
دور البحث العلمي في تطویر القطاع الصناعي   
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 .طو كرم:  موفق دقة§
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ً.واإلحصاء سابقا
ية. أ• يل واإلحصاء : بلز د  را ت  ياسات وا لمد ر  ام  دارة العامة  ل . لس 
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سطني  لعلوم وا ولو ا/ أمين داود. د ية  جأاكد لتك فل . مي
نار. د سة املواصفات واملقا س/لش  ازم ا یمد ر  ام مؤ .س
يط. د ياس  با .خ ري إحصايئ/ ضل
باغ. د لصبد الوهاب ا .قوزارة   صاد الوطين/ مد ر دا رة اإلحصاء/ ع

ية ا ة/ فاخر صواحلة ية ا مللكا لعلم .األردن/ مجلع



ما هي طبيعة العالقة بني األحباث اليت تنجزها مراكز  
البحث العلمي يف فلسطني، خباصة اجلامعات  
 الفلسطينية، وتطوير الصناعة الفلسطينية؟

الدراسةمشكلة 



أسئلة الدراسة

ھل ھناك أبحاث فلسطینیة مرتبطة بالصناعة الفلسطینیة؟           •
ھل یسھم البحث العلمي في تطویر الصناعة في فلسطین؟          •
ھل ھناك حاجة للصناعة الفلسطینیة للبحث العلمي        •

الفلسطیني؟  
ھل تعتمد الصناعة في الصناعة الفلسطینیة على مراكز        •

البحث العلمي في فلسطین في حل مشكالتھا؟        
ھل تثق الصناعة الفلسطینیة في البحث العلمي الفلسطیني؟         •



أھداف الدراسة



أھمیة الدراسة 



+20عدد العمال  (توزیع مجتمع الدراسة بحسب المحافظة 









-1994 تأسس في الفترة     فيتضح أن أكبر عدد من المنشآت الصناعية الغذائية والحجر والرخام قد          
1999.

. هناك سوى منشأة واحدة متخصصة في الحجر والرخاميكن لم 1975علماً بأنه قبل العام 

توزيع العينة بحسب سنة التأسيس   



 عامالً 50أعداد العاملین في صناعة الحجر والرخام تقل في معظمھا عن      
 عامًال فقد لوحظ   90أما المصانع التي یعمل فیھا أكثر من . للمصنع الواحد 

فقط من مصانع الحجر والرخام    % 3أن حوالى ربع مصانع الغذائیة وحوالى  
. لدیھم ھذه األعداد

توزیع العینة بحسب عدد العمال الكلي للمؤسسة  



توزیع العینة بحسب الكیان القانوني للمؤسسة 

ت توزیع العینة بحسب الكیان القانوني، فیتضح أن معظمھا من نوع المنشآ  
لمنشآت الصناعات   % 86ذات الكیانیة المساھمة الخاصة، وھي بنسبة 

في حین أن ربع منشآت  . لمنشآت الحجر والرخام    % 72الغذائیة وحوالي  
. الحجر والرخام وعشر منشآت الصناعات الغذائیة فردیة    



هل حصلت المؤسسة على شهادات جودة؟ 

من  % 17من المنشآت الغذائیة وحوالى       % 40فیتبین من الجدول أن حوالى       
. منشآت الحجر والرخام من العینة قد حصلت على شھادات            

حجر ورخامغذائیة

النسبةالعددالنسبةالعدد

50%525%12محلیة
50%485%11عالمیة

23100.010100.0المجموع

وعند السؤال ما نوع تلك الشھادة؟؟ 

كما يتبين من الجدول  أن حوالي نصف شهادات الجـودة محليـة،             
. والنصف اآلخر عالمية

حجر ورخام  غذائیة

النسبةالعددالنسبةالعدد

2339.71016.7نعم
3560.34981.7ال



zer
o

ما هو المستوى األكاديمي للمسؤولين عن المنشأة؟•

بكالوریوس    (فیتبین من الجدول أن المستویات األكادیمیة العلیا للسؤولین األوائل   
تتركز في منشآت الصناعات الغذائیة، في حین ان من یحملون ماجستیر    ) فأعلى 

