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اصملخص
بعـــد الـــدورة الطويلـــة جــداا (حـــوالي  10,000عـــام) مـــن التنميـــة المجتمعيـــة واالقتصـــادية
القائمـــة علـــى الزراعـــة ،تلتهـــا دورة قصـــيرة أصـــبحت فيهـــا الثـــورة الصـــناعية المحـــر
الرئيســي (ألقــل مــن  3قــرون) ،دخــل العــالم فــي مرحلــة تميــزت بتزايــد وتحديــد أ ميــة
األنشــطة الخدميــة (ســواء التنقيديــة أو غيــر التنقيديــة) .ـ ا التحــول ــو مفتــاح لفهــم العديــد
مــن ألاألزمــاتأل الحاليــة التــي تواجــه البشــرية واالســتفادة مــن وتعزيــز ظهــور حقبــة جديــدة
في التنمية البشرية.
إن نقطــة البدايــة الصــحيحة ــي إعــادة تعريــم مفهــوم القيمــة ال ـ ي تســتند إليــه ثــروة األمــم
اآلن أكثـــر فــ كثر .ــ ر ليســـت مجـــرد مســ لة فنيـــة تتعلــ ب نمـــو الخـــدمات بمـــا يتجـــاوز
عمليــات التصــنيع البحتـــة .إنــه ينطـــوي علــى تيييـــر جــو ري .فـــي االقتصــاد الخـــدمي
الحـدي ،،يبــدأ إنتــاج القيمـة قبــل وقــت طويـل مــن النقطــة الفعليـة للتصــنيع باســتخدام البحــو،
األساســية ،ويســتمر عبــر مراحــل عديــدة مــن العمليــة التكنولوجيــة واالجتماعيــة ،ويمتــد إلــى
مــا بعــد وقــت البيـــع خــالل فتــرة طويلــة مـــن اســتخدام المنتجــات واألنظمــة  ꟷاألســـاس
الحقيقــي لقيــاس (القيمــة الم ــافة) ،وأخيــراا الــتخلت مــن النفايــات (قيمــة ســالبة) .يحــد،
كــل ــ ا خــالل فتــرة زمنيــة تســتند إلــى حــد كبيــر إلــى عــدم اليقــين وإدارة جميــع أنــوا
المخـــاطر (المتوقعـــة وغيـــر المتوقعـــة) .مـــن ــ ا المنظـــور ،فـــءن جميـــع ادعـــاءات علـــم
االقتصــاد الكالســيكي لتوليــد القيمــة وقياســها بنــا اء علــى فكــرة التــوازن المســتقر static
 equilibriumتبــدو قديمــة وغيــر كافيــة .عليــه يجــت تقــدير األســعار والتكــاليم بنــا اء علــى
فر يات ب منها المستقبل.

 .1مقدم
إن الثـــروة االقتصـــادية التـــي يجـــت تطوير ـــا فـــي المســـتقبل يجـــت ،حتمــاا ،أن ت خــ فـــي
االعتبــار ســياق االقتصــاد الجديــد الــ ي يتميــز بهيمنــة الخــدمات كعوامــل إنتــاج .إن ــ ا،
ولــيس حــدود الثــورة الصــناعية ،ــو التيييــر الرئيســي فــي االقتصــاد ك ســاس لبنــاء ثــروة
األمـم .لقــد حقـ نــادي رومــا 1شـهرة عالميــة ،وجــاءت ـ ر الشــهرة فــي بعـض األحيــان فــي
أعقــات انتقــاد شــديد ،بعــد نشــر تقريــرر عــن حوودود اص مووو فــي عــام  .1972وكــان ـ ا وقتا ـا
حرج ـا لليايــة من ـ الحــرت العالميــة الثانيــة ،فقــد كــان معــدل نمــو اقتصــادات معظــم البلــدان
ا
 1تأسسسسا ي رو ا س سس س  1968كم صس س دة رك مت سع ن يع لوم نل ض حس س ا نة لس س س د ةلس س ل عدو دمي عدموة ك
لوزز ل سب راعت عدسسسي س س ت عدومم دعمميع عدب سستل سع عدنت أل سع عا ح س ي عدو دمي عد ا سع بيع عدةل س ل عدع
ي دت عهعم م عد رو عدسم ل عد من عالقعص رو
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الصــناعية ،حتــى ل ـ الحــين ،حــوالي  %6ســنوياا .مــن عــام  1973حتــى الوقــت الحا ــر
[ ،2]2014انخفــض معــدل النمــو ـ ا ،فــي المتوســط ،إلــى حــوالي  %2أو أقــ سل ســنوياا .لقــد
جــاءت ألالف ــيحةأل التــي فجار ــا نــادي رومــا فــي  95-1994مــن حقيقــة الشــكو التـــي
أثيرت حول إمكانية استمرار النمو ،وكما يمكن القول اليوم ،إمكانية النمو ألالمستدامأل.
ت س
لخـت ـ ر المقالــة وجهــة نظــر أخــرذ :خــالل ـ ر الســنوات كــان نــا تييسـر أساســي فــي
أساسـا علــى االســتثمار
الطريقـة التــي يــتم بهــا إنتــاج الثــروة .الثــورة الصــناعية ،التــي قامــت
ا
فــــي اآلالت واألدوات والمنتجــــات الجديــــدة ،أفســــحت المجــــال ،فــــي جميــــع قطاعــــات
االقتصــاد ،لظهــور وظــائم خدميــة باعتبار ــا عوامــل رئيســية لجنتــاج .وبالتــالي فــءن ـ ر
الق ــية ــي فــي األســاس وجهــة نظــر مــن جانــت العــرض فــي االقتصــاد .مــن خــالل نــادي
روما جـرذ تقـديم سلسـلة مـن التقـارير لـدعم ـ ا التحليـل بنـا اء علـى خبـرة أكثـر مـن عقـدين
3
في قطا التصنيع وك ل في قطا الخدمات التقليدية.
الصــعوبة ،المســتمرة حتــى اليــوم ،ــو أن التحليــل االقتصــادي الكالســيكي والنيوكالســيكي
ال يـــزال مرتبطـــا ا أساســـا بعوامـــل اساســـية مرتبطـــة بواقـــع يكـــون فيـــه نظـــام التصـــنيع
 manufacturing systemــو المهــيمن .عنــدما تصــب الخــدمات عنصــراا محــدداا فــي
إنتـــاج ثـــروة األمـــم فـــءن دالالت المفهـــوم األساســـي للقيمـــة االقتصـــادية تتييـــر وتصـــب
الق ــية ،فــي النهايــة ،فلســفية :فلــم تعــد القيمــة قابلــة للتحديــد علــى أنهــا نتيجــة لنظــام متــوازن
حيــ ،يعتبــر عــدم التــوازن (الخلــل) مس ـ لة تنش ـ مــن معلومــات منقوصــة .ـ ر المعلومــات
فــي االقتصـــاد الخــدمي تظـــل ناقصـــة باســتمرار ألنهـــا تنطـــوي علــى اســـتخدام المنتجـــات
واألنظمــة فــي حينهــا .ان جــزءاا متزايــداا ،أكثــر مــن أي وقــت م ــى ،مــن التكــاليم فــي أداء
ـ ـ ر األنظمـــة فـــي الوقـــت المحـــدد performance of such systems in time
يــرتبط ب حــدا ،فــي المســتقبل تكــون فيــه مــديات اســتخدامها غيــر معروفــة .لــ ل  ،يعتمــد
نظام القيم ،بشكل أساسي ،على مظا ر عدم التيقن بش ن الواقع.
ا
مهيمنـ ـا فـــي تحليـــل
واالفتـــراض ـــو أن النمـــو ج القـ ـائم علـــى الحتميـــة ،الـ ـ ي ال يـــزال
االقتصــــاد الكلــــي التقليــــدي ،قــــد انحســــر أمــــام الــــنظم الالحتميــــة [غيــــر المحــــددة]
 . indeterministicونتيجــة لــ ل فــءن الق ــية الرئيســية الكبــرذ االقتصــادية اليــوم ــو
2
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Limits to Certainty – facing risks in the new service economy (Dordrecht: Kluwer, 1993) New
version published in Germany in 2000 (Metropolis, Marburg) with the title Die Performance
Gesellschaft; Orio Giarini and Patrick Liedtke, The employment dilemma in the Service
)Economy German version Wie wir arbeiten werden (Hamburg: Hoffman-Campe, 1998
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فهـــم إدارة المخـــاطر وعـــدم اليقـــين والتعر ـــياة  vulnerabilityكمشـــاكل أساســـية .إن
المشــكلة الرئيســية اليــوم ــي إعــادة تعريــم القيمـة  ،valueكنقطــة مرجعيــة أساســية للثــروة
ورفا ية األمم.

 .2إرا اصثورة اص

يلي

 1.2إ يج اآلتت واصسلع صزييدة ثروة األمي
2. The Legacy of the Industrial Revolution
2.1 Producing Tools and Goods to Increase the Wealth of Nations

بــالطبع كــان التحليــل االقتصــادي وحتــى النظريــات االقتصــادية موجــودة قبــل دم ســمي،
بوقــت طويــل .لكــن دم ســمي ،ــو الــ ي و ــع ،فــي عــام  ،1776أســس علــم االقتصــاد
ا
متميــزا عــن التحلــيالت المجتمعيــة أو التاريخيــة
متخصصــا،
علمــا
باعتبــارر
ا
ا
تخصصــا أو ا
فكريـا حصــرياا بـ ي حــال مــن
األكثـر عموميــة .والســؤال :لمــا ا دم سـمي،ن لــم يكــن دافعــه
ا
أساســا مــن خــالل ثــورة اقتصــادية جديــدة أحــدثها نســل دم
األحــوال .لقــد جــاء الحــافز
ا
وحــواء فــي كفــاحهم ــد النــدرة .فــي الواقــع ،خــالل حياتــه شــهد دم ســمي ،والدة الثــورة
الصــناعية  ꟷالتحــول الكبيــر مــن الزراعــة إلــى نظــام اقتصــادي صــناعي 4.يت ــ ــ ا
التحـــول بشـــكل جيـــد لليايـــة مـــن خـــالل معار ـــته آلراء فرانســـوا كينـــاي Francois
س
5
 ،]1774-1694[ Quesnayطبيـــت مـــدام بومبـــادور الالمـــع وصـــاحت الشـــهرة األكبـــر
كعــالم فيزيــوقراط (المدرســة الفرنســية المشــهورة بقولهــا ألاتركــه يعمــل – اتركــه يــ تأل
أل laissez faire - laissez allerأل [مـــــ ت عــــــدم تــــــدخل الدولــــــة فــــــي
االقتصاد.)]market/
ت ا
ركـ ـز الخـــالم بـــين دم ســـمي ،وفرانســـوا كينـــاي  Francois Quesnayعلـــى أصـــل
ثــروة األمــم 6 .فلكــل منهمــا تفســيرر الخــات بــه .بالنســبة إلــى  ،Quesnayفــي نظرتــه إلــى
المصــدر الرئيســـي للثـــروة فــي فرنســـا ،كـــان مــن الوا ــ أن ثـــروة األمــم مســـتمدة مـــن
تمامــا بـــالتطور الجديـــد
ازد ــار النظـــام الزراعـــي .ومــع لــ  ،كـــان دم ســـمي ،أكثــر ا
ا
ألنشــطة التصــنيع التــي ر ــا مــن حولــه فــي اســكتلندا .من ـ أيــام دم ســمي ،،أصــب ينظــر
4

R.H. Campbell and A.G. Skinner, Adam Smith (London: Croom Helm, 1982).
 5س عم بنسب ر ا ،1721-1764 ،عدمحظي عدتسمي عا دض دم ك تيس دنلا عدن سا ت
6
R. Heilbronner, Les Grands Economistes (Paris: Seuil, 1971), 4648 [p 46-48?].
ا بتت هي بت يت عقعصسس رو رستلم عا سسم ب د إل عييي يزل ي سست م  ،1953طب ك ستعت ،عد بو عاخيتك و
س ات م Robert L. Heilbroner, The Worldly Philosophers: The Lives, Times, and Ideas :1999
of the Great Economic Thinkers (Simon Schuster, 1999), p 49-51.
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إلــى عمليــة التصــنيع علــى أنهــا ســالح حاســم فــي تقلــيت النــدرة ،كطريــ للتقــدم يقــود،
أخالقيــا،
عالمــا
بمعنــى مــا ،إلــى جنــة عــدن .علــى أي حــال ،كــان دم ســمي ،فــي األســاس
ا
ا
مثل العديد من االقتصاديين العظماء كتوماس مالثوس وألفريد مارشال الحقاا.
كــان تركيــز اإلنتــاج يعنــي أن اإلنتــاج-االســتهال الشخصــي بــدأ يت ــاءل :فــزاد التخصــت
ومعـه الحاجــة إلــى التجــارة وتبــادل المنتجــات .وبـرزت ظــا رة التخصــت ـ ر فــي أنشــطة
التصــنيع ونمــو يكــل مســتقل (أي ســوق) لجعلهــا [المنتجــات] متاحــة ،والتــي ا
وف ـرت الخلفيــة
القائمــة علــ ى التجربــة الســتنتاج دم ســمي ،بــ ن الثــروة الحقيقيــة لؤمــم يمكــن بناؤ ــا مــن
خــــالل تطــــوير عمليــــة التصــــنيع [المــــانيفكتورة]  ،manufacturing processأي
التصنيع [ industrializationالتحول من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي].
كــان مفتــاح التصــنيع ــو زيــادة اإلنتاجيــة ،أي القــدرة علــى اســتخدام المــوارد النــادرة إلنتــاج
المزيــد مــن الســلع بمــوارد أقــل .و ك ـ ا انتقلــت التكنولوجيــا الصــناعية إلــى مركــز الصــدارة
في الن ال مـن أجـل زيـادة الثـروة والرفا يـة ،فـي و ـع أثبـت فيـه كـل مـن الثقافـة البشـرية
والبيئة أنها قادرة على تطوير ا واستخدامها بطريقة فعالة.
مـن المهـم أن نالحـظ نـا أن القفـزة التق نيـة فــي بدايـة الثـورة الصـناعية لـم تكـن نوعيـة فقــط،
بــل ك سميــة أي اــا .فقــد وجــدت التكنولوجيــا فــي شــكل أدوات منــ أن أصــب اإلنســان نشــطاا
ألول مـــرة .يمكـــن للمـــرء أي اـــا تطبيـــ مفهـــوم األداء التقنـــي علـــى األدوات التـــي تـــم
تطوير ا في مملكة الحيوان.
ريـ ـا ال يوجـــد فـــرق كبيـــر بـــين تقنيـــة ألمهندســـيأل عصـــور مـــا قبـــل التـــاري الـ ـ ين
جو ا
تخصصـــوا فـــي تشـــكيل األحجـــار مـــن أجـــل إنتـــاج رؤوس الســـهام أو أدوات القطـــع ،و
ألمهندســـيأل الثـــورة الصـــناعية األولـــى الـــ ين طـــوروا اآلالت ،والتـــي تعتبـــر بالمعـــايير
المعاصــرة بســيطة لليايــة .فـــي الواقــع ،إن معظــم اختراعـــات الثــورة الصــناعية األولـــى
تقريب ـا ،بــدون تعلــيم جــامعي معــين أو تعلــيم علمــي،
صــممت بطريقــة بحيــ ،أن أي شــخت
ا
يســـتطيع إعـــادة إنتـــاج نفـــس التصـــميم باســـتخدام األدوات المتـــوفرة فـــي معظـــم متـــاجر
المعــدات واألدوات  .إن ألالمحــر البخــاريأل فــي الحقيقــة لــيس أكثــر مــن نظــام متطـــور
المحـول بــالحرارة إلــى بخـار فــي مكــان
للـ تحكم فــي ال ـيط المتزايــد النــاتج عـن حجــم المــاء
س
معــين .ق ـدلر ال ــيط الشــائع ،ال ـ ي يســتخدمه الكثيــر مــن النــاس اآلن فــي مطــابخهم ،يعتمــد
علــى نفــس المبــدأ .المشــكلة الحقيقيــة ــي إنتــاج المــواد والحاويــات واآلليــات ات الصــلة
القــادرة علــى مقاومــة ال ــيط والــتحكم فــي إطالقــه .وبالمثــل ،فــءن فكــرة مكــو الحائــ
الطــائر بســيطة لليايــة :كانــت المشــكلة ــي كيفيــة إنتــاج مطرقــة ثابتــة قــادرة علــى ــرت
المكو بقوة كافية إلرساله إلى الجانت اآلخر من النول.
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بعــد ل ـ بكثيــر ،فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر ،بــدأ تصــنيع اآلالت والمنتجــات باالعتمــاد
علــى المعرفــة العلميــة ،أي علــى الدراســة وفهــم المشــاكل والمــواد التــي تتجــاوز اإلدرا
المباشــر لحواســنا .نحــن نعــرم كيــم نقطــع قطعــة مــن الخشــت ونفهــم كيــم يتحــول المــاء
الميلـي إلـى كتلـة أكبــر مـن البخـار .ومــع لـ  ،نحـن بحاجـة إلــى بحـ ،علمـي الكتشــام أن
نفس الجزيئـات الموجـودة علـى سـبيل المثـال فـي أليـام القطـن يمكـن إعـادة إنتاجهـا بطريقـة
مماثلـة ،وإن لـم تكـن متطابقــة بـ ي حـال مــن األحـوال ،باسـتخدام الزيــت كمـادة خـام .و كـ ا
بــدأ البحــ ،العلمــي واســتيالل التكنولوجيــا القائمــة علــى العلــم يحــرز تقــدما ا فــي بدايــة القــرن
العشرين ولم يَحن استياللها بشكل كامل ومهني إال أثناء وبعد الحرت العالمية الثانية.
حتـى منتصــم العشـرينات مــن القـرن الما ــي ،لـم يكــن نـا اســتثمار ثابـت فــي مختبــرات
األبحــا ،فــي الصــناعة أو فــي أي مكــان خــر .إن حســات تكلفــة اإلنتــاج ،حتــى لـ الحــين،
كــان يقتصــر علــى تكلفــة العمالــة ورأس المــال .وفقــط من ـ الثالثينيــات بــدأ اســتثمار المزيــد
والمزيــد مــن األمــوال فــي البحــ ،والتطــوير ،وأخ ـ ـ ا النشــاط يكتســت مكانــة مهنيــة .فــي
الوقــت الحا ــر ،يمكــن للبحــ ،واالســتثمار ،فــي كثيــر مــن األحيــان أن يســتيرق مــا بــين
عامـا قبـل اإلنتـاج الفعلــي ،وفـي بعـض الحــاالت يمكـن أن يكلـم الشــركة
عشـر إلـى عشـرين ا
خمسة وعشري ن أو حتى ثالثين في المائة وأكثر من إجمالي االيرادات.
تطــورا ــائالا تخللتــه العديــد مــن االكتشــافات والميــامرات
شــهدت فتــرة الثــورة الصــناعية
ا
التكنولوجيــة الجديــدة .كــان االنقطــا الرئيســي ــو التحــول مــن فتــرة التطــور المســتمر
للتكنولوجيــا التقليديــة التــي اســتمرت عبــر تــاري الب شــرية حتــى نهايــة القــرن التاســع عشــر
إلــى فتــرة جديــدة جــاء فيهــا الــدافع الرئيســي ،وإن لــم يكــن حصــرياا ،مــن اقتــران التطبيقــات
التكنولوجيـــة مـــع تقـــدم المعرفـــة العلميـــة .وصـــلت ــ ر العمليـــة الجديـــدة أو الـــزواج إلـــى
روتهـــا فـــي الن ـــج الكامـــل بعـــد الحـــرت العالميـــة الثانيـــة وكـــان مســـؤوالا عـــن خمســـة
عامـ ـا مـــن معـــدالت النمـــو المرتفعـــة المســـتمرة فـــي معظـــم البلـــدان الصـــناعية
وعشـــرين ا
الكم ـي ،كانــت ـ ر ظــا رة
ـادي
ـ
االقتص
ـو
ـ
النم
حيــ،
ـن
ـ
م
.
ـنيع
ـ
التص
ـو
ـ
نح
ـة
ـ
المتجه
وال بلــدان
س
فريدة في تاري البشرية ب كمله.
كــان إر ،الثــورة الصــناعية ككــل ،إ ن ،واحــداا مــن سلســلة انتصــارات فــي الن ــال مــن
أجــل زيــادة ثــروة األمــم مــع إعطــاء األولويــة إلنتــاج اآلالت والمنتجــات الجديــدة بطريقــة
اقتصادية متزايدة ،أي زيادة اإلنتاج وتقليت مدخالت الموارد [الداخلة في اإلنتاج].
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2.2 The Monetarization of the Economy- Developing Capitalism

