االبداع والمعرفة في عصر العولمة
محمد عبد العزيز ربيع
التاريخ هو قصة التطور المجتمعي عبر العصور ،وسجل األحداث األهم التي صنعها وعاشها االنسان
على طريق التقدم والرقي  .وحيث ان االحداث واالشياء المحركة للتاريخ اليصننعها سنو المككنرون
والمبدعون والعلماء والقادة  ،فان التاريخ قلما احتكل بغير الموهوبين والعباقرة من صناعه وقادته .ولقد
ساهم المبدعون في توجيه حركة التاريخ من خالل خلق الجديد من االشياء واالدوات  ،وتطوير الخالق
من االفكار والنظريات الكلسكية  ،وتأسيس الرائند منن الحركنات االجتماعينة والسياسنية والم سسنات
االقتصادية  ،وتطوير العلوم والكنون التكنولوجية  ،وتصوير أحاسيس ومشاعر الناس الخكية على شكل
قصص شيقة واساطير ساحرة وأشعار جميلة وأفالم مثيرة ورقص وموسيقي معبرة وغيره .
من ناحية أخر  ،يشير التاريخ االنساني الى أن التقدم والرقي المجتمعي  ،بشقيه المادي وغينر
المادي  ،جاء أسناسا نتيجة لكعل أربعة عوامل رئيسية :
 .1حنندوث اكتشننافات وتطننورات تكنولوجيننة هامننة  ،خاصننة فنني مجنال أدوات وأنمنناط واسننالي
االنتاج ،ووسائل االنتقال واالتصال  ،وجمع وتحليل وتصنيع المعلومات .
 .2حدوث تحوالت اجتماعية وثقافية عميقة  ،خاصة في العالقات بنين النناس ،وفني الموقنم منن
العمل ومن الوقت ومن االخر.
 .3حدوث تراكم معرفي  ،خاصة في فهم الطبيعنة وقوانينهنا وخصنائص االشنياء وأسنرار الحيناة
والكون .
 .4تبلور م سسة الملكية الخاصة عبر الزمن
 .5نزوع االنسان الدائم نحو الحرية  ،خاصة الحرية السياسية والحرية الككرية والحرية العقائدية.
كان التحدي األهم الذي واجه االنسان األول هو التعامل مع بيئته الطبيعية ذات المزاج المتقل والعطاء
المحدود  .ولقد اتجه االنسان بسس ضعكه وبدائينة أدواتنه التكنولوجينة ودنعندام معارفنه العلمينة النى
التكيم مع أوضاع بيئته الطبيعية ،وذلك من خالل الترحنال والتنتقنل المسنتمر بحثنا عنن ثمنار يقطكهنا
وحيوانات يصطادها من ناحية ثانية ،والعيش فني الكهنوم هربنا منن تقلبنات الطقنس ومنن الحيواننات
المكترسة من ناحية ثانية  .لكن االنسان وبعد نجاحة في تدجين بعض الحيواننات واكتشنام دورة حيناة
النبات وتطوير الزراعة أصنبح قادراً على التعامل مع بيئته الطبيعية بككاءة اكبر من السابق  ،وذلك من
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خننالل فالحننة االرض وانتنناج حاجتننه مننن الغننذاء  ،واسننتخدام الحيوانننات المدجنننة فنني عمليننات نقننل
المنتوجات التنقل بين مكان واخر ،واالستقرار وبناء بيوت اكثر أمنًا ومقاومة للتقلبات الجوية .
وبعد االنتقال من عصر الزراعة الى عصر الصناعة اتجه االنسان الى العمل على تكييم بيئتنه
الطبيعية والسيطرة عليها لتتوافق مع احتياجياته ورغباته في حياة اكثر أمنا واستقرارا ومتعة ورفاهينة
ورقيا .ولقد استوج هذا التوجه وترت عليه قيام االنسان بتطوير أسالي عمنل وانمناط دنتناج جديندة
وأدوات تكنولوجية وعلوم مبتكرة لزيادة عطاء االرض والنبات والحيوان والنسان على السواء  ،ورفع
انتاجية االلة والعامل ،وادارة أوجه الحياة االقتصادية وغير االقتصادية بككاءة اكبر .واليوم ينتم انتقنال
االنسان من عصر الصناعة الى عصر المعرفة ،ومنن صنناعة البضنائع النى صنناعة المعلومنات ومنا
يعنيه ذلك ويكرضه من تحوالت اجتماعية وثقافية كبيرة وعميقة.
ح ين بدأ االنسان األول صراعه مع بيئته الطبيعية اكتشم بسرعة انه كان عليه ان يتعامل أيضنا
مع غيره من الناس بشكل يقلل مخاطر االحتكاك بهم ويزيد متعة االنتماء النيهم  .وهنذا أد النى منيالد
الثقافات وتبلورها ببطء على شكل عادات وتقاليند وأعنرام وقنيم وعالقنات اجتماعينة سناهمت البيئنة
الطبيعية والجغرافيا فني تشنكيلها وتحديند عناصنرها األساسنية .ومنع تنأمين الغنذاء واسنتقرار الحيناة
االجتماعية  ،اصبح بإمكان االنسان الزراعي توجيه جزء متزايد من وقته للتككير والتأمل مما قاده النى
اكتشام وتطوير الديانات المختلكة  ،والتي حملت لالنسان معتقدات وقنيم جديندة قامنت باعنادة تشنكيل
جان هام من جوان حياته االجتماعية والثقافية حيث اصبح الدين جوهر الثقافة.
ان عدم قدرة االنسان على اكتشام وتكسير الجزء االكبر من اسرار الكون والحيناة عامنة دفعنه
الى اكتشام وخلق واعتناق اديان مختلكة  .ولقد لع الدين وال ينزال يلعن أدوار اهامنة ومتعنددة فني
حياة االنسان  ،وذلك من خالل تقديم تكسيرات مرضية السرار الكون والحياة ،ودمداد االنسان بمنظومة
شبه متكاملة من القيم والمعتقدات والشرائع المنظمة للسلوك والعالقنات االجتماعينة .وهنذا جعنل حيناة
االنسان اكثر أمنا واستقرارا ،خاصة من النواحي والنكسية.
