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متهيد

وتصنيِف  دولة  أّي  تَطّور  يف  محورّي  تأثرٌي  للمعرفة 
مستوى التنمية االقتصادية فيها، بني متقّدٍم أو ناشٍئ 
هو  تطويرُها  أو  توطيُنها  أو  املعرفة  فإنتاُج  ناٍم.  أو 
ُد األسايس يف تطوير عَجلة أّي اقتصاٍد ووضِعه  املحدِّ
البوابُة  هي  واملعرفُة  العاملية.  التنمية  خريطة  عىل 
الرئيسية للتنمية البرشية واملاّدية لالقتصادات حول 
العامل، كام تقوم بَدوٍر محَوريٍّ يف دعم قدرة الدول 
يات  التحدِّ ومواجهِة  ات  التغريُّ مع  التكيّف  عىل 
الخرباء  من  العديد  ويُصّنف  ة.  واملستِجدَّ الصاعدِة 
االقتصاديني اليوم املعرفَة كعنرٍص خامس يُضاف إىل 
عنارص اإلنتاج األربعة: العمِل، واألرض، ورأِس املال، 

والتنظيم. 

وتَعكس املعرفُة إىل حدٍّ كبري قدرَة الدول عىل استغالل 
املوراد االقتصادية بُندرتها، لتلبية االحتياجاِت البرشية 
باتّساعها وعدِم محدوديّتها. فاملعرفُة حصيلُة تفاُعٍل 
وليست  والتجارب،  الظروف  من  د  محدَّ سياٍق  يف 
تَخّص  بل  بذاتها،  جهٍة  أو  دولٍة  أو  أّمٍة  عىل  حْكرًا 
الراهن  الوقت  املعرفُة يف  وتُعترب  الشعوب1.  جميَع 
اإلنتاج  عجلة  تحريك  يف  الرئيسة  العوامل  أحَد 
وزيادِة النمو االقتصادي؛ حيث تُوظَّف التكنولوجيا 
والفعالية  الكفاءة  وزيادِة  املنتَج  جودة  تحسني  يف 
القطاعاِت  جميع  ويف  اإلنتاج،  مراحل  جميع  عرَب 
واألنشطة. وقد أحَدث هذا التحّوُل الجذري انعكاًسا 
يف  زيادٍة  بتحقيق  ارتبط  االقتصادات،  عىل  إيجابيًّا 
وابتكاِر  فرص عمل،  وتوفريِ  اإلجاميل،  املحيلِّ  الناتج 
ًرا وانفتاَحا، وفتِح آفاٍق جديدة لألعامل  نُُهٍج أكرثَ تطوُّ
زيادِة  بهدف  واملالية  البرشيِة  واملوارِد  التجارية 

اإلنتاجية.

االقتصاد، وبات  الهائل عىل  الرقميُّ  التطوُر  اِنعكس 
محوًرا أساسيًّا يف عمليات قطاِع األعامل وعالقاتِه مع 
والعاملّي؛  املحيلِّ  الصعيَدين  األُخرى عىل  القطاعات 
حجم  وتضاُعِف  األموال  رؤوس  زيادة  يف  ساهم  ما 
مفهوم  يف  األكرب  التحوَل  أّن  دياب،  ويرى  األرباح. 
العرشين  القرن  من  األخري  الربعِ  بدأ خالل  املعرفة 
بثورٍة فائقِة التطّور يف العلوم والتكنولوجيا، وما نتَج 

"حيث  واالتصاالت؛  املعلوماتية  يف  ثورٍة  من  عنها 
املوارد  من  أساسياً  مورداً  واملعرفة  املعلوماُت  باتت 
االقتصادية، ال بل املورد االسرتاتيجي الجديد يف الحياة 
االقتصادية املكمل للموارد الطبيعية ونشوء ما اتفق 
عىل تسميته اقتصاد املعرفة أو االقتصاد املبنى عىل 
املعرفة"2. وهكذا، بعَد أن كانت األرض والعمل مورَدا 
وبعَد  الصناعي،  قبَل  ما  العرص  يف  الرئيسيّني  الرثوة 
مكانَهام  )العمل(  والطاقة  املال  رأِس  تَحوُّل  حلول 
واملعرفُة  العلوُم  أصبحت  للرثوة،  الرئييّس  كاملولِّد 
العنرَص الرئييّس لإلنتاج يف العرص الراهن الذي صار 
إنتاُج  صار  حيث  الصناعي؛  بعَد  ما  بالعرص  يُعرف 
استخداُمها(  )أي  واستهالكُها  واستثامرُها  املعرفة 
الرئييّس  تَشاُركها( املصدَر  أو  تَقاسُمها  وتداولُها )أي 
للنمّو. وأدى التطوُر العلميُّ والتكنولوجي إىل التحول 
من العمل الجسدي إىل العمل القائِم عىل املعرفة، 
وغدت املعرفُة نوًعا جديًدا من رأس املال، يقوم عىل 

األفكار والخربات واملامرسات األفضل3.

