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ملخص البحث

ٌبدأ البحث بتحدٌد المشككلة التكً ٌتصكدى لعالجوكا ىفر كٌتا ى,طكار ثكم
ٌنتقل ,لى التعرٌف بالتقنٌة ىبٌان عالقتوا بالعلم ىاالختراع ىاالبتكار
ىفً تحلٌلا االقتصادي للتقنٌة ىدىرها فً اإلنتاج ىالتنمٌة ٌقرر أن القدرة
التكنىلىجٌة لمجتمك مكا هكً المصكدر الحقٌقكً لثرىتكا ىالركٌكسة الساسكٌة لتقدمكا
ىأن العلككم ىالتكنىلىجٌككا ىاإلنتككاج مكىنككاث ثككالث تككإثر ىتتككؤثر مباشككرة بسٌاسككاث
ىخطط التنمٌة ىأن التقنٌة الحدٌثة هً الرافد الحقٌقً الذي ٌغذي عناصر اإلنتكاج
ىمرافقا التقلٌدٌة بالمعرفة ىالقدرة على التجىٌد ىالتطىٌر ىالمنافسة
ثم ٌقسم البحث عىامل اتساع الفجىة التقنٌكة بكٌن الكدىل اإلسكالمٌة ىالكدىل
المتقدمة ,لى داخلٌة ىخارجٌة م تقسٌم كل منوا ,لى عىامل مادٌة ىغٌر مادٌة م
ذكر العىامل المكىنة لكل نىع من هذ التقسكٌماث الربعكة .ىتسكلٌط ال كىى علكى
اتفاقٌككة الجىانككم المتصككلة بالتجككارة مككن حقككىف الملكٌككة الفكرٌككة كىاحككدة مككن أبككرس
العىامل الخارجٌة المادٌة التً ٌمكن أن ٌنتج عنوا تكرٌس الفجىة التقنٌة الماثلة.
ىفكً تحلٌلككا االقتصككادي لثككر اتسككاع الفجكىة التقنٌككة بككٌن الككدىل اإلسككالمٌة
ىالدىل المتقدمة ٌقدم البحث تحلٌال لخمس معطٌاث ذاث مردىد اقتصادي مترتم
مباشرة على هذ الفجىة.
ىفككً تصككىر لطككرف /أسككالٌم مىاجوككة مشكككلتا ٌقتككرن البحككث حسمككة مككن
السٌاساث العلمٌة ىاالقتصادٌة ىالسٌاسٌة على الصعدة الداخلٌكة ىالبٌنٌكة ىالدىلٌكة
للعالقاث االقتصادٌة فً الدىل اإلسالمٌة.
ثم ٌنتوً البحث فً مبحثا السادس ىالخٌر باقتران عدة حلىل لسد الفجىة
التقنٌككة بككٌن الككدىل اإلسككالمٌة ىالككدىل المتقدمككة ٌمكككن اعتبارهككا تىصككٌاث ختامٌككة
للبحث ثم ٌقدم البحث قائمة بؤهم مراجعا ىبٌانا ً بمحتىٌاتا.
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المقدمة:

تشككككرفث بترشككككٌ اللجنككككة العلمٌككككة للمككككإتمر العككككالمً الثالككككث لالقتصككككاد
اإلسككالمً المسم ك عقككد بمشككٌئة ف تعككالى فككً رحككام كلٌككة الشككرٌعة جامعككة أم
القككرى بمكككة المكرمككة للكتابككة فككً مى ككىع نالفجككىة التقنٌككة كىاحككدة مككن أبككرس
المشكككالث ذاث البعكد االقتصككادي التككً تىاجككا المككة اإلسككالمٌة فككً طرٌقوككا نحككى
التنمٌككة ىأدعككى ف سككبحانا ىتعككالى أن أكككىن أهككال لوككذ الثقككة الغالٌككة مككن اللجنككة
المىقرة.
أهمٌة الدراسة:

تعانً الدىل اإلسالمٌة ـ ,ال النسر الٌسٌر منوكا ـ مكن فجكىة تقنٌكة تتبلكىر
فً تخلف فنىنوكا اإلنتاجٌكة ىتجعكل منتاجاتوكا عكاجسة عكن المنافسكة فكً السكىاف
العالمٌكككة بمكككا مكككن مقت كككا انعككككاس هكككذ الفجكككىة سكككلبٌا ً علكككى بكككرامج التنمٌتكككٌن
االقتصادٌة ىاالجتماعٌة فٌوا ىمكن هنكا تكؤتً أهمٌكة هكذ الدراسكة فكً استشكراف
أسبام ىآثار هذ الفجكىة ىأسكالٌم سكدها حتكى تمككن للكدىل اإلسكالمٌة النوكى
مككن م قاعككد المسككتولكٌن لمنتجككاث الغٌككر ,لككى صككفىف المعتمككدٌن علككى الككذاث فككً
استوالك ما ٌنتجىن ثم التطل ,لى المنافسة.
مشكلة البحث:

تكمن المشكلة الرئٌسٌة التً نتطل ,لى عالجوا من خكالل هكذا البحكث فكً
ستة جىانم أساسٌة هً:
 .1بكككرىس التقنٌكككة /التكنىلىجٌكككا فكككً تحلٌلوكككا كىاحكككد مكككن أهكككم ىأخطكككر
عناصر /عىامل اإلنتاج التجاري الكبٌر.
 .2احتكار الدىل الصناعٌة المتقدمة للتكنىلىجٌا ىتمسكوا بمىجم حقكىف
الملكٌة الفكرٌة بعدم تىطٌنوا فً الدىل اإلسالمٌة ,ال بشرىطوا.
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آلة ,نفاف الدىل اإلسالمٌة على صناعة البحث العلمً التكنىلىجً.

 .4هجرة العقكىل اإلسكالمٌة القكادرة علكى صكن ىتكىطٌن التكنىلىجٌكا مكن
أىطانوا ,لى الخارج.
 .5انعكككدام ىجكككىد قكككانىن اقتصكككادي دىلكككً مكككننم لعقكككىد نقكككل ىتكككىطٌن
التكنىلىجٌا خارج أىطانوا الصلٌة.
 .6االرتباط الىثٌف بٌن التكنىلىجٌا ىالتنمٌة االقتصادٌة ىاالجتماعٌة.
فر ٌة البحث:

تنو

فر ٌة البحث على دعامتٌن هما:

 اقتران تصىراث فاعلة للتغلم على جىانم مشكلتا. اقتران نمط تقنً مناسم للدىل اإلسالمٌة.,طار البحث ىخطتا:

البحث ذى طاب ىصفً تحلٌلً ترتبط خطتا ع ىٌا ً بمشككلتا ىفر كٌتا
ىٌتحدد ,طار الدراسة فٌا على النحى التالً:
 -1البكككدى بمكككدخل تعرٌفكككً للتقنٌكككة ىمعكككاٌٌر التمٌٌكككس بٌنوكككا ىبكككٌن العلكككم
ىاالختراع ىاالبتكار.
 -2التحلٌل االقتصادي للتقنٌة ىدىرها فً اإلنتاج ىالتنمٌة.
 -3عىامل اتساع الفجىة التقنٌة بٌن الدىل اإلسالمٌة ىالدىل المتقدمة.
 -4التحلٌل االقتصادي لثر اتساع هذ الفجىة.
 -5تصىراث البحث فً طرف /أسالٌم مىاجوة مشكلتا.
 -6الحلىل المقترحة.

8

المإتمر العالمً الثالث لالقتصاد اإلسالمً /جامعة أم القرى

المبحث الىل
مدخل تعرٌفً للتقنٌة  /التكنىلىجٌا

ىردث مككادة نتقككن فككً مختككار الصككحان للككراسي بمعنككى, :تقككان المككر
ى,حكامككا ىمنككا قىلــككـا تعككالى :صككن ف الككذي أتقككن كككل شككًى ,نككا خبٌككر بمككا
تفعلككىن نالنمككل آٌككة 88:ىقككد اعتمككد مجم ك اللغككة العربٌككة بالقككاهرة فككً ألفككان
الح كارة مككن معجمككا الكبٌككر كلمككة تقنٌكة كمككرادف للتكنىلىجٌككا باعتبككار أن التقنٌككة
مشككتقة مككن اإلتقككان ىقائمككة علٌككا ن 1ىذلككك بمككا ٌعنككً أن التقنٌككة تعرٌككم لمصككطل
تكنىلىجٌا غٌر العربً الصٌل.
,ذا ٌرج أصل لفنة تكنىلىجٌا ,لكى اللغكة الٌىنانٌكة ىهكى مككىن فٌوكا مكن
كلمتٌن هما techno :ىتعنً الفن أى الصكناعة  logosىتعنكً الدراسكة أى العلكم
ىٌمسج الكلمتٌن فكً بع كوما فكان المصكطل ٌعنكً فكً أصكلا اإلغرٌقكً علكىم أى
دراسككاث الصككنائ أى فنىنوككا ىهككى معنككى ال ٌختلككف كثٌككراً عككن معنككا فككً اللغككة
اإلنجلٌسٌة  Technologyن. 2
ىلككٌس مككن الٌسككٌر ى ك تعرٌككف جككام مككان للتكنىلىجٌككا ننككراً لتعككدد
مجاالتوا فوناك على سبٌل المثال :تكنىلىجٌا المعلىماث ىهً فً ذاتوا تتنىع ,لى
ثالثكة أنكىاع :تكنىلىجٌككا اإللكترىنٌكاث الدقٌقكة ىتكنىلىجٌككا المعلىمكاث ىتكنىلىجٌككا
ننم المعلىماث ىالمعرفة ىهناك تكنىلىجٌا المىاد الجدٌدة نالتخلٌقٌة ىتكنىلىجٌا
الف كككاى ىالتكنىلىجٌكككا الحٌىٌكككة ىالوندسكككة الىراثٌكككة ىتكنىلىجٌكككا صكككناعة الكككدىاى
ىالصكككناعاث البترىلٌكككة ىالكٌماىٌكككة ىتكنىلىجٌكككا الطاقكككة النىىٌكككة ىالتكنىلىجٌكككا
العسكرٌة ىتكنىلىجٌا المحركاث ىغٌرها الكثٌر بما ٌسكم أن تككىن لككل صكناعة
تقنٌتوا المستقلة.
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ىلكن على الرغم من صعىبة ى ك تعرٌكف جكام مكان للتكنىلىجٌكا ,ال
أنوا من ىجوة التحلٌل االقتصكادي باعتبارهكا مكىرداً أى مكدخالً لجنتكاج فانكا ٌمككن
تعرٌفوككا بؤنوككا :ومجمىعككة المعككارف ىالموككاراث ىالخبككراث الجدٌككدة التككً ٌمكككن
تحىٌلوا ,لى طرف ,نتاج أى استعمالوا فً ,نتاج سل ىخدماث ىتسىٌقوا ىتىسٌعوا
أى استخداموا فً تىلٌد هٌاكل تننٌمٌة ,نتاجٌةو ىذلك بما ٌعنً:
أن التكنىلىجٌا لٌسث هً المصن ىلٌسث هً المنتج الذي ٌخرج من هذا
المصن

ىلكنوا مجمىعة المعارف ىالمواراث التً بوا أنشؤ المصن ىالتً على

أساسوا ٌتم اإلنتاج المجىد فٌا عن طرٌف مننىمة عمالٌة ى,دارٌة ذاث كفاىة
ىمقدرة على أحداث التطىٌر ىالتخطٌط لا ىتنفٌذ

ن3

ىبعبارة أخرى :فان التقنٌة

هً :المعرفة العلمٌة بدقائف النشطة التنمىٌة ىبتفاصٌل فنىنوا ىالقدرة على
تىنٌف كل المعارف ىالكفاىاث المتاحة من أجل سٌادة اإلنتاج ىتحسٌنا ىرىاج
التجارة ىنجاحوا.
كما ٌمكن تعرٌفوا بؤنوا :مجمىعة المعارف ىالسالٌم المتاحكة ىالالسمكة
لجنتاج ىالتنمٌة ىبؤنوا :المعرفة العلمٌة ىالوندسٌة ىاإلدارٌة التً ٌمكن بىاسطتوا
تصككىر ىتعمككٌم ى,نتككاج ىتطككىٌر ىتىسٌ ك المنتجككاث ىالخككدماث المختلفككة ىبؤنوككا:
القدرة على اختراع آلة أى مجمىعة من اآلالث أى تطىٌر موارة أى مجمىعكة مكن
المو ك اراث أى ,تقككان معلىمككة أى مجمىعككة مككن المعلىمككاث المننمككة ىالمتناسككقة أى
,جكككادة عملٌكككة أى مجمىعكككة متتالٌكككة مكككن العملٌكككاث أى تككككىٌن الفعالٌكككة المننمكككة
لمجمىعة اجتماعٌة لوا هدف القٌام بنشاط معكٌن ىالجىانكم اإلدارٌكة ىالتننٌمٌكة
الالسمة لكل ذلكن. 4
العلككم ىالتكنىلىجٌككا :همككا علككى حككد تعبٌككر الككبع

مرحلتككان متمٌستككان

ىمتكاملتان لتحقٌف المعرفة من حٌث ,ن غاٌة العلم هكً البحكث عكن كنكا الشكٌاى
ىحقٌقتوككا ىالكشككف عككن عناصككرها ىخصائصككوا ىصككىال ,لككى قككانىن كككل شككًى
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ىننرٌتككا أمككا التكنىلىجٌككا فوككً المرحلككة التالٌككة الكتشككاف قككانىن الشككٌاى ,نوككا
التطبٌف العملً لن تائج قانىن الشكًى ,نوكا ابتككار أسكرع ىأٌسكر الطكرف السكتعمال
قانىن الشٌاى فً اإلنتاج ,نوا ثمرة العلمن. 5
أى بعبارة أخرى فان رافدي المعرفة البشكرٌة المعاصكرة نالعلكم ىالتقنٌكة
ٌرتبطان برباط ىثٌف ال تستطٌ التقنٌة فٌا أن تنفصل عن العلم ىال ٌستطٌ العلكم
فٌا أن ٌتق دم بغٌكر تقنٌكاث دائمكة التطكىر ىذلكك فكً نكل ,دارة عصكرٌة من كبطة
ىتننٌم دقٌف لجم المعلىماث ىتىثٌقوا فٌما ٌعرف اآلن بثىرة المعلىماثن. 6
فالتكنىلىجٌككا عنككد الككبع

وهككً معرفككة الىسككٌلة فككً حككٌن أن العلككم هككى

معرفة العلة ىذلك بما ٌعنً أن التكنىلىجٌا هً التطبٌف العملً لالكتشافاث العلمٌة
ىاالختراعاث التً ٌتمخ

عنوا البحث العلمًن. 7

العلم ,ذن هى أسكاس التكنىلىجٌكا غٌكر أنكا ال ٌكإدي بذاتكا ,لٌوكا كمكا أن
التطىر العلمً ال ٌإدي تلقائٌا ,لى تطىر تكنىلىجً ,نما هكى فقكط شكرط إلمكانٌكة
هذا التطىر التطىر التكنىلىجً ٌؤتً نتٌجة التفاعل ىالترابط بٌن ما ٌتىصكل ,لٌكا
البحث العلمً من نتائج ىقىانٌن ىبٌن التطبٌف الفىري ىالسكرٌ لوكذ النتكائج فكً
المإسساث اإلنتاجٌة القائمة أي الترجمة الفىرٌة للقىانٌن ىالمكتشفاث العلمٌة ,لى
سل ىخدماث ىهٌاكل تننٌمٌة ى,نتاجٌةن. 8
,ن هككذا التفاعككل ىالتككرابط بككٌن المإسسككاث العلمٌ كة ىالبحثٌككة ىالمإسسككاث
اإلنتاجٌة هى الذي ٌخلف المالحقة التكنىلىجٌة ىالتطىر التكنىلىجً بكل ىالىثكىم
التكنىلىجً فؤشد ما ٌعانً منا العلمكاى ىالبكاحثىن أن تنكل نتكائج بحكىثوم حبٌسكة
الدراج ىرفىف المكتباث العامة ىالخاصة فً الىقث الذي تكىن فٌكا المإسسكاث
اإلنتاجٌكككة بمنعكككس ل عكككنوم ,مكككا مكتفٌكككة بؤسكككالٌم ,نتاجٌكككة عتٌقكككة أى الهثكككة ىراى
تكنىلىجٌا مستىردة كما هى الشؤن فً غالبٌة الدىل اإلسالمٌة.
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التكنىلىجٌا ىاالختراع:

هما من الناحٌة الفنٌة ىجوان لعملة ىاحدة ,ذ ٌعبران عن التطبٌف العملكً
للقىانٌن ىالمكتشفاث ىالننرٌاث العلمٌكة التكً تكم التىصكل ,لٌوكا مكن خكالل البحكث
العلمككً :فاللفنتككان متطابقتككان مككن حٌككث كىنومككا ثمككرة المعرفككة ىغاٌتوككا ىلكنومككا
مختلفتككان مككن حٌككث السككرٌة ىنطككاف الحماٌككة القانىنٌككة ىاالحتكككار فالمإسسككاث
اإلنتاجٌككككة الكبككككرى الممىلككككة للبحككككث العلمككككً تحككككرص علككككى ,حاطككككة ابتكاراتوككككا
التكنىلىجٌكة بالسكرٌة التامكة حتكى ٌمكنوكا احتكارهكا لطكىل فتككرة ممكنكة ىمكن ثككم
فانوا ال تتمت عند سرقتوا أى تقلٌدها بالحماٌة المقررة للملكٌة الفكرٌة سىاى علكى
المستىى المحلً أى الدىلً