فقط من  %  15اما منشآت الحجر والرخام فإن   . فقط  % 10فاعلى وصلت نسبتھم   
بنسبة  (المسؤولین فیھا بمستوى البكالوریوس والباقي یتوزعون بین الدبلوم        

% ). 15بنسبة (وأقل من الثانویة العامة   %) 24(، والثانویة العامة بنسبة  %)8

حجر ورخامغذائیة
النسبةالعددالنسبةالعدد

1017.21525.0اقل من ثانویة 
1119.02440.0   ثانویة عامة

35.2813.3 دبلوم
2644.8915.0بكالوریوس 

--46.9ماجستیر 
--23.4دكتوراة
23.446.7لم یجب

58100.060100.0المجموع



ما هو المستوى األكاديمي للذين قاموا بتعبئة االستبانة؟               

ا ممن يحملون مؤهل         تبين أن حوالي ثلثي من قاموا بتعبئة االستبانة منشات الغذائية كانو            
و من    %)  3.4بنسبة  (أكاديمي بمستوى بكالوريوس فأعلى، والباقي يتوزعون بين الدبلوم                 

%) . 14بنسبة حوالى     (وأقل من الثانوية العامة         %)  12بنسبة  (الثانوية العامة     
ام كانوا من      في حين أن أكثر من نصف من قاموا بتعبئة استبانات منشآت الحجر والرخ                

، %)13.3بنسبة   (والباقي یتوزعون على حملة الدبلوم  ، حملة الثانوية العامة فما دون           
%). 2بنسبة حوالى   (وحملة الماجستیر  %) 27بنسبة حوالى   (البكالوریوس 

ما هو المستوى األكاديمي للعاملين في منشآت الـصناعات الغذائيـة       •
والحجر والرخام بحسب طبيعة العمل؟

غالبيتهم العظمى وبنسبة      %  ( 72أن معظم العاملين في عينة الدراسة هم من العمال العاديون وبنسبة             
% )  8بنسبة    (، ثم المروجون    %14، والمهندسون بنسبة     )من حملة الثانوية العامة فما دون       % 89

الـ  أما أقل وجود فهو للباحثين الذين لم تتجاوز نسبتهم         %) .  6بنسبة    (وعمال الخدمات   
. من مجموع العاملين1%

 عامل10,000أما بالنسبة لمستوى االكاديمي  للعاملين فانة لكل   
% 80، في حين ان حوالي من حملة الماجستير 36)و(من حملة الدكتوراة   (8) 

من حملة البكالوريوس  % 13من العاملين هم من حملة الثانوية العامة فما دون،  
.من حملة الدبلوم% 6و



 ؟ما هو مستوى تمثيل المرأة في المنشأة بحسب المسؤولية  

 من حملة الدكتوراة، وأن   أما على مستوى المؤهل العلمي أنه ال يوجد في عينة الدراسة أي امرأة 
.  عامل الذين يحملون هذه الدرجة العلمية 13امرأة واحدة فقط تحمل درجة الماجستير من بين الـ      

 عامل وعاملة تحمل الماجستير وهي في الصناعات الغذائية وليس   10,000أي أن امرأة واحدة من كل   
.  في الحجر والرخام  



ما ھي مجاالت التطویر التي ترغب المنشأة بإفادة العاملین فیھا؟     

مجال التطویر 
حجر ورخامغذائیة

عدد  
الخیارا  
ت

نسبة 
من  
اختاره 

عدد  
الخیارا  
ت

نسبة 
من  
اختاره  %3355%3866في المجال اإلداري  

في مجال تكنولوجیا   
%1322%2340المعلومات  

في مجال األبحاث   
%915%2747والدراسات  

في مجال دراسات   
%1728%2441الجدوى

في مجال الثقافة العامة    
%2033%3153للعاملین   

في األولویة للتطویر، من وجھة نظر قطاعي الغذائیة والحجر والرخام، ھي  
من % 55من منشآت الصناعات الغذائیة و% 66المجال اإلداري، فیرى ذلك 

