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الجامعات المتخصصة رافعة البحث العلمي
دبي - البيان

تــرســم مستقبل البحث العلمي،  حــدد أكــاديــمــيــون، رؤى وأفـــكـــاراً 

خــــال الــخــمــســيــن عـــامـــاً الــمــقــبــلــة، أبـــرزهـــا إنـــشـــاء مــؤســســة أو هيئة 

اتحادية، كمظلة تعنى بدعم وتطوير البحث العلمي، واجتذاب 

كـــوادر أكاديمية وبحثية متميزة ومتخصصة، وإطـــاق تشريعات 

داعــمــة، وتــأســيــس جــامــعــات ومــؤســســات مهمتها البحث واإلنــتــاج 

الــــمــــعــــرفــــي، وتــــضــــافــــر الــــجــــهــــود مـــــن قـــبـــل الــــجــــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة، جــنــبــاً 

إلــــى جــنــب مـــع الــمــؤســســات األكـــاديـــمـــيـــة، وتــحــفــيــز الــقــطــاع الــخــاص 

بالمساهمة فــي دعـــم األبـــحـــاث، وزيــــادة مــيــزانــيــة الــبــحــث العلمي، 

مــؤكــديــن أن ذلـــك يــأتــي فــي مــقــدم أولـــويـــات الــحــلــول الــتــي ستجعل 

مـــن اإلمـــــــارات مــنــصــة إقــلــيــمــيــة وعــالــمــيــة لــلــبــحــث الــعــلــمــي، وتــطــبــيــق 

مخرجاته في خدمة اإلنسان. 

وأكــــد الــدكــتــور حــمــيــد مــجــول الــنــعــيــمــي مــديــر جــامــعــة الــشــارقــة، 

أن البحث العلمي خــال الـــ 50 عاماً المقبلة، ســوف يكون مميزاً 

فــــي الـــــدولـــــة، نــتــيــجــة لـــلـــتـــوجـــه الـــدقـــيـــق الـــــــذي ســـــوف تــنــتــهــجــه خـــال 

المرحلة المقبلة، لذلك، ال بد لكافة المؤسسات، أن تعمل في 

إطــــار األولــــويــــات. وقــــال إن اإلنـــفـــاق عــلــى الــبــحــوث فــي الـــدولـــة، يعد 

جيداً، مقارنة ببعض الدول، كما أن هناك مؤسسات بحثية في 

أبـــوظـــبـــي ودبـــــي والــــشــــارقــــة، تــنــفــق أمـــــــواالً مــــدروســــة بـــدقـــة، وبــخــطــة 

زمنية واستراتيجية واضحة، ســواء سنوية أو خمسية أو عشرية 

ــّيـــن أنــــه مـــن أبـــــرز الــتــخــصــصــات الـــتـــي يــجــب الــتــركــز  أو خــمــســيــنــيــة. وبـ

عــلــيــهــا خــــال األعـــــــوام الــمــقــبــلــة، هـــي اســـتـــخـــدام الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 

من الــذكــاء االصطناعي وإنترنت األشــيــاء، والــمــدن الذكية واألمــن 

الــســيــبــرانــي، والــطــاقــة وتــقــنــيــات الــفــضــاء، والــصــحــة والــبــيــئــة، والــتــي 

تــعــد كــلــهــا أولــــويــــات، يــجــب أن تـــركـــز عــلــيــهــا الــمــؤســســات الــبــحــثــيــة، 

إضافة إلى التخصصات االجتماعية والنفسية واإلنسانية.

ولفت مجول إلى أنه يجب أن تكون هناك تشريعات واضحة، 

تنفذ من قبل الجميع، في ما يتعلق بالملكية الفكرية.

