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 املعرفة والثروة 

 لعبت املعرفة منذ فجر التاريخ دو 
 
   را

 
  . تقدم مجتمعاته وتحريره من الفقر والجهل والظلمو   نسانفي حياة اإل  هاما

بعد  نسان القبلي قد إفتقد دوافع التقدم وعوامل التطور، فإنه بدأ باالستحواذ على تلك الدوافع  وإذا كان اإل

عصرها ودخول  الزراعة     ل والتحو   ،إكتشاف 
 
التجوال  تدريجيا حياة  إال  إ  والتنقل  من  االستقرار.  حياة  ن  ألى 

 
 
وال يستخدمه   ،وال يشجعه غير السالطين األثرياء،ال يمارسه غير   املعرفة وصناعتها في العصر الزراعي كانت ترفا

في  أ.  صحاب النفوذ السياس ي والهيمنة االجتماعيةأغير   لتقدم    فان املعرفة أصبحت وسيلة  العوملة،عصر  ما 

لى عمليات إتتحول بسرعة من مبادرات فردية  ، ما جعلها  لتكنولوجيا وتحربر الفرد واملجتمعاالقتصاد وتطوبر ا

الدولة   تملكها  االقتصاديةأو مؤسسية  املصالح  األ   ،صحاب  ورجال  الحكام  و ويستخدمها  وغيرهم  املال  عمال 

،  املعرفة حاجة فردية ومجتمعيةكافة أنواع    حتصبأ  املعرفة الحالي. وفي عصر  م وتكريس نفوذهمثرواته  لزيادة

والقهر   الفقر  قيود  ذلك  في  بما  واالقتصادية،  والسياسية  االجتماعية  القيود  من  الذات  تحرير  أدوات  وأهم 

ظاهرة مجتمعية   هي ن العوملةألى إشارة بد من اإل وهنا ال  .والدينية اس ي والكبت االجتماعي والتبعية الفكريةيالس

وثتطورات    حدوث  عقابأفي    تتبلور وكونية   واجتماعية  وعميقة  قافيةاقتصادية  إلى    كثيرة  الناس أدت  ربط 

 
 
 و وجماعات    افرادا

 
   شعوبا

 
و بروابط    ودوال وبيئيةأسياسية  وعلمية  واقتصادية  جعل  ،مشتركة  منية  كافة    ما 

 .ل مع بعضها البعضوتتكام  تعتمد على بعضها البعض  قتصاديات كل الدول اض و ر شعوب األ 

  إن، فيييإلييى عصيير املعرفيية  الصيييناعةعصيير  نتقالييية ميين  اليييذو يوشييك علييى اجتييياا الفتيييرة اإل صيير املعرفيية  ع  فييي

التحييول ميين نمييط  إن  ذ  إ.  ميين أو وقييت م يي    حييياة الفييرد واملجتمييعاملعرفية والوقييت اسييتحوذا علييى أهمييية كبيييرة فييي  

  اليدقي   رفية والتخصيا العل ييوالخيدمات املؤسسية عليى املعنتيا  املعلوميات  إليى نميط  إ  املصينعة  نتيا  البضيا عإ

   جعيييل
 
تصيييميم شيييبكات  صيييناعة املعلوميييات و   ومليييا كانيييت.  الوقيييت أهيييم الايييروات ال يييي يملكهيييا االنسيييان املعرفيييي جميعيييا

ة  ، فيإن املعرفياملتخصصية  االتصاالت واملواصالت ونظم االدارة وبرامج الكمبييوتر تقيوم عليى العليم والتكنولوجييا

ات  مكانيييإاتهيييا تعيييادل  صيييبحت إمكانإذ  إعليييى االطيييال ،    عطييياء    مصيييادر الايييروةر  كايييأنتاجيييية و أصيييبحت أهيييم امليييوارد اإل 

  رأس 
 
هيا  معظم  واحتييا ى املعرفية  ة الحصيول عليارتفياع تكلفيمن ناحية أخرى، تسيب     .املال واملوارد الطبيعية معا

وخليي   ة  الفييوار  الطبيقييي  فييي تعمييي   صيييةلسيينوات طويليية ميين التعليييم الرسيي ي والتييدري  العملييي والخ ييرة التخص
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دت ديناميكيية  أالثقافية بين افراد املجتمع الواحد وبيين املجتمعيات املختلفية. وفيي الواقيع،  االجتماعية الفجوات 

نفتيا   والتطور التكنولوجي والتحول الثقافي واالجتماعي والتالقح الفكيرو واال   فةتراكم املعر الحياة عامة وسرعة  

