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مجتمع شومان للبحث العلمي واالبتكار
اللقاء الثاني
 27تشرين الثاني (نوفمبر) 2018
تــم اإلعــان عــن تأســيس مجتمــع شــومان للبحــث العلمــي واالبتــكار فــي  5تشــرين
الثانــي (نوفمبــر)  ،2017وذلــك إيمانــا مــن مؤسســة عبدالحميــد شــومان بأهميــة
النهــوض بالبحــث العلمــي وتعزيــز دوره كرافــد مــن روافــد التنميــة ودعامــة أساســية
لتطــور المجتمعــات .لذلــك ارتــأت المؤسســة توفيــر منصــة ممأسســة للتواصــل
والتشــبيك وتعظيــم اإلفــادة مــن الباحثيــن والمبتكريــن العــرب ممــن فــازوا بجوائــز
المؤسســة العلميــة ،أو اســتفادوا مــن صنــدوق دعــم البحــث العلمــي ،أو ســاهموا
فــي عضويــة الهيئــات العلميــة ،أو ســاهموا كمحكميــن ومقيميــن فــي برامــج
المؤسســة المختلفــة.

نظمــت المؤسســة هــذا العــام اللقــاء الثانــي ألعضــاء المجتمــع الــذي يأتــي كأحــد
األنشــطة الرئيســية التــي تــم االتفــاق علــى تنفيذهــا بشــكل ســنوي .ويهــدف
اللقــاء إلــى مناقشــة عــدد مــن القضايــا ذات األولويــة والمتعلقــة بتعظيــم دور
البحــث العلمــي فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي الوطــن العربــي ،مــن
ISBN 978-9957-19-071-2
رﻗﻢ اﻳﺪاع(2018/12/6336) :

خــال تســليط الضــوء علــى تجــارب عــدد مــن الفائزيــن بجائــزة عبــد الحميــد شــومان
للباحثيــن العــرب لــدورة  .2018-2017شــارك فــي اللقــاء الــذي عقــد فــي  27تشــرين
األول (نوفمبــر)  2018أكثــر مــن  120باحثــً ومشــاركًا مــن الوطــن العربــي ،بمــا فــي
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ذلــك الفائــزون وممثلــو الجوائــز العربيــة وعــدد مــن رؤســاء الجامعــات وعمــداء

فــي العالــم مــن تطــور متســارع فــي كل يــوم .فمــا هــي آليــات ربــط البحــث العلمــي

البحــث العلمــي والمهتمــون بالبحــث العلمــي واالبتــكار وطلبــة الجامعــات.

بالمجتمــع؟ ومــاذا علينــا أن نفعــل لربــط األكاديميــا والجامعــات مــع الصناعــة؟ ومــا

اشــتمل اللقــاء علــى جلســتين نقاشــيتين تحــدث فيهمــا عــدد مــن أعضــاء مجتمــع

هــي التحديــات التــي تواجــه هــذا الهــدف اليــوم ،وكيــف يمكننــا تخطيهــا؟ ومــا هــو

شــومان للبحــث العلمــي واالبتــكار .وتلخــص هــذه الورقــة أهــم المحــاور التــي تــم

الدعــم المســتمر الــذي يجــب أن يكــون مــن المجتمــع للبحــث العلمــي فــي المقابل؟

مناقشــتها خــال اللقــاء العلمــي إضافــة إلــى التوصيــات والمقترحــات الهادفــة إلــى
تعزيــز الربــط بيــن البحــث العلمــي واالبتــكار وحاجــة المجتمــع فــي الوطــن العربــي.

الجلسة النقاشية األولى:
مــن المعمــل إلــى المجتمــع – دور البحــث واالبتــكار فــي توطيــن الصناعــة فــي
الوطــن العربــي
المتحدثون:

