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 لمجتمع المدني و اقتصاد المعرفة في الوطن العربي قراءة في الدورا

 اتصال وتنمية )علوم سياسية(، ختصص: بلحاج زهرة
 سياسات عامة )علوم سياسية(، ختصص: موساوي حليمة

 

 الملخص:

من خالل هذه الدراسة سنحاول تسليط الضوء على اجملتمع املدني و دوره يف بناء اقتصاد         

املعرفة ، من خالل ما  يلعبه اجملتمع املدني  يف حياة الفرد باجملتمع ،و باخلصوص يف النظم 

شتى الدميقراطية ،وهذا ملا له من حريات يتمتع بها  يف القيام بنشاطاته يف هذه النظم ويف 

والذي ميس الفرد يف اجملتمع على غرار الدول العربية القتصادي باخلصوص يف اجملال ااجملاالت و

 .اليت جند فيها اجملتمع املدني دوره حمدود نوعا ما

 اجملتمع املدني، اقتصاد ،اجملتمع، اقتصاد املعرفة الكلمات املفتاحية:     

 العناصر التالية:ويف هذا اإلطار  مداخليت ستحاول دراسة 

 .مفاهيم أساسية حول اجملتمع املدنياحملور األول: 

 .التأصيل النظري القتصاد املعرفةاحملور الثاني:

 .ياقتصاد املعرفة  يف الوطن العرب اجملتمع املدني ودوره يف بناءاحملور الثالث :

 مقدمة: 

جند بأن كل دول العامل سعت جاهدة  نظرا للتطور الذي يشهده العامل يف خمتلف اجملاالت   

وهذا ألجل  تقمص مكانة هامة بني الدول ، هذا و باإلضافة إىل هذا التطور صاحبه  ،ملواكبته

جمتمع املعلومات ،اقتصاد املعرفة... ،واجملتمع املدني ،ظهور عدة مصطلحات من بينها العوملة 

 الصلة بالتطور احلاصل يف العامل وغريها من املفاهيم ذات 

ويف هذه الدراسة سنحاول الرتكيز على اجملتمع املدني كأساس لبناء حكم راشد و اقتصاد املعرفة   

الذي يساهم يف حتقيق تنمية االقتصاد ألي دولة على اعتبار اجملتمع املدني  يعمل على نشر 

شكل مناخا مالئما لبناء  يرأي العام ... والتنمية  والدفاع على حقوق اإلنسان و التأثري على ال

 و مواكبة التقنيات احلديثة املعرفة وبالتالي دوره مؤثر وفعال لتحقيق التنمية

 ما مدى مساهمة منظمات اجملتمع املدني يف بناء اقتصاد املعرفة يف الوطن العربي؟: اإلشكالية

 :ويف هذا اإلطار مداخليت  ستحاول دراسة العناصر التالية

 مفاهيم أساسية حول اجملتمع املدنياحملور األول: 

 ظهور وتطور اجملتمع املدني أوال:

 مفهوم اجملتمع املدنيثانيا: 

 الوظائف األساسية ملنظمات اجملتمع املدنيثالثا: 



 
 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

الفرص والتحديات: للمجتمعاتاقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة   

م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من   

 

 

 

653 

 املعرفة القتصادالتأصيل النظري الثاني:  احملور

 مفهوم اقتصاد املعرفة :أوال

 خصائص اقتصاد املعرفة  :ثانيا

 أهمية اقتصاد املعرفةثالثا:

 اجملتمع املدني و دوره يف بناء اقتصاد املعرفة يف الوطن العربي احملور الثالث:
 الدور اإلجيابي للمجتمع املدني و اقتصاد املعرفة يف الوطن العربي :أوال

 ياملعرفة يف الوطن العرباإلعالم كوسيط يساعد اجملتمع املدني يف بناء اقتصاد  :ثانيا

 مفاهيم أساسية حول المجتمع المدني: المحور األول

 أوال :ظهور وتطور المجتمع المدني

يستخدم يف )فرع العالقة الدولة مع اجملتمع املدني( وملا كان املفهوم  اجملتمع املدني مفهوم     

العالقة  يشري إىل توصيف العالقة بني اجملتمع املين و الدولة فلقد تباينت حماوالت تنظري تلك 

بني اجملتمع املدني والدولة ،حيث ذهب منظرو العقد اإلجتماعي إىل انفصال اجملتمع املدني عن 

الدولة ، بينما ذهب الفيلسوف األملاني هيجل إىل القول بعالقة   التكامل بينهما لعدم قدرة 

وظائف، وكارل اجملتمع املدني على العمل بفاعلية يف غياب دولة تقوم بتقسيم العمل و توزيع ال

ماركس التقط فكرة هيجل وقام بتطويرها بنظريته عن الدولة كمرحلة وسيطة ينتهي معها 

اجملتمع املدني واجملتمع البورجوازي ، مع بداية القرن العشرين ،اكتسب مفهوم اجملتمع املدني 

و اجملتمع بعدا حركيا على يد اإليطالي انطونيو غرامشي من خالل التفريق بني اجملتمع املدني 

السياسي ، وتصوره حول املثقف العضوي ، وضرورة فرض هيمنة اجملتمع املدني يف مقابل سيطرة 

اجملتمع السياسي ، و اعتباره من تلك الزاوية اجملتمع املدني بنقاباته و أحزابه جماال للصراع 

