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 الملخص
تستعرض الورقة  دور الحاضنات التكنولوجية  في تحقيق اقتصاد المعرفة من خالل تحويل االفكار االبداعية 
الى ثروة، حيث  تعتبر الحاضنات التكنولوجية التابعة للجامعات ولمراكز األبحاث العلمية احدى أهم ادوات 

لما تقوم به من صناعة لرأس المال المعرفي الذي يعد اساس تحقيق ، ويرجع الفضل في ذلك التنمية المستدامة
الشركات الناشئة من الحاضنات الجامعية والقائمة على تطبيق نتائج ابحاثها،  ، ولما تقوم بهاقتصاد المعرفة

انتاجية يتم تحقيق اقتصاد المعرفة من خالل تحويل االفكار االبداعية واالبحاث التطبيقية الى مشاريع وبالتالي 
كاليابان والمانيا وبريطانيا مثال تقوم الجامعات بالمساهمة في حل  وصناعية ناجحة . في الدول الصناعية

المشاكل الفنية والتقنية التي تواجهها الشركات الصناعية من خالل تبني افكار ابداعية لحل مثل هذه المشاكل 
ركات الرائدة في عالم االتصاالت وتقنية المعلومات ولتطوير اساليب العمل واالنتاج واالداء. كثير من الش

ساهمت فيها الجامعات والمراكز البحثية من خالل تبني افكار ابداعية حولتها لمشاريع ريادية طورت مستوى 
 الخدمات وضاعفت جودة الصناعات وساهمت في تحقيق اقتصاد المعرفة.

 
هيكلة ثقافة المجتمع العربي وتحويله من مجتمع وا عادة  رفياإعادة بناء االقتصاد بناء معتدعو الورقة الى إعادة 

ريعي يعتمد على عائد النفط المباشر إلى ثقافة اقتصاد المعرفة الذي يوظف عائد النفط في تحويل االفكار 
االبداعية الى منتجات وخدمات وسلع )الثروة البديلة للنفط(، كما توصي الورقة باالستفادة من تجارب الجامعات 

ي الدول الصناعية في مجال الحاضنات والشروع في تأسيس وبناء عدد من الحاضنات النموذجية من خالل ف
التعاون مع المنظمات العربية واإلقليمية والدولية لالستخدام األمثل للكفاءات والقدرات العربية وتشجيع 

 .ابتكاراتهم
 

ن اقتصاد المعرفة تحتم على الحكومات العربية الظروف التنافسية الجديدة الناتجة عوتخلص الورقة الى أن 
وخاصة التي اقتصادها ريعيا أن تضع سياسات جديدة تشجع على بناء القدرات االبتكارية وتعزز االبتكار 
وتستحدث أدوات التنمية كالحاضنات وهيئات االبتكار الوطنية لربط الجامعات بالقطاع الصناعي وبمشاركة 

 ممثلين عن القطاع .
 الحاضنات التكنولوجية، اقتصاد المعرفة،  االقتصاد الريعي،  االفكار االبداعية، مراكز األبحاث العلمية الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة 
تتسم االقتصاديات العربية وخاصة الريعية بضعف االبتكار والذي يعد جوهر التنافسية في اآلونة االخيرة. 

على  انتاج وتسويق النفط والغاز اعتمد االقتصاد المعرفي عوائد التقليدي على  بينما اعتمد االقتصاد الريعيف
في االمثل االستثمار المركز في المعرفة. لم تستثمر دول االقتصاد الريعي عوائد النفط والخام االستثمار 

ولكن دول محدودة الموارد  المعرفة وتنويع مصادر االقتصاد  إلنتاجالموارد البشرية )راس المال المعرفي( 
دول االقتصاد أن افضل ما حققته الطبيعية أصبحت ذات اقتصاد متنوع ومنافس بفضل كوادرها البشرية . 

هو اعتقادها بأنها استوردت التكنولوجيا الحديثة  وساهمت في نقل التقنية والتي في الواقع تبقى عقيمة الريعي 
وحتى وان ساهمت بقدر في تسهيل عرفة ولحقوق الملكية الفكرية بدون اعادة انتاج واستخدام للحاجة للم

فال يؤدي الى انتاج الخدمات والتواصل القائم على التقنية الحديثة اال انها محاوالت استنساخ وليس بوادر انتاج 
 وال يجعل منه تنافسيا.  وال يحقق تنوع في االقتصادوتوطين المعرفة 

 
حيث ان هذا  ،عتبر احد سمات  االقتصاد التنافسي  الجديد القائم على المعرفةاالستثمار المركز في المعرفة ي

االقتصاد يقوم على الريادة في البحث العلمي الذي يحركه االبداع واالبتكار والذي توظف فيه المعرفة 
ركات ناشئة االستثمار في المعرفة والتكنولوجيا يؤدي الى انتاج وتوطين المعرفة والى توليد شوالتكنولوجيا. 

تشير كثير من التجارب االقتصادية الناجحة ان مخرجات اقتصاد المعرفة تسهم في تنمية االقتصاد الوطني.  
يتم من الجامعات ومن خالل مؤسسات ومراكز حاضنة قادرة على تحويل مخرجات البحوث إلى منتجات تتمثل 

 في سلع وخدمات  تسهم في تنويع مصادر االقتصاد الوطني.
 

