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IÓ°üdGh ,äÉLQO º∏©dG GƒJhCG øjòdGh GƒæeBG øjòdG ™aôj …òdG ˆ óª◊G

¤EG ó¡ŸG øe ôªà°ùŸG º∏©àdÉH ÉfôeCG  …ò`̀dG ËôµdG Éæ«Ñf  ≈∏Y ΩÓ°ùdGh

;ó`©Hh .óë∏dG

¬«a Ö©∏J …òdG á«JÉeƒ∏©ŸG ™ªà› »`a Oƒ≤Y IóY òæe ¢û«©j ⁄É©dG ¿EÉa

,åjó◊G êÉàfE’G á«∏ªY »`a ÈcC’G QhódG ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ

∫ƒ– á«fÉ°ùfE’G áaô©ŸG ∞YÉ°†J ™eh .áaô©ŸG ∞«ãc êÉàfEG ¬fCÉH º°ùàj …òdGh

OÉ°üàb’G Gòg »`ah ,á«ª∏©dG áaô©ŸG ≈∏Y óªà©j OÉ°üàbG ¤EG »ŸÉ©dG OÉ°üàb’G

áaô©ŸG √òg ìÉàØeh ,áaÉ°†ŸG áª«≤dG øe ÈcC’G Aõ÷G áaô©ŸG ≥≤– »`aô©ŸG

Qƒ£àH ±ô©J Qƒ£àdG øe á∏MôÃ ¿B’G ô‰ øëæa .É«LƒdƒæµàdGh ´GóHE’G ƒg

Ωƒ¡ØŸÉH á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©dG øe áYƒª› ™e πeÉ©àdG ºàj ’ å«M »æ≤àdG º∏©dG

…òdG »Lƒ`dƒæµàdG ≥«Ñ£àdG ∫É`› »`a É¡©e πeÉ©àdG ºàj É‰EGh ,Ωƒ∏©∏d Ëó≤dG

ÚH kÓ«Ä°V »æeõdG ¥QÉØdG π©éjh ,á«°SÉ°SC’G Ωƒ∏©dG πc äGõéæe ™e πYÉØàj

.É¡≤«Ñ£Jh É¡æY IódƒàŸG áaô©ŸG

,∫hódG ™«ª÷ kÉjó– πµ°ûJ …OÉ°üàb’G Ò«¨àdG É¡H çóëj »àdG áYô°ùdG ¿EG

ôjƒ£J ‘ É«LƒdƒæµàdGh º∏©∏d ºXÉ©àŸG QhódG ¤EG áaÉ°VEG ,É¡æe áeó≤àŸG ≈àM

…òdG áaô©ŸG ô°üY ⁄É©dG ∫ƒNO ™e á«ªgCG QhódG Gòg OGOõjh .äÉ©ªàéŸG

¬«a âbÉ°Vh ,äÉ«LƒdƒæµàdGh ±QÉ©ŸG ¬«a äRôHh äÉ«Lƒdƒjój’G ¬«a â¡àfG

.™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y É¡d »∏©ØdG ≥«Ñ£àdGh á`«ª∏©dG áaô©ŸG Qƒ¡X ÚH áaÉ°ùŸG

»ŸÉ©dG äÉ`eƒ∏©ŸG ™`ªà› ¿EG πH ,ó`◊G Gò`g ó`æY Qƒ`£àdG á``∏`éY ∞bƒàJ ⁄h

»æ©j ’ …òdGh ,áaô©ŸG ™ªà› ¤EG - Å£ÑH ¿Éc ¿EGh - äÉÑãH ∫ƒëàj òNCG
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º`dÉ©dG »`a ¿hÒãµdG ø`¶j Éªc á``eó`≤àŸG äÉ``eƒ``∏``©``ŸG É`«LƒdƒæµJ §≤a

ÉgôaGƒJ  øe  óH  ’ Iô`«`ãc á`«°SÉ°SCG  äÉ`eƒ`≤eh äÉ`eó≤e ¬d ¿EG  πH ,»Hô`©dG

.áaô©ŸG ™ªà› áeÉbE’

¬JÉ«æ≤J ≥Ñ£Jh á«JÉeƒ∏©ŸG ô°üY »`a IÎa òæe ¢û«©J áµ∏ªŸG âfÉc ÉŸh

ó°ûæJ ¿CG »©«Ñ£dG øe ¬fEÉa ,áØ∏àîŸG É¡›GôHh É¡JÉYhô°ûe ‘ ¬JÉ«dBÉH òNCÉJh

ÖYƒà°ùf ¿CG Éæe ∂dP Ö∏£àjh .áaô©ŸG ™ªà› äÉeƒ≤e RÉ‚EG  ¤EG ™∏£àdG

¿ƒª°†ŸG  kGó«L ∑Qó`̀f ¿CGh , k’hCG  »ŸÉ©dG  OÉ°üàbÓd  Iójó÷G äÉ¡LƒàdG

Éæ«∏Y Ú©àj Éªc ,ÉædƒM ⁄É©dG »`a çó– »àdG á©jô°ùdG ä’ƒëà∏d »≤«≤◊G

»àdG  äÉjóëàdG ≈∏Y ±ƒbƒdGh á«é«JGÎ°S’G OÉ°üàb’G ÉjÉ°†b  ¢ü«î°ûJ

¬Ñ∏£àJ ÉÃh äGóéà°ùŸG ÖcGƒj ÉÃ √ôjƒ£Jh √ƒ‰ πFÉ°Sh øY åëÑdGh ,¬¡HÉŒ

á`bóH §£îf ¿CG øµÁ ÉgóæYh .áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ≥«≤ëàd πÑ≤à°ùŸG äÉ«£©e

¿ƒµà°S »àdGh - áaô©ŸG êÉ`àfEG á`«∏ªY ¬«a ¿ƒ`µJ …òdG áaô©ŸG ™`ªà› á`eÉbE’

π¨°ûdG  »g - áeó≤àŸG äÉ©ªàéŸGh áØ∏îàŸG äÉ©ªàéŸG ÚH π°UÉØdG QÉ«©ŸG

á«æ©ŸG á«aÉ≤ãdGh ájôµØdGh á«ª∏©dG äÉ°ù°SDƒŸG ™«ª÷h ÚdhDƒ°ùª∏d πZÉ°ûdG

á°†¡ædG ƒëf  - ˆG ¿PEÉ`̀H - á≤aƒŸG ¬JÒ°ùe ‘ Éæ©ªà›  π«µ°ûJ IOÉYEÉH

.AÉªædGh Ωó≤àdGh á«ª∏©dG

»`a áªgÉ°ùŸG ≈∏Y õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG á©eÉL â°UôM . . ∫ÉéŸG Gòg »`ah

äGQÉ°ûà°S’Gh çƒëÑdG ó¡©e óYCG ¿CG ¿Éµa ,ÉfOÓH »`a áaô©ŸG ™ªà› AÉæH

¿É«Ñd á«ª∏©dG äÉ°SGQódG øe á∏°ù∏°S á©eÉ÷G »`a »eÓYE’G êÉàfE’G õcôe ºK

âLGQ »àdG áKóëà°ùŸG äÉ«dB’Gh Iójó÷G º«gÉØª∏d áë«ë°üdG ä’ƒdóŸG

kÉjOÉg kÓ«dOh Éæd  kÉfƒY ¿ƒµàd ,áŸƒ©dG IôgÉX É¡JRôaCGh  IÒNC’G áfhB’G »`a

ح
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áeÉbE’ Oƒ°ûæŸG ∫ƒëàdG ≥«≤ëàd IÒ°üH ≈∏Y §«£îàdG »`a ¬H ó°TÎ°ùf

.ÉfOÓH »`a »HôY äÉeƒ∏©e ™ªà›

õ«ªàdG ÖfGƒL ¤EG IójóL áaÉ°VEG Èà©J záaô©ŸG ™ªà› ƒëf{ á∏°ù∏°S ¿EG

É¡fCG Éªc ,õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG á©eÉL »`a »ª∏©dG åëÑdG É¡H º°ùàj »àdG IOó©àŸG

,™ªàéª∏d á«fB’G äÉÑ∏£àŸG ™e É¡HhÉŒh á©eÉ÷G √òg πYÉØJ ≈∏Y »M π«dO

øe âëÑ°UCG »àdG á«ª∏©dG áaÉ≤ãdG ô°ûf »`a  É¡æe kGójóL kÉeÉ¡°SEG  πã“h

.áaô©ŸG ô°üY äGQhô°V

Éæ©ªà›h ÉfOÓÑd »`aô©ŸG Ωó≤àdG ≥«≤– »`a ≥«aƒàdG ˆG ∫CÉ°SCG

á`````©````eÉ``````é`dG ô`````jó````e

Ö``«````W ¥OÉ````°U ø````H á````eÉ`````°SCG .O.CG
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... á∏°ù∏°ùdG √òg

…òdG »LƒdƒæµàdGh »ª∏©dG Ωó≤àdG Ωƒ¡ØŸ kGÒ£N kGôjƒ£J ¿hô°û©dG ¿ô≤dG ó¡°T

Ée ƒëf ≈∏Y AÉª∏©dG ¢†©H É¡≤≤ëj »àdG ájOôØdG äÉMÉéædG ≈∏Y óªà©j ó©j ⁄

á«ãëH èeGôH ≈∏Y óªà©j Ωó≤àdG Gòg íÑ°UCGh ,ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG »`a çóëj ¿Éc

.É¡«a äÉ°ù°SDƒŸGh OGôaC’G ácQÉ°ûŸ ä’É› íàØJh äÉeƒµ◊G ÉgÉæÑàJ

≈∏Y OÉªàY’G øe ájOÉ°üàb’G É¡JQób ∫ƒ– ¿CG ‘ IóëàŸG äÉj’ƒdG âë‚ óbh

∂dPh ,»LƒdƒæµàdG êÉàfEÓd á«Ñ°ùædG  Iõ«ŸG ¤EG …QÉéàdG êÉàfEÓd á«Ñ°ùædG  Iõ«ŸG

âëÑ°UCÉa ,ä’É› IóY »`a »LƒdƒæµàdG Ωó≤àdG ≈∏Y óªà©J äÉ°ü°üîJ çGóMEÉH

¿CG Éªc .⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y  kGƒ‰ äÉYÉæ°üdG  ´ô°SCG »g  äÉ«fhÎµdE’G  áYÉæ°U

.»LƒdƒæµàdG ¿ƒµŸG É¡«a ™ØJôj »àdG »g kGƒ‰ á«YÉæ°üdG äGQOÉ°üdG ´ô°SCG

áYô°ùH É¡ªcGôJh á«fÉ°ùfE’G áaô©ŸG  ∞YÉ°†J ‘ äÉeƒ∏©ŸG  IQƒK âÑÑ°ùJ ó≤dh

•É≤°SEG ¤EG áŸƒ©dG äOCGh ,á«LƒdƒæµàdGh á«ª∏©dG áaô©ŸG kÉ°Uƒ°üNh ,IÒÑc

áª°SÉ◊G á≤∏◊G  ƒg »LƒdƒæµàdG Ωó≤àdG íÑ°UCGh .¿ÉeõdGh äÉaÉ°ùŸG õLGƒM

»ŸÉ©dG OÉ°üàb’G ∫ƒ– ¿CG ¬∏c ∂dP áé«àf øe ¿Éch …OÉ°üàb’G Ωó≤àdG ≥«≤ëàd

≈∏Y »æÑŸG ‘ô©ŸG OÉ°üàb’G hCG á«ª∏©dG áaô©ŸG ≈∏Y kÉ°SÉ°SCG óªà©j OÉ°üàbG ¤EG

Iójó÷G  áaô©ŸG »gh ,á«LƒdƒæµàdGh á«fóŸG çƒëÑdG É¡æY  ôØ°ùJ »àdG áaô©ŸG

…CG IQób âëÑ°UCGh ,êÉàfEG á≤jôW hCG ,á∏µ«g hCG ,áeóN hCG ,á©∏°S ¤EG âdƒ– »àdG

.»`aô©ŸG Égó«°UQ »`a πãªàJ ádhO

ô°üàîJh ,äÉaÉ≤ã∏d IôHÉY »¡a ,äÉª°S Ió©H äÉeƒ∏©ŸG ô°üY äÉ«æ≤J õ«ªàJh

á«aô©e á«æH ≈∏Y Ωƒ≤Jh  ,á«°üî°T ÓdG §FÉ°SƒdG ≈∏Y óªà©Jh ,¿ÉµŸGh ¿ÉeõdG

á«ª∏©dG  á«aô©ŸG Qƒ¡X ÚH áaÉ°ùŸG ô°ü©dG Gò`̀g  ‘ âbÉ°Vh á«°SCGQ ’ á«≤aCG

»JGòdG º«∏©àdG ≈∏Y óªà©J É¡fCG Éªc ,™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y »∏©ØdG ≥«Ñ£àdGh Iójó÷G

¿C’ IójóL QGhOCÉH ™∏£°†J ¿CG ÉæJÉ©eÉL ≈∏Y Ú©àj ∂dòHh ,IÉ«◊G ∫GƒW ôªà°ùŸGh
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áeó≤àŸG ∫hó∏d ≈àM kÉjó– πµ°ûJ …OÉ°üàb’G Ò«¨àdG É¡H çóëj »àdG áYô°ùdG

.äÉ©ªàéŸG ôjƒ£J ‘ É«LƒdƒæµàdGh º∏©∏d ºXÉ©àŸG QhódG ¤EG áaÉ°VEG ,É¡°ùØf

 í∏£°UG »àdG ,…ô°ûÑdG ô°üæ©∏d …QÉ°†◊G Qƒ£àdG πMGôe øe á∏MôŸG √òg ¿EG 

±ô©àdG Éæ«∏Y Ú©àj ,IójóY äÉjó– Éæ«∏Y â°Vôa ób ,áŸƒ©dÉH  É¡à«ª°ùJ ≈∏Y

á¡LGƒe Ö∏£àJh .ô°ü©dG Ö«dÉ°SCÉHh á«ª∏©dG ¥ô£dÉH É¡©e πeÉ©àdG ºK , k’hCG É¡«∏Y

OÉ°üàbÓd Iójó÷G äÉ¡LƒàdG ÜÉ©«à°SG ≈∏Y á°UÉN  IQó≤e äÉjóëàdG √òg

É¡LÓYh ,Éæ©ªàéÃ á°UÉÿG á«é«JGÎ°S’G ÉjÉ°†≤∏d kÉ≤«bO kÉ°ü«î°ûJh ,»ŸÉ©dG

.äGóéà°ùŸG ÖcGƒj ÉÃ

,IójóY áKóëà°ùe º«gÉØe Qƒ¡X á≤MÓàŸG  ä’ƒëàdG √ò`̀g ÖMÉ°U ó`̀bh

∑Qóf ¿CGh  ,ä’ƒëàdG √ò¡d »≤«≤◊G ¿ƒª°†ŸG ≈∏Y ±ƒbƒdG Éæe ÖLƒà°ùj É‡

,á«∏Ñ≤à°ùŸGh áægGôdG á«∏ëŸG ÉæYÉ°VhCG  ≈∏Y É¡JÉ«YGóJh ÉgAÉÑYCG ±ô°ûà°ùfh

Ωó≤àdGh á°†¡ædG ƒëf ¬JÒ°ùe »`a Éæ©ªà› π«µ°ûJ IOÉYEG  øe ∂dP ¬Ñ∏£àj Éeh

™ªà› ƒëf) á∏°ù∏°S QGó°UEÉH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG á©eÉL äQOÉH ¿CG ¿Éµa .AÉªædGh

º«gÉØŸÉH »Hô©dG ÇQÉ≤dG ±ô©J »àdG äGQGó°UE’G øe ójó©dG äô°ûæa ,(áaô©ŸG

,áeGóà°ùŸG á«ªæàdGh ,∫ÉªYC’G äÉæ°VÉM :πãe ,áKóëà°ùŸG äÉ«dB’Gh äÉë∏£°üŸGh

,á«fhÎµdE’GäÉ©eÉ÷Gh,åëÑdGäÉ©eÉLh ,á«fhÎµdE’Gáeƒµ◊Gh,ó©H øYπª©dGh

ÊGôª©dG §«£îàdGh ,á«Yƒ£àdG äGQOÉÑŸGh á«∏gC’G äÉª¶æŸGh ,ó©H øY º«∏©àdGh

»àdG á«°ù°SDƒŸG äÉª«¶æàdGh áKóëà°ùŸG äÉ«dB’G øe ∂dP ÒZ ¤EG »é«JGÎ°S’G

ÉæJÓµ°ûe πM »`a É¡æe IOÉØà°S’G á«Ø«µH ∞jô©àdGh ,IÒNC’G Oƒ≤©dG »`a âLGQ

AÉ°SQEG »`a äGQGó°UE’G øe á∏°ù∏°ùdG √òg âªgÉ°S ∂dòHh .á«YÉªàL’Gh ájƒªæàdG

.áµ∏ªŸG ‘ áaô©ŸG ™ªà› ¢ù«°SCÉàd á«ª∏©dG óYGƒ≤dG

á«dÉ◊G á∏MôŸG ‘ »é«JGÎ°S’G §«£îàdG ¬Ñ©∏j …òdG …ƒ«◊G QhódG RÈj Éægh

ójó÷G »ŸÉ©dG ΩÉ¶ædG Éæ«∏Y É¡°VôØj »àdG äÉjóëàdGh äÉbƒ©ŸG ≈∏Y Ö∏¨àdG ±ó¡H

CGóH »àdG áKóëà°ùŸG  á«°ù°SDƒŸG äÉª«¶æàdGh Iójó÷G äÉ«dB’G √òg ∫Ó¨à°SÉH

äÉ°SGQódG ≈∏Y OÉªàY’G ¤EG á°SÉŸG ÉæàLÉM ócDƒj É‡ ,áµ∏ªŸG ‘ kÉ«FõL Égò«ØæJ

.√ôjƒ£Jh ¬à«ªæJh Éæ©ªàéÃ ¢Vƒ¡æ∏d å«ã◊G ÉfÉ©°ùe ‘ á«é«JGÎ°S’G
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¬JÓµ°ûe πM ‘ áªgÉ°ùŸGh ™ªàéŸG äÉLÉ«àMG ™e á©eÉ÷G πYÉØàd kGQGôªà°SGh

§«£îàdG É`̀gRô`̀MCG »àdG Iõ«ªàŸG äÉMÉéæ∏d kGQÉªãà°SGh ,á«ª∏©dG ¥ô£dÉH

äÉ°SGQódG õcôe  á©eÉ÷G IQGOEG äCÉ`̀°`̀û`̀fCG ó≤a  ,á©eÉ÷G »`a »é«JGÎ°S’G

.á«é«JGÎ°S’G

 á«ª«∏©àdGh á«aÉ≤ãdGh ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G ÉjÉ°†≤dG á°SGQO ¬eÉ¡e RôHCG øeh 

äÉ°SGQódG AGôLEGh  ,»é«JGÎ°SG ó©H É¡d »àdGh …Oƒ©°ùdG ™ªàéŸÉH á∏°üdG  äGP

ájOÉ°üàb’Gh ájô°ûÑdG á«ªæàdG èeGÈH AÉ≤JQÓd áeRÓdG äÉ«dÉ©ØdG º«¶æJh

äÓµ°ûª∏d ∫ƒ∏M ìGÎ`̀bGh áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ÚeÉ°†e ≥«≤ëàdh ,á«YÉªàL’Gh

,±Gôëf’Gh  ±ô£àdÉc á«æeC’G äÓµ°ûŸGh ,á°Sƒæ©dGh ádÉ£ÑdÉc  á«YÉªàL’G

åëÑdG äÉ©eÉéH á≤∏©àŸG  á«ª∏©dG ¥GQhC’G ô°ûfh çƒëÑdG AGô`̀LEG  ¤EG áaÉ°VEG

.»ŸÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y á©eÉ÷G áfÉµe õjõ©J πÑ°Sh ,áaô©ŸG ™ªà›h

øª°V äQó°U »àdG á«ª∏©dG ¥GQhC’Gh çÉëHC’Gh äÉ°SGQódG ¿CG í°VGƒdG  øeh

äÉ°SGQódG õcôe äÉ°UÉ°üàNGh πªY º«ª°U »`a πNóJ áaô©ŸG ™ªà› ƒëf á∏°ù∏°S

√òg á«dhDƒ°ùe õcôŸG  ¤EG π≤àæJ ¿CG »©«Ñ£dG øe  ¿Éµa ,ójó÷G á«é«JGÎ°S’G

¥É£æd á©°SƒJh ,á«MÉf øe á«LGhORÓd kÉÑæŒ ,á«ª∏©dG äGQGó°UE’G øe á∏°ù∏°ùdG

ƒëf á∏°ù∏°S ádÉ°SQ á∏°UGƒŸh ,á∏°ù∏°ùdG ÉgQó°üJ »àdG äÉ°SGQódGh çÉëHC’G ¥ÉaBGh

Ëó≤Jh ,™ªàéŸG ‘ »£«£îàdG »YƒdGh á«ª∏©dG áaÉ≤ãdG ô°ûf ‘ áaô©ŸG ™ªà›

»HôY ™ªà› πch ,¬JÉjƒà°ùe áaÉch ¬JÉ°ù°SDƒe πµH …Oƒ©°ùdG ™ªàéŸG ¬H ™Øàæj º∏Y
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تـصــديـــر

تـقـــديــم

املقـدمـة

املعرفي االقتصاد ظل في التقنية مجمعات األول: الفصل

شابهها وما التقنية ˚  حدائق

الصناعية احلديقة -

األعمال حدائق -

العلوم حدائق -

˚  مجمعات األعمال

˚  مبادرة امعات

الدول بعض في التقنية في التحول مجمعات ˚  أثار

تايوان -

روسيا -

أرمينيا -

تايالند -

البرازيل -

الهند -

أفريقيا -

املعرفي االقتصاد على القائمة التقنية مجمعات الفصل الثاني:

