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 *                                                                                               إبراهيم النقيب  محمود

                                                                                   

 واحند عربني نمنوج  من  العالمي اإلبتكار مؤشر يخلو،  العربيه الدول على جديده ليست واقعة في

، م 8112بنسخته الحناد  عشنر للعنام  1اإلبتكار العالمي مؤشر صدر ، فقد 8112 المنصرم للعام

الندول العربينة تندخل  و   حندإوكننا نتمننى    ننر   " بتكاار يماود العاالم بالةاقاةإلا "تحت شنعار 

 .ضم  المراتب المتقدمة العالمي  اإلبتكار تقترب م  مؤشر

، ثقافيننة  عقالنيننة ثننور  إلننى القائمننة العربيننة األنظمننة حاجننة منند  عنن  السننؤال لطننر  ينندفعنا وهننجا

  مواكننب مجتمنن  نحننو الباليننة والتقالينند والعننادات األفكننار منن  الموروثننة المخلفننات تكتسنن  وعلميننة

الوعود التي تتعارض م  الواقن  ، يتفاعنل من  التحنوإلت اإلقتصنادية  ويتجاوز  العصر لمقتضيات

 ؟على  سس وقواعد اإلقتصاد المعرفي البنوية الكبير  

 التخلن  عن  ومسنؤوليتها وسياساتها األنظمة بحقيقة العربي الوعي ستعّمق التحوإلت هجه مثل إ  

 . مجتمعاتها فيه تقيم الج  المري 

 : األهم السؤال ويبرز

 العربينة والمجتمعنات العربني العقنل تضنعا  السلطة على القائمة القو  وإزاحة التغيير عملية هل 

 ؟ والتقدم النهضة طريق على

                                                           
والمعهدد اووروبدي ادار   ، الذي تصدر نسخته الحادية عشر هذا العام، هو تقرير يشارك في نشره كل من جامعة كورنيل8102 مؤشر االبتكار العالمي 1

 (.الويبو، وهي إحدى وكاالت اومم المتحد  المتخصصة)والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ( اانسياد)اوعمال 

ا، رؤيدة مؤشدر 21وتستكشد  مؤشدراته، البدالد عدددها . حدول العدالم بلدا 081مقاييس مفّصلة عن اوداء االبتكاري في  8102يقّدم مؤشر االبتكار العالمي 

 .011وتكون العالمة القصوى من . شاملة عن االبتكار بشتى مجاالته، ومنها البيئة السياسية والتعليم والبنى التحتية وتطوير اوعمال

http://globalinnovationindex.org/
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  المنمقنننة والطموحنننات واألمننناني ، إنهنننا تنننرتبط ؤإل شنننن    عملينننة اإلختنننراق إل تتعلنننق بنننالر 

راد  الصنننلبة ، وهننني عوامنننل مرتبطنننة بنننالتحوإلت إلوا دار  إلبالتوجهنننات الجننناد  التننني تننندعمها ا

قتصاااود المعرفااي وتنميااة إلبا" نتهننا  منا يسننمى إ طننارإاإلقتصنادية الكبيننر  التنني تتبناهننا الندول فنني 

 إسنتقرار إل لالقوينا ، فضنالع عن  ضنرور  تنوفرإفي ظل تنافسية إل مجال فيها  "سياسات اإلبتكار 

 .واإلبتكار بداع داعمة لإلوبيئة مشجعة ونظام تعليمي حديث ،  ، سياسي

اإلختننراق الننج  حققتننه الصنني  بصننعودها الننى ، الجدينند  بتكارإلمؤشننرا الالفننت للنظننر فنني تقريننر 

بتكار، ويرج  السيد فرانسس غنرر  ، المنديرالعام العالمي لإل ضم  المؤشر عشر 11الـ  المرتبة

النج   ختارتنه القينادات العلينا سنتراتيجي إل   صعود الصي  السري  يعكس التوجنه ا، (OPIW)للويبو 

