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حلم مجتمع املعرفة العريب
زهرة النبهانية

ي�ستخل�ص لنا الكاتب م�سعود �ضاهر يف مقالته مبجلة الت�سامح «جمتمع املعرفة يف اليابان والدرو�س امل�ستفادة عربيا» �أهم الدرو�س امل�ستقاة من املجتمع
املعريف الياباين الذي تبنى فل�سفة القوة النظيفة التي تقوم على الرتكيز على الطاقة الإبداعية اخلفية لدى ال�شعوب و�أبرزها الرتاث الثقايف ،والقدرة على
التوا�صل والإبداع.
وجمتمعنا العربي �إىل �أن ُي�صبح جمتمع معرفة ،بحاجة �إىل �إرادة �سيا�سية قوية ت�سخر كل الإمكانات املالية والب�شرية وامل�ؤ�س�سية يف ثالثة �أن�شطة رئي�سة
وهي� :إنتاج املعرفة ،ون�شرها ،والتعامل معها يف حل ق�ضايا املجتمع ،والتي ُتعد مبثابة املقيا�س للتقدم والتطور يف هذا الع�صر.
�إنتاج املعرفة
امل���ؤ���س�����س��ات الأك��ادمي��ي��ة ه��ي امل��راك��ز امل��ح��وري��ة ل��ه��ذا الن�شاط
العلمي احليوي ،ملا لها من وظيفة �أ�سا�سية يف ت�شجيع البحث
العلمي وتن�شيطه ن��ظ��راً ل��ك��ون��ه �أه���م و�أع��ق��د �أوج���ه الن�شاط
الفكري ال��ذي يهدف �إىل زي��ادة معرفة الإن�سان ورف��ع قدرته
على التكيف م��ع بيئته وال�سيطرة عليها واكت�شاف احللول
للم�شكالت التي تواجه املجتمع و�أف��راده ،وهو �ضروري لبناء
دولة ع�صرية تتمتع بالرخاء .لذلك البد من �أن تكون البحوث
التي ُت َن َّفذ مرتبطة بخطة التنمية التي ت�ضعها الدولة ،حيث
ال ميكن حتقيق �أي تقدم علمي حقيقي من دون و�ضع �سيا�سة
عامة للبحث العلمي.
الإن��ف��اق على البحث العلمي يف ال���دول العربية ي��ك��اد يت�سم
ب�ضعف حجمه ،وب��ارت��ب��اط الأم���وال املخ�ص�صة ل��ه بامليزانية
العامة مبعنى �أن �أمواله ت�أتي من اعتمادات امليزانيات ،ومبعنى
�آخ��ر غياب العالقة بني م�ؤ�س�سات البحث العلمي احلكومية
وبني امل�شاريع ال�صناعية يف القطاع اخلا�ص ،وبالتايل النتيجة
هي تراجعنا يف التنمية التكنولوجية ،يف حني نرى ونالحظ
الثبات مليزانية البحث العلمي يف اليابان رغم مرورها ب�أزمات
كبرية منذ �أكرث من ع�شر �سنوات ،وركود اقت�صادي حاد .هذا
املجتمع الذي ُتوظف فيه امل�ؤ�س�سات الر�سمية واخلا�صة ن�سبة
عالية م��ن م��وازن��ت��ه��ا على الأب��ح��اث العلمية ت��ك��اد ت��ك��ون بني
الن�سب الأعلى يف العامل ال يبخل �أبدا على �أماكن �إنتاج املعرفة
كما ه��و احل��ال يف دول��ن��ا العربية� .أ���ض��ف على ذل��ك ت�شويهها
وتعثريها وقمع حريتها ب��دع��وى ال��دي��ن وت���ارة �أخ���رى با�سم
العادات والتقاليد؛ لذلك ال نت�شاءم �إذ قلنا ب�أن بناء جمتمع
معريف يف دولنا العربية من �أ�شبه امل�ستحيالت.