يَكتسب رأُس املاِل املعريفُّ أهميًة متزايدة يف االقتصاد 
من  املاّدي.  املال  رأس  بأهمية  مقارنًة  الجديد، 
عاّم  اتّجاٌه  املعرفة هو  اقتصاَد  إّن  القوُل  هنا، مُيكن 
لالقتصاد؛ مبنيٌّ عىل االستخدام الواسعِ للمعلوماتية 
واإلنرتنت يف مختلف األنشطة االقتصادية، مستخدًما 
والخدمات.  لَع  السِّ تباُدل  يف  التكنولوجّي  التطوَر 
فقيمُة املعرفة كمورٍد اقتصاديٍّ جديد تَكمن يف نْقلها 
وإدخالها يف حيّز التشغيل ونُظُِم اإلنتاج؛ يف حني أّن 
عقول  يف  حبيسًة  تبقى  عندما  صفرًا  تُصبح  قيمتَها 
لزيادة  ونقلِها  استيعابها  العمل عىل  أصحابها، دون 

تنافُسية رأِس املال البرشي. 

تذكريٌ باألُُسس املفاهيميِة واملنهجية 

األُوىل  النسخة  يف  االقتصاد  مؤرشِّ  مدَخالُت  بٌِنيَت 
من  نظرّي  أساٍس  عىل  العريب  املعرفة  مؤرشِّ  من 
توزَّعت  التي  الرئيسية  املحاوُر  أّولُهام  مستوينَْي، 
واملوارُد  التنظيمي  األداُء  هي:  محاوَر  ثالثة  عىل 
البرشية؛ والتنافُسيُة والتطويُر اإلبداعي؛ وتكنولوجيا 
وضمَّ  باالقتصاد.  املرتبطُة  واالتصاالِت  املعلومات 
مبنّيٌ  هو  كام  فرعية،  محاوٍر  مثانية  الثاين  املستوى 
املستوينَي  هذين  أّن  إىل  هنا  ونشري   .17 الشكل  يف 
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يتفاعالِن ويتقاطعان يف ما بينهام، كام أنهام يتفاعالن 
الرئيسيِة  املحاور  من  العديد  مع  أيضاً  ويتقاطعان 
مؤرشِّ  ضمن  األخرى  الخمسة  ات  للمؤرشِّ والفرعية 

املعرفة العريب. 

أت اختياُر املحاور وأوزانِها النسبية يف املؤرشِّ )نسخة 
2015( بعد مراجعٍة مستفيضة لألدبيات االقتصاديِة 
العْصف  جلساِت  ضوء  ويف  والتنموية،  واملعرفية 
الفكرّي والجلساِت النقاشيِة املتخصصة التي نظّمها 
الفريُق املركزي ملؤرشِّ املعرفة العريّب، وجَمعت نخبًة 

صني واملعنيني4.  من الخرباء واملتخصِّ

وألّن املحوَر الرئييسَّ األول )األداَء التنظيمي واملوارَد 
البرشية( يُشّكل عصَب خصوصيِة قطاع االقتصاد يف 
النصيَب  املحوُر  هذا  أُْعِطَي  املعرفة،  مؤرشِّ  تكوين 
ص له وزُن 50 يف  األكرَب من الوزن النسبي. فَقد ُخصِّ
املئة من الوزن النسبي للمكوِّنات الكلّية، وجاء بعَده 
املحوُر الرئييس التنافُسية والتطوِر اإلبداعي بوزن 30 
املعلومات  تكنولوجيا  الرئييس  املحوُر  ثمَّ  املئة؛  يف 
املئة.  يف   20 بوزن  باالقتصاد  املرتبطِة  واالتصاالت 
للمحاور  النسبية  األوزان  تفاُوت  من  الرغم  وعىل 
للمحاور  كانت  االقتصاد،  مؤرشِّ  ضمن  الرئيسية 
متساوية؛  نسبيٍة  أوزاٍن  محوٍر  كّل  ضمَن  الفرعية 
حيث ارتأى الفريُق املركزي عدَم جدوى منح املحاور 
الفرعية أوزانًا نسبيًة متفاوتة، منًعا لتغليب اآلراء أو 
األحكاِم الشخصية بشأن هذه املحاور الفرعية – وقد 
 ، أبدى الخرباُء، الذين استُشريوا بخصوص بْنية املؤرشِّ

تأييَدهم لهذا التوّجه.

يَعكس املحوُر الرئييسُّ األول )األداُء التنظيمي واملوارُد 
 ،17 الشكل  يف  الظاهرِة  الفرعية  مبحاوره  البرشية(، 
املِحوراِن  يُركّز  حني  يف  االقتصاد؛  قطاع  خصوصيَة 
القطاعات  مع  االقتصاد  قطاع  تداُخَل  عىل  اآلخران 
)املوارُد  الفرعي  املحوُر  ويعكس  األُخرى.  الخمسة 
االقتصاد  قطاع  بني  العالقة  منه  جزء  يف  البرشية(، 

والتعليم العايل. 

والتطوير  )التنافُسية  الثاين  الرئييسُّ  املحوُر  يُركّز 
اإلبداعي( عىل العمليات واإلجراءاِت املرتبطِة بتطوير 
وهذه  وتنفيِذها.  دولة  كل  يف  واألعامل  املشاريع 
أسايّس  نحٍو  عىل  املرتبطُة  واإلجراءات،  العملياُت 
باملعرفة، هي املحرُّك واملحّفُز األسايس يف تطوير البْنية 
الهيكلية لالقتصادات وتعزيِز التنافسية. فعىل سبيل 
املثال، إن تبسيَط إجراءات الدخول إىل دولة معيٍَّنة 
واالستثامِر فيها، يزيد من إتاحة املعارف الجديدة يف 
الدولة، ويُعّزز من قدرة الدولة عىل اجتذاب أفضِل 
وبخاصِة  العاملية،  والكفاءات  والخرباِت  املعارف 
هذه  تُساعد  كذلك  اإلنتاجي.  والتطوِر  اإلنتاج  يف 
اُت )عدد اإلجراءاُت والفرتُة املطلوبة لتأسيس  املتغريِّ
رشكٍة أو إنفاِذ عقد؛ وحجُم االستثامر األجنبي املبارش؛ 
وغريُها( عىل فهم مدى قابلية الدولة عىل استقطاب 
الخارجي؛ ما  التبادل واالستثامر  قنواِت  املعارف عرب 
املنافسة، ومدى  املعرفة والقدرَة عىل  تراكميَّة  يُعّزز 
تطويعِ هذه املعرفة لالستخدام املحيّل يف هذه الدول.