 فنني الصنني  والهنناد  الننى تطننوير كفنناع  إبتكاريننة عاليننة وإلننى تحويننل القاعنند  الهيكليننة لالقتصنناد

  منامبتكنار للمحافظنة علنى تفوقهنا إلنحو الصناعات القائمة علنى المعرفنة والتني تعتمند ا -الصيني 

 .المنافسي  

،    بزياد  ثالثة بلندا  مقارننة  عشري  بلداع  8112في " البلدا  المحققة لالبتكار "قائمة تضمنت  

جننوب الصنحراع الكبنر  ومنهنا وتنتمي سته بلدا  م  القائمنة لمنطقنة  فريقينا  ، 8111 بتصني  

، بتكارإلقتصادات جات الدخل الضعي  والمتوسط في مجال اإلكينيا ورواندا وجنوب  فريقيا، م  ا

، قتصناد  إلعجناب فني مجنال النمنو ام  بي   فضل النماج  المثينر  لإل لنموذج الروانودياويعتبر 

طلقنت روانندا رؤيتهنا  فقند  ، 8112قتصادها النمو األكبرعلى مستو  العالم منج عنام إحيث سجل 

قتصناد قنائم علنى المعنار  ، إدخنل مننخفض النى  وقتصناد جإلى التحول م  ، التي هدفت إ 8181

جعلنت من  قطناع وبتكنار ، إلبنداع واتهيئنة بيئنة مالئمنة لإلعملنت علنى ، هجا الهد  وحتى يتحقق 

 . تصاإلت وتكنولوجيا المعلومات  ولوية ضم  مؤسسات الدولة التعليميةإلا

 التجنارب الخصنو  وجنه وعلنى المجناإلت مختلن  يفن والندول للشنعوب الرائد  التجارب كانت لما

 قندماع  ضنيللم لهنامإ مصندر تشنكل ،"Innovation"بتكنارإلوا "Creativity " بنداعإلا ورعاينة بندعم المتعلقنة

رينا كو يفن قتصناد إلا النمنو النى شنار إلاايضناع  فٌوتنناي إلإننه ف ، إلسنتلهام خالصنة تلنن التجنارب 

،  الموارد ندر  لىإ اع يا قياسالجغراف على المؤسسات  دسيا قصة إلإ هو ما ، المثال سبيل على بيةالجنو

،  عجنابإلا ينرتث وبصنور  ضنطرادإب منويناع ينمعرف انتصناراع  اوجندت قند هنجه المؤسسناتسنياد    إو

بتكنار باتجناه تحقينق إلاإدار  فهنان عندد من  ايلينات التني اتبعتهنا كورينا الجنوبينة لتنفينج سياسنات 
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 فني الحديثنة تجاهناتإلامن  التركينز علنى ي التعلنيم ، فنسنتمثر بكثافنة إفي هجا البلند النج  األهدا  

وهني فني  (R & D) والتكنولوجينا وعلنى وجنه الخصنو  البحنث والتطويرالمؤسسني العلنم سياسنة

 A " المعرفننة علننى قننائم اقتصنناد إلننى اإلنتقننال فنني للمسننتقبل الجنوبيننة كوريننا رؤيننة مجملهننا تشننكل

knowledge-based economy  "السنناحة كوريننا الجنوبيننة وفقنناع للمؤشننرات علننى بننرزت ، وفنني المحصننلة 

نسننخته ب، 2017 بتكننار العننالميإلمؤشننر امنهننا  ،بتكننارإلوا التكنولوجيننا مجننال فنني كرائنند  العالميننة

ختنراع إطلنب بنراع  " 208830"لمكتنب الكنور  للملكينة الفكرينة تسنلم اوالنج  يشنير النى   عاشرال

قتصاديات نمواع من  حينث نصنيب سرع اإل واحد  م  عتبار كوريا إفضالع ع  ، 8112خالل العام 

