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مقّدمة. 	

لــم يَعُــدْ البحــُث العلمــيُ عبــارًة عــن نشــاط أكاديمــي، أو رفاهيــة علميــة تمارســها مجموعــة مــن الباحثيــن القابعيــن فــي أبــراج 
األكاديميــا، بــل أصبــح المحــرّك األساســي للنظــام العالمــي الجديــد، ومحفــزًا كبيــرًا للتقــدّم االقتصــادي، وتطــوّر المجتمعــات؛ إذ 
بــات النمــو االقتصــادي، فــي أغلــب دول العالــم، يرتبــط بشــكل مباشــر بزيــادة معــدالت اإلنفــاق علــى البحــث العلمــي واالبتــكار 

.)Bound et al, 1982; Griliches, 1984; Hall et al, 1986; Morrar, 2018(

وقــد أصبحــت قــوة الــدول تُقــاس بقدراتهــا العلميــة والتكنولوجيــة. وبــات البحــث العلمــي يلعــب دورًا رئيســيًا فــي تعزيــز 
التنافســية بيــن الــدول، خاصــة مــع االنفتــاح التجــاري، وانتشــار العولمــة علــى نطــاق واســع حــول العالــم، التــي جعلــت البحــث 

ــوح. العلمــي يســير فــي فضــاء مفت

ــاة لشــركات القطــاع الخــاص، فهــو يســاهم فــي تطويــر منتجــات جديــدة، وتعزيــز الحصــة  يُعــدّ البحــث العلمــي شــريان الحي
الســوقية، وتســهيل الوصــول إلــى أســواق جديــدة حــول العالــم، ال ســيما فــي ظــل الســباق المحمــوم بيــن الشــركات والــدول؛ 
مــن أجــل الوصــول إلــى أكبــر قــدر مــن التقــدم التكنولوجــي والمعرفــي، الــذي يســاعد، بــدوره، علــى تعزيــز اإلنتاجيــة، والنمــو 
االقتصــادي، وتوفيــر الرفاهيــة للمجتمــع )Sandu and Modoran, 2008(. وســاهم ذلــك فــي تزايــد دور األبحــاث العلميــة فــي 
ــكالت  ــل المش ــال، لح ــاع األعم ــتوى قط ــى مس ــي، أو عل ــتوى الكل ــى المس ــواء عل ــي، س ــاد التطبيق ــاالت االقتص ــن مج ــد م العدي
اإلجرائيــة والتشــغيلية، ودراســة ســلوك المســتهلكين فــي األســواق المختلفــة، إضافــة إلــى أهميــة البحــث العلمــي فــي رســم 

ــة.  ــة والمالي السياســات االقتصادي

يســاهم البحــث العلمــي، بشــكل كبيــر، فــي مواجهــة التحديــات االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي يشــهدها العالــم، وهــو ما شــهدناه 
خــالل جائحــة كورونــا، والتســابق المحمــوم بيــن الــدول مــن أجــل تطويــر اللقاحــات المضــادة للفيــروس. ففضــاًل عــن المــردود 
االقتصــادي للشــركات والــدول، ســاهم البحــث العلمــي فــي التقليــل مــن التهديــد الكبيــر الــذي شــكلته الجائحــة، صحيــًا واجتماعيــًا 
واقتصاديــًا. فعلــى ســبيل المثــال، ســاهم توّفــر اللقــاح فــي إعــادة دوران عجلــة االقتصــاد فــي معظــم دول العالــم، والتقليــل مــن 

نســب البطالــة العاليــة التــي ارتفعــت خــالل الســنة األولــى مــن الجائحــة. 

ــم  ــن دول العال ــاق، بي ــة، واإلنف ــط، والنوعي ــث الخط ــن حي ــي، م ــث العلم ــع البح ــي واق ــرًا ف ــًا كبي ــاك تباين ــح أن هن ــن الواض م
ــدول  ــدول المتقدمــة، وبعــض ال ــى البحــث العلمــي فــي ال ــر الحكومــي( عل المختلفــة؛ إذ ترتفــع نســب اإلنفــاق )الحكومــي وغي

ــث.  ــم الثال ــوًا، ودول العال ــل نم ــدول األق ــي ال ــر ف ــكل كبي ــض بش ــا تنخف ــة، بينم النامي

تضــع الــدول المتقدمــة الخطــط، والبرامــج، والسياســات، لتطويــر البحــث العلمــي ودعمــه، وتحديــد األولويــات علــى المســتويين 
الكلــي والقطاعــي، المرتبطــة بمعالجــة التحديــات المختلفــة التــي تواجههــا )االقتصاديــة، واالجتماعيــة، والبيئيــة ... إلــخ(، ومــن 
أجــل خلــق فــرص اســتثمار جديــدة فــي المجــاالت الواعــدة. وفــي ســبيل تطبيــق ذلــك، توفــر هــذه الــدول الميزانيــات الالزمــة، 
بالشــراكة مــع الجامعــات والقطــاع الخــاص. وهــذا انعكــس، بــدوره، علــى مســتوى االبتــكار، والتطــور التكنولوجــي، ومســتويات 

النمــو االقتصــادي فــي هــذه الــدول. 

فــي المقابــل، تتســم آليــات البحــث العلمــي فــي عــدد كبيــر مــن الــدول الناميــة، واألقــل نمــوًا، بالشــكلية، وتنحصــر بشــكل كبيــر 
فــي األبحــاث األساســية )basic research( لــدى الباحثيــن فــي الجامعــات، بهــدف الحصــول علــى درجــات علميــة؛ أي إنهــا ال ترتبــط 
بشــكل كبيــر بالقطاعــات االقتصاديــة، أو تســتخدم لمعالجــة التحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة، كمــا هــو الحــال فــي 

 .)experimental research( والتجريبيــة )applied research( األبحــاث التطبيقيــة

حســب قانــون التعليــم العالــي والبحــث العلمــي الفلســطيني، يعــرّف البحــث العلمــي بأنــه »أي نشــاط منّظــم يقــوم بــه باحــث 
أو باحثــون فــي المؤسســة، أو فــي مركــز البحــث العلمــي؛ بهــدف تكويــن المعرفــة، أو تطويرهــا، أو نقلهــا«. كمــا يعــرّف مركــز 
البحــث العلمــي بأنــه »كل مركــز يتولــى البحــث العلمــي بإجــراء األبحــاث والدراســات العمليــة فــي مختلــف المجــاالت، ومســجل 

لــدى الــوزارة وفقــًا ألحــكام القــرار بقانــون رقــم )6( لســنة 2018«.)1(

)1(  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:
 www.mohe.pna.ps 
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ــه  ــذي خلق ــادي ال ــي واالقتص ــع السياس ــط بالواق ــا مرتب ــدة، بعضه ــات عدي ــطين تحدي ــي فلس ــي ف ــث العلم ــاع البح ــه قط يواج
االحتــالل اإلســرائيلي، والبعــض اآلخــر مرتبــط بواقــع النظــام البيئــي الخــاص بالبحــث العلمــي فــي فلســطين. تؤثــر إجــراءات 
االحتــالل اإلســرائيلي ســلبًا فــي بنيــة االقتصــاد الفلســطيني، الــذي يعتمــد بشــكل كبيــر علــى القطاعــات الخدميــة التقليديــة؛ إذ 
انخفضــت مســاهمة القطــاع الصناعــي فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي بشــكل كبيــر خــالل العقدَيْــن الماضيَيْــن، مــن 22% فــي 

العــام 1994، لتصــل إلــى 12%  فــي العــام 2020 )الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2021(. 

كمــا تعانــي الحكومــة مــن تذبــذب فــي اإليــرادات العامــة نتيجــة تراجــع المنــح والمســاعدات الخارجيــة، إلــى جانــب أزمــات إيــرادات 
المقاصــة المتالحقــة خــالل األعــوام األخيــرة؛ مــا انعكــس علــى قــدرة الحكومــة علــى تمويــل نفقاتهــا التشــغيلية والتطويريــة 

فــي مختلــف القطاعــات، بمــا فيهــا قطــاع التعليــم العالــي والبحــث العلمــي.

ويضــاف إلــى ذلــك االنعكاســات الســلبية لألوضــاع السياســية علــى القــدرة علــى بنــاء روابــط قويــة مــع المجتمعــات البحثيــة داخــل 
فلســطين وخارجهــا، وضعــف البيئــة االســتثمارية فــي فلســطين؛ مــا أثــر علــى قــدرة االقتصــاد علــى جــذب االســتثمارات األجنبيــة، 

التــي تعتبــر ذات أهميــة كبيــرة فــي نقــل المعرفــة وتطويــر االبتــكارات. 

ــرة فــي  ــة كبي ــاج والجــودة، مــع محدودي ــي للبحــث العلمــي فــي فلســطين بالتشــرذم والتفــاوت فــي اإلنت يتصــف النظــام البيئ
ــة عــن  ــات رســمية حديث ــل الحكومــة، أو القطــاع الخــاص والجامعــات. ال توجــد بيان ــة، ســواء مــن قب التمويــل لألنشــطة البحثي
حجــم اإلنفــاق علــى أنشــطة البحــث العلمــي فــي فلســطين، إال أّن المســح الشــامل لجميــع المؤسســات العاملــة فــي مجــال البحــث 
ــى  ــار إل ــزة، أش ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــا 142 مؤسس ــغ عدده ــي بل ــام 2013، الت ــي الع ــطين ف ــي فلس ــر ف والتطوي
ــادل %90.4   ــا يع ــو م ــام، وه ــك الع ــي ذل ــون دوالر ف ــغ 61.4 ملي ــطين بل ــي فلس ــر ف ــث والتطوي ــى البح ــاق عل ــي اإلنف أّن إجمال
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي العــام ذاتــه )الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2014(، وهــي نســبة منخفضــة عنــد 

المقارنــة مــع العديــد مــن الــدول العربيــة والعالميــة. 

ــك  ــات البن ــب بيان ــام 2011، حس ــي الع ــة ف ــدول العربي ــي ال ــي ف ــث العلم ــى البح ــاق عل ــدل اإلنف ــغ مع ــال، بل ــبيل المث ــى س عل
الدولــي، حوالــي 0.56% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. أمــا فــي إســرائيل فبلــغ معــدل اإلنفــاق حوالــي 4.96% مــن الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي فــي العــام 2019.)2( 

كمــا يعانــي قطــاع البحــث العملــي مــن تحديــات عديــدة، أبرزهــا؛ تعــدد المرجعيــات القانونيــة، والجهــات اإلشــرافية والتنظيميــة 
علــى أنشــطة البحــث العلمــي، وغيــاب إســتراتيجيات وسياســات وطنيــة، وفلســفة تربويــة موحــدة إلعــداد الباحــث الفلســطيني، 
ســواء داخــل الجامعــات أو المراكــز البحثيــة، إضافــة إلــى ضعــف التنســيق بيــن الجامعات والمراكــز البحثيــة والمؤسســات الصناعية 
واإلنتاجيــة والمجتمــع، وانعــدام الرؤيــة الواضحــة عنــد مراكــز البحــث العلمــي، وعــدم قدرتهــا علــى بلــورة سياســة علميــة تلبــي 

احتياجــات المجتمــع.

ــات  ــة، والجه ــن المنظم ــث القواني ــن حي ــطين، م ــي فلس ــي ف ــث العلم ــاع البح ــع قط ــى واق ــوء عل ــة الض ــذه الورق ــلط ه ستس
اإلشــرافية والتنظيميــة، وطبيعــة أنشــطة البحــث العلمــي فــي فلســطين وتوزيعهــا بيــن القطاعــات المختلفــة، والتحديــات التــي 
يواجههــا البحــث العلمــي فــي فلســطين، وســبل التغلــب عليهــا؛ ذلــك مــن أجــل النهــوض بهــذا القطــاع المهــم بمختلــف مكوناتــه، 
الــذي يعــدّ حجــر الزاويــة لتعزيــز االبتــكارات والنمــو االقتصــادي، ومعالجــة التحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة المختلفــة فــي 
ــالت  ــراءات مقاب ــة، وإج ــة المختلف ــة والتنظيمي ــر القانوني ــات واألط ــة األدبي ــا بمراجع ــك، قمن ــق ذل ــل تحقي ــن أج ــطين. وم فلس

معمقــة مــع عــدد مــن الجهــات ذات العالقــة مــن القطــاع العــام والجامعــات والمؤسســات البحثيــة. 