الى جان ذلك  ،قام الدين عامة  ،خاصة قبل نشوء الدولة وفي عصور ضعكها وفقدان الثقة بها،
بدور القانون االخالقي الذي ساهم في تنظيم بعض أوجه الحياة في المجتمع وساعد على الح ّد من الكقر
والجريمة واالنحرام  .وحيث ان الديانات جميعا تميل الى االدعاء بانها تمتلك حقائق ازلينة منن صننع
الهة عظيمة ذات قدسية ،فان القيم والمعتقندات واالفكنار والتشنريعات الدينينة أصنبحت جنوهر الثقافنة
ال
وبوتقة العلم  .ولما كانت الحقائق االلهية ثابتة وغير قابلة للنقض  ،فان الثقافة عامة اصبحت اكثر مي ً
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للثبات وضعيكة القندرة علنى التطنور والتحنول  ،كمنا أصنبح العلنم يندور فني فلنك التكسنيرات الدينينة
والمعتقدات الغيبية.
قامت الديانات في تكسيراتها السرار الكون والحياة بدعوة االنسان الى التأمل فني الحيناة ولنيس
الى التجربة العملية الكتشام قوانين الحياة  ،الى التخيل وليس الى التككير النواعي  ،النى الخنوم منن
الخطأ وليس الى التعلم من الخطنأ  ،والنى االسنتالم لمنا بعند الحيناة والعقنل ولنيس النى التمتنع بالحيناة
واالعتماد علنى العقنل  .وهنذا قناد النى سنيطرة الندين علنى العلنم ،واد دلنى خلنط العلنم والخرافنات
واالساطير الشعبية والدين بعضها ببعض ،خاصة وان الكثير من الخرافات واالساطير كانت قد ظهرت
وانتشرت قبل ظهور الديانات .وهكذا أصبح من المتعذر ،وأحيانا من المحظور قيام العلنم بالبحنث عنن
الحقيقة في ثنايا المكاهيم الغيبية واالساطير الشعبية السائدة  .ونتيجة لنذلك أصنبح البسنطاء منن عامنة
الناس اكن ثر قابلية لتصديق ادعاءات وخرافات اليمكن التأكد منها او اثباتها علميا  ،واقل قابلية لتصديق
أشياء واحداث يمكن مشاهدتها واختبارها والتأكد من صحتها عمليًا .
ومع تجذر المعتقد الديني في المجتع وقيامنه بندور العنصنر المننظم للثقافنة الشنعبية أصنبح منن
الصع على الثقافة والعلم ان يتطورا بالسرعة المطلوبنة لمجناراة التطنور التكنولنوجي النذي يتصنم
عامة بالحيادية الدينية والثقافية  .كذلك أصبح من المحظور على العلم والعلمناء والمككنرين فني الكثينر
من االحيان والحاالت المغامرة في بحار قد تقودهم الى اكتشام اسنرار كونينة او حياتينة تتنناقض منع
المعتقدات الدينية  .ولقد ترت على هذا تعثر مسيرة المعرفة العلمية بوجه عام ،وتباط عملينة التطنور
التكنولوجي الم سس على العلم وقوانيننه بوجنه خناص  ،وجمنود الثقافنة النى حند بعيند  .لكنن العلمناء
والمككرون ورجال االقتصاد والسياسة واجهوا تحدي الم سسة الدينية في عصور النهضنة االوروبينة
وخاضوا حربا طاحنة ضد الكنيسة الكاثوليكية كانت نتيجتها هزيمنة الكنيسنة بعند حنرو دينينة دامنت
ثالثين سنة وانتهت في عام  .1846ولقد ترت على ذلك تحرر الككر والعقنل  ،وتقندم العلنم  ،وتنراكم
المعرفة  ،وتسارع وتيرة التطورات التكنولوجية والتحوالت االجتماعية .ورغم تحالم جهات عدة ضد
الكنيسة ،فان السب االهم لهزيمتها كان نتيجة لكون التحدي االهم لتعاليمها قد جاء من داخلها.
ان قيام النهضة االوروبينة بمواجهنة التحندي النديني وصنوال النى تحرينر العقنل والككنر والعلنم
واالقتصاد لم يكن باالمكان حدوثها في حينه لوال االنجنازات العربينة االسنالمية ،خاصنة فني مجناالت
الرياضيات والكيمياء والقانون والكلسكة .لكن ،بينما كانت اوروبا تنهنل منن روافند العلنم العربينة ،كنان
العر

يدخلون نكق الخالفات السياسية ويغرقون في بحار الخرافات والشعوذة باسم الندين ،ويبتعندون

عن حكمة العقل ورأي العلم وأصول التعامل مع االشياء واالحداث بعقالنية .وهذا يعني انه بينما كاننت
الشعو االوروبية تتقدم بثبات وتستولي تدريجيا على عملية صنع التاريخ الحضاري لالنسانية ،كاننت
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الشعو العربية واالسالمية عامة تخرج من التاريخ الحضاري لتعيش على هامشه قرونا لم تنتهي بعد.
ان تحرر الككر وتحرير العقل كانا مكتاح التقدم العلمني والتطنور التكنولنوجي والتنراكم المعرفني عبنر
العصور ،وهي التراكمات والتطورات التي أوصلتنا الى ما نشهده اليوم من عولمة تشمل كافنة ننواحي
الحياة  :االقتصاد  ،واسواق المال واالسنتثمار والتجنارة  ،والثقافنة واالعنالم  ،وحتنى االرهنا النذي
يستخدم العلم وتكنولوجيا العصر لتدمير روح العصر وتشويه معنى التواصل بين الثقافات والشعو .