 الطبقي بإنهاء سيطرة الدولة) اجملتمع السياسي(

باختالف األنظمة السياسية اليت يعمل يف إطارها ، حيث يربز  فاعلية جملتمع املدني ختتلف  

دوره يف  النظم الدميقراطية الغربية يف ظل وجود مؤسسات متبلورة ،و يضطلع ببعض وظائف 

السلطة اليت ال تستطيع أدائها حبكم تعقد احلياة املعاصرة و تزايد األعباء االقتصادية، أما يف 

تمع املدني نفسه يف مواجهة السلطة بقصد إنهاء األنظمة أوروبا الشرقية فلقد طرح اجمل

الشيوعية يف نهاية الثمانينات من القرن املاضي ، وذلك يف إطار احلركات االجتماعية اليت تعمل 

 حتت شعار ) جمتمع مدني أكثر دولة أقل( 

و حقوق ومع التطور الثقايف و االتصالي ك أحد أبرز مظاهر العوملة، و رواج الدميقراطية   

اإلنسان و انتقاهلا من نطاق العامل األول إىل ما كان يعرف باسم العاملني الثاني والثالث، بدأ 

احلديث عن عوملة اجملتمع املدني يف إشارة إىل وجود جمموعة من القيم و املمارسات املشرتكة ذات 

 (1)الصلة 
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إنها تتعامل معه من منطلق وفيما خيص بعض التفسريات اإلسالمية ملفهوم اجملتمع املدني ف  

أنه دخيل أفرزته البيئة الثقافية الغربية ، يف حني تذهب تفسريات أخرى إىل أن اجملتمع املدني 

جذوره موجودة يف عهد النبوة كما يوجد يف نص صحيفة املدينة اليت آخت بني املسلمني و 

    (2) أصحاب امللل األخرى

 ا: مفهوم المجتمع المدنيثاني

اجملتمع املدني مفهوم مركب من مصطلحني األول) اجملتمع( ينعقد االتفاق من حوله، والثاني)    

املدني (يثري جدال كربا حيث أن املدنية كمفهوم يكتنفه الغموض وتتعدد معانيه و ختتلط 

 دالالته، فاملدني نقيض الديين والعسكري

 :La Societéاجملتمع  .1

تنظيمها الداخلي عبارة عن جمموعة روابط و عالقات هو هيئة اجتماعية معقدة يكون     

 تماعية و عائلية و فكرية متنوعة اقتصادية و اج

الربوفيسور هوبهوس  يعرف اجملتمع بأنه جمموعة من األفراد تقطن على بقعة جغرافية    

حمددة من الناحية السياسية و معرتف بها وهلا جمموعة من العادات والتقاليد و املقاييس و 

القيم واألحكام االجتماعية و األهداف املشرتكة املتبادلة اليت أساسها الدين واللغة و التاريخ 

 والعنصر

وهناك من عرف اجملتمع بأنه مجيع العالقات بني األفراد و هم يف حالة  تفاعل مع منظمات    

 (3) و مجعيات هلا أحكام و أسس معينة

مؤسسات ترتب العالقات بني األفراد و يعين على يعرف اجملتمع بأنه" جمموعة هياكل و و   

النحو املادي واملزاملة املستمرة لألفراد الذين حتكم تفاعالتهم ثقافة واضحة و هيكل مؤسسي، إن 

اإلشارة إىل اجملتمع يف التحليل السياسي هي غالبا ) إشارة( إىل سكان دولة أمة تعد يف مصطلحات 

 ة اليت تكون الدولة نفسها...أوسع من مصطلحات العالقات السياسي

اجملتمع بأنه" مجاعة من الناس يتعاونون لقضاء جمموعة من املصاحل الكربى  T.Elliotيعرف    

 اليت تتضمن حفظ الذات أو النوع"

بأنه " تنظيم العالقات االجتماعية جملموعة من الناس و يسهمون   Biesanzو يعرفه بيسانز   

 بعضهم البعض يف جمموعة من األحاسيس أو املشاعر املشرتكة" يف ثقافة مشرتكة و يشاركون 

بأنه " تفاعل بني األفراد، كما ينشأ التفاعل دائما نتيجة أصداء G.Simmlويعرفه جورج سيمل   

 معينة أو من أجل جمموعة من األهداف احملددة"

" بأنه نسق من العادات واإلجراءات و السلطة والتعاون املتبادل ،   page وبيج  Maciverماكيفر    

ويتكون ن جتمعات أمناط عديدة من ضوابط السلوك اإلنساني واحلريات ، ولذا يطلق على هذا 

التنظيم املعقد الدائم التغري مصطلح جمتمع فهو أيضا نسيج العالقات اإلجتماعية الذي يتغري 

 بصورة مستمرة"
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عريف اجملتمع بأنه جمموعة من البشر مبين وجودها على إقليم من األرض على وميكننا ت  

أنساق اجتماعية خمتلفة مثل: النسق الثقايف و نسق املعايري اإلجتماعية ونسق األدوار و املكانات 

االجتماعية و نسق العالقة االجتماعية والتقسيم الطبيعي للعمل ،كما تتحكم فيه أنظمة 

عالقات بني األفراد ، وهي النظام السياسي و االقتصادي وألسري والديين اجتماعية تنظم ال