اإلطار القانوني والتنظيمي/المؤسسي للبحث العلمي في فلسطين . 	

لكــي يتســنى لنــا فهــم النظــام البيئــي الخــاص بالبحــث العملــي فــي فلســطين، فإنــه مــن الضــروري تحديــد اإلطــار القانونــي 
والتنظيمــي الــذي ينظــم عمــل مؤسســات البحــث العلمــي، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أّن الهــدف مــن أي إطــار تنظيمــي ليــس وضــع 
قيــود علــى البحــث العملــي، الــذي يجــب أن يعمــل فــي فضــاء حــر، بــل توفيــر البيئــة الداعمــة والمســاندة لــه، وتنظيــم وتنســيق 
الجهــود البحثيــة بيــن مختلــف المؤسســات العاملــة؛ مــن أجــل تعظيــم الفائــدة االقتصاديــة االجتماعيــة، ولخدمــة الخطــط 

واألهــداف التنمويــة، والسياســات العامــة التــي تضعهــا الجهــات العامــة. 

)2(  البيانات المفتوحة للبنك الدولي، البنك الدولي:
https//:data.worldbank.org/ 
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ــد أنشــطة البحــث العلمــي، والمؤسســات  ــد، أواًل، مــن تحدي ــد اإلطــار التنظيمــي الخــاص بالبحــث العلمــي، ال ب مــن أجــل تحدي
العاملــة فــي هــذا المجــال. ويعــدّ مــن الصعــب حصرهــا بشــكل كامــل، ســواء فــي فلســطين، أو أي دولــة فــي العالــم؛ بســبب 

تعــدد الجهــات الفاعلــة فــي مجــال البحــث العلمــي، وهــي تتــوزع بيــن:

• مؤسسات بحثية مستقلة ومتخصصة، سواء عامة، أو خاصة، أو غير حكومية.	
• معاهد ومراكز جامعية تنشط في مجال البحث العلمي. 	
• شركات تعتبر البحث العملي جزءًا من أنشطتها؛ من أجل ابتكار منتجات جديدة، والتوسع في السوق.	
• مؤسسات حكومية وغير حكومية تمارس بعض أنشطة البحث العلمي بهدف تحسين مستوى الخدمات. 	

كما يختلف مستوى أنشطة البحث العلمي وطبيعتها بين هذه الجهات المختلفة، على النحو اآلتي:
• تعدّ الجامعات في فلسطين المصدر الرئيسي لألبحاث األساسية. 	
• ــاع 	 ــركات القط ــض ش ــي بع ــا ف ــة، كم ــة والتجريبي ــاث التطبيقي ــن األبح ــات بي ــي القطاع ــي باق ــة ف ــطة البحثي ــوع األنش تتن

ــة.  ــات الغذائي ــة، والصناع ــركات األدوي ــل ش ــاص، مث الخ
• تنتشر أبحاث السياسات والتقارير االقتصادية واالجتماعية في أغلب المؤسسات البحثية الحكومية وغير الحكومية. 	
• تنتشر دراسات السوق في أغلب أنشطة البحث العلمي في القطاع الخاص. 	

ــر  ــا للمعايي ــا، ومــدى مطابقته ــرًا فــي جــودة أنشــطة البحــث العلمــي، ورصانته ــاك تنوعــًا كبي ــى أن هن مــع ضــرورة اإلشــارة إل
ــى  ــة عل ــال، تُطبــق الجامعــات نظــام رقاب ــف المؤسســات. فعلــى ســبيل المث ــة فــي البحــث، بيــن مختل ــى والطــرق العلمي المثل
ــة،  ــات المتبع ــمل المنهجي ــي )يش ــث العمل ــي البح ــة ف ــودة عالي ــر ج ــرض معايي ــاول ف ــن، وتح ــة والعاملي ــي للطلب ــاج العمل اإلنت
واألصالــة فــي البحــث، والتوثيــق ... إلــخ( مــن خــالل نظــام الحوافــز والترقيــات الــذي تتبعــه. لكــن تتبايــن معاييــر الرقابــة والجــودة 

بشــكل كبيــر بيــن باقــي المؤسســات التــي تمــارس أنشــطة البحــث العلمــي، ســواء بشــكل كامــل أو جزئــي. 

ــن  ــل يمك ــن، ب ــاع معي ــة أو قط ــورًا بمؤسس ــس محص ــاطًا لي ــاره نش ــي باعتب ــث العلم ــول إن البح ــا الق ــك، يمكنن ــى ذل ــاء عل بن
ممارســته مــن مختلــف المؤسســات العامــة والخاصــة، والحكوميــة وغيــر الحكوميــة، واألكاديميــة وغيــر األكاديميــة؛ لذلــك نجــد 
مــن الصعــب )أو غيــر المنطقــي( تنظيــم ومتابعــة كل هــذه األشــكال، وأنشــطة البحــث العلمــي، مــن خــالل جهــة إشــرافية واحــدة، 
أو مــن خــالل قانــون معيــن. وهــذا ال يعنــي عــدم أهميــة وجــود جهــات إشــرافية خاصــة علــى المؤسســات الفاعلــة أو المتخصصــة 
فــي أنشــطة البحــث العلمــي، أو وجــود القوانيــن والتشــريعات واألطــر التنظيميــة المحفــزة والداعمــة، لكــن مــن المهــم أيضــًا أن 
يراعــي التنظيــم التباينــات بيــن مختلــف أشــكال البحــث العلمــي، والتخصــص، أو مــدى التفــرغ لــه بيــن مركز/مؤسســة وأخــرى. 
فالبحــث العلمــي فــي أغلــب دول العالــم يتــم دعمــه، وتحديــد األطــر العامــة لــه، مــن قبــل الحكومــات والمؤسســات العامــة. علــى 
ســبيل المثــال، أطلــق االتحــاد األوروبــي فــي العــام 2014 برنامــج “هورايــزون 2020” للبحــث واالبتــكار، الــذي يغطــي الفتــرة 
2017-2020، بميزانيــة قــدرت بحوالــي 80 مليــار يــورو؛ مــن أجــل تعزيــز النمــو االقتصــادي، وخلــق فــرص عمــل. وحــدد االتحــاد 
األوروبــي المجــاالت البحثيــة ذات األولويــة التــي ســيتم اســتهدافها مــن خــالل البرنامــج، وشــملت: االبتــكار، وتكنولوجيــا النانــو، 

واألنشــطة البحثيــة التــي تعــزز التوجــه نحــو الثــورة الصناعيــة الرابعــة، والطاقــة المتجــددة، والمــدن الذكيــة ... إلــخ.)3(

فــي هــذا القســم، ســيتم التطــرق إلــى أبــرز معالــم اإلطــار التنظيمــي الخــاص بالبحــث العلمــي فــي فلســطين، وبمــا يشــمل 
ــكار: ــز البحــث العلمــي واالبت ــة المختلفــة فــي مجــال تعزي ــادرات الحكومي المب

2-1 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس البحث العلمي

ســعت وزارة التعليــم العالــي والبحــث العالــي إلــى دعــم وتمكيــن جميــع مؤسســات التعليــم العالــي والبحــث العلمــي؛ مــن أجــل 
ــك مــن خــالل العمــل  ــى التنافــس، وذل ــي القائمــة عل ــم العال ــا المنســجمة مــع سياســات وإســتراتيجيات التعلي ــام بواجباته القي
علــى تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية اآلتيــة: ضبــط الجــودة وتحســين نوعيــة مخرجــات مؤسســات التعليــم العالــي، ورفــع نســبة 
االلتحــاق، وخاصــة للفئــات المهمشــة والمناطــق المهــددة، وإصــالح وتطويــر إدارة التعليــم العالــي وحاكميتــه، واالرتقــاء بمســتوى 

البحــث العلمــي، وضمــان فاعليتــه فــي التنميــة المســتدامة، وتعزيــز التوجــه نحــو التعليــم التقنــي.

)3(  European Commission: https://ec.europa.eu/ 
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ينظــم التعليــم العالــي مــن خــالل قانــون التعليــم العالــي رقــم )6( للعــام )4(2018. ووفقــًا لهــذا القانــون، تتمثــل أبــرز المهمــات 
ــم  ــة بالتعلي ــات المتعلق ــرام االتفاقي ــاالت؛ وإب ــة المج ــي كاف ــي ف ــم العال ــات التعلي ــذ سياس ــي: تنفي ــا يأت ــوزارة فيم ــة لل الموكل
العالــي والبحــث العلمــي، وبرامــج التبــادل الثقافــي ذات البعــد الوطنــي، ومتابعــة تنفيذهــا مــع كافــة الجهــات المحليــة والعربيــة 
واإلقليميــة والدوليــة؛ ومتابعــة المؤسســة، وبرامجهــا، وأنظمتهــا األكاديميــة، والخدمــات التــي تقدمهــا، وجــودة أدائهــا ومخرجاتها؛ 
ــر مصــادر األمــوال الالزمــة فــي  ــة؛ وتوفي ــل الهيئ ــي المرفوعــة مــن قب ــم العال ــات ترخيــص مؤسســات التعلي والنظــر فــي طلب
ــة النفقــات الخاصــة بالمؤسســة والبحــث العلمــي، وصرفهــا وفقــًا للسياســات  ــة، الســتكمال تغطي إطــار الموازنــة العامــة للدول
التــي يحددهــا مجلــس التعليــم العالــي؛ ومعادلــة الشــهادات الصــادرة عــن مؤسســة التعليــم العالــي وشــهادة الثانويــة العامــة 
غيــر الفلســطينية، وتصديقهــا، وغيرهــا مــن المهمــات والصالحيــات الموضحــة فــي قانــون التعليــم العالــي. ووفقــًا ألحــكام هــذا 
القانــون، تعــد وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي الجهــة الرســمية الوحيــدة المخولــة بمنــح تراخيــص لمراكــز البحــث العلمــي 

فــي فلســطين. 

تســعى وزارة التعليــم العالــي إلــى رفــع مســتوى البحــث العلمــي فــي فلســطين، إيمانــًا منهــا بــدروه الكبيــر فــي تحقيــق التنميــة 
والتطــور فــي شــتى المجــاالت الحيويــة، وإســهامه فــي بنــاء اقتصــاد مبنــي علــى االبتــكار والمعرفــة. وانطالقــًا مــن هــذه الرؤيــة، 
ُأنشِــئ مجلــس البحــث العلمــي، فــي العــام 1998، باعتبــاره جهــازًا لرســم سياســات البحــث العلمــي، وجهــًة مشــرفًة علــى رعايــة 

البحــث العلمــي وتطويــره، اســتنادًا إلــى قانــون التعليــم العالــي رقــم )1998/11(.

