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لنموذج التنموي لالقتصاد العربياالطار النظري ل  

 

 

.(New Growth Theory) النظرية الحديثة للتنميةاالضاءة على اهم خصائص محاوله و ،الدول المتقدمة والنامية من. 

االستناد اليها في تصحيح المسار الحالي للتنمية االجراءات العملية الممكن الى تحديد عدد من العناصر والورقة  تسعىو

  .تحسين كفائة نتائجها المستقبليةلبلدان العربية بهدف استدامتها واالقتصادية ل

  اوال: تشخيص نتائج التنمية االقتصادية العربية

و تحديد مكونات و مخرجات  من استعراضاوال  البد،(2020-1967)تقييم لنموذج التنمية االقتصادية العربية للمدة لوضع 

وتحديد  ،المفصلية لهاساسية وتحديد السمات االو العربية  النماذج التنموية التي طبقتها عدد من البلدان المفصلية السمات االساسية وو

 الشاملة واهم جوانب هي:و التنمية المستدامةحالت دون تحقيق جوانب قصورها والتشوهات التي نتجت عنها و

لعالمية خاصة الناضبة منها كالنفط والغاز والفوسفات وغيرها وتصديرها الى االسواق ااالعتماد الكبير على الموارد الطبيعية واوال: 

 لرفع قيمتها المضافة.  بدال من تصنيعها

االستراتيجية قتصادية وداء واالمكانيات والمشاكل االالمسار واالهما النفط و الماء حددا  ،ان مصدرين طبيعيين واساسيين  ثانيا:

اسس النكشاف خطير لالمن  النفط بوفرته اسس العتماد مفرط واحادي على هذا المصدر والماء بندرته،للمنطقة العربية باسرها 

ن اليوم حاجتها من الماء وحيث ان النفط والماء ال يختلطان اال عند العرب بحيث ان عددا من الدول العربية تؤم الغذاء العربي

 .بدال من االعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ،عبر التحلية باستعمال النفط والغاز وهما من الطاقات الناظبة

و مما حرم التنمية العربية من عدد كبير من  اقصاء شرائح واسعة من المجتمع و تحجيم مشاركتها فيهافراد الدولة بالعملية التنموية واست ثالثا:

 .الطاقات البشرية المؤهلة و المؤسسات غير الحكومية التي كان باالمكان االستفادة منها

تكثيف االستثمار في البنية التحتية غير والمعرفة والتكنلوجيا والتعليم الزراعة والصناعة وقطاعات تدني نسبة مخصصات االستثمار في  رابعا :

 لمرتبطة باالنتاج او برفاهية المجتمع.ا

                      د. عاطف قبرصي                                           د.  يوسف حمامي                                         

 مقدمة :          

البد من االشارة الى انه ال يوجد نموذج موحد للتنمية االقتصادية العربية ويعود ذلك الى اختالف طبيعة وظروف كل بلد 

ووتائر النمو والمصادرالطبيعية والبشرية والتكنلوجية المتاحه ومستويات كفائة التعليم لكل منها، اضافة الى اختالف االهداف التنموية 

لكل منها ومتطلباتها والتحديات التي يواجهها  القائمون على ادارة هذه االقتصادات وتوجهات االنظمة السياسية فيها. وتهدف الورقة 

الحالية الى عرض موجزالهم خصائص نموذج التنمية االقتصادية الذي كان سائدا في العديد من الدول العربية خالل النصف قرن 

الماضي )1970-2020( واالثار التي افرزتها التطورات التقنية والمعرفية العالمية على النماذج الناجحة للتنمية االقتصادية في عدد 



2 

 

 الصادرات الصناعية والزراعية والمعرفية والتكنلوجية.من الراسمال الطبيعي وتدني نسبة ارتفاع نسب الصادرات  خامسا:

الذي نتج عن نقل التكنلوجيا  ،ارتفاع معدالت البطالة وخاصة بين الشباب و االناث و الذي يقابله ارتفاع نسب العمالة االجنبية لنفس البلدان سادسا:

لتقنية دراوعدم موائمة مخرجات االنظمة التعليمية الحتياجات سوق العمل من الكوا ،عوامل االنتاج الوطنيةمع توفر الراسمالية التي ال تتماشى

 في الوقت الذي تعاني العديد من البلدان العربية من ارتفاع نسبة العمالة االجنبية الوافدة وغير الماهرة.و الفنيةو

القتصادات الكبير لنكشاف االواالستثمار الوطني فاع حصص الواردات في االستهالك وارتالتبادل االقليمي وية التعاون ومحدود :سابعا

 العالمية. الوطنية على االسواق

 ضعف اجهزة االدارة والحوكمة في اغلب القطاعات الرئيسة و تفشي الفساد فيها. ثامنا:

 ،حروب المبرر لها مواجهة ماضي من عدم االستقرار السياسي وعانت العديد من الدول العربية خالل النصف القرن ال تاسعا:

ادى الى عدم االستقرار االمني مما  ،مراعات للمصالح الوطنية جية ودونوالخضوع الممنهج لالحالف االجنبية والوصاية الخار

 .لبناء تنمية اقتصادية وطنية عديد من الكفاءات الوطنية االساسيةو هجرة ال

غياب القرار والمصلحة الوطنية في اعتماد التنمية المستقلة المعتمدة على النفس واالستفادة من بعض التجارب الناجحة في عاشرا:

كما في سنغافورا وماليزيا وكوريا الجنوبيع والبرازيل( بدال من االعتماد اثلة في اسيا واميركا الجنوبية )ظروف ممدول مرت ب

 على تجارب نظم اللبرالية الجديدة الحاكمة.

جعلها اكثر اغلب البلدان العربية مع التكنلوجيا باعتبارها سلعة تستورد ودون االهتمام بتجذيرها وتطويعها لتعاملت  حادي عشر :

 .مالئمة للمتطلبات و االحتياجات الوطنية

 إن مستقبل االقتصاد العربي في القرن الجديد سيعتمد بالتالي على قدرته في التعامل مع المشاكل البنيوية وعلى تنويع وتوسيع

على قدرة العرب في توقع وتسخير التغيير العالمي وتحضير أنفسهم  اساسيمة. كما سيعتمد بشكل ااعتماده على مصادر الدخل المستد

لإلمساك بالفرص الجديدة التي يوفرها "اقتصاد المعرفة" والمعلومات، وبالتالي سيعتمد كل ذلك على مدى قدرة العرب في إحداث 

م وعمالهم ومجتمعاتهم للتحديات التي نشاط مشترك وهادف لمواجهة هذه التحديات وكيفية استجابة حكوماتهم وشركاتهم ومستثمريه

استقالليتهم وير نموذج تنموي جديد يتماشى مع ثقافتهم و تاريخهم واستهدافاتهم وتط علىكما سيتوقف على قدرة العرب  يواجهونها.

