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تعلموا العلم فإن تعلمه هلل خشية، وطلبه عبادة، ودراسته 

تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من ال يعلمه صدقة، 

وبذله إلى أهله قربة 

)ال�صحابي اجلليل معاذ بن جبل ر�صي اهلل عنه(





درجات.  العلم  اأوتوا  والذين  اآمنوا  الذين  يرفع  الذي  هلل  احلمد 
امل�ستمر من  بالتعلم  اأمرنا  الذي  الكرمي  نبينا  وال�سالم على  وال�سالة 

املهد اإىل اللحد.. وبعد؛

املعلوماتية الذي  العامل يعي�ش منذ عدة عقود يف جمتمع  فاإن   
عملية  يف  الأكرب  الدور  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  فيه  تلعب 
الإنتاج احلديث. والذي يت�سم باأنه اإنتاج كثيف للمعرفة. ومع ت�ساعف 
على  يعتمد  اقت�ساد  اإىل  العاملي  القت�ساد  حتول  الإن�سانية  املعرفة 
املعرفة العلمية، ويف هذا القت�ساد املعريف حتقق املعرفة اجلزء الأكرب 
والتكنولوجيا،  الإبداع  هو  املعرفة  هذه  ومفتاح  امل�سافة.  القيمة  من 
التقني  العلم  بتطور  تعرف  التطور  من  مرحلة  على  الآن  نعرب  فنحن 
حيث ل يتم التعامل مع جمموعة من العلوم التطبيقية باملفهوم القدمي 
الذي  التكنولوجي  التطبيق  جمال  يف  معها  التعامل  يتم  واإمنا  للعلوم. 
يتفاعل مع منجزات كل العلوم الأ�سا�سية. ويجعل الفارق الزمني �سئيال 

بني املعرفة املتولدة عنها وتطبيقها.

التغيري القت�سادي ت�سكل حتديًا  التي يحدث بها  ال�سرعة  اإن    
للعلم  املتعاظم  الدور  اإىل  اإ�سافة  منها،  املتقدمة  حتى  الدول  جلميع 
والتكنولوجيا يف تطوير املجتمعات. ويزداد هذا الدور اأهمية مع دخول 
فيه  وبرزت  الإيديولوجيات  فيه  تراجعت  الذي  املعرفة  ع�سر  العامل 
املعارف والتكنولوجيات. و�ساقت فيه امل�سافة بني ظهور املعرفة العلمية 
اأر�ش الواقع. ومل تتوقف عجلة التطور عند  زوالتطبيق الفعلي لها على 

صـديـر
ت
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هذا احلد، بل اإن جمتمع املعلومات العاملي اأخذ يتحول بثبات – واإن كان بطيئًا 
– اإىل جمتمع املعرفة، والذي ل يعني فقط تكنولوجيا املعلومات املتقدمة كما 
يظن الكثريون يف العامل العربي، بل اإن له مقدمات ومقومات اأ�سا�سية كثرية 

لبد من توافرها لإقامة جمتمع املعرفة.

وملا كانت اململكة تعي�ش منذ فرتة يف ع�سر املعلوماتية وتطبق تقنياتها   
تاأخذ باآلياتها يف م�سروعاتها وبراجمها املختلفة، فاإنه من الطبيعي اأن تن�سد 
ن�ستوعب  اأن  منا  ذلك  ويتطلب  املعرفة،  جمتمع  مقومات  اإجناز  اإىل  التطلع 
التوجهات اجلديدة لالقت�ساد العاملي اأوًل، واأن ندرك جيدًا امل�سمون احلقيقي 
للتحولت ال�سريعة التي حتدث يف العامل من حولنا. كما يتعني علينا ت�سخي�ش 
ق�سايا القت�ساد ال�سرتاتيجية والوقوف على التحديات التي جتابهه، والبحث 
عن و�سائل منوه وتطويره مبا يواكب امل�ستجدات ومبا تتطلبه معطيات امل�ستقبل 
جمتمع  لإقامة  بدقة  نخطط  اأن  ميكن  وعندها  امل�ستدامة،  التنمية  لتحقيق 
املعرفة – والذي �سيكون املعيار الفا�سل بني املجتمعات املختلفة – هي ال�سغل 
املعنية  والثقافية  والفكرية  العلمية  املوؤ�س�سات  وجلميع  للم�سوؤولني  ال�ساغل 
باإعادة ت�سكيل جمتمعنا يف م�سريته املوفقة – باإذن اهلل – نحو النه�سة العلمية 

والتقدم والنماء.

ويف هذا املجال .. حر�ست جامعة امللك عبدالعزيز على امل�ساهمة يف   
بناء جمتمع املعرفة يف بالدنا، فكانت اأن اأعدت اجلامعة �سل�سلة من الدرا�سات 
العلمية لبيان املدلولت ال�سحيحة للمفاهيم اجلديد والآليات امل�ستحدثة التي 
راجت يف الآونة الأخرية واأفرزتها ظاهرة العوملة، لتكون عونا لنا ودليال هاديا 



ط

جمتمع  لإقامة  املن�سود  التحول  لتحقيق  ب�سرية  على  التخطيط  يف  به  ن�سرت�سد 
معرفة عربي يف بالدنا.

اإن �سل�سلة )جنو جمتمع املعرفة( تعترب اإ�سافة جديدة اإىل جوانب التميز    
املتعددة التي يت�سم بها البحث يف جامعة امللك عبدالعزيز. كما اأنها دليل حي على 
تفاعل هذه اجلامعة وجتاوبها مع املتطلبات الآنية للمجتمع. ومتثل اإ�سهاما جديدا 

منها يف ن�سر الثقافة العلمية التي اأ�سبحت من �سرورات ع�سر املعرفة.

اأ�ساأل اهلل التوفيق يف حتقيق التقدم املعريف لبالدنا وجمتمعنا..  

صــــــــــــــديـــــــــــــــر
ت

مـــديــــر اجلـــــــامــعــــــــة

اأ.د. اأ�صامــــة بـــن �صـــــادق طـــيـب





هذه ال�سل�سلة –
�سهد بداية هذا القرن وال�سنوات الأخرية من القرن الع�سرين تطورًا     
خطريًا ملفهوم التقدم العلمي والتكنولوجي الذي مل يعد يعتمد على النجاحات 
التا�سع  القرن  العلماء على نحو ما كان يحدث يف  بع�ش  التي يحققها  الفردية 
وتفتح  تتبناها احلكومات  بحثية  برامج  يعتمد على  التقدم  واأ�سبح هذا  ع�سر، 

جمالت مل�ساركة الأفراد واملوؤ�س�سات فيها.
القت�سادية  قدراتها  حتول  اأن  يف  املتحدة  الوليات  جنحت  وقد    
لالإنتاج  الن�سبية  امليزة  اإىل  التجاري  لالإنتاج  الن�سبية  امليزة  على  العتماد  من 
يف  التكنولوجي  التقدمي  على  تعتمد  تخ�س�سات  باإحداث  وذلك  التكنولوجي، 
عدة جمالت، فاأ�سبحت �سناعة الإلكرتونيات هي اأ�سرع ال�سناعات منوا وهي 

ال�سناعة التي يرتفع فيها املكون التكنولوجي.
وتراكمها  الإن�سانية  املعرفة  ت�ساعف  املعلومات يف  ثورة  ت�سببت  ولقد   
اإىل  العوملة  واأدت  والتكنولوجية،  العلمية  املعرفة  وخ�سو�سًا  كبرية،  ب�سرعة 
اإ�سقاط حواجز امل�سافة والزمن، واأ�سبح التقدم التكولوجي هو احللقة احلا�سمة 
لتحقيق التقدم القت�سادي وكان من نتيجة ذلك كله اأن حتول القت�ساد العاملي 
اإىل اقت�ساد يعتمد اأ�سا�سًا على املعرفة العلمية اأو القت�ساد املعريف املبني على 
املعرفة التي ت�سفر عنها البحوث امليدانية والتكنولوجية، وهي املعرفة اجلديدة 
التي حتولت اإىل �سلعة، اأو خدمة، اأو هيكلة، اأو طريق اإنتاج، واأ�سبحت قدرة اأي 

دولة تتمثل يف مدى ر�سيدها املعريف.
وتتميز تقنيات ع�سر املعلومات بعدة �سمات. فهي ثقافة عابرة للقارات   
وتخت�سر الزمان واملكان. وتعتمد على الو�سائط الال�سخ�سية وتقوم على بنية 
معرفية اأفقيه ل راأ�سية و�ساقت يف هذا الع�سر امل�سافة بني ظهور املعرفة العلمية 
اجلديدة والتطبيق الفعلي على اأر�ش الواقع، كما اأنها تعتمد على التعليم الذاتي 
وامل�ستمر طوال احلياة. وبذلك يتعني على جامعتنا اأن ت�سطلع باأدوار جديدة لأن 
ال�سرعة التي يحدث بها التغيري القت�سادي ت�سكل حتديا للدول املتقدمة نف�سها. 

ك

م
تقدي
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اإ�سافة اإىل الدور املتعاظم للعلم والتكنولوجيا يف تطوير املجتمعات.
ا�سطلح  التي  الب�سري،  للعن�سر  احل�ساري  التطور  مراحل  من  املرحلة  هذه  اإن   
اأوًل.  عليها  التعرف  علينا  يتعني  عديدة  حتديات  علينا  فر�ست  قد  بالعوملة،  ت�سميتها  على 
ثم التعامل معها بالطرق العلمية وباأ�ساليب الع�سر. وتتطلب مواجهة هذه التحديات مقدرة 
للق�سايا  دقيقا  وت�سخي�سا  العاملي،  لالقت�ساد  احلديدة  التوجهات  ا�ستيعاب  على  خا�سة 

ال�سرتاتيجية اخلا�سة مبجتمعنا، وعالجها مبا يواكب امل�ستجدات.
مما  عديدة،  م�ستحدثه  مفاهيم  ظهور  املتالحقة  التحولت  هذه  �ساحب  وقد   
ون�ست�سرف  ندرك  واأن  التحولت.  لهذه  احلقيقي  امل�سمون  على  الوقوف  منا  ي�ستوجب 
اأعبائها وتداعياتها على اأو�ساعنا املحلية الراهنة وامل�ستقبلية. وما يتطلبه ذلك من اإعادة 
امللك  جامعة  بادرت  اأن  فكان  والنماء.  والتقدم  النه�سة  نحو  م�سريته  يف  جمتمعنا  ت�سكيل 
التي  الإ�سدارات  من  العديد  فن�سرت  املعرفة(  جمتمع  )نحو  �سل�سلة  باإ�سدار  عبدالعزيز 
تعرف القارئ العربي باملفاهيم وامل�سطلحات والآليات امل�ستحدثة، مثل: حا�سنات الأعمال، 
واملنظمات  بعد،  عن  والتعلم  الإلكرتونية،  واحلكومة  بعد،  والعمل عن  امل�ستدامة،  والتنمية 
الأهلية واملبادرات التطوعية، والتخطيط العمراين ال�سرتاتيجي اإىل غري ذلك من الآليات 
امل�ستحدثة والتنظيمات املوؤ�س�سية التي راجت يف العقود الأخرية. والتعريف بكيفية ال�ستفادة 
منها يف حل م�سكالتنا التنموية والجتماعية، وبذلك �ساهمت هذه ال�سل�سلة من الإ�سدارات 

يف اإر�ساء القواعد العلمية لتاأ�سي�ش جمتمع املعرفة يف اململكة.
التخطيط ال�سرتاتيجي يف املرحلة احلالية  يلعبه  الذي  الدور احليوي  وهنا يربز   
بهدف التغلب على املعوقات والتحديات التي يفرها علينا النظام العاملي اجلديد با�ستقالل 
هذه الآليات اجلديدة والتنظيمات املوؤ�س�سية امل�ستحدثة التي بداأ تنفيذها جزئيا يف اململكة، 
احلثيث  م�سعانا  يف  ال�سرتاتيجية  الدرا�سات  على  العتماد  اإىل  املا�سة  حاجتنا  يوؤكد  مما 

للنهو�ش مبجتمعنا وتنمية وتطويره.
م�سكالته  حل  يف  وامل�ساهمة  املجتمع  احتياجات  مع  اجلامعة  لتفاعل  وا�ستمرارا   
يف  ال�سرتاتيجي  التخطيط  اأحرزها  التي  املتميزة  للنجاحات  وا�ستثمارا  العلمية،  بالطرق 

اجلامعة، فقد اأن�ساأت اإدارة اجلامعة مركز الدرا�سات ال�سرتاتيجية.
والتعليمية  والثقافية  والقت�سادية  الجتماعية  الق�سايا  درا�سة  مهامه  اأبرز  ومن   



م

وتنظيم  الدرا�سات  واإجراء  ا�سرتاتيجي  بعد  لها  والتي  ال�سعودي  باملجتمع  ال�سلة  ذات 
الب�سرية والقت�سادية والجتماعية، ولتحقيق  التنمية  الفعاليات الالزمة لالرتقاء بربامج 
والعنو�سة.  كالبطالة  الجتماعية  للم�سكالت  حلول  واقرتاح  امل�ستدامة  التنمية  م�سامني 
وامل�سكالت الأمنية كالتطرق والنحراف. اإ�سافة اإىل اإجراء البحوث ون�سر الأوراق العلمية 
املتعلقة بجامعات البحث وجمتمع املعرفة. و�سبل تعزيز مكانة اجلامعة على امل�ستوى العاملي.

ومن الوا�سح اأن الدرا�سات والأبحاث والأوراق العلمية التي �سدرت �سمن �سل�سلة   
ال�سرتاتيجية  الدرا�سات  مركز  واخت�سا�سات  عمل  �سميم  يف  تدخل  املعرفة  جمتمع  نحو 
اجلديدة. فكان من الطبيعي اأن تنتقل اإىل هذا املركز م�سئولية هذه ال�سل�سلة من الإ�سدارات 
التي  والدرا�سات  الأبحاث  واآفاق  لنطاق  وتو�سعة  ناحية،  من  لالزدواجية  جتنبا  العلمية، 
العلمية  الثقافة  ن�سر  يف  املعرفة  جمتمع  نحو  �سل�سلة  ر�سالة  وملوا�سلة  ال�سل�سلة،  ت�سدرها 
والوعي التخطيطي يف املجتمع. وتقدمي علم ينتفع به املجتمع ال�سعودي بكل موؤ�س�ساته وكافة 

م�ستوياته وكل جمتمع عربي ين�سد الدخول اإىل جمتمع املعرفة.
وهلل احلمد يف الأوىل والآخرة...   

مدير مركز الدرا�صات اال�صرتاتيجية    

اأ.د. ع�صام بن يحيى الفياليل   

م
تـــــــقـــــــــــــــــديـــــــــــــــــــ
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مقدمة

بورصة  بفتح  القيام  فكرة  االختبار  محل  تضع  أن  الغربية  احلكومات  بعض  تنوي 

يتركز  سوف  الثقافية  البورصة  لكن  املالية.  األوراق  تداول  بورصة  غرار  على  ثقافية، 

اجلديد  التوجه  ضوء  وفي  معلوماتية.  أسهم  وطرح  الثقافة  استثمار  على  اهتمامها 

- فمن املمكن إنشاء بورصة للمعرفة وبورصة للثقافة وبورصة للمعلومات أو بورصة 

جتمع عمليات التداول في تلك البضائع والسلع أو الثروات كلها)1(.

معلوماتية،  أسهم  وضع  في  التداول  على  القائمة  املعلومات؛  بورصة  بدأت  ورمبا 

بنموذج على غرار بنك املعلومات الذي يستخدم الدخار املعلومات املتراكمة، حيث أن هذا 

النوع من االدخار ال مينع من التداول املالي. وإذا أمكن استرداد املعلومة أو سحب أي قدر 

من املعلومات في أي وقت وفق ما تقتضيه احلاجة - فإن رأس املال ال يتناقص بالسحب 

إذا توقفت صالحيتها. عندئذ يتم سحبها إلحاللها برأس مال جديد من معلومات  إال 

أكثر حداثة؛ غير أن رأس املال الصافي أي املعلوماتي ال يتضاءل بالسحب أو اإلحالل. 

ورغم أن االدخار في بنك معلومات بعينه ال يولد أرباحا مباشرة، دون صيانة وإضافة 

وجتديد، ودون تناسل معلومات جديدة من معلومات قدمية، فإن رأس املال املعرفي العام 

املعلومات  أن معني  إذ  املعلومات في منو مطرد؛  وبناء على ذلك فإن رصيد  وينمو.  يربو 

في  الفائدة  كسعر  والنقصان  بالزيادة  يتأرجح  النمو  معدل  كان  وإن  حتى  ينضب؛  ال 

سوق املال. كما أن قيمة املعلومات العينية تتأرجح وفق التغيرات الطارئة على املنفعة 

احلاضر  في  تطبيقها  احتماالت  مع  يتغير  أمر  وهذا  تقييمها،  وقت  منها  املتولدة 

 Stock( واملستقبل. لهذا فإن من املتوقع لبورصة املعلومات أن تضاهي بورصة األسهم

Market( في تقلباتها.

أما بورصة املعرفة فإنها تختلف عن بورصة األسهم في بعض األوجه – على سبيل 

املثال - فهي بورصة تراكمية وليست إحاللية، فاملعرفة في منو مطرد ال تبلى بالتقادم. 

وعلى  ملموسة  قيمة  من  معها  جتلب  ما  على  تتوقف  اجلديدة  املعرفة  قيمة  أن  غير 

مقـــــــــــــدمـــــــة
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احلاجة اآلنية لها. وهي في هذا شبيهة بسوق السلع. لهذا فإن املضاربة فيها تتوقف 

على قيمة ما يتولد عنها من سد احلاجات البشرية في فترة معينة، كما أنها قائمة 

على التكهنات باملستقبل خاصة التنبؤ بكمية ما جتلبه من املنافع املستقبلية. ولهذا 

فإن املتداول فيها يضارب على القيمة املستقبلية للمعرفة كما يضارب على أسعار 

مستقبلية للسلع.

وحديثاً قامت هيئة التبادل التجاري في العقود اآلجلة للسلع في الواليات املتحدة 

األمريكية )CFTC( The Commodity Futures Trading Commission((، اخملتصة 

السينمائية  األفالم  لرصد  األخضر  الضوء  بإعطاء  السلع  في سوق  التداول  بتنظيم 

اآلجلة  العقود  طريق  عن  فيها  التداول  يجري  التي  التجارية  السلع  ضمن  كسلعة 

 )Derivatives( لألفالم، واملضاربة التجارية على التكهنات باملشتقات املالية )Futures(

السينمائية  األفالم  من  لكل  دخل  من   )box-office( التذاكر  صندوق  يحققه  ملا 

املطروحة في بورصة السلع)5-2(. 

وتصنيف املعرفة كسلعة، يتماشى مع تعريفات اتفاقيات منظمة التجارة العاملية 

باتفاقية  إختصاراً  املعروفة  اخلدمات،  في  للتجارة  العامة  االتفاقية  خاصة  )WTO(؛ 

»جاتز« )General Agreement on Trade in Services )GATS((، التي تدخل ضمن 

 General Agreement on Tariffs and Trade( االتفاقية العامة للتعرفة والتجارة

GATT((( املعروفة اختصاراً باتفاقية “جات” )6-7(، بل إن الثقافة تعتبر في منظومة 

تلك االتفاقيات سلعة جتارية)8(. وال شك أن املعرفة واحدة من منتجات التعليم العالي 

البعض  إن  بل  العاملية)9(.  التجارية  األعراف  وفق  جتارية؛  سلعة  اآلخر  هو  يعتبر  الذي 

يتعامل مع البيوت االستشارية للمعرفة كدرب من السلع التجارية)10(.

املعرفة، شركات تطرح  بورصة  للطرح في  الشائعة لشركات تصلح  األمثلة  فمن 

نفسها في سوق األسهم وتتأسس بناء على حقوقها في ملكية فكرية من املتوقع 

أن تؤدي إلى إنتاج سلعة مفيدة كدواء حديث االكتشاف أو مركب كيميائي جديد أو 

آلة مبتكرة أو جهاز حديث. وعادة ما تؤسس كشركات صغيرة بهدف تنفيذ اختراع )إما 
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مسجل أو في سبيله إلى التسجيل(. وتقوم الشركة الصغيرة ببيع أسهم في السوق 

عن طريق عرض عام مبدئي )IPO( )Initial Public Offering( لتوفير رأس املال لتنفيذ 

اختراعها ويتضمن العرض إصدار نشرة بالتكهنات املستقبلية )Prospectus(، توضح 

احتماالت جناح أو فشل تلك املغامرة التجارية إلى جانب حجم اخملاطرة املالية التي قد 

 OTC(( يتعرض لها املساهم. وعادة ما تطرح األسهم من خالل التداول على الطاولة

التداول  Over-the-counter trading((، بدالً من أن ترصد ضمن مجموعات أسهم 

 NASDAQ( )National Association of( أوناسداك   ،)Dow Jones( جونز  داو  في 

 NYSE( )New York Stock( أو )Securities Dealers Automated Quotations

 )Wall Street( في بورصة وول ستريت )AMEX( أو أمريكان إكسبرس  )Exchange

بصورة  أسهمها  أسعار  ترتفع  إنتاجه  تتوقع  ما  إنتاج  في  الشركة  وبنجاح  بنيويورك. 