معا ،  وغريها... وخيضع لظاهرة القيادة و األتباع و مييل األفراد طبيعيا إىل الرغبة يف العيش 

 (4) تشد أفراده ومجاعاته عالقات الدم و اجملاورة و املواطنة و االنتماءات املختلفة

عناصر غري قابلة للتجزئة إن فقد عنصرا من  4عن وحدة واحدة تتكون من  واجملتمع عبارة     

هذه العناصر فقد اجملتمع مفهومه كمجتمع و حتول إىل املفهوم الرأمسالي املغلوط للمجتمع، 

فاجملتمع عبارة عن أناس و أفكار و مشاعر و أنظمة ، هذه هي عناصر التكوين األساسية اليت 

النواة واألفكار واملشاعر هي الرابط الذي يربط الناس ، ولذلك البد من تكون جملتمع فالناس هم 

أنظمة حتدد هذه العالقات واليت تقوم على أساس املصلحة بني الناس ويتميز اجملتمع املثالي 

املتماسك عن اجملتمعات األخرى بارتباط املصلحة باملشاعر و األفكار و اليت يكون أساسها الفكر 

مما ميزها مثال عن عالقة املصلحة يف اجملتمع الرأمسالي الذي خيلو من املشاعر  اليت تبنى عليها

 يف عالقاته االجتماعية ، أو قد تبدو مشاعره مشاعر مزيفة فردية.

واجملتمع بدوره جزء من صيغة عامة للحياة وهذه الصيغة هلا أرضية خاصة بها، ويوجد اجملتمع 

 (5) ضية معا ،حني حيصل على النبتة والرتبة كليهما،الفكري الكامل حني يكتسب الصيغة األر

قد يطلق هذا املصطلح على" ناد " أو على مجاعة ثقافية صغرية، و قد كان يف وقت من األوقات   

( فإنه يعين Society" كبري )Sيطلق على" اجملتمع الراقي"،النخبة االجتماعية،و و إذا كتب حبرف "

من البشرية، وميكن أن يشمل  العظمىالشبكة املعقدة للعالقات اليت تعيش ضمنها الغالبية 

 (6) النساك و"املتخلفني"

مجاعة نظام اجتماعي يشتمل على كل األعمال و املسالك الضرورية يقصد به جمتمع:    

 لوجوده
زا إقليميا حمددا و تتمتع بشعور اجملتمع مجاعة الناس هلم ثقافة مشرتكة متميزة حتتل حي   

وتنظر إىل ذاتها ككيان متميز واجملتمع يعترب منوذجا خاصا جلماعة تتميز بنسق  الوحدة ،

 (7) اجتماعي شامل ينطوي على مجيع احلاجات اإلنسانية

 نذكر منها:كثرية هي تعريفاته  اجملتمع املدني: .2
املنظرين السياسيني الغربيني حتى القرن الثامن انطلقت هذه الكلمة مع أرسطو و راجت عند     

عشر مبعنى جمتمع املواطنني الذي ال تربطهم عالقة التزام بعائالت  أو عشائر سياسية، فصل 

هيجل اجملتمع املدني عن الدولة و تبعه يف هذه اخلطوة املاركسيني الذين رأوا يف اجملتمع املدني 

وجهاته السياسية، واليوم اجملتمع املدني يعين طرفا خمتلف عن الدولة مناقضا هلا يف ت

طوباويا مجيع القوى الشعبية و البورجوازية اليت ال جتد يف الدولة الراهنة احلريات و تنفتح 

 الطاقات اليت تصبو إليها فاجملتمع املدني مناهض و معارض للدولة اليت يتهمها باهلرم والتحجر

(8) 
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زة عن اجملتمع السياسي، أي أنه ال خيضع لتأثري النظام هو وحدة مستقلة و ممي عرف بأنه:"  

السياسي أو الطبيعي، و إمنا ميثل جمموعة قوى متيل عندما حتقق تطورا بعد ذلك إىل إخضاع 

اجملتمع السياسي ذاته، و أكد هيجل معنى املفهوم بأنه نسق العالقات االجتماعية املتبادلة ، وبدأ 

 (9) " م عندما كتب ماركس نقده لفلسفة هيجل للقانون1840مفهوم اجملتمع املدني منذ عام 

ويف تعريف آخر:"هو وحدة مستقلة و مميزة عن اجملتمع السياسي ،أي أنه ال خيضع لتأثري   

النظام السياسي أو الطبيعي ،و إمنا هو ميثل جمموعة قوى متيل عندما حتقق تطورا بعد ذلك 

 (10) إىل إخضاع اجملتمع السياسي ذاته "

أيضا:"هو مفهوم موروث عن القرن الثامن عشر يسمح بالتفكري ضمن مسار فلسفي يؤيد    

احلقوق األساسية لإلنسان البشري،يف ما يتجاوز األفراد ،ويف ما يعارض اجتماعيا،الدولة. إذا 

يتمفصل هذا املفهوم يف نظام تناقض مزدوج:الكلية مقابل األجزاء اليت تؤلفها ) الطبقات 

و األهداف اإلقتصادية و االجتماعية  (، ة ،الفئات االجتماعية املهنية أو الدميغرافيةاإلجتماعي