دعم 
ورأى الــــــدكــــــتــــــور فــــــــــارس الــــــــهــــــــواري عــــمــــيــــد كــــلــــيــــة الـــــعـــــلـــــوم الـــطـــبـــيـــعـــيـــة 

والــــصــــحــــيــــة فـــــي جــــامــــعــــة زايــــــــــد، أن تـــحـــقـــيـــق الــــتــــقــــدم الــــعــــلــــمــــي، مــن 

خـــال دعـــم األبـــحـــاث الــعــلــمــيــة، خــاصــة فـــي الــمــجــاالت الــتــي ترتبط 

بخدمة اإلنسان، حقيقة تدركها تماماً الدول المتقدمة، وتسعى 

ــــتـــــصـــــاد مــــعــــرفــــي وتــــنــــافــــســــي،  دولـــــــــة اإلمــــــــــــــارات إلـــــــى االعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى اقـ

مدفوعاً باالبتكار والبحث والعلوم والتكنولوجيا، بقيادة كفاءات 

إلــى مبتكر  مــاهــرة ومخلصة، كــي تنتقل مــن مستهلك للتقنيات، 

لــلــتــكــنــولــوجــيــا. وقـــــال: يــجــب أن يــكــون حــجــم اإلنـــفـــاق عــلــى األبــحــاث 

العلمية، بنسبة مطردة من الناتج المحلي، مقترحاً إلزام القطاع 

الـــخـــاص بــتــخــصــيــص 1 % مـــن أربـــاحـــه عــلــى األقـــــل، لــدعــم األبــحــاث 

العلمية، مــا سيكون لــه عظيم األثـــر فــي عملية الــتــطــور، والطفرة 

الـــمـــنـــشـــودة لــمــســتــقــبــل الــخــمــســيــن عــــامــــاً الــــقــــادمــــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 

كــل هــذه الــحــلــول مجتمعة، مــن شأنها أن تجعل اإلمــــارات منارة 

للبحث الــعــلــمــي والــتــقــدم الــتــقــنــي، لــيــس عــلــى الــمــســتــوى اإلقليمي 

فـــقـــط، بـــل عــلــى الــمــســتــوى الــــدولــــي أيــــضــــاً. وأضــــــاف أن الـــطـــريـــق إلــى 

الــمــســتــقــبــل، فـــي ظـــل الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الـــرابـــعـــة، مـــرهـــون بــالــتــقــدم 

التقليد  في مجال البحث العلمي، وإال فستظل المنطقة أسيرة 

واالستهاك، وبالنظر إلى واقع البحث العلمي العربي، نجد أنه 

يتسم بانخفاض حجم اإلنــفــاق عليه، وهــذا يــؤدي إلــى عــدم توفر 

البنية التحتية الازمة للبحث، وانخفاض اإلنتاجية العلمية.   وأفاد 

بأن هناك 3 متغيرات رئيسة، تعزز مكانة دولة اإلمارات في 

التطورات التكنولوجية الجديدة مستقباً، ويمكن االستفادة 

إيــجــابــي لخدمة البحث العلمي، وهـــي: اإلنــفــاق  منها بشكل 

عـــلـــى الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، واإلنـــتـــاجـــيـــة الــبــحــثــيــة، وتـــعـــزيـــز ثــقــافــة 

البحث والقدرات البحثية في المؤسسات الوطنية المعنية.  

وقـــــــــال إن هـــــنـــــاك حـــــاجـــــة إلــــــــى تــــــعــــــاون وشـــــــراكـــــــة قـــــويـــــة بــــيــــن الـــقـــطـــاع 

الــصــنــاعــي والـــمـــؤســـســـات األكـــاديـــمـــيـــة لــلــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي فـــي الـــدولـــة. 

وأضــــــــــــاف: يــــجــــب تـــحـــفـــيـــز الـــتـــنـــافـــســـيـــة بــــيــــن الــــجــــامــــعــــات ومــــؤســــســــات 

البحث العلمي على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي، فضاً 

عن المشاركة في التصنيف العالمي، بغرض التميز، ولعل ذلك 

يقتضي تــأســيــس جــامــعــات، تــكــون مهمتها األســاســيــة هــي البحث 

وإنتاج المعرفة.