هائلة تعود على املساهمني بأرباح طائلة مقارنة بأسهم الشركات الكبرى املستقرة؛ إال 

أن احتمال اخلسارة قائم أيضاً.

أو  املهنة  أسرار  من  بها  اخلاصة  واملعلومات  املعرفة  من  أي منظمة  رصيد  كان  وملا 

التنافس املستدام، فإن هناك  التي تفيد في  العوامل  يأتي في مقدمة  الصنعة وهو 

نظرات متغايرة جملال رأس املال الفكري الذي ازدهر حديثاً؛ حيث تتغير النظرة من فئة إلى 

أخرى في تقييم املعرفة، من بني تلك الفئات)12-11(:

Ó  املالية املوازنة  في  الفكري  املال  رأس  لرصد  معايير  وضع  يهمهم  املحا�صبون: 
للشركة.

Ó  األجهزة على  إلدخاله  الفكري  املال  رأس  ترقيم  إلى  يسعون  املعلومات:  مقننو 
الرقمية، مثل احلاسوب.

Ó .الباحثون االجتماعيون: يرون في رأس املال الفكري طريقة ملوازنة القوة

Ó  القدرات لبناء  وسيلة  الفكري  املال  رأس  في  يرون  النف�س:  علم  يف  املخت�صون 
الذهنية.

مقـــــــــــــدمـــــــة
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Ó  مدراء املوارد الب�صرية: يريدون استخدام رأس املال الفكري في حساب العائد
من االستثمار على القوى العاملة.

Ó  املال رأس  بناء  على  العمل  على  يحرصون  والتطوير:  التدريب  على  القائمون 
الفكري.

ورغم أن امللكية الفكرية ليست لها قيمة عينية ثابتة في حد ذاتها فهي كاملعرفة 
لها تداعيات تؤدي إلى مكسب مادي، قد يتحقق في مستقبل قريب أو بعيد؛ وقد ال 
يتحقق إال بعد أجل طويل للغاية. وقد ال يتحقق ربح من ورائها أبداً؛ ولكنها قد تنفع 

الناس ولو بعد حني.

وعلى النطاق الشخصي الضيق، فإن العائد املادي على الفرد من اكتساب املعرفة 
العائد على  أو فتح فرص العمل. أما  قد يترجم بصورة مادية إلى قدرة على الكسب 

الشخص من بث املعرفة فقد يكون لقاء أجر أو منفعة آنية.

هذا ال يستثني وجود طالب علم يتلمس سبل املعرفة إلشباع فضوله ولتوسيع آفاق 
مداركه بالكون الذي يعيش فيه، ولتنوير بصيرته حتى يحسن تدبر األمور وينمي فطرته 
على التمييز بني اخلير والشر، أو زيادة حصيلته املعرفية من علم ينفعه في إصالح ذات 
حاله فيجيد كل ما يقوم به من أفعال سواء كانت دنيوية أو تعبدية وييسر له العمل 
في مساعدة اآلخرين. كذلك هناك معلم ينشر ما لديه من معرفة كاملتصدق من ماله 

يتغاضى عن كسب عاجل طمعاً في مكاسب آجلة أعظم وأوفر. قال الله تعالى: نث ۉ  

ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  
ۆئ  ۈئ   مث]البقرة، اآلية: 245[.

املادية  النظرة  أساس  على  قائمة  املعرفة  لنشر  كوسيلة  املعرفة  بورصة  أن  غير 
مراعاة حلاجة  دون  جتارية،  املعرفة كسلعة  مع  تتعامل  أنها  املعرفة، حيث  إلى  البحتة 
الناس عامة إلى املعرفة عموماً أو لشطر منها. لهذا ظهرت مناذج مختلفة بخصوص 
املعرفة وكيفية أداء أسواق املعرفة كآلية لتوزيع ثروات املعرفة لقاء عائد مادي؛ وأهم 
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مناذج سوق املعرفة، أربعة مناذج هي:

1 .  Legal( قانونية  تركيبة  الرأسمالي  النموذج  يستخدم  الراأ�صمايل:  النموذج 
مورداً  املعرفة  جلعل   )Intellectual Property( الفكرية  للملكية   )Structure

شحيحاً تقليدياً؛ كالنفط واملعادن الثمينة ومكونات الطعام األساسية التي ال 

غني لإلنسان عنها. ووفقاً لإلقتصاد املعرفي )Knowledge Economy( املبني 

على رأس املال الفكري )Intellectual Capital( فمن املمكن استخدام آلية سوق 

السلع لتوزيع املعرفة في صورة عقود آجلة وعن طريق املضاربة في مشتقاتها.

النموذج اال�صرتاكي: املعرفة تعتبر بضاعة عامة كالقطاع العام ملك جلميع . 2
املواطنني، عن طريق ملكية الدولة. وبهذا جتب الشراكة احلرة فيها دون حدود 

أو عائد مالي ملبتكري املعرفة ألن املبتكر توصل إلى املعرفة وهو في خدمة 

الدولة وعلى نفقة الدولة. وبهذا فأي ربح يعود من توزيع املعرفة أو تداولها هو 

من نصيب اخلزانة العامة.

لكن . 3 الناس؛  جلميع  ملك  عامة  بضاعة  تعتبر  املعرفة  االإدراكي:  النموذج 
البضاعة النادرة التي ميكن بناء إقتصاد مبتكر عليها هي إدراك الناس لقيمة 

ما بني أيديهم من معرفة. ودور اإلقتصاد اإلدراكي )Attention Economy( هو 

تنقية املعرفة من الشوائب وجذب التفات الناس إليها؛ حيث أن اإلدراك هو في 

حد ذاته سلعة ميكن لرأس املال اإلستفادة اإلقتصادية منها.

مين . 4 للبشرية  الله  من  هبة  فهي  شائعة،  ملكية  املعرفة  الفطري:  النموذج 
ليوزعها  يكتشفها  ومن  عليها  يتعرف  من  لها  فيقيض  الناس  على  بها  الله 

على البشر دون إحتكار. وهذا ال يحد من تسابق القادرين على حتويلها إلى سلع 

ينتفع بها الناس وإلي التجارة فيما جتلبه للناس من خيرات تقنية أو استهالكية 

بديهي  أو  فطري  إقتصاد  أساس  على  قائمة   )Free Market( حرة  سوق  في 

)Intuitive Economy(، يتميز باحلرص على إنتاج ما فيه منفعة الناس وخدمة 

مقـــــــــــــدمـــــــة
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االحتكار  تالفي  مع  الدعاية،  بزيف  االستمالة  دون  البشر  ورفاهية  مصاحلهم، 

واالستغالل.

واألسواق تاريخياً عرفت خالل التاريخ البشري على أنها األماكن التي يلتقي فيها 

الناس ورجال األعمال لشراء وبيع البضائع واخلدمات؛ غير أن األسواق كانت كذلك 

اجملاز  وذي  عكاظ  سوق  مثل  واملعلومات  املعرفة  لتبادل  الناس  فيها  يجتمع  مواقع 

عند العرب القدامى؛ وما يسميه اإلغريق “أجورا” )Agora( الذي يعني مكان السوق 

ولكنه يدل على مكان جتمع عامة الناس؛ وكان جزًء رئيساً من املدن القدمية، حيث أنه 

مكان جتارة إلى جانب كونه منبراً للمواطنني لتبادل املعرفة واإلطالع على ما يجري 

من أخبار البالد والعباد. هذا إلى جانب كونه مكان جتمع وتشاور في أمور الدولة أو 

املنطقة. 

ومع التحول إلى اقتصاد املعرفة تتولد فكرة تداول املنتجات واخلدمات القائمة على 

املعرفة؛ غير أن املعرفة تختلف متاماً عن املنتجات العينية)13(؛ فعلى سبيل املثال:

Ó  .املعرفة توجد في أكثر من مكان واحد في نفس الوقت

Ó  .بيع املعرفة ال يقلل من وفرتها

Ó  .املشترون يشترون املعرفة مرة واحدة في العمر

Ó  .إذا ما بيعت املعرفة فإنها ال تسترد

Ó  .املعرفة تتمخض عن املزيد من املعرفة في سلسلة متواصلة ال تنتهي

التقليدية  األسواق  عن  بعيد  حد  إلى  يختلف  املعرفة  سوق  أن  إدراك  بدأ  هنا  ومن 

كان  ورمبا  االستهالكية،  السلع  وأسواق  املالية  واألسواق  والسندات  لألسهم  احلديثة 

أقرب إلى سوق األحجار الكرمية واملعادن الثمينة والفنون الرفيعة.

ثم إن سوق املعرفة يعتبر آلية لتمكني ودعم وتسهيل حتريك املعلومات أو املعرفة أو 
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الصورة  وبهذه  التبادل بني مستخدميها ومصادرها)15-13(.  أو  املشاركة في مواردها 

وأن  للتوزيع،  متاحة  املعرفة  على  القائمة  اخلدمات  أو  املنتجات  أن  هو  املفترض  فإن 

هناك من يرغب في استخدامها، وبهذا يكون الهدف األول للسوق هو توصيل كل من 

أو سيطرته  السوق  رغبة  إذا كانت  املعرفة مالئم  املنظور لسوق  باآلخر. هذا  الطرفني 

محدودة أو معدومة سواء بالنسبة إلنتاج أو استخدام ما يجري تداوله كما هو احلال 

للتواصل من  املورد واملستخدم هو اآلخر مالئم  إن منظور  التقليدية. ثم  في األسواق 

خالل “أسواق األفكار” )Ideagoras( املبنية على الشبكات االجتماعية، حيث املهمة 

الرئيسة للسوق هي مضاهاة احللول املتاحة لقضايا موجودة - والقضايا اخلاصة بأولئك 

الذين ميكن أن يجدوا لها حالً)17-16(.

وعموماً فإن خدمات التواصل االجتماعي تركز على بناء وتوثيق شبكات اجتماعية 

أولئك  أو  مشتركة،  وإهتمامات  أنشطة  جتمعهم  الناس  من  مجموعات  بني  مباشرة 

الذين يرغبون في إستكشاف أنشطة واهتمامات معينة؛ وتلك اخلدمات التي تتطلب 

باألساس  تعتمد  االجتماعية  الشبكات  خدمات  وغالبية  احلاسوب.  برامج  استخدام 

على الويب وتوفر مجموعة مختلفة من الطرق التي ميكن للمستخدمني التواصل بها 

مثل املدونات ومجموعات احلوار والتحادث بالصوت والكتابة والصورة واملراسلة وتبادل 

امللفات.

 واألنواع الرئيسة للتواصل االجتماعي هي التي حتتوي دالئل على هوية بعض الشرائح 

من اجملتمع مثل الزمالء السابقني في املدرسة أو اجلامعة، وعلى سبل لالتصال بأصدقاء، 

وعلى نظم اتصال موثوق بها. وقد جرت محاوالت لوضع معايير لتلك الشبكات مثل 

معيار صديق لصديق؛ غير أن هناك حتفظات بالنسبة إلساءة االستخدام.

رأس  ثروة من استخدام  للحصول على  اإلنتاج، هناك عمليات مألوفة  ومن منظور 

السوق ميكن  للنجاح في  الضرورية  والعمليات  البنيات  أن  الفكري)18-20(. كما  املال 

وضعها ضمن اقتصاد رقمي)23-21(. 

مقـــــــــــــدمـــــــة
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تسعة  من  ويتكون  طرف  إلى  طرف  من  يدور  معرفة  لسوق  منوذجاً  هناك  أن  كما 

مراحل؛ هي )24(:

توليد. 5

حتويل. 6

إدارة. 7

استخدام داخلي. 8

نقل. 9

إضافة قيمة. 10

استخدام مهني. 11

استخدام شخصي. 12

تقييم. 13

والنقل(،  )اإلنتاج  املعرفة  منظمة  بداخليات  تتعلق  األولى  اخلمس  املراحل  أن  حيث 

بينما األربع األخريات تتعلق بخارجيتها )وسطاء وزبائن ومواطنون(. 

وحتتوي تلك املراحل على قيمة، أو تطور من قيمة، أو تستخلص قيمة في منتجات 

معرفة، أو خدمات على منوال سلسلة قيم خدمات املعرفة. وملا كانت سلسلة القيمة 

دوارة - فإن من املمكن توظيفها في متثيل وسيلة عرض )تقييم بعد اإلنتاج( أو طلب 

)تقييم قبل اإلنتاج( ألسواق املعرفة.

إدارة  فكرة  تضاهي  املعرفة  خدمات  في   )value chain( القيمة  وسلسلة 

األعمال)25(؛ حيث من املهم عدم اخللط بني سلسلة القيمة والتكاليف التي تتراكم 

خالل األنشطة)26(؛ فعلى سبيل املثال إن قطع املاس قد ال يكلف كثيراً - لكن ذلك 
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العمل يضيف قيمة كبيرة جداً إلى املنتج النهائي، حيث أن املاس اخلام أقل قيمة بكثير 

عن ماس مت قطعه.

وإلى جانب التبادل التجاري في املعرفة املطلقة - هناك التبادل التجاري في اخلبرة أو 

املعرفة احلرفية )Know-how(. والتبادل التجاري في املعرفة احلرفية هو سوق معرفة 

مالي  مكسب  لقاء  تبادلها  ميكن  جتارية  كسلع  واخلبرة  املهنية  املعرفة  في  يتعامل 

ولذلك فهو مبني على فكرة دفع رسوم لقاء تبادل اخلبرة املعرفية. وبهذا فهو يختلف 

عن أسواق املعلومات من حيث أن مقدمي احللول للقضايا املعرفية التي حتتاج خلبرات 

معينة يتلقون أجرا لقاء جهودهم؛ حيث أن التحديات التي يتعاملون معها تركز على 

قضايا محددة تتطلب حلوال مفصلة ومسهبة.

باملقابل فإن االبتكار املشاع هو منوذج قائم على إفتراض أن بإمكان الشركات أو من 

واجبها استخدام أفكار خارجية إلى جانب األفكار الداخلية وسلوك كل الطرق املؤدية 

من  لديها  مبا  التقدم  إلى  تتطلع  الشركة  كانت  إذا  خارجية؛  أو  داخلية  سواء  للسوق 

تقنيات. يوضح شكل )1( وضع الشركات في غياب منوذج االبتكار املشاع.

شكل )1( وضع الشركات في غياب اإلبتكار املشاع

مقـــــــــــــدمـــــــة
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وفي الواقع أن احلدود االفتراضية بني أي مؤسسة والعالم احمليط بها أصبحت هالمية 

وميكن النفاذ خاللها من جانب إلى آخر، حيث أصبح من السهولة مبكان نقل االبتكارات 

االبتكار  منوذج  عليها  يرتكز  التي  املركزية  والفكرة  خارجها.  وإلى  املؤسسة  داخل  إلى 

املشاع، هي أن املعرفة منتشرة حول العالم بصورة واسعة ومفتوحة، وبهذا فإنه ليس 

مبقدور الشركات أن تعتمد كلية على ما تقوم به من بحوث، وبهذا يجب عليها بدالً 

من حصر أنشطتها في البحوث الداخلية أن تشتري أو حتصل على ترخيصات عمليات 

واختراعات من شركات أخرى. باإلضافة إلى ذلك، فمن الواجب على الشركة أن تستثمر 

االختراعات الداخلية التي ال تستخدمها بطرحها خارج الشركة من خالل الترخيصات 

 )2( شكل  ويعرض   .)spin-offs( العرضية  النواجت  أو  املشتركة  التجارية  املغامرات  أو 

سيناريو لوضع الشركات املستفيدة من االبتكار املشاع.

شكل )2( تأثير االبتكار املشاع على الشركات واألفراد املبتكرين

مجتمعات  عن  تختلف  الويب  على  احلرفية  املعرفة  في  التجاري  التبادل  ومواقع 

االبتكار املشاع؛ رغم ما بينهما من ارتباط، حيث أن املستوى األول للحلول أقل مبراحل 

رجال  تساعد  التبادل  عملية  أن  حيث  احلرفية؛  املعرفة  في  التجاري  التبادل  حالة  في 
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األعمال والباحثني واألفراد على توفير الوقت باالستفادة من مهارات وخبرات اآلخرين حلل 

مشاكل محددة ولكنها عادة ما تكون مستعصية؛ كما أن هناك بعض من يستخدمون 

مواقع التبادل التجاري في املعرفة احلرفية بصورة غير مقيدة للحصول على معرفة في 

مجاالت يهتمون بها.

أما عملية استخدام املوارد اجلماعية فهي جتمع بني االستفادة من احلشد أو جمهور 

الناس وعملية استخدام املوارد البشرية اخلارجية، وهي تشير إلى اللجوء إلى مجموعة 

كبيرة من الناس أو مجتمع )أي حشد(؛ من خالل نداء مفتوح؛ للقيام مبهام كانت منوطة 

تقليدياً مبوظفي الشركة أو متعاقديها. ولقد القت عملية استخدام املوارد اجلماعية 

النطاق  واسعة  جهود  تعاون  من  لالستفادة  جديد  توجه  عن  تنبئ  ألنها  كبيراً  إقباالً 

للمساهمة  اجلماهير  دعوة  ذلك  مثال  والصناعية.  التجارية  األعمال  أهداف  لتحقيق 

في ابتكار تقنية جديدة أو القيام بعملية تصميم أو املساعدة في احلصول على قدر 

كبير من البيانات وحتليلها. ويرصد شكل )3( اخلطوات الثمانية لعملية استخدام املوارد 

اجلماعية حلشود اإلنترنت.

شكل )3( اخلطوات الثمانية لعملية استخدام املوارد اجلماعية

ومن األمثلة احلية الستخدام املوارد اجلماعية، ما قامت به شركة البترول البريطانية 

 )Macondo blowout( ماكوندو  انفجار  مواجهة  في  )BP( )British Petroleum(؛ 

قبالة   )Horizon( هوريزون  نفط  بئر  في  املكسيك  خليج  مياه  من  كبير  عمق  على 

مقـــــــــــــدمـــــــة
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شواطئ لويزيانا، في 20 أبريل 2010م. ولقد أسفر االنفجار عن مقتل 11 وإصابة آخرين 
من العاملني في املوقع وتدفق ماليني من براميل النفط في مياه اخلليج. ولقد حاولت 
الشركة بعدة طرق وتقنيات إيقاف تدفق النفط من فوهة بئر النفط أو وقف تسربه 
إلى الشواطئ دون جناح. وبهذا قامت الشركة باإلعالن عن فتح موقع على اإلنترنت، 
موقع  على  يضعها  أن  املياه  النتشار  أو  البئر  جماح  لكبح  فكرة  لديه  من  كل  داعية 
واحلكومات  الفيدرالية  احلكومة  وحذت  النكبة.  تلك  مواجهة  في  للمساهمة  الويب، 
تلك  جنحت  وقد  بأفكارهم.  للمشاركة  للمواطنني  عامة  بدعوة  املنهج  نفس  احمللية 
احلملة في إثارة موجة من االبتكار وحفزت اجلامعات ومؤسسات البحوث على القيام 

ببحوث سريعة ملعاجلة األزمة.

ويسهل هذا النوع من الشراكة اجلماعية تقنيات اجليل الثاني من شبكة العنكبوت 
العاملية؛ »ويب Web( »2 2.0( التي تتميز بالقدرة على الشراكة في املعلومات بصورة 
تفاعلية، وتقوم على تصميم يختاره املستخدم الذي مبقدوره املساهمة في احملتويات؛ 
ومواقع  املدونات  »ويب-2«  مجتمع  أمثلة  ومن  الويب.  على  التعاون  سالسة  مع  هذا 

الشبكات اإلجتماعية، ومواقع شراكة الفيديو، .. إلخ)27(.

وعموماً فإن التبادل التجاري في املعرفة املهنية أبسط بكثير من اإلبتكارات الشائعة 
ومن عملية الشراكة اجلماعية، حيث أن الفرصة متاحة ألي فرد أن يسجل في مواقع 
التبادل التجاري في املعرفة املهنية دون مقابل ليطلع على األسئلة والتحديات إما وفق 
املشروع  من  االنتهاء  بعد  إال  متنح  ال  اجلوائز  كانت  وملا  املعدة.  اجلائزة  وفق  أو  املوضوع 
فإن مبقدور أي شخص تقدمي حلول دون سابق إعداد أو تأهيل. وهناك العديد من مواقع 

التبادل التجاري في املعرفة املهنية؛ مثل:

Ó  التي املشاعة  أو  املفتوحة  لالبتكارت  شركة   :)Innocentive( االإبتكار  حوافز 
وعلم  الهندسة  مثل  متعددة  مجاالت  في  والتنمية  للبحوث  قضايا  جتمع 
واألعمال  الفيزيائية  والعلوم  احليوية  والعلوم  والكيمياء  والرياضيات  احلاسوب 
أي إنشان يقدم لها احللول. والشركة تقدم  وعرضها في صورة قضايا تتحدى 

جوائز نقدية ألفضل احللول وفق معايير التحدي)28(.
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Ó  التي الشائعة  االبتكارات  خدمات  توفر  شركة   :)Nine Sigma( ناين�صيجما 
على  واحلصول  االبتكار  برامج  تطوير  على  معها  املتعاملة  الشركات  تساعد 

القيمة القصوى للبرنامج. وقد كان ترتيب الشركة من حيث سرعة النمو في 

عام 2008م العشرين من بني 5000 شركة خاصة في الواليات املتحدة األمريكية 

؛ وللشركة فروع في أوروبا وآسيا. 

