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 التأسيس لنموذج معرفي جديد

 
أو انحياز اجتماعي فاان النماوذج المعرفاي المن اود تلوين ثقافي أو يديولجي أبعيدًا عن أي اقتراب 

تقاااو والتقاادل والااذي يتجنااب ا سااقاةا  الذاتيااي ر نحااو ا   اإلنسااانوالااذي لاام قيمااي حقيقيااي فااي دفاا  
تدريجيًا في مختلف أنحااو العاالل ولادخ مختلاف المجتمعاا  لي اب  يتقارب الفرديي أو القوميي أخذ 

  :وهذا النموذج  .ول الحضاريالنموذج العال بالمفهما يمكن تسميتم 
 

رقاا  تمثااظ من ومااي ا مكانااا  ل ا إلاا يفتاارأ أن المعرفااي هااي حالااي ديناميكيااي جدليااي متةااور  *  
إلدار   سابي والمجتم  يستخدمها مان خا ظ المهاارا  المكت اإلنسانلتي لدخ ا Softwareالناعمي 

ي و اان  المساتقبظ الكثار ارتقاااًو ماظ ما  ارخاارين ومواجهاي الةبيعاا اوونم وتلبياي احتياجاتاام والتع
 .ورفاهيي

 

المعرفااي ي ااكظ العلاال مادتهااا الرليساايي والعقااظ الب ااري اياار محاادود ا مكانااا   لتهااا الفاعلااي و *  
 .واإلنجازا  التكنولوجيي أدواتها وااياتها والمعلوما  والبيانا  المقاسي بالرقل دليظ  حتها ودقتها

 
ر الرقمااي والممارسااي وا نخااراة والتجربااي وبالدرجااي الولاا  فااي كمااا أن التعلاايل النااوعي والتعبياا*  

 .وتجذيرها واكتسابهاالسلعي والخدمي تّ كظ الةريق الرليسي للمعرفي  اإلنتاجعمليا  

 
باادا  إلحيويتهااا تتةلااب التجديااد المتوا ااظ الااذي يتااأتي ماان خاا ظ اعلاا  والمعرفااي لكااي تحاااف  *  

ل المجهااوظ والتوا ااظ وانسااياب المعلومااا  والت اااب  القةاااعي والمخاااةر  واقتحااا واإلنتاااجوا بتكااار 
 .اللغي المعرفيي الم تركي بين مختلف ا ةراف تتةلب و  ،فقيًا وعمودياً أ

 

سياسااايي بااادا  والتجدياااد فاااي جوانبااام الن رياااي والعملياااي   يتحقاااق اّ  فاااي بيلاااي إلومثاااظ هاااذا ا*  
المساتمر  نسان وبحقوقم الكاملي إل مةلقًا بحريي ا واجتماعيي وفكريي واقت اديي وثقافيي تلتزل التزاماً 

يفكار ويعماظ ويباد  ويتحار  ويخااةر ويساتمر دون و اايي  ،اإلنساانييلكاي يكاون كاماظ والمستقر  
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وبالتكافو م  ارخرين بغأ الن ر عن الجنس أو العرق أو الةالفاي أو المعتقاد وهاذا يادف   ،وقيود
 .باتجاه الحاكميي الجيد 

 

ن العلول الةبيعيي البحثيي منها والتةبيقيي تمثظ العماود الفقاري لن اال المعرفاي إل من وعل  الرا*  
وا جتماعيااي ماا  العلااول الةبيعيااي وبالتااالي تكااوين  اإلنسااانييالحداثيااي المعا اار  فااان تااواول العلااول 

الزاوياااي فاااي مساااير  التًحاااوظ الااا  مجتمااا  المعرفاااي دون أن تفقاااد العلاااول  رالعقاااظ العلماااي هاااو حجااا
 .ةبيعتها وخ ال ها نسانيياإل 

 
إعاااد  انتاااج للماضااي وحتاا  يمكاان تحقيقهااا ماان خاا ظ الجهااد والوقاا  وحتاا    تكااون المعرفااي *  

واسااتخ ا العباار والنتااال  وحساال المسااالظ  الماالالمثلااين فااان دراسااي التاااري  ودراسااي تجااارب 
 .أخرخ إل نتقالها من مرحلي حد ارليا  الرليسيي لسرعي تقدل المعرفي واأوالقضايا المعلقي تمثظ 

 
 إلنتااجدواتهاا أالجدليي للمعرفي عل  تو يف جمي  مكوناتها ومفرداتها و لياتها و وتعمظ الةبيعي *  

