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 *دول المغرب العربي في الوطني االبتكار نظام نجاح ركائز
 

 د. معروف رمضان 

 بالتعاون مع            و د. سونيا بن سليمان
    

  ملخص .1

هو منظور  االبتكار بنشاط المدعوم االقتصادي النمو منظور أن حاليا ثبت لقد
، وهو ما تم تأكيده من (وتونس والجزائر المغرب)لدول المغرب العربي  بالنسبة فعال غير

 لهذا النظام مثل الرئيسية من األسباب ةوذلك لمجموع الوطني خالل تحليلنا لنظام االبتكار
 في المشاركة والفاعلة الجهات بين والجهد الوقت بين التنسيق وعدم الهيكلي الضعف
منظم وواضح يكون مناسبا لالبتكار، على أن  نموذج اقتراح إلى توصياتنا وتستند .االبتكار

، وتكمن ركائز نجاح هذا النموذج في الطبيعة الخاصة للدول الثالثة االعتبار بعين يأخذ
 ثالثة ركائز أساسية وهي:

حيث يتم تصميم هياكل فعالة وداعمة لالبتكار وريادة األعمال، كما أنها  الهيكلة:
 تقدم أدوات وخدمات تكميلية مناسبة لبيئة االبتكار وريادة األعمال.

 
حيث يتم التفاعل والتنسيق بين جميع الجهات الفاعلة في االبتكار  التنسيق:

والتطوير سواء كانت جهات عامة أو خاصة، وذلك لتسهيل تطوير طرق انتاج جدية 
 ونشرالمعرفة.

وذلك من خالل إعادة تأهيل دور الحكومة في التعليم وفي ضمان  الحوكمة:
 أنشطة دعم -االبتكار  تمويل -االبتكار  تحمي التي الترابط الشامل الممثل في )اللوائح

 (.المبتكرين األعمال رجال يؤدي إلى خلق جيل جديد من التعليم دعم نظام –العلمي  البحث
 

 

 
 
 
 
 

  :الذاتية ملخص السيرة
 مشارك باحثد. سونيا بن سليمان: 

بمدرسة باريس  البحث تقييم عن مسؤول
 على وحائزة مشاركا   بأوروبا، كما كانت أستاذا   ESCPالعليا 
 اإليكولوجي والتصميم النانوية التكنولوجيات" كرسي

 كلية) Labex SERENADE في" واالستراتيجية واالبتكار
بجامعة باريس  مشارك ، وأيضا باحث(األعمال نوفانسيا

 الشاملة النظرة البحثية: اهتماماتها ، وتتضمن  دوفين
دارة األعمال وريادة لالبتكار  المستدامة. والتنمية االبتكار وا 

 sbenslimane@novancia.frالبريد االلكترونى:  
 درجة على حاصل د. معروف رمضان:

 المدرسة من اإلدارية العلوم في الدكتوراه
بكيدج  كشان، كما أنه أستاذ في العليا

 في المنشورة مارسيليا ، وله العديد من الكتب والمقاالت
 بحثه من جزء ا ويديروالمؤتمرات،  األكاديمية المجالت
 أجل من Business Angels مع مالئكة االعمال بالتعاون
 ودورها فرنسا في الناشئة الشركات دعم في دورهم إظهار
 .االبتكار في القيادي

البريد االلكترونى:  
maarouf.ramadan@kedgebs.com 

 

الدالة: االبتكار ،القوانين ،التمويل ،التعليم ،ريادة الكلمات 
 االعمال
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 دول المغرب العربي: في (NISالوطني ) االبتكار نظام ضعف مصادر .2
الفاعلين مختلف  بينت قااللعا  دور ، على (Freeman, 1987; Lundvall, 2005) ويؤكد المنهج المنظم لالبتكار

ويمثل هذا النهج االبتكاري عنصرا أساسيا  .االقتصادي من النمو تعزز ر، والتياالبتكا عملية في مةائلقا والمؤسسات  الجهاتب
 االبتكار بأنظمة االعتراف ظل اتجاه األنظمة االقتصادية نحو العولمة بشكل متزايد. وقد تم في الوطني االبتكار نظام تحليل في

