
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

سالمية ببناء أقدم جامعة تطبيقية. فقد  قامت الحضارة الإ
ي مدينة فاس بدولة المغرب 

ف �ف تأسست جامعة القروي�ي
ي  الذه�ب الع�  بداية  ي 

�ف وذلك  ميالدية،   859 سنة  ي 
�ف

سالمي. وعىل الرغم من هذه البدايات الواعدة، إل أن  الإ
ي حال ير�ث لها، كما 

سالمية اليوم �ف جامعات المنطقة الإ
ي أكتوبر 

ه �ف ي التقرير الذي قمنا بكتابته ون�ث
هو موضح �ف

 .)go.nature.com/korli3( :ي انظر
الما�ف

سالمي، البالغ عددها 57 دولة،  تُعت�ب دول العالم الإ
ي 

وطًنا لحواىلي 25% من سكان العالم، أي تلك الدول ال�ت
تُعت�ب  ي 

، وال�ت ي
السكا�ف المسلمون غالبية تعدادها  يمثل 

سالمي )OIC(. واعتباًرا من  التعاون الإ جزًءا من منظمة 
اع  ي براءات الخ�ت

عام 2012، بلغ إسهام هذه الدول �ف
العالمية نسبة 1.6%، و6% من المنشورات الأكاديمية، 
و2.4% من استثمارات الأبحاث العالمية فحسب )انظر: 
»الإحصائيات الرئيسة«(1,2. كما حاز ثالثة أشخاص فحسب 
سالمي عىل جائزة »نوبل«  التعاون الإ من دول منظمة 
 12 من  أقل  الدول  تستضيف هذه  واليوم،  للعلوم. 
مستوى  عىل  جامعة   400 أفضل  ف  ب�ي مصنَّفة  جامعة 
العالم، ول يوجد لها أي ترتيب ضمن أفضل 100 جامعة 

عىل مستوى العالم. 
ف  ف الماضي�ي ي العام�ي

وبغرض تقييم هذه الحالة، قمنا �ف
فريق عمل دوىلي غ�ي حكومي، وحيادي، يضم  بقيادة 
سته مبادرة علوم العالم  اء، حيث أسَّ مجموعة من الخ�ب
الحميد،  عبد  زكري  العمل  فريق  وترأس  سالمي.  الإ
يا. وقد ضم هذا  ف العلمي لرئيس وزراء مال�ي المستشار 
ًا وباحًثا من جميع أنحاء العالم، من بينهم  الفريق 12 خب�ي
واضعو سياسات، ونواب مستشارين، وأساتذة، وإعالميون 
مختصون بالعلم. وقد أّكد عملنا وجود مشكالت عديدة 
تقارير  أوضحت  كما  نطاق واسع، وذلك  معروفة عىل 
سالمي  الجمعية الملكية لعام 2014 »أطلس العالم الإ
ر استثمارات  للعلوم والبتكار«2. فعىل سبيل المثال.. تَُقدَّ
ي البحث والتطوير بمعدل 

سالمي �ف دول منظمة التعاون الإ
 ، متوسط يقل عن نسبة 0.5% من الناتج المحىلي الإجماىلي
يا وحدها تنفق ما يزيد قلياًل عىل نسبة  ف ف أن مال�ي ي ح�ي

�ف
نفاق  1% من ناتجها المحىلي الإجماىلي )المتوسط العالمي لالإ
اوح  هو 1.78%، كما تنفق أك�ث البلدان المتقدمة نسبة ت�ت
ف 2%، و3%(. وإضافة إىل ذلك.. يتأخر طالب العالم  ب�ي
الدولية  العلمية  ي الختبارات 

سالمي ممن يشاركون �ف الإ
ي جميع أنحاء العالم، ويبدو 

ًا عن نظرائهم �ف القياسية كث�ي
أن الوضع يزداد سوًءا3,4.