كثير من الدول الصناعية المتقدمة اعتمدت على انتاج كفاءات علمية مختلفة قادرة بدورها على انتاج المعرفة 
واعتبرت االستثمار في التعليم وفي راس المال المعرفي نشاًط إنتاجي على المدى الطويل. دول مثل اليابان لم 

يعية ولم تكن التكنولوجيا التي تمثل العنصر الثاني يكن متوفر لديها احد عناصر االنتاج وهي المواد الخام الطب
في االنتاج متوفرة او متاحة بالشكل الذي يمكن استثماره في بناء اقتصاد تنافسي. كان اهم عنصر في االنتاج 
متوفرا وهو العنصر البشري ولكنه كان محتاجا الى بناء وتطوير من خالل االستثمار فيه معرفيا وهذا ما ميز 

 وجعل من اقتصادها معرفيا. اليابان 
 

ساهمت الحاضنات التكنولوجية  التابعة للجامعات ولمراكز األبحاث العلمية بدور رئيسي في تحقيق اقتصاد 
. فيتم تحقيق اقتصاد المعرفة من خالل تحويل االفكار المعرفة من خالل تحويل االفكار االبداعية الى ثروة

اريع انتاجية وصناعية ناجحة قادرة على المنافسة . الشراكة الحقيقية بين االبداعية واالبحاث التطبيقية الى مش
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الجامعات وبين القطاع الصناعي المتمثل في شركاته وادواته التمويلية والبحثية احدى أهم ادوات تحقيق التنمية 
ة في حل المشاكل المستدامة. في الدول الصناعية كاليابان والمانيا وبريطانيا مثال تقوم الجامعات بالمساهم

الفنية والتقنية التي تواجهها الشركات الصناعية من خالل تبني افكار ابداعية لحل مثل هذه المشاكل ولتطوير 
اساليب العمل واالنتاج واالداء. كثير من الشركات الرائدة في عالم االتصاالت وتقنية المعلومات ساهمت فيها 

افكار ابداعية حولتها لمشاريع ريادية طورت مستوى الخدمات  الجامعات والمراكز البحثية من خالل تبني
 وضاعفت جودة الصناعات وساهمت في تحقيق اقتصاد المعرفة.

 
تستعرض الورقة دور الحاضنات التكنولوجية  في تحقيق اقتصاد المعرفة من خالل تحويل االفكار االبداعية 

هيكلة ثقافة المجتمع العربي وتحويله  وا عادة اد بناء معرفياإعادة بناء االقتصوتدعو الورقة الى إعادة الى ثروة، 
من مجتمع ريعي يعتمد على عائد النفط المباشر إلى ثقافة اقتصاد المعرفة الذي يوظف عائد النفط في تحويل 
االفكار االبداعية الى منتجات وخدمات وسلع )الثروة البديلة للنفط(، كما توصي الورقة باالستفادة من تجارب 
الجامعات في الدول الصناعية في مجال الحاضنات والشروع في تأسيس وبناء عدد من الحاضنات النموذجية 
من خالل التعاون مع المنظمات العربية واإلقليمية والدولية لالستخدام األمثل للكفاءات والقدرات العربية وتشجيع 

 .ابتكاراتهم
 
الظروف التنافسية الجديدة الناتجة عن اقتصاد المعرفة تحتم على الحكومات العربية تخلص الورقة الى أن و 

وخاصة التي اقتصادها ريعيا أن تضع سياسات جديدة تشجع على بناء القدرات االبتكارية وتعزز االبتكار 
وبمشاركة  وتستحدث أدوات التنمية كالحاضنات وهيئات االبتكار الوطنية لربط الجامعات بالقطاع الصناعي

 ممثلين عن القطاع .
 

  ،تصنيفها و  أسباب نشأتهاالحاضنات: تعريفها، اهدافها 
أنها كيان مادي ذات الواح وجدران تحتوي بداخلها على مشاريع ومستثمرين على  ال يقتصر تعريف الحاضنة
داة أالخدمات ومصادر الدعم المتنوعة . فهي  تقدم مجموعة منالحاضنة منظومة وجهات دعم وارشاد، ولكن 

للتنمية االقتصادية تساعد على تسريع نجاح اصحاب االفكار الخالقة لخلق بيئة عمل استثمارية مناسبة 
لصغار المستثمرين والمبتكرين والمبدعين والمخترعين من خريجي الجامعات وال سيما من ذوي االختصاصات 

 .العلمية
تسطيع  تسهيل االعمال االدارية والمادية واالستشارية للمستثمرين لتأسيس شركات ناشئة اهداف الحاضناتمن 

االستثمار  استثمار االبتكار التكنولوجي في تغذية التجديد الصناعي المعرفي. ومن أبرز اهداف الحاضنات 
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همة في التنمية لمسافي االبحاث العلمية والتطبيقية من المراحل المبكرة وتحويلها لمنتجات وخدمات  ل
مساعدة خريجي التعليم العالي والموهوبين من و  االقتصادية وتنويع مصادر االقتصاد وتطوير صناعات جديدة

 قابل للتصدير والمنافسة. االستفادة من نتائج االبحاث وتحويلها الى منتج تجاري 
كأداة  وثانيا بأعضائها وكوادرهابيوت خبرة متميزة أوال كهو طبيعتها  اسباب انشاء الحاضناتإن من أهم 

