
 الملف االقتصادي

 اقتصاد جديد، لمجتمع المعلومات
ما سأقوله يختلف جذريا عن كل ما نقرأه و نسمعه في مجال اإلصالح  االقتصالادي ف فجم الع الياريالات و     

الخبرات و التوّجهات التي يعتمد عل ها علماء و رجال االقتصاد حال ا، و التي تأسست و تراكمت على مدى 

الزمان ) هي عمر عصر الصياعة (، كلّها لم تعد صالحة ال وم للتطب ق فف ال عيدنا و ما يزيد عن قرن ن من 

 ال عيد الواليات المتحدة و ال عيد الص ن ف

و األزمة االقتصادية الحال ة المطبقة ال سب ل لمواجهتها إالّ بفهالم عحقتهالا بعمل الة التحالّول الةالاملة التالي     

 ف صياعة، إلى ح اة المعلوماتمن ح اة اليمّر بها الجيس البةري: 

 حقائق أساس ة :
الرأسمال ة و االشتراك ة، هما رؤيتان مختلفتان للتعامل مع المجتمع الصياعي، و لذا فهما وجهان  (1)

 لعملة واحدة، هي مجتمع الصياعة ف

بمالا فالي  كان مقدمة لسالقوط مختلالف أشال ال اقتصالاد عصالر الصالياعة، سقوط االقتصاد االشتراكيو  (2)

و س ادة نمط اقتصادي جديد، يفرضه انتقاليالا  اد الرأسمالي بتطب قاته الحال ة المختلفة،ذلك االقتص

 من عصر الصياعة إلى عصر المعلومات ف 

في دخوليا إلى مجتمع المعلومات، ال بد مالن االعتالراب بالأن المةالاكل التالي نواجههالا ل سالت قاصالرة  (3)

االجتماع الة و اإلداريالة و الس اسال ة، و  الح اة على المجال االقتصادي، بل تتجاوز ذلك إلى مجاالت

أن هالالذه المجالالاالت متبادلالالة التالالأم ر ف و مالالن هيالالا، تاهالالر أهم الالة الرؤيالالة المسالالتقبل ة الةالالاملة لمجتمالالع 

 المعلومات، التي تت ح ليا تصّور مستقبل كل مجال من المجاالت ف

  

*     *     * 

 أصل الح اية :
ون لدييا القدرة على فهم جوهر اقتصاديات الماضي فف و في ل ي نفهم اقتصاد المستقبل، ال بد أن ت     

 إيجاز شديد، دعونا نتأّمل الخطوات التال ة ف

ما أن تعتمد ح اة السواد األعام من  فف ـ على مدى ما يقرب من عةرة آالب سية، ساد مجتمع الزراعة

علالى ناالام اقتصالادي  الالذي يعتمالدشعب ما على الزراعالة، حتاّلى تيطبالق عل اله مبالادج المجتمالع الزراعالي 

 بس ط، تعمل ف ه األسرة كوحدة إنتاج ة استهحك ة مت املة ف

 ـ ميذ ما يزيد عن قرن ن من الزمان، و في أعقاب اختراع اآللة البخارية، التي أتاحت إنتاج السلع

 اليمط ة المت ررة على نطاق واسع للغاية، استوجب توزيعها و استهحكها على نفس اليطاق الواسع 

غاية فف بدأت س ادة المجتمع الصياعي، في كل دولة اعتمدت ح اة الياس ف ها على الصياعة فف و لل

ائد المجتمع ـادج و عقـسقطت مبادج ح اة المجتمع الزراعي، لتحل محلها مبادج جديدة، هي مب

 ف الصياعي

ت األسالاس فالي مبالادج المجتمالع الصالياعي، باعتبالار أنهالا كانال بعال  ـ قد ي الون مالن المف الد أن نةال ر إلالى

 إرساء اليام االجتماع ة و االقتصادية و الس اس ة لعصر الصياعة ف

 المبادج و العقائد األساس ة للمجتمع الصياعي ف

 التوح د الق اسي، في كل شيء فالجماه رية و ( اليمط ة و  1) 

 الب روقراطي ف تسلسل الرئاسات هرم على عتمادال( المركزية الةديدة، و ا 2) 

 لتخصص الض ّق ف( ا 3) 

 ( الترك ز في كل شيء، في اإلنتاج الصياعي و الخدمات المختلفة ف 4) 

 ( س ادة العمالة العضل ة ف 5) 

 ( عةق الضخامة، و السعي المحموم لبلوغ اليهايات العامى ف 6) 

 ( ضبط الزمن، و نةوء التزامن الذي اقتضته العمل ات الصياع ة، و ساد ح اة البةر ف 7) 

 ق المث لالمأز
عيدما اندفعت الثورة الصياع ة، فارضة مبادئها و عقائالدها، وجالد المسالوولون و المف الرون أنفسالهم     

ف فالذلك الالذي  الذي نجد أنفسيا ف ه حال ا، مع اختحب الاروب لالمث ، ال يقل عن المأزق في مأزق كب ر



المجتمالع الزراعالي، و لالم  ئالد، جاء بعد عةرة آالب سية من اسالتقرار عقافي بداية عصر الصياعة حدث

الياريالالات  مالن بال ن ذلالك، ف و كالانخبالرة قريبالة سالابقة يم الن الق الاس عل هالا فف فاجتهالدوا ف ت الن لالدي أحالد

 االقتصادية األساس ة التي ن تةف ال وم تياقضها مع الواقع االقتصادي الراهن ف

 لقد توّزع علم االقتصاد خحل عصر الصياعة ب ن محمة نماذج :    

نمالالوذج ال حسالال   ة الجديالالدة، و ييسالالب إلالالى ل الالون فالالالراس، و هالالو عالالالم اقتصالالادي قالالام بتطب الالق ناالالام   أوال :

المعالالادالت اآلن الالة فالالي الم  ان  الالا التقل ديالالة علالالى مجالالال االقتصالالاد ف و هالالو القائالالل بالحريالالة ال املالالة للسالالوق 

 الرأسمال ة، و أن مرجع البطالة إلى تدخل الح ومة بتيا ماتها ف

وذج ال يزي، نسبة إلى جون ك يز، الذي اشتهر بياريته الثورية حالول أسالباب البطالالة طويلالة مم اليم مان ا :

المدى ف و هو يرى أن الرأسمال ة الحديثة فقدت آل ات الت  ّف الذاتي في األسواق، لعدة أسالباب، و مالن هيالا 

ي العالالمي والتوزيالع كان من الضروري تدّخل الح ومة لوضع ضوابط مال ة و نقدية ف أما التوازن االقتصاد

 العادل للدخول، ف ترك أمره إلى الميامات العالم ة ف 

 ـ من ح ث المـبدأ ـ مقّدر الرأسمال ةاليموذج الماركسي نسبة إلى كارل ماركس ف ف رى أن  مالثا :

 لها الفةل، نت جة لصراع الطبقات، و سوء توزيع الدخل ب ن الرأسمال  ن و العمال ف 

 عمل ات انفصال 4
لقد كان االختحب األساسي ب ن هذه اليماذج الثحمة، ييبع من اختحفها في تفس ر عمل األسواق التي     

 : على ح اة البةر نةأت في عصر الصياعة نت جة ألربع عمل ات انفصال مستجّدة 

 كان ول د االنفصال ب ن العامل ن و أصحاب العمل ف سوق العمل :    

 د االنفصال ب ن المستهل  ن و الميتج ن فكان ول  سوق البضائع :    

 كان ول د االنفصال ب ن المدخرين و المستثمرين ف سوق المال :    

فقالد كانالت انفصالال اإلنسالان عالن الطب عالة، نت جالة للطريقالة التالي تعاملالت بهالا  عمل ة االنفصال الرابعالةأّما     

 الصياعة مع الب وة ف

 ؟ عرفياهما الذي 
ذي واجهالاله المسالالوولون و المف الالرون فالالي بالالدايات عصالالر الصالالياعة، فالالي ق ال ب الالر الالالكالالان ذلالالك هالالو المالالأز    

فف فمالا  رات ال برى التي سالادت مختلالف مجالاالت الح الاة االجتماع الة و االقتصالادية و الس اسال ة مواجهة التغ