الســمة األساســية الثانيــة للثــورة الصــناعية ــي تنقيــد االقتصــاد monetarization of
دائمــا بشــكل أو خــر ،إمــا بشــكل مباشــر
 .the economyلطالمــا كانــت النقــود موجــودة ا
(عمــالت بيـــة أو ف ــية أو نحاســـية) ،أو بشـــكل غيــر مباشـــر (اســتبدال ثالثـــة معـــزات
بحصــان واحــد يعنــي وجــود ع نصــر القيمــة التبادليــة و ــو أحــد الــدالالت النمو جيــة للنقــود).
ومــع ل ـ  ،حتــى بدايــة الثــورة الصــناعية ،فــءن جــز اء ـ ا
ـئيال ج ـداا مــن األنشــطة االقتصــادية
دخل في النظام التنقيدي .monetarized system
فــي مجتمــع زراعــي خــالت ،ال يــدخل الجــزء األكبــر مــن اإلنتــاج واالســتهال فــي نظــام
التبــادل الــ ي يكمــن فيــه أصــل النقــود [التبــادل مــن خــالل النقــود] .إن التجــارة فــي الواقــع
تـــؤدي إلـــى ظهـــور النقـــود .حتـــى لـــو أخـــ نا فـــي االعتبـــار التـــاري العريـــ للقوافـــل
[التجاريــة] ،فــي الما ــي فــي أوروبــا وبقيــة العــالم أو العديــد مــن المــدن فــي عصــر النه ــة
فــي أوروبــا التــي ازد ــرت ك ســواق دوليــة لفتــرات معينــة فــي الســنة ،فــءن قياســها ســيظهر
أن جــز اءا محــدوداا لليايــة مــن جميــع الســلع المنتجــة والمســتهلكة فــي تلــ األوقــات كانــت
تخ ع للتبادل من نظام منقسد.
جــاء فــي بعــض الدراســات أنــه حتــى القــرن الســادس عشــر ،فــءن الوقــت الــ ي كــان ينفقــه
الفــرد األوروبــي فــي نظــام قــائم علــى التنقيــد يقــرت مــن ( %1الوقــت ال ـ ي يق ــيه فــي بيــع
وقتــه مقابــل النقــد أو اســتخدام وقتــه فــي التجــارة) 7.أمــا اليــوم ،فــءن النســبة المئويــة المقابلــة
ي على األقل أكثر من .%16
ومــن الوا ـ أي ا ـا أنــه فــي الوقــت ال ـ ي كــان الملــو واألرســتقراطيون ــم الحكــام ،فــءنهم
ـرا علــى القــوة الحقيقيــة.
ا
غالبـا مــا كــانوا يمتلكــون القليــل مــن النقــود ألن النقــود لــم تكــن مؤشـ ا
وحقيقــة أن األنشــطة المصــرفية يمكــن تطوير ــا فــي كثيــر مــن األحيــان مــن قبــل مجموعــات
امشــية ال تنتمــي ا
حقــا للطبقــات العليــا ،تظهــر أنــه حتــى بدايــة الثــورة الصــناعية ،كانــت
النقــود ال تــزال أداة ثانويــة فــي التنظــيم المجتمعــي ،و ــو أمــر يمكــن تركــه ألولئ ـ ال ـ ين لــم
يشكسلوا جز اءا ال يتجزأ من ل التنظيم.
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Evaluation made by Ivan Illich in a paper on Shadow Work, presented to a conference at the
University of Kassel, September 1980.
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ا
(وفقـ ـا للمعـــايير
مرتبطـ ـا ب نشـــطة تجاريـــة محـــدودة
دائمـ ـا
فـــي الما ـــي ،كانـــت النقـــود ا
كثيـرا أو لــم يـتم االعتــرام
الحديثـة) ،وحتـى بدايــة الثـورة الصــناعية ،لـم يــتم االعتـرام بهــا
ا
بها على اإلطالق كوسيلة لتحفيز اإلنتاج.
لــم تكــن إدانــة الكنيســية الكاثوليكي ـة ،فــي شــخت البابــا غرييــوري الثــاني عشــر فــي القــرن
أخالقي ـا بشــكل
الثالــ ،عشــر ،لفكــرة الفائــدة علــى النقــود ألنــه كــان محافظا ـا بشــكل خــات أو
ا
اســتثنائي ،إ أن اإلدانــة جــاءت بســبت أن إقــراض النقــود مقابــل فائــدة ،دون ارتبــاط بــ ي
وظيفـة إنتاجيـة ،كـان ينظــر إليـه علـى أنــه مسـاوي للربـا ،والـ ي كــان ببسـاطة وسـيلة لجعــل
دائم ـا ألســيئةأل .اليــوم،
الفقــراء أكثــر فقـ ا
ـرا .لقــد كانــت الــديون قبــل الثــورة الصــناعية تعتبــر ا
باتت الديون ،في معظم الحاالت ،عصت االستثمار.
نــا مــرة أخــرذ يجــت أن نــدر أ ميــة دم ســمي ،والــوزن االجتمــاعي لقناعاتــه األخالقيــة.
تمامــا المواقــم ألاألخالقيــةأل للقــرون الما ــية .فهــو
فــي كتابــه عــن ثووروة األمووي ،عكــس ا
يقــول بو ــوح أن الشــخت المحــت ه ،الــ ي يتجنــت الخطيئــة ويســعى إلــى تنميــة أكثــر
المواقــــم األخالقيــــة واالجتماعيــــة قبـــ ا
ـوال ،ــــو الشــــخت القــــادر علــــى االدخــــار .إن
المــدخرات ،التــي كــان مــن المحتمــل أن تكــون خطيئــة قبــل الثــورة الصــناعية ،أصــبحت ،مــع
مقياسـ ـا للقيمـــة األخالقيـــة خاصـــة فـــي تلــ البلـــدان التـــي شـــهدت
بدايـــة العصـــر الجديـــد،
ا
الموجات األولى من عملية التصنيع.
إن االدخــار ،واالدخــار الجــاد والفا ــل ،ــو إ ن الف ــيلة الرأســمالية الرئيســية :مــن خــالل
نقـــودر المتراكمـــة ،يســـتطيع الرأســـمالي شـــراء المكـــائن أو اآلالت التـــي تحتاجهـــا الثـــورة
الصــناعية الجديـــدة إ ا كـــان لهـــا أن تتطـــور فــي بيئـــة معينـــة خـــارج المزرعـــة أو الكـــو
[التصنيع البدائي داخل المنازل].
نــا ارتبــاط بــين ازديــاد التخصــت وازديــاد التجــارةو ويتطلــت ازديــاد التجــارة بــدورر
المزيــد مــن النقــود .إن تــوفر النقــود بشــكل أكبــر يجعــل مــن الممكــن ادخــار المزيــد منهــا
وبالتــالي تكــوين رأســمال لالســتثمار فــي أنشــطة اإلنتــاج الجديــدة .ـ ر ،إ ن ،ــي الطريقــة
قائم ـا علــى التنقيــد
التــي تعمــل بهــا اآلليــة ،مــن خــالل عمليــة جعلــت العــالم الصــناعي اليــوم ا
 monetarisedعلى نطاق واسع.
كمــا رأينــا ،فــءن تطــور المواقــم األخالقيــة والثقافيــة الجديــدة يتــزامن مــع ظهــور عمليــات
وتقنيـات إنتــاج جديــدة .لــيس نـا شـ فــي أن دم ســمي ،نجـ فــي جعــل االدخــار ف ــيلة.
عامــا ،مــع جــون ماينــارد كينــز ،فــءن عــدم االدخــار dis-saving
وبعــد مائــة وخمســين ا
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(إنشــاء الــديون) ،فــي زمــن ســمي( ،عنــدما كــان الو ــع انكماشــيا ا وا ـ احا) ،أصــب يعتبــر
ف يلة وليس ر يلة.
فقـط خـالل النصـم الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر ،بـدأت البنـو  ،التـي كانـت تعمـل بشــكل
رئيســي فــي التجــارة حتــى عــام  ،1800فــي المســا مة فــي وظــائم االدخــار واالســتثمار
للثــورة الصــناعية .فــي أيــام دم ســمي ،،لــم تصــل األمــوال المســتخدمة فــي االســتثمار إلــى
أكثــر مــن  %5مــن إجمــالي المبيعــات فــ ي نشــاط صــناعي معــين .خــالل القــرن التاســع
ا
(كدالــة لزيـــادة التركـــز concentration
تقريبــا
عشــر ،ت ـــاعفت ــ ر النســـبة المئويـــة
ا
وإنتاجيـــة التكنولوجيـــا الجديـــدة) .فقـــد ان ـــم العديـــد مـــن المـــدخرين (الرأســـماليين) مـ ـع
بع ـــهم للمشـــاركة فـــي ملكيـــة مشـــرو صـــناعي جديـــد .و كـ ـ ا نشـــ ت ألالشـــركةأل أو
المشــاركة فــي الملكيــة .نمــت الشــركات وبــدأت فــي توزيــع أســهمها خــارج الــدائرة ال ــيقة
لمنشــئي المشــاريع الجديــدة .ثــم دخلــت البنــو الصــورة كنظــام احترافــي لجمــع المــدخرات
مــن جميــع قطاعــات الســكان وبعــد ا بــدأت تعمــل كوس ـي ط فــي توجيــه تل ـ المــدخرات نحــو
األنشطة اإلنتاجية.
مــن المهــم ال تمييــز بــين األشــكال التــي اتخــ تها عمليــة تحقيــ التنقيــد monetarisation
قبـــل الثـــورة الصـــناعية وبعـــد ا .قبـــل الثـــورة الصـــناعية ،كـــان تنقيـــد االقتصـــاد ظـــا رة
امشـية نســبياا .ومــع لـ  ،فــءن تســريعها وتطور ــا كعنصــر أساســي لســير عمليــة التصــنيع
جي ـا للثــورة الصــناعية .ت ـزامن ل ـ مــع تحــول فــي الســلطة وانتقــال المجتمــع
يعتبــران نمو ا
مــن مــا قبــل الصــناعة إلــى الدولــة الصــناعية .فــي الحالــة األخيــرة ،أصــبحت الســيطرة علــى
النقــود وتوافر ــا أ داة للســلطة ،اجتماعيــة وسياســية علــى حــد ســواء ،فــي حــين أن الســلطة
فــي المجتمــع مـــا قبــل التصـــنيع يمكــن أن تمــارس ،وفـــي الواقــع ،كانـــت تمــارس خـــارج
الســيطرة المباشــرة ،وبشــكل مســتقل ،عــن القليــل مــن األنشــطة االقتصــادية القائمــة مباشــرة
على النقود في الحياة االجتماعية.
لمــ فقــط إلــى الجوانــت االجتماعيــة
بهــ ا المعنــى ،عنــدما نتحــد ،عــن الرأســمالية ،فءننــا ن س
واالقتصـــادية لهـــ ر الظـــا رة األساســـية :تنقيـــد االقتصـــاد كجـــزء أساســـي مـــن الثـــورة
الصــناعية .لــ ل ال يمكــن للثــورة الصـــناعية إال أن تكــون رأســمالية .الســؤال السياســـي
المهــم الوحيــد الــ ي نحتــاج إلــى س
حلــه إ ن ــو :إلــى أي مــدذ تتوافــ الرأســمالية (تنقيــد
األنشــطة االقتصــادية) مــع أو حتــى تتطلــت درجــة معينــة مــن الديمقراطيــة السياســيةن علــى
أي حــال ،حتــى المجتمــع الشــيوعي ،الــ ي يمــر بثــورة صــناعية ،ــو بال ــرورة ،بهــ ا
المعنى ،رأسمالياا إلى حد ما.
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يشير ـ ا التحليـل لعمليـة التنقيـد التـي نشـ ت مـع الثـورة الصـناعية أي اـا إلـى وجـود تـوازن
فــي مكــان مــا بــين تلـ األنشــطة التــي يــتم تطوير ــا وإدارتهــا بشــكل أكثــر كفــاءة مــن خــالل
نظام منقسد وتل الموجودة خارجها.
مــن الوا ـ أن عمليــة تحســين ونشــر التنقيــد ال يــزال أمامهــا طري ـ طويــل لتقطعهــا علــى
المســتوذ الكــوكب ي .ومــع لــ  ،يمكننــا اليــوم طــرح بعــض األســئلة الجديــدة :أي نــو مــن
األنشــطة اإلنتاجيــة (بــالمعنى العــام) يمكــن تحفيز ــا بشــكل أف ــل مــن خــالل نظــام م س
نقــد
نقـدة وغيـر الم س
نقـدن أي مــزيج مـن المسـا مات الم س
وأيهـا مـن خـالل نظــام غيـر م س
نقـدة ســيكون
أكثــر مالءمــة لكــل نــو مــن أنــوا النشــا ط اإلنتــاجي الرئيســيةن إلــى أي مــدذ ينبيــي،
وتستطيع ،أن تمتد األنظمة المنقسدة (وغير المنقسدة)ن