  .الفرد والناتج القومي

ي ف نفعل ما وصواب نفعل يما ف ييرالتغ مرحلة الى وقناسي و  س ما وه يرالغ لتجارب يعابنا است  إ

 فال ،واإلبتكار  بداعإلورعاية ا للسياسات واإلجراعات المتعلقة بدعم  جيةتنفليات السبيل رسم اي

  .ي س الر والبعد  يفقألا لبعدا ي  هما بعد م  بالتعامل ياع موضوع ملزمو  نناأب حاطةإلا تناوفي

 :للمخترعين والمبتكرين والمسانودة سيايات التأهيل 

 والتعامل التطرق الى حتماع  ودنايق سو ي  والمبتكرعي  للمختر يبوالتدر يلالتأه سةيالس تطرقنا  إ

اإلبداع ومراكز  لحاضناتيكو   ا يتطلب  وهجا بتكار،إلوا لإلبداع المولد يئة الب م 

 يق تحق الى د يؤ بما العاميم لتعلالمتصة با نشطةألوا المناهج عدادإ يفيراع وتأث حضوراع واإلبتكار

 فقهيرا  " ينةمع بمناهج ي  الموهوب يدٌ تق عدم " يمي التعل اإلسراع سلوبوا  يمي التعل اإلثراع سلوب 

ية في عملية اإلبتعاث ولو  عطائهمإو يقيةحق فر  على الحصول يف ي  الموهوب كتشا إلسياسات 

 .، فضالع ع  تعميم واعالع قيم العلم والمعرفة على جمي  فئات المجتم  

 شنخ  عن  عبنار  الغالنب يفن ننهإب والمبتكنر  المختنرع  ينتعر علنى من  تسنليمنا خنرآ جاننب من 

 ابمجملهنت شنكل يند  دج فكار  لىإ ستوعبهاإ يالت المعلومات تلن طوع بنباهتهوية معنية تقن ستوعبإ

"  بتكنرهإالبيئنة المالئمنة إلخنرا  منا  لنه ننوفري  لننا    ك هنا والسؤال،  يداع جدبتكاراع إ و   ختراعاع إ

 ؟ ليسنتفيد من  ثمنار جهنده ولينتفن  المجتمن  من  هنجه اإلبتكنارات الى حيز الوجود " منتج  و خدمة 

  ؟ والمبتكر  للمخترع والمساند  الدعم ميتقد لهجه الحاضناتوكي  

يب والتدرهيل التأ خدماتستطي  تقديم ت ل  سو  حاضنات اإلبداع واإلبتكار  ل  القو البداهة وم 

 لهجه التصد  ي  يمك فك ،والشاملة   الألزمةية التحت ىالبن اله تتوفر لم ما والمبتكر للمخترع
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 بكفاع  ادوره داع  تطي  سي  ل  سو   الحاضنات     م يد التأك منطلق وم  ، ةي الجوهر المعضلة

 . بما في جلن القطاع الخا   المؤسسات مختل  م  عمليةوية علم شراكة خالل م  إلإ

ي  زتيرك على نشاع الحاضنات يجب    تنهض إ   يم السل الفهم وبقصد نه  حاطةإلاينبغي 

 : يلة والوس الحاجة هما يتي ساس 

 يةتنم يف هاما   "Innovation" بتكارواإل "Invention" اإلختراع كو ميتها ه  تكتسب لالختراع الحاجة  إ

 ما ية والتنم اإلقتصاد  النمو فا  ، ي  اليوم اإلقتصاد بإجماع يث الحد العالمي ف المجتم  اتيقتصادإ

ية لقائيجة تنت ع  عبار  يجتماعإلوا قتصاد إلا النمو ا  ا  واإلبتكار، ختراعلإل ثمرتا  إإل هما

صبحا  اليوم يمثال   هم عوامل  بتكار إلختراع واإل، فضالع ع     ا يةالمنهج بيقية التط للمعرفة

