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  زهير املخ

  
  النشاط العلمي والتكنولوجي يف إسرائيل

   مالمح أولية
  

من اجللي أن إسرائيل تركز اليوم، أكثر من أي وقت مضي، على أهمية تفوقها 
أهدافها "سلّم أولويات العلمي والتكنولوجي على العرب، بل تضع هذا التفوق يف مقدم 

القائمة بينها وبين حميطها العربي " الفجوة التكنولوجية"كي تعزف على وتر " القومية
التكنولوجيات العاملية " شمس"من جهة، وكي جتد لنفسها مكاناً حتت " املتخلف"

  .املعاصرة من جهة أُخرى
األمر األشد نفسها بها، فإن " تصدير"ومهما تكن الصورة التي تسعى إسرائيل لـ

خطورة هو حماولة بعض العرب طمس هذه الصورة خشية تأثيرها السلبي يف 
 –املعنويات العربية، متجاهالً حقيقة أن املرحلة املقبلة من الصراع العربي 

  .اإلسرائيلي لن تكون عسكرية فحسب، بل أيضاً تقنية واقتصادية يف الدرجة األوىل
سسات بحثية وصحافية أجنبية يف الغالب انطالقاً من هذه احلقيقة، تبشّر مؤ

يف منطقة الشرق األوسط، يمتلك مستودعاً حيًا من الذخيرة " مارد تكنولوجي"بوالدة 
البشرية التقنية واألكاديمية، وتشكيلة واسعة ومتنوعة من مؤسسات البحث العلمي 

ة والتكنولوجين تضمن له مركز الصدارة يف خمتلف ميادين التكنولوجيا املتقدم
(High-Tech) وادي سليكون"، وتسبغ عليه، بجدارة، لقب) "Silicon Valley (

  1.املنطقة
وطبعاً، مل يكن إسباغ هذا اللقب على إسرائيل شأناً اعتبارياً جمرداً ال سند له 

يف الواقع، كما يحلو للبعث أن يعتقد، بل يعكس يف أحد أهم وجوهه النجاح الذي 
حققته الدولة العبرية يف تطوير صناعات كثيفة التكنولوجيا تقف، اليوم، منافساً 

 –ية وتكنولوجيا االتصاالت واملنتوجات البو مرموقاً ملنتجي األجهزة اإللكترون
  .تكنولوجية وصناعة األسلحة يف السوق العاملية

                                                            
   أكاديمي عراقي مقيم بأوروبا.  
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ال تفسّر هذه احلقائق، على صحتها، كل شيء، وربما ال تشير، بصورة كافية، 
إىل ما حدث داخل الكيان اإلسرائيلي من حتوالت كبرى وقفزات نوعية يف العقدين 

 تطويير نظام اقتصادي يعتمد على صناعات كثيفة األخيرين،  لعل أهمها جناحه يف
التكنولوجيا، وتبنّيه استراتيجا التصدير باعتبارها السبيل الوحيد للبقاء اقتصادياً 

  .يف ظل االفتقار الشديد إىل املوارد الطبيعية
وأول ما يجدر االلتفات إليه، يف هذا الصدد، هو حقيقة أن إسرائيل استطاعت 

يلة واسعة من املتطلبات األساسية إلحراز هذا املستوى العايل من أن تتوافر على تشك
وجود نخبة حاكمة قادرة على حتديد أهداف تكنولوجية : التكنولوجيا، لعل بينها

واقعية؛ إعدادها لقوة العمل التقنية املاهرة؛ امتالكها، وتلقيها من اخلارج، املوارد 
العلمي والتكنولوجي على الصعيد الكافية لالستثمار؛ نسجها اتفاقيات للتعاون 

  .الدويل؛ وجود أسواق خارجية لتصريف منتوجاتها املتقدمة

  البنية املؤسسية
غوريون، أهمية كبرى على  –علّقت النخبة احلاكمة يف إسرائيل، منذ دافيد بن 

بناء صناعة تكنولوجية متطورة ترتكز على البحث والتطوير؛ فتمت إقامة ركائز البنية 
ة يف العقود الثالثة األوىل من تأسيس الدولة، واستمر نموها، بصورة مطردة، التنظيمي

خالل العقدين الالحقين أيضاً، األمر الذي أدى إىل تغييرات نوعية يف أنماط التفكير 
احلكومي الرسمي يف جمال البحث والتطوير، ويف بنية النشاط البحثي يف الدولة 

