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“Progress has little to do 

with speed but much to do 

with direction”



العراق و البناء الحضاري
شهدت ارض العراق اول بناء حضاري في تاريخ •

.و كان ذاك البناء االول او النهضة االولى. البشرية



هد في العصر العباسي ش•

و العراق النهضة الثانية

اصبح مركز الحضارة 

.االنسانية من جديد

هل ستكون هناك نهضة  •

....لكنثالثة؟  



HUMANKIND MISSION



الكارثة الكبرى
كم بدء البناء متسارعا وغير مدروسا خالل فترة الح•

.الملكي و االنظمة الجمهورية المتعاقبة

توقف و تراجع العراق كليا عن المتابعة العالمية•

.مطلع الثمانينات من القرن الماضي



العلوم و التكنولوجيا
ن الشك في أن العلوم و التكنولوجيا المعاصرة هي م•

الد بعيدا عن العراق و البتالبنى المعقدة التي نشأ

.العربية

ء البناء التكنولوجي يحتاج من الزمن أكثر من بنا•

الهياكل و المؤسسات لكونه يحتاج بناء اإلنسان

المعاصر أوال كما يحتاج التخطيط و األهداف و ليس

همجرد استيراد التكنولوجيا و المصانع كما تحاول

.أالن الكثير من دول المنطقة



فشل تجارب نق ل التكنولوجيا
مجرد تحولت تجارب نقل التكنولوجيا الىلهذا السبب •

هياكل و مؤسسات و استيراد عمالة اجنبية و لم 

تترك تأثيرها االجتماعي و الذي يمثل المهمة 

.االساسية

جيا فشلت الكثير من محاوالت نقل التكنولولألسف •

و تحولت الى مجرد رداء معاصر من رؤيا اجتماعية 

. لستر تخلف حضاري مزمن



المقترح
من هذا المنطلق نقترح مشروع

"نق ل التكنولوجيالالوطنية  هيئةال" 

ي مركزين على استثمار القدرات العلمية العراقية ف

مار الداخل والمهجر والتطور التقني العالمي مع استث

ت في ذات الوقمؤكدين.الموارد الطبيعية العراقية

على تكامل المشروع مع مؤسسات الدولة ذات 

.العالقة و عدم تقاطعه معها



نق ل التكنولوجياالوطنية لهيئة  ال
:تركز الهيئة على اربعة نقاط اساسية•

مة تخطيط التكنولوجيا بما يحقق التسارع الزمني و خد-1

.االقتصاد و المجتمع

ادر التأكيد على مصادر تمويل للتكنولوجيا من غير المص-2

(.الحكوميه واالهلية)المحلية 

ليه التأكيد على عالقة البحث العلمي بالتكنولوجيا المح-3

(.مؤسسة متخصصة لدعم البحوث العلمية)

لعلوم التأكيد على العالقة العضوية مابين التكنولوجيا و ا-4

.  من جهة و المجتمع من جهة اخرى



نق ل التكنولوجيا و التمويل

مالي أن اكبر اعاقة تواجه نقل التكنولوجيا هي التمويل ال

.و التخطيط العلمي

ت هناك يمكن للتخطيط العلمي ان يتوفر محليا فيما اذا كان

.فلسفة شاملة للبناء العلمي

أما مشكلة التمويل المالي فيمكن تجاوزها من خالل 

أعتماد برنامج التبادل أو التكافؤ او 

(Offset Programme)التعويضات



برنامج التعويضات
هذا البرنامج لخلق موازنة تجاريه مشروطة  مثل •

اء عند شرالمدنية تقديم وسائل نقل التكنولوجيا 
لكمثال ذ. أسلحة أو منظومات تسليح من دول أجنبية

رات و م االتحاد السوفيتي لمصر مصانع للسيايقدت
.الجرارات مقابل شراء مصر لألسلحة السوفيتية

ذا على نسبة معينة في هالتعويض و يتم اتفاق •
و لكل دولة مصنعة للسالح برنامجها . البرنامج

.الخاص في التعويض



عظم أما الشركات التي تقدم هذه الفرص التعويضية فهي م•
شركات إنتاج السالح العالمية الكبرى األمريكية و 

ريقيا البريطانية و االوربيه و الكورية الجنوبية و جنوب أف
و من أشهر عروض التعويض تلك التي تقدمها . الخ... 

