سيما وال  الذين    نفوسهم،  نفوس  الزمن، ��  من  معينة  لف��ات  العطاء  ع��  محفزة  غ��  أو  مهينة  أو  أليمة  تجر�ة  وعانوا  شهدوا 

دائمة أو  �انت  ال   .متقطعة  آمن  ومالذ  عمل  ع��  العثور   �� ا�حظ  يحالفهم  الذين  فأولئك  ا�حد،  هذا  عند  معانا��م  تنت�ي  وال 

ا�جتمعا  �� التمي��  أو  اإلقصاء  من  ا�حاالت،  من  الكث��   �� لالس��ادةت  �سلمون،  يراجعاملضيفة.  لل��بية  :،  املتحدة  األمم  منظمة 

توج��ية ورقة  والثقافة،  صدمة:حول   والعلم  معا�جة  للتعا��:  �وسيلة  والعاطفي  التعليم  االجتما��  التعلم  خالل  من  ،  الن�وح 

 2018.أبر�ل
 .ال�ي يتم ت�و���ا �� القطاع�ن العام وا�خاص، ��اجر سنو�ا إ�� ا�خارجمن األطر عالية املهارة،   8000كشفت فيدرالية التكنولوجيات ا�حديثة واالتصال أن 26
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القرن    .1990العليا منذ عام   ما السبب؟ وهل من �غي�� �� هذا البعد السب�ي مقارنة بما �ان عليھ الوضع �� العقد السادس من 

 املا��ي؟ 

رغم تباعد -التحليالت والدراسات    لم �عد عوامل �جرة الكفاءات املغر�ية، خافية أو غ�� معروفة، فقد أبانت العديد من

بي��ا الزمنية  ين�ي    :ن وجود سبب�ن رئيسي�نع  -املدة  أّي اختصا��ي كيفما �ان موضوع بحثھ وتخصصھ، ح�ن  أن   �� يتمثل األول 

يحتاج   ا�خارج  –دراستھ وأبحاثھ،  بلده �شهادة من  إ��  أو من عاد  بالداخل  أد�ى من    -سواء من درس  تحتية �ش�ل حدا  بنية  إ�� 

لم يجد تلك التسهيالت، فإنھ يصبح أمام خيار�ن: و�ذا    .ا�جامعات وا�خت��ات، ح�ى يتمكن من تنمية ما �علم �� ال�ليات واملعاهد

��اجر أن  و�ما  �علمھ،  ما  �ل  يضيع  أن  التعب��  27.إما  بحر�ة  الثا�ي  السبب  ومراكز .28يرتبط  العا��  التعليم  ومؤسسات  ا�جامعات 

عانت   للمواهب"  "املنفرة  البلدان  من  العديد   �� �عا�ي-البحوث  زالت  و   -وال  األ�اديمية  ا�حر�ات  ضعف  املراكز  من  عدد   �� ندرة 

�� �ل مرحلة من 29.البحثية الرشيدة) تصاحب �ل خطوة تقدم لألمام  أو اإلدارة  (أو ا�حوكمة  ا�ح�امة  املدفوع   إن  النمو  مراحل 

لضمان أن خر��� تلك املؤسسات هم فعال مؤهلون للتخرج.    باالبت�ار. غياب الفساد �� النظام ا�جام��، مثال، �عد متطلبا أساسيا

ا منع��  اآلخر  ظهور   لطرف  أمام  قو�ا  مثبطا  عامال  ت�ون  الفساد  عالية  عمل  بيئة  وجود  فإن  االبت�ار،  مدفوعة   دائرة  منافسة 

�� البحوث والتنمية إذا لم يطمئنوا إ�� إم�انية االعتماد    باالبت�ار. وع�� سبيل املثال، سي�ون لدى الشر�ات حافز ضعيفلالستثمار

توقع حاالت االحتيال    للدفاع عن ملكي��م الفكر�ة. كما ترتفع �� البيئات الفق��ة �� معاي�� ا�ح�امة احتمال  ع�� النظام القضائي