ألوروبا األربع ˚  احملركات

بوسطن ١٢٨ ˚  طريق

السيليكون ˚  وادي

كندا ˚  غرب
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التنافس على قائماً والزراعية الصناعية  الثورة خالل  العاملي االقتصاد كان لقد

بعض، مع عن بعضها املؤسسات املنتجة بعزلة اإلنتاج؛ في التجارية املؤسسات بني

من الكثير على طرأ ما أن غير بالسوق. والتفرد البضائع بعض إنتاج احتكار على احلرص

نفس تؤدي منتجات من الستيعاب ألوان متعددة السوق تعقيد، وانفتاح املنتجات من

املؤسسات من بني الكثير الشراكة إلى أدى جديد، هو ما إلى السوق وحاجة الغرض،

منتجات من مكونات على الواحد قد يحتوي املنتج إن بل إنتاجها. في للتفوق الصناعية

مستقلة. مصانع عدة

اجلودة على احلرص خالل من التميز أمام العاملية أفسح اال السوق إن انفتاح ثم

الدولية، التجارة واتفاقيات أمواج العوملة ومع مد للمستهلك. مغرية تقدمي حوافز أو

صناعية مؤسسات وتكوين الشركات بني التعاون يستلزم جديداً شكالً أخذت املنافسة

محلية. ملؤسسات تقنيات وترخيص اجلنسيات، متعددة

مستمرة. وتطوير بحوث بعمليات القيام يتطلب التنافس من اجلديد الدرب أن كما

جلأت للغاية  مرتفعة والتطوير بالبحوث اخلاصة الشركات قيام تكاليف كانت وملا

البحث، في  متخصصة مؤسسات في واالبتكار البحوث أعمال دعم إلى الشركات

قوانني تقوية على وكان احلرص العالي. التعليم في مؤسسات مشاريع البحوث ودعم

حق لترخيص وتشجيعاً اآلخرين، التعدي على ابتكارات من وقاء الفكرية امللكية حماية

جديدة. مبتكرات وإنتاج تصنيع

املعلومات تبادل السهل من أصبح واالتصاالت املعلومات تقنية مجال في وبالتقدم

التقنيات احلديثة من العديد في كما أن التقدم متعددة. مصادر من املعرفة واقتناء

االبتكار عوامل تنشيط يتطلب واملعلومات االتصاالت وتقنيات احليوية التقنية مثل

االكتشافات وحتويل  لالبتكار، أميل  التي هي الناشئة  الشركات  وتشجيع املتواصلة؛

جتارية. منتجات إلى واالختراعات اختراعات، إلى واالبتكارات إلى ابتكارات، العلمية

العلمية، واتمعات احلديثة بني الدول العالقات منط في أيضا تغيير جذري حدث ولقد

العاملي واملوقع السياسية االقتصادية، النظم إلى ماهية تلك العالقات تخضع حيث
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بالنسبة السياسي الدولة اقتصاد دور كليهما مضمون يشكل حيث النظم؛ لتلك

العالقات لتشمل تلك تطورت ولقد بالعلماء. الدولة عالقات تتحدد وبالتالي للعلم،

حتوالت عاملية كبرى: نتيجة مناذج أربعة

محتدمة. جتارية إلى منافسة ذات تقنية عالية إنتاج أسلحة في التنافس من ˚

خاصة. كملكية إلى معرفة مسجلة عامة معرفة من ˚

الدولية. احلواجز عبر علمية مجتمعات إلى دولة في متركزة علمية مجتمعات من  ˚

متحررة.  دميقراطية سياسات إلى تنافسية غير سياسة من ˚

املؤسسات مجال خارج تزدهر أمناط احلديثة إلى التغييرات هذه تؤدي املتوقع أن ومن

املاضي(١). في الوطنية التي ازدهرت العلمية

وصل االستهالكي السوق وأن خاصة بالتقلب؛ تتصف املعاصرة السوق العاملية إن ثم

ولم وحيازة اجلديد واملستحدث، التغيير إلى  يتطلع  املستهلك وأصبح التشبع، حد إلى

ورفاهية. رخاء أكثر حياة يتطلع إلى فهو للحياة، املستلزمات الرئيسة اقتناء يكفيه يعد

العالية، التقنية شركات بني جتمع تقنية مجمعات إنشاء إلى دعت العوامل تلك كل

التعاون جانب إلى والتجارب، االختبار ومعامل واخلاصة، البحوث احلكومية ومؤسسات

بالقوى الصناعات متد التي املهني؛ التأهيل ومعاهد العالي، التعليم مؤسسات مع

املبتكرة. والعقول البشرية

السياسات توجهت مثلما  التعلم على دائماً ركزت االبتكار اقتصاديات إن ثم

تلك اجتذبت وقد املعرفة. ونشر وتطوير إيجاد إلى للعلوم والتقنية واالبتكار العامة

معرفة أساس القائمة على الصناعات أن نتيجة متزايداً مؤخراً اهتماماً السياسات

اقتصاد مدفوع إلى يدعو االقتصادي االجتاه أن كما قلب التنمية. هي أصبحت مكثفة،

معرفة. مجتمع إلى بسرعة اتمع يتحول أن يتطلب إنه بل باملعرفة،

تقليدية، لسلع  اإلنتاج ضخامة  على قائم اقتصاد من  االقتصاد حتول هكذا

االبتكار على قائم اقتصاد إلى املستهلكني السوق ومتطلبات حاجات واالستجابة إلى
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في والتحكم عدم، من حاجات أسواق جديدة وإيجاد وفتح مستحدثة، سلع إنتاج في

االستهالك. ومنط لطبيعة املستهلكني مستفيضة طريق دراسة عن رغبات املستهلك

أدت التي املتطورة التقنيات غزتها بعد أن بسيطة رتيبة تعد لم املعاصرة أن احلياة كما

املدى على األمور إليه ستتحول ملا دقيقاً إدراكاً تقتضي وتقلبات سريعة إلى تغييرات

ضرورية ملواكبة أصبحت املعرفة أن كما املدى. البعيد التخطيط جانب إلى القصير،

املستقبل. في احلاضر، والتحديات اهولة في التقلبات

كنف وفي االبتكار، على جو يشجع في ويترعرع املعرفي يزهر االقتصاد وهكذا فإن

على احليازة سهولة  ويتطلب منها. واالستفادة والتطوير بالبحوث تقوم مؤسسات

من مصادرها. واملعرفة على املعلومات واحلصول احلديثة التقنيات

ومؤسسات اخلاص شركات القطاع بني تشجع الشراكة مجمعات التقنية إن ثم

بالعديد املتعلقة التحتية والبنية العامة  واملنافع واملرافق املوارد في العام القطاع

والصغيرة، الناشئة الشركات وحضانة املعرفة، تبادل جانب إلى احلديثة، التقنيات من

ذلك وكل العالي.  التعليم ومؤسسات والتطوير البحوث مؤسسات مع والشراكة 

بني التعاون ألن هذا املعرفي. االقتصاد نحو التحول يعجل كما االقتصادي النمو يدعم

بل النطاق فحسب واسع اقتصادي منو إلى السبيل ميهد ال واملراكز الصناعية اجلامعات

املعرفة(٢). على القائم االقتصاد دعائم من يقوي

تتضمن التغييرات التي الرأسمالية املعرفية هو عصر العصر احلديث إن الواقع وفي

الشركات تصنيف أعاد املعرفة القائم على االقتصاد أن حيث واالجتماعية؛ االقتصادية

حيث ظهر جيل جديد والعمل(٣)؛ التعلم بني وأعاد تشكيل الروابط األفراد، ودعم قدرة

وحدها. املوارد املادية على االعتماد من املعرفة بدالً على يعتمد الرأسماليني من

العمل، وامللكية، ولترتيبات الشركة، سوق حلدود الصناعية مناذج الطفرة كانت وملا

االقتصاد عليه يسيطر جو في واألفراد الشركات جناح من تعوق اإلداري، والتحكم

وتنمية املعرفة، على قائمة منظمات قائمة على جديدة ظهرت مناذج فلقد املعرفي؛

املتواصل التعليم أصبح وبهذا توريد العمالة. بدالً من املعرفة وتوريد املعرفة، تدفعها
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معرفة موارد بني  جتمع أن عليها التي للشركات هامة عملية اللحد إلى املهد من

بدوره مواجهة يتطلب وهذا واالنتعاش والنمو. البقاء تضمن حتى ومتشعبة، متناثرة

وذلك يتضمن على املعرفة(٤)، القائم احلديث االقتصاد خضم في االبتكار إدارة حتديات

االستراتيجية واالبتكار القائمة أساليب واستخدام فيها، واالبتكار باخلدمات االهتمام

املتزايدة األهمية وإدراك االبتكار، التقنية في عمليات دور وتعزيز والقدرة، الكفاءة على

املعرفة. إلدارة

ميكن أثمن ما وإدارتها توليدها وسبل املعرفة تعتبر املعرفي، االقتصاد عصر وفي

استراتيجيات تضع الشركات فإن ولهذا األعمال، تنافس  جو منظمة في متتلكه أن

في للنجاح السبل أقصر أن الدراسات بعض أثبتت وقد املعرفة. على قائمة للتنمية

في الشراكة هو عالية منظمة تقنية لتنمية املعرفة على قائمة استراتيجية تنفيذ

شركات صناعي يضم مركز في أخرى شركات مع التجاور مبعنى آخر أو مدينة معرفة(٥)،

مشتركة. معرفية مصالح لها

القائم احمللي  بالنمو وعالقتها التقنية معات السريع االنتشار ظاهرة وبدراسة

املناطق في بعض التنمية موجة انطالق كيفية واستكشاف العالية، التقنية على

للترويج انتهجت التي والسياسات فيها السريع االقتصادي االنتعاش ومسببات

من والسابع السادس العقد  في التقنية معات السريع  االنتشار أن تبني لها(٦)،

الناس. وكان من للعديد مفاجأة األمريكية، كان املتحدة الواليات في العشرين القرن

في كاليفورنيا والية  في السيليكون وادي انبثاق املذهل، االنتشار ذلك تداعيات من

على نطاق وقد ولد خاملة. صناعية منطقة على يشرف طريق منطقة زراعية، وعلى

العلوم، حدائق أكثرها شيوعاً احمللية، التنمية سياسات من جديد العالم، جيل باقي

االستثمار املغامر. وانتعاش الصغيرة، العمل مؤسسات وحاضنات

املتحدة الواليات في الكبرى املدن في عالية تقنية ملناطق مقارنة  دراسة وفي

أن إذ مكان، إلى مكان من واسعاً تختلف اختالفاً العالية التقنية أن تبني األمريكية
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هذا محددة. تقنيات أو منتجات عدة في التخصص إلى متيل اتلفة املدينة مناطق

هي(٧): معايير ثالثة خالل من رصده التخصص ميكن

تركيز الوظائف .١

أنشطة االختراع .٢

املال املغامر رأس سريان .٣

قطاعات العالية في التقنية  وظائف تتركز التقنية، عالية املناطق  غالبية ففي

العالية التقنية وظائف فيها تتركز التي الكبرى املدن ومناطق فقط. قليلة صناعية

مجال في التركيز فيها ما يكون عادة احلاسوب، برامج مثل تقنية ما مجال تقنية في

مبقاطعة واشنطن مدينة في احلال مثل للغاية؛ ضئيالً احلاسوب أجهزة  صناعة

أخرى مناطق وفي كولورادو. دنفر بوالية ومدينة بوالية جورجيا، أتالنتا ومدينة كولومبيا،

تصنيع في للعمالة مراكز هناك أريزونا،  بوالية فينيكس مدينة ففي اآلية تنعكس

إنتاج برامج احلاسوب. ضعف في األجهزة بينما يوجد

وغالبيةبراءاتاالختراع اازةفيمنطقةمحددةمبدينةكبيرةمتنححلفنةمنالشركات

املثال: سبيل االختراع؛ فعلى مبجال املتعلقة التقنيات من أكثر أو واحدة في املتخصصة

إلى احلاسوب،  وبرامج االلكترونيات تقنيات ابتكارات في النطاق واسع نشاط هناك

كاليفورنيا، بوالية هوزيه سان مدن  في احليوي  الطب تقنية  في  ضئيل نشاط جانب

هناك باملقابل تكساس. بوالية وأوسنت بوالية واشنطن، أريزونا، وبورتالند بوالية وفينيكس

قليل على عدد احليازة جانب إلى احليوي، الطب في ابتكارات تقنية النطاق واسع نشاط

مبقاطعة واشنطن مدينة احلاسوب في وبرامج االلكترونيات تقنيات في االختراعات من

كاليفورنيا، بوالية دياجو سان ومدينة كارولينا، نورث رالي-درهام بوالية ومدينة كولومبيا،

ماسشوستس. بوالية بوسطن ومدينة واشنطن، بوالية سياتل ومدينة

إلى بل الكبيرة  املدن مناطق من قليل إلى  فقط  يسري فال املغامر املال رأس أما 

يتوجه بوالية ماسشوستس  بوسطن مدينة  ففي املناطق  تلك في محددة تقنيات
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واالستثمارات في احليوي، واحلاسوب؛ الطب تقنية برامج إلى بغزارة املغامر املال رأس

في املعلومات خزن وأجهزة االتصاالت شركات إلى موجهة كولورادو بوالية دنفر مدينة

بطريقة االستثمارات توزع فإن كاليفورنيا، بوالية دياجو سان مدينة في أما احلاسوب.

الطبية. الصناعات بني متناسقة غير

واالستثمارات في وإجازات االختراع الوظائف تركيز ذاتها من في حد الظاهرة هذه

أن على العالية، دليل للتقنية ومراكز صناعية مجمعات مبثابة تعد معينة، مناطق

املعرفة. القائم على االقتصاد على دعم تأثير كبير لها واملراكز امعات تلك

والتنمية بالتنافس الدولي املستوى على  القائمة  الوطنية  االهتمامات إن ثم

املعرفة. على القائم وباالقتصاد املعلومات مبجتمع وثيقاً ارتباطاً ترتبط  االقتصادية

االقتصاد خبراء نظرة خالل من للتجمعات العنقودية، النظرية التفسيرات تتبع وميكن

تتضمن عملية أنها على التنمية االقتصادية حداثة إلى األكثر وتالميذهم القدامى،

املوارد(٨). استغالل في التوازن عدم من قدراً خطيراً

بني التفاعل من يتأتى للمعرفة  قيمة وضع فإن املعرفية؛ لالقتصاديات وبالنسبة

وهذا معرفة(٩). فوق وتفاضل معرفة املعرفة، من أخرى جوانب مع املعرفة من  جانب

أنه كما أسس علمية. على القائمة اإلبتكارية أو تلك الصناعات على بوضوح ينطبق

منهجية بصورة ابتكارية أو معرفة علمية التي تطبق املستقرة الصناعة على ينطبق

املمارسني. تنشأ بني متعاقبة حدود حواجز في ولكن

اموعات تلك هم املعرفة بتجمعات إليهم يشار قد ما أو للمعرفة واملمارسني

تفاعلية. ابتكارية قدرات لبناء املعرفي النشاز من حتد  أن عليها  التي  احلرفيني من

املال رأس يكون حيثما محلي مستوى على معها التعامل يصعب قد هذه اموعات

لوضع ضرورة هناك أن كما القوية. املهنيني شبكات تتكون وبهذا االجتماعي مرتفعاً،

واقتصاد احمللية التنمية بني التفاعل مع منها، القدرات واالستفادة لبناء تلك سياسات

العاملية(١٠).    التنمية من جانب االستفادة إلى املعرفة،
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على يؤثر والتطوير البحث في  االستثمار أن تؤكد احلديثة االقتصاد  فنظريات

على يؤثر الدولة في والتطوير البحث للدولة؛ كما أن الكلي االقتصادي االنتاج عوامل

حيث التجارة، في  تشاركها التي األخرى  الدول في الكلي االقتصادي  اإلنتاج عوامل

(Microeconomics) مجهري اقتصادي معامل هو الكلي االقتصادي اإلنتاج معامل 

من كالً أن الواقع وفي  محددة. مدخالت بني اجلمع نتيجة ما صناعة يحدد منتجات

معامل على املدى بعيد تأثير  له واألجنبي  احمللي والتطوير البحث رأسمال احتياطي

كبير تأثير له األجنبي والتطوير البحث رأسمال واحتياطي الكلي. االقتصادي اإلنتاج

االستثمار في من عاملياً العائدة املنافع ربع حوالي كما أن باألخص. الدول الصغيرة على

التجارة(١١). في شركائها من تتأتى السبع الكبرى في االقتصاديات والتطوير البحث

الدول النامية متطلبات على املعرفي االقتصاد تطبيق فكرة من املمكن فإن كذلك

رفع تعزز من وقدرات تعلم ملكات تكوين كيفية لفهم حتليلي وضع إطار طريق عن

تقنية بأن التأكيد مع هذا املعلومات(١٢)، بنشر تقنية االهتمام مع الصناعة؛ مستوى

الدول على كان ورمبا الباطنية. أو املكتسبة واملعرفة احلرفية عن تغني املعلومات ال

بحيث والياباني، األمريكي النموذج مزايا بني يجمع بها خاص منوذج وضع النامية

اخلاصة. واحتياجاتها قدراتها النموذج يناسب

حجمها نتيجة النطاق واسعة سلطة األدوية التي متلك صناعات حالة وباستعراض

األمريكية  املتحدة الواليات في الثالث الكبرى األسواق في العاملي(١٣) وتوسعها الضخم

العالم.  مستوى على دوالر مليار ٧٠ إلى حجمها وصل املتحدة، حيث واململكة وأملانيا،

ميكن الصحية؛ الرعاية  في احليوية التقنية على القائمة املنتجات أصول وبتحليل

جتمعات في تعمل ناشئة حيوية تقنية شركات على متاماً تعتمد أنها استنتاج

ومراكز البحوث، ومستشفيات اجلامعات حول وتتمركز باملعرفة، مدفوعة  صناعية

العام. باملال ومدعومة البحوث،

تواجهها العالي التعليم مؤسسات عن مبعزل تبنى التي التقنية مجمعات أن كما

إلى إما امعات في املشاركة  بالشركات يودي منها وكثير الصعوبات من العديد
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تنشأ التي بتلك مقارنة الفشل، أو أنشطتها تقلص إلى أو امعات، االنفصال عن

واملعملية البشرية اإلمكانات من لالستفادة العالي  التعليم مؤسسات كنف في

والبحثية لتلك املؤسسات.

مؤسسات بها تقوم  والتي خاصة وتقنية  علمية أسس  على املبنية فاالبتكارات

توجد أنها  حيث  املعرفي(١٤)؛ االقتصاد عجلة  يدفع الذي  الوقود  هي العالي  التعليم

العاملي، التنافس معركة في اخلوض على القائمة الصناعات وتساعد جديدة، صناعات

مجمعات فإن ولهذا عالية. مستويات  إلى االقتصادي النمو عجلة تدفع أنها كما

املعرفي(١٥). االقتصاد تنمية جهود تعضد اجلامعات بشراكة مع تؤسس التي التقنية

بني للتنافس الرئيس  املصدر  تعتبر املعرفة فإن األعمال، إلدارة دراسات ووفق

املعرفة إيجاد على القدرة هي التنافس في  األساسية القضايا  أن حيث  الشركات؛

نقل في حيوي دور لها واالتصاالت احلاسوب أجهزة فأن  وبالطبع  ونقلها(١٦).  وإدارتها

املنظمات. داخل خاصة املعرفة

والتصنيع والتمويل الطب فاعلية  حتسني  إلى  أدت قد املعلومات تقنية أن وكما

تعد الطلبة واالتصاالت احلاسوب تقنيات في التقدم فإن قطاعات اتمع من والعديد

والعشرين(١٧). الواحد القرن حرف إلجادة

كما نحو االقتصاد املعرفي، التحول في محسوس أثر معات التقنية فإن وعموماً،

االقتصاد فإن وبالتالي التقنية. مجمعات من املزيد إنشاء يقتضي املعرفي االقتصاد أن

أربعة(١٨): توجهات أساس على العلم مبني القائم على االقتصاد أو املعرفي

من كبير قدر على األحيان ككيف بعض وفي ككم، املعرفة بأن االعتقاد السائد .١

األهمية كمدخل لإلنتاج.