تقييم 
من ناحيتها، ترى الدكتورة فاطمة طاهر، مساعد العميد للبحوث 

وخـــــدمـــــة الـــمـــجـــتـــمـــع بـــجـــامـــعـــة زايـــــــــد، أن دعــــــم الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي فــي 

الجامعات والمدارس، يتم من خال تخصيص ميزانيات للبحث 

الجامعات  تقييم  أساسياً ضمن معايير  العلمي، وجعله معياراً 

سنوياً، باإلضافة إلى ربطه بالصناعات، وتوجهات ورؤى الدولة، 

حتى تصبح اإلمارات منصة ووجهة إقليمية وعالمية رائدة في هذا 

الــمــجــال، إلـــى جــانــب تــعــزيــز مـــهـــارات الــبــحــث الــعــلــمــي لـــدى الطلبة 

مــنــذ الــمــرحــلــة الـــمـــدرســـيـــة، وإدراج الــبــحــث الــعــلــمــي كـــمـــادة ضمن 

الــمــنــاهــج الـــدراســـيـــة فـــي الــــمــــدارس والـــجـــامـــعـــات، وتــشــجــيــع الطلبة 

على نشر أبحاثهم فــي الــمــجــات العلمية، وأن يــكــون ذلــك جــزءاً 

من تقييمهم الدراسي.

تسهيل تسجيل براءات 
االختراع 

اقترح الباحث والمبتكر مهند الــدراي، مؤسس أول محرك 

بحث عالمي يعتمد على الــذكــاء االصــطــنــاعــي، تبني جملة 

ــــــاث  ــــــحـ ــــيـــــع األبـ ــــنـــــهـــــا: دعــــــــــم جـــــمـ ــــيـ ــــــط مـــــهـــــمـــــة، بـ ــــــطـ إجــــــــــــــــــــراءات وخـ

الــعــلــمــيــة وتــســهــيــل اإلجــــــــــراءات الــمــطــلــوبــة لــتــســجــيــل بــــــراءات 

االخــتــراع فــي الــدولــة، إضــافــة إلــى تقديم الــدعــم الالمحدود 

لـــــــرواد األعــــمــــال مــــن أصــــحــــاب الـــمـــشـــاريـــع الـــنـــاشـــئـــة الــمــتــمــيــزة 

لــــتــــبــــقــــى دولـــــــــــة اإلمـــــــــــــــــارات األرض الــــخــــصــــبــــة والــــــوجــــــهــــــة األولـــــــــى 

الستقطاب األبحاث العلمية والمشاريع الناشئة. وذكر أنه 

وفــقــًا آلخــر دراســـة صـــادرة عــن معهد اليونيسكو لإلحصاء، 

فــــــإن الــــــواليــــــات الـــمـــتـــحـــدة والــــصــــيــــن والــــيــــابــــان مــــن أوائــــــــل دول 

العالم في مجال البحث العلمي والتطوير. وقال: إذا نظرنا 

إلـــــــى حــــجــــم إنـــــفـــــاق اإلمـــــــــــــارات فـــــي مــــجــــال الــــبــــحــــث والــــتــــطــــويــــر، 

ســــنــــالحــــظ أن الـــــــدولـــــــة حــــقــــقــــت تـــــقـــــدمـــــًا مـــــبـــــهـــــراً فــــــي الــــســــنــــوات 

األخــــيــــرة، فــقــد قــفــز إجـــمـــالـــي اإلنــــفــــاق نــســبــًة لــلــنــاتــج الــمــحــلــي 

اإلجـــــمـــــالـــــي فــــــي مـــــجـــــال الــــبــــحــــث والــــتــــطــــويــــر 

مــن 0.5% فــي سنة 2011 إلــى %1.3 

فـــي  جـــــــــــدال  ال  ولــــــكــــــن  فـــــــي 2018، 

أنــــــه يـــجـــب عـــلـــيـــنـــا رفــــــع مـــعـــدالت 

ــــبـــــحـــــث،  اإلنـــــــــفـــــــــاق فــــــــي حـــــقـــــل الـ

بـــــمـــــا يــــتــــنــــاســــب مـــــــع مــــتــــوســــط 

اإلنفاق العالمي. 