تطورات النظرية و مع ضرورة االلمام باهم ال ،وقدراتهم على التكيف مع التحوالت الجديدة في كافة المجاالت في العالم المحيط بهم

 .العلمية في علم االقتصاد و التنمية
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سهل للغاية: يحتاج العرب إلى سياسة اقتصادية واجتماعية مشتركة ومتعاونة ومبتكرة كجزء  ورقةإن المحور األساسي لهذه ال          

ً ب، حاليمن برنامج عمل اقتصادي واجتماعي شامل للقرن ال ماً لجعل االقتصاد العربي أكثر اتدومس استراتيجية تعكس جهداً مدروسا

تنافسية عبر انتقال منظم إلى االقتصاد الحديث بغية اكتساب المعرفة والمحافظة على الموارد الطبيعية والتقليل من الهوة االرقمية 

ول إقامة برامج حكومية المتسعة في المعلومات والمعرفة أو إزالتها. ال يتناول هذا الجهد وضع مخططات موسعة لالقتصاد، وال يتنا

ً بشكل  للعمل رؤى و اتستراتيجية غير مضمونة. بل يتضمن توفير  مكلفة أو أحالم وبدع تسمح لكافة عناصر المجتمع للعمل معا

ي واقعي، كشركاء لتحقيق أهداف معقولة وتراكمية. إن المشاريع والبرامج الحكومية الكبيرة وغير المنسقة لم تأت بالنتائج المرتقبة ف

، المستدامه المنطقة العربية، وفيما كانت بعض هذه المخططات والمشاريع الضخمة ضرورية في المراحل األولى من التنمية العربية

مة هي عملية معقدة جداً وال يمكن االعربية المستداالقتصادية في الوقت الحاضر. إن التنمية ومكلفة  محدودة الفائدةفإنها أصبحت 

  بها. االنفراد للقيامطاع واحد بالتالي لخطة أو ق

  

  :اهمها عوامل رئيسية باالستناد الى هالعربيات قتصادياالن المعوقات امام تنمية معدد  الحاجة إلى إزالة تبرزوبناءا على ما تقدم 

  مسبقاً. لها واالستعدادتشهد البيئة االقتصادية العالمية تغيرات مستمرة، وهذه التغيرات يجب أن يتم توقعها  .1

المجتمع   د إنتاجيةيتحد تتضافر في ،والطبيعية  المادية مواردالاضافة الى إن عناصر اإلدراك ـ أي المعرفة والخبرة  .2

  ه.يتوتنافسيته واستمرار

  مة.اوبناء مصادر دخل مستد) التي سبق ذكرها( ية الخطيرة على االقتصاد العربي تجاوز بعض المشاكل البنيو .3

  .عربيخلق أفضليات تنافسية حديثة خاصة في االقتصاد ال ضرورة .4

  .والتنمية إشراك جميع قطاعات المجتمع في الميادين االستراتيجية للمعرفة  .5

والمنظم،   المدخل إلى االقتصاد الحديث الموجهباعتبارها ، واالجتماعية مة على التنمية البشريةاز التنمية المستدكيتر  .6

  مشتركة. التحولية للمجتمع والدولة عبر استراتيجيات ونشاطات عربيةوتحسين القدرات 

 ووفق خطط عملية اثبتت نجاحها بالتطبيق. الدارة االقتصاد هلةبناء الكوادر البشرية المؤ .7

 االنسان العربي من جميع المعوقات التي تعترض قيامه بذلك.تشجيع االبتكار واالبداع والبحث العلمي وتحرير .8

  

  في ظل التطور المعرفي والتكنلوجي العربية ثانيا : التنمية االقتصادية 

 

الرغم من فعلى  ،من اهم العوامل التي اثرت على النماذج التنموية لالقتصادات العالمية السريع التكنلوجييعد التقدم المعرفي و       

، إال أن ما يدعو إلى الدهشة أن حجم إنتاجه اإلجمالي 1900 عشرين مرة عما كان عليه في مطلع الـ االقتصاد األميركيحجم تضاعف 

بنية اإلنتاج من السلع إلى الخدمات، من الموارد إلى المعرفة، من االهتمام بقطع الكمبيوتر   بقي على حاله أو حتى تراجع. لقد انتقلت

المؤسساتية والتنظيمية لالقتصاد والمجتمع على حد سواء في تسهيل انتقال االقتصاد من  إلى برامجه. وقد ساهمت التغيرات في البنية

ن اقتصاد ميكانيكي إلى اقتصاد رقمي. وفي مختلف النواحي، فإن نشأة االقتصاد الرقمي الحديث واقتصاد البرمجة عديم الوزن يستندا

 ابق. يختلف تماماً عن نموذج "فورد" الس إلى نموذج جديد لالقتصاد
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  ومن بين أكثر االختالفات بروزاً بين االقتصاد "القديم" و"الجديد" نجد ما يلي:

  يعتمد على استخدام المعرفة. دمة للطاقة، فإن االقتصاد الحديثفيما اعتمد االقتصاد القديم على نظام الموارد المستخ .1

ً في النظام القديم، كان التصميم والهندسة يتّمان في مكاتب التصميم،  .2 من خالل برامج تصميم تعتمد على   بينما يتم ذلك حاليا

  الكمبيوتر.

  تم استبدال التصميم المتتالي واإلنتاج بالهندسة المتزامنة. .3

 Customizedيختارها المستهلك ) أعطى اإلنتاج الجماعي القياسي مكانه لإلنتاج المصنوع وفقاً لمواصفات محددة .4

Production)   مكان االنتاج المكثف(Mass Production ).  

  سريعاً لالقتصاد الحديث. هأهميته أمام خليط السلع المتغير فقد نظام اإلنتاج القديم، المعتمد على خليط سلع ثابت، .5

  تم استبدال األدوات والتجهيزات المتخصصة بأنظمة إنتاج مرنة. .6

باستثمارات في شبكات ومجموعات من   تراجعاً،تم استبدال المكننة بالتصنيف، واالستثمار في القطاعات التي كانت تسجل  .7

  الشركات العاملة ضمن االقتصاد الحديث.

  .أفقيةبنى رمية )العمودية( إلى تم تحويل البنى اله .8

  تم استبدال السلع ذات الخدمات بخدمات ذات سلع. .9

  رؤى. إلى  تحولت المركزية إلى ذكاء موزع، والمهارات المتخصصة إلى مهارات متعددة والتخطيط .10

   .أعطت المعلومات المكثفة مكانها للمعرفة واألنظمة المبتكرة  .11

  

  تتضمن:كانت متعددة وخطيرة. و على نماذج التنمية االقتصاية التقني العلمي وإن انعكاسات هذه التطورات والتقدم 

في االقتصادات المتقدمة وفي طور التقدم، تنتشر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في كل مكان، في المنزل، المكتب،  :أوال

الجامع، الكنيسة والسيارة. إن مدى انتشارها مذهل، وهي تؤثر في سائر نواحي الحياة. فقد أثرت على وظائف العمال 

حلت محل الوظائف في صناعة الخدمات حيث دخلت معظم الوظائف في الدرجات العليا والدنيا على حد سواء. كما 

االلية  و مراكزسحب النقود ،وحلت وسيلة التعرف الصوتي مكان السكرتيرات الجديدة خالل العقود الخمسة السابقة

المعلومات وبالرغم من ان تكنلوجيا واالت المزج الموسيقي اصبحت تقوم بعمل الموسيقيين.  ،مكان موظفي المصارف

    و االتصاالت وفرت العديد من فرص العمل اال انها قضت على العديد منها.

