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 تقديم
 

 

يعيش المجتمع العالمي منذ نهاية القرن الماضييييييي 

حقبة تاريخية هامة تميزت بالتحول إلى ما يسيييمي بمجتمع 

ذلي  المجتمع اليذي يتعيافي فيير صنر ةيييييينيا ة المعرفية  

سية في بناء ا سا   القتصاصيات الحديثةالمعلومات كركيزة أ

نلقد فرض هذا التحول مجمو ة من التدا يات لعل من أهمها تحول النشيييييييا  

االقتصاصي من إنتاج السلع إلى إنتاج الخدمات نالمهارات المعرفية، نأةبحت 

نتبعا لذل   هميتر الموارص االقتصاصية الطبيعية المعرفة مورصا اقتصاصيا يفوق بأ

برز مفهوم اقتصيييييياص المعرفة الذي ال يعتمد  لى رأل المال التقليدي نال  لى 

المواص الخام، نانما يعتمد  لى رأل المال الفكري نمقدار المعلومات المتوفرة، 

نات ية تحويل تل  المعلومات الي معرفة، نمن ثي توفيف المعرفة ال جة نامكان

لى مصييييدر للثرنة نزياصة الد ل إنبالتالي  اإلنتاجي،لإلفاصة منها بما يخدم البعد 

  اها مستونرفع اقتصاص المجتمع نتغير نمط الحياة ن

تضييييمن تحقيقر أسيييياسييييية   وامل توفرنيرتكز اقتصيييياص المعرفة  لى 

نظام اقتصيييييياصي ذن قنا ة تامة بأهمية المعرفة في ةيييييينا ة ننجاحر، منها: 

لمجتمع، ننظييام تعليمي قييالي  لى توليييد أكبر كمييية ممكنيية من اقتصيييييييياص ا



 

 ب 
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المعلومات نالمهارات، نبنية تحتية معلوماتية إلنتاج ناسييييييتغول نتسييييييوي  

المعرفيية نمنتجيياتهييا، ننظييام نبي يية قيياصرة  لى االبتكييار ناإلبييدا   ن  ري  

 صارةإ تكتمل المتطلبات الوزمة القتصيييييياص المعرفة من  ولن  البحث العلمي

تحقي  مؤشرات اقتصاص  ىلإتؤصي ل لتحقي  التناغي بين تل  المكوناتالمعرفة 

التنمييية البشييييييرييية نتطوير قييا ييدة  حقي رفع معييدالت االبتكييار نتالمعرفيية ن

  المعارف للمنظمات من اجل تعزيز االستثمار المعرفي 

اةيير لتنمية عيوضييحر هذا الكتاه هو ااسييال الم اقتصيياص المعرفة كما

نثقافيا نتعليميا  اتنمويا نثقافي حتىصيا فحسيييييي  انما ليس اقتصييييييا المجتمعات

 ملتقدااسال في  طط الدنل التي ترنو الي التطور نا أةبح لذل   ناجتما يا

  نقد  طت الدنل  طوات متفانتة نحو كل مكوناتها الحياتيةفي  ةينالرفاه

نات نرية تنموية  نلي تكن لديها من إمكا ما  قا ل المملكة  هذا االقتصييييييياص نف

العربية السييييييعوصية بمنأة  ن هذي التغيرات االقتصيييييياصية فقد  طت  طوات 

نربما من جاصة نناسيييييعة نحو تحقي  متطلبات التحول إلى اقتصييييياص المعرفة  

لدالالت  أبرز ل    لىا ماصذ ية ا ت كة ري ناح  دة، 2030 الممل ها، في م  من

ص القوي  دامجال إفي   اةييييية نفيذ أسيييييس اقتصييييياص المعرفةنت نضيييييع  لى

من الداللل  نلعل  الضيييخمة نالمشييياريع االقتصييياصية نالبني التحتيةالبشيييرية 

، العلمي نمؤسييسييات البحثفي الجامعات  بحثياك الرالح الواضييحة  لى ذل 

نتحقي  أربعة منها إلى االن تفوق  المي في التصييييينيفات العالمية للجامعات، 

ير من منا   ذكية ن لمية العموق بما يحتو مشرن  نيومإضافة الي البدء في 

 نةنا ية لتحتضن اافكار ناإلنتاج المعرفي المتميز 



 

 ج 

 خارطة الطريق -عرفة استراتيجيات االقتصاد القائم على امل 

ر تنانا ا الع ةييفحات مسييوصة هذا الكتاه لما اثاركانت سييعاصتي غامرة 

العزيز ابان  ملي في جامعة المل   بدالجاصة،  شييييياتانقاللدي من ذكريات  ن 

 ،ي هذا الكتاهفمؤل هيكان من ضييييييمنن لعزيزياتان العزيزينمع مجمو ة من 

تطوير البحث العلمي في الجامعة  ري  ل نتطبي   ار ةسيييي ثناء محانالتنا رأ

في  ةلمسيييييياهمافي  ،نسيييييييلر ال غايةليكون  يةااسييييييس نالتوجهات العالم  لى

  تل  الجهوص التي اثمرت بتوفي  هللا الي االقتصييييييياص المعرفي في بوصنا التحول

 ج المعرفي نالبنية التحتية الوزمة لر إلى تحقب  الكثير من التقدم في النتا

صييياص تمناح اق لاه شيييامو لكنزاصت سيييعاصتي  ندما الحظت ان هذا الكت

من تجاره لنماذج معاةري  مثلة متعدصةأليات نآنمتطلبات نمن أسس  ةالمعرف

 تمن معلوما ريحتويهذا الكتاه بما  ناري ا  ة سبقتنا في هذا المجاليصنل  الم

 القتصييييييياص ليات التحولآنمثلة ناقعية السييييييتراتيجيات أية نليات  ملآموثقة ن

حدصي نتنفيذية شييامل لوضييع اسييتراتيجيات م لالمعرفة يمكن االسييتفاصة منر كدلي

التطور   لىمجتمع يحرص  ايريية  امر  إ اروقة في عفي الجهات ذات ال

  رنالتطوي

 ةاصق  ي بن أ ص  أسامة 

 مدير جامعة المل   بدالعزيز سابقا
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 مقدمة
 

خالل السنوات األخيرة تغيرات جذرية، وهذه  يشهدت بيئة االقتصاد العامل

  اأفرزت كم   يوالت ،ةالتغيرات هي جزء من سياسة العومل
ً

 ،يقاتمن التطب هائال

وعملت تكنولوجيا املعلومات على بروز دور  .شملت جميع القطاعات االقتصادية

أو  (Knowledge Economy)يسمى اقتصاد املعرفة  املعرفة وظهور ما

والذي يعتمد على املعرفة كمفتاح للنمو االقتصادي  االقتصاد القائم على املعرفة،

 اقتصادي ألي نشاطرد وااملفي العصر الحديث، وأصبحت املعرفة من أهم 

 واستمراره.

أنها املرحلة األخيرة  وهو ،ويمكن أن نشير إلى أبسط وأوضح تعريف للمعرفة

وتحول هذه املعلومات إلى معرفة من خالل  .تحول البيانات إلى معلومات من مراحل

مع ضرورة وجود ترابط أو عالقة عضوية  ،توافر بيئة معرفية محيطة بهذا التحول 

 ن البيانات واملعلومات املعرفية.متداخلة بي

واقتصاد املعرفة هو فرع من العلوم األساسية يهتم بإنتاج وصناعة املعرفة 

فإن اقتصاد املعرفة يهتم  يبراءات االختراع، وبالتالمن وعدد  ،بالبحث والتطوير

 :أمرينبـ

إنتاج املعرفة: ابتكار، واكتساب، ونشر، واستعمال، وتخزين  (1

 املعرفة.

ملعرفة: التدريب، والتأهيل، واملؤتمرات، والكتابة، والبحث صناعة ا (2

 والتطوير، هي   صناعات معرفية.
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لنمو االقتصادي هو لإن أهم عامل  إذ يون،يؤكد عليه االقتصاد هذا ما

من  %50ن وذلك أل االبتكار ونشر املعرفة الحالية وإنتاج ونشر معارف جديدة، 

 ،منها يعزى إلى نمو معارف جديدة %34 مابين النمو االقتصادي يتعلق باملعرفة،

ينتج عن االستثمار في رأس املال  الذي من النمو االقتصادي %16ليها إيضاف و 

 من خالل التعليم.اإلنساني 

على املعرفة هو االقتصاد الذي يدرك أهمية  يوبذلك يكون االقتصاد املبن

 وكذلكقتصادية ، ويعمل ويهتم بتطبيقها في النشاطات االقنيةاملعرفة والت

 ،املعلومات ومختلف القطاعات قنيةاالجتماعية، ويستفيد من الترابط بين ت

 .والتعلمعلى املعرفة  اليصبح االقتصاد مبنيً 

 قل ،الذي صار يعتمد على املعرفة ،وفى ظل هذا املفهوم الجديد لالقتصاد

ب املعرفة حيث تلعالصناعي، اإلنتاج الصناعة و دور االقتصاد القديم املبني على 

 بعوامل اإلنتاج التقليدية. اوحيث يكون النمو مدفوعً  ،أقل ادوًر 

ثورة تكنولوجيا املعلومات كفرصة  االستفادة منويركز االقتصاديون على 

الذي يتيح تشكيل قاعدة راسخة لالزدهار  ،يواملعرف للتطور االقتصادي

  .االقتصادي
ً

تكون  ،اعات معرفيةمع صن ويرى كثيرون أن العالم صار يتعامل فعال

والعقل البشرى أداتها، إلى حد باتت  ،ةيوالبيانات مواردها األول ،األفكار منتجاتها

 للنظام االقتصادي واالجتماعي املعاصر. الرئيساملعرفة املكون 

 االختراعاتتلعب أصبحت البشرية على عتبة عصر جديد  ،من هذا املنطلق

في تسريع  ايً حور م اية دوًر قنداع في املجاالت التاإلبكما يلعب ، اقتصاده دوًرا مهما في

، وفى هذا السياق بزغت احركة املعرفة وضخها في أقنية العوملة الجارية حاليً 

مفاهيم االقتصاد الرقمي والتجارة اإللكترونية التي تشكل املعرفة جوهرها والقوة 

 املحركة فيها.



 

 

 مقدمـــــــــــــــــــة                       

3 

في مجال األنشطة الرقمية املعلومات واملعرفة باالنتشار انتشار إن استمرار 

التي تسود معظم قطاعات األنشطة االقتصادية بات يحتم ضرورة معاودة التفكير 

الذي بدأ يحمل تأثيرات ملموسة على اآللة االقتصادية  ،في هذا املورد الجديد

الصناعية، والخدماتية، و ه كون كثير من املجاالت االستثمارية، ز العاملية، والذي يمي

هي ببساطة بدائل للنشاطات القائمة، كما أن الصناعات الجديدة، رغم  التي خلقها

املرتبطة بميدان األبحاث  اخصوصً  أنها تتطلب استثمارات كبيرة في مراحلها األولى،

  ، فإنها اليوالتطوير العلم
ً
، أو درجة اكبيرً  ااستثماريً  اتتطلب في مراحلها الالحقة إنفاق

مقارنة بصناعات تقليدية، كصناعة السيارات عالية من تشغيل اليد العاملة، 

 مثال، مما يجعل هذا النشاط من أنسب األنشطة لكثير من الدول.

مستلزمات االنطالق في  أولى أن منفي مجال االقتصاد ويرى الباحثون 

في  مناسبةاالقتصاد الجديد إعادة هيكلة اإلنفاق العام وترشيده، وإجراء زيادة 

 و من املدرسة االبتدائية  املعرفة، ابتداءً  اإلنفاق املخصص لتعزيز
ً

إلى التعليم  وصوال

 .ي، مع توجيه االهتمام ملراكز البحث العلميالجامع

 يوتجدر اإلشارة هنا إلى أن إنفاق الواليات املتحدة في ميدان البحث العلم

يزيد على إنفاق الدول املتقدمة األخرى، مما يساهم في جعل ما ات بتكار واال 

فقد بلغ إنفاق الدول الغربية  .وديــناميكية في العالم اأكثر تطوًر  ياألمريك االقتصاد

، وكانت حصة الواليات املتحدة منها م 2000مليار دوالر في العام  360في هذا املجال 

 .امليارً  180

 بجودة ي وتطوير رأس املال البشر  توفيرالعمل على  ،هذه املستلزمات يوثان

 عالية، وعلى الدول خلق 
ً
 افكريً  ااملناخ املناسب للمعرفة، فاملعرفة اليوم ليست ترف

أما آخر ولربما أهم هذه املستلزمات  .بل أصبحت أهم عنصر من عناصر اإلنتاج

 .من الناحية األهلية، فهي إدراك املستثمرين والشركات ألهمية اقتصاد املعرفة

اهم في تمويل جزء من ن الشركات العاملية الكبرى العابرة للقوميات، تسأواملالحظ 
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من  امهًم  اتعليم العاملين لديها، ورفع مستوى تدريبيهم وكفاءتهم، وتخصص جزءً 

 واالبتكار. ياستثماراتها للبحث العلم

ية الجديدة أثر كبير في توزيع الدخل، قنومن الواضح أنه سيكون للثورة الت

ملصلحة الفئات  بينها، بحيث تجرى هذه العملية مايفي داخل البلدان أو ف سواءً 

 األكثر 
ً
العصرية واألكثر حداثة،  التخصصاتالجديدة، وملصلحة  قنيةبالت ااحتكاك

 والتخصصاتالتي يغلب فيها عنصر الشباب، وذلك على حساب املجاالت 

والشركات الكبرى العابرة  ،التقليدية، كما أنها ستكون ملصلحة كبار املنتجين

في  اوجه للتصدير، وبديهي  أنها ستكون أيضً واملؤسسات ذات اإلنتاج امل ،للقوميات

، القادرة على االستفادة من امليزات املطلقة والنسبية امصلحة الدول األكثر تطوًر 

 .قنيةالتي يوفرها لها امتالك الت

، وسوف نتعرض متشعبة إن االقتصاد القائم على املعرفة له جوانب كثيرة

تصاد القائم على املعرفة من خالل رؤية تناول االق عن طريق لجوانبه املتعددة، هنا

عاملية، ورؤية دولية، والتعريف بمجتمع املعرفة ودوره في تدعيم االقتصاد القائم 

 املهمهذا املجال، وكذلك الدور في  على املعرفة، ودور الجامعات ومراكز البحوث

م على الذي تلعبه الحدائق العلمية ومناطق التقنية في بناء ودعم االقتصاد القائ

من  املعرفة، باإلضافة لدور بيوت الخبرة ومؤسسات رعاية االبتكار في هذا املجال.

خالل عرض خارطة الطريق لبناء االقتصاد القائم على املعرفة نتعرض لنماذج حية 

مختلفة، خاصة من الدول التي نجحت في االنتقال من مرحلة االقتصاديات 

ك النماذج نستشف أسباب النجاح التقليدية إلى اقتصاد املعرفة. ومن تل

واملعوقات. كما نقدم دراسة حالة لتركيا التي في مرحلة نمو اقتصادي غير مشهود. 

في مجمعات  اونختم ببعض التوصيات املوجهة للجامعة التي تلعب دورا رئيًس 

 التقنية، وبالتالي في عملية االنتقال إلى اقتصاد قائم على املعرفة. 

 



  

 

 

 الفصل األول
 املعرفة على القائم قتصاداال

 معرفة مجتمع بناء تتضمن املعرفة على القائم لالقتصاد العاملية الرؤية إن

 بالبحوث تقوم التي ،والتأهيلية التعليمية واملراكز واملدارس الجامعات بمساعدة

 ملمارسةبا والتدريب املنهي، والتأهيل الفني، والتعليم األكاديمي، والتعليم والتطوير

 من يعزز  ذلك كل جيل. إلى جيل من تنتقل التي الحرفية واملمارسة العمل العلمية

 ،املعرفة على قائم املعرفة ومجتمع قدره. من ويرفع واملعرفي البشري  املال رأس

 البنية فعاليةو  والحرفية، البشري، املال ورأس واالبتكار، اإلنساني، والفكر

 والناتج الخام املادة بمثابة واملعلومات املعارف وتعتبر .املعلوماتية األساسية

 تتضمن: والتي املعرفة، على القائمة ةاالقتصادي لألنشطة ياألساس 

 
 . الرؤية العاملية لالقتصاد القائم على املعرفة.1شكل 
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إذا ما  اشركة خدمات قيمة أصولها املادية تمثل نسبة ضئيلة جًد  •

 بأصولها املعرفية؛ مثل شركة ميكروسوفت. قورنت

شركة منتجات لديها علماء وخبراء يستطيعون اكتشاف واختراع  •

 ( لألدوية.Merckمنتجات جديدة؛ مثل شركة ميرك )

 ميكروسوفت شركة
 أسسها دولّية شركة هي (Microsoft Corporation) ميكروسوفت شركة

 يبلغو  ،الحاسوب تقنيات في تعمل وهي م؛1975 أبريل 4 في جيتس وبيل ألن بول 

 تطّور  والشركة دولة. 102 في 71,553 بها ويعمل دوالر، مليار 44 السنوي  دخلها

ع ّ
ص وتصن 

ّ
  وترخ 

ً
 ثقافتها وللشركة .لحاسوبّيةا لألجهزة البرمجيات من اواسعً  انطاق

 التي بالتعبيرات خاص داخلي معجم الثقافة هذه جوانب ومن بها، الخاصة

 يصف والتعبير بنا" الخاص الكلب طعام "أكل منها فيها؛ العاملون  يستخدمها

 الختباره اكبيرً  اجهًد  الشركة تبذل حيث ملنتج، الرسمي اإلصدار قبل متبعة سياسة

 أن كما الحقيقية. قدراته من للتأكد ارسميً  إصداره قبل الواقع العالم مالبسات في

 مقترنة دخول  تأشيرات البرمجيات في الخبرة ذوي  من األجانب ملنح تروج الشركة

 خبراتهم. من لالستفادة للعمل بتصريح

 ميرك شركة
 الواليات خارج واملعروفة لألدوية، (Inc ,.Co & Merck ) ميرك شركة

 (MSD) أو (Dohme & Sharp Merck) ودوهم شارب بميرك األمريكية املتحدة

 تأسست وقد العالم، في األدوية شركات أكبر من واحدة للعقاقير أمريكية شركة وهي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
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 عائلة أسستها التي األملانية ميرك لشركة املتحدة الواليات في كفرع م1891 سنة

 م.1668 سنة أملانيا في ميرك

 ميرك رؤية
 خالل من العالم في الناس حياة في إيجابي تأثير ركملي يكون  أن على العمل

 رائدة تكون  بأن ملتزمة وميرك للحيوانات. صحية ومنتجات للبشر، ولقاح أدوية

 ابتكارات توفير في جهودها تكرس كما الحيوية، األدوية في املكثفة للبحوث كشركة

 واملستقبل. للحاضر وحلول  رائدة

 ميرك رسالة
 وتحسين إلنقاذ مبتكرة وخدمات منتجات وفروت تستكشف، ميرك رسالة

 العالم. حول  الحياة

 رئيسة ركائز
التي هي بمثابة الخدمات واملنتجات القائمة على املعرفة منهجية شركات 

 ركائز أربعةتقوم على دعامات أو أعمدة أو  ،القائم على املعرفة قتصادمثال حي لال

)تصادلذلك االق
0F

؛ والتي حددها البنك الدولي، حيث وضع مؤشرا مركبا لتحديد (1

 املستوى الكلي ملدى تحقيق اقتصاد قائم على املعرفة. تلك الركائز هي:

التحفيز االقتصادي والنظام املؤسس ي: حوافز لتوظيف املعرفة  (1

 الجديدة بفاعلية وازدهار ريادة إنشاء األعمال.  

                                              
(1) World Bank (2012). World Knowledge Economy Index (World Bank). 

World Bank Institute, January .  

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank_Institute
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 ة.تبني االبتكارات والتقني (2

 التعليم والتدريب  (3

 البنية التحتية لتقنيات املعلومات واالتصاالت.  (4

( تتحقق في الحدائق العلمية واملناطق شكل الركيزتان األولى والثانية )

 ،إنعاش وتنظيم سريان املعرفة والتقنية وثقافة االبتكار التقنية؛ التي تساعد في

ة ودعم وتنمية الشركات القائمة على االبتكار خالل عمليات تسهيل إقام، و والجودة

إلى جانب مكان راقي ومرافق  ،تقديم خدمات إضافية ذات قيمة، و حضانتها وتفرعها

تعزيز ، و وتحويلها ملنتجات وخدمات بتكارتسهيل عمليات تبني اال ، و عالية الجودة

، عملية تبني االبتكارات وتنسيق ،اتبتكار تبادل املعلومات والشراكة في البحوث واال 

  .إنشاء كتلة حرجة من رأس املال البشري لرفع معدل التنمية االقتصاديةو 

 
 لالقتصاد القائم على املعرفة. 2و  1ركيزتا . 2شكل 

الجامعات واملدارس واملراكز ( فتتجسد في 3أما الركيزة الثالثة )شكل 

ية اجتماعفي مجاالت  في اجراءات البحوث ا، التي تلعب دوًر ةالتعليمية والتأهيلي



 

 9 

 االقتصاد القائم على املعرفة:  األول  الفصل 

إلى جانب العلوم األساسية والتطبيقية  .وسياسية واقتصادية وإنسانية

وإعادة التأهيل بكل  ،تعزيز رأس املال البشري بالتدريب والتأهيل، و والرياضيات

مع  ،م األولىبالعلوم والرياضيات في مراحل التعلي هتماماال ، و األساليب املتاحة

؛ والتي عن طريقها يتكون الحرص على محو األمية العلمية واملعرفية والرقمية

 (.شكل مجتمع املعرفة )

تسهيل االتصاالت والحصول على ( تتجسد في شكل بينما الركيزة الرابعة )

إتاحة الدخول على شبكات االتصاالت وقواعد املعلومات ، ودورها هو املعلومات

، في أي وقت ومن أي مكان ،داخل املؤسسات وعلى املستوى العام ،ومواقع املعرفة

تقوية شبكات ، و فهرست قواعد املعلومات واملعرفة املترتبة على تلك القواعدو 

والحد من الفجوة  ،ات واملعرفةت على اإلنترنت وسبل تبادل املعلومتصاال اال

  .الرقمية

 
 لالقتصاد القائم على املعرفة. 4و  3ركيزتا . 3شكل 
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 إضافية ركائز
إلى جانب الركائز األربع السابقة التي وضعها البنك الدولي، نري وجود ركائز 

فة يستطيع دعم إضافية، من الضروري وجودها لبناء مجتمع قائم على املعر 

اقتصاد قائم على املعرفة. في هذه النظرة الجديدة؛ هناك عشرة أعمدة يرتكز عليها 

 
ً

؛  1جدول من األربع ركائز؛ كما يرصدها  بنيان االقتصاد القائم على املعرفة بدال

 .7- 4وكما توضحها األشكال 

  .ركائز )أعمدة( االقتصاد القائم على املعرفة 1 جدول 

 رقم العمود )الركيزة( وصف مقتضب

 1 الحافز االقتصادي دعم استخدام املعرفة القائمة واملستجدة وريادة األعمال

 2 االبتكار نظام ابتكار كفؤ

 3 التعليم/التدريب القدرة على إيجاد املعرفة والشراكة فيها وتوظيفها

الـــبـــنـــيـــــــة الـــتـــحـــتـــيـــــــة لـــتـــقـــنـــيـــــــة  يل التواصل ونشر وتوظيف املعلوماتتسه

 املعلومات واالتصاالت

4 

عدم وجود نخبة تحتكر املعرفة، وعدم إقصاء أحد من 

 املساهمة في االقتصاد القائم على املعرفة 

 5 الشمولية

تقبل املجتمع واحترامه للمعرفة، وللموهوبين في مجال 

عرفة؛ وكذلك للمعلمين املعرفة وملن يكرس حياته للم

 واملدربين ولناشري املعرفة

 6 تكريم املعرفة

 7 األخالقيات مراعاة األسس األخالقية في توظيف املعرفة

عمال املعرفة لهم واجبات تجاه املنظمات التي يعملون فيها 

 ال تنتهي باالنفصال عنها

 8 الوالء

التنافس اإليجابي للوصول إلى هدف عام مشترك وغايات 

 متنوعة

 9 التنافس الحميد

ضرورة التعاون بين التخصصات العلمية والتقنية 

والحرفية املختلفة للتخطيط لالنتقال إلى اقتصاد قائم 

 على املعرفة وبناء أركانه واستدامته

التعاون بين التخصصات 

 ات املتباينةيالعلمية والتقن

10 
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 صاد القائم على املعرفة: الشمولية واحترام العلوم واملتعلمين. ركائز االقت 4شكل 

 
 ركائز االقتصاد القائم على املعرفة: األخالق والوالء. .5شكل 
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 ركائز االقتصاد القائم على املعرفة: الروح التنافسية اإليجابية. 6شكل 

 
 ركائز االقتصاد القائم على املعرفة: التعاون بين التخصصات العلمية والتقنية املتباينة.. 7شكل 
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 الشمولية
تعتبر الشمولية عمود أساس ي في بناء االقتصاد القائم على املعرفة؛ إذ إنه 

والنظرية  من املستحيل بنائه على أيدي النخبة من أصحاب املعرفة األكاديمية

( explicit knowledgeفقط؛ كما أنه ال يتطلب جهود عمال املعرفة الجلية )

وحدهم، من الذين يكتسبون املعرفة من خالل التعليم ودراسة اإلرشادات 

إلى العمالة املاهرة الذين ينقلون املعرفة الضمنية  اوالتوجيهات؛ بل يحتاج أيضً 

(tacit knowledgeمن خالل املمارسة وا ) لتقليد دون القدرة عن إدراجها في كتب

توجيهية يمكن تدريسها أو التعبير عنها بكلمات إرشادية؛ حيث تنتقل املعرفة 

الحرفية من جيل إلى آخر؛ ورغم غزارة معرفة أولئك الحرفيين فإنهم مع ذلك كثيرا 

ما يستثنون من صفة عمال املعرفة، نظرا لعدم حصولهم على املؤهالت األكاديمية 

 لالزمة.ا

واألجيال القديمة التي يعوزها الصبر على تعلم دقائق تقنية املعلومات 

واالتصاالت، ولكنها تملك زمام املعرفة، ولديها الخبرة والتجربة في تحريك االقتصاد 

قدما يجب أن تكون على قائمة عمال املعرفة. ومن خالل إعادة تدريب وتأهيل 

ليدوية، يمكن لكل عضو في القوى العاملة أن املزارعين وعمال املصانع والعمالة ا

في إرساء قواعد االقتصاد القائم على املعرفة.  ايصبح من عمال املعرفة ليلعب دوًر 

وعمود الشمولية ضروري لالنتقال إلى اقتصاد قائم على املعرفة؛ إذ إنه يساعد على 

مال املعرفة تفادي املعقبات السيئة بانتشار البطالة، خاصة في دول يشكل فيها ع

 أقلية من مجموع القوي العاملة.

 المعرفة تكريم
إن تقدير املعرفة وتكريم أصحاب املعرفة، وخاصة عمال املعرفة من 

ال يتجزأ من  االضروريات التي يجب أن تغرس في نفوس املجتمع، لكي تصبح جزءً 
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 خارطة الطريق -استراتيجيات االقتصاد القائم على املعرفة  

ثقافات، يعتبر في العديد من الإذ إن الثقافة السائدة في املجتمع القائم على املعرفة. 

الشخص املنكب على مناهل املعرفة، بما في ذلك الشخص املحترف في تقنية 

إصالح أجهزة الحاسوب  فبل إن محتر  مهووس،و  أحمقاملعلومات واالتصاالت 

 وس. و والبرمجيات يعتبر مه

ومن تقاليد املجتمع التي كادت تنقرض، احترام األكاديميين واملدرسين 

، انتيجة قلة عددهم قبل االنتشار الواسع للتعليم عموًم واملدربين الحرفيين، 

مع  ا. ولكن موقف العامة من املدرسين لم يعد مالئًم اوالتعليم العالي خصوصً 

دورهم في نشر املعرفة وتخريج أجيال جديدة على قدر كبير من املعرفة. وهذا يرجع 

لية املالئمة، ويعوزهم إلى كثرة عددهم وإلى أن غالبيتهم ال يحصلون على الرواتب املا

 املظاهر البراقة التي يتحلى بها األغنياء وأصحاب الصيت.

 األخالقيات
ية واملعايير املحلية لألخالق من ضروريات جتماعإن التمسك بالتقاليد اال 

التقبل العام ملنتج أو التنمية املستدامة القتصاد قائم على املعرفة؛ بمعني أن 

تمية لقياس مدى الحياد عن املصلحة العامة، في وجود خدمة يعتبر من املعايير الح

شفافية في التعريف بمنتج أو خدمة. فاملعرفة سيف بحدين، منها الحميد الذي 

ينفع الناس، ومنها السيئ ملا فيه من ضرر؛ فكما أن املعرفة ترفع من املستوى 

ن االقتصادي وتوفر للناس منتجات وخدمات ضرورية لرفع مستوى املعيشة، فإ

بمقدورها أن تكون السبب في انهيار اقتصادي. فاملعرفة في أدمغة األشخاص 

السيئين يمكن أن تتسبب في توفير خدمات ومنتجات ضارة ملصالح وقتية ألفراد أو 

من  امنظمات دون مراعاة الصالح العام أو املعقبات العامة. وفي الواقع إن كثيرً 

املعرفة التي تساعدهم في ممارسة أنشطة املحتالين يملكون القدرة على االبتكار و 

 مالية إجرامية تحت وشاح زائف من الشرعية.
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ومن املتوقع أن جرائم التجسس الصناعي والسرقة األدبية والتعدي على 

حقوق امللكية الفكرية ستزداد بنسب عالية عن الوضع الطبيعي في ظل التحول إلى 

املشروع للمعرفة أسهل من غيره من اقتصاد قائم على املعرفة؛ حيث إن النقل غير 

الجرائم الفكرية. هذا باإلضافة إلى إرث ثقيل من املمارسات املشبوهة على حافة 

القانون تستخدم فيها املعلومات واملعرفة؛ مثل املضاربات املشبوهة في البورصة، 

والقروض الربوية الفاحشة، واالحتكار والتعامل في السوق بأساليب قد يكون لها 

أثير سلبي على االقتصاد الوطني. هذه التصرفات القائمة على معرفة خصوصية تـ

قد تؤدي إلى قفزة في التنمية االقتصادية العامة يتبعها انهيار طويل املدى؛ يستفيد 

فيه حفنة من الناس، بينما ينجم منه أذى لغالبية الناس. ويؤدي إلى ركود أو كساد 

رسات أخالقية قد تؤدي إلى نمو أبطأ في أو تضخم اقتصادي. هذا مقارنة بمما

 على املدى الطويل. اومستقرً  ااالقتصاد، ولكن النمو االقتصادي يكون متوازنً 

ومن املمكن لالقتصاد القائم على املعرفة االنتعاش بتوفير منتجات 

وخدمات يحتاجها الناس وتلقي رضاهم، بدال من استخدام املعرفة إلنتاج عقاقير 

قد يكون فيها ما يلحق الضرر بصحة املستهلك، والتي قد تتعرض  وأطعمة مشبوهة

النتقادات وحمالت تعيق من النمو االقتصادي؛ مثل اإلسراف في استخدام 

املضادات الحيوية في تربية الدواجن، واألطعمة املعدلة وراثيا، وتعريض صحة 

 علف للبقر.الحيوانية والعضوية ك تالناس إلى أضرار ناجمة عن استخدام النفايا

 الوالء
لخصوصية  االوالء من الدعائم املهمة لالقتصاد القائم على املعرفة، نظرً 

املعرفة ولضرورة حماية املعلومات الخاصة باملؤسسات القائمة على املعرفة، 

والتغلب على التبعات السلبية الستخدام تلك املعلومات التي ال تفصح عنها 

في االقتصاد  ارئيًس  المنظمات التي تلعب دوًر املؤسسات، ودعم النمو املتواصل ل

الوطني. وبهذا، فمن الضروري تدريب عمال املعرفة على التمسك بواجبهم االئتماني 
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ال يفرطون  اللمنظمة التي يعملون فيها دون تباطؤ أو هوادة، وأن يكون التزامهم دائًم 

 أو خالف أو فيه حتى لو انفصلوا عن جهة عملهم ألي سبب، سواء كان عن تراض ي  

بوالئهم ألصحاب العمل في كل التعامالت مع  االلتزامخصومة. وعلى عمال املعرفة 

الكيانات األخرى، سواء من خالل عمل تعاوني أو مقابالت عفوية. كما أن عليهم 

التعامل مع رأس املال البشري للمنظمة التي يعملون فيها بنفس الطريقة التي 

النقدي ومع األصول الثابتة امللموسة، فعليهم حماية  يتعاملون فيها مع رأس املال

عليه من االختالس أو اإلهدار. وعلى عامل املعرفة؛  اؤتمنوارأس املال البشري الذي 

بمجرد انتهاء فترة العمل، أن يترك املعرفة التي تخص عمله في املنظمة وكل ما يتعلق 

 يانتها وحمايتها.بتلك املعرفة خلفه داخل جدران املنظمة، ويتأكد من ص

ئتماني ألصحاب املصالح، بما وباملقابل، فإن على املنظمة أن توفي بواجبها اال 

في ذلك عمال املعرفة، سواء استمروا في خدمتها أو عندما تتوقف العالقة ألي سبب 

 من األسباب.

في كثير من املنظمات؛ بدال من  اوعملية خفض العمالة التي شاعت مؤخرً 

ال لرأس املال البشري، كوسيلة لخفض التكاليف، أدت إلى موجات االستخدام الفع

من فصل العاملين، وانتهت بقوة عاملة تحمل ضغائن ال تتوقف على من اتخذ 

قرارات االستغناء عنهم، بل ضد املنظمة نفسها وما تمثله وما تقوم به من أعمال. 

تفع بصورة خطيرة هذا باإلضافة إلى أن معدل انفصال العمالة عن املنظمة قد ير 

دون رقيب؛ فإذا لم يكن هذا االنفصال مرض  للطرفين، فإن منظمة العمل القائمة 

 على املعرفة تتعرض لعدة مخاطر، منها:

الهجوم من الخارج على بنية املنظمة التحتية لتقنية املعلومات  •

واالتصاالت من أولئك الذين نّحتهم عن مناصبهم موجة االستغناء عن 

 مالة.جزء من الع
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تسريب أسرار الصنعة واملعرفة الخاصة باملنظمة إلى كيان آخر منافس  •

 محلي أو دولي.

قيام عامل املعرفة املستغنى عن خدماته بالترويج لنفسه على أساس  •

قدرته في نقل معرفة أستؤمن عليها من جهة العمل السابقة إلى املنظمة 

 الجديدة مقابل توظيفه.

ت التي استؤمن عليها في مكاسب شخصية ضد استخدام املعرفة واملعلوما •

 املنظمة التي كان يعمل فيها.

اختالس شطر  مهم من رأس املال البشري الذي تعتمد عليه املنظمة، والتي  •

  كان يعمل فيها، طوعا أو كرها، لتكوين كيان منافس.

املعرفة في صحبتهم؛ ولكن  ىفي الواقع إن عمال املعرفة يتركون العمل وتبق

فة الجماعية املتراكمة التي تكمن في خدمات ومنتجات املنظمة التي يعملون املعر 

فيها عادة ما تحبس في املنظمة تحت حراسة شديدة، وهنا يكمن الخطر. وال يمنع 

الوالء املتبادل بين املوظف وجهة  ى مخاطر تسرب تلك املعرفة املتراكمة سو 

 الوظيفة. 

ال املعرفة من االستفادة من معرفة وفي نفس الوقت، فإن الوالء ال يعوق عم

أو موهبة أو مهارة أو خبرة اكتسبت من مكان عمل سابق في مكان عمل الحق، أو 

لبدء عمل جديد، مع توقعات نمو  استغالل روح االبتكار وريادة العمل املغامر

واحتمال املنافسة على نفس املستوى مع جهة العمل التي كان يعمل فيها. كما يمكن 

املعرفة أن يكون شركة مغامرة إلنتاج منتج أو تقديم خدمة تخلى عنها املكان لعامل 

الذي عمل فيه من قبل. مثال لذلك ما فعله ستيف جوب عندما ترك شركة أبل 

 Lisaالتي أنشأها نتيجة خالف مع مجلس اإلدارة حول ربحية حاسوب ليزا )

computerستطاع ستيف جوب ا ( الذي ابتكره وقررت شركة أبل التخلي عنه. فقد

أن يجمع تمويال إلنتاج حاسوب له قدرات الليزا فصمم وأنتج حاسوب نكست 
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(Next computer الذي كانت له قدرات أكبر من الليزا، وإن بني على نمطها من )

ستجابة لحاجيات األعمال املهنية الخاصة، والتي لم ناحية سهولة االستعمال واال 

خرى التي اعتمدت على ضخامة التوزيع كمجرد آلة تستجيب لها أجهزة الحاسوب األ 

 للحسابات والكتابة واأللعاب املسلية.

 المنافسة
املنافسة بهدف التوصل إلى غايات عامة ومتنوعة بمثابة العمود األساس ي أو 

العمود الفقري لالقتصاد القائم على املعرفة، إذ إن املعرفة تنجب معرفة، 

، فإن التنافس االقتصادي اافسية. وعموًم واالبتكارات تنتعش في بيئة تن

واملؤسساتي والفني املحتدم يثري املعرفة من خالل االبتكارات الحيوية والتجديد. 

واملنافسة اإليجابية في املضمون الحالي تشير إلى السباق إليجاد فرجة في السوق 

ف القائم على املعرفة، من خالل توفير منتجات مستحدثة أو خدمات فريدة تتص

بسهولة االستعمال وتراعي العوامل اإلنسانية في االستعمال، بينما تكون أسعارها في 

مقدور املستهلك الذي يقبل عليها. أما التنافس القائم على إنتاج منتج أو خدمة 

بقدرات جديدة وخصائص  ىمماثلة ملا يوجد في السوق، فمن الضروري أن يتحل

فس السلبي القائم على خفض جودة املنتج أو عن التنا امتباينة. وهذا يختلف تماًم 

 كالخدمة من أجل خفض تكاليفها وبقصد ضخامة حجم املبيعات، إذ يعد ذل

 ا.ا سلبيً تنافًس 

 التخصصات تعاون 
في املاض ي البعيد لم يكن هناك تخصصات، حيث كان العالم أو الفيلسوف 

نت له مؤلفات في يمارس الطب ويبحث في الفيزياء والكيمياء واألحياء، وربما كا

الفلسفة وعلوم االجتماع أو الهندسة املعمارية، وأول الدوريات العلمية كانت 

تصدر تحت اسم مجلة الفلسفة؛ وكانت كلية الهندسة فيها تخصص واحد هو 
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الهندسة املدنية، الذي يشمل كل فروع الهندسة املتعلقة باملباني. وشهد النصف 

التخصصات الدقيقة، التي تأسست استجابة  األخير من القرن العشرين موجة من

بين الطب والهندسة،  الومضات علمية جديدة. وكان بعض التخصصات مزيًج 

والهندسة واألحياء، والطبيعة والهندسة، والقانون والطب، والقانون والهندسة، 

... الخ. وفي بداية القرن الحادي والعشرين اختفت تلك  واإلحصاء والزراعة

إلغاء عدد من تلك التخصصات، وإن بقيت بعض التخصصات  الظاهرة، وتم

املستحدثة في مجال املمارسة. وبهذا اقتصر وجود ظاهرة تحزب التخصصات على 

رواق الجامعات. وتحزب التخصصات األكاديمية يوجد في جميع مؤسسات التعليم 

أن يلم العالي حول العالم، بما في ذلك الواليات املتحدة األمريكية، التي تفضل 

الطالب قبل تخرجه بمعلومات في مجاالت متعددة، غير تخصصه، بما في ذلك 

طالب الدراسات العليا. كما أن بإمكان خريج العلوم اإلنسانية أن يلتحق بدراسات 

 عليا في الطبيعة، أو الهندسة، أو الكيمياء، أو الطب، أو القانون.

القتصاد القائم على ومع فجر عصر املعرفة وما تلي ذلك من تحول إلى ا

املعرفة، ودور تقنية املعلومات واالتصاالت، لم يعد باإلمكان بناء صناعة أو عمل 

وفق تطبيقات تخصص واحد، وبهذا اقتضت الضرورة التعاون بين التخصصات 

العلمية والتقنيات والحرفيات املختلفة للتخطيط لالنتقال إلى اقتصاد قائم على 

ستدامته، والتعامل مع القضايا االعمل على نموه و املعرفة، وبناء أركانه و 

االقتصادية أو االجتماعية الطارئة. وبهذا فإن من دعائم االقتصاد القائم على 

املعرفة التعاون بين التخصصات املختلفة البتكار منتجات أو خدمات، وتنفيذها 

على أرض الواقع. وهذا التعاون مهم باألخص في تصميم األدوات الطبية 

 التطبيقات الرقمية والبرمجيات.و 

كما أن التخطيط للتحول إلى اقتصاد قائم على املعرفة عملية معقدة تتطلب 

التعاون بين عدة خبرات ال يملكها االقتصاديون وال املخضرمون في السياسة العامة 
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وحدهم، بل تحتاج إلى خبرة في التعاون مع العديد من التخصصات والخبرات، إلى 

 املصالح في مراحل التخطيط والتنفيذ واملتابعة.  جانب أصحاب

 الدولي البنك ركائز
تطبيق ركائز البنك الدولي األربعة لالقتصاد القائم على املعرفة على مستوى 

 الدولة يتضمن:

(: وهذا 8توفير الحافز االقتصادي الستخدام املعرفة الجديدة )شكل  (1)

باالهتمام بمجمعات التقنية والحدائق العلمية امللحقة بالجامعات  ىأتيت

البحثية، والتوسع في منظومة املدن االقتصادية والذكية املجهزة بوسائل 

والحصول على املعلومات، وتشملها الشركات  ،االتصاالت الحديثة

واملؤسسات واملساكن والخدمات؛ والتشجيع على إنشاء شركات إنتاج 

قائمة على املعرفة عن طريق خفض الضرائب وتسهيل  وخدمات

 االتصاالت ومنح االستثمارات الخاصة بامتيازات موقوتة. 

(: ويتضمن ذلك حماية امللكية 9إنشاء نظام فعال لالبتكارات وتبنيها )شكل  (2)

الفكرية عن طريق إنشاء مكتب عاملي لتسجيل االبتكارات والعالمات 

ث، واالهتمام بالبحوث املتعلقة بقضايا التجارية؛ وإنشاء جامعات بحو 

الدولة والقضايا العامة، والتي ينجم عنها معرفة جديدة، مع تسهيل 

الحصول على املعلومات والتواصل مع دور البحوث األخرى؛ والتحفيز على 

تبني املبتكرات الجديدة عن طريق تمويل املراحل األولى من االبتكارات حتى 

 مرحلة النضوج. 

(: مواكبة التعليم بمراحله الثالث 10كائز مجتمع املعرفة )شكل إرساء ر  (3)

ألوجه املعرفة الحديثة، مع االهتمام بالعلوم والرياضيات، والتدريب على 
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استقاء املعلومات والتواصل مع مراكز املعرفة؛ والتدريب املنهي والحرفي 

امعات دورات املعرفة التي تقدمها الج –)مدارس التدريب املنهي والحرفي 

الكلية الجامعة(؛   –واملعاهد الصناعية والتعليمية  –للتعليم مدى الحياة 

 ونشر املعرفة )املتاحف واملعارض واملهرجانات املتعلقة باملعرفة(. 

(: نشر 11البنية التحتية لشبكات االتصال وتقنية املعلومات )شكل  (4)

سير اقتناء شبكات التواصل الدولي واملحلي )تقوية خطوط اإلنترنت(؛ وتي

املعلومات عن طريق ترجمة املعلومات والبيانات املهمة للعامل في مجال 

املعرفة، وتوفير املعلومات الخاصة بالدولة؛ وكذلك االهتمام بشبكات 

االتصاالت الخاصة بإنشاء شبكات فرعية قوية في املدن االقتصادية 

 والذكية وفي مجمعات التقنية والحدائق العلمية.

 
 .االقتصادي الستخدام املعرفة الجديدة توفير الحافز. 8شكل 
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 .إنشاء نظام فعال لالبتكارات وتبنيها. 9شكل 

 
 .إرساء ركائز مجتمع املعرفة. 10شكل 
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  .البنية التحتية لشبكات االتصال وتقنية املعلومات .11شكل 

 مساندة ركائز
)الركائز اإلضافية( على على املعرفة  االقتصاد القائمإرساء ركائز و تطبيق 

 (:13و  12مستوى الدولة، يتضمن )شكال 

 –)إعادة تأهيل القادرين على العملاحتواء كل القوي القادرة على العمل  .1

 املعرفية(.محو األمية العددية و 

تكريم املعرفة )تكريم خاص لألساتذة واملدرسين واملدربين وناشري  .2

 املعرفة(.

دعم أخالقيات املعرفة )مكافحة االستخدام السلبي للمعرفة الذي  .3

 يتعارض مع العرف والتقاليد أو يضر بالناس(.
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حماية أسرار الصناعة واملهنة )سن قوانين ملعاقبة من يسرب أسرارا  .4

اعية، أو يستخدم معرفته املسبقة بخصوصيات الجهة التي مهنية أو صن

 يعمل فيها في مكاسب شخصية(.

الحث على املنافسة اإليجابية )تشديد قوانين تحريم االحتكار واملنافسة  .5

 غير املشروعة(.

الحث على التعاون بين التخصصات )مشاركة أصحاب املصالح بمختلف  .6

ع خطة التحول إلى اقتصاد مشاربهم وأصحاب التخصصات املتباينة لوض

 املعرفة ونموه ومتابعته(. 

دعم الركائز املحلية )العمل على دعم ركائز لالقتصاد القائم على املعرفة  .7

 تتوافق مع الظروف املحلية(. 

 
 (.7-5) على املعرفة االقتصاد القائمرساء ركائز إ.  12شكل 
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 (.11-8) على املعرفة االقتصاد القائمإرساء ركائز . 13شكل 

 





 

 

 

 الفصل الثاني
 واالبتكار العلمي للبحث االسرتاتيجية األبعاد 

 

 (:14تتمثل األبعاد االستراتيجية للبحث العلمي واالبتكار في النقاط التالية )شكل 

 
  ى:في البحث العلمي بالجامعة بصورة كبيرة عل بتكارمد نطاق اال يعت

 العوامل الداخلية والخارجية الخاصة بالجامعة.  •

 استراتيجيات البحث العلمي والشراكة.  •

 خطط برامج إدارة التعليم العالي.  •

 الوقف العلمي.  •

 
 تتضمن: اتبتكار لال  علميالبحث ال منهجية تحقيق

 الكراس ي العلمية.  -املعامل املركزية  -البحث العلمي: مراكز البحوث  •

 إجراء الدراسات االستراتيجية لتطوير القدرة االبتكارية للبحث العلمي. •

 إصدارات املعرفة. •

 (.في قطاعات الجامعةاإلبداع واالبتكار ونقل التقنية ) •
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الشراكات تقتض ي  اتابتكار للتوصل إلى  منهجية الشراكة في البحوث العلمية

قطاعات وكالة الجامعة ، شركات قائمة على املعرفة: مع مؤسسات املجتمع التقني

الشراكة مع و  وإمكاناتها املساندة ،باقي قطاعات الجامعة، و لألعمال واإلبداع املعرفي

حاضنات ، و بيوت خبرةتلك الشراكات تتجسد في  ؛بعض املؤسسات الدولية

  .حدائق املعرفة، و األعمال

 .مراكز التميزات، عادة ما تشمل املجاالت البحثية التي تتخصص فيها الجامع

  جامعة بحثيةلمثال 

  يوضح الجوانب املختلفة لجامعة بحثية. 15شكل 

   التقنية مجمع من للمستفيدين الجغرافي النطاق أوال:
يشتمل على مجال واسع من  مجمع التقنيةالنطاق الجغرافي للمستفيدين من 

أقاليم  . تلك االختيارات تشمل:املجمع ملدى توافر مقومات نجاح هذا ااالختيارات وفًق 

ن التقنية، ومناطق أو بلديات التقنية. واملستفيدون من التقنية، واملدن الذكية، ومد

 (: 16)شكل  مجمعات التقنية املتواجدون في نطاقها الجغرافي يشملون 

العاملون في مجمع التقنية، حيث تتاح لهم فرص عمل بأجور مجزية، إلى  •

 جانب توفير املساكن الحديثة والخدمات واملرافق املتميزة.