ن�شر املعرفة:
ي�صاحب ن�شاط �إن��ت��اج املعرفة ن�شاط �آخ��ر وه��و حت�� ٍّد حقيقي
نتعامل فيه مع املعلومات والبيانات على �أنها خمزون معريف
ميكن من خالله تكوين ر�أ�س مال ي�سهم يف التنمية الإن�سانية،
وي��ت��م ن�شر ه��ذه امل��ع��رف��ة ب��ع��دة و���س��ائ��ل منها و���س��ائ��ل الإع�ل�ام،
والتن�شئة ،و�أهمها هو التعليم ،ويف جمتمعاتنا العربية �أخطر
م�شكالت التعليم كما ذكرها الكاتب هي تردي نوعيته وذلك
يعني افتقار املوارد املخ�ص�صة للتعليم �إىل القدرات الأ�سا�سية

للتعلم ال��ذات��ي ،وملكات النقد والتحليل والإب���داع وبالتايل
يفقد التعليم هدفه التنموي والإن�ساين لأجل حت�سني نوعية
احلياة وتنمية قدرات الإن�سان.
وبالنظر �إىل التعليم الياباين الذي �ساعد اليابان يف التحول
�إىل دولة حديثة قائمة على جمتمع معريف �صحيح ،جند �أن
هنالك مالمح وخ�صائ�ص يف نظامهم ال تتوافر لدينا ومنها
املركزية يف التعليم حيث يقوم هذا املبد�أ على توفري امل�ساواة
يف التعليم ونوعيته ملختلف فئات ال�شعب بغ�ض النظر عن كل
�شيء ،وبالرغم من املركزية يف الإ�شراف على املعلمني �إال �أنهم
ُ�صناع قرار باملدر�سة ويتمتعون بق�سط عالٍ من احلرية ،ومن
اخل�صائ�ص الأخرى املهمة يف التعليم الياباين روح امل�س�ؤولية
وال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي ل��دى الطلبة وه���ذه اخلا�صية ت�شكل قوة
نف�سية رائعة يف موا�صلة التعليم ،واخلا�صية الأخرى يف نظام
التعليم الياباين هي الرتكيز على مبد�أ اجلد واالجتهاد؛ �إذ
ي��ع��ت�برون م��ن �أك�ث�ر ال��ط�لاب �إق��ب��اال على ال��درا���س��ة ،ويتوقف
عندهم االل��ت��ح��اق باجلامعة على ���ض��رورة اج��ت��ي��از اخ��ت��ب��ارات
���ص��ع��ب��ة ل�لال��ت��ح��اق مب��در���س��ة ث��ان��وي��ة ث��م ب��ع��د ذل���ك اجل��ام��ع��ة
التي يقع اختيارهم عليها ،ولي�س فقط على نتائج اختبارات
املدار�س الثانوية .واملقولة اليابانية «�أربع �ساعات ...جناح...
خم�س �ساعات ...ر���س��وب « �أي �أرب��ع �ساعات ن��وم تعني النجاح
بينما خم�س �ساعات نوم تعني الر�سوب ت�ؤكد على مدى املثابرة
واجلد واالجتهاد يف حتقيق ما ي�صبو �إليه الطالب الياباين.
ومم��ا ال �شك فيه �أنّ هنالك �أ�سبابا �أخ��رى يف دول��ن��ا العربية
ت�����س��ه��م يف حت��دي��د ن��وع��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م م��ن��ه��ا ���س��ي��ا���س��ات التعليم
ال��ت��ي ن��واف��ق فيها ال��ك��ات��ب؛ �إذ �أن��ن��ا ن��ع��اين م��ن بطالة ثقافية
م��ن خريجي العلوم الإن�سانية والثقافية ،وك��ل ذل��ك نتيجة
ل�سيا�سة تن�صرف عن التقانة والعلوم الع�صرية والتكنولوجيا
امل��ت��ط��ورة ،وك��ذل��ك امل��ن��اه��ج ،و�أ���س��ال��ي��ب التعليم ال��ت��ي ال تف�سح
امل��ج��ال لبناء �شخ�صية ق���ادرة على التعلم والإب����داع يف �شتى
احل��ق��ول .وكلها م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ري حت��ت��اج �إىل ر�ؤي���ة وا�ضحة
ومتكاملة لتحكم العملية التعليمية.