إن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي مدخالت وسلع نهائية في نفس الوقت، بعكس الكهرباء والطاقة البخارية،   :ثانيا   

  فإن الحواسيب والهواتف النقالة هي سلع نهائية بحد ذاتها.

شهدت أسعار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تراجعات متقلبة. فتراجعت أسعار معظم سلع تكنولوجيا المعلومات  :ثالثا

 بوتائر عالية جدا. وفي الوقت ذاته ارتفعت معدالت استخدام البرامجيات والتطبيقات ،عالية واالتصال بنسب

ر قابلية للتجارة عبر إزالة االحتكاك المباشر بين المنتجين جعلت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الخدمات أكث :رابعا   

  والمستهلكين. وأصبح المتنافسون على بعد أقل من ثانية بالمقارنة مع عشرات آالف األميال في السابق.
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جعلت تكنولوجيا المعلومات اإلنتاج والمنتجين أكثر حرية عبر التصنيع المرن، التصميم المتزامن، والشبكات المتناسقة  :خامسا 

من أصحاب القرار. وأصبح باإلمكان إنتاج أي منتج حالياً في أي مكان أو زمان. هذا الفصل في عمليات اإلنتاج زاد 

العديد منهم لى رأس المال األجنبي، التكنولوجيا وشبكات التسويق وساعد الفرص المتاحة أمام الدول النامية للوصول إ

  القيم العالمية. سالسل على أخذ حصة من 

أصبحت تحتاج إلى موارد أقل واإلنتاج من المكان والموارد الطبيعية. ،حرّرت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :سادسا 

ستهالك. وذلك هدّد وجود واستمرارية العديد من االقتصادات المعتمدة على المكثف للموارد واالغير اإلنتاج بواستبدلت 

  الموارد الطبيعية.

ساهمت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في رفع كثافة المعرفة في اإلنتاج وقيمة المهارات، كذلك في التعليم  :سابعا   

هي المعرفة بالتكنولوجيا،  :األولىفي توسيعها. والخبرات. هناك نوعان من المعرفة التي ساهمت هذه التكنولوجيا 

 الثانيةالمعروفة ببساطة بالمهارة والخبرة. من األمثلة على ذلك: تحديد النسل، التغذية، هندسة البرمجيات، المحاسبة. و

 العامل.  انتاجيةهي المعرفة بالمزايا، كنوعية المنتج، مصداقية المدين، التاريخ الطبي لمقدم طلب التأمين ومقدار 

سهلت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إزالة الوساطة ومن خالل ذلك أزالت العديد من الوسطاء خاصة هؤالء  :ثامنا   

  العاملين في المناصب المتوسطة في اإلدارة، والموظفين ومندوبي المبيعات.

ر وتصغير التصاميم وإعادة التصميم إلى مستويات ساهمت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تسريع عمليات االبتكا :تاسعا   

 . لم تشهده االقتصادات التقليديةنموا سريعا اإلنتاجية  تحيث نم

ساهمت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل واضح في تراجع القوة التفاوضية للعالم الثالث أمام العالم الصناعي.  :عاشرا   

أصبحت  ،جرة بالحرب والرأسماليةاالمتّ والعالمية التي استخدمت سابقاً كسالح الدعاية لحركة العمال ضد الحكومات ف

   اآلن تعمل للجانب اآلخر.

 

مرتبطة الكبيرة الحاصلة في العالم. هناك عدد من اآلثار الاالقتصادية إن االنعكاسات المذكورة أعاله هي جزء فقط من التغيرات 

التي تتكيف مع العوامل التكنولوجية لكنها تتطلب دعماً إضافياً من القطاعات األخرى في المجتمع واالقتصاد. إن التكنولوجيا وحدها 

ال يمكن أن تؤدي إلى التغيير المطلوب. وبنفس األهمية والضرورة، هناك التغييرات المؤسساتية، وبناء البنى التحتية الضرورية، 

النهج السياسي واإلصالح اإلداري. وباإلضافة إلى ذلك وبذات أهمية، هناك البيئة االقتصادية واالجتماعية المتغيرة التي فضالً عن 

  تسمح بمشاركة أوسع للشعب وقوة أكبر الجتياز الحواجز نحو اإلبداع والوصول إلى الفرص والموارد.
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  ي العربيالقتصاد المعرفل مقترحنموذج ثالثا : 

 ياقتصادنموذج ساهمت سلسلة جديدة من المؤسسات والقيم والنظريات االقتصادية، كذلك أنظمة اإلدارة وتقنياتها في تشكيل        

هذه التغييرات، نجد قدرة االقتصاد الجديد على تطوير وتدريب وتوسيع حجم اليد . وفي خضم االبتكارو جديد مرتكز على المعرفة

مية المجسدة في رأس المال البشري واالجتماعي الذي يستطيع أن يقود ويدير وينّسق ويبتكر النجاح في العاملة، ونجد المهارات التنظي

واآلالت أو حتى الحاسوب، بل يشمل   هذا العالم المتقلب والسريع التغيّر. إن التغيير ال يعني تبني التقنيات وشراء التكنولوجيا المناسبة

. فالتغييرات المطلوبة ضخمة وجذرية وال ة الهيكلة وإصالح سائر البنى "الفوردية" القديمةوالقيام بنشاطات إعادبناء المؤسسات 

 يقتصاد المعرفااليمكن أن تحصل تدريجياً وال يمكن أن تخضع تماماً لقوى السوق والقطاع الخاص. إن الدول التي تم التحول فيها إلى 

 تتبنىاي ان يتم  ،مدت على قوة الدولة التغييرية في توجيه وحماية هذا التغييراعتالمتقدمة،  والدول النامية أ منبشكل ناجح، أكانت 

 . ها اكثر مالئمة الجتياجات المجتمع الوطنيوبما يؤدي الى تطويعها لجعل عملية تجذير التكنلوجيا المستقدمة

 

المؤسسات االهلية و القطاع الخاصالدولة بتشكيل شراكات استراتيجية مع فيها قامت  ،ان الدول التي تبنت هذا النموذج 

اح العالية. كما تمت من خالل سياق بالمستخدم وتحقيق األر تجاوز الصعاب وتوفير الوقتمن خالل تعاونهما استطاع ، وذات العالقة