وهنا اود ان اشير بسرعة الى انه رغم استخدامي لتعبير عصر العولمة  ،فنان العولمنة التشنكل
عصرا على االطالق .العولمة ظاهرة مجتمعية ومرحلة تاريخية تعمل على االنتقال بالمجتمع الصناعي
وشعوبه من مرحلة االعتماد على االلنة النى مرحلنة االعتمناد علنى المعرفنة ،اي االنتقنال منن عصنر
الصناعة الى عصر المعرفة ومن تصميع البضائع الى تصنيع المعلومات والخدمات .ويتم هذا االنتقنال
اليوم من خالل تكامل اقتصاديات الدول ،وتالقح ثقافنات الشنعو  ،وتكاعنل سياسنات االمنم ،وتواصنل
االفراد والجماعات ،وتنراكم المعنارم العلمينة والتكنولوجينة ووضنعها فني متنناول المعنرفين والقنادة
الواعين وفي خدمتهم أينما كانوا وايا كانت معتنقداتهم الدينية وانتماءاتهم الوطنية وااليديولوجية .
تتميز الثقافة بالتطور من خالل التغير واالحالل ،أي دحنالل عنادات وعالقنات اجتماعينة جديندة
وتقاليد عمل مختلكة ومواقم مجتمعية غير تقليدية محل العادات والتقاليد والمواقم القديمة .وهذا يعنى
انه ليس باالمكان حدوث تطور وتقدم ثقافي حقيقي دون حدوث تالقح واقتباس وتحول ثقنافي منن شنانه
دعادة هيكلة الثقافة التقليدية على أسس جديدة متوافقة مع طبيعة أنماط االنتاج غير التقليدينة .امنا العلنم
فيتميز بخاصية التراكم والتخصص واالنتشار البطئ ،وذلك الن احتياجاته المالينة والم سسنية تتجناوز
في غالبية االحيان والحاالت امكانيات معظم الشعو  .أما التكنولوجيا فتتميز بخاصية االحالل والتراكم
واالنتشار السريع في آن واحد  ،وذلك الن حيادية معظم االدوات واالسالي التكنولوجية جعل بامكانها
خدمة مصالح المجتمعات المختلكة رغم ظروفها المتباينه ودون جرح حساسياتها الثقافية.
ان قدرة المنتوجات التكنولوجية على توفير المزيد من الراحنة والمتعنة والسنلع لالنسنان جعلهنا
عروسا جميلة يخط الجميع ودها دون وعي بان االقترا منها يسحرهم ويكرض عليهم أنمناط ثقافينة
جديدة غير مألوفة كثيرًا ما تتعارض من الموروث من القيم والتقاليد والعادات واالعرام وتعمنل علنى
اضعافها وتقويضها من الداخل .وهذا يعني انه ليس باالمكان استخدام تكنولوجيا حديثة مع الحكاظ على
الثقافة التقليدية ودون تلقيحها بعادات وتقاليد جديدة وتطعيمها بقيم غير تقليدية .كمنا اننه لنيس باالمكنان
تحرير العقل والككر والعلم دون تطوير البيئة الثقافية .ان حرية االنسان وتقدم مجتمعه لنن يتحققنا دون
حدوث تطور ثقافي وتراكم معرفي وتحرر سياسي واجتماعي ونماء اقتصادي.
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في عصور ما قبل الزراعة كان القبلي حنرا بنالمكهوم السياسني ويعنيش فني مجتمنع خنالي منن
الطبقات االجتماعية ،لكنه كان محكوما لتقاليد وأعرام قبلية صارمة وهناجس أمنني – وجنودي طناغي
ارتبط بتوفر الغذاء وحماية الذات من القبائل االخر  .وهذا جعل ثقافة االنسنان القبلني عامنة تتمحنور
حول تنوفير األمنن الغنذائي والوجنودي منن خنالل االعتمناد علنى عطناء الطبيعنة والحنذر منن ا خنر
وممارسة الحرو والقبول بمخاطرها وتبعاتها .ولذا " كان القبلي يحار ليعيش ويعيش ليحار " .
كانت حياة التجوال والتنقل من مكان خنر قند مكننت القبلني منن االلتكنام حنول ظنروم بيئتنه
الطبيعية وتحاشي قسن وتها في غالبية االحيان ،اال انهنا حرمتنه منن تطنوير ثقافنة قنادرة علنى مواجهنة
التحديات الطبيعية واالجتماعية السائدة وتحقيق التقدم .من ناحية أخر  ،اد اتجاه القبلي الى الهنرو
من الظروم المناخية التي ال تالئمه الى اماكن أخر تتوفر فيها مواسم وظروم أفضنل النى حرماننه
من فرصة تطوير مكهوم ديجابي وعلمي للوقت .ان عدم وعي أهمية الوقت والتصرم وكأن الوقت بنال
حدود او غير موجود أصالً يقود دوما الى اضاعة الكرص المتاحة ،والهرو غير الواعي من مواجهة
التحديات ،وفقدان الحافر لتطوير الثقافة واالقتصاد .ان جمود االعرام القبلية وانعدام التراكم المعرفي
وغيا هاجس الحرية سل القبلي ثالثة من عوامل التقدم الرئيسية مما جعل التطور التكنولوجي يسير
ببطء شديد وتسب في جعل المجتمع القبلي يعيش حوالي مئة الم عام دون تقدم يذكر.
في عصور الزراعة دختكي الهاجس االمني الذي ارتبط بتوفير الغذاء من اجل البقاء .لكن ارتباط
الكالح باالرض وخضوعه النظمة حكم استبدادية ،وارتكاز ثقافته على معتقدات دينية ازليه جعله يعيش
حياة تقليدية خالية تقريبا من عوامل التغير وحوافز التطور .ان العيش في ظل نظام اقطناعي قنام علنى
التزامنات متبادلننة بنين مننالك االراضني والكالحننين النذين عنناش اغلنبهم كعبينند ملحقنين باالقطاعيننات،
وسيطرت الدولة على النواحي السياسية ،وسيطرة الدين على الناحينة االجتماعينة والثقافينة جعنل منن
الصع على الكالح أن يجد الكرصة او الوعي الكافي لكعل ما من شانه تطنوير حياتنه وتحرينر نكسنه.