املعلومات  )تكنولوجيا  الثالث  الرئييسِّ  املحور  يف 
قطاع  دوُر  يظهر  باالقتصاد(،  املرتبطِة  واالتصاالت 

الشكل 17: 
 النموذج السابق ملؤرشِّ االقتصاد

التبادل التكنولوجي املعريف يف االقتصاد

البيئة التميكينية يف االقتصاد 

مؤرش االقتصاد

األداء التنظيمي واملوارد البرشية

االنفتاح عىل العا� الخارجي

التنظيم املؤسيس لالقتصاد

التمك� املؤسيس لالقتصاد

املوارد البرشية

التنافسية والتطور اإلبداعي للهيكل االقتصادي

تنافسية هيكل االقتصاد

تطور هيكل االقتصاد

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املرتبطة باالقتصاد
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تكنولوجيا املعلوماِت واالتصاالت يف ربط أّي اقتصاٍد 
الفرعية  املحاوُر  وأتت  العامل.  حول  املعرفة  بقنوات 
بني  النوعّي  التداخَل  بوضوٍح  لتَعكس  املؤرشِّ  لهذا 
قطاَعي االقتصاد وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ 
وكالهام من القطاعات الستِة ملؤرشِّ املعرفة العريب. 

غنيٌّ عن القول أّن هذه املحاوَر تُراعي يف محاورها 
يف  املحيل  السياق  خصوصيَة  اتِها  ومتغريِّ الفرعية 
املحاور  ات  متغريِّ يف  خصوًصا  ِحَدة؛  عىل  دولة  كّل 
ِر  وتطوُّ البرشية،  واملوراِد  التمكينية،  البيئِة  الفرعية: 
املعريف،  التكنولوجيِّ  والتبادِل  االقتصادي،  الهيكل 
 ُ مؤرشِّ يُراعي  هكذا،  يس.  املؤسَّ والتمكنِي  والتنظيِم 
االقتصاِد الخصوصيَة يف توصيف االقتصادات املحلية 
وتحديِد مالمح البْنية االقتصادية يف كّل دولة، بالبناء 
عىل خصوصية البْنيِة التحتيِة والَفوقية لالقتصادات؛ 
أو  املؤّسسايت  البناء  مفهوم  ضمَن  ذلك  كان  سواٌء 
ضمَن معطيات القواننِي واألنظمة والبيئة الترشيعية 
ومستويات التواصل مع العامل الخارجي، أو التنافُسيِة 

املحلية. 

التعديالُت عىل الصيغة السابقة للمؤرشِّ 

عاّم،  بشكٍل  املعرفة  مؤرشِّ  تطوير  عمليُة  استندت 
ثالثة  إىل  خاّص،  بشكٍل  املؤرشِّ  يف  االقتصاد  وقطاِع 
يف  به  البدُء  جرى  ما  استكامُل  أّولُها  منطلقاٍت، 
التي  واملالحظات  اآلراء  ودراسُة  السابق  املؤرشِّ 
باإلضافة  ؛  املؤرشِّ لتطوير  السياق  هذا  يف  وردت 
يف  املؤرشِّ  إعداد  عملية  من  املستفادِة  الدروس  إىل 

وتعديُل  املدَخالت  تطويُر  الثاين،  السابقة5.  النسخة 
اٍت جديدة؛ يف ضوء البحِث  ات وإضافة متغريِّ املتغريِّ
األُخرى  واألدبياِت  االقتصاديِة  لألدبيات  واملراجعة 
جاء  ما  عىل  البناُء  الثالث،  املنطلَُق  العالقة.  ذاِت 
التي  الدراسِة املَسحيِة املتخّصصة  من مالحظاٍت يف 
، مبا يف ذلك مدَخالُت أّي تغذيٍة  أُجريت عىل املؤرشِّ
راجعة من جمهور املطَّلعني عليه6. وقد عقد الفريُق 
عّدة  مدى  عىل  مطّولًة  اجتامعاٍت  للمؤرشِّ  املركزي 
أياٍم لتطوير مفهوم املؤرشِّ وَمحاورِه، وزيادِة الرتابط 
األُخرى؛  الخمسة  والقطاعاِت  االقتصاد  قطاع  بني 
املتمثّلِة بالتعليم ما قبَل الجامعي، والتعليِم التِّْقني 
والتدريب املِْهني، والتعليِم العايل، والبحِث والتطوير 

واالبتكار، وتكنولوجيا املعلوماِت واالتصاالت. 

اِت  املتغريِّ  18 الشكل  يُوضح  م،  تقدَّ ما  إطار  يف 
املُدَخلَة عىل محاور قطاع االقتصاد يف نسخته الحالية 
النهائيَة  البْنيَة   19 الشكُل  يُبنّي  حني  يف  )2016(؛ 

الجديدة للمؤرشِّ يف نسخة 2016.  