 .30العل�ي

أحد أبرز  صورة أمينة مباشرة عن  التطو�ر،  ضعف اإلنفاق ا�ح�� اإلجما��، �� مجال البحث العل�ي و بلغة األرقام، �عكس  

العديد من الدراسات امل�حية إ��  لطاملا ن��ت    .31�� التصنيف العامليالعر�ية  مصادر تخلف املؤسسات ا�جامعية واملراكز البحثية  

%، وهو ما �ع�ي أن نصي��ا من اإلنفاق اإلجما�� العاملي ع�� هذا ا�جال ال   0,3هذا العامل، حيث ال تتجاوز �سبتھ �� هذه البلدان  

تل��م أجور األساتذة والباحث�ن ق  1يتعدى   سطا مهما %، دون احتساب األضرار الناجمة عن الصرف النو�� لهذا اإلنفاق، حيث 

ألداء   املستمر  التقييم  بمعيار  ترتبط  أن  ودون  ونوعيتھ،  العل�ي  اإلنتاج  كفاءة  ع��  مبنية  موضوعية  ملعاي��  تخضع  أن  دون  م��ا، 

موضو�� �ش�ل  عل��ا  ا�حصل  النتائج  ع��  املب�ي  والتحف��  إجما��  .32األساتذة،  من  والتطو�ر  العل�ي  البحث  ع��  اإلنفاق  �سبة 

%) قر�بة من املتوسط بالنسبة لالقتصادات متوسطة الدخل العليا. عالوة ع�� ذلك،    0.7املغرب وتو�س (حوا��    الناتج ا�ح�� ��

الس�ان، مصر: من   بلد عر�ي من حيث عدد  أك��   �� العر�ي  الر�يع  بداية  املعدل منذ  (   0.43ارتفع هذا  إ��  %2009  % من    0.68) 

اقتصاد املعرفة وذلك �غرض تنويع   اختارت ا�ح�ومة أن �شارك مصر �� املس�� نحو التحول إ��وقد  )،  2013إجما�� الناتج ا�ح�� (

 .33مصادر الدخل

عام    �� العل�ي  للبحث  ا�خصصة  ا�خام  القومي  اإلنتاج  �سب  قارنا  (  2016إذا  الغرب  و 1.7��  بر�طانيا،   ��  %1.9  ��  %

% ��  0.34% �� املغرب، و0.64% �� تو�س، ثم 1.02� رأس القائمة العر�ية  االتحاد األورو�ي)، تبقى النسب العر�ية متواضعة. نجد �

 
 294.املنجرة، قيمة القيم، ص 27
 .نفسھ28
 .مركز 1500ا وحدها من ا�حيط إ�� ا�خليج العر�ي، سبقت اإلشارة إ�� أنھ يوجد أقل من ستة مئة مركز بح�ي فقط ومعظمها يوجد داخل ا�جامعات، بينما �� فر�س29
 27.، ص 2018، منشورات اليونيس�و، 2030تقر�ر اليونيس�و للعلوم، منظمة األمم املتحدة لل��بية والعلم والثقافة، نحو عام  30
  .ا�خاص بتصنيف أفضل ا�جامعات �� العالم2019تقر�ر جامعة "شا�غهاي جياوتو�غ" لسنة  :لالطالع ع�� التصنيف، يراجع ع�� سبيل املثال 31
 ، �� :29/05/2020، شوهد ��2019م�انة ا�جامعات العر�ية �� تصنيف شا�غهاي لعام مال�ي،  امحمد32

:http://bit.ly/2NoM3Lw 
 27.، ص 2017تقر�ر اليونيس�و للعلوم، منظمة األمم املتحدة لل��بية والعلم والثقافة، م�خص تنفيذي، 33
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وقد خلص التقر�ر  ؛  %) حسب تقر�ر لليونيس�و0.04%)، والبحر�ن ( 0.05%)، السعودية (0.09األردن، و�� ��اية القائمة ال�و�ت (

امل األسا��ي  العل�ي  البحث  ب�ن  توازن  ضمان  �غية  ا�جهد  تنسيق  ع��  العمل  ضرورة  جهة، إ��  من  والتقانة  العلم  الستغالل  وجھ 

 والبحث العل�ي املوجھ صوب مشكالت التنمية من جهة أخرى، وذلك نظرا إ�� ضآلة �سب اإلم�انات املادية املتاحة.