 .قتصاد الصناعي  و الرقمي إلبقاع واستمرار المنظمات في ظل ا

 به ومي يقصناع عمل ماانه بل ،ياع تلقائ دثا يح إل بتكارواإل ختراعإلا كا  ولماياق السي وف

 التطور لمراحل حواض  الى بحاجة بتكارإلوا ختراعإلا كو  ، خر األ نشطةألا البشرخال 

باإلبتكار والبحث لعل م   هم العوامل والمعايير لقياس مد  ايالع الدول  همية و . يزوالتحف

البحث والتطوير باإلضافة نفاق على إلختراع المقدمة ونسبة اإلتتمثل بمقدار براعات ا والتطوير

 .بتكار إلبداع واإلودعم االى الكيانات والحاضنات المعنية برعاية 

 حتى والمتطلبات الموجود  للقدرات وإحاطات  ضاعاتإ جوهره يف حمل نفاع آ عرضهتم  كلما  إ

يد المف م  انهو، والمراكز الحاضنات  لهجايمي تنظ يجاد توصي  هيكلي وظيفي ونسق إ م  نتمك 

 .يات الغا الى الوصول يف تساعد مهمة يانات ب اعدوق  اله تتا    

 عملال ورشة يف "WIPO" يبوللو يالدول المكتب قبل م  المعد يقة الوث على طالعإلبا ننص  ، جلنل

 لخدماتوالمكرسة  طنة عما سل م  بالتعاو  الفكرية للملكية العالمية قبل المنظمة م  نظمت التي 

باإلضافة الى عدد م   المجال بهجا للنهوض يقطر خارطة تض  يوالت وإدارتها بتكارإلا دعم

 التي لها بداياتبرز الدول العربية   لعلى م  ، وطار األقليمي والدولي إلالتجارب الناجز  في ا

كل م  اإلمارات والسعودية ، ، بتكار العالمي إلا على مستو  مؤشر تقدماع بهجا الجانب وحققت 

هو  "برنامج تكامل"البرامج   هم هجه وم خالل تبني عدد م  البرامج الداعمة لإلبتكار ،  م  

بهد  توفيرالدعم للمخترعي  في دولة اإلمارات  8111بتكار بد  في عام إلبرنامج وطني لدعم ا
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بتكاراع في إحيث يسهم في جعل دولة اإلمارات ضم  المجتمعات األكثر  ،بتكارإلوترسيخ ثقافة ا

المحلية المبتكر  وتحويلها إلى  نشطة تجارية تعود بالفائد   ، م  خالل مساند  تنفيج األفكار العالم

 ، وجلن م  خالل دعم المخترعي  بمختل  فئاتهم ومستوياتهم، على الدولة اقتصادياع واجتماعياع 

 العليا الوطنية اللجنة تشكلمارات إلباإلضافة الى    ا،  افراداع وشركات ومؤسسات  كاديمية

 2014  عام  علنتها التي بتكارلإل الوطنية ستراتيجيةإلا لتنفيج تحاديةإلا الجهات م  عدد م  لإلبتكار

 .لهجا الغرض 

 ،بتكار  حد مرتكزاتهاإلا عتبارإ، و تهد  لتنوي  مصادر الدخل  رؤ كثير م  الدولا طلقت  لقد

تنمية ل اتعدد م  األجهز  جات العالقة باإلبتكار كهيئ ت، واستحدث العديد م  المبادرات توتبن

بتكار وتعزيز الصادرات إلهد  دعم اب ، وحماية الملكية الفكريةت الصغير  والمتوسطة آلمنشا

ستثمار إلهتم باتي تإنشاع الصناديق الفضالع ع  ، جمالي إلاوزياد  مساهمتها في الناتج المحلي 