Ó  لها أجوبة  تتقبل أسئلة خاصة إليجاد  أوروبية  �صتارميند )Starmind(: شركة 
من خبراء لقاء رسوم زهيدة، وتستقبل حلوال لقضايا معروضة لقاء مكافآت 

ألفضل احللول.

كما أن هناك مجتمعات ابتكار تعمل وفق منوذج عمل مماثل ملواقع التبادل التجاري في 

املعرفة املهنية، غير أنها متنح جوائز في صور نقد صوري؛ مثل:

Ó  موقع مباشر ألسئلة خاصة باحلاسوب :)Experts-Exchange( تبادل اخلرباء
وتقنية املعلومات توجه خلبراء. وحق الدخول على املوقع يكتسب عن طريق الرد 

على أسئلة أو كتابة مقاالت أو دفع رسوم احلصول على خدمات. ومستخدمو 

املوقع يتلقون جوائز في صورة نقط لقاء إجابة أسئلة من مستخدمني آخرين، 

أو كتابات يعتبرها مجتمع املوقع قيمة كمورد معرفي. وذلك يؤدي إلى منافسة 

للحصول على أكبر كمية من النقط للحصول على عدة شهادات خبرة.

Ó  املوقع يسمح للمستخدمني طرح أسئلة :)Mahalo Answers( أجوبة حمالو

مستخدمون  األسئلة  على  يجيب  أن  على  املواضيع،  من  واسع  مجال  في 

آخرون)29(. والفارق بني هذا املوقع وموقع تبادل اخلبراء هو السماح للسائل بدفع 

جائزة مالية )تسمى إكرامية أو بقشيش على املوقع( للمستخدم الذي يعطيه 

جواباً شافياً على سؤاله.

بعرض  اإلصدار  هذا  ويشرع  املعرفة  بورصة  بحث  لنتائج  الدراسة  هذه  ستعرض 

خصائص املعرفة بداية من نظرية املعرفة إلى سبل استسقاء املعرفة وقوانينها، حيث 

مقـــــــــــــدمـــــــة
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أنه من الضروري تعريف املعرفة الصاحلة للتداول في بورصة املعرفة، وأنواع املعرفة التي 

أو تبادلها؛ خاصة وأن هناك  يتسنى للمضاربني في السوق تقييمها لبيعها وشرائها 

العديد من التعريفات اخملتلفة للمعرفة. ثم يعرج اإلصدار إلى عرض خللفيات البورصة 

واألسواق واألسهم بداية من بورصة األوراق املالية واجلوانب اخملتلفة لها وكذلك السوق 

املالية وسوق السلع، مبا في ذلك السلع غير التقليدية مثل الطبيعة والطقس واجلماعات 

يلي  وتطبيقاته.  اإلكتراث  إقتصاد  نظرية  يعرض  كما  الفراغ،  ووقت  البشرية  واحلياة 

ذلك التعريف ببورصة املعرفة وأوجهها اخملتلفة مبا في ذلك القيمة العينية للمعرفة، 

وأسواق تبادل املعرفة، وأمثلة بورصة اإلنشاء وبورصة بريتون للمعرفة، وكذلك تطبيقات 

لبورصة املعرفة في العالم العربي مع التركيز على رأس املال اإلجتماعي. يلي ذلك حتديد 

ملالمح بورصة املعرفة وهيكلها مبا في ذلك إبتكارات سوق املعرفة، وأسواق املعرفة على 

اإلنترنت والويب، وسوق املعلومات. كما يتطرق ألصول املعرفة ومناذج قياسها. كذلك 

يتم عرض لبعض األفكار التي ميكن تبنيها في إنشاء بورصة املعرفة، ومعايير دراسة 

جدوى إنشاء سوق املعرفة. وفي اخلتام عرض خملطط تنفيذي لبورصة املعرفة.



17

خصائص المعرفة



18

صـــــــــــــة  المعــــــــرفـــــــــة
بــور

ل المعــــــــرفـــــــــة
نقــــــــ
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خصائص املعرفة

نظرية املعرفة

نظرية املعرفة أو اإلبستمولوجيا )Epistemology( هي أحد فروع الفلسفة اخلاصة 

بدراسة املعرفة والعقيدة وطبيعتها وقيودها وطرق صالحيتها. والكلمة مشتقة من 

كلمتني يونانيتني )episteme( مبعنى معرفة أو علم، إلى جانب )logos( مبعنى سبب؛ 

 James Frederick( فهي دراسة مسببات املعرفة. وقد أدخل جيمس فريدريك فيرير

Ferrier(؛ الفيلسوف االسكتلندي، مصطلح إبستمولوجيا إلى اإلجنليزية في منتصف 

القرن التاسع عشر)30(.

املعرفة  طبيعة  على  يركز  املعرفة  فلسفة  مجال  في  والنقاش  احلوار  وغالبية 

وعالقتها مبفاهيم مماثلة مثل احلقيقة والعقيدة والتبرير. ونظرية املعرفة تتداول قضايا 

إنتاج املعرفة وكذلك الشكوك املثارة حول ادعاءات املعرفة اخملتلفة. مبعنى آخر، تخاطب 

اإلبستمولوجيا باملقام األول أسئلة مثل:

Ó  ما هي املعرفة؟

Ó  كيف ميكن احلصول على املعرفة؟

Ó  ماذا يعرف الناس؟

والسؤال عن ماهية املعرفة سؤال قدمي تناوله الفالسفة القدامى؛ مثل افتراضية 

في  االعتقاد؛  أن  حيث  واحلقيقة)31(.  بالعقيدة  املعرفة  وعالقة  املعرفة  عن  أفالطون 

على  ببساطة  يدل  ما  شيء  تصديق  أن  أساس  على  يقوم  املعرفة،  نظرية  مضمون 

بأن  االعتقاد  فمثالً؛  الشيء.  لذلك  إدراكي  بوجود جوهر  أي  وجوده،  القناعة مبصداقية 

أن  أي  صحيحة.  فرضية  صافية  السماء  فرضية  أن  في  التفكير  هو  صافية  السماء 

املعرفة مجال يتداخل فيه االعتقاد واحلقيقة )شكل 4(.

ص المعــــــــرفــــــة
صـــــــائ
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شكل )4( فرضية أفالطون : املعرفة مجال يجمع بني العقائد واحلقائق

ومنذ عرف أفالطون املعرفة على أنها “عقيدة حقيقية مبررة” ومازال اخلالف محتدم 
على تعريفها لغوياً وفلسفياً واجتماعياً واقتصادياً وعلمياً وعقائدياً، إذ أنه ليس هناك 
حتى اليوم تعريف واحد متفق عليه، وال أمل في الوصول إلى اتفاق واحد ولكن هناك 

العديد من النظريات املتنافسة على الساحة. ولغوياً - تعرف املعرفة أنها:

حقائق ومعلومات ومهارات يكتسبها شخص خالل جتربة وتعليم؛ وهي فهم موضوع 
نظرياً أو عملياً.

Ó .ًحقائق ومعلومات معروفة في مجال معني أو عموما

Ó .الدراية أو املكاسب من خبرة في حقيقة أو موقف

Ó .اإلدراك اليقيني ملوضوع مع القدرة على توظيف ذلك اإلدراك في غرض محدد

ولعل سبب تشعب تعريفات املعرفة هو أن احلصول عليها يتطلب عمليات إدراكية 
معقدة تشمل التمييز، والتعلم، والتواصل، واملقارنة، واالستنباط.

كان  املعرفة؛  عن  نظريات  عدة  استعرض سقراط  مع سقراط؛  أفالطون  حوار  وفي 
بصورة  تعريفها  أو  توضيحها  جرى  التي  احلقيقية  العقيدة  هي  املعرفة  كون  آخرها 
ما)31(. ووفقاً لنظرية »املعرفة كعقيدة حقيقية مبررة« فإن معرفة أن »افتراضية ما« 
حقيقة - ال يُلزم اإلعتقاد في حقيقة االفتراضية بل يجب أيضاً أن يكون هناك »سبب« 

مساند لذلك االعتقاد.
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ومن تداعيات ذلك أن اكتساب املعرفة ال يتأتى مبجرد االعتقاد في أن شيئاً ما وقع 

حقيقًة؛ فعلى سبيل املثال، أنَّ شخصاً مريضاً تنقصه املعرفة الصحية والتدريب في 

مجال الطب، ولكنه يتمتع بروح التفاؤل، قد يعتقد أنه سيسترد صحته بسرعة؛ إال أنه 

ال ميكن القول بأن املريض عرف أنه سيشفى سريعاً حتى لو حتقق ذلك ألن هذا االعتقاد 

تنقصه املبررات.

وبهذا فإن نظرية التبرير أو اإلسناد تشكل ركناً هاماً من أركان نظرية املعرفة، حيث 

أنها تقوم بتبرير افتراضية أو توفير إسناد لتعضيد معتقد. واملتخصصون في نظريات 

والضمان،  التبرير،  أفكار  تتضمن  للمعتقد  عديدة  معرفية  بخواص  يهتمون  املعرفة 

والعقالنية، واالحتمال. والتبرير هو أكثر تلك األفكار األربعة شيوعاً.

بعبارة أخرى فإن التبرير مبثابة السبب الذي من أجله يعتنق الشخص معتقداً معيناً 

التبرير ميثل خلفية لكيفية معرفة  أن  املعتقد حقيقة، كما  املساندة لكون  أو احلجة 

شخص مبا يعرفه. فلو ادعى زكريا أمراً فأثار يحيى الشكوك حول ذلك االدعاء - فمن 

شاهداً  التبرير  يتضمن  ما  وعادة  ادعائه.  لدعم  املبررات  بتقدمي  زكريا  يقوم  أن  املتوقع 

حسياً أو جتريبياً، وشهادة موثوقاً بها، واستنباطاً منطقياً.

وعموماً فهناك العديد من األمور التي ميكن تبريرها؛ من بينها العقائد والتصرفات 

املعرفة  تعريف  تأثير  إلخ. هذا من جراء   .. والنظريات؛  والقوانني  واالدعاءات  والعواطف 

على أنها عقيدة حقيقية مبررة؛ وعموما فنظريات التبرير تركز على تبرير تصريحات أو 

فرضيات.

وعملية التبرير تعتبر نشاطاً معيارياً، إذ أن إحدى سبل تفسير نظرية التبرير مبنية 

على أساس أن املعتقد املبرر هو معتقد من حق الفرد اعتناقه، حيث أن احلق هنا هو حق 

فكري وليس حقاً سياسياً أو أخالقياً. وبصورة أخرى فإن كل فرد مسؤول عما يعتقده، 

فاملعتقدات في العادة ال تتكون بصورة عشوائية متاماً، وبهذا فإن اإلنسان مسؤول فكرياً 

أو ملزم بدافع داخلي صارم بأن يحاول االعتقاد مبا هو حقيقي وأن يتحاشى اإلعتقاد في 

ص المعــــــــرفــــــة
صـــــــائ
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الزيف. فالعمل الناشئ عن تلك املسؤولية الفكرية يكون ضمن حقوق الفرد الفكرية 

في االعتقاد بشيء ما وأداء ذلك العمل قائم على تبرير خاص لعقيدة الفرد املستقلة.

وبهذا فإن التبرير اعتبار معياري أي افتراضي وشخصي؛ والتعريف الدارج هو أن أي 

تتصل  الفكرة  إذا كانت  الناس  بني  والتباين  لالختالف  أي تخضع  تعتبر معيارية  فكرة 

باملألوف أو تعتمد عليه أو قائمة على االلتزامات املتصلة بالسلوك البشري في صورها 

العريضة. ولذلك هناك تنوع في العادات والقيم بني الشعوب تبعا للتنوع االفتراضي 

ألنها  معيارية  التبرير  فكرة  لكون  تقبل  هناك  فإن  وعموماً  لها  املنشأ  في  واالختالف 

تعرف كفكرة تختص بأسس العقيدة والتصورات الفكرية.

االعتبارات  تلك  وغالبية  تبريراً.  يعتبر  ملا  اخملتلفة  النظر  وجهات  من  العديد  وهناك 

تدور حول التساؤل عن القدر الذي يجب أن تساير به العقائد العالم الواقعي. ونظريات 

أن تصبح  الدالئل قبل  وألوانا متجانسة من  التبرير اخملتلفة تتطلب كميات مختلفة 

العقيدة مبررة. ونظريات التبرير عموماً تتضمن جوانب أخرى من االبستمولوجي، مثل 

املعرفة. وتتضمن نظريات التبرير:

Ó  غير أخرى  معتقدات  تبرر  األساسية  البدهية  العقائد  االأ�صا�صية:  النظرية 
أساسية.

Ó  بها يؤمن  أخرى  عقائد  مع  متالحماً  لكونه  اعتقاد  تبرير  التما�صكية:  النظرية 
الشخص؛ فهو ال يستطيع أن يترك هذا الباطل اجلزئي حتى ال تنهار عنده املبادئ 

فشله  تدعم  الكلية  بالعقيدة  الراسخة  العامة  قناعته  فإن  ولذلك  الكلية, 

في تبرير بعض جزئياتها الباطلة وهكذا ميكن تبرير معتقد فاسد لو كان جزًءا 

متماسكاً من النظام العقائدي الكلي.

Ó  ذلك تبرير  على  قادراً  يكون  أن  معني  باعتقاد  املؤمن  على  الداخلية:  النظرية 
املعتقد من خالل معرفة داخلية حيث ميلك نحوه رضى نفسي عميق.
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Ó  .النظرية اخلارجية: املصادر اخلارجية للمعرفة ميكن أن تستخدم لتبرير اعتقاد

Ó  والنظرية األساسية  النظرية  بني  اجلمع  االأ�صا�صية:  التما�صكية  النظرية 
التماسكية، حيث تبرر العقائد على أساس كل من األسباب اإليجابية للتبرير 

جميع  في  والشائع  الغالب  األمر  وهذا  سابقاً  مبررة  عقائد  مع  والتماسك 

العقائد.

وليس من الضروري أن تكون كل املبررات أدلة شافية. فال شك أن هناك العديد من 

املبررات اخملتلفة التي ترسخ اإلميان بقضية ما. إال أن ترسيخ أي معتقد يتطلب مبرراً 

شافياً. 

نشر املعرفة

لعل الكثير من الناس يتفق على أن الكتابة بصورها اخملتلفة هي اآللية األكثر شيوعاً 

أن  حيث  املكتوبة،  الكلمة  فائدة  في  يشكك  من  هناك  أن  غير  املعرفة،  لنقل  واألهم 

البعض غير متفائل في تأثير الكتابة على اجملتمع. وقد روى سقراط قصة ثاموس، ملك 

أنه  اجلديد على  اختراعه  للملك  توت  املكتوبة؛ حيث قدم  الكلمة  وتوت مخترع  مصر 

سيعزز من حكمة املصريني ويقوي ذاكرتهم. غير أن امللك لم يبد تفاؤالً كبيراً بالنسبة 

لالختراع اجلديد، بل إنه رفض إدخال الكتابة، إذ أنه اعتبرها آلية جلمع املعرفة بدالً من أن 

تكون آلية الستيعاب املعرفة. وأشار امللك إلى أن الكلمة املكتوبة ستفشي بني املصريني 

معرفة زائفة حيث أنهم سيحصلون على احلقائق والسير من مصادر خارجية وسيكفون 

عن االستيعاب الذهني لكميات كبيرة من املعرفة بجهودهم الشخصية)41(.

كما حذر البعض من احتمال استخدام الكتابة في النشر الواسع النطاق ملعلومات 

خاطئة وبهذا فإن الكلمة املكتوبة قد تخفض من مستوى املعرفة االجتماعية. هذا 

في  وهم  معرفة،  أنها  يظنون  جديدة  مبعلومات  عقولهم  ميلئون  ما  كثيراً  الناس  ألن 

حقيقة األمر ميألون عقولهم مبعرفة زائفة.

ص المعــــــــرفــــــة
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ولقد كان العرب القدامى ال يقرأون ولكن املعرفة انتشرت بينهم من خالل الشعر 

القراءة  تعلموا  من  حصيلة  تفوق  املعرفة  من  األميني  بعض  حصيلة  وإن  بل  املنشد. 

والكتابة. بل إن الكثير من الذين فرغوا من مراحل التعليم اخملتلفة ال يفقهون ما يقرأون 

إن قرءوا - فهم في عداد األميني ثقافياً. كما أن الناس قد عزفوا تدريجياً عن القراءة 

وأصبحوا يتلقون املعرفة من وسائل أخرى متعددة.

استسقاء املعرفة

االرتكاس.  تعالج معضلة  التي  املعرفة  نظرية  من  يعتبر جزءاً  املعرفة  إكتساب  إن 

مثال ذلك القضايا التي تختص بالتمييز املعرفي بني اخلبرة واالستدالل كوسيلة إليجاد 

من  جانب  إلثبات  كوسيلة  والتحليل  التركيب  بني  املعرفي  التمييز  وكذلك  املعرفة، 

جوانب املعرفة في احلوار الدائر بني فريق التجريبيني وفريق املنطقيني. 

يتطلب  له؛  مبرر  وجود  دون  املعرفة  نطاق  في  يدخل  ال  معتقد  أي  أن  على  اإلصرار 

لذلك  مبرر  وجود  يلزم  لتبريره؛ كما  آخر  ذاته على معتقد  مبرر في حد  يعتمد كل  أن 

املعتقد اآلخر أيضاً، وهلم جرا. ومما ال شك فيه أن هذه احللقة املفرغة تقود إلى ارتكاس ال 

نهائي حيث أن كل اعتقاد ال يبرر إال باعتقاد مسبق. وفي استحالة إمتام تلك السلسلة 

الالنهائية من االستدالالت ما هوَ إال دعم لالرتياب. واملتشكك املرتاب في وجود املعرفة 

اإلستدالالت  من  السلسلة  تلك  إكمال  املستحيل  من  أن  أساس  على  حجته  يقيم 

وبالتالي فإنه من غير املمكن تبرير أي معتقد في النهاية. وبهذا فليس هناك من معرفة 

تذكر.

عمليات  يدرسون  ممن  املعرفة؛  نظرية  في  املتخصصني  من  العديد  هناك  أن  كما 

التبرير، يحاولون البحث عن سلسالت متنوعة من االستدالالت ميكن استخدامها في  

مثل  الالنهائية،  عقيدة  مروجي  من  الفالسفة  وبعض  االرتكاس.  مسألة  من  التهرب 

بيتر كالين )Peter Klein( أكد عدم استحالة إيجاد سلسلة النهائية من املبررات)42(. 

والالنهائيون في العادة يرون أن السلسلة الالنهائية ما هي إال مجرد إمكانية؛ مبعنى 
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أن الشخص قد تكون لديه أسباب عديدة ال حتصى وال تعد، دون أن يكون في مقدوره 

اإلستيعاب الواعي ملضمون كل تلك األسباب. إذ أن على الشخص أن يسترجع فقط 

الرغبة في  املوقف هو  اجلزئي لهذا  والدافع  احلاجة.  الصائبة عندما تقتضي  األسباب 

تالفي الطبيعة اإللتفافية والعشوائية للنظريات التبريرية الرئيسة املنافسة واإللتزام 

بالنظرية األساسية التماسكية.

واملتشيعون لنظرية التبرير األساسية يواجهون مسألة االرتكاس باإلصرار على أن 

بعض املعتقدات التي تدعم معتقدات أخرى ال تتطلب تبريرات من معتقدات أخرى. إذ 

ميكن تشخيص املعتقدات؛ التي ميكن وصفها باألساسية، على أن هناك دراية مباشرة 

أنها معتقدات معصومة من  أو  تبرر نفسها بنفسها  أنها معتقدات  أو  مبصداقيتها 

ما قد  العقيدة األساسية)43( فإن معتقداً  املتساهلة في  الصور  اخلطأ. ووفق إحدى 

يعتبر معتقداً أساسياً، مبعنى االعتقاد بأنه حقيقة ال شك فيها، طاملا املعتقد يبدو 

ملعتنقه بأنه حقيقة؛ وذلك حتى يظهر دليل يدحضه. مثال ذلك ما ورد في القرآن الكرمي 

من حتد ملن أنكروا أن القرآن من لدن الله العلي العظيم: قال تعالى: نث ۉ  ۉ  

ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ                
ۈئ  ېئ  مث  ]سورة البقرة ؛ اآلية: 23[.

