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يقولون إن على العرب أن يشجعوا العلم والعلماء من أجل اللحاق باألمم األخرى التـي تقفـز                 
قفزات علمية واسعة، ومن أجل تقليص الهوة بيننا وبين الصهاينة الـذين يحققـون إنجـازات                

وهم يقترحون العديد من الوسائل واألساليب من بينهـا         . مختلف ميادين الحياة  علمية كبيرة في    
. ل في آخر المسـتجدات العلميـة      لتقاء العلماء والتداو  تمرات العلمية التي تشكل فرصة ال     المؤ

تشكل المؤتمرات محفزات نحو تحقيق المزيد من اإلنجازات العلمية، والنهـوض بالمسـتوى             
هذا صحيح من الناحية النظرية، لكن صـحته        . ت التي يعملون فيها   العلمي للباحثين والمؤسسا  

 .المؤكدة مرتبطة بعوامل أخرى مثل البيئة والتخطيط القائم على أسس علمية
، وأشـاهد   أشارك بين الحين واآلخر في مؤتمرات علمية وأقدم أبحاثا علمية في قضايا متعددة            

المشهد في هذه المؤتمرات متكـرر      . تلفازأحيانا افتتاح مؤتمرات علمية عربية على شاشات ال       
يتم افتتاح المؤتمر، كالعادة متأخرا عن الوقت المحدد في اإلعالنات؛ ثم تـأتي             . إلى حد كبير  

يعطى كل مشارك بورقة علمية حوالي ربع ساعة ليقدم بحثه،          . استراحة تليها جلسات المؤتمر   
ربما تأتي جلسـة    . ن في الجلسة  ويتم تخصيص حوالي نصف ساعة لمناقشة الباحثين المشاركي       

يتم عقد جلسة بعد الغداء، وقد يتلوها نقاش حول توصيات ال يأخذ بهـا              . أخرى، ليتلوها غداء  
.أحد  

جلسة االفتتاح هي األهم إذ يتم حشد حضور واسع ودعوة وسائل اإلعالم وأشخاص يطلقـون               
ه التي تزخر بالكثير مـن      كلمتيقوم مدير المؤسسة الداعية بإلقاء      . عليهم شخصيات أو قيادات   

 حول إنجازات مؤسسته، ويردد حبه للعلم والعلماء مركزا على سياسة مؤسسته التـي              المبالغة
يرحب بالحضور  . تعلم أن العلم هو مقياس التقدم اآلن في هذا العالم الذي ال مكان فيه للجاهل              
 .يزالكريم الذي لوال تشجيعه وحرصه لما حققت األمة كل هذا النهوض المتم

 أو  ا أو وزيـر   ديين الذي يمكن أن يكون قائـد حـزب        يتلو مدير المؤسسة أحد األشخاص القيا     
يقف هذا خطيبا هادرا متحمسا مشيدا بالخطوات الهائلة التـي          .  أو رجل دين سلطوي    امحافظ

 وباإلنجازات الحضارية العظيمة التي وضعت األمة       خطاها الشعب في مختلف ميادين الحياة،     
ات التي وجهها ضد التخلف وربما ضـد         وبالضرب ل التي يحسب لها حساب،    في مصاف الدو  

أن الدوار قد أصابك، وتبحث في      تشعر وهو يخطب    . مما أفقده توازنه وتركه يترنح    االحتالل  
إنه يذهب بعيدا في رسم الصورة      . خلدك عن هذه اإلنجازات علك تجد أثرا لها أو تعبيرا عنها          

يليه خطيب  . أوهامه باستطياب االسترخاء حتى التثاؤب    دغت  ، وترى جمهورا وقد تدغ    الوردية
آخر يثقف الجمهور حول التزامنا بالعلم وتقديرنا للعلماء وذلك انسجاما مع التعاليم السـماوية              

وتلمس من خالل حديثه أننا سنحشر يوم القيامة مع الصـديقين والشـهداء             . واألحاديث النبوية 
تراودك فكرة الصعود إلى المنصة أو الصراخ مـن         . لملعوربما األنبياء بسبب عشقنا الفياض ل     

 . رأفة بالمستمعينبعد لتطلب منه الكبح والفرملة
ـ   بالغات والتهويل، ويصنعون من الفأ     الخطباء ويسهبون في الم    يسرح ن الغـزال   ر جمال، وم

 بعدتعود إلى القاعة    . ينتهون، ويدعو مدير الحفل إلى استراحة شاي      . أرنبا، ومن الميت منارا   
لماذا ذهبـوا؟   . فتجد أن أغلب الحضور قد اختفوا وأن وسائل اإلعالم قد رحلت          نصف ساعة   

. غالبا لم يأت هؤالء لالستماع للعلماء وإنما للمتنفذين والمسؤولين الذين هم أصـحاب القـرار     
وماذا ينفعهم أستاذ جامعي ينتظر آخر الشهر من أجل االستمرار في العـيش، فـي حـين أن                  

 ول قد يأتي بالخير الوفير؟النفاق للمسؤ



الذين يجب أن يستمعوا للعلماء ويستمروا في الحضور وهم القادة والزعماء والوجهاء يفـرون          
البحث العلمي هو من أجل التخطيط      . نين للعلماء النجاح والتوفيق في مداوالتهم     ممن القاعة مت  

حث العلمـي هـو بـديل       الب. السليم، ومن أجل أن تستند القرارات على حقائق علمية وبينات         
االرتجال والفهلوة واالدعاء بالمعرفة، وهو السر الكبير الذي يقف وراء الرقـي بالمقـدرات              

إنه ليس بهدف التكـديس فـي الكتـب والـدوريات           . المادية لألمة في مختلف مجاالت الحياة     
اجـب  إنـه و . العلمية، وال بهدف الحصول على ترقية أكاديمية أو الحصول على مكافأة مادية         

 .ديني ووطني قبل أن يكون وسيلة لتحسين أوضاع شخصية
القادة ال يستمعون، وال أخالهم يطلعون على ما ينشر من األبحاث أو يتلقون موجزا عنها، وال                

أمـا وسـائل    . ن تصل إلى مسامعهم   تي يخرج بها األكاديميون والباحثو    أظن أن التوصيات ال   
تجلس مساء أمام الشاشة لتشـاهد      .  ذكر ما هو مفيد    اإلعالم التي احتشدت بداية فال تأتي على      

وفي اليوم التالي للمؤتمر، تقرأ في الصحف       نشرة األخبار فترى القائد يلقي خطابه غير البليغ؛         
والمجالت عن النشاط العلمي الذي حضره سيادة الرئيس أو من يمثله، وتجد إسـهابا حـول                

 .ا عن المحتوى العلمي للمؤتمرالكلمة السامية التي ألقاها، بينما ال تجد شيئ
البحث العلمـي لـيس     . أبو العريف العربي ال يحتاج إلى البحث العلمي ألنه يعرف كل شيء           

بهدف إفهام المسؤول ألنه يملك من العلم ما لم يملكه أحد من قبل، ولن يملكه أحد مـن بعـد،              
الذين ال  األميين  ة هؤالء   ونحن نقوم بالبحث العلمي فقط ألنه عبارة عن تقليعة عالمية ولمجارا          

فسـيرا  هذا ربمـا مـا يعطـي ت        .يرون في المسؤول إلها مطلعا على عالمي الغيب والشهادة        
 .لمية التي ينتجها البحاثة العرباجتماعيا لقلة األبحاث الع
 .هكذا سنبقى خلف األمم