ألوان فهناك وبالتالي معنوية؛ اعتبارات من لها مما كمنتج أكثر أهمية املعرفة فكرة أن .٢

املعرفة. منتجات في التجارية القائمة على التبادل التجاري األنشطة من جديدة

في تتمثل التي الباطنة املعرفة نقيض على املدونة؛ املعرفة أن إلى النظرة .٣

باالقتصاد. تتعلق معرفة لقواعد كمكون كبيرة أهمية لها شخصية، مهارات
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للمعرفة أساسياً جديداً دوراً تتضمن واملعلومات االتصاالت تقنيات ثورة أن فكرة .٤

االقتصادية. العمليات في

بدور الشامل االعتراف عن القائم على املعرفة ناجم االقتصاد تعبير أن الواقع وفي

االقتصادي. والتقنية في النمو املعرفة

في تتجسم وعندما بشري رأسمال إلى تتحول البشر في تتجسم عندما واملعرفة

لم ذلك أن غير االقتصادية؛ التنمية في الرئيس هو احملور تقنية، وهذا إلى تتحول ابتكار

مطرد(١٩). منو في املعرفة أهمية لكن املاضية، القليلة السنني حتى اإلدراك يكن في 

تقنيات خاصة التقنيات العالية، بضائع وخدمات إلى االستثمارات تتوجه فإن وبهذا

ملموسة بأمور يتعلق االستثمارات من منواً األسرع اجلزء ولعل واملعلومات. االتصاالت

غير امللموسة: األمور في االستثمارات لكن بها. املتعلقة واملعدات احلاسوب أجهزة مثل

لها الفنية؛ واخلبرة احلاسوب، وبرامج  العاملة، القوى وتدريب  والتطوير، البحوث  مثل

األهمية. نفس

في الوظائف أن حيث  عالية،  درجة مؤخراً املاهرة العمالة على الطلب بلغ ولقد

وإنتاج أجهزة وتصميم ابتكار بداية من العلوم؛ القائمة على العالية قطاعات التقنية

بالنسبة احلال كذلك هو منو متواصل. في عقاقير، وإنتاج توليف متقدمة إلى حاسوب

وهذه بسرعة. األخرى هي تنمو والتي املعرفة القائمة على اخلدمات قطاع في لألعمال

األدنى التقنية بقطاعات مقارنة عالية مهارات وتتطلب مجزية أجوراً تدفع األعمال

أهميتها. على األغذية؛ وتصنيع النسيج مثل

يشتغلون في الذين ال اإلنتاجية، أي غير املعرفة مجال في العاملني الواقع إن وفي

استئجارهم كبيراً على إقباالً يالقون الذين املوظفون هم امللموسة؛ صناعة املنتجات

العالج مجال في عاملني إلى احلاسوب  في فنيني من األنشطة، من في نطاق واسع

هي املولد التي استخدام التقنيات احلديثة إن في التسويق. ثم متخصصني إلى البدني

قاعدة املهارت من عموماً والوظائف حتسن اإلنتاجية في الطويل املدى على للمكاسب
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الذي السبب هي التقنيات وتلك واخلدمات. الصناعات قطاعي في العاملة القوى في

اليدوي(٢٠-٢٢). بالعمل مقارنة املعرفي للعمل أكبر مبالغ دفع إلى األعمال يدفع أصحاب

تتوافق حيث االقتصادية، والنماذج  النظريات مراجعة إلى  تؤدي االجتاهات تلك

النمو أسس عن البحث يواصلون االقتصاديني فإن وبهذا الواقع، مع التحليالت

واملواد  املال ورأس العمالة  على تركز التقليدية(٢٣-٢٤) اإلنتاج فعوامل االقتصادي.

الوقت في أما اإلنتاج. على تؤثر والتقنية عوامل خارجية تعتبر املعرفة بينما والطاقة،

مباشرة بصورة املعرفة إدخال معها ميكن حتليلية طرق البتكار  جهد فهناك احلاضر

السعة من يزيد أن ميكن  املعرفة في  االستثمار أن إذ اإلنتاج(٢٥). عوامل مضمون في

جديدة. وعمليات منتجات إلى يحولها ميكن أن اإلنتاج األخرى، كما لعوامل اإلنتاجية

مفتاحاً أصبحت فقد منه تنقص وال تزيد من العائد املعرفة في االستثمارات كانت وملا

البعيد. املدى االقتصادي على للنماء

أشار آدم سميث ولقد جديدة. فكرة ليس االقتصاد في هاماً دوراً املعرفة لعب إن ثم

من بأنهم عرفهم املتخصصني من طبقات إلى الرأسمالية، منظر  ،(Adam Smith)

أكد كما معرفة مفيدة اقتصادياً(٢٦). إنتاج مساهمات هامة في املتنبئني الذين يقدمون

في  تساهم التي واملؤسسات التحتية البنية ضرورة على (Friedrich List) ليست فردريك

املعرفة(٢٧-٣٠). وتوزيع إيجاد خالل من القوى اإلنتاجية تطوير

على  وحملته االبتكار عن  (Joseph Alois Schumpeter) يوسف شومبيتر فكرة  أما

من االدخار هو االقتصادي النمو أن تعتبر التي البيوت ربات اقتصاد بأنه االقتصاد احلالي

من العديد يتبعها االقتصاد(٤٧-٤٨)، في ديناميكيات كبيرة قوة فهي البيت(٣١-٤٦)، ميزانية

جديدة نظريات يقومون بوضع االقتصاديني من العديد أن كما االقتصاد(٤٩-٥٣). علماء

املدى(٥٤-٦١). البعيد النماء االقتصادي تدفع القوى التي لتوضيح للتنمية

اجلديد الكالسيكي النمو أو منوذج اجلديدة(٦٢-٦٣)، الكالسيكية اإلنتاج ووفق عوامل

منوذج أو ،(Solow Growth Model) للنمو سولو منوذج أو ،(Neo-classical Growth Model)
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االقتصادي بالنمو اخلاص (Exogenous Growth Model)؛ اخلارجية للتأثيرات اخلاضع النمو

االقتصاد، إلى  املال رأس من املزيد بإضافة يتالشى العائد فإن الطويل، املدى على

النمو توضيح املمكن من أن يلغيه فيضان تقنيات جديدة؛ مبعنى أن  تأثير ممكن وهو 

إدخار معدل وجود بافتراض خارجية، عوامل طريق عن الطويل املدى على االقتصادي

التقني؛ في  التقدم أن ورغم تقني. تقدم أو معدل  (Solow Model) سولو منوذج وفق

ملعدل أو التقنية تقدم ملعدل يوجد توضيح ال إال أنه للنماء يعتبر مولداً النموذج، هذا

النمو نظرية أو ،(New Growth Theory) اجلديدة النماء نظرية جاءت هنا ومن اإلدخار.

على  العائد  من ترفع أن للمعرفة ميكن حيث ،(Endogenous Growth Theory) الذاتي

ابتكار تعزز فاملعرفة املعرفة(٥٦-٦٠). تراكم في أن يساهم ميكن بدوره والذي االستثمار،

واخلدمات. املنتجات حتسني جانب اإلنتاج إلى لتنظيم فاعلية أكثر طرق

أن األفكار غير النمو؛ مناذج احملرك للنماء في العديد من هي جديدة واكتشاف أفكار

غير أنها في االقتصادية، التحليالت في تدخل التي البضائع من كثير عن تختلف

التقني، استخدام املستوى تستثني؛ على ال ما، فكرة بشخص فاستخدام تنافسية،

وجود إلى يؤدي وهذا .(٦٤-٦٦ الفكرة(٥٨-٥٩، لنفس الناس من العديد حتى أو آخر شخص

هذه املتزايدة(٦٧). للعائدات ميزان ووجود األفكار على القائمة النمو مناذج بني رابطة قوية

النماذج. لتلك كخاصية من املعيار وجود لون حتمية الرابطة تؤدي إلى

إال املعرفة عالم في النماء لفهم الذاتي توفر سبالً النمو نظرية أو منوذج أن ورغم

الدول بعض فقر سبب تفسر اخلارجية ال للتأثيرات اخلاضع النمو منوذج نقيض على أنها

يصبح ملاذا لم تفسر ال إنها بل األمريكية، املتحدة بالواليات مقارنة معرفياً املتقدمة

اخلاضع للتأثيرات النمو بنموذج أن يفسرا ميكن التساؤلني كال حيث ثرياً؛ العالم كله

اخلارجية(٦٨-٧٢).

متواصل ارتفاع إلى يؤدي مما في االستثمار مستدامة زيادات احتمال فهناك كذلك

أخرى، إلى صناعة أو شركة  من تطفو أن للمعرفة كما ميكن الدولة. منو معدل في
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١٤

املال، إلى رأس بسبب شح النماء على القائمة القيود من يخفف ذلك أن ميكن بحيث

اإلضافية. التكلفة من ضئيل بقدر جديدة أفكار استخدام تكرار املمكن أن من جانب

خالل التعليم لرأس املال من النسبي الهامشي اإلنتاج من يرفع التقني والتغيير

جديدة وإيجاد منظومات والتطوير البحوث في واالستثمار العاملة للقوى والتدريب

املدى في االقتصادي النماء حتليل عمليات أظهرت ولقد العمل. ومنظمات لإلدارة

تدل إشارات ال يوجد أنه البشري، غير رأس املال هو بسرعة الذي ينمو أن العامل البعيد

والتدريب(٧٣). التعليم مجال االستثمارات في على العائد من خفض ذلك أن على

سهلة. واملعرفة ليس مهمة الكلي االقتصادي اإلنتاج عوامل في املعرفة إدخال إن
مثل الندرة(٧٤- األساسية، االقتصادية األسس بعض مع أهميته، يتعارض له كمعامل

على القدرة الشحيح هو ولكن بطبيعتها غزيرة واملعلومات املعرفة موارد أن حيث ،(٨٣

من إلى غرض املعرفة السهل حتويل من ليس أنه ذات معنى. كما بصورة توظيفها

املعلومات ألن صعب أمر معلومات أو معرفة فشراء املألوف؛ االقتصادي التداول أغراض

املمكن إعادة إن من واملشتري. ثم البائع متكافئ بني توزيعاً غير موزعة مبا يباع اخلاصة

بينما يصعب اخلاصة؛ للملكية مراعاة بسهولة دون املعرفة ألوان بعض وتوزيع إنتاج

شبكات معقدة من روابط إنشاء دون وأخرى منظمة بني التقنية أخرى من أنواع نقل

وحتويلها املعرفة ألغاز فك في املوارد من هائلة كمية تدريبية أو استثمار وروابط اتصال

معلومات. إلى

التي املعرفة ألوان مختلف بني التمييز يلزم التحليل االقتصادي عمليات ولتسهيل

على مكوناتها التعرف طريق وذلك عن على املعرفة؛ القائم االقتصاد في أهمية لها

:(٨٤ األربعة(١٩،

معرفة إلى تشير ماذا» «معرفة وماهيتها: املعرفة محتويات أو ماذا»  «معرفة .١

التي ميكن تقسيمها باملعلومات ما هو معروف تضاهي هنا املعرفة حيث احلقائق،
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على  يجب املعقدة ااالت بعض وفي من املعلومات. (Bits) بيتس أو جزئيات إلى

أعمالهم. متطلبات ألداء املعرفة تلك من هائل كم على يتحصلوا أن اخلبراء

العلمية اإلحاطة  إلى  تشير ملاذا» «معرفة املعرفة: مسببات أو ملاذا» «معرفة .٢

يحدد املعرفة من النوع وهذا املعرفة. تفسر الطبيعية التي والقوانني باألسس

غالبية في واإلنتاج التصنيع وعمليات املنتجات في والتقدم التقني التطور

خاصة منظمات في يجري ما عادة ملاذا» «معرفة إنتاج أو إعادة وإنتاج الصناعات.

املعرفة، من اجلانب لذلك التوصل ميكن ولكي واجلامعات. البحوث معامل مثل

مدربة عمالة خالل استجالب إما من املنظمات مع تلك التعامل على الشركات

التعاونية. في األنشطة والشراكة املباشر باالتصال أو فنياً

الالزمة القدرات أو املهارات إلى تشير كيف» «معرفة الكيفية: أو كيف» «معرفة .٣

أو الشركة في حدود ينشأ ما عادة املعرفة من  اجلانب وهذا ما. بعمل للقيام

سر أو الصنعة أنه سر حيث خاصة؛ كملكية به به وحتتفظ تبادر التي اجلهة 

حيث شبكات صناعية، لتكوين والهام الرئيس الدافع هو اجلانب وهذا املهنة.

عناصره. بني واجلمع الكيف معرفة في الشراكة للشركات ميكن

من» «معرفة وكيفيتها: املعرفة بخصوصيات اخلبرة ذات اجلهات أو «معرفة من»  .٤

يتطلب وهذا ماذا». عمل ماذا» ويعرف «كيفية «يعرف عمن معلومات تتضمن

معرفتهم واستخدام خبراء إلى التوصل تسهل خاصة اجتماعية عالقات تكوين

تتشتت فيها اخلبرات اقتصاديات في منتهى األهمية في العالقات وهذه بكفاءة.

واخلبراء. املنظمات بني العمالة تقسيم من متطور نتيجة منط واسع نطاق على

املعرفة من اللون هذا توظيف واملنظمة احلديث للمدير  الضروري فمن وبهذا 

التي من املعرفة نوع و«معرفة من» التغيير. من معدل االستجابة للتعجيل في

املعرفة. جوانب من غيرها عن للمؤسسات الداخلية الشؤون من تعتبر

التي املعلومات من باعاً أوسع املعرفة فإن املعرفة في جوانب التنوع هذا ضوء وفي

ماذا» املعرفة، وهما: «معرفة مكونات من فقط مبكونني عامة بصورة الدراية تتطلب

١٥
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املعرفة أنواع  هي واملعلومات املعرفة بني املشتركة املكونات  وبينما  ملاذا». و«معرفة 

اإلنتاج عوامل في إدخالها  ميكن اقتصادية موارد أو سوق بضائع كونها إلى األقرب 

هي من» و«معرفة كيف» «معرفة أي املعرفة، من األخرى  اجلوانب فإن االقتصادي،

وقياسها(٨٥). تدوينها في صعوبة وأكثر ضمنية معرفة

تعلم فبينما  مختلفة قنوات خالل من يتم  املعرفة  من األربعة اجلوانب وتعلم

على واالطالع الكتب قراءة طريق عن يتم أن  ميكن ملاذا»  و«معرفة ماذا» «معرفة

فإن واملعرفة؛ البيانات قواعد على والدخول احملاضرات، وحضور املتخصصة، املراجع

عادة كيف فمعرفة العملية. اخلبرات إلى باألساس متتد للمعرفة اآلخرين اجلانبني جذور

من نوع مجال في عليه كمرجعية واالعتماد مهني يد على من التلمذة ما تكتسب

االجتماعية املمارسة من تكتسب معرفة  فإنها «معرفة من» أما الكيفية. املعرفة

مع التعامالت اليومية خالل تنمو أنها كما متخصصة؛ علمية بيئة خالل وأحياناً من

الشركات اشتغال أسباب من أن الواقع وفي املستقلة. واملتعاقدين واملؤسسات الزبائن

عامل وهذا األكادمييني، شبكات اخلبراء مع على التواصل القدرة األساسية بالبحوث

بسهولة ميكن وال اتمع في متأصلة من»  «معرفة أن  أي االبتكارية. لقدراتها هام

املعلومات الرسمية فحسب. قنوات خالل من نقلها

مع للتعامل احلاجة إلى كاستجابة املعلومات تقنية النظر إلى تطوير أمكن ورمبا

والبنيات املعلومات تقنية وجود فعالة. وباملثل فإن بصورة ملاذا» و«معرفة «معرفة ماذا»

فكل املعرفة. أنواع رموز بعض وفك لتصنيف قوياً يشكل دافعاً لالتصاالت التحتية

عبر نقلها ميكن معلومات ميكن اختصارها في وتسجيلها تدوينها املعرفة التي ميكن

هي املعرفة عناصر بعض لتدوين احلاجة إن ثم متواضعة. بتكلفة  طويلة مسافات

يوشك الذي اتمع  أي  املعلومات، مجتمع بفترة الراهنة الفترة تسمية إلى أدت ما 

إلى وتداولها معها والتعامل املدونة املعرفة أو املعلومات إنتاج على فيه العاملون

توزيعها(١٩). جانب
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خالل املمارسة من فالتعلم التقليدي، التعليم حدود تتخطى املعرفة تعلم عملية إن

وجهاً أن حيث األخرى؛ التعليم سبل يطغى على كل املعرفة على االقتصاد القائم في

إلى والعودة مدونة، معرفة إلى الضمنية املعرفة حتويل هو التعلم أوجه من رئيساً

على املعلومات تقنية  ساعدت ولقد ضمنية جديدة.  معرفة كلما ظهرت املمارسة

الشركات إن ثم رسمية. غير وبصورة تقليدية غير أوضاع في والتعلم التدريب شيوع

والتنظيمات اإلدارة أقلمة ومواصلة تعليمية منظمات إلى التحول إلى احلاجة تواجه

حيث شبكات، تنضم إلى الشركات أن كما التقنيات احلديثة. تساير واملهارات، بحيث

في واملستعملني املنتجني بني يجمع الذي التفاعلي التعليم هو االبتكار دافع  يكون

معلومات(٨٦). تبادل وفي جتارب

تغيير إلى تدفع قوية عوامل أصبحت املعرفي االقتصاد سياسات أن الواقع، وفي

إلى السياسات من العديد تسعى حيث البحوث؛ في احلديثة اجلامعات في أساليب

الرئيس العامل املعرفة من يجعل الذي القومي نظام االبتكار مع اجلامعات اصطفاف

كما ذلك النماء(٨٦). في املساهمة هو املعرفة من الهدف يرى والذي االقتصادي للنماء

املؤسستني من  كل في جذرياً تغييراً  يتطلبان  املعرفة  واقتصاد املعرفة  مجتمع أن

نشاطهما. ونطاق في مصاحلهما كبير تداخل هناك حيث أصبح اجلامعية والصناعية،

عاملية جانب إلى العالي التعليم  على  في الطلب هناك قفزة للجامعات فبالنسبة

تدفع العوامل تلك اجلامعة. العوامل الطاغية للتغيير في كبعض والبحوث التعليم

املبتكرة الصناعية، فاجلامعة باملؤسسات وعالقاتها دور اجلامعة من كثيرة توقعات إلى

مضمون في حتول جديدة أهداف يتبع كالهما املعرفية واملنظمة األعمال مجال في

التعليم على كبير تأثير هناك يكون أن من املتوقع فإن وبالطبع املعرفي(٨٨). االقتصاد

في أنشئت سواء املعرفة على القائمة الصناعية امعات في اجلامعات من والبحوث

خارجها. أو اجلامعة رحاب

أو إقليمي تركيز من العادة في  تتكون املعرفة على القائمة الصناعية  وامعات 

صناعي في قطاع خدمات، وموفري بضائع وموردي مصانع لشركات تشمل حضري
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وكليات جامعات  من مكونة  حتتية ببنية مدعومة الشركات تلك أكثر.  أو واحد

نقل ووسائل خدمات ونظم أعمال، وحاضنات مالية، ومؤسسات بحوث، ومؤسسات

كالً أن حيث االبتكار(٩٠)، نظم توائم الصناعية،(٨٩) متقدمة. وفكرة امعات واتصاالت

وعالقات. قدرات مع يتعامل منها

العالم حول وبلدية إقليمية مناطق فإن اجلديد االقتصاد إلى موجة االنتقال ومع

مكثفة. تقنية تتضمن تنمية صناعية لدعم الزمة وآليات حتتية بنيات إنشاء على تعمل

استراتيجيات في وضع نشيطة وبلدية منطقة مائتي من أكثر العالم  حول ويوجد

مدفوع العاملي االقتصاد ألن هذا والتقنية. املعرفة قائمة على  استثمارات الجتذاب

واإلقليمية. احمللية امعات من بخليط

االقتصاد في عميقة جذور ولها حافل  تاريخ لها  الصناعية امعات وفكرة

فيها، الشركات أنشطة من منطقة جتنيها ميكن أن جمة فوائد وهناك اجلغرافي(٩١).