أو  لو قام على أساس إدراكي  هذا بينما آخرون)44( يرون أن أي معتقد يصبح مبرراً 

وفق استدالالت معينة. مثال ذلك قول الله تعالى: نث ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  

ڻ   ں  ں  ڻ  ڻ   ڱ   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  
ڭ   ۓ   ۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ۀہ    ۀ    ڻ  
ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  
وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائ   ائ   ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ   ۉ    ۅ  

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   مث؛ ]سورة احلج؛ اآلية: 5[.

أو  قبول عشوائي  إلى  تؤدي  قد  أنها  هو  األساسية  للنظرية  الرئيسي  النقد  ولعل 

ص المعــــــــرفــــــة
صـــــــائ

خ
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التماسكية  التبرير  لنظرية  املتشيعون  (. أما  املعتقدات)45 لبعض  بأدلة  مدعم  غير 

فيرفضون افتراض أن االرتكاس يسير وفق منط من التبريرات املتوالية. ولتفادي اإللتفاف 

على رؤيتهم - يرى التماسكيون بإمكانية تبرير اإلعتقاد الفردي بصورة دائرية عن طريق 

توافقه )متاسكه( مع سائر نظام االعتقاد الذي هو جزء منه. هذه النظرية لها فائدة 

أنواع  بعض  مع  واالنتقائي  اخلاص  التداول  إلى  احلاجة  دون  الالنهائي  االرتكاس  تفادي 

املعتقدات. ومع ذلك فإن من احملتمل أن يكون النظام العقدي متماسكا ولكنه خاطئ. 

كما أن التماسكيني يواجهون صعوبة التأكيد على أن النظام الكلي هو في حقيقة 

األمر نظام واقعي. 

ولقد إقترحت سوزان هاك )Susan Haack()46( نظرية تبرير جتمع بني األساسية 

التماسكية حيث مركبات القاعدة التماسكية األساسية تتضمن ما يسمى مبضاهاة 

الكلمات املتقاطعة. فبينما يشبه الالنهائيون املسببات االرتكاسية باخلط املستقيم 

أن املسببات االرتكاسية عبارة عن خطوط متقاطعة تتضامن في  ترى  - فإن »هاك« 

دعم بعضها البعض. 

بني  فصال  هناك  فإن  وبهذا  واالستقراء  االستدالل  بني  الفلسفة  في  متييز  وهناك 

نوعني من املعارف املكتسبة:

Ó )املعرفة االستداللية: املعرفة التي تتوفر دون االعتماد على اخلبرة )غير جتريبية

Ó .)املعرفة االستقرائية: املعرفة التي تتوفر من خالل اخلبرة )جتريبية

من أمثلة املعرفة االستداللية؛ قول الله تعالى: نث ڦ  ڄ  ڄ  ڄ        ڄ  

ڃ  ڃ  ڃ            ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  

ڳ            ڳ   مث؛ ]سورة اإلسراء؛ اآليتان: 98- 99[.

ومن أمثلة املعرفة االستقرائية؛ قول الله تعالى: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
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ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ   ٿ  ٿ  
؛  مث  ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ  

]سورة الكهف؛ اآلية: 21[. 

غير أن وجود دليل مادي وجتارب، ال يؤدي بالضرورة إلى إثبات صحة املعرفة؛ إذ أن ذلك 

يتوقف على حتليل التجارب وعلى إدراك مدلوالتها. قال الله تعالى: نث ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ        

األنعام؛  ]سورة  ې  ى        ى  ائ  ائ  مث؛  ۉ  ې  ې       ې    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      
اآلية: 7[.

من  املتشابهات  في  وخاصة  األمور  وخلط  التشكيك  إلى  مييلون  الفالسفة  إن  ثم 

نث ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   تعالى:  الله  واألقوال. قال  األمور 

ۓ   ے   ے   ھ   ھ    ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   
ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     

ې   ى  ى  ائ  مث ]سورة آل عمران؛ اآلية: 7[.

وهناك بعض االفتراضيات القائمة على أساس أن تبرير االعتقاد يتأتى مبجرد فهمه؛ 

العبارة  لفهم  مبرر  هناك  أن  حيث  عمي«؛  هو  والدي  »أخو  عبارة:  املثال،  سبيل  على 

االفتراضيات  تلك  مثل  الفالسفة  ويسمى  إليه.  يشار  ما  مبعنى  املعرفة  طريق  عن 

ودالالت  محموالت  لها  التركيبية  االفتراضيات  فإن  باملقابل  التحليلية.  باالفتراضيات 

كل  أن   )47()Kant( كانت  ويعتبر  أسود”.  أبي  شقيق  “شعر  املثال  سبيل  على  صائبة 

االفتراضيات الرياضية افتراضيات تركيبية. وقد حتدى كوين )Quine()48( هذا التمييز 

مشيراً إلى أن الفارق بينهما فارق ضبابي.

وهناك العديد من نظريات إحراز املعرفة؛ من بينها النظرية التجريبية وهي عموماً 

املشاهدات  القائمة على  التجربة  التجربة خاصة  تركز على استخدام  نظرية معرفة 

هذا  جتارب.  كنتائج  املعرفة  ملعاملة  معينة  صيغ  وهناك  اخلمسة.  باحلواس  املتواصلة 

بينما هناك من يرى أن بعض التخصصات كاملنطق والرياضيات تستثنى من ذلك)49(.

ص المعــــــــرفــــــة
صـــــــائ

خ
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 وباملقابل فالعقالنيون يؤمنون بأن املعرفة تتأتى في األساس بعمليات إستدالل أو 

النظرية  العمليات  وتنشأ  جتربة)50(.  عن  ناجمة  ليست  أفكار  في صورة  راسخة  أنها 

جزء  هي  بالعقالنية  املتعلقة  النظرية  األفكار  ألن  بديهيات.  على  باملعرفة  املتصلة 

من بنية العقل البشري، كما في نظرية املثالية املتعالية لكانت)47(؛ ورمبا يقال أنها 

مختزنة بصفة مستقلة في العقل)51(. 

بالتجربة كوسيلة  باملقارنة  أما مدى تأكد املعرفة البشرية الفطرية أي العقالنية 

لتحصيل املعرفة فهو مختلف من عقالني إلى آخر؛ فالبعض يرى أن أي معرفة من أي 

نوع ميكن حتصيلها باالستدالل بينما آخرون يدَّعون أن بعض املعرفة ميكن أن تكتسب 

باالستقراء؛ وبالتالي فإن احلاجز بني العقالنيني العاملني في مجال املعرفة وغيرهم غير 

واضح. 

أما النظرية اإلنشائية فهي نظرة فلسفية يجري بناء املعرفة على أساسها، حيث 

أنها تتوقف إلى حد كبير على العرف، واالدراك البشري، واخلبرة االجتماعية)52(. كما 

تكون منوذجا جديدا مبنيا  احلقيقة  وأن  للمعرفة.  تعريفات جديدة  تقدم  اإلنشائية  أن 

على الذاتية بدال من املوضوعية الكالسيكية وعلى الصالحية بدال من احلقيقة؛ إذ أنها 

نظرة عملية، ميكن التعبير عنها بأن احلقيقة هي حقيقة ما أمكن حتقيقها. 

االرتياب واملعرفة الشائعة

محاوالت  هناك  لتحصيلها  احلاجة  دون  الناس  بني  الشائعة  للمعرفة  بالنسبة 

املذهب  وهو   ،)Scepticism( االرتياب  مذهب  أصحاب  يقودها  فسادها،  إلثبات  عديدة 

يسوغ  ال  شيء  في  االعتقاد  أن  يرون  فاملرتابني  معرفة؛  كل  في  بالتشكيك  املتعلق 

األساسية  مذهب  يعارضون  املرتابني  أن  أي  به)53(.  تتعلق  معرفة  هناك  أن  بالضرورة 

)Foundationalism(، الذي يقر بأن هناك بعضاً من العقائد املعللة في حد ذاتها دون 

احلاجة إلى الرجوع إلى معتقدات أخرى)42(.

ورد املرتابني على مبدأ وجود معتقدات أساسية يتخذ عدة مناح: أهمها أن الدعوى 
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بضرورة وجود معتقدات رئيسة )معرفة شائعة( تضاهي اجلمع في احلوار عن جهالة)54( 

بني أنف الناقة أو املنحدر املنزلق)55(. فاحلوار عن جهالة منطق متهاو يقوم على أساس 

أن افتراضاً ما يكون حقيقياً ألنه ال يوجد ما يثبت أنه زائف، أو أن أمراً ما يكون زائفاً إذا 

لم يثبت أنه حقيقي. وأما املنحدر املنزلق فهو مغالطة كالسيكية شائعة تقوم على 

أساس أن اتخاذ خطوة صغيرة نسبياً في البداية ال بد وأن يؤدي إلى سلسة من خطوات 

مترتبة عليها ومنتهية حتماً بتداعيات ضخمة. مثل ذلك مثل افتراض أن إعطاء شيء 

صغير دفعة بسيطة من على حافة منزلق سيؤدي بالضرورة إلى اندفاعه إلى القاع.

Münchhausen-( الثالثية  منخهاوزن  افتراضيات  األساسيون  يستخدم  وبينما 

)Agrippa’s Trilemma( الثالثية  أجريبا  بإفتراضيات  أحياناً  تدعي  التي   )Trilemma

)54(؛ كمبرر لضرورة صحة املعتقدات األساسية، فإن املرتاب ال يرى اشكالية في قبول 

النتيجة. واالفتراضيات الثالثية تعبير فلسفي للتأكيد على أن من املستحيل إثبات أي 

حقيقة محددة حتى في مجال املنطق والرياضيات.

أن ذلك  أعلم  “ولكن، كيف  بالنسبة ألي معرفة، مثل:  إذا طرح تساؤل  الواقع  وفي 

صحيحا؟” فإن من املمكن تقدمي إثبات لصحة تلك املعرفة؛ غير أن نفس السؤال ميكن 

أن يطرح بالنسبة ألي إثبات. ثالثية منخهاوزن تقدم في هذه احلالة ثالثة اختيارات عند 

تقدمي اإلثبات:

احلجة الدائرية، حيث النظرية واإلثبات يدعم كل منهما اآلخر )على سبيل املثال . 1

نحن نكرر أنفسنا من وقت آلخر(

آخر )على سبيل املثال: علينا . 2 احلجة االرتكاسية: حيث يتطلب كل إثبات إثباتاً 

مواصلة إعطاء املبررات، رمبا لألبد(

احلجة البدهية: تعتمد على اعتقادات متفق عليها )على سبيل املثال: نتوصل . 3

لبعض افتراضات صلبة أو إلى اليقني(

ص المعــــــــرفــــــة
صـــــــائ

خ
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الطريقتان األولى والثانية للمنطق ضعيفتان من األساس. ومبا أن املرتابني اإلغريق 

اعتمدوا على الشك في كل القيم املقبولة - فإنهم رفضوا إثباتات من الصنف الثالث. 

وبهذا فإن االفتراضيات الثالثة تقتضي بأن الثالثة طرق اختيارات متساوية في كونها 

غير شافية. 

والتعبيرات اجملازية للريبة اإلغريقية)56(:

املعارضة: عدم اليقني من قواعد احلياة العامة ومن آراء الفالسفة.. 1

التقدم الالنهائي: كل إثبات يتطلب املزيد من اإلثبات، وهلمجرا إلى الالنهاية.. 2

العالقة: كل األشياء تتغير عندما تتغير العالقات بينها، أو كلما نظرنا إليها من . 3

وجهة نظر مخالفة.

الفرضية: احلقيقة املؤكدة ال تتعدى كونها افتراضاً.. 4

الدائرية: احلقيقة املؤكدة تتضمن دائرة حلقة.. 5

بالنسبة للخمس تعبيرات فإن التعبير األول والثالث يوجزان الدعائم العشر األصلية 

للشك التي هي أساس مذهب الشك القدمي. أما التعبيرات الثالثة املتبقية فتشكل 

تقدماً في نظام الريبة، ونقلة من االعتراضات الشائعة التي نبعت من عدم عصمة 

الرأي واإلدراك إلى أسس جتريدية وغيبية للشك. والتعبيرات اخلمسة تشكل أكثر الصيغ 

راديكالية ودقة للمذهب التشكيكي ورمبا األكثر قبوالً للمتشككني احملدثني.

وفي صياغة ألبرت)57(، جتري احملاجة للتوصل إلى مبرر معني كما يلي: حيث أن كل 

احملاوالت الثالثة للتبرير يجب أن تفشل:

1 . - تبريرها  سبل  كذلك   - تبرر  أن  يجب  معينة  معرفة  تتبع  في  التبريرات  كل 

وبفعل ذلك لزم التبرير من جديد لوسائل التبرير. وبهذا فال يبدو في األفق نهاية 

لسلسلة التبريرات. أي أننا نواجه حالة ارتكاس ال نهائي ميؤوس منها.
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ميكن التبرير مبحاجاة دائرية، إال أن ذلك سيضحي بصحتها.. 2

التخاطب . 3 أو  الرئيسة  املبادئ  أو  البدهية  أو  الذاتية  األدلة  عند  التوقف  ميكن 

مبخوالت السلطة أو بأي دليل آخر، غير أن فعل ذلك يقتضي التنازل عن النية في 

إعطاء مبررات محددة.

املذهب الضمني أي النسبية

على  قائم  أنه  على  يعرف  املعرفة  علم  في   )Contextualism( الضمني  املذهب   

دعوى أن املعرفة تختلف وفق املضمون الذي تنسب إليه)58(؛ وبصورة أدق فإن املذهب 

الضمني هو الدعوى بأن عبارة في صورة “س يعرف ب” تشير إلى أن العالقة بني “س” و 

“ب” تعتمد على فحوى النقاش, أي هي متغيرة. ووفق الضمنية - التعبير “يعرف” تعبير 

يتغير مع املضمون بنفس الدرجة التي تعتمد فيها تعبيرات مثل »فقير«، و »طويل« و 

»مسطح«, فهي صفات نسبية - أي في مقابل شخص آخر. وفي مقابل الضمنية فإن 

هناك صور عدة تخضع لنظرية الثوابت، وهي نظرية تشير إلى تعريف املعرفة؛ وبالتالي 

فإن عبارة “س يعرف ب” ال تتغير مع املضمون. أما الدافع للنظرية الضمنية فهو فكرة 

أنه في مضمون احلوار مع وجود ارتياب حول املعرفة هناك معيار عال للوصف الدقيق 

للمعرفة من الناحية النظرية بينما في االستخدام العادي ينخفض املعيار أي النسبة. 

احلقائق,  لرفض  املرتابة  اإلستنتاجات  تفادي  يحاولون  الضمنيني  فإن  هذا  على  وبناء 

بناء على وجود نسبة متغيرة فيها مع كل حقيقة - وهذه النسبة جتعل احلقيقة غير 

مطلقة , وبالتالي فهي غير ثابتة وال ميكن الوثوق بها , ألن هذه النسبة قد تتعاظم 

فتصبح هي الغالبة فتتحول احلقيقة إلى الشك أي إلى حقيقة مشكوك في صحتها. 

ولذلك فإن الضمنيني يرفضون االعتراف باالرتياب إذا كان ضئيال ويقولون إن التمسك 

بأن احلجج املرتابة ضد املعرفة ليس لها مكان في االستخدامات املعتادة لعبارة املعرفة.

عبر اجلزء األكبر من تاريخ الفلسفة - كانت املعرفة تشير إلى أن االعتقاد هو حقيقة 

تبرير  فكرة  فقدت  العشرين  القرن  بدايات  في  أنه  غير  املطلق.  اليقني  حد  إلى  مبررة 

ص المعــــــــرفــــــة
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االعتقاد احلماس لها وأصبحت دربا من املعرفة ؛ وظهرت نظرية عدم العصمة من اخلطأ 

)Fallibilism(؛ التي تؤكد أن املعرفة أمر ال يتطلب اليقني)59(.

التطبيقات العملية لعلم املعرفة

إن دراسة علم املعرفة يفيد في العديد من التطبيقات العملية؛ فهو يطبق بصورة 

إذا  إثبات  يلزم  عندما  أو  البراءة  أو  الذنب  إثبات  يلزم  القانون، حيث  في قضايا  واسعة 

املثال  الشروع في عمل؛ على سبيل  دراية بحقيقة معينة قبل  ما كان شخص على 

التحقق مما إذا كان الفعل متعمداً أم ال. ومن التطبيقات الشائعة لعلم املعرفة: 

Ó .الرياضيات والعلوم

Ó .التاريخ واحلفريات

Ó .الطب، الكشف عن مرض

Ó .إختبار منتج؛ كيفية معرفة أن املنتج لن يتعطل

Ó اخملابرات: جمع املعلومات

Ó الذكاء االصطناعي

Ó علم اإلدراك

Ó علم النفس

Ó اللغويات

Ó األدب

Ó الفلسفة
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Ó إدارة املعرفة

Ó الشهادة

Ó الدين والتشيع الفكري

Ó  الشواهد

Ó علم االجتماع

Ó )ثقافة اجملتمعات القدمية )هل الثقافات اخملتلفة لديها نظم معرفة متباينة؟

ص المعــــــــرفــــــة
صـــــــائ

خ



34

صـــــــــــــة  المعــــــــرفـــــــــة
بــور



35

ل ا لمعرفة
طرق نق

ث - 
ل الثال

ص
الف  البورصة واألسواق

واألسهم



36

صـــــــــــــة  المعــــــــرفـــــــــة
بــور



37

البورصة واألسواق واألسهم

بورصة األوراق املالية

مصرف تبادل األوراق املالية )Stock Exchange( أو مصرف األسهم أو البورصة، أو 

املصفق “من صفقة”؛ كما ورد في بعض املعاجم اللغويّة العربية، هي شركة مساهمة 

أو منظمة تعاونية توفر مرافق لسماسرة األوراق املالية واملتداولني للتداول في أسهم 

ولكنها  سوق  مجازية  بصورة  وهي  األخرى.  والودائع  اإلئتمانات  جانب  إلى  الشركات 

تختلف عن غيرها من األسواق، فهي ال تعرض وال متلك البضائع والسلع، لكنها تعرض 

بيانات عن أسعارها، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهماً وسندات. وتعرف البورصة أو 

يتعرض  قد  فيها كاملشتري  فالبائع  خادعة  والبورصة سوق  املقفلة،  بالسوق  املصفق 

خلسارة كبرى في أي عملية من العمليات إذا استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء 

إلى بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.

األخرى  املالية  واألدوات  املالية  األوراق  استرداد  أو  إلصدار  مرافق  البورصة  توفر  كما 

املالية  واألوراق  األرباح.  وأنصبة  الدخل  رفع  ذلك  في  مبا  املال  رأس  بفعاليات  وللقيام 

اإلئتمانات  ووحدات  الشركات،  تصدرها  التي  األسهم  تشمل  البورصة  في  املتبادلة 

ومنتجات جتمعات االستثمار والسندات.

ولكي ميكن ألي شركة أن تتداول في البورصة - يجب عليها أن تدرج ضمن قائمة 

تلك البورصة. والتعامل في أي بورصة مقتصر على األعضاء فقط. ويكون أول عرض 

ألسهم أو سندات على املستثمرين من خالل السوق األولية مع التعامالت الالحقة في 

السوق الثانوية. والبورصة هي أهم مكون لسوق األسهم. وكشأن األسواق احلرة - فإن 

مقارنة  األسهم؛  وسوق  األسهم.  سعر  يدفعه  األسهم  أسواق  في  والطلب  العرض 

بالبورصة، هو سوق للتجارة في أسهم شركة ومشتقاتها. وتلك األوراق املالية تدرج في 

البورصة إلى جانب األسهم ومشتقاتها التي يجري التبادل فيها خصوصياً وليس في 

البورصة.
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وفي العادة هناك موقع مركزي في مصرف األوراق املالية حلفظ امللفات غير أن التداول 

إلكترونية  أن األسواق احلديثة تتكون من شبكات  لم يعد مرتبطاً مبكان عيني، حيث 

تتميز بالسرعة وانخفاض تكاليف املعامالت. وليس هناك حتمية في إصدار األسهم 

في  تبادل األسهم الحقاً  الضروري  املالية نفسه، وليس من  األوراق  عن طريق مصرف 

أو ما يسمى على الطاولة. وهذه  البورصة  التبادل خارج  املصرف؛ حيث ميكن أن يجرى 

هي الطريقة املتبعة في تداول السندات. وهناك ميل متزايد إلى جعل مصارف األوراق 

املالية جزءاً من سوق عاملية للودائع.