 الحقيقاي العلمياي إلا نسان نحو ا رتقاو وأكثر دقاي وقرباًا إل معرفي جديد  أكثر تجاوبًا م  متةلبا  ا
علاا  الت ااعيد  اإلةااار يااف ال ااحي  وفااي نفااس كمااا تعمااظ المعرفااي عنااد تو يفهااا التو . المةلقااي

نتااااجالسااالعي والخااادمي  لإلنتااااجالناااوعي والكماااي  المّكوناااي  والدوا مختلاااف المفاااردا  وارلياااا   وا 
 .للمعرفي

 
للحكل لم أو عليم مان من اور ثقاافي  والمعرفي في هذا اإلةار   تحمظ مضمونًا أخ قيا أو ذاتياً *  

نماا تو . و عقالادي أو أخ قايأ يااف المعرفاي والغاياا  مان هااذا التو ياف والنتاال  المترتباي علياام وا 
ومان هناا ت اب  المساووليي مترتباي . هي التاي تحماظ المضامون الخ قاي أو الثقاافي أو العقالادي

نما   .من تو يفها   عل  الهداف المتوخاليس عل  المعرفي أو اكتسابها وا 

 
وأرقاا  درجااي علاا  ساالل  إنتاجاااعلاا  أكفاااو  و ولتحقيااق كااظ ذلاا  ولن مجتماا  المعرفااي هااو أكثاار *  
ن حالاااي المعرفااي هااذه تتةلااب الموسساااا  المتنوعااي المسااتقر  وا ساااتثمارا  إوالتقاادل فاا حضااار  ال

والحرفيي والتخ  يي التاي تتعادخ الكتلاي الحرجاي فاي الحجال وفاي التناو   المهنييتتةلب المناسبي 
 .وا ستمرار
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واعترافاًا  ييتةلاب روياي مساتقبليي واضاحإلا  مجتما  المعرفاي  ومن هنا فاان ا نتقااظ باالمجتم *  
سياسيًا واجتماعيًا يترتاب عليام ا لتازال بخةاة وبارام  وةنياي وموسسايي للو اوظ الا  هاذه الغاياي 
تنفذها الحكومي وموسساتها الرسميي بالت ار  والتعااون المتكااف و ما  القةاا  الخااا ومن ماا  

 .المجتم  المدني

 
فااان الفكاار والثقافااي  ،د جوانبهااا جاازو ماان الحالااي الذهنيااي للفاارد وللمجتماا حاارفااي فااي أن المعل و *  

المجتمعيااي يتةلبااان التّحااوظ والتةااور لي اابحا أقاارب مااا يمكاان إلاا  فكاار المعرفااي وثقافتهااا وبالتااالي 
 .أقرب إل  الفكر العلمي والثقافي العلميي

 
ذلا   .ي وال خ يي الوةنيي والهوياي القومياين المعرفي بهذا المفهول   ت كظ خةرًا عل  الثقافإ*  

أن المجتمعا    تنسل  تلقاليًا عن ثقافتها و  تتخل  عن  خ ياتها و  تنز  هويتها وانماا تةاور 
 .كظ ذل  لي ب  أكثر علميي وعق نيي وتجاوبًا م  متةلبا  التقدل

 
انيي وفاي كاظ بيلاي اجتماعياي المفتوحي البالغي التعدد فاي الحياا  اإلنساإن الهوامش والمساحا  *  

جعاظ مان وةبيعيي وفي كاظ خلفياي تاريخياي علا  المساتويا  الميكروياي والماكروياي مان  اأنها أن ت
الحداثياي  االتم أ اذا مجتم  المعرفي في بلد معين ليكون مختلفًا عان المجتما  ارخار فتكاون لام "

 .الساساايا مجتمعااا  الخاارخ فااي ماا  ال يلتقاايالثقافيااي الجديااد  ولكناام  ألواناامولاام  ولاام إبداعاتاام
 إزاوهااويستةي  التناافس والتّفاوق ليبتعاد عنهاا ويتناو   .فيستةي  التعامظ معها دون اعتماد عليها

  .وا بتكار والتذّوق والم اعر والمعتقد وبكظ ما تفرضم البيلي والجغرافيا والتاري  اإلبدا في 

 
 أكثارا الحضااريي وكلماا كانا  هاموذج حساب حالتن المجتمعا  تتفاو  في اقترابها من هذا النإ*  

 .ارتقاًو وتقدمًا كان  أكثر اقتراباً 

 
هااظ تسااتةي  المجتمعااا  العربيااي أن تتعامااظ ماا  هااذا النمااوذج دون أن تفقااد هويتهااا والسااواظ هنااا 

 فالخةر عل  ال خ يي. تذوب  خ يتها ودون أن تتأثر معتقداتها؟ بالتأكيد نعل أنودون 
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لجماااود والتّخّلاااف ولااايس فاااي اإلبااادا  وا بتكاااار وا قتاااراب أكثااار فاااأكثر مااان العلااال والهوياااي فاااي ا 