وكما ورد في تعريفها كأداة لربط الجامعات بالقطاعات االخرى وخاصة الصناعية. وحيث انها اداة  ثالثاللتنمية و 
أداة تربط وتنسق الجدران ال تبني اقتصاد بدون فعبارة عن برامج وخدمات وليست ابنية وجدران . اعاله فهي 

 للتمويل والتسويق. ورجال اعمالالصناعية والخدمية شركات بين المؤسسات البحثية وال
بعض الدراسات ان ثلث المشاريع تفشل في البقاء بعد السنة الثالثة من عمرها  هاظهرتما  ومن االسباب األخرى 

اوضحت . و عند المشاريع المحتضنة %20-15تفشل بعد السنة السابعة وينخفض هذا الرقم من  %70و 
تتعرض للتوقف وكذلك في اوروبا من المشروعات الجديدة في الواليات المتحدة  %50ان  اخرى  دراسات

 48ومن اعوام من اقامتها.  5في عضون  %85 واالنهيار في خالل عامين من اقامتها وترتفع هذه النسبة الى
  (1)في حاضنة عينة من الشركات المحتضنة ذكروا ان الشركة لم يكن من الممكن ان تقوم لو لم تكن موجودة

حاضنة ويقع ثلثها في امريكا  3500وهذا ما عجل بظهور الحاضنات ويقدر عدد الحاضنات في العالم حوالي 
 في بقية دول العالم النامي )الصين والبرازيل تحظى بالنسبة الكبرى(  %40في اوروبا و %30الشمالية وحوالي 

احدى المحتضنة. ففي رفع نسب نجاح المشروعات اظهرت كفاءة ونجاح الحاضنات في  الدراسات الحديثةف
دولة  16التي اجراها قطاع االعمال والمقاوالت باالتحاد االوروبي ان تجربة  2008الدراسات التي نوقشت سنة 

اعوام من اقامتها، ولكن  3مضي اكثر من  تعمل بنجاح بعد المحتضنةمن الشركات  %90اوروبية ان  
  .  من الشركات المؤسسة بدأت اعمالها مع وجود حاضنات فقط %3 بينت أن دراسات اخرى 

الجامعية لما توفره العالقة بين الجامعة والحاضنة من مرونة في التكنولوجية ركزت الورقة على الحاضنات 
رعاية االبحاث وتطبيقها واالستفادة من براءات االختراع وتوفر المختبرات والبحاث من اصحاب المشاريع 
واعضاء هيئة التدريس، وكذلك الدور الذي لعبته الشركات الناشئة من الجامعات اليابانية في قطاعات صناعية 

و الصناعية أتلفة كالسيارات وااللكترونيات، ويصعب توفر مثل هذه المرونة في حاضنات االعمال التجارية مخ
  . (2)االخرى 

حاضنات ، الى حاضنات التكنولوجياعملها وتبعيتها  ةطبيعصنفت الحاضنات طبقا ل: تصنيف الحاضنات
 . الحاضنات الصناعيةو  االعمال
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التكنولوجية ليست جديدة وليست وليدة اليوم، حيث يعود تاريخ أولى حاضنات ان فكرة حاضنات االعمال 
. كما بدأت دول العالم ومنذ سنوات عدة باالتجاه نحو تحفيز الشباب والخريجين  1959األعمال إلى العام

ولوجية الجدد على بناء مؤسساتهم وشركاتهم الصغيرة الخاصة لغرض ترجمة افكارهم وخبراتهم وابداعاتهم التكن
في السوق مع خلق فرص عمل جديدة وفتح آفاق واسعة في التنمية  الى واقع ولكي تكون منتجا جديدا

التكنولوجية للبلد. هذا ما دفع كثيرا من دول المنطقة، مثل ايران وتركيا واالردن ومصر الى التوجه نحو انشاء 
يوي الستثمار طاقات الخريجين في كمشروع ح (Technology Incubator) حاضنات األعمال التكنولوجية

 .بناء مشاريع وشركات ناشئة صغيرة قد تكون بعد سنوات احد مرتكزات التنمية واالزدهار
 

 البداية والنقل -فكرة الحاضنات 

 دول متقدمة صناعيا

 سنة البداية مكان بداية انشاء الحاضنة 
 1959-1940 امريكا 
   

 دول أوروبا

  فرنسا
  بريطانيا
  المانيا
  وغيرها

   

 دول شرق اسيا
  اليابان

  كوريا الجنوبية
   

 دول نامية
 سنة 20طبقت منذ  الهند 
  تركيا 

 

 دول عربية

  
 (1995)أقدم التجارب العربية  مصر
  تونس
  البحرين
  عمان
  االردن

 

 الحاضنات(: بداية نشوء 1الشكل رقم )
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تساعد البحاث على االنتفاع بنتائج ابحاثهم التي ينفذونها  -والتي هي موضوع الورقة  -فحاضنات التكنولوجيا 
الى مرحلة التطبيق العملي بهدف االنتاج التجاري، كما تقدم الخدمات  تجريبيويطورونها  من مرحلة العمل ال

 وتوطين التكنولوجيا والمختبرات العلمية الالزمة لذلك. المتعلقة باالبتكار واالبداع من وسائل انتاج ونقل
 

التي تتميز عن بقية ( 2كما هي موضحة بالشكل رقم )حدائق العلوم والتي تعرف كذلك بالحدائق العلمية 
التصنيفات االخرى بأنها مصممة لتجميع اعمال التقنية العالية المتعلقة بالبحوث وهي على نقيض بقية 
 التصنيفات كالحدائق الصناعية التي ترتكز على التصنيع وحدائق االعمال التي ترتكز على االعمال االدارية. 