األعمال الجر ع لدعم فكر  ر س المال الجر ع ، لخوض غمار المشاري  الجديد  ورياد  

 . وتحدياتها، خصوصا تلن المشاري  جات األفكار المبتكر 

هتمام استثنائي فيما يخ  إالوإليات المتحد  اإلمريكية والصي  م   فضل الدول التي لديها  وتعتبر

عدد كبير  يجادإعملت على ، حاضنة  465سنة اصب  لد  الصي   12حاضنات األعمال ، فخالل 

ساهمت  ،  ل  موظ 300  كثرم  آإل  شركة جديد  تشغل  2 م كثر  م  الوظائ  وتأسيس 

 .بتكار إلوا اإلبداع تنمية  ، فضالع ع حدات تغيير ثقافي كبير إالحاضنات في 

 ع  فصلناي  نه العلم م  ، لها يلاآل النقل أو التجارب بهذه التثاقف ي ب نفرق   ياق ينبغي الس يوف

 وفقاع  يةول يات بدا نبد  و   التجارب تلن م  نستلهم    معه يقتضي ما ، شاسعة مساحات التجارب تلن

 النقل خالل م  يأتي إل المجال بهجا التطور    بل ، هايرتطو على والعملينا لد المتوفر يات نلإلمكا

 ي ف المتاحة يات المعط ستخدامإ تعظم خاصة رباتجيس تأس خالل م  نماإ ،غير ال لتجارب يايل

إمتداداع لها وتشكل إحد  المسارات التراكمية التي يجب    تكو  بل  ،ير الغ تجارب ستلهامإياق س

كما انها ستكو  سبباع في ، طبيعة تنافسية  اتتجعل مشاركتنا في العولمة اإلقتصادية مستمر  وج

على اإلرتباط م  متالن القدر  إو ،المهنية بمعاييرها التكنولوجية الحديثة ورفية معالبيئة ال إيجاد

الجامعات ، المعاهد العلمية والمهنية ، مراكز البحث ) ئتها والفعل في هجه البيئة بصور  إيجابيةبي

 (.الخ... والمدارس العلمي ، المنشآت الصناعية 
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( سياسات التعليمية ال) هجه الشراكة و همية التأكيد على  بمحاور همية التجكير وإل يفوتنا هنا 

وربطها بسوق العمل واإلنتا  وخلق البيئة المحفز  والمعاهد التطبيقية والفنية مخرجات الجامعات 

ات بط اإلختراعروالتأصيل ل، والحاضنة للمخترعي  والمبدعي  بإعتبارهم ثمر  وطنية 

مبادئ وقواعد الشراكة بي  الجهات الرسمية  تعزيز، فضالع ع  بسوق العمل  واإلبتكارات

 . واألهلية

 :بتكار إلوا حاضنات االبوداع

 مجتمعات ننا  تؤكد،  واإلبتكارات اإلختراعات ودعم برعاية خاصة حاضنات انشاع  همية ا 

 ستظهر اإلنفاقات هجه نتائج    العلم م  وتطويره، تنميته عملية في سهمتو واإلبتكار العلم قيم تثم 

  ننا شن إل حلماع  وهو والصناعية  والتطبيقية المعرفية األنشطة كل على تراكمية وبصور  جلياع 

 تشاطرنا    ويجب ، مستقبلية وبآفاق اليوم جلن نحو للولو  إصرارنا إلى التأكيد م  ، نستحقه

 . والطمو  هتمامإلا نفس المؤسسات جمي 

سيمكنها م  التفاعل اإليجابي لرعاية المخترعي  والمبتكري   وحاضنات ا   وجود كيانإ

" اإلتحاد اإلوروبي " واإلستفاد  م  الدعم الفني وم   نظمة التمويل المتاحة م  منظمات دولية 

قدرات تنافسية لتعزيز اإلقتصاد القائم على  إليجادتوظي  هجه التمويالت و على سبيل المثال 

   هجه  بإعتبار، فر  عمل جديد  وقيم مضافة  إيجاد و "  Based Economic-Knowledge"المعار  

