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   البحث مستخلص

لعلمي اق اخترالافي والثقالغزو ا ات عميقة منهالدال اـت كثيرة لهارد مصطلحـت

ت المصطلحامن  افي وغيرهالثقا لحالإلاولفكري اب ارـغتالاي وـفالثقار استعمالاو

فة او بين ثقا خرآلافة اوثق انالافة اع بين ثقالصراو اؤل التفالة من الى حالتي تشير ا

لعلمـي  التقدم ان ا .لجنوباة ـفال وثقالشماة ـفان ثقـو بيالغرب افة الشرق وثقا

لمتقدمة اة لتقنيالفنية وادية والما تانيامكإلافر ال وتواـلشمالتكنولوجي لدى دول او

لتكنولوجية تعـد  القدرة ان ا. ميعالإلاوفي الثقا اوتميزه اـنعكس على تفوقها افيه

ـ امن  الحصول عليهاد المرا التكنولوجيام ـلتقيي اضروري اشرط ل اسـتعم الارج بالخ

ة للحصول على شرط ـلمحلياروف ـلظاضمن  اة لنشرهـلمنقولا ال للتكنولوجيالفعا

 ال على توليد تكنولوجيـلعماجنبية والات اؤسسـلمامع وض التفالدى  افضل لنقلها

 .ئمةمحلية مال
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  :لمقدمةا

 واإلقليميةخلية الدات التهديدات واـلتحديالى العربي الوطن ايتعرض 
ـ  الدات اعالصرالتفرقة والتمزق والتشتت والدولية بسبب او من الاخليـة، ف
لذي الدولي ام انظلابطبيعة  يتأثرغ، بل ان فرـع مـينب لعربي الالقومي ا

 التي تطرات المتغيراه وـئدة فيالسا األوضاععل مع ايعيش في ظله، ويتف
فتعـرض  . لمحتملـة ات ارـلتغياو اإلقليميةلظروف الى ا باإلضافةعليه 
ق اخترالى الدولي ام اـلنظامنذ زمن بعيد، حيث عمد  جنبيةالات للتدخال

بقصد تكريس عجز  ليميةاإلقت اعالنزالى تدويل ادى ا العربي ممام النظا
 األمريكيةلهيمنة اجنبي بسبب الالوجود ازمة اقمت اوقد تف. لعربيام النظا

لعربية تقع تحت الدول ان معظم احظ يال الدولي، كمام النظالقوة في اعلى 
  .ئنةالدالدول للدول ايعني تبعية هذه  اجنبية، ممالالمديونية ائلة اط

ق اخترالاز بـسيتمي 2050د ـعب اد ماـقتصان اء ارـلخباع ـويتوق
ق اختراك اـون هنـيك ث الـدل بحياـلمتبالمي العافي الثقادي واقتصالا
 .دلالمي متباي عـفادي وثقاقتصاق اخترا وإنماحد انب وادي من جاقتصا
لمؤدلجة ادية اقتصالاللبرلة اهج اخل هو فرض منالداق من اخترالا ان هذا

لدولـة عـن   ادور  أبعاديتيح  اوبم ليةالرأسمالمنظومة ايديولوجية ال اوفق
ت غيـر  الشركاو األجنبيةت اراستثمل لالالمجادية وفسح اقتصالارة ادالا
ت اولية، ومن ثم تدويل وحـد اد في مرحلة اقتصالاخل الوطنية للتسلل دا
ة من موقع مختلف ـلميالعالسوق اه بـه ودمجـلوطني وعولمتاد اقتصالا
  .نيةارج في مرحلة ثالخامركزية من  ديةاقتصا إدارة إدارتهلي التاوب

    
  
    



 

  

    
   يونس رواء زكي. د                                    التقنية توطين التكنولوجيا لبناء القدرات

  

  :لبحثا أهمية

د اقتصلرئيسي لالالمحرك ا ان وهمان جوهريانة متغيرالتقام وـلعلان ا
لعولمة من دون التصنيع والتنمية واهرة المستحيل فهم ظاومن . لميالعا
سيكون  انشطة كمالاكمنبت لكل هذه  والا التكنولوجيالعلم واف باعترالا

د اقتصاء حية في البقالعربية ار اقطالاة وـميالنان البلداب على لصعامن 
ت وطنية للعلوم موضوعة لتوجيه اسادة من سياستفالالمي من دون اع

  .لةافع امنظومة علوم وتكنولوجي
  

  :لبحثامشكلة 

رد المواة بـناستعالان ـلممكات من اـت باـلمعلومات امع تقدم تقني
خل انت من قبل توفر من داتوفير خدمة كرجية بام جهة خاي قيارجية الخا

ـ انخفار استمرال اونظر. اتهالعمل ذاجهة  ـ الات اض نفق ـ الاـتص ن ات ف
لتقنيـة  اف. يداق دولي تتزاـة على نطـرجيارد خانة بمواستعالات الاحتما
ك سـتهال الا اتهاحلق خرآوج، انتالالعمل والتفكير واة وامل للحياسلوب شا
 اتحضر رةـخيالاة ـلحلقامع  املناتعتبر تع نال ـتام قـنه وهالي فالتاوب

نت ات كالمعلوماء تقنية ار على شرنفق تريليون دوالا اـفعندم. وعصرنة
ـ  اليام او منطق هدرادي اقتصاس اي مقيال النتيجة وفقا نـت  اذ كا ئالاه
ـ ا 1/4لمنفـق  المبلـغ  اويشـكل  . اتقريب ٪1جية انتالادة في الزيا لي اجم
لتي شـهدت  الفترة اي ا 1990-1970بين  ام اهكملالعربية بات لمدخوالا

ث قفزة تنموية احداب ن كفيالا، وهو مبلغ كافولهالنفطية ثم الطفرة اصعود 
لتـي  الطفـرة  اتقل عـن   ال اربم العربية كلهان البلداكبرى على مستوى 

  .لعشرينالقرن اني من الثالنصف ان في اباليا احققته
ـ الاتكلفة عرض موجه  ناذ التوسع، ارع ان يتسالمتوقع اومن  ل اتص

ـ افـي  ) لوقتات في نفس المعلومامزيد من  لارساعلى  اقتهاط( ض انخف



 

  

  
 
 

   )11(  5 إقليميةدراسات                                                        مركز الدراسات اإلقليمية            
  

ـ ال لم تعد متوقفة علـى  اتصالان تكلفة اعن ذلك ف مستمر، فضال فة المس
ت متعـددة  الشـرك ان ا كثر دولية ومن ذلـك مـثال  ات الشبكاصبحت او
 اتهاجاحتياد لدولية لسات الاتصت مخصصة لالاء شبكات تقوم ببنالجنسيا