أك�ث صعوبة، حيث تعتمد  َوْضًعا  التقرير  ف  يب�ي كما 
برامج العلوم الجامعية محتوى محدوًدا، وطرًقا تدريسية 
التعاون  منظمة  دول  معظم  ي 

و�ف الزمن.  عليها  عفا 
ي سن 14 عاًما إىل ميول 

سالمي يتم توجيه الطالب �ف الإ
ا تماًما،  ثنائيًّ علمية، أو أدبية، ومن ثم يصبح تعليمهم 
بحيث ل يتلّقى طالب العلوم والتكنولوجيا سوى القليل 
وتعليم  الجتماعية،  والعلوم  نسانية،  الإ العلوم  من 
ي 

اللغة والفنون، والعكس صحيح. وتُعت�ب جامعة ماليا �ف
م  ي تقدِّ

ي المنطقة ال�ت
كواللمبور هي الجامعة الوحيدة �ف

ي »دراسات العلوم والتكنولوجيا«.
برنامًجا �ف

سالمي منارات  التعاون الإ لكي تصبح جامعات دول 
ي المجتمع، تحتاج هذه الجامعات إىل النهوض بطرق 

�ف
نسانية،  التدريس، ودمج العلوم التقنية مع العلوم الإ
الجامعات  هذه  تصبح  ولكي  والفلسفة.  التاريخ،  مثل 
جديرة بالفعل، لبد أن تعمل عىل تطوير طرق جديدة 
لتقييم أعضاء هيئة التدريس، ومكافأة الأبحاث القيمة، 
والتدريس، والتوعية. وح�ت يحدث ذلك.. يتوجب عىل 

الحكومات إعطاء الجامعات مزيًدا من الستقاللية.
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 إحيــاء جامعــات 
العالـم اإلسـالمـــي

ِمن أجل تعزيز العلوم، يجب أن تَمنح معاهُد التعليم العالي ثقافًة واسعة 
للطلبة، وتزيد من كفاءتهم، حسب قول نضال قسوم، وأطهر أسامة.

تأسست أقدم جامعة تطبيقية في مدينة فاس بالمملكة المغربية في سنة 859 ميالدية.
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 الَكّم، والكيف 
العلمي  نتاج  الإ بيانات حول  جمع فريق العمل خاصتنا 
سالمي، مثلت بمجملها  ين دولة من دول التعاون الإ لع�ث
نتاج العلمي الإجماىلي لمنظمة  ما يزيد عىل نسبة 90% من الإ
ة  ي الف�ت

. و�ف ف سالمي عىل مدى العقدين الماضي�ي التعاون الإ
ف 1996-2005، ومن 2006-2015، زادت غالبية البلدان  ما ب�ي
ف أو ثالثة أضعاف من الأبحاث العلمية،  إنتاجها إىل ضعف�ي
حيث زادت إنتاجية دولة قطر بشدة بمعامل مقداره 7.7، 

وبلغ معامل إيران 7.6، ورغم 
الأوراق  عدد  يزال  ل  ذلك.. 
العلمية المنَتجة أقل من القيمة 
المتوسطة للبلدان ذات الناتج 
الإجماىلي المحىلي المتماثل للفرد 
نة من  الواحد. وعند دراسة عيِّ
سالمي؛ وجدنا  دول التعاون الإ

العلمية لكل دولر من  الأوراق  متوسًطا قيمته 4.2 من 
 ، الأخ�ي العقد  ي 

�ف الواحد  للفرد  الإجماىلي  المحىلي  الناتج 
وذلك بالمقارنة بالمتوسط ذي قيمة 8.6 لمجموعة مكونة 
ازيل، وإسبانيا، وكوريا  من أربعة بلدان مناِظرة، مثل ال�ب
المعلومات  الجنوبية، وجنوب أفريقيا، وإرسائيل )انظر 

.)go.nature.com/4o3itm( : ي
التكميلية �ف

سالمي  التعاون الإ الأبحاث الصادرة عن دول منظمة 
أقل بكث�ي من الأبحاث الصادرة عن الدول الأخرى. وقد 
بلغ متوسط القتباسات من الأبحاث 5.7 لكل ورقة علمية 
ف عامي 2006-2015، بالمقارنة بمتوسط 9.7  ة ب�ي ي الف�ت

�ف
ي 

المناظرة �ف رسائيل والبلدان  أفريقيا، و13.8 لإ لجنوب 
الناتج المحىلي الإجماىلي للفرد الواحد. ولم تتضمن قائمة 
باحًثا  اقتباًسا منذ عام 1900  المائة ورقة علمية الأك�ث 
)انظر:  المسِلمة  الأغلبية  ذات  الأمة  من  واحًدا  رئيًسا 