.صناعات الحجر والرخام



ما هي عالقة المنشأة بالبحث والتطوير؟
  

حجر ورخامغذائیة
النسبةالعددالنسبةالعدد

--1932.8نعم
3967.260100.0ال

58100.060100.0المجموع 

دات للبحث والتطوير، في حـين      تبين من الجدول أن حوالى ثلث منشآت الصناعات الغذائية تحتوي على وح           •
.أن منشآت الحجر والرخام تخلو من هذه الوحدات

ماهو مستوى تمثيل تلك الوحدة؟
 عامة وقسم، وكـان أقلهـا هـو         تبين ان تمثيل تلك الوحدة في المؤسسة تتوزع بين مستوى دائرة وإدارة           •

.مستوى االدارة العامة

ح البحث والتطویر، من منشآت الصناعات الغذائیة لم تذكر أي نسبة من موازنتھا ترصد لصال %  80حوالى •
ثم یتدرج لیصل %   1 المنشأة یبدأ بـِ  في حین أن الباقي یقول بأن البحث والتطویر یحظى بنصیب ما في موازنة      

.  %20 
.د وحدة بحث وتطویرمن منشات الحجر والرخام ینفقون على البحث العلمي بالرغم من عدم وجو  % 2ویوجد•

جدول بانفاق المنشات على البحث والتطویر
حجر ورخام  غذائیة

النسبةالعددالنسبةالعدد
0-2 %58.611.7
3-5 %35.2--
6-10 %23.4--
11 %-20 %23.4--

4679,35998.3لم یجب
58100.060100.0المجموع 

عات الغذائیة وصناعات الحجر والرخام جدول األعداد والنسب المئویة لوحدات البحث والتطویر في منشآت الصنا 



بمؤسسات البحث العلمي في  وفي سؤال عن مستوى عالقة منشآت الصناعات الغذائیة والحجر والرخام 
. تراوح بین الضعیف والضعیف جدًافلسطین، كالجامعات والمعاھد ومراكز البحث العلمي المختلفة، فكانت ت
بالنسبة للحجر % 66جابة بمستوى علمًا بأن التوجھ لمراكز البحث العلمي الموجودة في الوطن قد حظي بإ 
. والتطویر في المنشأةوالرخام، وفي ھذا تناقض مع النتائج السابقة المتعلقة بوحدات البحث 

حجر ورخامغذائیة                                                                          
النسبةالعددالنسبةالعدد

58.611.7نعم
4679.35490.0ال

712.158.3لم یجب
58100.060100.0المجموع

منشآت من الصناعات الغذائية ومنشأة واحدة ) 5(يتبين من الجدول أن هناك •
. ةتقدم منحاً دراسية للجامعات و المؤسسات البحثيمن الحجر والرخام 



اسم المؤسسة األكادیمیة
عدد 

األبحاث 
المدعومة

عدد 
الطلبة 

) الباحثین(

المستوى 
األكادیمي

المبلغ 
التقدیري 

بالدوالر

ھبة أم لصالح 
المؤسسة

غیر محددغیر محددغیر محددغیر محددغیر محددجامعة البولیتكنك
1/ لصالح المؤسسة $3,200غیر محدد12جامعة القدس

1/ لصالح المؤسسة $6,500غیر محدد11غیر محددجامعة النجاح الوطنیة
غیر محددغیر محددغیر محددغیر محددغیر محددجامعة بیزیت
غیر محددغیر محددغیر محددغیر محددغیر محددجامعة الخلیل