تبّني مشروعات المبدعين وضمان التفرغ للباحثين
أكـــــد مــثــقــفــون إمــــاراتــــيــــون ضـــــــرورة الــــحــــرص فــــي مـــكـــون ومــضــامــيــن 

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــعـــمـــل الـــخـــاصـــة بــخــطــة الــخــمــســيــن عــــامــــاً الــمــقــبــلــة 

في  اإلمـــارات، على تعزيز وتنويع أشكال دعم البحث العلمي، 

بجانب توفير مساقات التأهيل النوعي للكوادر العاملة بالمجال. 

مــشــدديــن عــلــى أهــمــيــة الــتــركــيــز عــلــى اعــتــمــاد مــنــاهــج ومخصصات 

دعم نوعي- رسمي ومجتمعي عام- لمشاريع التخرج الجامعية 

المتخصصة بمجاالت العلوم، وتشجيع الشركات الخاصة على 

تــبــنــي وتــمــويــل مــشــروعــات وأفـــكـــار الــمــبــتــكــريــن الــشــبــاب فــي حقول 

ــــمــــــان الــــتــــفــــرغ لــــلــــبــــاحــــثــــيــــن.وأوضــــحــــوا أن هــــذه  ــــافــــــة، وضــ الــــعــــلــــوم كــ

الـــمـــحـــاور تــمــثــل قـــاعـــدة تــأســيــس مــثــالــيــة لــمــنــاهــج الــبــحــث الــعــلــمــي 

الـــمـــتـــقـــدم فــــي الـــــدولـــــة، وتــبــيــنــهــا وتــطــبــيــقــهــا ســيــكــفــل إثـــــــراء مـــشـــوار 

التنمية واالزدهار في كافة ميادين العمل الوطني بموازاة ترسيخ 

الــدولــة عالمياً، وضــمــان تحولها بالفعل إلى  وتمتين ركــائــز تميز 

منصة إقليمية وعالمية للبحث العلمي وتطبيقاته.

رفاهية 
ورأى األديب حارب الظاهري، أن دولة اإلمارات 

أخــــــــذت عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــا تـــبـــّنـــي وتــــطــــويــــر مــجــمــوعــة 

مـــــــن الــــــبــــــرامــــــج والــــــمــــــشــــــروعــــــات واالكـــــتـــــشـــــافـــــات 

ــــتـــــي ســـتـــنـــعـــكـــس خـــــيـــــراً ورفــــاهــــيــــة  الـــعـــلـــمـــيـــة الـ

ــــربــــــي  ــــعــ عـــــــلـــــــى الـــــــــــدولـــــــــــة وعــــــــلــــــــى الــــــــعــــــــالــــــــم الــ

ــــهـــــذا ال بـــــد مــن  والــــبــــشــــريــــة جــــمــــعــــاء، ولـ

زيــادة حجوم الميزانيات المخصصة 

لألبحاث العلمية في الدولة، لتكون 

بــمــســتــوى مــنــافــس عــالــمــيــاً ألهـــم الـــــدول بــهــذه الــمــيــاديــن، ولتكفل 

تحقيق أهداف دولتنا المرسومة. 

وتـــابـــع الـــظـــاهـــري: تــخــطــو اإلمــــــارات خـــطـــوات الفــتــة فـــي مــجــاالت 

عــلــمــيــة مــخــتــلــفــة وتــتــبــنــى مـــشـــاريـــع عــلــمــيــة مــتــنــوعــة تـــخـــدم ســعــادة 

وراحــــــــــــة اإلنــــــــســــــــان، ونـــــجـــــد أنـــــهـــــا بـــــاتـــــت تــــحــــجــــز لــــهــــا مــــنــــزلــــة وبـــصـــمـــة 

رفيعتين عالمياً وخاصة في مجال الفضاء واستكشاف المريخ، 

حيث يستكشف »مسبار األمــل« المريخ لما فيه الخير والفائدة 

للبشرية جمعاء، ويعيد في الوقت نفسه، ألق المكانة الحضارية 

والعلمية للعرب. وبناًء على هذا األساس، من المؤكد أنه علينا 

فـــــي خــــطــــط ومـــــشـــــروعـــــات عـــمـــلـــنـــا الــــحــــكــــومــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــي، والــــتــــي 