جني كل باستطاعتها ليس أن أي شركة عائدة من حقيقة الفوائد تلك حيث تتولد

إلى منتجاتها توصيل من أي بها اخلاصة االبتكار عمليات من االقتصادية املنافع

تنتشر  (Spillovers) التي وفوائض الفرص التداعيات من الكثير فهناك السوق. وبهذا

لالنتفاع املستقبلة واجلهات البنية املالئمة لو وجدت ككل، اتمع لتنفع من الشركة

في شركات اخلبرة العمل ذوو يترك كثيرة أحياناً سبيل املثال، على الفوائض. تلك من

الفرص تلك حيازة فإن وبهذا بهم. خاصة شركات إلنشاء أخرى أو شركات للعمل في

للمجتمع. االقتصادي النمو من ومزيد جديدة قدرات إيجاد إلى الفائضة يؤدي

التسويق توقيت املعرفة، أصبح على اقتصاد عاملي قائم إلى والنقلة العوملة ومع

هذا مضى. وقت أي عن األهمية من كبيرة  درجة على  املطلوب الوقت  في  والتوريد

من وللحد االبتكار لدعم عملية وإقليمية محلية في مراكز القدرات من جتمع يشجع

توفر لها التي للمجتمعات تنجذب والشركات اتمع. خارج اإلضافية املنافع تسرب

سريعة. بصورة للسوق خدماتها أو منتجاتها لتوصيل املطلوبة الفعاليات

١٨
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حيث مجمعات صناعية، لديها التي حول العالم املناطق واحملليات من العديد وهناك

التنمية من قرن نصف من أكثر فبعد الشركات. في شخص ألف مائة من أكثر يعمل

مجال كاليفورنيا الذي يركز على والية في السيليكون وادي مجمع أصبح والتطوير،

في شخص مليون قرابة يوظف املتصلة بها، اهرية املعلومات وااللكترونيات تقنية

ومجمع املبيعات. من دوالر مليار مائتي يزيد عن ريعاً ويولد شركة آالف ستة من أكثر

ميلك أنه إلى االكتمال بالنسبة أو الذاتي باالكتفاء يتمتع ما عادة املستوى هذا على

النشاط الستدامة املطلوبة والقانونية واملالية الفنية القدرات املوقع كل نفس في

ميكن امع شركات العاملني في من واملزيد الشركات من وباملزيد في امع. الصناعي

املستوردات. من القليل عدا فيما اخلارجية، املوارد عن متاماً يستغني أن للمجمع

تتضمن(٩٢): األساسية الصناعية امعات خصائص فإن وباختصار

ومؤسسات  داعمة  تقنيات من التحتية والبنية الشركات بني القوية الروابط ˚

في التوسع وبالتالي االبتكار  عملية إنعاش مقومات فيها منطقة في أعمال

امعات. وأنشطة حجم

املالية  واملؤسسات والبحوث التعليم ومؤسسات الشركات بني اجلغرافي التقارب ˚

االبتكار. عملية كفاءة من تزيد األخرى األعمال ومؤسسات

على سبيل  والعاملني فيها، الشركات من أكبر عدد بوجود امع، حجم ازداد كلما ˚

على احلصول إلى احلاجة كلما قلت أي الذاتي، االكتفاء مستوى كلما ازداد املثال،

من أقل قدر  هناك  وبهذا امع، خارج من واملاليات التوريدات مثل أساسيات

امع. أو التدفق خارج السيالن

اإلنعاش أن ال يعني الصناعية امعات خارج التدفق قلة أو غير أن االكتفاء الذاتي

يعيش حيث الصناعي،  امع وجود من احمللي واتمع املنطقة  يعم لن االقتصادي

انتظار في يتعطل لن النشاط  أن يعني الذاتي االكتفاء ولكن امع. في العاملون

فإن املنطقة متاماً النقيض على نائية. بل مناطق مالية من مستلزمات أو توفير استيراد

مستدمياً. كبيراً انتعاشاً ستلقى

١٩
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للدخل اإلقليمي التوزيع أن وجد أوروبا، مناطق عبر الفردي الدخل لتوزيع دراسة في

تداعيات لها عدة الظاهرة الوقت، وهذه مدى تقلبات على من متساوياً ويعاني ليس

زيادة أو الدخول،  بني الشامل التجانس متباينة: احتماالت ثالث بينها  من منها، حتد 

يلوم من هناك طبعاً املساواة(٩٣). عدم في النمو اطراد  أو الطبقي،  التوزيع فجوة

بديناميكية تتعلق قضية  يراها من وهناك الظاهرة، تلك على الصناعية  امعات

تؤثر التي هي اجلغرافية أن العوامل من الواضح أن األقاليم. غير عبر التوزيع اجلغرافي

القومية. العوامل من أكثر الدخل في املساواة ديناميكية على

لألنشطة املالئمة األماكن وتخير اإلقليمي بالتوزيع كذلك تتعلق القضية وهذه

إلى والتحول العوملة في التوسع عن الناجمة التأثيرات ظل في اتلفة، االقتصادية

احلدود جتاوز ممارسات منو  بني التناقض  من كبير قدر هناك بينما  املعرفة؛ اقتصاديات

في الصناعية األنشطة تركيز إلى والتوجه اخلدمات وتقدمي البضائع إنتاج في الدولية

التقدم أن غير املعرفة(٩٤). غزارة على تعتمد  التي األنشطة ذلك في مبا واحد مكان 

ثانوياً(٩٥). أمراً املكان من اختيار يجعل واملعلومات في تقنيات االتصاالت املطرد

تشكل واالبتكار والتقنية العلمية باالكتشافات املدفوعة  العوملة  أن الواقع وفي

العوملة أن يرى هناك من أن إال عنها. الرجوع على وظاهرة تستعصي ال مفر منه حتوالً

تنحر في أنها إال بفوائد متعددة الدول على تعود أنها شك فيه ال فمما ذو حدين، سيف

واألضرار الناجمة الفوائد تقييم الدول على يستدعي وهذا احمللية. واألعراف الثقافات

التي التحديات ملواجهة متوازنة إستراتيجية لوضع السعي مع العوملة عمليات عن

العوامل االعتبار في تأخذ أن  االستراتيجيات  تلك وعلى  مواجهتها(٩٦). من مفر ال

احلضرية(٩٧).   وأن تشمل املناطق اإلقليمية

املباشر في اجلامعات دور االعتبار يلزم األخذ في الصناعية امعات مواقع حتديد وفي

التعاون بني أن املتحدة األمريكية والواليات اليابان في التجارب أثبتت فقد امعات. هذه

امعات. تلك جناح في دوراً الشركات يلعب في العاملني من وزمالئهم التدريس أعضاء هيئة

االستشارات وتقدم  الصناعية البحوث في  بالشراكة واألكادمييني  الباحثني قيام أن إذ

املعرفة(٩٨). على االقتصاد القائم بيئة جناحها في عوامل من للمجمعات الصناعية



الــمـــــــقــــــــدمـــــــــة

النموالقائمعلىاالبتكار فيالشبكاتالتيتقود أناجلامعاتتلعبدوراًأساسياً كما

والشركات. اجلامعات شراكة خالل من اقتصادياً املتأخرة املناطق إنعاش في خاصة

فتح في الريادة موقع في اجلامعات جتعل في التقنية التغيير أن خطوات الواضح ومن

كما احلكومية(٩٩). احلوافز من دور أهم حيث أن دورها األعمال، مؤسسات لنمو مجاالت

على احلرفية يساعد واملؤسسات املركزية واحمللية واحلكومات اجلامعات أن التحالف بني

وضع يستلزم مما واالقتصادي(١٠٠)، املعرفي االبتكار القائمة على األعمال مغامرات جناح

تتضمن حوافز آليات توفير مع ومنتظمة، ديناميكية بسبل مدعومة سياسات ابتكار

بينهما(١٠١). الشراكة أواصر لتقوية والشركات للجامعات

املعرفي؛ االقتصاد تفعيـل تـجاه وسريـعـة جريئـة خطوات اململكة خطت وقد

وتلك فيها. حتققت قد املعرفة القائم املتطلبة لالقتصاد األطـر السبـعة  أن حـيث

،(Intellectual Capital) الفكري املال ورأس  ،(Infostructure) املعلومات بنية  هي:  األطر

واألمانة ،(Institutions) واملؤسسات ،(Interaction) والتفاعل   ،(Incentives) واحلوافز

.(١٠٢)(Innovative Capital) االبتكار مال ورأس ،(Integrity)

مجتمع في بدور مجمعات التقنية التعريف هذا اإلصدار يتناول سبق، مما انطالقاً

في املعرفي االقتصاد نحو التحول في التقنية مجمعات أثار ميكن حتديد حتى املعرفة،

التحول في التقنية مجمعات أثر تفعيل في اجلامعات دور يتناول كما اتلفة. الدول

املعرفي. االقتصاد نحو

٢١



٢٢

ي
صـادالمعـرفـ

لنحـواالقت
يالتحـو

تالتقنيـةفـ
مجمعـا

دور



٢٣

ي
صاد المعرف

ل االقت
ظ

ي
تالتقنيةف

مجمعا
ل. .

لاألو
صـ

الفـ
المعرفي االقتصاد ظل في مجمعات التقنية

امعات مبادرة األعمال ˚ شابهها  ˚  مجمعات وما التقنية ˚  حدائق

الدول بعض في التقنية في التحول مجمعات ˚  أثار
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شابهها وما التقنية حدائق

á«YÉæ°üdG á≤jó◊G

لتنمية  مخصصة من األرض مساحة هي (Industrial Estate) الصناعية املنطقة

قريبة من  مواقع في (Industrial Parks) في العادة الصناعية احلدائق الصناعة. وتنشأ

السريعة، الطرق مثل للمواصالت: أكثر من وسيلة توجد حيث خاصة املواصالت، مرافق

وفي واملطارات. واملوانئ، األنهار  ومرافئ مالحية، بحيرات أو وأنهار احلديدية، والسكك

مبناطق متعددة وحدات على حتتوي التي  الصناعية احلدائق  تسمى املتحدة اململكة

.(Trading Estates) التجارة

(Business Park) أو  األعمال حديقة وهو وزناً أخف الصناعية من املناطق نوع وهناك

خفيفة  صناعات جانب إلى مكاتب تتضمن Office) التي Park) األعمال مكاتب حديقة

من الصناعات الثقيلة. بدالً

من األول املقام في جنمت معينة، ألنشطة األراضي مساحات من تخصيص وعملية

يصرح اخلريطة على أماكن تخصيص ممارسة من أو ،(Zoning) املناطق تقسيم نظام

مقننة، بصورة منها األقصى االنتفاع إلمكانية محددة األراضي باستخدامات فيها

املطبقة واحلضر(١٠٣-١٠٤)؛ املدن تخطيط في املستخدمة استخدام األراضي، لوائح وفق

وفكرة العالم. دول من وغيرها وأستراليا(١٠٧)، املتحدة(١٠٦)، واململكة أمريكا(١٠٥)، شمال في

أفكار، منها: عدة أساس على مبنية الصناعية لألنشطة أراض تخصيص

للخفض  محدودة مساحة حتيتية مركزة ومخصصة في بنية إقامة على القدرة ˚

املشيدة األعمال املشاعة بني البنية التحتية تلك على مؤسسة كل نفقات من

احلديدية، السكة وحواجز الطرق، التحتية البنية تتضمن حيث األرض؛ تلك على

والغاز املياه وتوريدات واالتصاالت، العالية، الكهربائية القوى واملوانيء، وكابالت

إلخ. .. الكبيرة،

في املوقع. ومتناسقة كاملة عن طريق توفير بنية حتتية جديدة أعمال جذب على القدرة  ˚
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التأثيرات  من للخفض احلضارية املساحات عن الصناعية االستخدامات عزل ˚

واالجتماعية. املناخية

الصناعية. املساحة باحتياجات اخلاصة البيئة في التحكم سبل توفير ˚

املعايير هذه  مع تتماشى العالم بقاع  مختلف في  اتلفة الصناعية واحلدائق

مدخل على إال لها ليس صناعية حدائق اتمعات بعض ولقد أنشأت متباينة. بصور

والطرق، البلدية اخلدمات من األساسية االحتياجات لديها سوى السريع وليس الطريق

وحدائق صناعية حدائق وبالتالي هناك البيئية من القيود نوع أي عليه ليس والبعض

عديدة. أماكن في مهجورة أعمال مكاتب

عمليات غمرت القرن العشرين من التاسع والعقد العقد السابع بني احلقبة وفي

بها السوق أغرق بحيث األمريكية، املتحدة الواليات  أرجاء  الصناعية احلدائق إنشاء

صاحلة وغير مستعملة غير صناعية كحدائق معدة هائلة مساحات أن إلى أدى مما

التفاؤل الشديد التنبؤ على قائم أنه نقداً كبيراً إذ لقي هذا االجتاه أخرى. الستخدامات

،(Cargo Cult) الشحن بشعوذة البعض ووصفه يعمرها، من سيجلب املباني إعداد بأن

تستخدم التي الغريبة بالثقافات احتكاكها عند القبلية اتمعات في انتشرت التي

املادي على الثراء بإمكانهم احلصول بأن الناس يعتقد املتقدمة، حيث التقنية وسائل

يعتقدون بينما الدينية، الشعائر  بعض وممارسة السحري  التفكير طريق وآلياته عن

ويرى أحد احملللني وآبائهم(١٠٨-١١٩). آلهتهم رغبات وفق حقهم من تلك املاديات بأن أيضاً

الناس من كبيراً عدداً أن من حدائق مكاتب األعمال عدد كبير انتشار من تداعيات أن

أنهم  بحيث  الضواحي، وبعيداً عن  املدن خارج (Exurbs) معزولة أماكن في يعيشون

احلضرية(١٢٠-١٢٥). باحلياة صلة فقدوا كل

وهذا احلضرية املناطق عن أماكن بعيدة في تنشأ عادة ما الصناعية احلدائق أن كما

منها: نواحي ذلك من عدة ينتقد البعض لكن اإلقالل من فوائدها. جوانب من

منتجة. زراعية أراض وتخريب ضياع ˚
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من  الفقراء بعض مما يحرم اإلقامة أماكن من احلدائق إلى اليومي للسفر احلاجة ˚

فيها. العمل فرص

بالتحويل  أولى هي التي املدن جوار البور في األراضي من مساحات هائلة هناك ˚

صناعية. مناطق إلى

∫ÉªYC’G ≥FGóM

مساحة  األعمال (Business Estate) هي منطقة أو (Business Park) األعمال حديقة

في وال يجري غيرها عن بعزلة كمجموعة أعمال مكاتب مباني عليها تنشأ األرض من

وتلك احلديقة. في صناعة أو مساكن هناك فليس التجارية سوى األعمال املكاتب تلك

وميكن الثمن رخيصة األرض مساحات من توجد في الضواحي، حيث شائعة احلدائق

وعادة في طولها. ال عرض املباني في التوسع مع من املدن، أقل املباني بتكاليف إنشاء

من املواصالت العامة. أو رئيسة طرق من احلدائق بالقرب تنشأ ما

اململكة في العشرين عددها عن يزيد العالم، حيث دول منتشرة في وحدائق األعمال

حدائق سبعة حوالي يوجد املتحدة األمريكية الواليات وفي أيرلندا، في وثالثة املتحدة،

أعمال حديقة أمريكا. وهناك بوسط هندوراس في فقط مقارنة بواحدة كبار، أعمال

وثالثة وبولندا، والهند، وأملانيا، ومالطا، وأسبانيا، وبلغاريا، أستراليا، من كل واحدة في

سنغافورة. في

نسيج مع الترابط في  فشلها أساس على قائم األعمال حلدائق االنتقاد وغالبية

مناذج بني  التزاوج من األصل في احلضرية احلدائق  تلك تولدت وقد  احلضاري(١٢٦).  املدن

حيث ،(Anglo-saxon) األجنلوساكسون  جامعة ومدينة (Garden-City) احلدائق مدينة

الواسعة املفتوحة باملساحات االهتمام احلدائق مدينة من املنخفضة املباني  تبنت

اجلامعية املدينة منشآت أسلوب تبني جانب إلى املناسبة، البيئة  لتهيئة كأسلوب 

تتكون خاص، طابع ذات حضرية مناطق هي األعمال حدائق املستقلة. وباإلجمال فإن

خدمات خاصة، ومرافئ للسيارات مفتوح مرفأ حول مبنية مستقلة قطع معمارية من

املدن. طرق على شبكة ميسورة مشارف مداخل على وتقع
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التقنية  أعمال لتجميع مصممة عمرانية ملكية (Science Park) هي العلوم حديقة

تسمية مرادفات من العديد  وهناك بالبحوث. متعلقة أعمال أو العلوم  أو العالية

وحديقة ،(Technopolis) «تكنوبوليس» أو  التقنية مدينة  ذلك  في مبا العلوم حديقة

العلوم ومركز  ،(Biomedical Park) احليوي الطب وحديقة ،(Technology Park) التقنية

على املناسبة تعتمد والتسمية .(Research Park) البحوث وحديقة ،(Science Centre)

تخصصات جتمع بني كانت وعما إذا احلديقة، فيها تشتغل والبحوث التي العلوم نوع

وفق التسمية التي يختار االسم أن غير متعددة؛ بني تخصصات جتمع أنها أم محددة

مناطق عن وتختلف حدائق العلوم ومزايا. ومكاسب على احلديقة بأكثر منفعة تعود

العادة  في أن احلدائق في (High-technology Business Districts) العالية التقنية أعمال

تخطيطاً. وأحسن إدارة، وأفضل تنظيماً، أكثر

وحتسني االبتكار على تركز فيها بها، ولكن األعمال فريد تعريف العلوم حلدائق وليس

األعمال وحدائق التصنيع، على تركز التي الصناعية احلدائق نقيض على  املنتجات،

التعليم مبؤسسات العلمية احلدائق تقترن العادة وفي األعمال اإلدارية. على التي تركز

تركيزاً أكثر أنها غير العالم حول منتشرة العلوم وحدائق إلدارتها. تخضع أو العالي

الشمالية.  أمريكا في علمية حديقة  ١٤٠ توجد حيث صناعياً، املتقدمة الدول  في

 (Hsinchu Science Park) العلمية هسنشو حديقة العالم: في العلمية احلدائق وأشهر

املتحدة، اململكة في (Cambridge Science Park) العلمية كامبردج وحديقة تايوان، في

هولندا. في (Technopolis Innovation Park Delft) لالبتكار بدلفت تكنوبوليس وحديقة

املاضي، القرن من اخلامس العقد أوائل في  العالم في علمية حديقة  أول وكانت

.(١٢٧-١٤٠)(Silicon Valley) السيليكون بوادي للمجتمع الذي يعرف اليوم بشارة كانت حيث

ريفية زراعية منطقة من العقول تسرب لوقف أنشئت التي العلمية احلدائق أوائل ومن

 (Research Triangle Park) البحوث مثلث حديقة هي التبغ، زراعة على كلية تعتمد

نورث  بوالية (Durham) درهام  ومدينة  (Raleigh) رايلي مدينة في املنطقة حولت التي
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أكثر توظف والتي في العالم املتقدمة العالية التقنية أعمال مراكز أكثر إلى كارولينا

فني(١٤١-١٤٢). ألف من أربعني

من تنبت عندما املبتدئة الشركات حتتاجها التي اإلطالق منصة توفر العلوم وحدائق

امللكية قوانني مثل مجاالت في تدريب من احلديقة توفره ما أن حيث شركة؛ أو جامعة

بدورها واجلامعات  النجاح. على النامية  األعمال  تساعد األعمال وتخطيط  الفكرية

مع الروابط وتوفر األعمال لدنيا أنشطتها تكشف بأنها العلوم حدائق من تستفيد

العلوم حدائق جميع ويجمع الصناعية. الشركات في اجلامعة خارج التي جتري البحوث

االبتكار. ترعي املعرفة التي شراكة الصميم في اختالفها كونها على

إيجاد وظائف في اخلاصة واالستثمارات والبحوث التعليم توظف العلوم  وحدائق

توفر حيث إنسانية؛ لقضايا ملحة حلول وتقدمي جديدة، صناعات وإنشاء جديدة،

مورد أقوى من االستفادة بزمام لتمسك املعاصرين املبتكرين املفكرين  بني الوصالت

العقل. قوة وهو والعشرين احلادي القرن في

كما االقتصادية واملنافسة واملواهب، األعمال، مغامرات موارد هي العلوم وحدائق

املعرفي االقتصاد في النمو تدعم التي التحتية البنية في الرئيسة العناصر أنها

الشراكة ترعى التي البيئة توفر العلوم حدائق أن كما احلاضر. في الوقت العاملي الشائع

املؤسسات بني والشراكة للتعاون مركزاً واحد موقع في جتمع أنها  حيث واالبتكار، 

تشكل العلمية فاحلدائق ذلك جانب إلى اخلاصة. والشركات واجلامعات احلكومية

احلاضر الوقت في أمريكا شمال وفي التقنية(١٤٣). وتسويق وتطوير ونقل لتنمية بوتقة

تولد  العلوم حدائق في وظيفة وكل موظف؛ ٣٠٠ ألف من أكثر العلوم حدائق توظف

االقتصاد(١٤٤). في إضافية وظيفة ٢٫٥٧ املتوسط في

تتضمن أنها  إذ واحلجم الشكل في واسعاً اختالفاً العلوم  تختلف حدائق وبينما

الضواحي. وحدائق في مواقع أو الريفية املواقع إلى املناطق احلضرية في العالية املباني

نصف مليون ال تتعدى التي في مجتمعات الضواحي تقع الشائعة األمريكية العلوم

جلامعة. غير ربحية تابعة منظمة وتديرها جامعة أو نسمة
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اخلاص القطاع األساس من في التقليدية العلمية احلديقة تلك مثل في والشركات

دينامية أن الواقع وحكومية. وفي جامعية مرافق أيضاً العلمية تأوي احلديقة أن غير

واجلامعة هي احلكومة متفاعلة عناصر ثالثة بني أنها جتمع من العلمية تتأتى احلدائق

اخلاص. القطاع وشركات

أعمال لبدء واملساعدات اخلدمات من واسعاً نطاقاً توفر التقليدية العلمية احلديقة

مؤسسة مبتدئة صغيرة شركة العادة التي هي في  الشركات من مربحة لعميالتها

القطاع من أو اجلامعة من الباحثني تتفتق عنها عقول  مبتكرة حديثة أفكار لتفعيل

السنة، دوالر في مليون من أقل احلديقة العلمية تشغيل ميزانية تبلغ العادة وفي اخلاص.

عائداً ذاتها حد في تولد ال فهي ربحية، غير مؤسسة العلمية احلديقة أن ونتيجة

وظائف في األساس  تتضمن مجاالت في شخصاً ٧٥٠ األقل على ويعمل فيها ملحوظاً،

الهندسية اخلدمات موفري أو الصيدلة،  مؤسسات أو املعلومات،  تقنية شركات في

العلمية. احلديقة وظائف من ٪٤٥ من أكثر الشركات يوفر من ذلك النوع والعلمية.

التخطيط يتضمن العلمية، للحديقة ويتطور ينتشر بدأ جديد منوذج وهناك

وحيث مشترك، استخدام أساس على اجلامعية  املدينة في للتوسع  االستراتيجي

مرافق في إلى جنب جنباً األعمال ومؤسسات األكادميية املؤسسات الباحثون من يعمل

ليست واتلطة االستخدام باجلامعة امللحقة اجلامعية تلك املدن وإنشاء مشتركة.