التنظيمي  )األداَء  الرئييس  املحوَر  أّن  هنا  يتّضح 
التطوير  من  األكرب  النصيَب  نال  البرشية(  واملوارَد 
الكيّل ملؤرشِّ العام 2016. وهو أمٌر استدعته أهميُة 
االقتصاد؛  لقطاع  الرئييسِّ  املحور  هذا  عىل  الرتكيز 
لتفاُعل  األساسيَة  املعطياِت  املحوَر يعكس  ألّن هذا 
االقتصاد املعنّي، مع توليد املعرفة واستقطاِبها وبنائها 
وتكويِنها ونقلِها.  وقد أُضيَفت إىل املحاور الفرعية 
التكنولوجيا  صادراُت  التالية:  ات  املتغريِّ املحور  لهذا 
لَع املصنوعة  املتقّدمِة كنسبٍة مئوية من صادرات السِّ

الشكل 18: 
اُت املضافة إىل مؤرش االقتصاد للعام 2016 املتغ�ِّ

مؤرش االقتصاد

األداء التنظيمي واملوارد البرشية

االنفتاح
االقتصادي

صادرات التكنولوجيا املتقّدمة 
(% من صادرات السلع املصنوعة)

التنظيم
املؤسيس

مؤرش مدركات الفساد

التمك£
املؤسيس

املؤرش العاملي لحرية الصحافة

الودائع املرصفية 
(% من إج¬يل الناتج املحيل)

املوارد البرشية

التنافسية والتطوير اإلبداعي

تنافسية الهيكل
االقتصادي

تطور الهيكل
االقتصادي

تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت املرتبطة باالقتصاد

البيئة التميكينية

مؤرش الخدمات اإللكرتونية
للحكومة

التبادل
التكنولوجي املعريف

عدد املقاالت العلمية املنشورة
يف مجاالت العلوم والهندسة

معدل االلتحاق اإلج¬يل  
بالتعليم العايل، كال الجنس£ (%)

نسب خريجي تخصصات
العلوم والهندسة، كال الجنس£ (%)
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 ُ )ضمَن املحور الفرعّي االنفتاِح االقتصادي(، ومؤرشِّ
التنظيِم  الفرعّي  املحور  )ضمَن  الفساد  مدَركات 
الصحافة  لحرية  العاملي  املؤرشِّ  ومتِغرّيا  املؤسيس(، 
والودائع املرصفية كنسبٍة من الناتج املحيلِّ اإلجاميل 
ومعدُل  املؤسيس(،  التمكنِي  الفرعي  املحور  )ضمَن 
الجنسني،  لكال  العايل  بالتعليم  اإلجاميل  االلتحاق 
لكال  والهندسة  العلوم  صات  تخصُّ يجي  خرِّ ونَِسُب 

الجنسني )ضمن املحور الفرعّي املوارِد البرشية(. 

من  مئوية  كنسبٍة  املتقدمة  التكنولوجيا  صادراُت 
بشكٍل  الصادراُت  مُتثِّل  املصنوعة:  لَع  السِّ صادرات 
ات تَباُدل املعرفة وتوطيِنها بني  عاّم أحَد أهّم مؤرشِّ
التي  العنارَص  ناٍت تجعل  الدول، ملا تَحويه من مكوِّ
تُضيفها كلُّ دولة - أْي القيمَة املضافَة التباُدلية، إذا 
جاهزٍة  منتَجاٍت  تكوين  إىل  مدخاًل   - التعبري  صحَّ 
ناتها تراكُميَة املعرفة لدى  للتصدير؛ تَعكس ضمَن مكوِّ
كّل دولٍة. وتَُعّد الصادراُت ذاُت املكوِّن التكنولوجيِّ 
العايل من األمثلة الواضحة يف مجال تباُدل املعارف 
عن  واضح  بشكٍل  وتُعربِّ  الدول،  بني  امللموسة  غريِ 
تباُدٍل معريف بانتقال الصادرات بني الدول املختلفة. 
بالتايل، مُتثِّل زيادُة نسبة الصادرات ذاِت التكنولوجيا 
عاماًل  الصناعية  لَع  السِّ صادارت  إجاميل  من  العالية 

إيجابيًّا يف تبادل املعرفة. 

منظمُة  عن  سنويًّا  يَصدر  الفساد:  مدَركات   ُ مؤشِّ
الرصينِة  ات  املؤرشِّ من  وهو  ولية،  الدَّ افيِة  الشفَّ
واملهّمة يف تقييم حسِن استغالل املوارد االقتصادية، 
الدخل  توزيع  وعدالِة  األجنبي،  االستثامُر  وبخاصٍة 
االستثامُر   - الثالثة  املعطَياُت  العامل. وهذه  دوِل  يف 
االقتصادية،  املوارد  استغالل  افيُة  وشفَّ الخارجي، 
وعدالُة توزيع الدخل – من املقوِّمات األساسية يف 
يُسّهل  األجنبي  االستثامر  فتدفُّق  املعرفة.  اقتصاد 
انتقاَل املعرفة من مكاٍن إىل آخر، وحسُن استغالل 
والتنظيميِة  القانونية  األُطُر  جودَة  يَعكس  املوارد 
دة  محدَّ فئاٍت  احتكاِر  منع  يف  خصوًصا  وفعاليتَها؛ 
لهذه املوارد، مبا يف ذلك املوارُد االقتصاديُة املعرفية، 
توسيَع  الدخل  توزيع  عدالُة  وتعني  وتوطيًنا.  نقاًل 
رشيحة الفئات التي مُيكنها الحصوُل عىل املعلومات، 
افيٍة  وشفَّ بعدالٍة  قدراتِها  وتطويُر  املعرفة،  وامتالُك 

ونزاهة. 