العولمة. أوسع من تلك المطبقة في الدول الصغيرة والمجزأة. وقد نشأت في هذا اإلطار كتل تجارية ساهمت في تعزيز التوجه نحو 

وهذه  ،وساهم الدخول في اتفاقيات إقليمية في تخفيف أثر االنتقال إلى اإلطار العالمي للعديد من التجارب الناجحة إن لم نقل معظمها

  .التي يجدر باالقتصادات العربية االقتداء بها من السمات

المحددات األساسية هي  ،رأس المال العيني والمدخرات على كونالنظريات االقتصادية الكالسيكية والنيوكالسيكية للنمو  ركزت

 Endogenous) داخليرومر حول النمو  ال، ونظريات ريادةحول ال( Schumpeter)راجعت أهميتها أمام نظرية شومبترت ،للنمو

Growth Theory).   التي اشارة الى  ، الحديثةاالقتصادي صفة تميّز ما كتب حول التكنولوجيا ونظريات النمو  11هناك على األقل

الدولة أو الشركة. ليس هناك "مروحية"  ل والمحافظة على األفضلية التنافسية، يجب أن يكون االبتكار في صلب استراتيجيةولحصل ان 

منتجات جديدة إليجاد ظل غياب الجهود المدروسة للمجتمعات واألشخاص   تسقط المعرفة الجديدة أو االبتكارات من السماء في

لدور   . وبعكس النظريات النيوكالسيكية القديمة، فإن هذا يعطي إطاراً واضحاً جديدة أو مؤسسات وأسواق عملياتأوتقنيات أو

  :هيهذه الصفات و .الرياديينو المؤسسات والشركاتو الحكومات

العامل صفر. ويمكن لزيادة   الثابتة إلنتاجأي نمو تكنولوجي خارجي، تبلغ نسبة النمو في غياب في النموذج النيوكالسيكي و .1

لعامل، الى   للعامل، واإلنتاج الىاالقتصاد الثابتة لرأس المال  يكون لها أثر مؤقت على نسبة نمو  نسبة االدخار أن

لنمو بالنسبة إيجابياً ثابتاً في معدالت ا  لعامل. وضمن الظروف ذاتها، فإن نموذج النمو الداخلي يتوقع نمواً االى واالستهالك 

  تصبح أكثر ارتفاعاً كلما ارتفعت نسبة االدخار في االقتصاد.  للعامل. كذلك، مع النمو الداخلي فإن معدالت النمو هذه،

العامل، واستهالك العامل فقط   في نموذج النمو النيوكالسيكي، يحصل النمو الثابت واإليجابي لرأس مال العامل، وإنتاج  .2

نمو  لم يكن هناك اي وانيمكن حصول النمو الثابت حتى   ،داخلينموذج النمو ال بينمابمعدل التغيير التكنولوجي الخارجي. 

  .نولوجي خارجيتك

ً متنوعة في السوق. وهم ليسوا مستهلكين .3 لي يهتمون سلبيين وبالتا  يشعر المستهلكون بارتياح أكبر عندما يصادفون سلعا

شركة ما أو دولة  والتنوع عند محاولة تفسير حصة  النوعيةو باألسعار والنوعية. لذلك يجب األخذ بعين االعتبار األسعار

  وسيلة لالستمرار في خلق االنقسام االحتكاري أو المؤيد لالحتكار.  اً المعرفة الحديثة هيفي السوق. أساس



7 

 

نفسها، أو بعالقة ديناميكية بين   السلس بمنافسة األداء االستراتيجي بين الشركاتتم استبدال عملية التوازن التنافسي و .4

الباحثون على مجموعة واسعة من األدوات التحليلية، بما فيها نظرية  الشركات والمستهلكين. عند دراسة هذه الظاهرة، يعمل

  االقتصادية.  من المعرفة جديديث إلطالق شكل نماذج النشوء ونماذج النمو الحد و الميكروديناميكي  التظاهرو المباراة

على "انحياز" االبتكار  هتاريخياً، في نظرية النمو النيوكالسيكي، ساعد التغيير التكنولوجي في نقل وظيفة اإلنتاج الكامل وأثّر .5

بين رأس المال والعمالة. لكن في التحليل المعاصر، االبتكارات )أو المعرفة الحديثة( تنطلق أساساً محلياً وتحّسن إنتاجية 

لعامل. هذا هو مصدر فكرة أن الشركات يمكنها فقط دراسة سبل محددة ضمن لاإلنتاجي  هامشالورأس مال العامل فقط عند 

  معّين. وذج تكنولوجيتصميم أو نم

بالرغم من ذلك، فإن انتشار بعض التكنولوجيات الشاملة يتم من ابتكار إلى آخر، من القطاع المنتج للتكنولوجيا إلى قطاعات  .6

تطورها المسبق  أخرى مستخدمة لها. في هذا اإلطار تبدأ بعض االبتكارات الرئيسية في االعتماد على بعضها حيث يفترض

االستثمارات المعلومات والمعرفة هي و يد العودة إلى القياس المرتبطة بتجميع االبتكاراترالشبكات التي تف. تشابهاً وتكامالً 

   أساس استراتيجية زيادة المعرفة.

ً تطوير نماذج جديدة تتضمن العناصر التالية:  .7 البحوث والتطوير في  توسعإن االبتكار هو ظاهرة كثيرة التنوع. يتم حاليا

)لوكاس،  جديدةيب خالل العمل كسلع عامة لنماذج (، دور التعليم والتدر1986النظريات النيوكالسيكية الحديثة )رومر، 

(، أثر النقل والبنى التحتية لالتصاالت عن بعد، أو التعليم عن طريق التطبيق، التواصل أو االستخدام حسب نظرية 1988

ل هذه تم اختيارها بالتعاقب على يد مختلف الكتّاب. والمثير لالنتباه، أن ضمن أي عنصر يتم (. ك1962كينيث آرو )

  اختياره، تكون آليات العمل والموضوعية تتشابه.

على نوعياتها الحقيقية أو و يتضمن تركيزاً أكبر على الخصائص الخاصة بالسلع ال من نموذج الميكرو إلى الماكروإن االنتق .8

هده يعود إلى المنافسة النماذج واالختالفات بين نفس المنتج. وهذا التنوع في السلع والتطور المستمر الذي تشالحسية وعدد 

ة. وعند محاولة االستنتاج على مستوى االقتصاد الكلي، فإن هذا اإلطار يفسر بشكل أفضل العناصر الرئيسية غير الصحي

 اضات، عند إعطائها الصفة الرسمية، تجلب لغة موحدة بين االقتصاديينفي التنافسية الوطنية. إن حقيقة العمليات واالفتر

  أصحاب المهن والنظريات والباحثين.و

النمو ضمن كل دولة وتتنافس سائر الشركات على ذات األسواق المحلية  داخليةونتيجة لذلك، تصبح المعرفة الحديثة  .9

فتوحة بالقدرة على االبتكار بنجاح وأخذ حصص من السوق بين والخارجية. بالتالي، يرتبط النمو النسبي لالقتصادات الم

مستهلكين متماثلين. وبعكس ذلك، كانت معظم نماذج النيوكالسيكية تدرس االقتصادات المنغلقة، التي تتميز بتغيير تكنولوجي 

  خارجي.