 .)Nature 514, 550–553; 2014
إّن الأبحاث العلمية يجب أن تكون مرتبطة بالحتياجات 
َية لها. ويبدو هذا الهدف  الفكرية والعملية للمجتمع، وُمَلبِّ
المزدوج متواريًا عن الأنظار – وخارج نطاق الهتمام غالًبا 
ي المنطقة 

- بالنسبة إىل معظم المؤسسات الأكاديمية �ف
 ، ف مبدع�ي والمهندسون  العلماء  يكون  ولكي  سالمية.  الإ
التعامل مع مسائل الأخالق،  ومبتكرين، وقادرين عىل 
فإنه  للبحث،  الأوسع  الجتماعي  والغرض  والدين، 
ي مدعوم  يتوجب عىل الطالب الحصول عىل تعليم ُكىلِّ
ي هذا الصدد.. تحاول مؤسسات 

نسانية5. و�ف بالعلوم الإ
الثقافية،  وخلفياتهم  تعليم طالبها،  ف  ب�ي الربط  قليلة 
والمعرفة المعا�ة. فعىل سبيل المثال.. أطلقت جامعة 
يف للتكنولوجيا برنامًجا ضخًما؛ لدمج التاريخ  طهران رسث

سالمي، والفلسفة، والثقافة، والعلوم، والهندسة مًعا،  الإ
. ول يزال برنامج  ي

ي أوائل سبعينات القرن الما�ف
وذلك �ف

نامج  ي تلك الجامعة هو ال�ب
ي فلسفة العلوم �ف

ف �ف الخريج�ي
سالمي. ولعله ليس  ي منظمة التعاون الإ

الوحيد المعروف �ف
ي 

ترتيًبا �ف الأعىل  الجامعة  المصادفة أن تكون  من قبيل 
 Times Higher Education » دورية »تايمز للتعليم العاىلي
العالم هي  الجامعات عىل مستوى  ي تصنف ترتيب 

ال�ت
ي أغلب الأحيان، وذلك باعتبارها أفضل 

يف �ف جامعة رسث
منظمة  جامعات  ي 

�ف  8 رقم  وترتيبها  إيرانية،  جامعة 
سالمي. التعاون الإ

ي المنطقة 
ف مؤسسات �ف ة، تم تجه�ي ي السنوات الأخ�ي

�ف
ي الوليات المتحدة، 

نسانية �ف عىل غرار مؤسسات العلوم الإ
باعتماد الستثمار طويل الأمد، مع الأخذ  وقد ُصممت 
والجامعة  وت،  ب�ي ي 

�ف الأمريكية  الجامعة  العتبار  ف  بع�ي
ي القاهرة. إحدى هذه المؤسسات هي الجامعة 

الأمريكية �ف
مارات العربية المتحدة،  ي الإ

ي الشارقة )AUS( �ف
الأمريكية �ف

 QS ي تصنيفات
العام �ف المركز السابع هذا  ي احتلت 

ال�ت
ف 22 دولة عربية. ونظًرا إىل كونها جامعة  للجامعات من ب�ي
ا، دون انتماء رسمي إىل  لة ذاتيًّ محلية بشكل كامل، ومموَّ
مؤسسة الوليات المتحدة، تتطلب جامعة AUS أن يتبع 
الدورات  ثلث  من  يقرب  ما  والهندسة  العلوم  طالب 
نسانية، والعلوم  ي العلوم الإ

ف المطلوبة منهم �ف الأربع�ي
الجتماعية، واللغة، والتواصل. 

ي 
الما�ف العام  ي 

ي تأسست �ف
ال�ت ـ  تتبع جامعة حبيب 

ي بدولة باكستان ـ هذا النهج أيًضا، حيث 
ي مدينة كرات�ث

�ف
يتوجب عىل طالب العلوم والهندسة أن يلتحقوا بدورات 
الحداثة«، و»الحكمة 1و2«، وهما  معينة، مثل »فهم 
دورتان متتابعتان، يمكن تسميتهما »الحكمة التقليدية«، 
ي تسعى إىل 

ال�ت الأخرى  الدورات  العديد من  فضاًل عن 
ي العلوم والهندسة، بدًل من أن 

ف �ف ف شامل�ي ف�ي خلق مح�ت
يكونوا محدودين بأفق واحد. وينبغي أن تحذو المؤسسات 

التعليمية الأخرى حذو جامعة حبيب.