ــالل  ــن خ ــا، م ــوم به ــي يق ــال الت ــع لألعم ــات أوس ــات وصالحي ــس مهم ــي المجل ــي، ُأعط ــي والتكنولوج ــدم العلم ــة التق ولمواكب
ــوزراء  ــاء علــى قــرار مجلــس ال إصــدار مرســوم رئاســي بتاريــخ 2013/02/28. والحقــًا، تــم اعتمــاد نظــام جديــد للمجلــس، بن
رقــم )5( للعــام 2019، وإعــادة تشــكيله ليشــمل أعضــاًء مــن خــارج المؤسســات التعليميــة، وذلــك حرصــًا مــن الــوزارة علــى دمــج 
المؤسســات التعليميــة والقطــاع الخــاص؛ لتعظيــم االســتفادة مــن البحــث العلمــي، وعكســها علــى واقــع المجتمــع الفلســطيني.
 يهــدف مجلــس البحــث العلمــي إلــى ترســيخ ثقافــة البحث العلمــي وأخالقياتــه في المجتمــع، وتشــجيعه، ودعمه، ورفع مســتوياته. 
ويســهم فــي رســم سياســة العلــوم والتكنولوجيــا فــي فلســطين، للوصــول إلــى اقتصــاد مبنــي علــى المعرفــة واالبتــكار. كمــا 

يدعــم الجهــود الهادفــة إلــى بنــاء القــدرات فــي مختلــف مجــاالت البحــث العلمــي.

تتمثــل أهــم مهمــات المجلــس فــي البحــث عــن مصــادر دعــم مســتدامة للبحــث العلمــي فــي المؤسســات ومراكــز البحــث العلمــي، 
ودعــم وإصــدار المجــالت العلميــة الفلســطينية، المتخصصــة والمحكمــة، وتشــجيع الباحثيــن والعلمــاء الفلســطينيين فــي دول 
الشــتات علــى التواصــل والتفاعــل والتشــارك مــع المؤسســات ومراكــز البحــث العلمــي، إضافــة إلــى التعــاون مــع الهيئــات المحليــة، 
ــة  ــن المؤسس ــراكة بي ــز الش ــك، وتعزي ــس لذل ــع األس ــي، ووض ــث العلم ــم البح ــال دع ــي مج ــة، ف ــات الدولي ــة، والمنظم والعربي

ومراكــز البحــث العلمــي. 

حتــى هــذه المرحلــة، ارتكــزت اهتمامــات المجلــس علــى مســائل البحــث العلمــي الخاصــة بالجامعــات؛ إذ إن هنــاك فقــط أربعــة 
ــة التــي تتخصــص فــي البحــث  ــر الحكومي ــة المؤسســات غي ــوزارة. أمــا بقي ــدى ال مراكــز بحــث علمــي غيــر حكوميــة مســجلة ل

العلمــي، أو تمارســه بانتظــام، فهــي خــارج إطــار هــذا اإلطــار التنظيمــي. 

2-2 المبادرات الحكومية الخاصة بتعزيز البحث العلمي واالبتكار

ــة  ــها أكاديمي ــى رأس ــكار، عل ــي واالبت ــث العلم ــز البح ــال تعزي ــي مج ــة ف ــز المتخصص ــض المراك ــاء بع ــة بإنش ــت الحكوم قام
فلســطين للعلــوم والتكنولوجيــا، والمجلــس األعلــى لإلبــداع والتميــز. وعلــى الرغــم مــن محدوديــة هــذه المبــادرات، فإنهــا تعتبــر 

ذات أهميــة كبيــرة، إذا مــا توفــر لهــا الدعــم الكافــي لتحقيــق أهدافهــا، وأنشــطتها.

2-2-1 أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا 

أنشئت المؤسسة بقرار رئاسي رقم )114( في العام 1994، والقرار رقم )13( في العام 2004، لتكون مؤسسة وطنية مستقلة ذاتية 
اإلدارة. وتعنى أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا بتحفيز سير العلوم، والتقدم التكنولوجي، واالبتكار واإلبداع في فلسطين، 

وتحسين توظيف هذه المجاالت نحو التنمية االقتصادية، واالجتماعية، واإلنسانية، في المجتمع الفلسطيني.)5(

)4(  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مصدر سابق.

)5(  أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا
www.palast.ps   



6

تســعى األكاديميــة إلــى مأسســة البحــث العلمــي والتكنولوجــي، مــن خــالل تطويــر، وتنســيق، وتعزيــز حقــول العلــوم 
والتكنولوجيــا والبحــث العلمــي والنشــر، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن المســاهمة فــي تطويــر السياســات واإلســتراتيجيات الوطنيــة، 
بمــا تتطلبــه المصلحــة الوطنيــة، وكذلــك عبــر تعزيــز وتنســيق العلــوم والثقافــة واإلبــداع فــي المجتمــع الفلســطيني، مــن خــالل 
وضــع األســس والمعاييــر الخاصــة بالبحــث العلمــي، ودعــم األبحــاث والنشــاطات العلميــة والمؤتمــرات والنــدوات الهادفــة، وإنشــاء 
ــوم  ــف حقــول العل ــارزة فــي مختل ــراف بالمســاهمات الفلســطينية الب ــة متخصصــة، واالعت ــة وتكنولوجي مراكــز ومتاحــف علمي

والتكنولوجيــا، وتكريمهــا بمنــح جوائــز تقديريــة.)6(

ضمــن هــذا اإلطــار، قامــت األكاديميــة ببنــاء جســور التعــاون العلمــي والتكنولوجــي بيــن فلســطين ودول أخــرى؛ مــا ســاهم فــي تعزيــز 
القــدرات الوطنيــة الفلســطينية فــي مختلــف مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا والبحــث واالبتــكار، وتوفيــر فــرص للباحثيــن الفلســطينيين 
فــي الجامعــات، ومراكــز األبحــاث، والــوكاالت الحكوميــة؛ لالنخــراط فــي األبحــاث التعاونيــة مــع نظرائهــم فــي المؤسســات الشــريكة 

الدوليــة. كمــا منحــت الطــالب الفلســطينيين فرصــًا لعمــل الدراســات العليــا فــي الجامعــات المضيفــة تحــت إشــراف مشــترك. 

انضمــت مختلــف الجامعــات الفلســطينية إلــى برنامــج »جســر العلــوم«، مــن خــالل اتفاقيــات االنضمــام، وقــد نُّفــذ برنامجــان مــن 
هــذه الجســور، همــا)7(:

• جســر العلــوم الفلســطيني األلمانــي )PGSB(: ُأطلِــقَ فــي العــام 2016، بعــد االتفاقيــة الموقعــة بيــن األكاديميــة ومركــز 	
»جوليتــش« لألبحــاث، بدعــم مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث األلمانيــة، باعتبــاره برنامــج بحــث وتعليــم مشــترك. 

قــدّم هــذا المشــروع الــذي امتــد لمــدة خمــس ســنوات منحــًا لمشــاريع بحثيــة تعاونيــة فــي العلــوم الطبيعيــة، والهندســية،   
والتكنولوجيــة، والصحيــة، لباحثيــن مــن فلســطين ونظرائهــم فــي معاهــد جوليتــش، كمــا قــدم منحــًا للطــالب الفلســطينيين 

للدراســات العليــا )ماجســتير ودكتــوراة( فــي جوليتــش، تحــت إشــراف مشــترك.
• جســر العلــوم »الكيبيكــي« الفلســطيني )PQSB(: ُأطلِــقَ فــي العــام 2017 بعــد االتفاقيــة الموقعــة بيــن األكاديميــة 	

ــك  ــاث كيبي ــز أبح ــوم، ومرك ــك للعل ــاث كيبي ــز أبح ــة: مرك ــا الثالث ــدا، وفروعه ــي كن ــك« ف ــاث »كيبي ــدوق أبح ــة صن ومؤسس
للطبيعــة والتكنولوجيــا، ومركــز أبحــاث كيبيــك للمجتمــع والثقافــة.

قــدم المشــروع الــذي امتــد لثــالث ســنوات منحــًا لبعثــات بحثيــة قصيــرة إلــى متوســطة المــدى )مــن ثالثــة إلــى ســتة أشــهر(.   
وخــالل هــذا المشــروع، قــام الباحثــون الفلســطينيون بالشــراكة مــع الجامعــات المضيفــة فــي كيبيــك، بإجــراء أبحــاث فــي 

ــون واآلداب.  ــى الفن ــة إل ــانية، إضاف ــة، واإلنس ــية، واالجتماعي ــة، والهندس ــة، والطبيعي ــوم الصحي ــاالت العل مج
يتمثــل الهــدف الرئيســي وطويــل المــدى لجســر العلــوم الكيبيكــي الفلســطيني بالعمــل علــى تعزيــز التعــاون بيــن الباحثيــن   
فــي كيبيــك ونظرائهــم فــي فلســطين، خاصــة الباحثيــن فــي بدايــة حياتهــم المهنيــة، مــن خــالل تبــادل الموظفيــن وأعضــاء 

هيئــة التدريــس.

2-2-2 المجلس األعلى لإلبداع والتميز

ُأنشِــئ المجلــس بمرســوم رئاســي وفــق القــرار رقــم )7( فــي العــام )8(2012، ليكــون مؤسســة وطنيــة تُعنــى بمتابعــة المبدعيــن 
والمتميزيــن فــي مختلــف المجــاالت، والعمــل علــى االســتفادة مــن إنجازاتهــم بمــا يخــدم الوطــن والمواطــن، مــن خــالل نشــر 
وتجذيــر ثقافــة التميــز واإلبــداع فــي أوســاط الشــعب الفلســطيني، خاصــة فــي فئــة الشــباب، وذلــك عبــر احتضــان المبدعيــن، 

وتوفيــر الرعايــة والدعــم لهــم بمختلــف أشــكاله. 

يســعى المجلــس إلــى تعزيــز بنيــة منظومــة اإلبــداع فــي القطاعــات المختلفــة، عبــر دعــم المؤسســات العاملــة فــي مجــال اإلبــداع 
والتميــز، وتعزيــز قدراتهــا المؤسســية، وتشــجيع القطــاع الخــاص فــي الوطــن والشــتات علــى زيــادة اســتثماره فــي مجــال اإلبــداع 
ــات  ــي، والجامع ــاص واألهل ــام والخ ــات، الع ــمل القطاع ــا يش ــراف، بم ــددة األط ــراكات متع ــة ش ــى إقام ــزه عل ــكار، وتحفي واالبت

والمؤسســات ذات العالقــة.

فــي العــام 2016، أنشــأ المجلــس صندوقــًا تحــت مســمى »صنــدوق دعــم اإلبــداع والتميــز«، بموجــب مرســوم رقــم )1( للعــام 
2016؛ بشــأن صنــدوق دعــم اإلبــداع والتميــز. ويتمثــل أهــم أهــداف هــذا الصنــدوق فــي دعــم البحــث العلمــي، مــن خــالل التعــاون 

  /http://muqtafi.birzeit.edu :6(  المقتفي– منظومة القضاء والتشريع في فلسطين(
)7(  أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا، مصدر سابق.

)8(  المقتفي: مصدر سابق.
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مــع مجلــس البحــث العلمــي، التابــع لــوزارة التعليــم العالــي، فــي دعــم البحــث العلمــي الموجــه إلــى االبتــكار والتطويــر، وذلــك 
عبــر دعــم إنشــاء مراكــز األبحــاث فــي المجــاالت ذات األولويــة، ودعــم نشــاطات البحــث الموجــه والمجــدي فــي الجامعــات ومراكــز 
ــة فــي المؤتمــرات داخــل الوطــن وخــارج،  ــات البحــث، وتشــجيع المشــاركة العلمي ــد أولوي البحــث، ودعــم إجــراء دراســات لتحدي
ومنــح الباحثيــن المتميزيــن جوائــز ماليــة علــى أبحاثهــم المميــزة، إضافــة إلــى عقــد ورش عمــل قطاعيــة لتشــجيع البحــث العلمــي 

والتشــبيك المجــدي بيــن القطاعــات )العــام، الخــاص، األكاديمــي(.