 هي طب عة المأزق الحالي الذي نجد أنفسيا ف ه ؟ ف

، أهون ب ث ر من ذلك المأزق الذي أن الذي نحن ف ه، يجب أن نعترب بقبل أن نج ب على هذا لسؤال      

 : فيحن لدييا التاليوجد ف ه السابقون أنفسهم فف 

* معرفة دور الت يولوج ا ال برى السائدة في إرساء نام الح اة المختلفة فف عرفيا هذا في نموذج عصر 

 الزراعة، مم عرفياه مان ة في نموذج عصر الصياعة ف

بادج و العقائد التي قام عل ها مجتمع الصياعة، و شاهدنا بالتصوير البطيء وقائع * عرفيا بالتحديد الم

 ميتصف القرن العةرين فعلى مدى عصر الصياعة و حتى تداعي تلك المبادج و العقائد، نةوء و 

قا ألي تم وفقا لألححم و األماني، و ال وفتال  ة بالتحديد ـالحال ات رالتغ رات ال برى ـ والتغ * عرفيا أن 

) مثل جديدة تم نت جة ش وع االعتماد على ت يولوج ات معلومات ة كب رة تمدن فاضلة نرسم معالمها، ل يّه 

 ال مب وتر، و وسائل االتصال المتطّورة، و اإلنسان اآللي أو الروبوت ( ف

نوع ل ييا مع هذا هو الذي عرفياه، و كان المفروض أن يؤّشر ليا بوضو  على مسار التغ  ر المرتقب،     

على ممارسة التف  ر  القدرة ضعفغ اب ممارسة التف  ر الياقد، و ق ياه، و لتعل م عصر الصياعة الذي ت

االبت اري، افتقدنا الرؤية المستقبل ة الةاملة، التي يم ن أن نعتمد عل ها في فهم التحّول الحالي إلى مجتمع 

 لفة فف و من ب يها المجال االقتصادي فالمعلومات، و انع اساته على مجاالت ح اتيا المخت

و دعوني أفسح المجال في هذا ألستاذ رياض ات ياباني و مفّ ر مستقبلي، التق ت به في مؤتمر دراسات     

 مستقبل ة في برشلونة، ميذ عقدين تقريبا، هو األستاذ كاورو ياماجوشي ف

 التحّول الت يولوجي

 من الم  ان  ي إلى الم  اتروني 



 ول كاورو ياماجوشي :يق    
التحّول من االعتماد على الت يولوج ا الم  ان   ة خحل عصر الصياعة، إلى ت يولوج ا جديدة، هي         

الت يولوج ا الم  اترون ة ) أي الم  ان   ة ـ اإلل ترون ة (، فرض تصورا لحقتصاد في مجتمع المعلومات، 

 جتمع الصياعة فف و ل ي نفهم هذا بة ل أوضح نقول :يختلف عن التصورات التقل دية التي عرفها م

( الت يولوج ا الجديدة، يحل ف ها اإلنتاج حسب الطلب، و إعادة تدوير المصيوعات، و االعتماد على  1) 

 المعرفة فف محّل اإلنتاج على نطاق واسع، و ما ترتب عل ه من تلويث للب وة، و استيزاب للموارد الطب عة ف

مع الب انات و أش ال الطاقة المتيّوعة فف محّل المواد الخام و  الخامالجديد، تحل ف ه المواد  ( االقتصاد 2) 

 أدوات اإلنتاج و طاقة الحفريات و العمالة ف

 ما الذي يترتّب على تحوليا من الصياعات الم  ان   ة، إلى الم  اترون ة ؟ :

المةاريع اإلنتاج ة األصغر حجما، المه ّأة  يصبح اإلنتاج حسب الطلب، و وفقا له، معتمدا على أوال :

لسرعة اإلححل و اإلبدال، نت جة للتغ رات السريعة في األسس الت يولوج ة، و من هذا الميطلق يم ن أن 

 نعامل أدوات اإلنتاج كجانب من المواد الخام المتغ ّرة ف

و متعدد الوظائف، س صبح أهم أدوات ألن اإلنسان اآللي المبرمج إل ترون ا ) الروبوت (، و الذي ه مان ا :

اإلنتاج، فإعادة برمجة عمله )أي تغ  ر معلوماته( تصبح من ب ن المدخحت الرئ س ة ف من هذا ، يم ن أن 

 نعامل أدوات اإلنتاج كجانب من المعلومات ف

إلنتاج و التحّ م الياام االقتصادي الجديد يعتمد على اإلدارة الذات ة و المةاركة، لذا تصبح أدوات ا مالثا :

 ان الميتج س صبح س د هذه األدوات فـألن اإلنسف ها خحل العمل ة اإلنتاج ة غ ر ضرورية بالمّرة، 

 العمال فف كمدخحت معلومات ة !

لهذه األسباب الت يولوج ة و االجتماع ة مجتمعة، لن يعود ألدوات اإلنتاج دورها القديم كعيصر أساسي     

أدوات اإلنتاج، إلى صراع مع  من المحتمل أن يتحّول صراع القّوة الحالي مع مال ي من عياصر اإلنتاج، و

طبقة جديدة من حائزي المعلومات كطبقة  ما يحتمل ظهورمال ي المعلومات، و الذين يتحّ مون ف ها، ك

 أن مل  ة المعلومات و المعارب ستصبح مصدرا جديدا للقّوة  و هذا يعيي  مس طرة فف

 ما كانت مل  ة أدوات اإلنتاج و رأس المال في االقتصاد الرأسمالي الصياعي فالثروة، كو 

عيدما يتحّول البةر إلى موّردين للعمل العقلي، يتم التعامل مع العمل باعتباره إحدى المدخحت     

نتاج، بل لن يصبح العمال في ظل الياام االقتصادي الجديد، ملحقا ألدوات اإلالمعلومات ة فف و بمعيى أدّق : 

 يصبحون مال  ن لوحدات إنتاج، و أس ادا ألنفسهم، ألّول مّرة في التاريخ ف

 من الذي يتحّ م ؟ فف

إذا ما كانت الخدمات و المعلومات هما اإلنتاج السائد في مجتمع المعلومات، ف م ييا أن نستخلص أعلى     

إلنتاج، فلن ي ون هياك دافعا لهم على إنتاج كفاءة إنتاج ة ميهما، بترك الميتج ن يديرون بأنفسهم عمل ات ا

تصبح اإلدارة الذات ة، أكثر التيا مات الخدمات و المعلومات ب فاءة سوى دوافعهم الخاصة و من مم : 

كفاءة للوحدات اإلنتاج ة فف على ش ل تعاون ات عمال ة، و جمع ات تعاون ة، و أعمال صغ رة، من خحل 

 ( فمثل قطاع اإلنتاج من أجل االستهحك الةخصي ر العام القطاع الثالث )غ ر الخاص و غ

 خصائص المعلومات

 ما هي خصائص المعلومات، من ح ث تم ّزها عن البضائع و الخدمات ؟ ف    

: عمل ة إنتاجها يم ن أن تيفصل عن عمل ة استهحكها و استثمارها، و على ذلك فالبضائع يم ن  البضائع

و تراكم البضائع يصبح بالتبع ة مصدرا  راد بح ازتها ـ و لحستهحك و التراكم فللمبادلة ـ و االنفأن تخضع 

 أساس ا باليسبة لمال  ها ف

 االقتصاد الرأسمالي فأرستا قواعد  المل  ة الخاّصة،مع  القابل ة للتراكم،هذه     



 ) الذي ا ال تتراكم فيم ن االنفراد باستخدامها، ل يهإنتاجها ال ييفصل عن استهحكها، لذا، :  الخدمات

 يجمع ب ن البضائع و الخدمات إم ان االنفراد باستخدامهما ( ف

الخاّصة ( ف و  يم ن أن ييفصل إنتاجها عن استهحكها ) و من مم يم ن أن تخضع للمل  ة:  المعلومـات

ثروة فف و المعلومات يم ن أن تتراكم ) لتصبح معارب (، و بهذا يم ن للمعرفة أن تصبح مصدرا جديدا لل

 المعلومات و المعارب ال يم ن االنفراد باستخدامها، عن طريق من يستهل ها أو يةتريها فمع ذلك 