للمجتمع املدني ممثلوه الذي خيتلفون عن  ل األهداف السياسية. ويف خطاب معاصر،ــــــمقاب

   (11)حمرتيف السياسة ،ال بل حتى الذين ينافسونهم " 

و ينصرف معنى اجملتمع املدني عمليا لألشخاص و املنظمات اليت ال تستند إىل مبدأ الرحبية ، 

وتنتهج الوسائل السلمية ،وتتصرف بصورة مستقلة عن السلطات الرمسية ،وتنأى بنفسها عن 

مناصرة املصاحل التجارية و األحزاب السياسية و األجندات الدينية ، وتستند إىل القيم العاملية 

حلقوق اإلنسان و القيم الدميقراطية ،واحرتام القانون الدولي ،و تسعى إىل حشد الرأي العام و إىل 

مناصرة و احرتام وتطبيق القضايا اليت تهمها ،كقضايا احلريات العامة،وحقوق اإلنسان ،وتكافؤ 

ية العيش ،و الفرص اإلجتماعية للجميع ،واملساواة،ومعايري العمل،والتنوع الثقايف ، وحتسني نوع

نظافة البيئة و محاية الطبيعة ،ومشاركة املواطنني باحلياة السياسية. فهذا التعريف يطرح 

مفهوم اجملتمع املدني بوصفه مستقال عن احلكومة و ملتزما باملبادئ الدميقراطية و حقوق 

قتصادية هلا اإلنسان.كما يعين هذا اجملتمع جمموع املنظمات السياسية و الثقافية والدينية و اال

إدارة حرة،متارس نشاطاتها باستقالل عن مؤسسات الدولة و تستخدم نفوذها الفردي و اجلماعي 

 (12) لقيام الدولة بالتزاماتها.

جاء تعريفه على حنو إجرائي ،كما اتفق على ذلك يف الندوة الفكرية اليت نظمها مركز و    

املدني يف الوطن العربي ودوره يف حتقيق بعنوان اجملتمع  1992دراسات الوحدة العربية عام 

الدميقراطية ،بأنه مجلة املؤسسات السياسية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية اليت تعمل 

يف استقالل نسيب عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض متعددة منها:أغراض سياسية كاملشاركة يف 

،النقابات، اجلمعيات...( وليس املقصود صنع القرار على املستوى الوطين ) األحزاب السياسية

باجملتمع املدني إجياد معارضة سياسية يف مواجهة الدولة ،إذ أن فاعلية اجملتمع املدني بكل 

سياسيا  -مكوناته تنطوي على أهداف أوسع و أعمق من جمرد املعارضة:أنها املشاركة مبعناها الواسع

ية يفة اجملتمع املدني هي وظيفة تسريد فإن وظأي بالتحدي –و اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا 

شاملة يف اجملتمع ككل، وليس بالضرورة أن يكون هناك عداء أو تناقض بني الدولة واجملتمع 

 (13) املدني، ومن ثم احلفاظ على استقاللية اجملتمع املدني
 يف تعريف بعض املفكرين جند : اجملتمع املدني
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بأنه تلك املؤسسات اليت تنتظم داخل اجملتمع و يكون دورها (:يعرفه Martin Shawمارتن شو)   

خارج الدولة كجهاز للحكم و يتضمن املؤسسات التقليدية ،كدور العبادة و األحزاب و االحتادات و 

النقابات و غريها و كذلك عناصر و مؤسسات حديثة كوسائل اإلعالم و الصحافة و احلركات 

 االجتماعية

يري بأنه ما مييز اجملتمع املدني ليس استقالليته عن الدولة   larry diamondالري دميوند   

فقط و إمنا عن اجملتمع السياسي أيضا و هو ما يعين  يف جوهره النظام احلزبي ، ويف ذلك يقول 

" إن شبكات التنظيمات يف اجملتمع املدني ميكن أن تشكل حتالفات مع األحزاب ، ولكن إذا ما 

فإنها تفقد بالتاي معظم قدراتها على أن تقوم بأداء الوظائف الفريدة  هيمنت عليها األحزاب

 يف التوسط و تعزيز بناء الدميقراطية 

اجملتمع املدني هو شبكة االحتادات الطوعية  raymond A.Hinnebuschرميوند هينيبوش    

لذي تعمل فيه التكوين و اليت تبدو مستقلة عن الدولة و اجلماعات األولية ،ولكنها يف الوقت ا

على احتواء االنقسامات االجتماعية و تشكل منطقة عازلة بني الدولة و اجملتمع ،فإنها تعمل 

   (14)على ربطها بالدولة وسلطتها 

" اجملتمع  و التعريف املعمول به يف مركز اجملتمع املدني يف جامعة لندن لإلقتصاد يشري إىل أن  

اجلماعي الذي يرتكز على مصاحل و أهداف و قيم مشرتكة، املدني يكون يف جمال العمل الطوعي 

ومن الناحية نظرية فإن األشكال املؤسسة للمجتمع املدني ختتلف عن األشكال السائدة يف الدولة 

واألسرة و السوق  ولكن من ناحية التطبيق ،فإن احلدود بني الدولة واجملتمع املدني و األسرة 

وت يف مدى رمسيتها و استقالهلا وخاضعة للجدل ،وتتفا  والسوق يتسم بالتعقيد و التشويش