)( 9

خالفا ً لالبتكار الذي ٌحصل صكاحبا علكى بكراىة االختكراع ىٌكشكف عكن
جمٌ أسرار فانكا ىفكً مقابكل ,فكادة البشكرٌة منكا ٌحصكل علكى احتككار اسكتغالل
اختراعككا لمككدة محككددة بمىجككم قانىنككا الككىطنً ىاتفاقٌككة التجككارة المتصككلة بحقككىف
الملكٌكككة الفكرٌكككة فحكككف االختكككراع ,ذن مشكككمىل بالحماٌكككة القانىنٌكككة عنكككد اقترانكككا
بالحصككىل علككى بككراىة االختككراع ىٌقككرر الككبع

بككؤن اتفاقٌككة الجىانككم المتصككلة

بالتجارة من حقىف الملكٌة الفكرٌة نالترٌبس لم تحدد ماهٌة االختراع ىهذا ال ٌعد
ثغرة فٌوا بل ٌعنً االفتقار لمفوكىم ىحٌكد لمكا ٌعكد اختراعكا كمكا ٌقكرر أن االتجكا
العام فً معنم القىانٌن الىطنٌة هى تجنم ذلك لكً تترك مساحة من المرىنة فً
نل مناخ ٌتسكم بكالتغٌر العلمكً ىالتكنىلكىجً راجك ككارلىس م ـ كىرٌكا ـ حقكىف
الملكٌة الفكرٌة ناتفاف التربس ىخٌاراث السٌاساث ن. 10
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المبحث الثانً
التحلٌل االقتصادي للتقنٌة ىدىرها فً اإلنتاج ىالتنمٌة

ال شككك فككً أن التقككدم العلمككً ىالتقنككً فككً العصككر الحا ككر ٌشكككل أهككم
العىامل المسئىلة عن النمى االقتصادي ىاالجتماعً ىالعسكري ,ذ ال ٌمكن الفصل
بككٌن التقككدم العلمككً التقنككً ىبككٌن عملٌككة النمككى ىالتقككدم فككً المجككاالث المشككار ,لٌوككا
ىٌرج ذلك ,لى االعتباراث التالٌة:
 -1ارتباط ,نتاجٌة العامل فً جمٌ مٌادٌن النشاط االقتصكادي بمكا ٌكىفر
لككا التقككدم العلمككً ىالتقنككً مككن معلىمككاث ىمعككارف ىموككاراث ىاختراعككاث ىعككدد
ىآالث ىمىاد جدٌدة ىذلكك بمكا ٌعككس العالقكة الىطٌكدة بكٌن التكنىلىجٌكا ىعنصكر
العمل فً عملٌاث اإلنتاج.
 -2الدىر الفاعل للبحث العلمً ىالتطىر التكنىلكىجً فكً سٌكادة ىتحسكٌن
,نتاجٌة المىارد الطبٌعٌة المىجىدة سىاى عن طرٌف اكتشاف المسٌد منوا أى عن
طرٌككف اكتشككاف اسككتخداماث جدٌككدة لوككا أى عككن طرٌككف سٌككادة ,نتاجوككا ىذلككك بمككا
ٌعكس أٌ ا ً العالقة الىطٌدة بٌن التكنىلىجٌا ىبٌن المىارد الطبٌعٌة باعتبارها أحد
عناصر اإلنتاج.
 -3االرتباط الىثٌف بٌن التكنىلىجٌا ىبكٌن االسكتخدام المثكل لكرأس المكال
فً الحصىل على ,نتاج مجىد ذي قدرة تنافسٌة فان مجرد ىجىد مخسىن طبٌعً
هائككل مككن الثككرىاث فككً دىلككة مككا أى امتالكوككا لرصككدة مالٌككة ككخمة أى كككىادر
بشكككرٌة حاصكككلة علكككى أعلكككى الكككدرجاث العلمٌكككة أى أقامتوكككا للمئكككاث مكككن المنشكككآث
االقتصادٌة كل ذلك ال ٌكفً النطالقة هذ الدىلكة نحكى النمكى ىالتقكدم ,ذ البكد مكن
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اقترانككا بمسككاٌرة مس كتمرة فككً اإللمككام بكككل المعككارف الجدٌككدة ىالمكتسككبة ىحسككن
تىنٌفوا فً ,حداث التنمٌة المنشىدة.
ىلقككد باتككث الشككركاث الصككناعٌة الكبككرى موككددة بشكككل مسككتمر مككن السككبف
التكنىلىجً لوا ى,خراجوا من سىف المنافسة العالمٌكة مكن جانكم المنتجكٌن الجكدد
الككذٌن ٌحملككىن معوككم أفكككاراً ,نتاجٌككة جدٌ كدة ىهككً الكثككر ,دراك كا ً أن اسككتمرارها
ىبقاىها مرهكىن بالبحكث العلمكً الجكاد إلدخكال تطكىٌراث جىهرٌكة مسكتمرة علكى
منتجاتوا ىذلكك بمكا ٌعككس كمكا قلنكا الصكلة الىثٌقكة بكٌن التكنىلىجٌكا ىرأس المكال
باعتبار عنصراً من عناصر اإلنتاج.
 -4ى,ذا كانككث التكنىلىجٌككا ذاث صككالث قىٌككة ىىثٌقككة بالعناصككر المادٌككة
لجنتاج متمثلكة فكً العمكل ىرأس المكال ىالمكىارد الطبٌعٌكة فكان ارتباطوكا ٌتساٌكد
ىباستمرار بالمننىمة اإلدارٌة التكً تكنو بعملٌكاث المكسج بكٌن عناصكر اإلنتكاج
المشار ,لٌوا من أجل ,خراج المنتج النوائً للمشكرىع حٌكث تعنكً التكنىلىجٌكا فكً
بع جىانبوا المعرفٌة رفك كفكاىة المننىمكة اإلدارٌكة للمشكرىع ىسٌكادة قكدرتوا
على ,حداث التطىٌر ىالتخطٌط لا ىتنفٌذ ىاسكتثمار الىقكث بؤقكل تكلفكة باسكتخدام
المعارف الجدٌدة ىذلك بما ٌمكن معا القىل:
,ن المنافسكككة لكككم تعكككد تعتمكككد علكككى ىفكككرة المصكككادر الطبٌعٌكككة أى العمالكككة
الرخٌصة أى مصادر التمىٌل بل أصبحث القدرة التنافسٌة تكتسم من خالل ,نتاج
سل جدٌدة أى التحسٌن السرٌ ىالمستمر فً المنتجاث ىطرف التصنٌ ىالكدخىل
بوا ,لى السىف بطرٌقة أكثر تؤثٌراً ىهى المكر الكذي ٌتطلكم ,دارة متطكىرة تلكتقط
,شاراث السىف ىتستجٌم لوا بل ىتتفاعل معوا, .دارة ذاث حس مرهف قادر على
التنبككإ ىالتقٌككٌم ىاالختٌككار ىتعبئككة المككىارد ىالتنفٌككذ ىالترشككٌد ىالتطككىٌر ىالمنافسككة
الدىلٌةن. 11
خالصة القىل ,ذن هكً أن القكدرة التكنىلىجٌكة المتكىفرة لمجتمك مكا هكً
المصدر الحقٌقً للثرىة فٌا ىالركٌسة الساسٌة التكً تؤخكذ بٌكد هكذا المجتمك نحكى
التقدم ىالرقً ىأن العل م ىالتكنىلىجٌا ىاإلنتاج مكىناث ثالث تإثر ىتتؤثر مباشرة

14
ىكلٌة بسٌاساث ىخطكط التنمٌكة فكالعلم هكى أسكاس التكنىلىجٌكا ىالتكنىلىجٌكا هكً
الركٌسة الساسٌة لجنتاج ىاإلنتكاج هكى عصكم التنمٌكة ىسٌاسكة التنمٌكة هكً التكً
تحدد مسبقا ً دىر كل مكىن من هذ المكىنكاث ىنطكاف مشكاركتا فكً جوكىد التنمٌكة
الشككاملة كمككا تقت ككً التنمٌككة الشككاملة التطككىٌر التكنىلككىجً المسككتمر الككذي ٌعجككل
بمعدالتوا بٌنما ٌتدعم هى بمنجساتوان. 12
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لقد كانث عىامل اإلنتاج فً نل االقتصاد الكالسٌكً تنحصر فكً أربعكة
عىامل مجردة هً:
الطبٌعٌة ىالعمل ىرأس المال ىالتننكٌم ىقكد اختلكف الكالسكٌكٌىن فكً أي
من هذ العىامل ٌلعم دىراً فكً اإلنتكاج ىمك سٌكادة التكنىلىجٌكا ىنوكىر اإلنتكاج
العلمً المصكاحم لوكا بمكا ٌسكتودفا مكن تخفكٌ نفقكاث اإلنتكاج ىسٌكادة غلتكا عكن
طرٌف فقد أقل ما ٌستطاع من الجوىد ىالمىاد فقد فقكدث عىامكل اإلنتكاج المجكردة
عن التكنىلىجٌا قدرتوا على ٌ,جكاد ,نتكاج كبٌكر أى منكافس ىأصكب مجكرد امكتالك
مجتم ما لعنصر أى أكثر من عناصر اإلنتاج الكالسٌكٌة مجرداً عن التكنىلىجٌا
ال ٌعنككً بال ككرىرة قككدرة هككذا المجتم ك علككى اإلنتككاج الكبٌككر أى المنككافس نعككم قككد
ٌستطٌ اإلنتاج بشكل ما لكنا ال ٌستطٌ النفكاذ بمنتجاتكا ,لكى السكىاف الخارجٌكة
,ال مككن خككالل اإلبككداع ىال ٌعككرف سككبٌل لجبككداع ,ال مككن خككالل التعلككٌم المجككىد
ىالتككدرٌم المسككتمر اللككذٌن ٌمككثالن المككدخل الطبٌعككً للبحككث العلمككً المنتوككً ,لككى
االبتكار ىاالختراع ىالتطىر التكنىلىجً.
ال غرى ,ذن ,ذا انتوٌنا ,لى أن التكنىلىجٌا هً الرافد الحقٌقً الذي ٌغكذي
عناصككر اإلنتككاج ىمرافقكككا التقلٌدٌككة بالمعرفككة ىالقكككدرة علككى التجىٌككد ىالتطكككىٌر
ىاستشككعار تىجوككاث العصككر ىالتقككاط ,شككاراث السككىف العالمٌككة ىاالسككتجابة لوككا
ىاثباث الىجىد ىالتنافس فً السىاف العالمٌةن. 13
ىال تقتصككر ىنٌفككة التكنىلىجٌككا فقككط علككى تنمٌككة القككدرة علككى اسككتغالل
المىارد الطبٌعٌكة للثكرىة االقتصكادٌة االسكتغالل المثكل بكل تلعكم دىراً أكبكر مكن
ذلك فً مجاالث أكثر حٌىٌة ىخطىرة منوا:
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مان أمن المجتم ىهسٌمكة أعدائكا تقرٌكم المسكافاث الشاسكعة سكوىلة
االتصكككككال الثقكككككافً ىالح كككككاري تخكككككسٌن ىنقكككككل المعلىمكككككاث ىنشكككككر الفككككككار
ىالٌدلىجٌاث المحافنة على الننام ىاكتشاف الجرٌمةن. 14

المبحث الثالث
عىامل اتساع الفجىة التقنٌة بٌن الدىل اإلسالمٌة ىالدىل المتقدمة

,ن من الكدعاىى التكً ال تحتكاج ,لكى دلٌكل أن الغالبٌكة السكاحقة مكن سهكاى
خمسككٌن دىلككة ,سككالمٌة أصككب ٌفصككل بٌنوككا ىبككٌن الككدىل المتقدمككة فجككىة أى هككىة
شاسعة فً مجال العلىم ىالتقنٌة.
ىالمفارقة التً تبلغ مداها فً حقٌقة مرٌرة هً :أن الدىل المتقدمة علمٌكا ً
ىتقنٌككا ً دىل كككافرة بككار منكككرة لرسككالتا الخاتمككة جاحككدة للحككف مسككتعلٌة علٌككا
مناه ككة لجسككالم ىالمسككلمٌن أغراهككا تفىقوككا التقنككً ىقىتوككا المادٌككة علككى التجبككر
أصبحث ترى فً أي تقدم علمً أى تقنً للمسلمٌن خطراً
ىاالستعالى فً الر
ٌوددها ىباتث تفر

حنراً تقنٌا ً على المسلمٌن فً عدد غٌكر قلٌكل مكن مجكاالث

البحككث العلمككً فعلككىم الككذرة ىالف ككاى ىالبٌىلىجٌككا ىالكٌماىٌككاث ىصككناعة السككالن
معكارف علمٌككة غٌككر مسككمىن بنقلوككا أى تككداىلوا خاصككة بككٌن المسككلمٌن بعككد امككتالك
الدىل المتقدمة لسماموا ىبعد أن كان العلم فٌوا مٌدانا ً مفتىحا ً للجمٌ .
ىالدهى من ذلك ىالمر أن هذا الخطر قد أصب ,حدى قىاعكد الشكرعٌة
الدىلٌككة التككً تسككىل للككدىل المتقدمككة تىقٌ ك أقسككى ألككىان العقككام علككى أٌككة دىلككة
,سالمٌة مارقة علٌا ,ن المر جد خطٌر خاصة ىأن الفجىة التقنٌة تسداد اتسكاعا ً
ٌىما ً بعد ٌىم بٌن الدىل اإلسالمٌة ىالدىل المتقدمة.
ىلعل من أسبام /عىامل اتساع هذ الفجىة ٌمكن ردها ,لكى طكائفتٌن مكن
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العىامل داخلٌة ىخارجٌة ىكل طائفة منوا تتنىع بدىرها ,لى عىامل مادٌة ىغٌكر
مادٌة ىسىف نعنً اآلن ببحث هذ الطىائف الرب ىذلك من بام تشخٌص الداى
طلبا ً لمعرفة الدىاى.

أىالً العىامل الداخلٌة غٌر المادٌة:

 -1القصىر الىا

فً ,دراك مسلمً العصر للخطام القرآنً ىالنبكىي

الكرٌم الداعً ,لى العلم ى,لى تىنٌفا لبناى دىلكة ,سكالمٌة قىٌكة بكل ىالتقكاعس عكن
االستجابة لمتطلباث هكذا اإلدراك ,ن ىجكد أحٌانكا ً ىهكى المكر الكذي جعكل العصكر
الحا ر من حٌاة المسلمٌن امتداداً لعدة قرىن خلث من الركىد ىالتخلف ىالتقلٌد.
,ن الخطككام القرآنككً النبككىي الكككرٌم فككً دعىتككا للمسككلمٌن ,لككى العلككم غٌككر
محصككىر فقككط فككً دراسككاث العقٌككدة ىالشككرٌعة ىاآلدام ىالفنككىن ى,نمككا ٌمتككد ,لككى
ىجككىم درا سككاث العلككىم البحتككة ىالتطبٌقٌككة المىصككلة ,لككى معككارف ىحقككائف الكككىن
ىقىانٌنا ىمناهر فً عملٌكاث متنامٌكة ىصكىالً ,لكى منتوكى الحقٌقكة المطلىبكة فكً
هذا الىجىد ىهً تىحٌد ف عس ىجل الىاردة فً قىلــا تعالى :فكاعلم أنكا ال ,لكا
,ال ف نمحمد آٌة  19ىمن ثم تىنٌف التخصص العلمً أٌا ً كان مجالكا لخدمكة
العقٌدة ىالدعىة ,لى ف.
فول ٌدرك مسلمى العصر حقٌقة أبعاد الخطام القرآنً النبىي فكً الكدعىة
,لككى العلككم ,ن أكثككر اإلجابككاث توككذٌبا ً تككرى أن هنككاك قصككىراً ىا ككحا ً فككً هككذا
الم مار بل ىتقاعسا ً عن االستجابة لمتطلباث هذا اإلدراك ,ن ىجد أحٌانكا ً ىذلكك
على المستىٌٌن الفردي ىالحكىمً فً غالبٌة الدىل اإلسالمٌة أما علكى المسكتىى
الفردي فان الغالبٌة العنمى من متعلمً الشعىم اإلسالمٌة ال ٌبتغىن من تعلكٌموم
,ال البناى الذاتً لنفسوم حٌث ٌنحصر جل اهتماموم فً الحصىل علكى شكوادة أى
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درجة علمٌة ,ما لمجرد استكمال الىجاهة أى الحصىل على فرصة عمل مناسكبة
ىحٌكككث تنحصكككر خدمكككة العقٌكككدة ىالكككدعىة عنكككدهم علكككى مجكككرد الكككىعن ىاإلرشكككاد
ىالتفسٌر ىاإلفتاى ىربما تركىا مىاقعوم الحقٌقٌة ىاشتغلىا بؤعمال ,دارٌة استكماالً
لىجاهتوم االجتماعٌة.
أمكككا طرٌكككف البحكككث العلمكككً فكككً مجكككال الفىتىنكككاث ىالمكىنكككاث الوندسكككٌة
الىراثٌة ىالتكنىلىجٌا الحٌىٌة ىالطاقة النىىٌة ىالطاقاث المتجددة ىالمكىاد الجدٌكدة
ىغٌرهككا مككن معككارف العلككىم ىالبحككىث البحتككة ىالتطبٌقٌككة ىالصككناعٌة ىالعسكككرٌة
فانوا عند هذا الفرٌكف مكن المسكلمٌن ىاجكم كفكائً ,ذا قكام بكا غٌكرهم فقكد سكقطث
عنوم مطالبتوم با.
حتى النخبة الممتاسة من العقىل المسلمة التً تتجا ,لى البحث العلمكً فكً
المجاالث التقنٌة المشار ,لٌوا فانوم ىمعوم بع

العذر ٌتىجوكىن ,لكى الوجكرة مكن

أىطانوم اإلسالمٌة لكً ٌشكلىا مساحة فكً آلٌكة التقكدم العلمكً ىالتقنكً فكً الكدىل
المتقدمة غٌر اإلسالمٌة ىٌىسعىا مكن مسكاحة التخلكف ىتعمٌكف الفجكىة التقنٌكة بكٌن
مىاطنوم اإلسالمٌة ىبالد موجكرهم ىتشكاركوم حكىمكاث أىطكانوم اإلسكالمٌة هكذا
الجرم من حٌث ,نوا تحىلوم بعد سنىاث االغترام ىاإلبداع ىالخبرة ,لكى مكىنفٌن
ٌجلسككىن خلككف المكاتككم لتىقٌك بعك

الىراف أى ,لككى مجككرد محا ككرٌن ٌلقككىن
تحكككىلوم ,لكككى خبكككراى أى

بعككك المحا كككراث الننرٌكككة ىعلكككى أحسكككن الفكككرى
مستشارٌن ال ٌفعلىن شٌئا ً أحٌانا ً ىذلك مما ٌلغً عقىلوم ىٌئد ,بداعاتوم.