 اختطت لنفسها ليةاسمألراف. لمالعاء اـنحالمنتشرة في ا ال بفروعهاتصلال
حـد  الة تحييـد  ادة تتمثل بكفـنية رؤية جديالثالمية العالحرب اية امنذ نه

ت اظ بمستوياحتفالا ارتضت لنفسهالطبقة الطبقي، وهذه اقض التنا فاطرأ
  . فاطرلأل الهستغالاءت عن طريق ان جامعيشة مرتفعة حتى و

  
  :لبحثاهدف 

 جانتإلابلذي قد يختص امي والنالمجتمع ا هاتجان الى بيالبحث اهدف ي
 والدية، العا ليةاسمألراوكية ستهالالاع ـلسلاعة التـقليدي كصناعي الصنا

ـ  وال اتهالتمتع بمنتجاو اـد سلعهاستيرا الافة الثقامن  فيعر هم فـي  ايس
 اسـي امتنهزة اسلعة ج الا ايرى فيهوال، اكهستهالاي ـفقط ف انماو اجهانتا
ـ الان اة، وـلبشريارف المعاة من ـنة هي مجموعالتقان ا ـ انس و ـن ه
لمجتمـع  ا، بذلك يبقى امع اووسيلته ايتهانه هو غا، واله سياسالالمحور ا

ت انامكالاجية وهدر انتالالتخلف من حيث ضعف ائص اهم خصاب امتمتع
ـ ا، وباسوء نوعيتهمك وستهالالاو جانتالاض مستوى انخفاو م انعـد الي الت

ـ الفان اوبذلك يتبين . لدوليةات اقلعالافل والمحالدولة في ادور   ارق بينه
ـ اعن كونه ف فضال Technological اتقني ارقالمتـقدمة فالدول اوبين   ارق
ـ الالبيئة ايرتبط ب ابنيوي سـية  السيافية والثــق اعيـة و اجتمالادية واقتص
  .ريةالحضاو

بنهم  الثة بحذر تستهلكهالثانة التقاع ـي مـلعربالوطن ا راقطامل اوتتع
لتنمية اري في عملية ـلمصيا اودوره اـليتهآدر ـلم تق اـوشغف ولكنه
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مـع   اعاتساد اعي تزدالصنالم العالتي تفصلهم عن الهوة ان التطور، واو
 اكثر تطورالامم الاق من ـلتدفانة ستستمر في التقان ايعني  الوقت وهذا
لعربية ار اـقطالار ـت طويلة مقبلة وستستمالفتر اقل تطورالا ممالالى ا

  .نيةاجية تقانتاعدة اء قافي بن ادحاف اقلة ومقصرة تقصيرامستوردة ون
  

  :لبحثافرضية 

هيكلة  إعادةلى ا أدتلمتقدمة ان البلدالمتبعة في اعية اجتمالات اسالسياف
ـ ان او امسـي  ج، والانتالابقة في الساط انمالادرة امغ أساسعلى  فس التن
ـ اسـتخد اتي من المتالعلمي للسلعة المكون اع ارتفافي  أصبح  ام تكنولوجي

  .سي في ذلكاسالتطوير كمتغير البحث واز على ارتكالالنتيجة امتقدمة وب
  

  :لمالعاعية في مصير الصنالدول اتحكم 

لمي، العاج اـنتالار من ـكبالاب ـلنصياعية في الصنادول ـلاتتحكم 
لركـود فـي   اجي، وانتالا المختلفة في مدى نموهات ادياقتصالاوت اوتتف
ن اذ الدوليـة،  اط اوسالالقلق في امن  افريقية يسبب كثيرالات اداقتصالا
صل فـي  اض متوانخفالى اى ـفضا ان، ممالسكاب نمو ـكايو ج الانتالا

ك ان، ومع ذلك فهنالزماد من ـن عقـكثر ماستمر ارد ـلفامتوسط دخل 
ت في احصالاذت ـي نفـلتادول ـلان الدول، حيث ا عاوضأوت في اتف
  .احسن نسبيادية اقتصاع اوضاصبحت تتمتع با اتهاداقتصا

لـدول  ادي في بعض اقتصالاح صالالامج ات برام لم تاولكن بوجه ع
ت اعالصرار انتشا اهمهاب من اسبال المرجوة منهار الثمافريقية بالامثل 

يـين مـن   لمالالقبليـة، ونـزوح   اوهلية الالحروب المتمثلة في المسلحة ا
طنهم اد غيـر مـو  في بال اكن عملهم ليعيشوامارعهم واطنين من مزالموا

ت ـناع اـجئين، كملمضيفة للالادية للدول اقتصالاء اعبالامزيدين بذلك 
 اراض اًثيرأت ثرتأ امدهأل اف طاة جفـة من موجـفريقيالالدول ابعض 
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ـ الاطنين من الموايرة من كب داعدأبودفعت  اعي فيهالزرا جانتإلاب ف اري
د اقتصالان تشكيل صورة مستقبل اـف الذ. لعملاعن  اـدن بحثـلمالى ا
صـورة   اة ومستمرة وليس لهـميكياعلة هي عملية دينالفاه المي وقوالعا
ن مصير الذلك ف. لمستقبلات اـلفهم تجلي اليهالركون اسمة يتم ائية وحانه
لجديد القرن ازمة هنة الالرات ازنالتوا نادي لم يحسم بعد، واقتصالالم العا

ـ اد اقتصالان مستقبل ات قلقة وغير مستقرة ومؤقتة، وازناهي تو لمي الع
  .)1(دية جديدةاقتصالى قوى ا اداستناسيتشكل 

 باصأ العربية كمالدول ا باصألحد، فقد ا اكل عند هذالمشاتنتهي  وال
ـ راسعألاض انخفالنفط ا افيه ابم وليةتلالمصدرة للسلع الدول افة اك  ا، مم
ـ الرغم من اب اتهادرالدول من صات هذه ائدابع راضرألالى ا دىأ دة الزي

ـ التدهور في شـروط  اعن  ت، فضالادرالصافي حجم  ـ ادل التب ري التج
لـى  ادى ذلك الدول، لقد اهل هذه الت تثقل كاز التي مالديون، ات اوخدم

لرغم مـن  الى رجي، وعالخا الدول للتقليل من عجزهاد هذه استيراخفض 
 انهار فاستثمالانين تشجيع اعلى قو فريقيةألالدول ا ادخلتهألتي ات لتعديالا