 للمجمع ومراكز استشارية.فرص إنشاء شركات خدمات  •

 قدرة الشركات التي تعمل في املجمع على التوسع في نشاطها. •

  التنمية االقتصادية واالجتماعية للمنطقة الجغرافية للمجمع وما حوله. •
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 .النطاق الجغرافي للمستفيدين من مجمع التقنية. 16شكل 

 ةالتقني قاليمأل ذجانم

  التقنية قمة إقليم -

 لالبتكار وظيفية كمنطقة التقنية قمة إقليم وأهمية مكانة
 Top Technologyآخن ) –لوفن  –مثلث أيندهوفين  –إقليم قمة التقنية 

Region/ Eindhoven-Leuven-Aachen Triangleإالت )-( وباختصار تترTTR-

ELATمفترق الحدود  ةجيكا. ومنطق( يقع على تقاطع الحدود بين أملانيا وهولندا وبل

من األصول الثابتة لتزدهر كمركز قوي في االقتصاد القائم على املعرفة  الديها عددً 

إالت منطقة عبر الحدود مكتظة بالسكان الذين يزيد تعدادهم -العاملي. وإقليم تتر

 مليون نسمة، بما في ذلك العديد من أقطاب النمو في املدن واملناطق. وغالبية 8على 
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أعضاء اإلقليم نجحوا في االنتقال من صناعات تقليدية متدهورة؛ مثل التنقيب 

عن الفحم وصناعة الحديد والصلب إلى أعمال وخدمات لها قيمة مضافة عالية 

وقائمة على املعرفة. وأصبحت تلك املناطق في الوقت الحاضر بين مجموعات قادة 

عمل على قدر كبير من التعليم،  إالت قوة-ابتكار في أوروبا. ويستضيف إقليم تتر

 اوالعديد من شركات االبتكار، والجامعات ومعاهد البحوث، وبعضها يلعب دوًر 

في مجاالت التميز الدولي. وتعّد شركة فيليبس في أيندهوفن، ومؤسسات  اخاصً 

( IMECأخرى متعددة الجنسيات للبحوث والتطوير املركز، ومركز أيميك )

ا، ومن بين رواد دعم التوجه للتقنية الرفيعة وممارسات للبحوث في لوفين ببلجيك

إالت. وتجمعات األعمال وحدائق العلوم تعزز التفاعل بين -االبتكار في إقليم تتر

الشركات ومراكز البحوث، والجامعات، والقطاع العام )أنشطة الحلزون الثالثي(، 

كار. ومع تلك كما أنهم يخدمون كأقطاب من خالل مجال النمو املدفوع باالبت

كيلو متر،  100الكثافة من الالعبين املوجودين في منطقة دائرية نصف قطرها 

 The. واملقصود بالحلزون الثالثي )الوجه يوميً  ايمكن االنتقال الجتماعات وجهً 

Triple Helix هو أن قدرة تنمية االبتكار واالقتصاد في مجتمع املعرفة ينجم عن )

ذلك التهجين بين عناصر من الجامعة، واألعمال، دور بارز أكبر للجامعة، ك

والحكومة، إليجاد صيغ مؤسساتية واجتماعية جديدة إلنتاج ونقل وتطبيق 

 املعرفة.

 إالت-تتر إقليم-
أوجه القوة والضعف والفرص والتهديدات في سياسة االبتكار عبر الحدود 

)إالت تتلخص فيما يلي-في إقليم تتر
1F

1). 

                                              
(1)   Nauwelaers, C.; Maguire, K. and Marsan, G. Ajmone (2013). “The Case of 

the Top Technology  Region/Eindhoven-Leuven-Aachen Triangle (TTR-

ELAt) – Regions and Innovation: Collaborating Across Borders”, OECD 

Regional Development Working Papers, 2013/22, OECD Publishing. 
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 تةالثاب القوة/األصول
مليون ساكن في قلب  8شبكة من املدن واملناطق املتينة الروابط، فيها  •

 أوروبا.

 أصول ثابتة من ابتكارات وبحوث مهمة وأداء ابتكاراي قوي في املنطقة. •

 أوجه تشابه في مجاالت تخصص التقنية، وكذلك فرص لخبرات مكملة. •

 نصيب وفير من القوة العاملة لديها رأس مال بشري ماهر. •

بحوث تعضد انتقال  زشركات رائدة متعددة الجنسيات، ومراك وجود •

العلوم والتقنية عبر الحدود، وممارسات االبتكار املفتوحة )فيليبس 

 وإيمك(.

تعاون نشط بين الشركات، والقطاع العام، ومؤسسات البحوث في  •

مختلف حدائق العلوم واملدن الجامعية )الحلزون الثالثي في ذروة 

 نشاطه(.

 ويل من التعاون العام عبر الحدود في تلك املنطقة.تاريخ ط •

مجموعة متنوعة من املبادرات عبر الحدود، مع العديد من أمثلة املمارسة  •

(، ومشاريع تجمع التقنية العالية Holst Centerالجيدة )مركز هولست 

(top technology cluster( ونظام جاليليو للتحكم ،)Galileo Control 

System ر وباختصاTTC/GCS.) 

لتزام العديد من الشركاء بتنمية منطقة عبر الحدود )بما في ذلك ا •

 السلطات الهولندية الوطنية(.

 الضعف/العوائق أوجه
 غياب مدينة كبيرة بارزة على الصعيد العاملي. •
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الهامشية النسبية للعديد من مكونات املنطقة عبر الحدود في مضمون  •

 .وضعهم السياس ي واالقتصادي الوطني

عدم وضوح استراتيجية العالمة التجارية، مع تعريفات متناحرة ملنطقة  •

 عبر الحدود.

دراية غير كافية للقدرات عابرة الحدود، خاصة الشركات الصغيرة  •

 واملتوسطة.

ات للدول الثالثة، وأربعة نظم للعلوم يبيئة ُحكم معقدة متعددة املستو  •

 والتقنية، وست مناطق نشطة مشاركة.

اوتة من القوى املؤسساتية لسياسة االبتكار بين املناطق درجات متف •

 إالت.-املكونة إلقليم تتر

ضعف املؤسساتية )األسسة( وعدم توازن االلتزام السياس ي بين املناطق  •

 َيُحد من قوة الدفع السياس ي.

محدودية تمويل أنشطة عبر الحدود وراء التعاونيات األوروبية اإلقليمية  •

(European Territorial Co-operationالتابعة لبرنامج اإل ) قليمية أو

( وهو سلسلة من خمسة برامج لتحفيز التعاون بين Interregإنترريج )

املناطق في االتحاد األوروبي، تمول بصندوق تنمية املناطق األوروبية 

(European Regional Development Fund .) 

الحواجز اللغوية واإلقليمية التي تعيق تدفقات سوق العمل واالتصاالت  •

 التجارية.

 غياب البيانات عن العالقات والتدفق عبر الحدود. •

 الفرص
 وجه العموم.ات كبرى لالبتكار على يتوفر التمويل الحكومي على مستو   •

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Regional_Development_Fund
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تعميم أوسع لبعد عبر الحدود في سياسات املناطق املكونة وحكوماتها  •

 (. virtual potsالقومية أو مرونة في االصطفاف )القدور االفتراضية 

ملنطقة عبر الحدود لتحسين الصيت  اوضع عالمة تجارية معترف بها عامليً  •

 الخارجي )والداخلي(. 

 التهديدات
جاالت إنتاج معينة؛ مثل متعددي الجنسية تخفيضات الوظائف في م •

 نتيجة زيادة التنافس بين املواقع األخرى.

زيادة صعوبة االحتفاظ وجذب املواهب ذات املهارات العالية نسبة ملواقع  •

 أخرى.

موارد التمويل تجعل التعاون أكثر صعوبة مع أصحاب املصالح املهمين  •

  .اإالت ولكن خارج حدوده-بالقرب من تتر

  الذكية نالمد
املدينة الذكية هي رؤية لتنمية الحضر بدمج حلول تقنية املعلومات 

5TInternet of thingsواالتصال وإنترنت األشياء ) 5T( وباختصار )IoT بصورة آمنة ،)

على نظم املعلومات - ولكنها ال تقتصر-بتة في املدينة؛ والتي تشمل إلدارة األصول الثا

لألقسام املحلية، واملدارس، واملكتبات، ووسائل النقل، واملستشفيات، ومحطات 

توليد الطاقة الكهربائية، وشبكة توزيع املياه، ومعالجة النفايات، واألمن، وسائر 

، الجيل ءنترنت األشياابط هو إالخدمات االجتماعية. والذي يساعد على هذا التر 

الجديد من اإلنترنت الذي يتيح التفاهم بين األجهزة املترابطة مع بعضها )عبر 

 ،والحساسات ،واملستشعرات وتشمل هذه األجهزة األدوات (.وتوكول اإلنترنتبر 

وغيرها. ويتخطى هذا التعريف املفهوم  ،املختلفة الذكاء االصطناعيوأدوات 

عبر شبكة  والهواتف الذكية الحواسيبوهو تواصل األشخاص مع  ،التقليدي

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A
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وما يميز إنترنت  .ومن خالل بروتوكول اإلنترنت التقليدي املعروف ،عاملية واحدة

ي ن الشخص يستطيع التحكم فإاألشياء أنها تتيح لإلنسان التحرر من املكان، أي 

)شكل  األدوات من دون الحاجة إلى التواجد في مكان محّدد للتعامل مع جهاز معين

17.) 

 
 .صورة تعبيرية إلنترنت األشياء. 17شكل 
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 .نموذج املدينة الذكية. 18شكل 

باستخدام املعلومات  وهدف بناء املدينة الذكية هو تحسين جودة الحياة

5Turban informaticsالحضرية ) 5T والتقنية لتحسين كفاءة الخدمات وتوفير )

احتياجات األفراد؛ فتقنية املعلومات واالتصاالت الحديثة تتيح للمسئولين في 

التفاعل املباشر مع املجتمع والبنية التحتية للمدينة، ومراقبة ما يجري في املدينة 

املدينة، وكيف تتطور املدينة، وكيفية تحسين جودة الحياة فيها. ومن خالل 

الحساسات املندمجة مع نظم الرقابة اآلنية، فإن البيانات تتجمع من املواطنين 

ملعلومات واملعرفة التي يجري تجميعها واألجهزة؛ ثم يجري التعامل معها وتحليلها. وا

 (.18تشكل مفاتيح معالجة القصور )شكل 

https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_informatics
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 ذكية مدينة لبناء الطريق خريطة
خريطة الطريق ملبادرة مدينة ذكية ناجحة تتكون العناصر الرئيسة 

)التالية
2F

1): 

التعريف الدقيق للمجتمع: هذا التعريف يحدد الخطوات املتتالية إلنشاء  (1

، حيث إنه يتوقف على جغرافية املدينة وما حولها، املدينة الذكية

والروابط بين املدن والجانب الريفي وتدفق الناس بينها. وفي بعض الدول 

قد ال يتوافق تعريف املدينة أو املجتمع بصورة فعالة مع طبيعة الحياة 

 على أرض الواقع.

حاجة دراسة املجتمع: قبل بناء مدينة ذكية يلزم مسبقا تحديد دواعي ال (2

إليها؛ وهذا يأتي عن طريق تحديد الفوائد العائدة من هذه املبادرة؛ وذلك 

بدراسة املجتمع للتعرف على املواطنين في مجتمع املدينة، وعلى متطلبات 

األعمال فيها، ومعرفة الخواص الفريدة للمجتمع وأفراده، مثل أعمار 

مما يجذب له املواطنين ومستوى تعليمهم، وهواياتهم، وما في املدينة 

 السياح والزائرين.

وضع سياسة املدينة الذكية: وضع سياسة لدفع املبادرات لتحديد األدوار  (3

واملسئوليات واألهداف والغايات، ووضع خطط واستراتيجيات لتحقيق 

 الغايات.

إشراك املواطنين: يمكن تحقيق ذلك باستخدام مبادرات الحكومة  (4

 الخ. ..اإللكترونية، والبيانات املفتوحة، .

وباختصار، فإن أسس نجاح مبادرة املدينة الذكية تتوقف على ثالثة عوامل: 

الناس، والعمليات، والتقنية. فعلى املدن دراسة سكانها ومجتمعاتها، ومعرفة 

                                              
(1)  Musa, Sam (Jan 2016). Smart City Roadmap. Academia.            
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العمليات، ودوافع األعمال، ووضع سياسيات وأهداف لسد حاجات املواطنين. ثم 

مكن تحسين جودة الحياة وفتح فرص يمكن تنفيذ التقنية لسد االحتياجات حتى ي

اقتصادية حقيقية. وهذا يتطلب طريقة شاملة محاكة وفق مقاييس الطلب، وآخذة 

 في الحسبان ثقافة املدينة، ومخطط طويل املدى للمدينة واللوائح املحلية.

 الذكية المدن منافع
 املدينة الذكية توظف تقنية املعلومات فيما يلي:

لمدينة )الطرق، والبيئة اإلنشائية، واألصول الثابتة يجعل البنية التحتية ل (1

الطبيعية( أكثر كفاءة من خالل توظيف الذكاء الصناعي، وتحليل البيانات 

 لدعم تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية قوية.

مشاركة السكان املحليين بكفاءة في الحكم املحلي واتخاذ القرارات  (2

)ومشاركة إلكترونيةباستخدام عمليات ابتكارية مفتوحة، 
3F

، وتحسين (1

الجهود الجماعية ملؤسسات املدينة في جمع املعلومات من خالل الحكومة 

)اإللكترونية؛ مع التركيز على مساهمة املواطن
4F

، واملشاركة في (2

)التصميم
5F

3،
6F

4،
7F

5). 

                                              
(1)  Ballon, P; Glidden, J.; Kranas, P.; Menychtas, A.; Ruston, S; Van Der Graaf, 

S. (2011). Is there a Need for a Cloud Platform for European Smart 

Cities?  eChallenges e-2011. Florence, Italy. 

(2)  Komninos, Nicos (2013-08-22). "What makes cities intelligent?". In 

Deakin, Mark. Smart Cities: Governing, Modelling and Analysing the 

Transition. Taylor and Francis. p. 77. 

(3)  Deakin, M (2007). "From city of bits to e-topia: taking the thesis on 

digitally-inclusive regeneration full circle". Journal of Urban 

Technology. 14 (3): 131–143. 

(4)  Deakin, M; Allwinkle, S (2007). "Urban regeneration and sustainable 

communities: the role of networks, innovation and creativity in building 

successful partnerships". Journal of Urban Technology. 14 (1): 77–91. 

(5)  Gooch, Daniel; Wolff, Annika; Kortuem, Gerd; Brown, Rebecca (2015-01-

01). "Reimagining the Role of Citizens in Smart City Projects". Proceedings 

of the 2015 ACM International Joint Conference on  Pervasive and 

http://www.epic-cities.eu/sites/default/files/documents/eChallenges_ref_23_doc_7335.pdf
http://www.epic-cities.eu/sites/default/files/documents/eChallenges_ref_23_doc_7335.pdf
http://www.echallenges.org/e2011/default.asp
http://markdeakin.cgpublisher.com/product/pub.85/prod.395
http://markdeakin.cgpublisher.com/product/pub.85/prod.395
http://doi.acm.org/10.1145/2800835.2801622
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ستجابة بكفاءة وفورية إلى التعلم، والتكيف واالبتكار، وبذلك يمكن اال  (3

)ة عن طريق تحسين املعلومات عن املدينةظروف متغير 
8F

1،
9F

2). 

واملدن الذكية تتطور تجاه الدمج القوي بين كل أبعاد الذكاء البشري، 

)والذكاء االجتماعي، وكذلك الذكاء االصطناعي في املدينة
10F

. وذكاء املدن يتوافر في (3

)الجمع الفعال واملتزايد بين
11F

4): 

 ية.األعصاب: شبكات التواصل الرقم •

 املخ: الذكاء الضمني القائم. •

 أجهزة اإلحساس: أجهزة اإلشعار والحساسات والشفرات الذكية. •

 الكفاءة اإلدراكية واملعرفية: البرمجيات.  •

 الذكية المدن مثالب
)من انتقادات بناء مدن ذكية

12F

5): 

                                              
Ubiquitous Computing and Proceedings of the 2015 ACM International 

Symposium on Wearable Computers. UbiComp '15. New York, NY, USA: 

ACM: 1587–1594. 

(1)  Komninos, Nicos (2013-08-22). "What makes cities intelligent?". In 

Deakin, Mark. Smart Cities: Governing, Modelling and Analysing the 

Transition. Taylor and Francis. p. 77. 

(2)  Coe, Amanda; Paquet, Gilles; Roy, Jeffrey (2001). "E-governance and smart 

communities: a social   learning challenge". Social Science Computer 

Review. 19 (1): 80–93. 

(3)  Komninos N. (2008). Intelligent Cities and Globalisation of Innovation 

Networks. Routledge. 

(4)  Mitchell,W. (2007). "Intelligent cities". e-Journal on the Knowledge 

Society. 

(5)  Hollands, R. G (2008). "Will the real smart city please stand 

up?" City. 12 (3): 303–320. 

http://www.gouvernance.ca/publications/00-53.pdf
http://www.gouvernance.ca/publications/00-53.pdf
http://www.uoc.edu/uocpapers/5/dt/eng/mitchell.html
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التحيز للمصالح االستراتيجية مما يؤدي إلى تجاهل السبل البديلة لتنمية  •

)الحضر
31F

1). 

تركيز فكرة املدينة الذكية قد يؤدي إلى التغافل أو التقليل من شأن  •

التأثيرات السلبية املحتملة التي قد تترتب على استخدام بنيات تحتية 

متشابكة توفر تقنيات جديدة، ضرورية للمدينة لتتحول إلى مدينة 

)ذكية
14F

2). 

يقوم نموذج  املدينة الذكية تتبع نموذج موجه ملصلحة األعمال، حيث •

األعمال العاملي على حركة رأس املال؛ وهذا قد يؤدي إلى استراتيجية طويلة 

املدى مفعمة بالخسائر: فرأس املال املتحرك يملي دواما إرادته بما يعود 

عليه باملنافع عندما يهبط على مدينة، وبهذا يمكنه االنتقال املفاجئ إلى 

ضل. وهذا ما حدث في كثير من مدينة أخرى إذا كانت الصفقة الجديدة أف

املدن الصناعية التي تحولت إلى خرائب مهجورة عندما انتقل رأس املال إلى 

وقوع ذلك في حالة املدينة الذكية ليس  واحتمالأماكن أخرى حول العالم، 

 أقل مما كان يحدث في املدن الصناعية. 

وص إن تضخم مستوى جمع البيانات وتحليلها يثير أسئلة كثيرة بخص

مراقبة املدن الذكية، خاصة بما يتصل بعمليات التنبؤ التي تقوم بها الشرطة؛ 

فمراقبة املواطنين فيه تعدي على خصوصياتهم وحرماتهم والشكوك في النوايا 

 والتجسس عليهم.

                                              
(1)  Greenfield, A. (2013). Against the Smart City. London: Verso. 

(2)  Graham, S.; Marvin, S. (1996). Telecommunications and the city: electronic 

spaces, urban place. London: Routledge. 
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 أمستردام-
 م، وعلى هذا األساس قام2009مبادرة مدينة أمستردام الذكية التي بدأت في 

؛ على منصة (15F1)امشروعً  79السكان املحليون والحكومة ومنظمات األعمال بتنفيذ 

متشابكة خالل أجهزة السلكية لتعزيز قدرات اتخاذ قرارات املدينة في وقتها. وهدف 

املشاريع هو الخفض من املرور، وتوفير الطاقة، وتحسين األمن العام. ولتعزيز 

دينة ببرنامج "تحدي مدينة أمستردام الذكية" جهود املواطنين املحليين بادرت امل

السنوي حيث تقبل مقترحات لتطبيقات وتطويرات تالئم إطار عمل املدينة. مثاال 

( الذي يسمح ملالك مرافئ السيارات تأجيرها Mobyparkلذلك تطبيق موبيبارك )

مقابل رسوم محددة. ومن البيانات التي جمعت من هذا التطبيق التجريبي أمكن 

لمدينة تحديد الطلب على املرافئ وسريان املرور في أنحاء مدينة أمستردام. وقد تم ل

)تزويد عدد من املنازل بعدادات كهرباء ذكية كحافز لخفض استهالك الطاقة
16F

2) .

وتتضمن املبادرات األخرى اإلضاءة الذكية للشوارع التي تسمح للبلديات بضبط 

ور الذكية التي تقوم فيها املدينة بمراقبة درجة سطوع األضواء. كذلك إدارة املر 

حركة املرور اآلنية، وتبث معلومات عن سرعة السفر في بعض الطرق حتى يستطيع 

 سائقي السيارات تحديد الطريق األمثل في رحالتهم.

                                              
(1)  Deakin, Mark (2013-08-22). "From intelligent to smart cities". In Deakin, 

Mark. Smart Cities: Governing, Modelling and Analysing the Transition. 

Taylor and Francis. p. 15. 

(2)  Komninos, Nicos (2013-08-22). "What makes cities intelligent?". In 

Deakin, Mark. Smart Cities: Governing, Modelling and Analysing the 

Transition. Taylor and Francis. p. 77. 
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 كرووز سانتا -
تستخدم مدينة سانتا كرووز بوالية كاليفورنيا تقنية املدينة الذكية بأسلوب 

قوم السلطات املحلية بتحليل بيانات الجرائم لتقدر إمكانيات مختلف، حيث ت

)الشرطة في املستقبل القريب، ولتزيد من وجود الشرطة عندما تقتض ي الحاجة
17F

1) .

واآلليات التحليلية تولد يوميا قائمة بعشرة أماكن حيث هناك إحتمال كبير لوقوع 

اكن، عندما ال تكون الشرطة جرائم املمتلكات، ثم تركيز جهود الشرطة في تلك األم

في حالة استنفار لوقوع حاالت طارئة. هذا االستخدام لتقنية املعلومات واالتصاالت 

يختلف عن استخدامها في املدن الذكية األوروبية. ولعل هذا ينبئ عن سعة فكرة 

 املدينة الذكية ومرونتها في مختلف بقاع األرض.

 برشلونة -
تبر تطبيقات للمدينة الذكية ضمن نفذت برشلونة عدة مشاريع تع

(، وهو طبقة فاصلة بين موارد البيانات CityOSاستراتيجية نظام تشغيل املدينة )

وحلول املدن الذكية. على سبيل املثال؛ تقنية أجهزة االستشعار استخدمت في جهاز 

( حيث Parc del Centre de Poblenouري حديقة بارك دلي سينتر دي بوبلينوو )

)البيانات أول بأول إلى طاقم الحدائق عن مستوى املاء املطلوب للنباتاتتنتقل 
18F

2) .

كما صممت برشلونة شبكة جديدة للحافالت بناء على تحليل بيانات للنمط الغالب 

على املرور في املدينة، باستخدام طرق رأسية وأفقية وقطرية وعدد من التقاطعات. 

من خالل أضواء إشارات  ىمكن أن يتجلودمج عدد من تقنيات املدينة الذكية ي

 
ً
من  ىمصممة وفق الحد األقص  ااملرور الذكية، حيث تستخدم الحافالت طرق

                                              
(1)  Baxter, Stephen (2012-02-26). "Modest gains in first six months of Santa 

Cruz's predictive police program". Santa Cruz Sentinel. 

(2)  Laursen, Lucas (2014-11-18). "Barcelona's Smart City Ecosystem". MIT 

Technology Review. 

http://www.santacruzsentinel.com/general-news/20120226/modest-gains-in-first-six-months-of-santa-cruzs-predictive-police-program
http://www.santacruzsentinel.com/general-news/20120226/modest-gains-in-first-six-months-of-santa-cruzs-predictive-police-program
http://www.technologyreview.com/news/532511/barcelonas-smart-city-ecosystem/
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األضواء الخضراء. باإلضافة إلى ذلك، فحيثما تقع حادثة في برشلونة، فإن الطريق 

يفسح لسيارات اإلسعاف خالل إشارات املرور، بحيث تتحول كل اإلشارات تلقائيا 

األخضر في جميع التقاطعات التي تمر بها سيارات اإلسعاف؛ وذلك من  إلى الضوء

 ( وبرمجيات نظام املرور.GPS) نظام تحديد املواقعخالل 

 كرواتا الجونا - بالنيت -
قام مهنيون من خبراء التخطيط الحضري واملرافق الذكية بتصميم مدينة 

( بالبرازيل. وقد Laguna Croatá( الذكية في الجونا كرواتا )PLANETبالنيت )

أصبحت املدينة الذكية أكثر شمولية، حيث فتحت أبوابها لفئة مستهدفة ممن 

 ايتراوح دخلهم من املنخفض إلى املتوسط. ومن املفاهيم العاملية التي تلعب دوًر 

في مشروع املدينة الذكية هو استدامتها البيئية: وتتوسع مدينة بالنيت  ارئيسيً 

جيا على املستوى االقتصادي. واستدامت التكاليف يم استراتالذكية في هذا املفهو 

واالستثمارات أصبحت من األولويات الرئيسة للمدينة الذكية االجتماعية. وبالنيت 

ابتكرت ونفذت هذا املشروع في الحدود االقتصادية التي تفرضها برامج اإلسكان 

ن تكون مجاورة ملدينة االجتماعي الحكومية. ومدينة بالنيت الذكية ال تحتاج إلى أ

 قائمة؛ فهي مدينة وظيفية مستقلة؛ وبهذا فإنها تجتذب األفراد ومنظمات األعمال.

 مدريد -
، فقد تبنت منصة مدريد الذكية إسبانيامدريد هي املدينة الذكية الرائدة في 

(Madrid Inteligente( وباختصار مينت )MiNT .لدمج إدارة الخدمات املحلية )

اإلدارة الحاسوبية املستدامة للبنية التحتية، وجمع النفايات وهذا يتضمن 

وتدويرها، واألماكن العامة واملناطق الخضرا، إلى جوانب أخرى. والبرنامج شراكة مع 

درة وخبرة في (، ملا لديها من قIBM( شركة فرعية لشركة آي بي إم )INSAإنسا )

في هذه  ىالبيانات الضخمة وتحليلها. وقد استخدمت تقنية آي بي إم للمدن األذك

https://en.wikipedia.org/wiki/INSA
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، وتوفير للمستخدمين توصيلهاحسن و  خدمات املدينة ةكفاءاملبادرة لتحسين 

آليات جديدة لتفاعل املواطنين مع مجلس املدينة. وقد اتخذت مدريد طريقة من 

يجري التحري عن القضايا االجتماعية ثم  أسفل إلى أعلى للمدن الذكية، حيث

التعامل معها. وهذه الطريقة تتضمن دعم وتعضيد الشركات الناشئة من خالل 

 برنامج نشوء مدريد الرقمي.

 مانشستر -
( بمانشستر في CityVerveم، فاز مشروع سيتي فيرف )2015في ديسمبر 

ون لبناء نموذج ملي £10مسابقة تقنية تقودها الحكومة، وحصل املشروع على 

 22م بمجموعة من 2016إنترنت األشياء للمدن الذكية. وقد نفذ املشروع في يوليو 

مع  ىمنظمة عامة وخاصة بما في ذلك مجلس مدينة مانشستر، وهو مشروع يتماش 

 التزام املدينة الساري بتوزيع السلطات. 

ألشياء واملشروع سيستغرق سنتين لتسليمه، إلثبات قدرة تطبيقات إنترنت ا

والتعامل مع العوائق التي تواجه إطالق املدن الذكية؛ مثل حوكمة املدينة، وأمن 

الشبكة، وكسب ثقة املستخدم وتبنيه لها، وتبادل العمل، والتوسع، وتبرير 

 االستثمار.

ومشروع سيتي فيرف )حيوية املدينة( قائم على مبدأ البيانات املفتوحة التي 

ها تربط أربعة مواضيع مهمة: املواصالت والسفر، تتضمن منصة ملنصات، حيث إن

والرعاية الصحية واالجتماعية، والطاقة والبيئة، والثقافة والواقع العام. وهذا 

سيقود إلى االطمئنان بأن املشروع قادر على التوسع، ومن املمكن إطالقه في أي 

 موقع في العالم.
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 كينز ميلتون  -
(، مدينة كبيرة في بكينجشير بإنجلترا، وهي Milton Keynesميلتون كينز )

ملتزمة بأن تتحول إلى مدينة ذكية. واآللية التي سيتم خاللها ذلك هي مبادرة ميلتون 

ة ومنظمات كينز الذكية، وهي تعاون بين الحكومة املحلية، واألعمال، واألكاديمي

القطاع الثالث. واملبادرة تركز على جعل استخدام الطاقة واستخدام املياه 

واملواصالت أكثر استدامة بينما يدعم النمو االقتصادي في املدينة. واملحور الرئيس 

ات ليدعم يللمشروع هو إنشاء "محور بيانات ميلتون كينز" على أحدث املستو 

ن البيانات الهامة للمدينة من موارد بيانات الحصول على وإدارة كميات هائلة م

متنوعة. وهذه البيانات ستشمل بيانات عن استهالك الطاقة واملياه، وبيانات 

املواصالت، وبيانات من خالل تقنية البيانات، ومجموعة بيانات اجتماعية 

واقتصادية، وبيانات حشد املصادر من امليديا االجتماعية أو التطبيقات 

 املتخصصة.

مبادرة ميلتون كينز الذكية لها جانبين يوضحان كيفية عمل املدن الذكية. و 

أوال مدينة ميلتون كينز الذكية هي مخطط لدعم قضايا استدامة يقودها املواطن 

في املدينة. واملخطط يوفر التمويل والدعم للمشاركة مع املواطن واملساعدة في 

والجانب الثاني هو في تسليح للمواطن  تحويل األفكار املتعلقة باالستدامة إلى واقع.

باملهارات للعمل بكفاءة في مدينة ذكية. وبهذا فإن مدرسة بيانات الحضر منصة 

مساق هائل مباشرة لتعليم الطلبة عن مهارات البيانات؛ كما أن املشروع أنتج 

( أو باختصار مووك Massive open online course) مفتوح عبر اإلنترنت

(MOOC.لتعليم املواطنين ماهية املدينة الذكية ) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Milton_Keynes
https://en.wikipedia.org/wiki/MOOC
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 أستكهولم -
تقنية أستكهولم للمدينة الذكية ترتكز على ألياف ستوكاب الضوئية 

م لتوفير شبكة ألياف ضوئية عاملية عبر أستكهولم. 1994السوداء، والذي صنع في 

ة أن تستأجر األلياف كموفري خدمات بشروط متكافئة. على الشركات الخاص

( تملكها مدينة أستكهولم. ومن خالل هذا اإلطار فقد Stokabوشركة ستوكاب )

(، التي تسعى Green ITوضعت أستكهولم استراتيجية تقنية املعلومات الخضراء )

لخفض تأثير بيئة أستكهولم من خالل صالحيات تقنية املعلومات، مثل مباني 

تتوخي ترشيد استهالك الطاقة )تخفيض تكاليف التدفئة( ومراقبة املرور )تخفيض 

الوقت الذي يقضيه الفرد في الطريق(، وتقديم خدمات إلكترونية )التقليل من 

( تتمركز على e-Stockholmم الورق(. ومنصة أستكهولم اإللكترونية )استخدا

ت السياسية، وحجز مرافئ توفير الخدمات اإللكترونية، بما في ذلك التصريحا

نظام تحديد السيارات، وإزاحة الجليد. وهذه املنصة قد تطورت خالل تحليالت 

، مما يتيح للمواطنين التخطيط ملسارهم خالل املدينة. ومن أمثلة تطبيق املواقع

 Kistaتقنية املنطقة املحددة في املدينة الذكية منطقة مدينة كيستا العلمية )

Science Cityه .)( ذه املنطقة قائمة على فكرة الحلزون الثالثيtriple helix )

) للمدن الذكية
19F

، حيث تتضافر جهود الجامعة واألعمال والحكومة لتطوير (1

 تطبيقات تقنية املعلومات واالتصاالت للتطبيق في استراتيجية مدينة ذكية.

                                              
(1)  Ballon, P; Glidden, J.; Kranas, P.; Menychtas, A.; Ruston, S.; Van Der 

Graaf, S. (2011). Is there a Need for a Cloud Platform for European Smart 

Cities?.  eChallenges e-2011. Florence, Italy. 

http://www.epic-cities.eu/sites/default/files/documents/eChallenges_ref_23_doc_7335.pdf
http://www.epic-cities.eu/sites/default/files/documents/eChallenges_ref_23_doc_7335.pdf
http://www.echallenges.org/e2011/default.asp
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 سوون  -
ة، وهي عاصمة مقاطعة جيونجي، مدينة سوون أو مدينة سمسونج الرقمي

( والنظم chip memoryبكوريا الجنوبية مكان مهيمن عامليا لرقائق الذاكرة )

 microchipاملدمجة على رقيقة مكونة من عدد كبير من رقاقة الذاكرة )

memory.) 

ومدينة سوون أكثر املدن كثافة سكانية حول سيول عاصمة كوريا 

جنوب سيول. وتعرف سوون بمدينة "بر  امترً  كيلو 30الجنوبية. وسوون تبعد 

الوالدين". ولقد نمت سوون من بلد صغير إلى مركز صناعي وثقافي كبير. وهي من 

في  سامسونجاملدن القليلة التي ما زالت محاطة بجدار. وقد تأسست إلكترونيات 

 م، وتعتبر أكبر جهة للوظائف وفرص العمل. 1969

للتقنية، حيث تقدم خدمات تقنية  هي حديقة كبري  سامسونجومدينة 

 متعددة الجنسيات. سامسونجاملعلومات، كما أنها مركز إلكتروني لشركة 

 كبرتينو -
كبرتينو مدينة في الواليات املتحدة األمريكية، تقع في محافظة سانتا كالرا 

بوالية كاليفورنيا، وتقع مباشرة غرب مدينة سان هوزيه على الحافة الغربية من 

م 2010انتا كالرا مع أجزاء تمتد إلى خاصرة جبال سانتا كروز. وفي تعداد وادي س

نسمة. وقد قيمتها مجلة فوربس كواحدة من أكثر املدن  58,302بلغ عدد السكان 

، وتحتل املدارس العامة املحلية مراتب عليا في الواليات املتحدة االصغيرة تعلًم 

عتبر البيت واملوقع الرئيس لشرك
ُ
 ة أبل.بأسرها. وت
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وكبرتينو واحدة من عدة مدن تعتبر نفسها قلب وادي السيليكون، حيث 

تأسست عدة شركات حاسوبية وشبه املوصالت فيها وفي املناطق املحيطة بها. 

واملوقع الرئيس العاملي لشركة أبل يوجد في مجمع حديث يتكون من ستة مبان  في 

(، واملجمع Infinite Loopئية )كبرتينو، ومحاط بشارع دائري يسمى الحلقة الالنها

مبني على شكل جامعة، ولهذا يطلق على املجمع الحرم الجامعي لشركة أبل. وتنوي 

لحرم الجامعي متر مربع. وا 610,000الشركة بناء حرم جامعي ثان  على مساحة 

ألف عامل في أربعة مباني دائرية محاطة بمساحة خضراء  13الجديد يتسع لقرابة 

 السيارات تحت سطح األرض.  ومرافئواسعة النطاق، 

ويوجد بمدينة كبرتينو املقرات الرئيسة لعدة شركات بينها سيجيت 

فيعة بينها شركة للتقنية الر  60، وهناك مكاتب ملا يزيد عن متكنولوجي وكالود. كو 

 آي بي إم، وأوليفتي، وأوراكل. 

ورغم أن كبرتينو هي موقع املقرات الرئيسة للعديد من شركات التقنية 

أنه ال توجد مصانع في املدينة. فحدائق املكاتب في املدينة مخصصة  الرفيعة إال

 فقط ألعمال التصميم واإلدارة.

 

 شنتشن-
تقع على  ،الصينمزدهرة في جنوب  نتشن هي مدينةبلدية ش

بما في  امربع   اكيلومتر   2,050احتها اإلجمالية مسو، نهر اللؤلؤضفاف 

، وتعد من أكبر "جدونجقوان" تتبع إدرايا مقاطعةوذلك المناطق الريفية، 

حوالي يبلغ عدد سكانها ، والمناطق االقتصادية الخاصة في الصين
 م. 2009تعداد سنة وفق ن نسمة وملي 8,615

https://en.wikipedia.org/wiki/Infinite_Loop_(street)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%BA%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%BA
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يكن عدد سكانها لم حيث إن كانت املدينة تسمى "باو آن"،  م1980 سنة قبل

لت املدينة بعدها وشكعلى الصيد.  اوكان نشاطها مقتصرً  نسمة، ألف 20يتجاور 

 ا، نظرً أخذت في التوسعو أصبحت منطقة اقتصادية ، و حكون جهون لجزيرة اامتدادً 

 تشوجقوانو  جكون جهونن الوسط الجغرافي بي الذي يشكل، الستراتيجيا هاوقعمل

املكان األمثل إلنشاء صناعات حديثة. تزدهر فيها وأضحت عاصمة املقاطعة، 

الصناعات الخفيفة كإنتاج التحف الفنية والصناعات التقليدية، املنسوجات، 

بحاجياتها من مياه الشرب  "هونغ كونغ" "د لبناء. كما تمد "شينتشيناألدوية وموا

 .واملواد الغذائية

 $ مليار، مما294م، وصل مجمل الناتج املحلي في بلدية شنتشن 2016في  

جعل البلدية في مصاف األقاليم املتوسطة في الصين؛ إذ ان مجمل إنتاجها 

م وصل مجمل 2015وفيتنام. ومنذ  إيرلندااالقتصادي يفوق البرتغال، وجمهورية 

تعادل القوة $ وفق 49,831$ سنويا والذي يوازي 27,230الناتج املحلي للفرد 

األعضاء في منظمة التعاون ، وهذا يضاهي الدخل الفردي في بعض الدول الشرائية

االقتصادي والتنمية. وتعتبر شنتشن أول املناطق االقتصادية الخاصة في الصين، 

سنويا من  %40والتي تتمتع بأسرع معدل للنمو في الصين، والذي بلغ في املتوسط 

للصين كلها. وقد تباطأ  %9.8م، وهذا يتجاوز معدل النمو البالغ 1993م إلى 1981

م؛ حيث نمي معدل الناتج 2005-2001االقتصادي خالل الفترة معدل النمو 

م. وتحتل 2012سنويا منذ  %10سنويا في املتوسط، وبنسبة  %16.3املحلي بنسبة 

)مدينة صينية بعد بكين وشانغهاي وجوانشو 659شنتشن املرتبة الرابعة بين 
20F

1). 

نصيب نسمة؛ حيث ال 3.3م، وصل تعداد األيدي العاملة إلى 2001وفي 

األنشطة املتصلة بتحويل املواد الخام الناجمة ) الثانوي الصناعة لقطاع األوفر كان 

                                              
(1)  Wei Ge (1999). "Chapter 4: The Performance of Special Economic Zones".  

Special Economic Zones and    the Economic Transition in China. World 

Scientific Publishing Co Pte Ltd. pp. 67–108. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1980
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%86%D8%BA_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%86%D8%BA_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%86%D8%BA_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA
https://books.google.com/books?id=WavczgJafA0C&pg=PA67#v=onepage&q&f=false
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الصناعي  القطاعمليون، يليه  1.8( والذي كان والبناء التصنيع: عن القطاع األولى

من  االثالث )صناعة الخدمات وهو أحد مجاالت الصناعة الذي يشكل جزءً 

  االقتصاد
ً

من السلع امللموسة( الذي ينمو بسرعة وقد  ويهتم بإنتاج الخدمات بدال

، انخفضت نسبة القطاع الصناعي األولى في 2009م. وفي 2001مليون في  1.44كان 

 .%12.5بينما زادت نسبة القطاع الثالث إلى  %13.4جمل الناتج املحلي م

شنتشن هي املركز الرئيس ألكثر شركات التقنية الرفيعة الصينية نجاحا، 

أنشأت فيها محطة تصنيع ضخمة. كما أن العديد من  تايوانحتى إن أكبر شركة من 

الصينية في حديقة العلوم شركات التقنية الرفيعة األجنبية أقاموا مراكز عملياتهم 

والتقنية في ضاحية نانشان ببلدية شنتشن. ومن أمثلة نجاح الشركات الصينية التي 

لها عمليات كبري في شنتشن شركة الصين الدولية للحاويات البحرية، وهي أكبر 

 شركة لتصنيع الحاويات في العالم. 

خصبة للشركات للمنزلة الفريدة التي تتمتع بها شنتشن، فهي أرض  اونظرً 

الناشئة، سواء كانوا رجال األعمال املغامرين أجانب أم صينيين؛ كما أن شنتشن 

 قاعدة لتطوير املنتجات التي تساعد على اإلسراع من املعدات الناشئة.

وفي شنتشن مركز ضخم للمعارض واملؤتمرات، له عدة استعماالت 

ات أخرى ومعاهد لألنشطة الصناعية. وإلى جانب جامعة شنتشن هناك جامع

للتعليم العالي، منها معهد تقنية املعلومات ومعهد للتقنيات املتقدمة. وإلى جانب 

 ذلك، هناك جامعات أجنبية منها األمريكية واليابانية والكورية والدولية.

 الرفيعة للتقنية الصناعية شنتشن حديقة
في  م1996تأسست حديقة شنتشن الصناعية للتقنية الرفيعة في سبتمبر 

بلدية شنتشن التابعة ملقاطعة جواندونج، وما حولها في ذلك مصانع دنجوان التي 

أصبحت  اتعتبر املورد العاملي املهيمن على املعدات املساندة للحاسوب. ومؤخرً 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85)
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شنتشن املوقع العاملي املهيمن لشركات معدات الحاسوب الناشئة. هذا باستثناء 

رقائق الذاكرة، ومسبك شبه املوصالت.  صناعة املعالجات )امليكروبروسسورز(،

كيلو متر مربع. ومن الصناعات التي تلقي تشجيعا في  11.5والحديقة تغطي مساحة 

املنطقة تتضمن األدوية والتقنية الحيوية، ومواد البناء واإلنشاء، وإنتاج وتوليف 

الكيماويات، وبرمجيات الحاسوب، وتركيب وتصنيع اإللكترونية، وإنتاج أجهزة 

القياس واملعدات الصناعية، واملعدات واملواد الطبية والبحوث والتطوير، وأجهزة 

 االتصاالت.

 للبرمجيات شنتشن حديقة
تم دمج حديقة شنتشن للبرمجيات مع حديقة شنتشن الصناعية للتقنية 

حكومة بلدية شنتشن لدعم تطوير صناعة  أقامتهاالرفيعة، وهي وسيلة مهمة 

م اعتبرت الحديقة هلي القاعدة 2001القومية للصين في  البرمجيات. وفي الخطة

الرسمية للبرمجيات في الصين. وتبعد الحديقة عن مطار شنتشن بوان الدولي حوالي 

 كيلو متر من الطريق القومي السريع. 20.8، وهي على بعد اكيلو مترً  22

 بكين بلدية -
 يات من بينها:تكونت مفوضية بلدية بكين للعلوم والتقنية لتقوم بمسئول

تنفيـــــذ القوانين واللوائح التنظيميـــــة واالســــــــــــتراتيجيـــــات والســــــــــــيـــــاســـــــــــــــــات  .1

 والتوجيهات الخاصة بالدولة بالنسبة ملساعي العلوم والتقنية.

تنظيم ووضع االستراتيجيات والسياسات الخاصة بالعلوم والتقنية  .2

لتعزيز التقدم االقتصادي واالجتماعي في املدينة، ووضع مسودات لوائح 

 قواعد تخص تطوير العلوم والتقنية وتسهيل تطبيقاتها.و 
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وضع خطط متوسطة املدى وطويلة املدى وسنوية لتطوير العلوم  .3

والتقنية في املدينة؛ ورسم أسلوب تنفيذي للمخططات والتعرف على 

 أولويات املناطق.

 تعزيز وضع آليات البتكارات وخدمات العلوم والتقنية. .4

ة الخاصـــــــة بالبحوث األســـــــاســـــــية في العلوم وضـــــــع تدابير للســـــــياســـــــة العام .5

التطبيقيــــــة وتطوير التقنيــــــة الرفيعــــــة، وبحوث عن تطبيقــــــات النتــــــائج 

الرئيســـية لبحوث العلوم والتقنية. وتصـــميم خطط ملشـــاريع بحوث رئيســـة 

عن تطبيقات العلوم، وبحوث وتطوير التقنية الرفيعة، وبرامج للمشـــــــاريع 

ت العلوم والتقنيــــــة والتنميــــــة األســـــــــــــــــاســــــــــــيــــــة للعلوم والتقنيــــــة، وابتكــــــارا

 االجتماعية، وإعطاء توجيهات بخصوص تنفيذها.

ريادة الجهود لتحويل نتائج بحوث وتطوير التقنية الرفيعة إلى إنتاج  .6

 صناعي، وتعزيز تطبيقاتها وتطوير ونشر التقنيات التطبيقية.

وضع سياسات تتعلق بتطوير صناعة التقنية الرفيعة وشركات العلوم  .7

ة في املدينة، وتسهيل تلك الجهود التنموية، وتشغيل املشاريع والتقني

الكبرى لألوجه أو الصناعات الخاصة بالعلوم والتقنية، ولتعزيز تطوير 

العلوم والتقنية الزراعية، وتوجيه املشاريع الناشئة في الصناعات الرئيسة 

 للعلوم والتقنية الزراعية.

والتقنية من خالل العديد من  استكشاف طرق لزيادة تمويل تطوير العلوم .8

القنوات؛ التحسين األقص ى لتخصيص موارد العلوم والتقنية؛ وتحمل 

مسئولية وضع امليزانية، بما في ذلك الحسابات واإلشراف على نفقات 

التشغيل في عمليات العلوم والتقنية، وتمويل تطوير العلوم والتقنية، 

 ومشاريع العلوم والتقنية الخاصة.

 ت والقيام بإجراءات إلصالح نظام العلوم والتقنية بالبلدية.وضع سياسا .9
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تشجيع وضع آلية ونظم ابتكار العلوم والتقنية تتماش ي مع قواعد  .10

 ، وتلبي حاجات تطوير العلوم والتقنية.االشتراكياقتصاديات السوق 

 وضع سياسات إلقامة أنواع جديدة من مؤسسات البحوث والتطوير. .11

ت مؤسسات البحوث والتطوير؛ وتوجيه إعادة تنفيذ عملية فرز مؤهال  .12

 تشكيل معاهد البحوث.

ضبط سوق التقنية، ومكافأة أولئك الذين يحصلون على نتائج في بحوث  .13

 العلوم والتقنية، ويحرصون على حماية سرية نتائج البحوث.

حماية حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بالعلوم والتقنية بالتنسيق مع  .14

 في البلدية والحكومة.األقسام املؤهلة 

 وضع خطط سنوية للقيام بأنشطة حافلة لنشر املعرفة العلمية. .15

العمل على تكوين منظمات وسيطة غير حكومية لالستشارات واملزايدات  .16

 املتعلقة بالعلوم والتقنية، وتقييم العلوم والتقنية؛ ... الخ. 

ة، ودعم ج تسجيل املناطق التجريبية للتنمية املستدامة في املدينعال  .17

 وتوجيه إنشائها وتطويرها.

صياغة سياسات للتعاون وتبادل العلوم والتقنية وفق مبادئ وسياسات  .18

الدولة، القيام بإدارة تبادل العلوم والتقنية والتعاون فيها مع دول أخرى، 

 خاصة في مناطق اإلدارة.

 تنسيق استيراد وتصدير التقنية بالتعاون مع األقسام األخرى املختصة. .19

 تكشاف سبل لترشيد توزيع موارد العلوم والتقنية البشرية.اس .20

طرح سياسات لتحفيز الكوادر العلمية والتقنية، وخلق بيئة مشجعة  .21

 لتطويرها.

تقدم ترشيحات لألكاديمية الصينية للعلوم واألكاديمية الصينية  .22

 للهندسة.

 القيام بإدارة معلومات وإحصائيات وحوليات العلوم والتقنية. .23
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وجيهات وتنسيق لحكومات املحافظات واملناطق واألقسام تقديم ت .24

 املختصة في إدارة أعمال العلوم والتقنية.

 القيام بمهام تعينها حكومة بلدية بكين.    .25

 شنغهاي بلدية-
تكونت مفوضية بلدية بكين للعلوم والتقنية كواحدة من أقسام حكومة 

 ركزية؛ وتتضمن:البلدية؛ وكلفت بمهام رئيسة وفق قرارات الحكومة امل

تطبيق القوانين واللوائح التنظيمية والقواعد واإلرشادات والسياسات  .1

املتعلقة بالعلوم والتقنية، والتنظيم للقيام بتطبيق القواعد املحلية 

 واللوائح والسياسات املتصلة بالعلوم والتقنية.

ية دراسة استراتيجية التطوير والقضايا األساسية املتعلقة بالعلوم والتقن .2

في البلدية؛ ودراسة وتحديد تخطيط تنمية العلوم والتقنية ومجاالت 

 التنمية السالفة.

إجراء دراسة لوضع خطط متوسطة وطويلة األمد وسنوية لتطوير العلوم  .3

والتقنية في البلدية، وفق خطة البلدية العامة للتنمية االجتماعية 

 واالقتصادية؛ والقيام بتنفيذ تلك املخططات.

بدراسة لتقديم سياسات وإجراءات إلصالح نظام البلدية الخاص القيام  .4

بالعلوم والتقنية، ولوضع قواعد وتحسين نظام االبتكار وآليات االبتكار في 

 العلوم والتقنية.

 توجيه العمل في نظام إصالح مؤسسات بحوث العلوم والتقنية. .5

ية، وللتوزيع تعزيز اإلدارة الكلية والتنسيق للتقدم في مجال العلوم والتقن .6

األمثل ملوارد العلوم والتقنية، ودعم إنشاء نظام خاص بالبلدية البتكارات 

 العلوم والتقنية.
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إعداد خطط ملشاريع البحوث العلمية األساسية واآلنية واملتطورة وتنظيم  .7

 تنفيذ تلك الخطط.