التزاماً جتسد ولكنها والعقارات، العمراني التخطيط في استثمارات وليدة ببساطة

عالية ذات قيمة مواقع للشركات تقدم حيث أوسع، أنشطة في اجلامعات العمل من

الترويج جانب إلى والطالب،  املتخصصة واملرافق الباحثني مع التواصل يسهل فيها 

اتلطة التخطيطات تلك ملثل الرئيسة املالمح ومن وترفيه. وعمل معيشة لبيئة

في املستقبل؛ البحوث في النمو من كبير قدر مساحات الستيعاب وفرة االستخدام

من بكثير معدة ومساكن الباحثني والشركات؛ الستيعاب االستخدام متعددة مرافق

الذين اجلدد والباحثني التدريس هيئة أعضاء من السن صغار الجتذاب املميزات اإلضافية
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لتلك املدن األمثلة احلية العليا. ومن الدراسة الدكتوراة، وطلبة شهادة على حصلوا

والية  جامعة في (Centennial Campus) املئوية» للذكرى  اجلامعية «املدينة اجلامعية

األمريكية. املتحدة الواليات North Carolina State University (NCSU) في كارولينا نورث

الرئيسة املدينة اجلامعية على الضغط تنامى املاضي القرن من الثامن العقد ففي

اختيارات  أدى الستكشاف مما (Raleigh) رالي مدينة كارولينا في والية نورث جامعة في

العقلية الصحة ملؤسسة الواسعة ذلك املمتلكات في ااورة مبا األراضي في مساحات

أو  اشتملت ٤ كيلومتر مربع (Diocese of Raleigh) التي رالي أبرشية وملكيات للوالية،

من  وبداية القدمي. (Lake Raleigh Reservoir) رالي بحيرة تقريباً حول خزان فدان ألف

التخطيطات وأخذت بالتدريج إلى اجلامعة، األراضي تلك ملكية حتولت الثامن العقد

التصميم والتخطيط السابق لكلية العميد تعيني بداية من اجلدية مجراها العمرانية

للمدينة اجلامعية. العمراني منسقاً

املدن  من وواحدة (Technopolis) تقنية مدينة هي املئوية للذكرى اجلامعية املدينة

في  مربع كيلومتر   ٥٫٤ حوالي وتشغل كارولينا نورث والية جلامعة التابعة اجلامعية

وتتضمن األمريكية، املتحدة بالواليات كارولينا نورث بوالية رالي مدينة  شرق جنوب

واطط اخلاصة. والشركات احلكومة من شركاء مع للجامعة متقدم تقنية مجتمع

مرافق جانب  إلى وتطوير بحوث ومراكز مساكن يتضمن اجلامعية للمدينة  الرئيس

النسيج كلية نقلت  وحالياً للخريجني.  ومركز جولف مالعب ذلك في  مبا ترفيهية،

خاصة إليها، الهندسة كلية نقل غالبية هي املدي طويلة واخلطة املدينة، إلى برمتها

خدمات مقر املدينة أخرى. وتعتبر كليات وحدات إلى جانب البحوث، أنشطة ومرافق

من   (Red Hat) هات رد شركة ومقر ،(National Weather Service) الوطنية الطقس

احلاسوب تشغيل نظم ولتوزيع احلاسوب لبرامج اان للتوزيع العاملية الشركات كبرى

ينافس  الذي ااني (Unix) يونيكس من نظام مشتق (Linux Distribution) وهو لينكس

.(Microsoft Windows) مليكروسوفت ويندوز نظام
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مجتمع أنها على البداية في املئوية للذكرى اجلامعية املدينة فكرة نشأت ولقد

إلى  احلاجة من للتقليل ومعيشة عمل بيئة يتضمن (Smart Growth) ذكية تنمية 

مخطط تطور وقد الرئيسة. اجلامعية املدينة ترابط مع خالل من بالسيارات التنقل

لالستخدامات التجارية املؤسسات واألراضي أراضي بني فريد جمع إلى املدينة اجلديدة

قطاعات تخدم إلى جوارات مقسمة واملدينة املستقبلية. اجلامعية املدينة املزدوجة في

اجلامعة. برامج قوة مراكز منها يركز على كل متباينة، عالية تقنية

موقع إضافية كانت فدان مائتي بضع اجلامعية املدينة إلى أضيف ٢٠٠٢م عام وفي

اجلامعية احليوي الطب مدينة املنطقة تسمية أعيدت البيطري، حيث الطب كلية

املدينة طراز على تصمم أن على ،(Centennial Biomedical Campus) املئوية للذكرى

اجلديدة احلدائق العلمية منوذجاً يقلده مصممو أصبحت التي املئوية للذكرى اجلامعية

العالم. حول

البحوث األصول الثابتة ملؤسسات أنشئت لتستفيد من قد العلمية احلدائق أن كما

ملراكز ميكن اجلامعات، إلى فباإلضافة احلكومية. املعامل مثل اجلامعية، غير والتطوير

الرئيسة احملركات من تكون أن األخرى البحوث ومنظمات الكبرى الطبية البحوث

في الشائع من أصبح فلقد التقنية. على القائم وتنمية االقتصاد املعرفة القتصاد

أن الفيدرالية احلكومة معامل ملواقع ااورة األمريكية املتحدة الواليات  مجتمعات 

فاملعامل االقتصادي. النمو لتحقيق املعامل موارد من علمية لالستفادة حدائق تنشئ

املعامل الباحثني في خبرة من االستفادة إلى تسعى التي الشركات جتتذب الفيدرالية

كما التخصص. والعالية الفريدة واملعدات املرافق استخدام على الفيدرالية والقدرة

لتسويق التي تنشأ املبتدئة للشركات موقعاً العلمية احلدائق أن توفر املمكن من أن

الفيدرالية. املعامل في ابتكارها مت التي التقنيات

التي  أو الفيدرالية املعامل من  بالقرب أنشئت التي العلمية  احلدائق  أمثلة ومن

إنشائها: في املعامل شاركت
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ااورة ،(Sandia Science and Technology Park) والتقنية للعلوم سانديا حديقة  ˚

مدينة  من بالقرب  (Sandia National Laboratories) الوطنية سانديا ملعامل

مكسيكو.  نيو والية في (Albuquerque) ألبكركي

 NASA Research إميز   في ناسا  الوطنية  والفضاء الطيران إدارة بحوث  حديقة  ˚

كاليفورنيا. والية في لناسا، التابع ملعمل إميز ااورة Park at Ames

 (Tri-Cities Science and Technology Park) والتقنية للعلوم الثالث املدن حديقة ˚

والية في الوطني، الهادي احمليط غرب شمال معمل من مقربة على الواقعة

واشنطن.

أوك معمل في (East Tennessee Technology Park) للتقنية تنيسي شرق حديقة  ˚

تنيسي. والية في (Oak Ridge National Laboratory) الوطني ريدج

األمريكية: في الواليات املتحدة األخرى العلمية احلدائق أمثلة ومن

هنتسفيل  مدينة في  (Cummings Research Park) للبحوث  كمينجز حديقة  ˚

شركة   ٢٨٥ وتتضمن ١٩٦٢م، عام  أنشئت التي أالباما، والية  في (Huntsville)

موظف. ألف ٢٥ فيها يعمل

 (West Lafayette) الفايت غرب مدينة في (Purdue Research Park) للبحوث بردو حديقة  ˚

ويوجد العشرين، القرن من التاسع العقد أواخر في أسست والتي إنديانا والية في

الرئيسة. اجلامعية املدينة شركة في ١٤٠ من أكثر فيها

من تخرجت فلقد  الشركات، وتنمية حضانة في العلمية احلدائق جنحت ولقد

فشل ١٣ فقط.  بينما سنوات، خمس عبر ٨٠٠ شركة من أكثر العلمية احلدائق مفرخة

املنطقة يترك فيها، ولم التي نشأت العلمية احلدائق في الناجحة الشركات ربع وبقي

في العلمية احلدائق عن أنشطة الوظائف الناجمة عدد ويقدر فقط. ٪١٠ كلها سوى

وظيفة(١٤٤). ألف ٧٥٠ من وكندا أكثر األمريكية املتحدة الواليات

في له تأثير واسع إلدارة حديقة العلوم ،(١٤٥-١٤٩)(Cabral Dahab) دهب» «كابرال ومنوذج

ما ملكية لتحويل الشروط الضرورية يضع أنه حيث حول العالم، العلمية احلدائق إدارة

لديها: يكون أن العلمية احلديقة النموذج يجب على ووفق ذلك علمية؛ حديقة إلى
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اال متخصصني في والتطوير البحوث في على مؤهلني احلصول على القدرة .١

هويتها. العلمية احلديقة فيه تبني الذي

القيمة العالية. ذات وخدماتها منتجاتها تسويق القدرة على .٢

وباألخص للشركات اإلداريــة واملهارات  التسويق خبرات توفير على املقدرة .٣

تلك املوارد. تعوزها التي احلجم واملتوسطة الصغيرة الشركات

براءات خالل من والعمليات املنتجات أسرار يسمح بحماية مجتمع في التواجد .٤

أخرى. سبل أي أو احلراسة أو اختراع،

حيث من الضروري احلديقة، إلى تنضم التي الشركات رفض أو اختيار في احلرية .٥

احلديقة. هوية مع تتجاوب أن الشركات أعمال خلطط

اسم اختيار مثل رمزية بصورة  العادة في  عنها بها يعبر خاصة واضحة هوية .٦

إدارتها. أسلوب أو رمزها أو احلديقة

للتنمية خططاً ااالت املالية والتي قدمت بها في مشهود خبرات لديها إدارة .٧

االقتصادية.

أو دعم مالي جهة قوي مثل نفوذ وذات وديناميكية مستقرة  من جهات دعم .٨

محلية. سياسية أو جامعة مؤسسة

صالحية ولديه بعيدة، نظرة مستقبلية لديه  نشطاً؛  شخصاً اإلدارة تتضمن .٩

اجلهات على طيب انطباع وله لها ومحترمة، مشهود سيرة وله القرارات، اتخاذ

ومؤسسات األكادميية املؤسسة وصل بني اتمع كحلقة في باحلديقة املتصلة

اإلدارة. حسن مع املدى البعيد والتخطيط األعمال،

فنية خدمات شركات جانب إلى استشارية مؤسسات من عالية نسبة ١٠.تتضمن

اجلودة. التحكم في ومؤسسات املعامل في ذلك مبا

 Association of University Research Parks اجلامعية العلمية احلدائق جمعية قامت

للجامعات التابعة العلمية احلدائق من مكونة ربحية غير جمعية وهي ،(AURP)
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لها امللكية على اقتصادية قائمة كمغامرة والعلوم اجلامعات للبحوث حدائق بتعريف

خصائص معينة، منها:

أو خاصة وتطوير بحث ملرافق أساساً مصممة شاملة ملكية ومباني لها خطة .١

داعمة. وخدمات على التقنية العالية والعلوم، قائمة وشركات عامة،

املؤسسات من أكثر أو واحدة مؤسسة مع تشغيلية أو رسمية أو تعاقدية عالقة .٢

للتعليم العالي. البحثية العلمية أو

وفي األعمال، مؤسسات خالل الشراكة مع من اجلامعة لبحوث الترويج في دور  .٣

االقتصادية. للتنمية الترويج أعمال جديدة، وفي مغامرات جناح في املساعدة

اجلامعة من فرق بني األعمال  ومهارات التقنية نقل على املساعدة في دور .٤

ومؤسسات األعمال.

أو اتمع في سواء التقنية تدفعها التي الترويج للتنمية االقتصادية في  دور .٥

املنطقة.

ربحية، غير أو ربحية أنها منشأة أساس على تقام العلمية أن للحديقة اجلائز ومن

متلك أن اجلائز وباملقابل فمن جزءًا. أو متصلة باجلامعة كالً هيئة أي اجلامعة أو متلكها

ذلك مبا في اجلامعة، مع عالقة رسمية أو عقد لديها ولكن جامعية غير جهة احلديقة

وجامعة(١٥٠-١٥١). بحوث خاصة حديقة بني أو تعاونية جتارية شراكة تكوين

 (International Association of Science Parks) العاملية العلمية احلدائق جمعية أما

والتنافس االقتصادية للتنمية الترويج هو العلمية احلدائق تلك من الغرض أن فتوضح

أعمال وإيجاد قائمة، لشركات قيمة وإضافة جديدة، أعمال إيجاد في واألقاليم املدن بني

املعرفة. على قائمة جديدة

مجمعات األعمال

مؤسسات  فيه تتجمع جغرافياً مركزاً يعتبر  (Business Cluster) األعمال مجمع

املترابطة واملؤسسات املوردين جانب إلى ببعض بعضها عالقة لها  التي األعمال
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للشركات بها ميكن التي اإلنتاجية لزيادة إنشاؤها يتم والتجمعات معني. مجال في

القومي والعاملي. النطاق املنافسة على

امع أو ،(Industry Cluster) الصناعي منها امع ، عديدة مرادفات ومجمع األعمال له

مايكل  إلى (Porterian Cluster) نسبة بورتر مجمع أو ،(Competitive Cluster) التنافسي

بالتفصيل(١٥٢-١٦١)؛ للفكرة ونظر التجمعات(٨٩)، لفكرة روج الذي (Michael Porter) بورتر

أوجه: من ثالثة التنافس على تؤثر أن التجمعات زعم حيث

امع. في الشركات إنتاج زيادة .١

تخصص امع. مجال في االبتكار دفع .٢

امع. تخصص مجال في األعمال اجلديدة إنعاش .٣

ولقد تصدرت عملية التجمعات(١٦٢). االقتصادية في للجغرافيا أهمية هناك أن كما

نقداً أيضاً القت التجمعات نظرية أن غير من احلكومات. الكثير برامج امعات تنمية

لها روج قدمية فكرة االقتصادي التجميع مبدأ كان وإن االقتصاديني(١٦٣-١٦٦)، بعض من

.(١٦٧-١٧٢)(Alfred Marshall) مارشال ألفريد

للمجمعات العملي أملانيا والتطور في املنظمات تواصل شبكات وضع فكرة عقب

تتضمن: امعات، تعريف ألساليب رؤى املتحدة، تولدت اململكة في

جغرافياً. جتمعاً ˚

التجاري  نفس قطاع في أعمالها تدير أعمال مؤسسات قطاعات: يجمع جتمع ˚

جنوب شرق إجنلترا؛  في (Solent) سولنت ميناء جتمع مثل البحري، القطاع مثل

مبدينة  (Aston) أستون  جتمع مثل (Photonics) الضوئي اإلشعاع أجهزة وقطاع

.(Birmingham) برمنجهام

إدارة  مثل املوارد، في الشراكة مستوى على أعمال مؤسسات يجمع أفقياً: جتمعاً ˚

املعرفة.

.(Supply Chain) توريد سلسلة يجمع رأسياً: جتمعاً ˚
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تقوم مؤسسات أن لشبكات املنظمات األملاني النموذج في خاصة املتوقع من كما أنه

على منفصلني مستويني على محددة بأعمال والقيام بالتواصل املتواصلة األعمال

املؤسسات. تلك في األقل

اتلفة: أوجه املعرفة بناء على األعمال مجمعات من نوعان فهناك وعموماً،

ومتماشية  العالية، التقنية  إلى تتوجه  :(Techno Clusters) التقنية مجمعات  .١

ومراكز معروفة جامعات من يتكون جوهر العادة في ولها املعرفة، اقتصاد مع

.(Silicon Valley) السيليكون وادي كتجمع مرموقة؛ بحوث

الكيفية املعرفة على القائمة امعات  وهي التقليدية: احلـرف مجمعـات .٢

أساس  على (Historic Knowhow-based Clusters) مبنية التاريخية   (Know-how)

رمبا أو  السنني،  عبر املتراكمة اخلبرات من تستفيد تقليدية أنشطة أو نشاط 

بصناعة محددة. تختص ما عادة وتلك امعات القرون.

األعمال: لتلك يوفر موقعاً جغرافياً ميثل األعمال ومجمع

مقبول.  حد إلى تصل متجمعة كافية وقدرات موارد  ˚

أنشطة األعمال. من محدد فرع اقتصاديات في مركزاً رئيساً ˚

في  عاملياً تفوقاً رمبا أو أخرى، مبواقع مقارنة ومحسوماً مستداماً تنافسياً متيزاً ˚

تلك األعمال. مجال

باحث فلكل تقليدية، عملية وتعريفه ووصفه ليست جتمع على التعرف وعملية

الوظائف أمناط تقييم على تعتمد مجمع كل دراسة ولكن أسلوبه(١٧٣). اقتصادي أو

 (Standard Industrial Classification) تصنيف األعمال على الئحة واإلقليمية بناء احمللية

العاملية  تصنيف األعمال الئحة أو (SIC Codes) سيك» «لوائح بـ املعروف األمريكية

آيسيك أو ،(International Standard Industrial Classification of All Economic Activities)

املتحدة. عن هيئة األمم الصادرة (ISIC)
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وهو األعمال توزيع  طبيعة يعكس للتجمعات بديل هناك العوملة، استشراء ومع

كيفية  يفسر جغرافي منوذج وهو (Hubs and Nodes) احملاور والعقد بنموذج يسمى ما

ما،  (Value Chain) لصناعة القيمة سلسلة عناصر لتحقيق املترابطة تعاون األقاليم

منوذج على مبني والنموذج االبتكار(١٧٤). تنمية لدفع كتلة كافية تكون أن ميكنها بحيث

مؤسسات تعد أن قبل املاضي استخدم في الذي  ،(٨٩)(Porter's Cluster) بورتر مجمع

حقائق العوملة. ملواجهة نفسها واألقاليم األعمال

متقاربة  تكون لكي خاصة إنتاج منصة إلى حتتاج ال قد أنها أدركت الشركات ولقد

من إنهارت قد بعيدة مسافات عبر والقومية العاملية التعامالت أمام جغرافيا فاحلواجز

في الطرود وخدمات نقل اإلنترنت انتشار مثل واللوجستية؛ التقنية في التقدم خالل

إلى والتصنيع املنتجات وتطوير البحوث مواقع نقل املمكن أصبح من وبهذا واحد. يوم

االستهالكية البضائع وكل التكاليف. خفض  الالزمة مع اخلبرة فيها مناطق أو دول

املنتج اختبار  يتم بينما  واحد مكان في الفكرة تتولد أن وهو واحد،  عامل يجمعها 

اجتاه متزايد فهناك ثالث. وبهذا مكان في وتوزيعه ثم تصنيعه ، ثانٍ مكان في وحتسينه

التاريخية. التجمعات حدود واإلنتاج والتوزيع خارج التطوير عناصر إلكمال

في  وتتفرع عملياتها في تتوسع أن لها  ميكن امع، لنموذج الشركات  وبتجاوز  

نفسها أعدت  التي للشركات وبالنسبة ربحاً. أكثر استثماراتها تكون حيث مواقع، 

والتصنيع والتطوير البحوث ملراحل املمكن من فإن العوملة، عملية استشراء لسرعة

بينما من تكاليفها تخفض أن لها أمكن لو أفضل بالء أن تبلى بها اخلاصة والتوزيع

على روح املمكن اإلبقاء ومن إنتاجها. تنمية في أفضل وكفاءات أعلى سرعات حتقق

أن الكيانات؛ أي بني يجمع الذي هو يعد لم التقارب اجلغرافي أن غير هي كما التجمع

اتلفة. الكيانات عدد من بني في مراحل اإلنتاج الشراكة في االستمرار املمكن من

العقد وأواخر منتصف في تكونت التي الناجحة األعمال مجمعات أمثلة ومن

في احلاسوب تقنية مجال ناجحة في شركات عدة العشرين، انبثاق القرن من التاسع

أراد  من كل أن إلى ذلك أدى حيث كاليفورنيا؛ بوالية (Silicon Valley) أو السيليكون وادي
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السيليكون. وادي في بذلك يقوم أن يجب احلاسوب مجال في شركة مبتدئة إنشاء

تفتح بدأت االستثمار شركات أن مبتدئة شركات إلنشاء التدافع جراء من وكان

إلنشاء مبتكرين شجع بدوره وهذا إلى املنطقة. تنتقل جملة أو الوادي في مكاتب لها

يبيعون  الذين  (Venture Capitalists) املستثمرون جتمع  وبهذا املنطقة. في أعمالهم

 (Dot-com Startups) كم املبتدئة مبؤسسات دوت يسمى ما أو التمويل ومشترو التمويل،

واحدة. جغرافية منطقة حول

العمالة. سوق في للتجمع تأثيرات إلى املال رأس  في سوق التجمع تأثيرات  وأدت

أن واملهندسني للمبرمجني اتضح وادي السيليكون في املبتدئة الشركات عدد وبزيادة

املاهرة فنياً في تركيز العمالة جراء من وكان الوادي. انتقالهم إلى تقتضي العمل فرص

اتلفة املتحدة األمريكية الواليات أرجاء في الناشئة الشركات من الكثير أن الوادي

بغزارة تتوفر ألعمالها املطلوبة العالية املهارة لعمالة متلك تعيينها فرص أن أدركت

في العاملني من انتقل الكثير وبهذا املنطقة؛ إلى إلى االنتقال بها حفز مما الوادي في

السيليكون. وادي إلى العليا التقنية

املنشآت غالبية أن حيث حضري، جتمع أي في بسهولة امعات أثار إدراك  وميكن

املالبس أو األحذية فحوانيت فيه؛ تتاجر ما وفق تلقائياً نفسها جمع إلى متيل التجارية

أن الطبيعي  من إن بل منافسيها،  عن عزل في تعمل ال ما عادة املثال سبيل على

اآلخر. تلو واحداً كامل شارع في تصطف

كل منهما فتأثير له، نداً يكن لم وإن االتصال شبكات تأثير مياثل امعات وتأثير

في واملشاركني السوق من لكل السعر عن املستقلة التفضيالت  أن مبعنى مشابه

ببساطة هو السوق يكون أن من  بدالً  لآلخر  منهم كل إدراك على قائمة  امعات 

التأثير أكبر كون فإن وبهذا في العادة. احلال هي كما فيه كل املشاركني أعمال مجموع

حي للطفرة. مثال تأثير امع فإن حلظي التأثير أن كما مجموع مسبباته، من
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الترويج في امعات مفعول استخدام والشركات حتاول احلكومات أن الواقع وفي

باجنالور مدينة املثال سبيل على األعمال؛ من لنشاط معني صالح كمكان معني ملكان

احلاسوب  برامج إنتاج بتعاقدات اخلاص امع تأثير استغلت  الهند في (Bangalore)

متاماً باملدينة؛ لها  فروع  بفتح العالية التقنية شركات من عدد  إقناع  محاولة في

املتحدة  الواليات في نيفادا والية في (Las Vegas) فيجاس الس مدينة انتفعت كما

فيها. جتمع أعمال القمار تأثير من األمريكية

أخرى سوق عوامل متليه  النسبي فتأثيرها دائمة، ظاهرة ليس امعات وتأثير 

وادي حالة ففي  والسياسة. واملنافسة  والضرائب الطلب، وقوة املتوقع، العائد مثل 

دفع مما إيجاراتها وارتفاع واملساكن املكاتب بنقص في الوادي ازدحام أدى السيليكون

ورالي- تكساس والية في أوسنت مثل بديلة مواقع عن البحث إلى الشركات بعض

السيليكون. وادي في للعمل رغم تفضيلهم كارولينا نورث والية في درهام

العالم: حول األعمال مجمعات أمثلة ومن

احلاسوب. تقنية مجال في كاليفورنيا والية في السيليكون، وادي ˚

هولندا. في (Hilversum) هلفرسم املتعددة، مبدينة مجمع الوسائط ˚

ليدن-أوجستجيست  مبدينة ،(Bio-life Science Cluster) احليوية احلياة علوم مجمع ˚

هولندا. في (Leiden-Oegstgeest)