ــكارات  ــر االبت ــة، وتطوي ــادرات البحثي ــزُ المب ــي تعزي ــث العلم ــيط البح ــعى لتنش ــة تس ــة حكومي ــن جه ــر م ــود أكث ــأن وج ــن ش م
ــكار. لكــن مــن الضــروري أن تقــوم هــذه الجهــات بتنســيق  ــة البحــث العلمــي واالبت ــز حري ــة، وتعزي ــى أســس بحثي ــة عل المبني
الجهــود، وتوزيــع األدوار والتخصــص فيمــا بينهــا، وخلــق جــو مــن الشــراكة بعيــدًا عــن التنافــس والتكــرار وتضــارب الصالحيــات، 
خاصــة مــع محدوديــة المــوارد المتاحــة للبحــث العلمــي، وفــي ظــل الحاجــة الكبيــرة مــن مجتمــع الباحثيــن والريادييــن للدعــم 

المباشــر المــادي والملمــوس ألنشــطتهم ومبادراتهــم. 

3- واقع قطاع البحث العلمي في فلسطين

أشــرنا، ســابقًا، أّن النظــام البيئــي للبحــث العلمــي فــي فلســطين يتصــف بالتشــرذم وعــدم االتســاق، مــع محدوديــة كبيــرة فــي 
التمويــل لألنشــطة البحثيــة مــن مختلــف الجهــات. وأن البحــث العلمــي يمكــن ممارســته فــي مختلــف القطاعــات والمؤسســات، 
ــاره  ــه باعتب ــدًا عــن البحــث العلمــي، ولكــن تقــوم ب ــة متخصصــة، أو مؤسســات نشــاطها األساســي بعي ســواء مؤسســات بحثي
وســيلة إلضافــة قيمــة اقتصاديــة )كمــا فــي القطــاع الخــاص(، أو اجتماعيــة )كمــا فــي القطاعيــن الحكومــي وغيــر الحكومــي(. 
ــات حــول نشــاط البحــث العلمــي فــي فلســطين، مــن حيــث عــدد  ــى مــا يتوفــر مــن بيان نســلط الضــوء، فــي هــذا القســم، عل

ــة. ــات البحثي ــم المخرج ــي، وحج ــث العلم ــى البح ــاق عل ــم اإلنف ــجيلها، وحج ــطتها، وتس ــة أنش ــة، وطبيع ــات البحثي المؤسس

3-1 تصنيف المؤسسات البحثية حسب القطاع ونطاق عملها

ال توجــد بيانــات رســمية حديثــة مفصلــة عــن عــدد المؤسســات البحثيــة فــي فلســطين، وطبيعــة أنشــطتها. فالبيانــات الرســمية 
ــاز  ــام 2013 )الجه ــي الع ــطيني ف ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز المرك ــه الجه ــام ب ــذي ق ــر ال ــث والتطوي ــح البح ــود لمس ــرة تع المتوف
المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2014(. ووفر المسح مؤشـــرات إحصـــائية عـــن واقـــع البحـــث والتطـــوير فـــي مختلف المؤسسـات 
العاملـــة فـــي مجـــال البحـــث والتطـــوير. وشــمل إطــار المســح كافة المؤسســات البحثيــة البالغ عددها 142 مؤسســة، وقــد توزعت 
هــذه المؤسســات بيــن: مؤسســات حكوميــة، ومؤسســات غيــر هادفــة إلــى الربــح، ومؤسســات التعليــم العالــي، باالســتناد إلــى 
بيانــات التعــداد العــام للمنشــآت للعــام 2012، والتحديثــات التــي تمــت عليــه للعــام 2013؛ أي إن المســح اســتثنى أي مؤسســة مــن 

مؤسســات القطــاع الخــاص التــي تقــوم بأنشــطة بحــث علمــي بهــدف تحقيــق قيمــة ســوقية.

شكل 1: توزيع المؤسسات البحثية حسب القطاع

ARIJ )2019(. Study of Higher Education and Research in Palestine. Source:
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 ARIJ,( قــام معهــد األبحــاث التطبيقيــة »أريــج« بإجــراء دراســة فــي العــام 2019 عــن التعليــم العالــي والبحــث فــي فلســطين
2019(، وبحســب الدراســة، بلــغ عــدد المراكــز البحثيــة المســجلة فــي فلســطين قرابــة 150 مركــزًا، غالبيتهــا متوقــف عــن العمــل. 

كمــا صنفــت الدراســة مراكــز البحــث إلــى حكوميــة، وغيــر حكوميــة، وخاصــة، ومؤسســات تعليــم عالــي. 

يقــع العــدد األكبــر مــن المؤسســات البحثيــة، وفــق الشــكل 1، فــي القطــاع غيــر الحكومــي بنســبة 38% ، تليــه مؤسســات التعليــم 
العالــي بواقــع 31%، ومــن ثــم القطــاع الخــاص بنســبة 19%، والحكومــي بنســبة %12 .

ــي والبحــث العلمــي، وهــي: معهــد أبحــاث  ــم العال ــدى وزارة التعلي ــة مســجلة ل ذكــر ســابقًا أن أربعــة مــن هــذه المراكــز البحثي
ــة  ــاث التطبيقي ــد األبح ــارات(، ومعه ــتراتيجية )مس ــات اإلس ــات والدراس ــاث السياس ــطيني ألبح ــز الفلس ــي، والمرك ــن القوم األم

 .)ARIJ, 2019( )ــاس ــطيني )م ــة الفلس ــات االقتصادي ــاث السياس ــد أبح ــج(، ومعه )أري

ويتركــز النشــاط البحثــي لهــذه المراكــز بشــكل رئيســي فــي أبحــاث السياســات، والتقاريــر، وأوراق الموقــف فــي مختلــف المجــاالت 
ــر علميــة دقيقــة فــي  االقتصاديــة، واالجتماعيــة، والسياســية، واإلســتراتيجية، والبيئيــة، والطاقــة. وتتبــع هــذه المراكــز معايي

البحــث لجهــة المنهجيــات المتبعــة، وطــرق جمــع البيانــات، والتوثيــق، والمراجعــة.

أما باقي المراكز البحثية غير المسجلة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فهي مسجلة إما باعتبارها:
شركات لدى وزارة االقتصاد الوطني.. 1
جمعيات ومؤسسات غير حكومية لدى وزارة الداخلية، وهيئة الجمعيات األهلية، أو وزارة اإلعالم.. 2
مؤسسات تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وغير مسجلة لدى وزارات السلطة الوطنية.. 3

يالحظ من الجدول 1 أّن بعضًا من هذه المراكز لديها تسجيل مزدوج )لدى وزارة الداخلية، أو االقتصاد، أو اإلعالم(. 

ــويقية،  ــة والتس ــارات التنموي ــاالت االستش ــي مج ــاد ف ــدى وزارة االقتص ــجلة ل ــركات المس ــة الش ــي لغالبي ــاط البحث ــز النش يترك
ودراســات الســوق، والجــدوى االقتصاديــة، واســتطالعات الــرأي. بينمــا يتركــز النشــاط البحثــي والنشــر لتلــك المؤسســات )غيــر 
المســجلة بحســب قانــون التعليــم العالــي والبحــث العلمــي( فــي المجــاالت االقتصاديــة، واالجتماعيــة، والسياســية، والحقوقيــة، 
والبيئيــة. علمــًا أّن هنــاك تباينــًا كبيــرًا بيــن هــذه المؤسســات البحثيــة )ســواء الخاصــة، أو غيــر الحكوميــة، أو تلــك التابعــة لمنظمة 
التحريــر( فــي المعاييــر العلميــة، والمنهجيــات البحثيــة المتبعــة. فبعضهــا ال يراعــي معاييــر البحــث العملــي فــي جمــع البيانــات 
وأصالــة البحــث، وهــو مــا يتضــح فــي التضــارب الكبيــر فــي األرقــام واإلحصــاءات االقتصاديــة واالجتماعيــة بيــن مختلــف هــذه 

المؤسســات. 

تعانــي معظــم المراكــز البحثيــة المحليــة مــن مشــاكل مؤسســية، تتمثــل فــي عــدم توفــر الكــوادر البحثيــة الالزمــة لديهــا؛ إمــا 
بســبب نقــص التمويــل، أو نقــص الكــوادر البحثيــة علــى المســتوى الوطنــي، خاصــة مــع ضعــف المهــارات البحثيــة لــدى غالبيــة 
خريجــي الجامعــات؛ مــا يؤثــر بشــكل كبيــر علــى قدراتهــا البحثيــة، وحجــم إنتاجهــا، ودوريتــه، ويحــد كذلــك مــن قدرتهــا علــى 

تطويــر مقترحــات المشــاريع البحثيــة المناســبة للحصــول علــى فــرص التمويــل.

يعــدُّ التمويــُل التحــديَ األكبــر لــدى غالبيــة مراكــز األبحــاث غيــر الحكوميــة، فمــع غيــاب التمويــل الحكومــي، تعتمــد هــذه المراكــز 
 Morrar and Sultan, 2021; Morrar and Baba,( بشــكل كبيــر علــى التمويــل مــن المؤسســات المانحــة المحليــة والدوليــة
ــذه  ــن ه ــا بي ــس م ــا أن التناف ــه. كم ــدم انتظام ــل، أو ع ــف التموي ــبب توق ــتدامتها، بس ــى اس ــر عل ــكل كبي ــر بش ــا يؤث 2022(؛ م
ــر الجهــود والتكــرار، خاصــة أن المؤسســات المانحــة  ــى تبعث ــؤدي إل ــة ي ــل الخارجــي ألنشــطتها البحثي ــى التموي المؤسســات عل

نفســها تعانــي مــن ضعــف التنســيق فيمــا بينهــا، وتداخــل كبيــر فــي أنشــطتها. 

ــر  ــة عــن تأثي ــر الحكومي ــة غي ــل المراكــز البحثي ــر مــن دراســة مــن قب ــا، ظهــرت أكث ــال، خــالل جائحــة كورون ــى ســبيل المث عل
جائحــة كورونــا علــى النســاء فــي فلســطين؛ حيــث جــاءت النتائــج والتدخــالت المقترحــة مشــابهة إلــى حــد كبيــر فــي مختلــف هــذه 

الدراســات.

ــر  ــض النظ ــول، بغ ــة للمم ــدة البحثي ــزام باألجن ــى االلت ــة إل ــر الحكومي ــث غي ــز البح ــم مراك ــرار معظ ــك، اضط ــى ذل ــاف إل ويض
عــن مــدى خدمــة البحــث لألولويــات واالحتياجــات الوطنيــة، خاصــة أن معظــم الــدول تحــاول أن تربــط تمويــل البحــث العلمــي 

ــة.  ــة واالجتماعي ــاالت االقتصادي ــف المج ــي مختل ــا ف ــي تضعه ــة الت ــات الوطني ــدة السياس ــات، وأجن باألولوي
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جدول 1: بعٌض من مراكز البحث العلمي غير المسجلة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الحوكمة جهة التسجيلاسم المركز
األنشطةالتخصصاتالداخلية

مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية

وزارة الداخلية )فرع 
لمؤسسة أجنبية(

نشر كتب ودوريات، وعقد السياسة، والتاريخ، والتراثمجلس أمناء منتخب
مؤتمرات

المركز الفلسطيني 
للبحوث السياسية 

والمسحية

وزارة االقتصاد 
الوطني

شركة غير ربحية، 
ومجلس أمناء

السياسات الفلسطينية الداخلية، 
والتحليل اإلستراتيجي، والسياسة 

الخارجية، واألبحاث المسحية، 
واستطالعات الرأي العام.

