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التنمية الشاملة و اقتصاد المعرفة قضية في  المجتمع المدني العالميدور 
 للمجتمعات

 كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية د.صورية زاوشي/
 علوم اإلعالم واالتصالكلية    يونس عجال/  أ.

 3جامعة الجزائر

 الملخص: 

ميارس اجملتمع املدني العاملي دوره يف معاجلة القضايا الدولية، وقضية اقتصاد املعرفة كنموذج 

من خالل املفهمات اجلديدة والصياغات النظرية ملضمون األنشطة واألفعال اليت متارس  عن ذلك،

، بتأثري مجاعات حقوق اإلنسان على احلكومات االستشهاد بذلكعلى املستوى الوطين. ميكن 

الوطنية من أجل إدراج موضوع حقوق اإلنسان يف املنظومات الرتبوية يف األطوار األوىل من 

اح بتأسيس مجعيات حقوق اإلنسان احمللية والوطنية، بل حتى وإنشاء هيئات السموالتعليم، 

وطنية حلقوق اإلنسان مثل وزارة حقوق اإلنسان. كذلك األمر بالنسبة لتأثري مجاعات الدفاع 

فرض قيود على استغالل املوارد ، وومحاية البيئة العاملية على احلكومات من أجل تنظيف البيئة، 

، وكذلك األمر الطبيعية، وتنفيذ مشاريع تنظيف احمليط البيئي من امللوثات  إقامة احملمياتو

 يف التنمية الشاملة للمجتمعات.بالنسبة لقضية بناء اقتصاد املعرفة ودروه 

 تقديم:

اميكيات وتأثري مكونات يؤثر اجملتمع املدني العاملي بطريقة تنسجم مع خاصيات عمل دين

حمددة يف عملية التدفق من املستوى العاملي حنو املستويات احمللية والوطنية، وتكون  العوملة، وهي

ظهر ماعات العاملية بدون جنسية. مضامني هذه األخرية موضوعا جوهريا لعمل تلك اجل

تأثريها بشكل ملحوظ يف السياسات الوطنية عقب نهاية احلرب الباردة، من خالل إمساع صوتها 

البيئة ومناهضة احلروب والدفاع عن حقوق اإلنسان وغريها من القضايا عاليا حول قضايا 

"  Supraterritorialityاإلنسانية، اليت كان تسعى وراءها على املستوى "ما فوق احلدود الرتابية

للدولة. تتميز كل هذه القضايا وغريها أنها تتجاوز احلدود اجلغرافية للدولة لتسع العامل، من 

. السياسات امُلَعوَلَمةاجملتمع املدني العاملي أهميته وحيوية دوره يف صياغة  هذا املعنى يشتق

مثل   االقتصاد املعوملاقتصاد املعرفة واملصدر اآلخر الذي يشتق منه دوره احليوي هو خاصيات 

ة، واملال واملعامالت املالي ةاإلنتاج ما فوق قومي، التجارة املكوننة، االستثمارات املتدفقة عرب قاري

 اليت تؤثر إجيابا وسلبا على بيئة اجملتمعات الوطنية عرب العامل. 

 



 
 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

الفرص والتحديات: للمجتمعاتاقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة   

م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من   

 

 

 

1033 

 اإلشكالية البحثية:

" يف تلك اجلماعات القائمة على  The Global Civil Societyيتحدد معنى "اجملتمع املدني العاملي 

االعتبارات إجناز أو معاجلة قضية معينة ذات طابع إنساني، وغري حمددة النشاط بواسطة 

القومية، السياسية، اإليديولوجية، اجلغرافية أو الثقافية؛ ومن ثم تضم يف عضويتها نشطاء من 

كل أحناء العامل ولديها ممثلني يف العديد من اجملتمعات عرب العامل. بواسطة اخلاصيات املشار 

عات السياسات العاملي يف موضو إليها سابقا، تظهر عالقة التأثري املباشر للمجتمع املدني

. ومن هنا ميكننا طرح التساؤل العام التالي من منظور عوملاتيالدولية، وعلى رأسها اقتصاد املعرفة 

كيف يؤثر اجملتمع املدني العاملي يف قضية اقتصاد املعرفة وبناء التنمية  للمشكلة البحثية:

 الشاملة للمجتمعات؟

 ؤالت الفرعية على النحو التالي:ولإلجابة على التساؤل العام نطرح مجلة من التسا

 ماذا نعين بالقضية؟ .1

 ما هي خاصيات اجملتمع املدني العاملي؟ .2
 ما هو دور اجملتمع املدني يف معاجلة قضية اقتصاد املعرفة؟ .3

 منهج الدراسة:

يعد املنهج الوصفي أحد املناهج األكثر شيوعا يف ميدان البحوث االجتماعية، بسبب سهولته 

ووضوح خطواته، وإمكانية استخدام األساليب اإلحصائية املختلفة يف حتليل البيانات اجملّمعة. 

