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  )البنى والركائز ( المعلومات ثروة اقتصادیة 
*عبدالستار شاكر سلمان.د.م.ا  

 

 :المستخلص 

فالبعض منھا یعتمد على ما یستخرجھ . تعتمد الدول على موارد متنوعھ لبناء اقتصادھا
الخ ، واخرى على التجارة والموانىء ... والذھب والماس من باطن االرض مثل النفط 

على والسیاحة واالصطیاف والصناعة والزراعة او مزیج مما ذكر اعاله ، ولكن بعضا او 
كثیر من الدول ال تملك مثل تلك الثروات لبناء اقتصادھا، او ان لدیھا شیئأ بسیطأ ال یمكن 

ادر وموارد وثروات جدیدة وكانت المعلومات لذلك بدأ االتجاه نحو مص. ان یبني اقتصادھا
ھي ذلك المصدر ذا الصفات والخصائص والممیزات التي اذا ما أستثمرت بالصورة 

وتسعى . الصحیحة ووجدت البنى الداعمة لھا، فستكون ثروة وطنیة لھا مردوداتھا الكبیرة
نى متینة وصحیحة كثیر من الدول في العالم العربي خاصة الى ادراك ذلك، من اجل ایجاد ب

المعلوماتي أو تأسیسھا والتغلب على المشكالت والتحدیات التي تواجھ االقتصاد  لالقتصاد
المعلوماتي وتھدف الدراسة لتحدید البنى والركائز االساسیة للمعلومات مع التعریف 

وكانت من نتائج . بخصائص المعلومات ومن ثم استقراء تجارب القتصادیات دول نامیة
ة وجود تحدیات كبیرة سواء أكانت علمیة أو فنیة أو ثقافیة أو اجتماعیة أو مالیة، الدراس

ومن التوصیات ضرورة االتجاه الفاعل نحو . مع ضعف السیاسة المعلوماتیة المتبعة
االقتصاد المعلوماتي بعد ایجاد حلول للمشكالت وایجاد بنى تحتیة وفوقیة للمعلومات تنجز 

 .بخطط متنوعة 

  :المفتاحیة الكلمات 

مجتمع المعلومات ، االقتصاد المعلوماتي ، البنى التحتیة للمعلومات ، البنى   
  . الفوقیة للمعلومات ، البیئة التكنولوجیة

  

 

كلیة المنصور الجامعة *  
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 :المقدمة  -1

تعتمد الدول على موارد مختلفة لبناء اقتصادھا، فالبعض على ما تستخرجھ من   
الخ ، او على التجارة والموانىء او على ... النفط والذھب والماس باطن االرض مثل 

السیاحة واالصطیاف واخرى على الصناعة او الزراعة او مزیج مما ذكر اعاله ، لكنھ 
بعض او كثیر من الدول ال تمتلك مثل تلك الثروات لبناء اقتصادھا، او انھ لدیھا شيء 

ف العقد الماضي بدأت ومضة في اقتصادیات بسیط ال یمكن ان یبني اقتصادھا، وفي منتص
او االقتصاد النغیف او الراقي او اقتصاد ذوي " اقتصاد المعلومات " الدول وھو ما سمي 

الیاقات البیضاء، وھنا بدأت الدول بالسعي للدخول في مضمار ھذا االقتصاد ، رغبة منھا 
ا ثروات كافیھ، وھذا االقتصاد في تنویع اقتصادھا او لالستفادة من ممیزاتھ او لم تكن لدیھ

یختلف عن باقي االقتصادیات من حیث المرونة والتوالد المستمر عند االستھالك او 
الخ ، لكن ھذا االقتصاد یحتاج الى بنى وركائز اساسیة ومقومات متینة قد ال ... النضوب 

تسعى الدول تستطیع اي من الدول توفیرھا ، وھنا یجب ان تتوافر معاییر وآلیات البد ان 
  .لتحقیقھا 

  : المشكلة -2

تشترك جمیع الدول النامیة او غیر المتقدمة في مجموعة من المشكالت ، والتي   
جعلتھا منشغلة فیھا مما حال دون ایجاد البنى والركائز االساسیة لالقتصاد المعلوماتي ، 

الخ ... والصحیة من حیث ضعف االقتصاد او المشكالت االجتماعیة والثقافیة والسیاسیة 
، مما جعل المعلومات بالنسبة لھذه الدول مجرد حاجة كمالیة او شيء لیس من 
االساسیات وان وجد فھو المطلوب وان غاب فال یبحث عنھ ، مع ضعف المؤسسات 
والھیئات الراعیة لھذا العنصر، كذلك ثروة المعلومات ال یمكن ان تقدر بثمن في بعض 

  .مفاصلھا ولكل فرد في مجتمعھا الدول وتكون اساس في كل 

  :اھداف البحث  -3

  :یھدف البحث الى   

  .التعریف بخصائص المعلومات  .1
 .تحدید البنى االساسیة للمعلومات  .2
 .تحدید ركائز االقتصاد المعلوماتي  .3

 
  :اھمیة البحث  -4

تعتبر المعلومات من العناصر االساسیة لحیاة االنسان ، واضیفت عنصرًا خامسًا   
في العالم المتقدم بل ودخلت المعلومات كسلعة لھا " االوكسجین " د الھواء وبتسلسل بع

مردودھا االقتصادي واصبحت اقتصادیات بعض الدول مبنیة علیھا ، حیث دخلت منافس 
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للكثیر من السلع والبضائع واالعمال وھنا تأتي اھمیتھا على الرغم من قصر المدة 
  . الزمنیة التي دخلت بھا موازین االقتصاد

  : االسئلة البحثیة -5
  .ما التحدیات التي تواجھ الدول لجعل المعلومات ثروة وطنیة  .1
 .بوجود الركائز االساسیة ھل یمكن الوصول الى اقتصاد معلوماتي  .2
 .ھل یمكن للدول النامیة ان تجعل اقتصادھا مبني على المعلومات  .3

 
 : التعریفات االجرائیة -6

  : اقتصاد المعلومات .6-1
االقتصاد الذي تزید فیھ قوة العمل المعلوماتیة عن قوة العمل في كل 

 . )1(من قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات 
  : المعلومات مورد اقتصادي .6-2

المعلومات تعتبر استثمار في الفرد الذي سیتحول بالمعلومات الجیدة 
 . )2(الى عامل اكبر تأثیر في االنتاجیة 

  : خصائص المعلومات .6-3
زات التي تجعل من المعلومات اداة فاعلة وایجابیة في كل مفاصل الممی

 .الحیاة، بل ان میزاتھا جعلت االقتصاد مرن ومنتقى 
  :الدراسات السابقة  -7

تعطي الدراسات السابقة الي موضوع مدى االھتمام بھ، وان كثافة وكثرة   
حیث یمكن ان یتم العناوین التي تطرقت الیھ، واقتصاد المعلومات موضوع شائك وحیوي، 

البحث فیھ من اتجاھات واختصاصات عدة سواء من قبل اختصاصي علم االقتصاد ام علم 
االدارة ام علم المعلومات ام علوم الحاسبات وتكنولوجیا المعلومات ام من قبل 
اختصاصات اخرى مثل علم االجتماع ام علم السیاسة، ومن خالل البحث وجدت ان 