الدراسات واألبحاث األكاديمية، 
وأبحاث مسحية، ومجموعات، 

ومؤتمرات، ومحاضرات

منظمة التحرير مركز األبحاث 
الفلسطينية

مجلس أمناء تعينه 
منظمة التحرير 

كتب ودورياتالقضية الفلسطينية

مرصد السياسات 
االجتماعية واالقتصادية

القضايا االجتماعية واالقتصادية جمعية أهليةوزارة الداخلية
المطلبية

تقارير، وأوراق سياسات، 
وأوراق موقف، ومؤتمرات، 

ومواد ترويجية
التنمية الريفية، والزراعة، والبيئة، جمعية أهليةوزارة الداخليةمركز معًا التنموي

والمرأة، والشباب
تقارير، وكتب، ودراسات، 

ومشاريع تنموية
بال ثينك للدراسات 

اإلستراتيجية
االقتصاد، والسياسة، وقضايا جمعية أهليةوزارة الداخلية

الديمقراطية، وحقوق اإلنسان
تقارير، وأبحاث، وأوراق 

سياسات
الجمعية األكاديمية 
الفلسطينية لدراسة 

الشؤون الدولية - باسيا

وزارة الداخلية 
اإلسرائيلية

قضايا القدس، والتراث، والتاريخ، جمعية أهلية
والسياسة، والديانة

كتب، وتقارير، وورش عمل، 
وأبحاث، ومؤتمرات

ــع  ــص(، وال م ــي )التخص ــي الرئيس ــاطها البحث ــع نش ــى م ــة ال تتماش ــطة بحثي ــة أنش ــى ممارس ــز إل ــض المراك ــر بع ــا تضط كم
دورهــا الوظيفــي، خاصــة فــي ظــل تبــدل توجهــات المموليــن البحثيــة. فعلــى ســبيل المثــال، فــي بدايــة األلفيــة، أعطــت الــدول 
المانحــة األولويــة ألبحــاث العلــوم االجتماعيــة، نظــرًا إلــى التغييــرات السياســية التــي شــهدتها البــالد آنــذاك، فقــد تــم تســليط 
الضــوء علــى قضايــا الديمقراطيــة وحمايــة حقــوق اإلنســان، ومســاءلة الســلطات العامــة فــي فلســطين. فــي المقابــل، كان هناك 
تغييــب شــبه واضــح ألبحــاث السياســات فــي مجــاالت: الرعايــة الصحيــة، والتعليــم والغــذاء والتغذيــة، التــي تعــدّ أساســًا لتحســين 

.)PALAST, 2007( المســتوى المعيشــي للعديــد مــن الفقــراء

بنــاء علــى مــا ســبق، نســتطيع القــول إن مســاهمة مراكــز األبحــاث تبقــى محــدودة فــي عمليــة التنميــة االجتماعيــة، والسياســية، 
ــا  ــى الدعــم الخارجــي، والتزامه ــع القــرار الفلســطيني، إمــا بســبب اعتمادهــا عل ــؤدي دورًا واضحــًا فــي صن ــة، وال ت واالقتصادي
ــى نتائــج  ــة والسياســية، عل ــة واالجتماعي ــع القــرار فــي سياســاته، االقتصادي ــراث صان ــات الممــول البحثــي، أو لعــدم اكت بأولوي

الدراســات التــي تصدرهــا هــذه المراكــز )نعيــرات وعليــوي، 2021(. 

كمــا أن عــدم وجــود إســتراتيجية واضحــة للبحــث العلمــي، تحــدد أبــرز المجــاالت البحثيــة التــي تشــكل أولويــة للمجتمــع وصانــع 
القــرار الفلســطيني، ومربوطــة بمصــدر تمويــل حكومــي منتظــم ومســتدام؛ تشــكل تحديــًا كبيــرًا لمراكــز األبحــاث، ســواء غيــر 

الحكوميــة، أو التابعــة للجامعــات.

3-2 مساهمة الجامعات في البحث العلمي في فلسطين

ــا للعنصــر البشــري،  ــالل بنائه ــدول، مــن خ ــة ال ــة فــي كاف ــة االقتصادي ــو والتنمي ــة النم ــي عملي ــًا ف ــات دورًا مهم ــؤدي الجامع ت
ــاء مجتمــع المعرفــة وتحقيــق الميــزة  وتزويــده بالمعرفــة والقــدرة علــى اإلبــداع واالبتــكار؛ أي إنهــا تعــدّ حجــر الزاويــة فــي بن

.)Al-Youbi et al, 2021( التنافســية بيــن الــدول

ال شــك أن دور الجامعــات أصبــح أكثــر أهميــة فــي عصرنــا الحالــي، خاصــة مــع االنتشــار الكبيــر للعولمــة، وتوجــه الــدول نحــو 
االقتصــاد الرقمــي، والثــورة الصناعيــة الرابعــة، مدفوعــة بالتطــور الهائــل فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت. ومــن أجــل 
ــة  ــي بداي ــية، ف ــا الرئيس ــزت وظيفته ــا رّك ــع أنه ــا. فم ــا، وبنيته ــي دوره ــرًا ف ــواًل كبي ــم تح ــول العال ــات ح ــهدت الجامع ــك، ش ذل
نشــأتها، علــى التعليــم وتقديــم المعرفــة، فــإن كاًل مــن البحــث العلمــي والريــادة واالبتــكار باتــت تشــكل وظائــف أساســية مــن 
ــع  ــدّ المجتم ــح يم ــل أصب ــية، ب ــة الرئيس ــاج المعرف ــى إنت ــط عل ــر فق ــد يقتص ــم يع ــي ل ــث العلم ــة؛ أي إن البح ــف الجامع وظائ

ــف المجــاالت.  ــي األعمــال فــي مختل ــراع، وريادي ــراءات االخت ــكارات، وب باالبت
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مــن هنــا، بــرزت مســميات جديــدة للجامعــات، مثــل »الجامعــة البحثيــة«، و«الجامعــة الرياديــة«، و«الجامعــة االبتكاريــة«، 
و«الجامعــة التكنولوجيــة« ... إلــخ. كمــا انتشــرت فــي الجامعــات مراكــز األبحــاث المتخصصــة، ومراكــز اإلبــداع واالبتــكار، ومراكــز 
الريــادة، ومراكــز التميــز. وهــذا يتطلــب مــن الجامعــات بنــاء عالقــة قويــة مــع باقــي قطاعــات المجتمــع، خاصــة القطــاع الخــاص؛ 
ذلــك مــن أجــل تعزيــز التفاعــل الحيــوي بيــن أســاتذة الجامعــة، ومراكــز األبحــاث فيهــا، ورجــال الصناعــة واألعمــال فــي المجتمــع. 

فنجــاح مراكــز األبحــاث فــي الجامعــات يعتمــد علــى قدرتهــا علــى حشــد التمويــل مــن القطــاع الخــاص.

توصــف الغالبيــة العظمــى مــن الجامعــات فــي العديــد مــن الــدول العربيــة ودول العالــم الثالــث بأنهــا جامعــات تعليميــة وليســت 
بحثيــة، هــذا علــى الرغــم مــن التغيّــر الملحــوظ فــي توجهاتهــا نحــو البحــث العلمــي، وســعيها إلــى لعــب دور أكبــر فــي تعزيــز 
االقتصــاد، مــن خــالل إنتــاج المعرفــة، وليــس االكتفــاء بنقلهــا فقــط. إال أّن التحديــات الكبيــرة الداخليــة والخارجيــة التــي تواجــه 
هــذه الجامعــات، مثــل نقــص التمويــل البحثــي الذاتــي والخارجــي، وضعــف القــدرات البحثيــة لــدى كوادرهــا، والتحديات السياســية 
واالقتصاديــة؛ تعيــق مــن قدرتهــا علــى لعــب دور محــوري فــي تحــوّل اقتصــادات دولهــا إلــى االقتصــاد المبنــي علــى المعرفــة، أو 

فــي تعزيــز الريــادة واالبتــكار فــي مجتمعاتهــا.

يوجــد فــي فلســطين 16 جامعــة تقليديــة )3 حكوميــة، و8 عامــة، و5 خاصــة(، تمنــح درجــات علميــة مختلفــة )الدبلــوم، 
والبكالوريــوس، والماجســتير، وبعــض تخصصــات الدكتــوراة( فــي مختلــف التخصصــات العلميــة. وبحســب الدليــل اإلحصائــي 
الســنوي الصــادر عــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي للعــام الدراســي 2021/2020، فــإن عــدد الطلبــة المســجلين 
والمنتظميــن فــي الجامعــات التقليديــة خــالل العــام الدراســي 2021/2020 وصــل إلــى 147,231 طـالبـــًا/ة، توزعــوا علــى النحــو 
اآلتــي: 563 دكتــوراة، و9,468 ماجســتير، و101 دبلــوم عـــاٍل، و129,681 بكـــالوريوس، و6,829 دبلــوم متوســط، و551 تأهيــل 
تربــوي، و33 دبلــوم مهنــي متخصــص، و5 فرعــي. أمــا بخصــوص األكاديمييــن التعليمييــن العامليــن فــي الجامعــات التقليديــة 
فقــد بلــغ عددهــم 5,396، توزعــوا بحســب الرتــب األكاديميــة علــى النحــو اآلتــي: 365 أســتاذًا، و500 أســتاذ مشــارك، و1,974 

ــي، 2021(.)9(  ــث العلم ــم والبح ــة والتعلي ــًا )وزارة التربي ــرًا، و1,588 مدرس ــاعدًا، و969 محاض ــتاذًا مس أس

تتضمــن الجامعــات الفلســطينية حوالــي 80 مركــزًا بحثيــًا، تتركــز فــي المجــاالت اآلتيــة: الميــاه والبيئــة، والتكنولوجيــا الحيويــة، 
والطــب، والصحــة العامــة، وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، والطاقــة المتجــددة )ARIJ, 2019(. ويخضــع إنشــاء هــذه المراكــز 
ألنظمــة الجامعــة وقوانينهــا، وتحــت إشــرافها بشــكل مباشــر، وليــس تحــت إشــراف مجلــس البحــث العلمــي؛ أي إنهــا ال تُرخّــص 

بشــكل مســتقل عــن الجامعــة، بــل ينــدرج ذلــك ضمــن متطلبــات تســجيل الجامعــة وترخيصهــا.

فــي الســنوات األخيــرة، زاد اهتمــام الجامعــات بالتعليــم الريــادي واالبتــكاري، وقــد أدى ذلــك إلــى نمــو فــي مجــال ريــادة األعمــال 
ــل  ــن فــي التخصصــات ذات العالقــة باقتصــاد المعرفــة، مث والشــركات الناشــئة، ورافــق هــذا النمــو ارتفــاع فــي عــدد الخريجي
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت. تحتــوي معظــم الجامعــات فــي الوقــت الحالــي علــى حاضنــات تكنولوجيــة، ومراكــز للتميــز، 
ــدوق  ــن صن ــل م ــرة«، بتموي ــدأ بفك ــروعي يب ــل »مش ــاريع، مث ــن المش ــد م ــذ العدي ــرة بتنفي ــنوات األخي ــالل الس ــت خ ــي قام الت
االســتثمار الفلســطيني، و«تمكيــن رواد أعمــال المســتقبل«، بتمويــل مــن ســبارك. ولكــن بشــكل عــام، تبقــى هــذه المبــادرات 

محــدودة فــي نطاقهــا وتأثيرهــا )الخالــدي، وآخــرون، 2019(.

علــى الرغــم مــن النمــو الملحــوظ فــي اإلنتــاج البحثــي، والحوافــز التــي توفرهــا الجامعــات الفلســطينية للبحــث العلمــي، وانتشــار 
مراكــز األبحــاث والريــادة داخلهــا، فإنهــا مــا زالــت تتصــف بأنهــا جامعــات أكاديميــة تعليميــة وليســت بحثيــة؛ إذ يتمثــل أهــم دافــع 
للبحــث العلمــي، لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــات، فــي الحصــول علــى »الترقيــة«، )االنتقــال مــن رتبــة جامعيــة إلــى 
رتبــة جامعيــة أعلــى(. فاألعبــاء التدريســية المفروضــة علــى أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــات ال تتيــح لهــم الوقــت الكافــي 

للتفــرغ للبحــث العملــي؛ حيــث إن الوصــف الوظيفــي للغالبيــة العظمــى منهــم هــي مــدرس جامعــي، وليــس باحثــًا. 

