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 في دور المفكرين 
 تأسيس مجتمع المعرفة 

 
  مدخل -1

طرح الكسندر " التخلف االقتصادي في منظور تاريخي " في اطروحته الشهيرة والمعنونة 
 :السؤال التالي  Alexander Gerschenkron  جيرشينكرون 

 
 ما الذي يحتاجه بلد متخلف وتابع لكي يأخذ بالتصنيع ويلحق بمن سبقه من البلدان؟؟* 
 

 وكانت اجابة جير شينكرون 
 تلزمة القدرة على اجتياز فجوة "                         
 المعرفة والممارسة التي تفصل                          
 االقتصاد المتخلف عن االقتصاد                         
 . المتقدم                         
 

ذا كان االقتص". فجوة المعرفة " ن ما يفصل التقدم عن التخلف هو إوهذا يعني  اد هو العمود وا 
 Knowledge  الفقري للحالة الحضارية للمجتمع من حيث التقدم والتخلف فإن فجوة المعرفة 

Gap   هي البوابة الرئيسية لالنتقال من حالة التخلف الى حالة التقدم سواء كنا نتحدث عن
 . التخلف االقتصادي أو االجتماعي أو العلمي أو الزراعي أو التخلف الحضاري بوجه عام 

والمعرفة في هذا الصدد هي ليست البيانات والمعلومات سواء كانت شفهية أو ورقية أو 
 الكترونية وانما هي بالدرجة األولى 

 
 ما يتأتى عن توظيف  
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 المعلومات من ادراك 
 
  مركبجديد وتعمق  
 ومهــارة متركبــة  
 من المعرفة  يمثل جزء   
 

 :إن المعرفة هي 
لفردية والمؤسسية والمجتمعية الناشئة من التفاعل الديناميكي بين العقل االمكانات والخبرات ا

نتاجية من سلع ل والعلم والفكر والمهارة والتكنولوجيا من خالل توظيف كل ذلك في العملية ا
 ." وخدمات وأفكار ومعارف وفي إطار من التشابكات األفقية والعمودية العميقة

 
 عد المستقرة لدى الباحثين في التنمية وفي نهوض األمم ومن جهة أخرى فقد أصبح من القوا

 
إن ثروات األمم لم تعد تلك الخامات والمعارف 

مكاناتوالثروات الطبيعية التقليدية من أراض   وا 
طبيعية في جوفها أو ماليين السكان الذين يعيشون 

نما ثروة األمم هي ثروة المعرفة ، على سطحها  . وا 

 
يف أصبحت بلدان فقيرة في مواردها الطبيعية غنية في مواردها المعرفية وهذا يفسر بكل وضوح ك

مثل اليابان وسويسرا والدنمارك وسنغافورة من أغنى الدول في العالم واألعلى من حيث نصيب 
( 88)وفــي سويسرا  ،ألف دوالر( 83)الفرد من الناتج المحلي االجمالي فيصل في اليابان الـــى 

ن بلدا  من أغنى دول العالم في أألف في حين ( 38)وسنغافورة  ،ألف( 83) والدنمــارك ، ألف
 ا  دوالر  8943و  ا  دوالر  0383المصادر الطبيعية مثل روسيا والبرازيل ال يتعدى نصيب الفرد فيها 

 .على التوالي
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نصيب الفرد من الناتج  الدولة 
 المحلي االجمالي

 (ألف دوالر)  

 الموارد الطبيعية

 ة جدا  لضئي 98 وكسمبورغ الل

 ضئيلة جدا   9323 برمودا
 ضئيلة  8320 اليابان 
 ضئيلة 83 النرويج

 ضخمة 8924 الواليات المتحدة
 ضئيلة 8829 سويسرا
 ضئيلة 8329 الدنمارك

 ضئيلة 8328 يسالنداأ
 ضئيلة 3.23 السويد
 ضئيلة جدا   3923 ايرلندا

 ال يوجد 3824 هونغ كونغ
 ضئيلة جدا   .382 فلندا
 ضئيلة حدا   3828 النمسا
 ال يوجد 3324 سنغافورة
 ضخمة جدا   .82 البرازيل 
 ضخمة جدا   03.3 روسيا

      The Economist, World in Figures, 2003 

 