لوفن  ومدينة هولندا، إيندهوفن (Eindhoven) في مبدينة العليا، التقنية مجمع ˚

بلجيكا. في (Leuven)

اهرية  االلكترونيات مجال في دبي مدينة في ،(Silicon Oasis) السيليكون واحة  ˚

.(Semiconductors) املوصالت وشبه (Microelectronics)

عدد الشركات إلى  حديقة هسنشو للعلوم (Hsinchu Science Park)، حيث وصل  ˚

الضوئية  وااللكترونيات واحلاسوب االتصاالت مجاالت في صناعية شركة ٣٧٠

تايوان. في وشبه املوصالت (Optoelectronics)
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أملانيا. في (Heidelberg) هيدلبرج مبدينة (Technologiepark) التقنية حديقة  ˚

مبدينة  احلاسوب وتقنية احليوية للتقنية ،(Silicon Fen) السيليكون  مستنقع  ˚

اململكة املتحدة. في كامبردج

للتقنية (Albany Tech Valley)، للتقنية الدقيقة (Nanotechnology) في  ألبني ˚ وادي

نيويورك. والية في ألبني مدينة

من ١١٫٤  بلغ دخله أكثر للبحرية (Finnish Maritime Cluster)، حيث الفنلندي امع ˚

املتصلة  بناء السفن والصناعات في عامل ألف ٤٧ قرابة يورو ويعمل فيه مليار

فنلندا. في بها

 ،(Parque Balear de Innovación Tecnológica) التقنية البتكارات بالير حديقة  ˚

والتقنية  االتصاالت لشركات  (Turis TEC) السياحة تقنية في متخصصة

األسبانية. (Balearic Islands) بجزر باليريس السياحية التطبيقات املتخصصة في

 ،(New Jersey Life Sciences Super-Cluster) احلياة لعلوم الكبير نيوجرسي مجمع ˚

حيوية وطبية. وتقنية أدوية شركات ويجمع نيوجرس بوالية برنستون مبدينة

اجلوال  بالوادي وتعرف السويد. في ،(Kista Science City) للعلوم  كيستا مدينة  ˚

منها  موطن ١٤٠٠ شركة يعمل فيها ٣٠,٠٠٠ موظف، (The Mobile Valley)، وهي

يعمل فيها ٢٠,٠٠٠ فني.  واملعلومات االتصاالت لتقنية شركة ٥٢٥

خاصة  وهي البرتغال، في  (Oeiras) أويراس  مبدينة  ،(Taguspark) تاجوس  حديقة   ˚

املعلومات. تقنية بشركات

مبادرة امعات

إنشاء طريق التنمية االقتصادية عن عملية هي امعات مبادرة أو امعات تنمية

أن منذ واجلامعات واملستشارين احلكومات نظر استلفتت امعات وفكرة امعات.

العالم أنحاء في أعمال ومنظمات حكومات عدة جلأت وقد ١٩٩٠م(٨٩). عام اقترحت

النتيجة وكانت واحلضرية. االقتصادية اإلقليمية التنمية إلنعاش تلك الفكرة لتفعيل

املسيرة التسعينات، واستمرت في نهاية بدأت امعات مبادرة منظمات من كبيراً عدداً أن
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الكتاب في تقرير العالم حول امعات ملبادرات متعمقة دراسة أول ولقد كانت ذلك. بعد

مجمع(١٧٦). ١٤٠٠ من ألكثر دراسات مستفيضة وأعقبها ملبادرة امعات(١٧٥)، األخضر

للتنمية االقتصادية الترويج هي امعات منظمات مبادرة من الغاية أن حني وفي

الضروري فإن من محددة أعمال قطاعات األعمال أو قطاع تنافس بتحسني امعات في

مختلف على القرار صنع منظمات من واخلاصة  العامة املنظمات تلك  بني التمييز 

والصناعة التجارة قسم مثل الوطنية وحدات احلكومة سبيل املثال على املستويات؛

والتنمية االقتصادي التعاون منظمة مثل العاملية واملنظمات املتحدة، اململكة في

أعمال قطاع في شركات التي تتضمن األعمال جمعيات من وكذلك األوروبية واللجنة

والصلب(١٧٧-١٨١). احليوية التقنية مثل واحد

التعاون أساس على نظمت مشاريع أو منظمات هي امعات مبادرات ومبعنى أدق

والوكاالت مثل الشركات واخلاص، العام القطاع في العاملة اجلهات من عدد متباين بني

واحداً يعتبر قد السياسة ترويج صانعي بينما األكادميية. هذا واملؤسسات احلكومية

واسعاً نطاقاً عموماً تتضمن امعات مبادرات فإن امعات،  مبادرة أنشطة من

واجتذاب األعمال حضانة وخدمات  السوق، أحوال على التعرف  مثل األنشطة من

املشتركة، والتطوير البحوث ومشاريع اإلدارة، على والتدريب األجنبية، االستثمارات

فنية. معايير ووضع معينة، ملنطقة والتسويق

الدول بعض في التحول في التقنية مجمعات أثار

¿Gƒ````jÉ```J

تايوان؛ في  التقليدي لالقتصاد حتديات عدة أثار قد املعرفة  على القائم االقتصاد 

البحث أو باخلدمة يهتم  وال الصناعية، القدرة على املاضي في  يركز كان أنه حيث 

والتطوير(١٨٢).
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العاملي. التنافس في هامة عوامل واملستهلك املنتج من كل خدمات أصبحت لقد

في هامة عناصر تشكل واالتصاالت والتخزين الشحن تتضمن التي املنتج فخدمات
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املنافسة على الصانع قدرة حتدد أن ميكن والتداول الشحن فتكاليف الزمني. التنافس

كل على تؤثر آليات متثل االلكترونية املعلومات تبادل وأسلوب االتصاالت خدمات بينما

املستهلك خدمة  على  والقدرة التوريد.  سلسلة إدارة مثل  اإلنتاج نظام من مرحلة

لرفع فعالة  طريقة هي للزبائن أفضل خدمات تقدمي أن التنافس؛ حيث جوهر  تعتبر

أن إال تايوان. في املوجودين أولئك مثل متخصصني لصناع حتى بالنسبة املنتج قيمة

اخلدمات. مجال في صناعياً املتقدمة للدول بالنسبة زالت متخلفة تايوان ما

á«ŸÉ©dG äÉeóÿGh äÉéàæŸG :kÉ«fÉK

على قدرة عليه بناء يلزم العالم مستوى على بجدارة ينافس لصانع أن حتى ميكن

مستلزمات اإلنتاج العاملي من أن يعني وهذا نطاق عاملي. على وخدمات منتجات تقدمي

على محدودة قدرة لها التايوانية الشركات أن غير العاملي. الصعيد  على املنافسة

بعمليات للقيام  الالزمة اإلرادية املوارد والنعدام خانقة قيود من تعاني ملا العاملية

أخرى، مجاالت قدراتها في تعزز من التايوانية فإن الشركات هذا عاملي. مع نطاق على

فمن العاملي. التوسع في ضعفها عن للتعويض والتطوير البحث في وباألخص

تايوان األصليني للتصميمات واملصنعني املتعاقدين مصنعي بني التنافس أن املتوقع

يستمر ولن الصناعة أكثر اكتظاظاً، خدمات عندما يصبح سوق سيحتد مستقبالً

تايوان للتصميمات في األصليني الصناع أن املتوقع ومن األكبر حجماً. املصنع سوى

لديهم املعرفة قاعدة على أن متناهية التخصص، غير إنتاج خطوط في سيواصلون

من مصادر املعرفة أطراف قدراتهم على جمع أعلى املستويات. كما أن إلى تصل أن

تقوية. إلى حتتاج شتى

∂∏¡à°ùŸGh èàæŸG äÉeóN :kÉãdÉK

إلى تصل لم املعرفة، ولكنها تطبيق في وباألخص جيدة تعتبر التايوانية الصناعة

الشبكة تايوان على اعتمدت اآلن فحتى املعرفة. إيجاد في اجلودة من نفس املستوى

للحصول االبتكار مراكز العاملني في وأولئك أبنائها من املتخصصني بني االجتماعية

ألن األسلوب  هذا إتباع صعوبة  تزداد أن املتوقع من ولكن  وتشربها. التقنية على

٤٣
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وتفكك انتشار  مت وكلما أشد. بطريقة املستقبل سيزداد في املعرفة على  التحفظ

بحيث معرفة، بعض من بها خاصة حصيلة لها يكون أن لزم على املؤسسات املعرفة

هام للغاية، حيث ميكن املعرفة إن إيجاد الواقع تبادلها. وفي أو فيها التجارة لها ميكن

املعرفة. اكتساب في استغاللها

ô°VÉ◊G ™°VƒdG

البحث على العام  الناجت حصيلة من ٪١٫٨ حوالي تايوان تنفق احلاضر الوقت في

البحث موارد أن ذلك من األسوأ املتقدمة. الدول مما تنفقه بكثير أقل وهذا والتطوير

أن الواضح ومن اخلاص. القطاع من بدالً العام على القطاع تقتصر زالت والتطوير ما

تايوان حلفاظ الوحيد السبيل هو اخلاص بالقطاع والتطوير املدعوم البحث من املزيد

املعرفة. على القائم االقتصاد ظل في مركزها التنافسي على

مؤسسات بدمج املاضي القرن من السابع العقد بدايات في تايوان قامت ولقد

بنقل البالد وكلفتها الفنية الصناعية البحوث مؤسسة لواء حتت الوطنية البحوث

خالل ومن احلديثة. االلكترونية الدوائر منها تصنع التي العازلة شبه املواد عصر إلى

تايوان بزغت مع القطاع اخلاص الوثيق التعاون مؤسساتية إضافية تضمنت ابتكارات

في رائدة شركات عن تكوين تفجرت والتي العازلة شبه املواد بحوث في عاملية كرائدة

 (Hsinchu Science Park) للعلوم هسنشو حديقة الدولة أنشأت كما اال(١٨٣). هذا

العلم طريق عن  االقتصادي للتحول رمزاً  أصبحت  والتي البحوث مؤسسة بجوار 

موقع هي التي ،(Tainan Science Park) للعلوم تاينان حديقة أنشئت كما والتقنية.

شاشات تصنيع شركات سلسلة  وكبرى تايوان في احليوية التقنية شركات كبرى

العالم. في (LCD) املسطحة العرض

في خاصة عاملية لتكون مدينة ١٩٤٩م منذ تايوان عاصمة ،(Taipei) تايباي وتسعى

عاملي لإلنتاج مركز إلى تايباي وحتويل اقتصادياً. تنميتها العمراني وأسلوب تخطيطها

يتأثر التحول  كان وإن احلكومة من  بدعم املاضي،  القرن السادس في العقد من بدأ

احمللية والعاملية(١٨٤). بالسياسة

٤٤
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(حلف وارسو) الشرقية والكتلة السوفيتي االحتاد دول في االقتصاد لتطورات املراقب

العسكرية القوة في الغربية كانت منافسة للكتلة التي الدول تلك أن يجد سابقاً

حيث واالقتصادية؛ العلمية مواردها الغرب مع عراكها في يدعمها كان باألساس

من لديه عدد كبير وكان البحث والتطوير في هائالً قدراً تستثمر وارسو حلف دول كانت

فإن املؤشرات الوقت نفس وفي مرافق البحوث اتلفة. جانب إلى الباحثني واملهندسني

ومعدل املنشورة العلمية األوراق  وعدد االختراعات تسجيل طلبات من الظاهرة

معرفي القتصاد الداعم األساس أن غير للغاية(١٨٥). ضعيفة التقنية في االبتكارات

احللف. تفكك عقب للدول التي تكونت االنطالق أساس أصبح حيث كان قائماً،

É``«`æ«eQCG

التقنية بني مجمعات االرتباط إلى أن األمريكي الوطني البحوث مجلس دراسة تشير

أرمينيا(١٨٦). في واالقتصاد املعرفي التقنية بني من الربط واضح املعرفي واالقتصاد

ó``fÓ``jÉ``J

القومي والتطوير االقتصاد إلى تعزيز في تايالند واالتصاالت املعلومات تقنية أدت

تقنية(١٨٧). إنشاء مجمعات خالل من االجتماعي

π``jRGô`Ñ`dG

املعرفة أن أساس إدراك على قائمة واستراتيجيات سياسات يجري وضع البرازيل في

يجري وعليه االجتماعي والتطوير االقتصادي مفتاح النمو أصبحت والتقنية العلمية

اال(١٨٨). في هذا باالستثمار االهتمام

ó```æ```¡``dG

على القائم العاملي االقتصاد خضم في الهند  في التنمية سياسات حتديات  إن

ميكن حتى فاعلية أكثر بصورة تتطلب استخدام املعرفة عشر احلادي القرن في املعرفة
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ولقد الفقر. من اخلفض ميكن حتى واخلدمات والصناعي الزراعي اإلنتاج مستوى رفع

عبر عقدين من واالجتماعية االقتصادية  التنمية في واسعة خطوات الهند خطت

باإلضافة ٢٠٠٣م عام في  ٪٨٫٢ إلى وصل والذي لإلعجاب يدعو الذي فالنمو  الزمن.

على االنفتاح جانب إلى ١٩٩١م عام بدأت والتي النطاق الواسعة اإلصالح حركة إلى

إلى التحول قوة في على أوجه الهند تعتمد جانب أن إلى هذا العاملية(١٨٩). املنافسة

التحتية والبنية املاهر، البشري رأس املال تلك األوجه تتضمن املعرفة؛ على قائم اقتصاد

الباحثون ويرى لها عاملياً. خاصة مهارة كمجال املعلومات تقنية وحتديد والتقنية، للعلم

حيث املاثلة لها؛ وتغتنم الفرص قوتها مجاالت لتوظف باملزيد القيام الهند بإمكان أن

النظام تعضد أن املعرفة  اقتصاد حتقيق إلى طريقها في تتقدم  وهي بإمكانها أن

وبناء فعال ابتكار ونظام ومتعلمة ماهرة عاملة قوة بإيجاد واملؤسساتي االقتصادي

حتتية ديناميكية. بنية

É`«``≤jô`aCG

ورؤيتها البعيدة نظرتها على  كبير حد إلى اليوم يعتمد  إفريقيا مستقبل إن

الرئيسة للتوجهات كانعكاس الوطنية املؤسسات بني التضامن جانب إلى االقتصادية

أفريقيا اجلارية في السياسية ولقد تزامنت اإلصالحات واإلقليمي. العاملي في االقتصاد

إلى املعرفة حتويل نتيجة باألساس هو االقتصادي  النمو أن إلى املتنامي اإلدراك مع

والتقنية والعلم التعليم يشمل في هذا املضمار املعرفة والتعبير عن وخدمات؛ بضائع

السياسية االستراتيجية النظرة عناصر وضعت ولقد مؤسسات. من يالزمها وما

واالبتكار(١٨٣). والتقنية العلم دور على التركيز ضوء في أفريقيا اقتصاد ومنو لتجديد

اجلامعات تضع  التجلي في جديدة نظر  وجهة بدأت  التعليم، توفير جانب  إلى

أيضاً الفكرة هذه تطبيقات  وتتسع التنمية. عملية مركز في  البحوث ومؤسسات

والتقنية البحث ومؤسسات الكليات  مثل األخرى التعلم مستويات كل  لتشمل

قيمة مصدر البحوث ومؤسسات أصبح التعليم العالي وقد املتعدد؛ التقنية ومدارس

االقتصادية الصحوة في للجامعات املساهمة وميكن والصناعة(١٩٠). واتمع لألعمال
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حيث وشركات؛ ومصانع أعمال مؤسسات إنشاء في بالتسهيل مناطقها في والنمو

مشاريع إجراء منها، متعددة؛ بطرق واتمع مع قطاع اإلنتاج تتالحم أن أن مبقدورها

والتطوير، البحوث أنشطة إنشاء شركات خاصة نابعة من للصناعة، وتطوير بحوث

حضانة األعمال ومرافق التقنية حدائق مثل الرئيسة التكوين مشاريع والتدخل في

على الطالب وتشجيع األعمال، مجال في للمبتدئني التدريب وتقدمي اإلنشاء، احلديثة

األكادميية املؤسسات بني التعاون األسلوب يتطلب هذا جتارية. أعمال إلى حتويل البحوث

والتجارية. والصناعية واحلكومية

على املعرفة قائمة تنمية اقتصاد أفريقيا استراتيجية لتجديد ومنو العناصر بني ومن

من إطار للبحوث يوضع حيث الوطنية للبحوث، أهداف املؤسسات  اجتاه تغيير تتضمن

البحوث أنشطة مؤسسات تتناسق وبهذا االقتصادية، التنمية في مضمون املساهمة

الرسالة تركز وحيث االقتصادي، العمل مجال وحلبة التنمية توجهات رسالة متطلبات مع

الوطنية التحديات كبرى التركيز على االستراتيجيات على أن كما محددة. قضايا حل على

الرسالة على قائمة طريقة أي أن إال وعلمية؛ استجابة تقنية تتطلب التي واإلقليمية

يساعد للبحوث رساالت أن وضع كما الوطنية. االستراتيجيات تضمنتها إال إذا تصلح لن

حتديات محددة(١٨٣).  حل إلى القائمة املؤسسات أنشطة توجيه على حتماً

حيث ااطرة، على مبدعاً وجرأة تفكيراً يتطلب في التنمية جديد منحى إن انتهاج

عدم عن ناجم العاملية التنمية مشاريع املتأصل في احلذر من أسلوب كبيراً شطراً أن

تتضمن والتي التعلم كل عمليات أن الواقع وفي نظم احملاسبة املعمول بها. مرونة

إيجاد هو  هنا والضروري وااطرة. التجربة من كبيراً قدراً تتطلب  التنمية عمليات

النهائي التأثير من مجرد اختبار املستمر بدالً التقييم خالل الثقة من إلى أجواء تدعو

يلزم والتعاون. كما االنفتاح أسس على التنمية شراكات قيام آخر ومبعنى للمشاريع؛

على األكبر بالتركيز فاشلة أو ناجحة بأنها املشاريع على  التقليدية األحكام إحالل

التجربة. من املستقاة الدروس
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لنظام دراسة أجريت ٢٠٠٤/٢٠٠٣م، عام جمعها مت ميدانية بيانات باستخدام

في العامة البحوث مؤسسات على التركيز مع احليوية(١٩١)، التقنية مجال في االبتكارات

عالقات من صورها بكل الداخلية التفاعالت من تعلمه ميكن ما وذلك باختبار نيجيريا،

ذلك في االبتكارات مبا صعيد على األطراف كل بني واتصاالت رسمية،  وغير رسمية

اخلارجية والوكاالت  واملستشفيات التقليديني، الطب وممارسي والشركات، اجلامعات

السوق في إلى منتجات واالختراع والتطوير البحوث جهود ترجمة أن وإتضح األخرى.