ق النمو في حال تنكمش سائر المتغيرات استناداً إلى النظرية النيوكالسيكية، يُنظر إلى االقتصاد كأنه يتحرك دائماً على طري .10

تعتبر النماذج الجديدة ديناميكية ومتسلسلة، كون االقتصاد ال يعمل ضمن وبسبب اإلنتاجية كاملة العناصر. في المقابل، 

توازنه "المارشاللي" الكامل والطويل األمد، بل يتحرك من توازن مؤقت إلى آخر، بسبب تجديد المعرفة الناتج عن عملية 

  لمنافسة نفسها.ا

أخيراً وليس آخراً، ال يوجد طريق وحيد للنمو المتوازن: فاختالفات صغيرة في الخصائص التي تمثل األداء الشخصي قد  .11

تطلق انماط تطور مختلفة. وفي بعض الحاالت ، يتم دفع ثمن النمو المتسارع المحقق في إحدى الدول عن طريق التراجع 

  نظرية التجارة الدولية التقليدية. في دولة أخرى. وهذا يعتبر ضد
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هناك وجهة نظر في النظرية الجديدة للنمو تعتبر أن الشركات وعناصر اإلنتاج هما عامالن هامان في إحداث المعرفة الحديثة. 

المتقدمة باستمرار تفاعل األسواق وغالباً على أساس  االقتصاداتالتدخل االستراتيجي في و ويتم ذلك عبر التدخل في عملية االبتكار

  استراتيجية وضعت سابقاً. إذ تتطور المعرفة بطريقة هيكلية وال تصبح بالتالي كل إمكانية تكنولوجية احتماالً اقتصادياً.

لمجتمع ما، وهذا اإلطار الواسع يلعب تعتبر أن الشركات تشّكل جزءاً من اإلطار المؤسساتي الواسع  وهناك وجهة نظر أخرى

دوراً أساسياً في تفسير الفروقات في األداء االقتصادي بين الدول عبر الزمن. وأكثر فأكثر، يقوم البحث حول األسباب التي تجعل أداء 

  ويقوم حول الفروقات في اإلطار المؤسساتي الوطني المتكيف. الشركات مختلفاً لناحية االبتكار

 

أن  .ويشير الدليل العملي الحديث حول أثر المعرفة والعجز التكنولوجي وعوامل أخرى على الفروقات في النمو االقتصادي

مجاالت "اللحاق باآلخرين" موجودة، لكن تتحقق فقط من قبل الدول التي لديها "قدرة اجتماعية". على سبيل المثال، تلك الدول التي 

لموارد الضرورية )االستثمارات، التعليم، البحوث والتنمية، إلخ(. كما يتضح من البحث العملي االمثل لستخدام االستفادة من االتستطيع 

يجب أن ينظر إليها كمكمالت وليس بدائل للنمو االقتصادي. و االبداع أن االستثمارات في البنى التحتية، البحوث والتنمية والتعليم 

بالتكنولوجيات كـ "مخططات" أو "تصاميم" يمكن المتاجرة بها في األسواق. بينما تتعامل النظريات فالنظريات القديمة للنمو تتعامل 

أنها جزء ال يتجزأ من المؤسسة، لكونها ضمنية ومتراكمة في أسلوبها، ومتأثرة بالتفاعل بين بيثة للنمو مع هذه التكنولوجيات الحد

ً بحيث تؤدي إلى نشوء "تكنولوجيا وطنية" و"أنظمة معرفة وطنية"، وبالتالي الشركات والبيئة التي تعمل فيها، ومتمركزة جغراف يا

 الستراتيجيات وطنية لزيادة اإلنتاجية والتنافسية من خالل خلق المعرفة واالبتكار.

 

ول االقتصادي، وذلك أن القطاع الخاص في الدول الصناعية المتقدمة يشكل عنصراً أساسياً في التحهو إن االعتقاد الشائع اآلن 

الموارد االقتصادية من منطقة إنتاجية منخفضة إلى منطقة  وناألعمال يحّول رجالاستناداً إلى جان بابتيست ساي الذي ابتكر مقولة: "

ل األعمال في التنمية االقتصادية بشكل معّمق وفعال من قبل جوزف ا". كذلك تم تحليل دور رجإنتاجية مرتفعة وكثيرة العائدات

ل األعمال بدل التوازن والكمال، هو "معيار" االقتصاد الفعال والصحي. اشومبتر الذي أكد أن عدم التوازن الديناميكي الذي يجلبه رج

فقطاع األعمال يرتكز على نظرية اقتصاد ومجتمع يرى التغيير كشيء عادي ويعتبر أن الدور الرئيسي في االقتصاد هو في القيام 

إن دور رجال األعمال، وفق شومبيتر، هو إصالح أو تحديث نموذج   ام بشكل أفضل بما كان يتم في السابق.بشيء مختلف بدل القي

" الذي هو أساس التنمية الخالّق التغييراإلنتاج. إنهم المبتكرون الذين يغيّرون الوضع الراهن )التوازن العام( ويقودون عملية "

الحالية بشكل "خالّق"،  األسواق تغييركارات في السوق، يعمل رجال األعمال على االقتصادية الرأسمالية. وعن طريق إحداث ابت

لكن الوقائع اثبتت انه اليمكن للقطاع الخاص و الرياديين ان يعملو  .وإعادة توزيع الثروات الحالية وخلق سلع وخدمات جديدة

فدور  انحرافهاحالة في ها بفها على هذه العملية لتصويبمفردهم للصالع العام و التوزيع العادل للثروات دون دخل الدولة و اشرا

الدولة  في التنمية االقتصادية محوريا للوصول الى النتائج المرجوه و ال يمكن التخلي عن هذا الدور الن ذلك سيؤدي الى تنمية 

  اقتصادية مشوهة.
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  استراتيجيات التحول البديلة لالقتصاد الحديثنماذج رابعا:          

 

اً، فمن حسن الحظ أن لدى االقتصادات عدداً من الخيارات والبدائل التي وحيدلم يعد التحول إلى االقتصاد العالمي خياراً 

ً مع الظروف اتهم للتحول إلى االقتصاد . وفيما يدرس العرب خيارو االستهدتفات يمكن تبنيها لجعل التحول أكثر مرونةً وتجاوبا

زيا وغيرها من دول جنوب ماليو الذي تبنته اليابان نظام االبتكار الوطني ييبدو أن هناك ثالثة أنظمة أساسية. وهالحديث،  رفيالمع

  .ذي تبنته الواليات المتحدةال التحول في قطاع األعمال نظامو ،الذي تميزت به تجربة البرازيل التحول القطاعينظام و ،شرق آسيا

  

حصرية ، إال أن الطرق التي تطورت فيها تعتبر بعيدة كل البعد عن ذلك. كل خيار انظمة فيما تقّدم هذه الخيارات وكأنها 

اً واألكثر خطورة يصف نظاماً لديه جزء هام من الشبه باألنظمة األخرى، ولكن ما يميز الواحد عن اآلخر هو الخصائص األكثر بروز

 التي تختص به. 