ــت محــدودة، فمعظــم الجامعــات تعانــي مــن ضعــف القــدرة علــى حشــد التمويــل  كمــا أن العالقــة مــع القطــاع الخــاص مــا زال
مــن القطــاع الخــاص، وهــذا يعــود إمــا لضعــف االقتصــاد، وبنيتــه التقليديــة، أو لعــدم قــدرة الجامعــات علــى خلــق برامــج بحثيــة 

وأكاديميــة تتناســب مــع متطلبــات الســوق.

وهنــا، ال بــد مــن اإلشــارة إلــى تحــدٍ كبيــر تواجهــه الجامعــات، وهــو نقــص التمويــل الخارجــي )خاصــة مــن الحكومــة( للبحــث 
ــذ خططهــا وبرامجهــا  ــة لتنفي ــات كافي ــة، وال تســتطيع تخصيــص ميزاني العلمــي؛ إذ يعانــي معظــم الجامعــات مــن أزمــات مالي

البحثيــة، لكــي تــؤدي دورًا أكبــر فــي إنتــاج المعرفــة، وتعزيــز الريــادة واالبتــكار فــي المجتمــع. 

)9(  عند احتساب األعداد الحقيقية لألكاديميين التعليميين، يجب إضافة أعداد األكاديميين الباحثين ومساعدي البحث والتدريس، لمعرفة العدد الكامل 
لألشخاص المشاركين في العملية التعليمية بشكل مباشر.
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بشــكل عــام، يمكــن تلخيــص التحديــات التــي تواجهــا الجامعــات فــي ســبيل تعزيــز البحــث العلمــي ولعــب دور أكبــر فــي االقتصــاد 
 ;Morrar, 2018 Shakhshir, 2011 فيمــا يأتــي )الخالــدي، وآخــرون، 2019؛ الجعفــري، وآخــرون، 2008؛ نعيــرات وعليــوي، 2021؛

:)PALAST, 2007; Morrar and Arman, 2020

• ــالل 	 ــر عــدم االســتقرار السياســي واالقتصــادي فــي فلســطين، الناجــم عــن سياســات االحت ــالل اإلســرائيلي. فقــد أّث االحت
اإلســرائيلي وممارســاته بشــكل مباشــر، فــي أنشــطة البحــث والتطويــر، وكذلــك فــي بيئــة األعمــال؛ مــا يجعــل االقتصــاد 
الفلســطيني غيــر جــاذب لالســتثمارات، ســواء مــن طــرف القطــاع الخــاص المحلــي، أو مــن طــرف المســتثمرين األجانــب، وهــو 
مــا يضعــف مــن قــدرة القطــاع الخــاص علــى القيــام باألنشــطة البحثيــة التــي مــن شــأنها تطويــر االبتــكارات الالزمــة للنمــو 

والتوســع، ويؤثــر فــي نقــل المعرفــة الدوليــة إلــى الســوق المحلــي. 
كمــا أضعفــت ممارســات االحتــالل مــن االســتدامة الماليــة للحكومــة الفلســطينية؛ مــا حــد مــن قدرتهــا علــى توفيــر تمويــٍل 
كافٍ ألنشــطة البحــث والتطويــر، نتيجــة تراجــع األنشــطة اإلنتاجيــة وأزمــات المقاصــة المتالحقــة. ويضــاف إلــى ذلــك منــع 
االحتــالل للتواصــل مــا بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وســيطرته علــى المعابــر الدوليــة بيــن فلســطين والعالــم؛ مــا أّثــر 
ســلبًا فــي التواصــل مــا بيــن المؤسســات األكاديميــة والباحثيــن فــي فلســطين ونظرائهــم فــي المحيــط العربــي والعالــم. 
وهــذا يحــدّ، بــدروه، مــن فــرص اســتفادة الباحثيــن الفلســطينيين مــن تبــادل الخبــرات العلميــة والبحثيــة المحليــة والدوليــة.

• ــة 	 ــات المالي ــة المخصص ــل، وقل ــف التموي ــى ضع ــرًا إل ــات، نظ ــي الجامع ــي ف ــث العلم ــطة البح ــى أنش ــاق عل ــف اإلنف ضع
ــن  ــذ بعي ــع األخ ــر، م ــث والتطوي ــة البح ــل عملي ــي تموي ــاص ف ــاع الخ ــاب دور القط ــي، وغي ــث العلم ــم البح ــة لدع الحكومي
االعتبــار أن الجامعــات، أساســًا، تعانــي مــن أزمــات ماليــة؛ مــا ينعكــس ســلبًا علــى عــدم قــدرة الجامعــات علــى تحســين نظــام 
الحوافــز، وعــدم توفيــر البنيــة التحتيــة الالزمــة للبحــث العلمــي، والحــدّ مــن قدرتهــا علــى اســتقطاب خبــرات بحثيــة كفــؤة، 

أو رفــع قــدرات ومهــارات كادرهــا البحثــي.
وهــذا مــا أكدتــه دراســة مــرار )Morrar, 2018( فــي ضعــف انخــراط حملــة شــهادة الدكتــوراة فــي فلســطين فــي األنشــطة 
ــل  ــل الكافــي مــن الجامعــة، أو أي مــن مصــادر التموي ــر التموي ــز، وعــدم توف ــاب الحواف ــة فــي الجامعــات بســبب غي البحثي
األخــرى. ويظهــر هــذا االســتنتاج بشــكل جلــي فــي كليــات العلــوم االجتماعيــة واآلداب، التــي تتدنــى فيهــا إنتاجيــة البحــث 

والتطويــر مقارنــة بكليــات العلــوم والهندســة.
•  ضعــف العالقــة مــا بيــن الجامعــات والمؤسســات الصناعيــة واإلنتاجيــة فــي القطــاع الخــاص، بالتزامــن مــع غيــاب واضــح 	

للقطــاع الخــاص فــي دعــم وتمويــل البحــث والتطويــر. وهــذا بــدوره يــؤدي إلــى حرمــان الباحــث الجامعــي مــن الدعــم المــادي 
المجــدي مــن قبــل المؤسســات اإلنتاجيــة، واكتفائــه فقــط بالمخصصــات الضئيلــة للبحــث العلمــي فــي موازنــات الجامعــات.
ويعــزى ضعــف هــذه العالقــة، بشــكل رئيســي، إلــى عــدم المواءمــة بيــن مخرجــات البحــث العلمــي فــي الجامعــات ومتطلبــات 
القطــاع الخــاص واحتياجاتــه، وإلــى تواضــع القطــاع الصناعــي فــي فلســطين، وعــدم تخصيــص غالبيــة الشــركات الصناعيــة 

ميزانيــات خاصــة بالبحــث العلمــي واالبتــكار. 
•  إهمــال للــدور الطليعــي الــذي مــن الممكــن أن يؤديــه البحــث العلمــي فــي الجامعــات فــي عملية التنميــة، وهــذا يعكس ضعف 	

الترابــط مــا بيــن الخطــط البحثيــة فــي الجامعــات ومتطلبــات عمليــة التنميــة. ويعــزى ذلــك إلــى عــدم وجــود إســتراتيجية 
واضحــة لقطــاع البحــث العلمــي، مبينــة علــى األولويــات الوطنيــة، والخطــط اإلســتراتيجية والتنمويــة. 

• علــى الرغــم مــن الجهــود الكبيــرة التــي يقــوم بهــا الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، فــإن قطــاع البحــث العلمــي فيــه 	
يعانــي مــن نقــص فــي البيانــات فــي العديــد مــن المجــاالت الحيويــة. فإجــراء الدراســات التطبيقيــة التــي تخــدم االقتصــاد 
المحلــي يحتــاج إلــى مصــادر بيانــات دقيقــة وذات مصداقيــة، وهــو مــا ال يتوفــر خاصة في مجــال الطاقــة والبيئــة، وتكنولوجيا 

المعلومــات، والريــادة واالبتــكار. 
• غيــاب قوانيــن حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة؛ إذ إّن أحــد أســباب تدنــي اإلنتاجيــة البحثيــة فــي الجامعــات يعــود إلــى غيــاب 	

قوانيــن تحمــي اإلنتــاج البحثــي لألســاتذة والطلبــة فــي الجامعــات. إن عــدم وجــود إطــار مؤسســي متكامــل لحمايــة بــراءات 
االختــراع، وحقــوق الملكيــة الفكريــة، ال يســاعد علــى خلــق بيئــة محفــزة ومشــجعة للقطــاع الخــاص لالســتثمار فــي البحــث 
ــر  ــة، لممارســة أنشــطة البحــث والتطوي ــة العالمي ــة المباشــرة، والكــوادر البحثي ــر، وال يجــذب االســتثمارات األجنبي والتطوي
فــي فلســطين. كمــا ينظــر معظــم المطوريــن والمســتثمرين فــي االقتصــاد الرقمــي والريادييــن فــي فلســطين إلــى البيئــة 

القانونيــة باعتبارهــا عائقــًا رئيســيًا أمــام االبتــكار والبحــث والتطويــر 

3-3 اإلنفاق على البحث العلمي في فلسطين 

أشــارت الدالئــل فــي األقســام الســابقة إلــى تــوزع أنشــطة البحــث العلمــي مــا بيــن المؤسســات المختلفــة: الجامعــات، والمراكــز 
البحثيــة غيــر الحكوميــة، والمراكــز البحثيــة الحكوميــة، والشــركات البحثيــة فــي القطــاع الخــاص.

وفــي ظــل هــذا التنــوع وعــدم وضــوح حوكمــة قطــاع البحــث العلمــي، وعــدم القــدرة علــى حصــر المؤسســات بشــكل دقيــق، 
خاصــة فيمــا يتعلــق بأنشــطة البحــث والتطويــر التــي تقــوم بهــا بعــض المؤسســات اإلنتاجيــة فــي القطــاع الخــاص )غيــر المراكــز 
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ــى البحــث العلمــي لهــا. وهــذا، بــدوره،  ــر دقيــق لحجــم اإلنفــاق عل ــة الخاصــة(؛ فإنــه مــن الصعــب الحصــول علــى تقدي البحثي
ــد  ــة تحدي ــطين، لجه ــي فلس ــي ف ــث العلم ــم البح ــتهدف دع ــتراتيجيات تس ــم إس ــد رس ــرار عن ــب الق ــة صاح ــن مهم ــب م يُصعّ
المجــاالت ذات األولويــة لصانــع القــرار، وزيــادة المخصصــات الماليــة لدعــم البحــث العلمــي، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أن الدعــم 

الحكومــي للبحــث العلمــي يتســم بعــدم االســتدامة.

وهنــا، تكمــن أهميــة إجــراء مســح شــامل للمؤسســات العاملــة فــي البحــث والتطويــر فــي فلســطين، يرصــد كافــة المؤسســات 
ــة،  ــى البحــث العلمــي، ومخرجاتهــا البحثي ــة فــي هــذا القطــاع، مــن حيــث طبيعــة نشــاطها، ونوعهــا، وحجــم إنفاقهــا عل العامل
ــن  ــرار م ــع الق ــة صان ــهّل مهم ــرات يُس ــذه المؤش ــد ه ــإن رص ــك، ف ــن دون ش ــا. وم ــي تواجهه ــات الت ــرز التحدي ــى أب ــة إل إضاف
اســتقراء آفــاق البحــث العلمــي، ويوجــه الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز ودعــم البحــث العلمــي إلــى الوجهــة األمثــل؛ لتواكــب التقــدم 

التكنولوجــي والعلمــي، خاصــة أن آخــر مســح رســمي رصــد هــذه المؤشــرات يعــود إلــى العــام 2013.

قــام جهــاز اإلحصــاء بإجــراء مســح لجميــع المؤسســات العاملــة فــي مجــال البحــث والتطويــر فــي فلســطين فــي العــام 2013، 
التــي بلــغ عددهــا آنــذاك 142 مؤسســة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وأظهــر هــذا المســح أن إجمالــي اإلنفــاق علــى البحــث 
والتطويــر فــي فلســطين بلــغ 61.4 مليــون دوالر فــي العــام 2013، وهــو مــا يعــادل 90.4% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي 

ذلــك العــام. 