ـ  الديون الية والماد لبالا عاوضألكثير، بسبب الشيء الم تحقق   المثقلـة به
  .ميةالنالدول اغلب امثل 
لركـود  ائرة اوحت بين من خرج من دالجنوبية ترا امريكان دول ا اكم

ت فتدنت معدال اعهاوضأنتكست امن  ادي ومنهاقتصالاو ـلنمائرة الى دا
لمديونية ازمة ان ابانت اك اعم اـعهاوضأت ـفقد تحسن اوعموم. انموه

ت ولكن اداقتصالاة في ـلمعطلات اقالطارة، ذلك نتيجة تشغيل ادة للقالحا
لذي نجم ات وادرالصاولكن نمو . لت متدنيةاز ام جيةانتإلاوت اراستثمالا

دت من اي زـلتادة ـلمتحات ايلوالات ادياقتصانسبي في لاش انتعالاعن 
لى ارج الخال من اموالاب رؤوس انسياعن  لمنطقة فضالامن  اتهاداستيرا
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ـ الاء اور المنطقة سعيالى ابت انسا انهاتينية، يعتقد لالا امريكأدول  ح ارب
لمنطقـة  ارج الى خاقد هربت  انهاو المحلية، ا لاموألا قاورأ قاسوأفي 
لي ترتب عليـه سـوء   الي عالمنطقة بتضخم ماصيبت ابل ذلك امق .ابقاس

  . لمعيشيةا عاوضألالدخل وتردي اتوزيع في 
ثر ا، فقد تاوغربه ابين شرقه اسيآدية في اقتصالات التصوراختلفت او

لعربيـة  الـدول  التي تشمل ا اسيافي غرب  اسلبي اثرأتدي اقتصالالنمو ا
دت اسـتف افقد  اسيادول شرق  اماط، لنفا راسعألركود في الخليجية بسبب ا

ت الشـرك اضطر الذي اني اباليان ـليار صرف اـسعاع في ارتفالامن 
ن الى بلدا اعتهالخروج بصنالى اة ـفاملة بكثالعاليد التي تستخدم انية اباليا

 اداسـتن او. لمدربةالة العماوتوفر  افيه جانتإلاض تكلفة انخفال اسياشرق 
عد مستمرة الم وله قوالمعاضح ام دولي جديد واك نظايوجد هن لى ذلك الا
لثة ستكون هندسـة  الثاة ـلفيالاد اقتصالتي تحكم الهندسة اف الذ .)2(بتةاوث

ضي المالى العودة ان من انسالان ـلتي قد تمكا" نـلزمالة ا"مرتدة تشبه 
قبل  اد ماقتصالى اولي والار استعمالالى عهود ا السحيق وسوف تعود بنا

1939.  
  
  :لتكنولوجية اعدة القاء اس بناسالتطوير اث ولبحا

نية ومنذ عقـد  الثالمية العالحرب الكبرى بعد اعية الصنالدول اتجهت ا
ت اقالطافي  اج وتوسعت كثيرانتالائل الى تحديث وسات الذات بالخمسينا
ت الالاليب جديدة لتصنيع مختلـف  اساستحدثت او ارفهاجية في مصانتالا
، )3(التكنولوجيـة لـديه  ارة الحضالتي عمقت اد امولائن والمكات وادوالاو

فـي كـل    اهايا افعا، داكمي اظل تطور ليةاسمألران تطور احظ لمالافمن 
ـ اوع اليتهامبريام الدواعلى  الى تطور نوعي، مؤكدافترة  لـتحكم   الميته

لتـي  اميـة  النالدول ا اما. اتهاراحتكالم وتخضعه لمصلحة العابفضل ذلك 
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لحصـول  اندفعت فـي  ارية فاستعمالالسيطرة امن  انت قد خرجت لتوهاك
ـ اعتقدت التي التصنيعية ارف المعالطرق وائل والوساعلى  ـ ا انه ئل الوس

ـ  ال من الى مستوى عا التي ستتوصل بها ف التقدم لتصبح بذلك فـي مص
ـ التي تمتلك ثروة الدول ان نصيب المتقدمة، فكالدول ا دية طبيعيـة  اقتص
ـ اء تلك اقبلت على شران الثمينة ادن المعالنفط واك ـ  الوس ئن ائل مـن مك

و ا Technology Transferيطلق عليـه   ات وهو ماجهزة وخدمامل واومع
ـ  الدول انت كثير من ا، وقد عالتكنولوجيانقل  ت نقـل  التي جربـت عملي
ئلة اط الاموانفقت ات كثيرة، فلعربية معضالار اقطالاصة اوخ التكنولوجيا

ـ المش ـ  اوتنشـئه  اوتصـممه  اريع تخططه جنبيـة  ات اشـرك  اوتجهزه
  .لهندسةات ووالالمقات واراستشلال

لحصـول علـى   اليـه مـن   انت تصبو اك امية مالنالدول اولم تحقق 
لـتخلص  اجية بهدف انتالا اتهانالنوعية في كيالقفزة اوتحقيق  التكنولوجيا

، التي بذلتهالسخية الية المات النفقالتكنولوجية للغرب، رغم السيطرة امن 
لتـي تحـول دون   الدولية المحلية وات العقبالكثير من اك ان هناكتشفت اف
ـ اسـعت ب  ا، لذالوطني لديهالتكنولوجي ار اقتدالام اقي سـية  السيائل الوس
ـ العون وتحقيق مستوى مـن  الدولية في سبيل تحصيل او لـدولي  اهم التف

  .لم تفلح في ذلك ات ولكنهالعقبامن تذليل بعض تلك  ايمكنه
هر عدة الية بفعل ظوالمات اراحتكالاين ظهرت لعشرالقرن اففي مطلع 

ـ الماس اج ورانتالالتمركز في التركز وا ابرزها ند ذلـك نضـوج   ال، س
بية ايجالار اثالالى تحليل ادى ا ادي، مماقتصالا الية بوجههامبريالاهرة اظ

لولوج الصغيرة وات المؤسساحة ازالى اليؤسس  ات ودعمهاراحتكالالهذه 
ـ ا Conglomerotesت المندمجالى عصر ا ـ اب افقي لحصـول علـى   اه اتج
خيرة تعمل فـي ظـل   الان ا الماح، طاربالادية وتعظيم اقتصالالسيطرة ا
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ـ  امة التافسة المنا ـ التي تخضـع لق ـ الاوي انون تس  Law of Profitح ارب

Equaization  )4(.  
 Researchلتطوير البحث والتكنولوجية اعدة القاء ات بناهم مستلزمان ا

and Development  ت عملية ملموسة تظهـر  الى تطبيقاته ازانجاوتحويل
لمتمثلـة  ا التكنولوجيان نقل ات، واو خدماعية ات صنابشكل منتج ارهاثم
عـدة  اتؤسـس ق  ال Hard Wareجهـزة  الات والمعـد ائن والمكاد استيراب