 3.2يو وبيي اصيقيد
2.3 The Utopia of Certainty

والفع ـال ــد النــدرة ال ـ ي بدأتــه الثــورة الصــناعية
يمكــن إرجــا الكفــاح المتجــدد باســتمرار
س
إلــى البحــ ،عــن الجنــة المفقــودة ،الخاليــة مــن أي قل ـ بش ـ ن الحاجــة إلــى الكفــاح مــن أجــل
ـرم فكــرة التقــدم علــى أنهــا المدينــة الفا ــلة  ،utopiaحيــ ،يــتم
البقــاء .كقاعــدة عامــة ،تعـ س
اسـتبدال عـدم اليقـ ين الطبيعـي فــي الحيـاة الواقعيـة بحلـم تحقيـ شــكل مـن أشـكال األبديـة مــن
خالل حقيقة كونية قائمة على يقين نهائي.
قبــل عصــر النه ــة األوروبيــة ،كــان ـ ا النــو مــن التقــدم مرتبطا ـا بشــكل أساســي برؤيــة
أدوارا وســيطة مختلفــة بــين اليقــين المطلــ (مشــكلة المــوت)
دينيــة لعبــت فيهــا الكنــائس
ا
وعدم اليقين (واقع الحياة).
مـــع انتشـــار الديكارتيـــة  ،Cartesianismأي تطـــور المعرفـــة العلميـــة المثبتـــة باألدلـــة
التجريبيـــة ،ومـــع زيـــادة تطـــور الو ـــعية  positivismواالســـتفادة مـــن شـــوا د التقـــدم
نوعــا
الكبيــر فــي االكتشــافات العلميــة فــي القــرون الما ــية ،عاشــت الح ــارة اليربيــة
ا
ا
ألعلمي ـاأل ،وبالتــدريج،
معين ـا مــن الحلــم .لقــد اعتقــدت أنــه مــن خــالل الســيطرة علــى الواقــع
ا
فءن المرء سيقترت يو اما ما من الحقيقة الكونية.
قــال باســكال [ ]Blaise Pascal, 1662-1623ات مــرة :العلــم مثــل كــرة فــي عــالم مــن
الجهل .كلما وسسعنا المعرفة كلما زاد الجهل ال ي يواجهه سط الكرة المتوسع.
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في الواقع ،نقـيس تقـدم العلـم مـن خـالل عـدد متزايـد مـن األسـئلة التـي نسـعى لججابـة عليهـا.
إن العلــم يتعلـ بقــدرة اإلنســان علــى صــياغة األســئلة أكثــر مــن قدرتــه علــى تقــديم ــمانات
حول صحة اإلجابات المطروحة.
دائمــا المالحظــات والتحلــيالت العلميــة المزعومــة إلــى النقطــة
باإل ــافة إلــى لــ  ،تصــل ا
نظــرا لعــدم مواءمتهــا فــي ظــل الظــروم المتييــرة.
التــي تبــدأ فيهــا محــدداتها بــالظهور،
ا
عنــدما اعتقــد الفالســفة ،و ــم بــاء الفيزيــاء بعــد كــل شــيء ،أن األرض مســطحة ،كانــت ـ ر
تمامــا للبشــرية التــي تتحــر علــى األقــدام ،بســرعة بطيئــة وعلــى جــزء
النظريــة صــالحة ا
محـــدود مــــن األرض .حقيقـــة أن األرض كرويــــة لـــم تكــــن ات فائـــدة خاصــــة خــــالل
اإلمبراطوريــة الرومانيــة .مــن الوا ــ أن معرفــة أن األرض شــبه كرويــة وأنهــا تــدور
بطريقــة معينــة ــرورية لتنظــيم الحركــة الجويــة .وبــنفس الطريقــة ،ألخــ األمــر خطــوة
أخـرذ إلـى األمــام ،فـءن معرفــة أن الف ـاء الخــارجي منحنـي لــيس لـه أ ميــة فوريـة للحركــة
الجويــة المحليــة فــي كوكــت األرض ،ولكنــه ــروري للســفر عبــر الف ــاء .مــن وجهــة
نظــر تطبيقــه ،ال يجــت أن تكــون المعرفــة حقيقــة كونيــة حتــى تكــون صــالحة .إن أ ميــة
المعرفة وتطبيقها في مكان وظروم زمنية معينة ،و ما يجعلها صالحة و ات قيمة.
علــى المســتوذ السياســي ،قــدامت الثــورة الصــناعية افترا اــا مفــادر أن كــل أمــة يجــت أن
يكــون لهــا دولتهــا المســتقلة .مــن الســاب ألوانــه الحكــم علــى صــحة ـ ا االفتــراض ،ولكــن
بشكل عـام كانـت ـ ر خطـوة تاريخيـة مفيـدة .مـن ناحيـة أخـرذ ،ربمـا يكـون تعريـم األمـة
في العصر الحدي ،أقل و و احا مما كان عليه عندما كانت األمم مجرد قبائل.
فـــي العـــالم الحـــدي ،،أصـــبحت فكـــرة مـــا يشـ ـ سكل األمـــة غام ـــة بشـــكل متزايـــد .تكمـــن
الصـــعوبة فـــي أن النزعـــة القوميـــة تنمـــو بشـــكل خـــات لـــدذ أولئـ ـ الـ ـ ين ال يشـــعرون
باالنــدماج مـــع النـــاس الــ ين يعيشـــون معهـــم والــ ين فـــي محـــاولتهم للتعـــويض عـــن ــ ا
الو ـع ،يتمــادون فـي مــوقفهم .ويبـدو أن نــا نب اـا ثابتاـا ،و ـو الســعي نحـو اليقــين الـ ي
يحـول دون قبــول أي عــدم يقــين ،ربمــا يكــون ســببه اســتمرار المخــاوم الموروثــة .بعــد كــل
شــيء ،فــي ســياق الثــورة الصــناعية ،ق ـدامت المظــا ر السياســية واأليديولوجيــة لمبــدأ اليقــين
ـررا إلطــالق بعــض أكثـر االتجا ــات مجيــة فــي
ا
(غالبـا تحــت ســتار القوميــة والشـيوعية) مبـ ا
تــاري البشــرية .لقــد أصــبحت إنجــازات اإلنتــاج ال ــخم للثــورة الصــناعية ،عنــدما و ــعت
مروعــة .أن يكــون ـ ا ممكن ـا ا فــءن مــردر أصـ اـال ــو
فــي خدمــة النب ــات البربريــة ،ليــات س
عـادة البحــ ،عــن اليقــين والحقيقــة الكونيــة ،والتـي يمكــن اســتخدامها بســهولة كـ دوات لتمييــز
من م ألخارج الحدود اإليديولوجيةأل ،غير المشاركين في ألالحقيقةأل.
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الحمـــاس والمثاليـــة لتحقيــ أ ـــدام جديـــدة ـــروريان لتنميـــة اإلنســـان بشـــرط أن يكـــون
دائمــا وأن يــتم الســماح بتيييــر الظــروم التــي ستســم بـــما ــو
المطلــوت ــو ألاألف ــلأل ا
ألأف ـــلأل أو ألاألف ـــلأل فـــي مرحلـــة الحقـــة .إن البحـــ ،عـــن ألأف ـــل مـــا يمكـــنأل الـ ـ ي
تلقائي ـا أي تيييــر أو بــديل لــيس أكثــر مــن محاولــة يائســة مــن اإلنســان للق ــاء علــى
يســتبعد
ا
القلـ البشـري مـن خـالل تطبيـ مبـدأ اليقـين بمـا يتجـاوز حـدود قابليتـه للتطبيـ فـي الزمــان
والمكــان .إن البحــ ،عــن اليقــين ،و ــو جــزء كبيــر مــن حشــد اليوتوبيــا للثــورة الصــناعية،
ــو أي اــا مصــدر للعدميــة  . nihilismاليقــين والعدميــة شــقيقان :كال مــا يفشــل فــي قبــول
الواقــع ،وإمكانيــة التيييــر ،والتنــاقض ،أو تعــديل حتــى األفكــار العلميــة األكثــر تقــد اما ،بمــا
فــي ل ـ أفكــار ينشــتاين .عنــدما تيــرت الشــمس فــوق األ يــديولوجيات اليربيــة المولــد التــي
عملت علـى مـدذ قـرنين مـن الزمـان علـى تكييـم العـالم ،فـءن يوتوبيـا اليقـين الـدنيوي تـوفسر
منصة يمكن من خاللها إطالق محاولة أخيرة لعلمنة الدين والميتافيزيقيا.
يــوفر عــدم اليقــين المــادة الخــام للبحــ ،،وإلثــارة الســؤال ،وللتطــوير ،ولجبــدا  ،وللعمــل.
عنـــدما يصـــل عـــدم اليقـــين إلـــى مســـتويات ال تطـــاق ،فبـــالطبع يجـــت تقليلـــه .لكـــن أكثـــر
مســتويات عــدم اليقــين التــي ال تطــاق فــي الحيــاة ــي مســتوذ اليقــين التــام النهــائي ،ألن ـ ر
ي نقطة الموت و نا يعتمد االختيار على ما يعتقدر كل فرد منا ك فراد.
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ـروا واعتبــروا حقيقــة
دائم ـا مــا أقـ س
األشــخات مــن وي الحــس الســليم ،وحتــى االقتصــاديون ،ا
ـرا مــن األنشــطة اإلنتاجيــة فــي الحيــاة وفــي المجتمــع يــتم تنفي ـ ر داخــل ســياق
أن جــز اءا كبيـ ا
غيــر م س
نقــد  .لقــد خصــت معظــم االقتصــاديين الكالســيكيين العظمــاء مــن دم ســمي ،إلــى
ـرا مـــن كتابـــاتهم لمفهـــوم العمـــل المنـــتج
جـــون ســـتيوارت ميـــل [ ]1873-1806جـــز اءا كبيــ ا
ا
شامال بشكل عام لؤنشطة غير التنقيدية.
ولمفهوم القيمة
فــي الواقــع ،ومــع لــ  ،فــءن مفهــوم القيمــة اتــه الــ ي أســس عليــه دم ســمي ،أول توليفــة
شـــاملة للنظريـــة االقتصـــادية ،أدذ فـــي الممارســـة العمليـــة إلـــى اســـتبعاد المســـا مة غيـــر
التنقيدية في تكوين الثروة في المجتمعات الصناعية.
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ـرا ألولويـــات وأداء الثـــورة الصـــناعية ،وبـــالنظر أي اـــا إلـــى نـــو األفكـــار العلميـــة
نظــ ا
والفلسـفية الســائدة حتــى بدايـة القــرن الما ــي [التاسـع عشــر] ،كــان ـ ا الموقــم فــي النهايــة
ومبررا من الناحية النظرية.
مشروعاا
ا
أو ا
ال ،كانــت نــا مشــكلة إدارة مــا كــان يمثــل أولويــة وا ــحة :كــان مــن الوا ـ أن ثــروة
األمـــم يمكـــن أن تتطـــور بطريقـــة غيـــر مســـبوقة ،بف ـــل تقـــدم التصـــنيع .كانـــت اآلليـــة
االجتماعيــة الرئيســية لتعزيــز ـ ر العمليــة ،والتــي تعنــي تخصــيت المــوارد وزيــادة التجــارة
واالســــتثمار ،ــــي تطــــوير تنقيــــد  monetarisationاالقتصــــاد .لقــــد كانــــت النقــــود
بو ــوح ،وال تــزال فــي كثيــر مــن األحيــان ،األداة فــي الهندســة االجتماعيــة التــي يمكــن أن
تحل المشاكل اللوجستية المعقدة التي تصاحت تطور التصنيع.
ثاني ـا ،علــى مســتوذ نظــري أكثــر ،اشــت مفهــوم القيمــة ال ـ ي اقترحــه دم ســمي ،مــن نظــام
ا
للقيــاس يعتمــد علــى ســعر الســوق النــاتج عــن التفاعــل بــين العــرض والطلــت .فالســعر،
القيمــة الم س
نقــدة للســلع ،ــو المقيــاس الوا ــ والقابــل للقيــاس الكمــي بســهولة والــ ي بــدا أن
علــم االقتصــاد قــادر علــى قيــاس أدائــه بطريقــة ال لــبس فيهــا .لكــن ــ ا لــيس كــل شــيء.
السـعر المرجعــي للســلعة ،المحــدد مــن خــالل قيمتــه الم س
نقـدة ،ــو نــو مــن القيــاس الـ ي كــان
كميــا
لــه ميــزة كبيــرة علــى المعــايير األخــرذ فــي العلــوم االجتماعيــة .إنــه مرجــع محــدد ا
ودقيقــا علــى مــا يبــدو ،يتجنــت البيانــات والمؤشــرات وتقييمــات األداء ،األكثــر غمو اــا،
كثيــرا
المســتخدمة فــي العلــوم االجتماعيــة األخــرذ .وبه ـ ر الطريقــة اقتــرت علــم االقتصــاد
ا
مــن الحلــم بوجــود أداة فــي متنــاول اليــد يمكــن مــن خاللهــا قيــاس القيمــة (الســعر) ،ممــا
ـرا إلــى علــوم الطبيعـة حيــ ،يــتم تحديـد الظــوا ر بشــكل أكثــر
سـيجعل ـ ا النظــام أقـرت كثيـ ا
و ــو احا وعــادة مــا تتمتــع ب نظمــة قيــاس وا ــحة ــمناا .وبهــ ا المعنــى ،يمكــن اعتبــار
القيمـــة االقتصـــادية الم س
نقـ ـ دة المشـــتقة مـــن الســـعر معادلـــة لقيـــاس ســـرعة ال ـــوء أو وزن
الجسم أو نقطة غليان الماء أو القصور ال اتي الحراري ألحد المعادن.
الخالصــة :إن المزاوجــة بــين المالءمــة والتطبيــ العملــي واإلشــارة إلــى الطريقــة العلميــة
للتحليــل خــالل الثــورة الصــناعية ،ركــزت االنتبــار علــى األنشــطة التنقيديــة كــ داة رئيســية
لتنمية ثروة األمم.
اليــوم ،فــي االقتصــاد الخــدمي الجديــد ،يجــت و ــع الهيمنــة الممنوحــة لؤنشــطة التنقيديــة فــي
منظــور أوســع .يعتبــر إتقــان الظــوا ر التنقيديــة والتشــييل الســلس لعمليــة التنقيــد شــرطاا
أساســياا فــي المواقــم التــي يكــون فيهــا زيــادة كميــة اآلالت والمنتجــات واســتخدامها أولويــة
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قصــوذ .ظــا رة أخــرذ تصــب أساســية :حركــة المنتجــات والخــدمات
الخط الفاصل بين الب ائع النادرة (المسعرة) والسلع المجانية.

وإيابــا عبــر
اابــا
ا

يجـــت علـــى المـــرء أي اـ ـا أن ي خــ فـــي االعتبـــار حقيقـــة أن نقـــد ألالنقـــودأل أثنـــاء الثـــورة
غالب ـا مــا اشــت مــن مواقــم مــا قبــل الثــورة الصــناعية :مــن الفلســفات والثقافــات
الصــناعية
ا
أساس ـا ،حتــى عنــد تقــديمها بمصــطلحات ألتقدميــةأل ،والتــي احتفظــت
ات الطبيعــة المحافظــة
ا
دائمــا بــبعض اإلشــارة المجــردة إلــى الما ــي .نتيجــة لــ ل  ،حــاول العديــد مــن المفكــرين
ا
مجتمعــا ألبــال نقــودأل .كانــت مثــل ــ ر
تصــور
ـاركس،
ـ
م
كــارل
ـات
ـ
الش
حتــى
ـتراكيين،
ـ
االش
ا
الـــرؤذ ،فـــي الوقـــت الـ ـ ي تـ ـدسعي فيـــه مخاطبـــة المســـتقبل ،فـــي الواقـــع نتـــاج الجمـــود
االجتمــاعي والحنــين إلــى الما ــي لفتــرة كانـــت فيهــا التنقيــد  -قبــل الثــورة الصـــناعية -
ي قتصــر علــى جــزء صــيير مــن الحيــاة االقتصــادية ،وعنــدما كــان تــراكم النقــود غيــر منــتج
اجتماعي ـا .ومــع لــ  ،كــان مــاركس ،فــي فتــرة ن ــوجه ،باعتبــارر مــن خــر االقتصــاديين
ا
الكالســـيكيين ،ـــو نفســـه الـ ـ ي و ـــع نهايـــة للنقـــاة حـــول ألالقيمـــة االســـتعماليةأل ‘use-
’( valueبمـــا فـــي لـ ـ األنشـــطة التنقيديـــة وغيـــر التنقيديـــة) .فـــي كتابـــه رأس اصموووي ،
اختصــــر األمــــر إلــــى فكــــرة أن ألاالســــتعمالأل يشــــير ببســــاطة إلــــى وجهــــة الســــلع
 ،destinationوبالتــالي الق ــاء فــي النهايــة علــى بقايــا أي ا تمــام فــي األنشــطة الفعليــة
غير التنقيدية للحياة االقتصادية.
فوو ودوووت تحوووالق لووويد اتد ووويديود اصكاسووويكيود اصيووددق مووود ودوووت آلخووورق إصو و فكووورة
داقمو وي لووود طريوووال اصقيووويس موووع
األ شوووط اتد ووويدي ايووور اص قيديو و ق صكو و ئي شووورحويي ا
لووزو األسووعير "اصويميوو " ”“ghost
اص ظوويي اص قيوودي (للوو سووبي اصمثوووي ق مميرسوو
ا
 pricesإص اصمعيمات اير اص قيدي ).
يمثــل االنتقــال إلــى االقتصــاد الخــدمي الحــدي ،فــي الواقــع تحـ ا
ـوال أساس ـياا فــي مفهــوم القيمــة:
أخيــرا بــدأ االعتــرام ب ميــة اســتعادة القيمــة االقتصــادية الكاملــة لؤنشــطة غيــر النقديــة.
ا
وتعد مفا يم ألرأس المال البشريأل و ألاالستدامةأل أمثلة على ل .
أل نــا ثمــن لكــل ســلعة نــادرة .إ ا لــم يكــن لهـا ســعر فلــن تكــون نــادرة ،وعليــه فهــي متاحــة
ا
مجانــاأل .ينطبــ ــ ا الت كيــد االقتصــادي النمــو جي علــى العديــد مــن األو ــا  :الهــواء
س
ا
تمامــا
مجــاني بشــكل أساســي بينمــا تكلــم قطعــة الخبــز
مبليــا مــن النقــود .لكنــه يحجــت ا
العمليــة التــي يمكــن بموجبهــا أن تصــب ســلعة مــا مجانيــة أو تصــب نــادرة بــالعكس .عنــدما
عنصــرا متزايــداا
تصــب المــوارد ،التــي كانــت مجانيــة أو متــوفرة بتكلفــة منخف ــة لليايــة،
ا
فــي التكلفــة ــمن نظــام اإلنتــاج الصــناعي ،فءننــا نــدر أنــه بعــد كــل شــيء ،أن للنظــام
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ثيرا علــى غيــرر مــن األنظمــة غيــر التنقيديــة ،فمــن خــالل
االقتصـادي التنقيــدي ،وال يــزال ،تـ ا
ا
أحيانــا
الســعي لتقليــل النــدرة مــن خــالل الزيــادات فــي اإلنتاجيــة فــي النظــام التنقيــدي ،يــتم
إنتاج النـدرة فـي القطـا غيـر التنقيـدي (وفـي أف ـل األحـوال أليـتم اسـتيعابهاأل فقـط بعـد بـدء
عمليــة إنتــاج النــدرة) .مــن ناحيــة أخــرذ ،قــد نبــدأ اليــوم فــي اعتبــار أن بعــض التطــورات
التكنولوجيــة (مثــل اســتخدام الكمبيــوتر) وكــ ل بعــض التعــديالت فــي الســلو االجتمــاعي
يمكن أن تؤدي إلى تحويل المنتجات والخدمات النادرة إلى سلع مجانية.
فعــال لزيــادة الثــروة اإلجماليــة للــدول -
و كــ ا تصــب حــدود الثــورة الصــناعية  -كنظــام س
وا ــحة عنــدما تعــوض الزيــادة فــي النــدرة فــي العــالم غيــر التنقيــدي أو تفــرط فــي تعــويض
الــنقت فــي النــدرة فــي االقتصــاد .ــ ا يعنــي أي اــا أن ــ ين النظــامين مترابطــان .مــن
نظام ـا للمحاســبة ومراقبــة النــدرة المتزايــدة فــي القطــا غيــر التنقيــدي يجــت أن
الوا ـ أن
ا
حالي ـا( ،قــد يكــون اســتخدام
يــتم دمجــه فــي أنظمتنــا المحاســبية الشــاملة ،أكثــر ممــا ــو عليــه
ا
انظمة رائت التلو ،الحالية إحدذ الطرق لتحقي ل ).
أساس ـا و ــمن رؤيــة أوســع لــدمج أ ــدام االقتصــاد وطموحــات
يجــت أن يكــون ـ ا أي ا ـا
ا
الحركة البيئية في سعيها لتعزيز ثروة األمم.
ــمن ـ ا اإلطــار ،تعتمــد فكــرة التنميــة المســتدامة اتهــا علــى االســتخدام األف ــل والحفــاظ
علــى المــوارد ،البشــرية والماديــة ،مــع األخــ فــي االعتبــار مفــا يم االســتخدام فــي الوقــت
المناست [في الوقت ال ي تقوم فيه الحاجة لالستخدام] وق ية عدم اليقين.