يعترب املنهج الوصفي طريقة مركزية يف تطوير وإثراء اخللفية النظرية حول املوضوعات 

. من املفيد تحليلية املختلفةالكربى مثل السلطة، الدولة، األنظمة، اجملتمع املدني والنظريات ال

، املوضوعاتحتديد املضامني املفاهيمية ملصطلح "املنهج الوصفي" وطريقة استخدامه يف حتليل 

ي على وقد اقرتح علماء املنهجية العديد من التعاريف، واليت منها من ينظر إىل املنهج الوصف

أنه: "طريقة من طرق التحليل والتفسري بشكل علمي منظم من أجل الوصول إىل أغراض حمددة 

لوضعية اجتماعية ومشكلة اجتماعية أو سكان معينني". وهناك من يعّرفه بأنه: "طريقة لوصف 

الظاهرة املدروسة وتصويرها كميا عن طريق مجع معلومات مقننة عن املشكلة وتصنيفها 

وإخضاعها للدراسة الدقيقة".وحتليلها 

1

تركز املفهمة السابقة على خاصية مجع املعلومات،  

تنظيم التحليل والوصول إىل نتائج علمية تساهم يف تطوير موضوعات خمتلف العلوم؛ خاصة 

فيما يتعلق ببناء اإلشكالية وطرح األسئلة الصحيحة. جمرد وجود خطوات حمددة إلجراء 

اجلزء األهم يف التحليل املنظم، الذي يشرح ويفسر الظاهرة  البحوث ، يعكس يف حد ذاته

املدروسة ويستخلص النتائج العلمية، اليت ميكن أن تتحول الحقا إىل قاعدة نظرية للبحوث 

 اجلديدة، طرح األسئلة وصياغة الفرضيات اجلديدة.
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 محاور الدراسة:

 التحديد املضاميين ملفهوم القضيةاحملور األول: 

 الفكرية–مفهمة القضايا اإلنسانية ني: احملور الثا

 خاصيات اجملتمع املدني العاملياحملور الثالث: 

 تأثري اجملتمع املدني العاملي يف بناء اقتصاد املعرفة على مستوى السياسة الدوليةاحملور الرابع: 

 الكلمات املفتاحية للدراسة:

 التنمية الشاملةاجملتمع املدني العاملي، القضية، اقتصاد املعرفة، 

 التحديد المضاميني لمفهوم القضية المحور األول: 

يتم تصنيف أحداث معينة على أنها قضية بواسطة خاصيات التعقيد، واخنراط أكثر من طرف، 

احملتوى السياسي واألمين واالقتصادي والثقايف واجملتمعي، كلفة احللول واآلثار أو النتائج اليت 

طرف معني منفردا؛ ومن ثم تستدعي عملية املعاجلة مشاركة أكثر من طرف، تتخطى حدود قدرة 

كانعكاس ملفهوم القضية وليس جمرد حدث عابر. طرحت العديد من التحديدات االصطالحية 

"، واليت منها أنها: "أي مسألة أو The Issueحول املضمون املفاهيمي وأبعاد التحليل ملفهوم "القضية 

باهتمام وأولويات النظام الدولي، على اعتبار أنها قضايا معقدة جمموعة مشاكل حتظى 

ومتداخلة وجتسد عالقات التفاعل بني أطراف النظام الدولي اليت تعجز منفردة على حل هذه 

املشاكل العويصة اليت حتتاج يف واقع األمر إىل تنسيق وتعاون بقصد التغلب على العقبات اليت 

للقضايا الدولية حمل االهتمام". حتول دون االتفاق على حل مرض

2

  

فالقضية مبعنى آخر، هي تلك املوضوعات أو األحداث اليت يكون معنيا أو منخرطا فيها أكثر من 

طرف، حبيث أن القرارات، السياسيات، املواقف، ردود األفعال، احللول وكل ما يرتتب عنها، يكون 

واعل غري بواسطة العمل اجلماعي املنظم أو العشوائي، رمسي أو غري رمسي، من قبل الدول أو الف

الدول. لذلك، هناك من يقرتح تعريفا آخر للقضايا بأنها تلك: "املسائل اليت توجد إزاءها 

جمموعتان خمتلفتان أو أكثر من املواقف واليت قد تثري نزاعا. وطبيعي أنه لن تثري سوى أقلية 

ي ينقل إىل من املواقف املختلفة صراعا فعليا ولن ُتظهر سوى أقلية من هذه املواقف الصراع الذ

النظام السياسي وحيسم به. ولذا فأسلوب تعريف القضايا السياسية وحتديدها يف التحليل 

السياسي مسألة مثار خالف....".

3

  

يتضمن احملتوى املفاهيمي للقضية معنى السلوك اجلماعي احلتمي، حبيث ال يستطيع أي طرف 

يف إطار األمم املتحدة أو خارجها.  أن يتصرف بشكل منفرد بعيدا عن اآلخر، سواء كان ذلك

هناك من يعّرف القضية الدولية بأنها: "أي مسألة أو جمموعة مشاكل حتظى باهتمام لذلك، 

وأولويات النظام الدولي، على اعتبار أنها قضايا معقدة ومتداخلة وجتسد عالقات التفاعل بني 

كل العويصة ]قابلة للحل ألنها[ أطراف النظام الدولي، اليت تعجز منفردة على جعل هذه املشا

حتتاج يف واقع األمر إىل تنسيق وتعاون بقصد التغلب على العقبات اليت حتول دون االتفاق على 

حل مرض للقضايا الدولية حمل االهتمام".

4
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حيتوي التعريف السابق على جمموعة من العناصر املميزة للقضايا الدولية، ميكن تلخيصها يف 

 لية: النقاط التا

 ( وجود مشكلة أو معضلة متفق نسبيا على أنها قضية حتظى باهتمام وأولويات النظام الدولي؛ 1    

( تتسم القضية حمل االهتمام بطابع التعقيد والتداخل معا، حبيث ال تعاجل مبجرد قرار 2    

 قضايا،معني، وإمنا بواسطة سلسلة من القرارات والسياسيات وحتى املعاجلات املتعاقبة لل

 ( أهمية عامل التفاعل والتنسيق والتعاون بني أطراف النظام الدولي إزاء القضية املطروحة؛ 3    

( وجود صف من العقبات أو املشاكل اليت تعرتض عمليات صناعة القرار اجلماعي، صياغات 4    

تعلقة بقضية السياسات املشرتكة واحلصول على التنفيذ الفّعال للحلول املقرتحة، كالوضعية امل

 البيئة أو قضية التنمية الشاملة

( وبناًء على ما سبق، تظهر أهمية اإلمجاع واالتفاق الدولي يف كيفية التعامل مع القضايا 5    

الدولية.