  .التكنولوجياعن طريق توطين  اعدة وطنيالقاسيس هذه اتكنولوجية بل ت
هـم  احدة من ات هي والمعلومالمعرفة وتحصيل الرغبة في ان اشك ال

رتبط تطـور  ا، وقد اهمهان لم تكن البشري، ائن المميزة للكائص الخصا
ـ ال ذلـك  خال ات وحفظهالمعلومالحصول على اليب اسالمعرفة وا ريخ الت
عد فـي  التي تسالتكنولوجية ائل الوسادي واقتصالاط النشالطويل بتطور ا
لمرحلـة  الـى  ال من كل مرحلة انتـقالا ضولغر. طالنشارسة ذلك امم
فيـة  اسـية وثق اعية وسياجتمادية وتكنولوجية واقتصانية بمنزلة ثورة الثا
ليب اساعن  لمحسوسة فضالاة الحيافي تغيير طريقة  ارهاثاملة تنعكس اش
ـ ادة مـن هـذه   افالالقدرة على ات والمعلوماكم التـفكير وترا ت المعلوم

ـ اوعـل  التفادة اة وزيالحيالتسهيل  ـ اتس ـ لعالاق اع نط ـ الات اق دية اقتص
ـ اج وتوليد معلومانتالقدرة على اسية والسياعية واجتمالاو عد ات جديدة تس

  .لتقدماعلى تحقيق مزيد من 
لمـذهل فـي   التطـور  الم، هـو  العا التي شهدهات التطورابرز ان ا
صـة،  الرمزية بصفة خاو الرقمية ا التكنولوجيامة، وابصفة ع التكنولوجيا

 ايعرف بتكنولوجي ات وظهور مالمعلوماو التكنولوجياج بين هذه والتزاثم 
لدول، حتى ات بين الاتصالا امت بتعزيز دور تكنولوجيالتي قات المعلوما
بعضـه   الس كل من فيهالكترونية صغيرة يجاصبح بحق قرية الم العان ا
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يسـمى  الـى ظهـور م  ادى ا اشر،ممان ذلك بشكل غير مبان كا، وابعض
  .لميةالعاة لرقميالفجوة ا

ـ الالى ظهور نوع من جديـد مـن   التطور ا ادى هذالقد  د هـو  اقتص
يجعل  ات ممالخدماد اقتصالعيني واد اقتصالار الى جوالرمزي اد اقتصالا
ـ القـرن  اب مرحلة نوعيـة جديـدة تسـود    اعتالم يقف على العا دي الح
ـ اسـع  اثير عميق ووالى تات ستؤدي لتحوالان هذه ا. لعشريناو ق، النط

ـ ائدة في مختلـف  السانين القواتعديل  وسيتم ئب الضـر ات مثـل  الالمج
سة السيالنقدية واسة السيالسرية في الفكرية والملكية الكمركية وانين القواو
ـ لعالاسـتؤثر فـي    انها اص كمالخاع القطالحكومة والية ودور الما ت اق
لتي اسب المكالبشرية وا ايالمزالدول، ومن ثم ستغير من ادية بين اقتصالا

  .اتعود على كل منه
  

  :جية انتالائلة في ات هادالى زيالمتطورة تؤدي ا التكنولوجيا

لعلميـة  الثـورة  اترتب على  ال ملموضوع من خالاهمية القد برزت 
ت ادالى زيالمتطورة ا التكنولوجيادت ائج، فقد النتالعديد من التكنولوجية او
ج، حيث انتالاقوى  لذي حدث فيالجذري التغير اجية بفعل انتالائلة في اه
لمتقدمـة، فقـد   ان البلداجية في انتالادة التكنولوجي في زيالتـقدم اسهم ا
ـ  ٪9.8مريكية بنسبة الالمتحدة ات ايلوالادت في از ـ  اك افيم دة انـت زي
  .)5(جانتالاصر اشرة لعنالمباهمة المسانتيجة  ٪20-10وز اتتجال جيةانتإلا

ت في عمليـة  الخدماع اقطع دور اتسالى اتية المعلومادت ثورة ا اكم
لثورة احدثت ا ات، كمالمنتجات تحل محل الخدماصبحت او جانتإلا دةاعإ
، حيث )6(لمتقدمةالدول اج في انتالاكل افي هي لتكنولوجية تحوالالعلمية وا
عـة، فـي نفـس    الزرالح اعي لصالصنا الدول بتغيير تطورهات هذه ابد
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عن  ، فضال)7(عةالصناع اقطلبنيوية في ات التغييرالى ادت الذي الوقت ا
ـ التدهور ا ـ الخادل المستمر في نسب تب ـ الطبيعيـة مـع   ات ام ت المنتج
  .)8(لمصنعةا

ت عميقة فـي  الى تغيرالكترونية الات اسع للتطبيقالوار انتشالادى القد 
ـ القوميـة فـي   افية والثــق اعية واجتمالادية واقتصالالبنى ا ت المجتمع
لتي تتمثـل  الدقيقة فهي ات اكترونيلالاهر ثورة ابرز مظالمصنعة، ومن ا

ـ احجاف ختالالكترونية على الات اسبالحالروبوت وافرزته مثل ا افيم  امه
ك سيطرة ان هنا 2000-1990ت للفترة ائياحصالاوقد تبين من .اعهانواو

لقـد   ت،الكترونيالاعة اول من حيث تطوير صنالالم العاشبه مطلقة لدول 
بعد  2000م اع ٪37قصى الالشرق ان واباليات في الكترونيالاج انتابلغ 
ـ  ٪23لية الشما امريكابلغ في  اكم ،1990م اع ٪32ن ان كا  2000م اع

ـ  ٪22لغربية ا اوربا، وبلغ في 1990م اع ٪29ن ان كابعد   2000م اع
لم بعد العالبقية دول  2000م اع ٪18وبلغ  1990م اع ٪23ن ان كابعد 
د اتحالالمتحدة وات ايلوالا، ويظهر ذلك سيطرة 1990م اع ٪16ن ان كا
    .تالمعلوماعة اصن طئوسان على سوق ابالياوربي والا

  :التكنولوجياضرورة توطين 

لجوهرية فـي  ات التغييرالعديد من احدثت ا التكنولوجيالعلم وان ثورة ا
لتكنولوجية قـد  العلمية والثورة الدولية، فات اقلعالاد وجوهر اقتصالابنية 

