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علماؤنا ثروة علمية تنزف في ظل حاضر بائس 

د. آمنة محمود أبو حطب  د. فادي محمد الدحدوح 
أستاذة وباحثة في التاريخ الفلسطيني  خبير في البحث العلمي والدراسات العليا 

إن اJـــديـــث عـــن الـــعـــرب, يـــعـــنـــي اJـــديـــث عـــن أمـــة حـــيـــة, عـــبـــر الـــتـــاريـــخ, وإن كـــانـــت تـــعـــرضـــت لـــهـــزائـــم 
وانــتــكــاســات, ومــرّت ف حــقــب مــظــلــمــة. إH أنــهــا كــمــا ا^م ا^خــرى, كــانــت تــنــهــض بــي اJــي واâخــر 
وتـــنـــفـــض عـــن نـــفـــســـهـــا غـــبـــار ا~حـــبـــاط, وتـــعـــود لـــتـــأخـــذ دورهـــا بـــي ا^م ا^خـــرى اêـــاورة. إلـــى أن جـــاء 
ا~ســnم فــشــكّــل éــوHً نــوعــيًــا وكــمــيًــا ف شــؤون اJــيــاة كــافــة, وف اêــاHت ا^دبــيــة والــعــلــمــيــة والــفــلــكــيــة 

والطبية... الخ.  

ه"ناك إق"رار م"ن ع"لماء ال"غرب ب"أن ب"عض ال"علوم ال"طبية م"ا ك"ان"ت ل"تكون ل"وI دور ال"عرب ف"ي ت"طوي"ره"ا واm"اف"ظة ع"ليها. 

إذ ت"قول ا;س"تشرق"ة اA;"ان"ية (زي"كري"د ه"ون"كه) ف"ي ك"تاب"ها ش"مس ال"عرب تس"طع ع"لى ال"غرب: "ف"رع اê"راح"ة ي"دي"ن 

ل"لعرب ب"تقدم"ه وص"عوده ا;"فاج"ئ م"ن م"رت"بة ا;"هن اi"قيرة ال"دن"سة ال"تي ت"كاد ت"كون ä"نزل"ة م"هنة اR"êدي"ن واê"زاري"ن 

إل"ى ال"قمة ال"تي ع"رف"ها ع"لى أي"دي ال"عرب، ف"إل"ى ال"عرب وح"ده"م ي"عود ف"ضل رف"ع ه"ذا ال"فن ال"عظيم إل"ى ا;س"توى ال"ذي 

يستحقه، وإليهم وحدهم يرجع فضل بقاء هذا العلم".  

 Iخ""رى ليس""ت أق""ل ش""أنً""ا وAف""ي أوج ح""ضارت""هم، ف""إن ال""علوم ا ،Vإذا ك""ان ه""ذا ح""ال ال""طب ع""ند ال""عرب وا;س""لم

مس"توى م"ن ح"يث اçب"داع وال"تميز وال"تطور، وح"ال"يًا، م"ن اê"دي"ر اIل"تفات إل"ى أن ل"علمائ"نا أدوار ب"ارزة وواض"حة ف"ي 

اi"ضارة ال"غرب"ية، إI أن ه"ؤIء ال"علماء ه"م أدم"غة م"هاج"رة í"مل ال"هوي"ة ال"علمية ال"غرب"ية؛ Aن ال"هوي"ة ت"عود إل"ى ت"لك 

ال"بيئة ال"تي اح"تضنتهم ورع"تهم ووف"رت ج"ميع ع"وام"ل وم"حفزات اçب"داع وال"تميز، ف"ي ح"V أن م"جتمعات"هم اAص"لية 

أخ"ذت دور ال"قوى ال"طاردة ا;"نفرة ال"تي ج"علتهم يس"تقرون ف"ي ال"غرب وI ي"فيدون م"واط"نهم اAص"لية بش"يء، س"وى 

اiنV إلى طفولتهم ا;عذبة والبائسة!  