5

  

ميكننا تعريف القضية بأنها: أي مشكلة دولية يصعب على الفاعلني الدوليني حلها بشكل منفرد، 

صرف اجلماعي الذي يشكل نصيبا من جهد الدبلوماسية الدولية يف العمل وبالتالي تستلزم الت

على معاجلتها أو على األقل التخفيف من حدتها، وجتلب أنظار الرأي العاملي حنوها إما مؤيدا أو 

معارضا. وبالنظر إىل واقع السياسة الدولية، على مستوى ما بني الدول أو داخل البيئات الوطنية 

ثري من القضايا املطروحة اليت متثل مصدر حفز وإنتاج للسلوك السياسي، للدول، جند الك

 وبالتالي يكون بدوره مصدرا متدفقا لتغذية احملتوى النظري لقضايا السياسة الدولية.

 الفكرية -المحور الثاني:  مفهمة القضايا اإلنسانية 

ال ميكن الفصل بني مجاعات اجملتمع املدني العاملي وعمليات العوملة يف كل القطاعات حبيث أن 

فئاته موزعة وفق قطاعات تطور وعمل العوملة، ومن ثم ميكن اعتباره أحد الفواعل املهمة يف 

عياري صناعة مضامني السياسة العاملية، على افرتاض أنه إحدى حمركات العوملة يف بعدها امل

والرمزي، طاملا أنه يكافح من أجل قضايا اجلماعة اإلنسانية أو ضد تهديدات كونية تواجه 

جمتمعات العامل. إحدى مساهمات اجملتمع املدني العاملي يف صياغة مضمون اقتصاد املعرفة، 

توحيد األفكار أو على األقل التقريب بني وجهات النظر املختلفة، حول قضية اقتصاد املعرفة 

ودوره يف التنمية الشاملة للمجتمعات املعاصرة ذات العالقة باحلياة املباشرة جلماعة كبرية من 

البشر عرب العامل، وصياغة طريقة معينة حول التفكري واألدوات املناسبة اليت تساعد النظام 

ل العاملي على االستقرار وحتسني احلياة االجتماعية العامة للناس. جتسد ذلك عمليا من خال

التقليل من هيمنة األجندة التقليدية )القوة، العسَكَرة( على السياسة الدولية، يف مقابل التأكيد 

على مسائل التنمية ومكافحة الفقر واألمراض العابرة للقارات ونزع التسلح واحلفاظ على البيئة؛ 

حنو الرتكيز  وهي العملية اليت تؤدي يف نهاية املطاف إىل توجيه اهتمامات احلكومات الوطنية

 على احلاجات احلقيقية للجماعة اإلنسانية. 
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أدى احلرص على طرح مثل هذه القضايا إىل توسيع اإلدراكات وفتح آفاق التعاون ولفت االنتباه إىل 

جماالت جديدة للتعاون، اليت تربط مصاحل األطراف الدولية ببعضها البعض، وفتح فضاءات 

ربى حول الصناعات اإللكرتونية والتكنولوجيا املتقدمة وخدمات جديدة مثل إقامة املشاريع الك

اإلنرتنت وصناعة املعلومات واالتصاالت الدقيقة؛ باإلضافة إىل االستعانة بالتكنولوجيا 

الدقيقة من أجل املساعدة على فع ُقُدمًا يف جمال التنمية االقتصادية واستغالل الطاقات 

لة للمجتمعات، وحل املشكالت املستعصية اليت تعاني منها الفكرية من أجل بناء التنمية الشام

الكثري من اجملتمعات، وتقريبها من بعضها البعض حول القضايا احلقيقية ذات العالقة حبياة 

الناس. بطريقة أخرى، أدى التدخل املتزايد جلماعات اجملتمع املدني العاملي إىل إعادة توجيه 

ة مفهمة القضايا، وترتيب األجندة الوطنية وصياغة اهتمامات احلكومات الوطنية، وإعاد

 األولويات، اليت حتمل األهداف املشرتكة بني اجملتمعات اإلنسانية.

الظرف العاملي الذي ساعد على املشاركة الفعالة للمجتمع املدني العاملي يف صياغة املضامني 

ت املتزايد حنو االنفتاح على بعضها سياسية الوطنية السابقة الذكر، هو ميل اجملتمعا-السوسيو

البعض، عن طريق تعديل وإنشاء الكثري من القوانني اليت تسّهل التفاعالت العاملية، وتصبح حبكم 

ذلك مجاعات اجملتمع املدني العاملي جزًء مهما من البيئة احمللية هلذه اجملتمعات. يتعلق األمر يف 

عامل اليت حتولت بعد نهاية احلرب الباردة، إىل هذا الصدد بالدول االشرتاكية سابقا عرب ال

جمتمعات ليربالية معوملة تشجع بيئاتها احمللية على نشاط وتنامي دور اجملتمع املدني الوطين، 

الذي رتب اتصاالت وشبكات تنسيق وتعاون وتبادل للمعلومات مع نظريه العاملي؛ ويف نفس الوقت 

ت اجملتمع املدني العاملي وفق القوانني واملعايري أصبحت هذه اجملتمعات جماال لنشاط مجاعا

الدولية حلرية األنشطة السياسية والثقافية والفكرية.