 و ل ي نم ّز ب ن خصائص المعلومات و خصائص البضائع و الخدمات نقول :

  المعلومات يستح ل أن بائع المعلومات يم ن أن يواصل استخدامها بعد ب عها، و هذا يعيي أن 

 هائ ا من ميتجها إلى شاريها فتيتقل ن

  يصبح الذي يةتريها هو مستهل ها، و ميتج من المم ن استيساخ المعلومات بة ل حّر، و بذلك

 ) ت لفة اليسخ هامة ة ( فنسخها في نفس الوقت ف

  ف كما أن ت لفة  من المم ن تقاسمها دون ت لفة إضاف ةالمعلومات ما أن يتم إنتاجها، حتّى يصبح

 المعلومات تتياقص باستمرار مع تزايد عدد األفراد المتةاركون ف ها ف الوصول إلى
 مع تياقص المةاركةهي :  الخاص ة الرئ س ة للمعلومات، و التي تم زها عن البضائع و الخدمات ،

 متوّسط الت لفة ف

 بضائع و خدمات معلومات ة

البضائع و الخدمات في ستجعل من الصعب تياول المعلومات كسلعة، مثل  خاص ة المةاركة،    

القابل ة لحنفراد باالستخدام اقتصاد السوق الرأسمال ة فف ألنّها تفقد الخاص ة األساس ة للسلعة و هي : 

هدم أساس ناام االقتصاد الرأسمالي، الذي يقوم على و هذا يعيي أن خاص ة المةاركة تقود إلى ف 

 المل  ة الخاّصة ف

لخدمات التي كانت اإلنتاج السائد للت يولوج ا الم  ان   ة، ستصبح أضف إلى ذلك أن البضائع و ا    

تتحّول البضائع و الخدمات، إلى بضائع معلومات ة، و خدمات أيضا وم قة الصلة بالمعلومات فف و ه ذا 

 معلومات ة ف

 ب ن " الح ازة " فف و " المل  ة الخاّصة "

ف لذا  تبادل المل  ةدل حق التفّرد باالستخدام، أي من المعروب أن تبادل البضائع هو في جوهره تبا    

كان من الضروري أن تيةأ المل  ة الخاّصة من أجل ضمان و تأك د عمل ة التبادل، و أن تصبح المل  ة 

 الخاّصة أساسا قانون ا للحضارة الصياع ة ف

المل  ة الخاّصة  كما قامت الحضارة الصياع ة على مضمونو يرى بع  المف رين المستقبل  ن أنه     

 في مقابل المل  ة الجماع ة، س قوم مجتمع المعلومات على مضمون "الح ازة" ف

  ؟ الح ازة " و ل ن، بماذا تختلف " المل  ة الخاّصة " عن"

)مثال ذلك  عبر الم ان و الزمانتة ر إلى الحّق المطلق لوضع ال د على أمحك،  المل  ة الخاّصة،

 يب ة ح ث ال نع ش، و أن نتح ّم ف ها حتى بعد وفاتيا من خحل ما نوصي به( فامتحك شركة في دولة أج

في حالة إدارة فتة ر إلى الحّق الخاص بالتصّرب في الممتل ات، فقط أللوك الذين هم  أّما الح ازة ،

 الح ازة هـي مل  ة خاّصة مح ومة بزمنو ب لمات أخرى،  حق ق ة لها، و من مم الذين يةاركون ف ها ف

 و م ان مع ي ن فف أي هيا و اآلن فقط ف

 المبادج الثحمة للح ازة

ف و هذا يعيي أنه عيدما ييضم  الح ازة األوتومات   ة لوحدة اإلنتاج في زمن المةاركة المبدأ األّول :

العاملون المةاركون إلى المؤسسة اإلنتاج ة، يصبحون بة ل آلي حائزين لهذه الوحدة اإلنتاج ة، و 

 في اإلدارة الذات ة بة ل ديموقراطي ف و من مم ال يم ن فصل عامل مةارك رغم إرادته فيةاركون 



و بداهة، يتم فقدان الح ازة عيد الوفاة  إنتهاء الح ازة أوتومات   ا بمجّرد ترك العمل ف  :المبدأ الثاني 

 ف

فرد في اقتصاد مجتمع ل ف  ح ازة الوحدات اإلنتاج ة كب وة طب ع ة، و محذ، و موطن ف :المبدأ الثالث 

حق له أن يخلق ـ أو يبحث بحّرية ـ عن أنسب محذ أو ب وة طب ع ة، في إطار الح ازة ف المعلومات ي

ازة في حد ذاتها ف و من مم، ـلمجّرد الح  ،ل ن، من غ ر المسمو  ألي فرد أن ي تسب ميافع اقتصادية

ادية، إالّ من خحل اإلنتاج، و صافي عامل المةارك أن يحصل على ميافع اقتصل س من المم ن لل

التدفقات ) أي باالستهحك و استثمار البضائع ( فف و ل ن، ل س عن طريق تبادل مل  ة األسهم، أو 

 تبادل وحدات اإلنتاج ذاتها ف

*     *     * 

 كحم غريب ! فف

 كحم غريب و جديد فف أعرب، و ل يّه حق قي و مف د ! فف    

صعوبة في تقبّل ذلك الجديد، فعل ك أن ته ئ نفسك للتعامالل مالع مالا هالو ممامالل عيالدما و إذا كيت تجد     

 نفّ ر في مستقبل :

 ـ الح م و الممارسة الس اس ة ف

 ـ اإلعحم ف

 ـ التعل م ف

 ـ اإلدارة ف

 ـ األسرة ف

 ـ الق م و األخحق ف

 و في جم ع هذه الحاالت، سيحتاج أساسا إلى :    

 س البةري ف* رؤية مستفبل ة للجي

 * رؤية مستقبل ة لمصر بالتحديد ) اعتمادا على تحديد خريطتها الحضارية الراهية ( ف

 * استرات ج ة عاّمة إلعادة البياء ف

* استرايج ات نوع ة، و خطط طويلة وقص رة المدى ، تضبط إيقاع عمل ات إعادة البياء في كل مجال، 

 و االنسجام الضروري ب يها ف

*     *     * 

 كلمة أخ رة

ل س هياك من سب ل آخر أيسر أو أقصر، إذا انتوييا أن نتجاوز التخلّف الذي نتخبّط ف ه     

، و نلحق بركب التطّور الذي يت ح ليا أن نعبر أبواب عصر المعلومات فف و ال تصّدقوا حال ا

 ف من يقول ل م غ ر هذا

ا نخضع الستعمار في صم م بي الة لقد تخلّفيا عن اللحاق بركب عصر الصياعة، ألنيا كي      

 المجتمع الصياعي فف 

 تخلّفيا رغما عيّا في الماضي فف فهل نتخلّف ال وم مان ة بإرادتيا ؟! ف    

 راجي عيايت

 2008نوفمبر



renayat@gmail.com 
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 (1خواطر حول اقتصاد المعلومات )

 

 

 فهم اقتصاد المعلومات 

 من أهم ضرورات إعادة بياء مصر
 اقتصاد مجتمع المعلومات ال يةبه في شيء االقتصاد الذي نت لّم عيه !

كياّلا فعالح نيتقالل مالن أسالاس للح الاة، فرضالته حاجالات و مبالادج عصالر الصالياعة، إلالى أسالاس جديالد  إذا ما    

تفرضالاله ضالالرورات االنتقالالال إلالالى عصالالر المعلومالالات، فالالح بالالد أن نالالدرك أمالالران أساسالال ان : أن المطلالالوب هالالو  

و أن  عمل ات إعادة بياء وفق رؤية مستقبل ة شاملة، و ل س مجّرد إصح  أو تطالوير أو تجويالد أو ترق الع ف

 عمل ات إعادة البياء في مجاالت ح اتيا المختلفة ال ت ون ميعزلة، بل متبادلة التأم ر بة ل قوي ف

و إذا كنّا سنتكلّم عن مبادئ عمليات إعادة البناء في مجال االقتصاد، فال يجب أن ننسى ارتباطها الوثيق     

لوجي، و الممارسة السياسية، و اإلعالم . لذلك بعمليات البناء في : التعليم و نشاط البحث العلمي و التكنو

أشرت إلى أهمية الرؤية المستقبلية الشاملة، التي ستكفل لنا تحقيق التوازن و االنسجام بين مختلف عمليات 

 إعادة البناء . 