 

العديد من الدول التي تبنتها  (تاريخ، ثقافات ومؤسسات)هي أنظمة معقدة، تعكس خصوصيات إن األنظمة الوطنية لالبتكار

ورعتها. إن هذه األنظمة الوطنية مهمة بسبب قدرتها الفعلية في إلقاء الضوء على طبيعة التنافسية من ناحية وبسبب قدراتها كوسيلة 

أخرى. ومن المنطلق األخير، فإن فكرة األنظمة الوطنية طرحت لقدرتها على المساعدة في تفسير مختلف للتحليل المقارن من ناحية 

أن تبقي  دولبين الكيانات المنتجة للمعرفة إذا أرادت ال ،وتحتاج أن تتدفق ،التجارب الوطنية للتنمية االقتصادية. إن فكرة تدفق المعرفة

نظمة الوطنية لالبتكار على مستوى عال من التكامل التحليلي. وهذه تتجذر في النتائج غير أدت إلى نشوء فكرة األ ،على تنافسيتها

و السياسات العملية لـ "نظريات النمو الحديثة" وتختلف من اقتصادات النمو النيوكالسيكية القديمة وتمثل تحّوالً نموذجياً في التفكير 

ة لالبتكار وبالتالي نوعيات مختلفة من التحوالت إلى االقتصاد الحديث. بعضها هناك أنواع مختلفة من األنظمة الوطني واإلرشادات.

 نجح واآلخر لم يكن لديه الوقت إلثبات قيمته ومميزاته. إن الخيارات الكثيرة المتاحة تسمح للقادمين الجدد بتقييم خياراتهم والمميزات

للتنمية  راسات تجريبية غنية حول المميزات النسبية للخيارات المختلفةالنسبية لمختلف الخيارات. إن عملية التقييم تدعم عبر بروز د

 .االقتصادية

  

حول طبيعة وخصائص مجوست وغيرهم، و لندوالو فريمانو ،قام بها نلسون هناك بعض التجارب النظرية، على سبيل المثال

وطني لالبتكار" بقيت حتى اآلن بأغلبها أكاديمية. ويرتكز  ؛ لكن، ربما بسبب صعوبتها، فإن فكرة "نظاماألنظمة الوطنية لالبتكار

أن المزيد من البحوث والتطوير مطلوب ليصبح له دوراً في األداء الوطني لالبتكار.  ي وراء العمل الحالي على افتراضالدافع الرئيس

و"العناصر اإلضافية" تتضمن الخليط الخاص من المؤسسات العاملة في بلد ما، وهناك إشارة إلى أن االقتصادات الناجحة هي التي 

 .زاءجمل وتناغم وانسجام هذه االاوهي نتيجة طبيعية لتك .فيه المؤسسات الموجودةاداء يكون فيها أداء النظام ككل أكبر من مجموع 

  

التنوع الكبير في التدابير المؤسساتية ومدى تأثيرها على توزيع على  نماذج التنمية الوطنية لالبتكارتؤكد دراسة 

مع الصناعات في تعاملها البريطانية واليابانية  نماذج التنمية الوطنية لالبتكارالتكنولوجيات. على سبيل المثال، البحوث التي تقارن 

في ، يتضمن ترتيبات قانونية مع قليل من االتفاقيات على مستوى عال، بينما ىنفسها تؤكد أن الفرق في التوجه كبير جداً. في األول

 األخير، يتضمن اتصاالت مباشرة على مستويات مختلفة مع قليل من الترتيبات القانونية. 
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طانيين )اليد الطويلة( هي قصيرة األمد وتتضمن القليل من التعاون التقني، بينما الطريقة اليابانية )الملزمة( تفتش عن طريقة البري

  .(1992)ساكو، الشراكات الطويلة األمد مع مزيد من التعاون التقني 

 

االبتكاري الوطني، فقد أصبح شائعاً ضم هذه الترتيبات وكما أظهرت البحوث أهمية هذه األنواع من الترتيبات في تعزيز األداء 

وتتضمن القائمة لمثل هذه الخصائص والتي أصبحت  ،المقترحة باألصل من قبل الندفالو كخصائص لنوعية األنظمة الوطنية لالبتكار

  واسعة نسبياً ما يلي:

 عالقات المستخدم ـ المنتج  

 شبكات التعاقد من الباطن  

  التكنولوجياشبكات العلوم ـ  

 ترابط إنتاج البحوث والتطوير  

 الهندسة العكسية  

 المهارات والمعرفة الضمنية  

 نظام االستشارات واألسواق  

 قدرات استيراد التكنولوجيا  

 ارتباط أنظمة العلوم والتكنولوجيا مع البحوث والتطوير. 

 

. سنتجنب الغوص في المفروض وغير المفروض في اغفالهاقرار العرب ال يمكن إن أهمية هذه األمور واالعتبارات ألصحاب ال

مع تراكم ف  سياسات التكنولوجيا العربية واستراتيجيات التحول حتى نعّرف بعمق أكبر تاريخ وانعكاسات أنظمة االبتكار الوطنية.

في اليابان، الواليات المتحدة وأوروبا، يبدو واضحاً البحوث والتطوير الصناعي وحول االبتكار  اهمية الدليل الحسي والتحليل حول

ومدى توزيعها والفوائد اإلنتاجية المرتبطة بها اعتمدت على مجموعة واسعة من التأثيرات األخرى باإلضافة إلى  أن نجاح االبتكارات

  ما يلي: هاالبحوث والتطوير الرسمية. ومن

  اإلنتاج والتقنيين ومن المصانع وترتبط بأشكال مختلفة بالمؤسسات العاملة.االبتكارات المتزايدة تأتي على يد مهندسي  

 تأتي التحسينات العديدة على المنتجات والخدمات من التفاعل مع السوق ومع الشركات المرتبطة، كتلك المتعاقدة من الباطن .1

  وموردي السلع والخدمات.

  ليس كافياً لتوليد وتوزيع االبتكار الراديكالي.ساهم البحوث والتطوير في االبتكار المتزايد ولكنه ت .2

العالقات بين الشركات واالرتباطات الخارجية مع نظام علمي ـ تكنولوجي متخصص وضيّق هي حاسمة، خاصة لنجاح  .3

  االبتكار مع ابتكارات راديكالية.

اجية المرتبطة معاً مع أية عملية توزيع إن المظاهر الشاملة لالبتكار تؤثر بازدياد على تحديد معدل التوزيع وعائدات اإلنت .4

  محددة.