6

 

حاجج أنصار النظرية الكونية

7

على دور اجملتمع املدني العاملي يف صياغة ومفهمة موضوعات  

نشطة املمارسة من قبل وقضايا علم السياسة املعومل وقضية اقتصاد املعرفة منوذجًا، بتلك األ

العدد الكبري من مجعيات العمل العاملية، واملنظمات الريفية، واملنظمات غري احلكومية واالحتادات 

التجارية؛ احملّملة بأهداف ذات عالقة باهتمامات ومشاكل اجلماعات اجملتمعية وسط التجمعات 

رست ضغوطا متزايدة على احلضرية الكربى والقرى. بواسطة تلك االهتمامات والعالقات، ما

احلكومات الوطنية من أجل تطوير التعاون عرب عاملي يف كل اجملاالت املتاحة، أو اليت حتظى 

باهتمام من قبل اجلماعة اإلنسانية. أخذ هذا النشاط الشكل البنائي بشكل متزايد من خالل 

ية املختلفة، وأصبحت جزًء من اخنراط مجاعات اجملتمع املدني العاملي يف املنظمات اإلقليمية والعامل

عملية صناعة القرار اجلماعي؛ مثال اخنرطت الكثري من املنظمات النسائية املختلفة على املستوى 

اإلقليمي يف أجهزة االحتاد األوربي، واخنرط العديد من فدراليات االحتاد التجاري يف املؤسسات 

 ة التجارة العاملية. االقتصادية فوق عاملية مثل صندوق النقد الدولي ومنظم

ساعدت هذه التفاعالت عرب إقليمية وعرب عامليو، على رسم عالقات اتصالية وثيقة بني 

اجلمعيات املدنية العاملية واملؤسسات الدولية، اليت يف الغالب حتدد مسار وتوجهات وكذا مصري 

اقتصادية أو أوضاع أمنية  الكثري من اقتصاديات الدول عرب العامل، خاصة اليت تعاني من متاعب

هشة. يف نفس الوقت، أدت املشاركة املدنية يف املؤسسات اإلقليمية والعاملية إىل تقلص النزعة 

املركزة على الدولة الوطنية يف صياغة أجندة السياسة الدولية، إذ بدل إعطاء األولوية 
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اجلماعة اإلنسانية أو اجملتمع لتفضيالت الدولة القومية، أصبح االهتمام مركزا أكثر على أولويات 

دور –العاملي يف معظم أنشطة مجاعات اجملتمع املدني العاملي حول جماالت القضايا املختلفة 

  -اقتصاد املعرفة يف تنمية اجملتمعات

من بني النماذج التحليلية اليت تطرقت إليها موضوعات اقتصاد املعرفة يف احلفاظ على 

ل البيئي، فقد حصلت مجعيات الدفاع عن النظام البيئي باألنظمة اجملتمعات وتنميتها اجملا

املعرفية احلديثة، على مكانة كبرية يف اهليئة اليت كانت تشرف على تنفيذ بروتوكول 

مونرتيال اخلاص باحلد من املواد املتسببة يف نضوب طبقة األوزون، ميكن االستشهاد على ذلك 

"اجمللس الدولي لالحتادات العلمية" يف وضع هيئة استشارية بالدور االستشاري الذي ُلعب من قبل 

؛ من أجل التداول حول مشاكل اليت تواجه النظام 1988ما بني حكومية حول تغري املناخ عام 

البيئي، والتشاور حول احللول القابلة الحتواء مظاهر تآكل املكونات البيئية. كذلك نسقت 

"الفدرالية الدولية  –ت فوق قومية املؤسسات املتخصصة يف أنشطة التأمينا

 "، "مجعية السوق األوىل الدولية International Federation of Stock Exchangesللبورصات
International Primary Market Associationمجعية سوق التأمينات الدولية" ،"International 

Securities Market Association ت التأمني "، و"اجمللس الدولي جلمعياInternational Council of 
Securities Associations"-  فيما بينها من أجل إجياد معايري موحدة عرب العامل حول قضية

 "النوع"، خاصة فيما يتعلق بدور املرأة يف ممارسة األنشطة االقتصادية والسياسية. 

 Theايري احملاسبة الدولية املثال اآلخر لنشاط مجاعات اجملتمع املدني هو عمل "جلنة مع    
International Accounting Standards Committee و"الفدرالية الدولية للمحاسبات "

International Federation of Accountants  من أجل تطوير علم حماسبة عاملية رئيسي، ووضع "

ية؛ بهدف مكافحة معايري التدقيق املالي اليت جيب أن تستخدم يف املعامالت املالية عرب عامل

جرائم غسل األموال وتعقب األموال القذرة وغريها من أشكال التهديد األمين غري التقليدية، 

اليت مل تعد الكثري من احلكومات الوطنية عرب العامل قادرة على احتواء آثارها مبفردها. خلص 

 Governanceومةأنصار النظرية الكونية هذه األنشطة الكونية يف مصطلح "احلوكمة بدون حك
Without Government ،"

8

اليت تؤدي يف نهاية املطاف إىل ربط األطراف الوطنية وحتت وطنية  

مع بعضها البعض، وتعديل أو إعادة مفهمة أجندة السياسة الوطنية مبا ينسجم مع املعايري 

 الوطنية.العاملية؛ وبذلك، تتدخل مجاعات اجملتمع املدني العاملي يف صياغة مضمون السياسة 

اختذ اجملتمع املدني العاملي القضايا اإلنسانية املشرتكة موضوعا وهدفا ملمارسة أنشطته عرب 

العامل وداخل اجملتمعات الوطنية، من بني هذه القضايا جند حقوق اإلنسان، محاية األقليات، 

اعة، الفقر واملرأة، النوع، التنوع الثقايف، البيئة، مناهضة احلروب واألمراض املستعصية، اجمل

التنمية الشاملة. تعترب هذه القضايا ذات وجهني يف التأثري على مضامني سياسات الدول، من 