بوليتكنيك فلسطين،   : ويتبين من الجدول أن الجامعات التي تتعاون تلك المنشآت معها، هي
.والخليل، والقدس، والنجاح وبيرزيت

حجر ورخامغذائية
النسبةالعددالنسبةالعدد

----نعم
5798.35591.7ال

11.758.3لم یجب
58100.060100.0المجموع

ويتبين من الجدول أنه ال  . لم تقم منشآت الصناعات الغذائية أو الحجر والرخام بنشر أبحاث علمية•
.يوجد أي من المنشآت في عينة الدراسة قامت بنشر أبحاث علمية



غذائیة
الترتیب

حجر ورخام
الترتیب

34آخر االبحاث العالمیة. 1
43 آخر االبحاث المحلیة. 2

11آراء المستھلكین. 3
22أفكار العاملین في المؤسسة. 4

ة فيتبين من الجدول أن  أما حول الوسائل واألساليب والمصادر التي تسهم في تطوير تلك الصناع•
حاب الصناعات لتطوير آراء المستهلكين هي المصدر األول، أو الملهم الرئيسي، الذي يدفع أص 

. صناعاتهم، يليها أفكار العاملين في المؤسسة
 والحجر والرخام، فيتضح وأما حول دور األبحاث العلمية في تطوير الصناعات في قطاعي الغذائية 

الث، واألبحاث العلمية المحلية تأتي    أنها تأتي متأخرة ، فاألبحاث العلمية العالمية تأتي في الترتيب الث  
.  في آخر القائمة 

مـن  % 90فيتبين أن حوالى   . عند السؤال هل هناك معرفة بحاضنات األعمال في فلسطين        •
من منشآت صناعات الحجر والرخام ليس لديهم       % 97منشآت الصناعات الغذائية وحوالى     

.معرفة بوجود حاضنات لألعمال في فلسطين





:عمداء البحث العلمي•

.سمیرة البرغوثي         جامعة القدس. د. أ1.

.رضوان بركات           جامعة الخلیل. د. أ2.

.غسان السفاریني         جامعة النجاح الوطنیة. د. أ3.

.یعقوب األشھب           جامعة بولیتكنیك فلسطین. د4.





مستشار الرئیس ل شؤون االت صاالت والمعلوماتی ة والتعل یم          / صبري صیدم . د•
التقني

.أمین عام أكادیمیة فلسطین للعلوم والتكنولوجیا/ عماد الخطیب.  د•
.عبد الكریم داود          جامعة بولیتكنیك فلسطین.  د•
.كلیة الزراعة/ صبري الصغیر           جامعة الخلیل.  د•
م   دیر مرك   ز التكام   ل م   ع   /جامع   ة بولیتكنی   ك فل   سطین / م   اھر الجعب   ري.  د•

.الصناعة
مدیر مؤسسة النیزك لالبداع العلمي/ عارف الحسیني.  م•
مستشار وزیر الداخلیة/ وسیم فھیم عبد اهللا.  مقابلة م•

صانعوا قرار يف جمال البحث العلمي



اتحاد الصناعات الدوائیة    / المدیر التنفیذي  /  عوض أبو اعلیا   . د
.الفلسطینیة 

اتحاد الحجر  / المدیر التنفیذي   / ماھر حشیش. م
. والرخام

اتحاد الحجر  / مدیر فرع الخلیل/ السید وسام الطروة 
. والرخام

اتحاد الصناعات الغذائیة   / المدیر التنفیذي / فؤاد األقرع. م
.الفلسطینیة 

شركة سنقرط للمنتوجات     / مدیر دائرة تأكید الجودة   / لؤي الریماوي. م
.الغذائیة 

 قرار يف جمال الصناعةصانعوا



المجموعة البؤریة من المخترعین الشباب  
ینتمون الى مؤسسة النیزك للتعلیم المساند واالبداع العلمي   

منى العدرة•
عالء محمد الفتیاني    •
عنان إسماعیل عیاد     •
سامي ذوابة  •
أنسام سمارة •
حسام الدین اللفتاوي   •
فراس أبو سریة •