 (15) قوتها"و

 الوظائف األساسية لمنظمات المجتمع المدني :لثاثا

 حيث يتم من خالل مؤسسات اجملتمع املدني بلورة مواقف مجاعية من :وظيفة جتميع املصاحل

حلل مشاكلهم و ضمان القضايا والتحديات اليت تواجه أعضائها ومتكنهم من التحرك مجاعيا 

مصاحلهم على أساس هذه املواقف اجلماعية، ومتارس هذه الوظيفة بشكل أساسي من خالل 

النقابات العمالية و املهنية و الغرف التجارية و الصناعية و مجاعات رجال األعمال و سائر 

سة األوضاع املنظمات الدفاعية من خالل هذه الوظيفة يتعلم األعضاء كيفية حبث مشاكلهم و درا

و حتديد كيفية احلفاظ على مصاحلهم يف مواجهة مصاحل فئات أخرى، و  القائمة يف اجملتمع

صياغة مطالب حمددة يف صورة برامج تكشف عن وجود مطالب لديهم ويقومون بالتحرك 

  بشكل متضامن لتلبيتها 
 النزاعات الداخلية إذ يقوم أعضاء التنظيم املدني حبل معظم :توظيفة حسم وحل الصراعا

بني أعضائه بصفة ودية دون احلاجة للجوء إىل أجهزة الدولة الرمسية، و عندما يكتسب 
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خرى بصورة سلمية و ودية ،و هذا ارسته مع باقي مؤسسات اجملتمع األاألعضاء اخلربة الكافية ملم

 الرأي اآلخر من تعميق املمارسات الدميقراطية على أساس قاعدة التفاوض و القبول بالرأي و 
 فهذه املؤسسات تتهيأ الفرصة ملمارسة أنشطة خمتلفة تؤدي إىل :حتسني األوضاع و زيادة الثروة

زيادة الدخل من داخل هذه املؤسسات مثل إقامة مشروعات صغرية أو مشروعات تعاونية و 

إىل  مشروعات التأهيل و التدريب املهين و تنمية القدرات للحصول على فرص عمل مناسبة تؤدي

  زيادة دخول األعضاء
 القيادات اجلديدة فراز 
 (16) إشاعة ثقافة مدنية دميقراطية 

 المحور الثاني:التأصيل النظري القتصاد المعرفة

 أوال: مفهوم اقتصاد المعرفة.

 تعريف اقتصاد املعرفة: .1
 :منها املعرفة نذكر  اقتصاد تعاريف تتعدد

 إىل املاديات على القائم االقتصاد من االنتقال يعين املعرفة اقتصاد أن غيطاس حممد يرى    
 من املادية امللكية كانت بينما وأنه  واملعريف املعلوماتي  الالمادي النقيض على قائم اقتصاد

 كانت املعلومات قبل ما اقتصاد يف السائدة هي شابه وما واملنقوالت والعقارات األراضي ثروات
 مع املنتجات قيمة تزداد التقليدي االقتصاد يف وأنه املعرفة، اقتصاد حمور هي الفكرية امللكية
 املعريف املنتج قيمة تزداد املعرفة،حيث اقتصاد يف العكس حيدث حني يف .العرض وقلة الندرة

 (17)وتوفر زاد كلما

يف اآلونة األخرية،و  ادية، ظهرــــــــفرع جديد من العلوم االقتص"أنه: دياب على حممد يعرفهو 

الذي يقوم على فهم جديد أكثر عمقا لدور املعرفة و رأس املال البشري يف تطـــــور 

 على قائم متطور اقتصادي منط " بأنه يعرف ، كما(18) " . االقتصـــــــــاد و تقدم اجملتمع" 
 االقتصادي النشاط أوجه خمتلف يف االنرتنت وشبكات للمعلوماتية النطاق واسع االستخدام

 التكنولوجي والتطور املعرفة واإلبداع على بقوة مرتكزا االلكرتونية، التجارة يف وخاصة
 (19)واالتصال" اإلعالم بتقنيات يتعلق فيما خاصة

وإن اقتصاد املعرفة هو "االقتصاد الذي يكون للتطور املعريف واإلبداع العلمي الوزن األكرب يف 

املوارد البشرية )عمال املعرفة( علميا ومعرفيا كي تتمكن من التعامل مع منوه، ويقوم على تنمية 

التقنيات احلديثة واملتطورة، معتمدا على املعرفة اليت ميتلكها العنصر البشري كمورد استثماري، 

 (20) ، وكخدمة وكمصدر للدخل القومي.إسرتاتيجيةوكسلعة 

 : االقتصاد القائم على املعرفة"" و "املعرفة اقتصاد" :التمييز بني توظيف مصطلحي .2
 :وصناعة املعرفة  إنتاجهو ما يتعلق باقتصاديات عمليات املعرفة ذاتها، أي  االقتصاد املعريف

وعمليات البحث والتطوير، سواء من حيث تكاليف العملية املعرفية مثل تكاليف البحث والتطوير 
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 اإليراداخلرباء وتدريبهم من جهة، وبني العائد أو  إعدادأو تكاليف إلدارة األعمال االستشارة أو 

الناتج من هذه العملية باعتبارها عملية اقتصادية جمردة مثلها مثل اقتصاديات اخلدمة 

 السياحية أو الفندقية أو غريها من جهة أخرى.
 :ينصب إىل معنى أكثر اتساعا ورحابة حبيث تشمل يف داللتها  االقتصاد القائم على املعرفة