تاريخياً، كان سماسرة النقد )courratiers de change( في فرنسا في القرن احلادي 

أولئك  أن  البنوك. ومبا  نيابة عن  الزراعية  بإدارة وتنظيم ديون اجملتمعات  عشر يختصون 

الرجال كانوا يتعاملون في الديون فقد كانوا ميثلون الرعيل األول من السماسرة. وهناك 

بعض القصص القدمية توحي بأن أصول كلمة “بورصة” )bourse( جاءت من الكلمة 

الالتينية “بورصا” )bursa( مبعني احلقيبة؛ ألن رمز حقيبة أو رمبا باألحرى رمز ثالثة حقائب، 

كان يعلق على أماكن إجتماعات التجار في مدينة بروج )Bruges( وهي عاصمة غرب 

فالندرز وأكبر مدينة في منطقة الفالمنج في بلجيكا في القرن الثالث عشر.

وغالب الظن أن أصل كلمة بورصة يعود إلى نهايات القرن الثالث عشر، حيث كان 

جتار السلع يجتمعون في بيت رجل يدعى »فان در بورصة« )Van der Burse( في مدينة 

بروج البلجيكية وكانت عائلته تعمل في مجال البنوك)60(؛ والتي كان فندقها باملدينة 

مكاناً اللتقاء التجار احملليني، حيث حتول إلى مؤسسة في عام 1309م وسمي بورصة 

اجملاورة  واحملافظات  فالندرز  حول  بسرعة  الفكرة  وانتشرت   .)Bruges Bourse( بروج 

أصبحت  اخلامس عشر  القرن  وفي  وأمستردام،   )Ghent( غنت  في  بورصات  وافتتحت 

املؤسسة رمزاً لسوق رؤوس األموال وبورصة للسلع.

التجارة  البندقية  البنوك في  بدأ بعض أصحاب  الثالث عشر،  القرن  وفي منتصف 

في أوراق مالية حكومية. وفي عام 1351م أصدرت حكومة البندقية قانوناً يحظر نشر 

بدأ  من  هناك  كان  كما  احلكومة.  سندات  أسعار  خفض  إلى  تهدف  التي  الشائعات 
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الرابع  القرن  في  وفلورنسا  وجنوا  وفيرونا  بيزا  في  احلكومية  املالية  األوراق  في  التداول 

عشر. وقد أمكن ذلك نظراً ألن تلك املدن كانت واليات مستقلة يحكمها مجلس من 

يشبه  ما  نشر  أنفرز  مدينة  وشاهدت  والدوقات.  األمراء  ال  النفوذ،  أصحاب  املواطنني 

قائمة بأسعار البورصة طيلة فترة التداول ألول مرة عام 1592م.

للمساهمني  تسمح  مشتركة  أسهم  شركات  مؤخراً  الهولنديون  أنشأ  وقد 

باالستثمار في مشاريع أعمال مقابل احلصول على شطر من األرباح مع احتمال حتمل 

أول  بإصدار  الهولندية  الشرقية  الهند  بعض اخلسائر. وفي عام 1602م قامت شركة 

بدأ  وقد  وسندات.  أسهماً  تصدر  حكومة  أول  وكانت  أمستردام،  بورصة  في  األسهم 

التداول في األسهم في بورصة لندن عام 1688م. أما في فرنسا فقد استقرت البورصة 

وول  بشارع  البورصة  بدأت  األمريكية  املتحدة  الواليات  وفي  برونيار.  بقصر  باريس  في 

ستريت مبدينة نيويورك أواسط القرن الثامن عشر.

يتم  سوق  فهي  املاضي)60(؛  عن  كثيرا  احلاضر  العصر  في  البورصة  تختلف  لم 

فيها بيع وشراء رؤوس أموال الشركات )إلى جانب سوق السلع حيث يجري بيع وشراء 

السلع املعدنية أو احملصوالت الزراعية اخملتلفة(. فإذا أراد أي شخص أن يكون مشاركاً أو 

مساهماً في رأس مال إحدى الشركات، فما عليه إال التوجه إلى شراء عدد من أسهم 

تلك الشركة، وبذلك يصبح من أصحاب تلك الشركة التي ميتلك جزءاً من أسهمها، 

بجانب العديد من األشخاص اآلخرين الذين ميتلكون نسباً متفاوتة من تلك األسهم. 

الشركة يكون مالكاً ألكبر نسبة من  تلك  أكثر في  إن من ميلك أسهماً  آخر:  ومبعنى 

الشركة في  داخل  أكبر  له حق تصويت بحصة  يكون  وبذلك  الشركة؛  تلك  مال  رأس 

اجتماعات مجلس اإلدارة التخاذ القرارات الهامة في الشركة؛ ألنه باختصار - أصبح 

أحد مالك الشركة.

تلك  أرادت  إذا  بحيث  البورصة،  في  متداولة  سندات  الشركات  لبعض  يكون  وقد 

إلى  تلجأ  قد  فإنها  للشركة  إضافية  أنشطة  لتمويل  قروض  على  احلصول  الشركات 

بالبورصة  املستثمرين  باالقتراض من  أو تقوم  البنوك إلقراضها كأحد األساليب،  أحد 
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عن طريق ما يسمى باالكتتاب في السندات؛ وهذا يعني أن الشركة توكل أحد البنوك 

الشركة  هذه  وبذلك حتصل  بشرائها،  الناس  ليقوم  السوق  في  السندات  هذه  بطرح 

على ما تريد من أموال من هذه السندات، التي تعد التزاماً مالياً على الشركة يجب 

عليها سداده في فترات الحقة محددة.

ومبا أن البورصة سوق منظمة لتبادل تلك األوراق املالية )سندات أو أسهم(، فاألفراد 

يقومون من خاللها بتبادل هذه األوراق في إطار قانوني ومنظم حتى ال تضيع احلقوق 

ورؤوس األموال. ويكون هناك تقييم موضوعي حلقيقة تلك الشركات؛ فالشركات الرابحة 

الشركات  لهذه  املالية  األوضاع  عاٍل على أسهمها وسنداتها؛ ألن  يكون هناك طلب 

تكون قوية، ولذلك يثق املستثمرون في أداء تلك الشركات؛ ومن ثم يقبلون على أوراقها 

املالية في البورصة، وذلك يؤدي بطبيعة احلال إلى زيادة أسعار تلك األوراق بنسب كبيرة 

عن القيمة التاريخية، وتسمى بالقيمة االسمية لها أي السعر األساسي عند صدور 

السهم أو السند عند االكتتاب، والعكس صحيح بالنسبة للشركات اخلاسرة أو متدنية 

األداء تكون أسعار أوراقها املالية في هبوط عن القيمة االسمية التي صدرت بها.

وظائف البورصة االقتصادية

إن العائد على الفرد من شراء األسهم في البورصة، عبارة عن شقني)60(:

Ó  األول يتعلق بتوزيعات األرباح مبعنى أنه عندما تقوم الشركة بتحقيق أرباح، فإن

ربح مبقدار ما  الشركة يحصل على  رأس مال  في  كل مساهم يحمل أسهماً 

ميلك من أسهم. 

Ó  ،الثاني يتمثل في ارتفاع أسعار أسهم تلك الشركة نتيجة لزيادة الطلب عليها

وميكن أن تباع بأكثر من قيمتها اإلسمية.

أما بالنسبة للسندات فيكون العائد عليها سعر فائدة محدد، مثلها مثل القرض 

العادي؛ ألنها مبثابة قرض؛ ومن ثم يجب أن تسدد عليه الفائدة احملددة له على أن يتم 
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تلك  على  للحصول  دفعه  الذي  املبلغ  أصل  على  احلصول  القرض  فترة  بنهاية  للفرد 

السندات من قبل.

وأهم الوظائف االقتصادية التي ميكن أن تؤديها البورصة تتضمن)61(:

Ó  الشركات بتزويد  البورصة  تقوم  والصناعية:  التجارية  األعمال  مال  رأس  توفير 

بيع األسهم  للتوسع من خالل  املال  رأس  للحصول على  واملرافق  بالتسهيالت 

للمستثمرين من عامة الناس.

Ó  كفرصة واإلحراز  االقتناء  عملية  تراعي  فالشركات  الشركات:  منو  تسهيل 

للتوسع في خطوط اإلنتاج، وزيادة قنوات التوزيع، والتسيج ضد التطاير، وزيادة 

نصيبها في السوق، أو احلصول على أصول أعمال ضرورية أخرى. ولعل أبسط 

االندماج هي عمليات  أو  االقتناء  لنمو شركة عن طريق  الطرق شيوعا  وأكثر 

 )Agreementmerger( واتفاقيات االنضمام )Bid Takeover(طروح االستيالء

خالل سوق األسهم.

Ó  وتوجيه املالية،  األوراق  سوق  في  االستثمار  على  تشجيع  ألنها  االدخار:  تنمية 

االدخار  عادة  تنمية  جانب  إلى  هذا  القومي؛  االقتصاد  خلدمة  املدخرات  لهذه 

لكبار  سواء  دخولهم،  اختالف  على  اخملتلفة  اجملتمع  شرائح  في  االستثماري 

بهم  خاصة  مشاريع  في  االستثمارات  في  احليطة  يتوخون  الذين  املستثمرين 

أو لصغار املستثمرين الذين ال يستطيعون القيام مبشاريع مستقلة بأموالهم 

وهذا  أموالهم،  قدر  على  مالية  أوراق  شراء  يفضلون  فإنهم  ثم  ومن  القليلة، 

أنه يساعد على  التنمية واحلد من التضخم، كما  يساعد على خدمة أغراض 

توجيه املدخرات نحو االستثمارات املالئمة؛ سواء في األسهم أو السندات، وذلك 

وفقاً الجتاهات األسعار.

Ó  حتريك املدخرات نحو االستثمار: عندما يسحب الناس ادخاراتهم ويستثمرونها

في أسهم – فإنها تؤدى بال شك إلى تخصيص أكثر كمية للموارد املالية، حيث 
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البنوك تتحرك  أو حتفظ خاملة في خزانات  أن تستهلك  التي ميكن  أن األموال 

وتوجه للترويج ألنشطة أعمال مؤدية إلى منو اقتصادي قوي إلى جانب معدالت 

إنتاج مرتفعة.

Ó  إعادة توزيع الثروة: إن البورصة لم توجد إلعادة توزيع الثروة وإن كان املستثمرون

في األسهم سواء العفويون واملهنيون يجدون فرصاً سانحة للشراكة في ثروات 

األعمال التي حتقق أرباحاً طائلة من خالل زيادة سعر األسهم )قد يؤدي ذلك إلى 

مغامن لرأس مال املستثمر( أو نصيب في األرباح.

Ó  األعمال من  العديد  عكس  على  املستثمرين:  لصغار  استثمار  فرص  إيجاد 

التي تتطلب وفرة رأس مال ضخم، فإن االستثمار في األسهم مفتوح لكل 

التي  األسهم  عدد  يشتري  الشخص  ألن  والصغار  الكبار  املساهمني  من 

الفرصة  توفر  البورصة  فإن  وبهذا  يستطيع.  عندما  عليها  احلصول  مبقدوره 

كمثل  مثلهم  الشركات  نفس  في  أسهم  مللكية  الصغار  للمستثمرين 

املستثمرين الكبار.

Ó  من األموال  حتويل  في  املساعدة  في  البورصة  تساهم  كما  القروض:  توفير 

الفئات التي لديها فائض )املقرضون( إلى الفئات التي لديها عجز )املقترضون(. 

احلصول  احلالية مقابل  االستهالكية  نفقاتهم  بتخفيض  يقومون  فاملقرضون 

على دخول أعلى في املستقبل عند حلول آجال استحقاق تلك القروض، وعندما 

عناصر  وتأجير  شراء  في  املقترضة  األموال  تلك  باستخدام  املقترضون  يقوم 

اإلنتاج، فإنهم سوف ينتجون دخوالً أعلى، وبالتالي زيادة مستوى املعيشة ليس 

فقط للمقترضني بل لكل فئات اجملتمع.

Ó  طريق عن  التنمية  خطط  متويل  في  تساهم  البورصة  التنمية:  خطط  متويل 

طرح أوراق مالية حكومية في تلك السوق، حيث رافق بروز أهمية األوراق املالية 

العام  اإلقتراض  إلى  احلكومات  التجاء  ازدياد  املساهمة  شركات  تصدرها  التي 
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من أفراد الشعب، لسد نفقاتها املتزايدة ومتويل مشروعات التنمية، وذلك عن 

طريق إصدار السندات واألذون التي تصدرها اخلزانة العامة ذات اآلجال اخملتلفة، 

ومن هنا صارت هذه الصكوك مجاالً لتوظيف األموال ال يقل أهمية عن أوجه 

التوظيف األخرى.

Ó  تكوين رأس املال احلكومي ملشاريع التنمية: احلكومات على مختلف املستويات

قد تقرر االستدانة لكي متول مشاريع البنية التحتية مثل اجملاري وأعمال معاجلة 

مياه الشرب أو بناء املساكن عن طريق بيع سندات، تلك السندات ميكن أن تقدم 

قروضاً  يقدمون  وبهذا  لشرائها  الناس  عامة  على  تطرح  البورصة، حيث  خالل 

للحكومة. وبإصدار سندات البلدية ميكن تالفي احلاجة لفرض ضرائب مباشرة 

على املواطنني لتمويل التنمية، إال أن تأمني السندات بالثقة احلكومية وائتمانها 

بدالً من الضمان املالي قد يؤدي إلى فرض ضرائب على املواطنني أو إيجاد أموال 

يحول  عندما  أصولها  إعادة  أو  السندات  كوبونات  مستحقات  لدفع  إضافية 

عليها احلول.

Ó  املساهمة في دعم االئتمان الداخلي واخلارجي: عمالت البيع والشراء في بورصة

األوراق املالية تعد مظهراً من مظاهر االئتمان الداخلي، فإذا ما ازدادت مظاهر 

هذا االئتمان ليشمل األوراق املالية املتداولة في البورصات العاملية أصبح من 

املمكن قبول هذه األوراق كغطاء لعقد القروض املالية.

Ó  املساهمة في النمو واالزدهار االقتصادي: حتقيق كفاءة عالية في توجيه املوارد

إلى اجملاالت األكثر ربحية بتوفير عدة سمات في سوق األوراق املالية، منها:

كفاءة التسعير: مبعنى أن تعكس األسعار كافة املعلومات املتاحة. —

حد،  — أقصى  إلى  املعامالت  تكلفة  تتضاءل  أن  مبعنى  التشغيل:  كفاءة 

مقارنة بالعائد الذي ميكن أن تسفر عنه تلك املعامالت.

م
ه

ســـــ
ســـــــواق واأل

صـــــة واأل
البور



44

صـــــــــــــة  المعــــــــرفـــــــــة
بــور

عدالة السوق: مبعنى أن تتيح السوق فرصة متساوية لكل من يرغب في  —

إبرام الصفقات.

األمان: ويقصد به ضرورة توافر وسائل للحماية ضد اخملاطر التي تنجم عن  —

العالقات بني األطراف املتعاملة في السوق، مثل مخاطر الغش والتدليس 

وغيرها من املمارسات الال أخالقية التي يعمد إليها بعض األطراف.

Ó  حتديد أسعار األوراق املالية بصورة واقعية على أساس من املعرفة الكافية ودرجة

عالية من العدالة: حيث يتم حتديد أسعار األوراق املالية عبر املفاوضة أو املزايدة 

)املزاد العلني( والتي تعكس بصورة أقرب إلى الدقة رأي املتعاملني في السعر 

تقوم  ما  إلى  باإلضافة  السائدة،  السوق  لظروف  وفقاً  املالية  للورقة  املناسب 

بالشركات  املتعلقة  البيانات  به الشركات واجلهات اإلقتصادية من نشر كافة 

وصكوكها وأرباحها ومراكزها املالية؛ وهو ما يحول دون إيجاد سعر غير واقعي 

للورقة املالية. وميثل هذا العرض أفضل األسعار بالنسبة للبائع؛ أي أعلى سعر 

.)Lowest Offer( وللمشتري أدنى سعر عرض )Highest Bid( طلب

Ó  لتقومي هامة  أداة  تعتبر  املالية  األوراق  سوق  إن  واملشروعات:  الشركات  تقومي 

وتبصيرهم  املستثمرين  وعي  زيادة  في  تساهم  حيث  واملشروعات،  الشركات 

بواقع الشركات واملشروعات، ويتم احلكم عليها بالنجاح أو الفشل. فإنخفاض 

دليل قاطع على عدم جناحها  الشركات  بالنسبة لشركة من  أسعار األسهم 

أو على ضعف مركزها املالي؛ وهو ما قد يؤدي إلى إجراء بعض التعديالت في 

قيادتها أو في سياستها أمالً في حتسني مركزها.

Ó  حتسني إدارة الشركات: بالتوسع والتنوع في ملكيات الشركات عن طريق توزيع

إلى حتسني  الشركات عموماً  املستثمرين، حتفز  األسهم على طيف كبير من 

والقواعد  أولئك املساهمني  إدارتها وكفاءتها حتى تستوفي متطلبات  معايير 

األكثر شدة للشركات العامة التي متليها عليها احلكومة والهيئة املشرفة على 
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األوراق املالية. وبالتالي فهناك شعور بأن الشركات العامة )أي الشركات التي 

ميلكها مساهمون من عامة الناس والتي يجري التداول في أسهمها في بورصات 

األوراق املالية العامة( جتنح إلى احلرص على احلفاظ على سجالت إدارة أفضل من 

في  أسهمها  في  التداول  يجري  ال  التي  املغلقة  )الشركات  اخلاصة  الشركات 

أو مجموعة صغيرة  البورصة وعادة ما ميلكها مؤسسوها وعائالتهم وورثتهم 

من املستثمرين(. هذا إال أن هناك حاالت موثقة معروفة، حيث وقعت جتاوزات 

خطيرة في اإلدارة لبعض الشركات العامة؛ مثل بتز دوت كوم في عام 2000م؛ 

وإنرون، وون دوت تل، وسنبييم، ويبفان عام 2001م؛ وأدلفاي، وإم سي آي كوم عام 

2002م؛ وبارماالت عام 2003م.

Ó  مجس لالقتصاد: في البورصة ترتفع أسعار األسهم وتنخفض إلى حد كبير وفق

قوى السوق؛ حيث تزداد أو تستقر عموماً عندما يبدي أداء الشركات واالقتصاد 

وأزمات مالية  أو وقوع كوارث  االقتصاد  ركود  يؤدي  وقد  أو منو.  عالمات استقرار 

املالية. لهذا فإن حركة أسعار األسهم وعموماً معايير  انهيار في السوق  إلى 

األسهم تشكل مؤشراً للتوجهات العامة لالقتصاد.

مصطلحات

Ó  سوق إصدار األوراق املالية )السوق األولية(: يتم في نطاقها التعامل مع األوراق

املالية عند إصدارها ألول مرة؛ وذلك عن طريق ما يسمى باالكتتاب، سواء تعلق 

ذلك بإصدار األسهم عند تأسيس الشركات اجلديدة أو عند زيادة رأسمالها بعد 

التأسيس، أو بإصدار السندات عند احلاجة إلى قروض طويلة األجل. واالكتتاب 

في األسهم قد يكون خاصاً )مغلقاً( أي مقصوراً على املؤسسني وحدهم وقد 

اجلمهور  على  الشركة  أسهم  بعض  أو  وذلك عن طريق طرح كل  عاماً؛  يكون 

يتم  حيث  عاماً،  يكون  ما  فغالباً  السندات  في  االكتتاب  أما  فيها.  لالكتتاب 

اللجوء إلى اجلمهور لالكتتاب في السندات.
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Ó  سوق تداول األوراق املالية )السوق الثانوية(: يتم في نطاقها التعامل مع األوراق

املالية التي سبق إصدارها في السوق األولية ومت االكتتاب فيها. ويشمل تداول 

هذه األوراق املالية بالسوق الثانوية البيع والشراء بني حاملها وأي مستثمر آخر؛ 

إلى  تذهب  ال  املالية  األوراق  بيع  متحصالت  أن  السوق  هذه  في  فاملالحظ  لذا 

اجلهة التي أصدرتها بل تذهب إلى حاملي هذه األوراق الذين يحصلون على ناجت 

عملية البيع؛ فهم يتحملون اخلسائر )في حالة نقص سعر بيع الورقة عن سعر 

شرائهم لها(، كما أنهم يجنون األرباح )في حالة زيادة سعر بيع الورقة عن سعر 

شرائهم لها(. وهذه السوق إما أن تكون منظمة وتدعى حينئذ “بالبورصة”، أو 

غير منظمة وفي هذه احلالة يتم تداول األوراق املالية خارج البورصة، وذلك من 

خالل البنوك والصيارفة وسماسرة األوراق املالية.

Ó  ”األسهم: متثل ملكية في شركة ما، ويتم اإلشارة إليها أحياناً مبصطلح “حصة

في شركة. وتاريخياً متيل األسهم إلى االرتفاع في القيمة مبرور الوقت. كما أنها 

تتمتع بآفاق لتحقيق أداء أفضل من أنواع االستثمار األخرى على املدى الطويل. 