، و المفاتيح األساسية التي المعالم الرئ س ة القتصاد مجتمع المعلوماتو سنطرح فيما يلي من حديث،     

ستتيح لنا أن نلحق بحركة االقتصاد العالمي المتسارعة . و في هذا، نستفيد كثيرا من أفكار و آراء المفّكر 

 ، خير من تكلّم عن مجتمع المعلومات بفهم و موضوعية و إحاطة .آلفن توفلرالمستقبلي المتمّيز 

 المعرفة كبديل نهائي

عة، الذي ساد لما يزيد عن قرن ن من الزمان، كانت العياصر األساس ة لإلنتاج في اقتصاد عصر الصيا    

. علينا بداية معرفة أن هذا لم يعد ساريا، و أن نتأّمل جيدا  األرض و العمالة و المواد الخام و رأس المال

 العناصر الجديدة لإلنتاج في عصر المعلومات .

له هو القول بأن المعرفة هي العنصر  عندما أقول هذا، قد يجد قبوال عند البعض . و لكن الذي يصعب تقبّ     

اإلنتاج األساسي في مجتمع المعلومات .. ومع ذلك فهذه حقيقة أساسية علينا أن نفهمها و نهضمها . فالمعرفة،  

بمعناها الواسع، الذي يتضّمن البيانات و المعلومات و الصور و الرموز و الثقافة و األيديولوجيات و القيم، 

 في اقتصاد عصر المعلومات .هي المورد المحوري 

و الوصول إلى البيانات و المعلومات و المعارف المناسبة، يساعدنا على اختزال كّل المدخالت األخرى،     

التي اعتمدنا عليها تاريخيا في خلق الثروة . هل يمكن أن يقبل العاملون في مجال االقتصاد عندنا مثل هذا 

روري لكنه جديد و صعب القبول، و فكرة بزوغ المعرفة كبديل نهائي الكالم ؟ .. على أي حال، هذا فهم ض

 للمدخالت التقليدية، تالقي قصورا في الفهم، لدى معظم رجال االقتصاد و المحاسبة، ليس عندنا فقط و لكن

في عديد من المجتمعات النامية و المتطّورة، نتيجة لصعوبة إخضاع المعرفة للتقنين الذي تعّودوا على 

 بالنسبة لألرض أو رأس المال أو العمالة . فرضه

 هذه ف رة أساس ة، ي من ف ها جوهر مورة اقتصاد الغد ف

لو تأّملنا قليال، الكتشفنا أن األرض و العمالة و المواد الخام ـ و ربما رأس المال أيضا ـ يمكن أن ننظر     

ن األرض فلن يمكن ألحد آخر أن يستخدمها إليها باعتبارها موارد محدّدة . بمعنى أنني إذا استخدمت قطعة م

 في نفس الوقت، و نفس الشيء ينسحب على العمالة و المواد الخام و رأس المال . 

 و على الع س من ذلك، فالمعرفة ال ت ون قابلة لحستهحك باليسبة لجم ع األغراض ف     



مستثمر واحد، و كذلك فرن صهر خط التجميع الذي شاع في عصر الصناعة ال يمكن أن يستخدمه سوى     

المعادن، لكن المعرفة ذاتها ـ بطبيعتها ـ يمكن أن تستخدمها شركتان في وقت واحد، و يمكن لهاتين الشركتين 

 أن تستخدما تلك المعرفة بالذات لتوليد المزيد من المعارف .

، و الذي يجب أن نتذّكره، هذا طرح منطقي، و لكنه صعب القبول بحكم عادات التفكير الراسخة . المهم    

هو أن النظرة االقتصادية لعصر الصناعة التي قامت على المدخالت المحدّدة االستخدام و المستهلكة، ال 

 يمكن تطبيقها على اقتصاديات مجتمع المعلومات .

 عصر غ ر الملموس

يزال ـ يقاس باألصول الملموسة كيف كنّا ـ و ما زلنا ـ نقيّم أي شركة من الشركات ؟ . كان التقييم ـ و ما     

المحسوسة للشركة، مثل المباني و األرض التي تقوم عليها، و اآلالت و البضائع و المخازن . غير أن هذا ال 

ينسحب تماما على تقييم النشاط االقتصادي في عصر المعلومات . ذلك ألّن قيمة الشركة في مجتمع 

اكتساب و تول د و توزيع و تطب ق و أرجو أالّ نندهش ـ على  المعلومات تكمن، بشكل متزايد، في قدرتها ـ

 المعارب، استرات ج ا و علم ا ف

الشركات الكبرى الناجحة في عالم اليوم، تعتمد بشكل متزايد على األفكار، و الرؤى، و المعلومات، التي     

ختراعات .. و ليس على ما في رؤوس العاملين بها، و فيما تتحّكم فيه من بنوك المعلومات، و براءات اال

تمتلكه من الشاحنات أو خطوط التجميع أو األراضي أو المواد الخام التي في مخازنها، إلى آخر تلك األصول 

 المادية، التي كنا نقتصر على التعامل معها طوال سنوات عصر الصناعة .

صر المعلومات، هو أن رأس المال ننتبه إليه، و نحن نعيد بناء اقتصادنا وفق احتياجات ع نالذي يجب ا    

 نفسه يصبح ـ بشكل متزايد ـ قائما على أمور غير ملموسة أو مادية .

 تيويع البضائع، و ل س اليمط ة

من الظواهر التي تشّكل على أساسها اقتصاد عصر الصناعة، ما أتاحته المصانع من القدرة على إنتاج     

 كلفة . و هو ما نطلق عليه اإلنتاج على نطاق واسع جدا، أو جماهيريماليين السلع النمطية المتطابقة، بأقّل ت

و التوزيع على نطاق ) ماس بروداكشن ( . و كان هذا عنصرا أساسيا في االقتصاد الصناعي، و صنع هو 

واسع، السوق التي عرفها عصر الصناعة، و التي تختلف تماما عن سوق عصر الزراعة . لقد انتقلت نمطية 

 أو جماهيرية اإلنتاج الصناعي بعد ذلك، إلى كّل شيء في المجتمع الصناعي : التعليم الجماهيري النمطي، و 

جماهيرية، التي تقوم على تمثيل الجماهير النمطية في اتّخاذ اإلعالم الجماهيري، و الديموقراطية النيابية ال

 القرارات .. لكن هذا تغيّر و يتغيّر .

لقد كانت الحكمة في اإلنتاج النمطي المتكّرر، هو أنّه أقل تكلفة، من تقديم تنّوع من المنتجات يرضي     

ة و الروبوت في اإلنتاج، إلى إمكان تنويع أذواقا مختلفة . لقد قاد االعتماد على الكمبيوتر و اإلدارة الرقمي

المنتجات بشكل كبير للغاية، دون زيادة تذكر في تكلفة اإلنتاج . لقد أمكن الرجوع إلى ظاهرة إيجابية في 

اإلنتاج خالل عصر الزراعة، هي اإلنتاج حسب الطلب، و الذي كان الحرفي يقوم فيه بصناعة المنتج 

 به .. األمر الذي أوقفته اآللة الضخمة بإنتاجها النمطي .خّصيصا لفرد بذاته، و وفقا لطل

" ال جماه رية هذه التكنولوجيا المعلوماتية الجديدة، أسفرت عن نتيجة ثورية، يمكن أن نطلق عليها تعبير     

.. أو التنويع في اإلنتاج وفقا لطلب مستهلكين متنّوعي المشارب و األذواق و اإلنتاج الجماه ري " 

 رات . وقد ينشأ هنا تساؤل : كيف و لماذا تنّوعت تلك الكتلة النمطية من الجمهور ؟ .االختيا

األصل في البشر أنّهم متنّوعون . غير أن احتياجات االقتصاد الصناعي اقتضت قولبة البشر، على شكل     

رت ثورة المعلومات، آحاد نمطية، يمكن لمن يديرها أن يتوقّع استجاباتها و حدود مطالبها . لكن، عندما تفجّ 

نتيجة لشيوع التكنولوجيات المتطّورة لالتصال و المعلومات، اتّسع مجال المعلومات و المعارف التي يمكن 

للفرد أن يصل إليها، وتباينت استجابات األفراد وفقا لتباين اختياراتهم من المعلومات و المعارف المطروحة، 

 و األمزجة و األذواق .فحدث هذا التباين و التنّوع في المطالب 



لقد تنّوعت السلع نتيجة العتماد الشركات على التكنولوجيات الذكية، وفقا لرغبات المستهلكين . كذلك     

تنّوعت و تعدّدت و تشرذمت األسواق الجماهيرية الكبرى التي عرفها عصر الصناعة .. و أيضا تنّوعت 

 القنوات التي تتدفّق منها السلع . 