 

 يمكن الشارة اليها اختصارا  على   Knowledge وفي هذا الطار فإن المعرفة 
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ة عن توافر مفردات المتأتي المكاناتنها منظومة أ
العلم والتكنولوجيا والخبرة الناشئة عن توظيفها 

 .نتاجية ل في العمليات ا

 
 أعمدة رئيسية للمعرفة ( 3)ننا نتحدث عن إوهذا يعني 

 
  Science العلم 

 Technology التكنولوجيا

 Production نتاجل ا

 Employment التوظيف 

 Experience الخبرة 

 System المنظومة 

  Accumulation التراكم 

 Dynamic الديناميكية

 
ضعفه أو هزالته من شأنه أن يضاءل من القيمة  منة الحال فإن غياب أحد هذه األعمدة عيوبطب

وينبثق عن هذه األعمدة الرئيسية . النوعية للمعرفة وبالتالي يضاءل من دورها في عملية التقدم
 : عناصر فرعية ترتكز اليها وتتمثل في

 
فالعلم ال يقوم بدون عقلية رقمية  Digitalism الرقمية * 

 وبدون تعليم وبحث علمي 

تم يوالتكنولوجيا والتوظيف ال    Societalism المجتمعية * 
 بدون مجتمع 

 ال يتصاعد باضطراد فالنتاج   Innovation بداع لا* 
 إبداعوالتكنولوجيا ال تتقدم دون 
عية ودون مراجع قياسية للنو 

 والمنتجات

  Standardization القياسية * 
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نتاج وال علم دون إفال توظيف وال   Investment االستثمار * 
استثمار في البحث العلمي 
 والتطوير التكنولوجي 

 المؤسسية * 

Institutionalism 
إذ ال تتراكم الخبرة وتنتقل وتتحول 

الى معرفة متنامية دون 
القات مؤسسات مستقرة تحكمها ع

دارية وقانونية متطورة ومتفاعلة إ
مع التغير الذي يحدث في 

 المجتمع 
 

نه مع ارتقاء المعرفة أخذت الحضارة أنسانية يالحظ بكل وضوح ل والدارس لتقدم الحضارة ا
ينطبق  .المعالمالقفزات الحضارية كانت ترتكز دائما  على قفزات معرفية واضحة  نباالرتقاء، وا

كما ينطبق على الحضارة الغربية ابتداء من  والسالميةغريقية والرومانية لة اذلك على الحضار 
. وسيستمر األمر كذلك على مدى العصور .والعشرينبالقرن الحادي  وانتهاءالقرن الثالث عشر 

نتاج وتدهور في المعرفة وهو ما يميز سقوط ل كذلك فإن تدهور الحضارات قد رافقها تدهور في ا
 . ضارات القديمة والوسيطةأو تراجع الح

 
  مجتمع المعرفة -3

 إلىشارة إلل  Knowledge Society أو   K-Society يستعمل تعبير مجتمع المعرفة 
تمعات الصناعية المتقدمة التي تعتمد أكثر فأكثر على المعرفة في اقتصاداتها وفي إدارتها جالم

الثقافة أو  وال  بالعادات أو التقاليد أوفي صنع مستقبلها بدال  من االعتماد على شيء آخر ممث
 . النباهة ولهام أل الحكمة الشخصية أو ا

 
نجاز المهام وتحقيق األهداف ومواجهة ا  لقد كانت امكانات المجتمعات واألفراد في صنع القرار و 

وسد احتياجات الفرد والمجتمع من احتياجات مادية  ،متطلبات الحياة والتعامل مع الطبيعة
نسانية ل ومع تطور الحضارة ا .وروحية تعتمد في العصور القديمة على الجهود الفرديةومعرفية 

نتاجية ل في عالم المعرفة شيئا  فشيئا  من خالل العمليات ا النسانيةوارتقائها وتوغل المجتمعات 
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ت بداع والمغامرة أخذت المجتمعالواالكتشافات واالختراعات والعلم والتعليم والبحث العلمي وا
تدريجيا  تقلل من اعتمادها على الجهد العضلي والموارد الطبيعية المتاحة ليتزايد اعتمادها على 