لمعرفـة  اذ جعلـت  ائص، الخصات والسمامن لعديد ا احملت في جوهره
شـرة فـي تحديـد    المبا جيةانتإلالقوة ايمثل  سياسأ جانتإلعلمية عنصر ا

ـ  لمعرفة ثالالطبيعة بحيث شملت هذه اعلى  نانسإلاسيطرة  ت الاثـة مج
ـ الاو التكنولوجيالعلم واهي  سيةاسأ عة اعـدة للصـن  اصـبحت ق اج، وانت
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نيكية، ودخلـت  الميكات الالاود لعمل حدات ادواوزت الحديثة، بحيث تجا
  .)9(لكترونيةالالحقبة ا

لثورة، وذلك اسم لهذه ات حصل تطور حالسبعيناني من الثالنصف افي 
ـ الات يعتمد علـى  اللمعلوم اد تكنولوجياقتصامة اقال من خال ت، الكتروني
نـب  الـى ج التي تشكل اتية والمعلومالثورة ان يطلق عليه بايمكن اوهو م

لدول اة في الجديد للحيالوجه اد، الموا احيوية وثورة تكنولوجيلا التكنولوجيا
  .لمتقدمةا

ل اسـتعم التوسـع فـي   او اريفهات ومصالمعلومات ار شبكانتشاومع 
ـ ات ات ومختلف تقنياسبالحال واتصالات اشبك لحـدود  ات عبـر  المعلوم
سية تنتقل بسهولة السياعية واجتمالادية واقتصالات اثيرالتاصبحت الدولية ا
  .)10(لحدوداع عبر او تخطيط وا ائقة عفوياف

ـ سـية لال اسالاكل الهيالمتعلقة بتحويل اكل المشان ا لسـلكية  ات الاتص
جة الحاءة والكفاض انخفابعة للدولة وات تاراحتكاسلكية تشمل وجود لالاو
ئح تنظيمية جديـدة، فكـل   الى نظم لوات والتعريفادة تشكيل هيكل اعالى ا

 ات، كمالكترونيمية لالالنالدول ام استخدام امات اجز وعقباذلك يعتبر حو
لى الدخول ات ابالتي تعد بوانترنيت والات املة على شبكالعات اسبالحان ا
ـ لوالات توجد بصورة رئيسية في المية للمعلومالعا سيةاسألاكل الهيا ت اي
لم سـوى  العاقي دول ايبلغ نصيب ب ، وال)11(لغربيةا اورباو المتحدة وكندا

لمضـيفة،  اقع المواط التركيز لنشا المضيفة، وهذاسيب الحوا من هذه 9٪
ت، وعلـى  المعلومالى الوصول اليف اره في تكاثالمتـقدم له الم العافي 
للغـة  العـرض ب اغلبـة   اكيـد أتلى اينزع  احة، كمالمتات الخدما عانوأ
  .نكليزيةإلا
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ـ يتحقـق مـن خـال   ) تالمعلومامجتمع (ن مصطلح ا حدثتـه  ا ال م
ـ انب دوره الى جا العليارة ادالائلة في ات من ثورة هالكترونيالا لوف الم

نه يؤدي الدقة، بل ادة بدرجة كبيرة في المضالروتينية ال اعمالاز انجافي 
نـب  الـى ج ار القراذ اتخالعمل واتيجيه استراستة وات جليلة في سياخدم
لدقـة  الية مـن  الى درجة عاج التي تحتال اعمالاد عليه في تنفيذ اعتمالا
، لدقيقة مـثال احية الجرات العملياء اجران في الشاهو  اح، كمالنجاحقيق لت

لم عن العاء انحات من كل المعلومالحصول على امه في استخداعن  فضال
وحتـى عـن طريـق    انترنيت الالمية العال اتصالات اطريق ربطه بشبك

  . )12(لمدمجةاص اقرالا
ة دون قيود علـى  لمعرفاو رافكألاول ات يتطلب تدالمعلومان مجتمع ا
ي وتـوفير  الـر التعبير عـن  التفكير وايعني حرية الم، وهو مالعاق انط
ـ الذي يحكم ثورة المنطق اعد على ذلك، والتي تسات انيامكالا ت المعلوم

ل من اي مجات في المعلومالحصول على العمل على تيسير اهو ضرورة 
  .)13(لمالعان في اي مكا

لتكنولوجية العلمية والثورة اية نتيجة داقتصالاة التدويل للحياهر ان مظا
ل الماس الكترونية، تدويل رالارة التجاق اج، توسيع نطانتالاوهي تدويل 

لى ادت ا، التكنولوجيالعلم والذي شمل حقلي الدولي البعد اعن  فضال اهذ
ـ    ا اتهامم في مستويالاوت اتف ـ اخترالال العلميـة وكـذلك فـي مج ت اع
ت اداقتصالاق اوز نطالتي تتجافسة المناعدة اقيمثل  اما ات، وهذارابتكالاو
ون التعال اشكاحد ان انية فاحية ثالكونية ومن نافسة المناق افالى القومية ا
ـ اهو  ادياقتصاملة المتكالمتقدمة ان البلدابين  افيم اسيمال لعلمـي  ادل التب
 .)14(عاختـر الات اءاسوق تسمى بر اع ولهات تبارابتكالالتكنولوجي، فاو
لدولية ومن ارة التجاسلعة مهمة في  صبحتألمتطورة ا التكنولوجيا نا اكم

  . )15(تالمجتمعافي تطور  اجد امهم التي تلعب دورات اسبالحارة اذلك تج
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ت كبيرة، ففي ازانجافرزت ا اوتكنولوجي اصرة علميالمعات التطوران ا
لكترونيـة فـي   الات اسبالحادة اسعة لزيات تبذل جهود والكترونيالاحقل 

كبر مـن  ادير اجديدة تختـزن مق التكنولوجيات وتطوير المعلومالجة اعم
ـ ادت ادي اقتصالانب الجات، وفي المعلوما لعقـول  ام اسـتخد ادة الى زي
جيـة وتحسـين نوعيـة    انتالادة الى زياعي الصناج انتالالكترونية في الا
ـ ابد اج، وبهذانتالا ـ الات ات تطبيق لدقيقـة تنتشـر بسـرعة    ات الكتروني

  .)16(مذهلة
  
  :لعلمية التبعية ا

دل،ويقصـد  المتباد اعتمالات الاو متطرفة من حاذة الة شالتبعية حان ا
قـة،  لعالالندية بين طرفي اب افؤ وغيالتكام انعدا التطرف هناو الشذوذ اب
ـ انت تتضـمن  ان كالتبعية واقة ن عالاهو  اقة هنلعالادل في التباو د اعتم
ـ المتبوع علـى  اد اعتما ايضاتتضمن  انهالمتبوع فابع على التا ، )17(بعالت