جم قطاعات املعرفة واملعلومات واالستثمارات داخل نسيج االقتصاد، وكذلك مدى تغلغل املعرفة ح

.فاالقتصاد القائم على املعرفة يعترب مرحلة متقدمة من اإلنتاجيةوالتكنولوجيا يف األنشطة 

 االقتصادية األنشطةاالقتصاد املعريف، أي أنه يعتمد على تطبيق االقتصاد املعريف يف خمتلف 

مع قطاعات متعددة كاالتصاالت مثل: )  املعلوماتواالجتماعية مثل التزاوج بني تكنولوجيا 

كلها جتعل االقتصاد مبنيا  ..اخل(،بعد. اجلراحية عنالعمليات  إجراءتشخيص األمراض عن بعد، 

على املعرفة والعلم، فالدول الصناعية الكربى اليت استفادت من منجزات الثورة العلمية 

ولوجية وسخرتها يف صناعات تولد هلا معارف ومكتشفات جديدة وتقنيات متطورة قد التكن

بعد االقتصاد  وصلت إىل مرحلة االقتصاد املبين على املعرفة، أو ما ميكن أن نسميه مرحلة ما

أما الدول اليت تسعى إىل إنتاج املعرفة من ابتكار واكتساب ونشر واستعمال وختزين املعريف، 

 (21) مازالت يف طور االقتصاد املعريف. للمعرفة فهي

 ثانيا: خصائص اقتصاد المعرفة.

يتميز اقتصاد املعرفة خبصائص جتعله منط اقتصاديا جديدا يعمل على تغيري االقتصاد 

 التقليدي و أسسه، ومن أهمها: 

  السلطةاألساسي و رأس املال الرئيسي فيه هو املعرفة اليت تشكل أهم مصادر الثروة و املورد 
 :يعمل من خالل اقتصاد عاملي مفتوح ، بفضل التطورات التقنية اهلائلة ، و يدفع حنو   العاملية

 التكامل االقتصادي العاملي 
  :إذ أتاحت التقنية احلديثة اإلطالع على املعرفة  من قبل اجلميع ، و بدأ احتكار التبعثر

 الشركات الكربى هلا يتهاوى لصاحل األفراد 
 :أصبح تعاون الشركات و حتى مع األفراد إلنتاج املعرفة أمرا طبيعيا و مطلوبا،ضمن  االنفتاح

 إطار شراكة تتخطى احلدود و العقلية املركزية الضيقة
  قوة عمل تتمتع مبهارات و خربات عالية و قابلة للتطور بشكل مستمر ،وتعمل من خالل

ي مالحظاته و اقرتاحاته، ليس فريق عمل متكامل يستطيع كل فرد فيه يف أي مرحلة أن يبد

 (22)  فقط بالنسبة إىل املرحلة اليت يعمل بها و إمنا للمراحل األخرى أيضا

 

 

 

 خصائص االقتصاد املعريف مقارنة باالقتصاد التقليدي: 01اجلدول رقم 
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 االقتصاد املعريف : االقتصاد التقليدي :
 املال املعريف.االستثمار يف رأس  - االستثمار يف رأس املال املادي. -
االعتماد عل اجلهد العضلي )امللموسات(  -

 بدرجة أساسية يف االقتصاد التقليدي.
االعتماد على اجلهد الفكري )الالملموسات(  -

 بدرجة أساسية يف االقتصاد املعريف.
استقرار األسواق يف ظل منافسة تتحكم  -

 البريوقراطية السلطوية. -غالبًا  -فيها 
األسواق و اليت تعمل يف ظل ديناميكية  -

 تنافسية مفتوحة.
هي احملرك  Mechanisationامليكنة -

 األساسي لالقتصاد الصناعي.
هي احملرك األساسي  Digitizationالرقمية  -

 لالقتصاد املعريف. 
يهدف االقتصاد التقليدي إىل التوظيف  -

الكامل للقوى العاملة دون حتديد مهارات 

 مميزة ألداء العمل.

يهدف االقتصاد املعريف إىل وضع قيمة  -

حقيقية لألجور  والتوسع يف استخدام العاملة 

ذات املهارات العالية اليت تتفاعل مع التعليم و 

 التدريب املستمر.
أنه اقتصاد ندرة، حيث تنضب موارده  -

 بكثرة االستخدام.
أنه اقتصاد وفرة، حيث تزداد موارده )املعرفة(  -

 االستخدام.بكثرة 
خضوع االقتصاد الزراعي لقانون تناقص  -

العوائد )تزايد التكاليف(، واالقتصاد 

الصناعي لقانون ثبات العوائد )ثبات 

 التكاليف( مع االستمرار يف االستخدام.

خضوع االقتصاد املعريف لقانون تزايد  -

العوائد )تناقص التكاليف( مع االستمرار يف 

 االستخدام.

بني اإلدارة و القوى العاملة يف  العالقات -

 االقتصاد التقليدي تتسم باالستقرار.
العالقات بني اإلدارة و القوى العاملة يف  -

االقتصاد املعريف تتسم بعدم االستقرار، إذ 

 ينتفي مبدأ التوظيف مدى احلياة.
العالقة بني قطاعات األعمال و الدولة  -

و غري متكافئة، إذ تفرض الدولة سيطرتها 

تصدر أوامرها طبقا ملتطلبات الدولة و 

 توجهاتها االقتصادية. 