ه في موضوع اقتصاد المعلومات والمعرفة في العقد االخیر من الدراسات قد جاءت بغزار
القرن العشرین ومن اختصاصات عدة واالغلب منھا من علم المعلومات ، وكان السبب 
وراء غزارتھا في ھذه الفترة ھو ظھور شبكة االنترنت واتساع خدمات المعلومات 

یبحث عن وسائل تساعده في  وشمولھا لمفاصل الحیاة كافة ثم الحاجة التي جعلت االنسان
ناریمان اسماعیل " القیام بأعمالھ المختلفة عبر العالم، وكانت من ھذه الدراسات دراسة 

والتي  استعرضت فیھا جوانب عدة من حیث مفاھیم اقتصاد المعلومات ومن  )3("متولي 
جال ثم استعراض ببلیومتري لتلك الدراسات مع التطرق الى نمو اقتصادیات الدول في م

المعلومات ثم مقارنة بین دول متقدمة واخرى نامیة مع مقارنة اخرى ما بین اقتصادیات 
الدول النامیة، ومن ثم التطرق الى صفات وسمات المعلومات والتي جعلتھا تدخل االقتصاد 
بعمق كبیر جدًا وبفترة قیاسیة تقدر بعشرات السنوات، مع ابراز مجال القیمة المضافة 
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ي تؤدي الى زیادة االنتاجیة، ثم التركیز على قطاع المعلومات في مصر للمعلومات الت
  وتضمنت الدراسة كم كبیر من الجداول واالشكال والمخططات والمصفوفات ثم اعطت في 

  

خاتمتھا نتائج جاءت من مشكالت تعاني منھا اغلب بلدان الوطن العربي وان تفاوتت في 
التخطیط للقوى العاملة مع ضعف ربط مناھج نسبھا من حیث ضعف التعلیم وضعف آلیات 

وتستعرض  )4("محمد مرایاتي " وفي دراسة . التعلیم ومفردات التدریب مع سوق العمل
الدراسة مفاھیم مختلفة حول االقتصاد الجدید او ما یسمى بأقتصاد المعرفة وتعطي اھمیة 

رھا، مع سرد حول القیمة المضافة المعرفیة والتي اساسھا توافر المعلومات واستثما
 1970" تحول االقتصاد المتقدم الى االقتصاد المعلوماتي وخــالل فترة ما بیـــن عـــــام 

وتركز الدراسة على اھمیة التعلیم ودوره في ایجاد المعرفة مع اتاحة فرص "  1994 –
العمل لمن یمتلكون المعرفة مع التركیز على التعلیم ذات االتجاه نحو افق تقنیات 

معلومات وكان من نتائج الدراسة ضعف االھتمام باللغة العربیة وتقییس المصطلحات ال
وتوحیدھا في مجاالت المعرفة مع ضعف تعلیم اللغات االجنبیة وخاصة االنكلیزیة ، عدم 
وجود صیغ عربیة موحدة في مجال شبكات وتقنیات المعلومات مع ضعف قواعد البیانات 

لى قلة البحوث العربیة في مجال تقنیات المعلومات وقد والمعلومات العربیة، اضافة ا
ركزت الدراسة على قضایا مستعصیة منھا معدالت نمو منخفضة في مجال اقتصاد 
المعلومات وانخفاض التنوع االقتصادي او ما یسمى االقتصاد الفردي، ارتفاع البطالة مع 

امیل االموال خارج البالد، انخفاض القیمة المضافة في العمل وھجرة العقول العربیة ورس
ومن التوصیات االتجاه نحو االقتصاد الجدید، االستفادة من فرصة الطفرة الثانیة السعار 
النفط في مجال اقتصاد المعلومات وایجاد سیاسة وطنیة للعلم والتكنولوجیا مع ربط التعلیم 

معلومات والتي تستعرض فیھا ال) 5("حسانة محي الدین " وفي دراسة .باالقتصاد 
وتولیدھا للمعرفة التي اصبحت من مدخالت االقتصاد المعرفي الجدید وكیفیة استخدام 
المعلومات كمورد اقتصادي فاعل نتیجة ماتتمیز بھ من صفات جعلتھا تدخل بقوة ومن ثم 
االستخدام المتنامي للمعلومات حیث استعراض الحصائیات تناولت اقتصاد المعرفة العربي 

الل عقد مقارنة، وتركز الدراسة على صناعة المعرفة والتي تأتي من والعالمي من خ
التعلیم والبحوث العلمیة واالتصاالت واآلت وخدمات المعلومات وصناعة وبث وتوصیل 
المعلومات، ومن ثم تتطرق الدراسة الى كیفیة تحول العالم المتقدم للعمل فیھ الى فئة فنیة 

 Information Workers" ملون في المعلومات مھنیة جدیدة لھا وزنھا ھي فئة العا
ویقسمون الى اربعة اقسام منتجو المعلومات، مجھزو المعلومات، موزعو المعلومات، " 

وكان من نتائج الدراسة ضعف البنى التحتیة العربیة ونقص سیاسات . بیئة المعلومات
ان بعض ازمات  المعلومات والخطط الكفیلة بتحویل االقتصاد وضعف نظم المعلومات حتى

الدول العربیة وضعف قراراتھا جاء من عدم وجود معلومات دقیقة ورصینة، ومن 
التوصیات تجھیز بنیة تحتیة وضرورة تطویر القوانین واالنظمة مع تحدیث البرامج 
والمناھج التعلیمیة ودعم االبتكار وتوظیفھ مع تنسیق الجھود وتعاونھا في اطار یخدم 

تناولت  )6("سعد خضیر عباس و ولید اسماعیل السیفو" في دراسة و. اقتصاد المعلومات
الدراسة االرتباط الوثیق بین تطلعات التنمیة العربیة واسباب معوقاتھا في استخدام ادوات 
ومستلزمات االقتصاد المعرفي من حیث مستوى التعلیم وانخفاض نسبة البحث العلمي مع 
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مع وصف لواقع ھیكل البناء المعرفي في ضعف استخدام المعلومات النتاج المعرفة 
الوطن العربي ومن ثم وضع اسس الیجاد ستراتیجیة عربیة الجل الوصول الى اقتصاد 
معرفي  وكان من نتائج الدراسة غیاب التبادل االفقي في مجال المعلومات ضعف البنى 

تعلق بالجانب التحتیة العربیة وعدم تناسب بین التحوالت في شكل المجتمع العربي في ما ی
االقتصادي والتعلیمي والثقافي عمومًا والتغیرات والتحوالت التكنولوجیة المتسارعة على 
الصعید العالمي ومن التوصیات اعادة ھیكلة التعلیم وبمراحلھ كافة ودعم االبتكار من 
خالل خطط وطنیة مدعومة بأتفاقیات اقلیمیة ودولیة، العمل على ردم الفجوة الرقمیة من 

وبعد االستعراض لعینة من الدراسات في مجال .ل انتشار االنترنت وخدمات المعلومات خال
االقتصاد المعلوماتي والمشكالت التي تواجھھ والتي في نھایة المطاف فأنھا نتائج تتطابق 
في جزء كبیر منھا خاصة ما یتعلق بالبنى التحتیة وضعف التعلیم، لذلك سیتم اخذ عینة 