لهيمنـة ولـيس   ا ان سندهارق جوهري هو اتتم مع ف ادل هنالتباقة وعال
  .)18(قةلعالافؤ بين طرفي التكاب الغي اضي نظرالترا

ـ الات ال شبكاستعمالتوسع في ات والمعلومات ار شبكانتشاومع  ل اتص
غـدت   لدوليـة، الحـدود  ات عبـر  المعلومات ات ومختلف تقنياسبالحاو
ئقـة،  اسية تنتقل بسـهولة ف السياعية وحتى اجتمالادية واقتصالات اثيرالتا

لـدول  المستحيل علـى  اصبح من الحدود، واع عبر او بتخطيط وا اعفوي
ـ ارية فـي  الجات التطوران تبقى في عزلة عن امية النا لم فـي ظـل   الع
ـ الدقيقـة وتجهيز ات الكترونيالات ائي لمختلف تطبيقالعشواد استيرالا  اته

ـ احظة صة مع مالاكية خستهالالالكترونية الالسلع اص اوبشكل خ ثير الت
لتي تمتلك هذه المصنعة الدول احد من اه واتجاب ائمالحدود سيكون داعبر 
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 ات فيهالمعلومارف اومص اتهاوتحتضن شبك اتهامجيات وتنتج برالتـقنيا
ة مثل ي وعي لخطوراب ات في غيالذا، وب)19(لمستفيدةامية النالدول امن 
ـ ات هـذه  اق بمسـتجد اللحامية عن النالدول ار فعجز انتشالا اهذ ت التقني

لـدول  ارية بـين  الحضالفجوة اد ازديالى التبعية والى مزيد من اسيؤدي 
  .لدقيقةات الكترونيالات اوفي تقني

ـ الت تازلعربية الالدول اف ـ ام وتسـتورد تطبيق ابعة متقلبة بشكل ع  اته
د اعـد اودون  ابهاسـتيع اء لحسـن  اسوي تخطيط اضحة بدون ابسلبية ف

 اتهاو لتتجنب سلبيالملحة ات اجالحالتلبية  اولتطويعه امثل لهالام استخدلال
لعربية ات المجتمعاتنتشر في  اتهات وتطبيقالتقنياخذت هذه المعروفة فقد ا

لمنطقـة،  ا التي تسودهات المعداجهزة والامع مختلف  )20(ئيابشكل عشو
كي في ستهالالاع القطافة في اكثر كثان ات كاتقنيلار هذه انتشاعن  فضال
  .)21(تالخدماو جانتإلات اعافي معظم قط ال محدودازاحين م

مـرتبط   اقص عديدة بعضهات ونواتظهر سلبي تأبدنه الذكر اجدير ب
ـ أتج عن ان ات ومعظمهالتقنيابطبيعة هذه  ئية العشـو ا ادهاسـتير ا ليباس
لعربية ات المؤسساوجهل  فاهدلألضح الوالتخطيط اء اختفاص اوبشكل خ

ـ انامكاوحـدود   ات وقـدرته التقنيالحقيقة هذه  د اعـد الا، وعـدم  )22(اته
ـ ان اصة بعد ا، وخابهاستيعال ن حسـن  اخـرى  الالـدول  ارب اثبتت تج
سـة وطنيـة   ايتم بلورة سيال اعلية توظيفهات وفالتقنيار في هذه استثمالا
ـ اب هـذه  اسـتيع ادر علـى  ادر بشري قاك داعدإو، )23( ضحةاو ت التقني

لتخطيط لضـبط  المحلية وات اجالحالتلبية  اتطويعه ىدر علاوق اتهاومتطلب
  .اجحة عنهالناجمة النادية واقتصالاعية واجتمالات التغييرا
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  : التكنولوجيافي وضرورة توطين الثقالغزو ا

ق اخترالافي والثقالغزو ا ات عميقة منهالدال ات كثيرة لهاترد مصطلح
ـ الثقا لحالإلاولفكري اب اغترالافي والثقار استعمالالعلمي وا  افي وغيره

فـة  اع بـين ثق الصراو اؤل التفالة من الى حالتي تشير ات المصطلحامن 
ل الشـم افة او بين ثقالغرب افة الشرق وثقافة او بين ثقا خرآلافة اوثق انالا

  .لجنوبافة اوثق
ـ امكالافر ال وتـو الشمالتكنولوجي لدى دول العلمي والتقدم ان ا ت اني
ـ ا اوتميزه انعكس على تفوقها المتقدمة فيهالتقنية الفنية وادية والما في الثق
خليـة  اد باسـب أل لعربي يتضح من خالافي الثقاق اخترالا، وميعالإلاو

ب اسبادية، واقتصالاسية والسياعية واجتمالافية والثقالبنى امتعلقة بضعف 
ـ ال المجائلة في الهات التطورارجية وتتعلق باخ تيـة  المعلوما التكنولوجي
لعلـم  اوبـين   العلمية بيننالفجوة ال اتز وال الهالعديدة في مجات الطفراو
ت الشـرك ان ابعد يوم، فنحن بيئة مسـتقبلة و  ايوم اعاتساد ارجي تزدالخا

صـيل،  التفالتـدخل ب احـد  تتـيح ال  ريع الالمنفذة للمشات الجنسيامتعددة 
ئي دون العشواد استيرالاعلى  اولوجيلتكنامية مع النالدول امل اويقتصر تع

ـ ادفة لتطويع هذه ات هاءاجراتخطيط سليم ودون  لسـيطرة  او التكنولوجي
  .لتطبيقال لتي تبرز خالا اتهاعلى سلبي

ـ  اي تطور عربي بمدي الاقتصالاح المفتا نافيفترض  ء احتـو ا افيه
وسـطية للمشـرق   الشرق اهرة امثل ترويج لظ اتهادامتدالعولمة وال اشكا
يير المفروضة مثل معا اتهادوالصهيوني وان الكياو ان وتركيايراعربي ولا