حديقة  140تركز أكثر في الدول المتقدمة صناعيا وتوجد حدائق العلوم ترتبط بمؤسسات التعليم العالي وت
ألف موظف في امريكا وكل وظيفة تولد في  300علمية في امريكا الشمالية ، وقد وظفت الحدائق العلمية 

وظيفة اضافية  فهي تساهم في االقتصاد. وتشير بعض الدراسات والتقارير أن اول حديقة في  2.57المتوسط 
ائل خمسينات القرن الماضي والتي تعرف )بوادي السيلكون(.أما حديقة مثلث البحوث تعد العالم كانت في او 

من اوائل الحدائق العلمية التي انشئت لوقف تسرب العقول من منطقة زراعية ريفية بأمريكا واصبحت من اكثر 
من اشهر الحدائق العلمية  مراكز التقنية العالمية المتقدمة في العالم كما تعد حديقة هسنشو العلمية في تايوان

 كما تتمتع حديقة كامبريدج في بريطانيا وحديقة تكنوبوليس لالبتكار في هولندا بشهرة واسعة. 
 

 )حدائق العلوم )الحدائق العلمية 
 الهدف  انتاج المعرفة من خالل تشجيع االبتكار والتحسين 

  الصناعيةاقامة شراكة المعرفة من خالل ربط الجامعات مع الشركات 
 تنمية وتطوير ونقل وتسويق التقنية المبنية على المعرفة 

 المهام   تقديم خدمات ومساعدات لمبتدئي الشركات الصغيرة من اصحاب االفكار من
 خريجي الجامعات والبحاث من القطاع الخاص

 توظيف التعليم والبحوث واالستثمار في انشاء صناعات معرفية جديدة 
  العقلتوظيف االفكار وقوة 

 ادارتها  تدار من قبل جامعة او منظمة غير ربحية تابعة للجامعة 
 ميزتها  تجمع بين ثالثة عناصر: الحكومة والجامعة والقطاع الخاص 

 مقترنة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي 
  تجمع في موقع واحد مركزا للتعاون والشراكة بين الجامعات والمراكز البحثية

 الحكومية الصناعية وشركات القطاع الخاصوالمؤسسات 
 (: حدائق العلوم2الشكل رقم )
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 دور الحاضنات التكنولوجية في تحقيق اقتصاد المعرفة من خالل تحويل االفكار االبداعية الى ثروة 
من كونها تعني بترجمة مخرجات البحث العلمي دور الحاضنات التكنولوجية في تحقيق اقتصاد المعرفة ينبع 

من خالل برامج االبتكار واالبداع وتطويرها تقنيا وتحويلها الى سلع وخدمات وتسويقها على شكل منتجات من 
 .وبالتالي تحويلها الى ثروة تسهم في االقتصاد الوطنيقبل الشركات الناشئة 

 
في توسيع تسهم  –كأداة ربط الجامعات والمؤسسات البحثية بالقطاعات الصناعية  - الحاضنات التكنولوجيةف

تسهم في تأسيس الشركات الناشئة من الجامعات التي تعرف بـ  استخدام البحوث الجامعية ألغراض تجارية، و 
University Startups ها خدمًة أسهمت أيضا في نقل وتوطين التكنولوجيا التطبيقية المستوردة واستخدام

ربط المؤسسات العلمية والبحثية بالقطاعات  في ااساسي ادور لبناء االقتصاد الوطني المتنوع.  فهي تلعب 
ه الخدمات للمبدعين من خريجي الجامعات بتطوير افكارهم من خالل يتوجتعمل على و ، الصناعية والخدمية

انتقال االفكار من معامل االبحاث الى السوق وليس انتقال المعدات أي  اجراء البحوث لتحويلها الى منتج 
  .واآلالت

 
لشركات في إنشاء وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتأسيس اأيضا  الحاضنات التكنولوجية كما تسهم

فالشركات الناشئة تحتاج الى جهات تدعمها وتحتضنها وتوفر اسس نشأتها واستمرارها وخاصة في الناشئة .  
في مساعدة  الباحثين والمبتكرين   الحاضنات التكنولوجيةيعول علي المراحل االولى من تأسيسها، وبالتالي 

 Pilot Projectوالتجريبي  Prototypeعلى تحويل االفكار الريادية واالنتقال بها من مرحلة التجريب المخبري 
يمكن للشركات الناشئة من الجامعات و  Small and Large Scale Projects . إلى مرحلة االنتاج

االستثمار في نتائج البحوث كما يمكن االستثمار في براءات االختراع التي تملكها الجامعات أو اعضاء هيئة 
 المعرفة ونقل التكنولوجيا لتوظيف ونشر المعرفة(. إلنتاجالتدريس بها )تطبيق نتائج البحوث 