 .4اد

يد "اصخدميت"

 1.4مو اصخدميت ف إ يج اصثروة
4. The “Service” Economy
4.1 The Growth of Services in the Production of Wealth

نظـرا ألن مجتمعنــا يصــب أكثــر تعقيـداا ،فــءن اللــوائ التنظيميــة التــي تحكــم التفاعــل البشــري
ا
بما في ل استخدام المنتج تصب أكثر تعقيداا.
فــي مجتمــع مـــا قبــل الصــناعة فـــءن سقلــة قليلـــة مــن النــاس كـــانوا يســتطيعون القـــراءة أو
يحتــاجون إليهــا .إال أن معظــم النــاس فــي مجتمــع الخــدمات بحاجــة إلــى أن يكونــوا ألعلــى
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مــرت،
درايــة بالحاســوتأل .كــان التعلــيم الواســع النطــاق مــن بــين الوظــائم الخدميــة التــي س
قطاعــا
طــوال الثــورة الصــناعية ،بفتــرة مــن التوســع الســريع ،بحيــ ،أصــب اليــوم يشــكل
ا
كبيرا مع إمكانات كبيرة للتحسين.
ا
وبقــدر اتســا الخــدمات التعليميــة فــي االقتصــاد الحــدي ،،اتســع قطــاعي الصــحة والــدفا
الوطني وفي بعض الحاالت كان االتسا أكبر منها.
مــن أجــل فهــم وتقيــيم االقتصــاد الخــدمي الحــدي ،بشــكل صــحي  ،مــن ال ــروري أن ي خــ
المــرء فــي االعتبــار أن نمــو الخــدمات ــو نتيجــة للتطــور المحــدد والمتــوالي لعمليــة اإلنتــاج
نفســها .فقــد أدذ تطــوير التكنولوجيــا ،الـ ي غيا ـر عمليــات اإلنتــاج مــن أجــل تعزيــز الكفــاءة،
إلى تطوير كبير للوظائم الخدماتية في جميع مراحل عملية التحول.
جميــع الخــدمات التــي كرنا ــا ــرورية فــي تخطــيط ومرافقــة ودعــم اإلنتــاج حتــى نقطــة
البيــع وك ـ ل المنتجــات خــالل فتــرة اســتخدامها .ومــع ل ـ  ،فقــد س ـلاطت الثــورة الصــناعية
فــي مرحلــة ن ــوجها ال ــوء علــى خدمــة مهمــة أخــرذ ت ــام إلــى القائمــة :إدارة النفايــات
.management of waste
ثانويــا ألي نــو مــن أنــوا النشــاط البشــري واإلنتــاج :عــن
نتاجــا
ا
لطالمــا كانــت النفايــات ا
طري ـ تقشــير المــوز ننــتج النفايــاتو وينطب ـ الشــيء نفســه عنــدما نصــنع ســهما ا مــن قطعــة
خشــت .عنــدما أطلقــت الثــورة الصــناعية اتجا اــا واســ اعا نحــو تركــز اإلنتــاج وتخصصــه،
بــدأت النفايــات تتركــز وتتــرا كم كنتيجــة حتميــة .ــ ر ليســت بال ــرورة ظــا رة ســلبية.
غالبـا مــا كانــت النفايــات تحـ سـول إلــى منتجــات ثانويــة قابلــة
فخــالل تــاري الثــورة الصــناعية،
ا
لالســـتخدام وحتـــى منتجـــات جديـــدة رئيســـية ،علـــى ســـبيل المثـــال ،األســـمدة النيتروجينيـــة
كمنتجــات ثانويــة تنشــ مــن صــناعة المتفجــرات أو الفوســفور كعنصــر لصــنع المنظفــات
واألســمدة مــن النفايــات التــي تنتجهــا صــناعة الحديــد والصــلت .فــي أكثــر مراحلهــا تقــد اما،
عنــدما امتــد مبــدأ التخصــت فــي المنتجــات بمــا يتجــاوز المعــايير العاديــة ،خلقــت الثــورة
الصــناعية عــدداا متزايـداا مــن المشــاكل بســبت النفايــات التــي ال يمكــن تحويلهــا اقتصــادياا إلــى
منتجات مفيدة.
ولــ ل فــءن التركــ ز والتخصــت وزيــادة مســتويات التــ ثيرات الثانويــة الخطــرة ــي نتيجــة
ســـلبية الســـتخدام التكنولوجيـــا األكثـــر تطـــوراا وتعقيـــداا القائمـــة علـــى العلـــم فـــي مختلـــم
القطاعــات .بــالتوازي مــع الزيــادة فــي النفايــات الصــناعية ،فــءن التوســع فــي االســتهال
الوا ـ إلــى عـدد متزايــد باســتمرار مـن النــاس يعنــي أي اـا زيــادة ائلــة فـي كميــة النفايــات
التي ينتجها ماليين المستهلكين من الناحيتين الكمية والنوعية.
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كـ سل م لنـتَج ينتهـي كنفايــة علـى المــدذ الطويـلظ تصــب معظـم المــواد ،بمـا فــي لـ أجســادنا،
نفايــات فــي نهايــة دورة اإل نتــاج واالســتخدام ،ويمكــن تحويــل بعــض ـ ر النفايــات إلــى مــواد
خــام جديــدة .فــي بعــض الحــاالت ،تحــد ،عمليــة التحــول ــ ر بشــكل طبيعــي (كمــا ــو
الحــال مــع النفايــات الع ــوية) ،وفــي حــاالت أخــرذ ،يحــد ،التحــول فقــط بعــد مــرور فتــرة
زمنيــة تت ــمن تــدخل اإلنســان فــي إعــادة التــدوير .تكــون إعــادة تــدوير النفايــات فــي معظــم
الحــاالت محــدودة ،إمــا عــن طريــ ألاالنتروبيــا االقتصــاديةأل ”“economic entropy
(عنــدما تكــون تكلفــة إعــادة التــدوير الكاملــة با ظــة) أو عــن طريــ االنتروبيــا الفيزيائيــة
ا
مستحيال ألسبات مادية).
(المطلقة) (عندما يكون إعادة التدوير الكامل
وبالتــالي ،فــءن منــ ع النفايــات وإعــادة التــدوير ــو أحــد اال تمامــات االقتصــادية الرئيســية
لالقتصاد الخدمي.
يو ــ الشــكل  1أنــه ،فــي حالــة نمو جيــة للثــورة الصــناعية ،تــم اعتبــار عمليــة اإلنتــاج
متاحـا للبيـع فـي السـوق .فـي االقتصــاد
مكتملـة فـي اللحظـة التـي يكـون فيهـا المنــتج أو اآللـة
ا
الخــدمي ،يبــدو أن الق ــية الحقيقيــة مــن حيــ ،القيمــة االقتصــادية ــي تعظــيم االســتخدام
المشــتر للمنتجــات والخــدمات خــالل حياتهــا ،و ــي عمليــة ت خ ـ فــي االعتبــار سلســلة مــن
التكاليم قبل وأثناء وبعد اإلنتاج.
الشكل  .1الخدمات والصيانة في قطا اإلنتاج
►
المواد الخام

الخدمات/الصيانة

التحول 1

►

الخدمات/الصيانة

التحول 2

►

الخدمات/الصيانة

التحول n

►

الخدمات/الصيانة

المنتج النهائي

►

الخدمات/الصيانة

مــن ناحيــة ،يــرتبط المفهــوم التقليــدي للقيمــة االقتصــادية بوجــود المنــتج وإمكانيــة تســويقه.
مــن ناحيــة أخــرذ ،تــم تمديــد فكــرة القيمــة االقتصــادية فــي االقتصــاد الخــدمي الجديــد لتشــمل
فتــرة االســتخدام والتكــاليم المتكبــدة ،بمــا فــي ل ـ تكــاليم معالجــة النفايــات .يــرتبط مفهــوم

غيارين
أوريو
ي

الخدم
نموذج جديد لالقتصاد
ي

صفحة  18من 42

السياس
أوراق يف االقتصاد
ي
القيمــة فــي االقتصــاد الخــدمي فــي جــو رر بقيمــة أي منــتج (أو خدمــة) مــن حيــ ،أدائــه أو
مــن حيــ ،نتيجتــه بمــرور الوقــت .إن قيمــة االســتخدام ــ ر خــالل فتــرة االســتخدام ــي
الفعــ ال (القيمــة) للســيارة كوســيلة مــن وســائل النقــل
الق ــية الرئيســية :يجــت حســات األداء س
مــن حيــ ،الفتــرة (وتكــرار) االســتخدام ،والمنفعــة الفعسالــة (القيمــة) للــدواء يجــت أن يحســت
مــن حيــ ،مســتوذ الصــحة المحقـ  .بينمــا فــي االقتصــاد الصــناعي ،كــان الســؤال الرئيســي
ــو :ألمــا ــي القيمــةأل التنقيديــة ألللمن ـتَجنأل يطــرح االقتصــاد الخــدمي ســؤاالا خــر :ألمــا ــي
القيمة ألاالنتفاعيةأل للمنتجن ما ي الوظيفة التي تخدمها ،إلى أي مدذ وإلى متىنأل
يجـت التفكيــر فــي تطــوير االقتصــاد الخــدمي فــي المســتقبل علــى أنــه عمليــة شــاملة لالقتصــاد
ب كملـــه بعـــد الثـــورة الصـــناعية ،ولـــيس مجـــرد نتيجـــة لنمـــو القطـــا الثالـــtertiary ،
 sectorالتقليدي.
فـي الواقــع ،يـتم دمــج وظـائم الخــدمات فـي جميــع األنشـطة اإلنتاجيــة فـي القطــا الصــناعي
وكـ ـ ل الزراعـــي .مـــن ال ـــروري مالحظـــة أن التكنولوجيـــا الحديثـــة أدت فـــي معظـــم
غالبــا مــا
الحــاالت إلــى خفــض تكــاليم التصــنيع وزيــادة تكــاليم الخــدمات بشــكل كبيــر.
ا
يختفــي وبســرعة التمييــز بــين الوظــائم التــي يــتم إجراؤ ــا فــي مكتــت محوســت حــدي،
ومركــز تحكــم فـــي مصــنع إنتـــاج .دفعـــت ــ ر الحقيقـــة بعـــض المــؤلفين ،عنـــد وصـــفهم
لخصـــائت االقتصـــاد المعاصـــر ،إلـــى الحـــدي ،عـــن اقتصـــاد ألصـــناعي فــائ أل أو ألثـــورة
صــناعية ثالثــةأل بــدالا مــن ألاقتصــاد خــدمي أل .يستشــهد ــؤالء المؤلفــون بالقطاعــات التــي
تكــون فيهــا التكنولوجيــا أكثــر تقــد اما ثــم يشــيرون إلــى أن مــا يحــد ،فــي الواقــع ــو عمليــة
تصـــنيع لقطاعـــات الخـــدمات التقليديـــة 8.مـــن الوا ـــ أن ـــ ر ظـــا رة مهمـــة ولكنهـــا
تتيا ى عن الزيادة الم لة في وظائم الخدمات داخل القطاعات اإلنتاجية التقليدية.
إن تطــور االتصــاالت ،والخــدمات المصــرفية والماليــة ،والتــ مين ،والصــيانة والهندســة ،ال
يمكــن حســابه مــن حيــ ،كونهــا مجــرد أنــوا جديــدة مــن ألاإلنتــاجأل ،وامتــدادات لمــا حــد،
بالفعــل فــي صــناعة المنســوجات ،والحديــد والصــلت والصــناعة الكيميائيــة .بيــع منــتَج (أي
لــة) مــرة واحــدة (أي فــي وقــت معــين) ــو عمــل مختلــم عــن الوفــاء بعقــد صــيانة علــى
ملتزمــا تعاقــدياا تجــار المســتهل الســتخدام
مــدذ فتــرة زمنيــة ممتــدة ،حيــ ،يظــل البــائع
ا
ألالمنـتجأل .المسـ لة ات الصــلة نــا ـي فــي الحقيقــة مسـ لة فهــم ،فهـم مــا ينطــوي عليــه بيــع
المنتجــات فــي اقتصــاد خــدمي فــي الواقــع .فــنحن ننتقــل مــن عقليــة ألالثــورة الصــناعيةأل إلــى
عقليـــة االقتصـــاد الخـــدمي  ،عنـــدما ن ـــيم إلـــى تكلفـــة إنتـــاج المنتجـــات تكلفـــة الصـــيانة
Irving Leveson, “The Service Economy in Economic Development” paper presented to the
Graduate Institute of European Studies, University of Geneva April 16, 1985.
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(اليســيل وربمــا اإلصــالح) خــالل حيــاة ـ ر المنتجــات ،باإل ــافة إلــى تكلفــة الــتخلت منهــا
واستبدالها عندما نقيسم قيمتها من حي ،استخدامها الفعلي.

 2.4اص كيم األفق صيميع األ شط اإل ييي
صل شيط اتد يدي وحدود دي ود إ وﮔ

ئيي اص ظري أو اصقطيليت اصثاث

4.2 The Horizontal Integration of all Productive Activities: The End of the
Theory or the Three Sectors of Economic Activity and the Limits to
Engel’s Law

ال تــزال النظريــة االقتصــادية التقليديــة تميــز بــين ثالثــة قطاعــات :األولــي أو الزراعــي،
والثــانوي أو الصــناعي ،والثالــ ،الــ ي يشــمل جميــع الخــدمات ،والتــي يــتم تقســيمها فــي
بعــض األحيــان بشــكل أكبــر إلنتــاج قطــا رابــع 9.نظريــة كه ـ ر تركــز بشــكل أساســي علــى
عمليــة التصــنيع حيــ ،تكــون المجتمعــات الزراعيــة فــي اليالــت ــي تلــ التــي لــم تصــب
صــناعية بعــد ،وحيــ ،ال يكــون القطــا الثالــ ،فــي كثيــر مــن األحيــان أكثــر مــن ألســلة
المهمــالتأل المســـتخدمة لتصـــنيم كـــل تلــ األنشــطة االقتصـــادية التـــي ال يمكـــن ببســـاطة
تسميتها صناعية.
فــي الواقــع ،بالنســبة لجميــع أنــوا المجتمــع الثالثــة  -الزراعــي والصــناعي والخــدمي  -فــءن
الق ـية ات الصــلة ــي اختيـار األولويــة فــي تحفيـز إنتــاج الثــروة والرفا يـة .فـي المجتمــع
الصــناعي ،ال تختفــي الزراعــة .بــل علــى العكــس تمامــا .يصــب اإلنتــاج الزراعــي أكثــر
تمام ـا عــن الزراعــة،
فاعليــة بف ــل التصــنيع .ال تتطــور الصــناعة كنشــاط إنتــاجي منفصــل ا
ولكنهـــا تـــؤثر علـــى الطريقـــة التقليديـــة إلنتـــاج وتوزيـــع المنتجـــات الزراعيـــة .وبـــنفس
تمامـــا عـــن الهيكـــل اإلنتـــاجي
الطريقـــة ،فـــءن االقتصـــاد الخـــدمي لـــيس ا
نتاجـ ـا منفصـــالا ا
الصــناعي ،ولكنــه يتخلــل ل ـ الهيكــل ،ممــا يجعلــه يعتمــد بشــكل أساســي علــى أداء وظــائم
الخــدمات داخــل (وكــ ل خــارج) عمليــة اإلنتــاج .وبالتــالي ،فــءن الظــا رة الحقيقيــة ليســت
تراجــع ونمــو ثــال ،عمليــات أو قطاعــات منفصــلة رأســياا ،بــل تيليلهــا األفقــي التــدريجي.
بعبــارة أخــرذ ،ال يتوافــ االقتصــاد الخــدمي الجديــد مــع اقتصــاد القطــا الثالــ ،بــالمعنى
التقليــدي ،ولكنــه يتميــز بحقيقــة أن وظــائم الخــدمات ــي الســائدة اليــوم فــي جميــع أنــوا
النشاط االقتصادي.
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مووع كوو حووو أسيسوو موود أوصويوو مووط إل وويج اصثووروة واصرفيييوو إصوو مووط خوورق ي ووي
ووور اتح يييوويت أو اصطلووي .إد عريووج مووي يشووك حييوو أسيسووي بحييوو
عوودي فوو
إص غييرات.
فــي المجتمــع الزراعــي ،كــان مــن الوا ـ أن نظــام اإلنتــاج الزراعــي (مــا قبــل الصــناعي)
يعـــالج مشـــكلة تلبيـــة االحتياجـــات األساســـية .بعـــد بدايـــة التصـــنيع ،وتماشـــيا ا مـــع تـــاري
النظريـة االقتصـادية ،التـي تزامنـت حتـى لـ الحـين بشـكل أساسـي مـع تطور ـا ،تـم تحديـد
االحتياجــات األوليــة مــن حيــ ،ا الحتياجــات األساســية التــي يمكــن أن يلبيهــا نظــام التصــنيع
(دمــج اإلنتــاج الزراعــي الرئيســي) .يــنت قــانون إنـــﮔل  Engel’s law10علــى أن الخــدمات
ثانويــة فــي معظــم الحــاالت ألنهــا تلبــي االحتياجــات غيــر األساســية فقــط .فــي ـ ا الــنهج،
مــن المفتــرض أن تكــون الثــورة الصــناعية وســيلة فعالــة لتزويــد النــاس بالطعــام والمــ وذ
والصــــحة .بمجــــرد تلبيــــة ـــ ر االحتياجــــات األساســــية ،يمكــــن البــــدء فــــي اســــتهال
ألالخدماتأل.
ولكــن فــي الواقــع ،كــان الــدافع الحقيقــي لالقتصــاد الخــدمي ــو بالتحديــد حقيقــة أن الخــدمات
أصــبحت ال غنــى عنهــا فــي إتاحــة المنتجــات والخــدمات األساســية التــي تلبــي االحتياجــات
األساســية .لــم تعــد الخــدمات تش ـكسل مجــرد قطــا ثــانوي ،لكنهــا تتجــه إلــى صــدارة النشــاط
االقتصــادي ،حيــ ،أصــبحت أدوات إنتــاج ال غنــى عنهــا فــي تلبيــة االحتياجــات األساســية
والوسائل األساسية التي يمكن من خاللها زيادة ثروة األمم.
صــناعة التـ مين ــي مثــال نمــو جي .حتــى عقــود قليلــة م ــتَ ،قب ـ َل الجميــع ،بمــا فــي ل ـ
العــاملين فــي صــناعة الت ـ مين نفســها ،أن وثــائ [بــوالت] الت ـ مين التــي تيطــي ،علــى ســبيل
جيـــا بـــالمعنى
نتجـــا
ثانويـــا نمو ا
ا
المثـــال ،مخـــاطر الحيـــاة أو األ ـــرار الماديـــة ،كانـــت م ا
االقتصـــادي ال يمكـــن توســـيعه إال بعـــد تلبيـــة االحتياجـــات األساســـية عـــن طريــ اإلنتـــاج
المادي.
ومــع لــ  ،خــالل الســنوات التــي أعقبــت عــام  ،1973عنــدما انخفــض نمــو النــاتج القــومي
اإلجمــالي فــي العــالم مــن متوســط  %6إلــى أقــل مــن  %3ســنوياا ،اســتمر إجمــالي مبيعــات
وثــائ التــ مين فــي النمــو بنحــو  %6ســنوياا .إ ا كــان اســتهال التــ مين ا أ ميــة ثانويــة،
فــءن التبــاطؤ فــي األنشــطة األخــرذ ،وخاصــة فــي التصــنيع ،ا
وفقــا لقــانون إنـــﮔل ،قــد ينــتج
أكثــر مــن تخفــيض نســبي فــي بيــع التــ مين .يكمــن تفســير ــ ا النمــو المســتمر ألنشــطة
 10يسب إدض دم عياص ء عادم ي إلتيست إيسﮔة )1896-1821( Ernst Engel
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التــ مين ،حتــى فــي فتــرات النمــو المتراجــع علــى وجــه التحديــد فــي طبيعــة نظــام اإلنتــاج
الحــدي ،الـ ي يعتمــد علــى التـ مين والخــدمات األخــرذ كـ دوات رئيســية ل ــمان حســن ســير
العمــل ،بنــا اء علــى تــوافر منتجــات وخــدمات .علــى مســتوذ إنتــاج تكنولــوجي متقــدم لليايــة،
إداريــا أساســياا ،أصــب
حيــ ،تتركــز المخــاطر ونقــاط ال ــعم بشــكل كبيــر وتمثــل تحــدياا
ا
الت ـ مين  -بشــكل متزايــد فــي العقــود األخيــرة  -شــرطاا مســبقاا أساس ـياا لالســتثمار .وبالمثــل،
علــى مســتوذ أكثــر عموميــة ،فــءن ال ــمان االجتمــاعي ،والتــ مين الصــحي والتــ مين علــى
الحياة حق اآلن مكانة السلعة األولية في معظم ألالبلدان الصناعية".