ستصاغ وتنصهر لبناتها في مكون استراتيجيات خطة الحمسين 

عــــامــــاً الـــمـــقـــبـــلـــة، االعــــتــــنــــاء بـــرصـــد مـــيـــزانـــيـــة ســـنـــويـــة ضــخــمــة لــمــراكــز 

الــبــحــث الــعــمــلــي الــتــي أنــشــئــت أو الــتــي ستنشأ فــي دولــتــنــا، وذلــك 

ضـــمـــن خـــطـــة واضــــحــــة الـــمـــعـــالـــم ومـــســـتـــخـــرجـــة مــــن نـــتـــائـــج وخــطــط 

عمل التخصصات المختلفة. 

ويــــســــتــــطــــرد الــــــظــــــاهــــــري: »يـــــجـــــب أال نــــغــــفــــل عــــــن أهـــمـــيـــة 

الـــــــتـــــــركـــــــيـــــــز عـــــــلـــــــى الـــــــتـــــــأســـــــيـــــــس لــــــــمــــــــراكــــــــز عـــــلـــــمـــــيـــــة تــــطــــبــــيــــقــــيــــة 

وإمــكــانــاتــهــا  بتجهيزاتها  الــمــســتــويــات  عــالــيــة  تخصصية 

تقوم عليها وتنهض بأعبائها طواقم عمل مؤهلة 

بـــشـــكـــل نــــوعــــي، لــتــتــمــكــن مــــن أن تــــقــــوم بــــدورهــــا 

بـــــــــكـــــــــفـــــــــاءة فــــــــــــي مــــــــــــجــــــــــــاالت عــــــــــلــــــــــوم الــــــــمــــــــقــــــــارنــــــــة، 

وفــــــــهــــــــم الــــــــظــــــــواهــــــــر الــــــغــــــريــــــبــــــة والـــــــمـــــــتـــــــعـــــــددة، 

وإجــــــراء الـــتـــجـــارب ومـــواصـــلـــة االســتــنــتــاجــات 

بمصداقية علمية، بحيث 

تثمر جهودها في آخر المطاف حلوالً مثالية لشتى العقبات«. 

ضرورات ملحة
بدوره، قال الكاتب ورسام الكاريكاتير، المهندس خالد الجابري 

»صـــاحـــب كـــتـــاب عــلــمــي عـــن إنـــتـــاج الــنــفــط فـــي الـــعـــام 2016 -أعــــده 

بأسلوب الكوميكس-«: بصفتي كاتباً ومهندساً يعمل في مجال 

إنتاج النفط، أقترح زيادة ميزانية 

الـــــــبـــــــحـــــــث الــــــعــــــلــــــمــــــي فــــــــــي الـــــــســـــــنـــــــوات 

الـــقـــادمـــة، لــيــس رفـــاهـــيـــة أو مــطــلــبــاً 

ثــــــانــــــويــــــاً، بــــــل يــــعــــد ضــــــــــــرورة تــضــمــن 

بـــــــقـــــــاء بــــــــادنــــــــا ضـــــمـــــن ركــــــــــب الــــــــــدول 

المتقدمة. 

وتــــــــابــــــــع الــــــــجــــــــابــــــــري: وبــــــــــا شـــــك، 

نــــحــــن مـــعـــنـــيـــون فــــــي الــــتــــركــــيــــز عــلــى 

عـــــــــدة أمـــــــــــور وإجـــــــــــــــــــراءات تـــــطـــــويـــــريـــــة مــــهــــمــــة فـــــــي الــــــــصــــــــدد، ومــــنــــهــــا: 

زيـــــــــــادة الــــــدعــــــم لــــمــــشــــاريــــع الــــتــــخــــرج الــــجــــامــــعــــيــــة وإثــــــــــــراء مـــيـــزانـــيـــات 

الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، والــــتــــركــــيــــز عـــلـــى الــــمــــشــــاريــــع الــــتــــي بــــاإلمــــكــــان أن 

تــدعــمــهــا الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة وتـــمـــولـــهـــا، وتـــعـــزيـــز وتــنــمــيــة ورعـــايـــة 