المجموعة البؤریة من شركات الصناعات    
: الدوائیة

القدس للمستحضرات الطبیة    •
شركة بیر زیت•
شركة دار الشفاء  •
شركة دار الشفاء  •
شركة جاما•



•

•
§
§
§
§

•

•

•


•


مت توجيه األسئلة التاليـة لعمـداء البحـث العلمـي 
:أثناء املقابلة لكل منهم على انفراد



على األسئلة التاليللصناعات الدوائیة أجاب أعضاء المجموعة البؤریة 
vما مدى االنجازات التي تحققھا مراكز البحث العلمي في فلسطین؟
vما مدى مساھمة البحث العلمي في تطویر الصناعة في فلسطین؟
vما مدى حاجة الصناعة الفلسطینیة للبحث العلمي؟
v        م  ا م  دى ارتب  اط ح  ل الم  شكالت ف  ي ال  صناعة الفل  سطینیة بمراك  ز

البحث العلمي في فلسطین؟
v      م  ا م  دى الثق  ة الت  ي تولیھ  ا ال  صناعة الفل  سطینیة للبح  ث العلم  ي ف  ي

فلسطین؟



أجاب الشباب المخترعین من أعضاء 
:المجموعة البؤریة على األسئلة التالیة

التي تعتقد  ) باختصار(ما قصة النجاح –
بأنك قد حققتھا؟

ما ھي الحوافز المطلوب تقدیمھا لك     –
من قبل الجھات المعنیة؟ 

ما ھي أبرز المشكالت التي واجھتھا؟  –



هل يوجد للجامعات الفلسطينية إسهامات حبثية 
يف الصناعة الفلسطينية؟



: ویعود ذلك إلى عدة أسباب، منھا ...

تركیز الباحثین على الحصول على فرص نشر المقاالت العلمیة، ولیس •
والباحث الفلسطیني لم یمر بمرحلة الفطام عن .. معالجة الواقع المعاش

..المؤسسة التي یعمل فیھا
عندما یعود الباحث إلى أرض الوطن یصبح من الصعب علیھم التالؤم •

یة من جدید، علمًا بأن ھناك القلیل ممن یعمل على تغییر اتجاھاتھ البحث
.بما یتالءم وواقع مجتمعھ

عدم التواصل بین الباحث والصناعة الفلسطینیة أضعف الباحث، وأخمد •
. روح اإلبداع بالخروج بأفكار لتحسین تلك الصناعة وتطویرھا



ما ھي المجاالت التي تسھمون بھا في الصناعات 
الفلسطینیة؟

جاءت اإلجابة بوضوح من جامعة بولیتكنیك 
فلسطین، في مجال تحسین األجھزة والمعدات 

فقد تم، على سبیل المثال، إنجاز . وخطوط اإلنتاج
إنشاء مركز التكامل مع الصناعة، الذي تبنتھ 
الجامعة، لكي یشكل نافذة تطل على الصناعة 

ویقدم للصناعات خدمات في . الفلسطینیة بشكل دائم
.مجاالت مختلفة كالفنیة واإلداریة واالستشاریة



ھل تتوجھ الجامعة للصانعین؟ 
بشكل عام، ال نزال بعیدین عن تشكیل ظاھرة توجھ الجامعة 

: إال أن جامعة البولیتكنیك سجلت.. للصناعیین الفلسطینیین 
إذ یتم تدریب . إنجاز مشاریع تخرج الطلبة التي تخدم تلك الصناعة •

الطلبة، قبل التخرج، في المصانع لكي یتم توظیفھم في نفس المصانع 
.بعد تخرجھم

  تقوم الجامعة بتغییر المنھاج كل سنتین إلى ثالث سنوات، وذلك لجعلھ•
وطلبة برنامج الماجستیر في . قادرًا على تغطیة االحتیاجات المجتمعیة