الى جان ذلك ،ساهم مكهوم القضاء والقدر والنظام الطبقي والحساس بالعجز امام جبروت الدولنة فني
دقنناع الكننالح بننالقبول بننالواقع .وهننذا جعننل حينناة الكنالح وثقافتننه تتمحننور حننول تننوفير الغننذاء وكيكيننة
االستمتاع باالكل .ولذلك كان االنسان الزراعي واالنسان الذي ينتمي لعصر النزراعة وثقافتها التقليدية
عامة " يأكل ليعيش ويعيش ليأكل" .
ان استقرار الكالح على قطعة من االرض وارتباطه بمواسم محددة وتقاليد ثابتنة النى حند بعيند،
كمواسم الزراعة والحصاد وقطم الثمار ،واعتماده على فصول السنة وتقلباتها المناخية فنرض علينه،
ودون وعي ،ان يطور مكهومنًا واضنحا ومحنددا للوقنت .اال أن االنتظنار حتنى يحنين موسنم الزراعنة
وموسم الحصاد وهطول االمطار وتكتح االزهنار ورحينل الخرينم جعنل مكهنوم الوقنت لند االنسنان
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الزراعي عامة ذا دالالت سنلبية .اذ أصنبح الوقنت منن وجهنة نظرالثقافنة الزراعينة عامنة ومخلكاتهنا
السائدة في معظم الدول النامية اليوم عبئا على االنسنان .وهنذا دفنع االنسنان دلنى االتجناه نحنو ابتكنار
العا وتطوير عادات من شأنها " قتل الوقت "  .وفني الواقع  ،وكما نشاهد فني بالدننا العربينة عامنة،
أصبحت " دضاعة الوقت " فناً ذا أصنول عريقنة وجنزءًا اساسنيا منن الثقافنة الشنعبية وغينر الشنعبية
السائدة ،و مجاال للترويح عن النكس منن خنالل التطبنع باطبناع وعنادات سنيئة .وحينث ان الهندم هنو
تمضية الوقت والتخلص منه ،فان فننون وعنادات اضناعة الوقنت كاننت فني معظمهنا سنلبية ادت النى
اضاعة الكرص المتاحة والحاق الضرر بالصحة العامة وتبذير االموال التي عزت لد الكقراء .
من ناحية أخر  ،أد نجاح االنسان في انتاج فائض زراعي النى حندوث نمنو سنكاني وتنراكم
للثروة ،كما أتاح لالنسان ما يككي من الوقنت للتككينر ،وهنذا اد النى منيالد فكنرة التقندم .دذ أن تنوفر
الوقت لد الثري والقوي وحاجة االثنين الحصاء السكان والثروات وادارة الممتلكنات دفنع فني اتجناه
اختراع الكتابة وتأسنيس الحسنابات الكلكينة واكتشنام االدينان  ،السنماوية وغينر السنماوية  ،وتندوين
السجالت  ،خاصة ما كان يتعلق منها بالحرو والملوك واالوبئة .
في عصور الصناعة حصل االنسان المنتمي لتلك العصور على قدر كبير من الحرية السياسنية،
وذلك بعد ان كان قد حصل على حريته العقائدية واالجتماعية .لكن المجتمنع الجديند النذي أفنرزه نمنط
االنتاج الصناعي كان مجتمعا طبقيا فرضت ظروم نشنئته وتطنوره اتسناع فجنوة الثنروة والقنوة بنين
الناس بإستمرار ،وتبلور وعي طبقي لد فئات المجتمع المختلكة  ،مما تسب أحيانا في وقوع الصراع
بين الطبقات .لكن الوعي الطبقي لد االغنياء والعمال وابناء الطبقة المتوسطة اد فيما بعد دلى خلق
تنوازن داخننل المجتمننع وقنناد تنندريجيا النى تحديند الواجبننات والحقننوق ،واالعتننرام بالحريننات العامننة
والخاصة ،ولكن على حسا المساواة والعدالة االجتماعية .
ل نمط االنتاج الصناعي في انجلترة ،أول الدول التي دخلت عصر الصناعة ،كنان الكنالح
حين ح ّ
قد فقد أرضه ومصدر رزقه واحساسنه بناالمن الغنذائي ،وذلنك الن االقطناعي كنان قند اسنتولى علنى
االراضي وطرد الكالحين منها .ولقد تسب هذا في خلق جيوش من الكقراء المعدمين الباحثين عن عمل
يوفر لهم امكانيات العيش والبقاء .وفي ظل ظروم كهذه لم يكن امام العامل خيار سو استغالل وقته،
مما اعطي صاح العمل فرصة استغالل العمال و ربط الدخل باالنتاجينة .وبالتندري اصنبح المجتمنع
الصناعي الجديد يرتبط با لة وينظم حياته حولها وعلى دقاتها المتسارعة  .وفي ظل هذه االوضاع كان
على المجتع الصناعي تطوير ثقافته ومكهوم الوقت لديه على اسس جديدة ،حيث شناعت مقولة " الوقت
من ذه ً"  ،مما جعل " االنسان الصناعي يعمل ليعيش ويعيش ليعمل "  .ومع االرتباط با لنة والعنيش
في كنم ثقافة المصنع والخضوع النظمة انتاج صارمة ضعكت غالبية العالقات االنسانية التني سنادت
6

عصر الزراعة وقامت على التعاون والتعاطم والتكافل والثقة التقليدية لتحل محلها القوانين الحكومينة
وانظمة الضمان االجتماعي وم سسات المجتمع المدني التي أعطت ميالدا لما يطلق عليه اليوم " رأس
المال االجتماعي ".