يين عدد من العلماء على رأس املؤسسات تع: ولعل أهل هذه التغييرات. بأسرها
احلكومية املعنية باجملاالت العلمية والتكنولوجية انحصرت مهمتهم يف تطوير 

األبحاث املتعلقة بهذه اجملاالت، وإنشاء هيئة قومية للبحث والتطوير مهمتها رسم 
 السياسة القومية الشاملة يف هذا الشان وتطوير جماالت بحثية جديدة، إضافة إىل

  .إقامة صناديق مالية لتشجيع البحث والتطوير وفقاً ألهداف السياسة القومي العليا
وفعالً، فقد أدى تعيين العلماء يف الهيئات احلكومية املعنية باجملاالت 

. التكنولوجية إىل تعزيز األبحاث التطبيقية يف عدد من القطاعات االقتصادية احليوية
ومي لألبحاث والتطوير الذي كان معنياً بوضع ويف موازاة ذلك، أقيم اجمللس الق

استراتيجيات تكنولوجية بعيدة املدى، هدفت إىل العمل على تكثيف جهود البحث 
والتطوير يف خمتلف القطاعات اإلنتاجية، وتشجع املعاهد األكاديمية بغية زيادة 

لبحث مساهمتها يف األبحاث التطبيقية، وتعزيز دور الهيئات احلكومية املعنية با
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والتطوير وإعادة تنظيمها على أسس جديدة لالرتقاء بأدائها، إضافة إىل توزيع 
فكان اجمللس،   2.اإلنفاق احلكومي على البحث والتطوير من خالل الوزارات اخملتصة

  .وبحق، الرافعة األساسية يف تطوير النشاط البحثي اإلسرائيلي برمته
الدولية بين نشاطات البحث والتطوير وبما أن أكثر املؤشرات رواجاً للمقارنة   

مؤشر حجم اإلنفاق احلكومي العام، فإن أول ما يثير االنتباه، حقاً، هو التقرير الذي 
اصدره املكتب املركزي لإلحصاء اإلسرائيلي مؤخراً وأشار فيه إىل أن اإلنفاق العام 

 5(ر شيكل مليا 20نحو  2000على البحث والتطوير املدين اإلسرائيلي بلغ يف سنة 
قياساً بالسنة السابقة، بينما بلغ % 16بمعدل نمو سنوي قدره ) مليارات دوالر أميركي

من الناجت احمللي اإلجمايل البالغ % 4,2نصيب اإلنفاق القومي على البحث والتطوير 
مليار دوالر أميركي، وهو ما يعادل ثالثة أضعاف ميزانية البحث العلمي يف  120

يسرا وإيرلندا والبرتغال، ويتجاوز معدل اإلنفاق املدين على دول متقدمة مثل سو
%) 3,1(وفنلندا %) 3,5(البحث والتطوير لدول صناعية متقدمة أُخرى مثل السويد 

  3%).3(واليابان 
أكثر من ذلك، ترصد احلكومة اإلسرائيلية، منذ منتصف عقد الثمانينات، مبالً   

 start)ساهمة يف تأسيس بدايات شركات مليون دوالر أميركي للم 400سنوياً قدره 

ups)  يف قطاع التكنولوجيا(High-Tech) وتقوم بتمويل برامج ملا يسمى ،
تعنى، أساساً، بمساعدة  (Technological Incubators)" احلاضنات التكنولوجية"

الشركات الوليدة على جتاوز آالم مرحلة اخملاض وتوفر لها، طوال عامين كاملين، 
وفوق هذا وذاك، أسست الدولة صناديق خاصة . مستلزمات الدعم املطلوبجميع 

 600بقيمة  )Venture Capital Funds(حلماية رؤوس األموال اجملازفة من األخطار 
صندوق  50شركة خاصة و 70وهناك يف إسرائيل، اليوم، نحو  .مليون دوالر أميركي

السنة، وهي خمصصة، استثمار خاصاً تستطيع ضخ ملياري دوالر أميركي يف 
   4.إجماالً، لتطوير منتوجات ذات طاقة تصديرية كبيرة

 Start upsمن جهة أُخرى، تمول الدولة قسماً من رأس مال التأسيس لشركات   
التكنولوجية، األمر الذي يدفع بأصحاب املشاريع إىل البحث عن مستثمرين يطلق 

وهؤالء، يف العادة، من الساعين، إىل ). Capital Risk(عليهم اسم رأس املال اجملازف 
كما تمنح الدولة هؤالء . وسائل لتحقيق أرباح سريعة يف قطاع التكنولوجيا املتقدمة