ىٌستمر نسٌف العقىل اإلسالمٌة ىتتىالى عملٌاث تفرٌغ المة من مفكرٌوا
ىمبدعٌوا ىكفاىاتوكا العلمٌكة ىتتجكا المكة فكً مسكٌرتوا ,لكى الكىراى لٌكسداد تخلفوكا
ى ٌاعوا م قصىرها عن ,دراك الخطام القرآنً النبىي لوا بطلم العلم ىجعلكا
فرٌ ة على كل مسلم ىمسلمة.
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 -2غٌام اإلدراك عند المسلمٌن فرادى ىدىالً لبعاد التخلف التقنً الكذي
فً الجوىد الرامٌة ,لى تغٌٌر المناخ الذي أدى ,لى

ىصلىا ,لٌا ىالقصىر الىا
هذا التخلف أى معالجة أسبابا.

أمكا علككى المسككتىى الفككردي فككان المككرى لٌقطككر قلبككا دمكا ً عنككدما ٌسككم مككن
بع

مترفً المسلمٌن أنوم ٌحمدىن ف عس ىجل أن هٌؤ لوم علكى حكد قكىلوم مكن

الكفار من ٌصن لوكم المركبكاث ىاآلالث ىالدىاث التكً ٌسكتخدمىنوا ىأن أفكا
علٌوم من ىاس رسقا ما ٌستىردىن بكا مسكتلسماث تكرفوم ىهكم علكى هكذ الحكال
سعداى بحٌاتوم ال ٌعنٌوم أمر غٌرهم مكن المسكلمٌن فكً شكًى ىٌكا للحسكرة عنكدما
ٌكىن أمثال هإالى فً مىاق صن القرار اإلسكالمً أى اتخكاذ ى,ذا ككان هكذا هكى
حال من ٌفتر

فٌوم ىمنوم الغٌرة ىالحمٌة على اإلسالم ىالمسلمٌن فان للكادحٌن

ىراى لقمككة العككٌل الككذٌن أ ثقككل الفقككر كككاهلوم العككذر فككً عككدم ,دراك أبعككاد التخلككف
التقنً الذي ىصلث ,لٌا أمتوم اإلسالمٌة.
ىأما على مستىى الشعىم ىالكدىل فكان المسكلمٌن مك مطلك العقكد الثالكث
من القرن الخامس عشر الوجري قد فر ث علكٌوم حربكان صكلٌبٌتان ككان الحسكم
فٌومككا لتكنىلىجٌككا القنابككل الذكٌككة ىالصككىارٌخ المىجوككة بؤشككعة اللٌككسر ىالقمككار
الصككناعٌة ىٌككا لوككىان المسككلمٌن عنكككدما ال تملككك سهككاى خمسككٌن دىلككة ,سكككالمٌة
لشقائوم المصطلٌن بنٌران هاتٌن الحربٌن ,ال الدعاى علكى تخكىف ىخفٌكة ىأنكى
ٌستجام لوم بعد أن تركىا السبام.
ثانٌا :العىامل الداخلٌة المادٌة التساع الفجىة التقنٌة بٌن الدىل اإلسالمٌة ىالدىل المتقدمة:

كخما ً

تتعدد هذ العىامل ,لى الحد الذي ٌلسم الستقصائوا ىبٌانوكا مجلكداً
ىانطالقا ً من هذا فان البحث سىف ٌقتصر على اإلشارة ,لكى رىىس هكذ العىامكل
التً ٌق فً مقدمتوا:
ٌ -1كككرى الكككبع

أن الفقكككر الكككذي ٌ كككرم باطنابكككا فكككً غالبٌكككة الكككدىل

الفجىة التقنٌة ىآثارها االقتصادٌة فً الدىل اإلسالمٌة
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اإلسالمٌة ىاحدا من العىامل الرئٌسٌة فً تخلفوكا التقنكً بكل ىانتشكار المٌكة فٌوكا
بككٌن الكبككار ,ذ ,نككا ىىفق كا ً لتصككنٌف المككم المتحككدة لككدىل العككالم ,لككى دىل متقدمككة
نغنٌكككة ىدىل نامٌكككة نفقٌكككرة ىدىل أقكككل نمكككىاً نمعدمكككة فكككان غالبٌكككة دىل العكككالم
اإلسالمً تق فً مجمىعتً الدىل النامٌة ىالقكل نمكىا ىفقكا ً لمعٌكار نصكٌم الفكرد
من الدخل القىمً غٌر أنً ال أمٌل ,لى اعتبار الفقر عامالً رئٌسٌا ً للتخلف التقنكً
فً البلدان اإلسالمٌة بل أقىل:
,ن غٌام اإلرادة السٌاسٌة إلحكداث التنمٌكة لكدى حكىمكاث هكذ الكدىل هكى
العامل الرئٌسً فً تخلفوا التقنً ىفقرها المكادي ىانتشكار المٌكة فٌوكا ىلكٌس أدل
على ذلك مما ٌلً:
أ -امكتالك هكذ الكدىل فكرادى ىمجتمعككة لرصكٌد معقكىل ىككاف إلحككداث
التقكككدم مكككن المكككىارد الطبٌعٌكككة ىالبشكككرٌة ىالعقكككىل القكككادرة علكككى نقكككل ىتكككىطٌن
التكنىلىجٌا فً بالدها.
م – أن الفقككر فككً هككذ الككدىل ال ٌحككىل بٌنوككا ىبككٌن الكثٌككر مككن منككاهر
السرف ىالترف فً احتفاالتوا ىمورجاناتوا الفنٌة ىالكرىٌة.
ج – أن لدٌنا نماذج معاصرة لدىل نامٌة فقٌرة استطاعث أن تعبر الفجكىة
التقنٌة بقدر كبٌر من النجان ىلم ٌمنعوا حاجس الفقكر مكن تحقٌكف اإلرادة السٌاسكٌة
لحكىماتوا فكً ,حكداث التنمٌكة الشكاملة ىمكن هكذ الكدىل :الصكٌن الشكعبٌة ىالونكد
ىكىرٌا الجنىبٌة ىالباكستان ىدىل النمىر السٌىٌة.
-2غٌام السٌاساث االقتصادٌة المستقرة ىالهكداف اإلسكتراتٌجٌة التنمىٌكة
بعٌكككدة المككككدى  ,ذ المالحككككن فككككً غالبٌكككة الككككدىل اإلسككككالمٌة أن سٌاسككككاث الدىلككككة
ىاستراتٌجٌاتوا مرتبطة بؤشخاص معٌنٌن ىتتغٌر م كل تغٌٌر لوإالى الشخاص
بحٌككث ٌوككدم الخلككف مككا أقامككا السككلف ىٌبككدأ مككن جدٌككد حٌككث ال ٌجككد الخلككف غالبكا ً
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سٌاسككاث مسككتقرة أى أهككدافا ً ,سككتراتٌجٌة ىا ككحة المعككالم ى,نمككا هككً كلوككا أفكككار
ىخطط ارتجالٌة ىقتٌة مرحلٌة ذاث نتٌجة ىاحدة هً تشتث ىتبعثر جوكىد الدىلكة
ىطاقاتوا ىسنىاث بنائوا الما ٌة فاذا ان كم ,لكى ذلكك بعك

المعطٌكاث الخكرى

مثل:
 ,ذككاى الكدىل الكبككرى لكرىن الفكتن ىالصككراعاث بكٌن طىائكف ىعرقٌككاثالدىل اإلسالمٌة ىسعٌوا الدائم نحى من تمتعوا باالستقرار السٌاسً ىالمنً.
 عدم اكتمال البنٌة الساسٌة لالقتصاد القىمً. -انعدام أى

آلة الحىافس المادٌة ىالمعنىٌة للباحثٌن ىالمىهىبٌن.

 عدم تىافر ىسائل البحث العلمً ىالتقنً ىالقكىى الفنٌكة المسكاندة مكنمراكس البحاث ىالخدماث المكتبٌة ىالتىثٌقٌة المتطىرة.
 الٌؤس ىاإلحبكاط الكذي ٌصكٌم الكفكاىاث العلمٌكة اإلسكالمٌة مكن جكراىالرىتٌن ىاإلهمال الحكىمً لوم بما ٌدفعوم ,لى الوجرة حٌث بالد النىر ىالعلم من
دىل العالم المتقدمة.
-

ٌف المسكاحة بكل ىهكامل الحرٌكة السٌاسكٌة ىالفكرٌكة بمكا ٌسكتىعم

المستىى العقلكً ىاإلبكداعً للمىهكىبٌن ىالعلمكاى ىبمكا ٌكىفر لوكم الحكد الدنكى مكن
مناخ الفكر ىالحىار ىالمناقشة ىتبادل الرأي للقٌام بالتجارم ىالدراسة ى البحث.
آل ة بل ىانعدام حجم اإلنفاف العام على عملٌكاث تىنٌكف البحكث العلمكً
من أجل التنمٌة فً الدىل اإلسالمٌة على الرغم من
ٌتعدى ىفف أف ل اإلحصائٌاث نسبة %3

آلة دخىلوا القىمٌة حٌث ال

ن15

ىنقكككككىل, :نكككككا ,ذا ان كككككمث هكككككذ المعطٌكككككاث ,لكككككى غٌكككككام السٌاسكككككاث
ىاإلسككتراتٌجٌاث فمككاذا ننتنككر ,ال أن تكككىن الفجككىة التقنٌككة بككٌن الككدىل اإلسككالمٌة
ىالدىل المتقدمة أىس ىأعمف مما هً علٌا اآلن.
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,ن العلم بعد أن علم ف سكبحانا ىتعكالى آدم السكماى كلوكا لكم ٌعكد ٌكتسكم
مككن فككرال ىالتقنٌككة ,نمككا هككً حصككاد ىتىنٌككف لكككل المعككارف اإلنسككانٌة لتحقٌككف
احتٌاجاث اإلنسان لتحقٌكف احتٌاجكاث اإلنسكان ىتنمٌكة ذاتكا ىمجتمعكا فكً عملٌكاث
مطردة ذاث طبٌعة تراكمٌة ىال حصاد بدىن سرع.
 -2عدم الجدٌة فً تؤسٌس قىاعد ذاتٌكة راسكخة للبحكث العلمكً ىتطبٌقاتكا
فً دىل العالم اإلسالمً ىلعل من أبرس مناهر هذا العامل ما ٌلً:
أ -انعدام الربط بٌن المإسساث اإلنتاجٌة ىمراكس البحث العلمً.
م –قلككة المعامككل ىالمختبككراث الالسمككة للدراسككاث العلمٌككة ىالتقنٌككة بمككا
تتطلبا من تجوٌساث ىأجوسة ىمعداث حدٌثة ىقىى فنٌة مساندة.
ج – احكتالل الدراسكاث الننرٌكة لمسكاحة ىاسكعة علكى خرٌطكة الجامعكاث
ىالمعاهد العلٌا فً الدىل اإلسالمٌة على حسام دراساث العلىم ىالتقنٌة.
د – عجس الجامعاث ىالمعاهد العلٌا ىمراكس البحث العلمً فً دىل العالم
اإلسالمً عن تحقٌف نو ة علمٌة تقنٌة حقٌقٌة لسبام سٌاسٌة ىمادٌة فً الغالكم
العم.
هـ  -اسكتمرار االعتمكاد فكً تككىٌن الطاقكاث العلمٌكة المسكلمة علكى عملٌكة
االبتعككاث أى اإلٌفككاد ,لككى الجامعككاث الجنبٌككة بمككا أدى ,لككى تغرٌككم هككذ الطاقككاث
ىانسالخوا عن ىاق أىطانوا ىتعالٌم دٌنوا.
ى–

عف التخطٌط ىالتنسٌف ىالتعاىن بكٌن المإسسكاث العلمٌكة ىالتقنٌكة

فكككً دىل العكككالم اإلسكككالمً بمكككا أدى ,لكككى تفتٌكككث الجوكككىد ىتكرارهكككا فكككً خطكككىط
متىاسنككة ىبمككا أعككاف انطالقوككا جمٌع كا ً ىفقكا ً لتخطككٌط ىاحككد ىلتحقٌككف هككدف محككدد
تتكامل جمٌعوا فً تحقٌقا.
س -حالة التفرٌط ىالالمباالة ىعدم االكتراث ,ساى هجرة العقىل اإلسكالمٌة
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,لى الدىل المتقدمة م أن هذ الوجرة تشكل نسفا ً للعقىل ىالمكىارد المالٌكة ,ذ مكن
بككٌن كككل ملٌككىن نسككمة ٌنبككغ فككً الدراسككاث العلمٌككة ىالتقنٌككة  21عشككرىن فككرداً فككً
بكنجالدٌل ى 191مائكة ىتسكعىن فكً جموىرٌكة مصكر العربٌكة ىبصكفة عامكة فككان
متىسط هذا الرقم ال ٌتجاىس بحال المائة عالم فً كل ملٌىن مسلم فً جمٌ الكدىل
اإلسالمٌة ىذلك بما من شؤنا أن كل عالم تقنً مسلم ٌشكل فكً ذاتكا ثكرىة ٌصكعم
تعىٌ وا ف ال عما أنفقتا علٌا دىلتا المسلمة فً سبٌل تكىٌنكا العلمكً ىالنسكبة
الغالبككة مككن هككإالى العلمككاى تككدٌن بككالىالى لىطككانوم غٌككر أن هككذ الىطككان بككدل أن
تحٌطوم بالعناٌة ىالرعاٌة ىالتكرٌم ىالمعامل ىالمختبكراث ىالقكىى الفنٌكة المسكاندة
ىالخدماث المكتبٌة ىالتىثٌقٌة المتطىرة بما ٌدفعوم ,لى مسٌد من اإلبداع ىاالبتكار
فانوم ٌحاطىن بدالً عن ذلك باإلهمال ىالحقكاد ىالكرىتٌن ىاللكىائ ىالقكىانٌن بمكا
ٌلغً عقىلوم ىٌ كٌ علكٌوم سكنىاث ,بكداعوم ,ن آثكرىا البقكاى فكً أىطكانوم أى بمكا
ٌدفعوم ,لى الوجكرة ,لكى الكدىل المتقدمكة لالن كمام ,لكى جٌكىل العلمكاى ىالمبكدعٌن
فٌوا حٌث ٌلقىن كل ,غراى ىتكرٌم ىتشجٌ ىاحتكار.
ىٌرج البع

أسكبام التخلكف هكذ ,لكى:

كعف أى عكدم تكىفر المسكتىى

المطلىم من الموكاراث للتعامكل مك التكنىلىجٌكا المسكتىردة ىتؤصكٌلوا ىتطىٌرهكا
مكن حٌكث ,ن حجكم ىهٌككل الطلكم علكى القكىى العاملكة حسكم مسكتىٌاث مواراتوككا
ٌككرتبط ارتباطكا ً ىثٌقكا ً بككالمتغٌراث التككً تطككرأ علككى أسككالٌم اإلنتككاج ىمجككال التقككدم
التقنً لىسائل اإلنتاج ىٌكىن االرتباط عكادة طردٌكا ً فكلمكا اتخكذث ىسكائل اإلنتكاج
طاب التحدٌث كلما دعث ال رىرة ,لى االرتقاى بمستىى مواراث القكىى العاملكة
فككً مرافككف اإلنتككاج مككن جوككة ىاعتمككاد التحككدٌث علككى البحككث ىالتطككىٌر كركٌككسة
أساسٌة لدٌمىمتا من جوة أخرىن. 16
ىالككبع