واملؤسساتية؛ الفنية  احلواجز على التغلب  على وقدرة  كبيرة مالية  مهارات تتطلب

أجريت وقد كبيرة. موارد احليوية يقتضي التقنية مثل حديثة لتقنية بالنسبة خاصة

جهود نتائج ترجمة  عملية من أو تعرقل التي تعزز الرئيسة العناصر لفهم  محاولة

منتجات مبتكرة(١٩٢). إلى البحوث والتطوير

يجري ما منها جديدة منتجات البتكار مسيرات عدد هناك الصناعية  البالد في

فرعية شركات وتكوين الفكرية امللكية واستخدام تراخيص الشركات مستوى على

يختلف فالوضع النامية للدول بالنسبة  أما السبل. تلك  من مزيج أو املهمة لتولي 

وذلك نظراً جديد، منتج في ابتكار توظيفها ميكن التي اآلليات لنوعية بالنسبة كثيراً

املؤسسات. قدرات لضعف

سياسة هي االبتكار، إلى االختراع من االنتقال قدرات على عوامل تؤثر أربعة هناك

منتج لتقدمي املتاحة والعمليات واآلليات العاملني، تعلم وكفاءة الوطنية، االبتكار 

مثل مجاالً  أن ورغم  االبتكار. عمليات في العاملني  وخبرة احمللية، السوق في جديد

اختباره ميكن منوذج وضع إلى االختراع من االنتقال املباشر فيه األدوية يسهل منتجات

القدرة املؤسسات نيجيريا تعوز حالة جتاري، فإن في نطاق على اإلنتاج مرحلة إلى ثم

البنية مرافق ودعم التعلم في التعاون على والتشجيع لالبتكار احلوافز  توفير على

ابتكار في  كبيراً  دوراً  تلعب علمية  أسس على قائمة  مهمة تقنيات  في  التحتية 

معامل أو مالية إمكانات  من هناك فليس ذلك إلى  باإلضافة اجلديدة(١٩٣). املنتجات

بعض في  تفضي البحوث نتائج أن  كما منتج، إلى بحوث  نتائج من الفكرة لنقل 
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وفي لها. املستخدمني من طلب عليها ليس  منتجات  وإلى تطبيقات إلى األحوال 

مهارة قلة نتيجة تفشل ال االختراع وعمليات واملنتجات التقنيات فإن املضمار هذا

في لديه الرغبة الذي أو لها يروج من غياب نتيجة ولكن السوق وجود أو عدم اترع

التسويق مراحل في اإلخفاق أن إلى ويعزى ذلك املطاف(١٩٤). نهاية إلى يحتضنها أن

البحوث مؤسسة بها تسير التي الطريق الناجم من حتجر املؤسسات إلى أحياناً يعود

املغامرة إلى اجلامعة في العاملني لدفع احلوافز غياب مع األمور، الوطنية واجلامعات

كما البحوث العامة ومؤسسات اجلامعات أحضان من تخرج تكوين شركات أو التجارية

العامة البحوث مؤسسات تقوم املثال فعلي سبيل الدول الصناعية(١٩٢). احلال في هو

مع الوضع يختلف أن ولو عن إنتاجها. ولكنها تتقاعس األدوية صالحية عن بالكشف

وتطويرها، العقاقير لبحوث القومية واملؤسسة القومية البيطرية البحوث مؤسسة

 Sheda Science and Technology Complex والتقنية مجمع شيدا للعلوم في املوجودة

األولى. مراحله زال في امع ما أن سوى محدود، إنتاج هناك حيث ،(SHETSCO)

أو دول ،(Middle East and North Africa) أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة تواجه

االقتصادية، الثورة فاتتها «منا» دول من عدداً أن إذ كبيرة. اقتصادية حتديات ،(MENA) «منا»

كبيرة بصورة معتمدة  أصبحت بينما العوملة، عملية هوامش على تقف زالت وما

الكساد على للتغلب تنظيمية شرعت في إصالحات فإنها وبهذا النفط، موارد على

على إدراك الوقت هناك نفس وفي الفقر(١٩٥). وزيادة البطالة، معدل وتفاقم االقتصادي،

تقنيات ثمار وفرة نتيجة للنمو جديدة فرصاً تقدم املعرفية الثورة  بأن مستوى عاملي 

العاملي االقتصاد تطورات من جديدة صورة ظهور جانب إلى واالتصاالت املعلومات

واستخدام وتوزيع واقتناء  ابتكار على القائمة املعرفي االقتصاد فكرة في جذور لها

وحدائق التقنية. خالل مجمعات التقنية، من يتم ذلك وتفعيل املعرفة(١٩٦).
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المعرفي االقتصاد على القائمة مجمعات التقنية
بوسطن ١٢٨ ألوروبا    ˚  طريق األربع ˚  احملركات

كندا السيليكون    ˚  غرب ˚  وادي
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ألوروبا األربع احملركات
عاملياً تسويق نفسها خالل من صورياً ارتباطاً مرتبطة أوروبية؛ أربع دول في مناطق أربع

لومباردي منطقة هي (The Four Motors for Europe)؛ ألوروبا محركات أربع نفسها تعتبر

ومنطقة  فرنسا، في  (Rhônes-Alpes) األلب  الراين- ومنطقة إيطاليا، في (Lombardy)

أسبانيا.  كتالونيا (Catalonia) في ومنطقة أملانيا، في (Baden-Wuerttemburg) بادن-ورمتبرج

هو ميالن، وعاصمته ماليني تسعة سكانه تعداد يبلغ الذي لومباردي  وإقليم

احملرك البالد، يعتبر من صادرات ٪٣٠ يصدر أنه حيث الرئيس في إيطاليا التجاري املركز

في إيطاليا، القومي مجمل الدخل من ٪٢١ عن أنه مسؤول حيث إليطاليا االقتصادي

الدولة. سائر في الدخل متوسط عن األقل على ٪٣٠ بنسبة يزيد فيه الفرد ودخل

إلى تصل النشطة، والتي اإليطالية الشركات ثلث من أكثر يتضمن أن اإلقليم كما

مونتديسون (Montedison) فإن  مثل بينها ضخمة شركات عدة هناك وبينما ٢٠٠ ألف.

اخلاص القطاع في من العاملني ٪٤٥ من أكثر التي توظف األعمال مؤسسات غالبية

االتصاالت على غالبيتها يركز احلجم، متوسطة إلى صغيرة مؤسسات إيطاليا في

الهندسية. االستشارات جانب إلى والكيماويات واملعلومات

أن إيطاليا، إذ في آخر عن أي إقليم والتطوير في لومباردي البحوث وتتركز أعمال

البحوث نفقات من ٪٤٠ جانب إلى البحوث والتطوير احلكومية من نفقات ٪٣٢ حوالي

أربعة موقع هي  نفسها وميالن لومباردي، في تنفق اخلاص القطاع  في والتطوير

(MIT) تي آي إم تسمى (Polytechnico) التي جامعة بوليتكنيكو كبرى منها جامعات

فإنها التقنيات أحدث على اإلقليم حصول احمللية احلكومة تضمن وحتى إيطاليا،

 (CESTEC) االبتكار «سستك» مركز إلنشاء مناصفة الشركات من  عدد مع دخلت

املركز ويركز الشركات في التقنية لتطوير  والتنفيذي  الفني الدعم يوفر الذي

للرسوم احلاسوب وبرامج ،(Robotics) والروبوط اهرية االلكترونيات تقنيات على

واملواد والليزر، للمكاتب، األوتوماتيكي والتشغيل ،(CAD/CAM) والتصنيع الهندسية

اإلقليمي الدعم يوفر املركز  أن كما  البيئة. وتقنيات احليوية،  والتقنية املستحدثة،

إيطاليا ماكينة لومباردي وكون التقنية املبتكرة. ومبادرات ألنشطة البحوث اجلديدة

.(١٩٧ يجتذب االستثمارات(٩٦، عامل ذلك فإن التقنية االقتصادية وماكينتها
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وينتج  نسمة  مليون   ٩٫٤ ويقطنه شتتجارت عاصمته األملاني ورمتبرج بادن إقليم
شركات أن حيث الفخمة، منتجات السيارات يغلب عليها التي أملانيا، صادرات من ٪١٧
 (Zeiss) زايس شركة أن كما اإلقليم. هذا  في  تقع  وبووش  وبورشا، مرسيدس-بنز،
شركة  ١٢ ألف فهناك وجملة العالية. املضافة القيمة ذات الصادرات إلى أيضاً تضيف
مسؤول  واإلقليم واملتوسطة. الصغيرة األحجام من ذات ٩٥ منها اإلقليم في صناعية

املعدات االلكترونية والكهربائية. في أملانيا إنتاج ربع عن

املقاطعة منت خبرة ورمتبرج فلقد بادن مقاطعة في اخلاص الصناعي اخلليط ونتيجة
والهندسة السيارات، وهندسة واملاكينات وااللكترونية، الكهربائية البضائع في
أنها حيث في أوروبا، مؤسسات البحوث في تركيز على أكبر حتتوي أنها الدقيقة، كما
عالي،  تقنية ٩ جامعات، ٢٣ معهد وفيها والتطوير؛ البحوث قدرات من ٪٣٩ موطن
لودفيج إرنست مارل ماكس باسم املسماة ،(Max Planck) بالنك ماكس مؤسسة ١١
الكمية، الطبيعة ومبتكر نظرية عالم ،(١٩٨-٢٠٤)(Max Karl Ernst Ludwig Planck) بالنك
جوزيف  بإسم املسماة بحوث، ومراكز (Fraunhofer) فراونهوفر ١٤ مؤسسة جانب إلى
جمعية يديرها  والتي البصريات، عالم  ،(٢٠٥)(Joseph von Fraunhofer) فراونهوفر فون
تهتم بالنك ماكس  مؤسسات أن  املؤسسات من  النوعني بني والفارق فراونهوفر.
في تتناول البحوث فراونهوفر مؤسسات بينما األساسية العلوم مجال في بالبحوث

التطبيقية. العلوم من مختلفة مجاالت

مؤسسة ورمتبرج بادن مقاطعة في الفنية التحتية للبنية الرئيسة العناصر ومن
وهي ،(Steinbeis Foundation for Economic Promotion) شتاينبايس للترويج االقتصادي
واملتوسطة احلجم الصغيرة خاصة املقاطعة في الشركات لدعم ربحية غير مؤسسة
التي يتبعها املالي. واملؤسسة والدعم الفني والنصح والتطوير البحوث توفير خالل من
من دخلها من ٪٧٠ على  تتحصل املقاطعة في التقنية لنقل مركزاً ١١٤ من أكثر
احلكومي املدير املؤسسة إدارة مجلس ويرأس والتطوير. البحوث وخدمات االستشارات

التقنية. تطوير احلكومة احمللية ألهمية إدراك يؤكد مما التقني لنقل

من ويتضمن ١٠٪ نسمة ٥٫٢ مليون يقطنه قرابة الفرنسي الراين-األلب وإقليم
وأقطابهما، والتقنية العلم ملوارد تركيز أكبر فيه أن كما القومي، االقتصادي النشاط
الفرنسيني الباحثني من ٪١٠ قرابة أو ألف باحث وعشرون بضع حيث يعمل باريس، بعد
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،(Grenoble) وجرنوبل ،(Lyon) ليون بلديات في تتركز أساسا اإلقليم التي بحوث مراكز في

بالنصيب األولتني البلديتني حتظى حيث ،(Annecy) وأنيسي ،(St. Etienne) إتيان وسانت

والتقنية. العلوم أنشطة من ٪٤٥ إلى يصل الذي األكبر

 Centre National de Recherches Scientifiques القومية البحوث مركز اإلقليم وفي

٩ جامعات،  إلى  باإلضافة هذا  معمالً. في ١٤٠ باحث ألفا فيه يعمل الذي  (CNRS)

 ،Commissariat de l’Energie Atomique (CEA) الذرية الطاقة هيئة مثل للبحوث ومراكز

الشركات  ضمن تدخل الصناعية البحوث مراكز وغالبية باحث.  ٢,٦٠٠ يعمل حيث

،(Merlin-Gérin) جيرين ومارلني ،(l’Institut Mérieux) ميرييه مؤسسة مثل الفرنسية

السائل والهواء ،(Péchiney) وبشيني ،(ELF) وإلف ،(Rhône-Poulenc) بولينك والراين 

اجلنسيات متعددة الشركات إلى باإلضافة هذا .(Thomson) وطومسون ،(Air Liquide)

،(Sun Microsystems) ميكروسيستمز وسن ،(Hewlett-Packard) باكارد هيولت مثل

احلجم. ومتوسطة الصغيرة الشركات من ومئات ،(Caterpillar) كاتربيللر وجرافات

إلى كلها أوروبا مستوى على متميز في اإلقليم والتقنية العلوم أنشطة ومستوى

املثال،  سبيل على (Université de Grenoble) جرنوبل فجامعة اإلقليمي؛ املستوى جانب

النووي املعجل موقع هي جرنوبل أن كما أوروبا في جامعتني أفضل من تعتبر واحدة

.European Synchroton (ESRC) األوروبي

مبكراً البلدة إلى كبرى معامل أفراد اجتذبوا عدة جهود نتيجة جاء جرنوبل وصعود
الفرنسي الفيزيائي  ليون مدينة  ابن بينهم من الثانية، العاملية  احلرب فترة عقب
تاريخ مغناطيسية بحثاً في  قدم  الذي ،(٢٠٦-٢٠٧)(Louis Eugène Félix Néel) نيل لويس 
السويدي والبالزما الفضاء عالم فيزياء مع نوبل مشاطرة جائزة على حاز والذي األرض،
في نفوذ ذات كانت أخرى ومجموعات ،(٢٠٨-٢١٦)(Hannes Olof Gösta Alfvén) ألفني هانز
اخلامس.  العقد في (CENG) النووية البحوث ومركز القومية البحوث مركز اجتذاب
الذي  (Laue-Langevin) للنيترونات الو-الجنفني معمل مت تأسيس السادس العقد وفي
اكتشف الذي  ،(Max Theodor Felix von Laue) األملاني الطبيعة عالم باسم سمي
بول الفرنسي والعالم نوبل(٢١٧)، جائزة  على وحصل إكس أشعة وتداخل تشتت 
ديبدوا هيوبرت النووي العالم جرنوبل عمدة الطالئع ومن .(٢١٨)(Paul Langevin) الجنفني
ومن  للمدينة. العلمية التحتية  البنية تنمية  إليه ترجع الذي  (Hubert Dubedout)
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 (ZIRST) «زيرست» والتقنية  العلوم ولتطوير لالبتكار األعمال حديقة إنشاء إجنازاته
 ٢٠٠ من إليها أكثر والتي انضم عام ١٩٧٢م، جرنوبل من (Meylan) بالقرب مايالن في
احلديقة أعمال لتخطيط جلنة بتكوين احلديقة قاطنو قام وقد العالية. للتقنية شركة
العوامل من كان وقد الشركات. مباني متويل بضمان البلدية احلكومة وباملقابل قامت
،(SEMS) «سمز» والباحثني العاملني في املهندسني لألمام قيام احلديقة دفعت التي
هانويل-بل شركات جتاري بني وسمز حتالف ١٩٧٥م. عام في في احلديقة بإنشاء شركة

.(Thomson) وطومسون (Télémécanique) وتيلميكانيك (Honeywell-Bell)

مثل املتقدمة  التقنية قطاعات هي اإلقليمية احلكومة أولوية كانت ولقد
على ميزانيتها  من  ٪٥٠ تنفق أنها حيث احليوية، والتقنية واملعلومات االلكترونيات 
بلعب احمللية التجارية الغرف تقوم مناطق أوروبا وكباقي والبحوث. والتدريب التعليم
االستثمارات العاملية في العليا واجتذاب صناعات التقنية تنمية تشجيع في جريء دور
مرتفعة والتقنية التعليم مجال واأللب في الراين إقليم ميزانية كانت وملا اإلقليم.

قومية وأوروبية. برامج من دعم من واالستفادة محددة برامج دعم أمكن فلقد

ألسبانيا الصناعي املركز برشلونة  عاصمتها تعتبر التي األسبانية  كتالونيا أما
وتشكل احمللي اإلنتاج مجمل من ٦ مليون وتولد حوالي ٢٠٪ يبلغ سكانها تعداد فإن
ومبقدور التصنيع. في الصناعية أنشطتها من ٪٤٠ وقرابة األسباني، الناجت من ٪٢٧
سائر أجور منخفضة عن مبعدل ماهرة عمالة توفر الصناعات ألنها اجتذاب كتالونيا
في ١٩٩٢م عام في الصيفية الدورة األولومبية لعبت األوروبية. ولقد الدول الصناعية

برشلونة. في البلدية التحتية والبنية واالتصاالت املواصالت تطوير

«بتف»  (Parc Tecnològic del Vallès) أو للتقنية فال حديقة أنشئت ١٩٨٧م عام وفي
االلكترونيات  مركز املوقع في حيث يشاركها العالية، التقنية تنمية لتشجيع (PTV)

وهي   (ASCAMM Foundation) أسكام ومؤسسة برشلونة؛ وجامعة  القومي اهرية
احليوية التقنية  هي اخلمسة احلديقة تخصصات ومجال للتقنية. مركز باألساس
وحتاول املتقدم. التلقائي والتحكم اهرية واالتصاالت وااللكترونيات املستحدثة واملواد
الجتذاب جريئة سياسة طريق عن ألوروبا األخرى الثالثة  باحملركات اللحاق كتالونيا 
اليابانية االستثمارات من اإلقليم نصيب يصل املثال سبيل فعلي األجنبي، االستثمار
(Nissan) ونيسان   (Sony) سوني االستثمارات هذه في ويشارك ٪٧٠ إلى أسبانيا في

.(Toshiba) وتوشيبا (Sanyo) وسانيو
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بوسطن ١٢٨ طريق
من أكثر الكبرى بوسطن منطقة خسرت ١٩٧٥م وعام ١٩٦٨م عام بني ما الفترة في

إعادة  نتيجة ما ظهر سرعان «طريق ١٢٨ بوسطن» أن غير صناعية وظيفة ٢٥٢ ألف

٢٢٥ ألف عمل  إيجاد من متكن والثامن، حيث السابع في العقدين تنظيم الصناعات

شركات في غالبيتها ١٩٨٠م، إلى ١٩٧٥م من سنوات في حقبة خمس جديد صناعي

أنشئ  الذي ١٢٨ السريع طريق على الشركات اجلديدة مباني العالية. ووقعت التقنية

كحزام ضواحي لبوسطن يربطها بعشرين مدينة صغيرة. ١٩٥١م عام

التي احلاسوب  شركات هي الكبرى لبوسطن اجلديدة الصناعية التكوينة ولباب

 (Digital Equipment Corporation) الرقمية املعدات بشركة اخلامس العقد في بدأت

قدم سلسلة  من أوائل من (Digital) والتي كانت بديجيتال والشهيرة ،(DEC) «دك» أو

(Programmed Data Processor) وهي   (Minicomputer) الصغيرة احلاسوب  أجهزة من

أولسن  وكن (Harlan Anderson) أندرسن هارالن من كل أنشأها وقد .(٢١٩-٢٢١)(PDP) أو

تخرج وكالهما املغناطيسية للحاسوب(٢٢٣). الذاكرة مخترع ،(٢٢٢)(Kenneth Harry Olsen)

معمل  في عمال أنهما كما تي»، «إم آي أو (MIT) مؤسسة ماسشوستس للتقنية من

آي «إم تديره الدفاع في متخصص فيدرالي معمل وهو ،(Lincoln Laboratory) لنكولن

 (Hanscom Air Force Base) موقع قاعدة هانسكوم لسالح الطيران أنشئ في وقد تي»،

جي على أولسن تتلمذ وقد ماسشوستس. بوالية ،(Lexington) لكسينجتون مبدينة

انضم الذي النظم(٢٢٤-٢٣٢)، علم ورائد احلاسوب مهندس (Jay Wright Forrester) فورستر

احلاسوب. علم في تشكيل برامج الفضل له وكان ١٩٣٩م عام تي» آي «إم إلى

أنها في الفضل لها تي» التي آي «إم من نبتت من الشركات العديد أن الواقع وفي

هو املساعد العامل وقد كان الصناعة. إلى املنطقة إعادة في الفاصل الدافع كانت

املنطقة. تنمية من عجلت التي الدفاع وزارة من والعقود التمويل

اجلريء  أو (Venture Capital) املغامر الرأسمال فكرة في  رائدة بوسطن ومنطقة

إلى ١٩٣٠م عام من تي» آي «إم  مدير  لعب وقد الواقع، أرض على  بنجاح  وتنفيذها

دوراً األمريكي(٢٣٣)، الفيزيائي (Karl Taylor Compton) كومبتون تيلور كارل ١٩٤٨م،

البحوث والتطوير مؤسسة وهو أمريكي مغامر رأسمال صندوق أول في إنشاء رئيساً
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سي»  دي آر «إيه أو  (American Research and Development Corporation) األمريكية
املستحقة  واألقساط املغامر،(٢٣٤) املال لرأس خاصة كمؤسسة عام ١٩٤٦م (ARDC) في

املال رأس  أبو وإدارتها املؤسسة تأسيس على أشرف وقد .(Private Equity) اخلاصة
في هارفارد لألعمال لكلية كان عميداً الذي ،(٢٣٣)(Georges F. Doriot) دوريو جورج املغامر
(Ralph Edward Flanders) مهندس  فالندرز رالف وشارك في التأسيس هارفارد. جامعة

فرمونت(٢٣٦-٢٥١). والية عن جمهوري وسيناتور ميكانيكي

استثمار أول التأمني وكان شركات من التمويل املبدئي على حصلت املؤسسة ولقد
طرحها  قيمتها عند بلغت التي ديجيتال شركة دوالر في ألف ٧٠ هو ١٩٥٧م عام لها
االستثمار  عائداً على يشكل مما دوالر؛ مليون ٣٥٥ من أكثر ١٩٦٨م عام األسهم سوق في
تكسترون مع شركة املؤسسة اندمجت وقد عائد سنوي ١٠١٪، ٥٠٠ مرة، ومعدل قدره

١٥٠ شركة.  من أكثر في استثمارها بعد (Textron) عام ١٩٧٢م

القرن العقد الثالث من في الكهربائية للهندسة متميزاً قسماً آي تي» أنشأت «إم كمأ
املكتسبة للخبرات ونتيجة التطبيقية. بالبحوث القيام رسائله أهم من وكان العشرين
الثانية، احلرب العاملية خالل الفيدرالية مع احلكومة بتعاقدات مدعومة ببحوث القيام خالل
ففي خالل العقد عقب احلرب؛ شركات التقنية العالية في إنشاء انفجار شبه حدث أن
يعملون  كانوا مبوظفني شركة محلية جديدة ١٧٥ أنشئت املثال، سبيل على السادس؛
احلاسوب صناعات الذين أسسوا املغامرين من كانوا أولئك غالبية تي». آي «إم معامل في
(Raytheon) التي  رايثون شركة مثل شركات دفاع أحضان من وبعضهم جاء املدني اجلديد،
في مشاركاً أستاذاً كان الذي ،(٢٥٢-٢٥٣)(Vannevar Bush) بوش فانيفار ١٩٢٠م، عام أنشأها
استجالب هو فترة احلرب خالل مع احلكومة دوره وقد كان تي». آي «إم في الكهرباء قسم
مؤسس هو وبوش لرايثون(٢٥٤-٢٥٨). دفعة قوية مما أعطى تي» آي «إم إلى البريطاني الرادار فريق

األمريكية. National Science Foundation (NSF) القومية البحوث مؤسسة

املنطقة عام احلاسوب في شركات بني (Wang Laboratories)(٢٥٩-٢٦٢)، من واجن ومعامل
أصل أمريكي من مهندس حاسوب ،(An Wang) واجن آن دكتور أسسها والتي ١٩٥١م،
في وشاركه عليها(٢٦٤-٢٧٨)، أعمالها ببناء الشركة قامت اختراعات عدة له صيني(٢٦٣)،
ريعها زاد جناح معامل واجن قمة وفي .(Dr. G. Y. Chu) تشو واي جي دكتور الشركة إنشاء