املستثمرين إعفاءات ضريبية مغرية، وتساهم كذلك يف تمويل أصحاب الشركات الذين 
  5.أخفقوا يف حماوالت سابقة وتمنحهم فرصة جديدة لتمويل مشاريعهم مرة أُخرى
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  القوى البشرية املؤهلة
ال ريب يف أن التطور السريع للقوى البشرية املؤهلة كان واحداً من العوامل   

. املهمة التي ساهمت، إىل حد كبير، يف نمو النشاط العلمي والتكنولوجي يف إسرائيل
وتفيد املعطيات املتوفرة أن حجم الطاقة البشرية العلمية يف الدولة العبرية تضاعف 

مرة؛ وهو توسع هائل حتى على أساس  20لعقود الثالثة األخيرة أكثر من خالل ا
  6.الزيادة يف عدد السكان الذي تضاعف يف الفترة ذاتها مرتين تقريباً 

ويتضح، يف هذا الشأن، أنه على الرغم من نقطة البداية املتواضعة التي انطلقت   
البحث والتطوير، ويف نسبة إسرائيل منها، فإنها قطعت خطوات كبيرة يف تنمية جهود 

القوى البشرية املؤهلة املنخرطة يف هذا القطاع، وخصوصاً جلهة عدد املهندسين 
آالف نسمة يف  10مهندساً لكل  85فبينما هناك نحو . بالنسبة إىل جمموع السكان

وهي نسبة أعلى  7آالف نسمة؛ 10مهندساً لكل  135اليابان، جند أن لدى إسرائيل 
  .و عليه احلال يف معظم دول االحتاد األوروبيكثيراً مما ه

وتفيد املعطيات املتاحة أن إسرائيل تتمتع بميزة نسبية على صعيد الطاقة   
ألفاً من املهندسين  149كان هناك نحو  1990ففي سنة . البشرية ذات اخلبرة

والتقنيين املنخرطين، إجماالً، يف قطاع التكنولوجيا املتقدمة ويف باقي جماالت 
ألف مهندس  183إىل نحو  1996البحث والتطوير، ارتفع عددهم اإلجمايل يف سنة 

ويتراوح الدخل السنوي للفرد . من إجمايل سكان إسرائيل% 3وتقني، أي أكثر من 
. ألف دوالر أميركي 270ألف دوالر أميركي و 165املنخرط يف هذا القطاع بين 

سوق احمللية إىل الطاقة البشرية وتقدّم مؤسسات رسمية إسرائيلية تعنى بحاجة ال
آالف مهندس وتقني سنوياً، بينما تقدّم املؤسسات األكاديمية  5 – 3املاهرة نحو 

  8.على اختالفها نحو ثلث هذا العدد
وال ريب يف أن أحد أهم املؤشرات إىل ذلك يبيّنن بصورة جلية، يف االزدياد   

ومات الذي امتص أكثر من ثلث امللحوظ يف وزن املشتغلين بقطاع تكنولوجيا املعل
  .العدد اإلجمايل للطاقة البشرية املؤهلة هذه

ويمكن االفتراض، بقدر كبير من الصحة، أن إسرائيل ستواصل التطور مستقبالً   
يف هذا االجتاه بعد أن استفادت، يف فترات سابقة، من هجرة اليهود الروس الذين كان 

التقنيين تمّ حقن االقتصاد بهم، فساهموا يف ألفاً من املهندسين و 50يف عدادهم نحو 
إنعاض اخلبرة العلمية والتكنولوجية يف البلد وظلوا حمافظين، إىل حد ما، على 

العالقات الشخصية واملؤسسية بأقرانهم يف اخلارج وعززوا، بالتايل، شبكة العالقات 
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علمي اخلارجية بمؤسساتهم، إن جلهة مساهمتهم يف ترتيب اتفاقات للتعاون ال
كما أن اآلالف من . والتكنولوجي، أو جلهة تبادل اخلبرات يف جمال البحث والتطوير

املهندسين والتقنيين الذين سبق أن انخرطوا يف الوحدات املوجلة بتكنولوجيا 
مثالً، هجروا املؤسسة العسكرية " تامرام"املعلومات يف اجليش اإلسرائيلي، كوحدة 

ين وأسسوا بدايات شركات أضحت، اآلن، من قطاعات إىل القطاع املد 1988منذ سنة 
وأخيراً، يمكن اعتبار العلماء والتقنيين اليهود  9.التكنولوجيا املتقدمة الناجحة

املنتشرين يف أنحاء املعمورة، والذين يقدر عددهم بعشرات اآلالف، قوة احتياط 
 تقدمها العلمي استراتيجية، وهم قادرون، بصورة أو بأُخرى، على مساعدة إسرائيل يف