العالقة بني قطاعات األعمال و الدولة يف  -

االقتصاد املعريف قائمة على التحالف 

 والتعاون.

 ليس مقيدًا بزمان أو مكان. - مقيد بزمان و مكان. -
 08،ص سابقال رجعاملعلة، مراد املصدر:

 

 

 يلي: عرفة فيمامتكمن أهمية  اقتصاد ال :المعرفةثالثا: أهمية اقتصاد 

 يرغم املؤسسات على التجديد و االبتكار 
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 يقوم على نشر املعرفة و توظيفها و إنتاجها 
 حيقق التبادل إلكرتونيا 
 حيقق خمرجات ونواتج تعليمية مرغوبة وجوهرية 
  يعطي املستهلك ثقة أكرب و خيارات أوسع 

 يالوطن العرب المعرفة في ودوره في بناء اقتصاد المجتمع المدني:الثالث المحور

 دور االيجابي للمجتمع المدني واقتصاد المعرفة في الوطن العربيأوال: 

أن  تعطي دور كبري مبا أن جمتمع املعرفة يقوم على جمموعة من اخلصائص اليت من املفروض 

الراهن اليت تتطلب وجود كب جل التطورات احلاصلة يف الوقت انظمات اجملتمع املدني لكي يومل

جملتمع املدني يف الوطن العربي ، أشخاص ذو مستوى تعليم عالي وهذا من شأنه يزيد من دور ا

وكذا استخدام  ،وكذلك منو متزايد يف قوة العمل اليت متتلك املعرفة وتستطيع التعامل معها

اهن  أمر غري ممكن ، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت أصبح التخلي عنها يف الوقت الر

هذه  توفرت  إذاوجود مراكز حبوث قادرة على إنتاج املعرفة واالستفادة من اخلربات املرتاكمة. 

بدوره على  لالضطالعتمع املدني ليكون كفيل اجمل قدرة اخلصائص من شأنها تزيد من فعالية و

 (23) أكمل وجه يف الوطن العربي.

 يف واالبتكار والربط التساؤل على وقدرة معرفة لديهم يكون أن وصناعها معرفة عمال تهيئةو 

وجود جمتمع تعليمي: أي أن توافر ذلك اجملتمع يعد أفضل البيئات لنمو اقتصاد املعريف و  اجملال

لمنظمات اجملتمع املدني والتقدم، وإذا مل تتهيأ ل واإلبداعاملعرفة فعلى األفراد مسؤولية التطوير 

 (24) اقتصاد املعرفة سيبقى متأخرا عن التطور املرجو. ا لالستفادة مندوره فرص التعلم فإن

إن اقتصاد املعرفة ميثل االقتصاد النامي و املتنامي حنو التكامل العاملي املتجه إىل االقتصاد الواعي 

متاح للجميع الدول  عرفة ليس منصب على جمتمع معني فهوأي مبعنى أن اقتصاد امل (25 .املفتوح

من اقتصاد  اإلمكانالنامية واملتقدمة على حد سواء، حيث ينبغي للدول النامية االستفادة قدر 

القتصاد وبالرغم من تلك األهمية  املعرفة حتى يتسنى هلا زيادة تفعيل منظمات اجملتمع املدني.

در على االضطالع بدوره على دور اجملتمع املدني فيها غري قا العربية الزالفإن دولنا املعرفة،

 أكمل وجه.

و لتأكيد الدور الذي تضطلع به منظمات اجملتمع املدني  يف بناء جمتمع املعلومات بأن األسس   

الثابتة اليت يركز عليها عملها مكنها من الوصول للمجموعات السكانية و كسب ثقتها ،و أدى هذا 

ت إىل كسب ثقة تلك اجملموعات ومن خالل استغالل التقنيات احلديثة للمعلومات و االتصاال

عملت على حتسني أنشطتها الرئيسية و التواصل بكفاءة مع اجلمهور ، ومن النشاطات اليت ميكن 

أن تضطلع بها منظمات اجملتمع املدني الذي يعد امتدادا لالقتصاد االجتماعي الذي يهدف لنشر 

هن الوعي و تنمية اقتصاد األسرة و تأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة ، واملساهمة يف اكتشاف امل
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اجلديدة و رفع حتديات التشغيل و الشراكة يف جمال البحث العلمي ،إذ أن ذلك سيعني على ظهور 

فرص جديدة و أسواق جديدة مبنية على املعرفة و اإلبداع سيؤدي هذا لتوسيع فرص العمل، ومن 

شاعة النشاطات األخرى ملنظمات اجملتمع املدني زيادة دورها يف تكييف العالقات االجتماعية و إ

، و يؤدي دوره من خالل اللقاءات و املؤمترات الدولية، االلكرتونيةالتفاعل بني املواطن و احلكومة 

زيادة على أن تعزيز احلوار بني احلضارات أصبح مسؤولية مشرتكة يعمل بها صانعوا القرار من 

 (26)جهة النخب الفكرية و اإلعالمية و خمتلف مكونات اجملتمع املدني 

 اإلعالم كوسيط يساعد اجملتمع املدني يف بناء اقتصاد املعرفة يف الوطن العربي : ثانيا