ان تأسيس الصناعة علنى ا لنة وعلنى تصننيع المنواد الغذائينة والمعنادن والملبوسنات والجلنود
وغيره ساهم في احداث ثورة علمي ٍة وتكنولوجية بال حدود .اذ أن التطلع الدائم نحو رفع انتاجية العامنل
وا لة ،والعمل الد و على تحسين نوعية المنتوجات وانتاج بضائع جديدة  ،واستخدام العلوم والكنون
التكنولوجية النتاج معدات وادوات تساهم في تحسين نوعية ومستو حياة المواطن وتعزيز قدرته على
التمتع بوقته وماله جعل عملية التقدم المادي هدفا في حد ذاته .وهذا اد بدوره الى حدوث تنراكم كبينر
وتزايد متننامي فني المعنارم بكافنة اشنكالها واسنتخداماتها .لكنن ،وكمنا كنان علينه الحنال فني عصنر
الزراعة ،كانت المعرفة في معظمها حكراً على االغنياء ونتاجا لجهد العلماء وخينال الموهنوبين ونتناج
المبدعين ممن سمحت لهم ظروفهم المعيشية وفرصهم التعليمينة اكتشنام وتطنوير منواهبهم وقندراتهم
الخالقة ودبراز أعمالهم االبداعية.
ان توفر الحرية لد المككر ،والكرصة لد المبدع ،وغيا الهاجس االمني الغذائي والمصيري،
وتقدير قيمة الوقت جعنل اوروبنا الصنناعية اكبنر حظينرة لتكنريخ العلمناء وتنشنئة الموهنوبين وتربينة
المبدعين .ومع تسارع عمليات التراكم المعرفي واالنتشار التكنولنوجي والتوسنع االقتصنادي كنان منن
الطبيعي ان يتقدم المجتمع الصناعي على سواه من مجتمعات زراعية وغير زراعية أخر وان يكرض
على تلك المجتمعات ان تتحول الى مجتمعات متخلكة نسبيا عن العصر وتابعة تبعية علمية وتكنولوجينة
واقتصادية وثقافية لمجتمعاته الصناعية.
في عصنر المعرفنة ،وهنو العصنر ا خنذ الينوم فني التكنون ،والنذي يطلنق علينه أحياننا عصنر
المعلومات وأحيانا عصر ما بعد الصناعة ،واحيانا أخر عصر العولمة ،أصبح للمعرفة والوقنت دورا
اكثر أهمية في حياة الكرد والمجتمع .ان تحول نمنط االنتناج منن الزراعنة النى الصنناعة جعنل الوقنت
يتحول من ع ء الى ثروة  ،وبالتحول من نمنط انتناج البضنائع النى نمنط انتناج المعلومنات والخندمات
الم سسة على المعرفة والتخصص العلمي الدقيق أصنبح الوقنت أهنم الثنروات التني يملكهنا االنسنان
المعرفنني جميعننا .وحيننث ان صننناعة المعلومننات وتصننميم شننبكات االتصنناالت تقننوم علننى العلننم
والتكنولوجيا ،فإن المعرفة أصبحت أهم الموارد ومصادر الثروة على االطالق ،اذ اصنبحت دمكانياتهنا
تعادل امكانيات رأس المال والموارد الطبيعية معنا .اال أن المعرفنة ،وبسنب ارتكناع تكلكتنة الحصنول
واحتياجها لسنوات طويلة من التعليم الرسمي والتدري العملي والخبرة التخصصية ،اصبحت مصندرا
لتعميننق الكننوارق الطبيقيننة ،وخلننق الكجننوات الثقافيننة واالجتماعيننة بننين افننراد المجتمننع الواحنند وبننين
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المجتمعات المختلكنة .وفني الواقنع ،ادت ديناميك ينة الحيناة عامنة وسنرعة التنراكم المعرفني والتطنوير
التكنولوجي والتحول الثقافي واالجتماعي والتالقح الككري واالنكتاح على الغير والعالم النى تكتينت كنل
الثقافات الوطنية وتجزئة كل المجتعات القومية.
في العصر الزراعي ،وبسب طبيعة مهنة الزراعة ،لم تكن هناك حاجة كبينرة لعمالنة مناهرة او
لعمال يحترمون الوقت بالمعنى المعروم اليوم ويقدرون قيمته كما يج  .كان المهم ان ال يتأخر الكالح
عن الموسم الزراعي وليس عن مواعيد العمل اليومية والتي كانت في غاية المرونة .قد كانت المعارم
في حينه ايضا بسيطة وال تزيد كثيرا عن كونها حصلية تجار يتوارثها االبناء عن ا باء عن االجداد،
ويمكن الحصول عليها من خالل التمسك بالتقاليد واتباع الحكمة المألوفة .في العصر الصنناعي أصنبح
من الضروري توفر عمالة ذات مهارات فنية وعمال يحترمنون الوقنت ويلتزمنون بنه بدقنة ويراعنون
النظام ويقدرون أهمية االنتاج والكس المادي.

اما في عصر المعرفة ،فان العامل المعرفي أصبح بحاجة كبيرة لمهارات فنينة عالينة
ومعارم علمية تخصيصية ومواقم ايجابية من العمل والوقت والنظام .وهذا يعننى اننه لنم
يعد بامكان أي عامل أن يكون مشاركا في صناعة المعرفة دون امتالك معنارم ومهنارات
اليكتسننبها العامننل عننادة اال مننن خننالل التعلننيم الرسننمي والتنندري العملنني واالنغمنناس
الشخصي في عملية التحصيل العلمي والتخصص الدقيق .ولذلك فإن ثقافنة عصنر منا بعند
الصناعة هي ثقافة تتمحور حول المعرفة مما جعل " االنسان المعرفي يتعلم ليعيش ويعنيش
ليتعلم".