املالية  األدوات  أكبر من  لتقلبات سعرية  ورغم ذلك فإن األسهم تكون عرضة 

األخرى.

Ó  السندات: هي عبارة عن قروض يقدمها املستثمرون إلى املؤسسات واحلكومات؛

حيث يقوم املستثمر )املقرض( باحلصول على سعر فائدة محددة نظير إقراض 

أمواله جلهة ما، وفي املقابل حتصل احلكومة أو الشركة )املقترض( على األموال 

التي حتتاجها، كما يحصل املستثمر أيضاً على مبلغ استثماره األصلي - املبلغ 

األساسي أو سعر إصدار السندات - الذي يستحق في نهاية أجل محدد، وميكن 

إصدار السندات لفترات تصل إلى ثالثني عاماً، ويتم تصنيفها حسب جودتها أو 

احتماالت تسديد قيمتها.

Ó  التداول: تستخدم هذه الكلمة لوصف التعامالت بوحدات الصناديق: األسهم

والسندات وغيرها.
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Ó  اخلصم: يستخدم هذا اللفظ عادة لوصف املوقف عندما يتم تداول أسهم أو

سندات أو وحدات في صندوق مقفل، بسعر ال يعكس قيمتها بشكل كامل، 

في  موضوع  هو  عما  يقل  بسعر  التعامل  للشركات  بالنسبة  ذلك  ويعني 

القيمة  عن  يقل  مبا  التعامل  للصناديق  بالنسبة  يعني  أنه  حني  في  تقاريرها، 

عن  يقل  بسعر  التعامل  للسندات  بالنسبة  يعني  كما  ملوجوداتها،  الكامنة 

قيمتها لدى تسييلها.

Ó  مختلفة أنواع  على  املستثمرة  األموال  بتوزيع  يعني  االستثمارات:  تنويع 

مخاطر  لتقليص  محاولة  في  املالية،  لألوراق  املصدرين  أو  االستثمارات،  من 

االستثمار.

Ó  توزيع األرباح: توزيع جزء من أرباح الشركة على املساهمني، وقد جرت العادة على

أن تقوم الشركات الكبرى واملستقرة فقط بتوزيع أرباح على املساهمني، في حني 

تقوم الشركات الصغيرة بإعادة استثمار أرباحها لضمان استمرارية منوها.

Ó  أما السندات،  من  موجوداتك  من  فعالً  تكسبه  ما  هو  العائد  احلالي:  العائد 

العائد احلالي فهو ميثل النسبة بني الفائدة التي تكسبها إلى القيمة السوقية 

السوقية  القيمة  على  اعتماداً  احلالي  العائد  يتغير  أن  الفعلية للسند، وميكن 

للسند.

Ó  لم أنه  وإما  إما صغيرة احلجم،  املالية،  الصاعدة: هي أسواق لألوراق  البورصات 

ميض تاريخ طويل على بدء تشغيلها باملقارنة مع أسواق األوراق املالية الرئيسة.

Ó  املتفائلون بأداء السوق: مؤيدو السوق الصاعدة: أشخاص أو شركات ذوو وجهة

نظر متفائلة بشأن األداء املتوقع للسوق بشكل عام أو لسهم معني، ويعتقد 

هؤالء األشخاص وهذه الشركات بأن السوق سوف تأخذ مجرى تصاعدياً.

Ó  املتشائمون بشأن أداء السوق: مؤيدو السوق الهابطة: يطلق هذا اللفظ على
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أداء السوق  الذين تكون لديهم توقعات سلبية بشأن  أو الشركات  األشخاص 

بشكل عام، أو أداء سهم محدد. فاألشخاص أو الشركات املتشائمون بشأن أداء 

السوق )أو السهم( يعتقدون أنها ستأخذ منحنى تراجعياً.

Ó  احملافظ االستثمارية: هي عملية استثمار جملموعة من الناس يتم جتميع جزء من

مدخراتهم بهدف املنفعة املشتركة. ويتم إدارة احملفظة االستثمارية )اجلامعة 

لألموال( من قبل مدير يسمى مدير احملفظة، وهو إما أن يكون شخصا منفرداً 

إستثمار  عملية  وتعتمد  يومية،  بصورة  االستثمارات  هذه  تدير  مجموعة  أو 

هذه األموال على نوع االستثمار اخملتار مثل موجودات في األسهم، والسندات، 

وأسواق األموال، أو من خالل تركيبة مشتركة. هذه احملافظ متنح املستثمر عدة 

امتيازات، منها:

للقوة  — الشرائية للمحفظة في عدة خيارات استثمارية نظراً  القدرة  أوالً: 

الشرائية التي تتمتع بها بسبب األموال اجملمعة، ومن خالل التنويع بهذه 

الطريقة يتم تقليل عنصر اخملاطرة في حال عدم قدرة واحد أو أكثر من هذه 

املوجودات على حتقيق العائد املرجو منها.

الشراء  — على  قادرة  احملفظة  فإن  اجملتمعة،  الشرائية  القدرة  بسبب  ثانياً: 

والبيع بكميات؛ األمر الذي ميكنها الشراء بأسعار مخفضة وهي ميزة ال 

يتمتع بها املستثمر الواحد.

املستثمر  — بها  يتمتع  ال  ميزة  احملفظة  مدير  لدى  املتوفرة  اخلبرة  ثالثاً: 

للمستثمرين  ممكنة  غير  احملافظ  ملديري  املتاحة  املوارد  أن  كما  الشخصي، 

العاديني، ومنها القدرة على زيارة هذه الشركات ودراسة أوضاعها املالية.

يعفي  — الذي  األمر  للمحفظة؛  اإلدارية  باإلدارة  احملفظة  مدير  يقوم  وأخيراً 

مجتمعة:  العوامل  هذه  الورقية،  لألعمال  اليومية  املتابعة  من  املستثمر 

االستثمارية  احملافظ  من  املؤهلة( جتعل  واإلدارة  التكلفة،  )التنويع، خفض 
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ولكن  العاملية،  باألسواق  االستثمار  الوسائل لالستفادة من  أفضل  إحدى 

ليس بالضرورة كل احملافظ تالئم املستثمرين.

Ó  أموالها في سندات املالية  املالية: تستثمر صناديق األسواق  صناديق األسواق 

احلكومية  والسندات  اإليداع،  شهادات  مثل  اجلودة،  عالية  األجل  قصيرة  دين 

املالية  األسواق  صناديق  تقدم  وعندما  التصنيف،  عالية  التجارية  واألوراق 

توزيعات أرباح فإنه ميكن إعادة استثمار هذه األرباح أوتوماتيكيا أو دفعها، إال أن 

حجم التوزيعات يتباين حسب ظروف السوق. وتصنف صناديق األسواق املالية 

على أنها استثمارات تتسم بالتحفظ، وهي قد تكون مناسبة لألشخاص الذين 

برأس  اخملاطرة  يرغبون في  الذين ال  أو  زمنية قصيرة  أموالهم لفترة  يستثمرون 

املال املستثمر.

Ó  في رئيس  بشكل  أموالها  السندات  صناديق  تستثمر  السندات:  صناديق 

السندات، وهي تشمل شهادات الدين الصادرة عن الشركات واحلكومات، وقد 

تدفع صناديق السندات توزيعات أرباح منتظمة، ولهذا فإنها قد تكون مناسبة 

للمستثمر الراغب في احلصول على دخل مستقر. ومثلما هو احلال مع صناديق 

يتباين حسب  الذي توزعه صناديق السندات  املالية فإن حجم الدخل  األسواق 

في  املالية  األسواق  صناديق  عن  السندات  صناديق  وتختلف  السوق.  ظروف 

استحقاقها  أجل  )بفضل  أعلى  عائدات  حتقق  أنها  أولهما  رئيسني:  مجالني 

األطول وتباين جودة استثمارها(، وثانيهما أنها متتاز بدرجة أعلى من التقلبات 

إحتماالً  هناك  أن  التذبذب  هذا  ويعني  األسعار(.  تذبذب  )بسبب  السعرية 

لفقدان جزء من استثمارك، اعتماداً على الفارق بني سعر الوحدة لدى الشراء 

والبيع )وبالطبع فإن حترك السعر ميكن أن يكون أيضاً لصاحلك(.

Ó  حصيلة من  الوحدات  حملة  على  أرباحا  االستثماري  الصندوق  يوزع  الدخل: 

توزيعات أرباح وفائدة موجوداته من األوراق املالية ضمن محفظته االستثمارية، 

وميكن للمستثمرين االختيار بني تسلم هذه التوزيعات أو إعادة استثمارها، وقد 
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تخضع توزيعات األرباح )سواء مت دفعها للمستثمر أو أعيد استثمارها( للضرائب، 

سواء في الدولة املسجل بها الصندوق االستثماري أو في الدولة التي يقيم بها 

املستثمر.

Ó  مخاطر التضخم: هي اخملاطر املرتبطة بإحتمال أن يؤدي التضخم أو االرتفاع في

كلفة املعيشة إلى تآكل جزء من القيمة احلقيقية لالستثمار.

Ó  وأدوات املالية كال من األسهم والسندات  األدوات  املالية: يشمل لفظ  األدوات 

الدين.

Ó  ،الفائدة: هي املبلغ الذي يدفعه املقترض كتعويض عن استخدام املال املقترض

أو املبلغ الذي يتلقاه عن إيداع أموال في مؤسسة مصرفية أو غيرها، ويكون هذا 

املبلغ محددا على شكل نسبة مئوية سنوية من املبلغ األصلي.

Ó  أسهم الشركات ذات رؤوس األموال الكبيرة: هي أسهم الشركات التي ال تقل

القيمة السوقية لكل منها عن 5 مليارات دوالر.

Ó  الصندوق ويحتفظ  لالستثمار،  املتاحة  النقدية  األموال  حجم  هي  السيولة: 

االستثماري مبا يعادل 5% من إجمالي موجوداته على شكل سيولة نقدية. إال 

أن حجم هذه السيولة قد يرتفع أو ينخفض حسب احلاجة؛ فعلى سبيل املثال 

على وشك  الصندوق  فيها  يستثمر  التي  السوق  أن  على  إذا ظهرت مؤشرات 

خالل  من  مؤقت  بشكل  السيولة  زيادة  الصندوق  ملدير  ميكن  فإنه   - التراجع 

تسييل نسبة من موجودات الصندوق.

Ó  مخاطر السوق املالية الناجتة عن تغير األوضاع: هي اخملاطر الناجتة عن االرتفاع

تطرأ  قد  لتغيرات  نتيجة  هي  اخملاطر  وهذه  االئتمان.  أسعار  في  االنخفاض  أو 

على األوضاع السياسية واالقتصادية، أو أحياناً خاضعة لتغيرات قد تطرأ على 

الشركات؛ مما يؤثر بدوره على السوق املالية.
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Ó  حلول األجل أو تاريخ حلول األجل: هو التاريخ الذي يستحق فيه دفع املبلغ األصلي

أو القيمة االسمية للسند إلى حامله.

Ó  التقرير السنوي: هو تقرير عن عمليات الشركة عن السنة املنتهية، وميثل التقرير

وبالتالي  الشركة  أداء  متابعة  لهم  تتيح  األسهم،  حلملة  جدا  مفيدة  وثيقة 

استثماراتهم فيها، ويتضمن التقرير السنوي عادة:

هذا  — ويحدد  بأعمالها،  قيامها  كيفية  أو  الشركة  فلسفة  يوضح  قسم 

الشركات  عن  متيزها  التي  احلضارية  رسالتها  الشركة  تعتبره  ما  القسم 

املشابهة أو املنافسة لها.

عمليات  — ونتائج  واخلسائر  األرباح  حسابات  وتشمل  املالية:  البيانات 

موجودات  العمومية،  امليزانية  وتظهر  العمومية،  وامليزانية  العام 

العام  مع  باملقارنة  املالي  العام  ذلك  نهاية  في  الشركة  ومطلوبات 

املالي السابق.

تقارير مفصلة عن كل قطاع من عمليات الشركة، وقد تلقي هذه التقارير  —

الضوء على أي حلقة ضعيفة في بنيتها االدارية.

تقرير للمدققني يؤكد فيه أن األرقام والبيانات الواردة ضمن التقرير السنوي،  —

إذا كانت تعكس صورة  وما  للتدقيق من قبل مدققني خارجيني،  خضعت 

صحيحة وعادلة لألوضاع املالية للشركة.

Ó  أو االستثماري  للصندوق  مفصالً  وصفاً  يضم  االكتتاب  دليل  االكتتاب:   دليل 

وكيفية  الصندوق  أهداف  الدليل  هذا  يوضح  الصندوق  حالة  وفي  الشركة، 

استثمار أمواله والرسوم والنفقات املرتبطة بإدارته.

Ó .احملفظة: لفظ يستخدم لوصف مجموعة أو تشكيلة من األسهم والسندات 

م
ه

ســـــ
ســـــــواق واأل

صـــــة واأل
البور



52

صـــــــــــــة  المعــــــــرفـــــــــة
بــور

Ó  األسواق في  للتداول  املدرجة  الشركات  إلى  يشير  قدمي  لفظ  للتداول:  املدرجة 

املالية.

Ó  الوحدات في بتسييل موجوداته من  يقوم مستثمر  املوجودات: عندما  تسييل 

صندوق؛ فإنه يقوم ببيع وحداته، كما يستخدم هذا اللفظ لإلشارة إلى التاريخ 

الذي يتم فيه تسديد القيمة الرسمية للسند.

Ó  أو الصندوق  وحدات  سعر  إلى  يضاف  الذي  املبدئي  البيع  رسم  هي  العمولة: 

يخصم من قيمة االستثمار، وتسمى: الصناديق التي ال تفرض رسم بيع مبدئي.

Ó  منه مخصوماً  الشركة.  أو  الصندوق  موجودات  إجمالي  املوجودات:  صافي 

إجمالي مطلوبات نفس الصندوق أو الشركة.

Ó  إلى أيضاً  أن يشير  اللفظ ميكن  أن  العادة شركة، غير  وكيل اسمي: يكون في 

شخص، وميكن استخدام الوكيل االسمي حلفظ أسهم نيابة عن طرف ثالث، 

وتستخدم  هويته.  عن  الثالث  الطرف  يكشف  ألن  حاجة  هناك  تكون  أن  بدون 

من  كبير  عدد  إدارة  تتم  عندما  الغالب،  في  للحسابات  االسمية  الوكاالت 

حسابات العمالء.

Ó  وحدات أو  أسهم  شراء  املستثمر  به  يستطيع  الذي  السعر  هو  العرض:  سعر 

فإن  بيع  رسم  يتضمن  الذي  االستثماري  الصندوق  حالة  وفي  ما.  صندوق  في 

البيع، وفي حالة  إلى رسم  باإلضافة  املوجودات،  السعر ميثل صافي قيمة  هذا 

الصناديق التي ال تتضمن رسم بيع. فإنه يعادل صافي قيمة املوجودات.

Ó .العالوة: هي الفارق بني السعر الذي يباع فيه السند وقيمته السوقية 

Ó  إعادة بهدف  جتري  التي  االستثمارات  بيع  أو  شراء  عملية  نصف  التوازن:  إعادة 

نسب مكونات احملفظة االستثمارية إلى النسب املستهدفة لتوزيع املوجودات 

العملية  هذه  وتتيح  األجل.  قصيرة  املالية  واألدوات  والسندات  األسهم،  من 
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أسعارها  الرتفاع  كنتيجة  املوجودات،  من  ما  لفئة  الزائد  اإلنكشاف  تصحيح 

السوقية، وبالتالي التحكم في اخملاطر االجمالية للمحفظة.

Ó  خطة توفير منتظمة: يعرض معظم مديري االستثمار خطط توفير منتظمة

أو شهرية لالستثمار في صناديقهم، وتكون الرسوم التي يتم تقاضيها في هذه 

يتم تقاضيها عن استثمار مبلغ دفعة  التي  لتلك  احلالة مساوية بشكل عام 

واحدة، وتعد خطط التوفير املنتظمة وسيلة سهلة للمستثمر للبدء في متلك 

مرة  لدفعة  مبلغ كبير  إلى جمع  احلاجة  بدون  استثمارية،  وحدات في صناديق 

واحدة للبدء في االستثمار.

Ó  إعادة االستثمار: عندما يقوم الصندوق بتوزيع أرباح على حملة الوحدات به ميكن

للمستثمر احلصول على هذه التوزيعات، أو إعادة استثمارها في الصندوق لشراء 

املزيد من الوحدات.

Ó  في أو  سهمه  سعر  في  يحدث  الذي  الهبوط  اللفظ  هذا  يصف  التراجع: 

وليس  الهادئ  الهبوط  عادة على  ينطبق  وهو  عام.  املالية بشكل  األوراق  سوق 

االنخفاض احلاد.

Ó  عائد تسييل املوجودات: العائد الذي يتسلمه املستثمر عندما يحتفظ بسند ما

حتى حلول أجله، وقد يكون هذا العائد مختلفاً عن العائد احلالي، فعلى سبيل 

املثال إذا مت شراء السند بسعر يقل عن قيمته االسمية، ومت االحتفاظ به حتى 

حلول أجله؛ فإن عائد تسييل املوجودات سيشمل أيضاً عائداً رأسمالياً.

Ó  إعادة التوزيع: عمليات نقل تكتيكية في محفظة استثمارية تغير بشكل مؤقت

األخرى  املوجودات  فئات  أو  النقدية  والسيولة  والسندات  األسهم  نسب  من 

ضمن احملفظة، وتستهدف عمليات إعادة التوزيع االستفادة من التطورات اجلارية 

في األسواق.
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Ó  السعرية التقلبات  اخملاطر” حجم  “مدى حتمل  تعبير  اخملاطر: يصف  مدى حتمل 

اختيار  عند  للتقييم  هاماً  معياراً  ميثل  وهو  تقبلها.  في  املستثمر  يرغب  التي 

األجل  قصيرة  املالية  واألدوات  والسندات،  األسهم  من  املناسبة  التشكيلة 

للمستثمر.

Ó  ،سنوات ثالث  عن  أجلها  يقل  استثمارات  متثل  األجل:  قصيرة  االستثمارات 

وتشمل أدوات مالية، وسندات قصيرة األجل. وتتيح األدوات املالية قصيرة األجل 

حتقيق فوائد، كما أن تقلب أسعارها يظل محدوداً. ورغم ذلك فإنها توفر أقل قدر 

من العائدات على املدى الطويل. ويتكون كل صندوق استثماري من نوع واحد 

على األقل من أنواع هذه األصول )فعلى سبيل املثال ميكن أن تضم موجودات 

صناديق النمو والدخل مزيجاً من األسهم والسندات(.

Ó  ”إنترناشيونال كابيتال  ستانلي  لـ”مورغان  اختصار  هو  آي”:  سي  إس  “إم  مؤشر 

ألسواق أوروبا وأستراليا والشرق األقصى، ويقيس املؤشر أداء 1000 سهم. ويتم 

احتساب قيمة املؤشر بطريقتني مختلفتني: طبقاً للقيمة الرأسمالية وطبقاً 

للناجت احمللي االجمالي.

Ó  الصندوق االستثماري: يتم فيه جتميع أموال مستثمرين متعددين، واستثمارها

محترف،  استثماري  مدير  األموال  استثمار  ويتولى  محدد.  هدف  لتحقيق 

اخلاصة  والتشريعات  الشركات  لقوانني  عادة  االستثمارية  الصناديق  وتخضع 

باالستثمارات.

Ó  5000 من  أكثر  يشمل  الوطني  السوق  لنظام  مؤشر  اجملمع:  ناسداك  مؤشر 

سهم يتم تبادلها عبر املنصات فقط وليس من خالل البورصة.

Ó  سعر في  والهبوط  الصعود  عمليات  اللفظ  هذا  يصف  السعرية:  التقلبات 

االستثمار بشكل عام. وكلما كان حجم هذا االرتفاع واالنخفاض كبيراً بصورة 

دائمة، كان االستثمار عرضة للتقلب.
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Ó  سعر تذبذب  بني  املقارنة  التقلبات  مقاييس  تستهدف  التقلبات:  مقاييس 

السائدة في  تلك  أو عائداتها االجمالية، مع  الوحدة في احملفظة االستثمارية 

سوق مالية ذي عالقة، ممثلة في مؤشر رئيس في هذه السوق. وتعتمد مقاييس 

التقلبات على األداء التاريخي، ولهذا فإنها ال تستخدم في قياس أداء الصناديق 

التي لم ميض على تأسيسها أكثر من سنتني.

Ó  الكفاالت: متنح الكفاالت حامليها احلق في شراء أسهم سعر محدد يسمى 

التزام  أي  عليهم  يترتب  أن  دون  محدد،  موعد  قبل  الشراء”  حق  ممارسة  “سعر 

بالشراء.