ٌرجك أسككبام هككذا التخلككف ,لككى العجككس الىا ك فككً المإسسككاث

ال رىرٌة العاملة فً مجال التطىٌر التكنىلكىجً ىالتكً تقكف بكٌن أجوكسة البحكث
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العلمكككً ىالمإسسكككاث اإلنتاجٌكككة ىهكككً مإسسكككاث الدراسكككاث الوندسكككٌة ىمكاتكككم
التصمٌم ىىحداث التجرٌم بما فً ذلكك العجكس فكً تقنٌكاث دراسكة المشكرىع مكن
جىانبا الفنٌة ىتقٌٌما بىاسطة الخبراى المحلٌٌنن. 17

ثالثككا :العىامككل الخارجٌككة غٌككر المادٌككة التسككاع الفجككىة التقنٌككة بككٌن الككدىل اإلسككالمٌة ىالككدىل
المتقدمة:

, -1ن أخطر ما ٌطالعنا من هذ العىامل حالة العجس النفسً التً أىرثنكا
ٌ,اها مناخ التخلف ىال تً تدف الكثٌرٌن من صانعً القرار ىمن متخذٌا فً البلدان
اإلسككالمٌة حككٌن ٌقككارنىن ىاق ك بلككدانوم بىاق ك اإلنجككاساث ىاإلبككداعاث فككً الككدىل
المتقدمة ,لى الٌؤس من أي نو ة تقنٌة فً البلدان اإلسكالمٌة ىهكى ٌكؤس فكً غٌكر
مىقعا فالىالٌاث المتحدة المرٌكٌة رائدة التطكىر ىالتطكىر التكنىلكىجً حالٌكا ً لكم
تكن مودا للثىرة الصكناعٌة الىلكى التكً انطلقكث شكراراتوا عكام 1712م بكاختراع
اآللة البخارٌة ىلم تكن كذلك مودا للثىرة الصناعٌة الثانٌة التً تمخ ث عن بناى
أىل نمككىذج لجوككسة االحتككراف الككداخلً الككذي بنٌككث علككى أساسككا أىل سككٌارة عككام
1862م ىقبٌل عام  1945م لم تكن رىسكٌا ىالٌابكان قكد أخكذتا بعكد بؤسكالٌم التقكدم
العلمً ىالتقنً فان الٌابان لم تتجا ,لى تىلٌد تكنىلىجٌاتوا ,ال بعد الحرم العالمٌة
الثانٌككة بعككد أن ىقعككث قرابككة  42ألككف عقككد شككراى نقككل تكنىلىجٌككاث مككن الككدىل
الصككناعٌة المتقدمككة خككالل الفتككرة  1984-1951بلغككث تكلفتوككا سهككاى  17ملٌككار
دىالر مثلث القاعدة التكنىلىجٌة للمعجسة الٌابانٌة التً حققث لوكا السكبف ىالتفكىف
ىالقدرة التنافسٌة العالٌة فكً اإلنتكاج الصكناعً

ن18

ىحتكى عكام  1947كانكث الونكد
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مستعمرة ,نجلٌسٌة ال تمتلك أٌة برامج تنمىٌة ىا حة لكنوا أخذث ىمنذ استقاللوا
بؤسككبام التقككدم العلمككً ىالتقنككً ىحققككث تقككدما ً ملحىن كا ً فككً صككناعاث السككٌاراث
ىالطككائراث ىالسككلحة التقلٌدٌككة ىالذرٌككة المتطككىرة بمككا تتطلبككا مككن تقنٌككاث معقككدة
رغم ما تعانٌا من سٌادة رهٌبة فً عدد السكان.
,ذن المر لٌس بالمستحٌل أمام الدىل اإلسكالمٌة فكً نقكل ىتكىطٌن ىتىلٌكد
التكنىلىجٌا المناسبة لكن ثمن التقاعس عن ذلك سىف ٌكىن باهنا ً علكى اإلسكالم
ىالمسلمٌن معاً.
 -2ارتبكككاط مصكككال الكككدىل الكبكككرى ىالمتقدمكككة بتفتكككث ىتمكككسف العكككالم
اإلسالمً ,لى دىٌالث ىكٌاناث صغٌرة متنكاحرة مك ,ذككاى رىن الخالفكاث بٌنوكا
لسبام حدىدٌة أى سٌاسٌة أى عرقٌة أى مذهبٌكة بمكا ٌبقكً علكى الحكرىم البكاردة
ىالساخنة بٌنوا ىبما ٌحىل بٌن تىحد جوىدها فً أي مجال ىبمكا ٌبقكً ككل كٌكان
منوا فً حالة من عدم االستقرار السٌاسً ىالفى ى االقتصادٌة التً ال تشج أٌكا ً
من هذ الكٌاناث على التعاىن م اآلخرٌن ىتودف الدىل المتقدمة من ذلك ,لى:
أ – اإلبقاى على الدىل اإلسالمٌة فً حالة عجس نفسً ى عف دٌنً.
م – ,عجاس الكدىل اإلسكالمٌة عكن القٌكام بعملٌكاث تنمٌكة بشكرٌة أى مادٌكة
حقٌقٌة ذاث بال.
ج – اإلبقاى على الدىل اإلسالمٌة مستىدعا ً للمىاد الىلٌة ىالطاقة ىسكىقا ً
استوالكٌة لتصرٌف فىائ

,نتاج الدىل المتقدمة.

رابعاً :العىامل الخارجٌة المادٌة التساع الفجىة التقنٌة بٌن الدىل اإلسالمٌة ىالدىل المتقدمة

من ىجوة ننرنا فقد باتث مننمة التجارة العالمٌة المنشكؤة بمىجكم اتفاقٌكة
مراكل فً ,15برٌل  1994أبرس عامل مادي خارجً ٌككرس الفجكىة التقنٌكة بكٌن
الككدىل اإلسككالمٌة ىالككدىل المتقدمككة مككن حٌككث كىنوككا آلٌككة ل ككمان تنفٌككذ الككدىل
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الع ككاى التفاقككاث التجككارة متعككددة الطككراف المشككوىرة باسككم جككاث  1994ىمككن
بٌنوا اتفاقٌة الجىانم المتصلة بالتجارة من حقىف الملكٌة الفكرٌة الىاردة بكالملحف
رقم  -1ج من مالحف اتفاقاث التجارة المشار ,لٌوا.
ىلبٌان ذلك فان المر ٌقت ٌنا ,لقاى ال ىى على اتفاقٌة الجىانم المتصكلة
بالتجارة مكن حقكىف الملكٌكة الفكرٌكة ىدىر مننمكة التجكارة العالمٌكة فكً تطبٌقوكا
ىكٌف أن المننمة من خالل سورها على تطبٌف هذ االتفاقٌة تكرس الفجىة التقنٌة
بٌن الدىل اإلسالمٌة ىالدىل المتقدمة.
أ – أبككرس معككالم اتفاقٌككة الجىانككم المتصككلة بالتجككارة مككن حقككىف الملكٌككة
الفردٌةagreement on Trade Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS

تتمٌس هذ االتفاقٌة ىالتً سنعبر عنوكا مكن اآلن فصكاعداً بكـ نتكرٌبس بمكا
ٌلً:
 -1أنوا ننمث ىلىل مرة فً تكارٌخ العالقكاث االقتصكادٌة الدىلٌكة ىمكن
خالل اتفاقٌة جماعٌكة محكمكة ىفكً ,طكار مننمكة دىلٌكة جدٌكدة مى كىع الجىانكم
المتصلة بالتجارة من حقىف الملكٌة الفكرٌة بما أ فى على حقىف الملكٌة الفكرٌكة
معدالث حماٌة أعلى

ن19

لصال الدىل المتقدمة ىتتجلكى منكاهر هكذ الحماٌكة فٌمكا

ٌلً:
ن20

أ – أنا ىلىل مكرة تت كمن االتفاقكاث الدىلٌكة لحماٌكة الملكٌكة الفكرٌكة
أحكام كا ً تنطككىي علككى عقىبككاث لمككن ٌخككالف أحكاموككا لمعالجككة اآلثككار
الناجمة عن هذ المخالفاث مثل ما ت منتا اتفاقٌة الترٌبس.
م – أنا ىلىل مرة فً تارٌخ اتفاقاث حماٌة الملكٌة الفكرٌة ٌعنً باٌجاد
جواس لا صالحٌاث خطٌرة قبل الدىل الع اى ىهى مجلس المسائل
المتعلقة بالتجارة فً حقىف الملكٌة الفكرٌة الذي أقامتا اتفاقٌة ترٌبس
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ىمنحتا صالحٌة الرقابة على مسكلك الكدىل الع كاى فكً شكؤن تنفٌكذ
الحكام التً ننمتوا كما منحتا اتخاذ التدابٌر المالئمة ىفقا ً لحكاموا
فً هذا الخصىص ىلا ىفقا ً لحكام المكادة  71مكن االتفاقٌكة مراجعكة
تطبٌف الدىل الع اى لنصىص االتفاقٌةن. 21
 -2أنوا نأي التكرٌبس حنكرث ىلىل مكرة فكً تكارٌخ االتفاقكاث الدىلٌكة
على أي دىلة ع ى التحفن على أي حكم من أحكاموا بدىن مىافقة الدىل الخرى
الع اى نالمادة  72ىهى ما ٌعنً القكىة الملسمكة المطلقكة لحكاموكا فكً مىاجوكة
الكدىل الع ككاى حٌكث ٌسككتحٌل علكى أٌككة دىلكة ترغككم فكً الككتحفن علكى حكككم مككن
أحكاموا الحصىل على مىافقة غالبٌة دىل العالم.
 -3أنوكا ىطبقككا لمكا تق ككً مادتوكا الثالثككة تلكسم كككل دىلكة ع ككى بكؤن تقككر
لألجانككم المنتمككٌن ,لككى أي دىلككة أخككرى مككن الككدىل الع ككاى فككً مجككال الملكٌككة
الفكرٌة حماٌة ال تقل عن تلك التً تىفرها لمىاطنٌوا ىفقا ً لمبدأ المعاملة الىطنٌة.
 -4ىالخطككر مككن كككل هككذا فككان اتفاقٌككة نتككرٌبس قككد ت ككمنث فككً مجككال
حماٌككة حقككىف الملكٌككة الفكرٌككة قىاعككد خاصككة بمكافحككة التجككارة فككً السككل المقلككدة
ىقىاعككد أخككرى خاصككة بحماٌككة السككرار التجارٌككة باعتبارهككا أحككد أفككرع الملكٌككة
الفكرٌة م ,قرارها بؤن حقىف الملكٌة الفكرٌة من الحقكىف الخاصكة التكً ٌسكتلسم
الترخٌص باستخداموا مىافقة صاحم الحف خالل مدة الحماٌة الممنىحة لان. 22
ب ـ دور منظمة التجارة العالمية في تطبيق (تريبس)
بمىجم اتفاقٌة مراكل المىقعة فً , 15برٌل  1994حلث مننمة التجارة
العالمٌة محل أمانة االتفاقٌاث العامة للتعرٌفاث ىالتجارة المنشكؤة بمىجكم االتفاقٌكة
العامككة للتعرٌفككاث ىالتجككارة جككاث  1947المىقعككة فككً جنٌككف /سىٌسككرا فككً 31
أكتىبر .1947
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ىبمىجم اتفاقٌة ,نشاى مننمة التجارة العالمٌة فقد أسندث ,لٌوا بؤجوستوكا
المتخصصة ثالث موام رئٌسٌة هً:
أ -مراقبكككة السٌاسكككاث التجارٌكككة للكككدىل الع كككاى للحٌلىلكككة دىن اتخكككاذ
بع وا ,جراىاث تجارٌة حمائٌة تفىف تحرٌر التجارة الدىلٌكة ىذلكك
ىفف اآللٌة المتفف علٌوا فً االتفاقٌة.
م -اإلشراف على تنفٌذ اتفاقاث التجارة متعكددة الطكراف التكً ت كمنتوا
الىثٌقكككة الختامٌكككة المت كككمنة نتكككائج جىلكككة أىرىجكككىاي للمفاى كككاث
التجارٌة متعكددة الطكراف ىالمننمكة للعالقكاث التجارٌكة بكٌن الكدىل
الع اى.
ج  -الفصل فً المناسعاث التً قد تنشكؤ بكٌن الكدىل الع كاى حكىل تنفٌكذ
االتفاقاث التجارٌكة الدىلٌكة بىاسكطة جوكاس تسكىٌة المناسعكاث ىثالثكة
مجالس رئٌسٌة منبثقة عن المجلس العام للمننمة هً :مجلكس حقكىف
الملكٌة الفكرٌة مجلس تجارة السل

مجلس التجارة فً الخدماث.

ىقككد أعطٌككث للمننمككة ىأجوستوككا المتخصصككة سككلطاث ىاسككعة فككً اتخككاذ
تدابٌر لحمل الدىلكة المخالفكة علكى تعكدٌل تصكرفاتوا التجارٌكة ال كارة تتكدرج مكن
حث الدىلة المخالفة على التشاىر م الدىلة المت ررة ثم الىساطة أى التحكٌم ثكم
,صدار حكما ً ملسما ً لطكراف المناسعكة التجارٌكة مكن خكالل هٌئكة محكمكٌن منبثقكة
عن جواس تسىٌة المناسعاث ٌحكف للدىلكة المت كررة بمىجبكا طلكم التعكىٌ

أى

تىقٌ عقىباث تجارٌة على الطرف الثانً المخالف.
ىٌكرى الكبع

ن23

نىٌحكف أن فك

المناسعكاث علكى هكذا النحكى ٌنطكىي

على قدر من عدم التكافإ فً قىة العقىبة فطالما أن تىقٌ العقىبة مترىك للطرف
المت رر فان قدرة الدىل الكبرى ىالمتقدمكة علكى معاقبكة الكدىل الصكغرى النامٌكة
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ستكىن أكبر

رراً ىأكثر تؤثٌراً لنوا القىى.

ىمما تجدر اإلشارة ,لٌا أن المادة رقم  22من ىثٌقة التفاهم بشؤن القىاعد
ىاإلجراىاث التً تحكم تسكىٌة المناسعكاث الكىاردة بكالملحف رقكم ن 2مكن مالحكف
اتفاقٌة مراكل آنفة الذكر قد حصرث اإلجراىاث العقابٌكة التبادلٌكة فكً التعكىٌ
تعلٌكف التنكاسالث حٌككث ٌعنكً اإلجكراى الثككانً حكف الطكرف الم ككار تعلٌكف ىىقككف
التساما تجا الطكرف المخكالف سكىاى فكً المجكال أى القطكاع محكل الخكالف أى فكً
مجاالث ىقطاعاث تجارٌة أخرى ىفقا ً لمراحل ,جرائٌة متدرجةن. 24
خالصة القىل ,ذن هً أن اتفاقاث التجارة متعددة الطراف قد عقدث لكً
تنفذ ىأن مننمة التجارة العالمٌة بؤجوستوا المتخصصة ىاختصاصاتوا ىسكلطاتوا
هككً اآللٌككة المنككىط بوككا

ككمان ىحسككن هككذا التنفٌككذ ىأنوككا لككن تخككرج عككن سككٌطرة

ىهٌمنة الدىل الكبرى فً استخداموا كؤداة لتحقٌف مصالحوا التجارٌة.
جـ  -تكرٌس الفجىة التقنٌة بٌن الدىل اإلسالمٌة ىالدىل المتقدمة من خالل
اتفاقٌة نترٌبس ىدىر مننمة التجارة العالمٌة فً تنفٌذها:
باستعرا

المىاد الثالث ىالسبعٌن التً اشتملث علٌوا اتفاقٌة ترٌبس ىما

تنطككىي علٌككا مككن آثككار سككلبٌة علككى عملٌتككً نقككل ىتككىطٌن التكنىلىجٌككا فككً الككدىل
اإلسككالمٌة سككىاى عككن طرٌككف المحاكككاة ىالتقلٌككد نالوندسككة العكسككٌة أى تككراخٌص
التصنٌ أى تغٌٌر عناصر العملٌكة اإلنتاجٌكة أىالشكراى ىالتصكنٌ

تبكرس لنكا اآلثكار

السلبٌة التالٌة:
أ-ىس عث اتفاقٌة ترٌبس من نطاف التكنىلىجٌا المسكتىجبة للحماٌكة حٌكث لكم
تكتككف فقككط بحماٌككة المنتجككاث السككلعٌة أى الخدمٌككة ى,نمككا حمككث كككذلك
طرف اإلنتاج فً كل مجاالث التكنىلىجٌا حٌكث أسكبغث الحماٌكة علكى
مخترعكككاث المنتجكككاث الكٌماىٌكككة الدىائٌكككة ىالمستح كككراث الصكككٌدلٌة
ىالكٌماىٌاث الغذائٌة ىالسراعٌة ىالثرىة الحٌىانٌة.
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م-