ُ العاملي لحرية الصحافة: لعّل إضافَة هذا املتغرّي  املؤشِّ
إثارًة للتساؤالت لدى بعض املتخّصصني،  هي األكرثُ 
الصحافة هو يف  َ حرية  أّن مؤرشِّ األمر  لكّن حقيقَة 
حّد ذاته ضمَن معطيات البْنية الفوقية لنقل املعرفة 
إىل االقتصادات دون حدوٍد رقابية قد تؤدي أحيانًا 
إىل منع وصول املعلومِة املعرفية إىل أفراد املجتمع 
دة دون غريها. وحريُة  كافًّة، أو وصولِها إىل فئٍة محدَّ
الصحافة هي أيًضا إحدى البوابات املهّمة ملكافحة 
ع يف الكثري من الحاالت عىل جذب  الفساد، كام تُشجِّ
استثامراٍت خارجية؛ كْونُها تَدعم أُطَُر ترشيد الحكم 
تخىش  ال  التي  والنزاهة  افية،  الشفَّ مستوى  ورفعِ 

النقَد. 

املحيل  الناتج  إجاميل  إىل  املرصفية  الودائع  نسبُة 
قدرَة  كبرية  بدرجٍة   ُ املتغريِّ هذا  يَعكس  االجاميل: 
القطاع املرصيف عىل التطّور والنمّو، من خالل قدرته 
هذا  تطوَر  وألّن  وتوظيِفها.  الودائع  استقطاب  عىل 
االقتصادية  املسرية  تطّور  من  مهمٌّ  جزٌء  القطاع 
النسبيَّ  املستوى  أيًضا   ُ املتغريِّ هذا  يَعكس  للدولة، 
التطّور  مقارنة  من  ومُيّكن  االقتصادّي،  للتطّور 

االقتصادّي عاًما بعد عام. 

لكال  العايل  بالتعليم  اإلجاميل  االلتحاق  معدالُت 
السياق  يف  املعّدالت  هذه  أهميُة  تتمثّل  الجنسني: 
االقتصادي بأنها تَعكس مستوى تراكُم املعرفة واألثِر 
اإليجايب للتعليم العايل يف العملية اإلنتاجية لالقتصاد، 
ما  خالل  من  البرشي؛  العنرص  تطوير  يف  وبخاصٍة 
يُقّدمه التعليُم العايل من قدراٍت ومهاراٍت ومعارَف 
ومهاراِت  التِّْقنية،  واملهاراِت  اللغة،  مهاراِت  مثِل 

البحث والتحليل، والتفكريِ النقدي، وغريِها.  

والهندسة  العلوم  تخصصات  يف  التخرج  معّدُل 
بخصوص  أعالُه  ورد  ما  إىل  باإلضافة  الجنسني:  لكال 
اإلنتاجية  وزيادِة  العايل  بالتعليم  االلتحاق  معّدالت 
التخّصصات  هذه  خّريجي  بأّن  يُفرتَض  االقتصادية، 
هم من أكرث األفراد اكتسابًا للمهارات، التي يتطلّبها 

تطويُر املعرفة وإنتاُجها وتوطيُنها ونْقلُها. 

والتطويِر  )التنافُسيِة  الثاين  الرئييسِّ  املحور  يف 
اٍت إىل املحور الفرعّي   اإلبداعي(، مل تَُضف أيُّ متغريِّ
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ٌ واحد  تنافٌسية الهيكِل االقتصادي؛ لكْن أُضيف متغريِّ
الهيكِل االقتصادي،  إىل املحور الفرعيِّ اآلخر  تَطوُّر 
يف  املنشورة  العلمية  املقاالت  عدد  متغرّيُ  وهو 

مجاالت العلوم والهندسة.

املتعلّقِة  املتغرّيات  من  العديد  إضافة  إمكانية  مع 
داِت  محدِّ أّن  إاّل  وتنافُسيِتها،  البرشية  باملوارد 
املتغرّيات؛  تلك  التوسع يف  دوَن  تَحول  قد  البيانات 
ما يُعلِّل إمكانيَة الرتكيز عىل معرفة قدرة املَمكِّنات 
مؤرشِّ  فريق  وارتأى  واإلبداع.  للتنافُسية  األساسية 
خالل  من  األمر  هذا  عن  التعبري  العريب  املعرفة 
والتطوير  البحث  عن  املتاحة  الكمية  املؤرشات 
والنرش العلمي، وأثر ذلك يف زيادة القدرات املعرفية 
املعرفة؛  مجال  يف  الدول  اقتصادات  وتقّدم  للدول، 

استحداثًا وتَوطيًنا ونْقاًل.

العلوم  مجالت  يف  املنشورة  العلمية  املقاالت  عدُد 
يف  وبخاصٍة  العلمي،  النرُش  ِبعكس  والهندسة: 
املجاالت التْقنية، حقيقَة قدرات البحِث والتطوير يف 
أّي اقتصاد؛ كام يَعكس القدرَة التنافُسيَة الداخلية، أو 
زاِت املحليَة لتطوير القدرات  ما ميكن تسميتُه املحفِّ

زاٌت  محفِّ أيًضا  وهذه  للدولة.  واإلبداعية  التنافُسية 
أساسية يف مجاالت إنتاج املعرفة، وتوطيِنها، وتباُدلِها 

مع الدول األُخرى. 