مساقات مشاركة الجامعات ومراكز البحث في حل المشاكل 

والـــــمـــــعـــــضـــــات الـــــتـــــي تــــواجــــهــــهــــا الــــحــــكــــومــــة والـــــمـــــؤســـــســـــات كــــافــــة، 

ــــــون الــــبــــاحــــث أو الــــمــــخــــتــــرع يـــحـــتـــاج  وضـــــمـــــان الــــتــــفــــرغ لـــلـــبـــاحـــثـــيـــن كـ

إلــى الوقت والجهد حتى يقدم منتجاً علمياً جيداً من دون أن 

يتشتت تــركــيــزه بــيــن عمله الـــذي يــســتــرزق مــنــه والــبــحــث العلمي 

يضعف منتوجه بشكل كبير.

أكاديميون يدعون إلى مظلة اتحادية واجتذاب كوادر بحثية متميزة

فارس الهواريفاطمة طاهر

ذكر الدكتور فارس الهواري أن هناك 6 عناصر لتعزيز اإلنتاج 

الــوطــنــي مـــن األبـــحـــاث الــمــعــرفــيــة، وهــــي الــــمــــوارد، والـــحـــوافـــز، 

والــتــوظــيــف، وإعــــادة التنظيم، والــمــائــمــة، والتصنيف. وبّين 

أن عـــنـــصـــر الـــتـــوظـــيـــف، يـــعـــنـــى بـــجـــعـــل وظـــيـــفـــة الـــبـــحـــث الــعــلــمــي 

جاذبة في سوق العمل، عبر تأسيس جامعات ومؤسسات 

بحثية تــركــز عــلــى عــمــلــيــات إنــتــاج الــمــعــرفــة، وزيـــــادة اإلنــتــاجــيــة 

الــــبــــحــــثــــيــــة، عــــــــــاوة عــــلــــى تـــحـــفـــيـــز أعــــــضــــــاء هــــيــــئــــة الـــــتـــــدريـــــس، 

وتوفير تمويل البحوث والمعدات.

6 عناصر 

بنى تحتية بحثية قوية ومنح تنافسية للجامعات إجراءات مرنة تسّرع إنجاز البحوث
أكـــــد الـــبـــروفـــيـــســـور كــيــفــن مــيــتــشــيــل، مـــديـــر الـــجـــامـــعـــة األمــريــكــيــة 

بالشارقة، أن إنشاء مرافق ومختبرات ومكتبات علمية وبنى 

تحتية بحثية قوية بإمكانها أن تدعم البحث العلمي، مشيراً 

إلـــــــــى أن دعـــــــــم الــــقــــطــــاعــــيــــن الـــــــعـــــــام والــــــــخــــــــاص لــــلــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي 

ــــكـــــون الــــــدعــــــم فــــــي كـــافـــة  والــــتــــطــــويــــر ضـــــــــــروري لــــلــــغــــايــــة عــــلــــى أن يـ

المجاالت.وذكر أن وجود برنامج تمويل وطني تنافسي 

يــعــد ضـــروريـــًا للغاية مــن أجـــل دفـــع عجلة البحث 

العلمي وتــعــزيــزهــا، خــصــوصــًا خـــال الخمسين 

عـــامـــًا الــمــقــبــلــة. وقــــال إن إنـــشـــاء مــؤســســة تعنى 

بـــالـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى نــــــوع األبـــــحـــــاث، 

فـــبـــيـــنـــمـــا قـــــد يـــســـتـــفـــيـــد الــــبــــاحــــثــــون الـــــذيـــــن يــعــمــلــون 

فــــــــي مــــــــجــــــــاالت مــــتــــخــــصــــصــــة لـــلـــغـــايـــة 

ــــتـــــخـــــصـــــصـــــة  مـــــــــــــن مـــــــــؤســـــــــســـــــــة بـــــــحـــــــثـــــــيـــــــة مـ

يــــكــــونــــون جــــــــزءاً مـــنـــهـــا، إال أنــــــه وفــــــي الــمــقــابــل 

اآلخر يمكن أن يستفيد باحثون من كونهم 

جــــــــــــــزءاً مـــــــن مــــجــــتــــمــــع بــــحــــثــــي أكــــــاديــــــمــــــي مـــتـــنـــوع 