نا نرى تنّوعا متزايدا من المحال المتخّصصة ـ غير الضخمة ـ و البوتيكات الصغيرة، باإلضافة إلى لقد بدأ    

تجّمعات البيع الكبيرة ) المول (، و نظام التسّوق اإللكتروني عن طريق الكمبيوتر أو التلفزيون أو البريد 

 المباشر .. إلى غير ذلك من األنظمة المتنّوعة، غير النمطية .

ه خاص ة أساس ة في اقتصاد مجتمع المعلومات، يجب أن ندخلها في اعتبارنا و نحن نع د بياء هذ    

 اقتصادنا، ل يسجم مع االقتصاد العالمي، و يستف د ميه ف
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 (2خواطر حول اقتصاد المعلومات )

 

 أهم عيصرين في المؤسسة االقتصادية الجديدة

 ّمال، و المستهل ونالع 

 



نت جة لألمر ال ب ر الذي تحدمه التغ ّرات المجتمع ة، المصاحبة لعصر المعلومالات، فالي المجالال التيا مالي     

للمؤسسة االقتصادية، يم ييا أن نحصره في أربعة عياصر أساس ة : توافق المؤسسة مع ب وتها الخارج ة، 

فالي العقائالالد التالي ح مالت المؤسسالة فالي عصالر الصالياعة، مالالم و تبياّلي ه اكالل تيا م الة جديالدة، و إعالادة الياالر 

 االعتماد على التخط ط االسترات جي 

 أوال : توافق المؤسسة مع ب وتها الخارج ة
بياء أي شالركة أو مؤسسالة يجالب أن ي الون مياسالبا لب وتهالا الخارج الة، و لال س لبعالد واحالد مالن أبعالاد هالذه     

ي ن و المخططال ن يعتمالدون فالي تعالريفهم ب والة المؤسسالة علالى الب وة ف العديالد مالن رجالال األعمالال و االقتصالاد

االصالالطححات االقتصالالادية الضالال قة فف ب يمالالا األمالالر يجالالب أن ي الالون علالالى غ الالر ذلالالك ف ال بالالد عيالالد تعريالالف ب والالة 

المؤسسة أن ندخل في االعتبار تيّوعالا واسالعا مالن العوامالل الس اسال ة و االجتماع الة و الثقاف الة، و غ الر ذلالك 

 تدنا تجاهلها ف الذي يتصّدى لوضع استرات ج ة المؤّسسة، عل ه أن يرصد أفقا واسعا من العوامل التي اع

 مان ا : تبيّي ه اكل تيا م ة جديدة 
لقد تغ ّرت ب وة المؤّسسة بسرعة، و بة ل جالذري، خالحل العقالود الماضال ة، بح الث أصالبحت التصالم مات        

ت اد أن ت ون غ ر صالحة بالمّرة هذه األيام ف و لهذا، و اله اكل التي تستهدب اليجا  في الب وة الصياع ة، 

فعلى قادة العمل، أو أولوك الذين يضعون استرات ج ات المؤّسسالة، أن ي تةالفوا التصالم مات و اله اكالل التالي 

 مضى زميها، و أن يسارعوا إلى تغ  رها، قبل أن تقود إلى هدم المؤّسسة 

 مالثا : عقائد أساس ة جديدة 
السابقة التي تحّدميا عيها، تعيي أن العديد من العقائد األساس ة حول المؤّسسة ـ تلك التي كانت  التغ ّرات    

قابلة للتطب ق و اليجا  في الماضي ـ يجب أن يعاد امتحانها ف باعتبار أن العقائد إذا فقدت صحح تها، قادت 

 إلى توج ه الس اسات التي تلتزم بها المؤّسسة إلى الطريق الخطأ 

عل يا أن نياقش ال وم انطباعاتيالا األساسال ة حالول العديالد مالن األشال اء : التوح الد الق اسالي، و اليمط الة، و     

اقتصالاديات الضالخامة، و الت امالل الرأسالالي، و نالوع حالوافز العالامل ن، و مالالدى كفالاءة اإلنتالاج و التوزيالع علالالى 

 عالالة التسلسالالل الرئاسالالي لهالالرم نطالالاق واسالالع، و حق قالالة مالالا يفّضالالله الزبالالائن و يطلبونالاله أكثالالر مالالن غ الالره، مالالم طب

 السلطة الذي تبيي عل ه المؤّسسة نامها 

 رابعا : نماذج تخط ط متعّددة األبعاد 
لالالم يعالالد مم يالالا أن نعتمالالد علالالى المؤّشالالرات المعزولالالة، سالالواء كانالالت صالالغ رة أم كب الالرة ف ففالالي زمالالن التغ  الالر     

اب المؤّشالالرات الخّط الالة األحاديالالة السالالريع، ي الالون االعتمالالاد علالالى التخطالال ط االسالالترات جي، القالالائم علالالى است ةالال

خادعا بطب عته ف هذا باإلضافة إلى أن هذا القصور الذي يتّسم به االعتماد على المؤّشرات الخّط الة األحاديالة 

 المعزولة، يتضاعف إذا ما كانت المؤّشرات محصورة في نطاق العوامل االقتصادية أو الس ان ة 

 ط، يتجاوز االقتصار على مؤّشرات معزولة عن بعضها الالبع ، الذي نحتاجه ال وم عيد التصّدي للتخط    

إلالالى االعتمالالاد علالالى نمالالاذج متعالالّددة األبعالالاد، يالالدخل فالالي اعتبارهالالا التالالأم رات المتبادلالالة للقالالوى الت يولوج الالة و 

 االجتماع ة و الس اس ة، و حتّى الثقاف ة، جيبا إلى جيب مع االقتصاد 

 نماذج التيا مات اإلدارية
لّم عن مستقبل التيا مات اإلدارية، ال يجب أن نتصالور حالديثيا ييصالّب علالى شاليء سال حدث فالي عيدما نت     

المسالالتقبل فف فحق قالالة األمالالر أن عالالالم ال الالوم حافالالل بالتجالالارب التالالي تالالتم ـ شالالرقا و غربالالا ـ للبحالالث عالالن اله اكالالل 

بخاصال ة االسالتجابة اإلدارية التي تتحقّق ف هالا االشالتراطات التالي أوردناهالا، أكثالر مالن غ رهالا، و التالي تتمتاّلع 

 للتغ ّرات، التي يفرضها عصر المعلومات ف و من ب ن هذا ال ث ر 

 فريق العمل الصغ ر 
أكثر بدائل الياام اإلدارة المركزي الب روقراطي انتةارا هو نموذج فريق العمل الصالغ ر، المالرن، سالريع     

ليموذج فالي صالياعات عصالر الصالياعة الحركة، المتضّمن لجم ع ال فاءات الضرورية المطلوبة ف ية ع هذا ا

التقل دية، و في صالياعات عصالر المعلومالات الجديالدة، فالي نفالس الوقالت ف تالراه شالائعا فالي مصالانع السال ارات 

 بديترويت، و أيضا في شركات اإلل ترون ات بوادي السل  ون 

ذي يضالّم الخبالرات لقد اكتةف خبراء اإلدارة، أن الياس يحبّون العمل في الفريق الصغ ر المت امالل، و الال    

الهيدس ة و الصياع ة، و خبرات التسويق فف على رأسه مدير، أو قائد عمل، يتّصل مباشرة بالق الادة العامالة 