 .والتكنولوجيا واإلنتاج
 
 دور المفكرين والعلماو -7
 

ناتام مان وّ علا  أن مجتما  المعرفاي حالاي يتحاّر  نحوهاا المجتما  بكاماظ مكبدايي   باد مان التأكياد 
وهااي حالااي  .واياارهل وفنااانينوحاارفيين  ساسااي وعلماااو ومفكاارين واقت اااديين ومثقفااين ومهنيااين

. دور الريااد  والقيااد ولكن العلماو والمفكرين والكاديميين هل الاذين لهال . ي نعها المجتم  بأسره
والعلمااو والتكنولاوجيين والمهنياين  الكااديميينالعربياي علا  اساتثناو  القةااروقد جر  العااد  فاي 

مجمااظ الهاادف و  يخاادل كامااظ   يحقااق  أماار ووهاافااين الاا  والتركيااز علاا  دور المفكاارين والمثق..
سباب الكثير  التي أد  الا  ف اظ الم ارو  النهضاوي العرباي علا  لبظ ربما أن واحدًا من ا .الغايي

ن تجرباي إ. كم ارو  ثقاافي أو فلسافي ولايس كم ارو  حضااري  إليامكان ين ار  منأمدخ السنيين 
تباين بوضاو  وايرهاا الكثيار ضاي الياباان وماليزياا علا  تنوعهاا ونهلادخ الادوظ الوروبياي النهضي 

العاالل البار  اين اتاين و ولعاظ كتاباا   .دور العلل والعلماو والمهنيين والفنيين في النهضي المةلوبي
كنمااذج المتميز عبد الس ل من الباكستان والرليس العالل وعبد الك ل رليس جمهورياي الهناد تباين 

ومااان جهاااي ثانياااي فاااان الفكااار  .إلااا  جاناااب المفكااارين والمثقفاااين بوضاااو  الااادور التناااويري للعلمااااو
تجااوب ما  العلال و  يساتند إلا  معةياتام و  يالمعا ر الاذي   يضايف إلا  المعرفاي المعا ار  و  

في المجتم  هو بالضرور  فكر قلياظ الفالاد  فاي  يتفهل التغيرا  التي تحدثها اإلنجازا  التكنولوجيي
 .المعرفيمجتم  المةلوب و  يدف  باتجاه  في ا تجاه حداث التغيرإالمساهمي ب

 
ومن هنا فان دور العلماو والمفكرين والمثقفين في التحوظ نحاو مجتما  المعرفاي دور بااله الهمياي 

وتكنولوجياا رقيقاي  من علل متواضا وما لديم بكظ ما حولم وفي مجتم  كالمجتم  العربي . والحيويي
باتجااه المحاف اي  قاوخد المتعارضي قوخ باتجاه الماضي والسالفيي و الحاظ وما تجتاحم من قوخ ال 

فاي مثاظ هاذا المجتما  فاان  ، وقوخ باتجاه العلل والمعرفي والمساتقبظ ، عل  الحالي القالمي كما هي
 .البعادسداسي دور المفكرين والعلماو والمثقفين وعنا ر المجتم  ذوي التأثير دور 

 



 6 

النخباي والمجتما   خف التراج  في الفكر والثقافاي والتعلايل والفناون لادالعمظ عل  إيقا :البعد الوظ
القديمااي ذلاا  أن الجاازو الكبياار ماان النخبااي   زاظ من ااغً  بإعاااد  إنتاااج المعااارف .علاا  حااد سااواو

الهاادف الحضاااري والمرجعيااي العلميااي ناهياا  عاان  إلاا بقاادمها أو المعااارف الهام اايي التااي تفتقاار 
 .باتجاه ما هو في اير منت تأثيرها في  د المجتم  

 
وهاذا يعناي . النهضاي والتقادل إل ا نخراة المبا ر في الم رو  التنويري الذي يقود  :البعد الثاني

بالضرور  تناوظ المفردا  المتعدد  في النماوذج المعرفاي الجدياد والعماظ عليهاا وفيهاا ومان خ لهاا 
فا  يساتةي  . دا  وبالع قي الجدليي بينهافي التكامليي بين هذه المفر  بةريقي وموقف مستوعب لل

كماا أنام   يساتةي  أن يقاف  .اإلنساانالمفكر والعالل أن يقف متفّرجًا من مسألي الحريي أو حقوق 
وباانفس الدرجااي فااان انعاازاظ  ،   مباليااًا ازاو اياااب موسسااا  البحااث العلمااي والتةااوير التكنولااوجي