كانت صناعة المعرفة في العصنر الز راعني ترفنا ال يمارسنها غينر االغنيناء وال يشنجعها غينر
السالطين والحكام وال يستخدمها غير اصحا النكوذ السياسي والهيمنة االجتماعية – الثقافية .امنا فني
العصر العصناعي فنان المعرفنة أصنبحت وسنيلة لتقندم االقتصناد وتطنور التكنولوجينا وتحنرر الكنرد
والمجتمع ،وهذا جعلهنا تتحنول منن مبنادرات فردينة النى عملينات م سسنية تملكهنا الدولنة واصنحا
المصالح االقتصادية ،ويستخدمها الحكام ورجنال االعمنال واصنحا ر وس االمنوال لزينادة ثنرواتهم
وتكريس نكوذهم .وفي عصنر العولمنة اصنبحت المعرفنة حاجنة فردينة ومجتمعينة ماسنة وأهنم أدوات
تحرير الذات منن كنل القينود االجتماعينة والسياسنية واالقتصنادية ،بمنا فني ذلنك قينود الكقنر والكتن
السساسي واالجتماعي والتبعية الككرية وغير الككرية.
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ان ارتباط المعرفة بالثروة قديم قدم التاريخ ،دذ كانت المعرفة القائمة على السحر والشنعوذة أداة
لكس العيش واالحتيال على الغير والسيطرة عليهم .ولقد تطورت عالقة المعرفة بالثروة ديجابنا حينث
اصبحت المعرفة التكنولوجية في عصر الصناعة أهم وسائل زيادة االنتاج ورفع انتاجية العامل وا لة،
وانتاج أدوات القهر وادوات تحقيق النصر على السواء .اما اليوم فان المعرفة أصبحت اساس الثنروة،
كما اصبحت الثروة الوسيلة األهم للحصول على المعرفة .وفني الواقنع أصنبح المعرفني رأسنماليا بمنا
يملك من معارم ومهارات ،فمعرفته يمكن اسثمارها فني أمناكن مختلكنة وباشنكال مختلكنة تعنود علينه
بعوائد مادية ومعنوية مجزية ،وتعكيه من الحاجة للواسطة واللجوء الى الرشوة او القبول بالتننازل عنن
بعض قيمة من أجل الحصول على فرصة عمل مناسبة.
من ناحية أخر  ،يتسب التزايد المستمر في تكلكة التعليم المعرفي في حرمان غالبية الطلبة من
الحصول عليه ،اذ أصبح مثل ذلك التعليم مقصورا على االثرياء وابنائهم الى حد بعيد .وهذا يجعنل منن
الضروري قيام الدولة وم سسات المجتمع المدني بالتعاون لتوفير التعليم المعرفي في كنل بلند عربني،
والبحث عن الموهوبين والطموحين والعمل علنى تنوفير فنرص التعلنيم المعرفني لهنم وتنمينة منواهبهم
وقو الخلق واالبتكار واالبداع لديهم.
ان دتجاه العالقة بين الثروة والمعرفة الى الترابط الوثيق يجعل من الصع على الكقير الحصول
على المعرفة ،وبالتالي على وظيكة جيدة تمكنه من تكوين بعنض الثنروة ،كمنا تجعنل منن السنهل علنى
الثري وابنائه الحصول على التعليم المعرفي الذي ين هلهم للحصنول علنى فنرص عمنل جيندة وتكنوين
المزيد من الثروة .ان نظرة سريعة الى عالم اليوم تكشم لنا بوضوح انه اليوجد مجتمع معرفني فقينر،
وال يوجد مجتمع ثري جاهل ،وال يوجد مجتمع جاهل غير فقير .الكقر يلد الجهل ،والجهل يغذي الكقنر،
والغنى يلد المعرفة ،والمعرفة تغذي الغنى.
على الرغم من تكاوت قدرات المجتمعات المختلكة عنلى الخلق واالبداع ،اال أن نس الموهوبين
في كل المجتمعات االنسانية متقاربة الى حد كبير وتقدر بحوالي  % 22من السكان .لكن البيئة الثقافية
والعوامل االجتماعية والسياسنية والظنروم المعيشنية والتحنديات المجتمعينة تلعن دورا أساسنيا فني
تشجيع بعض المجتمعات على اكتشام وتنمية واستغالل المواه لديها ،وتحرم مجتمعنات أخنر منن
ددراك اهمية المواه

والقدرات الخالقة الموجودة لديها .ان العقنل االنسناني يملنك قندرة جبنارة علنى

الخلق واالبتكار ،لكن هنذا العقنل هنو أسنير الثقافنة المتوارثنة واالنظمنة والننظم المتحكمنة والظنروم
المعيشية السائدة.
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تشكل الثقافة ،بما في ذلك القيم والعنادات والتقاليند والعالقنات االجتماعينة ،القنناة الوحيندة التني
يتعامل العقل من خاللها مع الواقع ،والتي يشرح الواقع حاله من خاللها للعقل كني يكهمنه ويقنوم بتقينيم
اوضاعه واحتياجاته بناء على ذلك .وفي اعتقادي ،لم تّعد الثقافة العربية السائدة الينوم صنالحة للتعامنل
مع المعرفه العصرية بإيجابية ،وال السماح للعقل بالتواصنل منع الواقنع بحيادينة وعلمينة ،وال التكاعنل
الخالق مع العصر والتعايش معه على اسناس تبنادل المصنالح وتالقنح الثقافنات والتسنامح منع ا خنر
والقبول بحق االختالم في الرأي والككر.