االبتكار المنهجي
من مشكالت  نفسها  العلمية  الدراسية  الفصول  ي 

تعا�ف
اد الكتب الدراسية المستخَدمة  جادة. وغالًبا ما يتم است�ي
سالمي من الوليات  ي جامعات دول منظمة التعاون الإ

�ف
محتواها  أن  من  الرغم  وعىل  أوروبا.  أو  المتحدة، 
أنها تتعامل من منطلق  العلمي ذو مستوى رفيع، إل 
ية، أو  ف نجل�ي التجربة الغربية، وكذلك تستخدم اللغة الإ
ًرا للعديد من  الفرنسية، كلغة للتعليم. وهذا يسبب �ف
ف تعليمهم  الطالب، كما أنه يخلق حالة من النفصال ب�ي

المحلية  المدرسية  الكتب  إنتاج  ولتشجيع  وثقافتهم. 
أ  تكا�ف الأكاديمية الأخرى بجودة عالية، لبد أن  والمواد 
الجامعات كادر العمل؛ ح�ت يقوم بإنتاجها، عىل الأقل 

أ عىل ن�ث الأبحاث.  بقدر ما تكا�ف
يتم  للجدل،  ة  مث�ي أساسية  حقائق  هناك  أّن  كما 
تهميشها. فعىل سبيل المثال.. يقت� تدريس مبدأ التطور 
عادًة عىل طالب الأحياء، وغالًبا ما يتم عرضه عىل أساس 
المعارف.  ي فروع 

ببا�ت أنه »نظرية«، ونادًرا ما يتم ربطه 
فعىل سبيل المثال.. وجدت إحدى الدراسات الحالية أن 
ف وطالب الطب يرفضون مبدأ  ي�ي ف المال�ي معظم الأطباء 
ويستلزم   ،)go.nature.com/38cswo )انظر:  التطور 
هذا أن يتم تدريس التطور عىل نطاق واسع، وأن يتم 
سالم وثقافته6. ويمكن أن يساعد  إظهار مدى توافقه مع الإ

ي ذلك أيًضا.
تدريس فلسفة وتاريخ العلوم �ف

عىل  القائم  التعليم  أن  عىل  عالمي  إجماع  وهناك 
للمفاهيم  المتعمق  الفهم  يعزز  الستقصائية  العلوم 
منظمة  جامعات  معظم  ي 

�ف ولكن  العلمية،  ف  والقوان�ي
ة  سالمي ل يزال التدريس القائم عىل المحا�ف التعاون الإ
ي هذا الصدد، فأحدها هو 

نادرة �ف سائًدا. والستثناءات 
ي 

�ف ي  ظ�ب أبو  بإمارة  الهندسة  جامعة  ي 
�ف ول،  الب�ت معهد 

ة  الكلية خ�ب اعتمدت  المتحدة، حيث  العربية  مارات  الإ
ة، كانت لها نتائج إيجابية عىل اهتمام الطالب  عملية مبارسثِ

وتشغيلهم، ول سيما عىل النساء.
التدريس  أعضاء هيئة  أن  ي 

�ف الأخرى  المشكلة  تكمن 
ي أصول التدريس. 

نادًرا ما يتلقون أي تدريب، أو تقييم �ف
ي العالم، ولكن التغي�ي هو 

ي أي مكان آخر �ف
وهذا وارد �ف

سالمي، حيث  ي عديد من دول منظمة التعاون الإ
الأصعب �ف

ي المناهج، وتعيينات أعضاء الهيئة 
ات �ف إن غالبية التغي�ي

رها  التدريسية وترقياتهم، يتم اعتمادها بقواعد وزارية تقرِّ
ًا من  ًا صغ�ي ف ك ح�ي وقراطية. وهذا ي�ت اللجان المركزية والب�ي

البتكار للجامعات.