الخبار  والممارساي علا  المساتوخ أمر يناقأ متةلباا   مالعالل في مختبره وا كاديمي في محاضرات
والقااوظ والتااأليف والن اار والتسااجيظ والبحااث والنقااد والتقياايل وبناااو ن الكتابااي وال ااور  إ. المجتمعااي

نمااا هااي " وللمثقفااين" " للكتاااب"النماااذج باتجاااه المعرفااي الحداثيااي وباتجاااه التقاادل لاايس ذلاا  فقااة  وا 
والترباويين وكاظ مان ي اكظ جازًو  والكاديميينوالساسي نيين والفنانين أيضًا للعلماو والف سفي والمه

 .من قياد  الرأي وتكوين حالي المعرفي لدخ المجتم 
 

والفكاار داب والفنااون والثقافااي رالمجتمعيااي ماان خاا ظ اإعاااد  بناااو من ومااي القاايل  :البعااد الثالااث
عاااد  تحديااد الهاادا ف الكليااي للموسسااا  والقةاعااا  ذا  والتعبياار والتوا ااظ العااادي وا لكترونااي وا 

حقاوق ي مظ ذل  قيل الحريي وحقوق اإلنسان بماا فاي ذلا   .الع قي المبا ر  بتكوين حالي المعرفي
قايل العادظ  إلا  إضاافي. وكذل  قايل العماظ واإلنجااز واإلبادا  والمخااةر  .المرأ  وتمكينها وم اركتها

وفاا  القيااود التاريخيااي التااي تكبااظ بهااا نتيجااي  ةاقااا  المجتماا  بااإة قوالقااانون وكااظ مالاام ع قااي 
 .لغياب الحرّيا  وسياد  الجهظ وحالي التخّلف ا قت ادي ا جتماعي

 
الاادف  باتجاااه حقيقااي للعلاال والعلماااو والخباار  والخبااراو والفكاار والمفكاارين فااي عمليااي  :البعااد الراباا 

 موالم و ن  مستقبلم  ن  القرار وفي تسيير  وون المجتم  وفي تقرير برامجم وتخ يا أ
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عاد   المعرفي واقت اد المعرفاي علا  رأس هاذه حت  ي ب  الو وظ إل  مجتم   اتم ترتيب أولوي وا 
 .ا ولويا 

 
 هاقت اادالدف  باتجاه تةوير التعليل في مختلف مراحلم وبالتاالي تةاوير وتحساين  :البعد الخامس

  التفكيااار والتحلياااظ والتركياااب وحاااظ علااا  العقاااظ النقااادي ومهاااار تعلااايل يقاااول  .جدياااد  أساااسوعلااا  
بعياادًا عاان ا ة قااا   ،الم ااك   والو ااوظ الاا  الحقيقااي والتعامااظ ماا  الاارقل والمرجعيااي المقارنااي

 قتاراب أكثار فاأكثر مان ا وبالتاالي . وا نةباعا  وحف  المعلوما  وتكرار ما   قيمي لام مان  ماواد
 .م ارف العلل والتكنولوجيا الحديثين

 
الاادف  باتجاااه الحاكميااي الجيااد  بكااظ مااا تتةلااب ماان م اااركي مجتمعيااي وتجااارب  :دسالبعااد السااا

و فافيي ومساولي وسياد  للقاانون واةا ق للحرياا  باعتباار أن الحاكمياي الجياد  هاي التاي يمكان 
 .بدا  وا بتكار والتجديد والمعرفي المتقدميإلالهواليي لالم لمي ي لالبي تن ئن أ
 

مان علمااو ومفكارين ومثقفاين ومهنياين واقت ااديين " الةليعي المعرفيي"دور  وفي حقيقي المر فان
اذ أن كاظ جزلياي مان جزلياا  المجتما   .ورياديين وأكاديميين ورجاظ دين مستنيرين ليس لام حادود

با تجاه العمودي أو الفقي وكظ قةا  من قةاعا  الن اةا  المجتمعيي تتةلب العماظ والمسااهمي 
ذلاا  إن حالااي التخّلااف التااي تعي ااها  .حااو الحالااي المعرفيااي الجديااد  والمتجاادد والجهااد للتّحااوظ ن

ي مظ ذل  الكتب المولفي والمترجماي . المجتمعا  العربيي   تتض  فداحتها اّ  عند تناوظ التفا يظ
لماي والتةاوير فااق علا  البحاث العنوالجرالد والمج   العامي والمتخ  ي والدوريا  المحكماي وا  
 وراق ل التكنولوجي وانفاق الفرد عل   راو الكتب وعدد ا ختراعا  وا