بدايــة ،يجــب أن تكــون أكبــر أولوياتنــا التركيــز علــى إعطــاء األولويــة للبحــث العلمــي
التطبيقــي ( )Applied Researchكركيــزة أساســية لربــط البحــث العلمــي بالمجتمع،
وهــو بطبيعتــه نــوع البحــث العلمــي الموجــه للمجتمــع وحــل مشــاكله ،وأننــا
فــي الواقــع الــذي نعيشــه اليــوم ،ال نمتلــك تــرف البحــث العلمــي النظــري (Basic
 ،)Researchفالبحــث العلمــي التطبيقــي هــو التوظيــف األمثــل لطاقــات البحــث
العلمــي فــي وطننــا العربــي لتطويــر االقتصــاد ود ّر األمــوال علــى المجتمعــات
والجامعــات ومراكــز األبحــاث والباحثيــن أنفســهم .ومــن هــذا البــاب ،أيضــا ،يجــب

• أ .د .حســن محمــد ســعيد البــدوي – الفائــز فــي حقــل العلــوم الطبيــة والصحيــة

التركيــز علــى ربــط البحــث العلمــي التطبيقــي باالبتــكار بشــكل مباشــر ،مــن خــال

–الطــب الوقائــي.

تعزيــز مهــارات العامليــن فــي البحــث العلمــي فــي جامعاتنــا ومراكزنــا البحثيــة.

• أ .د .إبراهيــم محمــد الشــربيني – الفائــز فــي حقــل العلــوم الهندســية – تكنولوجيــا
النانــو وتطبيقاتها.

كبدايــة عمليــة للباحثيــن أنفســهم ،مــن الممكــن ربــط المشــاريع المطروحــة مــن

• أ .د .عبــد اهلل بــن محمــد العســيري – الفائــز فــي حقــل العلــوم األساســية – المــواد

قبلهــم بأهــداف التنميــة المســتدامة المقدمــة مــن األمــم المتحــدة كتحديــات

الوظيفيــة الذكيــة.

عالميــة تواجــه اإلنســانية ككل ،ومــن الممكــن دمــج أكثــر مــن حقــل مــن هــذه

رئيــس الجلســة :أ .د .شــريف صدقــي – الرئيــس التنفيــذي لمدينــة زويــل للعلــوم

األهــداف للوصــول لنتائــج لهــا عالقــة أكبــر بالمجتمــع .فعلــى الباحــث أن يبقــي

والتكنولوجيــا ،الفائــز بجائــزة عبــد الحميــد شــومان للباحثيــن العــرب فــي حقــل
العلــوم الهندســية – األنظمــة الذكيــة لــدورة العــام 2014

باســتمرار عينــه علــى المعمــل ،وعينــه األخــرى علــى الســوق ،وأن يتع ّلــم دراســة
الســوق ومعرفــة حاجتــه ،فاالبتــكار والريــادة معــا همــا المفتــاح إلطــاق الطاقــات
العربيــة .باإلضافــة إلــى أنــه علــى الباحــث المتمــرس أن يــدرس جيــدا تكتيــكات بــراءات

توصيات الجلسة:

االختــراع وتســجيلها ،ففــي النهايــة ،تســجيل بــراءات االختــراع هــو قــرار اقتصــادي،
فهــي مكلفــة بطبيعتهــا خاصــة إن تــم تســجيلها فــي الواليــات المتحــدة وكبــرى

ال يمكــن ألحــد اليــوم أن ينكــر أهميــة البحــث العلمــي فــي تطــور المجتمعــات

دول العالــم .باإلضافــة إلــى أنــه يجــب أن يكــون هنالــك جهــات مســؤولة عــن

وتقدمهــا ،بــل أنــه األداة التــي تدعــم و ُتســارع عجلــة الصناعــة واالقتصــاد ،لكــن

تســجيل بــراءات االختــراع العالميــة ،بــدال مــن التواصــل مــع مكاتــب المحامــاة فــي

الناظــر ال يــرى أن هــذا هــو الحــال فــي الوطــن العربــي ،إذ أن هنالــك شــرخا كبيــرا

أميــركا والتــي تكــون ،فــي العــادة ،مكلفــة جــدا.