املعلومات  تكنولوجيا  الثالث،  الرئييسِّ  املحور  يف 
أيُّ  هناك  تكن  مل  باالقتصاد،  املرتبطِة  واالتصاالت 
التبادل  الفرعّي  املحور  ات  متغريِّ عىل  تعديالٍت 
التكنولوجيِّ املعريف؛ يف حني أُضيف متغرّيٌ واحد عىل 
مدَخالت املحور الفرعيِّ البيئة التمكينية، وهو متغرّيُ 

مؤرشِّ الخدمات اإللكرتونية للحكومة. 

 ٌ مؤرشِّ هو  للحكومة:  اإللكرتونية  الخدمات   ُ مؤشِّ
يُوضح القدرَة اإليجابية للدولة عىل املستوى الرسمي 
وتحفيِز  واملعلوماتية،  الرَّقميِة  التْقنياِت  توظيف  يف 
الخدمات  توفري  عرَب  االقتصاد  وتطويِر  املعرفة  نْقل 
يَزيد  ما  مناسبة؛  وبتكلفٍة  رقمية  بصيغٍة  العامة 
الوقت  توفريِ  عرب  واإلنتاجية  والفعاليَة  الكفاءَة 

والجهد واملوارد، ويجتذب مزيًدا من االستثامرات. 

ملؤرشِّ  املعتمدة  النهائيَة  الصيغَة   19 الشكل  يُبنّي 
االقتصاد 2016.

الشكل 19: 
النموذج املعدل ملؤرش االقتصاد

مؤرش االقتصاد

نجاح الحكومة يف نرش 
تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت

األداء التنظيمي 
واملوارد البرشية

االنفتاح االقتصادي 

التجارة (% من إج�يل 
الناتج املحيل)

إج�يل تكوين رأس 
املال الثابت (% من 
إج�يل الناتج املحيل)

العوائق غ¡ الجمركية 

صادرات التكنولوجيا
املتقّدمة (% من 

صادرات السلع املصنوعة)

التنظيم املؤسيس

سالمة النظام املرصيف

جودة اإلطار التنظيمي

سيادة القانون

مؤرش مدركات الفساد

االستقرار السياّيس 
وغياب العنف/ اإلرهاب

التمك� املؤسيس

فاعلية الحكومة

القوان� املتعلقة 
بتكنولوجيا املعلومات

واالتصاالت

املؤرش العاملي 
لحرية الصحافة

االئت�ن املحيل املقدم إىل 
القطاع الخاص (% من 
إج�يل الناتج املحيل)

الودائع املرصفية 
(% من إج�يل 
الناتج املحيل)

املوارد البرشية

عدد العامل� يف قطاع 
البحث والتطوير (مجموع)

نسب خريجي تخصصات 
العلوم والهندسة، 
كال الجنس� (%)

مستوى تدريب العامل�

نصيب الفرد من إج�يل 
الناتج املحيل (باألسعار 

(µالجارية للدوالر األمري

معدل االلتحاق اإلج�يل 
بالتعليم العايل، 
كال الجنس� (%)

نسبة استخدام 
اإلنرتنت ب� األفراد

التنافسية 
والتطوير اإلبداعي

تنافسية الهيكل االقتصادي

اإلجراءات املطلوبة 
لتأسيس رشكة (بالعدد)

الفرتة التي يستغرقها 
تأسيس رشكة (باأليام) 

اإلجراءات املطلوبة 
إلنفاذ العقود (بالعدد)

الفرتة التي يستغرقها 
إنفاذ العقود (باأليام)

االستث�ر األجنبي املبارش، 
صايف التدفقات الوافدة 

(ميزان املدفوعات، 
 - µباملليون دوالر أمري

باألسعار الجارية 
(µللدوالر األمري

إج�يل معدل الرضائب 
(% من الربح التجاري)

تطور الهيكل االقتصادي

اإلنفاق اإلج�يل عىل 
البحث والتطوير 
(% من إج�يل 
الناتج املحيل)

تصنيع، القيمة املضافة 
(% من إج�يل الناتج

املحيل)

مؤرش الحكومة 
اإللكرتونية

توّفر رأس املايل
االستث�ري

كثافة املنافسة املحلية

عدد املقاالت العلمية 
املنشورة يف مجاالت 

العلوم والهندسة

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 املرتبطة باالقتصاد

التبادل التكنولوجي املعريف

صادرات التكنولوجيا 
املتقدمة (باألسعار 

(µالجارية للدوالر األمري

واردات سلع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 

(% من إج�يل واردات السلع) 

االستث�ر يف االتصاالت 
Ìشاركة القطاع الخاص 
 µباملليون دوالر أمري)

باألسعار الجارية 
(µللدوالر األمري

البيئة التمكينية

اشرتاكات الهاتف 
النّقال (لكل 100 مقيم)

سعر الدقيقة الواحدة 
لالتصال املحيل عىل شبكة
الهاتف النّقال لالشرتاكات
املدفوعة مسبقاً (خارج
أوقات الذروة، عىل 

µالشبكة)، بالدوالر األمري
تأثÕ تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف إتاحة 
الخدمات األساسية

استخدامات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 

والكفاءة الحكومية

مؤرش الخدمات 
اإللكرتونية للحكومة
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النتائج 