 المعرفة والخبرات التي أخذت تنتج البدائل األفضل للجهد العضلي ممثال 
 

باآلالت والماكنات واألنظمة والبدائل للموارد الطبيعية المتاحة من خالل التركيب الجديد للمواد 
خر ومجتمع يتخلف آكبات ولم تكن المجتمعات مثماثلة في هذا التحول فأخذ مجتمع يسبق والمر 

عن آخر حتى أصبحت الكرة األرضية تضم أطيافا  من المجتمعات بعضا  بالغ التقدم واالرتقاء 
واالعتماد المعرفي كالدول الصناعية المتقدمة في الواليات المتحدة األمريكية والدول األوروبية 

قدمة واليابان مرورا  بمجتمعات متوسطة التقدم وانتهاء بمجتمعات معزولة وصغيرة على المت
 والفارق األساس بين هذه المجتمعات هو الفارق المعرفي . درجة كبيرة من البدائية والتخلف 

Knowledge Differential  أو الفجوة المعرفية على المستوى الواسع  . 
 

لتي اجتاحت العالم في النصف األخير من القرن العشرين على لقد ساعدت ثورة االتصاالت ا
اعطاء المعرفة مزيدا  من الديناميكية األفقية والعمودية بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للمجتمعات 

غير ان المعرفة . من العوامل المحفزة لعولمة المعرفة  وكان ذلك جزء   ، على المستوى العالمي
االستفادة منها على مستوى  يمكنأي ) ال تتحول من الحالة العولمية بالمفهوم الذي أشرنا اليه 

مجتمع معين  إمكاناتمن  أي لتصبح جزء  ) الى الحالة المجتمعية الخاصة ( المجتمع العالمي
 (. الخ... كالمجتمع العربي أو المجتمع األردني أو المصري أو البحريني 

 
 :وهذا يقودنا الى مسألة بالغة األهمية وهي . لتطبيق انخرط المجتمع المعني بالممارسة وا إذاال إ

إن المعرفة ليست مسألة نخبوية وال هي مسألة 
نظرية أو رؤية ثقافية أو فكرة فلسفية أو مقاربة 

نما ، تاريخية إذا تم االطالع عليها تحققت الغاية  وا 
المعرفة بالضرورة وبالدرجة األولى هي الممارسة 

على مدخالت العلم  نتاج القائمإل الفعلية ل
 . والتكنولوجيا المتصاعدة
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 إننا ليصبح مجتمع معرفة تعني بالضرورة" الصفة المعرفية على المجتمع " ومن هنا فإن تأكيد 
 نجازات ل نتاجية باالعتماد على العلم والتكنولوجيا وألن ال أخذنا نشهد تصاعد مقدرته ا

 
الماضية بخطوات سريعة بل أخذنا نشهد قفزات  العلمية والتكنولوجية أخذت تتقدم في العقود

نتاج السلعي والخدمي والمعرفي القائم على هذا العلم ل وثورات علمية وتكنولوجية متالحقة فإن ا
وتلك التكنولوجيا أصبح يشهد بنفس الكيفية قفزات بل وثورات هائلة نكاد نلمسها في كل منحى 

ضاء وفي اقتحام أعماق البحار وفي أنظمة فو المن مناحي الحياة في المركبات الفضائية وغز 
الحاسوب واالتصاالت تماما  كما في الطب وفي هندسة المواد وصوال  الى التكنولوجيا الميكروية 

نتاج على ل حيث يلتقى العلم والتكنولوجيا وا  Micro and Nano Technology والنانوية 
ع المعرفة الحديث هو المجتمع الذي يستطيع أزاء كل ذلك فإن مجتم، المستوى الجزيئي للمادة 

 .أن يتعامل ويتفاعل وينتج ويشارك ويساهم ويبدع في كل هذا أو أجزاء منه 
 

أما المجتمعات التي ال تستطيع امكاناتها المعرفية أن تصل الى المستوى المتقدم فإنها بالضرورة 
لى المستوى إسلع وخدمات  هي المجتمعات التي ال تستطيع أن تصل بانتاجها االقتصادي من

المتقدم وبالتالي هي المجتمعات النامية أو األقل نموا  حسب حجم الفجوة المعرفية وما ينجم 
 . عنها من فجوات حضارية مختلة