صييبح ميين الصييع   أوتجزئيية كييل املجتعييات القومييية. ولهييذا  الوطنييية    الثقافييات  افييةلييى تفت ييت ك إعلييى الرييير والعييالم  

ولقيد    و قوميية.أصيع  الحيديث عين ثقافية وطنيية  صيبح مين األ أ  كميا،  و مجتميع قيوم أالحديث عن مجتميع وطييي 

لثقافييات التقليدييية والشييعوب النامييية  وشييعور كييل ا  عميقيية  امييةأدخييول مفهييوم الهوييية فييي    التطييور   ترتيي  علييى هييذا

 .ته الوطنيةهدد وحدة املجتمع وخصوصية ثقافة ال ي تالعوملالتراث والخوف من  بالقل  على  

و لعمييييال يحترمييييون الوقييييت  ألعماليييية ميييياهرة    املجتمييييع الزراعييييي  حاجييييةفييييي عييييدم    طبيعيييية مهنيييية الزراعيييية  تسييييببت

نية.  مر   انيتي ك ال ين ال يتأخر الفال  عين املواسيم الزراعيية  أكان املهم    .اليوم ويقدرون قيمتهتعارف عليه  باملعي  امل

 
 
بنياء عين اابياء عين  عين كوههيا حصيلية تجيارب حياتيية يتوارلهيا األ   كما كانت املعارف في حينيه بسييطة وال تزييد كثييرا

سييييخة واتبيييياع الحكميييية املألوفيييية. فييييي العصيييير  ويمكيييين الحصييييول علالهييييا ميييين خييييالل التمسييييك بالتقاليييييد الرا،  جييييداداأل 

  ،وعميال يحترمييون الوقيت ويلت مييون بيه بدقييةيييدة  جفنيية    تالصيناعي أصيبح ميين الضيرورو تييوفر عمالية ذات مهييارا

،  هميييية خاصيييةأويقيييدرون أهميييية االنتيييا  والكسييي  امليييادو. وهيييذا جعيييل املعرفييية تكتسييي     املصييينع،  ويراعيييون نظيييام

 جعييل العامييل الصييناعي اكايير وعيييفيمييا  
 
تبلييور وعييي    . ولقييد نييتج عيين ذلييكبحقوقييه وموقعييه ميين املجتمييع ودوره فيييه  ا

 جتماعي واسع.اوظهور االتحادات العمالية واستحواذها على نفوذ سياس ي و   ،في املجتمع الصناعي  طبق 

ومواقيييي     ومعييييارف علمييييية  ن العامييييل املعرفييييي أصييييبح بحاجيييية كبيييييرة ملهييييارات فنيييييةإمييييا فييييي عصيييير املعرفيييية، فييييأ

 إلم يعد ب  لذلكيجابية من العمل والوقت والنظام.  إ
 
ة املعرفة دون اميتال   في صناع  مكان عامل أن يكون مشاركا

اليكتسييي ها العاميييل عيييادة اال مييين خيييالل التعلييييم الرسييي ي والتيييدري     جتماعييييةافنيييية وقييييم    ومهيييارات  علميييية  معيييارف

   ،ليدقي . وفيي الواقيعواالنرماس الشخص ي فيي التحصييل العل يي والتخصيا االعملي 
 
بميا    أصيبح املعرفيي رأسيماليا

  علييى صييياح هاوباشييكال مختلفيية تعييود    ،ارها فييي أميياكن مختلفييةيمكيين اسييثم  فاملعرفييةيملييك ميين معييارف ومهييارات،  

 ومعنوية بعوائد مادية 
 
مين أجيل    كرامتيهو التنياال عين بعيض  أرشيوة    دفيع  وأاجة لواسطة  حعفيه من المجزية، وت

 لن املعرفيية قييادت املعرفييي، ميين حيييث ال يييدرو،  أ  االمناسييبة.  الحصييول علييى فرصيية عمييل  
 
يتنقييل ميين    يصييبح جييواال

 خيير، وميين بلييد ا وميين مكييان ا   ،رى خييشييركة ا 
 
  شييعور ضييع   أوفيير. وهييذا  أفضييل ودخييل  أن فرصيية عمييل  عيي  خيير بحثييا
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بعيية فييي أر ييع  يمكيين تيخيييا جييوهر الحضييارات املتتالييى بلييد معييين وااللتيي ام بقضييية دون غيرهييا. و إباالنتميياء    املعرفييي

ويعييييي   ليأكيييييلا،  اإلنسيييييان الزراعيييييي يأكيييييل ليعييييي    جميييييلن ااالنسيييييان القبليييييي يحيييييارب ليعييييي   ويعييييي   ليحييييياربا، ا