  اآللي يعتمد على تغييرات أخرى مرتبطة في أنظمة اإلنتاج. النساننجاح أي ابتكار تقني محدد، كاإن  .5
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حلّل   وتشير هذه المظاهر الشاملة لالبتكار إلى وجود وأهمية االختالفات في أداء أنظمة االبتكار الوطنية. على سبيل المثال،

أكثر االختالفات وكان فريمان االختالفات الواضحة بين أنظمة االبتكار الوطنية المتبعة في اليابان ودول االتحاد السوفياتي السابق. 

القوات المسلحة والفضاء مع قليل من في تطبيقات على الالسوفياتي في االتحاد للبحوث والتطوير  كبيرال هو التركيز بروزاً، بالطبع،

االهتمام المباشر أو غير المباشر باالقتصاد المدني. وتم التأكد اآلن أن الرغبة في اللحاق بالواليات المتحدة في السباق على التسلح 

من الناتج %  3ع البحوث والتطوير السوفياتي المكثف على الدفاع وبحوث الفضاء. وهذا ساهم بحوالي أدى إلى توجيه ثالثة أربا

فقط للبحوث والتطوير المدني. هذه النسبة كانت أقل من نصف المعدل في معظم دول أوروبا  %(1)المحلي الوطني، بحيث بقي 

  الغربية وأقل أيضاً من المعدل الياباني.

  

والتقنية  أن يكون أكثر إنتاجية لو كانت العالقات االجتماعيةلهذا يخلص فريمان وغيره إلى أن االتحاد السوفياتي كان بإمكانه 

لقد تم تطوير النظام السوفياتي على أساس مؤسسات بحوث  .، كذلك الحوافز التي تكافئ األداء الفعالواالقتصادية في النظام أقوى

كاديمي )للبحث النظري(، لكل قطاع صناعي )للبحث التطبيقي والتطوير( ولتصميم واستيراد التكنولوجيا )منظمة مستقلة عن النظام األ

تصميم المشاريع(. كانت العالقات بين هذه المؤسسات ضعيفة، حيث كان المخططون يفضلون الحفاظ على ارتباطات عمودية ويهملون 

تثنائي على تحقيق الحصص المحددة لإلنتاج منعت االبتكار على مستوى المؤسسة كون االرتباطات األفقية. إن التركيز القوي واالس

واإلنتاجية  المدراء يفضلون متابعة االتجاهات السابقة وال يشجعون التجارب والمبادرات الجديدة. لذا، فيما كان تداخل البحوث والتطوير

لنظام الياباني، فإن ذلك كان السمة األضعف للصناعات السوفياتية باستثناء والتكنولوجيا هاماً على مستوى المؤسسة، السمة األقوى في ا

صناعة الطيران وقطاعات الدفاع األخرى. باإلضافة إلى ذلك، كانت عالقات المستخدم ـ المنتج التي هي بغاية األهمية في العديد من 

ق اإلنتاج في االتحاد السوفياتي. أما لناحية التشابه بينهما، الدول الصناعية، ضعيفة جداً أو غير موجودة تقريباً في العديد من مناط

يا. فاالثنين اهتما وال يزاالن بأنظمة التعليم مع نسب عالية من الشباب الملتحقين بالتعليم الثانوي وبتركيز أكبر على العلوم والتكنولوج

ً للعلوم والتكنولوجيا. لكن فيما النظرة الطويلة األمد كذلك، فإن لدى االثنين وسائل إليجاد أهداف طويلة األمد ومنظوراً اجتماع يا

بل ضمت  ،لليابانيين ُولدت من عملية تفاعلية لم تقتصر فقط على وزارة التجارة الخارجية والصناعة وغيرها من المنظمات العامة

  متطلبات القطاع العسكري والفضاء. أيضاً قطاع الصناعة والجامعات، كانت العملية في االتحاد السوفياتي محدودةً وسيطرت عليها

 

لم يتوقف فريمان عند المقارنة بين اليابان واالتحاد السوفياتي، بل وّسع تحليله إلى مقارنة بين البرازيل والنمور اآلسيوية األربعة 

وتلك الموجودة  1980كا الالتينية عام إلظهار تناقضات أخرى بين أنظمة االبتكار الوطنية، مستخدماً كمثال األنظمة الموجودة في أمير

في النمور اآلسيوية في شرق آسيا، وخاصة بين إثنين من الدول الصناعية الجديدة في الثمانينات: البرازيل وكوريا الجنوبية. ويناقش 

رقية وأميركا الالتينية فريمان أن الدول اآلسيوية بدأت عند مستوى منخفض من التصنيع خالل الخمسينات، بينما تم جمع دول آسيا الش

فالناتج المحلي الوطني  ،مع مجموعة الدول الصناعية الجديدة حيث شهدت الثمانينات بروز تناقض حاد  معاً في الستينات والسبعينات

مما يعني  (%2)سنوياً، فيما تراجع في دول أميركا الالتينية، بما فيها البرازيل، إلى أقل من  (%8)في دول آسيا الشرقية نما بمعدل 

في معظم الحاالت تراجع الدخل الفردي. هناك بالطبع العديد من التفسيرات لهذا التناقض البارز. فبعض الدول اآلسيوية أدخلت 

متجاوزة تلك المطبقة في  (في الصين بالذات)وتحديد النسل تغييرات اجتماعية جذرية أكبر، كاستصالح األراضي والتعليم العالي 

  (.1993لتحول التقني والهيكلي. )فريمان، سهلت التغييرات االجتماعية في هذا الوقت ا الالتينية، وقددول أميركا 
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ففي  ،االجتماعيةو على مسارات التنمية االقتصادية  تعاظم اثارها السلبيةديدة تفرزها التحوالت المناخية ويواجه العالم تحديات ج

االمطار الثلجية حرارة العالية ومنها موجات ال ،ث  كانت نتيجة التحوالت المناخيةمن الكوار%( 76) دراسة لالمم المتحدة وجدت ان

%( من مجموع الخسارات 79) %( من اسباب الوفيات و45ان )هذه الضواهر تفسر  ،والجفاف واالعاصير واالنهيارات االرضية

االقتصادية نتيجة هذه الكوارث. ان منطقتنا العربية معرضة لمثل هذه الكوارث. هناك دول معرضة اكثر من غيرها وتعمل على توقع 

د خاص لالنتقال من مجتمع اقتصاد يعتمكما يتطلب بذل مجهود  ،هذه الكوارث وأعداد مستلزمات مواجهتها للحد من اثارها السلبية

امكانيات جديدة لبناء اقتصاد تنافسي ووظائف مستحدثة تحتاجها عملية  على الموارد الناضبة الى اقتصاد يعتمد موارد متجددة وتفتح 

وفي منطقتنا فان هذا االقتصاد تدعمه  ،كثر قدرة على استدامة التنمية وتجنب االخطار المستقبليةالتحول الى االقتصاد االخضر وهو اال