تطرقت الى االدارة للمعلومات والمعرفة وعلى من یقع الدور االكبر  من الدراسات التي
والتي تتطرق الى ان المعرفة تحتاج  )7("نعیمة حسن جبر " ومن ھذه الدراسات دراسة 

الى جھود اطراف عدة ومنھم اختصاصي المعلومات والذین یجب ان یكونوا مؤھلین للقیام 
المعرفة وتھدف الدراسة الى عملیات ادارة  بھذا الدور وعلیھم اكتساب مھارات الدارة

المعرفة ومراحل تنفیذھا والتي جاءت بتصنیف المختصین فیھا الى اختصاصات عدة من 
حیث التجھیز والتمویل ومن ثم فئة المحللیین للمعرفة ونظمھا، وركزت الدراسة على دور 

ة ، ومن ثم تأتي المعلومات في صنع واتخاذ القرارات والتي بدورھا تقود الى المعرف
الدراسة بتصنیف للمعرفة والتي تأتي من معلومات جدیدة بعد مزجھا بمعرفة قدیمة ، بعد 

وكان من . ان تستعرض عملیات ومراحل ادارة المعرفة والتي تمثل بمخطط یوضح ذلك 
نتائج الدراسة ھو ان تقوم اختصاصات عدة في عملیة ادارة المعرفة او ان تقوم برامج 

المعلومات بتنویع الخطط والمفردات الدراسیة ولكن تبقى المعلومات ھي  اختصاصات
والتي یذكر فیھا بأن  )8("عماد الصباغ " وفي دراسة . االساس الداعم الیجاد المعرفة 

" المعلومات مورد اساسي ویحتاج الى ادارة كذلك تتطرق الدراسة الى اعطاء مفھوم 
ثم ان المعلومات " ادارة المعرفة " لمصطلح وھل یعني ھو ذات ا" ادارة المعلومات 

تكون في مستودعات البیانات والتي سخرت ووقعت في خدمة تولید المعرفة منھا لذات 
كذلك یتم سرد كیفیة تحویل المعلومات الى معرفة ومن ثم الى صناعات معرفیة . المنظمة

اصبح عددھم اكثر " ادمغتھم " في مجاالت حیاتیة مختلفة وان الذین یستخدمون المعرفة 
" ایادیھم ، وبعد ذلك یعطي ان التشابھ الكبیر بین المصطلحین " من الذین یستخدمون 

اال انھما لیسا وجھین لعملة واحدة فھما مصطلحان " ادارة المعلومات و ادارة المعرفة 
ویمكن للمجتمعات العربیة ان تستفید من ادارة المعرفة من خالل اسلوبین . مختلفان 

وفي . ا تقاسم االفضل للمعرفة واضافة معرفة جدیدة وتحویلھا الى منتجات وخدمات وھم
والتي یستعرض فیھا طبیعة التغیرات االقتصادیة من جراء  )9("جونار السون " دراسة 

استخدام نظم المعلومات، والتي بدأت في الشركات ومؤسسات االعمال، حیث كانت منذ 
بارة عن شركات التعتمد على المعلومات في ادارتھا ع 1970- 1960الفترة ما بین عام 

او حتى في التخطیط واستمر الحال حتى الثمانینات من القرن الماضي ولدعم مثل ھذه 
مع ادارتین  1975حتى عام  1969الدراسة فأن الباحث قد اجرى مقابالت ما بین عام 

داخلیة وتعتمد على  في شركات امریكیة واوربیة والتي كانت لدیھا نظم معلومات ولكن
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قام الباحث بجولة اخرى من  1995 – 1985خطط قصیرة االمد، وبعد ذلك وفي عام 
شركة عالمیة والحظ ان االمور قد اختلفت حیث ان  50مقابلة و  70المقابالت وكانت 

الشركات بأداراتھا قد بدأت بتغییر اتجاھاتھا نحو بناء نظم معلومات داخلیة وخارجیة مع 
  حصل في ادارتھا نحو استخدام تكنولوجیا  المعلومات واالتصاالت مع تطور تطور قد 

  

قدرات ھذه التكنولوجیا ، وھذا قد جاء من صرف ملیارات الدوالرات على ھذه النظم 
والتي اوجدت وسیلة لتحلیل ومعالجة المعلومات وتقلیص الوقت وزیادة القدرات مع 

ھذا جاء بفعل المعلومات التي وجدت من اعمالھا تطویر الخبرات العملیة والنظریة، وكل 
  .وخبرات متراكمة لتولد بعد ذلك معرفة 

  :ممیزات المعلومات  -8

تمیزت المعلومات بالعدید من السمات التي جعلتھا مختلفة عن الموجودات   
  :االخرى من حیث 

االشكال التي یمكن ان توجد بھا المعلومات سواء في اشكال ومخططات او صور  .1
ویمكن ان توجد بحالة واحدة او بحاالت عدة وفي نفس . الخ ... اصوات او 

 .الوقت 
 .سھولة نقلھا وبوسائط عدة وبتكالیف قلیلة  .2
قابلیة االندماج للمعلومات بعناصرھا المكونة لھا على ان یبقى ذاتھا او مكونة  .3

 .) 10(معلومات جدیدة
لھا بدأت باحتكارھا الجل الوفرة المستمرة للمعلومات حتى ان الشركات المنتجة  .4

 .المضاربة في السوق او زیادة اسعارھا ولكن یبقى لھا المیزة رغم ذلك 
عكس المواد والموارد المختلفة فان المعلومات تتوالد باستھالكھا ویمكن للعدید  .5

 .ان یمتلكونھا في نفس الوقت 
لعقبات سھولة زیادة عدد النسخ او اشكالھا مع امكانیة تجاوزھا كل الحدود وا .6

 .التي وجدت 
 . تبقى بعض المعلومات صالحة لالستخدام مھما تقادم الزمن بھا  .7

ھذه بعض السمات التي جعلتھا تدخل بقوة الى مضمار االقتصاد بل تغییر الكثیر من 
  .المعاییر والمقاییس التي وجدت في السلع والبضائع المادیة لصالح المعلومات

  :خصائص المعلومات  - 9
ان الث  روة الت  ي یج  ري البح  ث ب  الكثیر م  ن مفاص  لھا واغراض  ھا وخصائص  ھا         
واثارھا على الفرد والمجتمع، اصبحت ثروة بل ومن اثمن الثروات ومصدر قوة لكن لم ن  
یحس  ن التص  رف والعنای  ة بھ  ا ویس  تثمرھا، وحس  ب النظری  ة االقتص  ادیة ف  ان المعلوم  ات    

ما دخلت ف ي االس تثمار فانھ ا ال تنض ب      سلعة لھا مجموعة من السمات والصفات التي اذا
وال تستھلك بل ان باستھالكھا تتوالد وتنتج معلومات جدیدة، كذلك سرعة انتش ارھا وھ ي   
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النظری  ة "تش بھ ف ي الدراس  ات الببلیومتری ة بالوب اء ل  ذلك وض عت لھ ا ف  ي تل ك الدراس ات         
لكیفی  ة  ومم  ا ذك  ر فان  ھ س  وف ی  تم ع  رض تل  ك الخص  ائص والت  ي س  تكون اداة   " الوبائی  ة