وضع وتنفيذ الخطط اإلنشائية ألساسيات البحوث والتطوير؛ بما في ذلك  .8

بلدية األساسية، ومراكز البحوث العلمية، ومراكز البحوث معامل ال

 الهندسية الفنية... الخ.

 وضع خطط إلنشاء منصة خدمات عامة وتنظيم تنفيذ تلك الخطط. .9

القيام بإدارة املشاريع، وتعميم إنجازات البحوث والتطوير وسوق التقنية  .10

رة العلوم الخاص بخطة الدعم القومية للعلوم والتقنية التي قررتها وزا

 والتقنية؛ ولدعم إنشاء قواعد صناعية للتقنية الرفيعة وفق رغبة الوزارة.

القيام بتنظيم وتنفيذ والتنسيق الشامل للمشاريع العلمية والتقنية  .11

 األساسية.

التعاون مع األقسام املختصة في دعم تحويل اإلنجازات العلمية والتقنية  .12

صة بإنشاء صناعة وشركات إلى صناعة بتقنية رفيعة ووضع سياسات خا

 تقنية رفيعة للبلدية ودعم تطويرها.

التعاون مع الجهات املختصة لدعم تنظيم وتنفيذ مشاريع تقنية رفيعة  .13

 أساسية ومشاريع صناعية تقنية رفيعة أساسية.

تعزيز العلوم والتقنية في املناطق القروية، وتوجيه املشاريع اإليضاحية  .14

 ألساسية.للعلوم والتقنية الزراعية ا

 دعم إنشاء صناعة حيوية وطبية حديثة. .15

توجيه العمل في منطقة شنغهاي تشانجيانج لتنمية صناعات التقنية  .16

الرفيعة، والتعاون مع األقسام املختصة لوضع خطة للمنطقة، والقيام 

 بتقدير شركات التقنية الرفيعة.

وضع خطة عمل لتعميم العلوم والتقنية، وتنفيذ تعليمات السياسة  .17

 والترويج لعملية تعميم العلوم والتقنية.
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 إدارة حيوانات التجارب بالبلدية. .18

 دراسة إجراءات زيادة االستثمارات في العلوم والتقنية خالل عدة قنوات. .19

القيام بالتحكم في امليزانية، بما في ذلك التسوية واإلشراف واإلدارة على  .20

 رسوم العمل العلمي والتكاليف الخاصة.

 ية لتقييم اإلنجازات العلمية والتقنية.دراسة وضع آل .21

التعاون مع األقسام املختصة لدراسة ووضع خطة لتنمية املواهب  .22

العلمية والتقنية والسياسات املتعلقة بالخطة، وتنفيذ عمليات رعاية 

 املواهب.

إدارة مشاريع مؤسساتية، مثل مؤسسة شنغهاي للعلوم الطبيعية،  .23

ة، ... الخ؛ والتنظيم للقيام بمشاريع تلك وصندوق ماجنوليا للعلوم والتقني

 املؤسسات.

تقديم توصيات بترشيحات لألكاديمية الصينية للعلوم واألكاديمية  .24

 الصينية للهندسة. 

تكثيف التعاون املحلي وتعزيز التعاون العلمي والتقني في دلتا نهر يانجتز  .25

 وما يلزم من الدعم العلمي والتقني.

ي تتعلق بالعلوم والتقنية والتعاون العلمي تولي الشئون الخارجية الت .26

حضور املؤتمرات األكاديمية الدولية؛ والتعاون العلمي و والتقني الدولي؛ 

والتقني والقضايا األخرى التي تتضمن السفر الخارجي ألشخاص من 

القيام بالتنظيم والتفعيل للتعاون العلمي و املجتمع العلمي والتقني؛ 

ناطق األجنبية، باإلضافة إلى معاهد التقنية والتقني مع الحكومات وامل

ين؛ ومراجعة التصدير التقني؛ وإدارة العمل الخاص صخصتواألفراد امل

 .وتايوانبالعلوم والتقنية في هونج كونج وماكاو 

 واملوافقة عليها. االمتحاناتتولي مسئولية مراجعة  .27
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وكذلك سوق  ،تولي مسئولية إدارة اإلنجازات العلمية والتقنية، والجوائز .28

 التقنية واملعلومات، واإلحصائيات واإليداع؛ ... الخ. 

التعاون مع األقسام املتخصصة لدعم أعمال امللكية الفكرية املتعلقة  .29

 بالعلوم والتقنية.

دراسة خطة عمل وسياسات خاصة بإنشاء نظام خدمات وسيطة تتعلق  .30

 بالتقنية وتوجيه تكوين وسطاء متعلقين بالتقنية.

 نسيق أعمال معاهد البحوث العلمية املركزية في شنغهاي.توجيه وت .31

 توجيه وتنسيق اإلدارة العلمية والتقنية في الضواحي واملحافظات. .32

تولي مسئولية قبول وسماع املراجعات اإلدارية واالستجابة للحيثيات  .33

 اإلدارية.

 القيام بمهام أخرى تعينها حكومة البلدية.   .34

 أنجلس لوس بلدية-
ورنيا لوس أنجلس تابعة لبلدية مدينة لوس أنجلس بوالية جامعة كاليف

كاليفورنيا، بالواليات املتحدة األمريكية، حيث تقوم سياسة الجامعة على تشجيع 

أعضاء هيئة التدريس فيها على تكوين شركات صغيرة لتقديم االستشارات للشركات 

(. ويجتمع cleantechالكبرى. وتعتبر بلدية لوس أنجلس حاضنة للتقنية النظيفة )

في لوس أنجلس روح التعاون مع الكتلة الحرجة من املوهوبين، مما يجعلها رائدة 

عاملية في ابتكارات التقنية النظيفة والكفاءة واالستدامة في استخدام املوارد. وبلدية 

لوس أنجلس تجمع بين األسواق الكبيرة واملواهب ورواد األعمال، وجامعات بحوث 

ية، وشركاء أعمال وجمعيات أعمال، ومنظمات، دعم وموردين، ومؤسسات أكاديم

 ومستثمرين، مما يجعلها مركز قوة لالبتكار والتسويق. 
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البعد االستراتيجي الثاني ملجمعات التقنية هو املنهجية الالزمة لتحقيق 

 (: 19ثالثة )شكل من سبل  حققاملجمع التقني ألهدافه، وهذا يت

 
 .منهجية تحقيق املجمع التقني ألهدافه. 19شكل 

السبيل األول هو التجمع الجغرافي املتمثل في وجود مكونات التجمع من 

شركات أعمال قائمة على املعرفة وشركات ناشئة مبتكرة، ومراكز خدمات ملحقة 

تفصلها مسافات طويلة،  قريبة بعضها من بعض، البها أو متفرعة عنها، في مواقع 

وال يحجز بعضها عن بعض حدود مدينة، حتى يسهل التواصل الحس ي بينها في أي 

وقت ودون تنقل طويل. ويشمل التجمع الجغرافي تجمعات التقنية التقليدية في 

مدينة أو ضاحية. ويتميز هذا التجمع بأنه تجمع مكتمل، حيث تكون كل املنشئات 

الخدمات الالزمة متوافرة في التجمع الكبير، وعادة ما ينطلق هذا التجمع من رحم و 

عنها وإن اعتمد على خريجي تلك  اجامعة أو جامعات متجاورة، ولكنه مستقل تماًم 

الجامعة أو الجامعات في تكوين القوي العاملة للتقارب الثقافي والتعليمي بين 

وا منها. كما أن الكثير من الطالب، خاصة مبتكري األعمال مع الجامعة التي تخرج

طالب الدراسات العليا يعملون شطرا من الوقت في الشركات املوجودة التي تعمل 
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في مجال دراستهم ليتمرنوا أثناء العمل وليقوموا بمهام متفرقة تعين القائمين على 

لة الشركة على التفرغ للمهام األصعب، مثل جمع املعلومات، وتوفير صورة مكتم

لألبحاث في موضوعات بعينها، أو لجمع البيانات وتصنيفها. كل ذلك لقاء أجور 

بسيطة. ومع تكوين كتلة حرجة في ذلك التجمع املترابط جغرافيا يتحول التجمع إلى 

كيان شبه مستقل ييسر له تحقيق أهدافه. حيث إن مكونات التجمع يكمل بعضها 

البتكار والتعاون والشراكة إلى جانب ملا يجمعها من ثقافة واحدة وروح ا ابعضً 

احتضان بعضها لبعض؛ على الرغم من القدرة على صيانة املمتلكات الفكرية 

 وحماية خصوصيات العمل.

كما يتضمن التجمع الجغرافي الحدائق العلمية والتقنية التقليدية امللحقة 

ها من جانب، بالجامعات، املوجودة على أرض الحرم الجامعي، مما يسهل التعاون بين

وبينها وبين الجامعة من جانب آخر؛ وعمليات االحتضان واستخدام املرافق واللجوء 

إلى الخبرات األكاديمية لتحقيق أهدافها، وتوفير العمل للطالب لساعات، مما يسهم 

 في اكتسابهم خبرات، ويشحذ فيهم امليول إلى االبتكار.  

كن للحدائق العلمية والتقنية ومع التقدم في وسائل االتصاالت الحديثة يم

تخطي حدودها الجغرافية بالتواصل مع الحدائق العلمية والتقنية األخرى ومراكز 

االبتكار حول العالم، وتكوين حدائق علمية بال جدران تضاهي التجمعات العلمية 

 الكبرى التقليدية، ولتواكب التوسع في أهدافها.

حدائق علمية وتقنية افتراضية السبيل الثاني هو التجمع عن بعد، بخلق 

عن طريق استخدام االتصاالت الحديثة التي تسهل التواصل مع الجامعة التي 

تتبناها، واالستفادة من خدمات الجامعة دون الحاجة إلى التقارب الجغرافي، مما 

يمكن مكونات الحديقة من تحقيق أهدافها. مثال على ذلك برنامج قامت به إدارة 

الصغرى الفدرالية في الواليات املتحدة األمريكية بتخصيص منح شركات األعمال 

للجامعات للقيام باحتضان مجموعة من األعمال الناشئة والشركات الصغيرة التي 
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تعمل في مجال املعرفة والبحوث واالبتكار، التي تتباعد عنها جغرافيا. وتشمل 

بعض الطالب للمساعدة الخدمات االستشارة في الشئون اإلدارية واملالية، وإيفاد 

 والتدريب فيها.

أما السبيل الثالث فيتضمن الجمع بين التجمع الجغرافي والتجمع 

االفتراض ي، حيث تقوم حديقة علمية بتكوين حدائق علمية وتقنية افتراضية عن 

طريق وسائل االتصاالت الحديثة التي تمكنها من التوسع في نطاق عملها، لتكوين 

جمعات الجغرافية الكبيرة. كما يمكن للشركات الناشئة كتلة حرجة تضاهي الت

في  ااالنتماء االفتراض ي لحديقة علمية بغية الحصول على منزلة تؤهلها للمض ي قدًم 

 تحقيق أهدافها.

تعتبر التجمعات الجغرافية حول العالم نماذج يحتذي بها لدفع عجلة 

صاد القائم على املعرفة. وفي هذا الصدد اإلنعاش االقتصادي التي يقودها االقت

(، بمنطقة الخليج في Silicon Valleyيعتبر وادي السيليكون أو "السيليكون فالي" )

. اوالية كاليفورنيا في الواليات املتحدة األمريكية، املثال األعلى الذي يحتذي به عامليً 

وادي تحقق ربما أمكن مضاهاة هذا النموذج الفريد في أماكن أخرى بحجم ال

نجاحاتها خالل املستقبل املنظور، وهذا أمر يصعب الجزم به. بل إن هناك محاوالت 

لالقتداء بهذا النموذج في الواليات املتحدة نفسها، وإعادة خلقه في دول أخرى حول 

 العالم؛ على أمل أن تلك التجمعات الهائلة هي األساليب القوية للنمو في الغد.

ة التي تطورت خالل القرن العشرين كانت مراكز إن التجمعات الجغرافي

امتياز قائمة على كيانات جغرافية مدمجة تروج لالبتكار وريادة األعمال. تلك 

الكيانات الجغرافية عززت شركات قائمة على املعرفة، حيث إن تلك الشركات تميل 

، وكان اإلى ممارسة أعمالها كشبكات أفقية بدال من أن تكون كيانات متكاملة رأسيً 
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لوجه، مما ييسر تكوين حلفاء  اللتقارب الجغرافي دور كبير في توفير التواصل وجهً 

 تكتيكيين واستراتيجيين مع التطور املستمر لخطط األعمال.

والتجمعات الجغرافية الناجحة تخلق كتلة حرجة تجدد نفسها، وتحافظ 

ت املتحدة األمريكية، وفي في "السيليكون فالي" في الواليا تحققعليها وتدعمها؛ وهذا ي

( والتقنية الحيوية Cambridge ITتجمعات كامبردج لتقنية املعلومات )

(Biotech باململكة املتحدة. تلك البيئات االبتكارية الديناميكية أو األقطاب )

(، تتطور وفق تغيير الالعبين الرئيسيين للخصائص technopolesالتكنولوجية )

رتب على ذلك من التنافسية النسبية للمنطقة. وفاعلية األساسية للموقع، وما يت

سمالها الفكري )مقياس لألصول الثابتة املتعلقة أقدرة املنطقة على إدارة وتنمية ر 

 بخلق املعرفة( تتوقف على:

 رأس املال االجتماعي: بيئة الدعم املنهي. •

، رأس املال البشري: رواد األعمال، واملبتكرين، ورؤساء مجالس اإلدارة •

 ين في ترجمة التقنية.سري التمويل املتمر يومد

رأس املال التنظيمي: البنية التحتية املجسمة ملراكز االبتكار والحاضنات  •

 وحدائق العلوم.

 رأس املال التمويلي: تمويل القطاع العام والخاص. •

 رأس املال التقني: القدرة املشتركة لتوليد املعرفة األكاديمية واألعمالية. •

عات نزعة بشرية لم تقتصر على القرن العشرين، فالبشر إن التجم

يتجمعون لالستفادة مما تقدمه التجمعات الجغرافية من شراكة في املخاطرة 

واملكاسب، فالهنود الحمر أو سكان أمريكا األصليون كونوا تجمعات جغرافية، 

ة من املوارد وكذلك البدو في األماكن التي تندر فيها املوارد يكونون تجمعات لالستفاد

 الطبيعية املحدودة ولالستقرار ولو بصورة مؤقتة.
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ومع الثورة الصناعية في العصور الحديثة تكونت تجمعات صناعية أدت إلى 

نمو املدن، مثل تجمع صناعات الحديد والصلب في مدينة بتسبرج في والية 

ية لويزيانا، بنسلفانيا، وجاري بوالية إنديانا؛ وتجمع صناعة السفن في أفونديل بوال 

وتجمع النسيج في كليمسون بوالية ساوث كارولينا؛ وتكتل صناعة السيارات في 

ديترويت وفلنت بوالية ميتشيجان. وكذلك التجمع الصناعي في مدينة برمينجهام في 

في  اضخًم  اصناعيً  ااململكة املتحدة التي أصبحت ورشة العالم، والتي كانت تجمعً 

تاسع عشر والتي كانت في منزلة السيليكون فالي اليوم من القرنين الثامن عشر، وال

املنظور االقتصادي. غير أن وحدات رئيسية في تلك التجمعات بدأت تضعف، مما 

عات القديمة أو انتقالها إلى أصحاب الكل التجمع. وباستبدال الصن اشكل تهديًد 

ات إدخال عناصر مهارات جديدة في االقتصاد العاملي القائم، يلزم على تلك التجمع

جديدة تختلط مع األنشطة القائمة حتى تحتفظ بقوة الدفع. وحتى تتمكن تلك 

التجمعات االقتصادية من الحفاظ على كينونتها، عليها مواصلة ابتكار الوسائل 

 التي تقيض لها التالحم الذي يحافظ على سبب وجودها في موقعها.

ت التقنية األخرى، رغم أن إن مستوى نموذج سيليكون فالي يميزه عن تجمعا

لبنات بنائه من خليط التمويل الجامعي والحكومي والقطاع الخاص الذي يدفعه 

رواد أعمال رئيسيين تضاهي نفس لبنات بناء غيره من التجمعات. ولقد كان وضع 

كمبردج باململكة املتحدة؛ رغم اختالف وضعها اليوم، نتيجة نفس الظروف 

ا سيليكون فالي. وكما تكون تجمع سيليكون فالي حول واملالبسات التي تكون فيه

جامعة ستانفورد، فلقد كان وجود جامعة عريقة ومتميزة هو النواة التي تكونت 

حولها "ظاهرة كمبردج" كنتاج للظروف القائمة آنذاك، ولم تقم مجموعة واحدة 

لم بتنظيم تجمع كمبردج وليس هناك من ينظمها، حيث إنها لم تكن موجهة، إذا 

يقودها أفراد؛ وهناك من نجح وهناك من فشل، ولكنها وفرت البيئة الخصبة لريادة 

األعمال املبتكرة. ولقد بدأت ظاهرة كمبردج، في سبعينيات القرن املاض ي بنمو 

شركات متخصصة في تقنية املعلومات، خاصة "التصميم بمساعدة الحاسوب"؛ 
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فلم تدقق فيما يفعله األكاديمي حيث تبنت جامعة كمبردج في ذلك أسلوب الحرية 

في وقته مادام يلتزم بمسئولياته في الجامعة. وكان لديها نظرة مرنة لحقوق امللكية 

الفكرية. وبهذا فإن غالبية األكاديميين املبتكرين سعوا بهمة إلى تسويق ما تفتقت 

عنه بحوثهم في بيئة جديدة روجت لنقل التقنية من خالل تمويل عن طريق 

) أو رأس املال املغامر القروض
21F

1) . 

إن تجمعات سيليكون فالي )الواليات املتحدة األمريكية( وكمبردج )اململكة 

وليس بدافع من مراسيم وقرارات  ااملتحدة( نشأت نتيجة عدة ظروف، ونمت عضوي  

أو استراتيجية واحدة. وهذا يدل على أنها ظاهرة ال يمكن استنساخها بسهولة  اعلي  

ع أخرى نتيجة توجيهات حكومية. كما أن الفارق في حجم سيليكون فالي في مواق

عن فارق في  اوكمبردج وأي تجمع آخر هو في حد ذاته فارق هائل. وهذا ناجم جزئي  

التوقيت، فسيليكون فالي يرجع إلى خريجي جامعة ستانفورد الذين أسسوا شركات 

كمبردج. ولكن هناك فارقان  تقنية رفيعة حول الجامعة في فترة تقارب ما شاهدته

 أساسّيان أدّيا إلى اختالف التجمعين:  

كمية رأس املال في املرحلة األولى كان أكبر بكثير في سيليكون فالي، مما أتاح  .1

رين الكبار قضاء وقت أفسح في تنمية األعمال، بدال من قضاء يللمد

 جوالت متكررة من العوز والرخاء.

ل في الواليات املتحدة األمريكية تتقبل الفشل الثقافة املغامرة في األعما .2

على أنه اكتساب خبرة للنهوض من العثرات وإعادة الكرة دون الوقوع في 

 أخطاء املاض ي. وهذا ليس هو الحال في اململكة املتحدة وأوروبا.

                                              
(1)  Kitson, Michael; Howells, Jeremy; Braham, Richard and Westlake, Stian 

(2009). The Connected University Driving Recovery and Growth in the UK 

Economy. NESTA Research report: NESTA (National Endowment for 

Science, Technology and the Arts). 
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وفي الواقع إن هناك من يعتبر تجربة "سيليكون فالي" في الواليات املتحدة 

، بينما البعض اآلخر يعتبرها حالة منفردة اقتداء به عاملي  مكن االاألمريكية نموذجا ي

من نوعها يصعب تكرارها، إذ إنها ناجمة عن ظروف كانت متاحة في وقت فائت ولم 

، إذا قورن (22F1) اتعد تتكرر. وأما نموذج برمنجهام باململكة املتحدة فليس مقياًس 

عية القديمة، والتي تواجه كوارث بمدن حول العالم قامت على االقتصاديات الصنا

اقتصادية مثل ديترويت وبتسبرج وفلنت. وبهذا يجب دراسة وتحليل العناصر 

الخاصة بنموذج "سيليكون فالي" التي ما زالت بارزة حتى اليوم، والتي يمكن 

استخدامها كوسيط محفز. إذ إن هناك حاجة ماسة إلى إعادة إنعاش التنوع 

ئمة على املعرفة. والسؤال القائم في هذا املضمار هو: هل االقتصادي لألعمال القا

يمكن ألجيال املستقبل من الشركات أن تنجز ما تتيحه لها قدراتها بينما هي حبيسة 

داخل سياج جغرافي أو إداري صناعي، بينما سالسل االبتكار متناثرة ومعقدة إلى حد 

واحد أن يوفر كل  أنه من الصعب تحديد موقع لها؟ وهل يمكن ملوقع جغرافي

 االحتياجات؟

إن نجاح التجمعات الجغرافية في املاض ي كان يعتمد على بيئات ابتكار 

مكتملة؛ فإذا كان السياج يحيط ببيئة ابتكارية مكتملة فإن بإمكان التجمعات 

داخل تلك الحدود أن تكون ناجحة. ولكن حيثما لم تكتمل أجزاء من مكونات رأس 

الكتلة الحرجة، أو أدي التغيير إلى فقدان الكتلة الحرجة،  املال الفكري لتصل إلى

فإن التجمعات تفقد قدراتها وليس من السهل إشعال فتيلها. وبهذا يمكن الجزم بأن 

  اجغرافيً  االعقود القادمة لن تشهد تجمعً 
ً

دون التواصل مع جغرافيات  مكتمال

 أخرى.

                                              
(1)  Hardman, David J.; Lange, Anne (2011). Science Parks without Walls: 

Catalysts for Knowledge  Economy led Urban Regeneration, 

Birmingham Science Park Aston. Paper O-119, The IX Triple Helix 

International Conference, Stanford University (11–14 July 2011). 
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 والتقنية العلوم حدائق
الحالية توجد الحدائق العلمية والتقنية في قلب التجمعات الجغرافية 

التقليدية التي لها الفضل في تحفيز االبتكار واإلبداع، وتعجيل االبتكارات خالل 

تجمع املواهب والتقنية، والتمويل لخلق مجتمعات قائمة على املعرفة تعمل في 

قق موقع جغرافي. ومن الجلي أن الحدائق العلمية في كثير من أنحاء العالم لم تح

 اقدراتها بالنسبة للتأثير على مجمل الناتج املحلي؛ وهذا يرجع إلى حد كبير إلى أن عددً 

غير قليل من الحدائق العلمية استنفذ كل الفرص املتوافرة في التبادل العاملي 

بالنسبة للتعاون والشراكة وتقاسم املوارد، إذ إن بعد الشقة والحدود والتباين 

تحالفات قوية ومستدامة. ومن املالحظ أن غالبية مواقع الثقافي منعهم من تنمية 

األعمال داخل مناطق التجمع تنظر للتقنية على أنها عمل تجاري يجب اجتذابه 

 البتكاراتها ونموها. احافزً  من أن تكون عامال ودعمه، بدال

مع الفرص العاملية املفتوحة املتحررة من التضييقات الجغرافية يمكن 

اضية املرافقة للجيل التالي من حدائق املعرفة أن تستفيد من كامل للتجمعات االفتر 

إمكانيات التعاون بين الشركاء في القطاع الخاص والقطاع العام واملؤسسات 

األكاديمية، ومن املمكن لنموذج الحديقة العلمية أن يتطور حتى يواصل دوره 

طلب نقالت كحافز لالقتصاديات الجديدة. وهذا يقتض ي وضع نموذج جديد يت

) رئيسة في طريقة التفكير
23F

1) . 

االنتقال بالتفكير من كيانات قائمة على مواقع جغرافية إلى كيانات تدفعها  .1

املجتمعات املحلية: فبدال من النظر إلى الحدائق العلمية على أنها أماكن 

محددة جغرافيا، يمكن تشخيصها على أنها مجتمعات محلية رقمية محل 

                                              
(1)  Lange, Anne; Handler, Doug; Vila, James (June 2010). “Next-Generation 

Clusters: Creating Innovation  Hubs to Boost Economic Growth”. Cisco 

Internet Business Solutions Group. 
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جم التالحم من خالل التقارب الفكري بدال من التقارب اهتمام، حيث ين

 الجغرافي.

االنتقال من ابتكارات منتجة محلية إلى ابتكارات مفتوحة بال حدود: حكمة  .2

الحشود ترفع من قدر األفكار الجديدة ذات القيمة إلى قاعدة أوسع من 

بادل املنتفعين منها. هذا التفاعل االجتماعي يكشف عن آفاق لالهتمام املت

ال يمكن التعرف عليها دون ذلك التفاعل. وبهذا يمكن الترويج لضم شراكات 

 جديدة مبتكرة تحفز وتعجل من النمو االقتصادي وتنمية الثراء.

االنتقال من مساحات تدفعها التقنية إلى مساحات تمكين للتقنية: املباني  .3

 cloudالذكية املترابطة، ومنصات التعاون الرقمي، وحسابات السحاب )

computing يمكن أن تغير بصورة دراماتيكية مساحة العمل وتجمع بين )

 مكاسب كل من االبتكار واإلنتاج.  

لحديقة برمنجهام العلمية أستون  اقويً  اهذا النمط من التفكير كان حافزً 

(Birmingham Science Park Aston على وضع استراتيجية جديدة لتكون )

 
ً

 قتصادي في منطقة مدينة برمنجهام. للتنوع اال احافزً  عامال

 جدران بال علمية حدائق
( هو مشروع Science Park Without Wallsحدائق علمية بال جدران )

أوروبي يأتي ضمن برنامج االتحاد األوروبي ليركز على التعاون اإلقليمي في تحسين 

فة والبيئة. فعالية سياسات التنمية اإلقليمية في مجاالت االبتكار واقتصاد املعر 

حيث يمكن للشركاء في منطقة ما؛ فيها حدائق علمية بدون جدران، بقدرتهم على 

التعرف على املمارسات الجيدة في األقاليم األخرى املشاركة، واكتشاف املزايا 

 والفرص لتبني حلول في إقليم كل منهم.
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لى والحدائق العلمية بال جدران تجمع بين منظمات القطاع الخاص والعام إ

جانب صناع السياسة واملمارسين واملبتكرين في مجال األعمال، واملبتكرين 

واملبدعين، والجامعات، والشركات الصغيرة واملتوسطة، والشركات الكبرى للقيام 

 بتحفيز تطوير وتسويق منتجات وعمليات وخدمات جديدة.

جديد كما أن الحدائق العلمية بال جدران تركز باألخص على إخراج الجيل ال

من مبتكري األعمال )مثل مبتكري الشركات الرقمية( الحريصين على توسعة نطاق 

عمل شركاتهم وتطويرها، ويتطلبون طرقا جديدة من التواصل وخدمات األعمال؛ 

مثل سبل جديدة في التمويل تتماش ي مع مناخ األعمال السريع الحركة الذي يعملون 

ال جدران ستعضد من ساعد أصحاب فيه. ومن املتوقع أن الحدائق العلمية ب

األعمال املبتكرين واملغامرين على التواصل مع املمولين الدوليين، وُمالك األعمال 

 والشركات الكبرى، ... الخ، للحصول على تمويل لتنمية خدمات ومنتجات شركاتهم.

واألهداف العامة لفروع املشروع هي االستفادة من النمو بدعم التواصل بين 

الجغرافية والتنمية التي يقودها االبتكار عن طريق تكوين تجمعات بال  املواقع

جدران، وبهذا يمكن تقصير املسافات الجغرافية وموازين الوقت عن طريق 

التبادل، والشراكة، ونقل خبرات السياسة واملعرفة واآلليات والطرق للوصل بين 

 ود.  موفري املعرفة واملؤسسات على املستوى الدولي، عبر الحد

ويهدف مشروع حدائق علمية بال جدران إلى وضع شبكة من األقاليم للتركيز 

على تنمية ومشاركة نظام دعم أعمال افتراض ي. هذا النظام يسهل سرعة الوصول 

إلى تمويل دولي، واختصار الوقت إلى السوق، والحفاظ على مبتكري األعمال وخلق 

 فرص جديدة لألعمال.

لعلمية بدون جدران اقتراحا باألخذ في االعتبار وتتضمن فكرة الحدائق ا

قيمة إمكانيات مؤتمرات الفيديو واالجتماعات عن بعد، مع شبكة روابط رفيعة 

املستوى تتيح الدخول على األسواق العاملية. هذه اإلمكانية يجري تطويرها في 



 69 

 69 

 رالفصل الثاني : األبعاد االستراتيجية للبحث العلمي واالبتكا 

ير حديقة برمنجهام العلمية أستون، بالشراكة مع مورد رقمي يتم من خاللها توف

 روابط وثيقة بال جدران.  انطالقمركز ابتكار وحديقة علمية يكونان بمثابة مركز 

إن إنشاء شبكة من الحدائق العلمية والتقنية بال جدران يساعد على تكوين 

( عاملي ليجني ثمار التعاون بين القطاع الخاص والقطاع technopoleمركز تقنية )

تقنية سيساعد مبتكري األعمال على التواصل العام والشركاء األكاديميين. فمركز ال

مع شركاء ومستثمرين عامليين، وتوسيع رقعة نشاطهم عبر الحدود الجغرافية 

للحديقة العلمية، التي ال تتعدي عشرات الكيلو مترات من األماكن املحيطة في 

دائرتها. وبهذا فإن الحدائق العلمية بال جدران ستفتح السبيل لنمو اقتصادي 

لي من خالل تعاون مبتكر وفعال ومتطور، وسيساعد مراكز التقنية على مستقب

تحسين العناصر الضعيفة بذاتها في بيئتها، بهدف النمو في املستقبل. كما أن شبكة 

الحدائق العلمية والتقنية بال جدران ستحتضن تداعيات التطورات االجتماعية، 

ن تقنية املعلومات من قدرات منصات تعاو  ى بحيث يمكن االستفادة القصو 

واالتصاالت الحديثة، إذ إن مبتكري األعمال في املستقبل سيوظفون العالم 

االفتراض ي كله في كل جانب من حياتهم. ومن هذا املنطلق، فإن العامل الجغرافي لن 

مسيطًرا في تكوين تجمع تقني ناجح؛ أي أنه سيصبح من املمكن التعاون  يكون عامال

 صرف النظر عن املوقع.لخلق مزايا مماثلة ب

o أستون  العلمية برمنجهام حديقة 
قامت حديقة برمنجهام العلمية أستون بتنفيذ مبادرة الحدائق العلمية 

( Ciscoوالتقنية بال جدران لربط األراض ي بالشراكة مع برنامج لشركة سيسكو )

(، الذي يشكل Global Exchange for Growthخاص بالتبادل العاملي للنمو )

آلليات التعاون الجديدة، ويشارك في البرنامج برمنجهام، وبرشلونة،  افعليً  اًق تطبي

وشيكاغو، وسان فرانسيكو، وسانت لويس، ومونتريال، وتورونتو، وباريس، 

لتشكيل شبكة من الحكومات ومبتكري األعمال تفسح السبيل للشراكة والتعاون. 
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غير موطنها، إال أن األفكار والبرنامج يسلم بأن الثقافات ال يمكن أن تغرس في 

) واالستراتيجيات في جزء من العالم يمكن أن تحفز االبتكار في مناطق مغايرة
24F

1). 

ولباب مبادرة الحدائق العلمية والتقنية بال جدران التي تقوم بها حديقة 

شبكة  (؛ توفرJANETبرمنجهام العلمية أستون هو التعاون مع سيسكو، وجانت )

ة للتعليم والبحوث، وجامعة وارويك التي توفر خبرات نظام سيسكو اململكة املتحد

Pالخاص بالحضور من بعد )

TM
PTelePresence ملجتمع الشركات الناشئة )

على  اوالشركات الصغيرة واملتوسطة بتكاليف مقدور عليها، بعد أن كان قاصرً 

 
ً
وكوالت التأمين بسياج من بروت االشركات العاملية الكبرى. كما أن النظام كان محاط

 املغلقة، فتم فتحها لتسهيل االستعمال.

خطط الحدائق العلمية والتقنية بال جدران تتطلب إقامة روابط مع مراكز 

مماثلة في املنهج والتوجهات، وخاصة تلك التي تسعى إلى التواصل العاملي لترويج 

فضل، ابتكارات بال حدود. وإذ يمكن لشبكة التواصل العنكبوتية أن تجمع األ 

باستخدام شبكات التواصل االجتماعي، بينما تتحكم في العشوائية الذاتية لهذه 

التبادالت بالتركيز على األنشطة االفتراضية من خالل مواقع حيادية موثوق بها، 

واملتربطة بالحدائق العلمية والتقنية بال جدران. هذه املراكز تصبح موانئ رقمية، 

لتجارة الدولية بنفس األسلوب التقليدي ملوانئ ومراكز حضرية للتواصل تحفز ا

 الشحن في املاض ي.

وبتنفيذ مبادرة الحدائق العلمية والتقنية بال جدران، وضعت حديقة 

برمنجهام العلمية أستون األراض ي املترابطة في قلب إعادة بناء برمنجهام تحت ريادة 

التوسع، وهي رأس  االقتصاد القائم على املعرفة عن طريق عوامل أساسية تحد من

                                              
(1)  Gruetter, Peter; Thompson, Fred (2010). “Network-Powered Growth: How 

Governments Can Serve as Catalysts for Sustained Economic Growth.”. 

Cisco Internet Business Solutions Group, June. 
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، ورأس ان عامليً يرين متميز ياملال االجتماعي الذي يسهل التواصل مع معلمين ومد

 مال مادي يسهل من التواصل مع ممولين مخضرمين في املعرفة والتقنية. 

 لالبتكار الفقري  العمود
إن روح حديقة برمنجهام العلمية أستون هي التي تدفع العجلة قدما إلى 

يربط املوقع الجغرافي باملوقع االفتراض ي لتجتمع فيه العقول املبتكرة  إيجاد "مكان"

لطرح أفكار مختلفة، ولصب قالب أحالف جديدة، للقيام بأنشطة جديدة، 

ولتكوين أعمال جديدة تدفعها التقنية؛ ويتجسد كل ذلك في العمود الفقري 

Pلالبتكار "آي سنترم" )

TM
PiCentrum بين األراض ي؛ (، الذي يشكل أحدث الروابط

وذلك باستخدام نظم إدارية تدفعها تقنية التواصل واملعلومات لخلق بيئة عمل 

مرنة للغاية ودائمة. وآي سنترم يعتبر مركز عمل ال يعتمد على موقع، ويتبني ثقافة 

جديدة لبيئة املكاتب التي تتحول من مكان يغلب عليه العمل الفردي الرسمي إلى 

مع أبواب مفتوحة متنوعة رسمية وغير رسمية إلى جانب  عمل يغلب عليه التعاون،

عدد قليل من األبواب املغلقة وأماكن اللقاءات الخاصة، ذلك بفضل األجهزة 

املحمولة الحديثة للتواصل والعمل بمختلف متطلباته. هذا يوفر مرونة واستخدام 

مما يرفع  األماكن الشاغرة، وتحديد األماكن الشخصية بمجرد الدخول إلى املبنى،

 من فعالية تكاليف استخدام املباني. 

 
تعتمد على ( virtual science parks)الحدائق العلمية االفتراضية 

والندوات التي تعقد عن بعد  ،مثل اإلنترنت ،استخدام سبل االتصاالت الحديثة

حيث تقدم  ،ؤسسات األعمال)عبر األثير(، كوسيلة تالحم بين الجامعة وم

 .الجامعات خبراتها للشركات الصغيرة واملتوسطة الحجم مباشرة
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 االفتراضية العلمية للحدائق التوجه
إن فترة ازدهار الحدائق العلمية التقليدية قد تصل إلى نهاية عندما تبدأ 

التي  الحدائق العلمية االفتراضية في االزدهار، وتنقرض الحدائق العلمية التقليدية

تشغل مساحات شاسعة من األراض ي في الحرم الجامعي أو على مقربة من 

 الجامعات. 

ففي اململكة املتحدة، كان هناك حديقتان علميتان خالل الثمانينيات فقط؛ 

 Heriot-Wattواط )-حديقة تابعة لجامعة كمبردج، وحديقة تابعة لجامعة هريوت

University م، وقد 1981( بإدنبرة بإسكتلندا. وقد أنشئت الحديقتان في سنة

حديقة علمية في منتصف التسعينيات؛ حيث  46وصل عدد تلك الحدائق إلى 

بتكلفة  ألف شخص، 22شركة يعمل فيها قرابة  1,200تحتوي تلك الحدائق على 

)مليار جنيه 1.4ال تقل عن 
25F

. وفي الواقع، إن تلك الحدائق العلمية ليست وسيلة (1

سريعة للربح، كما أن قدرتها على نقل التقنية لم تلق النجاح الكبير املتوقع. لهذا 

السبب، فإن املتخصصين في الحدائق العلمية يراودهم أحالم بخصوص الحدائق 

ال تحتاج مللكية باهظة الثمن، ومن األفضل أن تعكس العلمية املستقبلية؛ حيث 

 قاعدة معرفة الجامعة عن طريق التقنية.

الحدائق العلمية االفتراضية تسمح بالحصول على كل أصناف املعلومات 

والبيانات بمجرد استخدام شبكات التواصل؛ والفارق بين الحديقة التقليدية 

كمثل من لديه بطاقة استعارة من مكتبة املنشأة على األرض والحديقة االفتراضية، 

عامة محلية ومن لديه بطاقة استعارة من املكتبة البريطانية التي تكاد تيسر له 

 وال حدود. الدخول على مصدر معلومات ال حصر له

                                              
(1)  Anon (1995). Science parks get virtual. Times Higher Education, April 28. 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/heriot-watt-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/heriot-watt-university
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والشركات ستستفيد من الحدائق العلمية االفتراضية؛ وعلى األخص 

لنقل مقرها إلى حديقة علمية.  الشركات الصغيرة التي ال تستطيع أن تجد مسوغا

كما أن الجامعات ستستفيد من الحدائق العلمية االفتراضية، بحيث سيكون 

من العمالء )دون االلتزام بتوفير  اغفيرً  ابمقدور جامعة واحدة أن تحشد جمعً 

أماكن أو مرافق لهم(؛ على صورة جمع غفير من سكان حديقة افتراضية عائمة، 

ة على قدرة للحصول على موارد الجامعة البشرية مكونة من شركات خارجي

 واملعلوماتية بصورة عابرة، على أساس االتصال اإللكتروني.  

كما أن الحديقة العلمية االفتراضية في جامعة ما ستتيح فرصة التضامن مع 

حدائق علمية جامعية وطنية ودولية أخرى؛ حيث تقوم بدور الوسيط أو سمسار 

 من قيمة الجامعة للعمالء املحليين.التقنية، مما سيحسن 

 
ً
هائلة على موارد  اوبالنظر إلى اإلقبال العاملي على التعليم، فإن هناك ضغوط

التعليم العالي التقليدية مع معدل النمو السريع في الطلب عليه. كما أن الطالب 

املعاصرين يفضلون املرونة في التحصيل وتكييف الدروس وفق قدراتهم، إلى جانب 

هم ال يهتمون باملوقع الجغرافي ملؤسسة التعليم العالي مقارنة باهتمامهم بالجدول أن

واألولويات. في هذا املضمار تقدم التقنيات الجديدة السبل ملواجهة الطلبات في 

حدود املوارد الجديدة املتاحة. ومع تلك الضغوط لم يعد هناك من خيرة في األمر إال 

)ليديالبحث عن بدائل للتعليم التق
26F

1) . 

ولقد قامت جامعة ليدز بمبادرة إنشاء نموذج لحديقة افتراضية علمية 

واط، وبريستول، -والترويج لها بالشراكة مع جامعات أوروبية أخرى؛ مثل هيريوت

 وأمستردام، وباري، وتشاملرز، وغنت، وليمريك، وباتراس، وتريستا.

                                              
(1)  Rowett, S.; Dew, P. M.; Saunders, S.; Foster, E. J. and Leigh, C. M. (1996). 

"A virtual science park to  support enriched distance learning," IEE 

Colloquium on Learning at a Distance: Developments in Media 

Technologies (DIgest No: 1996/148), London, pp. 5/1-5/3. 
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 االفتراضية العلمية للحدائق نماذج

 للمعرفة راضيةاالفت الحديقة-
5TVirtual Knowledge Parkالحديقة االفتراضية للمعرفة ) 5T بجامعة ليدز؛ )

أنشئت للقيام بدعم البحوث املشتركة. والحديقة االفتراضية للمعرفة تستخدم 

ظمة غير (؛ وهي منJISC( الذي توفرها "جيسك" )VREبيئة الحقيقة االفتراضية )

ربحية تقدم خدمات التقنية الرقمية للبحوث والدراسة في التعليم العالي باململكة 

املتحدة. والحديقة االفتراضية للمعرفة جزء من مشروع "تضمين بيئة الحقيقة 

 Embedding a VRE in an Institutionalاالفتراضية في البيئة املؤسساتية" )

Environment( أو باختصار إيفي )EVIE ،والذي يشمل: مكتبة جامعة ليدز )

( مبتكرة برنامج بيئة الحياة Bodingtonواملكتبة البريطانية، ومنظمة بودنجتون )

( يمكن استخدامه open source( وهو برنامج مفتوح املصدر )VLEاالفتراضية )

 دون ترخيص.

عة ليدز هو برنامج علم األمراض ومن أهم ما أنشأته جيسك في جام

( للبحوث والدراسات التي يقوم بها الطلبة Virtual Pathologyاالفتراض ي )

والباحثين باستخدام مجموعة ضخمة من شرائح تعرض صورا عن أمراض عدة 

 Virtualويمكن للداخل على عالم األمراض االفتراض ي استخدام مجهر افترض ي )

Microscope.) 

 للعلوم الفتراضيةا كيرا حديقة-
(، وهي Kira Virtual Science Parkحديقة كيرا االفتراضية العلمية )

شراكة تربط بين املفكرين املبتكرين في الصناعة واألكاديميين. وبينما الحديقة 

العلمية تنتفع من موارد حرم كيرا الجامعي، فإن الحرم الجامعي يقوم بالتعرف على 

 حدث البحوث التي تجري في أعمال التقنية الرفيعة.عالم األعمال والتواصل مع أ

http://vkp.leeds.ac.uk/
http://bodington.org/
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ملبتكري األعمال الذين  انطالقوحديقة كيرا االفتراضية العلمية توفر منصة 

يرغبون في تنمية تضامنية في البحوث العلمية واالبتكار. والحديقة العلمية بمثابة 

ملحور حاضنة للتعجيل من تطوير األعمال والبحوث الناجحة، بقيامها بدور ا

الرئيس لشبكات استراتيجية، وبإتاحة الفرصة لالستفادة من دعم الحرم الجامعي 

في االستشارة والشئون الفنية واإلدارية واملالية. وبفضل كون حديقة كيرا 

  اافتراضيً  ااالفتراضية العلمية بطبيعتها كيانً 
ً

بين الشركات  فبإمكانها أن تقيم تواصال

وتوفر شركات العالم الواقعي صالحية استخدام  ومؤسسات البحوث حول العالم،

 شبكات وموارد الحرم الجامعي والحديقة بلمسة زر واحد.

وبينما مدينة كيرا الجامعية تتقص ى العلم في مضمونه، فإن الحديقة 

العلمية تشتغل في العلم والتقنية لتشجيع استخدام أساليب جديدة ومبتكرة 

 لقضايا قديمة.

يرا على يد خمسة أكاديميين من جامعات برنستون ولقد أنشئت مؤسسة ك

 اوستانفورد وأمهرست، وهم أساتذة في الفلسفة وعلوم االجتماع والفلك. ونظرً 

لعدم وجود التمويل الكافي للمواصلة، فقد انحسر نشاط املؤسسة في الواليات 

ومن  (، أما فرع اليابان فما زال يواصل نشاطه.Kira Caféاملتحدة إلى مقهى كيرا )

املبادرات التي قدمتها مؤسسة كيرا "الحياة الثانية" أو الحياة في عالم افتراض ي، فقد 

( في سان فرانسيكو بوالية كاليفورنيا بإنتاج الحياة Linden Labقام معمل ليندن )

 الثانية كعالم افتراض ي مباشر على اإلنترنت. 

 
ة بأنه من األفضل الجمع بين الحدائق العلمية والتقنية الجغرافية هناك رؤي

)التي تقام بها الشركات القائمة على املعرفة على أرض في الحرم الجامعي أو على 

مقربة منه( والحدائق االفتراضية للعلوم والتقنية؛ حيث إن الحدائق االفتراضية 

  اتعتبر كيانً 
ً

يال عنها. هذا ألن الفكرتين تتضمنان للحدائق الجغرافية وليس بد مكمال
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عوامل تآزر متبادلة قوية. ومن املرجح أن يكون نموذج دمج الحدائق العلمية 

والتقنية الجغرافية والحدائق االفتراضية للعلوم والتقنية، النموذج الناجح 

)والواقعي في املستقبل
27F

1). 

 المدمجة ةاالفتراضيو  الجغرافية الحدائق نماذج

 اجوصط حديقة-
( أكبر الحدائق العلمية والتقنية في Tagus Parkحديقة طاجوص )

(، في منطقة Oeirasالبرتغال، وهي حديقة للعلوم والتقنية أنشئت في بلدية أويراس )

هكتار(، وتوفر  60.7) افدانً  150ة الكبرى بالبرتغال، على مساحة تبلغ حوالي لشبون

مواقع لعدة معامل بحثية وتطويرية، وشركات ابتكار حديثة النشأة، وحاضنات 

أعمال في نطاق واسع من املجاالت؛ مثل تقنيات املعلومات )مثل تليكوم البرتغال 

Portugal Telecom ،واالتصاالت، واإللكترونيات، واملواد، واملعايير والقياسات ،)

واإلنتاج، والطاقة، والبيئة، والتقنية الحيوية، والكيمياء الدقيقة، والتفتيش الفني 

عة لشبونة واالستشاري. والحديقة مشاركة ملؤسسات جامعية رائدة مثل جام

(Universidade de Lisboa وكلية الهندسة فيها؛ وكذلك املعهد الفني العالي ،)

(Instituto Superior Técnicoوقد انضم إلى الحديقة املركز الرئيس .)  لشركة

 (.20( املتعددة الجنسيات لألدوية )شكل Novartisنوفارتيس )

                                              
(1)  Durão, D.; Sarmento, M.; Varela, V.; Maltez, L. (2005). Virtual and real-

estate science and technology   parks: a case study of Taguspark. 

Technovation 25(3):237–244. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oeiras_Municipality,_Portugal
https://en.wikipedia.org/wiki/Portugal_Telecom
https://en.wikipedia.org/wiki/Instituto_Superior_T%C3%A9cnico
https://en.wikipedia.org/wiki/Novartis
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016649720300110X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016649720300110X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016649720300110X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016649720300110X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01664972
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01664972/25/3
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 .حديقة طاجوص. 20شكل 

(، On Line Innovationالحديقة مشروع االبتكار املباشر ) وتتبنى

(؛ وهو شبكة أوروبية من الحدائق العلمية والتقنية ONLIلي )وباختصار أون

أنشأتها ستة مؤسسات من دول أوروبية مختلفة تحت راية االتحاد األوروبي؛ 

( 2( مراقبة التقنية، )1واملجاالت املوضوعية الرئيسة للشبكة االفتراضية هي: )

( تمويل 6التقنية، )( تسويق 5( مراجعة التقنية، )4( الترابط، )3تثييم التقنية، )

 االبتكارات.

  اإليطالي بيدمونت إقليم-
( اإليطالي حديقة األعمال الحيوية Piedmontفي إقليم بيدمونت )

(Bioindustry Park التي تتميز بوجودها في موقع جغرافي باإلقليم، حيث ينطلق )

(، الذي له موقع IC(، وباختصار )Innovation Clusterمنها مجمع ابتكار )

 (.IC BioPmedفتراض ي تحت اسم مجمع الطب الحيوي لالبتكار )ا

وقد أجريت دراسة عن الحوافز التي تدفع الشركات الختيار أي من 

التجمعين؛ واملشاكل الرئيسة التي تواجه الشركات التي تنتمي لكل بنية، وخاصة 

لجغرافي تلك التي تواجهها في عملية النمو؛ وأوجه التشابه واالختالف بين املوقع ا

واالفتراض ي؛ وأي من عوامل القرب )الجغرافية، والعالقاتية، واالجتماعية، 
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في الحديقة العلمية وفي مجمع  امؤثرً  اوالتنظيمية واملؤسساتية( التي تلعب دوًر 

)االبتكار
28F

وقد أسفرت الدراسة عن أن حديقة األعمال الحيوية ذات املوقع  . (1

ب الحيوي لالبتكار يكمل بعضهم البعض، وال يغني الجغرافي واملجمع االفتراض ي للط

 أحدهما عن اآلخر. 

 االفتراضي الموقع
هناك العديد من األعمال املستحدثة تبدأ في مكتب في جراج أو كوخ دون 

االلتزام بتكاليف الحصول على مرافق مخصصة للعمل في املراحل األولى لبناء 

إلى عنوان بريدي للشركة الجديدة  الشركة. إال أن من غير املمكن إغفال الحاجة

يضفي عليها حلة مهنية ومنزلة مرموقة. ومن هذا املنطلق تقوم الحديقة العلمية 

( لتلك الشركات، حيث توفر الحديقة Virtual Tenancyبتوفير إيجار افتراض ي )

إلى مجتمع الحديقة العلمية، دون االلتزام بتوقيع عقد  باالنتماءعنوانا بريديا كميزة 

 الستئجار مكان عيني في الحديقة ملكاتب الشركة الناشئة.