االهتمام الكبري باملعرفة مع تزايد ثروة املعلومات يوميا و وكثافة البحوث يف هذا اجملال و الدور إن 

 اجإنتاملعريف للفاعلني املختلفني يف اجملتمع و من بينهم اجملتمع املدني و اليت تضطلع بدور 

 املعرفة وتطبيقها  وهو من أحد ركائز احلكم الراشد جبانب الدولة و القطاع اخلاص
من أقوى البنيات اليت عرفها العامل، ومصدر قوتها يكمن ليس فقط يف تلك  اإلعالميعترب و 

بها أيضا تأثري خطري بالنسبة لألفراد واجلماعات  األموال اهلائلة اليت تستثمر فيها ،

واحلكومات واألنظمة ناهيك عن التطورات والتقنيات اليت تشهدها واليت تزيد من فاعليتها 

 (27) .وشدة تأثريها

له دور كبري يف تزويد اجملتمع املدني  باملعلومات و التطورات احلاصلة اليت متكنه  اإلعالمأي أن 

 اقتصاد املعرفة إطاردات يف من مواكبة املستج

ولعل جمتمع املعلومات يبلور مفهوم اإلعالم اجلماهريي بصلته بكل مظاهر النمو وربط املواطن 

بقضايا التنمية و جعله طرفا فاعال يف احلياة السياسية و من ثم التأكيد على ارتباط جمتمع 

املعريف هي النشاط العادي  تاجاإلناملعلومات مبجتمع املعرفة بوصف أن النشاطات القائمة على 

و عماد مستقبله، و أن صناعة و تسويق و استخدام الوسائل احلديثة للتسجيل و االتصال  لإلنسان

، لتحقيق بنية  و احلواسيب و بنوك املعلومات هي الدالالت اليت سيقوم عليها اجملتمع اجلديد

و دعم املعلوماتية داخل منظمات  اتصاالت قوية و آمنة قادرة على دعم بناء جمتمع املعلومات

اجملتمع املدني و جعله أكثر فاعلية و ديناميكية يتحقق من خالل حتديث و تطوير و توسيع 

شبكة االتصاالت الرقمية، ويتمكن اجملتمع املدني مع بعضعها من خالل شبكة االنرتنت، ورفع 

 تكفاءة العاملني يف املنظمات املهنية و التقنية من خالل الدورا

م أن مساهمة منظمات اجملتمع املدني يف الدخل القومي 2000وجند وفق دراسات لألمم املتحدة عام 

وهي متدنية يف البلدان العربية و قد ال   %14إىل  8يف الدول الصناعية املتقدمة ترتاوح بني 

  %3تصل يف أحسن احلاالت إىل 

سنة  والذي كان أحد  30منذ حوالي كما تهتم منظمات اجملتمع املدني باإلعالم و االتصال 

ببحث القضايا املطروحة على الساحة آنذاك  1977مواضيع جلنة اليونسكو املختصة املكلفة عام 

ومت استنباط معامل العوملة اإلقتصادية و انعكاساتها و العالقة بالنظام اإلعالمي العاملي و منها مت 

إلعالمي اجلديد و عالقة هذا مبنظمات التوصل جملموعة استنتاجات بهدف بناء اجملتمع ا

اجملتمع املدني ، وكان من مظاهر تلك العالقة مشاركة وسائل اإلعالم يف التنمية و تدعيم السلم و 

 (28) التفاهم الدولي و جتنب العنف و العنصرية و احلروب



 
 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات
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 :الخاتمة

للمجتمع املدني له دور يف بناء اقتصاد املعرفة هذا إذا ما توفرت له  ويف األخري نستخلص بأن

كل اإلمكانات و هذا ما تنشده من خالل بناء جمتمع معلومات و استخدام اإلعالم و التكنولوجيات 

احلديثة ، و القيام بالعديد من الفعاليات و النشاطات اليت متس التنمية ،و  فيما خيص الوطن 

وره حمدود نظرا لألنظمة السائدة يف هذه الدول و حد احلريات اليت ميتلكها دأن العربي جند 

يف ممارسة نشاطاته، و حمدودية التمويل، وقلة التعاون والتشابك والتنسيق بني منظمات 

اجملتمع املدني، وقلة إعداد املتطوعني بسبب ضعف ثقافة التطوع ، وقيود اإلطار القانوني السائد 

فضال عن أن منظمات اجملتمع املدني يواجه مشكلة عدم التنسيق و التشابك يف الوطن العربي،

فيما بينها من جهة و غياب التنسيق بينها وبني القطاع اخلاص و احلكومي من جهة ثانية، 

وقلة و عي و إدراك أهمية كل قطاع و االفتقاد إىل اخلطة  اليت تعمل بها هذه األطراف، على 

اتيجية متفائلة بدور مستقبلي أكرب ملنظمات اجملتمع املدني يف إتاحة الرغم من وجود رؤية إسرت

املعلومات و تطوير املعرفة من خالل وجود بوادر لسياسات أكثر انفتاحا على املعلومات و مشاركة 

 جمتمعة قد حتقق أداء أفضل يف التنمية و اعتماد مشاريع معلوماتية و قواعد بيانات طموحة
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