م"ن ه"نا ت"برز أه"مية دور ال"علماء ال"عرب ف"ي ب"ناء ا†"تمعات ال"عرب"ية، وم"دى ح"اج"ة اAم"ة ال"عرب"ية I س"يما ف"ي ظ"ل 

اAزم""ات وال""كوارث ا;""تصاع""دة ف""ي ع""ا;""نا اi""ال""ي، وI ش""ك أن م""سؤول""يتهم ك""بيرة ع""ظيمة ت""تنام""ى م""ع ال""تطورات 

ا;"تصاع"دة ال"تي تشه"ده"ا اAم"ة ال"عرب"ية، وه"ذه م"سؤول"ية ال"علماء وال"تي ه"ي ام"تداد ;"سؤول"ية اAن"بياء، ف"دور ال"علماء 

ي"تمثل ف"ي ا;"واق"ف وا;"راك"ز واAح"داث؛ ف"هم ث"روة ع"لمية ت"نبع ن"وراً وم"نارة ل"لوص"ول إل"ى أم"ة رائ"دة خ"ال"دة ت"ضئ 

معارف الكون سعادة، وإشراقات ترتوي منه اiضارات ا≥تلفة. 
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وم"ن ه"نا ن"قول أن ع"لماءن"ا ه"م الس"راج ا;"نير. وه"م ب"حق ∆"وذج ح"ي ل"تواص"ل اAج"يال ال"علمية؛ ه"م رص"يد أم"ننا 

ال"قوم"ي ال"ذى ي"جب أن نح"رص ع"ليه ج"ميعاً؛ ل"ذا I ب"د م"ن ال"تصدي ب"كل س"رع"ة وح"سم i"ل م"شاك"لهم ج"ذري"اً م"ن 

خ"Rل م"راج"عة اس"ترات"يجية ش"ام"لة؛ ك"ما ن"أم"ل أن ت"كون ه"ناك آذان ص"اغ"ية وع"يون م"بصرة م"ن ك"اف"ة أجه"زة ال"دول"ة 

ا;"عنية ل"لحفاظ ع"لى م"ا ت"بقى م"ن رص"يد ش"باب ع"لمائ"نا م"عاف م"ن ك"ل أن"واع اçح"باط واIغ"تراب ق"بل أن ن"فقد 

البقية الباقية منهم على أرض الواقع وفى هذا خسارة فادحة لRمة العربية واçسRمية و;ستقبل أجيالها. 

إن ال"عقول ا;"بدع"ة ف"ي أم"تنا ال"عرب"ية واçس"Rم"ية ال"يوم ت"عان"ى ك"ثيراً، وت"تأل"م ط"وي"Rً بس"بب ض"عف م"ناخ اçب"داع ف"ي 

دول ال"عال"م ال"عرب"ي واçس"Rم"يّ، وع"دم ت"وفّ"ر م"ناخ اi"رّيّ"ة ال"ذي ي"حفّز ع"لى ال"عطاء وال"تّفكير واåç"از، ف"ا;"فكّرون 

ي"عان"ون ك"ثيراً م"ن ال"قيود ال"تي ت"فرض ع"ليهم، ك"ما ي"عان"ون م"ن ال"قوان"V ال"تي ت"كبح ج"ماح ط"موح"هم وإب"داع"ات"هم، 

ب"اçض"اف"ة ل"لبطال"ة وع"دم اIه"تمام وال"تهميش وس"حاب"ة م"ظلمة م"ن ال"فساد ال"كبير؛ ي"لخصها ال"شاع"ر ل"بيد اب"ن اAع"وص 

حV قال قد�اً: 

واOاء فوق ظهورها محمول  كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ

إن ن"درة وج"ود م"راك"ز مجهّ"زة ل"لبحث ال"عِلمي، ف"ضRً ع"ن ع"دم وص"ول ا†"تمع ال"عرب"ي إل"ى م"رح"لة ال"رّب"ط ب"V ال"نشاط 

ال"عِلمي وال"تكنول"وج"ي، واح"تياج"ات ا†"تمع وع"دم وج"ود اس"ترات"يجيات أو س"ياس"ات واض"حة ومح"دّدة ل"دى مُ"عظم 