 .والديمومة ستمرارإلعتبارية ستكو  متمتعة بالوضو  والشفافية واإلعال  وااإلالحاضنات 

سهام المجتم  المحلي إجا لم نقم بتحفيز إإ  امكانية اإلستعانة بتمويالت خارجية قد إل يأتي  كله 

منظومة التغيير وإستكمال البناء من )   المجكور اتضطل  به الكيانتبتكار التي سبأنشطة اإل

 .( الوداخل 

تحدد دائمة وتمويالت   عوائد  همية الموضوع وتعلقه بالمستقبل يتعي  الحصول على  إ  

 . لتأسيس بنية تحتية لإلبداع واإلبتكار  وعيتها بقرار اإلنشاع ،

 ؟؟واإلبتكارات لرعاية اإلخترعات  ما أهمية انشاء حاضنات

سو  تسهم ستراتيجية بعيد  المد  إوفق رؤية  لرعاية اإلخترعات واإلبتكاراتا  انشاع حاضنات 

في تجاوز التحديات التي يواجهها المخترع والمبتكر والتي تق  دو  تجسيد مختل   فكاره 
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اإلبداعية ، مثل التمويل والتسويق ، وتشريعات ضامنة م  بدع التسجيل ثم صناعة النموج  

 .اإلعتماد وشهاد  

 :ا فيما يلي جمالهإيكو  لمخرجاتها  ثراع فاعالع في جوانب عديد  يمك    سو

 األكاديميي  م األدمغة هجر  في الحد م   الحاضناتهجه وجود  سو  يؤثر 

  .الخار   في للعمل المؤهلي ختصاصي  إلوا

  منافسة وتكو  بتكار إلواالمضي في هجا المشروع سو  يدف  بإنشاع  سواق لإلبداع

 . مام المتعاملي  

 وتنميتهقتصادية إلوالصناعة والتنمية ا في خارطة اإلستثماريجابي إبشكل  اإلسهام  ،

، وكل جلن سو  فر  عمل وتوظي  تسهم في الحد م  البطالة  إيجادالى جانب 

 .يؤثر بشكل فعال في الناتج والدخل القومي والر سمال الوطني

 م  القدرات التكنولوجية ويطورها لتنشأ معارض  استغالل القدرات العلمية يعزز

تؤسس شراكات ، وارتفاع في معدل تسجيل براعات وحلية خاصة ، ماقليمية دولية و

 .اإلختراع 

 مطابقة للمواصفات والمقاييس المستورد  غير المنتجات الل م  اإلعتماد على يقلالت. 

 :بتكارات إلختراعات واإلوةنية لرعاية ا حاضنات إنشاء عوقات بعض م    

  قة الصناعات القائمة والمطلوبة مستقبالع وطبيعة دخارطة صناعية تحدد ب توفرعدم

 .الصناعات القائمة حالياع بشكل تحليلي وعلمي ومنهجي 

  ستراتيجيات البحوث إلم  الغياب النسبي متخصصة عدم  نشاع مراكز بحوث علمية

 .العلمية وتطويرها اكاديماع 

   جمالي على اسلباع انعكس  ،في مجال البحث والتطوير  ستثمارإلنفاق واإلاوتدني ضع

التنافسية م  مؤشرات  ا دلبالمعظم ، وحيدت المودعة والمسجلة براعات اإلختراع 

 .العالمية 

  وضع  سياسات ، غياب العالقة بي  التنمية اإلقتصادية ونتائج البحث العلمي إ  وجد 

 .التنافسية وكو  جزع م  العملية اإلنتاجية ت ةث علميوبح تبني

  تمويل البحث العلمي م  قبل الدولمحدودية  و قلة مخصصات . 
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  تغيرالعقلية الصناعية والثقافة الصناعية ، فهي ليست موجهه نحو إنشاع ودعم هجه