الجامعة ھم من موظفي القطاعین العام والخاص، بخاصة في 
المستشفیات وشركات صناعة األدویة، الذین سیتم استثمار خبراتھم 

.وتطویرھا نحو األفضل
 



ھل توجھت المصانع للجامعة؟ 
یة ال یبدو، حتى اللحظة، أن ھناك ظاھرة تفید باندفاع الصناعة الفلسطین

..نحو مراكز البحث الفلسطینیة
ولكن، أحیانًا، بعض الصناعیین یطرقون باب الجامعة، بھدف البحث عن  

والنتیجة أن الجامعة تفتقر إلى باحثین أو مراكز أبحاث دائمة  . الربح السریع
. متبناة من قبل الصناعة

:ھناك قصص نجاح، مثل    
أي ) Herbal(موضوع استخدام األعشاب في الصناعات الدوائیة؛ وھو ما یسمى   1.

 أصناف منھا بالتعاون   10األدویة العشبیة فقد طرحت شركة دار الشفاء في األسواق  
..ریاض نجم . العالم الفلسطیني د 

لى بادرت شركة القدس للمستحضرات الطبیة إلنشاء عالقة مع جامعة القدس ع  2.
).الماجستیر ( مستوى أبحاث الدراسات العلیا   

.. وم واإلدارةفي جامعة الخلیل ھناك عالقة بین قطاع الصناعة وكلیات الزراعة والعل     3.



ما ھي المعوقات الرئیسیة للبحث العلمي المرتبطة بتطویر الصناعة    
الفلسطینیة؟ 

v              معیقات تتعلق بالصناعة والصناعیین وثقافة المجتمع
: واالمكانات المالیة   

تكمن المشكلة الرئیسیة في عدم الثقة المتبادلة بین القطاع الصناعي •
إذ ما زالت الغالبیة العظمى للصناعة، في   ..  ومراكز البحث العلمي 

طاق بالدنا، ُتدار بعقلیة العائلة التي تقاوم االبتكار واإلبداع خارج ن
.. سر المھنة"أفراد العائلة، وتسعى إلى المحافظة على 

فقد قامت جامعة النجاح بالتوصیة لتحسین صناعة الصابون النابلسي، 
. ةإال أنھ لم یؤخذ بھذه التوصی 

. غالبیة صناعاتنا غیر متطورة بالمستوى الذي یتطلب بحوثًا علمیة•
الصناعات الفلسطینیة ال توفر الموازنات الالزمة للبحث والتطویر  •

.. وتتجنب الصرف على تلك األبحاث



v        معیقات تتعلق بنظام التعلیم، منھا :
یفتقر التعلیم في فلسطین إلى منظومة مرتبطة مع استراتیجیات  1.

.الدولة
طلبتنا یعانون من شعور، دائم، بأنھم غیر مبدعین، وال 2.

ُنَدرِّرس العلم  ونحن .. مبتكرین، وال یجرؤون على التفكیر الحر
ھناك من المخترعین من       و. .على أنھ غیر قابل للنقد أو التغییر

یعاني من مقاومة أسرتھ لتوجھاتھ البحثیة تحت عناوین                 
.ومبررات مختلفة    

، وھي تعلیمیة Great Schoolجامعاتنا ھي مدارس مكبرة 3.
..ولیست بحثیة

.. ال یوجد تخصص للجامعة لكي تتمیز بھ 4.