 
واإلنتااج العلميي المن ور  ومراكز البحث العلمي ومراكز الدراسا  والجامعا  والكاديميا  والمعاهد 

ا  ال ااناعي واإلنتاااج الزراعااي ومراكااز الفنااون والمكتبااا  العامااي وال ااناعا  التعليميااي وال ااناع
نفاق الدولي علا  العلال والتعلايل والثقافاي ومسااهمي القةاا  الخااا  الثقافيي وال ناعا  المعرفيي وا 

والمتااااحف العلمياااي ومتااااحف ارثاااار و ااابكي ا نترنااا  والحواسااايب وال ااابكا  فاااي هاااذه الن ااااةا  
جتمااا  ا لكترونياااي وا ت اااا   واإلذاعاااا  أو محةاااا  التلفاااز  المتخ  اااي والبااارام  التعليمياااي للم

 .والتعلل المستمر ال  ال  ال 
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هذه المفردا  ومفردا  م ابهي تتةلب العمظ المبا ر من المفكارين والعلمااو أوً  مان حياث كظ  إن
وثانيااام ماان حيااث دفاا   .منهااا  لكااي يكااون هنااا  انتاااج معرفااي وتفاعااظ معرفااي ا نخااراة فااي أجاازاو

الثااا لتنقيااي فكاار المجتماا  وثقافتاام ماان الموسسااا  الوةنيااي ماان حكوميااي وأهليااي للم اااركي فيهااا وث
باظ  .  تقاول علا  علال و  ت اكظ حالاي معرفياي ذا  قيمايالباليي وا فتراضا  الواهماي التاي  الفكار

  .المعرفي وانت ارها أمال حقيقياً  كظ عالقًا ت الحيانوفي كثير من 
 
 دور الموسسا  الفكريي والعلميي-8
والفكرياي والعلمياي والمتخ  اي منهاا ب اكظ  المدني عمومااً ومن ما  المجتم  دور الموسسا   إن

ن نقااا الموسسااا  وضااعفها وضاا لي إبااظ . باااله الحيويااي أماارخاااا فااي بناااو مجتماا  المعرفااي 
الكثيار  لتعثار  السابابعل  المستوخ الوةني والقومي كان واحدًا من  الحياننوعيتها في كثير من 

ذا .لمعرفااي المتقاادلمجتماا  ا إلاا مسااير  التنميااي وبااةو التّحااوظ  ماان مفكاارين وعلماااو  الفاارادكااان  وا 
فكاار وتوجيام الن اار والتحار  خةاو  باتجااه لكاديميين ومهنياين لهال دورهال الرياادي فاي ةار  اأو 

علا  المحاف اي ن تحويظ هذه الفكار واإلباداعا  وا ستك اافا  و إاإلبدا  وا بتكار وا ستك اف ف
ماان خاا ظ إ    يااتل وا سااتثمار  التةبيااق والتو يااف  إلاا  هااايقوتيسااير ةر  اوتراكميتهاا اهااتديموم

الموسسااا  العاادد والنااو  الكااافي ماان إلاا  عمومااًا العربيااي جميعهااا تفتقاار  القةااارأن و الموسسااا  
 .المتخ  ي ربما لسباب رليسيي ث ثي

 
 :الوظ معرفي

لموسساا  المتخ  اي فاي ا أهمييوا قت اديين  ين ياذ   يتض  للكثيرين من المفكرين والسياس 
نما .منتجا  متداولي عل  المستوخ المجتمعي إل  الفكارتحويظ  ن معرفاي أهنا  وهل وافتاراأ با وا 

ضاعف الت ااب  باين القةاعاا  وباين العلاول وباين ن أ إلا  إضاافي. حاد كبيار إل النخبي هي كافيي 
 .بناو المعرفي دافأهالموسسا  النوعيي التي تحقق  لتةويرالمناسبي ينت  ا حتياجا    

 
 :يالثاني نوعي رقم

قةاار العربياي ضاليظ ومحادود وأقاظ بكثيار مان الكتلاي لفالتنو  المعرفي والعلماي والتكنولاوجي فاي ا 
 العربيي ي ظ  القةاركاديميين في ل ن عدد اأاذ نتاج معرفي جديد  ذا  قيمي إل الحرجي ال زمي 
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نفااق إل كماا أن ا .وهو أقظ من المعدظ العاالميان من السك 0555أكاديمي عاظ لكظ  5.0فقة ال  
دو را  للفاارد فااي السااني وأقااظ ممااا يسااتةي  أن يّحااوظ ( 6)علاا  البحااث والتةااوير ضااليظ للغايااي 

وهنااا  الكثياار ماان التخ  ااا  واوجاام  .الموسسااا  القالمااي ناهياا  عاان ت ااغيظ موسسااا  جديااد 
 .ندر الموسسا  اساساً يو ندر فيها المخت ون يالمعرفي 