ستثمار يبحث ع  السرعة ويحجم ع  البحث إلت ومراكزالبحث والتطوير ، فاضنااحال

 . ير  فيها قدر كبير م  المخاطر والتطوير و

 مخرجات تنفيج نحو لالنطالق اولية رتكازإ كنقطة جوهرياع  معوقاع  الطاقة تشكل 

 التخليمعها  تحققي مستدامة تنمية تحقيق نحو ، اإلبتكار وحاضنات مراكز ستراتيجياتإ

 ، ومشتقاته النفط في المتمثلة غيرالمستدامة الطبيعية الطاقة استخدام ع  التدريبجي

 . محدوداع  دورها يصب ل

  البحث على اإلنفاق ومحدودية،  التطبيقية والبحوث العلمي بداعإلا مجال في البحوث ندر 

 .على المستو  المحلي  و اإلقليمي العلمية البحوث ومراكز العلمي

 اضافة ، والجامعات والمعاهد المدارس في التدريس طرق في التقليدية األساليب تكريس 

 بداعإلا وتنمية تطوير و سس قواعد تواكب ولم،  تراعي لم التعليمية المناهج    الى

 .بتكارإلوا

 القديمة جتماعيةإلا الموروثات الى والهروب والسلطة الثرو  على الصراعات ساهمت 

 الموروثات بهجه التمسن بسبب ، عديد  قرو  عنها والعشري  الواحد القر  تفصل التي

 المستدامة التنمية متطلبات بعيداع  المادية المقدرات م  الكثير ستنفادإ في الصراعات وتلن

مواط  العيش على األمجاد السابقة والتاريخ   غادراألمر الج  يتطلب معه م ، العصرية

 اسعاع ش بوناع  هنان جعل مما،  فليس لهجا مجال لد  األمم الناهضة، التليد والماضي المجيد 

 عقلياع  فصالع  فصلت التي والدول المجتمعات وتلن واإلسالمية العربية مجتمعاتنا بي 

 والتطبيقي الفكر  داعبواإل ورطوالت ةالتنمي متطلبات وبي  السلبية الموروثات بي  وعلمياع 

  . واإلزدهار والتقدم الحضار  واجهة الى بها دف  الج 

 المحتضنة والمراكز والمنظمات المؤسسات خالل م  يأتيإل الماد  بتكار إلالقول    ا جماإلع يمك إ

يقابلها ،  لد  المبتكري جاتية ما لم يك  هنان دواف  ، فقط واإلبتكارية  اإلبداعية األفكار لتلن

توفير الدعم بتكار ، فضالع ع  إلادار  نظمة وطنية إل الصناعي واإلبتكار دور تعززسياسات 

 .بتكار إلبداع واإلاوتحفز ثقافة عامة تشج   طارإبشكل عام في  للمبتكري  والبيئة المالئمة 

 الفر  لها تهيئت ما اجا تستطي  ،  وإنسانيةآدميه   ما فيما يخ  الشعوب العربية ، فهي بطبيعتها

 .  الدول م  للكثير بتكاراتإلا دإلتمع تتجاوز قد حضارية نقله تنقل مجتمعاتها   
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 هي وكجلن ، منمقة او معسولة برؤ  لها عالقه إل اإلختراق عملية أ يجب    ندرن جيداع ب

 لطموحاتل المضاد الواق  م  تتعارض إل  رضية م  تنطلق    يجب التي واألماني الطموحات

 التوجهات تتوفر    يجب كما  ، واإلبداع والتطور بتكارإلوا التنميه تحقيق في الشعوب ورغبات

 ا البدايات فستكو  النهايات منسجمة ومتسقة م  النهايات ، فإجا  حسن   ،لتحقيق هجه الغايات الجاد  

 : إل سينطبق علينا قول الشاعر واألديب الراحل عبدهللا البردوني إو

 عاقر م  العّني  يستولد     كما لك  األمال يستولد

......................................................... 
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