 
من خالل مجتمع قادر على توفير  إال مانتاج المتقدم والمعرفة المتقدمة ال يمكن تحقيقهل وألن ا

وهذه البيئة تشمل مفردات اقتصادية  ، نتاج ومن المعرفةل من االبيئة المناسبة لهذا النوع 
دارية وتكنولوجية وفكرية وثقافية متعددة ومتركبة ومتداخلة فإن الربط بين  واجتماعية وعلمية وا 

وهذا ما يدفع . التنمية أو النمو االقتصادي االجتماعي وبين المعرفة يصبح واضحا  ومباشرا  
سواء في األمم المتحدة أو اليونسكو أو غيرها من المؤسسات الدولية  الباحثين وخبراء التنمية

ن إ. ألن تربط ربطا  قاطعا  ومحكما  بين المعرفة وبين التنمية الى حد كبير ما بين المعرفة والتقدم
ن يكن ليس هو ا  المعرفة شرط أساسي وجوهري للنهوض والتقدم في إطار الحاضر والمستقبل و 

 . في لذلكالشرط الوحيد والكا
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  مقاييس المعرفة -8
إن هذا الدور الذي تلعبه المعرفة في حياة المجتمعات والنظر في توزيع األدوار لتحفيز الواقع 

 المعرفي وتطويره يقتضي وبالضرورة التعرف على حيثيات المعرفة ومؤشراتها 
 

 Knowledge Parameters . عريقة وتحتل هذه المسألة أهمية خاصة في المجتمعات ال
الحضارة كالمجتمعات العربية بسبب االختالط واالرتباك الذي يقع لدى المفكرين والمخططين 

 . والمثقفين والسياسيين أزاء هذا الموضوع 
 

ئي ن يتعاملوا مع المعرفة من منظور تاريخي انتقاألقد اعتاد الكثيرون من المثقفين والمفكرين 
وراح بعض . ومن مواقف افتراضية ترتكز الى السبق في الماضي وليس التفوق في الحاضر 

المثقفين بدافع المشاعر الوطنية والقومية يربط ربطا  مفتعال  بين المعرفة بالمفهوم التراثي وبين 
لتعثر في المعرفة بالمفهوم المعاصر رغم تغير الزمان والمرجعية مما أدى الى كثير من االرتباك وا

كل ذلك يجعل من الضروري الشارة الى حيثيات المعرفة . الجهود الرامية لالرتقاء المعرفي
 : ولعل أهم هذه الحيثيات والمؤشرات يمكن ايرادها على النحو التالي . المعاصرة ومؤشراتها 

  البحث العلمي والتطوير التكنولوجي R&D 
  مؤسسات البحث والتطوير Institutions  

 سات التعليم العالي والمهني ونوعية التعليم مؤس 

 نتاج السلعي والخدميل ا 

  التشابك Networking  

  تكنولوجيا المعلومات 

  االتصاالت 

  التأليف والترجمة والنشر 

 بداع لاالختراعات وا 

 االستثمار في الثقافة والفنون 

  الصناعات العلمية والتعليمية والثقافية 

  التشابك القطاعي 

 القطاعي  غيرك التشاب 
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 القرائية 

  التعليم المستمر 

 

  تعليم المرأة ومشاركتها وتمكينها 

  المراكز المتخصصة 

 منظمات المجتمع المدني 

  التأليف والنشر المهني المتخصص 

 قدرة الفرد على االنفاق على متطلبات المعرفة 

  قدرة المجتمع على التخصيص للتعليم والعلم والتكنولوجيا 

 يدة المشاريع الجد 

  الرياديةEntrepreneurship      

  
ونحن إذا استعرضنا هذه الحيثيات والمؤشرات بين الدول المتقدمة من جهة والدول النامية من 
جهة أخرى وبشكل خاص المجتمعات العربية نالحظ ضخامة الفرق المعرفي وعمق الفجوة 

 . تجسيرهاالمعرفية التي ينبغي تجاوزها وينبغي على الجميع المساهمة في 
 

األرقام التأشيرية لمجموعة األقطار العربية ال تعطي داللة عملية واضحة بسبب التفاوت  إنومع 
الهائل بين هذه األقطار في كثير من المفردات االقتصادية واالجتماعية والعلمية والتكنولوجية 