�  نضيف إ�� ذلك أن �سبة اإلنفاق ا�ح�� اإلجما�� للدول العر�ية �لها ع�� البحث والتطو�ر بالنسبة إ�� الناتج ا�ح�� اإلجما�

سنة   النسبة  هذه  تبلغ  لم  جدا.  هز�لة  تزال  ما  2013ال  أي  بالغ،  جهد  �عد  إال  العاملي  اإلجما��  ا�ح��  اإلنفاق  من  املئة   �� واحدا 

�� العديد من الدول العر�ية، يتم ا�جزء األك�� من اإلنفاق    مليار دوالر.   1477مليار دوالر من أصل إنفاق عاملي بلغ    15مجموعھ  

والتطو�ر من خالل القطاع ا�ح�ومي، يليھ قطاع التعليم العا��، بينما يضطلع القطاع ا�خاص بدور ضئيل أو    البحثع�� أ�شطة  

��جل   أن  إذا،  غرابة،  فال  البحثية.  املشاريع   �� دور  أي  يؤدي  وحدها  ال  العالم   566مال��يا  س�ان  عدد  أن  وحيث  اخ��اع.  براءة 

نحو   يبلغ  س  330العر�ي  وعدد  �سمة  نحو  مليون  مال��يا  يز�د    26�ان  مال��يا   �� اإلبداع  معدل  أن  �ع�ي  فذلك  �سمة،    15مليون 

 . 34ضعفا ع�� معدل اإلبداع �� الدول العر�ية مجتمعة

األوجھ متعددة  بھ  املعنية  واملراكز  العل�ي  البحث  معضلة  أن  األسباب  هذه  من  ننظر  أوالمجتمعيا    .املستفاد  أن  يكفي   ،

قلب الثقافة �� املغرب رأسا ع�� عقب إ�� أن تحولت إ�� صناعة لل��فيھ؟  
ُ
هل تجهد  حولنا لتحيط بنا األسئلة من �ل جانب: ألم ت

واملبدع�ن والعلماء  العلم  نجاحات  يألفون  الناس  �جعل  البلدان  هذه   �� نفسها  هنا35ا�ح�ومات  الثقافة  مفهوم  وألن  كما  ؟   ،

األن املعاصرون�ستخدمها  مجموعة  ،اسيون  و�ل  اجتماعية،  مجموعة  سلو�ات  أنماط  مجمل  إ��  �ّل    /تحيل  إ��  �ستند  جماعة 

لنا أن نتخيل  ،  36أو "األدوار" ال�ي يتبعها أعضاء ا�جموعة حينما يجدون أنفسهم �� األوضاع املقابلة –معقد من أنماط التصرف  

الالزم�ن   واالع��اف"  "التقدير  لفظ  ع 
ْ
بالنفيَوق ا�جواب  �ان  إذا  االك��اث    .ألعمالهم  عدم  ا�جتم��  الوضع  هذا  تحديات  من 

ال�ي   املشكالت  وحل  فهم  ع��  األقدر  أ��م  �عتقدون  فهم  العام،  الشأن  ومدبري  املسؤول�ن  قبل  من  العل�ي  البحث  بمخرجات 

 .37نيةتواجههم، وال حاجة لهم إ�� املشورة من أّي �ان وخاصة من الهيئات البحثية الوط

-من يتفحص ما ُينتج حول الوضع السيا��ي من الناحية األ�اديمية، أو ح�ى ما ُيكتب ع�� املستوى اإلعالمي  سياسيا ثانيا،  