ــــيــــــه أفــــــــكــــــــار جــــــــديــــــــدة مــــــــن أعــــــــمــــــــال فـــي  تـــــــبـــــــرز فــ

مختلف المجاالت ولقاءات مع زماء 

يعملون في مجاالت 

ال تـــمـــت لــبــعــضــهــا بـــصـــلـــة. وأضــــــــاف أن وجـــــــود تـــشـــريـــعـــات قــويــة 

لـــلـــمـــلـــكـــيـــة الــــفــــكــــريــــة مــــهــــم لـــتـــهـــيـــئـــة بـــيـــئـــة بـــحـــثـــيـــة، كــــمــــا أن وجـــــود 

تشريعات جديدة للبحوث مدعومة بقوانين الملكية الفكرية 

يساهم في اإلقبال على البحث العلمي.  وأكد الدكتور حسام 

حــمــدي، مــديــر جامعة الخليج الطبية فــي عــجــمــان، أنــه يجب 

أن يــكــون هــنــاك دعـــم قـــوي للبحوث بمختلف أنــواعــهــا 

ــــيـــــة مـــــــدعـــــــومـــــــة تـــــــقـــــــدم لــــكــــافــــة  ــــثـ مـــــــــن خــــــــــــال مــــــنــــــح بـــــحـ

الجامعات بالدولة.وأضاف أنه خال الخمسين 

عــــامــــًا الــمــقــبــلــة ال بــــد مــــن زيــــــــادة مــــصــــادر تــمــويــل 

الــــبــــحــــوث الـــعـــلـــمـــيـــة، مـــبـــيـــنـــًا أن الـــبـــحـــث الــعــلــمــي 

يـــعـــد ركــــيــــزة أســـاســـيـــة لـــتـــقـــدم الـــــــدول والــمــجــتــمــع 

وان الجامعات تلعب دوراً رئيسًا في 

ذلــك، في حــال دعــم ميزانياتها في البحوث العلمية، 

ــــبـــــاشـــــراً إنــــمــــا يــــكــــون مـــــن خـــــــال هـــيـــئـــات  عــــلــــى أال يــــكــــون الـــــدعـــــم مـ

ومــنــح بحثية تنافسية يــتــقــدم لــهــا الــبــاحــثــون والــمــراكــز البحثية 

فــــي كــــافــــة جـــامـــعـــات الـــــدولـــــة لــلــتــنــافــس عـــلـــيـــهـــا. وقـــــــال إنـــــه يــجــب 

التغيير فــي آلــيــة إجـــراء الــبــحــوث المتعارف عليها، إلــى جانب 

ضــــــرورة تــخــفــيــف الـــعـــبء عـــن أعـــضـــاء الـــتـــدريـــس الــمــمــيــزيــن في 

البحث العلمي. 

ــــتــــــور أحـــــمـــــد مــــــــــراد الـــــنـــــائـــــب الــــمــــشــــارك  أكــــــــد األســـــــتـــــــاذ الــــــدكــ

لـــلـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي بـــجـــامـــعـــة اإلمــــــــــــارات أنــــــه كـــلـــمـــا زاد عـــدد 

زادت  العلمي،  للبحث  الداعمة  والجهات  المؤسسات 

الـــفـــرص الــمــتــاحــة إلجــــــراء الــبــحــث الــعــلــمــي، وهـــــذا بــــدوره 

يـــدعـــم االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات والـــتـــوجـــهـــات الـــوطـــنـــيـــة، كــمــا بــات 

ــــيـــــة فــــــي تــــلــــك الـــمـــؤســـســـات  مــــــن الـــــــضـــــــروري وجـــــــــود آلـ

البحثية في دعم األفكار التي يقدمها الشباب 

الــــبــــاحــــثــــون والــــــــــذي بــــــــــدوره يــــســــاهــــم فـــــي تـــعـــزيـــز 

الــــقــــدرات الــبــحــثــيــة لــلــمــواطــنــيــن وبــالــتــالــي بــنــاء 