 3.4مد ديم اصم ج إص ديم اص ظيي
4.3 From Product Value to System Value

يتمثــل االخـــتالم الرئيســـي اآلخـــر بـــين االقتصـــاد الصـــناعي واالقتصـــاد الخـــدمي فـــي أن
ماديـا والتــي يــتم تبادلهــا ،بينمــا
السـاب يعــزو القيمــة بشــكل أساســي إلــى المنتجـات الموجــودة ا
ا
ارتباطــا ا
وثيقــا بــاألداء واالســتخدام الحقيقــي (خــالل
تــرتبط القيمــة فــي االقتصــاد الخــدمي
فتــرة معينــة) للمنتجــات (الماديــة أو غيــر الماديــة) المدمجــة فــي نظــام .فــي حــين أنــه خــالل
الثــورة االقتصــادية الكالســيكية يمكــن تحديــد قيمــة المنتجــات بشــكل أساســي مــع التكــاليم
المت ـــمنة فـــي إنتاجهـــا ،فـــءن مفهـــوم القيمـــة فـــي االقتصـــاد الخـــدمي يتحـــول نحـــو تقيـــيم
التكاليم من حي ،النتائج التي تم الحصول عليها في االستخدام.
ي خــ الــنهج األول فــي االعتبــار قيمــة غســالة مالبــس فــي حــد اتهــا ،والثــاني يقــيسم األداء
الفعلــي لليســالة ،مــع األخـ فــي االعتبــار لــيس فقــط تكلفــة اإلنتــاج ولكــن أي ا ـا جميــع أنــوا
التكــاليم األخــرذ (وقــت الــتعلم لمــن يســتخدمون اليســالة ،الصــيانة وتكــاليم اإلصــالح ومــا
إلـــى لـــ ) .إن قا بليـــة تطبيـــ النهجـــين ،فـــي معظـــم الحـــاالت ،مت صـــلة فـــي التعقيـــد
التكنولــوجي للمن ـتَج :فــي حالــة المنتجــات واألدوات البســيطة ،يمكــن أن يقتصــر تقيــيم القيمــة
علـــى األداة أو المنـــتج فـــي حـــد اتـــه .لـــن يعتقـــد أي شـــخت يشـــتري مطرقـــة أنـــه مـــن
ال ــروري أخــ دورات لــتعلم كيفيــة اســتخدامها .ومــع لــ  ،فــي حالــة الكومبيــوتر ،فــءن
تكلفــة تعلــم كيفيــة اســتخدامه تميــل إلــى تجــاوز تكلفــة شــراء الجهــاز نفســه ،خاصــةا حيــ،
يت من األول تكلفة البرامج األساسية.
وبالمثــل ،قــد ال يفكــر األشــخات ال ـ ين يشــترون ســل اعا مثــل األطبــاق أو حتــى الــدراجات فــي
توقيــع عقــد صــيانة .مــع شــراء اآلالت الكاتبــة اإللكترونيــة ،أو الت التصــوير ال ــوئي،
أو حتـــى أجهـــزة التلفزيـــون ،فـــءن عقـــود الصـــيانة  -حتـــى بالنســـبة للمســـتهلكين األفـــراد -
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أصــبحت أكثــر شــيوعاا .فــي االقتصــاد الخــدمي ،فــءن مــا يشــترذ لــيس األداة ،ألن النــاس
يشـــترون أنظمـــة عاملـــة  ،functioning systemsولـــيس منتجـــات .يشـــتري النـــاس
األداء.
تقيـــيم النظـــام ،أي تنظـــيم األدوات واألشـــخات فـــي بيئـــة معينـــة للحصـــول علـــى نتـــائج
مرغوبــة و ات قيمــة اقتصــادية ،يجــت أن ي خــ فــي االعتبــار أي اــا درجــات مختلفــة مــن
التعقيـــد باإل ـــافة إلـــى التعر ـ ـياة فـــي أداء األنظمـــة ’vulnerability in systems
 . functioningلــ ل تصـــب فكـــرة األنظمـــة ـــرورية فـــي االقتصـــاد الخـــدمي .تنـــتج
األنظمة نتائج إيجابية أو قيمة اقتصادية عندما تعمل بشكل صحي .
يجــت أن يعتمــد مفهــوم تشــييل النظــام (أو عملــه) علــى الوقــت الحقيقــي وديناميكيــات الحيــاة
الواقعيـــة .عنـــدما يـــتم أخـ ـ الوقـــت الحقيقـــي فـــي االعتبـــار ،تصـــب درجـــة عـــدم اليقـــين
واالحتمال ،التي تحدد أي عمل بشري ،ق ية مركزية.
فــي المقابــل ،يمكــن القتصــاد الثــورة الصــناعية أن يعتمــد علــى تخيس ـل نظريــة التــوازن التــام
(خــارج الوقــت الحقيقــي) ،بنــا اء علــى افتــراض اليقــين .خــالل معظــم التــاري االقتصــادي
للثـــورة الصـــناعية ،كانـــت المخـــاطرة وعـــدم اليقـــين مصـــدر قلـــ المـــؤرخين وعلمـــاء
االجتمــا  .إن أول دراســة منهجيــة إل عطــاء اعتبــار خجــول وجــاد للمخــاطر وعــدم اليقــين
ـــي تلـــ التــــي أجرا ـــا فرانـــ نايــــت  Frank Knightخــــالل عشــــرينيات القــــرن
11
الما ي.
إن أي نظــام يعمــل للحصــول علــى بعــض النتــائج المســتقبلية ــو بــالتعريم نظــام يعمــل فــي
حالــة مــن عــدم اليقــين ،حتــى لــو كانــت المواقــم المختلفــة تتميــز بــدرجات مختلفــة مــن
المخـاطر أو عــدم اليقــين أو حتــى عــدم المعرفــة المســيقة .لكــن المخــاطرة وعــدم اليقــين ليســا
مس لة اختيار :إنهما مجرد عناصر للو ع البشري.
وبالتــالي فــءن العقالنيــة ليســت مشــكلة تجنــت المخــاطر والق ــاء علــى عــدم اليقــين ،ولكــن
مشــــكلة الــــتحكسم فــــي المخــــاطر وتقليــــل عــــدم اليقــــين وعــــدم معرفــــة النتيجــــة ســــلفاا
 indeterminationإلى مستويات مقبولة في مواقم معينة.
عـــالوة علـــى لـ ـ  ،فـــءن الطبيعـــة المنهجيـــة لؤنظمـــة االقتصـــادية الحديثـــة والتطـــورات
فهمـ ـا اقتصـــادياا أعمـ ـ للســـيطرة علـــى ال ـــعم المتزايـــد
التكنولوجيـــة المتزايـــدة تتطلـــت ا
)Frank Knight, Risk, Uncertainty and Profit (Chicago: University of Chicago Press, 1921
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وتعقيــد ــ ر األنظمــة .يمكــن أن يكــون حــاد ،ســكة حديــد ســيبيريا فــي  5حزيران/يونيــو
 ، 1988عنــدما أدذ تســـرت مـــن خـــط أنابيـــت لليـــاز الطبيعـــي المســـال إلـــى انفجـــار دمـــر
قطــارين ،ممــا أســفر عــن مقتــل جميــع الركــات ،كمثــال علــى المخــاطر المتج ـ رة فــي النظ ـام
.systemic risks
لســوء الحــظ ،يســاء فهــم مفهــوم التعر ــياة  vulnerabilityبشــكل عــام .إن القــول بــ ن
التعر ــية تــزداد مــن خــالل زيــادة جــودة وأداء التكنولوجيــا الحديثــة قــد يبــدو متناق ا ـا .فــي
الواقــع ،يعتمـــد المســـتوذ األعلـــى مـــن األداء لمعظـــم التطـــورات التكنولوجيـــة علـــى تقليـــل
ــوامة الخط ـ التــي يمكــن للنظــام تحملهــا دون حــدو ،عطــل .ال يــزال مــن الممكــن وقــو
تكــرارا  -ولكــن ثار ــا اآلن لهــا عواقــت
الحــواد ،وأخطــاء اإلدارة  -حتــى لــو كانــت أقــل
ا
نظاميــة أكثــر تكلفــة .فــت بــات ســيارة متحركــة ال يــؤدي بال ــرورة إلــى كارثــة .فــي حالــة
طــائرة حديثــة ،فــءن فــت بابهــا ســيؤدي إلــى كارثــة .و ــ ا يو ــ أن مفــا يم أداء النظــام
والــتحكم فــي التعر ــية تصــب وظيفــة اقتصــادية رئيســية يجــت أن تتكامــل فيهــا مســا مات
االقتصــاديين والمهندســين ،علــى ســبيل المثــال .بطريقــة مماثلــة ،يجــت أن ت خــ مشــاكل
ال ـــمان االجتمـــاعي والمـــدخرات للفـــرد إدارة التعر ـــية فـــي االعتبـــار .و كـ ـ ا تصـــب
فكرة المخاطر وإدارة التعر ية وعدم اليقين مكونات رئيسية لالقتصاد الخدمي.

 4.4مفئوي اصمخيطرة ف اصثورة اص
واصحوافز

يلي واتد

يد اصخدم  -اصمخيطر اصمع وي

4.4 The Notion of Risk in the Industrial Revolution and in the
Service Economy – Moral Hazards and Incentives
لــم يــدرس كبــار االقتصــاديين األوائــل المخــاطرة بالتفصــيل .كانــت البيئــة الثقافيــة فــي ل ـ
ا
مفروغــــا منــــه ،ولــــو أن شــــومبيتر [Joseph 1950-1883
أمــــرا
الوقــــت تعتبــــر
ا
 ]Schumpeterأشـــار بشـــكل أكثـــر و ـــو احا إلـــى رجـــل األعمـــال المجـــازم .إن أول
دراســة شــاملة للمو ــو لــم يتحقــ حتــى عــام  ،1921عنــدما نشــر فرانــ نايــت [-1885
12
 ]1972كتابــه  Risk, Uncertainty and Profitألالمخــاطر وعــدم اليقــين والــرب أل.
ولكن حتى نايـت كـان يميـل إلـى حصـر نفسـه فـي مناقشـة مخـاطر ريـادة األعمـال .ال يـزال

Knight, Risk, Uncertainty and Profit. 1921
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ثانوي ـا ج ـداا بحيــ ،ال
مجــال الخطــر الصــرم  pure riskالمــرتبط ب ــعم األنظمــة يعتبــر
ا
يتم إعطاؤر األولوية بين األ دام اإلدارية للشركات.
كانــت أنشــطة قطــا الخــدمات والتــ مين علــى وجــه الخصــوت تعتبــر تقليــدياا ثانويــة أو
امشـية فـي االقتصـاد الـوطني ،حتـى لـو أنهــا كانـت موجـودة منـ قـرون .النظريـات وحتــى
المواقــم لــم تتكيــم بعــد مــع الحقــائ الجديــدة فــي ـ ا المجــال .ومــع لـ  ،ينظــر اآلن إلــى
بعـــض أنـــوا المخـــاطر غيـــر المتعلقـــة بريـــادة األعمـــال علـــى أنهـــا أكثـــر أ ميـــة بســـبت
التييــرات فــي الفلســفة االجتماعيــة .و ــ ا ينطبــ علــى المخــاطر التــي ييطيهــا ال ــمان
االجتمــاعي وحمايــة العمــال فــي البلــدان الصــناعية .فــي الواقــع ،منــ خمســينيات القــرن
التاســع عشــر ،نظمــت حكومــة بروســيا أول نظــام ت ـ مين إلزامــي لعمــال المنــاجم .ولكــن فــي
وقــت الكســاد الكبيــر فــي عــام  ،1929كــان ــ ا النــو مــن إدارة المخــاطر ال يــزال فــي
مهدر.
يمكــن أن يعــزذ تطــور ال ــمان االجتمــاعي بشــكل أساســي إلــى التيييــرات فــي الفلســفة
االجتماعيــة ،والتــي بــدور ا تكــون مشــروطة بالمســتويات المتييــرة وخصــائت المخــاطر
والتعر ـــية التـــي تنتجهـــا البيئـــة الحديثـــة .فـــي الواقـــع ،إن نمـــو المخـــاطر والتعر ـــية،
المتشــاب فــي عمــل النظــام االقتصــادي ،يفســر إلــى حــد كبيــر لمــا ا نواجــه اآلن بع ـداا جدي ـداا
وتييرا جو رياا في توقعاتنا فيما يتعل بءمكانيات النمو التقليدي.
للمخاطر
ا
ا
مجــاال أوســع بكثيــر مــن مفهــوم المخــاطرة
ييطــي داللــة المخــاطرة فــي االقتصــاد الخــدمي
فــي الثــورة الصــناعية .مــع ـ ا األخيــر ،كــان مجــال الخطــر الرئيســي ال ـ ي ينطــوي عليــه
األمــر ــو مــا يســمى بالمخــاطر الرياديــة أو التجاريــةو فــي حــين يجــت توســيع االقتصــاد
13
الخدمي ليشمل ما يسمى ألالخطر الصرمأل ’.‘pure risk
مخــاطر ريــادة األعمــال ــي المخــاطر التــي يمكــن لؤشــخات المشــاركين فــي نشــاط مــا
التــ ثير علــى غر ــه وطريقتــه مــن خــالل اتخــا قــرار باإلنتــاج أو البيــع أو التمويــل ومــا
إلى ل .
الخطــر الصــرم خــارج عــن ســيطرة المشــاركين فــي نشــاط مــا .يعتمــد لــ علــى نقــاط
تعــر ض بيئــتهم أو النظــام ال ـ ي يعملــون فيــه ،وســوم يتجســد عــن طري ـ حــاد ،،بالصــدفة.
عاربي ت عدعأسي ي معدمن طت عدصس س ي م تمييزف ع دم ع سن طت عدملس س اب  speculative risksعدع
رللس س
 13تعتجم ف
تعلسمع عاعم ة عدتب ر عدنسس اك ،ايع رل عدمن طت عدصس ي  ،عدة ب د عأسيع ،تعلسمع عاعم ة عدنسس اك ةل ي يأ راي يف
عدص ي
إدض عسعوم ة عدص
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التعر ـــية التـــي تواجههـــا
يـــرتبط مفهـــوم الخطـــر الصـــرم ـ ـ ا بشـــكل حصـــري بفكـــرة
س
األ نظمة التي ناقشنا ا في الفقرات السابقة و ي سمة مميزة لالقتصاد الخدمي.
أحــد االختالفــات الكبيــرة بــين االقتصــاد الكالســيكي الجديــد واالقتصــاد الخــدمي الجديــد ــو
أنـه ال يــتم أخـ المخــاطر ألالرياديـةأل فــي االعتبــار فقــط (كمــا فـي حالــة فرانـ نايــت) ،ولكــن
مفهـــوم المخـــاطر ات الصـــلة اقتصـــادياا يمتـــد ليشـــمل مفهـــوم الخطـــر الصـــرم .علـــى
ا
ريــا ولكـــن
الصـــعيد العـــالمي ،فـــءن مفهـــوم المخـــاطرة لـــه داللتـــين مختلفتـــين
اختالفــا جو ا
متكاملتين.
اليــوم ،فـــي أي مســـعى اقتصـــادي مهـــم ،يجــت إعطـــاء أ ميـــة اســـتراتيجية متســـاوية لكـــال
التعر ــية التــي تواجههــا األنظمــة) .كثيــر
النــوعين مــن المخــاطر (كال مــا مــرتبط بمفهــوم
س
ا
مــن النــاس عنــد مناقشــة إدارة المخــاطر (أي إدارة المخــاطر الصــرفة) ال يربطــون ارتباطــا
وا ـ احا باالســتراتيجية العالميــة للمخــاطر .ل ـ ل  ،بــدالا مــن إظهــار كيفيــة ارتبــاط الخطــرين
بو وح ،فءنهما يميلون إلى الخلط أو الحيرة بينهما.
يمكــن العثــور علــى التمييــز بــين المخــاطر الصــرفة والمخــاطر التجاريــة أي اــا فــي مفهــوم
ألالخطــر المعنــويأل 14.ــ ر الفكــرة م لوفــة لشــركات الت ـ مين من ـ فتــرة طويلــة عنــدما كــان
يعر ــون أنفســهم للمخــاطر
عليهــا أن تواجــه األ ــرار الناجمــة عــن أولئــ الــ ين كــانوا س
لتحقيــ الــرب  .خــ علــى ســبيل المثــال حالــة شــخت أحــرق منزلــه مــن أجــل تحصــيل
الت مين [التعويض] (سبت أكثر من %20من الحرائ ظ).