يتأكد �سهولة أنھ أصبح يحمل، بو�� أو �غ��ه، �عضا من "الشك" �� مقدرة النسق السيا��ي ع�� تفعيل الوعود    -بمختلف أنواعھ 

هل سيخدم هذا ال��دد العملية البحثية؟   .طة بالكث�� من ال��دد والتوتر �� سياق تنامي الطلب االجتما�� واإلصالحات املنتظرة ا�حا

باليس�� �سبب ما أسمتھ   ��    "ذي إي�ونوميست" ال��يطانية،أسبوعية  يبدو أن األمر ليس  �� تقر�ر مطول تحت عنوان "ما ا�خطأ 

�� العالم العر�ي، مع ما ي��تب   38، بوجود أنظمة قو�ة ودول هشة2014سنة  What’s gone wrong with democracyالديمقراطية" 

و  هشاشة ا�حر�ات العامة وحجب املعلومة و�سييس حق الوصول إل��ا، �ش�ل �غذي االعتقاد بضعف أمن ب��وقراطية و عن ذلك  

 .انتقائية التعامل مع أي دور استشاري أو توجي�ي ملراكز البحوث �� عملية اتخاذ القرارات الداخلية أو ا�خارجية

نادرا ما �ستحضر ا�ح�ومات املتعاقبة   إذ   ،العل�ي�� مجال البحث  االستثمار  �ش�و من نقص هائل ��    وماليا ثالثا، املغرب

م�انة هذا ا�جال �� إعداد السياسات العامة و�نتاج أوراق سياسات لصناع القرار. عمليا، لم يخرج النظر إ�� االستثمار �� العلم 

 
 425.، ص 2030تقر�ر اليونيس�و للعلوم، نحو عام 34
 120.، ص 2020أمينة التوزا�ي، السياسة الثقافية �� املغرب، ترجمة عبد الهادي اإلدري��ي، منشورات ملتقى الطرق، 35
الدستوري  36 والقانون  السياسية  املؤسسات  دوفرجيھ،  ا�  :موريس  املؤسسة  سعد،  جورج  ترجمة  الك��ى،  السياسية  والتوزيع،  األنظمة  والنشر  للدراسات  جامعية 

 8.، ص 1992الطبعة األو�� 
ا�ختار37 محمد  ولد  ��،  محمدو  شوهد  الواقع،  وتحديات  النشأة  سياق  مور�تانيا:   �� العل�ي  البحث  ، :03/06/2020مراكز 

��:http://aqlame.com/article12767.html 
38What’s gone wrong with democracy, the economist, in: https://www.economist.com/essay/2014/02/27/whats-gone-wrong-with-democracy 

https://www.economist.com/essay/2014/02/27/whats-gone-wrong-with-democracy
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رِ�ّ� َيجري، من جانب الوجاه
َ
ة الداخلية وا�خارجية  و�نتاجات املنتسب�ن إليھ �� مستو�اتھ املتعددة ع�� أنھ إنفاق هام��ي و�شاط ت

غ��، تخصيص جزء ضئيل من م��انية الدولة لتمو�ل احتياجاتھ، والنتيجة إضعاف املناعة الذاتية للمراكز البحثية، خصوصا   ال

   .املستقلة م��ا

ال تب�ى، ال ع�� أوقاف وال ع�� مؤسسات تمو�ل مستقلة،ألن تجد نفسها مثال،  هذه املراكز أ��ا  السمة املش��كة لو�ذا �انت  

ال��امج وا�خطط البحثية ال�ي تحددها �� جدول أعمالها؟ يبدو أن وجود املراكز البحثية  ��  أمام مش�لة التمو�ل األجن�ي وتأث��ه ��  

ر بالش�ل ال�ا��    -ببعد��ا الرس�ي واالجتما��  -بيئة عامة قّدِ
ُ
دور هيئات البحث العل�ي وال تحظى م��ا بأية رعاية أو دعم، �سهل  ال ت

تجاه   السيا��ي  أو  العل�ي  االستقالل  ع��  قدر��ا  ع��  ذلك  تأث��  مدى  نتوقع  نافذين  أن  أو  سياسية  أحزاب  من  املصا�ح  أ�حاب 