 للمؤّسسة، دون المرور على أي إدارات وس طة 

 التيا م الب ولوجي 



ب روقراط الالة  هالالذا التياالال م اإلداري ابت رتالاله شالالركة مي سالالوتا للتعالالدين و الصالالياعة " مالالري إم "، لمواجهالالة    

اله  ل اإلداري التقل الدي ف و هالو يعتمالد فالي جالوهره علالى فريالق العمالل الصالغ ر، و ل الن كلّمالا راج ميالتج مالن 

ميتجات إحدى فرق العمل الصغ رة هالذه، انساللخ عالن ذلالك الفريالق، فريالق جديالد يتخّصالص فالي ذلالك الميالتج، 

 الصغ رة تتوالد ب ولوج ا ف على أن يواصل الفريق األصلي مهماته األصل ة ف و هذا يعيي أن الفرق

 نموذج الزمالة 
فالالي كث الالر مالالن المؤّسسالالات، يتالالرك الخبالالراء الحرف الالون المتفّوقالالون مالالواقعهم، بهالالدب تالالرق تهم إلالالى وظالالائف     

إدارية أعلى، تتضّمن المزيد من السلطة و اليفوذ و المال و المزايا، بع دا عن المجاالت التي تفّوقوا ف هالا ف 

ن عمالل يحباّله، و يوجالب علالى المؤّسسالة أن تبحالث لهالا عالن بالديل لاله، و يضالاعف مالن و هذا، يحرم الخب ر مال

 وظائف اإلدارة العل ا التي ال تتصل مباشرة باإلنتاج 

ميذ أكثر من خمس ن سية، قامت شالركة " آي بالي إم "، باعتمالاد ناالام الزمالالة، الالذي يتال ح للمهيالدس ـ     

ّطرد ارتفاع مرتبه، و تزيد سلطته في الةركة، و تتضاعف على سب ل المثال ـ أن ياّل مهيدسا، و مع ذلك ي

 امت ازاته، دون انتزاعه من مجال تفّوقه، و تحم ل الةركة أعباء إدارية ال ت ون في مصلحتها 

 التيا م الةب ي 
و هذا اليموذج يعتمد أيضا على فريق العمل الصغ ر، و يتزايد األخذ به حال ا، بعد أن ظهالرت إيجاب اتاله،     

 اّصة بعد أن طبقته شركة جور و شركاه لصياعة اليس ج خ

الموّظف في الةركة يطلق عل ه اسم " الةريك "، و التعامل ب ن أي شريك وآخالر يالتم بةال ل مباشالر، و     

من خالحل شالب ة اتصالاالت أفق الة و رأسال ة ف أّمالا الق الادة، فتيبالع بال ن " الةالركاء " بةال ل طب عالي، مالن خالحل 

ميالالاء العمالالل ف و كالالّل شالالريك يختالالار المهمالالة التالالي يتصالالّدى إلنجازهالالا، عمالالح بةالالعار " الصالالفات التالالي تتجّسالالد أ

 األهداب يضعها أولوك الذين ي ون عل هم تحق قها " ف أّما مرتّب الةريك، ف يمو وفقا لمدى إنجازه ألهدافه 

 مستقبل اإلدارة
 تيبط أهم معالم مستقبل اإلدارة من واقع المؤشرات العامة للتحّول إلى مجتمع المعلومات، يم ييا أن نس    

أوال: على كل مؤسسة أن تع د اكتةاب نفسها، و وظ فتها و ك انها، و الوصول إلى رؤية مستقبل ة خاصالة 

 بها 

مان ا : التحّول من إنتاج السلع المادية إلى صياعة المعلومات و الخدمات، ية ع العمالة العقل ة المبت رةف و 

 جديدة هما البةر : العاملون ف ها، و المستهل  ن إلنتاجها أهم عيصرين في المؤسسة ال

مالثالالا : صالالرب الياالالر عالالن التياالال م الهرمالالي الب روقراطالالي، و االنتقالالال إلالالى المجموعالالات الةالالب  ة القاعديالالة 

المت املالالة، مالالع تقلالال ص اإلدارة الوسالال طة باالعتمالالاد علالالى ال مب الالوتر ف و هالالذا يتضالالمن انقضالالاء اليمط الالة فالالي 

 ّوع ساعات و أماكن العمل باليسبة للعامل ن في المؤّسسة ساعات العمل، و تي

رابعالا : ضالالخامة المؤّسسالة التالالي كانالالت السالب ل إلالالى ال فالالاءة العال الة، أصالالبحت اآلن عائقالالا كب الرا، يالالدفعيا إلالالى 

 المزيد من االعتماد على فريق العمل الصغ ر 

لتعل م الالة، و أصالالبحت ح الالاة الفالالرد خامسالالا : نت جالالة لتسالالارع المعلومالالات و المعالالارب، تغ اّلالرت طب عالالة العمل الالة ا

فتالالرات متعاقبالالة مالالن التعلالال م و العمالالل و التالالدريب و إعالالادة التالالدريب ف و هالالذا يضالالع علالالى عالالاتق المؤّسسالالة 

االقتصادية دورا أساسال ا فالي عمل الات التعلال م و التالدريب، مّمالا يجعالل المؤّسسالة االقتصالادية، فالي المسالتقبل، 

 كانت لها جامعتها الخاّصةتتضّمن من وسائل التعل م و التدريب، كما لو 

*     *     * 

 

 
 

 (3خواطر حول اقتصاد المعلومات )

 

 فف من إقتصاد العمالقة

 إلى إقتصاد الفس فساء
 



على مدى سيوات عصر الصياعة، كانت ضخامة المؤّسسالة تعيالي المزيالد مالن القالدرة التيافسال ة، و تقالود     

عتقاد سائدا، حتّى بعالد أن بالدأ عصالر الصالياعة إنسالحابه، إلى المزيد من اليجا  و الرواج ف و قد بقي هذا اإل

مفسالالحا السالالب ل لعصالالر المعلومالالات، بإقتصالالاده القالالائم علالالى أسالالس جديالالدة، قالالد تتيالالاق  مالالع مالالا سالالاد عصالالر 

 الصياعةف

ومـالالـع ذلالالك، ففالالي خالالحل السالاليوات العةـالالـر الماضالال ة،  شالالـهدت الالالدول الصالالياع ة ال بالالرى تضالالاعفا فالالي         

 المؤّسسات اإلقتصادية ال برى، بهدب الوصول إلى المزيد من الربح فعمل ات اإلندماج ب ن 

في الواليات المتحالدة األمري  الة، رأييالا تصالاعدا فالي عمل الات اإلنالدماج بال ن الةالركات ال بالرى ف ففالي عالام     

، إشترت شركة جيرال موتورز، أكبر صانعة س ارات في الواليات المتّحدة األمري  ة، حّق التحّ م في 1985

بل ون دوالرا ف و في ذلك الوقت، كان 4,7ركة ه وجز لصياعة الطائرات، و دفعت مقابل ذلك ما يصل إلى ش

، بلالالع عالدد حالاالت اإلنالالدماج و 1988هالذا هالو أكبالر قالالدر مالن المالال يالالدفع فالي شالراء مؤّسسالة مالالا ف و فالي عالام 

 بل ون دوالراً ف 227حالة، جرى ف ها دفع ما يصل إلى 487اإلست حء 

 مراوغات الجمرك ةالربح و ال

في البداية، كان األمر قاصرا على الواليات المتّحدة، مم بدأنا نسمع عن إنالدماجات بال ن شالركات أمري  الة     

وأورب ة و يابان ة ف و األمثلة على ذلك كث رة، من ب يها إسالت حء شالركة بريدجسالتون األمري  الة علالى شالركة 

ة اكالزو الهوليديالة، واسالت حء شالركة كالادبوري شالويبس إطارات فاير ستون ف و ابتحع شالركة سالارالي لةالرك

اإلنجل زيالالة علالالى شالالركة بالالوالن الفرنسالال ة للةالال  والته ف و شالالراء شالالركة هاشالال ت الفرنسالال ة لةالالركة جرول الالار 

 و أيضاً، شراء شركة سوني ال ابان ة لةركة كولومب ا للصياعات الس يمائ ة ف،األمري  ة

تحق الالق الالالربح السالالريع، أو إلسالالتغحلها فالالي المراوغالالات المال الالة قالالام العديالالد مالالن هالالذه اإلنالالدماجات أساسالالا ل    