اعتبرث برامج الحاسم اآللً مصنفاث أدبٌة مشمىلة بالحماٌة نمكادة
. 2/11

ج  -فكً مجكال حماٌككة الملكٌكة الصكناعٌة ت ككمنث نتكرٌبس مفوىمكا ً ىاسككعا ً
للعالماث التجارٌـــــة المشمىلــــــــة بالحماٌـــــكـة ٌشمــــكـل العالمكاث
الدالككة علككى السككل ىالخككدماث نم5/15 4/15 3/3115/62 1/15:
. 18 3/16 1/16
د  -ىفكككرث نتكككرٌبس حماٌكككة خاصكككة للمإشكككراث الجغرافٌكككة نمإشكككراث
المصدر ىتسمٌاث المنشؤ مادة .11
هـ  -أسبغث اتفاقٌكة نتكرٌبس حماٌكة خاصكة للنمكاذج الصكناعٌة مكادة 1/25
لمدة أدناها عشر سنىاث مادة .3/26
ى  -ىسعث نترٌبس فً تعرٌفوا لالختراع المحمً بما ٌشكمل ككل مجكاالث
التكنىلىجٌا مادة  1/27مك تعدٌكدها للحقكىف الممنىحكة لصكاحم بكراىة
االختككراع ىاالسككتثناىاث الككىاردة علٌوككا مككادة  31ى,جاستوككا للمختككرع
اللجىى ,لى الق اى إلعادة الننر فً أي قرار بالغاى أى مصادرة للحكف
فً البراىة مادة  32ىفر

مدة حماٌة دنٌا للبراىة ال تقل عن عشرٌن

سنة من تارٌخ التقدم بطلم للحصىل علٌوا مادة .33
س  -استحدثث نترٌبس حكمٌن جدٌدٌن لم ٌردا فً أي اتفاقٌة سابقة لحماٌة
الملكٌة الفكرٌة ىهما:
 اعتبار المعلىماث غٌر المفص عنوا محمٌة نمادة . 39 مككن الككدىل الع ككاى الحككف فككً ى ك القككىانٌن ىاتخككاذ اإلجككراىاثالكفٌلة بمىاجوة التعسف فً مجال حقىف الملكٌة الفكرٌة نمادة. 2/14
-

منحككث تككرٌبس لصككاحم بككراىة االختككراع ىكككذا صككاحم التصككمٌماث

ىالنماذج الصناعٌة احتكار حقىف استٌراد المنتجاث ىذلك بما ٌقٌد حرٌة اسكتٌراد
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المنتج مى كىع الحماٌكة مكن أي مصكدر خكارجً ىالمحصكلة النوائٌكة لوكذ اآلثكار
السلبٌة هً:
أن ,سبال الحماٌة على اختراع المنتجاث ٌحكرم البحكث ىالتطكىٌر الكىطنً
مككن فرصككة البحككث ىالدراسككة للتىصككل ,لككى طرٌقككة لصككن نفككس المنككتج تصككنٌعا ً
تجارٌا ً حٌث ٌجم أن ٌقكف البحكث العلمكً فكً تناىلكا لي منكتج أى طرٌقكة ,نتكاج
محمٌة فقط عند حدىد اكتسام المعارف ىالموكاراث الخاصكة بالمنتجكاث أى طكرف
اإلنتاج المحمٌة ىاستٌعام تكنىلىجٌاتوا دىن ,نتاجوا ,نتاجا ً تجارٌاً.
كما أن  ,فاى الحماٌة على االختراعاث المتعلقة بالمستح راث الصٌدلٌة
ىالكٌماىٌاث الدىائٌة ىالغذائٌكة ىالسراعٌكة ىالثكرىة الحٌىانٌكة مكن شكؤنا أن ٌخلكف
حقىقا ً احتكارٌة لصحام هذ االختراعاث.
المبحث الراب
التحلٌل االقتصادي لثر اتساع الفجىة التقنٌة
بٌن الدىل اإلسالمٌة ىالدىل المتقدمة

ٌطالعنككا فككً التحلٌككل االقتصككادي لثككر اتسككاع الفجككىة التقنٌككة بككٌن الككدىل
اإلسالمٌة ىالدىل المتقدمة خمس معطٌاث ذىاث بعكد أى علكى القكل ذىاث مكردىد
اقتصادي هً:
 -1محلٌة المنتجاث ىعدم قدرتوا على المنافسة فً السىاف العالمٌة.
 -2انخفا

الصادراث السلعٌة ىمن ثم نوىر العجس الكدائم فكً مٌكسان

المدفىعاث نعدا دىل النفط .
 -3استمرارٌة حالة التخلف ىتبعثر  /تشتث جوىد التنمٌة.
 -4اسكتحىاذ الكدىل المتقدمككة علكى فكائ

المككىال اإلسكالمٌة بكل ىعلككى

الفجىة التقنٌة ىآثارها االقتصادٌة فً الدىل اإلسالمٌة
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العقىل ىالكفاىاث البشرٌة المسلمة.
 -5تىلٌد ما ٌمكن أن ٌطلف علٌا التكنىلىجٌا االجتماعٌة ىبٌان ذلك:
أوال :انعدام القدرة على المنافسة:
,ن المنافسككة فككً مككدلىلوا االقتصككادي تعنككً النفككاذ باإلنتككاج الككىطنً ,لككى
السىاف الخارجٌة م استمرارٌة تساٌد الطلم العالمً علٌا.
ىكقاعدة اقتصادٌة فانا ال منافسة ,ال مكن خكالل اإلبكداع ىالجكىدة ىتعتبكر
التكنىلىجٌا عنصراً ,نتاجٌكا ً ٌغكذي مرافكف اإلنتكاج ىالمرافكف الخدمٌكة المسكاندة لوكا
بككالفكر ىالقككدرة علككى التجىٌككد ىاستشككعار ,شككاراث السككىاف العالمٌككة ىالتفاعككل
ىاالستجابة لوا ىهى المر الذي استدعى الشركاث الصناعٌة العالمٌة الكبكرى ,لكى
االهتمام بالبحث العلمً ىالتطىر التكنىلىجً بغ

الننر عن نىع السكىف الكذي

تبٌ فٌا نمنافسة احتكارٌكة ـ منافسكة قلكة ـ احتككار حٌكث أصكبحث هكذ الشكركاث
تعكٌل فككً عككالم دٌنكامٌكً ىموككددة بشكككل مسكتمر مككن احتمككال قٌكام منافسككٌن جككدد
ٌحملىن معوم أفكاراً ,نتاجٌة جدٌدة أقدر على المنافسة منوا لذا فان هذ الشكركاث
تدرك أنوا لن تستطٌ البقاى فً السىف ,ال عن طرٌف التطىٌر المستمر لمنتجاتوا
ىلن ٌتؤتى لوا ذلك ,ال عن طرٌف البحث العلمً الصناعً الجادن. 25
,ن خطىط اإلنتاج الكالسٌكٌة ف الً عن عدم قدرتوا على اإلنتاج التجاري
الكبٌر فانوا ى,ذا لم ٌتم تطىٌرها تكنىلىجٌا ىباستمرار تعطكً منتجكاث كالسكٌكٌة
تقلٌدٌة ال ٌتقبلوا السىف العالمً لىجىد المنافس البدٌل الجىد ىالرخص ىمكن
ثم فانوا تنل حبٌسة داخل حدىدها الىطنٌة نمحلٌة السىف بل ربما ال تستطٌ أن
تدرأ عن نفسوا منافسة ىغسى المنتجاث العالمٌة ذاث التكنىلىجٌا المتقدمكة الجكىد
ىالرخص داخل حدىدها ,ال عن طرٌف الحماٌة التجارٌة لوا مكن دىلتوكا ىذلكك
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من حٌث أنوا ال تستطٌ أن تكسم من تف ٌالث المستولك ,ال القدر الذي ٌتناسكم
مك جىدتوككا ىسككعرها ىمككن ثككم فانككا ال حككرج مككن القككىل بككؤن المنتجككاث ـ خاصككة
الصناعٌة ـ للدىل غٌر التكنىلىجٌة تتسم بثالث خصائص رئٌسٌة هً:
أ -توافث القدرة التنافسٌة.
م -محلٌة السىف.
ج  -أنوا من سل الفقراى غٌر القادرٌن على الدف .
ثانيا :انخفاض الصادرات السلعية:
,ن مككن أبككرس آثككار اتسككاع الفجككىة التقنٌككة بككٌن الككدىل اإلسككالمٌة ىالككدىل
المتقدمكة انخفكا

أى تكدنً الصكادراث السككلعٌة للكدىل المتخلفكة عامكة ىمكن بٌنوككا

الدىل اإلسالمٌة سىاى ,لكى أسكىاف الكدىل المتقدمكة تكنىلىجٌكا أى حتكى فكً مجكال
التجارة البٌنٌة للدىل المتخلفة ىذلك بما من شؤنا تىطن العجس الكدائم فكً مكىاسٌن
مدفىعاث الدىل المتخلفة تكنىلىجٌا ً حٌث ٌنحصر جانم الصادراث السلعٌة لوكذ
الدىل فً القلٌل من المىاد الخام ىالسل السراعٌة ىفً النادر من السل الصناعٌة
التكككً تصكككدرها ىفقكككا ً لننكككام الحصكككص أى اتفاقكككاث التجكككارة ىالكككدف مككك الشكككركاى
التجارٌٌن عادة.
الصكادراث السكلعٌة بكل ىالسراعٌكة

ىالتحلٌل االقتصادي لسبام انخفكا
كذلك للكدىل المتخلفكة تكنىلىجٌكا ً ٌرجك هكذ السكبام ,لكى تخلكف الفكن اإلنتكاجً
نالتكنىلىجٌككا فككً هككذ الككدىل بمككا ٌككنعكس سككلبٌا ً علككى حجككم المنتجككاث ىجىدتوككا
ىاستحىاذها على تف ٌالث المستولك فً السىاف العالمٌة.
فقد كشفث بع

الدراساث أن التطىر العلمكً ىالتكنىلكىجً ككان مسكئىالً

عن  % 91تسكعٌن فكً المائكة مكن السٌكادة فكً ,نتاجٌكة الفكرد فكً الىالٌكاث المتحكدة
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المرٌكٌكة

ن26

فككً الفتكرة الطىٌلككة الما كٌة ىلعلككا ٌككىن مسككئىالً ككذلك عككن نفككس

النسبة فً حجم اإلنتاج القىمً المرٌككً ىفكً قدرتكا علكى المنافسكة فكً السكىاف
العالمٌة بل ىلعلا ٌكىن مسكئىالً ككذلك عكسكٌا ً عكن نفكس النسكبة فكً حجكم اإلنتكاج
القىمً للدىل المتخلفة ىفً انعدام قدرة منتجاتوا على النفاذ ,لكى السكىاف العالمٌكة
ىالمنافسة.
ىلٌس بخاف أن نقص الصادراث بمكا ٌنطكىي علٌكا مكن عجكس فكً مٌكسان
المككدفىعاث ىمككن ثككم فككً مٌسانٌككة الدىلككة مككن شككؤنا أن ٌحككدث سلسككلة مككن اآلثككار
االقتصادٌة غٌر المرغىم فٌوا تنتج عن قلة مىارد الدىلة من النقد الجنبكً منوكا:
تدهىر تقلم أسعار صرف العملة الىطنٌة ىصعىبة ,حداث تنمٌة اقتصادٌة ,ال عن
طرٌف التمىٌل الت خمً ىاتساع مساحة ىحجكم الكدٌن العكام الخكارجً ىالكداخلً
ىتآكل الطبقة الىسطى فً المجتم

ىهً مشكالث ٌستعصى على الدىل المتخلفكة

حلوا ,ال بسٌادة الصادراث السلعٌة لوا.
ثالثا :استمرارية حالة التخلف وتشتت جهود التنمية:
,ن التحلٌل االقتصادي للركىد  /التخلف التكنىلىجً فكً الكدىل اإلسكالمٌة
ٌشٌر ,لى أنا ككان سكببا ً رئٌسكٌا ً فٌمكا ىصكلث ,لٌكا المكة اإلسكالمٌة مكن فقكر ىأمٌكة
ىتخلف رغم ما تملكا من مىارد بشرٌة ىطبٌعٌة هائلكة ,ن الشكًى المثٌكر للعجكم
أن المة اإلسالمٌة التً تمثل أكبر تجم بشري علكى ىجكا الر

تربطكا عقٌكدة

سماىٌة ىاحدة ىالذي ٌفىف تعداد اللف ملٌكىن نسكمة .ىالتكً تربكى مسكاحة دىلوكا
الخمسٌن على ربك مسكاحة الٌابسكةن 27أر كا ً متصكلة ىمتكاملكة مكن حٌكث المنكاخ
ىالت كارٌس ىالطبٌعٌككة ىتىسككط العككالم ىتنككىع مصكادر المٌككا فٌوككا ىتبلككغ مسككاحة
المككسرىع منوككا نحككى أربعمائككة ملٌككىن فككدان خالف كا ً للمسككاحاث الشاسككعة الصككالحة
للسراعة ىالتً تمتلك تحى ثالثة أرباع احتٌاطً الكنفط فكً العكالم ىأكثكر مكن ربك
احتٌاطً الغاس الطبٌعً خالفا ً للطاقة الشمسٌة ىمصكادر الطاقكة المائٌكة ىالوىائٌكة

34

المإتمر العالمً الثالث لالقتصاد اإلسالمً /جامعة أم القرى

ىالوٌدرىجٌنٌكة الوائلككة ىالتكً تمتلككك رصككٌداً

كخما ً مككن خامكاث المعككادن الفلسٌككة

ىغٌر الفلسٌة ىالتً تسٌطر على خطىط المىاصالث البحرٌة ىالجىٌة فً العالم.
أمككة بوككذا الحجككم موككددة بككالتجىٌ ىاإلبككادة حٌككث باتككث تسككتجدي الغككذاى
ىالسالن ممن ٌتربصىن بوكا الكدىائر ىلكٌس لوكذا اللغكس المحٌكر مكن تفسكٌر ,ال مكا
أصككبحث علٌككا مككن ركككىد ىتخلككف تكنىلككىجً ٌقعككدها بككل ىٌعجسهككا عككن اسككتغالل
مىاردها ىٌ طرها ,لى تصدٌر ,ستخراجاتوا من الكنفط ىالخامكاث المعدنٌكة فكً
شكل مىاد خام حٌث تفقد بذلك القٌمة الم افة الوائلة التً تمثل الفرف بكٌن أسكعار
هذ الصادراث فً شكلوا الخام ىأسعارها فٌما لى صكدرث تامكة الصكن أى نصكف
مصنعة.
ىغنكككً عكككن الكككذكر أن اسكككتمرار حالكككة الرككككىد التكنىلكككىجً فكككً الكككدىل
اإلسالمٌة تعنً استمرارٌة حالة التخلكف ىالفقكر ربمكا ٌشككل أكثكر عمقكا ً ىاتسكاعا ً
فً العقىد القادمة ممكا هكً علٌكا اآلن مكن حٌكث ,ن حجكم المعلىمكاث فكً الكدىل
المتقدمة ٌت اعف كل عشر سنىاث تقرٌبا ً ىتتسارع القدرة على تجدٌد اإلمكاناث
التقنٌة كل ثكالث سكنىاث ىمكن حٌكث أن العكالم ٌىاجكا اختراعكا ً جدٌكداً علكى مكدار
الساعة كل دقٌقتٌن ىمن حٌث المالٌٌن الوائلة من بكراىة االختكراع المسكجلة التكً
تقف فً قائمة انتنار فكرص التطبٌكف ىالتحكىل مكن البحكىث العلمٌكة الننرٌكة ,لكى
التطبٌككف اإلنتككاجً التكنىلككىجً الككذي اختسلككث المسككافة فٌككا اآلن التككً تفصككل بككٌن
نوىر نتائج البحث الننري ىاكتشاف تطبٌقاتا ,لى أقصر ىقث.
ىمككن هنككا نقككىل, :ن علككى الككدىل اإلسككالمٌة أن تككدرك أهمٌككة ى ككرىرة
مىاكبة العصر ىنقل ىتىطٌن التكنىلىجٌا لدٌوا بؤسرع ىقث ممكن ى,ال فان تكلفة
التقكاعس أى التراخكً عكن ذلكك سكىف تكككىن فادحكة العىاقكم ىالتككالٌف بكل ربمككا
ىجدث الدىل اإلسالمٌة نفسوا بعد عقىد سمنٌة قلٌلة عاجسة عن مالحقة اآلخرٌن.
رابعاً :استمرارية نزف العقول واألرصدة اإلسالمية:
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,ن التحلٌككل االقتصككادي لثككر اتسككاع الفجككىة التقنٌككة بككٌن الككدىل اإلسككالمٌة
ىالككدىل المتقدمككة ٌكشككف عككن أن الفجككىة التقنٌككة كانككث ىاحككدة مككن ثالثككة أسككبام
رئٌسٌة فكً تحكىل /هجكرة فكائ