أ العام،  السيا��ي  لعملهم  أو غطاء  العل�ي مجرد واجهات  البحث  إ�� جعل هيئات  األجن�ي،  و "سياسي�ن �سعون  التمو�ل  حبائل" 

بحكم أن �ل ممول أجن�ي لھ أهدافھ املعلنة وا�خفية من تمو�ل األ�شطة، واأل�سر لھ ا�حصول ع�� �ل املعلومات ال�ي يبحث ع��ا  

 .39من هيئة وطنية ر�ما تمتلك من الدراية واملعرفة با�جتمع ما ال سبيل لألجن�ي إ�� فهمھ أو معرفتھ

عمومي لهذه املراكز هو اآلخر إن وجد ر�ما ال يقل خطورة  ال/التمو�ل ا�ح�وميال ينب�� أن �غفل عن �ون  باملوازاة مع ذلك،  

عن تلك ال�ي قد تفرضها ا�ح�ومات املانحة واملؤسسات وا�جهات البحثية الغر�ية، من خالل فرض برامج وأهداف محددة شر�طة 

الالزم التمو�ل  املانح�ن من رجال   .ا�حصول ع��  أو  األوقاف،  للتمو�ل عن طر�ق  بديلة  إيجاد مصادر  الضروري  فإنھ من  ولذلك، 

القضايا  تخدم  ال�ي  والبحوث  الدراسات  من  العديد  بإجراء  يقوم  أن  دراسات  ملركز  يمكن  حيث  املستقلة،  واملؤسسات  األعمال 

حسب ال��تيب الدو��، من ب�ن معاي�� اختيار أفضل املراكز البحثية أداء، يتم استحضار ما ي��: القدرة ع��    .40الوطنية والعر�ية

ا�حفاظ ع�� الكفاءات البشر�ة، ومستوى التنظيم املا��، وامل��انية، وعدد العقود امل��مة مع القطاع ا�خاص، وهو ما �سمح بتقييم  

أما   .41ماية نفسها من تضارب املصا�ح، من أجل إنتاج تقار�ر موضوعية وموثوقة ونقديةدرجة استقاللية املراكز وقدر��ا ع�� ح

عندما ت�وم هذه املراكز خاضعة للسلطة، وموجهة من قبل أجهزة الدولة، وغ�� قادرة ع�� التحكم �� تفك��ها واج��ادا��ا، يتعذر  

ار، و�سعافهم �� حسن صياغة القرارات.. وا�حال أن املتا�ع للشأن عل��ا، وا�حالة هاتھ، التحول إ�� رافعة خالقة إلرشاد صناع القر 

العر�ي عموما، واملغار�ي ع�� وجھ التحديد، ال يجد صعو�ة �� فهم حال �عض "مراكز الفكر" ال�ي خرجت من تحت عباءة السلطة، 

إن هذا األخ�� يتوقف ع�� عدد    .حث العل�ي. وهنا ال بد أن �عيد التذك�� بأدبيات وأخالقيات الب42و�شتغل وفق أجند��ا و�مالءا��ا

من العوامل واإلم�انات املادية والبشر�ة، ولكن أهمها هم الباحثون أنفسهم، ألن الباحث هو الذي يخطط و�نفذ عمليات البحث  

و�ال العل�ي  البحث  مهنة  بأخالقيات  يتلزم  أن  الباحث  وع��  تطوره،   �� و�ساعد  ا�جتمع  تخدم  أن  يمكن  ال�ي  ال�ي العل�ي  قواعد 

 .إ�خ…من صدق ونزاهة وحياد وحذر إ�ستمولو�� 43تتضم��ا قوان�ن املؤسسات واملراكز العلمية والبحثية

�� هذا اإلطار، �ش�� إ�� أنھ غالبا ما تتضمن النصوص التأسيسية ملراكز البحث العل�ي التأكيد ع�� أ��ا ال تقبل الهبات وال 