  :استثمارھا من اجل بناء مجتمع معلوماتي وھذه الخصائص

ان المعلومات ھي التي تسھل عملیة االتص ال ب ین اف راد    : تسھیل وتعزیز االتصال )1
وفي حالة انع زال الف رد   . )11(المجتمع ومؤسساتھ سواء بالحیاة العملیة ام االعتیادیة 

ك ون بحاج ة ال ى تح دیثھا س واء ك ان       فانھ یفقد كم من المعلومات وتتقادم لدیھ ل ذلك ی 
في عملھ ام في سفره ام في ثقافتھ ام تبضعھ، وتدام وتحدث ھذه المعلومات باالتصال 

  ".االتصال اساس النشاط العلمي"في كتابھ " ولیم كارفي"وكما یقول 
بوج   ود المعلوم   ات المنظم   ة  :تط   ویر الس   لوك االتص   الي لالف   راد والمجتم   ع    )2

ات حدیث ة فان ھ تط ور وتبن ي س لوك علم ي منس ق الدام ة         والمخزنة في وسائط وتقنی  
وكذلك ایج اد مجتم ع علم ي یتص ل فیم ا بین ھ س واء        . )12(االتصال بین افراد المجتمع 

  .كان االتصال رسمیًا شفویًا ام مكتوبًا او یكون بالوسائل التقلیدیة ام االلكترونیة
ت ف  ي المج  االت باالعتم  اد عل  ى المعلوم  ا: دع  م النش  اط العلم  ي وتط  ویر البح  ث )3

العلمیة وتطویر البحث العلمي لحل المشكالت التي تواجھ المجتمع سواء كانت علمیة 
ام اداریة ام اقتصادیة ام اجتماعیة، فان ھذه النتائج ستكون مبنیة عل ى اس س متین ة    

  .وعلى معلومات حقیقیة
د ان عملیة صنع واتخاذ الق رار تعتم د عل ى وق و    :  المعلومات وصناعة القرارات )4

اساس  ي وق  وة دافع  ة وق  د یخط  أ الق  رار او یص  یب، ولك  ن بوج  ود المعلوم  ات الكافی  ة     
والدقیق  ة والحدیث  ة ف  ان الق  رار یتخ  ذ بص  ورة ص  حیحة وتك  ون س  المتھ بن  اًء عل  ى           

  .)13(المعلومات التي وجدت لتدعمھ وتعززه 
ان المعلوم  ات تعتم  د مح  اور ع  دة ف  ي وجودھ  ا ومنھ  ا   :  تص  میم نظ  م المعلوم  ات )5

االسترجاع فاذا م ا ت وفر الخ زن المبن ي عل ى اس س ورك ائز علمی ة ص حیحة          الخزن و
فانھ سیكون مقابلھ استرجاع سلیم وصحیح، وان ھذه المعلومات لم یتوفر بھ ا ھ ذین   
المحورین اال بتصمیم وبناء النظم ، والتي یجب ان تكون نظم محوسبة او إلكترونی ة  

مات الش بكات وركائزھ ا وم ن ث م     أي معتم دة عل ى تقنی ات المعلوم ات ومس تثمرة لخ د      
  .نظم معلومات بكل انواعھا ولكل مفصل في حیاة المجتمع

  

  : مشكالت المجتمع العربي - 10

في ھذا البحث والذي ھو في مجال المعلومات ولیس السیاسة وجدت بعض 
االسباب والتي لھا اثرھا الواضح والفاعل على ھذا القطاع الحیوي والمستفیدین منھ ، 

بعضھا والتي جعلت المجتمع العربي بھذا الضعف سواء في مجال االمیة  وسیتم ایضاح
  :االبجدیة ام المعلوماتیة وھي 
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نتیجة التناحر والتنافر الذي تمر بھ الحكومات العربیة الشعوبھا احدث : سیاسیة  )1(
فجوة كبیرة بین ھذه الدول مما سبب االنفراد لكل دولة بكل اعمالھا سواء في الثقافة 

  .یم ام االقتصاد ام التكنولوجیاام التعل
نتیجة الحروب التي مرت بھا الدول العربیة سواء ضد الكیان الصھیوني ام الحرب  )2(

االیرانیة ام حرب الخلیج الثانیة واخرھا احتالل العراق، فان العالم العربي  –العراقیة 
  .حروبانعزل عن العالم المتقدم كذلك انفاق جزء كبیر من مدخوالتھ لتمویل ھذه ال

الفقر والجھل للمجتمع العربي وصعوبة التعلیم، وتفشي البطالة وارھاق : اجتماعیة )3(
االطفال في العمل وھم دون ذلك، ادى الى ارتفاع االمیة االبجدیة لتنعكس على 
المعلوماتیة وعزوف الكثیر عن التعلیم او الحصول على التعلیم االبتدائي واالتجاه 

  .لثقافةنحو العمل مما اضعف مستوى ا
ان الدخل القومي للفرد العربي متدني جدًا اذا ما تم قیاسھ بغیره من دول : اقتصادیة )4(

العالم، وھذا االنخفاض جعل الفرد ینفق ما یحصل علیھ الشباع الغذاء والصحة 
  .ومجاالت اخرى مما اغفل جوانب التعلیم والثقافة والتقانة

أروقتھ یمارس التعلیم التقلیدي القائم  الزال المجتمع العربي في الكثیر من: التعلیم  )5(
على التلقي ولیس االستقراء والنقد واالكتشاف، كذلك التعلیم النظري الذي یغلب على 
الجوانب العلمیة وان وجدت فانھا بشكل ضعیف، لذلك یجب ان یتقن التعلیم والتدریب 

 .تیةلتكون كل المحاور اداة للوصول الى محو االمیة االبجدیة ثم المعلوما
  
  

  : البنى االساسیة للمعلومات - 11
یحتاج كل قطاع الى بنى اساسیة، والتي یجب ان تتوافر الجل نھوضھ   

وازدھاره، وتختلف من قطاع آلخر وفي مجال المعلومات ھناك بنیتان البد من وجودھما 
  :واحداھما تكمل الثانیة وھي 

  
 :  Infrastructure of Informationالبنیة التحتیة للمعلومات  .1- 11

لكل قطاع بنیتھ الخاصة بھ والتي تكون بنیھ مع بنى اخرى البد من توافرھا، وبھذا 
  :سوف تكون مكوناتھا ھي 

المكونات المكانیة كل تلك المراكز والمؤسسات والتي تعنى بالبیانات  .1
  .والمعلومات

والمتمثلة باالجھزة والمعدات وشبكات ) :  Hardware( المكونات المادیة  .2
 .االتصال 

وھي كل البرمجیات التي تدخل وتعمل ) :  Software( المكونات البرمجیة  .3
 .في المكونات المادیة 

وھي جمیع الطاقات والمالكات البشریة سواء اكانت : المكونات البشریة  .4
"  End-User" ئي المتخصصة العاملة في انتاج المعلومات ام المستفید النھا