ة إذا كان التركيز ن النظر في بعض األرقام سيكون مفيدا  في هذا االتجاه وخاصأال إوالفكرية 
ذا اعتبرنا المجتمع (. مثل األردن وتونس ولبنان ومصر) علــى األقطار العربية المتوسطة  وا 

الياباني واحدا  من مجتمعات المعرفة التي يراد الشارة اليها واالستفادة من تجربتها فإن الفجوة 
عين االعتبار إن األرقام فإذا أخذنا ب. المعرفية بينها وبين أقطار المجتمع العربي هائلة 

دولة عربية ال يوجد بينها أي تشابك علمي أو معرفي أو ( 33)والمؤشرات موزعة على 
للفرد في موريتانيا مرورا   ا  دوالر ( 833)ن دخل الفرد فيها يتراوح بين ا  و ، اقتصادي ذي قيمة 

ء بقطر وانتها( 00.83)والبحرين ( 03333)والسعودية ( 03.3)واألردن ( 0.93)بمصر 
ن دخل الدول النفطية يتأثر تأثرا  كبيرا  بأسعار النفط والغاز( 39393) ذا أخذنا ذلك بعين إ. وا 

االعتبار نجد أن الكثير من الحيثيات والمؤشرات المعرفية أضعف في واقع األمر مما يظهر 
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مل التشبيك وهو عكس ما نجده في أوروبا أو الواليات المتحدة األمريكية حيث يع .األولىللوهلة 
  .مستواهاالمؤسسي والقطاعي والقطري على تعزيز الحالة المعرفية ورفع 

 
 األردن األقطار العربية اليابان 

 28. 833 083 (مليون) السكان * 

 .02 038 33 (مليون) األيدي العاملة * 
نصيب الفرد من الناتج المحلي * 
 (دوالر)

83033 39.3 03.3 

 %03 %.8 %0أقل من  األمية * 
 على البحث والتطوير النفاق* 
 (للفرد/ دوالر) 

 3 دوالر . 0038

( دوالر) االنفاق على التعليم* 
 للفرد

0883 083 
(حكومي)   

33 
 (حكومي) 

 %.3 %83 %93 مشاركة المرأة في القوى العاملة * 
نصيب الفرد من شراء الكتب * 

 (دوالر)والجرائد 
 3أقل من  .أقل من  033

من ( 0333)الجرائد لكل عدد * 
 السكان 

 33 .0أقل من  939

من ( 0333)حاسوب لكل * 
 السكان

أقل من  .أقل من  .8
03 

أقل من  8333----  الكتب المؤلفة * 
033 

 33 333 0333 عدد الجامعات* 
براءات االختراع لكل مليون من * 

 السكان
 3أقل من  0أقل من  0893
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 فة الشروط البيئية للمعر  -9
وعلى الرغم من وجود أدوات ووسائط ومناهج وممارسات لتجديد المعرفة وتحويل المجتمع الى  

تجدد الحالة المعرفية وتناميها وتحولها  إن إال ، مجتمع منتج للعلم وللسلعة وللخدمة وللمعرفة
 الى ارتياد آفاق المستقبل واكتشاف المجهول في الحياة وفي الطبيعة 

 
بداع لتم اال من خالل اهذا التجدد ال ي

 . واالبتكار والمخاطرة واالستثمار في كل ذلك

 بداع واالبتكار لومن جهة أخرى فإن التجدد وا
 

يتطلب بيئة خاصة تقوم على الحرية واحترام 
حقوق االنسان بشكل دائم وكامل كما ويتطلب 

زالة جميع أشكال الوصاية الفكرية والسياسية إ
وهذا يتطلب . ة والثقافيةوااليديولوجية والديني

 Good في معظم جوانبه الحاكمية الجيدة 

Governance  
ذا نظرنا الى المجتمعات التي تحتل مكانة متقدمة في كونها مجتمعات معرفة نالحظ  نها تتفوق أوا 

تماما  في المحافظة على الحريات واالحترام الكامل لحقوق االنسان وغياب الوصاية وتتمتع 
 . ةبحاكمية جيد