 والجمرك ة، و إن قام بعضها على أسس إسترات ج ة ف

و عيالالد إنالالدفاع أوروبالالا إلالالى ت امالالل السالالوق األورب الالة، إنالالدمجت العديالالد مالالن الةالالركات ال بالالرى، علالالى أمالالل     

 ات األمري  ة و ال ابان ة العمحقة فإستثمار السوق األورب ة المةتركة في حماية نفسها من محاوالت الةرك

 

 وهم العمالقة
ما الذي يقود إل ه هذا ؟ ف إذا إقتصرت نارتيا على حجم التمويل، فالإن حركالة اإلنالدماجات المتيام الة هالذه     

قد تقودنا إلى تصّور قّوة إقتصاد الغد مح ومة بعدد من عمالقالة اإلقتصالاد ف إالّ أن هالذا يعتبالر تبسال طا مخالحً، 

 عّما يجري فعحً ف و يطر  آلفن توفلر محمة أسباب لذلك : بع دا

نحن نرت ب خطأ إذا افترضيا أن هالذه المؤّسسالات العمحقالة سالتبقى علالى حالهالا، دون أن تيفالرط ف لقالد  إوالً :

مبالالت مالالن واقالالع عمل الالات اإلنالالدماج السالالابقة، أن ذلالالك اإلنالالدماج تعقبالاله، بسالاليوات قل لالالة، موجالالات مالالن التفتاّلالت 

بعالال  األح الالان، يرجالع ذلالالك إلالالى أن األسالالواق المتوقّعالة ت الالون قالالد تبّخالالرت، أو إلالى أنالاله قالالد تالالّم والتةالرذمف فالالي 

اإلعتماد على إسترات ج ات خاطوة ف و من ناح ة أخرى، تتم بع  اإلندماجات في ك انات كبالرى، و فالي ن اّلة 

 ك انات صغ رة ف أصحابها، ميذ البداية، أن يعقب هذا اإلندماج، إعادة توزيع ال  ان ال ب ر الجديد على

إنّيا نةهد ال وم إنفصاالً متيام ا ب ن عالم المال، و عالم اإلقتصاد )الحق قالي(، الالذي تالتم ف اله عمل الات  مان ا :

إنتاج و توزيع الميتجات و الخدمات ف في نهاية الثمان ي ات، وبعد أن إصطدم سوقان من أسواق المال، مبت 

يهالار أسالواق المالال مؤقّتالاً، دون أن يالؤمّر ذلالك بةال ل فعاّلال علالى أن ت -فالي بعال  األح الان  -أناله فالي اإلم الان 

العمل ات اإلقتصادية الفعل ة ف و لعل مرجع ذلك إلى أن رأس المال نفساله يصالبح، بةال ل متزايالد، أقالل أهم الة 

 ول س أكثر، من إقتصاد إنتاج الثروة ف

عديالد مالن الةالركات العمحقالة، تالتحّ م فالي لم يعد الحجم ال ب ر يقود، بالضرورة، إلى تعالاظم القالّوة ف فال مالثا :

موارد قّوة هائلة، ل يّها ال تستط ع تحري ها بة ل فعّال ف و هذا، هو الدرس الالذي تعلّمتاله الواليالات المتّحالدة 

األمري  ة في ف  تيام، مم تعلّمته مان ة في الصومال فف و هو نفس الدرس الذي تعلّمه اإلتّحاد السالوف  تي فالي 

 لخحصة، أن ضخامة ال  ان لم تعد ضمانا لليصر فأفغانستان ف و ا

 

 فس فساء القّوة
ل الالي نعالالرب ك الالف سالال تم توزيالالع القالالّوة فالالي أي صالالياعة أو نةالالاط إقتصالالادي مسالالتقبحً، يلزميالالا أن نتأّمالالل     

 العحقات، و ل س مجّرد البي ات التي تقوم باليةاط ف 



وقالالت الالالذي تتالالوّرم ف الاله بعالال  المةالالروعات عيالالدما نفعالالل ذلالالك، سي تةالالف تياقضالالاً مدهةالالاً ف ففالالي نفالالس ال    

والةركات من ح ث الحجم، نةالهد حركالة مضالاّدة قوياّلة، تسالتهدب تفت الت المةالروعات ال بالرى إلالى وحالدات 

أصغر فأصغر ف يحدث هذا، مع تصاعد تةج ع المةروعات الصغ رة ف و هذا يعيي أن ترك ز القّوة، ال يةّ ل 

هرة وح الدة، بالل إلالى تالوّجه ن متعارضال ن بةال ل درامالات  ي، سوى نصف القّصة فقط ف إنّيا النمضي إلالى ظالا

 يضّمهما ترك ب واحد ف

يقود الدور الجديالد للمعرفالة فالي المجالاالت اإلقتصالادية، إلالى شال ل جديالد مالن أشال ال القالوة، هالو فس فسالاء     

على شال ل  القّوة فف إنّيا نمضي من ال  ان الضخم، إلى ال  ان المرّكب من ك انات صغ رة مختلفة و متيّوعة،

الفس فساء، أو الموزاي ك ف و لعل ما قاد،عمل ّاً، إلى تأك د ذلك، ما حدث في الثمان ي ّات، ب يما وصلت موجة 

 اإلندماجات إلى أوجها، عيدما إكتةف رجال األعمال ما أطلقوا عل ه " مركز الربح" ف

 مراكز الربح و ال مب وتر
س م أنفسها إلى عدد كب ر من الوحدات ف و طلبت الةركة من إلى تق -ب ل حماس  -لقد إندفعت الةركات     

كالالّل وحالالدة أن تعمالالل كمالالا لالالو كانالالت مةالالروعا إقتصالالادياً صالالغ راً مسالالتقحّ ف و ه الالذا، بالالدأ التحالالّول فالالي الةالالركات 

والمؤّسسات العمحقة، من البيالاء الالداخلي الضالخم المرّكالب، إلالى نالوع مالن الفس فسالاء التيا مالي الالذي يضالم 

الوحدات المستقلة الصغ رة ف ل ن الثابالت، هالو أن قلاّلة صالغ رة مالن المالديرين هالي  -موات  وأح انا -عةرات 

 التي أدركت أن هذا التيا م الجديد، يستمّد صحح ته و قّوته من التغ ّرات التى طرأت على ناام المعرفة ف

ت جديالدة ف إالّ أن و من الصعب القول بأن ف رة إنةاء مراكالز ربالح صالغ رة داخالل المؤّسسالة ال ب الرة، كانال    

هذه الف رة كانت تواجه مقاومة كب رة، في عصالر مالا قبالل شالب ات ال مب الوتر، ألنّهالا كانالت تعيالي، مالن وجهالة 

نار اإلدارة العل ا، إنتقاصا لقدرتها على التحّ م في األمالور ف و حتاّلى بعالد ظهالور أجهالزة ال مب الوتر الضالخمة 

الةالركات أن ترصالد العمل الات التالي تقالوم بهالا األعالداد  )الم يفريم( على الساحة، كان من الصالعب علالى إدارة

 ال ب رة من "المراكز" ذات المسوول ّة الخاّصة ف

 ال مب وتر الةخصي، هو البطل
 لم يبدأ إنتةار ف رة مراكز الربح بة ل سريع و واسع، إالّ بعد ظهور ال مب وتر الةخصي ف    

تدخل أجهزة ال مب وتر الصغ رة العديدة هالذه فالي شالب ة  ل ن األمـر كان متوقّفاً على شرط آخر، و هو أن    

ب يهالا و بال ن الجهالاز الرئ سالي ال ب الر، عيالد قّمالة المؤّسسالة ف  -فالي نفالس الوقالت-واحدة، تربط ب يها، و تالربط

 بمجرد أن حدث ذلك، في الثمان ي ّات، إكتسب مضمون مراكز الربح دفعاً هائحً ف

ة فالوق م اتالب العالامل ن داخالل الةالركة، لالم ي الن أي جهالاز ميهالا عيدما شاعت أجهزة ال مب وتر الةخصال     