حين يتحرك التاريخ ،والتاريخ قد يتسارع وقد يتباط ولكنه اليتوقم عنن الحنراك أبندا ،يتحنرك
بكعل قادته وصناعه من مبدعين ومككرين وعلماء ومعرفين ينشطون من خالل اربعة عمليات مجتمعية
رئيسننية ،هنني  :العمليننة االجتماعيننة – الثقافيننة ،والعمليننة السياسننية ،والعمليننة االقتصننادية ،والعمليننة
االعالمية – المعلوماتية .وعلى الرغم من وجود ونشاط هذه العمليات في كل مجتمع في الحاضنر وفني
الماضي ،اال انها تبلورت وقامت بقيادة حركة المجتمع والسيطرة عليه تباعاً .كانت العملية االجتماعينة
 الثقافية أول تلك العمليات حيث تبلورت فني صنورتها البدائينة علنى شنكل عنادات وتقاليند وأعنرامومواقم ترسخت تدريجيا في حياة الناس وقامت بالسنيطرة علنى حيناة وحركنة المجتنع القبلني عامنة،
و الم السنين من حياة المجتمع الزراعي النذي تبعنه .وحنين تبلنورت النديانات المختلكنة فني أواخنر
عصر الزراعة اصبحت القيم والمعتقدات الدينية جوهر الثقافة وأهم العوامل المنظمة للحياة االجتماعية
بوجه عام.
في أواسط عصر الزراعة ،وبسب

حاجنة المجتمعنات الزراعينة المتزايندة لسنلطة فوقينة تننظم

العالقات بين التجمعات الزراعية المتجاورة وتشرم على توزيع األراضي ومصادر الميناه فيمنا بينهنا
وتوفر األمن للناس والحماية من غزوات القبائل ظهرت الدولنة ،او العملينة السياسنية .ولقند كنان لتلنك
العملية اليد العليا والسيطرة على حياة المجتمعات الزراعية وحياة المجتمعات الصناعية حتى منتصنم
القرن العشرين .وكما سناهم الندين فني ترسنيخ وتعزينز دور العملينة االجتماعينة  -الثقافينة فني حيناة
وحركة المجتمع الزراعي القديم ،ساهمت الككرة القومية والكلسنكة التجارينة الميركانتيلينة فني ترسنيخ
وتعزيز دور الدولة والعملية السياسية في حياة وحركة المجتمع الزراعي الحديث عامة وحياة المجتمنع
الصناعي خاصة  ،وذلك حتى منتصم القرن الماضي.
مع بدايات عصر النهضة االوروبية واتساع نظاق التجارة الداخلينة والخارجينة ،أخنذت العملينة
االقتصادية في التبلور التدريجي والقيام بدور متزايد في ادارة حياة وتوجيه حركنة المجتنع االوروبني.
وبعد حدوث الثورة الصناعية في النصم الثاني من القرن الثامن عشر وانتشار االستعمار وقيام الدول
االستعمارية بنه ثروات الشعو من خالل االستثمار المكثنم لنرأس المنال فني مختلنم الصنناعات
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تصاعد دور العملية االقتصادية وتزايدت أهميها المجتمعية .ولقد استمر نكوذ العملينة االقتصادسنة فني
التصاعد حتى أواخر القرن الماضي حين أخنذت العملينة االعالمينة – المعلوماتينة فني التبلنور .ورغنم
جذورها العميقة في التاريخ ،فان العملية اإلعالمية المعلوماتية لم تتبلور كعملية مجتمعية رئيسية اال بعد
حدوث ثورتي االتصاالت والمعلومات في النصم الثاني من القرن العشرين .وتعتبر هذه العملية الينوم
اكثر العمليات المجتمعية نكوذا وقدرة على التأثيرعلى حياة وثقافات وتوجهات مختلم الشعو .
اتجهت كل عملية مجتمعينة النى التعناون اوال ،ومنن ثنم النى السنيطرة علنى العملينة المجتمعينة
السابقة لها ،كما اتجهت أيضاً الى مد نكوذها الى مجتمعات مجاورة .فالعملية السياسية ولدت في عصر
الزراعة في رحم العملية االجتماعية – الثقافية وقامت اوال بالتحالم معهنا ،ثنم قامنت بالسنيطرة عليهنا
وتسخيرها لخدمة أهدافها السياسية والطبقية الخاصة .وبينما انحصر نكوذ ودور العملينة االجتماعينة –
الثقافية ضمن تجمعات انسانية صغيرة كالمجتمع القبلي والزراعي المحلي ،امتد نكوذ العملية السياسنية
الى الكثير من التجمعات واحيانا المناطق الجغرافية المجاورة والبعيدة .وحين أخذت العملية االقتصادية
في التبلور وجدت ان عليها التعاون والتحالم مع العملية السياسية وذلك حتى منتصم القنرن الماضني
حين اصبحت العملية االقتصادية االكثر أهمية وقدرة على التأثير في حياة وتوجهات المجتمع الصناعي
وسياسته الخارجية .وبينما انحصر نكوذ ودور العملية السياسية ضمن نظاق االراضي والشعو التني
سيطرت عليها الدولنة او االمبراطورينة النى حند بعيند ،امتند نكنوذ العملينة االقتصنادية ليشنمل الحيناة
االقتصادية وبعض اوجه الحياة السياسية واالجتماعية لمعظم شعو االرض .اما العملينة االعالمينة –
المعلوماتية فان نكوذها ومجاالت تأثيرها تشمل كافة أوجه الحياة لكافة شنعو االرض فني كافنة بقناع
العالم.