وقبل القفزة في تقنيات االتصال واملعلومات والتواصل االجتماعي عبر 

شبكات اإلنترنت وخلق العالم االفتراض ي، كانت هناك شركات تملك وتدير عدة 

الم تؤجر مبان  ومكاتب في مواقع مركزية في األحياء التجارية باملدن الكبرى حول الع

مكاتب ملمثلي الشركات ورواد األعمال لبضع ساعات، أو ليوم.، أو لبضعة أيام، 

حيث يستخدم ممثلو الشركات املكاتب املستأجرة كمكاتب للشركة تعلق عليها 

اليافطات والشعارات وكأنها مكاتب دائمة لها. ويشمل اإليجار خدمات السكرتارية 

، واستقبال الزوار باسم الشركة املستأجرة. ولو واالتصال وإعداد الوثائق والتقارير

أن العميل أو الزائر عاد إلى مكتب الشركة بعد ساعات لفوجئ بعدم وجود أثر لها. 

                                              
(1)  Salvador , Elisa; Mariotti , Ilaria; Conicella, Fabrizio (2013). "Science park 

or innovation cluster?:  Similarities and differences in physical and virtual 

firms' agglomeration phenomena". International Journal of Entrepreneurial 

Behavior & Research, 19(6):656–674. 

http://www.emeraldinsight.com/author/Salvador%2C+Elisa
http://www.emeraldinsight.com/author/Mariotti%2C+Ilaria
http://www.emeraldinsight.com/author/Conicella%2C+Fabrizio
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إلى إفالس شركات تأجير  حديثة ووجود الحدائق العلمية أدىولكن االتصاالت ال

 املكاتب والعناوين.

 العلمية ساوثهامبتون  حديقة-
 Southamptonراض ي في حديقة ساوثهامبتون العلمية )فوائد اإليجار االفت

Science Park:تتضمن ) 

استخدام عنوان حديقة ساوثهامبتون العلمية كعنوان مسجل للشركة أو  •

 كعنوان تجاري لها.

استخدام رقم هاتف على خطوط هواتف حديقة ساوثهامبتون العلمية،  •

 بالشركة.يمكن أن يوجه املستخدم إلى هاتف أرض ي أو محمول خاص 

وضع اسم الشركة واللوجو الخاص بها، ووصفها وسبل االتصال بها،  •

ووصلة ملوقعها على الويب ضمن صفحة دليل الشركات على موقع حديقة 

 ساوثهامبتون العلمية على الويب.

استالم البريد بالنيابة عن الشركة وتوصيله لها على أي عنوان بريد خالل  •

 ثالثة أيام.

رف االجتماعات في الحديقة بمعدل إيجار املستأجرين استئجار صاالت وغ •

 املقيمين على أرض الحديقة.

 استخدام معدات وخدمات النسخ والتصوير باأللوان في الحديقة. •

 الدعوة لفعاليات الشبكة التي تعقد في الحديقة. •

تلقي أخبار متواصلة على اإليميل ومطبوعات أخبار الحديقة الدوري كل  •

 ربع سنة.

ة إلى كل تلك االمتيازات من املمكن للمستأجر االفتراض ي أن يحصل باإلضاف

 على مكان بمثابة قاعدة عينية في الحديقة العلمية ملقابلة العمالء.
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( Virtual Tenancy Plusكذلك هناك برنامج اإليجار االفتراض ي املمتاز )

ى مكتب الذي يجمع بين مميزات اإليجار االفتراض ي إلى جانب إمكانية الحصول عل

 ومرافق اجتماعات في مركز االحتضان.

 العلمية ليفربول حديقة-
تقدم حديقة ليفربول العلمية حلوال مرنة لألعمال التي ال تريد بالضرورة أو 

ملكتبها، شأنها شأن غالبية الشركات النامية، ولكنها تريد أن تبقي  اخاصً  اتتطلب مكانً 

ول تتضمن عنوان عمل متميز إلى جانب على صالتها وعلى وجودها املحلي. تلك الحل

حزمة من خدمات الدعم املنهي. والحديقة تفتح أبوابها ملن يرغب في مكتب افتراض ي 

وما يترتب على ذلك من امتيازات من بينها الحضور االفتراض ي القوي في قلب أكبر 

مجتمع معرفي في ليفربول. وحزمة العضوية املشاركة التي تقدمها الحديقة، تقدم 

لشركات األعمال عنوان إحدى املعالم املعروف التي تحظى باإلعجاب، والتي تضيف 

مكانة مرموقة وقيمة عالية للشركة. هذا إلى جانب أن على األعمال التي تستخدم 

عنوان الحديقة أن تلتزم بمعايير صارمة للتأكد من الحفاظ على سمعة الحديقة 

 املستأجر االفتراض ي.

 املشاركة يستفيد من: والحاصل على العضوية

استخدام مركز مدينة حديقة ليفربول العلمية املرموقة في تسجيل  •

 أعماله.

 صندوق بريد شخص ي للبريد القادم له. •

حق اختيار وضع ملف )بروفيل( الشركة على موقع حديقة ليفربول  •

 العلمية على الويب.

جتماعية الدعوة الجتماعات إفطار عمل االقتصاد املعرفي، والفعاليات اال  •

 للمستأجرين. 
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 :(21ة )شكل ثالث مكوناتاملجمع التقني له 

 تجمع شركات قائمة على املعرفة.  •

 قطاعات وكالة الجامعة لألعمال واإلبداع املعرفي  •

التقني  ات ومراكز البحوث في منطقة املجمعباقي قطاعات الجامع  •

 .ةوإمكاناتها املساند

املجمع التقني. هذه نشاء بناًء على تلك املواصفات، يمكن وضع استراتيجية إل

 االستراتيجية تتضمن االختيار بين: 

 .مجمعات تقنية جديدةبناء  •

التقليدية واملرافئ املختلفة ات الصناعية والتجارية نشئاملاالستفادة من  •

ها، وإجراء وإدخال تعديالت علي ها،تطوير والقيام بتحديثها و  ،القائمة

 حديثة. تصبح مجمعات تقنيةالربط بينها حتى 

 
 .استراتيجية إنشاء املجتمع التقني. 21شكل 
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وهناك بعض االعتبارات الكيفية واملعايير الكمية التي يلزم استخدامها 

ك املعايير كقاعدة يجري بناًء عليها االختيار بين السبيلين حتى ينجح املشروع. تل

 :نتتضم

ما هي نسبة األعمال املحلية املتعلقة بالتقنية في املنطقة التي سينشأ فيها  •

 املجمع؟

هل الحكومة هي التي ترغب في إنشاء املجمع أم أن القطاع الخاص  •

 ة الدافعة إلنشاء املجمع؟سوالشركات الخاصة هي القوة الرئي

الكامل، أم أن الشركات على تمويل الحكومة ب اهل سيعتمد املجمع أساًس  •

الراغبة في املشاركة في إنشاء املجمع هي التي تموله؛ أم أن كال الطرفين 

 سيقوم بالتمويل بنسب متفاوتة؟

ما هي قيمة الدعم املالي التي يخصصها القطاع العام أو القطاع الخاص أو  •

كليهما لإلنفاق على البحوث والتطوير في املجمع، وإلى أي مدى سيغطي ذلك 

 الدعم تلك التكاليف؟ 

هل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث، سواء حكومية أو خاصة،  •

 التي ستدعم املجمع موجودة على مقربة جغرافية من موقع املجمع؟

على رغبة شركات ممولة، فأي من تلك الشركات  اإذا كان املجمع قائًم  •

ع؛ وما هو الريع ( في املجماأو تمثيليً  اسيكون له موقع رئيس )ليس صوريً 

العام املتوقع للمجمع، وهامش الربح السنوي الناجم عن إنتاجه 

 وخدماته؟

على رغبة شركات، فما هو حجم رأس املال املغامر  اإذا كان املجمع قائًم  •

 املتوقع أو املرصد املتاح للشركات التي ستوجد في املجمع؟
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يقتض ي اختيار املكان املالئم إلنشائه، إن بناء مجمع تقني جديد من العدم 

ودراسة املشروع في ضوء البيئة التي سيقام فيها، وسبل التمويل املتاحة. وعادة ما 

يتحتم على الحكومة تخصيص األرض التي ينشأ عليها املجمع، حيث إن موقع املجمع 

 يقتض ي عدة مواصفات؛ منها:

 القرب من املواصالت الدولية. •

 رافق العامة. توفر الخدمات وامل •

 القرب من جامعات ومراكز بحوث. •

 تقارب املعامل والصناعات املساعدة. •

وقد يلزم هدم بعض املساكن واملتاجر واملنشئات، وانتزاع بعض امللكيات، 

 وإحالل بعض املباني الضخمة. كل ذلك يتطلب تدخل الحكومة املركزية واملحلية.

 المتعددة للوسائط العظيم الرواق
( أو Multimedia Super Corridorلعظيم للوسائط املتعددة )الرواق ا

( بماليزيا مثال حي إلنشاء مجمع تقني جديد من األلف إلى الياء. MSCباختصار )

والرواق يقع في ناحية سبانج بوالية سالنجور، في وادي كالنج ومنطقة كوال المبور 

ا الرابع، الدكتور مهاتير الكبرى من وسط شرق ماليزيا. ولقد قام رئيس وزراء ماليزي

م؛ إذ 1996فبراير  12محمد، بتدشين برنامج الرواق العظيم للوسائط املتعددة في 

التي تنص على نقل  2020للتعجيل من أهداف رؤية  اكان إنشاء البرنامج ضروريً 

)، بتبني إطار مجتمع قائم على املعرفة2020ماليزيا إلى دولة حديثة بحلول عام 
29F

1) . 

                                              
(1)  Jeong Chun Hai (2007). Fundamental of Development Administration. 

Selangor: Scholar Press. 
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 امربعً  اكيلو مترً  750ماليزيا العظيم للوسائط املتعددة يغطي مساحة  ورواق

( تمتد من برجي بتروناس إلى مطار كوال المبور الدولي، اكيلو مترً  50 × اكيلو مترً  15)

م تم ضم ميناء كالنج 2006ديسمبر  7ويتضمن مدن بوتراجايا وسيبرجايا. وفي 

 للرواق.

  اتعددة حيً ويعتبر الرواق العظيم للوسائط امل
ً

ألعمال التقنية الرفيعة،  كامال

صة لتصدير البضائع ومنطقة اقتصادية خاصة؛ بمعني أنها  منطقة جغرافية مخصَّ

من القوانين الفدرالية االعتيادية،  اةتثنوهي مسوتوفير الوظائف.  ،إلى الدول األخرى 

والقيود  ،العمل وقوانين ،االستثمارات األجنبيةوحظر  ،كالضرائب والجمارك

خاصة املناطق االقتصادية ال ثمَّ تكون القانونية األخرى على األعمال التجارية. ومن 

 على تصنيع وإنتاج بضائع بأسعار منافسة عاملي  
ً
 .اقادرة

انطلقت التطبيقات الرئيسة للرواق العظيم للوسائط املتعددة بهدف رفع 

قدر مبادرة رواق ماليزيا، ولخلق محطة للوسائط املتعددة ملنتجي الوسائط املتعدة 

ات متعددة ومستخدميها. ولقد تعاون اتحاد من شركات محلية وأجنبية )شرك

الجنسية( مع العديد من وكاالت ووزارات وأقسام الحكومة، بهدف تعزيز التنمية 

االجتماعية واالقتصادية في ماليزيا في القرن الواحد والعشرين )عصر املعلومات(. 

وقد عبر الدكتور مهاتير محمد عن رؤية ورسالة الرواق العظيم للوسائط املتعددة 

)م( أنها أساسا 2003-1981)
30F

1،
31F

: "الرواق العظيم للوسائط املتعددة يشابه قفزة (2

، والرواق أنش ئ 2020الضفدع في القرن الواحد والعشرين لتحقيق رؤية ماليزيا 

وراء البيئة األفضل لتسخير اإلمكانات الكامل للوسائط املتعددة دون حدود  اسعيً 

ة موقع اختبار عاملي اصطناعية. والرواق العظيم للوسائط املتعددة هو في الحقيق

                                              
(1)  Ariff, Ibrahim;  Goh, Chen Chuan (1998). Multimedia super corridor: what 

the MSC is all about : how it benefits Malaysians and the rest of the world. 

Kuala Lumpur, Malaysia: Leeds Publications. 

(2)  Jeong, Chun Hai & Nawi, Nor Fadzlina. (2007). Principles of Public 

Administration: An Introduction. Kuala Lumpur: Karisma Publications. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AIbrahim+Ariff.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AGoh%2C+Chen+Chuan.&qt=hot_author
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)محور(، حيث يمكن اكتشاف كل الحدود والسبل الجديدة للحياة والعمل والترفيه 

 في حقبة عصر املعلومات الجديدة".

واصطالح قفزة الضفدع يستخدم في عدة مجاالت في االقتصاد واألعمال، 

ة في وبدأ استخدامها األصلي في مجال منظمات الصناعة والنمو االقتصادي. والفكر 

تعبير القفز الضفدعي هو أن ابتكارات صغيرة وتدريجية تؤدي إلى تقدم الشركة 

املهيمنة. غير أن االبتكارات الجذرية تساعد الشركات الجديدة أن تقفز أمام 

الشركات القديمة املهيمنة. وهذه الظاهرة يمكن أن تصف القفزات التقدمية 

 املدن.   للشركات، ولكنها تنطبق على قيادات الدول أو

والرواق العظيم للوسائط املتعددة منطقة حددتها الحكومة في ماليزيا 

مصممة كقفزة ماليزيا في عصر املعرفة واملعلومات، وغايتها أن تجتذب الشركات 

من مطار  اومرافق مجهزة بإنترنت عالية السرعة، وقربً  امؤقتً  اضرائبيً  ابمنحها عفوً 

 كوال المبور الدولي.

كتور مهاتير باإلعالن عن مشروع الرواق العظيم للوسائط وقد قام الد

م، وخالل زيارته 1996أغسطس  1املتعددة خالل مؤتمر آسيا للوسائط املتعددة في 

م قام بالترويج ملشروع الرواق 1997إلى الواليات املتحدة األمريكية، في يناير 

ذاب العديد من العظيم للوسائط املتعددة بين الشركات األمريكية ونجح في اجت

في  اخبيرً  30الشركات الكبرى لتقنية املعلومات. وخالل الزيارة تم تكوين لجنة من 

 تقنية املعلومات لتبادل أفكار تجاه تبادل األفكار للعمل على نجاح مشروع الرواق.

وفي هذه املرحلة تكونت شركة تطوير الوسائط املتعددة لإلشراف على تنفيذ 

للوسائط املتعددة؛ وتغير اسم الشركة إلى اسم أكثر مشروع الرواق العظيم 

شمولية، وهو شركة ماليزيا لالقتصاد الرقمي، وهي مؤسسة تملكها الحكومة 

املاليزية، ومسئولة عن إدارة الرواق العظيم للوسائط املتعددة في ماليزيا كمنطقة 

 ملهام التالية:صناعة تقنية وتجارة. وقد تم تكليف شركة ماليزيا لالقتصاد الرقمي با
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جذب األعمال الدولية املتخصصة في تقنية املعلومات واالتصاالت لفتح  •

فروع في الرواق العظيم للوسائط املتعددة، وتوفير املساعدات الفنية 

 واإلدارية لهم.

 توليد عالقات بين األعمال املاليزية في الرواق العظيم للوسائط املتعددة. •

ل تقنية املعلومات واالتصاالت للعمل في جذب امللهمين املهنيين في مجا •

 رواق ماليزيا العظيم للوسائط املتعددة.

الوصل بين عمليات األعمال الجديدة والعاملين ذوي الجودة العالية )من  •

 خالل الشركة الفرعية لتبادل عمال املعرفة(.

إدارة البنية التحتية لرواق ماليزيا العظيم للوسائط املتعددة )من خالل  •

( وهو MSCTCز تقنية رواق ماليزيا العظيم للوسائط املتعددة" )"مرك

 شركة فرعية(. 

إدارة أمن رواق ماليزيا العظيم للوسائط املتعددة )من خالل شركة  •

5TTrustgateتراستجيت ) 5T الفرعية، التي هي شركة خدمات تجارية في نفس )

الحال(. "وتراستجيت" هي سلطة مؤهلة رخصت في ماليزيا منذ سنة 

م، حيث توفر حلوال كاملة لألمن وخدمات ثقة رائدة، والتي يحتاجها 1999

ة األفراد، والشركات، والحكومة، وموفرو خدمات التجارة اإللكتروني

باستخدام الشهادات الرقمية، والتوقيعات الرقمية، والتشفير وفك 

 التشفير.

تشجيع االستثمار في األعمال املاليزية في رواق ماليزيا العظيم للوسائط  •

املتعددة )عن طريق شركة رأس املال املغامر في الرواق العظيم للوسائط 

5TMSCVCاملتعددة الفرعية  5T.) 

 النصح للحكومة في سن قوانين تتعلق بالتقنية. •

صيانة الخدمات التجارية والسكنية لرواق ماليزيا العظيم للوسائط  •

 املتعددة.

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Trustgate&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=MSCVC&action=edit&redlink=1
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واالتصاالت القومي من  مساعدة الدول األخرى ومبادرات تقنية املعلومات •

خالل الشركة الفرعية "مركز تقنية رواق ماليزيا العظيم للوسائط 

 املتعددة".

ومجلس إدارة شركة ماليزيا لالقتصاد الرقمي يتضمن مستثمرين في تقنية 

جنوب شرق آسيا، والسكرتارية العامة املاليزية للخزانة، ووزارة العلوم والتقنية 

 قة، واملياه، واالتصاالت. واالبتكار، ووزارة الطا

وللتأكد من نجاح تنفيذ الرواق العظيم للوسائط املتعددة، باإلضافة إلى 

ذلك، فحكومة ماليزيا ملتزمة للشركات املشتركة في رواق ماليزيا العظيم للوسائط 

 املتعددة بما يلي:

 توفير بنية تحتية معلوماتية ومادية على مستوى عاملي راقي. .1

 ف دون قيود لعمال املعرفة.السماح بالتوظي .2

 التأكيد على حرية امللكية. .3

السماح بحرية الحصول على رأس مال عاملي للبنية التحتية للرواق  .4

 العظيم للوسائط املتعددة.

 السماح بحرية اقتراض األموال. .5

توفير حوافز مادية تنافسية تشمل عدم وجود ضرائب دخل أو ضرائب  .6

 استثمار متاحة لفترة عشرة سنوات.

 عدم وجود جمارك على استيراد معدات الوسائط املتعددة. .7

 (.cyberlawsريادة إقليمية في حماية امللكية الفكرية والقوانين السيبرنية ) .8

 التأكيد على عدم الرقابة على اإلنترنت. .9

 توفير تعريفة تنافسية على مستوى العالم على االتصاالت الهاتفية. .10
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لرئيسة للرواق العظيم للوسائط منح عقود عطاءات البنية التحتية ا .11

الستخدام الرواق العظيم  استعداداملتعددة للشركات الرائدة التي هي على 

 للوسائط املتعددة كمركز إقليمي.

 توفير وكالة تنفيذية قوية واسعة الصالحية كمكان واحد وورشة عظيمة. .12

 مثل: ولحماية سرية املعلومات، قام البرملان املاليزي بإصدار عدة قوانين؛

 قانون جرائم الحاسوب. •

 قانون الحكومة اإللكترونية •

 قانون حماية البيانات. •

 قانون االتصاالت والوسائط املتعددة. •

 (.Telemedicineقانون الطب من بعد ) •

 قانون التوقيع اإللكتروني. •

 م لحقوق النشر.1987ملحق لقانون  •

مشروع رواق وبسن تلك القوانين يمكن صيانة مصالح الشركات املشاركة في 

ماليزيا العظيم للوسائط املتعددة، إلى جانب زيادة ثقة الشركات األجنبية في 

 االستثمار في املشروع. 

املجمعات الصناعية نشأت خالل حقبة االقتصاد القائم على الصناعة 

في قلب بعض املدن؛ بما في ذلك صناعة السيارات حول الشركات الصناعية الكبرى 

في ديترويت، وما كان يساندها من مؤسسات البحوث والشركات الصغرى التي 

نهيار بعض تلك الشركات اتمدها باملعدات في فلنت ميتشجان على سبيل املثال. ومع 

يا لعجزها عن املنافسة، مع املد الصناعي في الدول األخرى، مثل: اليابان، وكور 

الشمالية، ثم الصين، وما صاحب ذلك من تدهور املجمعات التجارية التي تقدم لها 
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الخدمات، وانهارت املدن التي تحولت إلى مساكن عشوائية وبطالة متفشية، وإن 

بقيت البنية التحتية لتلك املجمعات. ومع التحول إلى اقتصاد قائم على املعلومات، 

ادت أزمة املدن الصناعية الكبرى في أوروبا ثم اقتصاد قائم على املعرفة، ازد

 والواليات املتحدة األمريكية.

وكما هو الحال في أي من املجمعات االقتصادية، فإن معاهد التعليم العالي 

الفنية والجامعات الكبرى تواجدت في محيط تلك املجمعات، التي مدتها بالقوة 

وتلقت منها املنح، وكرست جهودها العاملة وتلقت منها التعاون في مجاالت التدريب، 

على البحوث واالبتكارات التي تخدم املجمعات الصناعية والتجارية التي ترتبط بها 

 بطبيعة التقارب الجغرافي.

ومع االنتقال إلى اقتصاد قائم على املعرفة، والرغبة في إنشاء مجمعات 

وجيه األجيال تقنية، قامت الحكومات بمشاريع إلعادة تأهيل القوة العاملة وت

للعمل في ظل االقتصاديات الجديدة. وبذلت  االالحقة إلى مجاالت تفتح لهم فرصً 

نتعاش تدريجي ملدن اإلعادة الحياة في قلب املدن، مما أدى إلى  اكبيرً  االبلديات جهًد 

املجمعات القديمة. ومع وجود املؤسسات التعليمية والفنية املتميزة في تلك املناطق، 

مجمعات تقنية جديدة على أنقاض املجمعات الصناعية والتجارية  أمكن إقامة

املنقرضة. وهذا اقتض ي التعاون بين القطاع العام املمثل في اإلدارات الحكومية 

املحلية، والقطاع الخاص، والقطاع التعليمي الذي اختلط فيه الدعم العام بالدعم 

 الخاص. 

عية والتجارية إلى مجمعات وهناك بعض املناقب في تحويل املجمعات الصنا

 تقنية منها:

وجود بنية تحتية جاهزة تقتض ي بعض التحسينات والتعديالت، بما  •

في ذلك شبكة املواصالت املحلية، واملطارات الدولية، واملباني التجارية 

 بما فيها من مكاتب ومعامل.
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وجود شبكة خدمات تجارية واستشارية وصناعية للمجمعات،  •

 نها صناعية أو تجارية أو تقنية.بصرف النظر عن كو 

وجود معاهد التدريب، ومعاهد التعليم الفني، إلى جانب الجامعات  •

 التعليمية والبحثية.

تفش ي ثقافة العمل واملرونة في التكيف مع طبيعة سوق العمل املتغيرة  •

 في املجتمع املحلي.

بيئة وفرة القوة العاملة املحلية املتمسكة باألرض التي تعيش عليها وال •

 التي نضجت فيها، والتي تدين بالوالء للمجتمع املحيط بها.

ولكن هناك أيضا بعض املثالب في تحويل املجمعات الصناعية إلى مجمعات 

 تقنية، منها:

القوة العاملة في املجمعات الصناعية والتجارية كانت قائمة على  •

ت، التوارث، حيث إن أجياال متوالية توارثت العمل في تلك املجمعا

 وكانت تتكيف مع التقلبات االقتصادية.

الحاجة لتحديث املرافق العامة والخدمات العامة، وترميم املباني في  •

 قلب مدن املجمعات الصناعية والتجارية.

 اجتذاب شركات التقنية واالستثمارات املغامرة. •

صعوبة التحول من العمل الروتيني والحرف التقليدية إلى االبتكار  •

 التقنيات الجديدة.  والتأقلم مع

 كنيكتكت بوالية الصناعية المجمعات تطوير
تطوير املجمعات الصناعية والتجارية في وسط املدينة باملناطق الحضرية 

( بالواليات املتحدة األمريكية بما في ذلك مدينة نيو Connecticutبوالية كنيكتكت )

ئم على الصناعة إلى ( يعتبر من نماذج االنتقال من اقتصاد قاNew Havenهيفن )
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اقتصاد قائم على املعرفة، حيث تم املحافظة على األصول الثابتة للمجتمع مع 

 تعديل الغايات منها.

 The Department ofولقد قام قسم تنمية االقتصاد واملجتمع )

Economic and Community Development( وباختصار )DECD بالشراكة )

 Innerبوضع استراتيجية لألعمال في داخل املدن ) مع الحكومات املحلية والبلديات

City Business Strategy لوالية كنيكتكت؛ اهتمت أخريات تلك الخطط بالنقل )

)كأولوية استراتيجية
32F

1) . 

ومبادرة استراتيجية األعمال في داخل املدن تنظر إلى قلب املدينة على أنه 

ناء نمو اقتصادي لديه اكتفاء ذاتي، أصول اقتصادية ثابتة ولديها امكانية النمو لب

لخلق فرص عمل ورفاهية لسكان قلب املدن. ومروجو االستراتيجية يرون أن من 

 
ً

ثابتة ذات فوائد محددة، مثل  املمكن التعامل مع قلب املدينة على أنه يشكل أصوال

وفرة الخدمات البلدية، وغزارة خدمات األنشطة الحيوية، وسهولة التنقل، وتقارب 

سافات بين املؤسسات والشركات مقارنة بالضواحي وأطراف املدن التي تقتصر امل

 ءعلى املساكن. وهذا تحول كبير من السياسات القديمة التي تعتبر قلب املدن كعب

 على الحكومة وغير قادر على الحفاظ على نمو اقتصادي دائم. 

ورة وجل برامج التنمية االقتصادية كانت موجهة ملناطق حضرية متده

 نتيجة نزوح األهالي إلى الضواحي؛ وكلها:

تحاول اجتذاب التنمية االقتصادية من خالل توفير حوافز غير موجودة  .1

 في أماكن أخرى.

 تمويل مشاريع تنمية ضخمة. .2

                                              
(1)  Moran, John (Research Analyst) (July 24, 2000). Connecticut's New Inner 

City Business Strategy. ORL (Office of Legislative Research) Research 

Report # 2000R0686. 
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 توفير مساعدات مالية لدعم بعض األعمال. .3

وجود مبادرة استراتيجية األعمال في داخل املدن أدى إلى عملية التخطيط 

ا كبار رجال األعمال لتفصيل وتصميم خطط محددة لكل قلب مدينة؛ وهذه يقوده

الخطط تختلف في وجهتين عن مبادرات تنمية الحضر التي سبقتها، سواء في والية 

كنيكتكت أو في غيرها من الواليات. والخطة تختص بخمس مدن في والية كنيكتكت؛ 

، ووتربري. كل مدينة من تلك هي: بردجبورت، وهارتفورد، ونيو بريتين، ونيو هايفن

يرأسه رئيس مجلس إدارة شركة، وكل فريق قام ببحوث خاصة  ااملدن كونت فريًق 

ن. ونتج عن ذلك استراتيجيات حيكت بالخصوص لكل يبه باستقاللية عن اآلخر 

 مدينة على حدة، باعتبار األصول االقتصادية والفرص الخاصة بها.

خل املدن ما هي إال نمو ملبادرة والية ومبادرة استراتيجية األعمال في دا

كنيكتكت لتجمعات الصناعة في الوالية التي بدأت منذ عدة أعوام مضت. وأسلوب 

التجمعات الصناعية يلبي حاجات مجموعة من الشركات املترابطة التي تشترك في 

العديد من الخاصيات واملجاالت املتشابهة من منتجات وأسواق وموردين، 

العمل وموارد أخرى. وهي قائمة على نظرية أن جميع أعضاء التجمع وحاجيات قوة 

 يصبحوا أكثر تنافسية من خالل الجهود الجامعية.

ومبادرة استراتيجية األعمال في داخل املدن تنظر إلى قلوب املدن بنظرة 

جماعية كتجمع له أصول اقتصادية وقيود فريدة ألوضاعها. بل إن قسم تنمية 

ع يعرض االستراتيجية على موقعه على الويب كجزء من متطلبات االقتصاد واملجتم

 التجمع.

وقرب وسائل النقل يعتبر من مناقب وسط املدينة في الخمسة مواقع التي 

تختص بها مبادرة استراتيجية األعمال في داخل املدن؛ وجميع خطط املبادرة تطالب 

سات كل من هارتفورد بوجود نظم نقل عالية األداء، خاصة الطرق السريعة. ودرا
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قل لتمكين املزيد من سكان قلب املدينة من نونيو هافن تدعو إلى زيادة خدمات ال

 الوصول إلى أعمالهم في الضواحي.

 المدن داخل في األعمال استراتيجية مبادرة تنفيذ أسلوب

 قومي نموذج
( األستاذ بمدرسة األعمال Michael Porterأنشأ البروفسور مايكل بورتر )

 The Initiative for aارفارد منظمة قومية هي مبادرة قلب املدينة املتنافس )به

Competitive Inner City كنموذج قام برئاسته للتخطيط لجهود الوالية. وقد )

جريى تطبيق النموذج في مدينة بوسطن بوالية ماسشوستس، وأوكالند بوالية 

. ومبادرة قلب املدينة كاليفورنيا، وكنساس سيتي في واليتي كنساس وميسوري

املتنافس قائمة على اإليمان بأن بناء قاعة اقتصادية مستدامة في قلب املدينة 

يعتمد باملقام األول على تنمية أعمال خاصة ربحية واستثمارات مؤسسة على 

املصالح االقتصادية الشخصية وعلى روح التنافس الحقيقي. واملبادرة تستقوي 

خالل فكرة "عمل الشركات الخيري" الذي يركز على بموارد القطاع الخاص من 

 عالقات "عمل بعمل".

 كنيكتكت مبادرة
أعلن حاكم والية كنيكتكت مبادرة كنيكتكت الستراتيجية األعمال في داخل 

م؛ وتشكلت مجالس استشارية لألعمال وفرق بحوث في 1999املدن في مارس 

املدينة املتنافس في تدريب الخمس مدن بكنيكتكت، وساعد طاقم عمل مبادرة قلب 

 فرق البحث عن طريق:

 مقابالت استطالع رأي رجال أعمال قلب املدينة في الخمس مدن. (1
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تحليل اقتصاد كل مدينة على حدة ووضعها في التوجهات القومية  (2

واإلقليمية، بمساعدة مركز موارد كنيكتكت االقتصادية 

(Connecticut Economic Resource Centerومجموعة ،) 

 خاصة من املستشارين.

استخدام نموذج التجمع الختبار للبحث عن قدرة كل مدينة على  (3

 االستفادة من مواردها املتوافرة.

وبناء على تلك البحوث، قام مجلس استشاري كل مدينة، والذي ضم قادة 

مقابلة  200القطاع العام والقطاع الخاص بتشكيل استراتيجية. وبإجراء أكثر من 

مال قلب املدينة، خلصت البحوث الشاملة عبر والية كنيكتكت على مع ممثلي أع

 تحديد بضع مناقب لوسط املدينة، هي:

 املوقع االستراتيجي بالقرب من مرافق مواصالت كبرى. .1

 قاعدة عمالة كبيرة ومتنوعة ومتاحة. .2

 أسواق محلية غير مطروقة ولديها قدرة شرائية عالية.  .3

بكل قلب مدينة. وكل خطة بنيت على وكل استراتيجية وضعت رؤية خاصة 

ثالث لبنات بناء القتصاد قلب املدينة، وفق ما حددته مبادرة قلب املدينة املتنافس، 

 هي:

 أعمال حضرية تنافسية: وضع قادة لألعمال النامية. (1

 مدن تنافسية: توفير بيئة عمل تساعد على النمو. (2

االستعداد  سكان قلب مدينة متنافسين: تكوين قوة عاملة على أكمل (3

للمنافسة في اقتصاد جديد، ومورد من رواد األعمال املغامرين على 

 استعداد النتهاز الفرص.

واالستراتيجيات أفرخت عن فرص تجمع دقيقة، مثل خطة بريدجبورت 

لتكوين تجمع تصنيع معادن لتقوية مجموعة أعمال قائمة لديها إمكانية النمو. 
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ها في كل تقرير ليست جديدة بالضرورة، ولكنها ومتطلبات أخرى تم إلقاء الضوء علي

  2ما زالت مهمة، مثل تحسين التدريب على العمل. ويعرض جدول 
ً

ملالمح  مثاال

 االستراتيجيات.

 .موجز استراتيجيات قلب املدن . 2جدول 

 مدن/بيئات تنافسية أعمال الحضر املدينة
قوة عملية حضرية 

 تنافسية

 بورتبريدج

تــــــكــــــويــــــن تــــــجــــــمــــــع  •
 صناعة املعادن

االســـــــــــــــتــفـــــــادة مــن  •
اســـــــــــــــــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــارات 
الـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــه 

 والسياحة

وضـــــــــع اســـــــــتراتيجية  •

جـــــــــــذب خـــــــــــدمـــــــــــات 

 املكاتب

تـــحســـــــــــــــيـــن صـــــــــــــــورة  •

 بريدجبورت

تعزيز تنميــــــة قوة  •

العمـــــــل وتـــــــدريـــــــب 

 العمل

 هارتفورد

تــكــويــن شـــــــــــــــراكـــــــة  •

أعمــــال هــــارتفورد 

ملســاعدة البدء أو 

التوســـع في أعمال 

 قلب املدينة

 تســــويق قلب مدينة •

 هارتفورد

تحســـــــــــــين خــــــدمــــــات  •

 املدينة لألعمال 

تحســــين املواصــــالت  •

 في قلب املدينة

العمل على استقرار  •

الكيـــــــانـــــــات املكونـــــــة 

لــــنــــظـــــــام الــــتــــنــــمـــــيـــــــة 

 االقتصادية

التوســع في تدريب  •

العمــــل وخــــدمــــات 

الـــــــحـــــــفـــــــاظ عـــــــلـــــــى 

 العمل

تــعــلــيــم املــقــيــمــيـــن  •

ومــــــــــــــنــــــــــــــظــــــــــــــمــــــــــــــات 

املجتمع التنميـــــــة 

 االقتصادية
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 مدن/بيئات تنافسية أعمال الحضر املدينة
قوة عملية حضرية 

 تنافسية

 نيو بريتين

الـــــــــتـــــــــوســــــــــــــــــــــع فـــــــــي  •

عمال محضـــــــني األ 

 القائمين 

خـــــــــطـــــــــط ونـــــــــفـــــــــذ  •
اســــــــــــــــــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــــة 
إنشــــاء رواق طرق 

   72وطريق  9

نطباعات اتحســـــــــين  •

وســــــــــــــــــط بـــــلـــــــد نـــــيــــــو 

بـــــريـــــتـــــيـــــن لـــــألعـــــمـــــــال 

 املحلية 

تنفيذ اســــــــــــتراتيجية  •

 الضيافة والسياحة

إنشـــــــــــــــــــــاء مـــــــــركـــــــــز  •

مــحــلــي لــلــتـــــــدريـــــــب 

عــــــــلــــــــى الــــــــرعــــــــايــــــــة 

 الصحية

إنشـــــــــــــــــــــاء مـــــــــركـــــــــز  •

تبــــادل املعلومــــات 

 تدريبي

 نيو هافن

تـــــــكـــــــويـــــــن قـــــــيـــــــادة  •

 ملحليللتجمع ا

زيـــــــــادة خـــــــــدمـــــــــات  •

األعــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

والــحصــــــــــــــول عــلــى 

 رأس املال

توفير مواقع نظيفة  •

 للبناء

إيـــــــــــجـــــــــــاد أمـــــــــــاكـــــــــــن  •

للمعـــــــامـــــــل واملبـــــــاني 

 الذكية

تـــــــــــــعـــــــــــــزيـــــــــــــز األمـــــــــــــن  •

 الواقعي واملتوقع 

تحســـــــــــــين مهـــارات  •

قـــــوة الـــــعـــــمـــــــل فـــــي 

 التجمعات الستة

 ووتربري 

تكوين مجموعـــــــة  •

 قيادة صناعية

تـــــــــعـــــــــزيـــــــــز فـــــــــرص  •

 مغامرات األعمال

د الزيــــــادة من تواجــــــ •

املواقع للتوســــــــع بما 

فـــــي ذلـــــــك الـــــحـــــقـــــول 

 املهجورة

وضــــــــــــــــــع بــــــرنـــــــامــــــج  •
مــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــــف 
لـــــــــالســــــــــــــــــــــتـــــــــعـــــــــداد 

 للعمل
تـــــــــــأســـــــــــــــــــــــيـــــــــــس أو  •

تحســـــــــــــين تــــدريــــب 
املهــــارات في ثالثــــة 
 تجمعات مختارة

وقد رصد قسم تنمية االقتصاد واملجتمع خمسة ماليين دوالر ملبادرة قلب 

 املدينة املتنافس، ويتوقع استثمارات خاصة في مشاريع محددة.



 97 

 97 

 رالفصل الثاني : األبعاد االستراتيجية للبحث العلمي واالبتكا 

 التجمع ذجنمو 
 ،التحليالت الخاصة باملدينة ية أنعن كيف تضرب مدينة بريدجبورت مثال

قائمة البريدجبورت  فرصة وخطةتمكن من التعرف على  ،باستخدام نموذج تجمع

 على إنشاء تحالف صناعة املعادن، ألن:

تحليل اقتصاديات بريدجبورت أظهر أن صناعة املعادن أسفرت عن  (1

 ينة من أي تجمع آخر.أكبر شطر من ريع املد

عمل في بريدجبورت، وهذا أعلى  6,500صناعة املعادن توفر أكثر من  (2

 تجمع في خلق فرص العمل.

عد واحدة من عدة تجمعات  (3
ُ
البيانات تشير إلى أن صناعة املعادن ت

 صناعية نامية في الواليات املتحدة.

تجمع صناعة املعادن في بريدجبورت عانى من الكساد في السنوات  (4

 األخيرة.

وبهذا يبدو أن هناك فرص مفتوحة للنهوض لو أن هذا التجمع تمكن من أن 

يكون أكثر تنافسية. وتجمع صناعة املعادن يتخذ خطوات جماعية لتحسين مركزه 

في بريدجبورت، بما في ذلك السعي للحصول على منح للتدريب تتبع برامج القطاع 

لشراء والتسويق والخبرات في الخاص. كما أن التجمع يستكشف الشراكة في ا

 (.lean manufacturingالتصنيع الخالي من الهدر )

التصنيع  أو التصنيع الخفيف تصنيع رشيق أو) التصنيع الخالي من الهدر

وإزالة الشوائب أو الهدر، ، املستمر يهدف للتحسين إدارة اإلنتاج هو منهج في( النقي

 :، هيمصادر ةوله سبع

 العيوب التي تتطلب إعادة صياغة •

 وقت االنتظار •

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%86
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 ضروريةالالنقل والصيانة غير  •

 ضروريةالخطوات املعالجة غير  •

 زيادة املخزون •

 التنقل العبثي )تحريك ال لزوم له للمواد أو لألشخاص( •

 فرط اإلنتاج  •

على تحديد وإلغاء األنشطة غير ذات  الخالي من الهدر ينطوي أيضً اإلنتاج او 

لتحقيق استجابة أسرع  ،القيمة املضافة على امتداد سلسلة القيمة بأكملها

 وموارد بشرية أفضل. ،ارتفاع في مستوى الجودةو  ،انخفاض في املخزونو للعمالء، 
 

 لالقتصاداالستراتيجية الجديدة 

 األعمال تجمع مناطق
اسات تنمية اقتصاد الحضر في كنيكتكت تستخدم بعض الحوافز كل سي

إغراء الشركات أو تشجيعها للتوسع في مواقع بقلب املدن. وبرنامج منطقة تجمع 

( في الوالية خير مثال. وحتى تحصل شركة على Enterprise Zone Programاألعمال )

قة طتتوسع في منتخفيضات وإعفاءات ضريبية للشركات، على الشركة أن تنتقل أو 

تجمع أعمال أو تنتقل إلى مدينة تستضيف مناطق أعمال. والحوافز أكثر عندما 

تنتقل الشركة إلى تجمع وتلتزم بمتطلبات معينة للتشغيل. حيث يوجد برامج منح 

تتعلق باألعمال، توفر منحا للشركات التي بإمكانها إثبات أنها توفر أعماال جديدة 

تتعلق بأماكن جغرافية  االمتيازاتنة من الوقت. وهذه داخل املنطقة لفترة معي

معينة؛ حيث إن االفتراض هو أنه بدون تلك الحوافز فإن غالبية الشركات لن تتوسع 

في تلك املواقع. كما أن هناك حزم من حوافز أخرى متعلقة بضرائب مستحقة للوالية 

 اقع أخرى من الوالية.ومتاحة لألعمال التي تتم في مواقع بقلب املدن، وكذلك في مو 
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ولقد قامت الوالية مؤخرا بمتابعة عدة مشاريع كبيرة لتنمية الحضر بهدف 

رفع املستوى االقتصادي للمدن؛ من بين تلك املشاريع مرس ى أدريان أو أدريان 

 Long Wharf( في هارتفورد ولونج وارف مال )Adriaen's Landingالندينج )

Mall ين؛ ورغم أن أدريان الندينج مشروع قطاع خاص، ( في نيو هافن كمثالين بارز

إال أنه تطلب دعم عام ضخم حتى يصبح واقعا على األرض. ورغم أن نموذج 

استراتيجية قلب املدينة يهدف إلى إنتاج خطط تنافسية بدفع من السوق، فمن من 

مثل أدريان الندينج. وكذلك فإن مبادرة استراتيجية  اغير املحتمل أن ينتج مشروعً 

األعمال في داخل املدن لجأت إلى استشارة شركات األعمال الكبرى والصغري القائمة 

قبل تنفيذ مخطط، وفي املقابل فإن اقتراح مشروع أدريان الندينج تنامي من رؤية 

خلق واجهة مائية مثير في قلب مدينة هاتفورد يجذب أنشطة اقتصادية خاصة. 

، ولكنها لم تكن اخاصً  اإلى درجة بعيدة قطاعً لرؤية عبر عنها  اهذه الرؤية كانت تطوًر 

نتيجة جهد فوق العادة لجمع ردود فعل مختلف مؤسسات األعمال في هارتفورد. 

وبهذا فإن أدريان الندينج أدرج في استراتيجية هارتفورد كمشروع يخلق فرص عمل 

كبيرة وفرص عمل في البناء؛ رغم أن هذا التجمع لم يكن محل اهتمام أساس ي 

 ستراتيجية.لال 

 معينة أعمال لمغامرات المالية المساعدة
قسم تنمية االقتصاد غالبية أنشطة التنمية االقتصادية التي يقوم بها 

( Connecticut Development Authorityواملجتمع وسلطة كنيكتكت للتنمية )

تتضمن توفير القروض أو أي تمويل آخر لشركات أعمال مغامرة. وغالبية برامجهما 

ص سائر الوالية، وتوفر املساعدة عندما توجد شركة تتوافق أحوالها مع معايير تخ

وتنوي التوسع في أعمالها أو توظيف عمالة إضافية. وعادة ما  ،التأهيل املوضوعة

تتقدم الوالية بتمويل فجوة لتسد حاجة مالية يري فيها القطاع الخاص أنها مخاطرة 
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شاريع يختلط فيها التمويل العام والتمويل كبري. ونتيجة لذلك فإن العديد من امل

 الخاص.

وتستخدم صناديق سندات العمل الحضري باألخص في مشاريع الحضر، 

ولكن العملية تشابه برامج التنمية االقتصادية األخرى، حيث إن املسئولين يقررون 

املنح لكل حالة على حدة. على سبيل املثال يقدم قسم تنمية االقتصاد واملجتمع 

لشركات التعليب لتجميع عملياتها في بريدجبورت؛ واملساعدة املالية إلى  اروضً ق

 
ً

في هارتفورد، إلى جانب تمويل  الشراكات الربحية وغير الربحية التي تبدأ عمال

 مشاريع عدة في وسط البلد في نيو هافن.

قسم تنمية االقتصاد وعمليات إنعاش واستثمار الحضر التي يقوم بها 

عتبر شراكة بين الوالية والبلدية املستضيفة، حيث يقرر إذا ما كان واملجتمع ت

مبادرة استراتيجية مع مخططات املدينة. أما  ىالتمويل الخاص ملشروع يتماش 

 في التخطيط.  اكبيرً  ااألعمال في داخل املدن فتخول القطاع الخاص دوًر 
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 ؟قديمة سياسات على الجديدة االستراتيجية تبني كيف

 صناعية تجمعات
م، تحولت في 1998إن مبادرة التجمع الصناعي في كنكتيكت التي بدأت في 

(، وتخضع Partnership for Growthالوقت الحاضر إلى شراكة من أجل التنمية )

 Council on Economicلتنسيق مجلس التنافس االقتصادي والتقنية )

Competitiveness and Technology)  عدة شركات ويتكون من رؤساء إدارة

وقادة تشريعيين، ورؤساء مؤسسات أكاديمية، وممثلي عمال، ومسئولين من 

صناعية، وعدد من مفوض ي الحكومة، إلى جانب الفرع الدولي والتجمع  اتحادات

التابع لقسم تنمية  (Industry Cluster and International Divisionالصناعي )

ثالثة تجمعات نشطة تقوم الشركات  االقتصاد واملجتمع. وفي الوقت الحاضر توجد

 املشاركة فيها بالتعاون على تحسين موقفهم التنافس ي الجمعي. تلك التجمعات هي: 

 العلوم الحيوية. .1

 تقنية املعلومات. .2

 وتصنيع قطع الطيران والفضاء. .3

ويرى قسم تنمية االقتصاد واملجتمع أن استراتيجية قلب املدينة كنمو 

د استخدم أسلوب التجمع في كل دراسة ملدينة منفردة، طبيعي ملبادرة التجمع. وق

ويستخدمها قسم تنمية االقتصاد واملجتمع على مستوى الوالية كأساس للتعامل 

 مع قلوب املدن مجتمعة كتجمع.



 

 102 

 خارطة الطريق -استراتيجيات االقتصاد القائم على املعرفة  

 قائمة أخرى  سياسات
كل خطط املدن أكدت الحاجة لعمل إضافي، خاصة سياسات الوالية التي 

تكون أكثر نجاحا في قلب مدينتهم. بعض األمثلة أدركوا أنها ناجحة أو يمكن أن 

 تتضمن: 

 Hartford Inner City)مجلس هارتفورد االستشاري لقلب املدينة  (1

Advisory Board ) يدعم املزيد من تمويل الوالية لبرنامج قائم بخصوص

 نقل سكان املدينة إلى أعمال في الضواحي.

يع إنعاش منطقة مجلس نيو بريتين االستشاري يؤيد استكمال مشار  (2

 ناحيتين في املدينة.

خطط نيو هافن ووتربري تطالب الوالية ببذل املزيد لتنظيف الحقول  (3

 امللوثة.

لالعتماد على مبادرات أخرى محلية؛ مثل مركز  اتلك الخطط تسعى أيضً 

 ووتربي لتنمية الشركات الصغيرة؛ أو للقومية، مثل منطقة تمكين نيو هيفن.  

توجد تقنيات داعمة لتنمية االقتصاد القائم على املعرفة، أو باألحرى 

مجاالت تقنية تمكينية رئيسة، بمعني أن التقنية قادرة على توفير تطبيقات عديدة 

تساهم في النمو االقتصادي. وفي الواقع إن هناك مجموعة من التقنيات لها نطاق 

نتاجية؛ مثل تقنيات الطاقة املنخفضة في الكاربون، واسع من التطبيقات اإل 

وتحسين كفاءة الطاقة ومواردها، وابتكار منتجات طبية جديدة. هذه التقنيات 

 لديها قدرة عالية على دفع عجلة النمو االقتصادي وتوفير فرص العمل. 

والتقنيات التمكينية الرئيسة تتكون من ستة تقنيات: اإللكترونيات املجهرية 

إلكترونيات النانو، وتقنية النانو، والتقنية الحيوية الصناعية، واملواد املتطورة، و 
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 اوالضوئيات، وتقنيات التصنيع املتطورة. وتلك التقنيات الرئيسة تشكل أسًس 

لالبتكار في مجاالت واسعة من األعمال والصناعات، مثل: السيارات، واألطعمة، 

، واألدوية والعقاقير، واإلنشاء، واالتصاالت والكيماويات، واإللكترونيات، والطاقة

الهاتفية. ويمكن أن تستخدم التقنيات الست األساسية في القطاعات املستجدة، 

وكذلك في القطاعات التقليدية. فهي تجعل من الحديد الصلب أكثر صالبة وأكثر 

قدرة على التحمل، ومن السيارات منتجات أخف وزنا لتحد من استهالك الوقود، 

أكثر أمنا للحفاظ على النفوس، كما تؤدي إلى ابتكار نطاق من املنتجات األخرى من و 

 أدوية ووقود حيوي إلى أجهزة متحركة ومحمولة أكثر فاعلية واستدامة.