 البحث العلمي معيقاتتابع 



vمعیقات تتعلق بالباحثین ومراكز البحث العلمي، مثل:
الفل  سطینیة دفعھ  ا، م  ن حی  ث ال ت  دري،  التن  افس ب  ین الجامع  ات •

إلى البحث ع ن ال ربح ال سریع وت وفیر ال دخل م ن خ الل أق ساط                  
الطلب   ة، دون إی   الء البح   ث العلم   ي الموج   ھ لخدم   ة المجتم   ع      

وكان   ت النتیج   ة أن تقل   ص دور تل   ك   . األھمی   ة الت   ي ی   ستحقھا 
الجامعات، وأصبحت منغلقة على نفسھا، وھي أقرب إلى منطق         

.التعلیمیة-الشركات منھا إلى منطق المؤسسات التربویة
.داخل الوطن باحثینا ثقافة العمل بروح الفریق افتقار•
ھج   رة العق   ول الت   ي أص   بحت تعی   ق البح   ث والتط   ویر عل   ى     •

فالشاب یخرج وال یعود، وإذا عاد فال ی ستمر         . المستوى الوطني 
.في عملھ كما یجب



 البحث العلمي معيقاتتابع 

vمعیقات تتعلق باالحتالل، مثل:
الحواجز التي تشكل معضلة حقیقیة ف ي مج ال التواص ل م ع المؤس سات         •

.األخرى المنتشرة في كافة أرجاء الوطن، وأھمھا مراكز البحث العلمي
.معضلة الحصول على احتیاجاتنا من المواد واألجھزة



ما ھي التوصیات التي ترونھا في ھذا المجال؟
:على المستوى المؤسساتي: أوًال
.، تشكل إطارًا یجمع الباحثیننشاء ھیئة علیا للبحث والتطویر إ§
االس  تفادة م  ن عالقاتن  ا ب  دول الع  الم المختلف  ة عل  ى م  ستوى البح  ث      §

. على المیزانیة المخصصة للبحث العلمي یوفرالعلمي، بما
 نقط  ة للباح  ث 50 مراجع  ة ق  انون الترقی  ة ف  ي جامعاتن  ا ال  ذي یم  نح  §

.. نقطة للباحث ضمن فریق25المنفرد، و
 دراس  ة تج  ارب اآلخ  رین ف  ي بن  اء وتوثی  ق العالق  ة ب  ین القطاع  ات     §

..االقتصادیة المختلفة ومراكز البحوث المتخصصة واالستفادة منھا
 إعادة دراسة العالقة بین الصناعة الفلسطینیة ومراكز البحث العلمي §

بھ  دف تح  سین المن  تج الفل  سطیني، لی  شكل الب  دیل الفعل  ي لل  صناعات       
..االسرائیلیة التي تزدحم بھا المحالت التجاریة الفلسطینیة



:الدولة/ المطلوب من السلطة: ثانیًا
وت   وفیر التموی   ل  .. یص واق   ع البح   ث العلم   ي ف   ي فل   سطین  ت   شخ§

ال   وطني الك   افي للم   شاریع البحثی   ة الممی   زة، واألبح   اث ذات ال   صلة  
بتط   ویر ال   صناعة الفل   سطینیة، وأن تت   ولى الدول   ة م   سؤولیة ت   وفیر    

Accessیسھل إمكانیة االطالع على األبحاث العالمیة .
 سن القوانین والتشریعات التي تحمي الصناعة الوطنی ة م ن إغ راق            §

.السوق بالصناعات المستوردة، كقانون إجراء الفحوصات السریریة
 خلق حالة من التفاعل ب ین البح ث العلم ي والحاج ة الوطنی ة، ب دمج                §

البحث العلمي ضمن الخطة الوطنیة للتنمیة، فجمی ع األبح اث مرتبط ة      
.بالتمویل الخارجي ووفق أجندة وسیاسات الدول المانحة

.   إبراز دور العلماء والباحثین والمفكرین والمثقفین في الحیاة العامة §



:مطالب المخترعين من السلطة•
العمل على برنامج إعالمي يتعلق بتوعية المـواطن        •

الفلسطيني بأهمية تشجيع اإلبداع والمبدعين، لكي ننشئ 
جيالً يمتلك خاصية التفكير العلمي ويقـدر االختـراع         