ان استحواذ كل عملية مجتمعية على الدور االكبر والمكانة االكثر أهمية في حياة المجتمع جعلها
تستقط أفضل العقول واكثر المواه للعمل في خدمتها .فالعملية االجتماعية – الثقافية سخرت أفضل
العقننول للعمننل فنني خدمننة النندين والم سسننة الدينيننة ،بينمننا سننخرت العمليننة السياسننية افضننل العقننول
والمواه لخدمتها في قيادة الجيوش وادارة ش ون البالد وجمع الضرائ من المنواطنين .امنا العملينة
االقتصادية فقد جنذبت وسنخرت أفضنل العقنول والمواهن فني تطنوير التكنولوجينا الصنناعية وادارة
ر وس االمننوال والمشنناريع االسننتثمارية والنشنناطات الماليننة والتجاريننة .واليننوم تسننتقط العمليننة
االعالمية – المعلوماتية افضل العقول والمواه في تطوير تكنولوجيا االتصاالت وصنناعة المعلومنات
وتنمية المعرفة بكافة أشكالها ،واعنادة تشنكيل الثقافنات وطنرق التككينر والحيناة والحكنم بالنسنبة لكنل
المجتمعات والدول .وهذا يعني ان تطوير قطاع االتصاالت وتكنولوجينا المعلومنات واالعنالم وتشنجيع
الموهوبين وذوي القدرات الخالقة على الدخول الى عنالم المعرفنة المنرتبط بتلنك النشناطات البند وان
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يخطى باألهمية واالولوية حتى نتمكن من تحقيق التقدم ويكون لنا دور مساهم في توجيه حركة التناريخ
الحديث.
ان كل االمور الرئيسية التي تشغل بالنا اليوم كعر ومسلمين من قضايا فكرية وفلسكات حياتينة
وعلوم طبيعينة وتطلعنات سياسنية واقتصنادية ونظنم مجتمعينة وانمناط انتاجينة ومنتوجنات تكنولوجينة
ومعارم وفنون متنوعة هي اما من صنع الغير ،أو ردود فعنل عربينة اسنالمية علنى منتوجنات مادينة
وغر مادية غربية .كما أن كل ما انتجه الغر من معارم وفلسكات وبضائع ونظم ادارية وحياتية هني
من صنع موهوبين مبدعين نشأوا في بيئات اجتماعية – ثقافية واعية ومتعاطكة ،وفني ظنل انظمنة حكنم
سياسية داعمة ومشجعة ،ومن خالل نظم تعليم وم سسات علمية وبحثية دائمة التطور وتخطى بالتمويل
والدعم المطلوبين .وهذا يعنى انه دون تحرر العقل المبدع من اسطورة الخرافة والجهل ،وتحرر الكرد
من قيود وكبت العملية االجتماعينة – الثقافينة التقليدينة ،وتحنرر المجتمنع منن اسنتبداد وهيمننة العملينة
السياسية ،سيكون من الصع سطوع نجنم المككنرين والموهنوبين والمبندعين ،ومنن االصنع تحنرر
االنسان وتقدم المجتمع في عالمنا العربي واالسالمي.
ان تحرير العقل العربي وتكجير الطاقات والمواه الكامنة فيه وتقدم المجتمنع وانتشنال الكقنراء
من مستنقع الحاجة والمرض لن يتحقق في ظل دعنوات الحكناظ علنى وحندة الثقافنة الوطنينة واولوينة
التراث وقدسية العادة والتقليد .وان الحكاظ على وحدة الثقافة واولوينة التنراث وقدسنية العنادة والتقليند
والقيم القديمة لن ي تحقق اال على حسا المعرفة والحرينة واالبنداع والتقندم وانقناذ الكقنراء منن جحنيم
الجهل والب س .ان عدم االعترام بتقادم الزمن وتراجنع صنالحية ثقافنة الماضني ومسن وليات دهندار
المواه واهمال المبدعين لن يقود اال الى الهرو الواعي من التاريخ والتخلم عن العصر.
تعتبر الوسطية والقناعة من أعمدة الثقافة العربية التي نعتنز بهنا ونندعو دومنا النى التمسنك بهنا
ونعمل بوعي وبدون وعي على ترسيخها فني الككنر والممارسنة .لنذلك ،يكثنر اسنتخدام تعنابير " خينر
االمور الوسط " " ،والقناعة كنز ال يكني " باعتبارها أقواال مأثورة وحكما ال غنى عنها لحيناة فاضنلة.
ولقد ترت

على هذا اتجاه الثقافة العربية عامنة النى االهتمنام بمنن يقنع فني الوسنط منن حينث الكطننة

والطموح والمثابرة والرغبة في التعليم والعمنل  ،واهمنال النذكي النشنط والجاهنل الضنعيم علنى حند
سواء .فالجهلة وذوي القدرات العقلية المتواضعة يعتبرون قاصرين وليس هناك فائدة حقيقية ترجى من
مساعدتهم واالهتمام بتوفير احتياجاتهم الخاصة ،واالذكياء الواعون لقندراتهم والطموحنون يعتبنرون "
شُطّار " واقوياء " واحيانا مشاغبين متعبين وليسوا بحاجة الى مساعدة كي ينجحوا في الوصول الى ما
يريدون ،مما يجعلهم ال يحصلون على العناية االضافية التى يحتاجونها لتوفبر امكانيات وظروم تنمينة
مواهبهم وتطوير طاقاتهم العقلية وبلورة قدراتهم االبداعية الخالقة .
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اما االنسان الوسطيّ من حيث الذكاء والنبوغ والطموح فهنو الشنخص النذي يسنتحق المسناعدة
النه بحاجة " لدفعة " كي يتخطى عقبات الحصول على مقعد دراسي في الجامعنة ،ويتجناوز متطلبنات
الكوز بوظيكة توفر له حياة كريمة ومستو معيشيا ال بأس به .وهذا يجعل مثل هذا الشخص يشعر بان
له حقوق على المجتمع ،وان لجوءه الى الواسطة والجاهة وتبادل الخدمات هو االمنر الطبيعني .وبنذلك
تساعد ثقافتننا متوسنطي النذكاء وضنعيكي الطمنوح والكسنالى علنى اكتسنا صنكات الكهلنوة والتملنق
والتسلق والوصول من خاللها الى مراكز القيادة في المجتمع ،وذلنك علنى حسنا الجاهنل والضنعيم
الذي يحتاج حقا لمساعدة كي ال يكون عبئنا علنى المجتنع ،وعلنى حسنا الموهنو والمبندع المحتناج
لعناية خاصة كي يصبح ثروة تغني المجتمع.
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