 
 .املجاالت التقنية التي يتخصص فيها املجمع التقني. 22شكل 

التمكينية الرئيسية في صناعات وأعمال  وهناك تطبيقات إضافية للتقنيات

بصدد أن تبزغ إلى الوجود بفضل موجة االبتكارات التي هي عماد االقتصاد القائم 

ألن تلك التقنيات التمكينية الرئيسة لديها القدرة على تنمية  اعلى املعرفة. ونظرً 
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. وغاية الصناعة واألعمال، فإنها أصبحت من أولويات السياسة الصناعية األوروبية

االستراتيجية األوروبية الخاصة بالتقنيات التمكينية الرئيسة هو التعجيل من 

معدل االستفادة من التقنيات التمكينية الرئيسة في االتحاد األوروبي، والتوجه 

 عكس تيار التردي في التصنيع، ولتحفيز النمو واألعمال.

لضخامة تأثيرها  اظرً وللتقنيات التمكينية الرئيسة أهمية اقتصادية كبرى، ن

االقتصادي، فالسوق العاملية للتقنيات التمكينية الرئيسة يقدر بحوالي تريليون 

من صادرات  %23م؛ والصادرات من دول االتحاد األوروبي تبلغ حوالي 2015يورو في 

العالم من املنتجات القائمة على التقنيات التمكينية الرئيسة. كما أن التقنيات 

ئيسة لديها قدرة عالية على النمو وإيجاد فرص للوظائف والعمل؛ التمكينية الر 

م، فإن إمكانيات النمو الذي يعتمد على 2013ووفق تقرير التنافس األوروبي لعام 

في السنوات  اسنويً  %20-10التقنيات التمكينية الرئيسية من املرجح أن يصل إلى 

ألسواق الفرعية. هذه األسواق التالية. بل إن النمو قد يكون أكبر من ذلك في بعض ا

الضخمة تعضد وجود عمالة كبيرة في االتحاد األوروبي. ومن املرجح أن األعمال 

الصغيرة واملتوسطة هي التي ستحقق غالبية فرص العمل في التقنيات التمكينية 

 الرئيسة. 

ومن املتوقع أن الدول واألقاليم التي ستستغل التقنيات التمكينية الرئيسة 

قدر ممكن هي التي ستكون رائدة في االقتصاديات املتقدمة واملستدامة.  بأكبر

وإطالق التقنيات التمكينية الرئيسة سيساهم في تحقيق أهداف إعادة النهضة 

الصناعية، مع مراعاة الحد من الطلب على الطاقة وتغييرات املناخ في نفس الوقت، 

البيئة واملوارد الطبيعية، بينما يقوي مما يؤدي إلى املواءمة بين اإلنتاج والحفاظ على 

 من التأثير على مواصلة النمو وإتاحة فرص العمل.
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 إيطاليا لومبارديا؛
 
ً
، وتعتبر مدينة اتعتبر لومبارديا أكثر مقاطعات إيطاليا ديناميكية ونشاط

وطبيعة خالبة ونظرة  اميالنو )في مقاطعة لومبارديا( قلب إيطاليا النابض تجاريً 

 بلية واعدة.مستق

مليون نسمة،  9.9م حوالي 2014بلغ تعداد سكان لومبارديا في  اإحصائيً 

بالسكان. واإلنتاج املحلي اإلجمالي للفرد في  ازدحاماحيث هي أكثر مقاطعات أوروبا 

يورو، وهو خامس كبرى معدالت مقاطعات في أوروبا.  33,835.7م يقارب 2014

في إيطاليا  اواحدة من أكثر النظم تقدًم  اليً ونظم اإلنتاج في لومبارديا تعتبر حا

ألف شركة نشطة  813م، كان هناك في لومبارديا حوالي 2015وأوروبا؛ ففي بداية 

شركات صغيرة  %99ألف على مستوى إيطاليا(؛ منها ما يزيد عن  5,150)مقابل 

 ومبتدئة. 

يتخصص  أما نظام لومبارديا القائم على املعرفة فهو في غاية التعقيد، حيث

؛ افي نطاق من املجاالت، ويتضمن مهارات ومجموعات بحوث ترقى في املرتبة عامليً 

مؤسسة أكاديمية، والعديد من مراكز البحوث العامة والخاصة  14حيث يوجد 

كيانا يوفر خدمات  36التي تأتي على قمة املؤسسات واملراكز العاملية. كما أن هناك 

شركة  200تضان التي تعمل مع ما يزيد عن حتعجيل نمو مؤسسات األعمال واال 

 ناشئة.

والتخصص الذكي عالمة البتكار أساس في األسلوب الذي يتبعه اإلقليم في 

السياسة الصناعية، حيث يؤكد ويشدد على مبدأ أن األولويات لم تعد مرتبطة 

بالرؤية التقليدية لقطاعات الصناعة، ولكنه قائم على منطق انتقائي مع مقاييس 
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ز على تقنيات معينة لدعم مجاالت قطاعية محددة أو أسواق ذات قيمة ترك

 مضافة عالية.

37European Regional Tإن شروط الصندوق األوروبي لدعم تنمية األقاليم )

T37Development Fundإ( املعروف ب( رديإفERDF املبنية على بيانات استشراف )

 
ً

ة للومبارديا لتضع طرائق جديدة من نتائج الواقع، أتاحت الفرص املستقبل بدال

للتنمية اإلقليمية على محك االختبار. إن شراكة املواطنين في عملية اتخاذ القرارات 

  اتحسنً  ابالنسبة لالبتكار واملنافسة سجلت أيضً 
ً

. ومن بين مساهمات املواطنين هائال

في عملية رفع مستوى الوعي باالبتكارات: استكشاف حدود املعرفة الجديدة، 

والتفكير خارج املنهجية املوضوعة، وتحسين املوجود أم إيجاد غير املوجود، 

 واملعيشة األفضل.

 الرؤية
إن الخصائص التي تشكل استراتيجية اإلقليم قائمة على كلمات الشاعر 

( "إن غاية Exupéry-Antoine de Saintإكسيوبيري )-الفرنس ي أنطوان دي سانت

ولكي يزداد مستوى التنافس الحميد، بدأ اإلقليم بال خطة ما هي إال مجرد رغبة". 

 
ً

، تركز جل انتباهها اسياسي   امن أن يكون كيانً  النظر إلى نفسه على أنه شركة، بدال

من وجهة التأثير االجتماعي، والتي  اعلى السوق باملقام األول، والقطاعات األكثر ربًح 

 االنبعاثال الحديثة لها إمكانية تقنية وابتكارية قوية، والصناعات واألعم

)استراتيجية التخصص الذكي في إقليم لومبارديا(. هذه الرؤية أصبحت رائدة 

االختيارات السياسية الجديدة لتستهدف توقعات التطور البنياني القتصاديات 

 اإلقليم.
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 .تطور األعمال الصاعدة. 23شكل 

 الموارد
ن صناعات تقليدية وصناعات ناضجة إلى صناعات للتعجيل من التحول م

 وأعمال صاعدة، اختار إقليم لومبارديا نوعين من السبل:

دعم مباشر ألصحاب املصالح في لومبارديا )الشركات وكيانات البحوث(  .1

 من خالل طلب اقتراحات بمشاريع لتسهيل التطور في سلسلة القيمة.

ء بيئات يمكن لألعمال أن تطوير تقنيات ومبادرات إقليمية تتضمن بنا .2

 تنتعش فيه وتتطور إلى أعمال صاعدة.

  الخبرة:
 م: برنامج مبادرة التجمع.2013في -

 م: برنامج تعاون البحوث والتطوير.2015في -
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اإلعالن عن طلب مقترحات بمشاريع تدعم ابتكار عمليات ومنتجات 

 ت األعمال(.ومنظمات واالستفادة من النتائج )مشاركة منظمات البحوث وشركا

وتم تغطية تنفيذ السبيلين باملوارد اإلقليمية من خالل شركة تمويل خاصة 

(، والصندوق األوروبي لدعم .Finlombarda Ltdباإلقليم هي فنلومباردا املحدودة )

 تنمية األقاليم. 

 المشاركون 
كل ممثلي االبتكار في النظام البيئي قاموا بتعريف الطرائق التقنية، من خالل 

علوم الحياة؛ وتقنية  :نظمات تجمع )تسعة تجمعات تقنية قائمة في لومبارديام

املجتمعات الذكية؛ وتقنية البيئة الحية؛ والطيران والفضاء؛ والزراعة والطعام؛ 

والكيمياء الخضراء؛ والطاقة، التقنية النظيفة واملباني املستدامة؛ واملصانع 

الذكية؛ والحركة( إلى جانب مجموعات قطاعية محددة. واستخدمت االستشارات 

 واكتشاف حاجات املجتمع الحقيقية. انين صوتً العامة لتعطي للمواط

م: "في عالم مثالي، املواطنون هم الذين يقررون كيفية إنفاق املال 2015خبرة 

يورو، وسئل أعضاء املجتمع عن أية منظمة في  100العام: فإذا كان لدي لومبارديا 

تى ينعموا املستقبل أو أي نوع من الخدمات واملنتجات يفضلون إنفاق املبلغ عليها ح

 بتحسن كبير في جودة الحياة".

 والرقمية العينية المواقع
إن إنشاء بيئة تمكن األعمال، ملساعدتها في النمو والتطور من أعمال تقليدية 

في إدارة املعرفة يتضمن أماكن مفتوحة لالبتكار.  اإلى أعمال صاعدة يقتض ي أسلوبً 

ومكان عيني )قاعة فاخرة( ولهذا أنشئت منصة مفتوحة لالبتكار، وموقع رقمي 

( حتى يمكن Lombardia Technology Clusterلتجمع لومبارديا للتقنية )
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للتحديات االستراتيجية املتعلقة بالنمو واملنافسة في اإلقليم.  افوًر  االستجابة

املنصة التعاونية املفتوحة لالبتكار خاصة بالشركاء املهتمين باالبتكار والبحوث 

م، أما القاعة الفاخرة في التجمع الخاصة باملمثلين العاملين في واألعمال والتعلي

التجمعات فهي آلية ناعمة للحوكمة توظف في التحاور، حيث توفر بيئة يمكن بناء 

عالقات فيها بين عامة الناس )السلطة اإلقليمية والجامعات( والخاصة من أقطاب 

يلة فعالة في القطاعات االقتصاد. ولقد ثبت أن ممارسات االبتكار املفتوح وس

 الصناعية، وبالتالي فإنها تتماش ى مع غايات حكومة اإلقليم.

م: إن املنصة كانت واحدة من آليات التنفيذ التي وظفت بواسطة 2013خبرة 

مجتمعات البحوث واالبتكار للتخصص الذكي اإلقليمية. والغرفة الفاخرة لتجمع 

دات مختلفة: مساهمات في بناء سياسات بأجن الومبارديا للتقنية تم تنظيمها شهريً 

إقليمية مفصلة تفصيال، ونظرة بعيدة للتقنية، وخطط طريق، وشبكات دولية، 

ومشاريع تعاونية موجهة إلى حاجات اجتماعية، ودرجة أداء كل تجمع )عرض تجمع 

 لومبارديا للتقنية(. 

 سياسة نموذج
شركة بالنسبة للعائد، إن تحقيق الرؤية بدأ بقفزة ثقافية: نموذج اإلقليم ك

ورأس املال البشري العائد االجتماعي على االستثمار. املرحلة صفر كانت مخصصة 

ملراجعة نظام الحوكمة. بينما املرحلتان األولى والثانية تضمنت وضع عملية 

ريادة األعمال وتبني طريقة من األعلى إلى األسفل )تحليل البيانات  اكتشاف

لصناعات الصاعدة في لومبارديا( وطريقة من األسفل إلى اإلقليمية واالعتراف با

األعلى )استشارة الناس والشراكة في مجاالت االستراتيجية واملوضوعات التقنية(. 

من السياسات املختلطة بناًء على أولويات  اأما املرحلة األخيرة فتضمنت مزيًج 

 ومجاالت موضوعية. 
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ومتماسك؛ تم تكوين وراء نظام حوكمة جديد  ام: سعيً 2014خبرة 

مجموعات عمل تشمل وحدة بصيرة التخصص، ومجموعة عمل إقليمية عبر 

اإلدارات، ووحدة تعلم السياسة، ومجموعة عمل التناغم بين الدعم العام 

 والخاص، ووحدة النظر إلى الداخل والخارج،... الخ.

  التعاون  نموذج
ح ملساعدة مع وجود نظام حوكمة جديد؛ وهذا في حد ذاته تحدي طمو 

للتعاون.  اغنيً  انموذًج  اأصحاب املصالح على اكتشاف أسواق جديدة، ويتطلب أيضً 

والشراكة في االستراتيجية  –وقد وضع نموذج التعاون على أساس التنسيق الرأس ي 

على مستوى الدولة؛ على سبيل املثال: وزارة التعليم، والجامعة والبحوث ووزارة 

با، على سبيل املثال: مع اإلدارة العامة للسياسة االقتصاد؛ وعلى مستوى أورو 

اإلقليمية، واملنصة االستراتيجية للتخصص الذكي، واإلدارة العامة للنمو؛ وعلى 

مستوى اإلقليم: التنسيق األفقي بين مختلف اإلدارات العامة اإلقليمية مع السلطة 

الجتماعي، ووفد اإلدارية لصندوق األوروبي لدعم تنمية األقاليم وصندوق الدعم ا

 اإلقليم إلى بروكسل،... الخ.

م: وضع نظام داخلي ألولويات الكفاءات داخل اإلقليم يعني 2013خبرة 

التعرف على مواضيع التقنية، وبهذا تم وضع برامج عمل للبحوث واالبتكار، تتضمن 

ات استعدادات التقنية لكل موضوع ومجال التخصص، يمواضيع تقنية ومستو 

التشاور مع العامة، ومن خالل مجموعات عمل مكونة من  وذلك من خالل

مجموعات عمل حكومية وتجمعات وخبراء، وكذلك من ممثلين لشركات كبرى 

ومتوسطة الحجم، وكيانات لومباردية مشاركة في املنصة االستراتيجية للتقنية 

 األوروبية.
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 الشراكة نموذج
م لومبارديا من خالل تم تزويد نموذج التنسيق الطولي بدعم جاري من إقلي

 عدة شبكات وطنية ودولية. 

إن تصميم وتنفيذ مراحل البحوث واالبتكار الستراتيجية التخصص الذكي 

شاركت وتواصل املشاركة مع نظيراتها من السلطات األوروبية. وواحدة من قنوات 

الشراكة هي الحوار مع منصة مركز البحوث املشتركة للتخصص الذكي وفق أنماط 

 ة وتنفيذ وحدة النظر إلى الداخل والخارج. مقترح

م: مبادرة الطليعية للنمو الحديث من خالل التخصص 2013/2015خبرة 

الذكي مثال جيد لنموذج الشراكة بين حكومة اإلقليم، ومواطني اإلقليم ونظرائهم 

األوروبيين. كما نظمت لومبارديا ورشة عمل للنظراء األوروبيين عن الصناعات 

 الصاعدة.

 ابتكار آليات
آليات االبتكار هي عناصر رئيسة لألسلوب الجديد الذي يتبعه إقليم 

 لومبارديا لتناول قضايا البحث واالبتكار.

وقد قامت املفوضية األوروبية بتكريم لومبارديا كرائد في وضع مشروع 

 مبتكر للخطوات التي تسبق املشتريات العامة.

لخطوات التي تسبق املشتريات م: أول مشروع تجريبي ل2012/2015خبرة 

العامة تم تنفيذه في مجال الرعاية الصحية بخصوص األجهزة األتوماتيكية لألسرة 

يورو( للشركات  25,000املتحركة ونقل املصابين. وتصدر لومبارديا قسائم )

املتوسطة والصغيرة التي يتم تقييمها ولم تحصل على تمويل؛ كما أجازت ختم 

م للشركات املتوسطة والصغيرة 2020األولى آللية هوريزون  التميز وفق املرحلة
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(Horizon 2020 SME Instrument واآللية مخصصة لدعم االبتكارات في تلك ،)

 الشركات.

 والتأثير النتيجة
التأثير الرئيس هو القفزة الثقافية في املجتمع الخاصة باالبتكار وعملية 

قليمية، وتوليد تضافر بين املوارد اتخاذ القرارات، وتحريك مختلف البنيات اإل

ستجابة الحتياجات محلية. والناتج هو مسالك تقنية، وتحليل بيانات شركات ا

 سريعة النمو في لومبارديا والخليط املبتكر للسياسة.

 اجاتستنتاال
في منظومة معقدة ومتقدمة صناعية مثل إقليم لومبارديا، يصبح وضع رؤية 

في غاية الضرورة، خاصة عندما  اياسة جديدة أمرً استراتيجية واستخدام طرق س

تكون هناك حاجة لإلشارة إلى فرص سوق جديدة ولبناء مزايا تنافسية. وبهذا فإن 

بوسع لومبارديا أن تكون مرجعية يحتذى بها في أوروبا. حيث يمكن النظر إلى سائر 

عبر األقاليم. أوروبا على أنها سلسلة مترابطة من املنصات التي تحفز إقامة أنشطة 

وأنشطة التعلم من النظراء وتوفير مساعدات الخبراء أمور مهمة تساعد لومبارديا 

 لترفع من مكانتها اإلقليمية.

 )ألمانيا( فرتمبرج - بادن
-Badenفرتمبرج )-هناك العديد من تجمعات التقنية في بادن

Württemberg ل املعلومات لتلك التجمعات يوفر ك ا( بأملانيا، حتى أن هناك أطلًس

املهمة عن التجمعات اإلقليمية وما يتصل بها من مبادرات لتجمعات قائمة على 

بوجود عدد كبير من التجمعات الصناعية في اإلقليم. كما يغطي  ااالبتكار؛ علًم 

األطلس البحوث والتطوير ونقل التقنية في مؤسسات املناطق املختلفة من اإلقليم؛ 
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وكاالت الحكومة في اإلقليم. كما أن األطلس يكمل بنك إلى جانب شبكات االبتكار و 

البيانات للتجمعات على الويب، والتي تحتوي تفصيالت أوسع عن مبادارات التجمع 

 املختلفة.

فرتمبرج تغيرات كبيرة في االقتصاديات واملجتمع والشركات -واجهت بادن

بينما تتقدم  والعاملين فيها؛ حيث إن دورات االبتكار أصبحت أقصر عن ذي قبل

خطوات تطور التقنية بسرعة متزايدة، والتقنيات الرقمية الجديدة تتفاعل مع 

عمليات اإلنتاج في الشركات فتغيرهم بصورة كبيرة. والصناعات مرتبطة، بمعني أن 

التفاعل بين اإلنتاج الصناعي وآخر ما وصلت إليه تقنية املعلومات واالتصاالت 

)ي الشركات متوسطة الحجم والتغيرات في بيئة العمل، خاصة فامركزيً  ايلعب دوًر 
33F

1) .

لكن التطورات الصناعية لم تكن هي الوحيدة التي يجب على الصناعة واألعمال 

حاجة ملواجهة التساؤالت البيئية. فلقد برزت  امواجهتها، بل كان هناك أيضً 

تدويل املواد ، إلى جانب متطلبات أكثر صرامة إلعادة امواصفات بيئية أكثر تشددً 

الخام املستخدمة، كل تلك االعتبارات لزم على الشركات أخذها في االعتبار للحفاظ 

 على البيئة لهذا الجيل واألجيال القادمة.

الشركات في حاجة إلى شركاء ملواجهة التحديات التقنية والبيئية 

ت وشبكاتها واالجتماعية، ولحل القضايا املتعلقة بها. ومن املمكن ملبادرات التجمعا

إيجاد أولئك الشركاء، والقيام بمشاريع تعاونية. فهي تتيح الفرصة للتبادل الكامل 

والسريع للمعلومات على صعيد اإلقليم. هذا إلى جانب القدرة على بناء شراكات 

وعالقات عبر الحدود لتفتح الباب ملؤسسات املقاطعة للشراكة في التطورات 

  والتوجهات في السوق الدولية. 

                                              
(1)  Hoffmeister-Kraut, Dr. Nicole (2016). Regional Cluster Atlas; Baden-

Württemberg: Overview of cluster-related networks and initiatives. Minister 

of Economic Affairs, Labour and Housing of the State of Baden-

Württemberg. 
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مبادرة تجمعات، عادة ما تمتد أنشطتها  118ويتضمن أطلس التجمعات 

خارج حدود صناعاتها أو إقليمها؛ وهو يظهر مدى اتساع رقعة التجمعات ومرونتها، 

ثني عشر منطقة للتخطيط. ويعطي افرتمبرج إلى  -وقد قسم تجمع إقليم بادن 

في ذلك املبادرات،  األطلس تفاصيل كل من التجمعات اإلقليمية على حدة، بما

ونظرة شاملة للجامعات ومؤسسات البحوث، ونقل التقنية املرتبطة بالتجمع. 

على سبيل املثال: في السيارات والتقنية  امتخصصً  ارئيسيً  اتجمعً  18وهناك قرابة 

الحيوية والصناعات االبتكارية، وتقنية املعلومات واالتصاالت، وتقنية البيئة، 

بعض مبادرات التجمعات قد تسري على أكثر من تجمع؛ والصناعات الصحية. و 

 وخاصة تقنية األسطح وتقنية التعليب، والحركة الكهربائية.

فرتمبرج التي هي جزءا رئيس من سياسته لالبتكار،  -وسياسة تجمع بادن

تعم األعمال  اموضوعً  مجاال 18وسياسة األعمال الصغيرة واملتوسطة تركز على 

 املختلفة وتشكل أهدا
ً
مستقبلية مضمونة، مثل الحركة املستدامة، وتقنية  اف

البيئة، وكفاءة املوارد، والصحة والرعاية، وتقنية املعلومات في املنتجات 

والخدمات، وهذه السياسة مندمجة في بنية اإلقليم السياسية. وهدف تلك 

ال السياسة هو تحسين قوة ابتكار الشركات في اإلقليم، وبهذا تزداد تنافسية أعم

 فرتمبرج وترقى بمركزها في السوق العاملية.  -بادن

ومن خالل العمل العام داخل مبادرات التجمع، تتقوي العالقات بين 

أصحاب املصالح في املنطقة. وهذا يؤدي إلى أنشطة ومشاريع عامة بين شركات 

مختلفة ومؤسسات بحوث. باإلضافة إلى ذلك، فإن هذا ُيمكن ملشاريع تعاونية 

عبر حدود اإلقليم أو الصناعات، تؤدي إلى زيادة في قوة االبتكار والتنافس جديدة 

الدولي للشركات، خاصة بين الشركات الصغيرة واملتوسطة. وبهذا فإن سياسة 

تكوين وتطوير التجمعات، ومبادرات التجمعات وشبكات  االتجمع تدعم تلقائي  

التعاون عبر الصناعات وعبر  تغطي اإلقليم بأسره. والتركيز الخاص هو على مشاريع

التقنية، وكذلك األنشطة التي تساعد على التغلغل الدولي. ومن الغايات املعلنة 
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فرتمبرج هو الرقي املنهي ببنية إدارة التجمع، واملساهمة في  -لسياسة تجمع بادن 

 تحسين جودة إدارة التجمع.

التجمع القائمة تباع أسلوب البداية من األسفل إلى األعلى، فإن سياسة اوب

على الحوار تستخدم معايير وآليات مختلفة. ما أكد على نجاح تلك السياسة هو 

فرتمبرج حصل على جوائز تنافسية -حقيقة أن العديد من مبادرات تجمع بادن 

إقليمية وعلى مستوى الدولة. ودعم مبادرات التجمع والشبكات في اإلقليم يمكن 

 ما: تقسيمه إلى مجالين من األنشطة ه

، هناك آليات استخدمت لدعم وتوجيه تكوين وتطوير التجمع أوال •

والشبكة. وهذه تشمل املعلومات والتواصل وحوارات التجمع إلى جانب 

 (.24دعم تميز التجمع )شكل 

ثانيا، هناك برامج تمويل ملبادرات وشبكات تجمع لتوفير املساعدات املالية  •

 بكاتها.ملشاريع وأنشطة فرق إدارة التجمعات وش

 
 .مضمون تغير املتطلبات فرتمبرج في -آليات سياسة التجمع في بادن . 24شكل 

 التجمع وحوار التجمعات فهم
فرتمبرج قائمة على الحوار مع أصحاب املصالح في -سياسة تجمع بادن 

هذا اتبعت اإلقليم، باإلضافة إلى مبادرات التجمع وشبكات اإلقليم ككل. ول
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السياسة من البداية العمل من أسفل إلى أعلى، بمعني أن األهداف واملعايير التي 

تدعم البرامج ال تعرفها السياسة والسلطات العامة )أعلى إلى أسفل( بل إن الذي 

يحددها هو الحاجات والتحديات في املناطق والشركات العاملة فيها. وهذه املبادئ 

ع التي تأخذ بعين االعتبار البيئات، خاصة، واألحوال تجري على مبادرات التجم

 املحلية عندما تحدد مجاالت االهتمام، وكذلك تجري على سياسة التجمع ذاتها.

وبناًء على ذلك، فإن آليات سياسة التجمع تناقش هي األخرى وتوضع 

بمشاركة أصحاب املصالح في التجمع من مختلف املناطق. واملبدأ الرئيس ينعكس 

 طابع "حوار التجمع" وهو شعار معايير سياسة التجمع في اإلقليم.في 

 التجمع بيانات قاعدة – التجمع أطلس – التجمع على التعرف
فرتمبرج هو واحد من األقاليم القليلة في أوروبا التي وضعت  -بادن إقليم 

قائمة تفصيلية لكل التجمعات، ومبادرات التجمعات، وشبكات اإلقليم، بما في 

أو إصدار أطلس بادن  /وراء الشفافية. وكان الهدف من ابيانات التكوين سعيً  ذلك

فرتمبرج؛ —فرتمبرج هو توضيح الشكل العام للصورة الطبيعية للتجمع في بادن -

وخالل وضع األطلس تم تعريف تعبير تجمع، ومبادرة تجمع، وشبكة املقاطعة 

 التعبيرات واستخدامها. الكاملة على أسس علمية. وقد ساعد ذلك على فهم تلك

 الجودة وطابع فرتمبرج - بادن تجمع تميز
فرتمبرج لم يكن كافيا إقامة بنيات  -حتى تستديم مبادرات التجمع في بادن 

إدارية للتجمع، بل إن من الضروري تحسينها باستمرار وإضفاء املهنية عليها. واإلدارة 

ة وكفاءة تطور التجمع. وكلما كان املتميزة لتجمع تكتسب املزيد من األهمية الستدام

كلما كانت مساهمات أصحاب املصالح أسرع وأكثر كفاءة،  اأداء إدارة التجمع مهني  

 وكلما تحققت االبتكارات في مبادرات التجمع. 
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فرتمبرج كان قيام  -ومن الخطوات املهمة تجاه مهنية إدارة التجمع في بادن 

مة التجارية التي يحميها طابع الجودة "تميز وزارة املالية واالقتصاد بإدخال العال 

 Europeanالتجمع". وطابع الجودة يتصل بمعايير الجودة للطابع الذهبي األوروبي )

Gold Label( الخاص بمبادرة تميز التجمع األوروبي )European Cluster 

Excellence Initiative الذي تدعمه املفوضية األوروبية. ومعايير الجودة تم )

بنيها وتطويرها لتتماش ي مع املتطلبات الخاصة ملبادرات التجمع وشبكات اإلقليم ت

فرتمبرج، بالنسبة للنشاط الدولي والتمويل املستدام. ولقد تم إيجاد آلية  -في بادن 

فرتمبرج، بناًء على طابع  -مستقلة وتطوعية للتأكيد على تميز إداري التجمع في بادن 

، الذي تمنحه وزارة املالية واالقتصاد لفترة محدودة فرتمبرج -تميز تجمع بادن 

بسنتين بناء على توصية من لجنة مستقلة. وخالل عملية إعادة التأهيل بعد 

تنفيذ وصايا اللجنة.  االسنتين ال تؤخذ معايير الجودة وحدها في الحسبان، بل أيًض 

م حيث إنه وطابع الجودة يساعد في تحسين أداء مبادرات التجمع وشبكات اإلقلي

باإلضافة للتقييم فإنه يحدد القدرة على التحسين ومعايير خاصة بالتنفيذ. وهذا 

يؤدي إلى حوافز لفريق التجمع والشبكة في العمل على إيجاد مرجعية للجودة، 

وملراجعة أنشطتهم وأدائهم اإلداري، الخ. كما أنها آلية قيمة في إيجاد شركاء جدد في 

 التجمع.

  فرتمبرج - بادن تجمع وكالة التجمع: تكوين
فرتمبرج.  -بادن عبر السنوات املاضية، تم تكوين عدد من مبادرات التجمع في 

وبالنسبة لسياسة التجمع، فإنه من املهم مواصلة دعم ومساعدة تكوين مبادرات 

ألصحاب املصالح أولئك فرصة  االتجمع والشبكات في اإلقليم. واملبادرات تتيح أيضً 

مواقفهم في ذلك املوقف، حيث تلتقي الصناعة والبحوث والسياسة. للحفاظ على 

ومبادرات التجمع وشبكات املقاطعة يمكن لها أن تساهم باملزيد في املستقبل 

لتحقيق غايات اقتصادية سياسية؛ على سبيل املثال دخول الصناعات الصغيرة 
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، وبدء االبتكارات واملتوسطة املجال الدولي، ونقل التقنية من البحوث إلى الصناعة

 عبر األقاليم وعبر الصناعات.

فرتمبرج للتجمع  -ولدعم مبادرات التجمع في تطويرها، تم تأسيس وكالة بادن 

بتمويل من الصندوق األوروبي لتطوير األقاليم، ولتوفير الخدمات ملبادرات التجمع 

 وشبكات اإلقليم، وملساعدة سياسة التجمع. 

  األلب – الرون  إقليم
( بفرنسا يعتبر ثاني أهم االقتصاديات Rhône-Alpesاأللب ) –يم الرون إقل

الديناميكية في فرنسا، واملنطقة السادسة املتميزة اقتصاديا في أوروبا؛ واقتصاديات 

قائمة على ثالث مدن رئيسة ليون وجرنوبل وسانت إتيان. ويعتمد اإلقليم  اإلقليم

جبلية، وزراعة الفواكه في سهل الرون. كما على صناعة النبيذ، والجبن في املناطق ال

أن اإلقليم يتميز بالعديد من الشركات التي تعمل في الصناعات الزراعية، والتي 

تعتمد بصورة كبيرة على مراكز البحوث والتطوير، مثل مركز أليمنتك 

(Alimentecفي برج )-إن-( 5برسTBourg-en-Bresse5T ويتميز اإلقليم كذلك بإنتاج .)

محطة كهربائية تولد الكهرباء عن طريق السدود  21الطاقة، حيث يوجد أكثر من 

املائية. وأربع محطات نووية، ومحطات توليد الكهرباء بالرياح في وادي الرون. 

من  %18ا للكهرباء في فرنسا، حيث يولد قرابة واإلقليم يعتبر أكبر املناطق إنتاج

 الطاقة الكهربائية في فرنسا.

أما التجمعات العلمية والتقنية فتتركز في جرنوبل، التي تعتبر ثاني مراكز 

 البحوث في فرنسا بعد باريس، ومن أبرز مراكز البحوث الدولية في العالم، ومنها: 

 5TEuropeanروترون الذري )املؤســـــــــــــســـــــــــــة األوروبية اإلشـــــــــــــعاعية ملعجل الســـــــــــــنك .1

Synchrotron Radiation Facility 5T( وباختصار )ESRF .) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bourg-en-Bresse
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Synchrotron_Radiation_Facility
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Synchrotron_Radiation_Facility
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ضـــمن منشـــآت مضـــلع (، 5TInstiut Laue- Langevin 5Tلنجفين )-مؤســـســـة الو .2

5TPolygone Scientifiqueالعلوم ) 5T التي أنشــــــــــــئــــــت لتكريم عــــــاملي الفيزيــــــاء )

5TMax von Laueماكس فون الو ) 5T( وبول لنجفين )5TPaul Langevin5T .) 

 5TEuropean Molecular Biologyاملـــــعـــــمـــــــل األوروبـــــي لـــــألحـــــيـــــــاء الـــــجـــــزيـــــئـــــيـــــــة ) .3

Laboratory 5T .) 

ـــــة ) .4 ـــريــ ــــمـــــتــ ــــيـ ـــلـ ـــــك املــ ـــلــ ـــم الـــــفــ ـــلــ ـــــة عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ ــ  5TInstitut de radioastronomieمـــــؤســ

millimétrique 5T وهي مرفق رئيس للبحوث التــــابعــــة لوكــــالــــة الطــــاقــــة الــــذريــــة ،)

(5TCommissariat à l'Énergie Atomique 5T.الفرنسية ) 

ـــــة ) .5 ـــلـــــمـــــيــ ـــعــ ـــلـــــبـــــحـــــوث الــ  5TNational Centre for Scientificاملـــــركـــــز الـــــقـــــومـــــي لــ

Research 5Tفرنس ي.( ال 

T5The LaboratoireT 5املعمــــــل القومي للمجــــــاالت املغنــــــاطســــــــــــيــــــة العــــــاليــــــة ) .6

T5National de Champs Magnétiques IntensesT5 التــابع للمركز القومي )

 للبحوث العلمية.

5TXerox Researchالفرع األوروبي لبحوث شركة زيروكس ) .7 5T). 

5TLaboratoireمعمــل إلكترونيــات التقنيــة واملعلومــات ) .8 5T 5Td'électronique des 

technologies de l'information 5T( أو )5TCEA-Leti5T ـــية ــ ــ ــ ــ ( التابع للوكالة الفرنســ

 5TCommissariat à l’Energie Atomique et auxللطاقة النووية والبديلة )

Energies Alternative 5T.) 

5TClinatecليناتك )ك .9 5T.معمل بحوث الطب الحيوي ) 

5TMinatecمركز بحوث التقنية املجهرية وتقنية النانو ميناتك ) .10 5T.) 

لتقنية، تجمع تقنية النسيج في سانت إتيان، والتي تتخصص ومن تجمعات ا

 في أنشطة األنسجة الطبية.

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Molecular_Biology_Laboratory
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Molecular_Biology_Laboratory
https://en.wikipedia.org/wiki/Institut_de_radioastronomie_millim%C3%A9trique
https://en.wikipedia.org/wiki/Institut_de_radioastronomie_millim%C3%A9trique
https://en.wikipedia.org/wiki/Commissariat_%C3%A0_l%27%C3%A9nergie_atomique
https://en.wikipedia.org/wiki/French_National_Centre_for_Scientific_Research
https://en.wikipedia.org/wiki/French_National_Centre_for_Scientific_Research
https://en.wikipedia.org/wiki/Xerox
https://en.wikipedia.org/wiki/Clinatec
https://en.wikipedia.org/wiki/Minatec
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 كتالونيا
في تكوين التجمعات قبل الكثير من  اإلسبانيةلقد بدأت مقاطعة كتالونيا 

أجزاء أوروبا، وتعتبر واحدة من القيادات العاملية في هذا املجال؛ وما زالت واحدة 

اليب جديدة في التجمع التقني والعلمي؛ على سبيل املثال من املناطق التي تبتكر أس

)الدولي لالنطالقاستخدام التجمعات كمنصة 
34F

. كما أن عملية التعاون عبر (1

التجمعات بدأت في كتالونيا قبل أن تحظي بقبول عام على مستوى أوروبا؛ حيث 

ارك فيها يقوم مجمع في منطقة باستكشاف التقنيات واألساليب التي يمكن أن يش

تجمع آخر بهدف فائدة التجمعين. كما أن هناك تفكير واسع النطاق في تطوير 

 اقتصاد قائم على التجمع يشع من مقاطعة كتالونيا.

لألنشطة في بعض القطاعات؛ حيث إنه يجمع  اساخنً  اوالتجمع يعتبر موقعً 

تي ال وال –بين جانبين: مجموعة من الصناعات أو األعمال املتصل بعضها ببعض 

واملركزة في منطقة جغرافية واحدة. وبهذا فإن التجمع  –تقتصر على قطاع واحد 

ليس شبكة عاملية، وهذا على جانب كبير من األهمية، فالخاصية املحلية مهمة 

للغاية، ألن األصول الثابتة املتعلقة بعملية التجمع تكمن في كثافة التعاون بين 

فضل درجة بين شركاء على مقربة بعضهم من الشركات التي يمكن أن تتحقق على أ

 .ابعض جغرافي  

والتجمعات تتكون بصورة طبيعية بالكامل، فهي تبرز ألن الشركات في تلك 

، وتنمو أسرع من الشركات في أماكن أخرى متفرقة. وبالنسبة االتجمعات أكثر نجاًح 

ة حول لقرارات االستثمار فإن الشركات تحاول استكشاف تلك املناطق الساخن

                                              
(1)  Ketels, Christian (2016). Interview: Christian Ketels: “Thanks to clusters, 

Catalonia is much more  attractive to foreign companies”. Catalonia in 

Business, Issue 23; 30 Sept. 

http://catalonia.com/en/newsletter_news/newsletter/issue23/cluster.jsp
http://catalonia.com/en/newsletter_news/newsletter/issue23/cluster.jsp
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العالم. حيث تريد الشركات أن تكون في مواقع للحصول على فوائد مكتملة لها 

 وملكانتها. وهذا في الواقع سبب التجمع.

والشركات اليوم يمكنها الوصول إلى موردين متخصصين من حول العالم؛ 

ولكن من بين هؤالء املوردين يمكن للشركة التعامل مع املوردين األقرب بكثافة 

خاصة املتواجدين في تجمعهم، في شئون االبتكار. على سبيل املثال، إذا أكبر، 

ملنتج بهدف تحويله إلى منتج تجاري، فإن وجودها في  ابدائيً  اأنتجت الشركة نموذًج 

التجمع يمكنها من التنفيذ بالصورة الصناعية املطلوبة، حيث تتوافر فرص 

عرفة التي تصاحب الناس في التعاون في التجمع، وبالطبيعي هناك امتدادات امل

بعد يوم، مما يرفع  اتحركاتهم. كل جزء يمكنه التعلم من اآلخر، ويحتد التنافس يوًم 

 من اإلمكانيات عندما تريد شركة أن ترفع من قيمتها بالقيام بابتكارات.

سباقة في الدفع إلى التميز في إدارة  اوسياسات تجمعات كتالونيا كانت دائًم 

وكتالونيا مرتبطة على املستوى الدولي في دفع تلك التطورات. مبادرة التجمع. 

وبإمكان كتالونيا أن تستفيد إلى حد أكبر من البنية التحتية املؤسساتية للتجمعات 

، ولجلب شركات أجنبية بصورة االستثمار األجنبي املباشربربط التجمعات بجذب 

ي الواقع أن كتالونيا أكثر تربطها بالشركات املحلية بهدف إضافة قيمة للمنطقة. وف

جاذبية للشركات األجنبية حيث إن بإمكان تلك الشركات االستفادة ببيئة شراكة 

 مباشرة بدال من مجرد االستثمار في موقع خصب. 

بناء شبكة من يتضمن  من ناحية الشكل االستثمار األجنبي املباشرو 

، مع اكلي   ةجديدشركة في الخارج، ويجوز للمستثمر إما إنشاء  الشركات التابعة

عن  االحصول على كيان أجنبي موجود مسبًق  أو ؛وتعيين موظفين جدد إنتاج جديد

من الناحية و  .عبر الحدودمع شركة أو االندماج  نقل امللكية أو االستحواذطريق 

االستثمار في جميع الفروع يشمل  االستثمار األجنبي املباشر األفقي، فاالستراتيجية

ملباشر هذا النوع من االستثمار األجنبي او مماثلة للشركة األم.  االتي تنتج سلعً 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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ل لتسهيل وصول املستثمرين إلى األسواق الخارجية أو للتغلب على بعض العوام

 القدرة التنافسيةالتي تؤثر على  وتكاليف النقل، كالحواجز الجمركيةالعائقة 

 .املوقع املستهدف في  مراحل اإلنتاجللصادرات، واملستثمرين يفضلون تكرار جميع 

في مختلف  االستثمار، فيشمل دياالستثمار األجنبي املباشر الرأس ي أو العمو أما 

 ،من خالل تنفيذ اإلنتاج في دول مختلفة ،منتجاتها وتسويقمراحل تصميم وإنتاج 

عوامل  الستفادة من الفروق في تكاليف اوذلك من أجل ، شركات تابعةوبواسطة 

 .بين البلدان اإلنتاج

تمثل مجمل الظروف واألوضاع ، فمحددات االستثمار األجنبي املباشرأما 

التي يمكن أن تؤثر  ،االقتصادية والسياسية واالجتماعية واملؤسساتية واإلجرائية

تأخذه شركة  ذياري في دولة معينة، أو القرار العلى فرص نجاح املشروع االستثم

تعتبر محددات االستثمار عناصر متداخلة  ،وبشكل عام .أو شخص ما باالستثمار

جديدة  اومعظمها عناصر متغيرة يخلق تفاعلها أوضاعً  ،تؤثر ببعضها البعض

 .ترجم آثارها كعناصر جاذبة أو طاردة لالستثمارتوتستطيع أن  ،بمعطيات مختلفة

يمكن تقسيم العوامل املحددة لالستثمار إلى محددات إدارية ومالية وفنية و 

سعر الفائدة والكفاية الحدية ، أمثلة العوامل املحددة لالستثمارومن  .وقانونية

والبنية  ،لرأس املال ودرجة املخاطرة واالستقرار االقتصادي والسياس ي والشفافية

 تأثيرموجودة في تجمعات كتالونيا. ورغم وكل هذه الحدود غير  .وغيرها،.التحتية

فيما يتعلق  ،الستثمار األجنبي املباشر على البلدان املصدرة والبلدان املضيفةا

على  افمن املتوقع أن يكون التأثير إيجابي   .بالعمالة والتبادالت التجارية والنمو

 كتالونيا وفقا لسياستها الخاصة بالتجمعات.

تجمع كانت قائمة على اجتذاب االستثمار األجنبي، وفي الواقع، أن سياسة ال

وإذا كانت الغاية هي اجتذاب االستثمار األجنبي، فمن الضروري التركيز على قيمة 

العرض، أي ما هو املعروض للبيع، وهذا مرتبط ببيئة األعمال، وكذلك بالشركات 

 املوجودة في التجمع.

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B2_%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
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عاتها، فإن هناك عالقة ترابط أما العالقة بين املنافسة في الدولة وقوة تجم

بينهما؛ حيث إن البيانات تدل على أن الدول القوية التنافسية عادة ما يكون فيها 

تجمعات ديناميكية أكثر. غير أن من الحقائق املهمة هو أن التجمعات كنقاط تركيز 

ألنشطة اقتصادية مترابطة في مكان محدد توجد في االقتصاديات في جميع مراحل 

ة االقتصادية؛ حيث إنها تتيح الفرصة للحصول على عائد أكبر. كما أن التنمي

التجمعات تساعد الحكومة على تحديد منافذ اإلنفاق، ووضع األولويات، وتخطيط 

املراحل، ولرفع املستوى للحصول على ناتج أفضل. فالتجمعات آلية للجميع، ولكن 

 قوتها تتناسب مع تنافسية املوقع.

 سبانيا(إ) الباسك مقاطعة
 تنافساتدولة الباسك تعزز شبكة مهمة من التجمعات غايتها تحسين 

األعمال من خالل التعاون ومساندة الوكاالت العامة والجامعات. وبصفة دور دولة 

الباسك كرائدة في تفعيل معايير بناء روابط بين بحوث ابتكارات التقنية وشركات 

يادة تنافسية األعمال. ومن بين الباسك؛ فإن دولة الباسك قد جعلت غايتها ز 

املبادرات لتحقيق هذه الغاية، مشاريع التجمع كنموذج عاملي رائد، والذي أصبحت 

 نتائجه الناجحة محل دراسات في جامعات كبري مثل هارفارد.

ونظام التجمعات بدأ في دولة الباسك بما يزيد عن عقدين؛ حيث تتكون من 

وكاالت وجامعات يشاركون في االهتمام حشد شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، و 

حيث إنهم  ابقطاع استراتيجي معين. وكل الشركاء في تجمع باسك يعملون تعاوني  

يؤمنون بأن التنافس ال يمكن أن يتحسن، وال املساعي للتدويل واالبتكار واالستدامة 

 يمكن أن تتحقق من خالل العزلة، باإلضافة إلى أن التجمعات هي شراكات قائمة

 على موقع جغرافي بعينه.
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من شبكة "مراصد القطاع االستراتيجي"، وهي فكرة  اوالتجمعات تتلقي دعًم 

قسم الصناعة واالبتكار والتجارة والسياحة في حكومة الباسك، للتعرف على 

حاجيات املعرفة لشركات الباسك، ولتسهيل التوصل إلى املعلومات االستراتيجية، 

مستقبلية، ودعم تجمعات ذات أولوية كعناصر رئيسة في وتقديم الرعاية أو آليات 

 نظم االبتكار.

وفي الوقت الحاضر، تتجمع شركات مقاطعة أو دولة الباسك بأسبانيا فيما 

 له ريادة عاملية؛ ومنها: اتجمعً  14شراكة قطاعات، إلى جانب  25يزيد على 

ع يجمع ست : هذا التجمتجمع اتحاد قطاع األجهزة املنزلية في دولة الباسك

شركات رائدة في األجهزة املنزلية، بما في ذلك شركات متخصصة في مكونات وقطع 

غيار األجهزة املنزلية، وبهذا فهي تضم القيمة الكاملة لسلسلة تلك الصناعة. ويعمل 

التجمع كعنصر تنسيق، ومكان للتفكير االستراتيجي، ويخدم كصوت يمثل األعضاء 

 لطات أو وكاالت التنمية االقتصادية.عند حاجتهم للتواصل مع الس

: أسس عام تجمع اتحاد قطاع صناعة أجزاء السيارات في دولة الباسك

م بهدف تحسين التنافسية بين صناعة السيارات في الباسك؛ وكان ضمن أول 1993

مجموعة من التجمعات التي نشأت في أوروبا. وبعد مرور عشرين سنة بلغ عدد 

دت صناعة السيارات في الباسك لتزيد من إنتاجها أربعة األعضاء مائة شركة، ساع

 سنة مضت. 15أضعاف ما كان عليه اإلنتاج منذ 

م 1995: تأسس االتحاد في تجمع اتحاد الصناعة البيئية في دولة الباسك

بهدف توريد منتجات وتقديم خدمات الستيفاء حاجات البيئة في دولة الباسك، وفي 

اسك للمنافسة الدولية. واليوم يبلغ عدد األعضاء نفس الوقت ليعد صناعات الب

ويغطون جميع احتياجات  –أعضاء شرف  15شركة خاصة إلى جانب  73، منهم 88

البيئة، كما يساهم التجمع في مجاالت أخرى قيمة، مثل البحوث والتطوير 

 واالبتكار.
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 :سباني ملصنعي أدوات املاكيناتإل االتحاد ا -تقنيات الصناعة املتقدمة 

سنة عمل هذا االتحاد بهمة خارقة ليوفر لصناعة أدوات  65خالل أكثر من 

املاكينات موارد التقنية والتصنيع، وبهذا فإن االتحاد أصبح في املرتبة الرابعة كأكبر 

اتحاد للتصنيع وفي املرتبة الثالثة كأكبر مصدر في االتحاد األوروبي. والتجمع يضم 

لألدوات وقطع الغيار واإلضافات. ويوفر شركة أدوات ماكينات ومصنع  138

التجمع خدمات في مجاالت متطورة وحديثة في تقنية التصنيع، والتسويق املحلي 

 والدولي، والتقنية والتسويق واملوارد البشرية.

: هذه هي منظمة الباسك التي تحشد أكبر عدد من األعضاء، تجمع املعرفة

ملنظمة إلى الترويج لالبتكار في إدارة من القطاع العام والقطاع الخاص، وتهدف ا

األعمال للتنافس املالئم وإليجاد ثروة وتقدم في دولة الباسك. وغالبية أعضاء 

التجمع ينتمون إلى دائرة األكاديمية، وقطاع الخدمات املتقدمة واالستشارات، 

تجمع ووكاالت الترويج العام والتنمية، وشركات اإلدارة املتقدمة. ولقد القى نجاح ال

 . اعاملي   ااهتماًم 

: يحشد التجمع شركات القوة الكهربائية الرائدة خالل اتحاد تجمع الطاقة

سلسلة القيمة للقطاع في دولة الباسك، والعاملين في العلوم والتقنية بالباسك، 

وسلطات الطاقة العامة. ويسعي االتحاد لتحسين التنافسية بين شركات الطاقة 

 لى مركز ريادي للطاقة األوروبية.وتحويل دولة الباسك إ

: هذا االتحاد يتبنى ويفعل التعاون في مجاالت متنوعة بين اتحاد تجمع الورق

لالستفادة من التناغم القائم، ولخلق منافع تنافسية في صناعة الورق  اعضوً  20

في الباسك. واملجاالت التي تعمل فيها هي: الطاقة، والتدريب، واإلدارة، واملوارد 

 شرية، والتدويل، والبيئة، والتقنية.الب

: حظي منتدي الباسك البحري على اعتراف حكومة منتدي الباسك البحري 

م، ومنذ ذلك الحين نمى إلى املمثل الرئيس لصناعة 1999الباسك بأنه تجمع سنة 
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سبانيا وما وراءها. ويتكون املنتدي من إالسفن في دولة الباسك، وكواحد من رواد 

ات ومنظمات، وغايته هي تمثيل شركات الباسك للسفن والدفاع شركات، وجمعي

عنها، وتجميع جهودها، والترويج لها، وتحسين تنافسيتها. ويوفر منتدي الباسك 

البحري خدمات في مختلف املجاالت االستراتيجية، مثل: التدويل، والتقنية، 

بشرية، واالتصاالت، واإلدارة املتميزة، والتمويل، والضرائب، والتدريب، واملوارد ال

 واملعلومات، والتمثيل بالنيابة.