بيــن البحــث العلمــي والصناعــة فــي مجتمعاتنــا ،والعمــل علــى هــذا الربــط يجــب أن
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يكــون نصــب أعيننــا وعلــى رأس أولوياتنــا ،إن كان ال بــد أن نكــون مواكبيــن لمــا يحصــل

العالــم اليــوم يعيــش فــي حــرب للبحــث عــن المواهــب ،فبعــض المواهــب فــي
العلــوم الحديثــة المختلفــة مطلوبــة بكثــرة حتــى فــي دول العالــم المتقــدم ،وهــذا
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مــا يجعلنــا فــي الوطــن العربــي اليــوم نعانــي مــن ظاهــرة هجــرة العقــول (Brain
 ،)Drainواليــوم إن لــم نتحــرك ســنعاني مــن هــذه الظاهــرة أكثــر مــن أي وقــت
مضــى .فــي الوطــن العربــي لدينــا مواهــب كبيــرة ،تحتــاج قــدرا كبيــرا مــن التوجيــه
والكثيــر مــن الدعــم .هــذا مــا ســيصب فــي أهــم ســمات البحــث العلمــي التطبيقــي
اليــوم ،وهــي المجموعــات البحثيــة التــي يكــون أفرادهــا متنوعــي التخصصــات
والخلفيــات ( ،)Multidisciplinary Research Groupsوذلــك لتنــوع العلــوم بشــكل
كبيــر ،وزيــادة دقتهــا ،فعنــد تشــكل هــذه المجموعــات البحثيــة ،تكــون مســاهمة
كل عالــم حينهــا مــن مجالــه أقــوى وأنفــع للمجموعــة ،وهكــذا يتحقــق اإلبــداع
بدمــج العلــوم والحقــول المختلفــة ،ومســاهمة كل فــرد فيهــا.
يمكننــا تلخيــص أهــم التحديــات التــي تواجــه البحــث العلمــي التطبيقــي
وربطــه بالصناعــة ،بمــا يلــي:
 ضعــف الوســط المحيــط بشــكل عــام فــي الوطــن العربــي المعنــي بالبحــثالعلمــي التطبيقــي واالبتــكار.
 -غياب الدعم المستمر والمستدام لنمذجة االختراعات وتطويرها.

تتعــدد المصــادر الممكنــة لدعــم للبحــث العلمــي ،ومــن الممكن االطــاع على
نمــوذج الســعودية كنمــوذج مطــروح مــن حيــث تعــدد الجهــات والطبقــات
التــي يســير الدعــم وفقهــا ،وهــي كالتالــي:

 غيــاب الثبــات فــي القــوى البشــرية المتميــزة ويعــزى ذلــك ألســباب كثيــرة أهمهــاهجــرة العقــول بشــكل مســتمر.

 -مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة ( ،)KACSTوهــي تدعــم الباحثيــن

 -غيــاب الدعــم والتغذيــة الراجعــة مــن الصناعــة نفســها للبحــث العلمــي

بأكثــر مــن مســار وبأنــواع مختلفــة بحســب درجــة الباحــث.

و مؤ سســا ته .

 -الشــركات الصناعيــة الكبــرى ودعمهــا المرتبــط بالجامعــات ،كشــركتي أرامكــو

 عــدم توافــر دراســات عميقــة وحقيقيــة لحاجــات الســوق فــي الوطــن العربــي ،مــايحــد مــن توجيــه البحــث العلمــي لمــا يحتاجــه المجتمــع.
 -الضعف الكبير في دعم وتوجيه براءات االختراع كما يجب.

وســابك.
 عمــادات البحــث العلمــي فــي الجامعــات ،وتعمــل ضمــن برامــج مختلفــة حســبدرجــات الباحثيــن.
 معاهــد البحــوث واالستشــارات فــي الجامعــات ،حيــث تطلــق برامــج ومشــاريعســنوية يمكــن للباحثيــن التقــدم إليهــا.

لنقــل التقنيــة ( ،)Technology Transferوهــي عمليــة نقــل التكنولوجيــا مــن
الجامعــات والمراكــز البحثيــة إلــى الســوق وتوظيفهــا هنــاك ،آثــار كبيــرة علــى
المجتمــع ،أهمهــا زيــادة جــودة الحيــاة ،ود ّر أمــوال ضخمــة علــى االقتصــاد ،وزيــادة
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 وزارة التعليــم ،وتطلــق قريبــا  24برنامجــا فــي مجملهــا لدعــم المشــاريعالبحثيــة والباحثيــن.