المكىال ىالرصكدة اإلسكالمٌة ,لكى أسكىاف النقكد

ىالمككال للككدىل المتقدمككة ىكككذا فككً هجككرة العقككىل ىالكفككاىاث اإلسككالمٌة ,ل قاعككدة
المعامل ىمراكس البحاث لتلكك الكدىل بمكا ٌشككل نسٌفكا ً دائمكا ً لعنصكري أي تنمٌكة
اقتصكادٌة أى اجتماعٌكة مرغكىم فٌوكا فكً الكدىل اإلسكالمٌة أمكا السكببان اآلخككران
فوما:
أ – االستبداد السٌاسً فً الكثٌر من الدىل اإلسالمٌة بما ٌخلفا ىما ٌنتج
عنا من غٌام مناخ االستقرار ىالحرٌكة الالسمكان لخلكف بٌئكة جاذبكة
لرأس المال الجنبً ىغٌر طاردة للعقىل المبدعة ىالكفاىاث القٌادٌة
المكككاهرة ىالخبكككراث العملٌكككة ىالتقنٌكككة القكككادرة علكككى ,حكككداث التقكككدم
التكنىلىجً ىالتخطٌط لا.
م  -غٌكككككام السٌاسكككككاث ىاالسكككككتراتٌجٌاث ىالخطكككككط العلمٌكككككة ىالتقنٌكككككة
ىاالقتصادٌة البعٌدة المدى ىالتً ال ترتبط ىال تتؤثر بشكل الحككم أى
تغٌٌر القٌاداث ىاالعتماد بدالً عن ذلك فً الكثٌر من الدىل اإلسالمٌة
علككككى القككككراراث االرتجالٌككككة المفاجئككككة غٌككككر المدرىسككككة ىالحادٌككككة
المصال

ذاث الصدمة االقتصكادٌة ىالمكردىد العكسكً علكى مختلكف

العالقاث االقتصادٌة ىاالجتماعٌة.
,ن الرقام تت ارم حىل حجم رأس المال اإلسالمً المواجر من مىطنا
اإلسالمً ,لى أسىاف النقد ىالمال فً الدىل المتقدمة ىالذي ٌشكل ركٌكسة أساسكٌة
ىقىة دافعة القتصاداث دىل موجر ىتقدموا ىتفىقوا فً مختلف المجاالث.
ى,ن الرقككام تت ككارم كككذلك حككىل أعككداد العقككىل ىالكفككاىاث ىالقككدراث
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البشرٌة المواجرة مكن الكدىل اإلسكالمٌة ,لكى الكدىل المتقدمكة ىالتكً تشككل قطاعكا ً
عرٌ ا ً فً القاعدة العلمٌة ىالتقنٌة ىالمراكس البحثٌة فٌوكا ىالتكً بفكرهكا ى,بكداعوا
حققث ىتحقف لدىل موجرها تفىقوا العلمً ىالتقنً.
ى,ن البع

ٌتساىل لماذا ال تسكتثمر المكىال ىالرصكدة اإلسكالمٌة داخكل

أىطانوككا اإلسككالمٌة ىلمككاذا ال تبقككى العقككىل ىالكفككاىاث اإلسككالمٌة داخككل أىطانوككا
لتت افر م الرصدة اإلسالمٌة فً ٌ,جاد التقدم ىالرٌادة لكدىلوا ىشكعىبوا ىتبقكى
اإلجابككة عككن مثكل هككذ التسككاإالث الملحككة كامنككة فككً أسككبام هككذا النسٌككف المتصككل
سالف الذكر.
ىالشكككًى المثٌكككر للدهشكككة أن العامكككة ىالخاصكككة ٌكككدركىن هكككذ السكككبام
ىٌستكٌنىن لوا.

خامساً :توليد التكنولوجيا االجتماعية:
لقد عككس التخلكف التكنىلكىجً فكً الكدىل اإلسكالمٌة بعكداً اجتماعٌكا ً بكالغ
الخطىرة فً المجتمعاث اإلسالمٌة حٌكث لكم تعكد التنمٌكة التكنىلىجٌكة قاصكرة فقكط
على استٌراد المعداث ىالجوسة الحدٌثة بل أصبحث تت كمن

كرىرة اسكتجالم

القككىى العاملككة الجنبٌككة المككاهرة أي أن التخلككف التكنىلككىجً قككد أصككب لككا ىجوككا
اجتماعٌا ً ٌمكن أن ٌنتج عنا آثار سلبٌة منوا:
 -1قٌام دعائم مإقتة لجنتكاج ىالخكدماث تعتمكد اعتمكاداً كلٌكا ً أى شكبا كلكً
على تىفر الٌدي العاملة الجنبٌة.
 -2االنفصال التدرٌجً للمجتمك عكن شكرائ ىمرافكف اإلنتكاج المتطكىرة
التً ٌسٌطر علٌوا الفنٌٌن ىالخبراى الجانم.
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 -3ا طرام الجواس اإلنتاجً للدىلة عند أٌة ,نحساراث مالٌة تإدي ,لى
فقد الدىلة لقىة جذم مواراث اإلنتاج الجنبٌة غٌر المستقرة ىالتً ال
ٌربطوا بالدىلة ,ال الحافس المادي فقطن. 28



المبحث الخامس
تصىراث البحث فً طرف  /أسالٌم مىاجوة مشكلتا

قككدمنا فككً بداٌككة هككذا البحككث أن مشكككلتا الرئٌسككٌة تكمككن فككً سككتة جىانككم
أساسٌة ٌفتر

من البحث تقدٌم تصىراث مالئمة للتغلم علٌوا ىفً تقدٌرنا فكان

مىاجوة أٌة مشكلة ٌنبغً أن تنطلف من منطلقٌن هما:
 -1التحدٌد الدقٌف لبعادها ىخطىرتوا دىن توىٌن أى توىٌل.
 -2اإلدراك الكىاعً بكؤن ال مسكتحٌل أمكام اإلرادة الحقٌقٌكة ىالعمكل الجكاد
الدىىم.
لقد خرجث الٌابان من الحكرم العالمٌكة الثانٌكة ىصكناعتوا مكدمرة بالكامكل
ىعلى رأسوا قنبلتٌن ذرٌتٌن أطاحتا بثالثمائة ألف قتٌل ىأ كعاف عكدد القتلكى مكن
الجرحكى ىالمعككىقٌن ىالمشككىهٌن  ,كافة ,لككى التككدمٌر الىاسك لمككدٌنتً هٌرىشككٌما
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ىنجككاساكً ىتلىٌككث الوككىاى ىالمككاى ىالتربككة ىالنبككاث ىالحٌككىان باإلشككعاع الككذري
ىرم

ككارة نافعككة فككان الٌابككان قككد استشككعرث علككى الفككىر اتسككاع خطككر الفجككىة

العلمٌكة التقنٌككة التككً تفصككلوا عككن أمرٌكككا ىالغككرم ىلككم تعككالج الٌابككان هككذ الفجككىة
بالشجم ىاالسكتنكار ىالمىاقكف الخطابٌكة العاطفٌكة أى بالحمكاس ىالتىثكم الرىحكً
فقككط حٌككث لككم ٌكككن للبكككائٌن أى المتخككاذلٌن مكككان بككٌن صككفىف القٌككادة أى الشككعم
الٌابكككانً ى,نمكككا عالجتوكككا بشكككراى مكككا ٌسٌكككد علكككى اثنكككٌن ىأربعكككٌن ألكككف عقكككد نقكككل
للتكنىلىجٌككا مككن الككدىل الصككناعٌة المتقدمككة دفعككث بالٌابككان علككى الككرغم مككن نككدرة
المككىارد الطبٌعٌككة لككدٌوا فككً قرابككة رب ك قككرن مككن السمككان ,لككى تقككدم علمككً ىتقنككً
هـــائل .كان لا أعنم المردىد على النشاط االقتصادي ىمسكتىى المعٌشكة ىالقكدرة
التنافسٌة ىسعر الٌن الٌابانً ىاستطاعث الٌابان تحقٌف نصر اقتصادي هائكل أسال
عنوا آثار هسٌمتوا فً الحرم العالمٌة الثانٌة.
فول ٌمكن أن ٌكىن للمسلمٌن فً الٌابانٌٌن قدىة فكً العمكل الجكاد ىاإلرادة
الصادقة خاصة ىأن لدى الدىل اإلسالمٌة ,مكانكاث مادٌكة ىبشكرٌة هائلكة ىأننكا ال
ننطلف من نفس نقطة الصفر التً انطلقث منوا الٌابان فً تحقٌف معجستوا العلمٌكة
ىالتقنٌة ,ننا كمسلمٌن ىلكن نحقكف معجكسة علمٌكة تقنٌكة مماثلكة للمعجكسة الٌابانٌكة
أصبحنا مطالبٌن ىأكثر من أي ىقث م ى بتحقٌف حسمة من السٌاسكاث السٌاسكٌة
ىاالقتصادٌة ىالعلمٌة على الصعدة الداخلٌة ىالبٌنٌة ىالدىلٌة ىلغكرا

البحكث

العلمً فاننا سىف نقسم حسمكة السٌاسكاث المطلكىم مكن الكدىل اإلسكالمٌة تحقٌقوكا
للتغلم على فجىتوا التقنٌة ,لى:
أ -السٌاساث العلمٌة ىاالقتصادٌة ىالسٌاسٌة علكى الصكعٌد الكداخلً لككل
دىلة.
م -السٌاسككاث العلمٌككة ىاالقتصككادٌة علككى صككعٌد العالقككاث البٌنٌككة للككدىل
اإلسالمٌة.
ج -السٌاساث العلمٌة ىاالقتصادٌة ىالسٌاسٌة على صعٌد العالقاث الدىلٌكة
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للدىل اإلسالمٌة.
أوالً :السياسات على الصعيد الداخلي:
لقد بكاث مكن المسكلم بكا أن ثمكرة البحكث العلمكً الفكردي ,ن ىجكدث فوكً
ئٌلة للغاٌة حٌكث أصكب البحكث العلمكً جماعٌكا ً بكالننر ,لكى اعتبكارٌن رئٌسكٌٌن
هما:
أ-

ارتفاع تكلفتا الحدٌة.

م -تشتث جوىد الباحثٌن فٌما لى تركىا فرادى ٌبدأ كل ىاحد مكنوم مكن
الصفر فٌسٌرىن جمٌعا ً فً خطكىط متىاسٌكة ىذلكك علكى عككس الفرٌكف المتكامكل
الذي ٌسٌر فً خط ىاحد نحى هدف ىاحد حٌث ٌختسل السمن ىالمجوىل ىالتكلفة
ىبالننر ,لى هذٌن االعتبارٌن فقد أصب لساما ً على كل دىلة ,سالمٌة تفعٌل دىرها
فً:
 -1دعم ىتشكجٌ دراسكاث العلكىم ىالتقنٌكة بمكا ٌتطلبكا ذلكك مكن تجوٌكساث
ىمختبراث ىأجوسة ىمعداث ىعناصر بشرٌة منتقاة من الباحثٌن ىاإلدارٌٌنن. 29
 -2دعم ىتشكجٌ عملٌكاث تىنٌكف نتكائج البحكث العلمكً مكن أجكل التنمٌكة
نعملٌاث التقنٌة بمسٌد من االعتماداث المالٌة التً تكاد تتالشى فً بع

الكدىل

اإلسككالمٌة ىهككً ال تكككاد تككذكر بككٌن الككدىل العربٌككة ,ذ فككً تقرٌككر لمننمككة العمككل
العربٌة نشكرث صكحٌفة الشكرف القطرٌكة مكىجساً لكا فكً  11أكتكىبر  2112حكذر
السككتاذ ,بككراهٌم قىٌككدر المككدٌر العككام للمننمككة مككن التفككىف اإلسككرائٌلً الكاسك فككً
مجاالث البحث العلمً ىذكر أن معدل اإلنفاف العربً على البحث العلمً ال ٌسٌد
على اثنٌن فً اللف سنىٌا ً من الدخل القىمً  %12فً حٌن تصل هذ النسبة فً
,سككرائٌل ,لككى  %8.1مككن ,جمككالً الككدخل القككىمً لوككا سككنىٌا ً علككى الككرغم مككن أن
متىسط دخل الفرد فً ,سرائٌل ٌسٌد حىالً  11عفا ً عن دخل المىاطن فً الدىل
المجاىرة لوا نمصر ـ الردن ـ سىرٌا ـ لبنان .
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فً الىقث الذي تنفف فٌكا الكدىل الكبكرى مكا بكٌن  %2ى  %4مكن ,جمكالً
ناتجوككا القككىمً علككى عملٌككاث تىنٌككف البحككث العلمككً مككن أجككل التنمٌككة

ن30

علككى

خامة الدخىل القىمٌة فٌوا.
 -3ىمككن بككٌن أهككم السٌاسككاث المطلىبككة كككذلك علككى هككذا الصككعٌد, :عككادة
االعتبار للعلماى ىالباحثٌن مادٌكا ىمعنىٌكا ىالسكعً ,لكى ٌ,جكاد مشكرىع ,سكالمً /
عربً ٌستودف ىقف هجرة العقىل ىالكفاىاث اإلسالمٌة  /العربٌة ,لى الخكارج أى
تسككربوم ,لككى النشككاطاث المالٌككة ىاإلدارٌككة بمككا ٌككإدي ,لككى انصككرافوم عككن الحٌككاة
العلمٌككة ىالبحثٌككة ,ذ لككٌس مككن المقبككىل فككً عصككر العلككم ىالتكنىلىجٌككا أن تسككعى
أف ل العقىل ىالكفاىاث البشرٌة اإلسالمٌة ,لى ٌ,جاد فرصة عمكل لوكا فكً خكارج
أىطانوككا أى النككسىن نوائٌ كا ً عنوككا ,ن الرقككام التككً تىردهككا التقككارٌر الدىلٌككة عككن
هجككرة العقككىل ىالكفككاىاث اإلسككالمٌة خاصككة ,لككى دىل الموجككر الككثالث الرئٌسككٌة
نأمرٌككا – كنككدا – برٌطانٌككا أرقكام مفسعككة ىمخٌفككة فحسكم تقرٌككر مككإتمر المككم
المتحدة للتجارة ىالتنمٌة هاجر من باكستان خالل العقد الخٌر مكا بكٌن , %51لكى
 %71مككن خرٌجككً كلٌككاث الطككم

ن31

ىفككً تقرٌككر مننمككة العمككل العربٌككة سككالف

الذكر فقدث مصر نحى  451ألف كفاىة علمٌة من خٌرة عقىل أبنائوا هاجرث ,لى
الخارج حتى نواٌة السبعٌناث من القرن الما ً ىذلكك بمكا ٌشككل خسكارة فادحكة
لدىلة المىطن ىىفراً  ,افٌا ً لدىل الموجر.
, -4عادة الننر فً مننىمة التعلكٌم ىفكً المننىمكة اإلدارٌكة المسكاندة لوكا
بما ٌسم بتحقٌف أهداف وغايات من أهمها:
 االكتشككاف المبكككر للمتفككىقٌن ىالمىهككىبٌن ىٌ,الإهككم رعاٌككة تعلٌمٌككةخاصة.
 تننٌم االستفادة من العالقاث العلمٌة الدىلٌة. ,رساى قاعدة ا لتمٌس العلمً فً مجال العلىم الساسكٌة الحدٌثكة ىعلكىالخككص فككً مجككاالث المعلىماتٌككة إللكترىنٌككاث الدقٌقككة ىالطاقككة النىىٌككة ىالف ككاى
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ىالمككىاد الجدٌككدة ىالطاقككة الجدٌككدة ىالمتجككددة ىالوندسككة الىراثٌككة ىصككناعة الككدىاى
ىالتكنىلىجٌا العسكرٌة.
 ربككط المإسسككاث العلمٌككة ىالبحثٌككة بالمنشككآث الصككناعٌة اإلنتاجٌككة بمككاٌسم بتىل ٌد تكنىلىجٌا محلٌة ىالتفاعل م التكنىلىجٌا المستىردة المتقدمة ى,قامكة
الجسىر بٌن مراكس البحاث الىطنٌة ىالمنشآث الصناعٌة ىاإلنتاجٌة.
 ,عككادة بنككاى الجسككىر بككٌن المجتمكك العلمككً ىعامككة الشككعم ىتحسككٌنصىرة المعلم ىالعلماى بٌن مختلف طبقاث الشعم ىجعلوم رمىساً لألجٌال بعد أن
سٌطر الفنانىن ىالعبىا الكرة لسنىاث عجاف طىال على الساحة اإلعالمٌة.
 ٌ,جككاد ىسككائل ىآلٌككاث دعككم مسككتدٌمة للمإسسككاث البحثٌككة حتككى تتفككرلدىن غىط تمىٌلٌة للتطكىٌر ىالمالحقكة التكنىلىجٌكة مك ىقكف ت كخم الجوكسة
اإلدارٌككة لوككذ المإسسككاث منعكا ً مككن تآكككل المٌسانٌككاث ىتحاشككٌا ً للتعقٌككداث المكتبٌككة
نالبٌرىقراطٌكككة

ن32

,ن مننىمكككة التعلكككٌم علكككى اخكككتالف مراحلكككا فكككً الكككدىل

اإلسالمٌة عامة ىالعربٌة خاصة عبارة عن مجمىعكة مكن الكننم ى كعث منكذ مكا
ٌربى على النصف قرن من السمان ,بان الفترة التكً كانكث المصكال االسكتعمارٌة
فٌوككا هككً المتحكمككة ىالمسككٌطرة علككى مقالٌككد المككىر فككً المنطقككة ىقككد اختٌككرث
مىادهككا ىأىلىٌاتوككا لتخككدم الى ك السٌاسككً االجتمككاعً االقتصككادي القككائم آنككذاك
ىأقصى ما كانث تتمنا هكى تخكرٌج مكىنفٌن لكدىاىٌن الدىلكة أي مجكرد أشكخاص
ٌعرفىن القراىة ىالكتابة قارئٌن أى مطلعٌن على بع