حيث أنها مصادر لتهديد االستقرار اجملتمعي ويف نفس الوقت مكونات لبناء السلم عرب وطين 
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ألف امرأة   30كثر من وإقليمي. ميكن االستشهاد على دور اجملتمع املدني يف جمال النوع حبضور أ

عضو يف املنظمات املدنية غري احلكومية املدافعة عن حقوق املرأة، مؤمتر األمم املتحدة الرابع 

؛ وساهم يف تعزيز النزعة النسائية يف السياسات 1995حول "املرأة واألسرة"، الذي التأم يف جبني عام 

العنف ضد املرأة وحقوق العمل. كذلك  الوطنية عرب العامل، وشيوع حقوق املرأة مثل احلماية من

مقر  300اللذان ينسقان بني أكثر من -مساهمة "النادي االقتصادي العاملي" و"معهد التمويل الدولي" 

، يف صياغة منظومة اللوائح والنظم واآلليات للطبقة -دولة عرب العامل 56للخدمة املالية يف 

عرب العامل.اإلدارية العاملة يف البريوقراطيات املختلفة 

9

  

 خاصيات المجتمع المدني العالمي المحور الثالث:    

اجملتمع املدني العاملي هو إحدى الظواهر املالزمة لعوملة القضايا الدولية، وحمركا للقضايا متعددة 

اجملاالت عرب العامل، مما يعين املساهمة يف عوملة القضايا الوطنية واحمللية بتحويلها من املستوى 

لوطنية على أنها جمتمع عاملي احمللي والوطين إىل املستوى العاملي؛ وبالتالي النظر للمجتمعات ا

واحد. بذلك، ميكن النظر للمجتمع املدني العاملي على أنه تعبري عن تلك الرتابطات والعالقات 

"، اليت تستلزم تثبيت املستوى العاملي لتحليل Supraterritorialityوالتفاعالت "ما فوق إقليم الدولة 

، يقتضي Jan Aart Scholteجان آرت سكوالت  قضايا وموضوعات السياسات امُلَعوَلَمة. من منظور

حتليل دور اجملتمع املدني العاملي يف مفهمة سياسات التنمية الشاملة من خالل اقتصاد املعرفة، 

 وهي:  األخذ بعني االعتبار جمموعة من العناصر األساسية يف التحليل،

ة األجندة العاملية املتدفقة أواًل: طرق مشاركة مجاعات اجملتمع املدني العاملي يف صياغة ومفهم

 حنو اجملتمعات الوطنية؛ 

ثانيًا: تأثري شبكات االتصال املتخطية للحدود الوطنية اليت متّكن من التواصل مع أولئك 

الناشطني يف جماالت قضية اقتصاد املعرفة ودره يف التنمية الشاملة على املستوى الوطين 

 واحمللي؛ 

املية للجماعة، تنظم وتنسق من خالهلا األنشطة سواء يف شكل ثالثًا: وجود بنية تعطي هوية ع

 مجع للمعلومات، صناعة القرارات أو تطوير ألدوات وأساليب العمل؛ 

رابعًا: تنظيم عمليات التضامن فوق قومي حول التنمية الشاملة من خالل اقتصاد املعرفة 

اسي ورمزي هلذ القضية يف عيون باعتبارها من القضايا العاملية املشرتكة، بشكل يعطي معنى سي

وإدراكات احلكومات الوطنية واملنظمات الدولية على حد سواء، ومن ثم تبلور معاني وروح اجلماعة 

اإلنسانية املوحدة حول االهتمامات و وخمتلف القضايا املشرتكة.

10

  

خامسًا: ميكن إضافة خاصية أخرى جوهرية، وهي أنه جمتمع متعدد اجلنسيات وال يلتزم حبدود 

 جغرافية معينة. 

مثل هذه اخلاصيات اخلمسة، هي املعَلمات اليت تعرف بها جتمعات معينة بأنها تنتمي إىل 

ض؛ لكن ال يشرتط اجملتمع املدني العاملي، وتعمل يف عالقات متالمحة ومتالزمة مع بعضها البع

أن تتوفر اخلاصيات اخلمسة جمتمعة يف منظمة معينة حتى نطلق عليها وصف االنتماء 

 "للمجتمع املدني العاملي"، وإمنا ميكن القول أن توفر خاصية واحدة هي كافية المتالك هذه الصفة.
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من ناحية أخرى، يتحدد جوهر مساهمة اجملتمع املدني العاملي يف بلورة موضوع اقتصاد املعرفة، 

يف ذلك االهتمام بقضية التنمية الشاملة وخمتلف املوضوعات اليت تتجاوز احلدود اجلغرافية 

ة، للدول الوطنية وحتى املناطق نفسها، فتلك املوضوعات غري حمددة بشعب معني أو أمة معين

مثل قضية املناخ اليت تهم اجلنس البشري أو تهم املخلوقات احلية فوق األرض. وكذلك االهتمام 

بتلك القضايا اليت ليست هلا عالقة بالشعوب اليت تنتمي إليها مجاعة اجملتمع املدني العاملي، 

العاملية وإمنا هي مرتبطة باملعاني اليت وجدت من أجلها وبنت عليها شرعية نشاطها، كالتعبئة 

 .2003، واملناهضة العاملية ضد احلرب على العراق يف عام 1994ضد التطهري العرقي يف روندا عام 

 -اقتصاد املعرفة–يعتمد اجملتمع املدني العاملي يف ممارسة تدخله يف القضايا السياسية امُلَعوَلَمة 

ثيف للشبكة العنكبوتية، وما تتيحه على االتصاالت العاملية والسفر العابر للقارات واالستخدام الك