(.جنوب أفريقا مثال )شركات الطائرات الحربية 

تقوم االن احدى شركات السالح العالمية بإنشاء مركز •
.متطور لنقل التكنولوجيا في البرازيل

ية و مشكلة ماليين الباونات المعلقة مابين المملكة العرب•
.السعودية و انكلترا تعود لهذا البرنامج



العراق و برامج التعويضات
الشك في ان العراق مشاريع تسليح كبيرة و طموحه ومن مصادر•

امج يمكن لهذه المصادر المتقدمة صناعيا و على ضوء برن. مختلفة

ان تقدم للعراق مشاريع تكنولوجيه متطورة فيOffsetالتعويض 

.  التكنولوجيا ألمدنيه و تقدر بمبالغ هائلة جدا

عود أن ماليين الدوالرات المنفقة على عمليات التسليح يمكن ان ت•

ي و نفسها على شكل مؤسسات تكنولوجية كبيرة ذات مردود اجتماع

.حضاري من خالل تخطيط و تحرك مؤسسة مثل الهيئة المقترحة

من خالل هذا البرنامج يمكن للعراق ان يطور قدراته التسليحية•

بالغ وفي ذات الوقت يبني قدرات تكنولوجية مختلفة و بنفس الم

. المخصصة لعملية التسليح



هيئة نق ل التكنولوجيا و
برنامج التعويضات

عملية تحتاج Offsetو لما كانت عملية استثمار برنامج •

ات التخطيط و التفاوض على المستوى الدولي و مع مؤسس

ن تكنولوجية لذا فان مثل هذه اإلمكانية يمكن تحقيقها م

ى خالل الهيئة حيث يمكن للهيئة التفاوض و االتفاق عل

عراق المشاريع المطلوبة و بالنسب التي يمكن ان تحقق لل

راق أعلى مردود يمكن الحصول عليه و بما يساهم  ببناء الع

الجديد و بكلف اقتصادية اقل كثيرا مما يمكن ان تكلف

.الخزينة العراقية

إضافة الى المساهمة في خلق كوادر متخصصة و خلق •

.  فرص عمل كبيرة



من جهة أخرى يمكن للهيئة ان تتفاوض كذلك للحصول •
و ربما عن 2003صفقات التسليح منذ عام Offsetعلى 

لسابق صفقات التسليح الهائلة التي أبرمت في عهد النظام ا
.و ذلك ضمن خطة أعمار العراق

ن مثل هذا التحرك الضخم يمكن ان يعيد للعراق البعض م•
.هدرت خالل العقود السابقةاالفرص التي 

ها أن برنامج التعويض ال يعمل من دون الهيئة و إمكانيات•
ذا المخطط لها و الهيئة قد ال تجد مصدر تمويل افضل من ه

. البرنامج



المصادر•

• M. I. Sanduk and Adel O. Sharif, Problems 

of Technology Transfer and Science 

Development In the Arab World, 

International Conference on Science in 

Society, Cambridge, 5-7 August 2009.