الكتكم المقكررة فكً فنكىن

علمٌة شتى من العلىم اإلنسكانٌة بشككلوا المحفىنكاتً الننكري الكذي لكم تسكلم منكا
حتككى الكلٌككاث العملٌككة ىالمعملٌككة فككً بعك

مناهجوككا التككً تعطككً فٌوككا الىلىٌككاث

للمعالجاث الننرٌةن. 33
بككل ,ننككا فككً كثٌككر مككن جىانككم مننىماتنككا التعلٌمٌككة نكتفككً بمجككرد محاكككاة
المإسسككاث العلمٌككة الجنبٌككة فككً نىعٌككاث برامجوككا ىكمٌاتوككا ىسككاعاتوا المعتمككدة

42

المإتمر العالمً الثالث لالقتصاد اإلسالمً /جامعة أم القرى

ىأسالٌم تدرٌسوا م ,غفال ربط اإلعداد العلمً لبنائنا بىاقعنا ننكا ً منكا أن التقكدم
العلمً لكدى المإسسكاث العلمٌكة الجنبٌكة دلٌكل علكى رقٌوكا ىعلكى صكحة

كرىرة

محاكاتوا ىأن تكدرٌس أرقكى ىأحكدث الننرٌكاث العلمٌكة هكى ىسكٌلتنا الىحٌكدة ,لكى
التقدم التقنً ىالح اري م ,غفال أن التكنىلىجٌكا لٌسكث علىمكا ً ننرٌكة بقكدر مكا
هً ممارسة عملٌة تطبٌقٌة ىهى المر الذي ٌدعىنا ,لكى القكىل باعكادة الننكر فكً
مننىمتنا التعلٌمٌة.
-5على أن سٌاسة علمٌة أى اقتصادٌة داخلٌكة فكً أٌكة دىلكة ,سكالمٌة ٌجكم
أن تقتككرن بتىجككا صككادف مككن صككاحم القككرار السٌاسككً بى ك اسككتراتٌجٌة علمٌككة
تقنٌككة دقٌقككة ىمسككتمرة ىبعٌككدة المككدى ىفصككلوا تمامكا ً عككن شكككل ىننككام الحكككم فككً
الدىلة ى,عطاى القائمٌن علٌوا الصالحٌاث الكاملة للمس الشامل إلمكانكاث الدىلكة
المادٌة ىالبشرٌة ىى

سلم الىلىٌاث اآلنٌة ىالمستقبلٌة فً حدىد سمنٌكة ملسمكة

ىتؤسكككٌس قىاعكككد علمٌكككة ىتقنٌكككة ى,دارٌكككة متطكككىرة ىاالسكككتثمار المثكككل للقكككدراث
ىالطاقاث ىالقىى ىالمصادر المتاحة للنوى

ىالىثىم التكنىلىجً للدىلة.

ثانيا :السياسات العلمية واالقتصادية المطلوبة لسد الفجوة التكنولوجية:
على صعٌد العالقاث البٌنٌة للدىل اإلسالمٌة:
الشك أن خطر اتساع الفجىة التقنٌة بٌن الدىل اإلسالمٌة ىالدىل المتقدمة
بام ٌودد الشعىم ىالدىل اإلسالمٌة قاطبة لٌس فقط عن طرٌف استنساف عقىلوا
ىمىاردهككا االقتصككادٌة بككل ىالتككدخل السككافر لتغٌٌككر ننككم الحكككم ىشكككل الخرٌطككة
السٌاسككٌة لوككذ الككدىل بمككا ٌسٌككد مككن تفكككك أىصككالوا ىخلككف كٌانكاث سٌاسككٌة هسٌلككة
تابعة ىهى ما ٌملً على الدىل اإلسالمٌة عدد من ال رىراث الملحة لسد الفجكىة
التقنٌة بٌنوا ىبٌن الدىل المتقدمة من أهموا:
 -1تفعٌككل قككدر مككن التخطككٌط ىالتنسككٌف ىالتعككاىن بككٌن المإسسككاث العلمٌككة
ىالبحثٌككة ىالتقنٌككة اإلسككالمٌة بمككا ٌكفككل لوككا الحركككة بتخطككٌط ىاحككد ىنحككى أهككداف
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محككددة ىتتساٌككد أهمٌككة هككذا التفعٌككل فككً مجككال التقنٌككاث التككً تحتككاج ,لككى تككساىج
القدراث البشرٌة القادرة على مسكاٌرة العصكر علمٌكا ً ىتقنٌكا ً ىالمتكىفرة لكدى بعك
الدىل اإلسالمٌة م القدراث المالٌة المتكىفرة لكدى بع كوا اآلخكر مثكل البحكاث
النىىٌة ىالتقنٌاث العسكرٌة المتطىرة ىتكنىلىجٌكا الف كاى ىغٌرهكا مكن المجكاالث
التً تحتاج ,لى رإىس أمىال طائلة تعجس عن تىفٌرها أٌة دىلة ,سالمٌة بمفردها.
 -2سٌادة نسبة التبادل التجاري بكٌن الكدىل اإلسكالمٌة بمكا ٌكإدي ,لكى نمكى
النشكككاط السراعكككً ىالصكككناعً ىالىصكككىل ,لكككى مسكككتىى اإلنتكككاج الكبٌكككر تمكٌنكككا ً
للمإسساث اإلنتاجٌة فً هذ الكدىل مكن ,نشكاى مراككس بحثٌكة ىالىصكىل بمنتجاتوكا
,لى مرحلة الجىدة ىالمنافسة.
لقد نمث المشرىعاث اإلنتاجٌة فً الكدىل المتقدمكة بكالقىة العسككرٌة حٌكث
كانككث المسككتعمراث أسككىاقا ً مغلقككة لتصككرٌف منتجاتوككا ىهككى المككر الككذي ال تملككك
ىسائلا مشرىعاث اإلنتاج فً الكدىل اإلسكالمٌة فلكٌس مكن سكبٌل ,ال نشكر الكىعً
االستوالكً لدى المسلمٌن لتف ٌل منتجاث الشقاى حتكى لكى كانكث أقكل جكىدة مك
ال غط المستمر علٌوا للىصىل ,لى مستىى الجىدة المطلىبة.
 -3تبككادل الخبككراث الفنٌككة بككٌن الككدىل اإلسككالمٌة فككً مجككاالث البحككىث
ىالتككدرٌم ىالتؤهٌككل ىالحككد مككن االعتمككاد علككى الخبككراى ىالفنٌككٌن غٌككر المسككلمٌن
ىتف ٌلوم على ننرائوم المسلمٌن فقد أثبث الىاق أنوم ال ٌعطكىن ككل مكا عنكدهم
ىأن لتىاجككدهم فككً الصككفىف الىلككى مككن المإسسككاث العلمٌككة ىالفنٌككة ىالبحثٌككة فككً
الدىل اإلسالمٌة أهدافا ً أخرى أدناها تقٌٌد انطالقة التقدم العلمً ىالتقنً فً الدىل
اإلسالمٌة ىالتحكم فً مسارها ىتبدٌد ثكرىاث المسكلمىن فكً مشكارٌ براقكة لكٌس
لوا مردىد حقٌقًن 34خالفا ً للخبراث العلمٌة ىالفنٌكة المسكلمة التكً تعطكً بسكخاى
ىتعمل باخالص ىحماس ىغٌرة على الدٌن ىالشقاى.
ثالثاً :السياسات العلمية واالقتصادية المطلوبة لسد الفجوة التقنية:
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على صعيد العالقات الدولية:
ٌجككم أن ٌككدرك المسككلمٌن أنوككم لككن ٌنلككىا ,لككى البككد مسككتولكٌن لمنتجككاث
الغٌككر تسككتنسف ثككرىاتوم فككً حفنككة مككن السككل االسككتوالكٌة ذاث السككعار غٌككر
المبررة ىٌقترن البحث فً سبٌل نقل ىاستٌعام ىتىطٌن ىتىلٌد التكنىلىجٌا عدداً
من السٌاساث العامة ىاالقتصادٌة على صعٌد العالقاث التجارٌة الدىلٌة بٌن الدىل
اإلسالمٌة ىالدىل المتقدمة منوا:
 -1ربكككط الكككىارداث بالتصكككنٌ المحلكككً عكككن طرٌكككف عقكككد اتفاقكككاث بكككٌن
مجمىعاث الدىل اإلسالمٌة اإلقلٌمٌة ىالشركاث المنتجة لتصنٌ السلعة المستىردة
داخل الدىل اإلسالمٌة م السٌكادة التدرٌجٌكة لنسكبة المككىن المحلكً اإلسكالمً فكً
أجساى السلعة حتى ٌصل المكىن اإلسالمً بعد فترة سمنٌكة ,لكى  %111مائكة فكً
المائة ىٌبقى لدىلة المنشؤ بعد هكذ الفتكرة حكف اسكتغالل االسكم ىالعالمكة التجارٌكة
فقط ىعلى سبٌل المثال:
فان دىل مجلس التعاىن الخلٌجً تسكتىرد مجتمعكة نحكى مائكة ألكف سكٌارة
ٌابانٌة نفر ا ً
كل عام فلماذا ال ٌتم تصنٌعوا بالكامل داخل دىل المجلس على أن تكىسع
مصان الصناعاث المغذٌة داخل دىل المجلس كلوا ىٌتم التجمٌك فكً ,حكداها ىٌكتم
نقل ىاستٌعام ىتىطٌن ىتىلٌد تكنىلىجٌا خلٌجٌة للسٌاراث بعد فترة سمنٌة محددة
ىهكككذا فككً بككاقً السككل

المسككؤلة ,ذن ال تحتككاج ,لككى أكثككر مككن ,صككرار المفككاى

العربً أى المسلم ىٌ,جاد الشرٌك البكدٌل الكذي ٌقبكل شكرىط شكراكتنا معكا ىنشكر
الىعً االستوالكً بٌن جماهٌرنا لتحقٌف المصال اإلسالمٌة اإلستراتٌجٌة.
 -2تعنٌم االستفادة بما تتٌحا اتفاقٌة نترٌبس للدىل النامٌة عامكة ىمنوكا
الدىل اإلسالمٌة من فرص لفوم ىاستٌعام التكنىلىجٌا ىمن ثم تىطٌنوا ىتىلٌكدها
ىأمام الدىل اإلسالمٌة فً هذا الشؤن طرٌقان هما:
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أ -فوم ىاستٌعام التكنىلىجٌا المباحة المتاحة اآلن فكً أكثكر مكن  %91مكن
السل المتداىلة فً السىاف ىالتً لٌس لوا بكراىة اختكراع أى انتوكث
مككك دة الحماٌكككة لوكككا عكككن طرٌكككف تفكٌكككك أجسائوكككا أى تحلٌكككل مكىناتوكككا
ىعناصكككرها لغكككرا
ىالتجمٌ
م-

البحكككث العلمكككً ىمعرفكككة طرٌقكككة التصكككنٌ

ىمحاىلة محاكاتوا نتقلٌدها ىاإل افة علٌوا.

االستفادة مكن شكرىط اإلفصكان اإلفوكام التكً أىردتوكا المكىاد 31-29
من اتفاقٌكة نتكرٌبس ىالتكً ٌلتكسم بمىجبوكا صكاحم بكراىة االختكراع
باإلفصان عن م مىن اختراعا ,فصاحا ً ىا حا ً ىكامالً بمكا ٌجعكل
مككن شككؤن المتخصككص المككاهر أن ٌنف كذ ىالتككً تعطككً الحككف للككدىل
أع اى الترٌبس فً ,لسام طالم البراىة بتقدٌم معلىمكاث عكن طلبكاث
مماثلكة تقككدم بوكا فككً بلكدان أجنبٌككة أى بكراىاث منحككث لكا فٌوككا ىالتككً
تجٌس ,صدار تراخٌص ,جبارٌة نلغرا

التصنٌ ىالبحث العلمكً

فً حدىد معٌنة.
,ن الحماٌة التً أصبغتوا اتفاقٌة الترٌبس لبراىاث االختراع تحكددها ثالثكة
أى اع ىشرىط هً:

ن35

 -1التقلٌد الكامل أى المحاكاة التامة لمى ىع االختراع.
 -2حدىث التقلٌد أى المحاكاة أثناى فترة الحماٌة.
 -3أن ٌكككىن غككر
بغر

التقلٌككد أى المحاكككاة أثنككاى فتككرة الحماٌككة تجارٌكا ً نأي

اإلنتاج التجاري لمى ىع االختراع .

ىبؤعمال شرىط اإلفصان ىالحماٌة ىباسكتخدام مكا ٌعكرف بالوندسكة
العكسككٌة تسككتطٌ الككدىل اإلسككالمٌة فوككم ىاسككتٌعام تكنىلىجٌككا جمٌ ك
المخترعكككاث المىجكككىدة ىالمسكككتقبلٌة عكككن طرٌكككف تنفٌكككذ ىتصكككنٌ أي
مخترع جدٌد ى,عادة تفكٌكا ىتحلٌل مكىناتا خدمة لغرا

البحكث
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العلمككً ىدىن اإل ككرار بصككاحم البككراىة ىحٌككث ال ٌحتككاج ذلككك ,لككى
ترخٌص من صاحم االختراع أى البراىة.
 -4ىفكككً مجكككال هكككذ السٌاسكككاث ككككذلك ٌمككككن للكككدىل اإلسكككالمٌة تعنكككٌم
اسككتفادتوا مككن عالقاتوككا الدبلىماس كٌة ىالتجارٌككة ىالعلمٌككة م ك الككدىل
المتقدمككة باٌفككاد المسٌككد مككن أبنائوككا للتعلككٌم ىالتككدرٌم ىالتؤهٌككل علككى
أحككدث مككا فككً هككذ الككدىل مككن تقنٌككاث فككً مجككاالث العلككىم الساسككٌة
ىالتطبٌقٌة م الحكرص الشكدٌد علكى ,سككاى انتمكائوم لىطكانوم ىىأد
كل محاىالث تغرٌبوم عنوا.
ىفً كلمة أخٌرة فكا ن السٌاسكاث كثٌكرة ىمتنىعكة ىهكً ال تخفكى فكً
الغالكم العككم علككى صككاحم القككرار السٌاسككً فككً أٌككة دىلككة ,سككالمٌة
ىلكن ٌبقى اإلرادة السٌاسٌة الحقة ىالقكرار السٌاسكً الكذي مكن ىجوكة
ننرنا ٌشكل القلم ىالنىاة لٌة تنمٌة تقنٌة.

المبحث السادس
الحلىل المقترحة لسد الفجىة التقنٌة

مكككن المككككىر المسكككلم بوككككا عكككدم ىجككككىد نمكككىذج دىلككككً محكككدد لصككككٌاغة
اإلستراتٌجٌة التكنىلىجٌة ٌمكن تطبٌقا فً ككل الكدىل ى,نمكا تمثكل ككل دىلكة حالكة
خاصة على حدة ىفف نرىفوا ى,ماكاناتوا ىمن المسلماث كذلك أن التنمٌة التقنٌكة
فككً الكثٌككر مككن المجككاالث أصككبحث مرهىنككة بالعدٌككد مككن االعتبككاراث ىالتىاسنككاث
الدىلٌة فالنرىف الدىلٌة ىالمحلٌة التً سمحث للٌابان ىكىرٌا ىباقً دىل الفكىج
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الثانً ننمىر شرف آسٌا بتحقٌف نو توا التكنىلىجٌة لٌسكث هكً نفكس النكرىف
ىاالعتباراث ىالتىاسناث التكً تىاجكا المكة اإلسكالمٌة ىمكن العبكث القكىل باتخكاذ
الٌابان أى كىرٌا أى الصكٌن أى ,سكرائٌل نمىذجكا ً محكدداً لصكٌاغة اسكتراتٌجٌة تقنٌكة
ٌمكن تطبٌقوا فً الدىل اإلسالمٌة.
ىخرىجا ً من دائرة الخالف حكىل هكذا المى كىع فكان البحكث ٌقتكرن عكدة
حلىل لسد الفجىة التقنٌة بٌن الدىل اإلسالمٌة ىالدىل المتقدمة من أبرسها:
 -1التقٌككٌم الككدقٌف للقككدراث التكنىلىجٌككة المىجككىدة فككً كككل دىلككة ,سككالمٌة
على حدة ىللدىل اإلسالمٌة مجتمعة ىاالختبار الىاعً لما ٌناسم ككل
دىلككة مككن أنككىاع ىمجككاالث التكنىلىجٌككا الحدٌثككة ىفق كا ً لقككدراتوا المادٌككة
ىالبشرٌة ىالعلمٌة.
 -2سٌادة قدرة ىفاعلٌة الجواس اإلنتاجً فً كل دىلة ,سكالمٌة علكى ,نتكاج
مكىناث ىمستلسماث السل التكنىلىجٌكة المباحكة نالتكً لكٌس لوكا بكراىة
اختراع أى انتوكث مكدة الحماٌكة لوكا ىالسكعً ,لكى ,حكداث أٌكة  ,كافاث
لوان. 36
ٌ, -3جككاد آلٌككة فاعلككة للتنسككٌف ىالتعككاىن بككٌن مراكككس البحككاث ىالمنشككآث
الصكناعٌة فكً الكدىل اإلسكالمٌة بمككا ٌ كمن تسكىٌقا ً لنتكائج أبحكاث هككذ
المراكسىتىلٌد تقنٌة ,سالمٌة خالصة مناسكبة ىاالسكتغناى تكدرٌجٌا عكن
استٌراد الخدماث التكنىلىجٌة للصناعة فً هذ الدىل.
 -4بناى استراتٌجٌة تقنٌة ,سالمٌة تقىم على أربعة عناصر هً:
أ -المحاكاة ىالتقلٌد.
م -تراخٌص التصنٌ .
ج  -التطىٌ ىاإل افة ىمحاىلة تغٌٌر عناصر العملٌة اإلنتاجٌة.
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د  -التطىٌر االنتقائً للتكنىلىجٌا الىطنٌة.
 -5ربط خطة التعلٌم فكً الدىلكة ع كىٌا ً بخطتوكا الىطنٌكة الشكاملة للتنمٌكة
االقتصككادٌة ىاالجتماعٌككة مككك

ككرىرة ,شككراك العلمٌكككٌن فككً ,عكككداد

الخطة الىطنٌة الشاملة.
 -6تخصكككٌص حكككد أدنكككى فكككً ككككل دىلكككة ,سكككالمٌة لالتفكككاف علكككى البحكككىث
ىالتدرٌم ىالتطىٌر ىنقل التكنىلىجٌا ٌتساٌد بمعدل سنىي من ,جمالً
الناتج القىمً.
 -7التصككدي الحاسككم لمشكككلة االسككتخدام النككاقص للموككاراث المتاحككة ىذلككك
بتىجٌووا نحكى سٌكادة اإلنتكاج بحٌكث تكرتبط السٌكادة الكمٌكة أى النىعٌكة
فٌوا بسٌادة معدالث اإلنتاج ىالنمىن. 37
, -8قامككة ىتعسٌككس المراكككس الىطنٌككة لتىلٌككد التكنىلىجٌككا ىتطىٌرهككا ىنقلوككا
ىربطوككا بالقطاعككاث اإلنتاجٌككة لتمكٌنوككا مككن تلبٌككة احتٌاجاتوككا الفعلٌككة
ىبالمإسساث التعلٌمٌة القائمة لتمكٌنوا من رسم سٌاسة علمٌكة متناغمكة
م السٌاسة التقنٌة ىخطط التنمٌة الشاملة فً الدىلة.