اخرى. اذا ان هذه الدراسات اشارت الى ان االستثمار فسية توصله لتطوير طاقات خضراء بالمكان تصديرها الى مناطق ميزات تنا

 (IEDالدولية للطاقة )المنظمة  قدرو ت. ( اضعاف الوظائف التي تخلقها استثمار نفس المبلغ في الطاقات الناضبه3في الطاقات تخلق )

( مليون وظيفة جديدة من استخدامات 14بينما سيخلق ) ،مجال الوقود االحفورية من العاملين في ( مليون وظيف5ان العالم سيخسر )

لكهربائية بواسطة %( من حاجته من الطاقة ا40)يوفر ،وعلى سبيل المثال ،ب اليومفالمغر ،(2030الطاقة الخضراء لغاية سنة )

يحتوي على ما مساحته و ،ن االلواح الشمية في نوروزراتائية محيث انشاء اكبر مجمع النتاج الطاقة الكهرب ،الطاقة الشمسية

 .كهرباء المعتمدة على هذه الطاقاتافريقيا من الو سيوفر طاقات تصديرية الوربا و ،( كم مربع19( هكتار اي ما يعادل )3000)

 

  الخاتمة

. انتاجية العمالةتتساوى التنمية المستدامة مع رفع مساهمة القطاعات المرتكزة على المعرفة في االقتصاد عبر تطوير وزيادة 

وهذه الحصة تعتبر كبيرة في الدول المتقدمة اقتصادياً. وعلى الدول النامية العمل على رفع هذه الحصة في القوى العاملة إلى معدالت 

في  قة في الدول المتقدمة وبشكل سريع. فاستراتيجية القفز السريع لم تعد خياراً أمام العرب؛ فهي ضرورة للبقاءقريبة من تلك المحق

متوازن و نّوعت. كلما كانت حصة االقتصاد الجديد في إجمالي اإلنتاج أكبر كلما كانت مؤشراً القتصاد ماقتصاد عالمي معولم وتنافسي

  .ومستديم وتنافسي

 

فان االبتكار في خلق وظائف جديدة تعوض عن تلك التي يخسرها اي اقتصاد نتيجة تبني تكنلوجيات جديدة وارتفاع لذا         

بين الدولة  يتطلب قيام عقد اجتماعي جديد ،االنتاجية نتيجة استخدام الذكاء الصناعي واالنسان االلي في االعمال الروتينية والنمطية

وتوازن االحتياجات ،الذين تزداد اعدادهم  ،في المجتمعات الحديثةمن والسالم االقتصادي للكبار واالفراد وبما يساعد في ترسيخ اال

االقتصاد الصناعي الحديث قصور في توفير العدد الكافي من ووقد ينتج عن االنتقال الى اقتصاد المعرفة  المتاحة. مع الموارد

فاالحصائيات الجديدة في عدد من االقتصادات المتقدمة تشير الى  ،هاه او اقل منملة متوسطة المهارالوظائف خاصة للقوى العا

ما الحقائق تشير الى تدني في عدد نبي ،ثل في الوظائفمي المحلي ال يقابله ارتفاع مماارتفاع معدالت القيمة المضافة في الناتج القو

في السابق على القطاع الصناعي  كان االعتمادالمعرفة. وو هالقيمة المضافة لقطاعي الصناع الوظائف الجديدة لكل مليون دوالر من

وى المتدني . لذا اصبح لزاما اليوم في االقتصادات تالخدمات ذات المسالفائض من الوظائف في الزراعة و تصاصمالخدمي في او

مبتكرة تساعد في سد  استخداماتالعمل على خلق وظائف جديدة والتكنلوجيا الجديدة ف استخدام وتوطين المعرفة وي تستهدالت

 هذه الفجوة في الوظائف التي قد يعجز االقتصاد المعرفي واالخضر من ايجادها .
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 باالتي:الحديثه لتنمية االقتصادية ص اهم مستلزمات  النموذج العربي لو مما سبق يمكن تلخي 

ات والموارد المتجددة غير الناضبة و العمل االستغالل  االفضل للموارد الطبيعية الناضبة  والبدء من االن  بالبحث عن الطاق .1

 على تطوير استخداماتها.

ستقرار الحداث االمني التي اصبحت اساسية في بناء االاتيجيات مستدامة لالمن الغذائي والصحي والحاجة الى بناء استر .2

 لمجموع الدول العربية.كاملة على مستوى كل دولة عربية واجتماعية متتنمية اقتصادية و

الدول العربية   قدرةو هييرات مهمة في مستويات التعليم وكفائته في مختلف مراحله وبما يزيد من كفاءة خريجياحداث تغ .3

 تطبيقاتها الحديثة.والمتقدمه استخدام التكنلوجيات على 

الى مرحلة التوطين  االنتقال من مرحلة االستيراد فقطع استيراد التكنلوجيات الحديثة وتطبيقاتها ويير النظرة الى موضوغت .4

 مجتمعاتها.اقتصاداتها وو التجذير لبناء تكنلوجيات وطنية اكثر مالئمة لمتطلبات 

ل على تجنب الصراعات التي تسعى الدول مالتركيز على موضوع االستقرار االمني وبناء انظمة سياسية اكثر استدامة والع .5

ان ما سببته هذه الصراعات وعدم االستقرار االمني خالل النصف  اذ ،هاالخارجية الى اقحام دول المنطقة بها خدمة لمصالح

شرية عالية المستوى وهي االساس لعملية بللموارد ال وهجرة كارثية  قتصاديةهدرا كبيرا في الموارد االكان القرن الماضي 

 االقتصادية واالجتماعية.التنمية 

احترام اكبر للفرد والتعددية الفكرية و التدريجي الى نظام يعطي حريةاالهتمام بتطوير النظام السياسي العربي والتحول  .6

 االختالفات العرقية والدينية واالجتماعية ضمن نطاق القانون وحمايته. 

الطاقات لى زيادة االستفادة من الموارد وبما يودي ابالتكامل البيني للدول العربية وبالذات المتجاورة واالهتمام بشكل اكبر  .7

 التنمية المطلوبه.لتحقيق 

الرقابية الذي استشرى بشكل اصبح زة الحكومية وهبمعالجة موضوع الفساد االداري والمالي في االج بشكل جديالبدء و .8

اذ القانون انفلك من خالل تطوير اجهزة القضاء وذو لرئيسي لهدر الطاقات والموارد واعاقة اية عملية تنمية.يمثل السبب ا

 .  المالية المخالفاتشتركين في عمليات الفساد والسريعة لكافة الممحاسبة الشديدة والو االجهزة الضريبة و

وممثلين عن شرائج المجتمع االكاديميين واشراك رجال االعمال والواضحة وضع الرؤى واالستراتيجيات على تعمل الدولة  .9

  .صياغة االستراتيجيات المستقبلية فيكافة 
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