 
وتعد الشركات الناشئة من الحاضنات الجامعية والقائمة على نتائج ابحاثها تعد من اكثر الوسائل اسهاما في 

ان الشركات   Blair and Hitchens, 1998نقل وتفعيل نتائج االبحاث في القطاع الصناعي . وقد اشار 
 .(3)ةات لها قدرة على ابتكار منتجات وخدمات اكثر تنافسية من نظيراتها من خارج الجامعالناشئة من الجامع

ومن األمثلة على الشركات الناجحة التي انتمت إلى هذا النوع من الحاضنات  وتخرجت منها هو شركة 
CEDAR  وتراوح معدل نموها  1992التي تعمل في مجال األبحاث الصيدالنية والتي دخلت الحاضنة سنة

موظفًا، وتتخصص  120، وبدأت الشركة أعمالها بخمسة موظفين يزيدون اآلن على %40-%30السنوي بين 
 .الشركة بتقديم خدمات الدراسات واألبحاث بمجاالت التقنيات الحيوية والصناعات الصيدالنية



النمو االقتصادي للدولة وتعزيز برامج التنمية املستدامة يفدور احلاضنات التكنولوجية   

 8الصفحة  الملتقى العربي حول: تعزيز دور الحاضنات الصناعية والتكنولوجية في التنمية الصناعية
 

ونظرا لدور هذه الحاضنات في تحقيق التنمية االقتصادية القائمة على المعرفة فتشير اإلحصائيات إلى وجود 
ويبلغ مجموع  حاضنة في الواليات المتحدة لوحدها 500الـ  يفوق حاضنة تكنولوجيا في العالم منها ما  1000

إن مثل هذه . لمشروعات صغيرة بأنواعها المختلفة أعمال حاضنة 3500اليوم  في العالم الحاضنات 
الحاضنات خرج شركات أمكنها االستثمار في نتائج البحوث كما أمكنها االستثمار في براءات االختراع التي 

 .من دواعي نجاح السياسات والبرامج الصناعية والتنمويةتملكها الجامعات وبالتالي اعتبرت الحاضنات 
 

 بناء معرفيا إعادة بناء االقتصاد 
هو االنتقال  من التركيز على اإلنتاج القائم على الموارد الطبيعية  إعادة بناء االقتصاد بناء معرفيانعني ب

لتوليد القيمة واستثمار المعرفة انتاج على القائم )واخص بالذكر هنا النفط والغاز( رأس المال و إلى التركيز 
طبقا لتجارب و  . خالل البحث و التطوير و توظيف العلوم و التكنلوجيامن والثروة المضافة لالقتصاد الوطني 

عوائد سوف يؤدي إلى نمو اقتصادي يفوق النموذج التنموي القديم القائم على العالم فإن هذا النموذج الجديد 
لوجي ضعف نموه وضعف المستوى التكنو إن االعتماد على االقتصاد الريعي القائم على عوائد النفط و  النفط. 

وضعف نموه أيضا. هما من أهم قضايا االقتصاد في كثير من الدول وخاصة العربية والتي أدت إلى ضعف 
التنوع االقتصادي وضعف التنافسية وزيادة التبعية وازدياد نسبة البطالة ، ومن هنا كان ال بد من وجود 

 العلمية وتحويلها القتصاد معرفيا. حاضنات األعمال، وباألخص الحاضنات التكنولوجية لالستثمار في البحوث
 

  إعادة بناء االقتصاد بناء معرفيامتطلبات:- 
وذلك من خالل نظام تعليمي كفء ومرن يغطي  للتعايش في عصر المعلومات لةمؤه موارد بشرية -

بأنماط متعددة متنوعة دون حواجز والدعم يوفر له فرص التأهيل وا عادة التأهيل  مراحل حياة الفرد كلها
 ال تمييز و ال عقبات مادية و غير ماديةو 

لتطوير العلوم والتكنلوجيا وتشريعات تدفع و تيسر وتكافئ لتشجع الشراكة بين القطاعات و سياسات  -
 اإلبداع وأهله.

عقلية جماعية العمل بو  مؤسسات توفر اإلمكانات والمحاضن للبحث العلمي والنشر المعرفي الواسع -
 تشجع التجديد و ترعى و تنمي طاقات الفرد، 

 االتصاالت ذات الكفاءة العاليةو تعتمد على توافر تكنولوجيات المعلومات بنية تحتية  خلق -
ت النظام التعليمي وعلى على مدخالالمالئمة للخصوصيات المحلية تطبيق معايير الجودة العالمية  -

 عملياته.
 .ويوضح كيفية استيعاب المعرفة هيكلية مقترحة إلعادة بناء اقتصاد الدولة بناء معرفيا( يوضح 3الشكل رقم )
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 الشراكة بين الصناعة والعلم( التعاون الصناعي االكاديمي( 
 تقوم فيه الشركات الصناعية بتخصيص الميزانيات وتوجيه البحوث في معامل الجامعة هذا النوع من التعاون 

هذا االستثمار ال االقتصادي المبني على التصنيع ال يتحقق اال باالستثمار في البحث العلمي . ان النمو حيث 
يمكن ان يتحقق بدون ارتباط استراتيجي بين التعليم العالي والقطاعين العام والخاص وبدون بناء شراكة حقيقية 
مع قطاع الصناعة. ان غياب وجود استراتيجيات وسياسات وطنية وضعف مساهمة القطاع الخاص وغياب 