من فرص للتواصل والتثاقف عرب كوني بني مجاعات اجملتمع املدني العاملي املختلفة، وكذلك 

استغالل التدفق اإلعالمي املتواصل عرب الفضائيات والذي جعل شعوب العامل تشاهد تقريبا نفس 

. بل وفرت اإلنرتنت اليوم مصادر الصورة وتتابع نفس احلدث، خاصة يف أوقات األزمات الدولية

كثيفة للمعلومات وجبميع لغات العامل، مما يعين وجود إمكانية َتّلقي مجاعات خمتلفة من البشر 

لنفس املعلومات، واللجوء املكرر لنفس املصادر. كما مّكن تطور وسائل النقل واالتصال مجاعات 

ري، عقد اجتماعاتها يف أي مكان من اجملتمع املدني من مناطق العامل املختلفة ويف ظرف قص

العامل. وكنتيجة للتطور املتالحق لتكنولوجيا االتصال واملعلومات؛ ميكن أن تعقد مثل هذه 

االجتماعات دون حاجة األعضاء ملغادرة أماكن إقامتهم، والقيام بتنسيق جهود األعضاء حول 

علومات حول جماالت القضية يف إجناز األنشطة، وتنظيم جدول أعمال، والتزويد املتبادل بامل

 اجملتمعات الوطنية عرب العامل. 

ينعكس الدور املتزايد للمجتمع املدني العاملي يف تغذية مصادر قضية اقتصاد املعرفة ودورها     

يف التنمية الشاملة، يف التحليل السياسي وتطوير حركة التنظري، وذلك من خالل طريقة 

ارسة األنشطة املتخطية للحدود التقليدية، اجلغرافية والسياسية تنظيمه البنائي عرب عاملي ومم

والثقافية اخلاصة خبريطة النظام الدولي التقليدي؛ وامتالكه نظام مميز للعضوية املفتوحة أمام 

األشخاص، بغض النظر عن جنسياتهم الوطنية وانتماءاتهم اجلغرافية، وكذا نوع القضايا اليت 

ي حوهلا. فوفقا للتقارير اجملمعة حول عدد مجاعات اجملتمع املدني تعبئ الرأي العام العامل

العاملي،

11

مجعية مدنية ينتمي أعضاؤها  16500مثال كان هناك تقريبا  1998يالحظ أنه خالل عام  

إىل مناطق وجمتمعات خمتلفة عرب العامل؛ مما يعين أن اجملتمع املدني العاملي هو بدون جنسية 

قيود ثقافية، دينية وإيديولوجية. سوف يؤثر تلقائيا غياب مثل هذه وال حدود جغرافية أو 

القيود واحلدود على احملتوى النظري ملختلف القضايا، حبيث يكون أكثر تركيزا على املستوى العاملي 

يف التحليل، وكذلك إعطاء األولوية لتحليل سلوكيات وقرارات وسياسات الفواعل غري الدول فوق 

 إنتاج املضامني املختلفة للسياسات العاملية .  قومية، ودورها يف

ختتلف فواعل اجملتمع املدني العاملي يف طريقة تنظيمها وتتباين من حيث عمليات صناعة 

القرار واألجندة اليت حتملها من منطقة ألخرى، وال يوجد معيار موحد يف حتديد األدوار 
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لقرار اجلماعي؛ فهناك بعض املنظمات لديها وطريقة تقليد القيادة وأساليب اإلدارة وصناعة ا

شركة حتت شعار  900تنظيم مركزي مثل "النادي االقتصادي العاملي"، الذي جيمع يف عضويته تقريبا 

"املقاولة من أجل املصلحة العامة العاملية". وهناك بعض منظمات اجملتمع املدني العاملي األخرى 

ري، ومن أمثلة ذلك "الكونفدرالية الدولية الحتادات ختضع للشكل الفدرالي يف التنظيم والتسي

التجارة احلرة"؛ وهناك أنواع أخرى ليس لديها قيادة مركزية أًنى كان شكلها مثل "مجعية أمريكا 

دولة؛ وأيضا تلك  20مجاعة من  50الالتينية ملنظمات الدعم"، اليت تضم يف عضويتها تقريبا 

عاملية واجتماعات جمموعة الثمانية، اليت تتخذ من شبكة احلركات املناهضة ملنظمة التجارة ال

اإلنرتنت واالتصاالت الفضائية األداة الرئيسية لتنسيق أعماهلا. باإلضافة إىل الصف الواسع من 

تلك اجلمعيات واحلركات اليت تنشط عرب العامل بدون تنظيم مميز، واليت حيركها دافع التضامن 

كة.العاملي من أجل القضايا املشرت

12

 

من ناحية أخرى، يعترب اجملتمع املدني العاملي أحد فواعل احلوكمة العاملية من خالل املساهمة يف 

طرح وبلورة وصياغة البنية املعيارية، اليت توجه عمل احلكومات الوطنية يف قضية اقتصاد 

يف الكثري من املعرفة  وكذا مؤسساتها اليت متارس أنشطتها عرب املستوى اإلقليمي والعاملي. و

األحيان تستعني احلكومات بهذه اجلماعات من أجل احلد من عمليات الفساد وتعقب األموال 

التجارية غري -القذرة أو املنهوبة، وحتى مقاومة أشكال التهرب الضرييب واألنشطة االقتصادية

تدفقة عرب الشرعية. مبعنى آخر، املساعدة عل مواجهة تعقيدات وصعوبات اليت تواجه املالية امل

احلدود وتؤثر سلبا على أداء االقتصاديات الوطنية، وذلك كنتيجة للتطور املأساوي لنمط العالقات 

الدولية املعاصرة. انطالقا من هذه الغايات جمتمعة، يكون اهلدف الرئيسي جلماعات اجملتمع 

ية املوجهة للسياسات " العامل Governmentality املدني العاملي حمددا يف تعزيز منطق "احلوكماتية

الوطنية وحتسني أداء األجهزة واملؤسسات بكل أشكاهلا ونطاق عملها وجمال أنشطتها. مبوجب 

هذا اهلدف احليوي، تنخرط هذه الفواعل يف مصفوفة من العالقات، ومتارس حجما من الضغوط 

لعاملي يف من أجل تعديل السلوك غري الوظيفي، الذي يقوض متاسك حالة السلم واالستقرار ا

 املستويات املختلفة. 