م كجمعية 1983: تكونت في اتحاد تجمع تقنية املعلومات في دولة الباسك

: شركات مهتمة بتبني تطوير قطاع اعضوً  260 امهنية خاصة، وهي تضم حالي  

 اإللكترونيات واملعلومات واالتصاالت، وبهذا تعزز مجتمع املعلومات واملعرفة.

: أنش ئ في التسعينيات اتحاد تجمع املالحة الجوية والفضاء لدولة الباسك

ليمثل ويدعم صناعة الطيران في دولة الباسك، ولتحسين التنافسية على املدى 

القريب واملتوسط والبعيد، من خالل االبتكار والتعاون )بين شركات وأطراف ثالثة( 

 36في الوقت الحاضر يضم التجمع واالستجابة املنسقة للتحديات االستراتيجية. و

 من القطاع الخاص. اعضوً 

من القطاعين العام  132: يبلغ عدد األعضاء تجمع ميناء بلباو املوحد

والخاص، املشاركين بصفة مباشرة أو غير مباشرة في التخطيط والتنمية 

سين االقتصادية مليناء بلباو وروابطها باألرض. ومن بين غايات تجمع ميناء بلباو، تح

التنافس في الخدمات على أكبر أرصفة امليناء، في دولة الباسك من خالل تنسيق 

 العمل بين كل الوكالء املشاركين في مرور امليناء والعمل بمقترحات التحسين.

م، كتجمع منهي 2010: أنش ئ التجمع الحيوي سنة تجمع الباسك الحيوي 

وية الذي وضع غاية له، شركة باسكية من قطاع التقنية الحي 30خاص مكون من 

وهي التنسيق، والتمثيل، واإلدارة، والتبني، والدفاع عن مصالحه، وذلك بالتعاون 

مع وكاالت اإلدارة العامة ومنظمات أخرى في مجال العلوم الحيوية. كما أراد تجمع 
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باسك الحيوي تبني التنمية والنمو والتدويل بين األعضاء، وفي صناعة باسك للعلوم 

 عامة. الحيوية

الواقعة في دولة  ى : حشد التجمع الشركات الكبر املرئي-تجمع باسك الصوتي

الباسك التي تنتج وتبث محتويات ومنتجات وخدمات للقطاع الصوتي واملرئي. 

وأعضاء التجمع يغطون جل سلسلة قيمة الصوتي واملرئي، من إنتاج محتويات إلى 

الجديدة للتطبيق في األوساط التوزيع والبث، بما في ذلك استخدام التقنيات 

 التقليدية والرقمية.

: أعضاء هذا التجمع يريدون تزويد الناس تجمع الشحن واللوجيستيات

بخدمات شحن أفضل، وفي تحسن دائم، من خالل التعاون واالبتكار، وتحسين 

التنافس في املنطقة. كذلك اهتموا بأن يكونوا مركز لقاء لكل الوكالء والشركات 

في قطاع الشحن والنقل، وفي تعزيز التضافر وتشجيع االبتكار في بحوثهم العاملة 

 من أجل التنافسية واالستدامة.

 السيليكون  وادي
( كناية للجزء الجنوبي Silicon Valleyواحة السيليكون أو سيليكون فالي )

في شمال والية كاليفورنيا في الواليات املتحدة  فرانسسكومن منطقة خليج سان 

كية. والواحة تشير إلى واحة سانتا كالرا التي تضم مدينة سان هوزيه واملدن األمري

لتشمل النصف الجنوبي من شبه جزيرة سان  امتدتاملحيطة بها؛ غير أن املنطقة 

فرانسيسكو في محافظة سانت ماتيو واألجزاء الجنوبية من شرق الخليج في 

 محافظة أالميدا.  

ل إلى العدد الهائل من مبتكري رقائق أما كلمة سيليكون فتعود في األص

السيليكون ومصنعيها في املنطقة، التي أصبحت مأوي العديد من شركات التقنية 

مؤسسة أعمال من األلف األكثر  39الرفيعة، بما في ذلك املقرات الرئيسة لقرابة 
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ثراًء إلى جانب آالف من الشركات الناشئة. كما أن حجم استثمارات رأس املال 

مر في السيليكون فالي يبلغ حوالي ثلثه في الواليات املتحدة بأسرها، مما ساعد املغا

البتكارات التقنية الرفيعة والتطور  اناشئً  ابيئيً  اونظاًم  اعلى جعل الواحة مركزا رائًد 

العلمي. ولقد كان في هذا الوادي تصميم وإنتاج الشبكات املدمجة القائمة على 

والحاسوب الصغير، من بين التقنيات الرئيسة.  السيليكون واملعالج املجهري 

 م بلغ عدد العاملين في تقنية املعلومات قرابة ربع مليون فرد.2013وبحلول 

وبإنشاء املزيد من شركات التقنية الرفيعة عبر واحة سانتا كالرا وتجاه 

نتي شمال منطقة الخليج سان فرانسيسكو وأوكالند، صار اسم سيليكون فالي يمد

 الى كل شركات أعمال التقنية الرفيعة في املنطقة، والتعبير يستخدم حالي  يشير إ

  اعموًم 
ً
 اكمجاز للقطاع املالي للتقنية األمريكية الرفيعة؛ كما أن االسم أصبح مرادف

سماء مشابهة ألبحوث وشركات التقنية الرفيعة الرائدة، وبهذا فقد ألهم مواقع ب

 بنية مقارنة حول العالم. وكذلك حدائق بحوث ومراكز تقنية ذات

ومن الخصائص الفريدة املتوافرة في السيليكون فالي، والتي كانت موجودة 

 من زمن طويل، وتطورت وفق حاجات املجتمع:

 املناخ معتدل على مدار السنة. •

وجود عدة جامعات من بينها جامعة ستانفورد التي تعتبر جامعة بحوث  •

 من أوجه املعرفة. بمؤسساتها البحثية املتميزة في كثير

وجود العديد من فروع املؤسسات الحكومية العاملة في البحوث والتطوير  •

 واالكتشافات واملعامل القومية.

وجود العديد من أذرعة البحث والتطوير للشركات، وخاصة شركات  •

 الكهرباء وشركات بحوث املياه.

 تعددة.نشاط الجمعيات واملؤسسات الثقافية واالجتماعية والفكرية امل •
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حتى أن املدن تبدو كأنها أحياًء صغيرة في مدينة  اترابط املدن جغرافيً  •

 ضخمة ال يفصلها أية حدود.

مختلفة وأصول  أشياءاملجتمع القائم عبارة عن بوتقة انصهرت فيها  •

متنوعة وفدت للتعليم العالي أو للعمل في حدائق الفاكهة ومزارع 

 الخضروات والتجارة.

 )فرنسا( مونتبييه
( تعتبر ثالث أكبر املدن الفرنسية على البحر Montpellierمونتبييه )

األبيض املتوسط بعد مارسيه ونيس. وفيها عدة تجمعات، منها القطب الحيوي 

(، وهو تجمع Biopôle Euromédecineسين )يللطب األوروبي أو بيوبول يورومد

ات التقنية يشغل عشرة آالف متر مربع من املكاتب واملعامل املخصصة لشرك

 Montpellierالحيوية. والتجمع من تصميم مدينة مونتبييه البحر املتوسط )

Méditerranée Métropole التي ترحب بالشركات التي تركز على علوم الحياة )

 والصحة والهندسة الزراعية والبيئة. 

 Agropolisومن التجمعات في مونبتييه مدينة الزراعة العاملية )

International)  تحت اسم  1986التي أسسها األب لويس ماالسيس في

أجروبوليس؛ وهي تجمع املهارات العلمية والخبراء في املنطقة، املتخصصين في 

ئة؛ وأنشطتها موجهة لتبني تنمية املناطق يالزراعة، والطعام، والتنوع الحيوي والب

 العالي. منظمة للبحوث والتعليم 24القارية والبحر املتوسط. واالتحاد يجمع 

( والتي تشير Agropolis Fondationكما توجد مؤسسة أجروبوليس )

 21باختصار إلى "العلوم الزراعية والتنمية املستدامة" التي تأسست في فرنسا في 

 Institutم بمؤسسات ثالث، هي: املعهد القومي للبحوث الزراعية )2007فبراير 

national de la recherche agronomiqueأو با )( ختصار إنراINRA ؛ ومركز)

https://en.wikipedia.org/wiki/Institut_National_de_la_Recherche_Agronomique
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 Centre de coopérationالتعاون الدولي للبحوث الزراعية والتنمية )

he agronomique pour le développementinternationale en recherc )

( أو Montpellier SupAgro(، وصبأجرو مونتبييه )CIRADوباختصار سيراد )

 National Institute of Higherالعالي في العلوم الزراعية )املعهد القومي للتعليم 

Education in Agricultural Sciences .) 

ومؤسسة أجروبوليس تتضمن اإلطار القانوني لشبكة موضوعية للبحوث 

املتقدمة "العلوم الزراعية والتنمية املستدامة"، وهي شبكة وحدات بحوث، 

شبكة أخرى  12م مع 2006الي الفرنسية، في اختارتها وزارة البحوث والتعليم الع

للبحوث املتقدمة في تخصصات مختلفة )على سبيل املثال، مدرسة باريس 

لالقتصاد(. واملؤسسة تروج لتطوير مشاريع علمية على مستوى دولي )برامج بحوث 

وتعليم من خالل البحوث( في مجاالت الهندسة الزراعية والتنمية املستدامة في 

 ن قضايا الشمال والجنوب.العالقة بي

 وأولويات الشبكة العلمية تتصل بالقضايا العاملية التالية:

 ازدياد الطلب على النباتات للطعام وألغراض غير الطعام. •

 ضرورة تكيف املحاصيل للتغير املناخي. •

منع املخاطرات مثل أمراض وآفات النبات، واملوارد الطبيعية املنقرضة،  •

 مة النبات، واملخاطر االجتماعية، ... الخ.واملخاطر املتصلة بسال 

وحدة  19وحدة بحوث )تشمل  29م كانت الشبكة مكونة من 2007وفي 

: اعامليً  780وحدات بحوث داخلية(؛ ويعمل بالشبكة  10بحوث مشتركة إلى جانب 

  580منهم 
ً
يعملون  500ينتمون إلى الثالثة معاهد املشاركة في التأسيس األولى ) اعامل

  80( باإلضافة إلى Avignonبييه وأفينون )في منت
ً
  اعامل

ً
عالم  200(؛ إلى جانب امتفرغ

من معاهد شريكة في وحدات بحوث مشتركة. وأنشطة املؤسسة مرتبطة 

    بأجروبوليس الدولية.

https://en.wikipedia.org/wiki/CIRAD
https://en.wikipedia.org/wiki/SupAgro


 

 

 

 لثاثالفصل ال
 التفاضل بني جماالت التقنية

تخصص مجاالت التقنية التي يمن  ااألمثلة التي سلف عرضها سردت طيًف 

التي يتخصص فيها وعملية تحديد مجاالت التقنية األفضل  .فيها املجمع التقني

تشمل التمييز بين تقنيات قائمة على األرض أو تقنيات مستجدة أكثر  املجمع التقني

  مالءمة للبيئة التي يعمل فيها املجمع أو مزيج بين النوعين من التقنية.

 نيالتق المجمع لتقييم معياري ال نموذجال
من خالل املرشحة تفاضل بين مجاالت التقنية إجراء عملية  من الضروري 

 ة:بناء نموذج معياري لتقييم املجمع التقني بمكوناته الثالث

 على املعرفة. ةات قائمشركتجمع ل •

 .قطاعات وكالة الجامعة لألعمال واإلبداع املعرفي •

 .باقي قطاعات الجامعة وإمكاناتها •

ر عوامل الربح والخسارة والتأثير اإليجابي والسلبي وعادة ما تتضمن املعايي

على املنظومة االقتصادية واالجتماعية، ونسبة تحقيق األهداف املرحلية 

واحتماالت تحقيق الغايات البعيدة. وهذه املعايير تستخدم في التحليل الكمي 

 التي مجاالت التقنيةوالكيفي القائم على حساب املكسب والخسارة نتيجة تبني 

. وهناك أساليب كثيرة لتلك التحليالت من بينها مقارنة املجمع التقنييختارها 

التكاليف باملنافع العائدة على االقتصاد واملجتمع وتقدير احتماالت ودرجات 

 النجاح للمجمع التقني مع قياس العوامل املؤثرة على ذلك النجاح.
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  والمنافع التكلفة بين التوازن 
 التي يتكبدها كل من:العوائد والتكاليف بين التوازن املستمر 

 .املجتمع املضيف للمجمع التقني (1

 .رأس املال املغامر الذي يسعى لالستثمار في التقنية املتطورة (2

 المضيف المجتمع
العائد على املجتمع من املجمع التقني واألنشطة في مجاالت التقنية التي 

 يتخصص فيها، يتضمن:

 وى الدخل.زيادة فرص العمل وارتفاع مست •

 النمو االقتصادي املطرد. •

 ارتفاع مستوى التعليم واالهتمام بالتدريب املنهي. •

 االنفتاح على املجتمعات املجاورة والعالم الخارجي. •

 تحسن الخدمات البلدية واملواصالت واالتصاالت. •

 أما التكاليف التي على املجتمع املضيف التكفل بها فتشمل:

 ارتفاع الضرائب على الدخل. •

 تكاليف توفير البنية التحتية املالئمة للمجمع التقني. •

 وجود طبقة عاملة ال تجد فرص عمل مالئمة )تنقرض بالتدريج(. •

 تهافت الغرباء عن املجتمع وصعوبة االندماج معهم. •

 المغامر المال رأس
في  رأس املال املغامر الذي يسعى لالستثمار في التقنية املتطورةالعائد على 

ني، هو تحقيق أرباح هائلة عند النجاح في تبني االبتكارات وتوسع املجمع التق
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الشركات الصغيرة واملتوسطة التي يدعمها. باملقابل هناك مخاطرات مالية قد تعود 

 بخسائر ملموسة إذا ما أفلست الشركات الناشئة أو فقدت سوقها.

ات ويمكن تعريف رأس املال املغامر على أنه: أموال وموارد تتاح للشرك

الناشئة والشركات الصغيرة الحجم لألعمال التي لديها فرصة فريدة في النمو. 

 
ً

من املستثمرين الذين يتطلعون إلى  وصندوق رأس املال املغامر يجمع ويدير أمواال

حيازة حصص خاصة في تلك األعمال الصغيرة واملتوسطة الحجم. وغالبية صناديق 

ثمرة مثل صناديق املعاشات الخاصة، رأس املال املغامر تأتي من مؤسسات مست

)وشركات التأمين والتمويل، واألوقاف واملؤسسات
35F

. ووفقا لبيانات التوجهات (1

. ولعدة (36F2)م2011$ مليار دوالر استثمرت في 29.4التاريخية "شجرة املال" فإن 

. ونصيب %40سنوات كانت نسبة االستثمار في شركات في وادي السيليكون قرابة 

يات من االستثمار الكلي لرأس املال املغامر في الواليات املتحدة األمريكية؛ وفق الوال 

في ستة  %21.7في ماسشوستش؛  %10.4في كاليفورنيا؛  %51.5م: 2011بيانات 

واليات هي: نيويورك، وتكساس، وإيلونوي، وفرجينيا، وكلورادو، وواشنطن؛ 

والية(. ولم يتغير ترتيب الواليتين  42في شركات الواليات األخرى ) %16باإلضافة إلى 

م غير أن نيويورك سبقت تكساس إلى املرتبة 1981اللتين تتصدران القائمة منذ 

لها  ىالثالثة. ولهذا السبب قررت عدة واليات تكوين صندوق خاص بها ليتسن

اجتذاب رواد األعمال املحليين. وهناك نوعان من رأس املال املغامر: خاضع إلدارة 

 أو استثمار مباشر.خاصة 

                                              
(1)  The Scientific Consulting Group, Inc. Venture Capital Support for 

Environmental Technology: A Resource Guide. (Under EPA Contract EP-

C-05-015, US EPA/ORD, Draft - May 5, 2009). 

(2)  PricewaterhouseCoopers. “MoneyTree Report Historical Trend Data.” 

PWC. 
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 إصارة  اةة –ةندنق رأل المال المغامر 

هو إنشاء صندوق رأس مال مغامر يدير القطاع  االنموذج األكثر شيوعً 

 ئالخاص، على أن يقتصر التمويل على منطقة جغرافية محدودة. وقد ينش 

الصندوق جهة حكومية. ومن أكبر الصناديق في الواليات املتحدة هو برنامج 

 New York In-State Private Equityللملكية الخاصة في الوالية ) نيويورك

Program( وصندوق استثمار أوريجون )Oregon Investment Fund وفي .)

م، قام مشرعو والية نيويورك بإقرار تشريع صندوق التقاعد العام 1999

(Common Retirement Fund الستثمار )مليون دوالر في شركات نيويورك.  250

شركة. ومنذ بداية  176مليون دوالر في  554م استثمر البرنامج 2011بحلول و 

)من االستثمارات %30فرصة عمل وعاد عليه ربح بمعدل  2,700البرنامج وفر 
37F

1) .

ممارسات ومن الواضح أن البرنامج أقر إلنعاش اقتصاد والية نيويورك مع االلتزام ب

 .حكيمة إلدارة املخاطر

كون مشرعو والية أوريجون مجلس أوريجون لالستثمار  م،2003وفي يوليو 

(Oregon Investment Council لتصميم وتنفيذ برنامج قدره مائة مليون دوالر )

لتشجيع نمو األعمال الصغيرة في والية أوريجون. وأنشأ املجلس صندوق أوريجون 

ستثمر ام، 2010إلى  2004(، ومن Oregon Investment Fundلالستثمار )

 1,250شركة في الوالية ووفر املجهود حوالي  20مليون دوالر في  160صندوق ال

مليون دوالر إضافية من مستثمرين آخرىن  336فرصة عمل في الوالية؛ كما اجتذب 

)في تلك الشركات
38F

2). 

                                              
(1)  DiNapoli, Thomas P. New York State Comptroller, “In- State Investment 

Program,” New York State       Office of the State Comptroller. 

(2)  Portland Business Journal, “Oregon Fund Gives Rosy Update,” Portland 

Business Journal, April 8, 2011 
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وأنشأت والية نيومكسيكو رأس مال مغامر من واردات الوالية. حيث ساعد 

 The New Mexico Private) األسهم الخاصة الستثمار فيبرنامج نيوميكسو ل

Equity Investment Program في توليد زيادة كبيرة في التزامات رأس املال املغامر )

 Sun Mountainم. ويدير البرنامج شركة سن ماونتين كابيتال )2005املحلي منذ 

Capital رابة م حققت الشركة عدة إنجازات منها: استثمار ق2012(، وبحلول يونيو

فرصة عمل بمرتبات بلغت  1,244مليار دوالر في شركات نيوميكسيكو، وإيجاد  1.9

مليون دوالر من التأثير االقتصادي  191ضعف متوسط الرواتب في الوالية، وولدت 

)السنوي 
39F

في اجتذاب املساهمات الخاصة في رأس  اكبيرً  ا. ولقد القي البرنامج نجاًح (1

الوالية على أن استثمارها في أية شركة يستلزم  املال املغامر، حيث إشترطت

ن. وبهذا فلو أن حكومة الوالية استثمرت يبنفس املبلغ من مستثمرين آخر  ااستثمارً 

مليون  5مليون دوالر في شركة استثمار مغامر، فعلى الشركة باملقابل استثمار  10

ثمرين مغامرين مع مست االتفاقدوالر من أموالها في شركات بنيوميكسيكو، وعليها 

 على االسهام بمبلغ مليون دوالر آخر في شركات بنيوميكسيكو.

 االستثمار المباشر –ةندنق رأل المال المغامر 

( الذي تأسس Maryland Venture Fundيعتبر صندوق ماريالند املغامر )

م، أكبر صندوق رأس مال مغامر لالستثمار املباشر. وكان من املتوقع غلق 1994في 

لصندوق نتيجة إحجام الوالية عن املساهمة فيه، لكن الوالية ساهمت بمبلغ هذا ا

. وهناك بعض الواليات (40F2)م2014مليون دوالر لتفعيل الصندوق خالل سنة  70

ملساعدة شركات ناشئة من الجامعات في بداية  صناديق رأس املال املبدئيالتي وفرت 

ص. وملا كانت غالبية الشركات التي مراحلها، والجتذاب مستثمرين من القطاع الخا

                                              
(1)  Sun Mountain Capital, “New Mexico Private Equity Investment Program, 

Q2 2012 Review, September, 2012,” New Mexico State Investment Council 

(2)  Christine Hansen, “Maryland Venture Fund Authority Members Named,” 

MDbizMedia, August 31, 2011. 
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تنشغل بمهام ليس لها عائد فوري، مثل الحصول على  رأس املال املبدئيتعتمد على 

براءات اختراع، وكتابة خطط عمل، وبناء فرق إدارة، واالنتهاء من بناء نموذج ملنتج، 

 أو العمل في الوصول إلى مركب أمثل في استكشاف عقار؛ فإن بعض الواليات مثل

ماسشوستس وبنسلفانيا وتكساس وماريالند وضعت برامج للدعم عن طريق 

)سمال مبدئيأر 
41F

1). 

وهناك لون آخر من االستثمار املباشر، وهو صندوق رأس املال املخاطر قبل 

املبدئي الذي ينشأ بالتحالف مع الجامعات أو مراكز تنمية ريادة األعمال. مثال لتلك 

( التابع ملكتب Invention Development Fund) الصناديق، صندوق االختراعات

( في جامعة وين للوالية؛ Technology Transfer Officeميتشيجان لنقل التقنية )

( في Technology Business Finance Programوبرنامج تمويل أعمال التقنية )

 Oklahoma Center for theمركز أوكالهوما للتقدم العلمي والتقني )

Advancement of Science and Technology.) 

من رأس املال املغامر، وذلك  امختلًف  ام، أنشأت والية أوهايو نوعً 2002وفي 

بالجمع بين التركيز على تجمعات التقنية الرفيعة مع التمويل املبدئي إلنشاء طليعة 

. ومن خالل جهود غير حزبية، وافق (42F2)(Ohio Third Frontierأوهايو الثالثة )

شرعون على تمويل االستثمارات عن طريق صكوك خاصة للوالية. والصكوك امل

تركز على القطاعات التالية: الطاقة املتقدمة، واملواد املتقدمة، والطب الحيوي، 

واآلليات والتحكم واإللكترونيات، والطاقة والدفع. وخالل برنامج منح تنافس ي توفر 

منظمات وتجمعات األعمال واألعمال. وقد طليعة أوهايو الثالثة التمويل املبدئي لل

                                              
(1)  Scott Norris, “Despite Billions in Federal Funding, Study Shows NY Far 

Behind in Fostering New High-Tech Businesses from University Research,” 

PR Web, June 23, 2009. 

(2)  Ohio Means Business, “Ohio’s largest-ever commitment to high-tech job 

creation and economic progress,” Ohio Third Frontier 
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-2003مليون دوالر في طليعة أوهايو الثالثة في حقبة  473استثمرت أوهايو 

 مليار دوالر. 6.6م، ونتج عن ذلك استثمار 2006

 نجاحال على التقنية المجمعات قدرة
 (، تتضمن:25)شكل  تحدد نجاح املجمعات التقنيةالعوامل التي 

  .بالتزاماتها تجاه املشروع املركزية مدى وفاء الحكومات (1

 .للبنية التحتية واألصول التقنية وافر الحد األدنىت (2

  .اضطالع الرواد واملبادرين بمسئولياتهم حيال املشروع (3

إمكانية الدعم والتطور الذاتي لثقافة ومفاهيم إدارة األعمال واملمارسات  (4

  .املهنية الناجحة

 .ال العامل )املغامر(دى توافر مصادر متنوعة لرأس املم (5

 .كفاءة آليات التواصل وحرية تبادل املعلومات (6

  .بالتزاماتها تجاه املشروع مدى وفاء املؤسسات التعليمية والبحثية (7

  .لمشروعلكفاءة آليات االستمرار والتطور الذاتي  (8
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 .مقومات نجاح املجمعات التقنية. 25شكل 

تفصل املنظمات التي يجب أخذها في  26التقنية في شكل  وعجلة مدينة

؛ وذلك وفق نوعية املجمع نجاح املجمعات التقنيةعوامل د يتحداالعتبار عند 

)التقني
43F

1). 

                                              
(1)  Smilor, Raymond W., Gibson, David V., and Kozmetsky, George (1989). 

“The Technopolis Wheel” in “Creating The Technopolis: High-Technology 

Development In Austin, Texas.” Journal of Business Venturing 4(1): 50. 
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 .قطاعات املجمع التقني الرئيسةعجلة . 26شكل 

 الحكومات دور
مدى وفاء الحكومات حد كبير على  يعتمد إلىنجاح املجمعات التقنية إن 

ودور الحكومة املركزية دور مهم حتى في الدول  .بالتزاماتها تجاه املشروع املركزية

 الالمركزية املقسمة إلى أقاليم أو واليات تتمتع باستقاللية في إدارة شئونها.

 األمريكية التجربة
ن الحكومة بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية؛ على سبيل املثال، فإ

إلنشاء وتطوير التجمعات  امهًم  اداعًم  االفدرالية لعبت؛ على نحو تقليدي، دوًر 

االبتكارية حول الدولة. ولقد كان الفضل يرجع إلى الدور الفعال للبحوث واملقتنيات 

العسكرية املمولة فدراليا في بزوغ املجمعات التي تكونت حول جامعات البحوث 
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)الكبرى 
44F

Dole -Bayhم )1980دول لعام -التشريعات؛ مثل قانون بايه. ومن خالل (1

1980Act of )(45F2) شجع الكونجرس األمريكي الجامعات واملعامل الوطنية على ،

تسويق البحوث التي تدعمها الحكومة الفدرالية. والقانون يسمح بنقل التحكم في 

األعمال؛ التي العديد من االبتكارات املمولة بالحكومة إلى الجامعات ومؤسسات 

 تقوم بأعمال تابعة لعقود فدرالية، بهدف التطوير والتسويق.

غير أنه؛ على النقيض من الدول األسيوية واألوروبية فإن الواليات املتحدة 

األمريكية تقليديا لم تتبني سياسات وطنية لدعم شركات أعمال معينة في مناطق 

 محددة.

ففي السنوات األخيرة نمى دعم  لكن الدور الحكومي اآلن في مرحلة تطور.

واشنطن )العاصمة( للقيام بدور فدرالي مباشر ملساعدة مجمعات االبتكار 

والتعجيل في إنشائها في عموم القطر. ولقد جاءت قوة الدفع للتغيير من تقرير 

لألكاديمية الوطنية للعلوم، أنذر الواليات املتحدة األمريكية بخطورة التنازل عن 

في التقنية واالبتكار لدول أكثر طموحا ولديها سياسات شاملة لتعزيز  قيادة العالم

)تنافسيتها
46F

. وبالرجوع إلى التقرير، وافق الكونجرس األمريكي بتوافق حزبي في (3

؛ الذي ينص (47F4)(America COMPETES Actم على قانون أمريكا تنافس )2007

ن تمويل. ووجه القانون املعامل ولكن دو  –على التشجيع على بناء تجمعات االبتكار 

                                              
(1)  Leslie, Stuart W. (1993). The Cold War and American Science: The 

Military-Industrial-Academic Complex  at MIT and Stanford, New York: 

Columbia University Press. 

(2)  The Bayh Dole Act of 1980 (P.L. 96-517, Patent and Trademark Act 

Amendments of 1980). 

(3)  National Academy of Sciences, National Academy of Engineering, Institute 

of Medicine, Rising Above        the Gathering Storm: Energizing and 

Employing America for a Brighter Economic Future, Washington, DC: The 

National Academies Press, 2007. 

(4)  The America COMPETES Act (P.L. 110-69), signed by President George 

W. Bush on August 9, 2007. 
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الوطنية التابعة لوزارة الطاقة بإنشاء معاهد اكتشاف ابتكارات علمية وهندسية 

(Discovery Science and Engineering Innovation Institutes ليشارك في )

تطبيقات التقنية مع الجامعات ومؤسسات األعمال. وعند إعادة تجديد القانون في 

( على رصد مائة مليون دوالر سنويا  603Sectionنصت إحدى بنوده ) ،(48F1)م2011

 Regional Innovation) برنامج االبتكار اإلقليميلقيام وزارة التجارة بتنفيذ 

Program.)  

ا، استجابة لتدهور االقتصاد  بصورة أقس ى من وجاءت دوافع التغيير أيضً 

خلق وظائف ذات رواتب مهمة ل محفزاتالعقود السابقة. ومع إدراك أن التجمعات 

، ولشركات أعمال صغيرة جديدة نامية، ولتكوين أعمال تنافسية جديدة جيدة

، قامت الحكومة بالعمل على تطوير العالقات اإلقليمية الفدرالية لتبني اعاملي  

)إنشائها
49F

مع تلك االستراتيجية؛ بدأت جهود التجمعات املشتركة بين  ا. وتماشيً (2

 Economic Developmentتلفة، بريادة إدارة التنمية االقتصادية )الجهات املخ

Administration( وبشراكة تحدي معجل الوظائف واالبتكار )Jobs & 

Innovation Accelerator Challenge التي هي تنفيذ للبند الخاص بالتمويل )

(COMPETES Sec. 603.) 

ر؛ حيث تضمنت ميزانية والدعم الفدرالي للتجمعات اإلقليمية في نمو مستم

 Economicمليون دوالر تمويل جديد من وكالة التنمية االقتصادية ) 50م، 2009

Development Agency التابعة لوزارة التجارة، ملساعدة مبادرات التجمعات )

 Economicاإلقليمية. هذا إلى جانب تمويل مماثل من إدارة التنمية االقتصادية )

                                              
(1)  On January 4, 2011, President Barak Obama signed P.L. 111-358, the 

America COMPETES  Reauthorization Act of 2010. 

(2)  National Economic Council, Council of Economic Advisers, and the Office 

of Science and Technology Policy, A Strategy for American Innovation: 

Securing Our Economic Growth and Prosperity, Washington, DC: 

Executive Office of the President, February 2011. 
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ationDevelopment Administr ،لدعم إنشاء تجمعات إقليمية لالبتكار )

ولتفعيل القوة التنافسية املوجودة في األقاليم، ولتعزيز خلق فرص العمل والتنمية 

)االقتصادية
50F

في  كيياألمر  إنعاش االقتصاد  وإعادة االستثمار . كما صدر مرسوم(1

لى صناع مليار دوالر لتقوم وزارة الطاقة بتوزيعها ع 2م، الذي خصص 2009

الستخدامها  –غالبيتهم في مدينة ديترويت  –بطاريات ليثيوم أيون وصناع قطعها 

 Small Businessفي السيارات الكهربائية؛ وقد شاركت إدارة األعمال الصغيرة )

Administration بالعمل مع وكاالت الوالية، ووزارة الدفاع ملساعدة تكوين )

وهوايي. باإلضافة إلى ذلك، فإن مبادرة  تجمعات للروبوط في متشجان وفرجينيا

( التابع Energy Regional Innovation Clusterتجمع ابتكار الطاقة اإلقليمي )

لوزارة الطاقة تكرس طاقتها على تقديم تقنيات وتصميمات ونظم تتعلق باملباني 

)املقتصدة في الطاقة
51F

 .7129. ويسعي التجمع إلى تنسيق املوارد التي تصل إلى (2

مليون دوالر للعديد من الوكاالت الفدرالية حول مبادرات إقليمية، وللتعاون مع 

)الحكومات املحلية، وحكومة الوالية والجامعات، ومؤسسات األعمال
52F

3). 

 التركية التجربة
تعتبر الحدائق العلمية والتقنية بجامعة الشرق األوسط للعلم والتقنية 

ميزة في تحويل البحوث األكاديمية إلى مخرجات ذات بتركيا من األمثلة العاملية املت

قيمة في السوق. وتعتبر التجربة التركية في مجال دعم البحث العلمي واالبتكار من 

والتي تعمل  ،التجارب العاملية الناجحة، وذلك من خالل إنشاء الحدائق العلمية

                                              
(1)  National Economic Council and Office of Science and Technology Policy, 

“A Strategy for American Innovation: Driving Towards Sustainable Growth 

and Quality Jobs,” Executive Office of the President, September 2009. 

(2)  Yu, Junbo and Jackson, Randall (2011). “Regional Innovation Clusters: A 

Critical Review,”  Growth and Change, 42(2), June. 

(3)  Wessner,Charles W.  (2011). National Research Council, Growing 

Innovation Clusters for American Prosperity: Summary of a Symposium, 

Rapporteur, Washington, DC: The National Academies Press. 
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والتي  ،تلفةكحلقة وصل بين املؤسسات األكاديمية والبحثية وبين الشركات املخ

تهدف إلى توفير البيئة املناسبة لتحويل املعرفة املكتسبة من البحوث األكاديمية إلى 

 منتجات عملية ذات عائد اقتصادي واجتماعي للمجتمعات الحاضنة لالبتكار.

كما تعتبر التجربة التركية في مجال رعاية البحث العلمي واالبتكار من 

 باال  اتسمتالتجارب العاملية التي 
ً

 ،عن تجارب أخرى  نفراد والتميز، فلم تكن نقال

مع االستفادة من  ،للظروف واملعطيات املوجودة في املجتمع التركي اوإنما كانت وفًق 

بما يتوافق مع طبيعة وتركيبة املجتمع التركي، و  ،التقدم العلمي العاملي في هذا املجال

تشجيع ثم إن  .يل لسوق العملوالنظام التعليمي في تركيا املبني على التدريب والتأه

ودعم األفكار واملبادرات واملشاريع من خالل املنح التمويلية التي تعود بالفائدة على 

املجتمع من األمور التي ساهمت بشكل كبير في ازدهار وتطور العلوم والتكنولوجيا 

 في تركيا.

اع سد الفجوة بين القطتإن إقامة حدائق علمية يؤدي لتكوين شبكة أعمال 

الخاص والقطاع البحثي واألكاديمي لتحقيق األهداف االستراتيجية من البحوث 

وردم الهوة بين القطاع البحثي وقطاع اإلنتاج، ويظهر ذلك من خالل  ،العلمية

إدراك الشركات الكبرى ألهمية املؤسسات البحثية واألكاديمية في تطوير منتجاتها 

 لسوق العاملية.وخلق البيئة التنافسية في ا ،وصناعاتها

وتعتبر التسهيالت والخدمات التي تقدمها الحدائق العلمية والتقنية، 

البحثية وغيرها من املرافق التي تساعد الباحثين على إنجاز  واملراكزكاملختبرات 

بحوثهم، وتساعدهم على العمل والتخطيط واإلدارة لربط البحث العلمي 

م املجازفات واملخاطر التي تحيط باحتياجات السوق واملجتمع، ومعرفة وتقيي

والتي يجب أن تكون مدروسة بشكل دقيق لتجنب  ،بعملية دعم االبتكار واإلبداع

 الخسائر وتحقيق األهداف املرجوة منها.
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 التحتية لبنيةا
للبنية التحتية واألصول  وافر الحد األدنىيتطلب ت نجاح املجمعات التقنية

في حدائق العلوم والتقنية. وفي األصل حديقة  . والبنية التحتية عنصر مهمالتقنية

العلوم ضيقة الدالالت؛ حيث يركز على أراض ي فكرة الحديقة، فتؤجر الجامعات 

أرض ومكاتب ومرافئ بحوث لشركات األعمال. وأحيانا ما يشار إلى تلك الترتيبات بأنها 

ق واسع من أراض ي أعمال أو فنادق شركات. وتطور التعبير فيما بعد ليشير إلى نطا

املهام، والبحوث والتطوير، وتكوين شركات أعمال مغامرة، وحضانة أعمال، ونقل 

تقنية. غير أن تجمعات التقنية الرفيعة توفر للمستأجرين بنية تحتية أساسية، 

مثل: املباني، والكهرباء، والهواتف، وصاالت املؤتمرات، واملعامل،... الخ. وفي حوالي 

الرفيعة توجد أماكن سكنية؛ وهي ظاهرة تتزايد مؤخرا.  من تجمعات التقنية 15%

وهذه األماكن السكنية في العادة معدة خصيصا لعمال املعرفة، حيث تصلح 

 كمكاتب وكبيوت في نفس الوقت.

 العمل رواد دور
له تأثير كبير على اضطالع الرواد واملبادرين بمسئولياتهم حيال املشروع 

على رواد العمل امتالك العزيمة على تحمل  نجاح مجمعات التقنية. وبالطبع

مسئوليات مبادرتهم، إلى جانب التعاون على إنجاح املجمع التقني الذي يشتركون 

فيه. وإلي جانب رواد األعمال الذين ال يهابون إنشاء شركات أعمال قد ال يحالفها 

 التوفيق، فإن هناك أبطال إداريون ومجموعات دعم تتكاتف مع رواد األعمال

 ليحققوا النجاح املطلوب. 

من املؤسسات الخيرية غير الربحية التي أخذت على عاتقها مساندة ريادة 

 The Ewing Marionاألعمال والتعليم، مؤسسة إونج ماريون كوفمان )

Kauffman Foundation أو مؤسسة كوفمان، والتي تأسست في مدينة كنساس )
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تمع مستقل اقتصادي من مواطنين بميسوري. ورؤية مؤسسة كوفمان هي تبني مج

مساهمين في تحسين مجتمعهم. وتتركز هباته وبحوثه على مجالين: العمل على تقدم 

روح اإلقدام على مغامرات األعمال وريادتها، وتحسين تعليم األطفال والشباب. 

مليون دوالر في  17مليار دوالر؛ وقد وزعت املؤسسة  2واألصول الثابتة للمؤسسة 

 نح لكيانات تحقق رؤيتها.م كم2013

وهناك نماذج ملجمعات تقنية تدين بوجودها لرواد األعمال وأصحاب 

املبادرة الذين تحملوا مسئوليات نجاحها. فمن الواضح أن تأسيس تجمع مدينة 

( وتجمع ميلووكي لتقنية املياه Austin Technopolisأوستن للتقنية )

(Milwaukee Water Technology Clusterمد ) ين لرؤية وجلد وإصرار

وشخصية جورج كوزمتسكي وريتش ميوسن. فكل منهما بادر بالتعامل مع أصحاب 

(. ففي املرحلة األولى أنفقا 26النفوذ أو أبطال اإلدارة من السبعة قطاعات )شكل 

وقتا كبيرا في بناء رأس املال االجتماعي مع الشخصيات األساسية، قبل بدأ العمل في 

ة يأو التجمع. كما أنهما حددا منظمة داعمة لتقوم بالدعوة األولمدينة التقنية 

لتكوين التجمع حتى تكتمل الصورة لتسجيله والشروع في بنائه. وكال التجمعين كانا 

استراتيجيين في وضع غايات معقولة لتطويرهما. وعمر مدينة أوستن للتقنية وتجمع 

( يزيد Massachusetts Biotechnology Clusterماسشوستس للتقنية الحيوية )

بضع سنوات. وفي  ىعلى ربع قرن، بينما عمر تجمع ميلووكي لتقنية املياه لم يتعد

في تكوين وتنفيذ  ىكل تلك الحاالت، فإن دور املجموعات الداعمة واملبادرة يتجل

 وتواصل النجاح في تلك املجمعات.

 الذاتي والتطور الدعم
ة ومفاهيم إدارة األعمال واملمارسات إمكانية الدعم والتطور الذاتي لثقاف

. وملا كان مجمع التقنية نجاح املجمعات التقنيةهي من ضروريات  املهنية الناجحة

يحتوي على جامعة وشركات كبري وشركات ناشئة، فإن من السهل على املشاركين 
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في إدارة  افي املجمع تبادل الخبرات. فمن الطبيعي أن تتلقى الشركات الناشئة دعًم 

األعمال من الجامعة، وتستفيد من التعامل مع الشركات الكبرى املمارسة املهنية، 

 سواء في اإلدارة أو السوق.    

  المال رأس
دى توافر مصادر متنوعة يعتمد إلى حد كبير على م نجاح املجمعات التقنية

الية الالزمة إن رأس املال املبادر هو اآللة امل . (أو املبادر لرأس املال العامل )املغامر

من  %70العالية. وثمة  قنيةلتنمية عمليات إنشاء املشروعات في إطار مجمعات الت

بما فيها مساعدة املستأجرين على  ،هذه املجمعات تقدم خدمات الدعم اإلداري 

كما أن  .الحصول على تمويل من رأس املال املبادر أو من أموال بدء التشغيل

لرأس املال الذي تحتاجه كثير  اهًم م الون فقط مصدرً سماليين املبادرين ال يشكأالر 

  اوإنما يشكلون أيضً  ،من املشروعات الناشئة
ً
رئيسة تضطلع بدور مركزي في  اأطراف

العالية. وإلى جانب املساعدة  قنيةإطار الشبكات االجتماعية واملهنية ملجمعات الت

فإنهم  ،ي يمولونهاسماليون املبادرون للمشروعات التأالنقدية التي يقدمها الر 

الدراية التقنية والخبرة العملية وشبكة من االتصاالت مع األوساط  ايقدمون أيضً 

)ساكسينيان الصناعية. ويصف
53F

سماليين املبادرين في وادي سيليكون بأنهم أالر  (1

فيقومون بإسداء املشورة ألصحاب هذه الشركات  ،يهتمون بالشركات التي يمولونها

تيجيات العمل، ويساعدونهم في العثور على مستثمرين بشأن خطط واسترا

 ت.إداريين أكفاء، ويشاركون في مجالس إدارة تلك الشركا كذلكمشاركين و 

بينما مبادرات الحكومة الفدرالية وحكومات الواليات واعدة بالنسبة لتمويل 

ها الحدائق العلمية والتقنية، غير أن تلك املبادرات تواجه عدة تحديات؛ لعل أشد

حدة هو التدهور في وفرة الدعم املالي لهذا اللون من املبادرات. فمحدودية امليزانية 

                                              
(1)  Saxenian, A. 1994. Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon 

Valley and Route 128. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
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الجارية تواجه مخاطر وفرة املوارد غير املالئمة لتحقيق أهداف الوكاالت الفدرالية 

والوالية التوسعية في العادة. في نفس الوقت فإن العديد من تجمعات االبتكار مبنية 

تدفق املال الفدرالي للبحوث والتطوير. ومع توقعات العجز في  على افتراض مواصلة

ميزانية الحكومة املركزية التي قد تلوح في األفق، يجب على مجمعات التقنية وضع 

استراتيجية لالحتفاظ بكيانها ومواصلة برامجها عندما تتدني االستثمارات 

 الحكومية للبحوث والتطوير. 

الواليات هي األخرى تعاني من ضغوط مالية والحكومات املحلية أو حكومات 

في  امكرهة عليها. على سبيل املثال شركة متشجان للتنمية االقتصادية تواجه عجزً 

امليزانية يناهز مليار دوالر. ووالية أريزونا هي األخرى تواجه كارثة اقتصادية، مما 

)اصيضطرها إلى خفض كبير في تمويل برامج البحوث في القطاع العام والخ
54F

1). 

ولعل أنجع استراتيجية في مواجهة التقلبات في التمويل الحكومي لتجمعات 

التقنية هو توفير بيانات تظهر أن تلك االستثمارات تعود باملنفعة على الناس، 

وخاصة دافعي الضرائب، واملستثمرين من القطع الخاص أو األفراد، وكذلك على 

طق أن هناك عائد على االقتصاد  من تلك الجامعات. فإذا أدركت الحكومات واملنا

االستثمارات، خاصة على املدى املنظور، فإن في ذلك تعزيز إيجابي يمكن أن يحرك 

 موضوع التمويل إلى االتجاه املرجو.

غير أن من الصعب إصدار بيانات مقنعة تظهر عالقة مباشرة بين اإلنفاق 

محفزات االستثمار الصناعي، العام على الحدائق العلمية واملجمعات التقنية، و 

)ومجمعات البحوث والناتج االقتصادي اإليجابي
55F

. وترجع الصعوبة جزئيا إلى (2

                                              
(1)  Arizona Daily Star, “Budget Cuts Hit Science Research Partnerships at 

Arizona Universities,” February 8, 2009. 

(2)  Link, Albert N. (2009). Understanding Research, Science and Technology 

Parks: Global Best Practices—Summary of a Symposium. National 

Academies Press. 
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مبادرات تجمع إقليمي ابتكاري تعتبر أمرا مستجد نسبيا وليس هناك سجل عملي 

 عليها من البيانات. االعتماديثبت التنبؤات التي يمكن 

ت املتحدة مقارنة بغيرها من الدول، وهناك إشكالية أخرى تتجلى في الواليا

حيث إن شريحة كبيرة من األمريكيين يصعب عليهم تصور الفائدة التي تعود عليهم 

وتحسين أحوال معيشتهم من تجمعات االبتكار. وبهذا فمن الضروري على القائمين 

على تلك التجمعات االبتكارية البحث عن معايير ومقاييس جديدة تثبت العالقة بين 

بتكار ومصالح عامة الناس، وأن املوضوع ليس محصورا في تمويل الحاصلين على اال 

من مقاييس  . ولذلك يلزم على مجمعات التقنية البحث عن شركاء لوضعهالدكتورا

واقع؛ وإال فإن الدعم السياس ي قد يختفي مع تغيير في اإلدارات الحكومية أو عالم ال

 تغير في الظروف االقتصادية.

ت التنمية في الواليات تعمل على وضع طرق إلثبات العائد وبعض وكاال 

االقتصادي من االستثمارات في تجمعات االبتكار. فعلى سبيل املثال، قامت 

( ببناء قاعدة بيانات لقياس أداء كل من مبادراتها للتجمعات NorTech"نورتك" )

والذين على في شمال والية أوهايو. والهدف هو تحديد عدد الشركات في املجمع، 

صلة بعميل متوقع، وعدد الصفقات التي قيد التداول، وعدد فرص العمل التي 

 توافرت، واالستثمارات التي أمكن الحصول عليها. 

إن ما يهم عامة الناس هو القدرة على إيجاد فرص عمل. وبالطبع إنشاء 

 أعمال جديدة يتحتم فتح الباب أمام وظائف متاحة. وبهذا فهناك حاجة ملحة

لتحريك أفكار جيدة بسرعة من معامل الجامعة إلى السوق. وهذا يتحقق من خالل 

مناطق االبتكار اإلقليمية حيث يتجمع رواد األعمال، والعلماء، ومصممي املنتجات، 

؛ وبهذا فمن الضروري أن تكون اوأصحاب رأس املال املخاطر، ويعملون سوي  

ات النمو على املدى البعيد؛ حيث إن في استراتيجي ارئيًس  اتجمعات التقنية جزءً 

 ذلك يؤسس إلى نمو اقتصادي مستدام.
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 التواصل آليات
نجاح من العوامل املهمة ل كفاءة آليات التواصل وحرية تبادل املعلومات

. ومن وسائل التواصل هو تكوين لجنة أو مجلس يشرف على املجمعات التقنية

ت الكبرى وصناع السياسة املجمع مكون من أشخاص لديهم اتصاالت بالشركا

والعاملين في الوكاالت الحكومية لتسهيل عملية التواصل مع الجهات املؤثرة على 

نجاح مجمع التقنية، إلى جانب اكتساب الخبرات واملعلومات عن التجارب األخرى 

لتفادي وقوع األخطاء، واختيار مناهج النجاح. كما أن التعامل مع الجامعة سيفتح 

أمام الشركات الصغيرة والكبيرة والناشئة والعتيقة لعقد ندوات  اواسعً  ابابً 

 ومؤتمرات لتبادل املعلومات.

 والبحثية التعليمية المؤسسات
 وفاء املؤسسات التعليمية والبحثيةيعتمد على نجاح املجمعات التقنية 

، تلعب ملجمعات التقنية. وفي كل التجارب الناجحة بالتزاماتها تجاه املشروع

في تكوين وتطوير املجمع التقني؛ وبهذا فمن الضروري على  ارئيًس  اعات دوًر الجام

 الجامعات أن يكون لديها:

 وحدات بحوث تركز على تقنيات رائدة. .1

 دعم قوي ومتميز لالختراعات والقدرات على التحليل. .2

 دورات ريادة أعمال، وإذا أمكن حاضنة جامعية لشركة عمل ناشئة. .3

 تذة أكفاء وطلبة دراسات عليا جيدين.تمويل متناسق لجذب أسا .4

مرافق رسوم معقولة للسماح لشركات األعمال الصغيرة باستخدام  .5

  .نتائج البحوثو  الجامعات

من  اوأنجح مجمعات التقنية واألعمال هي التي ترتبط بجامعات توفر مزيًج 

لتي تلك الخدمات وزيادة، كما هو الحال من جامعة ستانفورد بوالية كاليفورنيا، وا
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م في تشجيع تنمية األعمال املحلية. ويؤكد تقرير صادر عن 1950تعتبر رائدة منذ 

( أهمية سياسات الجامعات التي Kauffman Foundationمؤسس كوفمان )

تشجع ريادة األعمال وتوفر تشكيلة من الخدمات للشركات الناشئة، باإلضافة إلى 

)مكتب نقل التقنية
56F

1)  . 