يتصل بأي جهاز آخر ف و قاد ذلك إلى تحّول القّوة في المؤّسسة إلى أسفل ف صغار المديرين و الموّظف ن، و 

قد تسلّحوا بهذا الجهاز العج ب، ذاقوا طعماً جديداً للقّوة لم يعرفوه من قبل، و مارسوا نوعالا مالن اإلسالتقحل 

 ان جديدا عل هم فك

ل ن، بمجرد أن إرتبطت األجهزة الصغ رة، بجهاز ال مب وتر المركالزي للمؤّسسالة)الم يفريم(، حتاّلى أتالا      

ذلك للق ادة، عيد القّمة، متابعة ما يجري في الوحدات الصغ رة القاعدية، خطوة بخطوة ف لقد أصبح بإم ان 

 للق ادة أن تتابع ما يجري، و تتحّ م ف ه ف مراكز الربح الصغ رة أن تعمل بحّرية، كما أت ح

 تعم ق الفجوة ب ن المال و العمل

و ه ذا، قادت مورة المعلومات إلى تعم ق الفجوة ب ن المال و العمل ف و جعلالت مالن المم الن المضالي فالي     

 الترك ز المالي، مع خضوع قّوة العمل لعمل ة توزيع، و هبوط في الترك ز ف

الالالربح، مالالازال العديالالد ميهالالا، فالالي الوقالالت الالالراهن، مجالالّرد صالالورة محاك الالة للمؤّسسالالة األم ف إالّ أن مراكالالز      

ونت جة لهذا، تم تخريج ج ل جديد من الب روقراط ّ ن الصغار، من بطن الب روقراط الة األم ف و ال يم الن لهالذا 

انالب التيا مالي ألي أن يستمّر، في إطار المؤّسسة المرنالة، التالي يسالتوجبها الياالام اإلقتصالادي الجديالد ف فالج

مؤّسسالالة كبالالرى، يقالالود إلالالى اإلعتالالراب بالتبالالاين و اإلخالالتحب، و بأهّم الالة أن تةالالّ ل الوحالالدات الصالالغ رة داخالالل 

 المؤّسسة، نوعا من الفس فساء متباين الة ل و القوة ف

، و خحصة القول، أنّيا نتحّرك من ناام تسلسل رئاسالات، يعتمالد علالى ترك الز الساللطة و القالّوة عيالد القّمالة    

 وتح مه تيا مات مركزية قل لة التيّوع، إلى فس فساء متيوع األش ال و األلوان من القّوة و التيا مف

 تسط ح الهرم الب روقراطي
غ ر انه من المهم اإلنتباه إلالى أن ناالام تسلسالل الرئاسالات التقل الدي داخالل المؤّسسالة، يتغ اّلر هالو اآلخالر ف     

 فباإلضافة إلى 



ان ي ّات ما يصح أن نطلق عل ه " تسط ح الهرم الب روقراطي "، أي إقتراب قّمته مراكز الربح، شهدت الثم

ة التحالّول إلالى مراكالز و كما في حامن قاعدته ف  و قاد هذا إلى ما يعرب بإسم" مذبحة اإلدارة الوس طة " ف 

 سة فالربح، جاء هذا التغ  ر أيضاً نت جة للحاجة إلى ضمان التحّ م في ناام المعرفة في المؤسّ 

بمجالالّرد أن بالالدأت الةالالركات فالالي الالالتخلّص مالالن إداراتهالالا الوسالال طة، بالالدأ المالالديرون و األكالالاديم ون و رجالالال     

اإلقتصاد، الذين تغيّوا مالن قبالل بروعالة الضالخامة، بالدأوا بتغّزلالون فالي جمالال الصالغ ر، و يتحالّدمون عالن خلالل 

 إقتصاديات الضخامة ف

لالالم يعالالد بإم انهالالا أن تيتاالالر عمل الالة تحل الالل  -وى الق الالادة علالالى مسالالت -الالالذي بالالدا واضالالحاً، هالالو أن اإلدارة     

المعلومالالات و المعالالارب، التالالي تالالتم خطالالوة بخطالالوة فالالي المسالالتويات األدنالالى، و التحالالّرك البط الالئ للرسالالائل عبالالر 

سلسلة الرئاسات ف لقالد اخالذت المعالرب تيتقالل بةال ل فالوري مالن كمب الوتر آلخالر، فتزايالد اإلحسالاس بالأن كتلالة 

 عائقاً و عيق زجاجة، أكثر ميها أداة ضرورية إلتّخاذ القرارات السريعة فاإلدارة الوس طة قد أصبحت 

 خف  اليفقاتففمن أين ؟
في وجه ضغوط الميافسة، و التهديد باست حء الةالركات الميافسالة علالى الةالركة، بالدأ المالدير، الالذي كالان     

 اليفقات و الت ال ف فقانعا بالبي ة األساس ة العت قة، في البحث المستم ت عن وسائل جديدة لخف  

فالالي مجالالال خفالال  اليفقالالات، كالالان تقلالال ص المةالالروع، وإلقالالاء العالالامل ن فالالي -المت الالّررة  -أول ردود الفعالالل     

إلالالى أن هالالذا يعتبالالر عبثالالاً فالالي الياالالام المعرفالالي، الخالالاص بهالالذا  -فالالي أغلالالب األح الالان  -الةالالارع، دون اإلنتبالالاه 

جامعالالة بالال س، و أحالالد خبالالراء تخفالال   القالالوى  المةالالروع ف فالالي هالالذا، يقالالول بروف سالالور هارولالالد أوكحنالالد، مالالن

 ذكور فقود إلى خف  اإلنتاج ة، للسبب الالعاملة، أن العديد من عمل ات خف  اليفقات بتوف ر البةر، ت

غ الالر أن الالالتخلّص مالالن اإلدارة الوسالال طة، كالالان فالالي معاالالم األح الالان هالالو السالالب ل إلالالى إعالالادة إقامالالة البي الالة     

 األساس ة للمعلومات في الةركة ف

لقد ظهر أن العديد من واجبات اإلدارة الوس طة غ ر اإلبت ارية، يم ن أن تتم بةال ل أفضالل و أسالرع عالن     

طريالالق شالالب ات أجهالالزة ال مب الالوتر، و أجهالالزة اإلتّصالالال األخالالرى ف و تقالالّدر شالالركة)آيفبيفإم( إلنتالالاج أجهالالزة 

، يقالوم بعمالل كالان يتطلاّلب ال مب وتر، أن مجّرد جانب مالن شالب تهااإلل ترون ة الداخل الة، التالي بإسالم ) بالرفس(

 ألف من العامل ن على مستوى اإلدارة الوس طة ف 40جهد 

*  *  * 

عيالالدما نيةالالئ مراكالالز الالالربح، و نسالالعى إلالالى تسالالط ح هالالرم اإلدارة الب روقراطالالي، و نتحالالّول مالالن ال مب الالوتر     

فالي نفالس  -المركزي الضخم إلى شب ة اجهالزة ال مب الوتر الصالغ رة، التالي تتّصالل ببعضالها الالبع ، و تتّصالل 

بال مب وتر المركزي فف عيدما نفعل ذلك، نحّول قّوة المؤّسسة من ك ان عمحق وح د، إلى فس فساء  -الوقت 

 من القوى و األش ال التيا م ة ف 

و مّرة أخرى، نرى ك ف تف د الرؤية الةاملة، غ ر الجزئ ة، و غ ر األحاّدية، في فهم العحقالات الوم قالة      

ت، و إنجازاتها الت يولوج ة، و طب عة العمل و اإلنتاج في مؤّسسات مجتمالع المعلومالاتف ب ن مورة المعلوما

وك ف نحتالاج بةالّدة إلالى الياالر لألمالور بعال ن جديالدة، و عقالل ميفالتح، ل الي نسالرع إلالى إعالادة بيالاء مةالاريعيا 

الم الالة اإلقتصالالادية علالالى األسالالاس الجديالالد، الالالذي يقالالود إلالالى اليجالالا ، و إلالالى الوقالالوب فالالي وجالاله الميافسالالة الع

 المستعرة، التي سيرغم على دخولها بال امل، في المستقبل القريب ف

  

 

 

 

*     *     * 
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