 5.4دور اصيُ ظي اصرييدي اصيديد ف اتد

يد اصخدم

]4.5 The New Entrepreneur in the Service Economy [the role of

يجــت أن يكــون المــدراء ورجــال األعمــال فــي االقتصــاد الخــدمي قــادرين علــى تبنــي وجهــة
وســ عة تجــار المخــاطر ،والتــي تشــمل كــال الشــكلين (الريــادي والصــافي) للظــا رة.
نظــر م ا
غالبـا مــا تتخلـم عــن الركـت فــي ـ ا الصــدد ،فــي
حتـى مــدارس اإلدارة األكثـر تقــد اما اليـوم
ا
حــين أن واقــع المخــاطر الصــافية بــدأ منــ فتــرة طويلــة فــي فــرض أعبــاء ائلــة علــى
المديرين.
Joseph Stiglitz, “Annual Lecture of the Geneva Association,” The Geneva Papers on Risk
and Insurance 8, no. 26 (1983); See also The European Papers on the New Welfare 2005-2008.
)Nos. 1, 3, 6, 10 (www.newwelfare.org
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يجــت فهــم المخــاطر علــى جميــع المســتويات والــتحكم فيهــا فيمــا يتعلــ بمســتوذ إدارتهــا.
يمكــن ،بــل يجــت ،تقلــيت نقــاط التعــرض والتحق ـ منهــا .عنــد ا فقــط يمكــن تطــوير رؤيــة
استراتيجية واكتشام تحديات جديدة.
إ ا كانــت رؤيــة رائــد األعمــال والجمهــور ككــل للعــالم الــواقعي جزئيــة أو غيــر كافيــة ،فــءنهم
التعــرض فــي الحيــاة الحديثــة.
عمومــا سيصــابون بالشــعور باإلر ــاق مــن مخــاطر ونقــاط
س
ا
ومــع لــ  ،فــءن ــ ا الشــعور بــالعجز وعــدم المالءمــة ــو بــاألحرذ نتيجــة لعــدم قــدرتنا
والتكيــم معهــا وقبولهــا .وبالتــالي،
س
التعــرم علــى حقــائ عالمنــا المعاصــر
الثقافيــة علــى
س
فــءن األمــر يتعل ـ إلــى حــد كبيــر بــالموقم الفكــري .يــؤدي عــدم القــدرة علــى التكيس ـم إلــى
البحـار الـ ي ،بــدالا مــن اســتخدام الريــاح لتوجيــه قاربــه ،يســم
التشــاؤم والشــلل القاتــل ،مثــل س
للريــاح بتحديــد االتجــار ال ـ ي ي ـدفَع فيــه قاربــه .مــن األ ميــة بمكــان أن نكــون قــادرين علــى
تحديــد ــ ر الريــاح الجديــدة التــي تهــت فــي االقتصــاد الخــدمي ،وأن نــدر التحــديات التــي
تفر ــها المخـــاطر الجديـــدة ،وا تمامنـــا المتزايـــد بجــودة المنـــتج وقيمـــة االســـتخدام ،علـــى
حقيقتهـا :فـرت مـن أجـل تحديـد اتجا ـات جديــدة لتحفيـز النشـاط المتجـدد فـي سـعينا لتحقيـ
نمو اقتصادي واجتماعي حقيقي.

 6.4اصم ييرة و يي س اصخدميت
4.6 Tradability and Homogeneity of Services

يقتـــبس الكثيـــر مـــن األدبيـــات حـــول االقتصـــاد الخـــدمي ق ـــيتين محـــددتين تعكســـان
الصــعوبات الحاليــة فــي تحديــد خصائصــه .فــي معظــم الحــاالت ،تنبــع ـ ر الصــعوبات مــن
الموقـــم النفســـي األساســـي الــ ي ينظـــر إلـــى الخـــدمات أو ،بشـــكل أكثـــر دقـــة ،االقتصـــاد
الخدمي ،كنو من ألالمنتَجأل الجديد ال ي يصنعه نو جديد من ألالصناعةأل.
تنبــع الصــعوبات التــي نواجههــا فــي تو ــي المشــكلة مــرة أخــرذ مــن اإلطــار المرجعــي
الثقــافي أو النظــري المســتخدم فــي التحليــل ولــيس مــن المشــكلة نفســها .نقطــة معينــة فــي
غالبــا مــا يقــال إن تحليــل االقتصــاد
الق ــية ــي فكــرة المتــاجرة بالخــدمات وتجانســها.
ا
ا
مســتحيال ألن الخــدمات تشـــير إلــى كيانــات متباينــة مثــل حالقـــة
الخــدمي يكــاد أن يكــون
الشــعر أو االتصــاالت أو الصــيانة واألنشــطة الصــحية .ولكــن يمكــن قــول الشــيء نفســه
عــن الم نتجــاتو نــا القليــل مــن التجــانس بــين كنــزة صــوفية وطــائرة وعصــير برتقــال
وســاعة .فــي الواقــع ،جميــع ألالمنتجــات الصــناعيةأل متجانســة فقــط بقــدر مــا ينظــر إليهــا مــن
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وجهــة نظــر نظــام اإلنتــاج ،أي أســاليت التصــنيع لجنتــاج التــي طورتهــا الثــورة الصــناعية
حتمــا أنــه
س
وحســنتها .إ ا نظــر المــرء إلــى الخــدمات بعقليــة ألصــناعيةأل ،سيكتشــم المــرء ا
يمكـن بســهولة اســتيعات بع ــها فــي منــتج صـناعي بينمــا ال يمكــن اســتيعات الــبعض اآلخــر.
ومــع لــ  ،فــءن ــ ا التمــرين الــ ني ال طائــل مــن ورائــه ألنــه يحــاول مالءمــة األدلــة
التجريبية في إطار مرجعي عفا عليه الزمن.
الفـــرق الحقيقـــي بـــين االقتصـــاديات الصـــناعية والخدميـــة ،والـ ـ ي يمكـــن بنـــاء المراجـــع
النظريــة المتجانســـة عليــه ،ـــو القيمـــة االقتصــادية .خـــالل الثــورة الصـــناعية ،ارتبطـــت
أساسـ ـا مـــن
القيمـــة االقتصـــادية بوجـــود المنـ ـتَج والتحســـينات فـــي اإلنتاجيـــة التـــي نشـ ـ ت
ا
التحســـينات فـــي عمليـــة التصـــنيع .مـــن ناحيـــة أخـــرذ ،تســـتمد القيمـــة االقتصـــادية فـــي
حســن
االقتصــاد الخــدمي مــن عمــل نظــام ،ال يمكــن قيــاس إنتاجيتــه إال مــن حيــ ،األداء الم ا
والمتزايـــد فيمـــا يتعلـ ـ بالتكـــاليم فـــي الـــدورة ب كملهـــا مـــن المـــواد الخـــام إلـــى النفايـــات.
اإلشـــارة ليســـت إلـــى ألالمنـ ـتَ جأل ولكـــن إلـــى ألاســـتخدامهأل ،أي عمليـــة التشـــييل الصـــحيحة
والمفيدة.
تقـــاس الزيـــادات فـــي اإلنتاجيـــة فـــي االقتصـــاد الصـــناعي بتكـــاليم المـــدخالت المســـتخدمة
إلنتــاج لــة أو منــتَج .قيــاس نفــس تكــاليم المــدخالت فــي االقتصــاد الخــدمي دون الرجــو
إلــى أداء معــين (ولــيس بال ــرورة المنتجــات) ــو أمــر قريــت جـداا مــن الهــراء .إن إنتاجيــة
النظــام الصــحي تكمــن فــي ألإنتــاجأل أشـــخات أصــحاء .فــي كلتــا الحــالتين ،فــءن قيـــاس
حتمــا دمــج المعــايير ألالنمطيــةأل النوعيــة .يمكــن تحقيــ لــ بســهولة إلــى
النتيجــة يتطلــت ا
حــد مــا مــع الفطــرة الســليمة وحــد أدنــى مــن اإلجمــا  .يجــت أن يكــون قيــاس أداء األنظمــة
ا
درت فيمــا يتعلــ بــاليرض مــن
التعليميــة
مرتبطــا بشــكل حتمــي بتقيــيم جــودة الطالــت المــ ا
الــتعلم .لــن يكفــي أي مؤشــر علــى رواتــت المعلمــين أو االســتثمار فــي المبــاني المدرســية
لقياس اإلنتاجية التعليمية بشكل صحي .
إن العــية والعمــل فــي اقتصــاد الخدمــة يعنــي أي اــا النظــر إلــى المنتجــات الصــناعية مــن
وجهــة نظــر الخــدمات ،أي النظــر فــي و ظيفــة اآلالت ،ومــدذ جــودة اســتخدام ــ ر اآلالت
في الممارسة العملية ،والنتائج المحققة معها.
مــن الناحيــة االقتصــادية ،يــدور االقتصــاد الصــناعي حــول تقيــيم إنتــاج الثــروة مــن حيــ،
القيمــة التبادليــة الم ــافة ،بينمــا يــدور االقتصــاد الخــدمي حــول قيــاس قيمــة االســـتخدام.
لـــ ل  ،إ ا تـــم اســـتخدام مفهـــوم التجـــانس  ،homogeneityأو غيـــات اســـتخدامه ،فـــي
تحليلنــا لكــل مــن االقتصــادات الصــناعية والخدميــة ،فــءن ــ ر المفــا يم تكشــم عــن ســوء
تعــديل لجطــار المفــا يمي .قــد يكــون مــن المشــرو بــالطبع اختيــار أحــد ما أو اآلخــر.
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لكــن كــل ـ ا يتوقــم علــى مــدذ كفــاءة نظــام تقيــيم أو خــر وفــي أي اتجــار يتحــر الــدليل
التجريبــي .عنــدما ننظــر بج سد يــة إلـــى الخــدمات كوظــائم وأنظمــة أداء ــمن االقتصـــاد
كبيــرا فــي األنشــطة المتبعــة (و ــ ا نمــو جي لالقتصــاد الخــدمي كمــا
تنوعــا
الخــدمي ،نجــد
ا
ا
كــان الحــال مــع مجموعــة واســعة مــن ســلع االقتصــاد الصــناعي) ،ولكــن لــيس بال ــرورة
غيــات التجــانس .فــي االقتصــاد الخــدمي ،يــؤدي المطعــم وظيفــة تــوفير الطعــام للعمــالء،
كثيــرا عــن وظيفــة التــدريس أو الترفيــه .ولكــن مهمــا كانــت
و ــي وظيفــة تختلــم بــالطبع
ا
دائمـا إلـى تحقيـ نتـائج معينـة يمكـن تحديـد ا بسـهولة فـي كـل
طبيعتها ،فـءن الوظيفـة تهـدم ا
حالة.
تنش ـ نفــس المشــكلة مــع المتــاجرة  . tradabilityيــتم اختبــار العديــد مــن الوظــائم الخدماتيــة
أو النظــر فيهــا بطريقــة تفتــرض أنــه يمكــن تركيبهــا فــي اإلطــار التحليلــي ال ـ ي تــم تطــويرر
نظــرا ألن اقتصــاد الخدمــة يــدور حــول إنتــاج
لتحليــل التجــارة فــي المنتجــات الصــناعية
ا
النتــائج حيــ ،يتواجــد العميـــل أو المســتخدم ،فمــن الوا ــ أن الفكـــرة مــن التجــارة عنـــد
تطبيقها علـى ـ ا السـياق يجـت أن تتييـر جـ رياا .لـم يعـد بءمكاننـا التمييـز بـين التجـارة فـي
الخــدمات وحركــة عوامــل اإلنتــاج أو االســتثمار كمــا كــان الحــال فــي النظريــة االقتصــادية
ألالصــناعيةأل .فــي كثيــر مــن الحــاالت ،تجمــع التجــارة فــي االقتصــاد الخــدمي بــين االثنــين
وتخلــط بينهمــا .بالنســبة للعديــد مــن الشــركات ،وخاصــة تلــ التــي تعمــل فــي ألقطاعــات
الخــدماتأل التقليديــة ،فــءن مــا يعــادل التجــارة المحليــة أو الدوليــة فــي المنتجــات ــو تنظــيم
أنظمة التسليم حي ،يوجد العميل.
بينمــا يقــوم المنــتج التقليــدي ليلــة بتصــدير ألمنــتجأل إلــى أي مكــان فــي العــالم ،ســيتعين علــى
مصــدسر الخدمــة االعتمــاد أكثــر علــى المكتــت أو نقطــة التوزيــع القائمــة فــي مكــان االســتخدام.
فــي كلتــا الحــالتين يحــد ،االنتقــال مــن الصــناعة الكالســيكية إلــى االقتصــاد الخــدمي ،علــى
ســبيل المثــال ،عنــدما يكــون تصــدير اآللــة مصــحوباا بــالكثير مــن البرمجيــات software
بحيــ ،أن مــا كــان ســابقاا مجــرد نقــل ألمــاديأل بســيط للمنــتج أصــب اآلن عمليــة اســتثمار فــي
الموقع من أجل مان حسن سير المنتج في مكان استخدامه.
تمثــل مس ـ لة التجــارة فــي الخــدمات وإمكانيــة تــداولها حركــة أكثــر عموميــة تميــزت بتطــور
المجتمــع واالقتصــاد علــى مــدذ القــرون القليلــة الما ــية :التطــور مــن وحــدات اإلنتــاج
محليــا والمســتقلة إلــى حــد كبيــر و ات أســواق صــييرة إلــى تــداخل أكبــر مــن أي
الميلقــة
ا
وقــت م ــى فــي ســوق عــالمي .خــالل الثــورة الصــناعية ،كــان التوســع الهائــل فــي التجــارة
يتعل ـ بــاألجهزة الماديــة (المنتجــات) .مــا نشــهدر اآلن مــع انتشــار أنظمــة أداء الخدمــة ــو
تمامــا فــي تــاري التجــارة ،ال يشــمل فقــط حركــة األدوات والمنتجــات الماديــة
فصــل جديــد ا
ولكن أي اا طرق ووسائل استخدامها واإلنتاج المشتر .
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للو لــة األولــى إ ن ،نــا ليــة ،مت صــلة فــي ــ ا االنتشــار لالقتصــاد الخــدمي العــالمي،
لتنمية عالمية أكثر توازناا ،تعتمد أكثر ف كثر على زيادة التجارة واالستثمار.

 7.4اصقيي اصميدي واير اصميدي ف اتد

يد اصخدم

4.7 Material and Immaterial Values in the Service Economy

أشــــارت العديــــد مــــن الكتــــت والمقــــاالت حــــول االقتصــــاد الخــــدمي (وكـــ ل اقتصــــاد
ألالمعلومــاتأل) إلــى أننــا فــي النظــام االقتصــادي الحــالي نواجــه بشــكل متزايــد مــا يســمى
بالسلع والقيم ألغير الماديةأل.
يــ تي مفهـــوم ألغيـــر المـــاديأل ــ ا مـــن المالحظـــة القائلـــة ب نـــه خـــالل الثـــورة الصـــناعية
الكالســـيكية ،كانـــت عمليـــة اإلنتـــاج مرتبطـــة بشـــكل أساســـي بـــالمواد (الســـلع واألدوات
غالبــا مــا تكــون الســلع ألغيــر
الماديــة) .فــي مجتمــع معلومــات الخــدمات الحــالي لــدينا،
ا
ماديــةأل (برمجيــات) ،علــى ســبيل المثــال عنصــر معلومــات أو برنــامج كمبيــوتر (يظــل نظــام
الدعم أو اإلرسال ألماديااأل).
ــمنياا أو صــري احا ،فـءن الــوارد فــي ـ ا الــنهج ــو االدعـاء بـ ن االقتصــاد
سـواء أكــان لـ
ا
انفتاحــا علــى القــيم ألغيــر الماديــةأل :وبالمثــل ،تســتخدم كلمــة
الخــدمي أقــل ألماديــةأل ،وأكثــر
ا
ا
ألجــودةأل كمقيــاس لكلمــة ألغيــر مــاديأل وكثيــرا مــا تتعلــ بفكــرة أن الحصــول علــى درجــة
أعلــى مــن التعلــيم ــو شــرط أساســي مســب لجنتــاج الســليم .كــل ـ ر التحلــيالت فــي الواقــع
تحــافظ علــى االنقســام بــين األدوات واســتخدامها .اليــوم ،أصــب مفهــوم ألمجتمــع المعرفــةأل
دائمــا قائمــة (منــ العصــر الحجــري) علــى
ا
رائجــا .لقــد نســي أن عمليــة الح ــارة كانــت ا
المزيد من ألالمعرفةأل .الجديد في الواقع و تسريع ر العملية.
يجــت الت كيــد ،مــرة اخــرذ ،علــى أنــه فــي االقتصــاد الخــدمي تعطــى األولويــة للوظــائم،
حيــ ،يكــون الشــاغل األساســي ــو أنظمــة تف ــي إلــى تحقيــ النتــائج .ومــع لــ  ،مــن
ا
أعمــاال مجــردة مثــل االتصــاالت)
الوا ــ أي اــا أن ــ ر األنظمــة (حتــى لــو كانــت تنــتج
كبيــرا علــى أدوات ماديــة .تعتبــر الوظيفــة أو ألالنظــامأل غيــر ماديــة
فءنهــا تعتمــد اعتمــاداا
ا
تمامــا فــي حــد اتهــا ،كمــا أن األداة المكن سَيــة  machine toolــي ألمــادةأل فــي حــد اتهــا.
ا
ا
مختلف ـا مــن االســتثمار فــي المعرفــة عــن الزراعــة التقليديــة ،ولكــن
ذ
ـتو
ـ
مس
ـنيع
ـ
التص
ـت
ـ
يتطل
ا
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المعرفــة فــي حــد اتهــا ليســت جديــدة .حتــى الرجــل الــ ي اختــر القــوس والســهم كــان
ألمثقفااأل.
بمجـــرد أن يصـــب ـ ـ ا وا ـ ـ احا ،فمـــن المـــرج أن نصـــم المســـتويات الحاليـــة األعلـــى
والمتزايــدة مــن التعلــي م لــيس كشــيء جديــد ،ولكــن ببســاطة كشــيء أكثــر مالءمــة للتنميــة
االقتصادية في الحا ر.
أساس ـا مــن الشــعور ب ـ ن القــيم يــتم إنتاجهــا ،وتتجــاوز مــا
ينبــع مفهــوم القــيم ألغيــر الماديــةأل
ا
يقــاس عــادةا فــي االقتصــاد (الصــناعي) الحــالي .إ ا تمكسنــا فــي بعــض الحــاالت مــن تحديــد
ألالقــيم المســتقطعةأل ”( “deducted valuesمثــال النظــام االقتصــادي الــ ي يبــال فــي
تقـدير الزيــادة الحقيقيــة فــي الثـروة) ،فهنــا أي ا ـا العديــد مــن الحـاالت التــي يــتم فيهــا التقليــل
15
من ش ن النتائج ،من حي ،الثروة الحقيقية للتكنولوجيا الحديثة.
و ـ ـ ا يعيـــدنا إلـــى مشـــكلة قيـــاس النتـــائج مقابـــل تكـــاليم اإلنتـــاج (التكـــاليم التنقيديـــة)،
وال ــــرورة المطلقــــة لقيــــاس القيمــــة بــــبعض المؤشــــرات المقبولــــة للثــــروة الشخصــــية
والوطنية.