 اإلنسان الصناعي يعمل ليع   ويع   ليعملا، واإلنسان املعرفي يتعلم ليع   ويع   ليتعلما.ا

داة لكسي   أة عليى الحيحر والشيعوذة  ن ارتباط املعرفة بالاروة قديم قدم التاريخ، إذ كانت املعرفة القائميإ

 الع   واالحتيال على الرير والسيطرة علالهم. ولقيد تطيورت عالقية  
 
صيبحت املعرفية  أحييث    املعرفية بيالاروة إيجابيا

وتحقييي     القهييرنتييا  أدوات  إنتاجييية العامييل وااليية، و إنتييا  ورفييع  اإل التكنولوجييية فييي عصيير الصييناعة أهييم وسييائل  

، كميا  والقيوة فيي املجتميع  سياس الايروةأأصيبحت    املؤسسية عليى العليم  ن املعرفيةإفي ،ميا الييومأ واء.النصر على السي

الوسيلة األهم ليحصول على املعرفة. و سيب  هيذا التيرابط الوثيي     رتفاع تكلفة التعليمإضوء   في صبحت الاروةأ

  تمكنيييه مييينعليييى وظيفييية    يحصيييول ال يييي تؤهليييه ل  الفقيييير الحصيييول عليييى املعرفيييةليييم يعيييد بإمكيييان  بيييين الايييروة واملعرفييية  

الحصيييول عليييى التعلييييم    بنائيييهأصيييبح مييين السيييهل عليييى الايييرو و أتكيييوين بعيييض الايييروة، ب نميييا  و   حيييياة كريمييية،العييي    

واالسييتحواذ علييى املزيييد مييين    ،اتاملعرفييي الييذو يييؤهلهم ليحصيييول علييى فييرك عمييل جييييدة وتكييوين املزيييد ميين الايييرو 

 .  االمتيااات

ذ  إحرميان غالبيية الطلبية مين الحصيول علييه،    ليىإييؤدو الييوم  فيي تكلفية التعلييم املعرفيي    الت ايد املستمرإن 

 املعرفييي  أصييبح التعلييييم  
 
ليييى حييد بعييييد. وهيييذا يجعييل مييين الضييرورو قييييام الدولييية  إ  ثرييياءاأل  أبنييياء وبنيييات  لييىع  مقصيييورا

والبحييييييث عيييييين املوهييييييوبين  تييييييوفير التعليييييييم املعرفييييييي فييييييي كييييييل بلييييييد عر يييييي ،  بمؤسسييييييات املجتمييييييع املييييييدن   بالتعيييييياون مييييييع  

ى الخلي   وقيو ومهياراتهم  وتنميية ميواه هم    ،يم املعرفيي لهيمليوالعميل عليى تيوفير فيرك التع والعناية بهم والطموحين

 العناييية بييياملوهوبين  بييداع ليييدإهم. إن  واإل 
 
   ليي س ترفيييا

 
  مسيييتقبل  نأل ،  هميييةبيييل حاجيية مجتمعيييية فييي غايييية األ   إجتماعيييا

رأسيمال  ن  يكيو تمواهي  لو   ميوارد بشيرية  ا ليدإها مينميع ميمية  األ يتوق  عليى كيفيية تعاميل  جيال القادمة  األ و  الوطن

 .شكاله املختلفةأتقدم املجتمعي بسهام في عملية التنمية وتحقي  المكانه اإل إببشرو  

نظرة سريعة  إ لنا  إن  تكش   اليوم سوف  عالم  الألى  مجتمع    نه  يوجد  وال  فقير،  معرفي  مجتمع  يوجد 

كم ثرو.  غيرأا  جاهل  معرفي  مجتمع  يوجد  وال  فقير،  غير  جاهل  مجتمع  يوجد  ال  الفقر    نه  الجهل،  يثرو.  لد 

ي يلد املعرفة، واملرذوالجهل  الفقر، والري   الريو  في الشر  و يفيما  . و  عرفة ترذو  الارو واملعرفي  الررب  سير 
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فراد  ة والنفوذ، يتراحع الفقير والجاهل من األ نحو تحقي  املزيد من الاروة واملعرفة والقو اء بسرعة  على السو 

بإستمرار والدول  اإل  ،والشعوب  تفصل  ال ي  والاروة  املعرفة  فجوة  البعضوتزداد  بعضهم  عن  داخل  ثنين   ،

 . املختلفة  اإلنسانية  جتمع الواحد وبين املجتمعاتامل
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