 بين التفاعالت تسهم كيف العامة لشرح بالسياسة مرتبطة كانت ، وبالتالي(1)واشنطن لتوافق استجابة   خاص بشكل الوطنية
 الجديدة، ومن ثم التأثير في أداء الدولة بشكل عام.  االبتكارات ونشر وظهور التكنولوجي التغيير في المؤسسات من مجموعة

 ويتكون هيكل نظام االبتكار الوطني من الجهات الفاعلة التالية:

 والشراكات المعايير تنظيم ووضع خالل من االبتكار تدعم التي الصلة ذات والمنظمات الحكومات (1
 األساسية. البحوث وتمويل والخاص العام القطاعين بين

التجارب  خالل من التجارية تخلق االبتكارات التي الشركات ذلك في بما والصناعات، القطاعات (2
 المنتجات. وتحسين والتطوير والبحث

  وعلميا. فنيا العاملة القوى وتدريب أساسية بأبحاث تقوم التي الجامعات (3

 ,Lundvall) أي منظمات عامة أو خاصة أخرى تعمل في أنشطة تعليمية موجه لتشجيع االبتكارات. (4

2005; Patel & Pavitt, 1994) 

 الحوافز، باإلضافة إلى المؤسسات التقارب والموارد وآليات هياكل خالل من الفاعلة الجهات هذه بين التفاعل تعزيز ويتم
 عالمي إطار إنشاء تضمن أن الهيكلية، سياستها خالل من الحكومة، على يجب وأخيرا   .االبتكار أنشطة دعم يمكنها التي

تمويل كافية. ويعتبر تطبيق هذا المنهج العلمي في االبتكارات غير مؤكد وغير  توفير مصادر عن فضال   التحفيزية، لإلجراءات
أنظمة االبتكار الوطنية للدول النامية من حيث عدم وجود قدرة فعال في الدول النامية، حيث تتداخل البحوث التي تركز على 

 .استيعابية وطنية فضال عن هشاشة الهياكل التنظيمية ألنظمة االبتكار الوطني في الدول النامية

 (Ben Slimane, Zouikri, 2016; Djeflat, 2011)  

                                                           
(1) https://piie.com/publications/papers/williamson0204.pdf 
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 تشترك نماذج هيكلية مختلفة للتنمية، كما أنها ال بالتأكيد لديها - وتونس والجزائر المغرب -دول المغرب العربي  إن
أوروبا، فضال عن تعزيز  مع وثيقة عالقاتعلى  بل تشترك أيضا في خواص جيوسياسية، عالوة فحسب، مشتركة ثقافة في

كما أنه في سياق قيام هذه الدول بوضع سياسية تنموية تقوم على االبتكار كان عليها  .الروابط السياسية واالقتصادية فيما بينهم
في نفس الوقت تنفيذ البرامج التي تفرضها أحيانا المؤسسات الدولية، حيث أن دول المغرب العربي من أوائل الدول الموقعة على 

حات اقتصادية باإلضافة إلى وضع اللبنة األولى في كما قامت كل من تونس والمغرب بإجراء إصال .1995اتفاقية برشلونة 
تحرير التجارة، فضال عن وضع نظام للحوافز المالية. وقد قامت البلدان الثالثة بعملية الخصخصة، والتي زادت وتيرتها بشكل 

جنب مع برامج  ، وكانت كل عمليات الخصخصة تتم جنبا إلى1999، ثم تلتها المغرب والجزائر عام 1998كبير في تونس عام 
 هيكلي إطار غياب في اإلجراءات هذه مثل من لدول المغرب العربي االستفادة يمكن تطوير المنشآت. وهنا يبرز سؤال هام كيف

 ومناسبة؟  واضحة عامة وسياسات تعلم وفرص

لتحسين كمية وجودة رأس المرتكز على التراكم الرأسمالي بالتقدم الفني والتقني، وذلك  النمو يقترن أن يجب الواقع، في
يستند بشكل أساسي إلى تراكم رأس المال المرتبط بأنشطة االستثمار العربي دول المغرب  فيالنمو فإن  لك،ذومع  .المال المستخدم

المغرب وتونس في تحقيق نمو يركز فقط على السوق وتدفق رأس المال كال من الخصخصة في  عمليةساعدت كما األجنبي المباشر. 