 
ينطبق هذا على مجتمعات صغيرة في الدنمارك أو ايرلندا أو هولندا أو بلجيكا أو سنغافورة وعلى 
مجتمعات متوسطة مثل ألمانيا وفرنسا واليابان وبريطانيا أو مجتمعات كبيرة مثل الواليات المتحدة 

 . األمريكية 
 



 13 

نقالبيين واليمينيين لقد تراءى لبعض المفكرين في القرن الماضي وخاصة المفكرين اال 
والشموليين والمتعصبين واألحادي الرؤية اليساريين تراءى لهم امكانية الجمع بين المعرفة 

 مع القهر  البداعنسان وتعايش ل والجمع بين المعرفة وانتهاك حقوق ا ، وغياب الحريات
 

عتها بيئة قمعية  تتألىشكال الحكم التي أوترعرع التجديد في ظل احتكار السلطة وغير ذلك من 
 . أو قهرية أو تسلطية أو متخلفة أو غير عصرية

 
مجتمع متقدم مجتمع المعرفة  إلىن التحول أولكن التجربة التاريخية لمختلف الشعوب بينت 

يتطلب بيئة تزدهر فيها الحريات وينمو فيها التنوع وتغيب فيها وصاية الدولة أو االيديولوجيا 
ولعل ما حدث في دول . ن البنية القانونية والحضارية للدولةم وتصبح حقوق االنسان جزء  

 . نموذج الكالسيكي لهذه الحالةاالتحاد السوفياتي السابق والكتلة الشرقية السابقة يمثل األ 
 

أما الصين فقد أدركت ضرورة التغيير قبل أن تصل الى االنهيار أو الطريق المسدود فأخذت 
سبانيا والبرتغال تعطيان أكما ان . السياسة وان لم تعلن ذلك تتحول تدريجيا  في االقتصاد وفي

ن في النصف األول من القرن العشرين محكومين ان البلدافقد كان هذ. نموذجا  يستحق االهتمام
وكانت البلدان آنذاك في ذيل . سبانيا وسالزار في البرتغال أبنظامين قمعيين هما نظام فرانكو في 

ن تغير نظام الحكم وتحول البلدان الى الديمقراطية والحريات حتى إوما .  .قائمة الدول األوروبية
نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي في عام  حيث تحولتسارعت معدالت النمو فيهما 

 . في البرتغال ا  دوالر ( 03.33)سبانيا وأفي ( 090.3)الى  3333
 

أوال  بسبب غياب . ي المنطقة العربيةإن مسألة الشروط البيئية للمعرفة لها أهمية خاصة ف
وعدم قبول التنوع أو  والرجل،نسان والهوة الكبير بين المرأة ل الحريات وعدم ضمان حقوق ا

وكذلك غياب الديمقراطية المستقرة المنتظمة وضعف المشاركة الجماهيرية وسوء  .بهاالعتراف 
والتهرب من استحقاقاته تحت  الحاكمية وبطء عمليات االصالح بل وااللتفاف على االصالح

 وكذلك استمرار وصاية الدولة على الفكر والرأي والموقف. دعاوى ثقافية ودينية واجتماعية زائفة 
ة نظرا  لضعف  االستثمار فاألمر الذي أدى الى تسطيح المعرفة وتحويلها الى قشرة خارجية خفي ،

الشعبية الحرة في توجيه االستثمارات  في وسائل ووسائط اكتساب المعرفة ونظرا  لعدم المشاركة
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ووضع برامج األولويات مما أحبط كافة المتطلبات البيئية لتنامي المعرفة وتحذيرها في جسم 
 . المجتمع

 
 

 نالكثيرواتجه  ، وبسبب ضعف القاعدة العلمية في الثقافة العربية ،وتحت وطأة الضغط الرسمي
الكثير من مقوالته باعتبار  إنتاجللبحث فيه واعادة من المفكرين والمثقفين العرب الى الماضي 
ن ذلك التوجه كان على حساب التأسيس إغير . ذلك أمر ال يتأتى عنه خالف مع السلطة

سقاط واالفتراض واستحضار الماضي وتضخيم لوسادت روح ا. لنموذج معرفي عربي حداثي 
وهذا طغى على . ار وهمي معاصرحداثه وتحويل انجازات الحقبات المشرقة النسبية الى انتصأ