عــدد الوظائــف ،باإلضافــة إلــى إنشــاء أعمــال وشــركات وأســواق جديــدة ،لذلــك يجــب

يجــب البــدء بالتركيــز علــى ابتــكارات تعنــى مباشــرة بالوطــن العربــي ومشــاكله،

أن تكــون أكبــر أولوياتنــا الحاليــة فــي جامعاتنــا ومراكزنــا البحثيــة.

وليــس فقــط أن تكــون حلــوال عامــة لمشــاكل عالميــة تحتضنهــا الشــركات العابــرة
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ّ
للقــارات وتســوقها لمصلحتهــا وحســب .لذلــك ،فمــن المهــم جــدا البــدء بالتركيــز

توصيات الجلسة:

علــى بنــاء وســط محيــط ( )Ecosystemللبحــث العلمــي التطبيقــي واالبتــكار ،ووســط
محيــط آللياتــه ومراحلــه الدقيقــة .فمثــا ،تــم العمــل مــدة ســنتين بشــكل جــاد
وكبيــر فــي الجامعــة األميركيــة فــي القاهــرة لوضــع القوانيــن الالزمــة النطــاق
الشــركات مــن الجامعــة ( ،)Spin-off Companies Regulationsأمــا اليــوم ،فهــذه
القوانيــن جاهــزة لمــا يناســب الجامعــة وربمــا مــا يناســب مختلــف جامعــات الوطــن
ّ
والمســهل لهــذه الجزئيــة مــن
العربــي .فهنــا تــم خلــق الوســط المحيــط الــازم
مراحــل االبتــكار ،وهــذا مــا يجــب أن يكــون عليــه الحــال لكافــة المراحــل المهمــة

إذ ّ
أن التقــدم الكبيــر الــذي نعيشــه فــي تطــور عمليــات الحوســبة وســرعتها ،يفتــح
لنــا أبوابــا واســعة كل يــوم لتوظيــف هــذا التطــور فــي تحليــل البيانــات واســتغاللها،
والخــروج منهــا بتطبيقــات عمليــة فــي مختلــف نواحــي الحيــاة ،وربمــا مــن أكبرهــا
توظيفهــا فــي البنيــة التحتيــة والمــدن الذكيــة .فكبــرى دول العالــم اليــوم تهتــم

والدقيقــة األخــرى.

بهــذا الحقــل تحديــدا كونــه يعــود بمنافــع كبيــرة علــى الدولــة والمجتمــع ،أهمهــا

إن مــن أهــم مــا يمكــن أن تقــوم بــه مؤسســة عبــد الحميــد شــومان ،هــو أن تصنــع

توفيــر كميــات ضخمــة مــن المــوارد ،وتقديــم خدمــات أفضــل وأشــمل للمواطنيــن،

منصــة لخريجــي الجائــزة ،ولمجتمــع شــومان للبحــث العلمــي واالبتــكار ككل،

وزيــادة األمــن والشــعور باألمــان بيــن أفــراد المجتمــع .فكيــف يمكــن توظيــف هــذه

وتدعمهــم مــن خــال أن يعملــوا ضمــن مشــاريع علميــة مشــتركة فيمــا بينهــم،

التقنيــات فــي وطننــا العربــي؟ ومــا هــي التحديــات التــي تواجههــا وتحــد مــن

تكــون باســم الوطــن العربــي ككل وليــس دولــة محــددة .هــذا ســيخلق حالــة مــن

تقدمهــا؟

التشــاركية الخ ّلاقــة والمســارعة لإلنجــاز واالبتــكار ،وســيكون لــه أثــر كبيــر فــي نقــل
البحــث العلمــي للوصــول بــه إلــى المجتمــع .واألهــم دومــا ،أن تكــون لدينــا إرادة
حقيقيــة وكبيــرة لإلصــاح ،وأن نثــق ببعضنــا وبصناعاتنــا أكثــر ،وأن ندعــم بعضنــا
بعضــا كمجتمعــات ودول باســتمرار ،مــن خــال تهيئــة المنــاخ المالئــم لالبتــكار
واإلبــداع ،ومشــاركة الرؤيــا المســتقبلية الواحــدة لربــط البحــث العلمــي التطبيقــي

أهميــة المــدن الذكيــة تكمــن فــي كونهــا التوظيــف األمثــل للمعلومــات المتداخلــة
فيمــا بينهــا بشــكل كبيــر ،لتجعلنــا نفهــم ونتحكــم بشــكل أكبــر بكيفيــة الخــروج
بأكبــر فائــدة مــن مصادرنــا المحــدودة ،وهــذه بحــد ذاتهــا قــدرة كبيــرة تتســابق

ومخرجاتــه مــع المجتمــع.