يقسّــم اإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر إلــى ثالثــة أقســام حســب القطاعــات، وهــي: القطــاع الحكومــي، وقطــاع المؤسســات غيــر 
الحكوميــة، وقطــاع التعليــم العالي. 

ــون دوالر(، وتوزعــت النســبة  ــي )بقيمــة 34.5 ملي ــى نســبة مــن اإلنفــاق بواقــع 56% مــن اإلجمال ــل القطــاع الحكومــي أعل احت
الباقيــة بالتســاوي تقريبــًا بيــن مؤسســات التعليــم العالــي، والمؤسســات غيــر الحكوميــة، بنســبة 22% لــكل منهمــا. كمــا توزعــت 
األبحــاث إلــى أربعــة أنــواع: األبحــاث التطبيقيــة، ودراســات واستشــارات، واألبحــاث األساســية، واألبحــاث التجريبيــة؛ حيــث حظيــت 

الدراســات واالستشــارات علــى الحصــة األكبــر مــن حيــث اإلنفــاق بنســبة %38.

يوضــح الجــدول 2 التوزيــع النســبي لمصــادر تمويــل جهــود البحــث والتطويــر، إلــى جانــب توزيــع اإلنفــاق علــى األبحــاث؛ حيــث 
ــات  ــن مؤسس ــل م ــبة التموي ــت نس ــا بلغ ــبة 26.9%، بينم ــارج بنس ــن الخ ــطين م ــي فلس ــث ف ــل للبح ــبة تموي ــى نس ــاءت أعل ج
التعليــم العالــي 4.1% فقــط. فــي المقابــل، فــإن أكثــر مــن نصــف اإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر )56.1%( يتــم فــي المؤسســات 
الحكوميــة، و 23% فقــط يتــم فــي مؤسســات التعليــم العالــي. وحصــدت األبحــاث فــي فلســطين خــالل نفــس العــام علــى عــدد 
مــن الجوائــز، منهــا 116 جائــزة محليــة، و72 جائــزة دوليــة، و9 بــراءات اختــراع )الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2014(. 

جدول 2: التوزيع النسبي لإلنفاق على البحث والتطوير في فلسطين 
حسب مصدر التمويل وجهة اإلنفاق في العام 2013

نسبة اإلنفاق %نسبة التمويل %مصادر التمويل

4.123.0مؤسسات التعليم العالي 
22.356.1المؤسسات الحكومية

المؤسســات غيــر الهادفــة إلــى 
الربــح

21.820.9

-3.7المؤسسات الخاصة 
-26.9تمويل مباشر من الخارج 

-18.7تمويل ذاتي 
-2.5أخرى 

100100المجموع
المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )2014(. مسح البحث والتطوير. رام اهلل-فلسطين.
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3-4 مخرجات البحث العلمي في فلسطين

قسّــم الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني األنشــطة البحثيــة إلــى أربعــة أنــواع: األبحــاث التطبيقيــة، ودراســات واستشــارات، 
واألبحــاث األساســية، واألبحــاث التجريبيــة. 

يعــرف البحــث األساســي بأنــه أي عمــل تجريبــي، أو نظــري، يتــم أساســًا للحصــول علــى معــارف جديــدة للقاعــدة الكامنــة المتعلقــة 
بالظواهــر والوقائــع الجديــرة بالمالحظــة، مــن دون أي تطبيــق أو اســتعمال خــاص. أمــا البحــث التطبيقــي فيعــرف بأنــه أعمــال 
أصليــة تتــم بهــدف الحصــول علــى معــارف جديــدة، ولكنهــا موجهــة نحــو مقصــد أو هــدف علمــي. وأمــا البحــث التجريبــي فيعــرف 
بأنــه عمــل منتظــم مســتقى مــن معــارف راهنــة مكتســبة مــن األبحــاث والخبــرات العمليــة، وموجهــة بهــدف إنتــاج مــواد جديــدة، 
كمنتجــات وأجهــزة جديــدة؛ بهــدف إرســاء عمليــات وأنظمــة وخدمــات جديــدة، أو لتحســين تلــك التــي ســبق إنتاجهــا، أو إرســاؤها 
تحســينًا جذريــًا. وأمــا الدراســات واالستشــارات فتعــرف بأنهــا عمليــة جمــع ومعالجــة، وتحليــل البيانــات الالزمــة؛ التخــاذ القــرارات، 
ورســم السياســات، ووضــع الخطــط، وغالبــًا مــا تكــون جــزءًا ال يتجــزأ مــن عمــل المؤسســة. يوضــح الجــدول 3 توزيــع األبحــاث 

بحســب نــوع البحــث )الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2014(.

حســب مســح البحــث والتطويــر للعــام 2013، بلــغ عــدد األبحــاث فــي فلســطين نحــو 4,205 بحثــًا، توزعــت حســب الجــدول 3 بيــن: 
األبحــاث األساســية )حوالــي 34% مــن اإلجمالــي(، تليهــا األبحــاث التطبيقيــة )حوالــي 31%(، ثــم الدراســات واالستشــارات )حوالــي 

27%(، وأخيــرًا، األبحــاث التجريبيــة، )حوالــي 8% مــن إجمالــي األبحــاث(.

جدول 3: التوزيع النسبي لألبحاث في فلسطين 
حسب نوع البحث في العام 2013

النسبةنوع البحث

26.7%الدراسات واالستشارات
34.4%األبحاث األساسية
30.6%األبحاث التطبيقية
8.3%األبحاث التجريبية

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )2014(. مسح البحث 
والتطوير. رام اهلل-فلسطين.

بالرجــوع إلــى البحــث الــذي أجــراه معهــد أريــج فــي العــام 2019، حــول التعليــم العالــي والبحــث فــي فلســطين، الــذي اســتند إلــى 
قاعــدة بيانــات »ســكوبس« )Scopus(، فيظهــر أن جــرى خــالل المــدة 1995-2018 نشــر 5,927 وثيقــًة، وتســجيل 56,058 حالــَة 
ــااًل  ــاالت )5,428 مق ــورة مق ــق المنش ــب الوثائ ــت أغل ــورة. وكان ــة منش ــكل وثيق ــاس ل ــط 9.46 اقتب ــًا؛ أي بمتوس توثيق/اقتباس
ــب )22(،  ــورًا(، والكت ــًا منش ــرات )723 بحث ــي: أوراق المؤتم ــى النحــو اآلت ــورة عل ــق المنش ــة الوثائ ــا توزعــت بقي ــورًا(، بينم منش
ــب )196(، والمحاضــرات )32(. أمــا بحســب مجــال النشــر، فقــد توزعــت هــذه الوثائــق خــالل  والمراجعــات )253(، وفصــول الكت
نفــس المــدة علــى النحــو اآلتــي: الطــب )1,479(، والهندســة )1,159(، والفيزيــاء )1,080(، والكيميــاء )932(، والعلــوم االجتماعيــة 

 .)ARIJ, 2019( )463( والرياضيــات ،)731(

بشــكل عــام، تقتصــر اإلحصائيــة الســابقة لمعهــد أريــج فقــط علــى األبحــاث العلميــة المحكمــة والمنشــورة باللغــة اإلنجليزية في 
قاعــدة بيانــات ســكوبس، التــي فــي الغالــب تصــدر عــن الباحثيــن فــي الجامعــات الفلســطينية، أو بعــض الباحثيــن المســتقلين 
أو العامليــن فــي بعــض المؤسســات غيــر األكاديميــة؛ أي إن إحصائيــة أريــج ال تشــمل أيــًا مــن أنشــطة البحــث العلمــي )دراســات، 
وأبحــاث، وتقاريــر ... إلــخ( غيــر المحكمــة، أو غيــر المبوبــة فــي قاعــدة بيانــات ســكوبس، الصــادرة عــن المراكــز البحثيــة المحليــة. 
ــا مراكــز األبحــاث التابعــة للقطــاع الخــاص، أو األنشــطة  ــي تقــوم به ــة الت ــة العظمــى مــن األنشــطة البحثي وال تشــمل الغالبي
البحثيــة التــي تقــوم بهــا بعــض الشــركات الخاصــة ألهــداف تطويــر منتجاتهــا. لهــذا، مــن الصعــب جــدًا حصــر كافــة األنشــطة 
ــآت  ــدد أواًل المنش ــامل، يح ــي ش ــح إحصائ ــى مس ــة إل ــي بحاج ــطين، وه ــي فلس ــة ف ــات البحثي ــن المؤسس ــادرة ع ــة الص البحثي

البحثيــة المســتقلة، أو المؤسســات غيــر البحثيــة، التــي تمــارس بعــض األنشــطة البحثيــة التــي تخدمهــا.



14

4- التحديات التي يواجها البحث العلمي في فلسطين

علــى الرغــم مــن الحاجــة الملحــة إلــى البحــث العلمــي فــي فلســطين، فــإن هــذا القطــاع ال يــزال يفتقــر إلــى الحوكمــة والتنظيــم 
المناســبَيْن، وإلــى وجــود سياســات وإســتراتيجيات واضحــة، إلــى جانــب تغييــب الــدور التنمــوي للبحــث العلمــي فــي السياســات 
واإلســتراتيجيات الوطنيــة، والخطــط التنمويــة؛ إذ ال توجــد إســتراتيجيات وخطــط عمــل مرحليــة واضحــة التنفيــذ إلســتراتيجيات 
الكثيــر مــن المؤسســات، تكــون أنشــطة البحــث العلمــي ضمــن أجندتهــا، إضافــة إلــى عــدم تحديــد األولويــات التــي يجــب أن توضــع 

فــي مقدمــة برامــج القطاعــات العلميــة المختلفــة. 

وكمحصلــة لذلــك، نجــد، مــن جانــب، عــدم انســجام مخرجــات البحــث العلمــي مــع االحتياجــات واألولويــات الوطنيــة، ومــن جانــب 
ــة عمــل  ــا، ال بــد مــن التطــرق إلــى نقطــة مهمــة، وهــي أن البحــث العلمــي حصيل ــاج البحثــي. وهن ــة فــي اإلنت آخــر، نجــد ضآل
مؤسســي، فــي بيئــة علميــة صحيحــة وحــرة، غيــر خاضعــة للتدخــالت السياســية، تشــمل الجامعــات، ومراكــز البحــث، والحكومــة، 
والقطــاع الخــاص، والجهة/الجهــات المشــرفة علــى البحــث العلمــي. بالتالــي، ال يمكــن إلقــاء اللــوم فقــط علــى الجامعــات ومراكــز 

 .)PALAST, 2007( البحــث العلمــي فــي ضآلــة اإلنتــاج البحثــي، والتشــتت فــي الجهــود البحثيــة

يعكــس عــدم انضــواء المؤسســات والمراكــز البحثيــة تحــت مظلــة موحدة، ومنســجمة، مدى تشــتت قطاع وأنشــطة البحــث العلمي 
فــي فلســطين، فضــاًل عــن أّن هــذا التفــكك يعيــق تطــور البحــث العلمــي، ونهوضــه، خاصــة فــي ظــل تضــارب الصالحيــات مــا 
بيــن الجهــات اإلشــرافية المختلفــة التــي تحوكــم أنشــطة البحــث العلمــي، ال ســيما فــي ظــل محدوديــة البنــى التحتيــة، والتحديــات 
االقتصاديــة الجمــة التــي تواجههــا المراكــز البحثيــة والجامعــات، ومــع تركــز بعــض األنشــطة البحثيــة فــي مجــاالت تخــدم أولويــات 

الجهــات الممولــة ال األولويــات الفلســطينية، دون النظــر إلــى حاجــة المجتمــع. 