 .األجنبي

جهات  إنشاء حالة في باالبتكار، وحتى يتعلق فيما مالئم وغير منظم غير الدول كان لهذه المؤسسي الهيكل أن كما
كما أن  .ككل النظام فعالية على ذات طبيعة مؤسسية فإن غياب التنسيق بين الجهات والمؤسسات المسئولة عن االبتكار يؤثر

التنسيق غير الكافي ينتج عنه فشل في االستثمارات الهيكلية، وعلى وجه التحديد االستثمارات في عمليات البحث والتطوير 
(R&Dواالبتكار والموارد البشرية والمعدات، لذلك فإن اآلليات ) حاليا ال تعتبر محفزا  لالبتكار، حيث تصنف المغرب الموجودة 

 (1تطوير محفزات االبتكار، وذلك كما هو موضح بجدول رقم ) من الثانية حلةالمر  بأنهما في وتونس
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 (1جدول )

 التطوير مراحل من مرحلة كل حسب التصنيف

 (1المرحلة )
 االعتماد على العامل

المرحلة  من االنتقال
 (2المرحلة ) ( إلى1)

 (2المرحلة )
 االعتماد على الكفاءة

المرحلة  من االنتقال
 (3المرحلة ) ( إلى2)

 (3المرحلة )
 االعتماد على االبداع

   المغرب الجزائر 
   تونس  
 (2)(2018-2017العالمية ) التنافسية المصدر: تقرير

 البنية في االستثمارات تسمح ال االبتكار كما في حالة الجزائر، حيث تطوير إلى ومن الجدول السابق يالحظ االفتقار
لم تصاحبها  1990ذلك على سبيل المثال أن االستثمارات التي أجريت في التعليم عام  ويشمل .االبتكار لمصلحة بالتنمية التحتية

استثمارات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وطريقة استخدامها، كما لم يصاحبها استثمارات في عمليات البحث والتطوير 
(R&D فضال عن عدم ،) وجود تعاون بين المجاالت التعليمية والمجاالت الصناعية، وقد أدى ذلك إلى خفض التحسن في

صناعة التعليم، مما يعكس ضعف التفاعل والتعاون بين الالعبين الرئيسين في المجال التعليمي والمجال الصناعي وبالتالي الحد 
ت ذات التقنيات العالية في هذه الدول الثالث ما زال ضعيفا ومهمال وتجدر اإلشارة هنا أن تصدير المنتجا .من األنشطة المبتكرة

الشركات،  أعمال حجم من٪ 5ال يتعدى  االبتكار في ، كما ال يزال االستثمار(3)( ٪4 المغرب - ٪6 تونس - ٪1 )الجزائر
إال أن عدم وجود آلية للمتابعة، ووجود  ، (World Bank, 2014)ومع ذلك هناك العديد من المؤسسات المكرسة لالبتكار. 

 ديناميكي منظور من االبتكار ونشر استراتيجيات طويلة األجل، وعدم وجود تنسيق بين البرامج المختلفة أدى إلى عرقلة إنشاء
 .التنافسية القدرة من الحد وبالتالي

 :العمل محاور: معدل لالبتكار وطني نظام تطوير .3
ول المغرب العربي اليوم هو وضع سياسة منظمة ومنضبطة لالبتكار، كما يجب أن تكون د يعتبر التحدي الذي يواجه

متسقة ومستدامة، وتحقيق هذا الهدف يتطلب اتخاذ إجراءات مناسبة، ولتحقيق هذه الغاية نقترح تصميم نموذج لتطوير نظام 
تي تلعب فيها الحوكمة دورا مركزيا. وينقسم هذا الهدف وطني لالبتكار قائم على إدارة الموارد واالستفادة من القدرات المحلية وال

                                                           
(2) https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018 
(3) https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS 
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القدرات العلمية  تحسين خالل من االبتكار قدرات التكنولوجية، وثانيهما بناء المعرفة التقليدية والمعرفةإلى شقين، أولهما تثمين 
 .االبتكار في والمؤسسات الفاعلة الجهات والفنية واإلدارية لجميع

وللوصول إلى هذه الغاية تم اقتراح وتعديل ثالث محاور وهي: الهيكلة، والتنسيق، والحوكمة، على أن يتم تناولها من 
منظور مستدام، وذلك لتمكيننا من اتباع اإلجراءات العالمية المتبعة من أجل الحصول على نظم وطنية لالبتكار أكثر فعالية في 

 هذه الدول.