الت��عات املشروطة، بل إن �عض هذه الهيئات مثل مركز بروكنجز األمر��ي ومركز الدراسات الدولية واإلس��اتيجية بأمر��ا أيضا 

 
 .س.ممراكز البحث،، محمدو ولد محمد ا�ختار39

آفاق املستقبل، شوهد ��:مراكز األبحاث العر�يةمركز سمت للدراسات،  40  ، ��:02/05/2020التحديات و

https://cutt.us/oxc2U 

 .وما �عدها  105، ص مفارقاتمحمد حر�ات،  41
 :https://cutt.us/7zh49، ��:8/9/2018شوهد ��، األدوار املطلو�ة من مراكز الفكر العر�يامحمد مال�ي، 42
43�� شوهد  واإل�سانية،  االجتماعية  العلمية  البحوث  ترقية   �� ودورها  العل�ي  البحث  أخالقيات  مو��ى،  محمد  ، 02/06/2020:ر�م 

��:https://platform.almanhal.com/Files/2/87191 
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% �أق��ى حد، و�� بذلك تر�د أن  15البحثية من طرف ا�ح�ومة إال بنسب محدود قد ال تتعدى قيمة  يرفضان تمو�ل مشاريعهما  

تماما  استقاللها  ع��  ذلك،    44.تحافظ  خالف  تمتلك  ع��  ال  ف��ا  املراكز  أن  طاملا  مستعصيا  أمرا  يبقى  االستقالل  أن  يثبت  الواقع 

فيذ مشاريعها، كما أن قدر��ا ع�� التجرد من التأث��ات اإليديولوجية وع��  القدرة املالية وال ح�ى ا�حر�ة السياسية الالزمة ع�� تن 

املوضوعية العلمية تبدو أقل بكث�� من نظ��ا��ا �� بلدان أخرى أصبحت �عتمد كث��ا ع�� ا�خرجات لهذه الهيئات �� رسم سياسا��ا 

 نظرا �حجم املصداقية والثقة ال�ي تحظى ��ا هذه الهيئات.  

بيد أن الدول    .الفكر، باستمرار، إ�� وسائل لوجستية و�شر�ة ومالية كب��ة ل�ي تقوم �عملها ع�� أحسن وجھتحتاج مراكز  

الفاعل�ن   إما �سبب عدم دراية  العل�ي واقتصاد املعرفة،  �� مجال تمو�ل البحث  تقاليد  لها  ال��ابية ليست  واملقاوالت وا�جماعات 

ت�ون   أن  مخافة  م��ا  توجسا  أو  االس��اتيجية،  القرارات  صناعة  عملية   �� واملقاولة  للدولة  بالنسبة  وأهمي��ا  املراكز  هذه  بدور 

�ا تقييما سلبيا أل�شط��ا أو غ�� متناسبة مع اختيارا��ا �غض النظر عن موضوع��ا، خصوصا إذا اعت��نا أن مراكز الفكر  إنتاجا�

بالدرجة سلطة مضادة إ��    .45تمثل  يحيل  ما  بقدر  دائما  التنازع  أو  الصراع  إليھ من جانب  ُينظر  التضاد هنا ال  أن  اتخاذ غ��  إن 

 .مسافة معينة من السلطة

األرقام والرسوم البيانية الواردة �� تقر�ر معهد ستوكهولم الدو�� ألبحاث  قة ا�حب�� بالتساؤالت، �� هذا االتجاه، أن  املفار 

��    57مليارات دوالر، وهو ما يمثل    23.5تو�ح أن النفقات العسكر�ة من قبل دول شمال إفر�قيا تقدر بحوا��  2019السالم لسنة  

خاّصة �عد تنامي ال��ديدات اإلرهابية ومخاطر ا�جر�مة املنظمة، والتطور الهائل الذي  بالقارة السمراء، و�املئة من إجما�� النفقات  

اإلش�ال �� هذه املعادلة (ارتفاع اإلنفاق العسكري و�روز مخاطر جديدة) يقع �سبب اختالل تحديد  طاول التكنولوجيا العسكر�ة.  