. 
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وھو كل البیانات والمعلومات المتاحة المتوقعة وغیر : مكونات النتاج الفكري  .5
 .المتاحة والمتوقعة

وفي ھذا السیاق فأن ما ذكر من مكونات اساسي والبد من وجوده وھنا ستكون النقطة 
جتمع وھو مجتمع المعلومات كذلك البد من وضع كل الم) المكونات البشریة ( الرابعة 

بالحسبان النھ ان لم یكن الیوم مستخدم للمعلومات ومستفید منھا فأنھ في المستقبل القادم 
  )  1(ویمكن تمثیل ھذه المكونات في الشكل رقم .سیكون لھ مكان في مجتمع المعلومات

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) 1( الشكل رقم   

  البنى التحتیة للمعلومات



عبدالستار شاكر سلمان.د.م.ا  

- 62 - 
 

  

  :Superstructure of informationللمعلوماتالبنى الفوقیة 

تعتبر البنى الفوقیة للمعلومات محور اساسي ومكمل للبنى التحتیة، واذا ما   
وجدت البنى التحتیة ومن دون وجود من یؤمن ویرغب ویحافظ ویستخدم ھذه البنى فأنھا 

الجھة  كما لو كانت غیر موجودة بل وجودھا من دون استخدامھا ھو اثقل، النھ یكلف
التي اوجدتھ االموال والجھود، لكن بوجود ھذه البنى التحتیة فانھ تحتاج الى تھیئة البیئة 

التي تحتضنھا وھذا لیس بالكالم السھل وانما بأیجاد خطط وسیاسات ومؤسسات لتجسید  
ذلك، مع اموال مرصودة مسبقًا واال فسوف لن تلعب الصدفة دورھا في ایجاد البنیة 

ا ما تم تحدید مفھوم بسیط لھذه البنیة فأنھ ستكون ھي مجموعة من واذ. الفوقیة
المتغیرات المترابطة والمشتركة والتي بوجود الواحدة منھا تتحقق االخرى وھي الثقافة 
والوعي والشعور بأھمیة المعلومات وحسن استخدامھا والمحافظة علیھا ودون السماح 

ي تتیح للفرد الوصول واالستخدام واالقتناء باالخالل بھا او اتالفھا، مع المھارات الت
بصورة سھلة وغیر مكلفة وفي اي زمان ومن اي مكان، وبموجب رغبة 
وقناعةوبأختیاره، ولكل فرد في المجتمع وبغض النظر عن جنسھ او لونھ او مكان سكانھ 

وھذا المفھوم وان . مع المحافظة على خصوصیة المعلومات سواء للمؤسسات ام االفراد 
ال سرده لكنھ ھو الحقیقة التي اذا ما توفرت بعد ان یخطط لھا وتوضع السیاسات ط

الوطنیة من قبل جھات ذات اختصاص في البلد الواحد ومن دون تعدد الجھات وتداخل 
وستكون المكونات التالیة اسس للبنى الفوقیة . المسؤولیات مع توصیف االعمال لكل جھة

  :وھي 

  :الوعي المعلوماتي. 11-2-1

ھو الشعور بأھمیة المعلومات ودورھا في الحیاة ولكل مفاصلھا مع ضرورة   
المحافظة علیھا ومن دون االخالل بھا او اتالفھا او تلویثھا مع االھتمام بتزوید 
المؤسسات التي تعنى بالمعلومات في حالة التعامل معھا او الحاجة الیھا وسواء اكانت 

، وھذا الوعي والشعور یولد رغبة في ان تصبح تلك المؤسسات رسمیة ام غیر رسمیة 
المعلومات مھمة اساسیة ولكل فرد، مقابل ذلك البد لتلك المؤسسات من المحافظة على 
ھذه البیانات والمعلومات من التلف او االتاحة للغیر اي المحافظة على خصوصیة االفراد 

  .الخ ... ترفیھیة  سواء اكانت مؤسسات علمیة ام مھنیة ام قانونیة ام مصرفیة ام

  : االمیة المعلوماتیة . 11-2-2

اطلقت مسمیات عدة مثل االمیة التكنولوجیة ام االمیة المعلوماتیة ام امیة ثقافة   
المعلومات ام االمیة االلكترونیة وكل ھذه المصطلحات تصب في محتوى واحد حیث 

لیل من افراد وشرائح جھل عدد ق( باالمیة التكنولوجیة وھي  )14(عرفھا عامر قندیلجي
المجتمع بالتطورات التكنولوجیة الحدیثة وعدم معرفتھم بالتعامل معھا واستخدامھا وفي 
مقدمة ذلك الحواسیب والتي تعتبر رأس الرمح والموصل الى التطورات التكنولوجیة 
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واذا ما تم القضاء على ھذه االمیة فأنھ البد من تكثیف الجھود الیجاد ركائز . المعاصرة
النھاء وتقلیل نسبة ھذه االمیة وذلك من خالل ادخال مساقات في المدارس والجامعات 
تعنى بقضایا الحواسیب واالتصاالت والمعلومات وبالجوانب التطبیقیة والعملیة واجراء 

  . التدریبات والدورات التطویریة في المؤسسات من اجل ترسیخ ذلك عند العاملین 

  : سیاسة المعلومات . 11-2-3

یعتبر المجتمع العربي من المجتمعات المستھلكة للمعلومات، وحتى المعلومات   
المنتجة لدیھا او انھا یفترض ان تكون من انتاجھ فأنھ تسعى الى ان تحصل علیھا من 
الدول المتقدمة او من خالل تقاریر واحصائیات ومطبوعات مؤسسات دولیة، وھذا ان دل 

بروتوكوالت او سیاسة تحكم وجود المعلومات ام  على شيء فأنما یدل على عدم وجود
لذلك البد من وجود سیاسة للمعلومات والتي ھي كما تعرفھا منظمة . انتاجھا ام اتاحتھا 

مجموعة من المبادىء واالستراتیجیات التي تقدم التوجیھ والتنسیق .  )15(الیونسكو
ما تنضوي علیھ  الالزمین من اجل تحقیق ھدف ما ، وھي خطة تنفیذیة عامة رغم

  .محاوالت وضع خطة تنفیذیة للمعلومات رغم الصعوبات والتعقیدات وعدم الوضوح 

  : البیئة التكنولوجیة. 11-2-4

لكل شيء بیئة تحتضنھ كي ینمو ویعیش في اكنافھا ، والمعلومات یجب ان تكون لھا 
كما یعرفھا قندیلجي بیئة لتعیش فیھا مع كل التقنیات والوسائل المساعدة لھا، وھذه البیئة 

مجموعة العناصر البشریة المتفاوتة المھام واالختصاصات والدرجات :  )16( والسامرائي
الوظیفیة والقناعات والكفاءات العلمیة المتفاعلة فیما بینھا وفق منظومة اداریة النجاز 

وتفاعل مھام محددة او ھي البعد االنساني للتطبیقات التكنولوجیة المختلفة في المؤسسات 
  . االنسان وقناعتھ ومدى تقبلھ للتغیرات التكنولوجیة الجدیدة 

   ) . 2( ویمكن تمثیل ما ذكر اعاله من مكونات في الشكل رقم . 