.والمخترعين
البحث الجاد الكتشاف مخترعين جدد، دون أن يسري        •

.اإلحباط إلى نفوسنا
أن تقوم وزارة االقتصاد بأخذ دورها في مجال تشجيع •

االختراعات والمخترعين من حيث مساعدتهم للتواصل      
مع القطاع الخاص القادر على تمويل تلك االختراعات        

.من ناحية استثمارية



المطلوب من الصناعة الفلسطینیة: ثالثًا
ألبحاث والمراكز البحثیة الوطنیة وتمویلھا لما یعنیھ من ض مان      الثقة في ا  

فف  ي جامعاتن  ا، وخارجھ  ا،    .. للج  ودة العالی  ة والتح  سین ال  دائم لمنتجاتن  ا    
 .عباقرة فلسطینیون منتشرون في أرجاء الكون وھم بحاجة لرعایة وطنیة

الجامعات/ المطلوب من مراكز البحث العلمي: رابعًا
  إیقاف ھدر الجھود والموارد في المشاریع البحثیة الممولة من الخارج،  §

الحاجة الوطنیة للغذاء والمیاه والبیئة  وتوجیھ األبحاث بحیث تتالءم مع 
عناصر اإلنتاج المحلیة، وتشغل األیدي العاملة، وتسوق وتخدم النظیفة، 

.اإلنتاج الوطني
ستحداث مراكز تمیز في الجامعات، تشكل   الھناك حاجة وطنیة §

  ریوفتعیین الباحثین وفق معاییر محددة، وت.. حاضنات للباحثین
. الخ... أدواتو من معدات  لھماإلمكانات المطلوبة 



الجامعات  /  المطلوب من مراكز البحث العلمي     /  تتمة
یجب ربط األكادیمیا الفلسطینیة بالصناعة من خالل رعایة شركات •

تخرج وأن . لمشاریع علمیة وھندسیة یتم تطویرھا في الجامعات 
جامعاتنا طاقات مدربة، لردم الفجوة الكبیرة جدا بین األكادیمي   

. والعملي
 ضرورة أن تعید الجامعات النظر في التخصصات المطروحة بما •

إذ كیف نطرح تخصص صناعات . یتالءم واإلمكانیات واالحتیاجات
دوائیة ونحن ال نملك مختبرات خاصة بالصناعات الدوائیة؟

ماذا أفعل  : "على كل باحث أن یقف أما السؤال التالي      •
مجموعة     ”. ، وال یجوز أن یطلب من فلسطین فقط      " لفلسطین؟

“المخترعین 



:وتبقى األسئلة المحیرة... 

!ھل باإلمكان بناء دولتنا على مشاریع ممولة خارجیة؟ •
 ھل العمل في البحث العلمي ترف فكري، أم ھو ض رورة            •

! وطنیة قصوى؟
 لماذا یب دع الباح ث الفل سطیني عن دما یعم ل ف ي الغ رب،               •

!؟ویتوقف نشاطھ عندما یعمل في الوطن
)عمید البحث العلمي في جامعة فلسطینیة( 

ھل یمكن أن نطلق على من یداوم الساعة الثامن ة ویغل ق            •
)الصناعات الدوائیة/ المجموعة البؤریة(الساعة الثالثة مركز بحث؟         



:ستبقى األسئلة بال إجابة طالما أن
وصانعو .. ضیافتنا لیست من إنتاجنا”

!!“القرار ال ُیَدرِّسون أبناءھم في البلد 
) الصناعات الدوائیة  / المجموعة البؤریة (  



یبقى األمل ..  ولكن
یجب أن ال تعیقنا الظروف الصعبة عن   

:ولنتذكر معًا.. البحث والتطویر
عندما مرت أمریكا في ظروف صعبة "

قرر صانعوا القرار األمریكان أن ترتبط 
)الصناعات الدوائیة/ المجموعة البؤریة(     .”األبحاث بالصناعة



.. وإلى األمام. . أشكركم
نحو الدولة التي تقام بعقول علمائنا 

وإبداعات باحثینا