Ó  بشكل األسهم  سوق  أو  سهم  سعر  في  التحركات  يصف  لفظ  التماسك: 

ثابت  سعر  أو  مستوى  عند  التداول  يستمر  عندما  الوصف  هذا  وينطبق  عام، 

محدد؛ فعلى سبيل املثال إذا ارتفع سعر شركة من 0,90 دوالر إلى 1,10 دوالر ثم 

انخفض، واستقر بعد ذلك حول مستوى 1,00 دوالر فإنه يوصف بكونه سجل 

متاسكاً.

Ó  .إشعار التعاقد: يشبه إشعار التعاقد اإليصال الذي يتسلمه املشتري من املتجر

فكلما قمت بتعامل ما في صندوق استثماري أو في األسهم، سواء كنت بائعاً 

أو مشترياً أو جتري عملية تبديل فسيتم إصدار إشعار تعاقد لك. وسيتضمن هذا 

اإلشعار كافة التفاصيل املتعلقة باملعاملة. على سبيل املثال يتضمن اإلشعار 

الصندوق،  واسم  املعاملة،  تاريخ  استثماري:  صندوق  في  وحدات  بشراء  اخلاص 

وقيمة املبلغ الذي استثمرته وأي رسوم مت وضع تفاصيلها، وصل بعدد الوحدات 

التي أصبحت متتلكها في الصندوق.

Ó  ،مؤشر داو جونز: يتكون هذا املؤشر - على سبيل املثال - من ثالثني شركة رئيسة

وبالتالي  الشركات،  هذه  أهم  ألسعار  املتحرك  املتوسط  باستخدام  ويحتسب 

عندما يهبط مؤشر داو جونز مبستوى 30 نقطة مثالً؛ فهذا يعني أن متوسط 
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أسعار أسهم الثالثني شركة قد انخفضت 30 نقطة. إن هذا املؤشر يعتبر دليالً 

كمقياس  استخدامه  عند  مفيداً  يكون  أن  وميكن  للسوق،  العام  الوضع  على 

لتقييم أداء أي سهم.

Ó .ًالنقطة: هي مقدار التغير بوحدة واحدة في سعر السهم صعوداً وهبوطا

أنواع األسهم والسندات 

صنفت أنواع األسهم في البورصة كما يلي)62(:

Ó  ،الشركة ملكية  في  حق  مبثابة  تعد  ملكية  صكوك  هي  العادية:  األسهم 

وتعطي حلاملها احلق في حضور اجتماعات اجلمعية العامة السنوية للشركة، 

واحلصول على توزيعات إذا ما حققت الشركة أرباحاً.

Ó  لألسهم امتالكهم  بنسبة  املساهمني  على  توزع  التي  وهي  اجملانية:  األسهم 

واملتولدة عن  الشركة،  رأس مال  زيادة في  مبثابة  اجملانية  وتعد األسهم  العادية، 

احتجاز أجزاء من أرباح الشركة؛ وبالتالي يكون للمساهمني احلق في هذه الزيادة 

في رأس املال.

Ó  التي متنح ملالكها حقوقا إضافية ال يتمتع بها صاحب املمتازة: وهي  األسهم 

األسهم  حملة  عن  أسبقية  على  مالكها  يحصل  أن  مثل  العادي،  السهم 

العادية في احلصول على نسبة من أرباح الشركة، كما أن مالكها يتمتع بأولوية 

العادية،  األسهم  حامل  قبل  الشركة  تصفية  عند  حقوقه  على  احلصول  في 

وبعد حملة السندات.

Ó  من شرائها  بإعادة  املصّدرة  الشركة  تقوم  التي  األسهم  هي  اخلزينة:  أسهم 

السوق عن طريق بورصة األوراق املالية، وأسهم اخلزينة ال يحق لها توزيعات أو 

حق التصويت خالل فترة ملكية الشركة لها.
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Ó  البورصات في  السهم  وتصنيف  تسجيل  عن  عبارة  والقيد  املقيدة:  األسهم 

سواء احمللية أو العاملية، وذلك من خالل إجراءات خاصة بعملية القيد، وذلك حتى 

يتسنى للبورصة إعطاء ذوي احلقوق حقوقهم من عملية القيد هذه.

Ó  أو احمللية  بالبورصة  سواء  مسجلة  غير  تكون  التي  هي  املقيدة:  غير  األسهم 

بالبورصات العاملية.

Ó  كوبون السهم: وهو الذي ميثل العائد على السهم، وهذا يعد مبثابة الربح الذي

جناه السهم من استثماره في الشركة.

Ó  أما بالنسبة للسندات فال يوجد عدد كبير من أنواع السندات، وعموماً تقتصر

على السندات التي يصدرها القطاع اخلاص وشركاته والسندات احلكومية؛ أي:

Ó  سندات تصدرها منشآت األعمال: تعد السندات التي تصدرها منشآت األعمال

إتفاق بني  أو  أنه عقد  أي  املالي للشركة  املركز  مبثابة قرض لالستثمار يضمنه 

الطرف  يقرض  اإلتفاق  هذا  ومبقتضى  )املقرض(.  واملستثمر  )املقترض(  املنشأة 

الثاني مبلغاً معيناً إلى الطرف األول الذي يتعهد بدوره برد أصل املبلغ وفوائد 

متفق عليها في تواريخ محددة. وقد ينطوي العقد على شروط أخرى لصالح 

املقرض، مثل رهن بعض األصول الثابتة ضماناً للسداد أو وضع قيود على إصدار 

سندات أخرى في تاريخ الحق. كما قد يتضمن العقد شروطاً لصالح املقترض، 

مثل حق استدعاء السندات قبل تاريخ اإلستحقاق.

Ó  سندات حكومية: السندات احلكومية تعتبر قرضاً بهدف اإلنفاق العام وتضمنه

احلكومة. ويقصد بها صكوك املديونية متوسطة وطويلة األجل التي تصدرها 

أو  موازنتها  في  العجز  لتغطية  إضافية  موارد  على  احلصول  بهدف  احلكومة 

تصدرها  التي  املالية  األوراق  إلى  املستثمر  وينظر  التضخم.  مواجهة  بهدف 

احلكومة على أنها أكثر جاذبية؛ إذ عادة ما يتمتع عائدها باإلعفاء الضريبي، وهو 

ما يندر أن يتحقق لألوراق املالية األخرى. يضاف إلى ذلك تضاؤل مخاطر التوقف 
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املالية  مواردها  زيادة  ميكنها  املركزية  فاحلكومة  تأجيله.  مخاطر  أو  السداد  عن 

أو عن طريق  البنكنوت  أوراق  املزيد من  إصدار  الدين عن طريق  ملواجهة خدمة 

فرض ضرائب جديدة إذا ما اضطرت لذلك. وعادة ما تنشر الصحف في الدولة 

الكوبون،  ومعدل  اإلستحقاق،  تاريخ  مثل  األوراق،  تلك  عن  معلومات  املعنية 

والتغير في سعر الشراء عما كانت عليه في اليوم السابق، والعائد الذي ميكن 

أن يحققه املستثمر.

يفكر  فعندما  مقاطع)63(.  عدة  في  فيلخص  البورصة  مع  التعامل  أسلوب  أما 

وسيط  خالل  من  يكون  ذلك  فإن  البورصة،  في  األسهم  من  مجموعة  شراء  في  فرد 

يطلق عليه “السمسار” أو “شركات السمسرة”، وهي وكيل العميل الراغب في إجراء 

تداول في البورصة سواء بيعاً أو شراًء وال يجوز طبقا للنظم املعمول بها دولياً أن يقوم 

العميل بإجراء التداول بصفته الشخصية؛ بل عليه الرجوع إلى السمسار الذي يؤدي 

ذلك العمل داخل البورصة )فيما عدا األسهم فهي حلاملها؛ ألن طبيعتها تقتضي أن 

مستند امللكية هو احليازة(.

ويقوم السمسار بأداء عمله من واقع الترخيص له رسمياً بذلك من اجلهات احلكومية 

الرقابية في الدولة، ويقوم السمسار بأداء هذه اخلدمة مقابل عمولة متفق عليها.

األسهم  تلك  كانت  إذا  خصوصاً  املطروحة،  األسهم  جودة  على  التعرف  وميكن 

حديثة التداول في البورصة عن طريق دراسة خصائص األوراق املالية من خالل فحص 

خصائص الشركات املصدرة لها، وكل شركة تصدر ما يسمى قوائم مالية )ميزانيات(، 

وكل شركة مرخص لها بالعمل في السوق يجب أن تطبق معايير وأنظمة محاسبية 

تساعد وتنظم عملية إصدار القوائم املالية لها.

يعرف  فيما  للشركة  املالي  املوقف  استعراض  املالية  احملاسبة  علم  وينظم 

واستثماراتها،  الشركة  أصول  إجمالي  خاللها  من  يتبني  التي  املالية  بالقوائم 

ومصادر متويل تلك االستثمارات واألصول في تاريخ معني )حلظة معينة( فيما يعرف 
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باسم امليزانية أو املركز املالي للشركة في تاريخ معني.

وكذلك يتم بيان نتائج أعمال الشركة خالل فترة زمنية فيما يعرف بقائمة الدخل 

خالل مدة )من كذا إلى كذا(، يتم فيها استعراض مصادر اإليرادات والتكلفة للوصول 

إلى صافي الربح أو رقم األعمال النهائي . ومن القوائم املالية أيضاً قوائم مصادر األموال 

التي مت احلصول عليها خالل الفترة الزمنية.

)التحليل  للشركة  املالي  التحليل  باسم  يعرف  ما  إجراء  في  املالية  القوائم  وتفيد 

األساسي( للوصول إلى استقراء ومعرفه حقيقة املوقف املالي من حيث نقاط القوة 

 .. اإلدارة،  الربحية،  األصول،  حيث  من  الشركة  حتليل  خالل  من  والتجانس  والضعف 

التحليل  يتضمن  وأيضاً  الشركة،  إليه  تنتمي  الذي  القطاع  إلى حتليل  باإلضافة  إلخ، 

وأسعار  احمللي،  الناجت  إجمالي  مثل  اإلعتبار  في  االقتصادية  املؤشرات  أخذ  األساسي 

الفائدة، ومعدالت البطالة واملدخرات لكي يتم في النهاية تقييم قرار االستثمار في 

أسهم أو سندات الشركة.

وميكن أيضاً أن تتم معرفة األسهم التي لها أكثر من سنة في املعامالت من حيث 

اجتاه  خالل  من  السهم  يدرس  الذي  األسهم  لتلك  الفني  التحليل  خالل  من  جودتها، 

حركته وعدة مؤشرات إحصائية أخرى، وميكن استقراء احلركة املستقبلية لتلك األسهم 

من خالل الصعود والهبوط.

بعد العزم على الشراء والتقدم إلى إحدى شركات السمسرة لشراء بعض األسهم. 

هنا تقوم الشركة بتكليف السمسار الذي ينوب عنها داخل البورصة )بداخل املقصورة( 

بإمتام عملية الشراء هذه، ويسمى الشراء أو البيع في هذه احلالة شراء داخل املقصورة.

أما التداول خارج املقصورة فيمكن أن يتم فيه تداول األوراق املالية غير املقيدة، وميكن 

الرسمية في  التداول غير  أو غيرها ممن يعمل في سوق  السمسرة  تنفذه شركات  أن 

البورصة. وبعد شراء تلك األسهم يجب أن تقيد في احلفظ املركزي الذي يثبت ملكية 

صاحبها لهذه األسهم.
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سوق األسهم

سوق األسهم ميثل تنفيذا لفكرة جمع اآلليات التي متكن  من التجارة في أسهم 

الشركات واألوراق املالية األخرى واملشتقات. أما السندات - فما زال التداول فيها يدور 

خارج   )over-the-counter( الطاولة  على  سوق  في  رسمية  غير  تقليدية  بصورة 

املقصورة يسمى بسوق السندات، بينما السلع تتداول في أسواق السلع واملشتقات 

ويجري التعامل بها في أسواق عديدة غير أن غالبها على الطاولة.

وحجم سوق السندات العاملي يصل إلى 45 تريليون دوالر، بينما يقدر سوق األسهم 

بحوالي 51 تريليون دوالر، أما سوق املشتقات فيقدر بحوالي 480 تريليون دوالر كقيمة 

إسمية أي حوالي 30 مرة حجم اإلقتصاد األمريكي أو 12 مرة حجم اإلقتصاد العاملي 

تريليون دوالر؛ غير  بأكثر من 200  املتحدة وحدها فتقيم  الواليات  البنوك في  أما  كله. 

أن قيمة سوق املشتقات معطاة وفق قيمة تصورية وال يجوز مقارنتها بسهم أو أوراق 

مالية محددة الدخل، حيث يعبر عنها بقيمة حقيقية. وفي الواقع أن العديد من األوراق 

املالية التي ال تتمتع بالسيولة نسبيا تقدر كنموذج خصوصي بدالً من سعر السوق 

احلقيقي.

من  التعامل  أرضية  على  املعامالت  جتري  عينية، حيث  مواقع  لها  البورصات  بعض 

خالل طريقة الصراخ املفتوح وتتضمن الزعيق وإستخدام اإلشارات اليدوية وفق تقليد 

البيع  طلبات  عن  املعلومات  لنقل  التجارية  شيكاغو  سلع  بورصة  ملحق  في  مرصود 

والشراء. وهذه الطريقة من املزادات مستخدمة في بورصات األسهم وبورصات السلع، 

حيث يطرح املتداولون مزايداتهم وطروحاتهم شفهياً بصورة متزامنة. ومثال لألسواق 

التي تتعامل أساساً في أسواق  التجارية  نيويورك  النظام بورصة  التي تستعمل هذا 

العقود املرجأة واألخرى هيئة التبادل بشيكاغو. ويجري إستبدال طريقة الصراخ املفتوح 

بالبورصة اإللكترونية؛ مثل نظام التداول مبساعدة احلاسوب كاتس )CATS(، حيث يرى 

أنه أسرع وال يخضع لتالعب املتخصصني في األسهم والسماسرة  املروجون له على 

والوكالء. وفي الواقع أن النوع اآلخر من البورصات هو النوع اإلفتراضي الذي يعمل من 
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خالل شبكة أجهزة حاسوب، حيث جتري كل املعامالت من خالل محطة حاسوب.

والتداول العادي قائم على أساس منوذج سوق املزاد، حيث يطرح املشتري عرضه بسعر 

السوق  في  والبيع  والشراء  لسهمه.  معيناً  سعراً  البائع  يسأل  بينما  للسهم  معني 

يعني قبول أي سعر مطروح أو سعر مطلوب للسهم. وعندما يوافق السعر املطروح 

السعر املطلوب يتم البيع وفق قاعدة تقدمي اخلدمة أوالً إلى املتقدم األول عندما يكون 

هناك أكثر من طارح وسائل لسعر معني.

وهدف بورصة األسهم هو تسهيل تداول األوراق املالية بني الباعة واملشترين؛ أي توفير 

سوق حقيقي أو إفتراضي. والبورصات توفر معلومات عن التعامالت في األوراق املالية 

املدرجة فيها، وتسهل إكتشاف األسعار.

وحيث  فيها  املتداول  األسهم  تدرج  عينية، حيث  بورصة  نيويورك لألسهم  وبورصة 

شركات  طريق  عن  الطلبيات  وتقدم  فيها.  املدرجة  األسهم  في  إال  التداول  يجري  ال 

أرضية  على  سماسرة  إلى  الطلبيات  وتنزل  البورصة  في  بعضوية  تتمتع  سمسرة 

في  التعامل  يجري  حيث  البورصة،  أرض  على  معينة  نقطة  إلى  ليتوجهوا  البورصة 

األسهم اجلاري التداول فيها. وفي ذلك املوقع الذي يسمى مبوقع املداولة هناك شخص 

يعرف باملتخصص وظيفته هي مقابلة طلبات الشراء بطلبات البيع. وتتحدد األسعار 

بإستخدام طريقة املزاد أو الصراخ املفتوح، حيث السعر اجلاري املطروح هو أعلى سعر 

يوجد مشتري مستعد لدفعه أما السعر اجلاري املطلوب فهو أقل سعر يوجد ملن يكون 

مستعدا للبيع به. ولو كان هناك فارق شاسع ال يجرى أي تبادل. وحتى يتم التعامل يلزم 

أن يكون هناك تقارب بني السعر املعروض والسعر املطلوب. وإذا كانت هناك فجوة على 

إنتهاء  أو مال ليتغلب عليها بعد فترة. ومبجرد  اخملتص أن يستخدم موارده من أسهم 

التبادل تقيد املعاملة بالتفصيل على شريط يرسل إلى شركة السمسرة والتي تقوم 

في  كبير  بشري  تداول  هناك  أن  ورغم  الطلبية.  أرسل  الذي  املستثمر  بإخطار  بدورها 

العملية فإن احلاسوب هو اآلخر يلعب دوراً كبيراً في العملية خاصة في التداول املبرمج.
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باملقابل فإن ناسداك بورصة إعتبارية مسجل عليها أسهم لكن كل عملية تداول 

جتري على شبكة احلاسوب ويجري التوفيق بني البائع واملشتري بطريقة إلكترونية. ودائماً 

عنه  ينجم  مطلوباً  وسعراً  مطروحاً  يقدمون سعراً  ناسداك  في سوق  عاملون  يوجد 

شراء وبيع للسهم املتداول)66(.

تاريخياً يقترح املؤرخ فرناند برودل )Fernand Braudel( أن القاهرة في القرن احلادي 

عشر كانت هي منطلق أول أسواق األسهم، حيث قام التجار املسلمون واليهود بإنشاء 

جمعيات للتبادل التجاري وجرت فيها املعامالت بكل الطرق التي يجري بها التعامل اآلن 

في سوق األسهم)68-67(.

أفراداً  ولقد كان املشاركون في سوق األسهم حتى سنني عدة مضت مستثمرين 

عاطفية  عالقات  وتربطهم  حافل  عائلي  تاريخ  لهم  ممن  األغنياء  األعمال  رجال  مثل 

بشركات معينة. ومبرور الوقت دخلوا السوق كبائعني ومشترين؛ حيث يشملون صناديق 

املعاشات، وصناديق التضامنيات وصناديق احلظر، وشركات التأمني والبنوك ومجموعات 

عمليات  في  اإلصالحات  بعض  أدخلت   - املستثمرة  املؤسسات  وبظهور  املستثمرين. 

والضخمة  احملددة  العموالت  عن خفض  احلكومة مسؤولة  كانت  فقد  وبهذا  السوق؛ 

التي كان يدفعها املستثمرون الصغار؛ ولكن ذلك حدث بعد أن إستطاعت املؤسسات 

الكبرى كسر صالبة السماسرة بالنسبة للعموالت وإستطاعت التفاوض بالنسبة ملا 

يدفعونه من رسوم. غير أن إدارات الشركات التي تطرح أسهمها في السوق )خاصة في 

الغرب( ال تعير إلتفاتا ملالك األسهم من املؤسسات لغياب تأثيرهم على اإلدارة.

سوق السلع

أسواق السلع هي أسواق يجري فيها تبادل املنتجات اخلام أو األساسية. تلك السلع 

اخلام جترى التجارة فيها وفق لوائح تبادالت السلع، حيث تباع وتشترى وفق عقود موحدة. 

وأسواق السلع تغطي أسواق املنتجات العينية مثل الطعام واملعادن والكهرباء ولكنها 

ال تغطي خدمات قد ينظر إليها مجازياً على أنها سلع - مبا في ذلك خدمات احلكومات أو 
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اإلستثمار أو الديون؛ حيث تدخل تلك اخلدمات ضمن أسواق األسهم وأسواق السندات 

وأسواق النقد.

وبينما كانت  الزراعية.  املنتجات  تاريخية في جتارة  وأسواق السلع احلديثة لها جذور 

التجارة في الغالل )الذرة والقمح بالتحديد( واألنعام جتري وفق اآلليات املألوفة في القرن 

الصويا  األخرى مثل فول  األمريكية؛ فإن األطعمة  املتحدة  الواليات  التاسع عشر في 

س سوق سلع يلزم أن يكون هناك إتفاق  أضيفت الحقا في غالبية األسواق. ولكي يؤسَّ

واسع اجملال على تنوعات املنتج التي جتعل منه مقبوالً بصورة أو بأخرى. 

أسواق  إنشاء  عن  الناجم  اإلقتصادي  للتأثير  تقدير  أي  في  التجاوز  الصعب  ومن 

سلع. فخالل القرن التاسع عشر - أصبحت التبادالت مبثابة السبل املبتكرة والفعالة 

بني  التجارة  في  للتوسع  الطريق  مهدت  التي  والتمويل  واخملازن  املواصالت  إلصالحات 

الواليات وفي التجارة العاملية.

آخرون  وإستخدم  واملاعز،  األغنام  القدامى  السامريون  إستخدم  منذ  وتاريخياً؛ 

النادرة واحليوانات وغيرها كأموال سلعية، والناس يسعون إلى طرق لتوحيد  األصداف 

العقود والتعامل التجاري بها حتى تصبح التجارة ذاتها أكثر سالسة ونتائجها متوقعة. 