  

  
 

 

 

 الوعي المعلوماتي

 البنى الفوقیة للمعلومات

 البیئة التكنولوجیة

محو االمیة 
 المعلوماتیة

) 2( لشكل رقم  سیاسة المعلومات  
 مكونات البنى الفوقیة للمعلومات
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اعاله فأنھ بدمج مكونات البنى الفوقیة )  1،2( وبعد ان تم تمثیل المكونات بالشكلین رقم 
مع مكونات البنى التحتیة فأنھ تكون كالھما بنیتین لبناء المجتمع المعلوماتي ، والتي من 

افراده ووفق خطط وسیاسات تحدد بجدول المفترض ان تعمل سویًة لتكوین وتمكین جمیع 
ادناه )  3( زمني ، وذلك للوصول الى مجتمع المعلومات ویمكن تمثیل ذلك في الشكل رقم 

:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) 3( الشكل رقم   
 مجتمع المعلومات والبنیتین الفوقیة والتحتیة

  

 مجتمع المعلومات

الوعي 
 المعلوماتي

 البیئة التكنولوجیة

محو االمیة 
 المعلوماتیة

سیاسة 
 المعلومات

المكونات  المكونات المادیة
 المكانیة

المكونات 
 البرمجیة

 المكونات البشریة

مكونات النتاج 
 الفكري

  

البنى الفوقیة 
  للمعلومات

  

البنى التحتیة 
  للمعلومات
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  : المعلوماتالركائز االساسیة القتصاد  -12
مر العالم بموجات اقتصادیة سبقت موجة اقتصاد المعلومات مثل الصید والرعي   

ثم الزراعة وبعدھا الصناعة، وكل موجة لھا ركائز تعتمد علیھا من اجل االنطالق ثم للنمو 
واالزدھار او االنتعاش لتستمر بعد ذلك وتتطور یوم بعد آخر، وكانت اغلب تلك الركائز او 

وھنا . الموجودات ھي مادیة ملموسة وان كانت خاللھا المعلومات واالفكار والخبرات 
سیكون اتجاه لصالح موجة المعلومات بأنھ حتى في غیرھا كانت فاعلة وموجودة وبحلول 
اقتصاد المعلومات فأن ركائزه االساسیة قد اختلفت واصبحت خاللھا ركائز غیر ملموسة 

  :تأثیر فیھا وھذه الركائز ھي بل فكریة وذھنیة وھي ذات 

 : Intellectual Capital رأس المال الفكري  .1- 12

محمود ابو الوفا " یعتبر رأس المال الفكري احد ركائز اقتصاد المعلومات وقد ذكر 
مدیر شركة جونسون فیلي لالطعمة "  رالف ستیر " ان صاحب ھذا المصطلح ھو  )17("

عیة اھم مكونات الثروة الوطنیة واھم الموجودات حیث قال في السابق كانت المصادر الطبی
بعد ذلك اصبح رأس المال متمثًال بالنقد والموجودات الثابتة ھي اھم المكونات، اما االن 

تلك الفئة من البشر التي تمتلك الخبرة والمعرفة " فقد حل رأس المال الفكري ویقصد بھ 
من دفع عجلة التقدم على المستوى والقدرة االبداعیة والمواھب الفطریة التي تمكنھا 

حیث . وھنا یمكن القول ان االمم تتمیز بھذه التنمیة الحداث طفرة في بلدانھا " القومي 
ان كثیر من الدول بدأت تضع االستراتیجیات والخطط للمحافظة على رؤوس ھذه االموال 

ھا وخاصة بل بدأت ببرامج مشجعة وتسھیالت ومنح الى من یأتي الیھا من خارج بلدان
الدول المتقدمة حیث كسب ود العقول واالدمغة التي تھاجر الیھا من دول العالم النامي، 

ان اثمن ضروب رأس المال ھو ما یستثمر في " مقولتھ الشھیرة " مارشال " وھنا یقول 
حیث انھ یتمیز بمیزة عظیمة ھو ان مھارتھ المعنویة تتجدد مع تغیرات العصر " البشر 

ال بتوقف عمره الزمني اي انھ ال یخضع لقانون المنفعة المتناقصة الذي یطلق ولن یندثر ا
  :ان ابرز عناصر رأس المال الفكري ھي  )18("اكرم سالم"ویقول : على السلع المادیة 

 .انھ جزء من راس المال البشري  .1
 .انھ مجموعة العاملین التي تمتلك قدرات معرفیة وتنظیمیة عالیة  .2
 .افكار جدیدة یھدف الى تولید  .3

وفي مجال رأس المال الفكري، فأنھ البلدان العربیة لدیھا الكثیر من مواطنیھا 
من ھم من ھذه الفئة ولكن ضعف االھتمام بھم وغیاب البرامج الكفیلة باحتوائھم كي 
یكونوا ثروة لبلدانھم جعلتھم یصبحون ثروة ونصیب المم وبلدان اخرى وھذه الھجرة 

  تصاعد في الوقت الحالي نتیجة ظروف عدة اقتصادیة وعلمیة مستمرة بل واصبحت ت
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وھذا فقدان كبیر الھم ركیزة ممكن ان تكون . الخ ... وامنیة واجتماعیة 
  .متواجدة وذاتیة للوطن العربي 

 :التعلیم القائم على تقنیات المعلومات  .2- 12

یستخدم تعابیر وجد االنسان لحقبة من الزمن وھو الیعرف ما یدور حولھ، حتى بدأ 
الوجھ كوسیلة للتفاھم ثم تبعھا باالیماءات واالشارات وكل ذلك من حاجتھ للوصول الى 
تحقیق حاجاتھ ورغباتھ وتفاعلھ مع غیره، وتعلم االنسان ھي من النعم التي فضل اهللا 
سبحانھ وتعالى بھا االنسان عن غیره من المخلوقات كي یتعلم الكثیر من شؤون حیاتھ 

والتعلیم منظومة تربویة علمیة فكریة متجددة وحیویة . الخ ... فكر ویبحث ویعمل وی
وتھدف الى تطویر االنسان وتعلیمھ ووفق مراحل متعددة ولكل مرحلة متطلباتھا 
واھدافھا، والتعلیم في الوطن العربي وبحسب الدراسات التي اجریت من قبل المنظمات 

مشاكل تجعلھ ضعیف ومھمش مما یضعھ  والمؤسسات واالفراد الزال یعاني ویشكو من
في زاویة ال تمكنھ من مواكبة عصر تقنیات المعلومات، ومن الدراسات على سبیل 

  :والتي یذكر فیھا ان من المشكالت)19("علي الھمالي " الذكر دراسة 

یغلب على التعلیم الطابع النظري مع االستمرار في وضع مناھج ذات نمط تقلیدي  .1
 .ظ اكثر من استقراء وابداع وبدافع تلقین وحف

ضعف مخرجات النظام التعلیمي اذ ان ھذه الدفعات من الخریجین تحتاج الى اعادة  .2
 .تأھیل وتكوین 

ازدحام المناھج الدراسیة وھامشیة المحتوى وحشد المعلومات والمفردات واھمال  .3
 .التطبیق العملي المختبري 