 
  :الثالث سياسي

من مااا   إلاا و   ،ذلاا  أن الن مااي القااظ ديمقراةيااي   تن اار بارتيااا  لتعاادد الموسسااا  وتنوعهااا
وباعتباار  ،الماورقبضي الدولي علا  زماال  ف  ان إل باعتبار ذل  مدعا  المجتم  المدني وكثرتها 

ن  القرار وم اركي في توزي  للسلةي وتوسي  في قاعد    هالتعدد والتنو  الموسسي هو في جوهر 
مجتما  المعرفاي هاو فاي حقيقاي المار  إن. التوجيم ورسل البارام    تةمالن اليام السالةي المركزياي

وفااي هااذا . مجتماا  الموسسااا  المتنوعااي والمتخ  ااي والفاعلااي والمااوثر  فااي الحيااا  ا جتماعيااي
م ما  رليسايي  إلا ار ن ي اأن الادور الاذي تقاول بام الموسساا  الفكرياي والعلمياي يمكان إا ةار ف

 :منم عل  النحو التالي
 
الن ر والتعميل والتوثيق ا عتيادي وا لكتروني للمعرفي الحداثيي وليس مجرد تكارار لماواد   - 0

نسااحب علاا  الثقافااي يعلاا  الترجمااي فااي المعااارف والعلااول  ومااا ينةبااق. التنميااي. لهاااجديااد  قيمااي 
 .والفنون وايرها

 
هناا  ضاعف فاي الاوعي بأهمياي ال اناعا  المعرفياي لن ار المعرفاي  :ال ناعا  المعرفيي- 2

ونقاا بسبب عدل الت ااب  العرباي وهذا الضعف يتأت  عن  غر السوق  ، وجعلها أكثر اقت اديي
ومثااظ هااذا الماار ينبغااي أن  .بالمتةلبااا  الفنيااي والمهنيااي والحرفيااي الدقيقااي اإللمااالالمهااارا  وعاادل 

علا   - ج  ال ناعي والمستثمرين والحكوماي تن أو  ، فكريي ا هتمالالموسسا  العلميي وال متعةي
ي ااامظ ذلااا   اااناعي الدوا  المختبرياااي والتعليمياااي  ،الااادخوظ فاااي  اااراكا  م لماااي  - حاااد ساااواو

وماان  ااأن هااذه ال ااناعا  أن تلعااب دورًا . والنماااذج ومتةلبااا  العديااد ماان التخ  ااا  والمعااارف
ا  المعرفاي والثااني مزيادًا مان انت اار المعرفاي والثالاث عوالاد الوظ تحساين اقت اادي ث ثي البعااد

 .ا ستثمار وفرا العمظ
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حيااث أن الكثياار ممااا يقااول باام الدارسااون والباااحثون يبقاا  فااي العاااد   :التجسااير القةاااعي  -3
أسير الوراق والرفاف لنام كثيارًا ماا ي اال بأسالوب   تساتةي  القةاعاا  ال اناعيي وا قت ااديي 

   .ن دور الموسسا  الفكريي والعلميي في هذا المجاظ كبيرإريي ا ستفاد  منم ومن هنا فواإلدا
 
إذ أن المدارس والجامعا    زالا  تادرس منااه  قديماي أو : المساهمي في نوعيي التعليل  -4

ي العقظ العلمي سواو كان ذل  في العلول اإلنساانيي وا جتماعياتنميي إل  مناهجها منقولي أو تفتقر 
كيف يمكان أن تتةاور هاذه المنااه  لت اب  أكثار علمياي وأقارب إلا  مفهاول مجتما   .أو في ايرها

المعرفاااي؟ قاااد يكاااون اهتماااال الموسساااا  العلمياااي والفكرياااي بتحوياااظ أجااازاو مااان أعمالهاااا وأعمااااظ 
 . التعليل واحد  من المساهما  المةلوبي اركين فيها إل   يه ترف  من نوعييالم 

 
ذا كاان اإلبادا  وا بتكاار  :بتكااراإلبدا  وا - 0 ن الموسساا  هاي إفا ،اً ياًا فردياًا أو جمعجاتانوا 

وهااذا  تةااويرالماان أهااداف الموسسااا  الفكريااي والعلميااي ف ،وا بتكااار لإلباادا الحاضاانا  الحقيقيااي 
لادخ  .وا بتكاار اإلبادا وا بتكار لدخ جمهورهاا تةاوير امكاناا   اإلبدا كون امكانا  تن أيستدع  
ن اااوهااا جمهور  فااي مجاااظ اهتمامهااا واياار ذلاا   اإلبداعياايالموسسااا  المساااند  أو الجمعيااا   وا 
يتةلااب التعامااظ ماا  الفكاار والعلاال ماان منةلااق  دور الموسسااا  الفكريااي والعلميااي إنبمعناا   .الكثياار