  .والتكنولوجي
وال يمكننا، طبعاً، إغفال العدد الكثير من العلماء اإلسرائيليين الذين حصلوا   

على براءات اختراع، والذين نشروا مقاالت يف الدوريات العلمية الدولية املتخصصة، 
) آالف نسمة 10مقاالت لكل  110(حيث حتتل إسرائيل املكانة األوىل بال منازع 

  .ساً بحجم البلد وعدد سكانهقيا

  حجم االستثمار
كامنة؛ إذ اضطرها " نعمة"مل يكن افتقار إسرائيل إىل الثروات الطبيعية سوى   

إىل تطوير منتوجات تصديرية كثيفة التكنولوجيا من أجل ضمان بقائها االقتصادي؛ 
لج وهي ثمرة الدماغ البشري الذي يعتمد، يف الدرجة األوىل، على اإلنتاج املو

  .باملعلوماتية وتكنولوجيا املعلومات
وحدها والدة  1999وملّا كان األمر كذلك، فإنه ليس مصادفة أن تشهد سنة   
شركة جديدة متخصصة يف ميدان التكنولوجيا املتقدمة، بحيث ارتفعت  1500

االستثمارات إىل ما قيمته مليار دوالر أميركي سنوياً، بعد أن تراوحت هذه 
مليون دوالر أميركي  600و 1997مليون دوالر أميركي لسنة  430ن االستثمارات بي

  1998.10لسنة 
وهناك الكثير من التقارير املوثّقة التي تدل على أن إسرائيل هي، اآلن، من   

من شركات  170املنافسين الرئيسيين يف هذا امليدان على الصعيد الدويل؛ فهي تملك 
، مثل AMEXو NYSEو NASDAQالتكنولوجيا املتقمة مدرجة يف بورصات 

 Scitex Corpو Comverse Network Systemsو Arel Communicationشركات 

وغيرها، التي ارتفعت  Galileo Technologyو Radcomو Tadiranو NetManageو
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مليارات  3,5يف وول ستريت يف نيويورك إىل نحو  1997 -1992حصتها يف الفترة 
كما حتتل الشركات اإلسرائيلية املرتبة الثانية بعد اململكة يف   11.دوالر أميركي

 Alternative Investment Marketاستحواذها على عدد األسهم يف بورصة لندن 

(AIM).12   وهذه املؤشرات جميعها تدل، بصورة قاطعة، على قوة الصناعات
هرة ال تضاهيها التكنولوجية اإلسرائيلية التي تؤكد عدة جهات دولية أن هذه الظا

  .سوى الواليات املتحدة األميركية وكندا
ومن الالفت، حقاً، أن تغدو إسرائيل موطناً لفروع الكثير من الشركات العاملية   

 Digitalو Admexو SunGuardو HPو Intelو Motorolaو IBMالعمالقة من 
ة مزايا، ، باعتبارها املكان اجلغرايف الذي يوفّر لها عدPaltinum Technologyو

جاهزيو البنية التحتية العلمية، وتوفّر مهارات وتخصصات تقنية عالية، : بينها
وتشير تقديرات رسمية إىل أن . إضافة إىل استفادتها من بعض االمتيازات الضريبية

إىل  1992مليون دوالر أميركي يف سنة  400حجم االستثمارات األجنبية ارتفع من 
مليارات دوالر أميركي يف سنة  3,7، وإىل 1996سنة مليار دوالر أميركي يف  2,4

1997.13  
من جهتها، استطاعت إسرائيل االستفادة من وجود هذه الشركات على أراضيها   

ففي تقدير بعض املراقبين أن بعض الناجاحات التي . يف عدد غير قليل من النواحي
رجة األساس، إىل حققتها صناعة التكنولوجيا املتقدمة اإلسرائيلية يُعزى، يف الد

أسلوب الشراكة املتبع مع هذه الشركات، حيث يزوّد الطرف اإلسرائيلي منتوجات 
  14.التكنولوجيا، بينما يكفل الطرف اآلخر تسويقها يف السوق العاملية

  التعاون الدويل
يمكن النظر إىل التعاون بين إسرائيل من جهة واألطراف الدولية من جهة   

وتتم هذه العملية . أشكال انتقال حقوق امللكية أو االنتفاع بهاأُخرى على أنه شكل من 
بأشكال رسمية وغير رسمية، سواء عبر االتفاقيات املوقعة بين احلكومات، أو بواسطة 