 

                                              
(1)  Kotok, Alan (2012). “Students, Postdocs, Policies Drive University 

Spinoffs.” Science and Enterprise, August 7th ( the Ewing Marion 

Kauffman Foundation). 

http://www.kauffman.org/newsroom/student-entrepreneurs-critical-to-commercializing-university-startups-kauffman-study-shows.aspx
http://www.kauffman.org/newsroom/student-entrepreneurs-critical-to-commercializing-university-startups-kauffman-study-shows.aspx


 

 

 

 بعارالفصل ال
اذج من التحوالت العاملية لالقتصاد القائم على من

 املعرفة
 

 تركيا حالة
إن نجاح الدول وتقدمها ال يكون إال بالعلم، وطريق العلم أساسه البحث 

ك أن ادر إالعلمي، ويمكن من خالل ترتيب الدول في اإلنفاق على البحث العلمي 

، قنيةاقها على األبحاث والتويزداد إنف االدول التي تهتم بالبحث العلمي تزداد تقدًم 

بالدول النامية، تتجاهل البحث العلمي أو ربما  ىبينما دول العالم الثالث، التي تسم

 تدرك مدى أهميته الكبيرة في طريق التقدم. ال

وتركيا من الدول التي أدركت أهمية البحث العلمي، وبدأت برفع اإلنفاق عليه 

 ي كل املجاالت من خالل العلم.لتكون في مقدمة الدول، وتحقق طموحها ف

علن مؤخرً  قدو 
ُ
عن اتجاه الحكومة التركية لزيادة اإلنفاق على البحث  اأ

من التقدم والنمو  اهمية العلم لتحقق تركيا مزيًد أل هو إدراك السلطة  ،العلمي

بدأت  اعاًم  13بل على مدار أكثر من  ،االقتصادي، ولكن هذا ليس وليد اللحظة

 .قنيتها نحو تقدم علمي تخاللها تركيا رحل

أعلنت الحكومة التركية حزمة إصالحات تهدف إلى زيادة اإلنفاق في  وقد

منها بأهمية املعرفة كقوة دافعة لعجلة االقتصاد،  اإيمانً  ،مجال البحث والتطوير

الحكومة لتحقيق أهداف  ى، وذلك في مسع٪3إلى  ٪1فرفعت نسبة ما ُينفق من 

 لذكري املائة لتأسيس الحكومة التركية.، والذي يمثل ام2023عام 
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وأكد رئيس الوزراء التركي أن هذه الحزمة ستزيد حصة القطاع الخاص من 

أن الحكومة مصممة على  اباملائة، مضيًف  60الصرف على التطوير واألبحاث إلى 

 ألف. 300إلى أكثر من  م2014ألف في عام  115زيادة أعداد الباحثين من 

الحزمة ستدعم البحث والتطوير، وأنشطة التصميم، وقالت الحكومة إن 

ائق العلمية. كما أنها تهدف إلى زيادة االستثمارات في البحث والتطوير، دوإنشاء الح

مثل إنتاج بضائع بقيمة مضافة أكبر،  ،وإلي اتخاذ خطوات أكبر لتدعيم االقتصاد

، اوالصناعية تجاري   واتخاذ كل التدابير الالزمة لالستفادة من هذه األنشطة العلمية

 وزيادة التعاون بين الجامعات والصناعة.

وستسهل هذه الحزمة على الشركات الحصول على الحوافز التي تقدمها 

حزمة البحث والتطوير، حيث تم تخفيض عدد العمال املشترط في الشركة 

  15إلى  30للحصول على هذه الحوافز من 
ً

، كما ستقوم الحكومة بتقديم عامال

من األجور للعمال العاملين  ىل لعدد محدد من الرواتب، التي تمثل الحد األدنتموي

 كما تقدم كذلك استثناءات ضريبية. في مراكز البحث والتطوير ومشاريع التصميم،

كما قررت الحكومة كذلك دخول الفترة التي يقضيها العاملون في مجال 

الضريبة، وسُيرفع حد  البحث والتطوير ومراكز التصميم في مجال اإلعفاء من

ز على التكنولوجيا من 
ّ
ألف ليرة  500ألف إلى  100الدعم للمشاريع الريادية التي ترك

 دوالر(. 165.161تركية )ما يعادل 

كما سيتم تعديل الشرط الذي ألزم املطالبين بالحصول على هذا الدعم في 

لتقدم بالطلب من التخرج، ليكون من املمكن ا عوامأأن يكون الطلب خالل خمسة 

 خالل األعوام العشرة التي تلي التخرج.

بل أضافت إليها  ،ولم تكتف الحكومة التركية بهذه الحوافز التي قدمتها 

مجال التعاون بين الصناعة  الدخل لألكاديميين والعاملين في من ضريبة إعفاءً 

 والجامعات.
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 املعرفة
د رئيس الحكومة آنذاك داود أوغلو

ّ
ساسية وكونها على أهمية العلوم األ  وأك

ل العمود الفقري لكل التطور العلمي، وقال إن إحدى أكبر املشاكل التي مّرت 
ّ
تشك

بها البالد هي عدم إيالء العلوم األهمية الكافية، مضيفا أن الحكومة أقنعت 

في وقت سابق بتوفير منح دراسية لجذب اهتمام الطالب الناجحين إلى ” توبيتاك“

 العلوم األساسية.

حيث  ،د أوغلو إن حزمة اإلصالحات ستسّهل للطالب إيجاد وظائفوقال داو 

يتم إنتاج بضائع بقيمة أعلى، كما ستزيد من األجور ومعدالت تشغيل القوى العاملة 

 املاهرة.

زيادة اإلنفاق على البحث العلمي وهذه الحوافز التي اجتمعت مع الحزمة التي 

ية ال يمكن انتقادها ألنها تدعم بالتأكيد خطوة إيجاب ،قدمتها الحكومة التركية

 مصلحة تركيا ومكانتها ومواطنيها.

خذتها 
ّ
وهذه الحزمة لم تكن مفاجئة بل أتت لتكمل خطوات سبق وات

مليار دوالر على  13.5فقد أنفقت تركيا . الحكومة خالل األعوام القليلة املاضية

 .٪ 3.5بزيادة  2015و 2005مشاريع البحث والتطوير في الفترة ما بين 

فإن تركيا في املرتبة  ،لهيئة األبحاث العلمية والتكنولوجية التركية اووفًق 

من حيث سرعة زيادة حجم اإلنفاق على البحث والتطوير، متوقعين  االثانية عاملي  

 القادمة. 10زيادة بنفس الوتيرة خالل السنوات الـ 

إال أن  ،ورغم هذه الحوافز والخطوات التي تتبعها ربما كثير من الدول 

التجربة التركية الحديثة في النهوض بالدولة واملجتمع هي واحدة من أهم نماذج 

النهوض على املستوى اإلقليمي والدولي، فقد شهد العقد األول من األلفية الثالثة 

 طفرة تعليمية واقتصادية واجتماعية وسياسية هائلة في تركيا.
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 م2002ففي الفترة من عام  وفيما يتعلق بتجربة تركيا في البحث العلمي،

جامعة، وهناك خطة طموحة  172وصل عدد الجامعات في تركيا إلى  م2012وحتى 

، باإلضافة إلى استقاللية الجامعات م2020جامعة عام  500ألن يصل عددها إلى 

وعدم خضوعها للتغييرات الوزارية، ومن يضع الخطط وبرامج التعليم العالي هو 

 ت، والوزارة وإدارة الجامعات هي جهات تنفيذية فقط.املجلس األعلى للجامعا

ألف أستاذ تقريبا،  100كما وصل عدد األساتذة في جامعات تركيا إلى حوالي 

ما يعمل أي أستاذ جامعي خارج جامعته، وقد كان تصنيف الجامعات التركية  اونادرً 

في عام ( بين جامعات العالم في مجال البحث العلمي، أما 42رقم ) م1981عام 

( بين دول العالم في البحث العلمي، وهكذا ازدادت 18م احتلت تركيا الرقم )2008

للتقارير واملعايير العلمية لقياس معدل التقدم في البحث العلمي، ومنها  اوفًق  اتقّدًم 

 ،النشر في دوريات علمية عاملية، والحصول على براءات االختراع، واإلبداع العلمي

 عاملية. والحصول على جوائز

ومما حّفز تقّدم البحث العلمي في تركيا هو أن األساتذة في تركيا متفرغون 

 ويتم تعيينهم من خالل إعالن ومنافسة وحيدة كاملة. ،للجامعات اتماًم 

بأرقام جديدة تثبت جدوى إنفاقها على البحث العالم تركيا ئ وكل عام تفاج

معات تركية قائمة أفضل العلمي، ففي يناير من العام املاض ي دخلت ست جا

الجامعات على مستوى العالم، وذلك وفق الترتيب الذي أصدرته مجلة التعليم 

 البريطانية تايمز هاير إديوكيشن.

 200وحصلت أربع جامعات تركية على مراكز مختلفة في قائمة أفضل 

ان تخر أجامعة على مستوى العالم وفق املجلة البريطانية، بينما حصلت جامعتان 

جامعة، وكانت جامعة تركية واحدة ضمن  400ى مركزين في تصنيف أفضل عل

 .م2014جامعة حتى  200تصنيف أفضل 
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هو أفضل عام بالنسبة لتركيا، فقد  م2015وقد قالت املجلة البريطانية إن 

في الترتيب، وكانت األبحاث املختلفة واملتنوعة  اهًم م احققت الجامعات التركية تقدًم 

 ب التي أدت إلى ذلك.أحد أهم األسبا

، فوفقا آلخر الدراسات ال يتجاوز االفرق بين تركيا والدول العربية كبير جًد 

بليون دوالر، وهذا املبلغ ليس  116إنفاق الدول العربية على البحث العلمي أكثر من 

في األلف من الدخل القومي،  11مليون دوالر، أي ما يساوي  535للعرب فيه سوى 

وإحصاءات عن الباحثين والبحث العلمي،  اعربية ال تظهر أرقاًم ومعظم الدول ال

، %0.2، والكويت %0.6فإذا ظهر ش يء من ذلك فيكون غير مطمئن: اإلمارات 

تواصل تركيا تقدمها و  .%0.2، ومصر %0.2، وسوريا %0.3، وتونس %0.3واألردن 

من الدول العربية  ألنها تدرك أهمية البحث العلمي واإلنفاق عليه بينما ال تدرك كثير

 حتى اليوم أهمية ذلك.

 الذاتي والتطور االستمرار آليات
تضمن مجمعات التقنية للكفاءة آليات االستمرار والتطور الذاتي إن 

ولضمان االستمرارية يجب على القائمين على  ها واستدامة نجاحها ونموها.نجاح

شروع في إنشاء مشروع التجمع أن يستهلوا املشروع بمرحلة استكشاف قبل ال

سمال اجتماعي من كل من أالتجمع. في هذه املرحلة، من الضروري تكوين ر 

القطاعات السبعة التي تؤثر على نجاح املشروع، وهي الحكومات املركزية 

واإلقليمية واملحلية، والجامعة، والشركات الكبرى، والشركات الناشئة وجهات 

وضع خارطة للتقنية، وللشركة في الدعم؛ هذا باإلضافة إلى القيام ببحوث عن 

سمال اجتماعي، يلزم أصحاب الرؤي أمجال األعمال التي تتخصص فيها. وفي تكوين ر 

القائمين على إنشاء التجمع االلتقاء بالرواد أصحاب النفوذ من القطاعات 

 املختلفة. 
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 من خدمات. أنواع مناطق التقنية ومكوناتها وما تقدمه 3جدول يرصد 

 .مناطق التقنية 3جدول 

 نماذج املكونات الرئيسة ملنطقة التقنية الخدمات

االســـــــــتشـــــــــارات للصـــــــــناعة 

املحليـــــــة واملؤســـــــــــــســـــــــــــــــــات 

 الحكومية 

مؤسسات البحث الحكومية 

 والجامعية 

حــديقــة مثلــث البحوث 

 بنورث كارولينا 

الشركات الصغيرة واملتوسطة 

 مجاالت تطوير التقنيةالناشطة في 

 الشركات الكبرى 

خــــدمــــات للمؤســـــــــــــســــــــــــــــات 

 الحكومية

 رواق دوالس للتقنية مؤسسات بحثية 

 الشركات الصغيرة واملتوسطة

حــــــــديــــــــقــــــــة كــــــــامــــــــنــــــــجــــــــز  مؤسسات بحثية  بحوث وتطوير التقنية

 الشركات الكبرى  للبحوث

خدمات للشـــركات الكبرى 

فـــــــي مـــــــجـــــــاالت الـــــــبـــــــحـــــــوث 

 وتطوير التقنية

 تجمع كمبردج سسات البحث في الجامعة مؤ 

 مستشارو كمبردج
 شركات استشارية من الجامعيين

 

 نماذج املكونات الرئيسة ملنطقة التقنية الخدمات

دعم القطــــاع الخــــاص في 

 مجاالت تميز الجامعة 

 رواق الجامعة للبحوث مؤسسات البحث في الجامعة 

 شركات استشارية من الجامعيين

 الرواق الذهبي التنمية االقتصادية تطوير التقنيةالبحوث و 

 مستشارو كمبردج

 128طريق بوسطن 

حضانة الشركات الناشئة العاملة في 

 مجاالت البحوث وتطوير التقنية
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 املعرفة

  البحوث مثلث حديقة
( تقع في منطقة Research Triangle Park)حديقة مثلث البحوث 

، والتي تشمل مدن رالي ودرهام وقرية نورث كارولينا( بوالية Piedmontيدمونت )ب

5TChapel Hillتشابل هيل ) 5T نورث كارولينا(. وقد تأسست حول جامعة والية ،

ث اجتذبت مرافق في تشابل هيل حي نورث كاروليناوجامعة دووك، وجامعة 

البحوث والقوة العاملة املتعلمة كثير من منظمات األعمال الكبرى اتخاذ املثلث 

تستضيف العديد من شركات ومؤسسات  حديقة مثلث البحوثموقعا لها. و 

 التقنية الرفيعة.

 .مرتبة مثلث البحوث 4جدول 

 املصنف التاريخ املرتبة النشاط

 Bizjournals م2009فبراير  1 ة لألعمال الصغيرة )رالي(أفضل مدين

 The Daily Beast م2009أكتوبر  1 أذكي مدن أمريكا )رالي ودرهام(

أسرع مناطق املدن )رالي وكاري( نموا 

 في الواليات املتحدة 

م 2007مـــــــــــــــــارس  1

 م2009 ومارس

U.S. Census Bureau 

أفضل مكان لألعمال واملستقبل 

 ي(الوظيفي )رال

 Forbes.com م2009مارس  1

أفضل مكان إلنشاء شركة أعمال 

 صغيرة )رالي(

 CNNMoney.com م2009أكتوبر  3

أفضل املدن لريادة األعمال املغامرة 

 )رالي ودرهام(

 Entrepreneur Magazine م2005سبتمبر 3

 Silicon Valley Leadership م2005سبتمبر 1 منطقة تقنية رفيعة

Group 

ضرية كبري لفرص أعمال مدينة ح

 كاري( -)درهام، رالي

تحــــديــــات عمــــدة املــــدينــــة "قمــــة  م2005يوليو  2

املـــنــــــاطـــق الـــحضـــــــــــــــريــــــة لـــفـــرص 

 األعمال"

(Expansion Management) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Piedmont_(United_States)
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 املصنف التاريخ املرتبة النشاط

تجمع لعلوم الحياة في الواليات 

 درهام الكبرى(-املتحدة )رالي

م، 2005يونيو  5

 م2009مايو 

Milken Institute 

درهام -ة )راليمدينة التقنية الحيوي

 الكبرى(

 Milken Institute م2005يونيو  1

 -العاصمة البشرية لعلوم الحياة )رالي

 درهام الكبرى(

 Milken Institute م2005يونيو  2

مدينة القوة العاملة في علوم الحياة 

 درهام الكبرى( -)رالي

 Milken Institute م2005يونيو  4

كن األمريكيون للس ىاملدينة التي يسع

 فيها )رالي(

 Forbes م2009أبريل  1

 Forbes.com م2003 3 أفضل مدينة للمعيشة في أمريكا

 Forbes.com م2009مايو  8 كاري(-أفضل مدن كبرى للعمل )رالي

أفضل مدن حضري لعمال املعرفة 

 كاري( -)رالي

 Knowledge Worker" م2005مايو  5

Quotient", Expansion 

Management 

معية حسنت من أحوالها أسواق جا

 تشابل هيل( -درهام  -)رالي

واحدة 

 10من 

 & Southern Business م2005صيف 

Development 

 Forbes.com م2009 1 أكثر املدن غير املرتبطة سلكيا

 U.S. Environmental م2005 1 أفضل األماكن للعمل 

Protection Agency, 

Research Triangle Park 

 National Institute of م2005 4 لعمل أفضل األماكن ل

Environmental Health 

Sciences (NIEHS) 

أفضل مؤسسة أكاديمية للزمالة 

(Postdocs جامعة نورث كارولينا في( )

 تشابل هيل( 

 The Scientist م2005فبراير  1

 The Scientist م2005فبراير  1 هأفضل األماكن للعمل بعد الدكتورا
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 املعرفة
 املصنف التاريخ املرتبة النشاط

معية أمريكية في ريادة أكثر مدينة جا

األعمال املغامرة )جامعة نورث 

 كارولينا في تشابل هيل(

 Forbes م2004أكتوبر  1

 للتقنية دوالس رواق
( تجمع أعمال Dulles Technology Corridorرواق دوالس للتقنية )

يحتوي على شركات دفاع وتقنية، ويقع في شمال فرجينيا بالقرب من مطار واشنطن 

)ولي. وهذه املنطقة تسمى وادي السيليكون في الشرق دوالس الد
57F

. كما أطلقت عليها (1

. وملا كانت املنطقة فيها من (58F2)(Netplexاسم نتبلكس ) 1993مجلة فوربس في 

شركات االتصاالت والستال ما ال يضاهيه أي مكان في األرض، فقد زعمت بعض 

)عليها نصف ما يمر على اإلنترنتاملقاالت أن الطرق اإللكترونية في املنطقة يمر 
59F

3) .

والرواق يضم مدينة فرجينيا للعلوم والتقنية التابعة لجامعة جورج واشنطن، 

5TJanelia Farm Research Campusومدينة جانيليا لبحوث املزارع ) 5T التابعة ملعهد )

 هاورد هيوز الطبي.

 للبحوث كامنجز حديقة
(، تأسست في Cummings Research Parkحديقة كامنجز للبحوث )

مدينة هانتسفيل، بوالية أالباما، وهي ثاني كبريات حدائق البحوث في الواليات 

ير أن حديقة مثلث املتحدة بعد حديقة مثلث البحوث، والرابعة في العالم؛ غ

                                              
(1)  Thompson, Derek (2011). "'The Silicon Valley of the East' Is Washington, 

D.C.". The Atlantic, June 7. 

(2)  Barrett, Randy; Jenks, Andrew (1994). "Defining the Netplex". Washington 

Technology, July 14. 

(3)  Donnelly, Sally B.; Zagorin, Adam (2000), "D.C. Dotcom", Time, August 

14. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Janelia_Farm_Research_Campus
https://www.theatlantic.com/business/archive/2011/06/the-silicon-valley-of-the-east-is-washington-dc/240055/
https://www.theatlantic.com/business/archive/2011/06/the-silicon-valley-of-the-east-is-washington-dc/240055/
http://washingtontechnology.com/articles/1994/07/14/defining-the-netplex.aspx
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,997688-1,00.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Time_(magazine)
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البحوث مبعثرة في عدة محافظات ومختلطة مع شركات غير بحثية، بينما حديقة 

كامنجز للبحوث مركزة كلية في منطقة متواصلة، وهناك قيود مشددة حول من 

يشغل مبانيها؛ وبهذا فإنها أكبر حديقة بحوث متواصلة من نوعها في أمريكا. وجامعة 

ركيزة السكان في الحديقة. والجامعة جامعة بحوث أالباما في هانتسفيل تعتبر 

ألف سنويا، نصفهم من املتخصصين في العلوم والهندسة.  7.5شاملة تخرج قرابة 

ويتميز موقع الحديقة أنه نموذج ألنه على مقربة من مركز تطوير ناسا والجيش في 

5TRedstone Arsenalردستون أرسنال ) 5T.) 

حديقة كامنجز للبحوث عضو في جمعية حدائق بحوث الجامعات 

(Association of University Research Parks( وباختصار )AURP ؛ ولقد)

في العالم سنة  اصنفت الجمعية حديقة كامنجز للبحوث كأكثر حدائق البحوث تميزً 

من أوائل الشركات املوجودة في الحديقة شركة تيليدين براون للهندسة م. و 1997

(5TTeledyne Brown Engineering5T( ولوكهيد ،)5TLockheed 5T ونورثروب ،)

(5TNorthrop 5T( وآي بي إم ،)5TIBM 5Tالشركات التي لها فروع أو مكاتب في  (. وغالبية

الحديقة شركات دفاع، وفضاء، وطيران، وتقنية حيوية، وصناعة متقدمة، 

)وبرمجيات، وتقنية معرفة
60F

1). 

 كمبردج تجمع
بسليكون فن  ا( املعروف أيضً Cambridge Clusterتجمع كمبردج )

(Silicon Fenأو مستنقع السليكون، هو منطقة محيطة بمدينة كم ) ،بردج بإنجلترا

والتي تعتبر موطن تجمع ضخم للتقنية الرفيعة التي تركز على البرمجيات 

واإللكترونيان والتقنية الحيوية. وهو أهم مراكز التقنية في أوروبا. واالسم يضاهي 

وادي السيليكون، ويكتسب اسم املستنقع من موقع التجمع على حافة أرض 

                                              
(1)  Bruns, Adam (July 2009). "The Nationals". Site Selection Magazine. 

Interactive Publishing. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Redstone_Arsenal
https://en.wikipedia.org/wiki/Teledyne_Technologies#Companies
https://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin
https://en.wikipedia.org/wiki/Northrop_Grumman
https://en.wikipedia.org/wiki/IBM
http://www.siteselection.com/issues/2009/jul/cover/
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5TEnglish Fenlandاملستنقعات اإلنجليزية ) 5T ؛ وأول التقنيات في املنطقة هي أجهزة)

5TAcorn Computersكمبيوتر أكورن ) 5T اململكة املتحدة. (، الذي يتمتع بشعبية في 

هناك أكثر من ألف شركة تقنية رفيعة أسست مكاتبها في املنطقة في الحقبة 

م وصل حجم رأس املال املغامر الذي استثمر في 2004. وفي (61F1)م1998 -1993

ومن   لكل أوروبا(. 8من كل رأس املال املتاح في اململكة املتحدة ) %24سيليكون فين 

Display  Cambridgeتقنية كمبردج للعرض ) أوائل األعمال الناجحة

Technology ماكينات حاسوب مجموعة التعليمات املقتضبة املتقدمة )

(Reduced instruction set computing املعروفة بر )( يسكRISC)(62F2). 

وقد نجم عما يسمى بظاهرة كمبردج شركات ناشئة في مدينة لم تشهد إال 

)القليل من الصناعات الخفيفة في قطاع الكهرباء
63F

. وظاهرة كمبردج بدأت بتأسيس (3

 Trinityم، التي بادرت بها كلية الثالوث ترينيتي )1970حديقة كمبردج للعلوم في 

Collegeحيث تحولت عن سياسة التنمية الضعيفة التقليدية.( بجامعة كمبردج ،  

ومن خصائص كمبردج الشركات الصغيرة، املكونة من عدد قليل من الناس 

ثالثة في نفس الوقت، وتعمل في مجاالت التصميم بمساعدة  ىقد ال يتعد

الحاسوب. وعبر الوقت ازداد عدد الشركات، ولم يعد من السهولة إحصاؤهم، فهم 

 .3,500بين ألف إلى يتراوحون 

إم آي تي للرفع من مستوى التعاون  -م تأسس معهد كمبردج2000في سنة -

 الدولي ولتعزيز النجاح االقتصادي للسيليكون فن.

                                              
(1)  Ibrahim, Youseff M. (1998). "In Old England a Silicon Fen: Cambridge as 

a High-Tech Outpost". The       New York Times, 4 January. 

(2)  Jones, Kevin (1998). "US Report: Old Cambridge targets high-tech 

success". ZDNet, 1 December. 

(3)  Worthington, Tom (1999). "The Cambridge Phenomenon: Summary of The 

Report". Net traveller:    exploring the networked nation. Australian 

Computer Society. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Fens
https://en.wikipedia.org/wiki/Acorn_Computers
https://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_Display_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_Display_Technology
http://partners.nytimes.com/library/cyber/week/010498cambridge.html
http://partners.nytimes.com/library/cyber/week/010498cambridge.html
https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
http://www.zdnet.co.uk/news/it-strategy/1998/12/01/us-report-old-cambridge-targets-high-tech-success-2070082/
http://www.zdnet.co.uk/news/it-strategy/1998/12/01/us-report-old-cambridge-targets-high-tech-success-2070082/
https://en.wikipedia.org/wiki/ZDNet
http://www.tomw.net.au/nt/cp.html
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م، وصل عدد الشركات الناشئة التي على صلة مباشرة 2006في فبراير -

 ، تقدر بقرابة ستة مليار دوالر.250بالجامعة 

التركيز على البحوث والتطوير، فقط ملحدودية م أعاق النمو 2012في - 

)املنافسة في القدرة التصنيعية والتكاليف
64F

 -2014، غير أن الوضع تغير بين عامي (1

، %7.5وزادت العمالة بنسبة  %7.7م حيث ارتفع العائد على شركات بنسبة 2015

 %26ة والعمال %31م زاد النمو بنسبة 2015 -2010ع سنوات ما بين بوخالل األر 

 .%25وعدد الشركات 

 كمبردج مستشارو
( شركة استشارية عاملية Cambridge Consultantsمستشارو كمبردج )

للتقنية وتطوير املنتجات، تقدم خدمات بحوث وتطوير للشركات الناشئة 

والشركات الكبرى املتعددة الجنسيات املهتمة باملنتجات. وقد أسسها ثالثة من 

؛ لوضع "أدمغة كمبردج تحت إمرة قضايا الصناعة م1960خريجي كمبردج في 

)البريطانية، وتوفير حلول ملشاكل عالم الواقع"
65F

. ويعتبر مستشارو كمبردج من (2

مؤسسات األعمال املشتغلة بنقل التقنية؛ وفي الواقع إن أعمالهم هي التي أرست 

فيعة في أساس ظاهرة كمبردج وسيليكون فن. وفي الواقع، إن شركات التقنية الر 

                                              
(1)  Andersen, Christian; Bailey, Jonathan; Heal, Adam; Munn, Oliver; 

O'Connell, Bryan (4 May 2012). "IT Hardware cluster: Cambridge, United 

Kingdom". Final Paper; Microeconomics of Competitiveness, Harvard 

Business School. 

(2)  Walker, Jeanette (2005). Cambridge: Europe's leading location for 

biotechnology. Drug Discovery Today 10(14), 956-959. 

http://www.isc.hbs.edu/pdf/Student_Projects/2012%20MOC%20Papers/20120504%20MOC%20UK%20Cambridge%20IT%20hardware%20cluster%20-%20Final%20project%20paper.pdf
http://www.isc.hbs.edu/pdf/Student_Projects/2012%20MOC%20Papers/20120504%20MOC%20UK%20Cambridge%20IT%20hardware%20cluster%20-%20Final%20project%20paper.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359644605035221
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359644605035221
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 املعرفة
مدينة كمبردج وما حولها يمكن تعقب جذورها إما إلى جامعة كمبردج أو مستشارو 

)كمبردج
66F

1). 

م، حيث 1972كانت شركة مستشارو كمبردج شركة خاصة، حتى يناير 

(؛ وهي شركة أمريكية Arthur D. Littleمن شركة آرثر دي ليتل ) اأصبحت جزءً 

، امهنيً  اإداريً  اشركة مستشارو كمبردج دعًم  كتسبتالالستشارات في اإلدارة، وبهذا 

)واستطاعت التوغل في السوق العاملي
67F

. وعقب إشهار آرثر دي ليتل التعرض (2

م قام فريق اإلدارة في شركة مستشارو كمبردج بإعادة ملكيتها 2002لإلفالس سنة 

ن بدعم من شركة ألتران، أكبر شركة استشارية في أوروبا. ورغم تعثر العديد م

شركات التقنية لصعوبات في نهاية القرن العشرين، إال أن شركة مستشارو كمبردج 

استمرت في النمو حتى فتحت لها فرعا في بوسطن بالواليات املتحدة سنة 

 .(68F3)م2004

م، توسعت الشركة في آسيا بافتتاح فرع في سنغافورة. 2013وفي إبريل 

إلى السوق األسيوية، وليبني على وأنش ئ املكتب الجديد ليوصل قدرات إنتاجات 

مجموعة من العمالء املوجودين في أستراليا واليابان وسنغافورة. وبالنمو عام بعد 

 600عام، عبر عقد من الزمان، وصل عدد العاملين في شركة مستشارو كمبردج إلى 

م. كما دخل مستشارو كمبردج في اتفاقية لتملك شركة سينابس 2016سنة 

(5TSynapse5T.وهي شركة تنمية منتجات في سياتل ،) 

                                              
(1)  Myint, Yupar CfEL (2005). "The effect of social capital in new venture 

creation: the Cambridge high-technology cluster". Journal of Strategic 

Change, 21 June. 

(2)  Dale, Rodney (1979). From Ram Yard to Milton Hilton: A History of 

Cambridge Consultants Ltd, 1960-1979. Cambridge: Cambridge 

Consultants Ltd. 

(3)  Dale, Rodney (2010). From Ram Yard to Milton Hilton: Cambridge 

Consultants - the early years. Haddenham, Cambridgeshire: Fern House 

Publishing. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Synapse_Product_Development
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jsc.718/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jsc.718/abstract
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وتغطي أعمال شركة مستشارو كمبردج نطاقا واسعا من قطاعات الصناعة؛ 

ومنتجات لحقن األدوية،  ففي مجال التقنية الطبية، لديها القدرة على إنتاج تقنية

 ولقد حصلت الشركة على عدة جوائز.

 للبحوث الجامعة رواق
( هو The University Research Corridorرواق الجامعة للبحوث )

 Wayneتحالف بين جامعة والية متشجان وجامعة متشجان وجامعة وين للوالية )

State Universityميتشجان. وقد  ( لتحويل وتقوية وتنويع اقتصاديات والية

مليار دوالر من ميزانية  1.878استطاع الحلفاء الثالثة مجتمعون على الحصول على 

من دخل الوالية من الخزينة  %94البحث األكاديمي الفدرالية، وهذا يشكل 

 الفدرالية.

وعبر السنوات املاضية، أعلنت جامعات رواق الجامعة للبحوث عن اختراع 

 في املتوسط،  اجديد يوميً 
ً

اتفاقية ترخيص  500أدت هذه االكتشافات إلى  ومجمال

للتقنيات والنظم الجديدة. ويتم اختيار طالب جامعات الرواق من صفوة 

 ميتشجان ومن حول العالم. 

 الذهبي الرواق
( يقع في املنطق املحيطة بالطريق The Golden Corridorالرواق الذهبي )

أرباحا اقتصادية هائلة ملجتمعات السريع في شيكاغو، وسمي كذلك ألنه يولد 

 500املنطقة؛ حيث أنه يشمل املقرات الرئيسة لعدة شركات من شركات فورشن 

(Fortune 500 وحدائق للمكاتب وحدائق صناعية ومرافئ صحية وصاالت ،)

 للمعارض.

https://en.wikipedia.org/wiki/Fortune_500
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 128 بوسطن طريق
( اسمه األصلي الطريق املحيطي Boston's Route 128) 128طريق بوسطن 

Yankee ( وطريق فرقة يانكي السريع )Circumferential Highwayالسريع )

Division Highway وهو من طرق والية ماسشوستس 26( لفرقة املشاة ،

ة بوسطن. ليخدم كطريق دائري حول مدين اكيلو مترً  92السريعة الذي يمتد إلى 

عدة تسميات منها طريق التقنية األمريكي السريع،  128وقد أطلق على طريق 

والقوس السحري. وعلى امتداد الطريق العديد من شركات تقنية وحركة نمو أعمال 

(. واملنطقة MITسريعة، يدفعها جامعة هارفارد ومعهد ماسشوستس للتقنية )

)ما تقارن بالسيليكون فالي في كاليفورنيا اكثيرً 
69F

؛ وكان للتأثير اإليجابي على النمو (1

االقتصادي في والية ماسشوستس ما أدى إلطالق كنية "معجزة ماسشوستس" 

(Massachusetts Miracle على طريق )الدائري. وهذه الكنية تشير إلى حقبة  128

من النمو االقتصادي في والية ماسشوستس خالل معظم الثمانينيات من القرن 

مع خفض في  %3م إلى 1975في  13املاض ي، حيث انخفضت نسبة البطالة من %

)الضرائب وارتفاع هائل في الدخل الشخص ي
70F

هذا بعد أن عانت الوالية من ضربة . (2

قاسية نتيجة عملية التغيير االجتماعي واالقتصادي الذي صاحب إزالة الصناعات 

الثقيلة، وتخفيض القدرات واألنشطة الصناعية في املنطقة، وما صاحب ذلك من 

 ارتفاع في البطالة.

في وقد تمركز النمو االقتصادي حول التقنية الرفيعة والخدمات املالية 

. والتوسع في صناعة التقنية الرفيعة 128مدينة بوسطن وضواحيها على طول طريق 

 Digital Equipmentشمل شركات مثل ديجيتال إيكويمبنت كربوريشن )

                                              
(1)  Anon (May 2013). "Silicon Valley and Route 128: The Camelots of 

Economic Development".  Journal of Applied Research in Economic 

Development. C2ER. 10. 

(2)  Butterfield, Fox (May 1, 1988). "What you see is what you get". The New 

York Times. 

https://en.wikipedia.org/wiki/MIT
https://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Miracle
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Equipment_Corporation
http://journal.c2er.org/2013/05/silicon-valley-and-route-128-the-camelots-of-economic-development/
http://journal.c2er.org/2013/05/silicon-valley-and-route-128-the-camelots-of-economic-development/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Journal_of_Applied_Research_in_Economic_Development&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Journal_of_Applied_Research_in_Economic_Development&action=edit&redlink=1
https://www.nytimes.com/1988/05/01/books/what-you-see-is-what-you-get.html?pagewanted=all&src=pm
https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
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Corporation( وباختصار )DEC)  شتهرت األجهزة الحاسوب الصغيرة، والتي

( التي اشتهرت Wang Laboratoriesبخدماتها ودعمها لعمالئها، ومعامل وانج )

 Prime( وبرايم كومبيوتر )Data Generalباآلالت الحاسبة، وداتا جنرال )

Computer( ولوتس ديفلوبمنت كوربوريشن )Lotus Development 

Corporation ،التي اشتهرت ببرنامج لوتس لجداول الحسابات التي سبقت إكسل )

. هذا باإلضافة إلى شركة بوالريود (71F1)(Apollo Computerوأبولو كمبيوتر )

(Polaroid( وهانيول إنفورميشن سيستمز )Honeywell Information 

Systems وكثير من تلك الشركات فقدت السوق أو أفلست نتيجة لصغر حجم .)

الحاسوب الحديث وزيادة قدرته. ومن الشركات التي حافظت على مكانتها في السوق 

 اخاصً  ا( التي تصنع حاسوبً Sun Microsystemsشركة سن مايكروسيستمز )

للتصميمات وعرض الرسومات والصور ذات األبعاد الثالثة؛ وكذلك شركة ميتر 

(MITRE( ورايثون )Raytheon.اللتان تقدمان خدمات للدفاع ) 

وفي العقد التاسع من القرن العشرين، عانت والية ماسشوستس كغيرها من 

لها، م أكثر من الدولة ك1990واليات شمال شرق الواليات املتحدة من كساد بدايات 

م؛ غير أن والية ماسشوستس 1992في صيف  %9حيث ارتفع معدل البطالة إلى 

تعافت من الكساد بمعدل أسرع من بقية شمال شرق الواليات املتحدة بفضل 

 . %3نتعاش التقنية، وبنهاية العقد انخفض معدل البطالة إلى ما دون امساعدة 

 تومقوما معايير
 يمكن أن تلخص فيما يلي: أهم معايير ومقومات نجاح مناطق التقنية

                                              
(1)  Judge, Paul (August 13, 1997). "Boston's Route 128: Complementing 

Silicon Valley". Business Week. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Equipment_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Wang_Laboratories
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_General
https://en.wikipedia.org/wiki/Prime_Computer
https://en.wikipedia.org/wiki/Prime_Computer
https://en.wikipedia.org/wiki/Lotus_Development_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Lotus_Development_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_Computer
https://en.wikipedia.org/wiki/Polaroid_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Honeywell_Information_Systems
https://en.wikipedia.org/wiki/Honeywell_Information_Systems
https://en.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
https://en.wikipedia.org/wiki/Mitre_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Raytheon
http://web.archive.org/web/20111207122339/http:/www.businessweek.com/1997/34/b354197.htm
http://web.archive.org/web/20111207122339/http:/www.businessweek.com/1997/34/b354197.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Week
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 املعرفة
للدولة أو مجاالت عمل املجمع التقني ذات العالقة بالقضايا امللحة  .1

 .الغذاء والدواء واملاء(مثل ) املنطقة أو البلدية

للدولة أو مجاالت عمل املجمع التقني ذات العالقة بالقضايا التنموية  .2

 ة.املنطقة أو البلدي

 .االلتزامات الحكومية الالزمة لنجاح املجمع التقني .3

 .توافر الحد األدنى  للبنية التحتية واألصول التقنية .4

 .الالزمة لنجاح املجمع التقني اتالتزامات الجامع .5

لتكون  قطاعات البحث والتطوير في الجامعةاملتطلبات الالزم توافرها في  .6

 للبحوث والتطوير.بيت خبرة علمي 

لرواد أو املبادرين )أفراد/مؤسسات( بمسئولياتهم حيال املشروع التزام ا .7

 .على مدى مراحل تطور املشروع

األعمال  ريادةإمكانية الدعم والتطور الذاتي لثقافة ومفاهيم  .8

(Entrepreneurship) واملمارسات املهنية الناجحة (Sound Business 

Practice )لرجال األعمال: 

في تجمعات افة ومفاهيم إدارة األعمال الالزمة نمط الدعم أو التطوير لثق (أ)

 التقنية.

تجمعات إبراز املمارسات املهنية الناجحة لرجال األعمال الداعمة لنجاح  (ب)

 التقنية.

الراغب في االستثمار  (Working Capital) مصادر رأس املال العاملتنوع  .9

 .في التقنية املتطورة عالية املخاطرة )رأس املال املغامر(

 .التواصل املقترحة  آليات .10

 اإلشراقيةآليات االستمرار والتطوير الذاتي للمجمع التقني في ضوء رؤيته  .11

 .بعيدة املدى
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 .معايير ومقومات نجاح مناطق التقنية. 27شكل 

 
 .نماذج من مناطق التقنية. 28شكل 
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 املعرفة

 التقنية طقمنا لنجاح نماذج
 .معايير ومقومات نجاح مناطق التقنيةفيما يلي نماذج واقعية لتفعيل 

 للتقنية أوستن مدينة
( كان واحدا من George Kozmetskyمن الواضح أن جورج كوزمتسكي )

أصحاب الرؤى املؤثرين الذي كانوا وراء تأسيس مدينة أوستن للتقنية؛ فلقد كان 

( للدفاع، ثم عميد كلية إدارة األعمال .Teledyne, Incمن مؤسس ي شركة تليدين)

ومدرسة األعمال العليا في جامعة تكساس في أوستن. وفي العقد السادس من القرن 

املاض ي أعلن كوزمتسكي أن ابتكار التقنية هو القوة الدافعة للتنمية 

)االقتصادية
72F

 م معهد ابتكار وإبداع1976. وأسس رجل األعمال األكاديمي هذا في (1

 2( وباختصار معهد آي سInnovation, Creativity and Capitalورأس مال )

(IC² Institute في جامعة تكساس. وكان ذلك املعهد محور التنمية االبتكارية )

 اواالقتصادية في جامعة تكساس. وقد القى معهد ابتكار وإبداع ورأس مال تقديرً 

في تكساس، حيث كانت رسالته هو كمكون "فكر واعمل" تابع لجامعة أوستن  اعامليً 

( التي unstructured) تعزيز حل املشاكل غير املهيكلةاملساهمة في بحوث متطورة ل

واالزدهار من خالل النشاط تتعلق بسوق االقتصاديات، وخلق الثروة، والنمو، 

وتسويق ابتكارات التقنية. وأدى املعهد رسالته من خالل معمله الرئيس  التجاري 

 Austin Technologyتطبيقية في حاضنة أوستن للتقنية )للبحوث ال

Incubator( وكذلك من خالل مكتب بحوث األعمال ،)Bureau of Business 

Research( ومجموعة التسويق العاملية ،)Global Commercialization 

Group( وتعاونية األوساط الرقمية ،)Digital Media Collaboratory وشبكة ،)

                                              
(1)  Phillips, Fred (2006). Social Culture and High Tech Economic 

Development: The Technopolis Columns.   New York: Palgrave 

MacMillian. p. 23. 
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ابتكار وإبداع ورأس مال، وعلماء أكاديميين زائرين، وبرنامج درجة  زمالة معهد

 ماجستير العلوم في تسويق التقنية.

وفي السنوات األولى ملعهد ابتكار وإبداع ورأس مال، اكتسب املعهد شهرة 

كونه بيت خبرة ابتكاري. وأسلوب العمل في املعهد يتضمن: تحديد قضية ناشئة أو 

ل القريب. واملوضوع لم يطرق من قبل، ويتعلق بخلق ثروة ذات أهمية في املستقب

)نيقاملساهمين من خالل االستفادة من ابتكار تحصة زيادة جديدة أو 
73F

ومن هذا   .(1

املنطلق تم تنظيم مؤتمر من خبراء معروفين، كما طلب دعم قادة القطاعات 

وبهذا تتكون  ( ومشاركتهم في املؤتمر.26السبعة في عجلة مدينة التقنية )شكل 

شبكة من املؤتمر قائمة على أساس القضية املشتركة. على سبيل املثال، بطلب من 

مجلس أوستين للتقنية تم تنظيم مؤتمر عن صناعة البرمجيات في منطقة أوستين 

)ستعداداتها التنافسيةاو 
74F

. وخالل املؤتمر قدم اقتراح مبدئي بتأسيس مجلس (2

عهد ابتكار وإبداع ورأس مال املجلس حتى تم أوستين للبرمجيات، واستضاف م

 م. 1993تكوينه في 

وفي مرحلة من مراحل تأسيس املدينة التقنية؛ أصبح من الجلي حاجة أوستن 

إلى خدمة طيران مباشرة إلى سان هوزيه )في سيليكون فالي(؛ عندئذ قام مجلس 

مية مباشرة دون أوستين للبرمجيات بإقناع خطوط أمريكان إيرالينز بتوفير رحلة يو 

توقف إلى سان هوزيه؛ ولقد كان لهذه الرحالت فوائد جمة ملؤسسات األعمال في 

ستفادت من هذه الخطوة، حيث إن كل املقاعد اأوستين، كما أن شركة الطيران 

                                              
(1)  Phillips, Fred (2006). Social Culture and High Tech Economic 

Development: The Technopolis Columns.   New York: Palgrave 

MacMillian. pp. 35-36. 

(2)  Phillips, Fred (2006). Social Culture and High Tech Economic 

Development: The Technopolis Columns.   New York: Palgrave 

MacMillian. p. 18. 
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 املعرفة
)كانت مشغولة في الرحالت كلها

75F

عضو  800م كان عدد أعضاء املجلس 1995. وفي (1

 .لتقنيةوغير اسمه إلى مجلس أوستين ل

 اومن بداية تأسيس مدينة التقنية، لعبت جامعة تكساس في أوستن دوًر 

رئيًسا نتيجة نفوذ جورج كوزمتسكي ومركزه اإلداري في الجامعة. وفي الواقع، أن 

)في تأسيس مدينة أوستين للتقنية عن طريق االجامعة كانت مفتاًح 
76F

2): 

 .تحقيق التفوق العلمي .1

 جديدة للصناعات الناشئة. خلق وتطوير ورعاية تقنيات .2

تعليم وتدريب القوى العاملية املطلوبة واملهنيين للتنمية االقتصادية عن  .3

 طريق التقنية.

 اجتذاب شركات تقنية كبرى. .4

 الترويج إليجاد تقنيات محلية. .5

 املساهمة في تحسين جودة الحياة والثقافة. .6

ة ولألساتذة كان لبرنامج الهبات املئوية لجامعة تكساس للكراس ي العلمي

م تأثير فعال في اجتذاب الباحثين، الذين بدورهم 1984 -1983والزمالة في فترة 

)اجتذبوا املزيد من تمويل البحوث واجتذاب طالب موهوبين للدراسات العليا
77F

. غير (3

وكان من ركود، ل فترة الالخ 3التعليم العالي بنسبة اعتمادات أن الوالية خفضت 

                                              
(1)  Phillips, Fred (2006). Social Culture and High Tech Economic 

Development: The Technopolis Columns.    New York: Palgrave 

MacMillian. p. 97. 

(2)  Smilor, Raymond W., David V. Gibson, and George Kozmetsky (1989). 

Creating the Technopolis: High-Technology Development In Austin, Texas. 

(Austin, Texas: IC² Institute, The University of Texas at Austin, January, p. 

64. 

(3)  Smilor, Raymond W., David V. Gibson, and George Kozmetsky (1989). 

Creating the Technopolis:          High-Technology Development In Austin, 

Texas. (Austin, Texas: IC² Institute, The University of Texas at Austin, 

January, p. 53. 
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تواصل وصول رسالة مختلفة إلى العلماء والباحثين بعدم ضمان تأثير قلة الدعم امل

استمرارية الدعم. وخالل تلك الفترة العصيبة، قام أبطال املرحلة بوضع خطة 

  بديلة ملساعدة الجامعة وأوستين ومجتمع األعمال. 

وعبر السنوات تميزت أوستين بوجود حكومة مستنيرة؛ تدرك أن على املناطق 

ق لنفسها صورة مرئية تعكس التعاون بين القطاع الخاص الحضرية أن تخل

، لتجتذب رواد العمل، وتوفر الحوافز من خالل املنهجي والقطاع العام واالبتكار

سياسات تنمية خاصة أو عامة، وحوافز ضريبية، وحاضنات أعمال. ومن أمثلة 

ين تفاعل الحكومة املحلية مع مجموعة الدعم والجامعة برنامج أفضلية أوست

(Austin Advantage الذي بدأته غرفة أوستين التجارية في )م. وهدف 1988

البرنامج هو مساعدة املدينة على استعادة عافيتها بعد كساد العقد الثامن من 

القرن املاض ي، وقد أتاح التمويل من البرنامج قيام الغرفة التجارية بدعم حاضنة 

( بالشراكة مع الدراسات العليا Austin Technology Incubatorأوستين للتقنية )

م، أنشئت 1989في األعمال في جامعة تكساس بأوستين ومدينة أوستين. وفي 

شركة حققت ريعا قدره  150الحاضنة، ومنذ ذلك الحين قدمت الخدمات ألكثر من 

مليار دوالر، وأوجدت عشرة آالف عمل مباشر وغير مباشر في تكساس  1.5

تين للتقنية نمو وتطوير شركات التقنية في ثالث الوسطى. وتدعم حاضنة أوس

حاضنات، رأسية هي: الطاقة النظيفة، والتقنية الحيوية، وتقنية االتصاالت 

م قامت غرفة أوستين الكبرى التجارية بجمع أموال إضافية 1992املتكاملة. وفي 

خلق لبرنامج أفضلية أوستين الثاني، الذي وعد بمواصل الدفع ومبادرات جديدة في 

األعمال، ومساعدة األعمال الصغيرة، والتسويق على مستوى الدولة، وحضانة 

 التقنية، ودعم املدارس والعمل على الحيوية االقتصادية الكلية. 

وعبر السنوات، مدت الشركات الكبرى في أوستين رواد األعمال املغامرين 

ة. ومدينة التقنية بالتمويل وموهبة اإلدارة التي هي من أساسيات الشركات الناشئ

املزدهرة تحتاج أكثر ما تحتاجه إلى كل من الشركات الكبرى والشركات الناشئة. 
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(، وهي شركة .Tracor, Incوواحدة من الشركات الناشئة في أوستين شركة تراكور )

م. ومنذ سنة 1955دفاع إلكترونية بدأت بأربعة أساتذة في جامعة تكساس سنة 

اكور عشرون شركة على األقل. وفي نهايات العقد م، انبثق عن شركة تر 1962

السادس اجتذبت أوستين شركة آي بي إم وتكساس إنسترومنتس، وجاء بعدها 

م. وبنهاية الثمانينيات اختارت شركات ششلمبرجر، وثري إم، وإم 1974موتوروال في 

سيس ي، وسيماتك أوستين كموقع لها. ومن أشهر الشركات الناشئة، شركة دل 

م، والتي كان جورج 1985( التي بدأت سنة Dell Computerوتر )للكمبي

)كوزميتسكي موجه ومعلم ملايكل دل
78F

1). 