 أو الرسالة المطلوب المهمة إجراءات إلى باإلضافة للنظام الرئيسية المكونات يقوم على تعريف الهيكلي: المحور 
لدعم االبتكارات لدى الشركات، وذلك باستخدام أدوات مناسبة،  تحفيزية هياكل إنشاء في األولى الخطوة وتتمثل .تحقيقها

نقل  لتسهيل التحالفات تعزيز وكذلك( المفتوح االبتكار) نسياتالج متعددة الشركات مع المشتركة المشاريع ذلك في بما
يمثل  دول الجنوب في الدولية التكنولوجيا واالبتكارات، وهو ما يسمح به نظام التجارة الدولية، كما أن وجود المنظمات

 وفي الوقت نفسه يجبمباشرة،  غير بطريقة محلي ا الحجم والمتوسطة الصغيرة المشروعات لدعم لالهتمام مثير ا خيار ا
 وكذلك المحلية االبتكارات ويحمي االبتكار بيئة ينظم الذي الفكرية الملكية نظام إنشاء االعتبار في المحور هذا يأخذ أن

 فضال على ثقافة التعلم األجانب، باإلضافة إلى ذلك فإن االستثمار في نظام التعليم يهدف إلى تطوير المستثمرين
ذا نظرنا للموضوع من منظور أكثر ديناميكيةواإلبداع، و  االبتكار فإن االستثمار في نظام التعليم من شأنه تعزيز  ا 

 .مهارات وقدرات االبتكار
 المكونات بين التبادل وتسهيل : وهو يعتبر محورا ديناميكيا، حيث تتمثل رسالته أو مهمته في تعزيزالتنسيق محور 

نشاء المعرفة، نقل دعم مثل للنظام، المختلفة  المكونات إجراءات وتقييم المبتكرة، المشاريع وتمويل تعاونية، مشاريع وا 
في الواقع يمكن تفسير تدني مؤشرات األداء المسجلة في دول الجنوب إلى االفتقار المزمن للتنسيق بين  .المختلفة

والمؤسسات الفاعلة في مجال  مختلف المؤسسات المشاركة في النظام، وبالتالي منع القيمة الفعالة لجهود تلك الجهات
االبتكار، ومن ثم فإن محاولة نقل وتيسير عمل هذه المؤسسات لن يجدي وستظل غير فاعلة نظرا لغياب التنسيق 

 الفعال بين مختلف الفاعلين.

ظل ثقافة جديدة في دول المغرب العربي حيث اعتبرها  يمكن: كمثالولو أخذنا تيسير التعاون في النظام التعليمي 
الجامعي  التبادل برامج تعزيز سواء من خالل المجال هذا في نظام التعليم ثابتا ولم تقوم الحكومات بعمل أي استراتيجيات لالبتكار

 مبادرات من تأتي الموجودة الوحيدة الشركات، حيث أن األمثلة مع التعاونية األبحاث وبرامج الخارج في أو من خالل التدريب
 .وجد بينها أي تنسيقفردية منعزلة وال ي
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 التماسك القانوني، اإلطار) الفاعلين بين والتنسيق التعليم في الحكومة دور تأهيل إعادة : تقترحالحوكمة محور 
 أو سياسة تحدد التي الحوافز آليات تحدد التي التشريعات تصدر التي هي الحكومة أن هي ، والحقيقة(المؤسسي
 تخصص التي هي الحكومة أن االبتكارات، كما نظام في لها الممثلة المؤسسات وتطبقها الوطنية، االبتكار استراتيجية

 سياسة الحكومة وتحدد .االبتكار لتمويل الحوافز آليات خالل من الشركات إلى الوصول وتسهل لالبتكار العام التمويل
 استمرارية يضمن أن شأنه من جل،األ طويلة وطنية استراتيجية من جزءا   يكون االبتكار عندما تدعم التي التعليم

 تعكس التي النامية البلدان في المحاور هذه في النظر اإلجراءات، ويبدأ فعالية لرصد تدابير يضع وأن اإلجراءات
 .االقتصاديات هذه في للنمو المحركة العوامل