الوىامل
ن 1راج  :مختار الصحان للراسي مادة تقن ىالمعجم الكبٌر ن  3ص94
نThe shorter oxford English dictionary press 1976p.214 2

ن 3السككتاذان د,/بككراهٌم بككدران د/علككً حبككٌل ـ التحككدٌاث العلمٌككة التككً تىاجككا المككة
اإلسالمٌة فً القرن القادم ـ رابطة الجامعاث اإلسالمٌة 1999
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ن 4أ .د سغلككىل راغكككم النجكككار ق ككٌة التخلكككف العلمكككً ىالتقنككً فكككً العكككالم اإلسكككالمً
المعاصر ـ مركس البحىث ىالمعلىماث ـ قطر 1419هـ ص45
ن 5د /أنس السٌد عطٌة ـ
1996م

ماناث نقل التكنىلىجٌا ـ رسالة دكتىرا ـ حقىف عٌن شكمس

ن 6د /سغلىل النجار ص 23مرج سابف.
ن 7دٌ /ىسف مرسً حسٌن ـ البعاد االجتماعٌة للتنمٌة التكنىلىجٌة أعمكال نكدىة مشككلة
التنمٌككة التكنىلىجٌككة فككً الككىطن العربككً ىالتبعٌككة التكنىلىجٌككة الدىحككة /قطككر -28
31نىفمبر  1982ص .147
ن 8د /علككى حبككٌل ـ التحككدٌاث العلمٌككة ىالتكنىلىجٌككة ـ مركككس الدراسككاث السٌاسككٌة
ىاإلستراتٌجٌة الهرام ـ مصر ـ .1996
ن 9راج فً هذا المعنى أ.د /سمٌحة القلٌىبً ـ الملكٌة الصكناعٌة ـ دار النو كة العربٌكة
بالقككاهرة ص 31ىمككا بعككدها ىراجكك عبككد السككند ٌمامككة 2111م ـ  14عقككىد نقككل
التكنىلىجٌا ـ بدىن ناشر
ن 11اتفاقٌة التربس ىخٌاراث السٌاساث ترجمة الستاذان د /السٌد أحمد عبد الخكالف د/
أحمد ٌىسف الشحاث دار المرٌخ ـ الرٌا ـ 2112ص .69
ن 11راج ك هككذا المعنككى د /علككى حبككٌل ـ اسككتٌعام التكنىلىجٌككا ىتحككدٌاث العصككر ـ
أكادٌمٌة البحث العلمً ىالتكنىلىجٌا ـ مصر .1993
ن 12الستاذان د,/براهٌم بدران د /على حبٌل ص 22مرج سابف.
ن 13المرج السابف ص.2
ن 14دٌ .ىسف مرسً حسٌن ص 162مرج سابف.
ن 15راج فً هذا المعنى د /عدنان بدران ـ العلىم ىالتكنىلىجٌا ـ بحكث مقكدم ,لكى نكدىة
عمان  /الردن حىل العلىم ىالتكنىلىجٌا فكً الكىطن العربكً أكتكىبر2111ص117
من أعمال الندىة.
ن 16راج الدكتىر :د/مثنكى أككرم عبكد الجبكار ـ جامعكة بغكداد المشككلة التكنىلىجٌكة فكً
الىطن العربً ـ أعمال ندىة الدىحة /قطر 1982ص.44
ن 17راج د /حسام مندىر ـ التنمٌة التكنىلىجٌة ىالتخطٌط اإلنمائً فكً الكىطن العربكً
ـ أعمال ندىة الدىحة  /قطر ص.129
ن 18الستاذان د,/براهٌم بدران د /علً حبٌل ص 17مرج سابف.
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ن 19أ.د /محمد حسكام محمكىد لطفكً ـ الحماٌكة القانىنٌكة الدىلٌكة للملكٌكة الفكرٌكة مكإتمر
الجىانكم القانىنٌكة ىاالقتصكادٌة فكً اتفاقكاث التجكارة الدىلٌكة ـ كلٌكة الحقكىف جامعكة
عٌن شمس القاهرة دٌسمبر .1997
ن 21تجدر اإلشارة ,لى أن هناك أرب اتفاقٌاث دىلٌة جماعٌة اعتبرتوكا اتفاقٌكة نتكرٌبس
مكملة لوكا ىأحالكث ,لٌوكا فٌمكا لكم ٌكرد لوكا مكن أحككام ىهكً اتفاقٌكاث تتكىلى ,دارتوكا
ىاإلشراف علٌوا المننمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة) (WIPOىهً:
أ -اتفاقٌككة بككارٌس لحماٌككة الملكٌككة الصككناعٌة المبرمككة سككنة  1883ىتعككدٌالتوا ىقككد
اعتدث اتفاقٌة نتكرٌبس باتفاقٌكة بكارٌس ىتعكدٌالتوا علكى الى ك الكذي صكارث
علٌا حتى تعدٌل استكىهىلم عام 1967م.
م -اتفاقٌة برن /سىٌسرا لحماٌة المصنفاث الدبٌة ىالفنٌة المبرمة سكنة  1886ىفقكا ً
لصٌغة بارٌس المعدلة لوا فً ٌ 24ىلٌى .1971
ج – اتفاقٌكككة رىمكككا لحماٌكككة فنكككانً الداى ىمنتجكككً الفىتىجرافكككاث ىهٌئكككاث اإلذاعكككة
المبرمة سنة .1961
د –اتفاقٌة ىاشنطن بشؤن حماٌة الدىائر المتكاملة المبرمة سنة  1989ىجدٌر بالكذكر
أن هكذ االتفاقكاث تسكور علكى تطبٌككف أحكاموكا مننمكة ) (WIPOبٌنمكا تسكور مننمككة
التجككارة العالمٌككة ) (WTOعلككى تطبٌككف اتفاقٌككة تككرٌبس ىىفقككا لحكككام معاهككدة فٌنككا
الصادرة فً 23ماٌى  1969فان نصىص اتفاقٌكة تكرٌبس هكً الىاجبكة التطبٌكف كلمكا
كانككث هنككاك ىحككدة للمى ككىع ىىحككدة لألهككداف ىذلككك عنككد تعار ككوا م ك نصككىص
االتفاقكاث الربك المشكار ,لٌوكا علكى أن تككىن نصكىص هكذ االتفاقكاث هكً الصككل
فٌما لمٌرد با نص فً اتفاقٌة نترٌبس .
ن 21أ.د, /بككراهٌم أحمككد ,بككراهٌم ـ اتفاقٌككة المسككائل التجارٌككة المتعلقككة بحقككىف الملكٌككة
الفكرٌة ـ مؤمتر حقىف عٌن شمس دٌسمبر .1997
ن 22راج ك علككى التقككٌ مككن ذلككك – كككارلىس م – كىرٌككا – حقككىف الملكٌككة الفكرٌككة
ترجمكككة أ .د /السكككٌد عبكككد الخكككالف أ.د /أحمكككد ٌىسكككف الشكككحاث – دار المكككرٌخ –
الرٌا  2112حٌث ٌقىل:
ىتشٌر الدراساث القلٌلة التً حاىلث أن تقىم أثر حقىف الملكٌة الفكرٌة بصكفة عامكة
علككى قككرار نقككل التكنىلىجٌككا ,لككى أنوككا ذاث أهمٌككة قلٌلككة ىاعتبككار أن حماٌككة حقككىف
الملكٌككة الفكرٌككة شككرطا ً مسككبقا ً للمبتكككرٌن لكككً ٌرخصككىا باسككتخدام التكنىلىجٌككا مككن
المسائل المثٌرة للجدىل ص.47
ن 23د /خالككد سككعد سغلككىل – الجككاث ىأثرهككا علككى اقتصككادٌاث الككدىل العربٌككة – مجلككة
الحقىف جامعة الكىٌث – العدد الثانً ٌىنٌى  1996ص 142ىما بعدها.
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ن 24د /سٌد أحمد محمىد – آلٌة تسىٌة المناسعاث الناجمة عن تطبٌف اتفاقاث الجكاث –
مإتمر حقىف عٌن شمس – دٌسمبر .1997
ن 25أ.د /محمد محرىس ,سماعٌل – اقتصكادٌاث الصكناعة ىالتصكنٌ – مإسسكة شكبام
الجامعة 1997ص.223
ن 26أ.د /محمد محرىس ,سماعٌل ص 222مرج سابف.
ن 27تبلكغ مسكاحة الكدىل اإلسكالمٌة نحكى أربعكٌن ملٌككىن كٌلكى متكر مربك فكً حكٌن تقككدر
مساحة الٌابسة فً العالم بنحى  148ملٌىن ىثالثمائة ىأرب ىخمسٌن ألف كٌلى متكر
مربكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك .
أ.د /سغلىل النجار ص 132مرج سابف.
ن 28راج ك فككً هككذا المعنككى :أ.د, /بككراهٌم بككدران – التكنىلىجٌككا ىالتككدرٌم فككً الككىطن
العربً – أعمال ندىة الدىحة /قطر ص.97
ن 29راج ك د /.محمككد مختككار الحلككىجً – دىر مإسسككاث التعلككٌم ىالبحككث العلمككً فككً
تىطٌن العلىم ىالتكنىلىجٌا – ندىة العلىم ىالتكنىلىجٌا فً الىطن العربً – عمكان/
الردن 2111/11/21م
ن 31راج فً هذ النسبة أ.د  /سغلىل النجار ص 122مرج سابف.
ن 31نفس المرج السابف.
ن 32راج فً هذا المعنكى :أ.د /علكى حبكٌل – اسكتٌعام التكنىلىجٌكا ىتحكدٌاث العصكر
– أكادٌمٌة البحث العلمً ىالتكنىلىجٌا – مصر .1993 -
ن 33راجكك فككً السككٌاف :أ.د, /بككراهٌم بككدران – التكنىلىجٌككا ىالتككدرٌم – نككدىة قطككر
ص  116 115مرج سابف.
ن 34أ.د /سغلىل النجار ص 127مرج سابف.
ن 35د /محمد حسام محمىد لطفً – الحماٌة القانىنٌة الدىلٌكة للملكٌكة الفكرٌكة – مكإتمر
حقىف عٌن شمس – ص.223
ن 36الستاذان د,/براهٌم بدران د /علً حبٌل ص 15-14مرج سابف.
ن 37د .حسان مندىر ص 135مرج سابف.

المراج
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 -1أ.د, /براهٌم أحمد ,براهٌم – اتفاقٌة المسائل التجارٌة المتعلقة بالحقىف الملكٌة
الفكرٌكة – بحككث مقكدم ,لككى مككإتمر كلٌكة الحقككىف جامعككة عكٌن شكمس دٌسككمبر
1997م.
 -2الستاذان :د, /براهٌم بدران د /علً حبٌل – التحدٌاث العلمٌكة التكً تىاجكا
المكككة اإلسكككالمٌة فكككً القكككرن المقبكككل – تقرٌكككر مقكككدم ,لكككى رابطكككة الجامعكككاث
اإلسالمٌة 999م.
 -3الستاذ /السٌد ٌاسٌن – التحلٌل االجتماعً للسٌاسكاث العلكم ىالتكنىلىجٌكا فكً
الىطن العربً – ندىة عمان  /الردن  -حىل العلىم ىالتكنىلىجٌا فً الىطن
العرم2111هـ.
 -4د /أنس السٌد عطٌة –

ماناث نقل التكنىلىجٌا – رسكالة دكتكىراة – حقكىف

عٌن شمس 1996م.
 -5د /خالد سعد سغلىل – الجاث ىأثرها على اقتصادٌاث الدىل العربٌة – مجلة
الحقىف – جامعة الكىٌث – العدد الثانً ٌىنٌى 1996م.
 -6أ.د/سغلكككىل راغكككم النجكككار – ق كككٌة التخلكككف العلمكككً ىالتقنكككً فكككً العكككالم
اإلسالمً المعاصر – مركس البحىث ىالمعلىماث – دىلة قطر  1419هـ.
 -7أ.د /سمٌحة القلٌىبً – الملكٌة الصناعٌة – دار النو ة العربٌة بالقاهرة.
 -8د /سككٌد أحمككد محمككىد – آلٌككة تسككىٌة المناسعككاث الناجمككة عككن تطبٌككف اتفاقككاث
الجاث – مإتمر حقىف عٌن شمس – دٌسمبر 1997م.
 -9د /عبد السند حسن ٌمامة – عقىد نقل التكنىلىجٌا – 2111م بدىن ناشر.
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 -11د /عككدنان بككدران – العلككىم ىالتكنىلىجٌككا – نككدىة عمككان  /الردن – أكتككىبر
2111هـ.
 -11أ.د /علككً علككً حبككٌل – اسككتٌعام التكنىلىجٌككا ىتحككدٌاث العصككر  -أكادٌمٌككة
البحث العلمً ىالتكنىلىجٌا – مصر – 1993م.
 -12أ.د /علككً علككً حبككٌل -التحككدٌاث العلمٌككة ىالتكنىلىجٌككة – مركككس الدراسككاث
السٌاسٌة ىاالستراتٌجٌة – الهرام – مصر – 1993م.
 -13كارلىس – م – كىرٌا – حقىف الملكٌة الفكرٌكة – ترجمكة الستاذان:د/السكٌد
عبد الخالف د/أحمد ٌىسف الشحاث – دار المرٌخ – الرٌا

– 2112هـ.

 -14أ.د /محمد حسام محمىد لطفً – الحماٌة القانىنٌكة الدىلٌكة للملكٌكة الفكرٌكة –
مإتمر كلٌة الحقىف جامعة عٌن شمس – دٌسمبر 1997م.
 -15أ.د /محمكد محكرىس ,سككماعٌل – اقتصكادٌاث الصككناعة ىالتصكنٌ – مإسسككة
شبام الجامعة بالسكندرٌة 1997م.
 -16د /محمد مختار الحلىجً – دىر مإسساث التعلٌم ىالبحث العلمً فً تىطٌن
العلىم ىالتكنىلىجٌا – ندىة العلىم ىالتكنىلىجٌا – عمان /الردن – 2111م.
 -17دٌ /ىسف مرسً حسكٌن – البعكاد االجتماعٌكة للتنمٌكة التكنىلىجٌكة – أعمكال
ندىة مشكلة التنمٌة التكنىلىجٌة فً الىطن العربً – الدىحة /قطر 1982م.
 -18د /حسام مندىر – التنمٌة التكنىلىجٌة ىالتخطٌط االنمائً فً الكىطن العربكً
 أعمال ندىة الدىحة /قطكر 1982م نمشككلة التنمٌكة التكنىلىجٌكة فكً الكىطنالعربً .
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 -19أ.د, /براهٌم بدران – التكنىلىجٌا ىالتدرٌم فً الىطن العربً – أعمال ندىة
الدىحة /قطر 1982م.