متارس منظمات اجملتمع املدني ضغوطا متزايدة على الدول وممثليهم يف شكل قوة إلزامية من 

أجل تعديل ظروف معينة وخلق أخرى، اليت تشكل املناخ املناسب للتفاعل اإلجيابي مع متطلبات 

لعاملي بشكل حثيث ومستمر، باجتاه نقل الوظيفية احملرتفة للعمل. كما يعمل اجملتمع املدني ا

املنافسة وتركيز االهتمام من األجندة العسكرية التقليدية إىل برامج بناء عامل مستقر وخال من 

األشكال املختلفة للتهديد وبناء التنمية الشاملة للمجتمعات. مثال الرتكيز على تفكيك األسلحة 

قيات حول حظر استخدام أنواع معينة من األسلحة النووية، وحث األطراف على التوصل إىل االتفا

-يف النزاعات الدولية؛ كما تضغط باجتاه إعطاء األولوية لربامج التنمية االقتصادية

االجتماعية على غريها، من أجل خلق الوجود اجليد للمجتمعات الوطنية، خاصة تلك اليت 

 تعاني من هشاشة أمنية وعدم استقرار جمتمعي.
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تأثير المجتمع المدني العالمي في بناء اقتصاد المعرفة على مستوى : المحور الرابع
 السياسة الدولية

أكثر اجلوانب بروزا يف سلوك اجملتمع املدني العاملي حنو دور السياسة الدولية يف االهتمام 

بقضية اقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات، ملخص يف تثبيت فكرة "احلوكمة" أو اإلدارة 

شاط الذي املتعددة للشؤون الدولية، ودعم مفهوم املواطنة العاملية وتشجيع الدميقراطية. أدى الن

بذلته مجعيات اجملتمع املدني العاملي حول بيان أهمية احلوكمة يف العالقات الدولية املعاصرة، 

إىل لفت انتباه العامل هلذا املبدأ يف إدارة شؤون اجملتمعات وترشيد عمليات صناعة القرار، مت ذلك 

عة القرار داخل من خالل اخنراط هذه اجلمعيات إىل جانب الفواعل األخرى يف عمليات صنا

املؤسسات الدولية. ومن أمثلة ذلك، اخنراط املنظمات النسائية يف أجهزة االحتاد األوربي، واخنراط 

العديد من فدراليات االحتاد التجاري عرب العامل يف املؤسسات االقتصادية العاملية مثل صندوق 

دولي آخر ساعد على تصاعد  النقد الدولي، البنك العاملي ومنظمة التجارة العاملية. هناك ظرف

نشاط اجملتمع املدني العاملي، واملتمثل يف انفتاح املؤسسات العاملية واملنظمات الدولية على 

اجلمعيات فوق قومية وإشراكها يف االستشارات املختلفة، وعمليات صناعة القرار واالستفادة من 

 Jan Aartأمساه جان آرت سكولت  خربتها واملعلومات اليت حبوزتها. شكلت كل هذه التفاعالت ما
Scholte بشرعية "احلوكمة فوق الدولةSuprastate Governance ."

13

 

من ناحية أخرى، أخذ نشاط اجملتمع املدني العاملي البعد الرمزي العابر للحدود، من خالل القيام 

حبدود جغرافية " اليت ال ترتبط Nonterritorial Identityببناء وصياغة "اهلوية غري الوطنية 

لدولة أو منطقة معينة، مثل توحيد العمال األطباء املسلمني واملسيحيني عرب العامل حتت منظمات 

اإلغاثة الدولية، وهكذا. كان لبعض هذه اجلمعيات تأثري واضح يف وضع وصياغة جدول أعمال 

اقتصاد املعرفة .  املؤمترات العاملية، وتركيز الضوء على بعض القضايا الدولية على رأسها قضية

كما اهتمت منظمات أخرى بهوية بعض الشعوب األهلية اليت تعاني من االضطهاد أو االحتالل 

يف أوربا وإفريقيا وأسيا وأمريكا الالتينية، مثل الفلسطينيني واألكراد يف الشرق األوسط 

ا واألرمن يف القوقاز واإليرالنديني )سابقا( يف اململكة املتحدة والتيموريني )سابقا( يف إندونيسي

وغريهم من شعوب الشتات؛ وذلك بهدف تعزيز ثقافة التنوع يف اهلويات بدال الصراع والقمع 

والتطهري العرقي وغريها من أشكال النزاع الدولي. املخرجة السياسية املهمة بالنسبة للقضايا 

التنمية الشاملة واليت  السياسية املعوملة، حمددة يف صياغة املفهوم العاملي للمواطنة وحقه يف

-تعين "جمموعة احلقوق والواجبات اليت تشكل األشخاص كأعضاء يف اجلماعة السوسيو

سياسية"،

14

على افرتاض أن مضمون اجلنسية يف إطار الدولة القومية أصبح غري مناسب  

عابرة لتفاعالت العوملة وطريقة عملها، فهو ذو معنى ال يسع كل ديناميكيات العالقات الكونية ال

 للقارات واملتخطية ملعاني احلدود القومية واهلويات الوطنية. 