ونجاح مدينة أوستن للتقنية عبر ربع قرن كان نتيجة جهود معهد ابتكار 

وإبداع ورأس مال وجامعة تكساس في أوستين، والشركات، الكبرى ومجلس أوستين 

نية ووالية تكساس، والعديد من األبطال، بداية من للتقنية وحاضنة أوستين، للتق

 جورج كوزميتسكي. 

 الحيوية للتقنية ماسشوستس تجمع
عقب تعلم بعض الدروس من إخفاق "معجزة ماسشوستس"، نجحت 

مع ماسشوستس للتقنية الحيوية بما خلفه من جفي إنشاء ت امبهرً  االوالية نجاًح 

التجمع منذ ربع قرن مض ى. ومن  أصحاب نفوذ ومجموعة دعم قوية. وقد أنش ئ

الصعب تحديد أصحاب الرؤى الثاقبة ممن أنشأوا التجمع معهد جينيتكس 

(Genetics Institute لبحوث وتطوير التقنية الحيوية، الذي أنشأه أستاذان من )

؛ أو مؤسس ي شركة إنترنورون البيولوجيا الجزيئيةفي علماء جامعة هارفارد 

(Interneuronأو بيوجن ،) (Biogen( أو جنزيم )Genzyme إلى جانب فريق )

                                              
(1)  Phillips, Fred (2006). Social Culture and High Tech Economic 

Development: The Technopolis Columns.   New York: Palgrave 

MacMillian. p. 148. 
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الوالية للتنمية االقتصادية. والالعبون الرئيسيون في التجمع هم: قسم 

 MA Department of Economicماسشوستس للتنمية االقتصادية )

Development( وإم آي تي، وجامعة هارفارد ومستشفي ماس جنرال ،)Mass. 

General Hospitalيوسكوير للتقنية )(، وحديقة بBio Square Technology 

Park( التابعة لجامعة بوسطون، ومعهد وايت هد )Whitehead Institute of 

Biomedical Research( وتعاونية ماسشوستس للتقنية ،)Massachusetts 

Technology Collaborative ومجلس ماسشوستس للتقنية الحيوية )

(ouncilMassachusetts Biotechnology C)(79F1)  

في تشجيع تجمع التقنية  امحوريً  ام، لعبت ماسشوستس دوًر 1985وفي 

 Massachusetts Centers forالحيوية بإنشاء شركة مراكز ماسشوستس للتميز )

Excellence Corporation وتحت مظلة تلك املراكز، جرى الترويج ألربع تقنيات .)

الخاليا و  ،علوم البوليمراتو هي: التقنية الحيوية، والعلوم البحرية، 

)الكهروضوئية
80F

. وكانت الرسالة هي "تحفيز االبتكار وتشجيع تنمية التقنيات (2

الجديدة من خالل التحالفات بين األعمال والجامعات وحكومة الوالية. ومجالس 

إدارة املراكز والشركة مكونة من أعضاء من الحكومة واألكاديمية، واألعمال. وكل 

 ةر والشرالتي تستخدم في الترويج لنقل التقنية ل ةمطابقمج املنح ابر  مركز لديه

مركز التقنية الحيوية للتميز  ىم، تلق1986 – 1985االستراتيجية. وفي حقبة 

(Biotechnology Center of Excellence )12  مليون دوالر.  2منحة وصلت إلى

 Massachusettsوفي نفس الحقبة تأسس مجلس ماسشوستس للتقنية الحيوية )

Biotechnology Council املوجودة  أساسية من الشركات(. واملركز ضم مجموعة

                                              
(1)  Philip Cooke, “Regional Innovation Systems: General Findings and Some 

New Evidence from  Biotechnology Clusters,” The Journal of Technology 

Transfer, 27 (2002): 139-140. 

(2)  Ellen Corliss, “In 1985 the State Saw Great Promise in Biotechnology,” 

Mass Tech Times, March 25,          1991, P 1. 
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في ماسشوستس كومونولث. وقامت تعاونية ماسشوستس للتقنية 

(Massachusetts Technology Collaborative بتولي مسئولية الحكومة في )

 Massachusettsم. وكل من مكتب ماسشوستس لتنمية األعمال )1991التجمع في 

Office of Business Development وتعاونية ماسشوستس للتقنية يلعبان )

مهمة. فمكتب تنمية األعمال يقوم بدور أساس في تنمية األعمال والتجارة  اأدوارً 

اإلعفاءات للبحوث والتطوير،  اإلعفاءات الضريبيةوتحسين بيئة األعمال )

ات جمعيات الشركات، والتواصل بين لالستثمار(، واالستجابة لطلب الضريبية

األعمال الصغيرة ومنظمات ماسشوستس التي توفر اختيارات في التمويل. بينما 

تعاونية ماسشوستس للتقنية التي تعتبر وكالة عامة للتنمية االقتصادية فهي ترعى 

لتشكيل شركات تتعلق بالتقنية في ماسشوستس والحفاظ عليها  أكثر مالءمةبيئة 

فيها. كما تقوم التعاونية بإنعاش األنشطة االقتصادية في كل ركن من والتوسع 

 Johnكومونويلث ماسشوستس من خالل أقسامها: معهد جون آدمز لالبتكار )

Adams Innovation Institute ومعهد ماسشوستس للصحة اإللكترونية ،)

(Massachusetts e-Health Institute ومعهد ،)بماسشوستس النطاق العريض 

(Massachusetts Broadband Institute وتجمع الوكالة بين قادة من الصناعة .)

واألعمال والحكومة واألكاديمية بهدف التقدم في حلول قائمة على التقنية لتحسين 

، وتعزيز السرعة ةعاليالالدخول إلى اإلنترنت نظام الرعاية الصحية، والتوسع في 

)اقتصاديات املنطقة
81F

1). 

كميسرين، فإن برامج الوالية مثل تعاونية ماسشوستس للتقنية  وفي دورهم

توجه منظمات األعمال إلى فرص التمويل الفدرالي؛ وتركز التعاونية على التقنية 

الحيوية والطاقة املتجددة والطاقة النظيفة. فالواليات تفقد فرصة ذهبية إذا لم 

معات والشركات الصغيرة. هم مع تمويل الفدرالي للجامن برامج واديستفينسقوا وي

                                              
(1)  Massachusetts Technology Collaborative, “What We Do,” Massachusetts 

Technology Collaborative. 
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هذا النوع من التنسيق واضح في حالة تجمع ماسشوستس للتقنية الحيوية. فكل 

مليون دوالر من تمويل البحوث األساسية يتدفق من خالل النظام.  770سنة هناك 

وأعضاء إدارة التعاونية هم من قادة شركات تقنية ومن مجتمع البحوث 

)واألكاديمية
82F

عاونية الوالية واملنظمات الداعمة والجامعات والحكومة . ومن خالل ت(1

املحلية، ومجلس ماسشوستس للتقنية الحيوية واألعمال الصغيرة والشركات 

 والتعاون لالستفادة من فرص التمويل. التفاعل في األنشطة التجاريةالكبرى يجري 

شركة  600ومجلس ماسشوستس للتقنية الحيوية هو جمعية ألكثر من 

حيوية، وجامعات ومؤسسات أكاديمية وآخرين متفرغين للتقدم في البحوث  تقنية

يجتمع فيه مجلس التقنية الحيوية، لتعليم العامة  منتدىاملتطورة. وهؤالء يكونون 

وصناع السياسة، والتأثير على السياسة العامة والتقدم في املصالح االقتصادية 

ت مجلس ماسشوستس، للشركات بمفردها، وكذلك القطاع ككل. ومجهودا

للتقنية الحيوية في اللوبي تتركز على مبادرات السياسة العامة والحوافز الضريبية 

في ماسشوستس التي تحدد أفضل شركات التقنية الحيوية في عمل ما. وفي واشنطن 

يسعون بصورة فعالة إلصالح قوانين براءات االختراع والتوسع في االستفادة من منح 

(. Small Business Innovation Researchصغيرة االبتكارية )بحوث األعمال ال

وكل شركات التقنية الحيوية الرئيسة في ماسشوستس هي ممثلة في إدارة مجلس 

للعضوية  اتصنيًف  21ماسشوستس للتقنية الحيوية؛ وفي دليل العضوية للمجلس 

 تتضمن عالقات حكومية، ومكاتب محاماة، وجامعات، ومنظمات غير ربحية،

جهة استثمار مخاطرة في منطقة  150وشركات استثمار ورأس مال، ومن بينهم 

 بوسطن وحدها.

                                              
(1)  Philip Cooke, “Regional Innovation Systems: General Findings and Some 

New Evidence from  Biotechnology Clusters,” The Journal of Technology 

Transfer, 27 (2002): 139-140. 
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( جامعة مهمة في التجمع، حيث MITويعتبر معهد ماسشوستس للتقنية )

، بما في ذلك تقييم االختراعات للعلماء ورواد العمل. وإذا كان اعظيًم  اأنه يقدم دعًم 

ل تحاكيه فاملثل األعلى هو إم آي تي أو لجامعة في تجمع نامي أن تبحث عن مث

ستانفورد. وعقب فشل "معجزة ماسشوستس" في أواخر الثمانينيات، أسست إم 

)آي تي مكتب لترخيص التقنية
83F

؛ وأصبح أكثر شراكة مع الشركات الناشئة. وفي (1

آخر اإلحصائيات يقدر عدد شركات خريجي إم آي تي في ماسشوستس حوالي 

من مبيعات كل الشركات  %26$ مليار وتمثل 164ا تقدر بحوالي ، ومبيعاته6,900

)في ماسشوستس
84F

. وقد أسست إم آي تي في السبعينيات منتدي اإلنتربريز فورم (2

(MIT Enterprise Forum التي توسعت أعمالها عبر العالم، وفي )م أنشأت 1990

حاليا بمركز  (، املعروفMIT Entrepreneurship Centerمركز ريادة األعمال )

 Martin Trust Center for MITمارتين ترست لريادة األعمال )

Entrepreneurship دورة دراسية. وقد أسست مدرسة سلون  25( والذي يقدم

( بإم آي تي كل من املنتدى واملركز. ويمكن Sloan School of Businessلألعمال )

ينضم إلى املنتدي، حيث إن ألي شخص أعمال على عالقة بريادة أعمال التقنية أن 

رسالته هي الترويج للتعامل بين رواد األعمال ومجتمعاتهم. ويقدم املنتدي سلسلة 

. باإلضافة إلى ذلك، لدي الجامعة خدمات افرعً  28من محاضرات ريادة األعمال في 

وتسهيالت لتعزيز التعامل مع األعمال واملجموعات الداعمة والحكومة. وخالل 

 Technologyاملاضية قام مكتب ترخيص التقنية بإم آي تي )العشر سنوات 

Licensing Office شركة جديدة في عشر سنوات. كما أن الجامعة  224( بترخيص

(، والذي Venture Mentoring Serviceتقدم خدمة إرشاد املشاريع املغامرة )

                                              
(1)  Saxenian, AnnaLee. Regional Advantage: Culture and Competition in 

Silicon Valley and Route 128. (Cambridge, MA: Harvard University Press 

1994). 

(2)  Roberts, Edward B. and Charles Eesley. Entrepreneurial Impact: The Role 

of MIT. Executive Summary.  (MIT Enterprise Forum, publication funded 

by the Kauffman Foundation, February, 2009). 
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إم آي تي  شركة. وفي مجال التقنية الحيوية توفر 88في تكوين  اأساسيً  العب دوًر 

حاضنات في املدينة الجامعية وحديقة تقنية كذلك. ويقوم مركز ريادة األعمال، 

بتدريب علماء على ريادة األعمال ومكتب ترخيص التقنية يحدد التقنيات الصالحة 

للشركات الناشئة، ويقدم التقنية ملستثمرين محتملين )عادة أصحاب رؤوس أموال 

ؤكد على ضرورة التواصل مع القطاعات األخرى خالل مغامرة(. وكل برامج إم آي تي ت

 مجموعات الدعم وتعاونية ماسشوستس للتقنية.

شركة في تجمع ماسشوستس للتقنية  218م، كان هناك 2002وفي عام 

تأسست في الثمانينيات بما في ذلك بيوجين ومعهد جينيتيكس  79الحيوية؛ منها 

 1997م إلى 1990شركة بين  88وجنزايم. ثم بدأت 
ً
، وأكثره ناش ئ ام؛ والباقي بدأ حديث

في  7,682. وقد نمت حركة التوظيف من استقطاب االستثماراتويعتمد على 

 م. 1998في  16,872م إلى 1991

ونجاح تجمع ماسشوستس للتقنية الحيوية يعود إلى عدة عوامل، منها 

ممثلة في التفاعل مع الجامعات )إم آي تي، وهارفارد، وبوسطن(، ومجموعة الدعم 

ا بوسطن وكمبردج التعاونية ومنظمة الوالية للتنمية، واملجتمعات املحلية )أساًس 

وورشستر(، والشركات الكبرى )بيوجين ومعهد جينيتيكس وجنزايم(، والشركات 

الناشئة. حيث إن مجلس ماسشوستس للتقنية الحيوية يعتبر الشبكة املركزية 

 لعضوية كل القطاعات.

 ا)بيوجين ومعهد جينيتيكس وجنزايم( لعبت دورا رئيًس والشركات الكبرى 

كشركات ركيزة في التجمع بالتفاعل والتعاون مع القطاعات األخرى. فجنزايم كعضو 

( مع Partners Healthcare Systemمؤسس لنظام شركاء الرعاية الصحية )

ماس العام قام ببحوث حصلت على  ىالعام للنساء ومستشف ىبريجهام واملستشف

$ مليون من املعاهد القومية للصحة، مما يعضد نظام اإلنتاج واالنتشار 400مويل ت

 في التجمع إلى جانب بيوجين ومعهد جينيتيكس. 



 

 179 

نماذج من التحوالت العاملية لالقتصاد القائم على املعرفة : الرابع الفصل 

 املعرفة

 المياه لتقنية ميلووكي تجمع
يتصدر  افي تجمع تقنية املياه بميلووكي ويسكونسون الذي تكون مؤخرً 

قبة ورائد ذلك ( صاحب الرؤية الثاRich Meeusenاملشهد ريتش ميوسن )

)التجمع، حيث حاول بناء سيليكون فالي لتقنية املياه
85F

لحظة . جاءت مليوسن "(1

( حيث كان A.O. Smith" عندما كان في اجتماع في شركة إيه أوو سميث )وجدتها

وشركة إيه أوو  .تدفقالمختبر رئيس مجلس إدارة الشركة يعرض على املجتمعين 

ت املياه والغاليات التجارية واملنزلية إلى جانب سميث شركة أمريكية تصنع سخانا

منتجات معالجة املياه. وهي أكبر منتج ومسوق لسخانات املياه في شمال أمريكا. في 

من الشركات  اذلك االجتماع بين العاملين في مجاالت تقنية املياه تبين أن هناك عددً 

أية منافسة، فاتفقوا على في ميلووكي يعملون في مجال دورة املياه، ولكن ليس بينهم 

الشراكة في املعامل واملرافق التي يتعذر على بعضهم إنشاءها. والشركتان 

( ومع ذلك فقد كونا Pentairالوحيدتان املتنافستان هما جنرال إليكتريك وبنتير )

 (.Pentair Residential Filtrationشركة مشتركة هي بنتير رزيدنشيال فلتريشن )

حتى طرأ مليوسن أن تنضم شركات تقنية املياه في  لم يمض  وقت طويل

املنطقة وتكون منظمة واحدة، ولتحقيق ذلك الحلم تواصل مع لجنة ميلووكي 

 Milwaukee) 7( ومجلس ميلووكي Greater Milwaukee Committeeالكبرى )

7 Council وهو مجلس للتنمية االقتصادية اإلقليمية لسبع محافظات؛ وبين ،)

ر يلس: عمدة ميلووكي، ومدير جامعة ويسكونسين بميلووكي، ومدأعضاء املج

 Wisconsin Economic Developmentشركة وسكونسين للتنمية االقتصادية )

Corporationرو الشركات الكبرى. ي(، وعمد سبع محافظات، ومد 

                                              
(1)  Tom Williams, “Water Technology talks with…Rich Meeusen,” WaterTech 

Online.com, Volume 32,       Issue 5 (May, 2009). 



 

 180 

 خارطة الطريق -استراتيجيات االقتصاد القائم على املعرفة  

على تكوين مجلس ميلووكي للمياه  7تفق مجلس ميلووكي ام، 2007وفي 

(Milwaukee Water Council ورسالته هي التكاتف بين املجتمع اإلقليمي )

املحور لبحوث املياه العذبة والصناعات املتعلقة باملياه لتصبح منطقة ميلووكي 

( لبحوث املياه، والتنمية االقتصادية والتعليم. World Water Hub) العاملي للمياه

عمال وتضمن شركات أ اعضوً  17وضم مجلس إدارة مجلس ميلووكي للمياه 

ومؤسسات غير ربحية وأكاديمية ومستثمرين وحكومة. وترأس املجلس كل من ريتش 

( Paul Jones( وبول جونز )Badger Meterر شركة بادجر ميتر )يمييوسن مد

ر شركة إيه أوو سميث؛ وكالهما يعتبر من املؤثرين على  أعلى مستوى. والقت يمد

السنات عن الوالية وحاكم الوالية،  من عضوي  اتأييًد  املحور العاملي للمياه فكرة

 ومختلف مشرعي الوالية على اختالف انتماءاتهم السياسية.

م( اتبع املجلس استراتيجية فعالة 2013-2007وعلى مدى ستة أعوام )

لكسب االعتراف العام، وجذب التمويل الفدرالي، وتمويل الوالية، للتوسع في بحوث 

وكل ذلك يدعم رسالة  –وتأسيس التجمع  املياه وتعزيز التنمية االقتصادية،

م عندما عقد املجلس مؤتمر املياه الذي 2007املجلس. بدأ االعتراف العام، في 

م، اكتسبت ميلووكي قبولها ضمن 2009منذ ذلك الحين. وفي  اأصبح يعقد سنويً 

 United Nations Global Compact) دن امليثاق العامليمل برنامج األمم املتحدة

Cities Programme( وباختصار )UNGCCP وبهذا أنجزت ميلووكي اعتراف .)

األمم املتحدة بخبرتها وريادتها في تقنية وعلوم املياه العذبة. وميلووكي وسان 

)نتان الوحيدتان في أمريكا الشمالية في البرنامجيفرانسيسكو هما املد
86F

1) . 

                                              
(1)  Water Efficiency: the Journal for Water Conservation Professionals, 

“United Nations Global Compact      Cities Programme Welcomes 

Milwaukee, Taps Region’s Fresh Water Technology Expertise,” 

PRNewswire appearing in Water Efficiency online, April 30, 2009. 
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 املعرفة
الواليات م، حصل املجلس كواحد من خمسة على جائزة 2011وفي عام 

 Clean( من التحالف األمريكي للمياه النظيفة )U.S. Water Prizeاملتحدة للمياه )

Water America Alliance الستدامة املياه. وهذا ألن مجلس ميلووكي للمياه مثل )

)عاملي للتعاون اإلقليمي واالبتكار التقني ملستقبل املياه النظيفة وجودة األعمال
87F

1). 

تي وجامعة تكساس بأوستين ال تشتهر جامعة ويسكونسين في  مقارنة بإم آي

فإن ويسكونسين تحتل  اميلووكي بأنها جامعة أبحاث أو مولدة اختراعات. وعموًم 

)في االختراعات بين الواليات األمريكية 15املرتبة 
88F

دون اإلشارة إلى ابتكارات املياه.  (2

 Great Lakes WATER)وميلووكي هي بيت معهد البحيرات العظمي للمياه 

Institute في جامعة ويسكونسين في ميلووكي، حيث رسالة املعهد هي جعل والية )

للبحوث والتعليم والتواصل بهدف إيجاد فهم شامل  نقطة محوريةويسكونسن 

ألهمية البحيرات العظمي واملوارد املائية والبيئية األخرى على املستوى املحلي، وفي 

)املجتمع الدوليالوالية، والدولة، و 
89F

3). 

م، أنشأت والية ويسكونسن مدرسة التعليم العالي لعلوم 2009وفي مارس 

مليون دوالر في ميزانية الجامعة  240املياه العذبة مع دعم كبير من الوالية، وبضخ 

أمكن ملدرسة التعليم العالي لعلوم املياه العذبة، ومدرسة الصحة العامة، وكلية 

ا. وكانت مبادرة ميلووكي في الجامعة مصممة للتوسع في برامج الهندسة املض ي قدًم 

البحوث والتطوير والكتساب دعم أوسع من قادة األعمال واملجتمع في جنوب شرق 

)ويسكونسن
90F

م، 2010م، وفي يوليو 2010في خريف  ا. وافتتحت املدرسة رسمي  (4

                                              
(1)  Water Online, “US Water Prize Honors Leaders in Water Sustainability,” 

Water Online, May 10, 2011, 

(2)  Barry Grossman, “Water City? First, Milwaukee will need some patents,” 

Milwaukee Wisconsin Journal Sentinel online, August 8, 2009. 

(3)  Great Lakes WATER Institute, “ Mission of the Great Lakes WATER 

Institute,” University of Wisconsin – Milwaukee. 

(4)  The Business Journal, “Doyle including $240M in budget for UWM,” The 

Business Journal, March 16, 2009. 
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 غالف الجوي اإلدارة الوطنية للمحيطات وال$ جائزة من 525,000حصلت هلي 

(National Oceanic and Atmospheric Administration املعروفة بنووا )

(NOAA لدعم ستة زماالت لبحوث الدراسات العليا مع التركيز على قضايا )

)الصحة البشرية والبحيرات العظمي
91F

. كما قامت املدرسة بإنشاء مركز سياسة (1

مليون دوالر من فاعلي خير  2.6بلغت ( بتبرعات Center for Water Policyاملياه )

 WATERمحليين. ومدرسة التعليم العالي لعلوم املياه العذبة تدير معهد املياه )

Institute 2011(. وفي يوليو( م تولي ديفيد جارمانDavid Garman العمادة، وهو )

)عالم في تقنية املياه ومبتكر أسترالي
92F

، فقد . وبالنسبة للدعم التطور االقتصادي(2

م، ومنحة من إدارة التطوير 2009دوالر في سبتمبر  172,500حصلت على 

)االقتصادي الفدرالية
93F

لتعيين مختصين في تجارة  ا. وكان جزء من املنحة مخصصً (3

املياه. كما حصلت على مساعدة جزئية من ثالثة عاملين في لجنة ميلووكي الكبرى 

(Greater Milwaukee Committeeوفي ينا .) ر إداري، يم، تم تعيين مد2010ير

 .(94F4)$210,000م حصلت املدرسة على منح وصلت إلى 2010وفي مايو 

م عام تعاقبت فيه اإلنجازات من منطلق جمع املال للتجمع، 2010كان عام 

( أو إن إس National Science Foundationفقد قامت املؤسسة الوطنية للعلوم )

 Industryالصناعي الجامعي للبحوث )( بدعم مركز التعاون NSFإف )

University Cooperative Research Center في ميلووكي. وتأسس مركز )

( WEP( أو ويب )Water Equipment and Policyمعدات وسياسة املياه )

                                              
(1)  John Schmid, “UWM School of Freshwater Sciences Awarded $525,000 

grant,” Milwaukee Wisconsin Journal Sentinel online, July 22, 2010. 

(2)  John Schmid, “Dean of new UWM freshwater school won’t just dip his toe 

in,” Milwaukee Wisconsin  Journal Sentinel online, July 16, 2011. 

(3)  The Business Journal, “Water Council wins federal grant,” The Business 

Journal, September 22, 2009. 

(4)  Stacey Vogel Davis, “Water Council lands several grants to broaden 

mission,” The Business Journal,         May 30, 2010. 
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 املعرفة
 Marquetteكشراكة بين جامعة ويسكونسين في ميلووكي وجامعة ماركيت )

Universityصناعي، منهم إيه أوو سميث، وبادجر ( وستة أعضاء من القطاع ال

$ سنويا ملدة 80,000-$40,000ميتر. ودعمت إن إس إف املركز بجائزة بلغت 

خمس سنوات، حيث يعتمد املبلغ السنوي على املشاريع املقدمة. وطلبت إن إس 

إف كل من الشركاء الصناعيين في مركز التعاون الصناعي الجامعي للبحوث 

$، 300,000$، حيث بلغ مجموع املساهمة الصناعية 50,000باملساهمة بمبلغ 

وكان دور مركز ويب هو الرفع في معدل النمو االقتصادي والتطوير عن طريق 

دراسات املعدات والسياسة والتقنية املائية، بحيث يتقدم فهم تقنيات املياه 

ومساعدة صناع املعدات املائية في زيادة التنافسية على تبني تقنيات جديدة 

)تحسين جودة املياهو 
95F

1). 

$ منحة من تحديات 500,000م حصل املجلس على 2011وفي سبتمبر 

( Jobs and Innovation Accelerator Challengeتسريع العمالة واالبتكار )

م، 2012. وفي فبراير (96F2)(EDAالتابعة إلدارة الواليات املتحدة للتنمية االقتصادية )

( مبنى مساحة Milwaukee Water Council) اشتري مجلس ميلووكي للمياه

قدم مربع كموقع للمجلس، ومعجل أعمال تقنية  98,000املكان املستخدم فيه 

(، وبادجر ميتر، وإيه أو water technology business acceleratorاملياه )

(، ومدرسة علوم املياه العذبة التابعة لجامعة ويسكونسين Veoliaسميث، وفيوال )

)وكيفي ميلو 
97F

. وجزء املبني املخصص لتعجيل األعمال استخدم في أعمال تتعلق (3

بتقنية املياه للقيام ببحوث مشتركة مع أساتذة وطلبة جامعة ويسكونسن في 

                                              
(1)  National Science Foundation Directorate for Engineering, I/UCRC 

Factsheet, “Water Equipment and      Policy (WEP),” U.S. NSF. 

(2)  BizTimes.com, “Milwaukee Water Council lands $500,000 grant,” 

BizTimes.com, September 22, 2011. 

(3)  Sean Ryan, “Milwaukee Water Council completes purchase of accelerator 

building,” The Business      Journal, February 22, 2012. 
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ميلووكي. والفكرة هي إيجاد تناغم بين الباحثين من جامعة ويسكونسن في ميلووكي 

الشراكة في األفكار وإلطالق واألعمال القائمة والشركات الناشئة ملساعدتهم في 

)مغامرات تجارية
98F

1). 

كل ذلك كان إثباتا اللتزام مجلس ميلووكي للمياه املشرف على التجمع بالقيام 

لرسالة املجلس والتجمع، فإن مجال  اببحوث املياه مع التنمية االقتصادية. ووفًق 

اإلقليمي في  االهتمام الثالث كان التعليم؛ حيث قام التجمع بتشجيع االستثمار

تعليم املياه كاستراتيجية طويلة املدى لنجاح التجمع. وبعد فترة قليلة من تكوين 

املركز، بادر بمناقشات مع الوسط األكاديمي وصناعة املياه لتحديد نوعية برامج 

الكلية التي تحقق حاجيات املهنيين القانونيين وأصحاب األعمال. وفي هذا املجال 

في جامعة ماركيت ببرنامج وحيد من نوعه عن قانون املياه. تقدمت كلية الحقوق 

وبهذا يمكن لطلبة العلوم واألعمال في جامعة ويسكونسين بوايت ووتر 

(University of Wisconsin at Whitewater التركيز على دراسات املوارد )

)املائية
99F

جامعة  في لمياهلالتدريب الداخلي . كما أن املجلس قام بتقديم برنامج (2

ويسكونسين بوايت ووتر بهدف تكوين حلقة وصل بين الجامعات ومنظمات 

)األعمال
100F

3). 

ولقد لعب مديرو الشركات الرئيسة في التجمع بادجر ميتر وشركة إيه أوو 

في إنشاء وتطوير تجمع ميلووكي لتقنية املياه. وبدأ تعاونهم  اهاًم  اسميث دوًر 

شركة  82ثم في مجلس مياه ميلووكي بعضوية بالشراكة في مرافئ معمل التدفق، 

ومنظمة، وتمويل من الوالية ونووا ملدرسة علوم املياه العذبة بجامعة ويسكونسن، 

                                              
(1)  Andrew Weiland, “Walker’s Point developments heat up,” Real Estate, 

BizTimes.com, March 20, 2012. 

(2)  Jennifer Gonzalez, “Milwaukee Strives to Educate a New kind of Water 

Industry Boom Town,” THE CHRONICLE of Higher Education, November 

6, 2011. 

(3)  Rich Rovito, “UW-Whitewater, Milwaukee 7 Water Council to jointly train 

students,” The Business     Journal, June 2, 2009. 
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 املعرفة
وتمويل إدارة الواليات املتحدة للتنمية االقتصادية لتعجيل األعمال، وتمويل 

اه في املؤسسة الوطنية للعلوم ملركز التعاون الصناعي الجامعي للبحوث لبحوث املي

الجامعة ومؤسسات األعمال، وبرنامج تدريب داخلي، واالنضمام إلى برنامج األمم 

، ودعم الحكومة املحلية وحكومة الوالية. وبهذا فإن قرار دن امليثاق العامليمل املتحدة

للمساعدة في تأسيس مجموعة دعم املياه كان  7ميوسن االتصال بمجلس ميلووكي 

ل له التواصل مع العديد من أصحاب النفوذ من عامال مهما، حيث إن ذلك خو 

القطاعات الرئيسة على أعلى مستوى، ليصبح كل ذلك عامل نجاح لتجمع تقنية 

 املياه.

 





 

 

 

 اخلامتة
 

من الواضح أن الجامعات تشكل مركز الجاذبية الذي يجذب الشركات التي 

من خالل ما تطرحه في تنمية االقتصاد القائم على املعرفة، سواء  اكبيرً  اتلعب دوًر 

في السوق من منتجات أو ما تقدمه من خدمات. مثاال لذلك السيليكون فالي، 

وجامعة ستانفورد، وجامعات والية كاليفورنيا التي حولها؛ وتجمع كامبردج حول 

الذي يشكل دائرة وصل بين  128جامعة كامبردج باململكة املتحدة؛ وطريق بوسطن 

يرها من الجامعات في والية ماسشوستس؛ ومثلث جامعة هارفارد وإم آي تي، وغ

البحوث وجامعة والية نورث كارولينا وما في محيطها من جامعات خاصة وعامة. بل 

إن تطوير املناطق الصناعية والتجارية القائمة في املدن وتحويلها ملنشئات تدعم 

ى جانب االقتصاد القائم على املعرفة يستلزم وجود مؤسسات تعليم وبحوث. هذا إل

ما تلعبه الجامعات من دور في الحدائق العلمية والتقنية املتصلة بها من دعم 

الشركات الناشئة واحتضانها وتزويدها باملوارد املعرفية، واملعامل، واملرافق، 

 والتعاون، واالستشارات، وغير ذلك من مكونات رأس املال البشري.

دن الصناعية املتدهورة؛ وحتى تجمعات التقنية التي تنشأ على أنقاض امل

، أو تلتف حول مواقع شركات كبري؛ مثل املجمعات الصناعية بوالية كنيكتكتمثل 

  تجمع ميلووكي لتقنية املياه، فإن هناك روابط متينة تربطها بالجامعات في املنطقة.

ومن أهم عوامل نجاح التجمعات التقنية، الدور الريادي للقائمين على 

قدرتهم على التواصل مع الجهات الحكومية والشركات الكبرى مبادرات التجمعات و 

تجمع و  واملؤسسات األكاديمية، كما هو الحال في تجمع ميلووكي لتقنية املياه

. وكذلك االبتكار في تأمين التمويل، مثل الشراكة ماسشوستس للتقنية الحيوية

ريع الخدمات؛ حيث العامة الخاصة التي تتبعها تركيا في تعزيز البنية التحتية ومشا
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إن االعتماد الكلي على الدعم الحكومي أو القطاع العام قد يؤدي إلى فشل الكثير 

من املبادرات، ألن الدعم العام قد ال يتوافر أو قد يتعرض للنقصان، كما أن الدعم 

 الحكومي في العادة موقوت ولفترات قصيرة.

 ىائق العلمية، وإحدوملا كانت الجامعة هي محور التجمعات التقنية والحد

ركائز االقتصاد القائم على املعرفة، فإنه من املمكن الرجوع إلى النماذج التي 

لتفعيل دورها، سواء في  اتللجامع االقتراحاتاستعرضناها الستخالص بعض 

 االنتقال إلى االقتصاد القائم على املعرفة، أو في إرساء دعائمه، أو في تنميته.

 التقنية كلية
واالبتكارات املتعلقة بالتقنية تختلف إلى حد ما عن الهندسة، التقنية 

فالتقنية والهندسة ليستا كلمتان مرادفين. على سبيل املثال؛ إدارة اإلنشاءات 

تخصص ال ينتمي إلى هندسة اإلنشاءات، كذلك التنمية البشرية وعلوم املستهلك 

الن قسمين من أقسام ال تنتمي لعلوم االجتماع وال الهندسة. وكال التخصصين يمث

كلية التقنية في جامعة هيوستون بوالية تكساس األمريكية. والقسم اآلخر هو قسم 

تقنية املعلومات واللوجيستيات، حيث يجري إعداد الطلبة لسلك وظيفي في 

األعمال والصناعة والحكومة في برامج مرتبطة بجودة القوة العاملة واإلنتاج. 

يادية، حيث يجلبون معهم خبرات عالية في التقنية والخريجون يتبوؤون مناصب ق

إلى أماكن العمل وقدرة على توجيه تغيير التقنية وتحديثها في املنظمات التي يعملون 

تصور بها. أما قسم التقنية الهندسية فبينما مهنة الهندسة تغطي األنشطة من ال

فيذ نتي الت؛ فإن التقنية مكون حيوي ملرحلتشغيلالتنفيذ و التصميم إلى الو 

والتشغيل. والطلبة يتدربون على تنفيذ وتحسين التقنية القائمة والتقنيات 

 الناشئة، مع وجود حوافز لالبتكار.
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في العديد من الجامعات، بما في ذلك جامعة  اوكليات التقنية موجودة أيضً 

ر بردو وجامعة مدينة نيويورك. وكليات التقنية تشابه إلى حد ما معاهد التقنية، غي

بمعرفة أوسع من مجال تخصصه. وفي الواقع، أن  ىأن خريج الجامعة عادة ما يحظ

خريجي الهندسة من معهد ماسشوستس للتقنية "إم آي تي" لديهم خبرة بالتطبيق 

والتنفيذ التقني أفضل من نظائرهم من خريجي كليات الهندسة في الجامعات 

 األخرى.

حديقة علمية أو تتعاون مع  التي تستضيف شركات في اتلذا فعلى الجامع

تجمع تقني أن تأخذ بعين االعتبار الحاجة إلى إنشاء كلية تقنية، لتوفر كادر يلعب 

في االقتصاد القائم على املعرفة، وخاصة في أدوار التنفيذ والتشغيل  امهًم  ادوًر 

ر، ملشاريع التقنيات الحديثة وتطوير تلك التقنيات وتدريب العاملين فيها على االبتكا

سواء في املنتجات أو الخدمات. وخريجو كليات التقنية؛ بطبيعة دراستهم، عادة ما 

يكون لديهم تقبل أكبر من املهندسين للتقنيات املستحدثة، ولتبني االبتكارات، 

 والسعي لتحويلها إلى منتج أو خدمة لطرحها في السوق.

 األعمال إدارة
تبني ابتكارات وتقنيات جديدة كثير من رواد األعمال الذين ينشئون شركات ل

متحمسون لتحقيق أفكارهم، ولديهم من الخبرة املعرفية ما يساعدهم على النجاح 

في تنفيذ مشاريعهم، ولكن تعوزهم خبرة إدارة العمل، والتسويق، والشئون املالية. 

كما أن الشركات الناشئة والشركات الصغيرة ليس في مقدورها تعيين طاقم إداري 

دارة أعمالها. لهذا فهم في حاجة ماسة لالستعانة بجهة خارجية لديها الخبرة متفرغ إل 

إدارة األعمال بعدة  أن نسد حاجة قطاع يمكناملفقودة في أصحاب االبتكارات. و 

 ، منها:وسائل
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 األعمال إدارة طالب  -
ما ال يحظون بقدر كاف  من التدريب العملي أو  اإن طالب إدارة األعمال كثيرً 

هم فرصة لتطبيق ما يتلقونه من نظريات ونماذج. ولهذا؛ على سبيل املثال، تتاح ل

 Freeman School ofيقوم قسم إدارة األعمال في كلية فريمان لألعمال )

Business بجامعة تولين بوالية لويزيانا بتدريب طالب البكالوريوس عن طريق عدة )

عات لفترات تتراوح بين مشاريع منها، تكوين فرق صغيرة من الطلبة، لقضاء سا

أسبوعين إلى شهر في دراسة أسلوب اإلدارة في شركة صغيرة أو متوسطة الحجم. 

ري املشاريع في الشركة، يين اإلداريين ومدضمن دراستهم توجيه أسئلة للمسئولوتت

والحوار معهم، ويطلعون على لوائح الشركة، ويدرسون طبيعة عملها. وفي النهاية 

بة تقرير نقدي ألسلوب اإلدارة تسجل فيها عوار أسلوب اإلدارة تقوم كل فرقة بكتا

ومحاسنه، ويخلصون بتوصيات للشركة خاصة بإدارة األعمال والنجاح في التوسع 

أو زيادة الدخل. والشركات عادة ما ترحب بأولئك الطالب وتساعدهم، وتهتم 

و املوجودة في بتوصياتهم. ويمكن تنفيذ ذلك مع الشركات املتعاونة مع الجامعة أ

 تجمع تقني ترعاه الجامعة. 

 األعمال إدارة كلية  -
تقوم كلية إدارة األعمال بالجامعة بالتعاون مع الشركات واملؤسسات في 

تجمعات التقنية والحدائق العلمية بتقديم املشورة للشركات الصغيرة واملتوسطة 

ع تجمع ميلووكي لتقنية الحجم. وهذا ما تفعله كلية إدارة األعمال بجامعة ماركيت م

املياه، حيث تتعاون الكلية مع شركات التجمع بتقديم املشورة في الشئون الخاصة 

بالتسويق واإلدارة واملالية؛ بل إنها تساعدها في الحصول على التمويل من خالل 

 االقتصادية والتجارية بالصورة التي تسوغ للممولين.  ى دراسات الجدو 
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 األعمال رواد تشجيع
لوائح الجامعة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس أن تتيح لهم فرصة  على

تأسيس شركات خاصة لتنفيذ ابتكاراتهم واالستفادة من خبراتهم، سواء كانت 

الشركات إنتاجية أو خدماتية؛ بشريطة أال يعرقلهم ذلك عن القيام بعملهم في 

مع شرف املهنة.  الجامعة أو يحد من تحملهم ملسئولياتهم األكاديمية، أو يتعارض

بل إن على الجامعة أن تشجع من لديه ابتكار أو فكرة القيام بتنفيذ تطلعاته وتبارك 

جهوده. كما أن عليها أن تشجعه على االستفادة من الطلبة ملساعدته في هذه 

املغامرة، لقاء أجر متواضع. وحبذا لو تقدم الجامعة التسهيالت الفتتاح مكتبه أو 

العلمية أو التجمع التقني التابع لها. بل إن الفائدة التي تعود على شركته في الحديقة 

الجامعة ستكون أكبر من احتضان الشركة الناشئة التي يؤسسها عضو هيئة 

التدريس؛ حيث إنها ستكون بمثابة املعمل الذي يتدرب فيه الطالب، بينما يحصلون 

اسات العليا اختيار فيه على دعم لهم أثناء دراستهم. ومن املمكن لطالب الدر 

مواضيع لرساالت املاجستير والدكتوراه يستلهمونها من العمل في الشركة الناشئة 

أو من الدراسات التي تقوم بها. بمعني آخر أن الشركات الناشئة توفر للطالب ما على 

 الجامعة توفيره من منح دراسية. 

يرة ألعضاء هكذا تكون تجمع كمبردج، حيث أتاحت لوائح الجامعة حرية كب

هيئة التدريس بممارسة األعمال من خالل تكوين مكاتب استشارية أو تأسيس 

شركات صغيرة من شخص أو شخصين لتنفيذ بعض االبتكارات، وكانوا يستعينون 

بزمالئهم وطالبهم في هذا املجال. وتلك املنشئات الصغيرة تمددت وتحولت إلى 

 املبتكرة. شركات أكبر تمخض عنها الكثير من التقنيات 

واألمثلة على ذلك في الواليات املتحدة كثيرة، سواء في إم آي تي، أو جامعة 

ستانفورد، أو جامعة ميتشجان، أو جامعة ويسكونسن. حيث كون أستاذ شركة 

إلنتاج وبيع منتج نادر ابتكره، أو أسس أستاذ مكتبا استشاريا في تخصصه وقام 
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بمعاونة طالبه. وكثير من تلك الشركات بدراسات للشركات أو الصناعات املحلية 

 واملكاتب توسعت أعمالها حتى أصبحت من الشركات الكبرى. 

وسياسة الجامعات مختلفة بهذا الصدد، فبعضها تسلك مسلك الشركات 

الصناعية والتجارية التي تحرم على العاملين فيها أي عمل خارجي، بدافع صيانة 

الشركة على التعاون مع املنافسين؛ كما تعتبر  األسرار التجارية، ومنع العاملين في

أن أي اختراع للعاملين فيها، سواء كان يتعلق بمنتجات الشركة أو ال، ملكها، ويمكن 

أن تعطي مكافأة صغيرة للمخترع لقاء ملكية االبتكار. وهكذا تعتبر تلك الجامعات 

الجامعات وجهة  أي ابتكار أو إنتاج فكري لعضو في هيئة التدريس ملك لها. ولتلك

نظر، وهي أن فتح فرص العمل الجانبي ألعضاء هيئة التدريس سيحرمها من منح 

لدراسات وبحوث يقوم بها أعضاء هيئة التدريس والطالب دون تقاض ي أجر عليها. 

ورغم أن تلك الجامعات تسعى جاهدة للحصول على عقود استشارية ومنح 

 وى املنح الحكومية.للبحوث، فعادة ما ال تجد سوقا لخدماتها س

ومن الجامعات ما يسمح لعضو هيئة التدريس بيوم أو يومين في األسبوع 

للعمل في أعمال استشارية، والبعض يشترط إبالغ إدارة الجامعة بما يقوم به 

واالستئذان منها للتأكد من أن العمل الخارجي ال يعرض سمعتها األكاديمية ألي 

 ا. شائبة وأنه ال يتعارض مع مصالحه

والقليل من الجامعات ما ال يتدخل في أعمال أعضاء هيئة التدريس أثناء 

العطالت وأوقات الفراغ. بل هناك من الجامعات ما يشجع أعضاء هيئة التدريس 

والطالب على ريادة األعمال الخاصة. تلك الجامعات عادة ما تحصل على منح عقود 

دريس. كما أن تلك الشركات تدعم تعاون من الشركات التي ينشئها أعضاء هيئة الت

الطالب أثناء دراستهم، وقد تتكفل بمصاريفهم الدراسية، وتزودهم بالتدريب 

 االعملي أثناء دراساتهم، سواء حصلوا على عمل مع الشركة بعد تخرجهم أو عملو 

 مع شركات أخرى.
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وبعض الجامعات لديها مكاتب لتسجيل االختراعات الخاصة بأعضاء هيئة 

والطالب، حيث تتكفل بجميع تكاليف تسجيل االختراع وإعطاء املخترع  التدريس

 اهبة سخية، ويقوم املكتب بتسويق االختراع بعد تسجيله، مقابل أن تتلقى عائًد 

 من الشركة التي تشتريه. 

 والتواصل اإلشراف مجلس
الجامعة كمؤسسة أكاديمية يؤهلها أن تكون لجنة أو مجلس استشاري 

ملا لها من صالت اجتماعية  اتجمع التقني أو حديقة العلوم، نظرً لإلشراف على ال

وسياسية دون أن يكون لها مصلحة مادية مباشرة في الشركات املوجودة في 

التجمعات املتصلة بها. والتجمعات الناجحة تحتاج ملثل تلك املجالس، حيث إن 

مع املصالح  عضويتها تتكون من مسئولين حكوميين سابقين، على دراية بالتعامل

الحكومية؛ ورجال أعمال مميزين من شركات ناجحة وشخصيات بارزة في املجتمع 

 املحلي. هذا إلى جانب أعضاء متميزين من الجامعة املستضيفة.

ورغم أن دور املجلس استشاري وليس تنفيذي، فإنه حريص على نجاح 

يل واإلعالم املشاركين في التجمع، حيث ينوب عنهم في التواصل مع جهات التمو 

والتسويق، كما يقدم لهم املشورة في حل ما يعرض ألي من املشاركين في التجمع من 

إشكاليات. هذا إلى جانب مساعدتهم في الحصول على التمويل. ولعل أهم ما يقوم 

به املجلس هو تقويم املشاركين في التجمع والسعي إلى جلب مشاريع يتعاون بعضهم 

تجمع و  ة،أوستن للتقني مستشارو كمبردج مدينةعلى تنفيذها. مثال لذلك 

، طوير املجمعات الصناعية بوالية كنيكتكتة، وتماسشوستس للتقنية الحيوي

 . تجمع ميلووكي لتقنية املياهو 
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 المشتركة الفعاليات
تقوم الجامعة؛ ربما من خالل مجلس االستشارة والتواصل، عقد لقاءات 

في الجامعة وفي التجمع التقني، إلى  دورية تتضمن محاضرات من شخصيات بارزة

جانب شخصيات من خارج الجامعة والتجمع تتناول مواضيع مهمة للطرفين. 

 وكذلك عقد ندوات وورش عمل تتناول مواضيع تهم املشاركين في التجمع. 

كما تقوم الجامعة باستضافة نخبة من ذوي الخبرة العاملين في التجمع للقاء 

الحصص، كل حسب  ىاسية، ليقوم بالتدريس في إحدبالطالب في فصولهم الدر 

 تخصصه، لتحفيزهم على االبتكار واالستفادة من التجارب التي ال توجد في الكتب.

كما يمكن الشراكة بين الجامعة وشركات التجمع في إجراء دراسة أو بحث 

مشترك تستفيد فيه الجامعة بوجهة النظر العملية وتستفيد الشركة فيه من 

األكاديمي. بل من املمكن للجانبين الشراكة في تقديم خدمة للحكومة  التدقيق

املركزية أو الحكومة املحلية. مثال لذلك معمل التحقيق الجنائي الذي أنشأته 

جامعة نيو أورلينز بوالية لويزيانا مع الشرطة والخاص بالبحث عن قرائن للجرائم 

ويشرف على املعمل أستاذ في  على األجهزة اإللكترونية من حاسوب أو هاتف ذكي.

تقنية الحاسوب له خبرة باسترداد البيانات التي جرى محوها من تلك األجهزة 

 اإللكترونية التي تم التحفظ عليها. ويقوم املحققون بتحليلها. 

 والتدريبية التعليمية الدورات
االهتمام بأنشطة امتداد الجامعة لتقديم الدورات التعليمية والتدريبية من 

املبني  عرفة، والعمل على تنمية االقتصادالضروريات لنشر املعرفة وبناء مجتمع امل

على املعرفة؛ حيث إن تحصيل املعرفة ال يتوقف بالتخرج من الجامعة، بل هي 

عملية مستمرة على مدى حياة الفرد. وأهمية الدورات التعليمية والتدريبية 

حيث إن التقنية تتقدم وتتغير بخطى  مضاعفة في ظل االقتصاد املبني على املعرفة،
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سريعة، وعلى العاملين في كل املكان؛ وخاصة املسئولين في املصالح الحكومية 

والذين يشغلون مراكز إدارية في الشركات املنتجة وشركات الخدمات، اإلحاطة بكل 

 ما يستجد حتى ال يسبقهم الركب. 

ات من عملية ونظرية والدورات التعليمية والتدريبية تشمل جميع التخصص

وعلوم إنسانية. ولكل دورة تعليمية موضوع خاص يجري التركيز عليه، حيث إن 

الدورات ال تزيد عن أسبوع أو عدة أسابيع قليلة، وفقا ملوضوع الدورة. وميزة 

الدورات أنها مفتوحة ال تتطلب الحصول على شهادة جامعية وال تقتصر على سن 

ات التجمع في هذه الدورات إلى جانب أعضاء هيئة محدد. ويمكن االستعانة بشرك

التدريس. كما يمكن اللجوء إلى مختصين في املوضوع من خارج الجامعة والتجمع. 

بل إن الدورات قد ينخرط فيها طلبة وأساتذة وعاملين في التجمع وكثير من 

 
ً

يلتحق  حيث اكبيرً  الجامعات األمريكية الكبرى تقدم تلك الدوريات وتغنم منها دخال

بها أناس من كل مكان. وبعض الجامعات تقدم خدمات إضافية للمشاركين. 

 واإلقبال على الدوريات يتزايد إذا كان املوضوع له صلة بمجاالت تميز الجامعة.
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