 .5اصقيموو ول
(ات فيع)

ووور اصوووزمد فوو اتد

ووويد اصخووودم

فكووورة اتسوو خداي

 1.5دورة اصم ج مد اصمواد اصخيي إص إليدة دوير اصم ييت
5. Value and Time in the Service Economy: The Notion of Utilization
5.1 The Product Cycle: from Raw Materials to Recycled

يمكــن تقســيم ألعمــرأل أي منــتَج إلــى خمــس مراحــل متميــزة :البحــ ،،والتصــميم ،والتصــور
 conceptionو اإلنتــاج ،الــ ي ينطــوي علــى تحويــل المــوارد الطبيعيــةو التوزيــع (النقــل
والتعبئــة والتســوي والدعايــة)و العمــر اإلنتــاجي علــى مــدذ فتــرة زمنيــة متييــرة (فتـــرة
االســتخدام)و والــتخلت مــن الســلعة المهملــة (إعــادة التــدوير أو الــتخلت مــن النفايــات).

15

Orio Giarini and Henri Louberge, The Diminishing Returns of Technology (Oxford:
)Pergamon Press, 1978
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يمكـــن اإلشـــارة إلـــى ـ ـ ر العمليـــة برمتهـــا باســـم عامـــل عمـــر المنـ ـتَج Product-Life
16
.Factor
كــان االســتبدال الســريع للســلع اتجا اــا ا
زخمــا فــي
ثابتــا فــي التــاري االقتصــادي ،واكتســت
ا
مجتمعنــا االســتهالكي القــائم علــى المو ــة (متالزمــة المنتجــات الجديــدة األكبــر واألف ــل
واألســـر ) ،حيـــ ،أصـــب االقتصـــاديون منشـــيلين بتحســـين اإلنتـــاج واقتصـــاد الحجـــم
واالســتهال واالســتبدال الســريع .وقــد تــم قيــاس نجــاح ــ ا اإلنتــاج الصــناعي مــن حيــ،
التـدف فــي نقطــة البيــع (المعبسـ ر عنهــا علــى ســبيل المثــال فــي النــاتج القــومي اإلجمــالي) ،فــي
حــين تــم تجا ــل فكــرة اســتعمال المنــتج بمــرور الوقــت ،االنتفــا منــه  ،utilizationإلــى
حد كبير.
ومــع لـ  ،فــءن فتــرة االنتفــا
ال ي يحدد طول فترة االنتفا ن

 2.5محيسب اصقيم ف اتد

ـ ر بالتحديــد ــي المتييــر الرئيســي فــي تكــوين الثــروةظ مــن

يد اصخدم

دييس اصقيم ف اصثورة اص يلي اص دفال اصم َّقد
5.2 Accounting for Value in the Service Economy
Measuring Value in the Industrial Revolution: The Monetarised Flow
لقــد حاولنــا إظهــار أن الســعر ــو المقيــاس ،المعيــار المرجعــي ،الــ ي نــنظم حولــه نظــام
قيـــاس قـــادر علـــى التحديـــد الكمـــي للظـــوا ر والنتـــائج االقتصـــادية فـــي إطـــار العمليـــة
الصناعية.
يتم تحديد السـعر عـن طريـ التبـادل ثـم يـتم اسـتخدام األمـوال التـي يـتم الحصـول عليهـا مـن
كــل معاملــة لمكاف ـ ة كــل مــن ســا م فــي إنتــاج مــا يــتم التعامــل معــه ،أي الســلع أو الخــدمات.
فالعمــال تــدفع لهــم األجــور أو الرواتــت ،ورأس المــال (ال ـ ي يمثــل تــراكم العمــل مــن حيــ،
اآلالت المتاحــة لجنتــاج ،مثــل المكــائن والتجهيــزات واألنظمــة ومســتويات المعرفــة والقــدرة
اإلداريــة) يحصــل علــى الفائــدة .تمثــل كــل مســا مة فــي الخطــوات المختلفــة فــي تحويــل
المــواد الخــام إلــى منتجــات أو وظــائم قابلــة لالســتعمال ألقيمــة م ــافةأل .بنــى دم ســمي،
Walter R. Stahel, “The Product-Life Factor” in Susan Grinton Orr, An Inquiry into the Nature
of Sustainable Societies: The Role of the Private Sector (The Woodlands: HARC, 1984
16
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مفهومـــه للقيمـــة علـــى فكـــرة ألالقيمـــة الم ـــافةأل واعتبر ـــا معادلـــة لــــ ألالقيمـــة التبادليـــةأل.
تاريخي ـا
الشــكل  2يلخــت ـ ر المفــا يم .ومــع ل ـ  ،فــءن مفهــوم القيمــة الم ــافة لــم يظــل
ا
مرجع ـا للنظــام المــالي
أساس ـا للنظريــة االقتصــادية فقــد أصــب فــي العقــود األخيــرة
ببســاطة
ا
ا
من خالل إدخال رائت القيمة الم افة.
الشكل  : 2المفهوم االقتصادي الكالسيكي للقيمة في المجتمع الصناعي :مثال السيارة
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يبيع المرء سيارة مقابل  10,000دوالر
 10,000و القيمة التبادلية للسيارة

القيمة التبادلية

تكـــاليم اســـتخراج المـــواد األوليـــة لصـــنع الســـيارة
كالحديد والزجاج والمطاط ال

القيمة الم افة

+
تكـــاليم العمليـــات التحويليـــة المختلفـــة ال ـــرورية
لتصــنيع المكونــات :المحــر  ،اإلطــارات ،المقاعــد
ال

+
تكــاليم تجميــع الســيارة لصــنع منــتج نهــائي صــال
لالستخدام

+
تكــــاليم توزيــــع الســــيارة ،والتســــليم ،والخــــزن،
والدعاية ،والتسوي  ،والبيع ال
إيميص اصقيم اصمضيف = إضيف اص كيصيج

مــن ال ــروري أن نفهــم أن قيــاس القيمــة الم ــافة فــي االقتصــاد يشــير إلــى قيــاس التــدف .
علــى الــرغم مــن اإلشــارة إلــى ألســعر البيــعأل (وال ـ ي يمكــن أن يعطــي االنطبــا ب نــه قيــاس
لنتيجـة) ،فــءن اإلشــارة إلــى تكلفـة عوامــل اإلنتــاج مرتبطــة مـن الناحيــة المفا يميــة بقيــاس مــا
يســا م فــي إنتــاج الثــروة ،ولــيس لقيــاس الثــروة نفســها .يمكــن تفســير لــ ب ف ــل شــكل
18
على أنه حوض استحمام به صنبورين.

17

Source: Giarini, Dialogue on Wealth and Welfare.
& For a detailed description see Orio Giarini and Garry Jacobs, “The Evolution of Wealth
Human Security: The Paradox of Value and Uncertainty,” Cadmus 1, no.3(2011): 29 -59.
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علــى مــدذ العقــود األخيــرة ،شــهدنا ظهــور نــو جديــد مــن المشــكالت المرتبطــة بــالقيود
البيئيــة واإليكولوجيــة ،ممــا يشــير بقــوة إلــى أن التــدفس الم س
دائمــا إلــى ثــروة
نقــد ال يــؤدي ا
إ ــافية ،ألن التــدف الم س
نقــد يحتـــوي علــى عنصــر تلــو ،ال يســـتهان بــه ال ي ــيم إلـــى
عبـر عنـه فـي النـاتج القـومي اإلجمـالي ـو قيـاس
الثروة بل يـدمر ا .قيـاس النمـو كمـا ـو م س
دقيـ ـ وحصـــري لمثـــل ـ ـ ا التـــدف الم س
نقـ ـد علـــى مســـتوذ االقتصـــاد الكلـــي  -المســـتوذ
الـــوطني .ـ ـ ا القيـــاس يســـتثني الممارســـة المحاســـبية القياســـية التـــي تســـتخدمها جميـــع
الشــركات الصــناعية واألفــراد :محاســبة إجمــالي األصــول أو المخــزون المتــاح وإجمـــالي
االلتزامــات المتكبــدة (الميزانيــة العموميــة) ،والتــي يشــكل فيهــا تحليــل تــدف النشــاط المنجــز
خـــالل فتـــرة زمنيـــة معينـــة (بيـــان الـــدخل والمصـــروفات) جـــز اءا ال يتجـــزأ منهـــا .علـــى
مســتوذ االقتصــاد الجزئــي ،فــءن األمــر يتعلــ بمعرفــة عامــة ،وفــي الواقــع ،بــالحس الســليم
فـءن الفــرق فــي القيمــة اإلجماليــة لؤصــول (مثــل المخــزون) ال يتطــاب بال ــرورة مــع حجــم
النشـاط المنجـز خـالل فتــرة زمنيـة معينـة .محاســبة األصـول ـي عمليــة تكشـم عـن تــراكم
مـن النشـاط علـى مــدذ فتـرة زمنيـة أطـول ،بــدالا مـن مجـرد اإلشـارة إلــى مـا إ ا كـان التــدف
المنقسد خالل نفس الفترة قد زاد أو انخفض.
خـــالل الثـــورة الصـــناعية الكالســـيكية ،يمكـــن االفتـــراض أن مقـــدار التـــدف التنقيــدي كـــان
يتواف إلى حـد كبيـر مـع الزيـادات فـي مخـزون الثـروة .لـم يعـد ـ ا صـحي احا فـي االقتصـاد
الخـــدمي إ أن المســـتوذ الحقيقـــي للثـــروة (أي المخـــزون) يعتمـــد أي اــا علـــى المســـا مات
غيــر التنقيديــة والقــيم المقتطعــة .فــي الما ــي أي اــا ،تزامنــت القيمــة الم ــافة إلــى حــد
كبيــر مــع قيمــة االنتفــا الحقيقيــة ،وبالتــالي أصــبحت المؤشــر األساســي لنمــو الثــروة .لكــن
فكــرة قيمــة االنتفــا نفســها تشــير إلــى األصــول (المخــزون) وطريقــة اســتخدامها ،علــى
عكس فكرة القيمة الم افة التي تشير إلى تدف اإلنتاج التنقيدي.
تقريبيــا وســيكون القيــاس إلــى حــد مــا
ال يمكــن بــالطبع قيــاس ــ ا المخــزون إال أن يكــون
ا
قائمـا علـى حكـم شخصــي  .و ـ ا يعنـي أن القــرارات المتعلقـة بمـا لـه قيمــة تصـب فـي جــزء
ا
منهــا مســ لة إجمــا سياســي ،علــى غــرار ألالشــهرةأل ” “goodwillالمقــدارة فــي الميزانيــة
العموميــة للشــركة .قــد يكــون االختيــار فــي المســتقبل بــين نظــام قيــاس التــدف ال ـ ي يكــون
دقيقا ـا مــن الناحيــة الكميــة ولكنــه يخلــو بشــكل متزايــد مــن الميــزذ ،وأنظمــة قيــاس األصــول
التــي قــد تكــون أقــل دقــة ولكنهــا ســتكون أكثــر صــلة بالعــالم الحقيقــي .يمكــن تحقي ـ القيــاس
الكمــي لمكونــات الثــروة غيــر الم س
نقــدة مــن خــالل مؤشــرات مناســبة .ــ ا مو ــو مهــم،
س
ألن أي طريقــة لمحاســبة األصــول ســتجعل مــن الممكــن أي ا ـا القيــام بتعريــم أف ــل للثــراء
والفقـــر ،وبالتـــالي تجنـــت اســـتمرار مســـتوذ ثـــروة أعلـــى ممـــا تـــم تســـجيله رســـمياا ،إ أن
المسا مات غير المنقسدة للثروة في بلد ما قد تكون أعلى من تل الموجودة في بلد خر.
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 3.5أويه اصق ور اصقديم واصيديدة اصثروة واصثراء Wealth and Richesق
ومفيرد األسعير اص سبي ق واصقيم اصمق طع ق واصقيم اير اصمح سب
5.3 Old and New Shortcomings: Wealth and Riches, the
Paradox of Relative Prices, Deducted Value, and NonAccounted Value
كـــان االقتصـــاديون الكالســـيكيون ،وال ســـيما ريكـــاردو ،علـــى درايـــة جيـــدة بـ ـ ن أســـاليت
محاســبة الثــروة االقتصــادية التــي كــانوا يبتكرونهــا لــم تكــن فــي الحقيقــة شــاملة للمســتوذ
الحقيقــي للثــروة للفــرد أو البلــد .فقــد كــان نــا تمييــز وا ــ بــين مفهــوم الثــراء [الينــى]
 richesمــن جهــة والثــروة  wealthمــن جهــة أخــرذ .بــل كــان نــا قبــول ــمني ب نــه
يمكن أن تكون نا حاالت ال تتواف فيها الزيادة في الثروة مع زيادة الينى.
ومــع لــ  ،تظــل ــ ر االعتبــارات ثانويــة ألن المشــكلة الرئيســية خــالل الثــورة الصــناعية
كانــت تحديــد النظــام األكثــر ديناميكيــة لز يــادة ثــروة األمــم عبــر عمليــة التصــنيع ،والتركيــز
علــى تطوير ــا .يمكــن اعتبــار التناق ــات بــين الثــروة والينــى ات أ ميــة ثانويــة .لقــد
ت ـ ثرت كتابــات االقتصــاديين الكالســيكيين وبعــض المعلقــين الالحقــين إلــى حــد كبيــر بحقيقــة
أن الصــيية األولــى للنظريــة االقتصــادية كانــت وصــفاا لعمليــة التصــنيع :كانــت األولويــة،
تمام ـا لهـ ا اليــرض ،ــي قيــاس تــدف الب ــائع والقيمــة الم ــافة ســواء
التــي كانــت مناســبة ا
كانت قائمة على العرض أو الطلت.
فــي االقتصــاد الخــدمي ،حيــ ،لــم يعــ د تحديــد عمليــة التصــنيع فــي حــد اتهــا علــى أنهــا
تمامــا والتنــاقض بــين الثــروة
المحــر الرئيســي لزيــادة ثــروة األمــم ،فــءن المشــكلة مختلفــة ا
والينى أكثر أ مية.
إن تبــاين مفهــوم الثــراء عــن مفهــوم الينــى يتوافــ مــع مــا يمكــن تســميته بتطــور القــيم
المقتطعـــة  deducted valuesفـــي االقتصـــاد الحـــدي .،تنبـــع الزيـــادة فـــي ـ ـ ر القـــيم
المقتطعـــة مـــن زيـــادة تخصـــيت المـــوارد االقتصـــادية لؤنشـــطة التـــي ال ت ـــيم إلـــى
المســتوذ الحقيقــي للثــروة (أو للينــى) ،ولكنهــا فــي الواقــع تمــتت التكــاليم المتزايــدة لعمــل
النظام االقتصادي.
يعتبــر تلــو ،الهــواء والمــاء مــن الحــاالت الوا ــحة لتنــاقت الثــروة الحقيقيــة (أو تنــاقت
الينــى ) .إ ا تــم اســتثمار األمــوال إلزالــة التلــو ،مــن الميــار أو لتطــوير حلــول بديلــة مثــل
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الميــار المعبــ ة فــي زجاجــات ،أو الخزانــات الخاصــة لميــار الشــرت ،أو أحــواض الســباحة
بجــوار شــواط ا لبحــار الملوثــة ،فءننــا نواجــه مــرة أخــرذ مواقــم ألالظــرم الصــعت ال ـ ي
ال مفــر منــهأل catch 22 19حيــ ،تكــون االســتثمارات ــرورية للتعــويض عــن الثــروات
التــي ــاعت بســبت التلــو ،،علــى ســبيل المثــال :ــ ر االســتثمارات ليســت قيمــة م ــافة
صافية لثروتناظ
تشـــير االختالفـــات المتزايـــدة بـــين مســـتويات الثـــروة والينـــى (أو التنـــاقض بـــين الثـــروة
المحســوبة اقتصــادياا والثــروة الحقيقيــة) بو ــوح إلــى الحاجــة إلــى اإلشــارة بشــكل متزايــد
إلـــى المخـــزون ،أي االختالفـــات فـــي الثـــروة الحقيقيـــة ،كبـــديل لقيـــاس التـــدفقات اإلنتاجيـــة
(مثــال حــوض االســتحمام) .عــالوة علــى ل ـ  ،نــا أي ا ـا مشــكلة مطابقــة القــيم الم ــافة
الحقيقيـــة مـــع القـــيم المقتطعـــة  .يجـــت أن يحـــل الـــنهج المفـــا يمي الجديـــد لقيـــاس النتـــائج
الحقيقية محل التحليل البسيط لتكاليم نشاط منعزل.
إن فكــرة القيمــة المقتطعــة تعنــي الحاجــة إلــى مراعــاة مفهــوم القيمــة الســلبية .مــن منظــور
التحليــل االقتصــادي ،يعــد ـ ا بالفعــل خطــوة فــي االتجــار الصــحي  ،بــالنظر إلــى أن الجانــت
الســلبي لؤنشــطة االقتصــادية فــي كثيــر مــن الحــاالت ظــل ببســاطة غيــر محســوت .يجــت
فــي الواقــع التمييــز بــين الزيــادة المتناقصــة فــي الو ــع االقتصــادي وبــين العمليــة الســلبية
الصــافية .قيــاس الثــروة مــن خــالل التــدفقات التــي ال تمــؤ حــوض االســتحمام ،أو األســوأ
مــن ل ـ  ،التــي يــتم إغالقهــا ،يســتبعد فكــرة التــدفقات الســلبية .فقــط مــن خــالل النظــر إلــى
المخــزون يمكــن قيــاس االختالفــات اإليجابيــة والســلبية واتخــا قــرار بشــ ن مــا إ ا كانــت
التدفقات تنتج قي اما م افة  values addedأو قي اما مقتطعة .deducted values
يجـــت أن ن ـــع فـــي اعتبارنـــا أي اــا أن النظـــام المحاســـبي الحـــالي غيـــر مناســـت ،حتـــى
بــالمعنى اإليجــابي ،لقيــاس العديــد مــن الزيــادات فــي الثــروة الحقيقيــة .تتعل ـ ـ ر الظــا رة
ببعض المفارقات المتعلقة بمفهوم األسعار النسبية.
إن األسـعار النســبية والتيييــر ات التـي تمــر بهــا ـي أحــد المؤشــرات الرئيسـية فيمــا إ ا كانــت
فعــاالا بالفعــل فــي قطــا معــين .عنــدما يكــون نــا
التكنولوجيــا الجديــدة أو نظــام اإلنتــاج س
تقــدم كبيــر فــي قطــا جديــد ،فــءن تكلفــة المنتجــات ال تت ــاءل فقــط فــي حــد اتهــا ،ولكــن
 19نعل ا عل د م تب عاستلم جنزلف هي ت ي ستت م ( Joseph Heller, Catch-22 )1961ر سب هاع
سنعصسستع د الد ض سنقف ر حسس إلسسم د ايي ال لنج سنتأل عحسس بسسسبب عدونعسم ر
توبيتع
عدو نعل
ف
ف
عدنحسس ر عدمنقف عداو لي عدمتء يهسسسه يه كأيه بيع لسسة عدتاض ،كم
عدةنع عدمعلسس اب ر عدمع قلسس
لة ة
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ســعر ا ،مقارنــة بالمنتجــات األخــرذ فــي الســوق ،يــنخفض أي ا ـا بشــكل حــاد .قبــل ثالثــين
عامـا ،كــان ســعر لــة حاســبة صــييرة يعــادل  500كيلــوغرام مــن الخبــز .و ــو اآلن يعــادل
ا
أحياناا أقـل مـن كيلـو مـن الخبـز .ـ ا يعنـي أنـه ،بمقيـاس الخبـز ،انخف ـت األسـعار النسـبية
آلالت حاسبة الجيت بشكل حاد.
علــى مســتوذ الفــرد ،فــءن اســتبدال منـتَج نــادر وم لكلــم (علــى ســبيل المثــال ،اآلالت الحاســبة
عامـا) بمنـتج رخـيت يزيـد بشـكل كبيـر مـن غنـى الفـرد ،ولكنـه يمكـن أن يقلـل
قبل خمسـين ا
الثـروة .حقيقـة أنــه يمكننـا شــراء منتجـات اليــوم ،مثـل حاسـبات الجيــت التـي لــم نكـن نــتمكن
عامـا مــن شـرائها لالســتخدام الخـات ،ــي مؤشـر علــى أننـا ،بالقيمــة
منـ ثالثـين أو أربعــين ا
ـى اليـوم .ولكـن فيمــا يتعلـ بــالثروة الم س
نقـدة التـي تحــت تصـرفنا ،فــءن أي
الحقيقيـة ،أكثـر غنـ ا
عام ـا كــان يعتبــر أكثــر
شــخت كــان يســتطيع شــراء مثــل ـ ر اآللــة قبــل ثالثــين أو أربعــين ا
غنى مما نحن عليه اليوم ،عندما نحتاج إلى القليل من المال لشرائها.
ا
علـــى مســـتوذ االقتصـــاد الكلـــي ،قـــد تكـــون ــ ر الظـــا رة أقـــل تناق اـ ـا .إ ا كـــان ســـعر
عام ـا ،وإ ا كــان مــن الممكــن
حاســبات الجيــت اليــوم ــو  10/1ممــا كــان عليــه قبــل عشــرين ا
عامـا ،فقــد قمنــا بزيــادة
بيــع  1,000حاســبة اليــوم بــدالا مــن بيــع  10الت حاســبة قبــل ثالثــين ا
قيمــة المبيعــات بمقــدار عشــرة أ ــعام بمقيــاس النقــود .لكــن الثــروة الحقيقيــة للنــاس زادت
أكثــر مــن لــ بكثيــر :يمكــن اســتخدام بعــض اإليــرادات المتولــدة مــن خــالل التوســع فــي
ســوق حاســبة الجيــت لشــراء تلــ الســلع التــي ظلــت با ظــة الــثمن ،أي التــي ظــل ســعر ا
النسبي مرتفعاا.
عنـد قيــاس ثروتنــا الحقيقيـة ،فــءن مجــرد معرفــة مـا إ ا كــان العــالم قــد نمـا ليكــون أكثــر ثــرا اء
فقـرا
ومقدار لـ ال يكفـي بـ ي حـال مـن األحـوال .بينمـا أصـبحنا فـي بعـض النـواحي أكثـر ا
عام ـا الما ــية ألنــه يتع ـيس ن علينــا دفــع المزيــد مقابــل ســلع أو خــدمات
علــى مــدار العشــرين ا
مجانيــة ســابقاا مثــل ميـــار الشــرت غيــر الملوثـــة أو الســباحة فــي ميـــار غيــر ملوثــة ،فقـــد
ـى مــن خــالل امــتال حاســبات الجيــت وأشــرطة الفيــديو
أصــبحنا ،بطــرق أخــرذ ،أكثــر غنـ ا
المتاحــة لمــا يعــادل ب ــع ســاعات ،أو حتــى دقــائ مــن العمــل بــ جر .ويمكننــا أن نشــا د
أوبرا ومسرحيات عالية الجودة كانت مخصصة في أيام موليير للملو واألباطرة.
إن محاوالتنــا لقيــاس القيمــة الم ــافة ودراســة ليــة األســعار النســبية تــؤدي ،بالتــالي ،مــن
متوقعـا فـي البدايــة.
حيـ ،تقيــيم الزيـادات فــي الثـروة ،إلــى اسـتنتاجات أكثــر تعقيـداا ممــا كـان
ا
الطريقــة الســهلة للخــروج ــي قيــاس مســتويات الثــروة الحقيقيــة المتاحــة (قيمــة اســتخدامها)
بمؤشــرات تقريبيــة .لقــد وصــم تعقيــد ألمحاســبة الثــورة الصــناعيةأل بشــكل جيــد مــن خــالل
مفارقــة الجحــيم والســماء ،عنــد تطبيقهــا علــى مفهــوم النــدرة .الســماء ،التــي مــن المحتمــل أن
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تكــون مبا ركــة بمخــزون ال حصــر لــه مــن الســلع والخــدمات مــن كــل األنــوا (الماديــة
والروحيــة) ،ال تعــرم شــيئاا عــن النــدرة .علــم االقتصــاد واالقتصــاد لــ ل ال وجــود لهمــا.
ال توجــد أســعار وال نقــود ألن كــل شــيء متــاح بســهولة دون أي قيــود أو عمــل .إ ن ،يجــت
ا
تمامــا عــن األرض ،ولكنهــا أي اــا مكــان ال يحتــوي علــى
أن تكــون الســماء شــيئاا
مختلفــا ا
إجمــالي النــاتج القــومي .الجحــيم ،علــى عكــس الجنــة ،ــو مكــان يســتهل الكثيــر مــن الطاقــة
فــي الحفــاظ علــى صــورته الشــهيرة وأنشــطته المفتر ــة .ل ـ ل  ،ربمــا يحتــاج إلــى تطــوير
قيمــة م ــافة ــخمة لــم يحــاول أحــد قياســها .يجــت أن يكــون النــاتج القــومي اإلجمــالي
مرتفعاا جداا بالفعلظ
فــي عالمنــا األر ــي ،يتمثــل أقصــى إنجــاز ممكــن فــي تقلــيت النــدرة فــي خل ـ الــوفرة فــي
ـرم
أكبـر عــدد ممكــن مــن القطاعـات .لكــن التنميــة البشــرية واالقتصـادية تســتلزم أي ا ـا التعـ س
علـى حــاالت النـدرة الجديــدة والتعامـل معهــا .النـدرة ــي فـي نهايــة المطـام الســمة المميــزة
لنظام عـدم التـوازن الـ ي مـن خاللـه يتجـه المسـعى البشـري للعمـل :إنـه شـرط ال غنـى عنـه
لسعي اإلنسان إلى اإلنجاز.