ألف شخص. عن ٤٠ يزيد ما فيها يعمل وكان السنة في ٣ مليار عن

http://en.wikipedia.org/wiki/Private_equity
http://en.wikipedia.org/wiki/Textron
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العقد نهايات حتى كبيراً العسكري السوق على املنطقة االعتماد في ولقد ظل
التقنية شركات إلى استغناء مما أدى الدفاع، بحوث ميزانية في خفض حدث الثامن، حيث
كما ١٩٩١م. عام إلى الفترة من عام ١٩٨٨م في فيها العاملني من ألف ٦٠ عن العالية
أنها إذ السيليكون، واحة مثل بها اهتمت التي التقنية في تتنوع لم املنطقة هذه أن
اإلنتاج على الصغير الذي سيطر احلاسوب وهو احلاسوب من واحد نوع اهتمت بإنتاج
للحاسوب الشخصي الصغير احلاسوب من النقل كان لهذا املنطقة. في الصناعي
أن  كما دك وواجن. مثل على شركات سلبي أثر (Microcomputers) الصغر واملتناهي في
السوق  وبيئة اجلديدة التقنيات مع للتأقلم املرونة لديها يكن لم ١٢٨ شركات طريق

االجتماعية. الشبكات تكوين اختالف نتيجة السيليكون شركات وادي مثل اجلديدة

متكاملة  ١٢٨ مؤسسات طريق منطقة في الشركات غالبية أخرى مبناطق مقارنة
اإلنتاج أنشطة من واسع بنطاق  تقوم  على شركات مستقلة أعمالها نظام يقوم
الذي الوالء للشركة هو أن كما التامة الصناعية السرية فيها ممارسة وتنتشر داخلياً.
ثقافة دعائم يركز مما  واملنافسني، واملوردين والزبائن الشركات بني  العالقات يحكم
فبقي الداخلي النظام تسلسل أما واالستقرار. االعتماد الذاتي على تشجع إقليمية
االجتماعي السلوك أمناط في االختالف هذا املعلومات رأسياً(٢٧٩). تنساب حيث مركزي،
نهايات  في اآلخر عن واحد تخلف في السبب كان ووادي السيليكون ١٢٨ طريق بني

السابع. العقد

املنطقة،  تاريخ من بعيد حد إلى ناجمة ١٢٨ طريق في زالت قائمة التي ما والصعوبات
ومؤسساتي من اجتماعي أعمال ووضع منوذج املنطقة في التقنية شركات ورثت حيث
الرأسي والتكامل الوقت، مرور مع التقنية نسبياً استقرار أن حيث سابق، أعمال عصر
والتحكم احلجم اقتصاديات من العصر متطلبات وفر للشركات اإلداري النظام ومركزية
واألسواق التقنيات به في التنبؤ يصعب الذي السريع عصر التغير في أما السوق. في
على الشركات  لدى قدرة الشركة شبكات توفره الذي األفقي التنسيق  من يجعل

املستمرة. االبتكار الزدهار عملية املطلوب هو وهذا املرونة التركيز مع على اإلبقاء

نظام أن إذ للغاية؛ صعب أمر وثقافتها منطقة مؤسسات تغيير إن وبالتأكيد
خطوة أول ولعل تبديلها. أو  تقليدها يصعب تاريخية عمليات  حصيلة هو األعمال
القائمة.  األوضاع وإدراك الذاتي التقييم هي ١٢٨ طريق اقتصاديات إحياء إلعادة

٥٩
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وعلى السيليكون. وادي جناح من التعلم هو اليوم املنطقة تواجهه  الذي والتحدي

لديها وحدة أنها على للشركة البالية تصوراتهم على التغلب القرار وصناع املديرين

تبني إن فردية. ثم عملية هو كما جماعية عملية وكذلك إدراك أن االبتكار ذاتي اكتفاء

حتدي الشركات تقسم التي واالجتماعية املؤسساتية من احلواجز يكسر أعمال منوذج

لها  ليس التي املناطق تواجه التي التحديات من صعوبة أقل ولكنه ١٢٨ لطريق أكبر

التقدم(٢٧٩). في غاية حتتية أعمال بنيات من احلظ نفس

السيليكون وادي
تناهز ٧٧٧  مساحة فوق كاليفورنيا والية في (Silicon Valley) السيليكون وادي ميتد

،(San Jose) هوزيه مدينة سان (Palo Alto) إلى آلتو بالو مدينة من ممتدة مربع كيلومتر

غالبيتها  عالية، تقنية  شركة آالف ٦ في يعملون مليون نسمة من  أكثر ويقطنها

كان ولقد  احلاسوب. ومعدات وأجهزة اهرية االلكترونيات وتطوير إنتاج في تعمل

١٩١٢م عام  آلتو بالو في األمريكي  اترع  (Lee de Forest) فورست دي  لي  ألعمال 

من  ٢٠٠ اختراعاً من أكثر فورست وسجل السيليكون(٢٨٠-٢٨١). وادي بدايات في الفضل

وهو   (Audion) واألديون  (Vacuum Tube) االلكترونية اللمبة أو املفرغة األنبوبة أهمها

الريادي شخصان رئيسان بالدور قام كما االلكترونية(٢٨٢-٢٩٧). لإلشارات الكتروني مكبر

املنطقة(٢٩٨-٣٠١). تنمية في

في جامعة  الكهربائية (Frederick Terman) أستاذ الهندسة تيرمان فردريك هو األول

تي».  آي «إم في  بوش فانيفار يدي تتلمذ على والذي  (Stanford University) ستانفورد

إلى كلية لها منزلتها الكبرى من كلية مغمورة الذي حول كلية الهندسة وتيرمان هو

العالم. مستوى على

الالمعني  تالميذه من الثنني أمريكي دوالر ٥٣٨ مبلغ تيرمان أقرض ١٩٣٨م عام وفي

جهاز  البتكار (David Packard) باكارد (William Redington Hewlett) وداود ويليام هيولت

في  مسكنهم خلف في جراج إنتاجه حيث بدأوا الذبذبة، (Oscillator) متغير أوسيليتور

التي ،(Disney Productions) لإلنتاج شركة ديزني أول زبائنهم من وكان بالو آلتو(٣٠٢-٣٠٣).

 (Fantasia) فيلم «فانتزايا» في اخلاصة املؤثرات في الستخدامها أجهزة ثماني اشترت

السينمائي.

http://en.wikipedia.org/wiki/Audion_tube
http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_tube
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إلنشاء املستغلة غير اجلامعية املدينة أراضي بعض من االستفادة تيرمان  وقرر

للبحوث  ستانفور حديقة أو  (Stanford Industrial Park) لألعمال ستانفورد حديقة

والشركات اجلامعة بني العالقات لتقوية عام ١٩٥١م (Stanford Research Park) في

التقنية على تركز مكاتب تتضمن العالم في حديقة أول وتعتبر احلديقة الصناعية.

في  أقيمت التي الشركات (Hewlett-Packard) أول بكارد هيولت شركة وكانت والبحوث؛

إلكتريك  جنرال (Lockheed Corporation)، وشركة لوكهيد كما اختارت شركة احلديقة.

احلديقة  (Eastman Kodak) كوداك إيستمان وشركة ،(General Electric Company)

بحوثها. موقعاً ملكاتب

على  احلائز (William Bradford Shockley) شوكلي ويليام هي الثانية  والشخصية

بل» «معامل في الترانزيستور اختراع في شارك والذي الفيزياء(٣٠٤-٣٠٥)، في نوبل جائزة

عدة قدم وقد اختراعاً(٣٠٨-٣١٢). ٩٠ من أكثر صاحب أنه جانب إلى هذا .(٣٠٦-٣٠٧)(Bell Labs)

سبب مما البشرية(٣١٣)، والعناصر (Eugenics) اإلنتقائي واإلجناب  األحياء في نظريات 

العنصرية وحميت فيه اشتدت وقت في جاءت خاصة وأنها حملة كبيرة عليه(٣١٤-٣٢٠)،

املناصرين(٣٢١-٣٢٢). بعض يعدم لم لكنه عليها. الثورة

«شوكلي معامل أسس حيث ١٩٥٥م، عام في آلتو» إلى «بالو شوكلي انتقل وقد

،(Mountain View) ماونتني فيو في ،(Shockley Semiconductor Labs) للسميكوندكتور»

إلى شركته. نوابغ فيزياء وعلماء مهندسني اجتذاب واستطاع

الطلبات في  الهائل  التوسع السيليكون وادي شركات وتطور منو من حفز ولقد

اخلامس العقدين في االلكترونية على األجهزة والفضاء وبرامج الطيران العسكرية

ثقافة جمعتهم الذين وعلماء مهندسني من األعمال مغامرو واستفاد والسادس.

دوراً تكونت التي االجتماعية ولقد لعبت الشبكات املتاحة، تلك الفرص من االبتكار

وادي السيليكون(٢٧٩). في تنمية حاسماً

السيليكون، بار وادي في اتلفة من الشركات واملبتكرين املهندسني ملتقى كان ولقد

فيو ماونتني قرية في (Walker’s Wagon Wheel Bar and Grill) ووالكر عربة عجلة وشواية

األفكار اجلديدة(٢٢٣)، وابتكار الفنية للقضايا نقاشهم مركز أصبح الذي ،(Mountain View)

من وكان األخرى. الشركات من املنطلقة الوليدة الشركات  تكوين مخططات ووضع

٦١
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إلى شركة من صاحبها االنتقال التي الدائبة وحركة العاملني اللقاءات تداعيات تلك

لم التي الشركات، متلكها التي الفكرية امللكية حماية املستحيل من أصبح أن أخرى

االبتكار(٣٢٤-٣٢٩). عمليات في سوى السرعة للمضي قدماً حيلة من لديها يصبح

لتأسيس العمل «فيرتشيلد سميكوندكتور» شركة العاملني في من اثنان ترك ولقد

بشركة  املعروفة (Integrated Electronics Corporation) املتكاملة االلكترونيات شركة

وهما  السيليكون. وادي كالرا (Santa Clara) في سانتا في (٣٣٠)،(Intel Corporation) «إنتل»

.(٣٣١-٣٣٤)(Gordon Earle Moore) موور وجوردون ،(Robert Norton Noyce) روبرت نويس

في «السميكوندكتور»  شركات من العديد هناك كانت السابع العقد بداية وفي 

شركات قيام مع تنتجها،  التي األجهزة تستخدم احلاسوب شركات  وكانت املنطقة،

األعمال بغزارة لشركات متوفرة األماكن وكانت القطاعني. بخدمة والبرمجة اخلدمات

املغامر املال رأس مؤسسات وفرت ولقد الشراء. أو لإليجار سواء رخيصة املساكن وكانت

بارك (Menlo Park) الوقود  منلو قرية (Sand Hill Road) في هيل ساند طريق في احلديثة

 Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) بركنز كلينر مؤسسة من بداية السريع، للنمو

الشعبي  الطرح (.Apple Inc) في أبل شركة جناح ينابيع عقب وانفجرت ١٩٧٢م. عام في

عام ١٩٨٠م. ديسمبر في مببلغ ١٫٣ مليار Initial Public Offering (IPO) االبتدائي

وادي اقتصاديات في الرئيسة العناصر ظلت السميكوندكتور شركات أن ورغم

احلاسوب خدمات برامج ابتكارات واسعة في اكتسبت شهرة املنطقة أن إال السيليكون

تشغيل احلاسوب، والبرامج، نظم تصميم على كبيرة بصورة أثر الوادي كما واإلنترنت،

والفضاء الطيران وكالة من وبتمويل ،(User Interfaces) وواجهات مستخدمي احلاسوب

في اخلبير ،(Dr. Douglas C. Engelbart) إجنلبارت دوج اخترع األمريكي الطيران وسالح

ستانفورد  مبؤسسة Human–computer interaction (HCI) واحلاسوب البشر التفاعل بني

 SRI) إنترناشونال»  آي آر «إس أصبحت التي  (Stanford Research Institute) للبحوث

Hypertext-) البيانات خزن على القائمة الشراكة وآليات (Mouse) الفأرة ،(International

السادس(٣٣٥). العقد منتصف في (based Collaboration Tools

الذي أسسه   Augmentation Research Center (ARC) التنمية بحوث مركز أن غير

زيروكس  شركة استقطبت حيث التمويل، نتيجة النحسار التدهور(٣٣٦) في بدأ إجنلبارت

٦٢
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آلتو»  «بالو بحوث مركز  في ليعملوا املركز في الباحثني أفضل (Xerox Corporation)

ابتكارات  في كبيراً دوراً لعب والذي لها (Palo Alto Research Center, Inc) (PARC.) التابع

لهدف املوجهة البرمجة ،Graphical User Interface (GUI) البيانية املستخدم واجهات
وعمليات ،(PostScript) والتذييل ،(Ethernet) واإليثرنت ،(Object-oriented Programming)

الليزر(٣٣٧-٣٤٠). وطابعة ،(Ubiquitous Computing) الشائعة احلساب

التقنيات تلك فإن ابتكرتها، تقنيات تستخدم التي معداتها زيروكس سوقت وبينما
نظم تكوين إلى زيروكس مباشرة اختراعات تبعثر أدى أخرى. ولقد شركات في ازدهرت
،(Cisco) سيسكو إلى مباشرة غير وبصورة ،(3Com) كوم (Adobe Systems) وثريي أدوبي
ظهور أن  الشائع ومن  .(Microsoft) ومايكروسوفت ،(Apple Computer) أبل وحاسوب
 (Macintosh) املاكينتوش  حاسوب  املستخدمة في (GUI) البيانية املستخدم واجهات
أبل  شركة (Steve Jobs) مؤسس جوبز اجتذاب ستيف إلى يرجع أبل تنتجه شركة الذي
املستخدم واجهات أما أبل(٣٤١-٣٥٩). شركة في إلى العمل البحوث في مركز العاملني ألبرز
ما(٣٢٩). مباشرة بصورة أبل ابتكار على مبنية فهي مايكروسوفت ويندوز في البيانية
إثرنت على مختلفة بروتوكوالت لتوجيه احلاجة من جاء لسيسكو الرئيس والدافع

اجلامعية. ستانفورد مدينة

منتصف  في بدأت (Dot-com) التي كوم الدوت مركز فقاعة السليكون يعتبر وادي إن
 (NASDAQ) ناسداك األسهم سوق تداعي عقب  تالشت ثم وإنهارت التاسع  العقد 
أبريل  National Association of Securities Dealers Automated Quotation System في أو
مستويات إلى العقارات أسعار وصلت الفقاعة، تضاخم خالل وفي ٢٠٠٠م(٣٦٠-٣٦٤). عام
العقارات موطن أغلى هيل» «ساند قصيرة كان طريق ولفترة لها سابقة. ليس خيالية
بطريقة املرور ازدحام االقتصادي االزدهار تداعيات من وكان العالم  في  التجارية

احلل. على مستعصية

كأعظم مركزه على يحافظ السيليكون وادي ظل كوم الدوت إنهيار بعد وحتى
من  أمريكية ١٣ مدينة كانت ٢٠٠٦م ففي عام العالم؛ في والتطوير للبحوث مركز 
منها  والية كاليفورنيا، ١٠ مدن في تقع االبتكار العالم في تتقدم مدينة ٢٠ مجموع
سان  في  ٣,٨٦٧ العملية االختراعات طلبات  عدد وصل حيث السيليكون؛  وادي  في

سنيفيل (Sunnyvale) عام ٢٠٠٥م(١٣٩). ١,٨٨١ في هوزيه إلى جانب
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الثامن العقد نهايات في االسترخاء في السيليكون وادي في النمو عنفوان بدأ ولقد

منها: أسباب لعدة

األسيوية. والدول اليابان من املنافسة ˚

أسعار  عن أخرى في مناطق البحث الشركات إلى التكاليف ببعض ارتفاع أدى  ˚

.. إلخ. طاقة أقل، وتكاليف أقل، أقل، وتكاليف عمالة

الزبائن. لكبار أقرب مواقع عن البحث في «السميكوندكتور» شركات بدأت ˚

العالم. حول أنشطة الشروع في إلى أدى العاملي الوجود باجتاه الدفع ˚

بعض  قيام في دوراً لعب التدهور في بدأت املنطقة في جودة احلياة الشعور بأن ˚

خطط للتنوع. الشركات بوضع

«مبادرة إلى السيليكون  وادي في االقتصاد بالنسبة ألحوال األعمال  قادة قلق أدى

بني  الفجوة على للتغلب (Silicon Valley Joint Venture) السيليكون» وادي شراكة

التشاور من سنة وعقب احمللية. واتمعات احلكومة ووكاالت األعمال  مؤسسات

هي: عشرة فعالية؛ بثالث للقيام ربحية غير كمنظمة الشراكة تكونت واالتفاقيات،

(Defense/Space Consortium, Inc.) والفضاء الدفاع احتاد شركة .١

(Smart Valley, Inc.) فالي سمارت شركة .٢

(Environmental Partnership, Inc.) البيئة شراكة شركة .٣

(Software Industry Coalition) حتالف شركات برامج احلاسوب .٤

(New Business Enterprise Clusters) اجلديدة شركات األعمال جتمعات .٥

(Enterprise Clusters) جتمعات الشركات .٦

(Silicon Valley Global Trading Center) العاملية للتجارة فالي سيليكون مركز .٧

(Health Care Task Force) الصحية الرعاية حملة .٨

(Regulatory Forum) التنظيمات جلنة .٩

وامليزانية الضرائب سياسة جلنة .١٠

الواحد والعشرين للقرن العاملة مبادرة القوى .١١

٦٤
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(Silicon Valley Technologies Corporation) فالي السيليكون تقنيات شركة .١٢

االقتصادية التنمية فريق .١٣

وأنشطة تشغيل وأسلوب قيادي، نظام لها الفعاليات تلك من عمل مبادرة وكل

يعتمدوا أن  اجلهود تلك قيادة في نشطوا الذين املبادرة أبطال وبإمكان  متطوعني.

الظهور في املشاريع ملساعدة اإلدارة ومجلس واملديرين العاملني من شبكة على

ولقد للنجاح. املطلوب املالي الدعم جمع وفي البحوث، وفي اإلعالمية، الساحة على

اخلارجية. وجنحت احمللي والجتذاب االستثمارات للترويج قوياً مصدراً الشبكة أصبحت

من الفيدرالية األموال استجالب في السيليكون وادي شراكة مشاريع من العديد

التجارة  وزارة ومن  (Technology Reconstruction Program) التقنية بناء إعادة برامج

جانب إلى  نشاط إعادة يشهد  السيليكون وادي  أن الواضح ومن  األمريكية(٣٦٥-٣٦٩).

التي التحتية البنية  جتديد هو األكبر التحدي أن غير كاليفورنيا؛ يعم الذي االزدهار

في  احمللية احلكومة سلطة  من حد  الذي  (Proposition 13) أعقاب في تتداعي بدأت

الضرائب(٣٧٠-٣٧٤). فرض

كنـدا غـرب

وبريتيش ،(Alberta) ألبرتا هي أقاليم أربعة من كندا من الغربية املنطقة تتكون

،(Manitoba) ومانيتوبا ،(Saskatchewan) وساسكتشوان ،(British Columbia) كولومبيا

كمحركات  جتمعات ثالثة يتضمن كندا وغرب مليون نسمة. ٨ كلها فيها يقطن حيث

تلك الزراعية. واألغذية الغابات، ومنتجات واملناجم، الطاقة هي أساسية، اقتصادية

أنها إذ كندا، غرب في االقتصادي النمو من  ٪٢٥ بحوالي تساهم الثالث التجمعات

وتقنية مجاالت التقنية احليوية، في املعرفة القائمة على القدرات تنمية في الدافع

املتقدمة. واملواد والصناعات املعلومات،

يواجه كندا  غرب في  التقنية أعمال ومجموعات  الدافعة التجمعات  من  وكل

فيها لإلقليم التحتية البنية أن جانب إلى محتدمة؛ عاملية منافسات كبرى من حتديات

٦٥
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سياسات ودعم البشرية املوارد ووفرة التقنية، على احلصول سهولة فجوات كبرى من

والقطاع العام القطاع بني التعاون غياب  إلى والتنظيمات. هذا باإلضافة  الضرائب

الدافعة(٣٧٥).  والتجمعات التقنية موفري بني التواصل ضعف جانب إلى اخلاص

احليوية التقنية هو واحد جتمع فرعي للتجمعات يوجد الداعمة تقنيات الثالث بني من

منافساً هامشياً ليكون تؤهله كافية بدرجة قوية جتمع خصائص ميتلك الذي الزراعية

أنه بحيث الضعف من فهو املتقدمة واملواد الصناعات جتمع أما الدولية. السوق في

منافس. ورغم جتمع إلى يرتقي حتى والصناعة احلكومة من مكثفاً برنامجاً يتطلب

ضروري في أنه إال بنفسه الثبات على قادراً التجمع هذا يصبح أن املتوقع غير من أنه

التقنية تلك دور  بدعم االهتمام  احلكومة على فإن ولهذا الدافعة. التجمعات دعم

جوانب على للتغلب وضع استراتيجيات من املفيد ولعل تصبح منافسة. أن ميكن حتى

الطلب التي عوامل سبيل املثال، على املعلومات؛ وتقنية احليوية في التقنية الضعف

األوضاع جنمت هذه املعلومات. لتقنية البنيانية والقضايا احليوية التقنية على تؤثر

املوارد تلك استخدام من الطبيعية بدالً استغالل املوارد على هو احلالي التركيز أن من

إضافية. قيمة ذات وخدمات منتجات إلنتاج

عن النسبي وبعده الطبيعية املوارد أساس على القائمة بتوجهاته كندا  وغرب

التي املعهودة اإلقليمية التجمعات عن كثيراً يختلف سكانه وتبعثر الكبرى األسواق

ثقافة إيجاد هو األكبر التحدي فإن ولهذا والصناعات. العليا التقنية على تعتمد 

في اسكتلندا. احلال هو كما العليا التقنية تنمية مع تتناغم
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