ن كان وراء هجرة العقول ونزيف االدمغة التي تجمع بيئة محفزة للعلم والبحث العلمي وضعف االجور للباحثي
بين المعرفة والمهارة العلمية. اعتبر تقرير برنامج االمم المتحدة االنمائي ظاهرة هجرة العقول مساعدة معكوسة 
من البلدان الفقيرة الى البالد الغنية وتشكل ازمة حادة في التنمية في المنطقة العربية. هجرة العقول واستنزاف 

   .(4)االدمغة العربية تفقد المنطقة العربية مصدرا مهما من مصادر العلم والمعرفة والتكنولوجيا
 

في الدول الصناعية كاليابان والمانيا وبريطانيا مثال تقوم الجامعات بالمساهمة في حل المشاكل الفنية والتقنية 
لحل مثل هذه المشاكل ولتطوير اساليب العمل التي تواجهها الشركات الصناعية من خالل تبني افكار ابداعية 

واالنتاج واالداء. كثير من الشركات الرائدة في عالم االتصاالت وتقنية المعلومات ساهمت فيها الجامعات 
والمراكز البحثية من خالل تبني افكار ابداعية حولتها لمشاريع ريادية طورت مستوى الخدمات وضاعفت جودة 

 قيق اقتصاد المعرفة.الصناعات وساهمت في تح
 

عن مؤسسة االعمال العالمية المعروفة باسم "انسياد" باالشتراك  2014وقد تناول التقرير العام الصادر سنة 
من خالل مؤشر االبتكار العالمي عن وجود فجوة حادة  مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وجامعة كورنيل

في عملية االبتكار وفي محدودية قدرة البلدان العربية على انتاج المعرفة واستخدامها ونشرها في المنطقة 
من خالل قياس العالقة بين نصيب الفرد من الدخل الوطني  2013اكد تقرير البنك الدولي  كما   العربية.

الجاهزية القتصاد المعرفة التي يبينها مؤشر اقتصاد المعرفة. ويتجلى هذا االرتباط بين المعرفة االجمالي وبين 
والتنمية بوضوح في مجموعة الدول االوروبية والواليات المتحدة االمريكية وسنغافورة مثال، وهي ذات مستوى 

  .الر امريكيالف دو  52مرتفع من الدخل والجاهزية حيث تجاوز دخل الفرد السنوي حوالي 
 

، ويبين الجدول الشكل  الصناعية ان انشطة البحث والتطوير واالبتكارات هي محركات للنمو الداخلي للمنشآت
 2014-2012للسنوات  للدول العربية ( تطور مؤشرات االبتكار العالمي4رقم )
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 2014-2012للسنوات للدول العربية تطور مؤشرات االبتكار العالمي  :(4الشكل رقم )
 

بما يدعو للقلق حجم الفجوة المعرفية في و تظهر مؤشرات االبتكار العالمي والتي تشير ضمنيا الى المعرفة 
المنطقة العربية وفي ليبيا على وجه الخصوص التي غير موجودة اصال على قائمة المؤشرات. ويمكن توظيف 

 موارد المالية وخاصة في الدول النفطية ومنها ليبيا لتنفيذ مبادرات للبناء والمعرفي واالبتكار.ال

اما فيما يخص تسجيل براءات اختراع كتحصيل لبعض اعمال البحث العلمي والتي تعتبر معيارا مناسبا لقياس 
الجديدة فتشير البيانات كما هي مدى مشاركة العلماء والبحاث المختصين في مجال المبتكرات التكنولوجية 

بلدان  بإنتاج( ان عدد براءات االختراع المسجلة للدول العربية ضئيلة جدا مقارنة 1موضحة بالجدول رقم )
وحتى عام  1963اخرى ماعدا السعودية التي تخطت تركيا واليابان والفلبين بمجموع البراءات منذ العام 

براءة تمثل  1821دولة عربية خالل هذه الفترة والتي عددها  18ي ، ولكن مجموع البراءات المسجلة ف2013
 خالل نفس الفترة. 1892مجتمعة اقل من البراءات المسجلة لدولة ماليزيا والتي عددها 

، كما يتضح من الجدول ضعف مخرجات البحث والتطوير وبالتالي افتقار تطبيق االبتكارات في مشاريع التنمية
وجود نقص كبير في عدم جاهزية النشء الحالي للولوج لمجتمع المعرفة وعليه المشار اليها سلفا تظهر التقارير 

ضعف وفي عاجلة لمعالجة جوانب القصور في التعليم  ةالبد من تبني وتنفيذ سياسات واستراتيجيات تنموي
 .االرتباط بين الجامعات وقطاع الصناعة والقطاعين العام والخاص

 

 Cornell INSEAD & WIPO 2014المصدر:
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 الدول