 4.5أ ظم اصبي يو (حوض اتس حميي) دييس اص يقج مد خا اصمؤشرات
5.4 The Bathtub Systems: Measuring Results through Indicators

تتمثــل إحــدذ الم فارقــات الرئيســية فــي محاســبة القيمــة وفــي تحديــد تنميــة الثــروة فــي أن
الزيــادة فــي الثــروة الحقيقيــة تتوافــ فــي بعــض الحــاالت فقــط مــع زيــادة تكلفــة الــتحكم فــي
التلــو( ،علــى ســبيل المثــال ،االســتثمار فــي الســيطرة علــى النفايــات واألغــراض البيئيــة
التــي مــن الوا ـ أنهــا نــو مــن تكلفــة القيمــة المقتطعــة deducted value type of
 ،) costبينمــا مــن ناحيــة أخــرذ ،يــتم التقليــل مــن قيمــة العديــد مــن الزيــادات الحقيقيــة فــي
القيمــة .ع لـــى ســبيل المثـــال ،تشــير أرقـــام نمـــو النــاتج المحلـــي اإلجمــالي التـــي تنشـــر ا
الحكومــات كــل عــام إلــى أن االقتصــاد قــد نمــا بنســبة كبيــرة جــداا .ومــع لــ  ،فــءن جــز اءا
ـرا مــن ـ ا النمــو يــتم امتصاصــه فــي الواقــع مــن خــالل عوامــل ال ت ــيم بال ــرورة
كبيـ ا
إلــى ثروتنــا ،فــي حــين أن العوامــل األخــرذ التــي تمثــل زيــادات صــافية فــي رفا يتنــا ال يــتم
أخ ا في االعتبار ،أو يتم أخ ا في االعتبار ولكن بشكل غير كام.
عــالوة علــى لــ  ،فــءن االنتقــال إلــى نظــام اقتصــادي ونظريــة تتجــاوز المفهــوم التقليــدي
للقيمــة االقتصــادية (الم ــافة) يتطلــت قبــول درجــة معينــة مــن عــدم اليقــين فيمــا يتعلــ
عم ـا يجــت أن تكــون الثــروة
بالقياســات .ينبــع عــدم اليقــين ـ ا مــن حقيقــة أن الســؤال نفســه س
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يســـتلزم تحديـــد أ ـــدام وتوقعـــات معينـــة .إن تعريـــم مســـتوذ الثـــروة ـــو س
دالــة للوقـــت
والتاري في تطور ما ،وعلى ا النحو ،فءن التعريم بناء نظري نسبي.
مصـدر خــر لعـدم اليقــين فـي مفهــوم الثـروة الحقيقيــة والرفا يـة يتعلـ بحقيقـة أن العديــد مــن
دائمــا إلــى
الثــروات مشــروطة بــالظروم المناخيــة .ســتحتاج البلــدان ات المنــا البــارد ا
تطــوير أ نظمــة تدفئــة أكثـــر تعقيــداا مــن تلــ ات المنـــا المعتــدل .بالنســبة للبلـــدان ات
المنـا البــارد ،يجــت تطــوير المزيـد مــن األنشــطة التنقيديــة مـن أجــل تــوفير مصــادر حــرارة
اصـــطناعية مـــن صـــنع اإلنســـان يمكـــن تخزينهـــا لفصـــل الشـــتاء .فـــي المنـــاط األكثـــر
ا
تــوفيرا أقــل و تكلفــة أقــل .ولكــن أي نــو مــن البلــدان ــو األكثــر
اعتــداال ،تتطلــت التدفئــة
ا
ـى  :أولئـ الـ ين يتعــين علـيهم إنفــاق الكثيـر مــن المـال علــى التدفئــة أو
فقـراا وأيهــا األكثـر غنـ ا
تل التي ال تحتوي على تدفئة على اإلطالقن
يجــت أال ننســى أب ـداا مفارقــة الجحــيم والســماء :قلــة النــدرة تــؤدي بطبيعــة الحــال إلــى ثــروة
اقتصــادية أقــ سل قائمــة علــى التنقيــ د .ومــع لــ  ،عنــدما تكــون القيــود أقــوذ ،فــءن الحــافز
لتجنــت الجحــيم مــن أجــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة ربمــا يكــون أكبــر .لقــد أصــب العديــد مــن
غنـى مـن أولئـ الـ ين عاشـوا فـي
فقـرا فـي الما ـي أكثـر اجتهـاداا وأكثـر
األشخات األكثـر ا
ا
بر َكــة .و ــ ا ينطبــ علــى األفــراد كمــا ينطبــ علــى األمــم فــي جميــع أنحــاء
بيئــة أكثــر َ
العــالم .لكنهــا عمليــة تاريخيــة ويمكــن عكســها .عــالوة علــى لــ  ،ليســت كــل المزايــا
بال ــرورة خاصــة بــاألنوا البايولوجيــة ،حيــ ،تكــون الحيــاة مليئــة بالحيويــة والســهولة،
فهـــي ليســـت فقـــط لؤنـــوا البشـــرية ،ولكـــن ربمـــا للكائنـــات الب يولوجيـــة المنافســـة مثـــل
الفيروسات أي اا.
ــ ا المجــال ب كملــه يصــعت تحديــدر .إن المؤشــرات مهمــا كــان نوعهــا ومســتوذ الثــروة
والصــحة والســعادة والمعرفــة وتــوافر األدوات والوســائل الماديــة ،كلهــا مفــا يم تتــ ثر بعــدم
اليقــين والتيييــر .يبــدو أن مفهــوم القيمــة الم ــافة أبســط بكثيــر ولــه جا بيــة إ ــافية تتمثــل
في اقتراحه واستخدامه ك داة لجدارة الشاملة ،كمعيار يمكن تطبيقه في كل مكان.
دائم ـا باســتخدام أبســط نظــام فــي العلــوم كمــا ــو
أليســت ــي الطريقــة األكثــر حكمــة للبــدء ا
الحال في األنشطة األخرذ بما في ل االقتصادن
أساسـ ـا فـــي
تكمـــن المشـــكلة فـــي أن الصـــالحية العالميـــة لمفهـــوم القيمـــة الم ـــافة تكمـــن
ا
اســـتخدامه كمقيـــاس لعمليـــة اإلنتـــاج الصـــناعي .إنشـــاء أســـاس إحصـــائي ســـليم لقيـــاس
مخــزون الثــروة وتباينــه عــن طري ـ مجموعــة مناســبة مــن المؤشــرات التــي قــد تختلــم مــن
جـــزء مـــن العـــالم إلـــى خـــر (ولكنهـــا ال تســـتبعد الحـــد األدنـــى مـــن التجـــانس ألغـــراض
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المقارنــة) ليســت بال ــرورة أكثــر تعقيــداا مــن قيــاس القيمــة الم ــافة .وعلــى أي حــال،
نــا بالفعــل الكثيــر مــن المؤشــرات االقتصـــادية المســتخدمة والتــي يــتم إعــادة تعريفهـــا
بشـــكل دوري ،مثـــل مؤشـــرات أســـعار المســـتهل التـــي تعمـــل ك ســـاس لتحديـــد مســـتوذ
الت ــخم فــي العديــد مــن البلــدان .تحتــوي ــ ر المؤشــرات فــي حــد اتهــا علــى عــدد مــن
العناصــر الموزونــة جي ـداا .و ــي ،بحكــم تعريفهــا ،ليســت متطابقــة فــي جميــع البلــدان ألنهــا
تعكــس يكــل االســتهال المتطــور .لمــا ا ال نحــدد المســتوذ الحقيقــي للثــروة  wealthأو
ا
مختلفــا كتعريــم نمــط
الينــى  richesبطريقــة مماثلــة والســماح لتعريــم الثــروة أن يكــون
االستهال النمو جي ال ي يختلم من بلد إلى خرن
فـي االقتصـاد الخــدمي المكتمـل فــي نمـور ،قــد يكـون ـ ا النــو مـن المؤشــرات أكثـر جا بيــة
مـــن الناحيـــة السياســـية ،خاصـــة إ ا نجـ ـ فـــي ســـد الفجـــوة بـــين قياســـات النـــاتج القـــومي
اإلجمــالي التــي ال تعكــ س حقيقـــة االختالفــات الحقيقيــة للثـــروة ،وتصــورات األفــراد ،ألالــــ
ﭘروســـيومَُ رس أل ” 20 ،“prosumersالـ ـ ين لـــديهم بالفعـــل خبـــرة عمليـــة لمـــا يعنيـــه أن
غنى في الظروم االقتصادية المعاصرة.
تصب أكثر
ا
نــا الكثيــر مــن العمــل الــ ي يتعــيس ن القيــام بــه لتحــدي ،ألاالقتصــادأل ،ولتحديــد المؤشــرات
واأل دام بشكل أف ل لتحديد سياسات الثروة والرفا ية■.

 20ك م ستكب تيم بيع سهترك عدمم /عدمحعتف عدمسسعم ك ب د إل عييي يزل  professional+consumerلُ سسب هاع
إدض عدم تب عاستلم آدهيع تن ت  ،)2016-1928( Alvin Tofflerعداو علسسعمت بمع ب ته يبنءعته عدمسسسعةب ي
عدمصسس
ع عدعحنالت عدعم ندنجي عدح لث بلم م عدثناك عدتقمي ثناك عالتص الت
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االقتصاديين العراقيين.
http://iraqieconomists.net/ar/wpcontent/uploads/sites/2/2022/03/Religion-and-Insurance-in-the-BroaderCultural-Context-IEN-2.pdf
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أشـــكر الـــدكتور عـــامر رمـــز علـــى قراءتـــه لمســـودة الترجمـــة وتنبيهـــي علـــى بعـــض اليمـــوض وإبـــداء
المالحظات التي سهلت ترجمة بعض المفردات.
وحـ ـدت الهـــوامة باعتمـــاد التسلســـل الرقمـــي بــ ا
ـدال مـــن األرقـــام والرمـــوز التـــي اســـتعملها المؤلـــم .نقلـــت
ا
الهوامة بصييتها الواردة في األصل اإلنجليزي.
الهوامة باللية العربية من و ع المترجم.
مصباح كمال
 18نيسان 2022
(*) أوريـــو غيـــاريني ،) 2020- 1936( Orio Giariniاألمـــين العـــام الســـاب لرابطـــة جنيـــم ،المختصـــة
ببحو ،الت مين والخطر.
** كاتت في ق ايا الت مين
حقــوق النشــر محفوظــة لشــبكة االقتصــاديين العــراقيين .يســم بءعــادة النشــر بشــرط اإلشــارة إلــى المصــدر.
 18نيسان 2022
http://iraqieconomists.net/ar/
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