عليهــا الــدول والمجتمعــات والمراكــز البحثيــة حــول العالــم.

الجلسة النقاشية الثانية:

إن مــن أهــم تقنيــات هــذا الحقــل هــي نمذجــة معلومــات المنشــآت (Building

البيانات الكبرى والبنية التحتية الذكية – الفرص والتحديات في العالم العربي

 ،)Information Modellingوهــي تصويــرات رقميــة للبنيــة الفيزيائيــة والوظيفيــة

المتحدثون:
• أ .د .محمــد محمــود مــرزوق – الفائــز فــي حقــل العلــوم الهندســية – البنيــة
التحتيــة الحضريــة.

للمنشــآت ،وهنالــك تطبيقــات عديــدة ومتنوعــة لتقنيــات نمذجــة معلومــات
المنشــآت ،منهــا:

• د .رائــد «محمــد تيســير» مســاعدة – الفائــز فــي حقــل االقتصاديــة واإلداريــة –

 -التخطيــط والتصميــم :وهــو التوظيــف مــن خــال برامــج المحــاكاة (Simulation

تكنولوجيــا النانــو وتطبيقاتهــا.

 )Softwareواختبــار المقترحــات مــن خاللهــا قبــل التنفيــذ.

• أ .د .عبــد اهلل بــن محمــد العســيري – الفائــز فــي حقــل العلــوم األساســية – المــواد
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يشــهد العالــم اليــوم تطــوّ رات كبيرة ومتســارعة فــي حقــول التكنولوجيــا والبيانات،

الوظيفيــة الذكيــة.
رئيس الجلسة :م .فوزي مسعد – نائب نقيب المهندسين األردنيين.

 التشــغيل والصيانــة :وهــي نمذجــة العمليــات بشــكل ثالثــي األبعــاد علــى ســبيلالمثــال ،لزيــادة الكفــاءة التنفيذيــة والتشــغيلية.
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 األمــان :مــن خــال المســح الثالثــي األبعــاد لمواقــع الحــوادث ،يتــم دراســة وإعــادةإنشــاء الحــوادث فــي الواقــع التخيلــي والتفاعلــي.
 زيــادة الوعــي :ويكــون مــن خــال إنتــاج وســائل توضيحيــة وتعليميــة وإرشــاديةإبداعيــة ثالثيــة األبعــاد مطبوعــة أو رقميــة تفاعليــة.

إن مــن المشــاكل التــي قــد نواجههــا فــي أنظمتنــا والتــي يجــب أن يكــون الباحثــون
علــى وعــي مســتمر بهــا هــو أن حجــم البيانــات يكبــر ويتضخــم باســتمرار مــع مــرور
الوقــت فــي عمــر المشــروع ،وهنــا علــى الباحــث أن يكــون متتبعــا للبيانــات وســيرها
وكيفيــة توظيفهــا فــي كل مرحلــة.
فــي هــذا الوقــت ،قــد تكــون دبــي هــي المدينــة األكثــر تقدمــا فــي وطننــا العربي في
توظيــف تقنيــات البنيــة الذكيــة المختلفــة ،وأهمهــا مؤخــرا فتــح البــاب أمــام تقنيــات
األمــوال المشــفرة علــى اإلنترنــت – تقنيــات سلســلة الثقــة ( ،)Blockchainوتقنيــات
المــدن الذكيــة المختلفــة ،وربمــا علــى المــدن العربيــة األخــرى أن تبــدأ بمواكبــة هــذا
التقــدم المتســارع كمدينــة دبــي ،حيــث أنهــا بــدأت بتوفيــر مالييــن الــدوالرات ســنويا
مــن مشــاريعها المختلفــة.