طريق المستقبل
سالمي إىل  التعاون الإ ي دول منظمة 

الجامعات �ف تحتاج 
مزيد من الستقاللية؛ لكي ترتقي بنفسها إىل رتبة الجدارة، 
وأن تسعى إىل التفوق العلمي؛ وعندئذ تقود رياح التغي�ي 
نحو مزيد من الشفافية والكفاءة داخل مجتمعاتها، بدًل 
من أن تنساق وراءها فحسب. كما أن الجامعات بحاجة 
ـ عن  المقاييس الصحيحة، بحيث ل تشجع  إىل تعزيز 
غ�ي قصد ـ عىل ال�قة الأدبية، والعلم الذي ل ينفع، 
وري تزويد المنطقة  استجابًة لضغوط الجمهور. ومن ال�ف

سالمية ببيانات متناغمة عن أوضاع طالب العلم،  الإ
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ًنظًرنظًرا إلى استثمارها ما يقارب 0.5% من ناتجها المحلي اإلجمالي فحسب على البحث والتطوير
(أقل من ثلث المتوسط العالمي تقريبا)، يتراجع اإلنتاج العلمي في دول منظمة التعاون اإلسالمي 

 من ناتجها المحلي اإلجمالي فحسب على البحث والتطوير
(أقل من ثلث المتوسط العالمي تقريب

 من ناتجها المحلي اإلجمالي فحسب على البحث والتطوير
ً(أقل من ثلث المتوسط العالمي تقريًبا)، يتراجع اإلنتاج العلمي في دول منظمة التعاون اإلسالمي (أقل من ثلث المتوسط العالمي تقريبا)، يتراجع اإلنتاج العلمي في دول منظمة التعاون اإلسالمي 

(OIC)، وذلك ما تم رصده في نسبة براءات االختراع، والمنشورات العلمية.

OIC بقية العالم دول

المنشورات براءات االختراع  اإلنفاق 
على البحث

التعداد 
السكاني

اإلحصائيات الرئيسة
ُتعتبر األبحاث الصادرة عن 
أكثر 20 دولة إنتاجية في 

دول OIC أقل من تلك 
الصادرة عن دول لها الناتج 
المحلي اإلجمالي نفسه.
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»تعاني الفصول 
الدراسية العلمية 

نفسها من 
مشكالت جادة«.
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الدراسية، وطرق  التدريس، والمناهج  وأعضاء هيئة 
الأمور.  هذه  مثل  آخر  إىل  التدريس،  ولغة  التدريس، 
وهذا أقرب ما يكون إىل ما قام به معهد الإحصائيات 
المتحدة  الأمم  لمنظمة  التابع  المتحدة،  الوليات  ي 

�ف
بية والعلم والثقافة، ولكنه قام به عىل نطاق أدّق  لل�ت
عىل مستوى الجامعة. ويجب أن يُنَجز هذا العمل برعاية 
سالمية  الهيئات الوطنية، أو العالمية، مثل الأكاديمية الإ
بية والعلوم  لل�ت سالمية  الإ المنظمة  أو   ،)IAS( للعلوم

.)ISESCO( والثقافة
التدريس  المناهج وأصول  أننا ندعو إىل إصالح  كما 
الجامعات إىل  الجامعات، حيث تحتاج  ي 

المستخَدمة �ف
تعددية  من  المزيد  تقديم 
التخصصات، وكذلك تعليم 
الستكشافية.  العلوم 
الجيدة  النطالقة  وستكون 
ي تدريب أساتذة الجامعات، 

�ف
حول  عمل  ورشات  مع 
الأدوات والأساليب الجديدة. 
ف  ول بد من ك� الحواجز ب�ي

ي ُشيدت. كما يجب 
امج الجديدة ال�ت الأقسام والكليات وال�ب

ي ل 
ي تدريس الموضوعات ال�ت

أن يمتلك الأساتذة الحرية �ف
يتم تحديدها بدقة من ِقَبل الوزارات. 