  .الشركات والهيئات اخلاصة
ومن اجللي أن عالقات إسرائيل الدولية على الصعيدين العلمي والتكنولوجي   

ها، ما يتصل بعقد الندوات واملؤتمرات الدولية التي تفسح أول: تنحصر يف ثالثة نماذج
اجملال لتبادل املعلومات وتطوير اخلبرات العلمية والتكنولوجية احمللية؛ وثانيها، ما 

وهناك، اليوم، . يتعلق بتمويل األبحاث يف إسرائيل من خالل صناديق أبحاث خارجية
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ي تكفل تمويل برامج البحث صندوق بحث وعشرات املؤسسات األجنبية الت 300نحو 
مشروع بحثي وتفوق تكلفتها السنوية  2000والتطوير اإلسرائيلية، والتي تربو على 

وثالثها ما يتمثل يف توقيع اتفاقيات حكومية، تشتمل  15مليون دوالر أميركي؛ 70
على طيف واسع من البنود، بما فيها إقامة الندوات واملؤتمرات املشتركة وتطوير 

 –ولعل أهم االتفاقيات يف هذا الشأن، االتفاقية اإلسرائيلية . ية ثنائيةبرامج بحث
، واالتفاقية 1977املوقعة يف سنة  (BIRD)األميركية للبحث والتطوير الصناعي 

، واالتفاقية 1994املوقعة يف سنة  (CIIRDF)الكندية للبحث والتطوير  –اإلسرائيلية 
، إضافة إىل 1999وقعة يف سنة امل (BRITECH)البريطانية  –اإلسرائيلية 

االتفاقيات الثنائية على الصعيدين العلمي والتكنولوجي مع كل من الهند وسنغافورة 
  16.وجمهورية الصين الشعبية واليابان وكوريا اجلنوبية

ويف اآلونة األخيرة، حصلت إسرائيل على عضوية كاملة يف البرنامج األوروبي   
مليون دوالر أميركي  45فع إسرائيل، بموجبه، نحو اخلامس للبحث والتطوير الذي تد

  17.سنوياً، يف مقابل االستفادة من مزايا االستثمار والتسويق يف السوق األوروبية

  التصدير التكنولوجي
من الواضح أن للبحث والتطوير يف إسرائيل اتصاالً مباشراً بالتصدير   

حصة صادرات التكنولوجيا وقد انعكس ذلك، بصورة خاصة، يف ازدياد . التكنولوجي
من إجمايل الصادرات الصناعية، % 60إىل نحو  1998املتقدمة اإلسرائيلية يف سنة 

من % 23التي مل تتجاوز فيها صادرات التكنولوجيا املتقدمة  1991قياساً بسنة 
  18.إجمايل الصادرات الصناعية اإلسرائيلية

ات دوالر أميركي يف مليار 3,25وبلغة األرقام، ارتفعت هذه الصادرات من 
وقد ارتفعت   1998.19مليارات دوالر أميركي يف سنة  10إىل نحو  1991سنة 

 3إىل نحو  1990مليون دوالر أميركي يف سنة  450مبيعات البرجميات، وحدها، من 
وتشير التوقعات إىل احتمال زيادة صادرات   1999.20مليارات دوالر أميركي يف سنة 

مليار دوالر أميركي  15إلسرائيلية خالل العقد احلايل إىل نحو التكنولوجيا املتقدمة ا
  21.سنوياً

لقد انعكس نمو حجم صادرات التكنولوجيا املتقدمة إيجاباً على امليزان 
التجاري اإلسرائيلي، الذي كان شهد عجزاً مستمراً خالل عقد الثمانينات؛ كما أدى هذا 
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إىل األمام، األمر الذي ساهم يف توسيع  النمو إىل الدفغع بعجلة جهود البحث والتطوير
  .البنية التحتية العلمية والتكنولوجية يف إسرائيل، وقلّص، إىل حد كبير، تكلفة اإلنتاج

  خاتمة
ومهما يكن من أمر، فإن الهدف من تتبع النشاط العلمي والتكنولوجي يف   

يرة التحدي إسرائيل وحماولة سبر أغواره يكمن، أساساً، يف املسارعة إىل رفع وت
وما . العربي، ألن السباق املقبل يف املنطقة سيكون سباقاً اقتصادياً يف الدرجة األوىل

دامت السياسات اخلاصة بالبحث والتطوير يف الدول العربية على ما هي عليه، فإن 
  .القدرة على كسب هذا السباق ستظل أمراً مستبعداً، أقله يف املدى املنظور
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