مثاااظ ذلاا  الكتااب والقااراا التخ  اايي . النخبااويالمجتمعااي ولاايس فقااة التااداوظ  إمكانيااي التااداوظ
راحظ عمريي معيني أو المولفا  التاي تساهظ اساتيعاب المعاارف الجدياد  بماا فاي ذلا  المخ  ي لم

 .والموسوعا  والدليالقواميس 
  
الحريا  وحقوق اإلنسان والحاكميي الجيد  والدف  بقونناي احترامهاا باعتباار ذلا  عن الدفا  - 6

 .كلم من متةلبا  مجتم  المعرفي
 
دمااي ماان خاا ظ الدراسااا  المعمقااي وتةااوير تلاا  التجااارب المتق الماالا نفتااا  علاا  تجااارب - 7

فاا  تاازاظ الكثياار ماان التجااارب المتقدمااي فااي بلاادان عديااد  ماان العااالل اياار  ،باتجاااه المجتماا  العربااي
سواو فاي جوانبهاا العلمياي أو ا جتماعياي أو الموسسايي أو اإلدارياي أو  ،مدروسي بالعمق المةلوب

 بلدان مثظ اليابان وسنغافور  وماليزيا والسويد والنروي  ن تجربي إ. أو التمويلييالثقافيي 
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الاي التخلاف فاي أقاظ مان حوقد خرج  هذه الادوظ مان  .وقبرا ومالةا وايرلندا تجارب انيي للغايي
علاا  هااذا مااا الااذي حاادث وكيااف حاادث ولماااذا أقبااظ ال ااعب الماااليزي أو الساانغافوري  ،سااني( 45)

كاظ  ؟  هار  فاي كاظ بلاد التيارها وما هي حركي التنوير ما هي الخ و يي التي تل استثمالنهوأ؟
 .ذل  اير معروف للمجتم  العربي إّ  في إةار التعميل

 
حيااث   ياازاظ يساايةر علاا  كثياار ماان الموسسااا  متابعااي الماضااي : التّحااوظ نحااو المسااتقبظ- 8

لقاد  .لقديمايما هو إعاد  إلنتااج المعرفاي ا والغوا فيم وتحقيقم ليس  ستنباة معرفي جديد  بقدر
 ،لوساالظ اساتنهاأ الهمامان أهال هاي سيةر  عل  التفكير العربي مقولي أن العاود  إلا  التااري  

نم ألدرجي ( وً قظ عناألنم أكثر سهولي و ) ولكن العقظ العربي استهواه المر  ما حدإل  هذا  حي  
همالااملحاضاار نسايان ا إلاا وذهااب الابعأ  ،التااري  ليكااون هااو الحاضار إنتاااج  إعااد خاذ يريااد أ  وا 

 . والتمس  بالماضي عل  حساب المستقبظ
  

تركياز  أنايار  ،و  تتسال  عنامإن تاري  المل   يهرب منها و  هاي تهارب منام و  تنسال  عنهاا 
والسااعاد  بهااا أماار الماضااي والاادوران حولهااا  إنجااازا الموسسااا  والمفكاارين وحتاا  العلماااو علاا  

 .المعرفي المستقبليي هي الهدفهي عرفي الجديد  ت ب  المل  مراجعي جاد  حت  إيحتاج 
 
العربيي ايار مساتغلي  القةارهنا  فر ي ضخمي في  أن إذ :الت اب  والتبادظ الموسسي- 9

 إمكانيايوهذا يعناي  ،(اللغي العربيي الف ح ) وهي وحد  اللغي العلميي والمعرفيي  ،بال كظ ال حي 
حّسان فاي نفاس الوقا  مان فارا الن ار والتعمايل يو  عااد واإلالتبادظ والتنسيق الاذي يمنا  التكارار 

علاا  باارام  م ااتركي أو ( با ختيااار) وهااذا يتةلااب التوافااق  ،ن ماان اقت اااديا  ن اار المعرفاايحّساايو 
 .متكاملي

 
العربياي يجعاظ مان  القةارأن تدني مستوخ الدخظ في مع ل  إذ. تحسين اقت اديا  المعرفي- 05

دو ر  (055)مااا يقاارب ماان  الوروباايفااق الفاارد نيففااي حااين . ماااً كلفااي المااواد المعرفيااي عاليااي تما
دو رًا فااي ( 05)فااان  ، ماان متوسااة دخلاام%( 5.0)ماان  أكثاار  تمثااظ  ،ساانويًا علاا   ااراو الكتااب