العالم  أنحاء  ي جميع 
�ف هذا.. وهناك جهود شعبية 

سالمي، تعمل دون أن تتلقى الكث�ي من الدعم الحكومي  الإ
جميع  من  الطالب  ف  ب�ي العلمي  الفضول  ف  تحف�ي عىل 
الفخري  العلوم  ـ مؤرخ  الأعمار. فقد قام أحمد جبار 
ي فرنسا ـ بتأسيس دورة للدراسة عن بُْعد 

ي جامعة ليل �ف
�ف

الجامعي، وُسميت هذه  نت للمستوى ما قبل  ن�ت الإ ع�ب 
سالمي«، وهي متاحة  العالم الإ ي 

الدورة »الكتشافات �ف
بثالث لغات7، حيث تربط المفاهيم العلمية بالكتشافات 
. ويجب أن  ي سالمي الذه�ب العظيمة، وقصص من الع� الإ
يتم توسيع هذه الدورات، وأن تُستخدم من ِقَبل العديد 

من المؤسسات. 
ذ الجامعات الإصالحات بشكل فردي.  كما يجب أن تنفِّ
ة  ف الصغ�ي ونأمل أن يساعد القتباس من بعض مناطق التم�ي
ي الوقت المناسب عىل تحويل مسار الرأي العام، والرأي 

�ف
ي باكستان.. حيث قامت جامعتان 

. وهناك سابقة �ف السياسي
 ، ي

ي كرات�ث
خاّصتان ـ وهما جامعة آغا خان والمستشفى �ف

ي 
اللتان تم إنشاؤهما �ف دارية  الإ وجامعة لهور للعلوم 

 ، ي ي التعليم الط�ب
ي ـ بعمل ثورة �ف

ثمانينات القرن الما�ف
والتعليم التجاري خالل عقد واحد من إنشائهما. وقد بدأ 

ي 
ي أماكن أخرى بالمطالبة بتطبيق المقاييس ال�ت

الطالب �ف
ء  ي

وضعها هؤلء الرواد التعليمّيون. ويمكن القيام بال�ث
ي مجال العلوم. 

نفسه �ف
يُْطِلق فريق العمل خاصتنا دعوة مفتوحة للجامعات 
سالمي، لالنضمام إىل شبكة  العالم الإ أنحاء  ي جميع 

�ف
تطوعية من الجامعات العلمية الممتازة )NEXUS(، حيث 
المقبل. وسيدير فريق  العام  ي مطلع 

سيتم تدشينها �ف
ي مكتب 

العمل هذه المجموعة المناِظرة، وسيكون مقرها �ف
المستشار العلمي زكري. ونحن نخطط لأْن تقوم شبكة 
NEXUS بإطالق المدارس الصيفية لمديري الجامعات، 
الجامعات  ي 

�ف لالإصالحات  المنَجز  التقدم  ترصد  وأن 
من  ي 

ال�ت الأقران،  تقرير  بطاقة  تُْصِدر  وأن  المشاركة، 
نجازات، مما  ي تحقيق الإ

شأنها أن تقيِّم أداء الجامعات �ف
لهام بشأن  ها، وكذلك يحفز الإ ف نجازات، ويم�ي يوضح الإ

إنجازات أخرى.
التغي�ي الحقيقي يتطلب العمل عىل نطاق أوسع  إّن 
من قبل الوزارات، والهيئات التنظيمية، ووكالت التمويل، 
 . للتغي�ي المحتَمل أن تكون أك�ث مقاَومة  الكيانات  وهي 
ومن دون القيام بهذه الإصالحات الصعبة.. سيبقى حلم 

سالمي عىل حاله.  ي العالم الإ
النهضة العلمية �ف

ي الجامعة 
ياء وعلم الفلك �ف ف نضال قسوم أستاذ الف�ي

مارات العربية المتحدة. ي الشارقة، الإ
الأمريكية �ف

 UCL أطهر أسامة هو باحث بارز فخري في معهد
س  للتربية والتعليم، لندن، المملكة المتحدة، ومؤسِّ

سالمي. مبادرة علوم العالم الإ
nguessoum@aus.edu; athar. :لكتروني البريد الإ

osama@gmail.com
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»يجب أن تكون 
هناك حرية 

لألساتذة؛ لتدريس 
الموضوعات التي ال 
يتم تحديدها بدقة 
من ِقَبل الوزارات«.

يجب أن يلتحق طالب العلوم في الجامعة األمريكية في الشارقة بدورات في العلوم اإلنسانية، واالجتماعية.
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