هل لدى العراق خبرات عراقية؟

صلاالالعراقيةالكفاءاتمعظمفاناالغترابفترةطولبسبب•
التدريبوالعملنتيجةخبيرةمالكاتاصبحتالخارجفي

الوهذا.االرضبقاعفيمشتتهالخبراتوهذه.المستمرين
الترابعلىوتطورتنمتعراقيهخبرةوجودعدميعني

تمرتسلنلكنهاوالداخلفيهناكوهناخبرةتنموقد.العراقي
.السياسيواالجتماعياالستقرارعدمبسببتتطورلنو

وةمعينمجاالتفيخبراتظهرتمعينسياسيوضعنتيجة•
.معهانهارتمحدودة

لئىماالنالعراقيةالمؤسساتبعضكذلكوالعراقيةالجامعات•
حتىوالثمانيناتعقدمنذالتدميراكلهاالتياالكاديميةبالكوادر

.الجدياالحتضانوللتطويرفرصةايةتجدلمواالن



خرجتهانواتجفانهاالحديثةالعراقيةاالكاديميةالكوادراما▪
!....المتواضعةالعاليالتعليمبامكانياتو.اعالهالكوادر

االخرىهيالخارجفيللدراسةدفعاتبارسالالعراقخطة▪
ختيارافيالمهنيةالضوابطعناالبتعادواالنتماءتعتمدخطة

وينبتكاالهتماملعدماضافة...التطويرتستحقالتيالكوادر
.جامعيةشهادةليسوخبره

وعليهاالحصولاجلمنمتطلباتهاالجامعيةللشهادةأن▪
متطلباتلكنو.االخرىهيمتطلباتهاوشروطهاللخبرة
قلحفيالمهنيالتطويرعلىاعتمادهانتيجةاصعبالخبرة

.طويلةزمنيةلفترةواالختصاص



هل العراق قابل على احتضان الخبره؟

:استجالب الخبرة وطنية كانت ام اجنبية يتطلب•

.  توفر متطلبات العمل في مجال التخصص1.

.االستقرار السياسي و االمني و االجتماعي2.

.التقبل و االحترام االجتماعي لها3.

.الحصانه و عدم التدخل في مجال اختصاصها4.

.النشاط االقتصادي و الدخل المجزي المشجع5.

تدخالت توفيرالبيئة المهنية بعيدا عن التدخالت الحزبيه او اية6.
. خارج نطاق العمل

.  توفرحرية العمل و التفكير و النشاط االبداعي7.



خبرات الداخل و الخارج

ما مشكلة التعارض يمكن حلها من خالل بعض االجراءات من قبيل
:يلي

.التثقيف االجتماعي من خالل االعالم▪

. تجنب احالل الخبرات القادمة محل المحلية▪

خلق فرص عمل جديدة للخبرات القادمة دون ان تؤثر على ▪
:مثل انشاء مؤسسات من قبيل. خبرات الداخل 

•Science Parks

•Centres of Excellence

•Medical Cities  

•Overseas Branch Campuses 



يمكنالعاليةالعلميةالمؤسساتوالمراكزهذهمثلفي•
وندمنوالخارجبخبراتتدريجياتتعشقانالداخللخبرات
.تصادم

ذاتتكونالجديدةالعلميةالمؤسساتهذهاخرىجهةمن•
اطارتبيعودبذلكوعالميةمماثلةمؤسساتمععلميترابط

.دولياالعلميالعراق



هل العراق بحاجة للخبرة ؟

:لكنوللخبرةماسةبحاجةالعراقبالتاكيد

دهاوجووحاجةهيبل.بهاالتفاخريتمديكوراليستالخبرة▪
.النوعيةعاليبمستوىعملالداءضروري

تخبرادونمناتمامهمايمكنالالمعاصرينالتطويروالبناء▪
:نتسائلانعليناهناو.معاصرة

هياالجابةالتطوير؟والبناءاجلمنخطةاالنللعراقهل▪
يةضرورحاجةكانتإنللخبرةالعراقحاجةجديةستحددالتي

.....ديكورمجردام

تاالديولوجياخارجالتفكيرحريةيوفرانللعراقيمكنهل▪
اقيةالعرالخبرةمنظومةتدميرفيدورلهاكانالتيوالمتنفذة

.االتجاهاتالمتنوعة



صغائكمشكرا ال