يمكــن تلخيــص أهــم المعيقــات والتحديــات التــي تقــوّض مســيرة تطــور البحــث العلمــي فــي فلســطين وفقــًا لدراســات عــدة بمــا 
يأتــي )نعيــرات وعليــوي، 2021؛ أكاديميــة فلســطين للعلــوم والتكنولوجيــا، 2002؛ PALAST,2007؛ بلبــكاي، 2016(:

• ضعــف التمويــل، أو عــدم توفــره بالشــكل الكافــي، نتيجــة عــدم تخصيــص ميزانيــات كافيــة للبحــث العلمــي مــن قبــل 	
الحكومــة، والقطــاع الخــاص.

• ــام 	 ــة، واالنفصــال شــبه الت ــة واإلنتاجي ــة، والمؤسســات الصناعي ضعــف التنســيق مــا بيــن الجامعــات، والمراكــز البحثي
بيــن المراكــز البحثيــة والجامعــات مــن جهــة، والمؤسســات اإلنتاجيــة فــي المجتمــع مــن جهــة أخــرى.

• انعــدام الرؤيــة الواضحــة مــن قبــل مراكــز البحــث العلمــي، وعــدم قدرتهــا علــى بلــورة سياســة علميــة تلبــي احتياجــات 	
المجتمــع.

• األعباء المالية التي ترهق المؤسسات البحثية والجامعات الفلسطينية.	
• عدم وجود معايير واضحة لتقييم مخرجات البحث العلمي ونشرها.	
• ضعف البيئة المولدة لإلبداع والكفاءات، وندرة المتخصصين في مجال مراكز األبحاث والدراسات.	
• عدم اهتمام المجتمع المحلي بالمخرجات البحثية لمراكز األبحاث.	
• قلة مصادر المعلومات، وصعوبة الوصول إليها.	
• قلة التعاون والروابط مع مؤسسات البحث اإلقليمية والدولية.	
• ضعف البنية التحتية البحثية الحالية، التي ال تواكب متطلبات البحث العلمي.	
• عدم وجود حوافز مناسبة للباحثين.	
• غيــاب قوانيــن حقــوق الملكيــة الفكريــة، وضعــف إجــراءات متابعــة التحكيــم والنشــر، إلــى جانــب عــدم توافــر الدوريــات 	

العلميــة والمجــالت المتخصصــة.
• ضعف انفتاح المؤسسات البحثية على المؤسسات العالمية لدعم البحث العلمي.	

5- التوصيات

يعــدّ وجــود تنســيق مركــزي بيــن مختلــف مكونــات القطــاع )الحكوميــة، والعلميــة، واألهلية/االقتصاديــة( لرعايــة البحــث 
والتطويــر فــي فلســطين ضــرورة قصــوى. ولعــل الجهــة األمثــل للقيــام بهــذا الــدور الطليعــي هــي مجلــس البحــث العلمــي، مــن 
خــالل توســيع تمثيلــه ليضــم مختلــف الفاعليــن، وتحديــد نطــاق عملــه. بالتالــي، ال بــدّ مــن توفيــر الدعــم المــادي الكافــي لهــذا 
الكيــان، وتطويــر أدائــه، وتنظيــم هيكليتــه، بمــا يضمــن اســتقالليته اإلداريــة والماليــة؛ لكــي يتمكــن مــن اإلشــراف علــى دعــم 

البحــث العلمــي، وتطويــره، فــي الجامعــات، والمراكــز البحثيــة.
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ولعل من بين أبرز المهمات التي يجب أن تناط به ما يأتي:
• إصــالح وتنظيــم قطــاع البحــث العلمــي، مــن خــالل تجميــع مختلــف المراكــز البحثيــة العلميــة التــي تنتــج وتعمــل 	

بشــكل منتظــم )وعددهــا بالتأكيــد أكثــر مــن أربعــة مســجلة حاليــًا لــدى وزارة التعليــم العالــي(، وذلــك فــي إطــار 
تعليمــات تســجيل/ترخيص تجــذب تلــك المؤسســات المتخصصــة بالبحــث والنشــر العلمــي )والمســجلة حاليــًا ضمــن 
شــروط ومعاييــر مختلفــة(. إن مــن شــأن ذلــك التمييــز بينهــا وبيــن مؤسســات أخــرى تمــارس البحــث والنشــر بشــكل 
ــاًل مــن »قطــاع البحــث العلمــي« فــي مفهومــه القانونــي والمؤسســي المعتمــد  أو بآخــر، لكنهــا ليســت جــزءًا أصي

حاليــًا.
• مأسســة العالقــات بيــن القطاعــات الحكوميــة واألهليــة والجامعيــة؛ لتعزيــز التفاعــل والتنســيق والتخصــص 	

والتعــاون. 
• اإلسهام في تحديد أولويات البحث العلمي في ضوء تحديات الواقع على الساحة المحلية. 	

كذلك، يمكن النظر في المقترحات اآلتية:
يجــب أن تكــون مراكــز البحــث العلمــي، والجامعــات، محــور عمليــة التنميــة الشــاملة. وفــي ظــل التحديــات القائمــة، مــن الصعــب 

االرتقــاء بهــذا القطــاع مــن دون أخــذ إســتراتيجيات وسياســات فعالــة للنهــوض بهــذا القطــاع. 

وهنــا، تكمــن أهميــة حوكمــة قطــاع البحــث العلمــي فــي فلســطين، بــداًل مــن تشــتت وضيــاع البرامــج البحثيــة، وعــدم القــدرة 
علــى االســتفادة منهــا وتوظيفهــا داخــل المجتمــع بالشــكل األمثــل. لــذا، ال بــد مــن وضــع إســتراتيجيات لتطويــر العنصــر البشــري، 
ــي  ــي ف ــث العلم ــاع البح ــوض بقط ــا للنه ــن اتباعه ــن الممك ــي م ــات الت ــرز التوصي ــي أب ــا يأت ــي. وفيم ــاخ البحث ــي، والمن والمال

فلســطين:

• ــادة التعــاون والتنســيق مــا بيــن الجامعــات والمراكــز البحثيــة مــن جهــة، والقطــاع الخــاص مــن جهــة أخــرى؛ مــن أجــل 	 زي
تخفيــف الفجــوة مــا بيــن المخرجــات البحثيــة ومتطلبــات القطــاع الخــاص. وهــذا يتطلــب وجــود مراكــز استشــارية متخصصة، 

تقــوم بتوفيــق المصالــح مــا بيــن الجهتيــن.
• التنســيق بيــن الجامعــات والمراكــز البحثيــة؛ حتــى ال يتــم إهــدار الوقــت، والجهــد، واإلمكانــات، علــى أبحــاث متشــابهة، وكذلك 	

ــًا إلدارة أنشــطة البحــث العلمــي، إلــى جانــب عقــد  لتعظيــم االســتفادة مــن الخبــرات والقــدرات. وهــذا يتطلــب دورًا مركزي
لقــاءات مــا بيــن الباحثيــن واألكاديمييــن العامليــن فــي الجامعــات والمراكــز البحثيــة الفلســطينية، بهــدف مناقشــة القضايــا 

البحثيــة، واســتعراض االحتياجــات الملحــة للمؤسســات العلميــة البحثيــة الفلســطينية.
•  إيــالء خريجــي الجامعــات اهتمامــًا أكبــر، وتأهيلهــم، وتدريبهــم علــى مهــارات البحــث العلمــي، من خــالل عقــد دورات تدريبية 	

لخريجــي برامــج الدراســات العليــا حــول كيفيــة ممارســة البحــث العلمــي وفــق أخالقيــات البحــث العلمــي، وإبــراز التحديــات 
التــي تواجههــم عنــد القيــام بالبحــث العلمــي.

• بلــورة قائمــة وطنيــة تحتــوي علــى أولويــات البحــث فــي المجــاالت العلميــة المختلفــة: االقتصاديــة، والسياســية، واالجتماعية، 	
ــة ... إلخ.  والطبيعي

• إنشــاء صنــدوق وطنــي لتمويــل أنشــطة البحــث العلمــي، ورفــده بالمــوارد الماليــة مــن القطــاع الخــاص، والحكومــة، إلــى 	
جانــب إنشاء/تأســيس جهــة متخصصــة تعمــل علــى جلــب المنــح والهبــات مــن الخــارج، بغــرض دعــم البحــث العلمــي، بمــا 

يخــدم خطــط التنميــة الفلســطينية. 
• تفــاوض المؤسســات البحثيــة مــع الجهــات ذات الصلــة، فيمــا يتعلــق بمعالجــة األولويــات الوطنيــة، والمتطلبــات الرئيســية 	

لتطويــر قواعــد البحــث، ال ســيما البنيــة التحتيــة.
• االتفــاق علــى معاييــر محــددة لتقييــم األبحــاث العلمية وتحكيمهــا، أو إعطــاء معلومات استرشــادية بخصوص هــذا الموضوع؛ 	

ذلــك مــن أجــل تســهيل عمليــة الحكــم علــى جــودة البحــث، وأصالتــه، وتســريع نشــره، وعــدم جعــل عمليــة التقييــم مســألة 
فضفاضــة ونســبية تخضــع لنوعيــة المُحّكــم، وتوقعاتــه العلمية.

• وضع سياسات، وبرامج للحوافز، تشجع التعاون بين مؤسسات البحث والقطاع الخاص )عبر إعطاء إعفاءات ضريبة(.	
• زيــادة حصــة المراكــز البحثيــة والجامعــات مــن المخصصــات الحكوميــة؛ ذلــك للتخفيــف مــن األعبــاء الماليــة التــي ترهــق 	

ــطينية. ــات الفلس ــة والجامع ــات البحثي المؤسس
• تعزيــز التعــاون والروابــط مــع مؤسســات البحــث اإلقليميــة والدوليــة، عبــر تقديــم الدعــم للمؤسســات المحليــة العاملــة فــي 	

هــذا المجــال، كأكاديميــة فلســطين للعلــوم والتكنولوجيــا.
• معالجــة القصــور فــي البيئــة القانونيــة، وضعــف السياســات العامــة التــي مــن شــأنها تحفيــز المعرفــة والريــادة واالبتــكار 	

فــي المجتمــع؛ مــن أجــل خلــق البيئــة المالئمــة لالبتــكار فــي ظــل التحديــات الســـياســـــية واالقتصــــــادية الحاليــة، إضافــة 
إلــى إيجــاد حلــول مناســــبة لحالــة التشـــــتت والتشــــرذم فــي بيئــة االبتكار، وغيــاب روح التعــاون والتشـــــارك بين العناصـــــر 

الرئيســية فــي منظومــة االبتــكار واإلبــداع )الحكومــة واألوســاط األكاديميــة والبحثيــة والقطــاع الخــاص(.
• تطوير نظام الحوافز المعمول به في الجامعات، وكافة المؤسسات البحثية؛ من أجل زيادة اإلنتاج البحثي.	
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6- أسئلة للنقاش

مــا الــدور المطلــوب مــن مجلــس البحــث العلمــي فــي إعــادة تنظيــم القطــاع وحشــد المراكــز المتخصصة، بالتنســيق . 1
مــع الجهــات اإلشــرافية الوزاريــة األخرى؟

هــل مــن الضــروري وجــود جســم مركــزي يقــوم بــإدارة وتنظيــم أنشــطة البحــث العلمــي، ومــا مــدى نجاعــة ذلــك؟ . 2
وكيــف مــن الممكــن التحقــق مــن ذلــك؟ 

كيف يمكن تشجيع القطاع الخاص على القيام بدور أكبر في تمويل البحث والتطوير؟. 3
ما سبل تقوية التنسيق والتعاون ما بين الجهات اإلشرافية القائمة على البحث العلمي؟. 4
ما المقترحات واآلليات المالئمة لتمويل البحث العلمي؟. 5
كيف يتم تحديد وتنسيق األولويات البحثية لصانع القرار، والمجتمع المحلي؟. 6
ما المجاالت الحيوية التي يجب البحث فيها، وما أبرز المشاكل التي يجب التركيز عليها، وإيجاد حلول لها؟. 7
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