التعامل مع املعرفة يف حل ق�ضايا املجتمع:
�إذا مت��ت عملية ت��ول��ي��د امل��ع��رف��ة ون�����ش��ره��ا ب��ال�����ش��ك��ل امل��ن��ا���س��ب،
�سيتبقى علينا اال�ستفادة منها يف االرتقاء بالإن�سان و�إمكاناته

االجتماعية واملهنية وا���س��ت��خ��دام نتائجها م��ن قبل خمتلف
م�ؤ�س�سات املجتمع وخ�صو�صاً امل�ؤ�س�سات االقت�صادية ،و�إذا مل
يتم ذل��ك ،ف�إنها تتحول �إىل ت��رف عبثي ال ي�سهم يف عملية
التنمية ،وتو�ضع النتائج يف الأدراج وعلى الرفوف.
ومن منظور ديننا احلنيف للمعرفة ف�إ ّنها هي تلك التي تنفع
وتخدم النا�س ،ويتجلى ذلك يف كتاب اهلل ع ّز وج ّل حني عر�ض
�سيدنا م��و���س��ى عليه ال�����س�لام ع��ل��ى اخل�����ض��ر م��راف��ق��ت��ه لطلب
العلم انطالقا �إىل حل م�شاكل النا�س وحاجتهم ومنها حماية
ح��ق��وق ال��ع��م��ال ،وخ���ط���ورة ع��ق��وق ال��وال��دي��ن ،وك��ف��ال��ة حقوق
الأيتام ،ون�ستخل�صها من الآيات التالية:
ني يعم ُلون يف البح ِر ف���� ُ
مل�ساك َ
أردت �أن
((�أمَّ���ا ال�سفين ُة فكانت َ
�أعِ ي َبها وكان ورَاءهُ م َمل ٌِك ي�أخ ُذ ك َّل �سفين ٍة َغ�ص َبا)).
((و�أمَّ����ا ال�� ُغ�لا ُم ف��ك��ان �أ َب����وَاه ُم���ؤمِ ��ن�ين َ
فخ�شِ ي َنا �أن يُرهِ قهُما
ُطغيا ًنا و ُكف ًرا))
ني يف املدين ِة وك��ا َن حتت ُه
((و�أمَّ��ا اجل��دا ُر فكا َن ل ُغالمَني يتي َم ِ
كن ٌز لهُما وك��ا َن �أبوهُ ما �صا ً
حلا ف���أرا َد ر ُّب َ��ك �أن يبل َغا � ُأ�شدَّهُ ما
أمري ذلك
وي�ستخ ِرجا كن ُزهُ ما رحم ٌة من رب َِّك وما فعلت ُه عن � ِ
ربا))..
ت�أوي ُل ما مل ت�سطِ ع عليه �ص ً
�إن ا�ستعمال املعرفة يف حل ق�ضايا املجتمع هو وحده الكفيل
ب��ال��دف��ع �إىل امل��زي��د م��ن �إن��ت��اج امل��ع��رف��ة ،وجن���د ا�ستعمالها يف
الأر�ض العربية �ضئيال جدا؛ وذلك لأن حكوماتنا وم�ؤ�س�ساتنا
ف�ضلت �أن ت�ستورد احللول اجلاهزة من اخلارج ،ورمبا يُعزى
ذلك لعدم ثقتها يف م�ؤ�س�ساتها البحثية العربية.
م��ن ه��ذا كله ن�ست�شف �أن��ن��ا ن��ن��ادي بالتقدم والتنمية ،لكننا
ع���اج���زون ع��ن الت�ضحية ببع�ض م��ن ال��ت�راث �أو ال��ت��ق��ال��ي��د؛
ل��ذل��ك ال ن��ن��ده�����ش م��ن ال��ت��ق��دم ال��ي��اب��اين ال���ذي ي��ق��ف �أم��ام��ه
العامل مذهوال رغم �أن اليابانيني قوم �شرقيون مثلنا ،وبد�أوا
م�سريتهم من واق��ع عزلة وتخلف ح�ضاري ،كما بد�أنا نحن
يف ال��ن�����ص��ف الأول م��ن ال��ق��رن ال��ت��ا���س��ع ع�����ش��ر امل���ي�ل�ادي .وم��ن
دون �إرادة �سيا�سية �صادقة وعنيدة من قبل ال��دول العربية،
وم��ن دون جمتمع يثق ب�صدق تلك الإرادة ويتفاعل معها،
ف�إن احلديث عن بناء جمتمع املعرفة العربي ي�صبح حلماً ال
يرتبط بالواقع.
zahra1alnabhani@gmail.com