عامة من الحضور والجمهور:
توصيات ّ

ـدم المــدن الذكيــة فــي وطننــا العربي،
هنالــك العديــد مــن التحديــات التــي تواجــه تقـ ّ

 .1إنشــاء منصــة إلكترونيــة لربــط المعمــل بالمجتمــع ،والباحثيــن بالصناعــة ،بحيــث

منهــا تشــتت البيانــات ،حيــث أنهــا تأتــي مــن مصــادر عديــدة ومتنوعــة ومختلفــة فــي

تســتطيع الشــركات الكبــرى التــي تواجــه تحديــات متعلقــة بصناعاتهــا أن ترفــع

طبيعتهــا ،وهــو مــا يجعــل تجميعهــا والتعامــل معهــا صعبــا ،والمحافظــة علــى
ســرية وأمــن البيانــات والمعلومــات ،خصوصــا إن تعلقــت هــذه البيانــات بالحكومــة
وبمبــان أمنيــة وحكوميــة ،وتخزيــن الكميــات الهائلــة مــن البيانــات ،وكيفيــة التعامــل
معهــا ،باإلضافــة إلــى صعوبــة حيــازة البيانــات وتملكهــا .وأيضــا ،تحــدي قــوة البيانــات

التحديــات علــى هــذه المنصــة ،ويســتطيع الباحثــون الحقــا تقديــم حلــول لهــذه
المشــاكل والتحديــات ،وأن تكــون الحوافــز والجوائــز بدرجــات مختلفــة ومتنوعــة.
 .2تأســيس جائــزة خاصــة لدعــم العمــل المشــترك ،فتكــون الجائــزة للمجموعــات
البحثيــة التــي تلــم باحثيــن مــن خلفيــات وتخصصــات مختلفــة.

والثقــة فيهــا ،فتعــدد المصــادر يــؤدي إلــى اختــاف درجــات مصداقيتهــا .إال أنــه فــي
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مقابــل كل هــذه التحديــات الكبيــرة ،وتحديــدا فــي وطننــا العربــي ،مــا تــزال هــذه

 .3التركيــز علــى الباحثيــن الشــباب والطلبــة مــن خــال منتديــات خاصــة بهــم ،لغــرس

التطبيقــات تفتــح أمامنــا الكثيــر مــن الفــرص واألبــواب ،أهمهــا فــي التطبيقــات

روح االبتــكار وريــادة األعمــال ،ولربــط مخرجــات أبحاثهــم الحقــا بالقطــاع الصناعــي

الهائلــة للــذكاء االصطناعــي ،والبيانــات الضخمــة ( ،)Big Dataوالتطــورات الكبيــرة

وتلبيــة حاجــات المجتمــع.

فــي تناقــل األمــوال وسالســل الثقــة (.)Blockchain
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 .4النمــوذج األمثــل للعالقــة بيــن البحــث العلمــي والمجتمــع يجــب أن يكــون مــن
المجتمــع أوال ،ثــم إلــى المعمــل ،ثــم إلــى الصناعــة ،ثــم العــودة بالحلــول علــى
المجتمــع .فالمشــكلة يجــب أن تظهــر مــن المجتمــع ،ثــم يقــوم المعمــل بحلهــا
ونقلهــا إلــى الصناعــة ،ليعــود النفــع األكبــر علــى المجتمــع نفســه.
 .5تكثيــف نشــاطات االتصــال مــع الصناعــة مــن خــال التركيــز علــى عقــد ورشــات
عمــل مشــتركة مــع الباحثيــن وفقــا آلليــات مدروســة.
 .6هنالــك فجــوة رقميــة حقيقيــة تتشــكل بيــن المجتمــع العربــي والتطــور
التكنولوجــي الكبيــر ،ويمكــن التقليــل مــن هــذا الخطــر مــن خــال:
 تصميــم برامــج دراســات عليــا فــي جامعاتنــا العربيــة معنيــة بشــكل محــدد فــيمجــاالت البيانــات.
 تقديــم مقترحــات للهيئــات الحكوميــة كافــة المعنيــة باألبنيــة ،لتصميــم وبنــاءتشــريعات وحمــات توعيــة كاملــة معنيــة باألبنيــة الذكيــة ،وتكــون مفتوحــة
للجميــع ليحــق لهــم الحقــا الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة لهــا بــكل ســهولة
ويســر.