وجود المكتبات والمختبرات ضعف نسبة االنفاق على التعلیم واھمال من حیث  .4
 .والورش العملیة 

 .عدم ربط مخرجات التعلیم مع سوق العمل حیث ان كل جزء في اتجاه  .5

  :ویمكن ھنا القول انھ یمكن اضافة نقاط منھا 

 .ضعف استخدام تقنیات المعلومات في العملیة التعلیمیة  .1
 .ضعف المفردات الدراسیة الخاصة بأستخدام تقنیات المعلومات  .2
 .قادم المناھج الدراسیة والتي تفتقر معظمھا الى التطویر والتحدیث ت .3
زج بعض الطلبة في اختصاصات غیر مرغوبة في المجتمع حیث انھ یجبرون  .4

 .علیھا مما یجعلھم في عزوف عن االھتمام بھا 

ان ما ذكر من مشكالت تجعل التعلیم في غیر مكانتھ والذي یعتبر ركیزة اساسیة الي 
ویمثل جزء من اقتصاد المعلومات الي بلد ویمكن مالحظة الجدول التالي مجتمع بل 

والذي یمثل نسبة االنفاق على التعلیم في الوطن العربي من الدخل  )20()1(رقم 
  .القومي مقابل نفقات اخرى 
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) 1( جدول رقم   
  اولویات االنفاق من الدخل القومي

االنفاق الذي من المفترض ان اعاله یؤكد على ) 1(وما یعطیھ الجدول رقم   
یكون على التعلیم والبحث العلمي وتوطین التقنیات الحدیثة وقضایا الصحة وخدمات 
اخرى فأنھ ذھب الى ابواب االنفاق العسكري وھذه المسألھ ذات حدین ھو ان الجزء 
االكبر ھو لقضایا عسكریة والثاني انھ بوجود ھذا االنفاق یعني ضعف االستقرار 

ن خاللھ یبقى االقتصاد واالبداع في التعلیم وزیادة االنكماش في البحث والذي م
اضافة الى مسألة مھمة وھي مدى تأثیر الثورة التكنولوجیة على التعلیم . العلمي 

 4( في شبكة مؤثرات والشكل التالي رقم " سعد الدین ابراھیم " والتي یلخصھا 
  :یبین ذلك  )21()
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  ) 4(الشكل رقم 

 : العلميالبحث  .3- 12
یعتبر البحث العلمي احدى الركائز االساسیة والمھمة الي اقتصاد، وفي 
اقتصاد المعلومات لھ میزة خاصة حیث ان النشاط المنظم والمعبر عن حل 
المشكالت یحتاج الى ادوات ومعلومات كافیة تجعلھ في نمط مختلف عن غیره 

س المال الفكري بقوة من االقتصادیات االخرى، اضافة الى انھ بروز ودخول رأ
في ھذا االقتصاد وھنا یكون مجالھ بالبحث العلمي، لذلك تبرز مشكلة رئیسة ھو 

  :ان البحث العلمي في الوطن العربي تشوبھ بعض المالبسات والمشكالت ومنھا 
ضعف التخصیصات واالنفاق على البحث العلمي وھذا مؤشر قد حدد من قبل  .1

( تقریر منظمة االمم المتحدة للتربیة والثقافة الكثیر من الدراسات وآخرھا 
حیث ان ضعف االنفاق على البحث العلمي وخاصة في ظل  2010لعام ) یونسكو 

ارتفاع اسعار النفط  ویمكن مالحظةاالنفاق نسبة الى الدخل القومي من الجدول 
  ) 22() 2( التالي رقم 
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  ) 2( جدول رقم 
 االنفاق على االبحاث والتطویر
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 .ضعف التعاون بین مؤسسات ومراكز البحوث العربیة .2

تھمیش البحوث المنجزة والتي تركن على رفوف المكتبات او توضع في مؤسسات . 3
 .البحث ومن دون استثمارھا في مجاالت الحیاة 

% 5.1قلة مساھمة الدول العربیة في براءات االختراع والتي تشكل نسبة ال تزید عن . 4
جمالي لبراءات االختراع المسجلة بالمكتب االمریكي لبراءات االختراع من العدد اال

كذلك فأن . والعالمات التجاریة في المكتبین االوربي والیاباني لبراءات االختراع 
براءات االختراع لم تلقى مجال لھا في الحیاة بل توضع في مخازن وتعتبر من 

 .االرشیف 

حاضنات ومراكز وواحات ومدارس التكنولوجیا بالرغم من الشروع بتأسیس حدائق و. 5
والمعرفة والعلوم والبحوث اال انھ لم تصل الى مرحلة التعاون والتواصل وان وجدت 

حیث ان ھناك في مصر مدینة مبارك للبحث العلمي وفي العراق . فبشكل ال یذكر 
ة وفي الھیئة العراقیة للحاسوب والمعلوماتیة ومدرسة القدس للحاسبات االلكترونی

دولة االمارات العربیة المتحدة مدینة االنترنت وحدیقة العلوم في دبي وفي سلطنة 
عمان واحة المعرفة وفي االردن حدیقة تكنولوجیا المعلومات وفي تونس المشروع 
الوطني للحاضنات والمدینة التكنولوجیة وفي لبنان مبادرة جامعة القدیس یوسف 

كیانات قائمة وتتمتع بتخصیصات مالیة ودعم  وكل ھذه الصروح لھا. للبرمجیات 
مادي ومعنوي ، لكن المطلوب ھو ما یسجل كرصید للوطن العربي من نتاجات ھذه 

علمًا ان ھذه المشاریع . الصروح والتي في نھایة المطاف تكون في خدمة الجمیع 
لد او تلقى الدعم من منظمات التنمیة العالمیة والعربیة ومن المؤسسات الحكومیة للب

. بلدان اخرى ومن مؤسسات القطاع الخاص الكبیرة ومن الجمعیات العلمیة والمھنیة 
ان الصروح المذكوره اعاله ذات قوه ودافعیھ للمعلومات وتقنیاتھا وركیزه اساسیھ 
القتصاد المعلومات في كل بلد،وكما موجود في الھند حیث حدائق تكنولوجیا 

ادرة الحكومھ الھندیھ بھدف تشجیع قطاع تقنیات البرمجیات الھندیھ والتي كانت بمب
المعلومات وبأشكال عدة منھا وحدات التصدیر للتقنیات الموجھة ، حدائق تقنیات 

وھذا جاء من مقولة االقتصادیون الھنود الذین . )23(الخ... التجھیزات االلكترونیة 
تقنیات البرمجیات لدى بلدان الشرق االوسط البترول ، وان لدینا رجال " قالوا 

والتي تمتلك ثاني اضخم مجموعة من القوى العاملة في مجال تقنیات " والمعلومات 
اضافة الى ذلك " بناء الھند بأیدي الھنود " المعلومات ، كما انھا وضعت مقولة 

وھذا شعار حملتھا  2008وذلك عام " تقنیات المعلومات للجمیع " وضعت عبارة 
واذا ما تم التعرف   . )24(1998ومات العشریة والتي بدأت عام الوطنیة لتقنیات المعل