 الختراعبراءات ا

 (2013)لسنة 
 براءات االختراع

 (2013 الى 1963 من)للسنوات 

  4      0      ليبيا

 22 0 سوريا

 10 0 العراق

 14 0 الجزائر

 7 0 السودان

 3 0 اليمن

  3      0      موريتانيا

 78 1 المغرب

 8 2 البحرين

 18 3 عمان

 37 4 تونس

 36 6 االردن

 101 7 لبنان

 18 7 قطر

 120 18 االمارات

 509 27 الفلبين

 212 34 مصر

 417 74 تركيا

 815 65 اليونان

 272 84 الكويت

 1892 214 ماليزيا

 858 237 السعودية

 19513 1221 فنلندا

 118443 14548 جمهورية كوريا

 375692 15498 المانيا

 1821 403  مجموع الدول العربية

 U.S. Patent Trademark Office 2014 المصدر:
 

 عدد براءات االختراع المسجلة للدول العربية (:1الجدول رقم )
 

التعاون والشراكة والتكامل بين اقتصاد معرفي ال يقف فقط عند تحقيق المعرفة لتحقيق متطلبات انتاج إن 
البحث العلمي والصرف عليه تعزيز الوزارات والقطاعات المختلفة بل يتعداه الى تطوير مناهج واساليب التعليم و 

المعرفة مصدر متجدد يتراكم باالستخدام والتوظيف واالبتكار، اما واداراك أن  وتوجيهه لخدمة االقتصاد الوطني
 .(5)يكما اشير اليه في برنامج االمم المتحدة االنمائ المصادر الطبيعية فهي محدودة تنضب باالستخدام
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  إعادة هيكلة ثقافة المجتمع العربي وتحويله لمجتمع معرفي 
تدعو الورقة الى إعادة هيكلة ثقافة المجتمع العربي وتحويله من مجتمع ريعي يعتمد على عائد النفط المباشر 

ات وسلع إلى ثقافة اقتصاد المعرفة الذي يوظف عائد النفط في تحويل االفكار االبداعية الى منتجات وخدم
من عائدات ليبيا من النقد األجنبي  %94ففي مجتمع كالمجتمع الليبي يشكل النفط نحو  وة البديلة للنفط(.)الثر 

ويعتبر انعدام االستثمار في تطوير قدرات القطاع الصناعي في مجال اإلبداع والعلوم والتكنولوجيا من 
الخبرات الفنية والتكنولوجية  ويرجع ذلك الى إلى نقص فيالمعوقات االساسية لتنمية القطاع الصناعي. 

واإلبداعية وعدم وجود دور لمؤسسات البحث العلمي في تطوير قطاع الصناعات التحويلية أو في خلق 
صناعات معرفية جديدة والى قلة الدعم الحكومي لمؤسسات البحث والتطوير وكذلك قلة وفر الكوادر البشرية 

 المؤهلة.
العنصر  تأهيلالقلق حول استمرار السياسات غير القادرة على احداث تغيير في  المبينة سلفا المؤشرات وتثير 

 -وبالتالي :وتحويله الى قوة منتجة للمعرفة قادرة على توطينها  البشري وخاصة في سن الشباب
االقتصاد الريعي لم يكن بيئة حاضنة )بيئة تمكينية( عن استثمار رأس المال البشري العربي قادر على  -

 إلقامةفرص تهيئة الشباب العربي هذه البيئة تنجز ، ولم ج في انتاج ونقل وتوطين المعرفة مااالند
مجتمع واقتصادات المعرفة بل ادت الى تضخم البطالة وتضخم القطاع العام وضعف القطاع الخاص 

ة. هذه وعدم القدرة على وضع برنامج لربط البحث العلمي بعمليات التنمية المؤدي الى اقتصاد المعرف
البيئة كانت كابحة ولم تكن داعمة لبناء رأس المال المعرفي للتفاعل مع مقتضيات بناء مجتمع المعرفة 

 من خالل قدرة الشباب على البحث العلمي واالبتكار والتجديد
البد من ادراك دور الجامعة وعالقاتها بالمؤسسات الصناعية والمراكز البحثية في اجراء البحوث وانتاج  -

رفة لقيام مجمعات صناعية قائمة على المعرفة وسواء انشئت هذه المجمعات في رحاب واشراف المع
الجامعات ام خارجها.  ان االرتباط والتقارب بين الشركات الصناعية ومؤسسات التعليم والبحوث 

 . كفاءتهوالمؤسسات المالية يشجع على االبتكار ويزيد من 
وشراؤه . وعلى عكس بقية المنتجات المادية فهي ال تنقص أو منتجا يمكن بيعه اصبحت المعرفة أن  -

تفنى باالستخدام بل تتعاظم وتتطور وتتضاعف قيمتها. المعرفة تنتج وال تخلق من عدم ويمكن أن 
 تستنسخ وتتحول الى منتج معرفي اخر.

ها في نمو العامل الرئيسي للنمو االقتصادي فهي محرك نقل التكنولوجيا وعنصر نجاح هي المعرفة أن -
اقتصاد الدول التي تسعى الى بناء اقتصاد معرفي. خلصت الدراسة اال انه ال يمكن ان يتم نقل فاعل 

 للتكنولوجيا بدون معرفة
 أن التعليم العالي يعد مؤسسة تنموية رئيسية في بناء اقتصاد المعرفة  -
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  .شار للمعرفةان الشراكة بين الصناعة والعلم تؤدي الى تكوين مجموعات ابتكارية وانت -
ان يشعر المواطن العربي بوجود فجوة معرفية وتنموية كبيرة بين المنطقة العربية وبين العالم المتقدم  -