 التنمية الشاملة للمجتمعاتو اقتصاد المعرفة قضية في  المجتمع المدني العالميدور 
 

 

1042 

من الناحية التارخيية، ارتبط مفهوم اجلنسية الوطنية بقيام الدولة القومية يف مؤمتر وستفاليا 

، وكانت بداية ظهور النظام الدولي التقليدي، لكن يف العامل املعومل فيما بعد احلرب 1648عام 

ى وجه اخلصوص، أصبح مفهوم الدولة القومية ضيق اجملال دون استيعاب كل تعقيدات الباردة عل

القضايا اآلخذة يف التعومل، وبالتالي أصبح غري متماسك املضمون املفاهيمي كوحدة للتحليل 

السياسي؛ األمر الذي أّثر بدوره على مفهوم املواطنة الذي جيب أن يتسع ليستوعب كل تغريات 

مل العوملة واستغالل اقتصاد املعرفة يف تنمية اجملتمعات. فبسبب عوملة حقوق وديناميكيات ع

اإلنسان واالتصاالت االجتماعية وقضايا البيئة والنزاعات واألزمات الدولية، وقضية اقتصاد 

" بدل  World Citizensاملعرفة، أصبح من املناسب احلديث عن املواطنة العاملية و"املواطنني العامليني

اطنة الوطنية أو القومية. وأصبحت كل البنيات الدولية مهيكلة وموجهة معياريا بواسطة املو

األفكار اليت تصنع على املستوى العاملي بفعل أنشطة اجملتمع املدني العاملي، وتتجه جمتمعات 

العامل بشكل متزايد حنو االنفتاح على بعضها البعض، بفضل وفرة االتصاالت وتقلص كلفتها 

تمر، وميل الناس عرب العامل المتالك اجلنسية املزدوجة واملتعددة يف بعض األحيان، بشكل مس

 من أجل تسهيل ظروف حياتهم وعملهم املمتد عرب العامل. 

التحدي املطروح أمام أنصار اجملتمع املدني العاملي،    

15

هو القدرة على ختطي أنانية اجملتمعات  

قف عائقا دون االنفتاح على نظريتها الفقرية. لكن مع اليت تعيش مستوى عال من الرفاهية، وت

ذلك، ساهمت هذه الفواعل العاملية يف تأسيس الكثري من اهليئات والتوصل إىل االتفاقيات 

املرتبطة بالقضايا واملصاحل اإلنسانية، يندرج يف هذا الصدد احلملة العاملية من أجل دعم مشروع 

مة، تأسيس منظمات اإلغاثة الدولية واحملافظة على تأسيس حمكمة اجلنايات الدولية الدائ

البيئة ومجاعات التعاون والتنمية الشاملة.  كان احلافز املشرتك بني كل هذه اجلماعات والغاية 

املوجهة للسلوك، ملخصة يف تأسيس فكرة أن الشعوب هلا واجبات عاملية وجيب أال تقف احلدود 

ية عائقا أمام أداء هذه الواجبات. ففي ظل العوملة، يتطلب القومية ورموز الدولة القومية التقليد

مفهوم احلوكمة جماال جغرافيا وسياسيا أوسع من نطاق الدولة وحدود سلطانها القضائي 

والسياسي، وأن معنى اجلماعة العاملية أو الشعب العاملي يتخطى مفهوم األمة التقليدي، باإلضافة 

يتالءم وال ينسجم مع املضامني الوطنية التقليدية يف ظل  إىل أن مفهوم املواطنة العاملية ال

الدولة القومية. كما أن مكونات الدميقراطية األساسية وطريقة ممارساتها يف واقع العالقات 

الدولية املعاصرة، أصبحت تتضمن مالمح العاملية وحتى احلكم عليها أصبح وفق املعايري واملقاييس 

 مة املقاييس والتقييمات الوطنية.العاملية، يف مقابل تراجع قي

 الخالصة العامة:

يف جمال حقوق اإلنسان، أصبحت اجلماعات املكونة من أفراد عرب العامل، تتابع أنشطة اقتصاد 

املعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات، وتنبه وحتذر من إهمال الشروط البيئية يف اإلنتاج، وتشجع 

يباكا جونسون طرق اإلنتاج الصديق للبيئة أو االعتماد على املصادر النظيفة للطاقة. كما أشار ر

Rebecca Johnson،

16

اهتمت منظمات اجملتمع املدني العاملي مبعاجلة قضية اقتصاد املعرفة   
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كقضية عاملية تهم اجلماعة اإلنسانية، وتطور الدول واستغالل الكفاءات الفكرية، وشجعت الكثري 

 من الدول على االنضمام إىل مثل هذه املبادرات مبا فيها اجلزائر. 

ل اليت يسرت وسهلت أداء هذه الوظائف هي ملخصة يف التطور الكبري يف االتصاالت السب

الفضائية، وحتسني إمكانيات السفر اجلوي وتدني كلفة االتصاالت اهلاتفية، وانتشار شبكات 

الكمبيوتر عرب العامل وتنامي دور وسائل اإلعالم اإللكرتونية، اليت تسمح للجماعات املدنية 

ملعلومات املتعلقة بقضاياها فوريا عرب مناطق العامل. بسبب هذه األدوات، أصبح بتجميع ونشر ا

بإمكان منظمات اجملتمع املدني أن تعقد اجتماعاتها يف أي منطقة من العامل وبسرعة كبرية، 

كما ميكن أن تنسق أعماهلا وتنضج مواقفها وتطّور منظورات مشرتكة حول فكرة تعزيز وتنمية 

 على املستوى العاملي.اقتصاد املعرفة 
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