 .المعاصرةالكثير من متطلبات المواجهة والتغيير التي تقوم عليها الحضارة 
 

 نحو نموذج معرفي عربي 
 

ليس المطلوب افتراض نموذج معرفي عربي له خصوصيته الخاصة لكي يختلف في جوهره عن 
ض والتقدم هي واحدة لمختلف ذلك ان أساسيات النهو . النماذج المعرفية للمجتمعات المتقدمة 

أما االختالف فهو في التفاصيل . الشعوب واألمم ألنها ترتبط باالنسان باعتباره كائنا  اجتماعيا  
هناك دوال   إن حظومن حسن ال. الفرعية والبرامج واالقترابات التنظيمية والدارية والثقافية 
إن  ، من أمريكا الجنوبية مثل تشيليمتقدمة في العالم جزء  منها أوروبي وآخر أسيوي وآخر 

. تجارب هذه الدول وأصولها وعروقها وثقافتها ودياناتها وبيئاتها المناخية الجغرافية مختلفة
وفي داخل أوروبا فإن التجربة األوروبية ليست واحدة . كذلك فإن تاريخ كل منها ولغته مختلف 

نصف العالم كانت السويد ى نفوذها عل فقبل مئة عام حين كانت األمبرطورية البريطانية تبسط
بل وعانت السويد من المجاعات وعانت النمسا واليابان بعد . وفنلندا والنرويج وايرلندا بالدا  فقيرة

الحرب العالمية الثانية من المجاعة واليوم نتحدث عن هذه الدول المجتمعات على اعتباراتها في 
األهمية وغاية في الطبيعية في نفس الوقت وغاية  وهذا أمر غاية في. مقدمة الدول الصناعية 

ذا كانت المعرفة ركن. في االرتباك واالختالط في العقل العربي في الوقت ذاته من أركان  ا  رئيسي ا  وا 
النهوض والتقدم لالنسان والمجتمع فال بد أن يكون النموذج المعرفي في جوهره وأساسياته 

 .حد كبير  إلى بل ومتماثال   ا  متشابه
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 : ويقوم النموذج المعرفي للتقدم على الركائز األساسية التالية 
 
   
 لم ـــالع  -0  
  البحث العلمي 
  االحتكام الى العلم 

  مساهمة العلماء في صنع القرار 

 احترافية العلم والبحث العلمي 

  مؤسسة العلم والبحث العلمي 

 االستثمار في العلم والبحث العلمي 

 لماء والباحثين الكتلة الحرجة من الع 

  التشابك بين العلم والحكم واالنتاج 

 احتالل العلم مركز الصدارة في الفكر والمعرفة 

  اعتبار العلم الفيصل النهائي والحكم األخير في صنع القرار واتخاذ المواقف والحكم على
 .األشياء

 
 التكنولوجيا   -3  
  لنتاجواالتطوير التكنولوجي لمزيد من االكتشافات والمعارف 
 واالجتماعيةنسانية ل توظيف التكنولوجيا لحل المشكالت ا  

  احترافية التكنولوجيا والتطوير التكنولوجي 

  مؤسسية التكنولوجيا والتطوير التكنولوجي 

  االستثمار في التطور التكنولوجي 

 الكتلة الحرجة من التكنولوجيين 

 نتاج المتقدم ل الكتلة الحرحة من ا 

 ن التكنولوجيا والعلم واالنتاجالتشابك الوثيق بي 
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 الحرية والتحرير - 8   
 حرية الفكر والبحث والتطوير *     
 يديولوجيا والعقائديةألتحرير المعرفة من ا 

  تحرير المعرفة من السلطة 

  في االنطالق بالفكر والعلم الى المدى الذي يستطيع  النسانحرية 

 
 

 تجارب وانجازات الشعوب  - 9   
 لشعوب المتقدمة وانجازاتها مصدر أساسي للمعرفة تجارب ا 

 
 العقل المجتمعي العلمي  -.
 
 الفكر والثقافة  -3
 
 المخاطرة واالستكشاف  -3
 
 بداع والتجديد لا -3
 
 الخطاب الديني  -4
 

 الثورة الصناعية  -03
 

 الحاكمية الجيدة  -00
 
 