ال"دول ال"عرب"ية ف"ي م"جال ال"بحث ال"عِلمي، إض"اف"ة إل"ى ض"عف ا≥"صّصات ا;"ال"ية ا;"رص"ودة ف"ي مُ"وازن"ات م"عظم ال"دول 

ال"عرب"ية، ك"ما أن ظ"اه"رة هج"رة ال"عقول ال"عرب"ية ا;"تصاع"دة وا;"شاك"ل ال"داخ"لية ال"باه"ظة ل"ها ع"دّة آث"ار س"لبية ع"لى واق"ع 

ال"تنمية ف"ي ال"وط"ن ال"عرب"ي، وI ت"قتصر ه"ذه اøث"ار ع"لى واق"ع ومس"تقبل ال"تنمية اIق"تصادي"ة واIج"تماع"ية ال"عرب"ية 

فحس"ب ول"كنها Ñ"تد إل"ى ال"تعليم ف"ي ال"وط"ن ال"عرب"ي وإم"كان"يات ت"وظ"يف مخ"رج"ات"ه ف"ي ب"ناء وت"طوي"ر ق"اع"دة ع"رب"ية، 

ف"ال"قيادة ال"عرب"ية م"طال"بة أك"ثر م"ن أي وق"ت م"ضى أن ت"ضع اس"ترات"يجية ت"نموي"ة ش"ام"لة ل"Rس"تفادة م"ن ال"عقول ال"عرب"ية 

ا;"فكرة وال"علماء واIح"تفاظ ب"هم وت"سخير ك"اف"ة اçم"كان"يات وال"قوى ال"Rزم"ة ل"لحفاظ ع"لى ه"ذه ال"ثروة البش"ري"ة 

العظيمة. 

I ي"نكر ص"ناع ال"قرار وا;"فكرون ف"ي ك"اف"ة ال"تقاري"ر ال"دول"ية واm"لية وال"دراس"ات اi"دي"ثة، أن خ"سارة ال"قدرات البش"ريّ"ة 

ا;"تخصّصة ت"فقد اAم"ة ال"عرب"ية واçس"Rم"ية م"ورداً ح"يوي"اً وأس"اس"ياً ف"ي م"يدان ت"كوي"ن ال"قاع"دة ال"علمية ل"لبحث ال"علمي 

وص"ناع"ة ا;"عرف"ة وم"واك"بة ال"تقنيات اi"دي"ثة، وع"Rج ا;"شكRت ا;"تعددة ال"تي تس"توط"ن ال"وط"ن ال"عرب"ي، وت"بدّد ا;"وارد 

ا;"ال"ية ال"عرب"ية الضخ"مة، ال"تي أُن"فقت ف"ي ت"عليم ه"ذه ا;"هارات البش"ريّ"ة وت"دري"بها، وال"تي í"صل ع"ليها ال"بلدان ال"غرب"ية 
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ب"أدن"ى ال"تكال"يف. ف"في وق"ت ي"هاج"ر ف"يه أو يُ"ضطر أو يُ"جبر ع"لى الهج"رة م"ئات اIøف م"ن ال"كفاءات ال"عرب"ية إل"ى 

الوIيات ا;تحدة وكندا وأوروبا الغربية، تدفع البلدان العربية أمواIً طائلة IستجRب خِبرات دولية! 

ويKبقى الKسؤال ا\سKتراتKيجي ع"لى ط"اول"ة ص"ان"عي ال"قرار ف"ي أم"تنا: إل"ى م"تى ث"روات اAم"ة ب"عيدة ع"ن ال"توظ"يف 

ل"صال"ح أب"نائ"ها؟ وم"تى س"نرى ا{"طط ال"تنفيذي"ة Iس"تعادة ت"لك ال"عقول ال"تي هجّ"رن"اه"ا قس"ريً"ا..! ؛ ل"تأخ"ذ دوره"ا ف"ي 

ن"هضة اAم"ة وإع"ادة وض"عها ع"لى خ"ري"طة ال"عال"م ال"علمية واIق"تصادي"ة وم"ن ث"م ع"لى ا{"ري"طة الس"ياس"ية ال"تي ت"عني أن 

 يحسب لها ألف حساب بV أÕ ا;عمورة قاطبة؟!
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