ـ التقيـيس   ISO 9000سل لمية وسالالعات اصفامو عية الصـن ات المنتج
حـد  العربي كالتقني اون التعايبرز  اوهن. عيةالصنادة الشها الهاستحصاو
  .)24( لمطروحةات ارالخيا
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ضـحة  انيـة و سـة وط اعلى ضرورة وضع سي كيدةألة يدل دال اوهذ
ب اسـب العربي افي للوطن الثقاق اخترن لالا ا، كمالتكنولوجيامل مع اللتع
لهيمنة السيطرة والكبرى الدول ارجية وتتمثل في رغبة اموضوعية خ امنه
خلية تتمثل في عدم اتية داذ باسبأو. سية وعسكريةادية وسياقتصاب اسبال
  .قاخترلال ابليتهاوق امية وضعفهالناد لتقليدية للبالات انالتقائمة مال
 150:  1من  كثرأبنسبة مرتفعة قدرت  اناحيالعلمية تبلغ  الفجوة ان ا
لبحث انشطة الفجوة هو تخلف ان سبب هذه المتقدمة وامية والنالدول ابين 
لتـي تشـكك   المتحفظـة  ات التنبؤاعن  مية، فضالالنالدول التطور في او

ن اسخ باع رانطبامبني على لتشكيك ا ا، وهذالتنموية لهالجهود اسية ابحس
ئمة لمالانة التقاد استيراوب ارجياسيكون في جوهره خ اني فيهالتقالتطور ا

Appropriate Technology  ـ ان ا، في حين لاحوألا فضلأفي ئص الخص
ـ ام يصعب استخدالائق اعو التي تتصف بهالعلمية ا ـ  التغلب عليه  الا اكلي
  .خليالداني التقالتطور اب

هميـة  العربـي وعـى   ار الجوايوني وغيره من دول لصهان الكيان ا
لـوطن  ات اقدر اتوضع هن العربي، لذالوطن ار اقطانية قبل التقالركيزة ا
لشـرق  ارطـة  الخاموقعه على  اسهاسان وتوضح على الميزالعربي في ا
 لصهيوني، فضـال ان ارع للكيالمتسالنمو احظ ، فيالانياوتق اوسطية علميا

  .)25(نايراو اخرى مثل تركيالار الجوا لحقيقية لدولالجهود اعن 
ـ الالقومي اتج النالتطوير من البحث واق على انفالان متوسط ا لي اجم
ـ اوفـي   اسنوي ٪3وز المتقدمة تتجات اداقتصالافي  تبلـغ   OECDر اقط

. نالات وحتـى  السبعينامية منذ النات اداقتصالافي  ٪0.5 ابلهايق 2.23٪
لمتحدة ات ايلوالافي  GNPلي اجمالا لقومياتج النامن  ٪2.5 - ٪2ن او ا
 - ٪0.2بـل  التطـوير مق البحـث و ان ينفق على ابالياو اوفرنس انيالماو

 ق قـدرت هـذه  العراوفي . لعربيةالدول افي  ٪0.2 - ٪0.3, ا 0.25٪
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 ٪0.02 - ٪0.017وح التحويلية بنسب تتـر ات اعالصنالنسب لعدد من ا
ول من الالنصف ات وانيناثملات والسبعينال عقدي فة خالالمضالقيمة امن 
ـ   ٪0.7لعربية ففي مصر ات ادياقتصالا اما. تالتسعينا  ٪0.3 اوفـي ليبي

ـ امـن   ٪0.04وفي قطـر   ٪0.14ردن الاوفي  ٪0.4وفي تونس  تج الن
ـ  ٪0.14ن ايـر الي وفـي  اجمالالمحلي ا ـ  ٪0.54 اوتركي ـ ا ابينم ن الكي
  .)26( ٪3.1 خرآوورد في مصدر  ٪2.1لصهيوني ا

ـ  هـم ألعربية من ا راقطألان ات توضح حرمالمؤشران هذه ا ت امقوم
لـى  السـبب  ادي ويعـود  اقتصالالنمو الي التاني وبالتقالعلمي والتطور ا

ـ الاعن ضعف  رية فضالابتكالاو عيةابدإلات القدراضعف  م بهـذه  اهتم
لتطـوير  البحث وا نشطةأبتهتم  لعربية الا راقطألان اف اوعموم. تالقدرا
ـ الاف. دية وبشريةارد مامن مو تملكه اسب مع مايتن ابم ـ انف لـم   اق عليه
ـ إلانسـب   حسـن أب لياجمإلالقومي اتج النامن  ٪1وز ايتج ـ  قانف  امحلي
لعلميـة  اخر للفجـوة  اس اوبمقي. لمتقدمةان البلدامنه لدى  ٪95بل المقاوب

لتـي  التطـوير  البحث وا نشطةأبلمشتغلين المهندسين اء والعلمافهي نسبة 
ـ  او ماكل مليون نسمة عربي ل 207و  123وحت بين اتر  ٪0.6دل ايعـ
  .الميالمشتغلين فيه عا لياجمإمن  0.9٪ -

قـة  الطامـن   ٪4لتي حظيت بــ  التنظيمية واتية والمعلومان مؤشر ا
 نشـطة أفقة مع تنظـيم  المتوا رةادإلاب الكبيرة وغياسيب الحوالكلية من ا
ف لكـل  الاثة وز ثالالعرب لم يتجالمهندسين ان عدد ا. لتطويرالبحث وا

ـ ادر في الف لكل مليون كا 12.4بله امليون نسمة يق لصـهيوني و  ان الكي
. ليالتـو اعلى  المتحدة وكندات ايلوالالكل مليون في  13000و  17000

لصـهيوني  ان الكيافي ) ئيلياسرالا(لعلمية للفرد اجية انتالان متوسط ا اكم
مصـري   50جيـة  انتوية الامئة عربي كمتوسط وهي مس جيةانتإوي اتس
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حـة فـي   المتالعلميـة  ات المستويان تركيبة ا اكم. ردنيا 250جية انتاو
خريجـي  (در فنية وسـطية  اكو اكثر من نصفهالعربية البحثية اكز المرا
ـ اولية مـن  الاو العليات ادالشهابل حملة امق) هدامع لمهندسـين  اء والعلم
  .ديينالقياريين ادالاو

ر فـي  اسـتثم الات اولويالعلم توحي بضرورة تغيير ان تقليص فجوة ا
لمحتسـب علـى   البشـرية  التنمية الطبيعي، ودليل البشري وال الماس ار
لصهيوني وحتـى  ان الكيالدخل يؤكد تفوق المعرفة واجل والاس طول اسا

لتنميـة  ات العربيـة فـي مؤشـر   ات ادياقتصالان على جميع ايراو اتركي
ـ المهندسين ونسـبة  اء والعلماك متالالبشرية، في ا لبحـث  افـي  ملين الع
  .لتطويرالبحث والتعليم واق على كل من انفالالتطوير ونسبة او
  

  :لوطنيةا التكنولوجيا
ـ  امية والنان البلدان البديهي امن  ت القـدر ان اتـدرك   العربيـة منه