عموًما  العريب  املؤرشِّ  نتائج  تحليل  عمليُة  تستند 
تُقاس  ال  ات  املؤرشِّ قيمَة  أّن  يَعترب  أسايس  مبدأٍ  إىل 
بني  تَفاُضيل  ترتيٍب  من  النتائُج  إليه  تُفيض  مبا 
تشخيٍص  من  النتائُج  تلك  تُتيحه  مبا  وإمّنا  الدول، 
الرئيسِة  ناتها  املعنية مبختلف مكوِّ القطاعات  لوضع 
عف  والضَّ القوة  َمواطن  عىل  والتعرُِّف  والفرعية 
واملهتّمنَي  والباحثنَي  القرار  صّناَع  يساعد  مبا  فيها؛ 
للواقع،  موضوعيًة  وأكرثَ  أعمَق  فهٍم  عىل  والخرباء 
من  فعاليًة.  أكرثَ  تطويرية  سياساٍت  رسم  وعىل 
أفرزتها  التي  النتائج،  إىل  النظُر  يُحتِّم  املنطلق،  هذا 
االقتصاد،  قطاع  مبؤرشِّ  املتعلّقُة  اإلحصائية  املعالجُة 
تسليَط الضوء عىل املؤرشِّ العاّم أّواًل؛ ثّم عىل املحاور 
واملوارُد  التنظيمي  األداُء  وهي:  تُكوِّنه،  التي  الثالثة 
البرشية، التنافُسية والتطويِر اإلبداعي، و تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت املرتبطِة باالقتصاد. 

إجاماًل، تراوحت درجاُت مؤرشِّ االقتصاِد التابعِ ملؤرشِّ 
املعرفة العريب بني 15.09 و 83.10؛ ما يَكشف عن 
العربية بني دوٍل  مُييّز املنطقَة  الذي  الكبري  التفاُوت 
العاملية ودول  تنمو حثيثًا نحو منافسة االقتصادات 
يف  وهي  ملحوظًا،  اقتصاديًّا  انكامشاً  تَشهد  أُخرى 
أغلبها دول تعيش أزماٍت مختلفَة األسباب ومتفاِوتَة 
العمق. وتَفرض حالُة دولة اإلمارات العربية املتحدة 

القيمة  إىل  نظرًا  باالهتامم،  جديرٍة  كتجربٍة  نفَسها 
الذي  الفارق  وإىل  االقتصاد؛  ملؤرشِّ  ا  جدًّ العاليِة 

يَفصلها عن سائر الدول، مبا فيها دول الصدارة. 

كشفت نتائج املحاور الرئيسية املركِّبة ملؤرشِّ االقتصاد 
أّن يف أغلب الدول العربية التي تحتّل الصدارة تقّدًما 
عىل مستوى محور التنافُسية والتطويِر اإلبداعي؛ يف 
عىل  واضًحا  كان  اإلمارات  دولة  يف  التقّدَم  أّن  حني 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  محور  مستوى 
األداء  محور  مبارشًة  ذلك  ييل  باالقتصاد.  املرتبطة 
تحليَل  بأّن  علاًْم  البرشية،  واملوارد  التنظيمي 
قويٍة  موِجبة  عالقٍة  وجوَد  أثبت  االرتباط  معاِمالت 
0.819؛  بلغت  الرئيسيني  املحَوَرين  هذيْن  بني  ا  جدًّ
التنظيمي  األداء  بني  االرتباط  معاِمالُت  كانت  بينام 
واملوارِد البرشية و تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

املرتبطة باالقتصاد يف حدود 0.547.

عىل صعيٍد آخر، تُظهر القراءُة العامة لنتائج املحاوِر 
تكاد  التي  األساسية  امت  السِّ من  مجموعًة  الفرعية 
مجال  يف  العربية  الدول  بني  مشرتكًة  قواسَم  تكون 
الاّل  التي تُعاين  قطاع االقتصاد. فمع استبعاد الدول 
الدول  معظَم  أّن  ياُلَحظ  اليوم،  السيايسَّ  استقراَر 
العربية حّققت نتائَج تزيد عن 50 درجًة يف كلٍّ من 
املحاور الفرعية التنظيم والتمكنِي املؤّسيس لالقتصاد. 
الفرعيني  املحورين  هذيْن  اشتغال  إىل  ذلك  ويُشري 
ال  التي  العربية  االقتصاداِت  معظم  يف  جيِّد  بشكٍل 

الشكل 20: 
نتائج الدول العربية يف محاور مؤرش االقتصاد
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تواجه مشاكَل سياسيًة أو اجتامعية. وتندرج ضمن 
وسالمة  القانون،  وسيادِة  الترشيعات  كفاءُة  ذلك 
للقطاع  املقدم  املحيل  واالئتامن  املرصيف  النظام 
املعلومات  بتكنولوجيا  املتعلقة  والقواننُي  الخاص، 

واالتصاالت، باإلضافة إىل فاعلية الحكومة. 