على نموذج اخر فھو تجربة مالیزیا والتي بدأت منذ نھایة الثمانینات من القرن 
تجربة تنمویة حولتھا من دولة زراعیة  )25("امحند برقوق " وكما یقول . الماضي 

ق اسیا في مجال الصناعات او طاقویة الى اكبر االقتصادیات التصنیعیة في جنوب شر
المعلوماتیة وااللكترونیة حیث اصبحت وجھة المستثمرین االجانب نحوھا وبلغت عام 
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ملیار دوالر امریكي وھذا ما جاء عن مجموعة مبادئ اساسیة )  65(  1997
وثانیھما %.10اولھما ترقیة فلسفة التعلیم الوطني اللغاء االمیة والتي كانت نسبتھا 

ا الى نقطة جامعة للشبكات المعلوماتیة مع بناء وتطویر االنظمة تحویل مالیزی
" .   Paperless Governmentحكومة بدون ورق " المعلوماتیة وتحت اسم 

ان ما ذكر عن المثالین ھو لدول لیس من العالم المتقدم بل دول نامیة ولكن وضعت 
قتصاد خطط واستراتیجیات ھادفة وصلت وتواصل العمل من اجل النھوض با

ان ماذكر .معلوماتي اساسھ المعلومات وركائزه التعلیم والعلم ورأس المال الفكري 
ھو استعراض لبعض خطط واستراتیجیات دول دخلت مضمار اقتصاد 

 .المعلومات،واعتبرتھ ثروتھا نحو تحسین اقتصادھا

  : النتائج - 13

  :من خالل الدراسة وجد اآلتي   

في اقتصادیات الدول التي اھتمت بھ المعلومات مورد اقتصادي مھم واساسي  .1
 .وھذا من خالل ما ذكر من دول نامیة مثل الھند ومالیزیا 

ان الوصول الى اقتصاد المعلومات یحتاج الى امكانات وخطط وستراتیجیات  .2
وسیاسة معلومات وتذلیل للتحدیات من اجل احالل مجتمع المعلومات المتكامل، 

 .ثقافیة ومالیة تقف حائل دون ذلك وما وجد من تحدیات سیاسیة وعلمیة و
ضعف البنى االساسیة في الكثیر من البلدان العربیة ، وان وجدت فھي غیر  .3

 .موضوعة بأسس علمیة صحیحة ورصینة 
یحتاج اقتصاد المعلومات الى بنیة فوقیة مھمتھا وعي وشعور مجتمع  .4

 .المعلومات، وھذه  لم توضع في الحسبان للكثیر 
لتعلیم حیث ان االنفاق العسكري قد استحوذ على الكثیر من ضعف االنفاق على ا .5

 .نفقات الدول العربیة مما ادى الى ضعف العملیة التعلیمیة 
مما جعل البحث % 1ضعف االنفاق على البحث العلمي وقد وجد انھ ال یتجاوز  .6

 .العلمي مھمش 
الى فقدان ھجرة العقول واالدمغة خارج بلدانھا الى الدول المتقدمة مما یؤدي  .7

 .كبیر في رأس المال الفكري 
ظھور الكثیر من الصروح التي تعنى بالمعلومات وتقنیاتھا ولكنھا تحتاج الى  .8

ابراز دورھا الكبیر في مجال المعلومات وتقنیاتھا على غرار حدائق التكنولوجیا 
 .في الھند 

بالرغم من وجود نتاج فكري في جمیع المجاالت من الدراسات والبحوث  .9
لتقاریر وبراءات االختراع ووقائع المؤتمرات، ولكن ضعف وسائط النشر وا

 .وادوات االعالم العلمي لوضعھا بجادتھا الصحیحة 
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یمكن للدول النامیة ان تجعل اقتصادھا بأتجاه المعلومات اذا استثمرت مردودات .10
خطة ثرواتھا كالنفط والطاقات البشریة ممثلھ براس المال الفكري والمباشره ب

  .خمسیة او عشریة باتجاه مجتمع المعلومات 

  : التوصیات -14
  :وبموجب النتائج فانھ ستكون التوصیات اآلتیة   

ضرورة االطالع على تجارب الدول التي اتجھت نحو اقتصاد المعلومات والسیر  .1
 .بخطاھا 

التوجھ نحو وضع خطط واستراتیجیات وسیاسة وطنیة للمعلومات ووفق برامج  .2
 .ومتكاملة متعاونة 

االھتمام بالبنى التحتیة للمعلومات وموائمتھا مع حاجة كل بلد وبموجب دراسات  .3
 .معدة لھا 

اذا ما وجدت البنیة التحتیة فان البد من ایجاد بنیة فوقیة لھا القدرة على  .4
 .استخدام البنیة التحتیة 

ربویة السعي الى زیادة االنفاق على التعلیم وبكل مراحلھ مع ایجاد منظومة ت .5
 .وفق االسس العلمیة الحدیثة وتؤمن بتقنیات المعلومات مساعدًا لھا 

المبادرة باالھتمام بالبحث العلمي والتنسیق والتعاون المستمر بین جمیع مراكز  .6
 .البحوث العربیة وتوحید الخطط ورصد المیزانیات الكافیة 

وتوفیر جمیع  ایجاد برامج ھادفة وفاعلة الحتواء واستثمار رأس المال الفكري .7
 .المستلزمات المادیة والمعنویة 

اظھار نتاجات الصروح التي تعنى بالمعلومات وتقنیاتھا واالھتمام بأبراز دورھا  .8
 .في االرتقاء بالمعلومات 

الشروع بنشر النتاج الفكري في كافة اشكالھ وتنویع مصادر المعلومات  .9
 " .االنترنت  "واستخدام تقنیات المعلومات وخدمات شبكة المعلومات 

تخصیص جزء من مردودات النفط الیجاد ركائز اقتصاد المعلومات وتنویع .10
  .اقتصاد البلدان العربیة
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Information as an economic wealth 

Asst.prof.Abdul-Satar Shaker Salman 

:Abstract  

Countries depend on different resources to build up their 
economies. Some depend on what they mine such as oil, 
gold, and diamond ……..etc. Others depend on trade and 
ports, and some others depend on tourism, summer 
vacations, trade, agriculture or a mixture of what has been 
mentioned above. 
 Yet many countries do not have the wealth or the 
resources to build up their economies. So, they tend to 
unearth new resources which bring about wealth. The 
information has it that if distancing the resource is well 
invested and supported by the right structure, there will be 
national wealth that brings about large revenue.   
 Many countries especially in the Arab world, seek to 
recognize the perception already, in order to mentioned 
find and establish strong and proper structure for 
informational economy and to overcome the obstacles and 
challenges that face it. The study aims at defining the 
supporting structures to identify information features and 
then to examine the experiment of the economies, of the 
developing countries. One result of the study is that great 
challenges: scientific, technical, cultural, social and 
financial materializes, on the ground of the poor 
information followed.   
 One of the recommendations is the necessity to 
address our selves toward informational economy, after 
finding out solutions for the problems and also finding the 
infrastructures and superstructures of information that can 
be achieved through various plans. 
Key words: 
Information society, Informatics Economic, Infrastructures, 
Superstructures, Technology Environment,   
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