توضيح  االبتكار، ويمكن على القدرة تطوير بهدف التعلم على القدرة تعزيز هذه المحاور الثالثة في بين الجمع وسيساهم
 الوطني النظام في أولوياتها تحديد يتم التي المحاور يلخص (، والذي1نموذج أولى، كما هو موضح بشكل رقم ) في المفاهيم هذه

 اليورو مناطق مع والشراكات القائمة الروابط الوضع الخاص لدول المغرب العربي من حيث االعتبار لالبتكار، كما يأخذ بعين
 (.األوروبي واالتحاد العالمية التجارة منظمة) الدولية والمؤسسات
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 يتماشى مع دول المغرب العربي لالبتكار وطني لنظام مفاهيمي نموذج: (1شكل )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.2012المؤلفون، مقتبس من باركي )المصدر: 

 البيئة العالمية لالبتكار

 األجيال ونشر واستخدام التكنولوجيا

 القدرة على التعلم
واالستيعاب   

 نظام الملكية الفكرية
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 االستنتاجات: .4
دول المغرب العربي، مع اقتراح خطوات  في الوطني االبتكار نظام أسباب فشل حول طرح مناقشات البحث هذا حاولي

 واستخدام ونشر تعميم وعلى الفاعلة الجهات من العديد بين النموذج المقترح على التفاعل ويعتمد وخطة عمل تشغيلية وتطبيقية،
 التحتية البنية دور تحديد ذلك في بما االبتكار، لتعزيز الفاعلة الجهات هؤالء بين خلق تفاعل حقيقي وفهم المعرفة بهدف 

ور أساسية وهي: الهيكلة والتنسيق والحوكمة، باإلضافة إلى ذلك تم امح العامة، ويضم هذا النموذج ثالثة واإلجراءات التكنولوجية
 العبا   يجعلها السياسات خالل من الدولة التركيز على السياسات العامة وتالفي اإلخفاقات السابقة، ومن هذا المنطلق فإن تدخل

 مالئم مناخ لخلق ضروري ا التدخل كما ال يزال هذادول المغرب العربي،  في والذي تحت اإلنشاء الوطني االبتكار نظام في رئيسيا  
 وحوافز هياكل االبتكار. الوطني االبتكار نظام لتطوير

نشاء اإلجراءات تنظيم باألحرى بل القائم، النظام اختراع بإعادة األمر يتعلق ال  من حوافز االبتكار وآليات الهياكل وا 
 جهود كما يجب على هذه الدول توجيه .الطويل المدى على وطنية استراتيجية إطار والدعم، وذلك في المتابعة ضمان خالل
أقل صرامة، وذلك  فكرية ملكية حقوق وضع يمكن التكنولوجي، كما التعلم تعزيز وبالتالي تحسين المنتجات نحو والتطوير البحث

 المباشرة األجنبية االستثمارات وقد تم تحديد .أكبر بسهولة المستوردة األجنبية السلع وتعديل تبني على المحلية الشركات لمساعدة
الدول، كما يمكن  بين الصناعية والتكنولوجيا المعرفة لنقل االستراتيجية هذه في رئيسية كآليات الجنسيات متعددة والشركات

 المناسبة استخدامات أفضل. والحوافز التحتية استخدام البنية

النموذج المفاهيمي المقترح لهذه الدراسة إعطاء األولوية لتحديد معايير ينبغي على دول المغرب العربي عند وضع 
التدخل في سياسات االبتكار والتي تفضل المشاريع المستدامة، كما يمكن ربط السياسة القطاعية بسياسة التنمية الصناعية، 

بتعاد عن مسارات التنمية الغامضة الناتجة ويجب على دول المغرب العربي األخذ بعين االعتبار تعزيز التعاون فيما بينهم واال
  عن األزمات.

 دول المغرب العربي كما يلي: في الوضع لتحسين اقتراحات تقديم يمكننا البحث، لهذا تحليلنا إلى استنادا  
 .الوطني المستوى على الحاليين المصلحة أصحاب بين التنسيق زيادة إلى حاجة هناك (1

 .االبتكار من مناخ تعزيز هذه الدول على يساعد مؤسسي إطار وضع يجب (2

 .دول المغرب العربي لشركات خاصة االبتكار، تعلم لتعزيز آلية إنشاء (3
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