جيل مــن العلماء اإلمــاراتــيــيــن يساهمون في 

الــتــنــمــيــة والــــتــــطــــويــــر، مـــضـــيـــفـــًا: يـــحـــتـــاج الــبــحــث 

ــــــراءات  الــعــلــمــي أيـــضـــًا إلــــى وجـــــود ســـيـــاســـات وإجـ

تــــنــــظــــيــــمــــيــــة تــــتــــمــــيــــز بــــــالــــــمــــــرونــــــة وتــــــســــــاعــــــد عـــــلـــــى ســــرعــــة 

اإلنــجــاز. وأشــار إلــى أنــه مع المتغيرات المتسارعة التي 

تشهدها مختلف القطاعات الحيوية نتيجة تسارع وتيرة 

البحثية، فمن  األولـــويـــات  التكنولوجي، تغيرت  الــتــطــور 

الـــتـــخـــصـــصـــات الـــبـــحـــثـــيـــة الـــمـــهـــمـــة مـــــا يــــلــــي: الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا؛ 

الــصــحــة؛ الــفــضــاء؛ الــطــاقــة الــمــتــجــددة؛ األمــــن الــمــائــي؛ 

األمــــــــــــــــــــن الــــــــــــغــــــــــــذائــــــــــــي؛ الــــــــتــــــــنــــــــقــــــــل؛ الــــــــــــــذكــــــــــــــاء االصــــــــطــــــــنــــــــاعــــــــي، 

الروبوتات، التعليم، الدراسات االجتماعية والثقافية، 

وعلوم المواد. وتابع: يلعب الكادر األكاديمي والبحثي 

الـــدور األســاســي فــي دفــع عجلة البحث العلمي ولذلك 

الـــكـــوادر البحثية والــبــاحــثــيــن المتميزين  بـــات اســتــقــطــاب 

ضــــــــرورة حـــتـــمـــيـــة. وذكـــــــر أن الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي فــــي جــامــعــة 

اإلمارات، يعد ركيزة أساسية ومطلبًا تنمويًا 

تطلبه مــرحــلــة الــخــمــســيــن عــامــًا الــقــادمــة، 

حـــيـــث قـــامـــت الـــجـــامـــعـــة بـــإنـــشـــاء الـــمـــراكـــز 

الــبــحــثــيــة لــدعــم جــهــود الــبــحــث العلمي 

ولـــــــــــــدفـــــــــــــع عــــــــجــــــــلــــــــة االبــــــــــــتــــــــــــكــــــــــــار مـــــــــــــن خـــــــــال 

مـــشـــاركـــة الـــبـــاحـــثـــيـــن والـــطـــلـــبـــة فــــي إيـــجـــاد 

ــــيـــــة لــــلــــتــــحــــديــــات  ــــلـــــمـ الــــــحــــــلــــــول الـــــعـ

ــــــد  ــــفــــــة، وقـ ــــلــ ــــتــ ــــمــــــخــ الــــــــتــــــــي تــــــــــواجــــــــــه الـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــات الــ

تــــم دعـــــم الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي بـــبـــرامـــج أكـــاديـــمـــيـــة لـــتـــعـــزز مــن 

المخرجات البحثية، فمثاً تم إنشاء برنامج ماجستير 

علوم الفضاء. وأضاف: يركز البحث العلمي في جامعة 

ــــيـــــة مــــــن خــــــــال إيــــجــــاد  ــــتـــــحـــــديـــــات الـــــواقـــــعـ اإلمــــــــــــــــارات عــــلــــى الـ

حلول مبتكرة للمجتمع المحلي، ولذلك جاءت المراكز 

البحثية لدعم هذه الجهود. 

كيفن ميتشيلأحمد مراد

حارب الظاهري 

مهند الدراي

حسام حمدي

خالد الجابري

‹  اإلمارات تسعى إلى 
االعتماد على اقتصاد 

معرفي وتنافسي مدفوعًا 
باالبتكار والبحث والعلوم 

والتكنولوجيا

اقتراح بإلزام القطاع الخاص   ›
بتخصيص 1 % من أرباحه 

على األقل لدعم األبحاث 
العلمية
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