تجدر اإلشارُة هنا إىل أّن دوَل الخليج احتلّت الصدارَة 
الرئييس  باملحور  املرتبطِة  الفرعية  املحاور  كّل  يف 
هذا  يف  ويالَحظ  البرشية.  واملوارد  التنظيمي  األداء 
الصدد أّن املحور الفرعَي االنفتاح االقتصادي، التّابَع 
ملحور األداء التنظيمي واملوارد البرشية، جاء ضعيًفا 
دة  محدَّ باستثناءاٍت  العربية؛  االقتصادات  يف معظم 
أّن  إىل  يُشري  ما  ُعامن،  وسلطنة  اإلمارات  دولة  يف 
التجارة  إطار  خارَج  زالت  ما  العربيَة  االقتصاداِت 

ولية بشكٍل كبري.  الدَّ

من ناحيٍة أُخرى، تُظهر النتائُج حاجًة ماّسة إىل الرتكيز 
عىل تطوير قدراِت املوارد البرشية يف املنطقة العربية؛ 
يف  متواضًعا  البرشية  املوارد  الفرعي  املحور  جاء  إذ 
درجاِت  لكّن  العربية.  الدول  من  العظمى  الغالبية 
متوازنًة  جاءت  اإلبداعي  والتطوير  التنافُسية  محور 
بني معظم الدول الخاليِة من االضطرابات السياسية 
عريّب،  اهتامٍم  وجود  إىل  يُشري  ما  االجتامعية،  أو 
ات  واملؤرشِّ االقتصادية  الهياكل  بتطوير  نسبيًّا،  جيٍّد 
التنافُسية للدولة. ويَعكس محور التنافسية والتطوير 
معظم  لدى  كبري  اهتامٍم  وجوَد  أيًضا  اإلبداعُي 

التنافُسية  مواقعها يف مؤرشِّ  بتحسني  العربية  الدول 
ويل؛ وبخاّصٍة يف مجال تسهيل اإلجراءات املرتبطِة  الدَّ
باملشاريع وحِوَسبِة العديِد منها، واالهتامِم باجتذاب 
الرضائب  معدل  وتخفيض  األجنبي  املال  رأس 
معطَيات  وبشأن  التجارية.  األرباح  من  اإلجاملية 
القيمِة  تطّور هيكل االقتصاد - خصوًصا يف مجاالت 
املضافِة املحلية، وتوفر خدمات الحكومة اإللكرتونية، 
البحث  واإلنفاِق عىل  االستثامري،  املال  رأس  وتوفُِّر 
والتطوير - يبدو التبايُُن بني الدول واضًحا؛ ما يُؤكِّد 
االقتصاد،  هيكل  تطوير  يف  أكرَب  جهوٍد  إىل  الحاجَة 

باالعتامد عىل هذه املحاور الفرعية. 

الرئييس  للمحور  الفرعية  املحاور  إىل  النظر  عند 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املرتبطِة باالقتصاد، 
تتجىّل سمٌة رئيسية تتمثّل يف ظهور تفاُوٍت كبري يف 
نتائج الدول العربية؛ مع وجود متيٍُّز لدى عدٍد قليٍل 
منها )خصوًصا اإلماراِت والسعوديَة واملغرب(. وهذا 
تطوير  يف  العربية  الجهوِد  محدودية  إىل  يُشري  ما 
العربية،  لالقتصادات  التكنولوجية  التمكينيِة  البيئة 
ويف تحقيق تطوٍر فعيلٍّ ملموس عىل صعيد التبادل 
دولُة  املجالنَي، شّكلت  كال  املعريف. ويف  التكنولوجيِّ 
املنفرد؛  التميُّز  من  حالًة  املتّحدة  العربية  اإلمارات 
الدول  عن  مبراحَل  تَقفز  نتائَج  خالله  من  حّققت 
الذي  االهتامم  بحجم  ذلك  تفسرُي  ومُيكن  العربية. 
تُوليه دولُة اإلمارات يف مجال عمل التِّْقنيات املتطّورة، 
حثُّ  ذلك  شأن  ومن  واالبتكار.  الذكية،  والحكومِة 
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الشكل 21: 
نتائج الدول العربية يف املحاور الرئيسية ملؤرش االقتصاد
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هات  سائر الدول العربية عىل تبّني مثْل هذه التوجُّ
للوصول إىل مرتبٍة أفضل؛ نظرًا إىل أهمية رأس املال 
التكنولوجيِّ اليوَم يف تقوية االقتصاد، ووضِعه ضمَن 
الخريطة االقتصاديِة العاملية، وربِطه بوسائل التجارِة 
العاملية واالستثامراِت الخارجية ومعطَياتِها، وتكويِن 

رأس املاِل املاديِّ للدول. 

ختاماً

ُ قطاع االقتصاد  تَُعّد املعطَياُت التي كشف عنها مؤرشِّ
يف مؤرشِّ املعرفة 2016 ماّدًة هاّمة مُيكن أن يَستند 
إليها صّناُع القرار لرسم سياساٍت كفيلٍة بتحقيق التقدم 

واالرتباِط  االقتصادية  البيئِة  لتحسني  أفضل؛  بشكٍل 
عىل نحٍو أفضَل مبكوِّنات االقتصاِد املحيّل، ومبتطلّبات 
االقتصاِد العاملّي. وبالرغم من عدم السعي يف تحليل 
النتائج إىل الرتكيز عىل ترتيب الدول بصورٍة أساسية، 
يُشري الواقُع إىل أّن هناك ُدوالً قطعت شوطًا ملموًسا 
يف تطوير اقتصادها؛ اعتامًدا عىل املعرفة الرتاكُمية، 
واالستفادِة من تجارب اآلخرين. وهو أمٌر يدعو باقي 
العربيِة  التجارب  من  االستفادة  إىل  العربية  الدول 
اعتامًدا عىل  االقتصادية،  أوضاِعها  لتحسني  الناجحة 
تجانُس البيئات العربية؛ ما يُوفّر األُطَُر العامَة للعمل 

املشرتك، والتعاوِن بني تلك الدول.   
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