
 اإلبتكار..اإلبداع .. البحث العلمى 
 القوى الناعمة والخشنة 

أبوالعال عطيفى حسنين/ االستاذ الدكتور  

 جوائز البحث العلمى

  -تكريما للعلماء  -

 مؤسس ورئيس المجموعة العلمية البحثية المصرية 

جامعة القاهرة –استاذ بكلية الحاسبات والمعلومات   

   



 الماء  بضم الهمزة

 الماء بفتح الهمزة

 الماء بكسر الهمزة

 التيمم يتم بواسطة



 :قال هللا تعالى •

ُ الهِذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوالهِذيَن )  ُ بَِما أُوتُوا اْلِعْلَم يَْرفَِع َّللاه َدَرَجاٍت َوَّللاه

 (تَْعَملُوَن َخِبير  

 رسول على نزلت آية أول أن بدليل اإلسالم في مرموقة مكانة للعلم

 أقسم كما . الفسيح العلم بوابة وهي القراءة على تحث كانت لملسوىلص هللا

 , العلم تحصيل أدوات من أداة الشك وهو , بالقلم وتعالى سبحانه

 فألهل كذلك . شأنه وعلو لعظمته إال بشيء تعالى هللا يقسم وال

 خصصت لذا . السابقة اآلية نصت كما غيرهم على رفعة العلم

 . إنتاجهم وتقدير لتكريمهم والمحلية واإلقليمية العالمية الجوائز

 وأهلهمكانة العلم 
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مجد األفراد ال يصنعه الجاه والنسب والحسب، وإنما "

تصنعه أعمالهم العظيمة الهادفة الى خدمة عقيدتهم 

 »وخير أمتهم وبالدهم واإلنسانية كلها

 
 األمير خالد الفيصل

 رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية

  



الجوائز تزيد الباحث ثقته بما يقدم وتحثه على االستمرار 
..في العطاء وعدم التراخي   



 أصدقاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا 



 مبادرة الطالب الباحث 



 الجوائز تكريما للعلم والعلماء
 (دولة –جامعة )جوائز المحلية 

 العربيجائزة االبداع 

 العربجائزة عبدالحميد شومان للعلماء 

 نوبل المسلمين      (إيران)جائزة المصطفى 

 العلميجائزة مؤسسة الكويت للتقدم  

 العلومفي ( ايسيسكو)جائزة المؤسسة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة 

 (كوامي نكروما القارية) جوائز االتحاد االفريقي

 العالميةالملك فيصل جائزة 

 نوبل 



لها مكونات عسكرية ودبلوماسية واقتصادية ومعنوية, وهي التي تمنح الدولة القدرة عل شق    •

 طريقها في العالم

 .لم تعد القوة العسكرية وحدها هي التي تتحكم في ميزان القوى بين الدول وبعضها البعض•

 جوهر القوة هي ضغط سياسي ونفسي •

أن القوة العسكرية تتضاءل أهميتها في وقت تأخذ فيه القوة االقتصادية المركز المحوري في تشكيل •

 .الدولة, وإن كان هذا ال يعني التقليل من شأن القوة العسكرية

 

 القوة في عالم اليوم

  الخشنة القوة
ويقصد بها مجمل عناصر القوة المادية، خصوصا العسكرية واالقتصادية، التى تحشد فى مواجهة الخصم، بهدف 

إلحاق الهزيمة به وإجباره على االستسالم الكامل، أو على تقديم التنازالت المطلوبة، أو ردعه عن القيام بعمل أو 

 بمبادرة ما ال يراد له القيام بها

ويقصد بها عناصر القوة المادية أو المعنوية التى يقصد بها ممارسة تأثير أو نفوذ ما على الخصم، بما يكفى 

. إلقناعه طواعية بممارسة السلوك المطلوب أو انتهاج السياسة المرغوبة، دون أن يشعر أنه مضطر إلى ذلك

 والعلم قوة الثقافة والفكر واإلبداع،: من أهم هذه العناصر
 القوة الناعمة



 القوة الناعمة والخشنة 
 العلم والبحث العلمى   



  الصين تتفوق على اليابان وتتأهب لتزعم العالم في البحث العلمي

في مجال مخصصات البحث العلمي،  2006الصين قد تفوقت بالفعل على اليابان في عام •

 .مليار دوالر 136التي بلغت 

ويتوقع الخبراء إلى أن الصين أنها سوف تحتل المركز الثاني، إن لم يكن األول، في •

  .األسواق العالمية للسيارات والهواتف الخلوية وغيرها

البريطاني أن هذه الزيادة في عدد مراكز البحث العلمي " ديموس"وتعتبر دراسة مركز •

التابعة للشركات المتعددة الجنسيات وعودة العلماء من الخارج وارتفاع عدد الخريجين 

  .الجامعيين، سوف يساهم في تحويل الصين إلى دولة علمية عظمى

.  ويقدر  عدد المهندسين في جامعات بكين وحدها يماثل عددهم في كل بلدان غرب أوروبا•

في المائة من ميزانية الدولة إلى البحث  2،5كما تتطلع الحكومة الصينية إلى تخصيص 

   .العلمي

 



إختالف وتباين فى  حجم ما تنفقه حكومات الدول المختلفة على 
 البحث والتطوير

 

مليار  400مثالً، أكثر من الواليات المتحدة حيث تنفق   •

 الصيندوالر سنوياً على البحث والتطوير، تليها في ذلك 

 160بـ اليابانمليار، ثم  300بحجم إنفاق يقارب على 

وفي الوقت نفسه نجد أن ميزانيات البحث والتطوير . ملياراً 

ال تبلغ حتى المليار الواحد في ثماني دول مجتمعة هي 

التفيا، والسودان، والجزائر، وكوستاريكا، وأوغندا، 

وبتسوانا، وأذربيجان، وإثيوبيا، كما ال تبلغ ميزانيات 

دولة، واحداً في المئة من حجم ما  16األبحاث والتطوير في 

 .ينفق على البحث والتطوير في الواليات المتحدة

في المئة من مجمل  4,2التي تنفق حالياً  إسرائيل 

دخلها القومي السنوي على األبحاث والتطوير، وهي 

مليارات دوالر  9النسبة التي تترجم إلى أكثر من 

 ً  3,74، التي تنفق ذلك كوريا الجنوبيةتليها في . سنويا

من مجمل دخلها القومي على األبحاث والتطوير، وهي 

ً  55نسبة تترجم إلى  وغني عن . مليار دوالر سنويا

الذكر هنا حجم التقدم التكنولوجي واالقتصادي الذي 

بلغته كوريا الجنوبية بين دول العالم خالل العقود 

.والسنوات القليلة الماضية  