 األولو�ات. 

ل��بية والت�و�ن باألسبقية، ولفائدة األجهزة الدفاعية واألمنية من حيث الواقع، ح�ى  ع�� مستوى ا�خطاب، يحظى قطاع ا

أ�حت ا�خ��ة الوحيدة �� املنطقة العر�ية واإلفر�قية مثال، ال�ي لها ف��ا تمي�� تفضي��، كما يقول االقتصاديون، �� األمن، ح�ى  

يبلغ  أر�عة مليارات دوالر ع�� شراء األس�حة، بمعدل    م��ا املغرب ما يناهزأنفق  .46صارت األجهزة األمنية �� مجال التحديث الناجح

فر�قيا بـأز�د من عشر مليارات دوالر، وهو  إ  �� املئة من الناتج الداخ��، فيما تصدرت ا�جزائر قائمة اإلنفاق العسكري ��  4و   3ب�ن  

ناتج  5,3ما �عادل   الك��ى حينما تنفق ع�� التس  .الداخ��  هامن  الغالب بأجندات  الدول   �� ح ي�ون ذلك ألهداف دقيقة مرتبطة 
ّ

�

تس�ح من أجل التس�ح" أو "التس�ح  ال�ي ال يخرج ف��ا هذا النوع من اإلنفاق عن دائرة "الطو�لة األمد، ع�� عكس البلدان املغار�ية  

الدائرة م�لف، وا�خروج وا�حالة هاتھ أيضا م�لف و�القْدر نفسھ  ." السالح    صا�عإلرضاء   للواقع،   .دخول هذه  ��ذا رضوخ  القول 

 .لكنھ بالتأكيد ليس قَدرا 

إ�� مطلب ا�جودة لھ، �� النقطة الرا�عة واألخ��ة، ما ي��ره، ألن املراكز البحثية   عالوة ع�� شرط االستقالل املا��، التنبيھ 

م عال  قدر  إ��  وأهداف  تحتاج  رؤ�ة  امتالك  بدون  يتحقق  لن  رهان  وهو  واج��ادا��ا.  أدا��ا   �� أي  منجزا��ا،   �� "العلمية"  ن 

ع��   االنفتاح  دون  يتأ�ى  لن  ذلك  أن  ومعلوم  والعلم.  العقل  ع��  باألساس،  ترتكز،  وا�حة  ااس��اتيجية  ذات    لبشر�ةالكفاءات 

واالستحقاق ثور�ة   .47ا�جدارة  ممارسات  إدخال  واآلن،  هنا  �ستطيع،  ال�ي   �� الباحث�ن،  أحد  يقول  كما  العظيمة،  األمم  ��    48إن 

 
 .س .ممراكز البحث،، محمدو ولد محمد ا�ختار44
 105.محمد حر�ات، مفارقات، ص 45
 22.، ص 2020ف��اير  26، األر�عاء 9826ن أور�د، خر�ف ا�جامعة، القدس العر�ي، ع حس46
 .، م.ساألدوارامحمد مال�ي، 47

48 Eran Vigado- Gadot, Building strong Nations: improving governability and public, 2009, Ashgate, England. 

https://arabi21.com/story/1066876
https://arabi21.com/story/1066876
https://arabi21.com/story/1066876
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لذلك، ينب�� أن �عمل مراكز الفكر ع�� التقييم الدائم ألدا��ا، ودرجة مشارك��ا �� عملية   .إدار��ا لتحقيق التأث�� والتغي�� املنشود 

الشاملة   ا�ح�امة  أنظمة  الرشيدة    زمراك   .ا�حاليةتنشيط  السياسات  لصياغة  روافع  ت�ون  أن  �ستطيع  املواصفات  ��ذه  فكر 

 والقرارات املؤثرة.  
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 خاتمة:

ما       بأن  ر 
ّ

أذك تقدم،  ما  ع��  ��  تأسيسا  العل�ي  البحث  مراكز  وظائف  أو  الكفاءات  �جرة  دوافع  حول  معطيات  من  ورد 