يتةلااب ماان الموسسااا   المااروهااذا ، ماان متوسااة دخااظ الفارد العربااي% 2.2قةاار العربيااي تمثااظ لا
 جمي  الرسول والضرالب المبا ر  واير لغاو   الضغة عل  الحكوما  المهمي بالمعرفي 
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وا متيااازا  والمساااعدا  لل ااناعا   الحااوافز إعةاااو إلاا  إضااافي .المبا اار  علاا  المااواد المعرفيااي
 .المعرفيي حت  تتمكن من انتاج مفردا  معرفيي وبأسعار اقت اديي

 
 . ظ وا نت اار فيهاا اللغايالتوا وأدا ن المعرفي في جزو منها وعاوها اللغي إ :اللغي العربيي- 00

ذل  أن معرفي النخباي   تحادث  ،فان اللغي تحتظ مكاني مركزيي ولكي ي ب  المجتم  مجتم  معرفي
ومان . بالضرور  معزولي عن جسل المجتما  فاي ايااب اللغاي تبق  التغيير المةلوب في المجتم  و 

ق ومختلاااف ا هتماماااا  هناااا فاااان التاااأليف والترجماااي والن ااار باللغاااي العربياااي وعلااا  أوسااا  نةاااا
وماا يولاف ويتارجل  .مجتمعاا  المعرفاي إلا التحاوظ والتخ  ا  ي ب   رةًا أساسايا مان  اروة 

مليون نسمي هو ضاليظ للغاياي وهاو أقاظ مان ن اف ماا يولاف ( 355)العربيي مجتمعي  القةارفي 
دو رًا ( 80)الفارد علا   اراو الكتاب  إنفااقمليون نسمي حيث معدظ ( 05)فقة في بلد مثظ بلجيكا 

ن اللغاي إوفي نفاس الوقا  فا. العربيي القةاردو ر في ( 0)مقابظ أقظ من ( 082)اليابان   ،سنوياً 
العربيي تتةلب التةوير والتحديث في كثير مان جوانبهاا النحوياي وال ارفيي دون أن ياوثر ذلا  علا  

المعرفاي يتةلاب القاراو  ن اكتسااب إ .ولل تتمكن مجام  اللغي العربيي من تحقياق ذلا  .اللغي نفسها
 .فاي المادارس والجامعاا وهاي حالاي فاي تراجا  متزاياد  ،المعمقي والكتابي والتقريار والتعبيار الادقيق

وهذا يتةلب ان او موسسا  للغاي ومن ماا  مجتما  مادني تاوازر المجاام  اللغوياي وتادفعها لمزياد 
 .من ا قتراب من احتياجا  المجتم 

 
ماان خاا ظ ن اار  إ مجتماا  المعرفااي  إلاا تماا  اسااتةا  ا نتقاااظ هنااا  ماان مجلايس  :لترجماايا-02

المعرفي وتعميمها وعل  أوس  نةاق بلغتم الوةنيي ي مظ ذل  دوً  بالغي التقدل مثاظ الياباان وبالغاي 
. مليااون نساامي( 0)مليااون وفنلناادا( 4.0)الضاخامي مثااظ ال ااين الاا  الاادوظ ال ااغير  مثااظ النااروي  

نماا ومن هنا ت اب  الترجماي للعلاو  م ارو  وةناي تقاول بام هاي ل والمعاارف لايس م اروعًا فردياًا وا 
ن متوسة عدد ةا ب التعلايل فاي القةاار العربياي يقتارب إ. موسسا  متعدد  وليس موسسي واحد 

دو را  سنويًا لكظ ةالاب كجازو مان ( 05)ي يالجامعا يمليون ةالب وهذا يعن  أن تخ ( 0)من 
مليون دو ر سنويًا كافيي لكاي يرتفا  عادد ( 05)توخ العربي تكاليف الدراسي سوف تنت  عل  المس

تكاون مان أفضاظ الكتاب مقاباظ  أن  ف كتاب سنويًا يمكان ( 05)ما يزيد عن  إل الكتب المترجمي 
 .كتاب سنوياً ( 2555)العدد الهزيظ للترجمي الحاليي والتي   تتعدخ 
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هاااا لباااارام  ترجماااي م اااتركي فااااي يبنت إلااا  باإلضاااافيالموسساااا  العلمياااي والفكريااااي دور مااان  إن
التنمياااي موسساااا  للترجماااي كجااازو مااان م ااااري   إلن ااااوتخ  ااااتها الضاااغة علااا  الحكوماااا  

  .ا قت اديي ا جتماعيي
 
  