 ات وخصوصالذاية تنمية تعتمد على لنسبة الالوطنية حيوية بالتكنولوجية ا
، خيـرة ألات السـنو اية في لعرباحة السالتي حدثت على ات التطورابعد 

درة علـى خلـق وتطـوير    اضر غير قالحالوقت افي  انها اوتدرك جيد
فـي   التكنولوجيارة اعلى نقل وتج ساسألابتعتمد  انهاو صيلةأ اتكنولوجي
لصهيونية عن ات اسالسيالذي تعبر فيه الوقت التنموية في ا افهاهدأتحقيق 

 التكنولوجية تعـد شـرط  القدرة ان ان ا. لعربيالوطن اق اخترارغبة في 
ل استعمالارج بالخامن  الحصول عليهاد المرا التكنولوجيالتقييم  اضروري

لمحلية للحصول على الظروف اضمن  المنقولة لنشرها ال للتكنولوجيالفعا
لعمـل علـى   اجنبية والات المؤسساوض مع التفالدى  افضل لنقلهاشرط 

  .ئمةمحلية مال اتوليد تكنولوجي
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جس العشرين لهـو ادي والحالقرن اب اعتاوهم على لعرب اويتعرض 
ق اخترالا اهر هذاهم مظان او )27(قالحالاق وانشقالاق وافترالاق واخترالا
ـ )ائيلياسرا( اصهيوني اوسطية وهي فكرة تمثل طموحالشرق ا يهـم   ا، وم
لعربية فـي  ات اداقتصالان تصبح اجس الهوالعربي نتيجة تلك المجتمع ا

يمكـن   ئيل الاسران ا(ليهودية الة الوكان رئيس امحوم جولداظل تحذير ن
) لعـرب اون مع التعامة جسور اقا ان عليهالسيف وان تظل معتمدة على ا

وتقسيم  المياوع اقليمياملة اومتك ابينه اطعة فيمادية متقاقتصائر ابة دوابمث
ـ   اء غير متشالالى العربي ادي اقتصالالمحتوى ا ق اخترالاخيـة وذلـك ب
عية اجتمالادية واقتصالاسية والسياقف الموايقتصر على  ال لذيامي عالالا
ته العربي ومؤسسادي اقتصالالوضع اعن دفع  ، فضالايضافية الثقا انماو
قليمـي  ادي اقتصام اله بنظاستبدافه واضعالبعثرة والتفكك والى مزيد من ا

مـي  عالالاف خـتال الان ا اكم. قليمية جديدةادية اقتصات اجديد وبمؤسس
في  ايوقعن الاضه ينبغي اغرالحديثة لتحقيق ام عالالائل استخدم وسلذي يا

ـ استخداق واخترالالربط بين افخ  ـ الا ام تكنولوجي لتـي  الحديثـة  ال اتص
ـ اعن  نية، فضالانسلال اصبحت ملكا لمخترقـة  الجهـة  الح انه يكون لص

لطـرف  الح او عدم تمشيه مع مصاثير التا النظر عن تمشي هذابصرف 
ـ امل التكاب ان غياقية واخترالاملية لعاني في الثا ـ ائج والعربي له نت ر اث

مي عالالاق اخترالان او. )28( مةلقوة لالاط القدرة في تفعيل نقاسلبية على 
صـر  المعالم العات افافي مع ثقالثقامي وعالالاح انفتالاعن  امايختلف تم

ـ    ادة بمافلفرصة لالالذي يتيح او ن ات، وايتوفر عن طريقـه مـن معلوم
قوى اصبحت اسرعت حتى امت وتعددت واهيري تنالجمال اتصالائل اوس
  .فيالثقادل التبالدولية وات اقلعالاعلية في اف
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Abstract 

The terms have many profound implications, including the 
invasion and cultural penetration of scientific and cultural 
colonialism and alienation intellectual and cultural replacement 
and other terminology which refers to a state of optimism or 
conflict between the culture and the culture of other Alana or 
between culture and the culture of the Middle West or North 
culture and the culture of the South. That scientific and 
technological progress the Nordic countries and the availability 
of financial resources and technical and advanced technical 
superiority reflected on the uniqueness and cultural and media. 
The technological capacity is a necessary condition for 
technology assessment to be obtained from overseas use 
Effective technology transferred for dissemination within the 
local conditions to obtain the best condition for transfer to 
negotiate with foreign institutions and working to generate 
adequate domestic technology. 
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  مش اهولادر وامصلا
لوقوعيـة  اقعيـة و الوالعربـي بـين   الفكر اسة والسيالفضيل، امحمود عبد . د .1

 .61، ص1992، تموز 173لعدد العربي، المستقبل او
، تمـوز  1973لعـدد  العربـي،  الفكـر  ايسـة و السالفضـيل  امحمود عبد . د .2

 .7، ص1992
ـ ان حسـن،  اسي، ترجمـة محمـد سـلم   السياد اقتصالانكه، ر الاوسكا .3 ب الكت

 .57، ص1967ولى، بيروت، الالطبعة الطليعة، ار اول، دالا
ـ لالالتطور امين، اسمير  .4 ـ  امتك لطليعـة،  ار ان غليـوت، د افيء، ترجمـة بره

  .121، ص1985بعة، بيروت، الرالطبعة ا
ــ .5 ــائر اث ــد الع ــيس عب ــاني، وق ــاب، الوه ــة، درالارة التج ــالكتروني ت اس

  .2002بعة، صيفالرالسنة ا،15لعدداق، العرالحكمة، ادية، بيت اقتصا
ــوارو.د .6 ــل، جــدوى انس ء زكــي ي ــالاد اســتيرالطوي ــة ات، جالكتروني مع

ــوك، ا ــؤتمر اليرم ــالالم ــادي اقتص ــالس ــة، الخارة ادس للتج ردن، الارجي
2001.  

جيـة،  انتالات المعـد السـرعة فـي تجديـد    الكبيـر،  اج انتالاق ادة نطامثل زي .7
ـ الاوتطوير خطـوط   ت جديـدة حديثـة   اعاج وعجلـت فـي تطـوير صـن    انت

ــل  ــكرية مث ــة الطاوعس ــة اق ــبالحاولذري ــنالات اس ــة وص عة الكتروني
  .لخا…ريخالصوا

ـ اجعلت موقـع   حيث .8 ـ ات المنتج ن ترتفـع  المسـتبعد  اومـن   امشـي ام هالخ
  .تالخدماو اعية الصنالسلع ار اسعاب اساقي ارهاسعا

ـ الية تجـد نفسـه  اسـم الراد مرسـي،  افؤ .9 لكويـت،  ا، 147لمعرفـة،  الم ا، ع
  .25ص.1990
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