املغر�ية وحقيقة ما �ع��ض عملها من تحديات عامة ومش��كة أو خاصة وذاتية ال يجب أن �ش�ل عائقا أو عامل إحباط ��    التجر�ة

قيم��ا أو التقليل من مجهودات الباحث�ن ف��ا، وال إ��ا معطيات و�يانات ومالحظات ال ��دف إ�� التبخيس من    .وجھ القائم�ن عل��ا

تلك   تثم�ن  إ��  ما تطمح  العل�ي، بقدر  البحث  �ع��ض سبيل  ال�ي ما زالت  إ�� تجاوز �ل الصعو�ات واألعطاب  الدؤوب  من سع��م 

  �� قدما  امل��ي  إ��  البحثية  والهيئات  املؤسسات  لهذه  واملس��ين  املسؤول�ن  حث  و���  أن  تذليل  ا�جهود  شأ��ا  من  ال�ي  الصعو�ات 

التأث�� املرغوب فيھ أو  ا�حافز�ة  ب.تضعف من  اليوم مرتبط  الرهان  املهاجرة من منظور  وألن  العقول  أبحاث  كيفية االستفادة من 

والعل�ي  ينب�� ع�� مدبري مراكز الفكر أن يحرصوا ع�� تقو�ة قدرا��ا املالية �� أفق ضمان استقاللها املا�� نقل تكنولوجيا املعرفة، 

للفاعل�ن تقدمها  ال�ي  وا�خ��ة  املقار�ة،  حيث  من  واملعنوي  متداخلت�ن  .واملؤسسا�ي  واجهت�ن  ع��  االشتغال  يتم  لو  �عز�ز    :وحبذا 

من   أثر وقيمة مخرجا��ا،  لتقييم  متنوعة  تداب��  واستعمال  واج��ادا��ا،  بأعمالها  املعنية  األطراف  للشراكة مع مختلف  اتفاقيات 

األمل أن  ع�� حدود هات�ن الواجهت�ن،    .اهم��ا �� فهم السياسات وتحوال��ا وتأث��ا��ا ع�� الفرد والنخبة وا�جمهور خالل حساب مس

أو   "السياسيو�ن"  يد   �� لعبة  أو  السيا��ي،  ال��افت  أو  لالستقطاب  مجاال  ليس  واأل�ادي�ي  العل�ي  البحث  بأن  االقتناع  يحصل 

�نما أساس بناء وطن يحتضن الكفاءة و�حرص ع�� دعمها، و�ج��د �� االستخدام األمثل  ممت�ي ال�حالة العلمية أو مناصر��ا، و 

القول ��ذا رضوخ �حركية الزمن �� أفق التفك�� �� طر�ق سالك   .لل��وة بمختلف أش�الها و�تصدى الحت�ارها أو سوء استعمالها 

ا�حقيقي�ن ا  لل��ضة والتنو�ر  بالدرجة  الذاتية  املوارد  بل و"زيغ" عن  ألو��باالعتماد ع��  التجاهل م�ابرة و�عام ال غ��،  أو  ، اإلن�ار 

ل��سيخ   الناشئة  وعقول  نفوس   �� غرسها  ع��  ا�حرص  ينب��  ال�ي  ا�حقيقية    وعدم  والباحث�ن  والعلماء  العلم  اح��امالقيم 

 واالستماتة  البحث   إرادة   وجود   دور   �عدم   ال .العل�ي  والتألق  اإلبداع   ع��  وم�جع  سليم  مناخ  توف��   ��  ال��ا��  أو   ��م  االستخفاف

قد يحّول التع��    بل   اإلرادة،  هذه   قوة   من  يز�د   مناسبة  بيئة   وجود�� إدراك املراتب العليا، لكن    النجاح  بإم�انية  وا�حلم  التحمل   ��

 !واإلخفاق إ�� نجاح حقيقي والعكس �حيح 
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