 .من حوله وبالتالي ضرورة تجسير الفجوة المعرفية والتنموية
 

الناشئة من الجامعات المعرفة واقامة الحاضنات ومن هذا المنطلق بنت اليابان نهضتها الصناعية على 
تمثل المشروعات الصغيرة ، و المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتكامل لتحقيق مشروعات عمالقةلتأسيس 

من اليد العاملة، وشكلت المشروعات الصغيرة  %70من عدد المشروعات وتشغل  %99.7والمتوسطة 
 -والمتوسطة قاعدة عريضة للتنمية االقتصادية حيث:

 البطالة انخفضت نسبة -
 زاد االنتاج وتعدد وتنوع مصادره -
 تحققت مشاركة ومساهمة االفراد واالقاليم المختلفة في الناتج المحلي االجمالي -
 تحويل البحوث إلى التطبيق العملي )اإلنتاج(تحولت الى اقتصاد المعرفة من خالل  -

عن هذه الشراكة بين العلم مؤسسات مسؤولة  وكان ذلك من خالل سياسات وبرامج وضعتها اليابان وانشاء
 واإلنتاج، ومنها:

( ووكالة MITIالجامعات الحكومية والخاصة. والمؤسسات الحكومية مثل وزارة الصناعة والتجارة الدولية ) -
(. باإلضافة إلى MONBUSHOواتحاد وزارات التربية والعلوم والرياضة والثقافة ) STAالعلوم والتكنولوجيا 

. وكذلك مراكز JSPSالعلوم   التعاونية الحكومية مثل المؤسسة اليابانية لتشجيعمراكز ومعاهد البحوث 
 Sumitomo Industrial Corp (Ministry ofومعاهد البحوث الخاصة مثل مؤسسة سوميتومو الصناعية 
Economy, Trade, and Industry, Japan, 2003 وتضم الجامعات اليابانية المئات من مراكز .)

من هذه المراكز مهمتها البحث في المشكالت التي  امركز  56اونية، وفي جامعتي طوكيو وتوهوكو البحوث التع
 تواجه الصناعة اليابانية، وطرح األفكار التي تقوي العالقة بين الصناعة والجامعات.

في  كما أن هناك ثالثة أنواع من التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في اليابان والمؤسسات اإلنتاجية
 المجاالت البحثية، وهي:

( بين الجامعة والقطاع الخاص ونتيجة لهذا النوع من التعاون تم Joint research( إقامة بحوث مشتركة )1
 م(.1994طلب براءة اختراع في سنة واحدة ) 326تقديم 

مويل منه. ( إنجاز بحوث مدفوعة األجر، إذ تقوم الجامعة بإجراء البحوث لمصلحة القطاع اإلنتاجي وبت2
 عقدًا لمشاريع بحثية. 2586م 1994ونتيجة لهذا النوع من التعاون فقد وقعت في العام 
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 والتوصيات خالصةال 
  أية هيئة ذات طابع تكنولوجي أو  حاضنات يرتبط وجودها بوجود جامعة هيتكنولوجية الالحاضنات

 حاضنات تهتم بالمشروعات ذات الصبغة التكنولوجية.وبالتالي هي 
دور رئيسي في اقتصاد المعرفة بفضل مساهمتها في تحويل االفكار  الحاضنات التكنولوجيةتلعب  •

واالبحاث التطبيقية الى مشاريع انتاجية وصناعية ناجحة وتجارب الدول الصناعية المتقدمة كاليابان 
 احد االمثلة والتجارب الناجحة.

باستخدام ث الجامعية ألغراض تجارية في توسيع استخدام البحو  تالحاضنات التكنولوجية أسهم -
التطور التكنولوجي الجديد وربط المؤسسات المختصة بالقطاعات الصناعية والتجارية في الدول 

 الصناعية المتقدمة.
التقارير الدولية ومؤشرات المعرفة واالبتكار وضحت عمق الفجوة للحاق بمصاف الدول الصناعية  -

يعتمد على وجود مؤسسات تعليمية وبحثية ومراكز ريادة المتقدمة لتحقيق االقتصاد المعرفي الذي 
 .وحاضنات وبفضلها طورت دول متقدمة صناعيا أوضاعها االقتصادية

صدر متجدد يتراكم باالستخدام والتوظيف واالبتكار، اما المصادر الطبيعية المعرفة ميجب اداراك أن  -
 .فهي محدودة تنضب باالستخدام

لالنتقال من اقتصاد قائم على  االقتصادنقلة نوعية في بنية  بإحداثتبني سياسات وطنية كفيلة ضرورة  -
الريع واالنشطة االقتصادية التقليدية منخفضة القيمة المضافة الى بنية تنموية جديدة تنطلق من 

 اقتصادات المعرفة
توظيف المعرفة في بناء اقتصاد الدولة يحتاج الى التكامل بين جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع  -

نموه لتحقيق التنمية االجتماعية، ويحتاج الى استثمار عوائد النفط من أجل تنوع االقتصاد وزيادة 
لتحيق مجتمع المعرفة وابراز دور الجامعة في حل قضايا التنمية االقتصادية واالجتماعية بالشكل 

 العلمي.
التطبيقية لتعزيز أداء القطاع  االبحاثاستثمار و ضرورة البدء بإنشاء الحاضنة في إطار أكاديمي  -

  .الصناعي
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