واألموال السلعية هي نقود تتحصل على قيمتها من سلعة تصنع منها. ومثال على 

وحبات  وامللح  والنحاس  والفضة  الذهب  للتعامل:  إستخدمت كوسائط  التي  السلع 

الفلفل األسمر واألحجار الكرمية ، واحلزام أو الزنار أو النطاق املزركش، واحملارات والسجائر 

واحللوى.

وفكرة النقود السلعية )Commodity Money( وأسواق السلع ترجع بصورة بدائية 

الصغير  الطني  من  عمالت  يتضمن  التجارة  في  املتبادل  املال  كان  حيث  سامراء،  إلى 

اليابس على شكل ماعز أو رأس من الغنم. وكانت هناك قدور من فخار تعبأ بعدد معني 

من تلك العمالت ثم تغلق ويختم عليها - بينما يكتب عليها عدد ما حتتويه من عمالت. 

وكانت تلك القدور متثل وعدا بتسليم ذلك العدد من النقود. وإعتبرت هذه الصورة من 
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من  أو ضمان  بنكي  أقل من ضمان  كانت  وإن  أمانة«  »وْصل  أفضل من  نقود سلعية 

حكومة الدولة. غير أن تلك املعامالت كانت تشمل تاريخ ووقت التوريد مما جعلها مماثلة 

للعقود املؤجلة )futures contract( احلديثة. وبصرف النظر عن التفاصيل لم يكن من 

السهل التحقق من عدد ما في القدر من قطع عملة سوى عن طريق هزه أو كسره، مما 

جعل ما كتب على القدر من اخلارج موضع شك. وقد إختفت العمالت بالتدريج وحل 

محلها العقود التي بقيت على ألواح مسطحة؛ ومثلت أول نظام حلسابات السلع.

اإلمكان  في  يكن  لم  السلعية ألشياء حية ظلت موضع شك؛ حيث  احلالة  أن  إال 

التأكد من صحة وجود األغنام واملاعز. كما أن األعذار في عدم التوريد لم يكن شيئاً غير 

مأهول - فبعض اخلطابات التي عثر عليها من عصر السامريني إحتوت على شكاوى من 

مرض املاعز أو أن اخلراف قد جزت أصوافها، .. إلخ.

تقرر  أن  البنوك ميكن  أو  الشخصيني  الضامنني  فإن  البائع جيدة  كانت سمعة  ولو 

اخملاطرة في ضمان جتارة. ولزوم وجود الثقة بني املشاركني في السوق هي التي أدت إلى 

األموال املؤجلة ولكن اإلئتمان و اإلتصاالت ظلت بدائية حتى عهود حديثة نسبياً.

نظير  وفضة  ذهبا  تقايض  معقدة  عاملية  أسواقاً  القدمية  احلضارات  شهدت  ولقد 

توابل وأقمشة وأخشاب وأسلحة غالبها كان وفق معايير جودة ودوام. وبإعتبار الكثير من 

مخاطر الطقس والقرصنة والسرقة وإساءة إستخدام غارات القوات املسلحة بحكام 

األسواق مفتوحة  إبقاء  احلضارات على  تلك  تركيز  التجارية؛ كان  الطرق  املمالك على 

وعلى التجارة في السلع النادرة. وأصبحت السمعة والشفافية موضع إهتمام رئيسي 

إلى  التي حتولت  التي متكنت من حتقيق ذلك بصورة أكثر فاعلية هي  الدول  أن  بحيث 

إمبراطوريات ذات سلطة واسعة يأمن لها الكثير من الناس في إدارة وتوجيه التجارة.

مصطلحات

Ó  هي أي تعامل على أساس أن يجري التوريد :)Spot Trading( التجارة الفورية

فوراً أو بتأخير طفيف بني الدفع والتوريد نتيجة قيود فنية. والسلع هي املكون 
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الوحيد لألسواق الفورية )Spot Markets( على مدى التاريخ.

Ó  هي إتفاقية بني طرفني للتبادل في وقت :)Forward Contract( العقد املقدم

محدد في تاريخ مستقبل لسلعة مقابل كمية معينة من النقد وفق القيمة 

اآلن -  للشراء  إتفاقيات  األمامية هي  أو  املقدمة  العقود  أن  أي  احلالية.  املالية 

على أن يتم الدفع وتوصيل السلعة الحقا.

Ó  أنه املقدم غير  العقد  )Futures Contract(: له نفس خصائص  املرجأ  العقد 

على  تقوم  واإلرجاء  السلع  وعقود  املستقبل.  في  يتم  تبادل  بخصوص  يعقد 

أساس العقود املقدمة؛ حيث كانت تلك العقود تستخدم كطريقة للحصول 

على املنتجات من املنتج لتوصيلها للزبائن. وكانت تلك العقود في العادة خاصة 

باألطعمة واملنتجات الزراعية. ولقد تطورت العقود املقدمة ووضعت لها معايير 

بحيث حتولت إلى ما هو معروف اليوم بالعقود املرجأة. ورغم أن العقود املرجأة 

في  لألرز  املثال  سبيل  على  تستخدم  كانت  فقد  اليوم  تعقيداً  أكثر  أصبحت 

القرن السابع عشر في اليابان. ولقد بدأت إتفاقيات الشراء املقدم أو املرجأ في 

احلديدية.  السكك  بظهور  التاسع عشر  القرن  من  الرابع  العقد  في  شيكاغو 

وملا كان موقع شيكاغو يتوسط الواليات املتحدة األمريكية فقد برزت كمركز 

الساحل  على  املستهلكني  ومراكز  األوسط  الغرب  في  واملنتجني  املزارعني  بني 

الشرقي.

Ó  ممارسة شائعة وأحياناً إجبارية للتعاونيات الزراعية للتأمني :)Hedging( احلظر

ضد مغبات محصول رديء وذلك عن طريق العقود املرجأة في نفس السلعة. فإذا 

لم يكن لدى التعاونية للبيع غير قدر قليل من املتوقع نتيجة تقلبات الطقس 

أو تأثير اآلفات الزراعية فإنها تعوض تلك اخلسارة بالربح في األسواق، حيث أن 

املعرض الكلي للمحصول قليل في كل مكان لتأثره بنفس الظروف. كل الدول 

النامية برمتها معرضة ملغبات التقلبات في أسعار السلع وحتى عملتهم عادة 

ما تقترن بأسعار سلع معينة حتى تتمكن من أن تصبح دولة مكتملة النمو. 
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فعلى سبيل املثال العملة التي تصدرها حكومة كوبا مرتبطة بأسعار السكر، 

حيث أن غياب العملة الصعبة لتدفع للسكر يعنى احلصول على كمية أقل من 

السلع األجنبية مقابل البيسو )وحدة العملة احمللية(. مبعنى أن كوبا حتتاج إلى 

حابس أو سياج يحميها من هبوط أسعار السكر، إذا أرادت أن حتافظ على جودة 

حياة مستقرة ملواطنيها.

Ó  التوريد والضمانات: يلزم حتديد طرق حل اخلالفات وموقع التوريد إلى جانب يوم

يوم  من  أكثر  أو  يومني  قبل  التجارية  املعاملة  إنهاء  يلزم  العادة  وفي  التوريد؛ 

التوريد بحيث ميكن حتديد وسيلة الشحن والتوصيل عبر باخرة أو سكة حديدية 

ويتم الدفع عندما تصل البضائع إلى مكان التوريد املتفق عليه.

Ó  في بالدخول  اإللتزام  وليس  احلق  تخول  مالية  آلية  هي   :)Options( اخليارات 

اخليار  حامل  إختيار  على  وبناء  الضمنية؛  الودائع  لبعض  مستقبلية  معاملة 

مبتطلبات  يوفي  أن  اخليار  كتب  أو  باع  الذي  الطرف  على  فإن   - اخليار  ملمارسة 

العقد. وميكن حتديد القيمة النظرية للخيار بأساليب مختلفة بعضها يتضمن 

ميكن  وبهذا  الظروف؛  تغير  عند  اخليار  قيمة  تغير  بكيفية  تتنبأ  معقدة،  مناذج 

إدراك مدى اخملاطر التي تتضمنها ملكية اخليارات والتعامل فيها، وكذلك قدرة 

التحكم فيها بدرجة دقيقة.

Ó  أو وديعة  احلق لشراء كمية معينة من  يوفر   :)Call Option( املستدعى  اخليار 

عطاء أو سلعة بالسعر املبرم )سعر املمارسة( في وقت إنتهاء أجل اخليار أو قبله.

Ó .شراء اخليار املطروح يوفر احلق للبيع :)Put Option( اخليار املطروح

Ó  ن لصاحب اخليار شراء سعر املمارسة )Strike Price(: هو السعر احملدد الذي ميَكِّ

الوديعة أو السلعة الضمنية في حالة اخليار املستدعى أو يبيع في حالة اخليار 

املطروح. وسعر املمارسة هو عامل أساسي في عقود املشتقات بني طرفني. وفي 

التعامل بسعر املمارسة بصرف  حالة نص العقد على اآللية الضمنية يكون 
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النظر عن السعر الفوري )سعر السوق( لآللية الضمنية في ذلك الوقت.

Ó  ،)Derivative( هو مشتق )Swap( اإلستبدال: في الشئون املالية، اإلستبدال

حيث يتفق طرفان متقابالن بتبادل تيار سيولة نقدية بتيار آخر؛ وحيث يشكل 

إلى   إضافة  السيولة  وحتسب  اإلستبدال.   )Legs( بأرجل  يسمى  ما  التياران 

تتداولها  ال  التي   )Notional Principal Amount( اإلسمي  املال  رأس  كمية 

مخاطرات  خلق  في  تستخدم  اإلستبداالت  فإن  وبالتالي  املتعاملة؛  األطراف 

)Exposures( غير مدعومة ألصول ضمنية، مبا أن بإمكان األطراف أن تكسب 

أو تخسر من حتركات السعر دون دفع كميات إسمية في صورة نقد أو ضمانات. 

كما ميكن إستخدام اإلستبداالت في حبس )Hedge( بعض اخملاطر مثل مخاطر 

سعر الفائدة أو اجملازفة )Speculate( بالتغيرات في األسعار الضمنية.

Ó  تتضمن الشراء، والقبض، والبيع، والبيع القصير :)Speculation( اجملازفة املالية

آلية  أي  أو  واملشتقات  والعقار  واملقتنيات،  والنقد  والسلع  والسندات  لألسهم 

شرائها  عكس  على  السعر  في  التقلبات  من  لإلكتساب  قيمة  لها  مالية 

قواعد  من  واحدة  متثل  واجملازفة  الربح.  أو  الفائدة  مثل  لدخل  أو  لإلستخدام 

السوق في أسواق املال الغربية وهي تختلف عن احلظر واإلستثمار الطويل املدى 

.)Arbitrage( والقصير املدى وعمليات البيع والشراء املتزامنة

Ó  أشياء قيمة  من  قيمتها  تشتق  مالية  آليات  هي   :)Derivatives( املشتقات 

أخرى. وعادة ما تأخذ املشتقات صور عقود تتعهد فيها األطراف املتعاقدة على 

مدفوعات بينهم بناء على قيمة أصول أو بيانات في وقت محدد. وأنواع املشتقات 

واإلستخدام  واإلستبداالت.  واخليارات  واملرجأة  املقدمة  العقود  هي  الرئيسة 

الرئيسي للمشتقات هو خفض اخملاطر بالنسبة لطرف من األطراف مع تقدمي 

أعلى العائدات املرتقبة إلى الطرف اآلخر مع زيادة في درجة اخملاطرة. ومع وجود 

هناك   - عليها  العائدة  واملدفوعات  املتوقعة  الثابتة  األصول  بدائل  من  نطاق 

مجال واسع لعقود املشتقات متوفر للتجارة فيها في السوق. وميكن للمشتقات 
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واألسهم  السلع  الثابتة مثل  األصول  أنواع مختلفة من  بناء على  أن تؤسس 

والسندات وسعر الفائدة ومعدل تبادل العمالت أو مؤشرات مثل مؤشرات سوق 

الطقس.  أحوال  أو حتى مؤشرات  اإلستهالكية  األسعار  أو مؤشرات  األسهم، 

وأداء تلك املشتقات يحدد كمية العائد ووقته.

Ó  فيه يجري  الذي  املكان  هو   )Commodities Exchange( السلع  تبادل  مركز 

تُتَداول  العالم  في  السلع  أسواق  وغالبية  ومشتقاتها.  السلع  منتجات  تبادل 

والذرة،  والسكر،  والشعير،  القمح،  مثل:  اخلام  واملواد  الزراعية  املنتجات  في 

والكاكاو، والقهوة، ومنتجات األلبان، والنفط، واملعادن .. إلخ؛ وفي عقود قائمة 

على تلك السلع. تلك العقود تشمل أسعار املوقع، واملقدمة واملرجأة واخليارات 

في املستقبليات. وبعض املنتجات املعقدة تشمل أسعار الفائدة وآليات البيئة، 

واملبادلة، وعقود شحن البحار العليا.

وضع معايير

فول الصويا األمريكي املرجأ؛ على سبيل املثال، يتأتى بعدة مواصفات، مثل:

Ó  أو  )GMO( Genetically Modified Organism(( وراثيا  معدل  عادية:  درجة 

أصل  من  الثانية  الدرجة  من  الطبيعي  أو  وراثياً  واملعدل  الطبيعي  بني  خليط 

املتحدة  الواليات  في  املنتجة  وميتشجان  وأوهايو  إنديانا  واليات  محاصيل 

األمريكية، غير املغربلة واخملزونة في صوامع.

Ó  درجة توريد: معدل وراثي أو خليط بني الطبيعي واملعدل وراثياً أو الطبيعي من

الدرجة الثانية من أصل محاصيل واليات أيوا وإيلينوي وويسكونسن املنتجة في 

الواليات املتحدة األمريكية، غير املغربلة واخملزونة في صوامع.

ويالحظ هنا اإلشارة إلى الواليات املنتجة وتوضيح األسباب التي جتعل من املنتج غير 

مقبول لدى مشترى األطعمة العضوية )التي ال تستخدم أي كيماويات في زراعتها(.
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البرتقال والكاكاو والسكر والقمح  وهناك مواصفات تنطبق على القطن وعصير 

األخرى  والبقول  األخرى  والغالل  واخلضروات  والفواكه  والعلف  واللنب  والشعير  والذرة 

والتنب وحلوم األنعام األخرى والدجاج والبيض والسلع األخرى املتداولة جتاريا.

وفكرة ضمانة التوريد أو تغيير الواردات أمر خيالي إلى حد ما؛ فالتجارة في السلع 

نفسه  السلع  ليس هناك عملية سحرية في عقد  التجارة  نوع من  أي  مثلها كمثل 

وفي  آمنة  التوريد  نقطة  إلى  وصولها  تضمن  أو  متسقة  كلها  السلع  وحدات  جتعل 

الوقت املتفق عليه.

لوائح أسواق السلع

يجري التداول التجاري في القطن، والكيلوات ساعة من الكهرباء، واألقدام من لوح 

اخلشب، والدقائق من إتصال املسافات الطويلة، واملدفوعات على حقوق األعمال الفنية، 

واخلدمات واملنتجات األخرى في أسواق على مستويات مختلفة وبدرجات متباينة من 

النجاح. ولعل أخطر صعوبة تظهر لواضعي تلك اآلليات التجارية هي املسؤولية التي 

تلحق باملشترى. إال إذا أمكن ضمان أو تأمني أن املنتج أو اخلدمة خالية من املسؤولية بناء 

على مصدرها وكيفية وصولها إلى السوق؛ على سبيل املثال يجب أن تصل الطاقة 

الكهربائية إلى السوق خالية من أي دعاوى مشروعة عن وفيات نتيجة التلوث الناجم 

عن إنبعاث من محطات حترق الفحم، واخلشب يجب أن يأتي إلى السوق خالياً من دعاوى 

بكونه قادم من منطقة غابات محمية، ومدفوعات التراخيص يجب أن تأتي خالية من 

البائعني  الصعب على  تعدى على حقوق ملكية فكرية، يصبح من  أو  دعاوى قرصنة 

ضمان التوريد املتسق.

إلى جانب بعض  للتأمني  أو معايير  لوائح عامة  توفير  احلكومات  فإن على  وعموماً 

احلماية من املسؤولية أو على األقل دعم ملؤسسات التأمني قبل أن يبدأ سوق السلع في 

التجارة. وهذه القضية هي مصدر خالف كبير في سوق الطاقة على سبيل املثال، حيث 

إختالفاً شاسعاً؛ ففي بعض  الطاقة يختلف  توليد  التفضيل ألنواع مختلفة من  أن 
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األسواق؛ مثل تورونتو بكندا أدى إستفتاء املستهلكني إلى أنهم على إستعداد لدفع 

10% إلى 15% أكثر مما يدفعون حالياً في الطاقة إذا ولدت من مصادر غير الفحم والوقود 

النووي وبالتحديد توليد الطاقة من املصادر املتجددة.

إنتشار سوق السلع

  ملا كانت تفاصيل إهتمامات ومخاوف األسواق الصناعية واإلستهالكية مختلفة 

بصورة واسعة النطاق - فإن العقود ودرجات السلع تختلف من دولة إلى أخرى؛ كما أن 

إنتشار العقود املرجأة وشروطها ووحداتها قد تطور كثيراً، حيث تتضمن مجاالً واسعاً 

من اآلليات التمويلية. فهناك أكثر من متثيل لوحدات أي سلعة، حيث أنها متثل أكثر 

من مجرد عقود مرجأة بسيطة. كذلك فإن فكرة العقود املرجأة لم تعد تقتصر على 

السلع.

النفط

في  للتداول  أنشئت  التي  واملدفوعات  اإلئتمان  وشبكات  التحتية  البنية  على  بناء 

الطعام واملعادن الثمينة، فقد توسعت تلك األسواق في نهاية القرن العشرين. وبهذا 

السوق  في  عليها  التجاري  التداول  يجرى  التي  الطاقة  صور  أول  من  كان  النفط  فإن 

خصوصاً وأن التغيرات في أسواق النفط تلعب دوراً خاصاً في السياسة. ويعتبر النفط 

إستثناء في هذا اجملال فغالبية األسواق ليست مرتبطة مبناطق التقلبات السياسية 

السريعة؛ حتى الغاز الطبيعي يبدو أكثر إستتباباً، حيث أنه ال يتاجر فيه عبر احمليطات 

بكثافة التجارة بالنفط.

أسواق السلع واحلماية

إن الدول النامية سواء كانت دميقراطية أم ال – فقد حتركت جتاه تقوية عمالتها وقبول 

لنطاق  والتسليم  العاملية،  التجارة  ملنظمة  واإلنضمام  الدولي  الدعم  قواعد صندوق 

واسع من اإلصالحات التي تكاد تصل إلى حظر ضد العزلة. ولقد كان إلنضمام الصني 
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إلى منظمة التجارة العاملية إشارة إلى نهاية األمم املعزولة متاماً والتي تتحكم بصورة 

مطلقة في عمالتها وشؤونها. ولوال اإلنضمام إلى املنظمة ألدت احلاجة إلى عمالت 

مستقرة وقواعد حلل اخلالفات التجارية وإلى تسلط جتاري من دولة أخرى، حيث أن العديد 

من الدول حتيط نفسها على نطاق عاملي بسياج ضد احلمايات املتوقعة من بعضها. غير 

أن هناك إشارات إختراق لهذا اإلجتاه مثل قيام الواليات املتحدة األمريكية بحظر اخلشب 

الكندي الهش وضد إستيراد احلديد الصلب من دول غير تلك املشاركة في إتفاقية نافتا 

السياسية، مثل  باإلهتمامات  إلى أسلوب مدفوع  إنتقاالً  في عام 2002م؛ وهذا ميثل 

العمالة والسياسة الصناعية واحلفاظ على الغابات.

سلع غير معتادة

سلع الطبيعة

إن التفكير في السلع يأخذ منحى جديدا لفضل منظري رأس املال الطبيعي مثل 

املنتجات سلعاً  وآخرون)69-75(؛ حيث متثل   ،)SERI( البيئة  لتجديد  العاملية  اجلمعية 

أن غالبيتها  البشر، حيث  التي يستهلكها  احلرارية  والهواء والسعر  املاء  حقيقية هي 

األشياء  هذه  في  والتفكير  واملرض.  التلوث  من  خالية  كانت  إذا  للمقايضة  خاضعة 

كسلع ميكن التداول فيها وليست كحقوق موضع خالف بني العديد من الدول.

وغالبية إقتصاديات البيئة تعتبر أن النقلة إلى قياس تلك السلع أمر ال مفر منه؛ حيث 

إن وضع اإلقتصاد السياسي في أطر تأخذ بعني اإلعتبار سريان تلك السلع الرئيسة أوالً 

وآخراً يساعد في تالفي إستخدام القوة العسكرية بإستثناء العمل على حماية رأس 

املال الطبيعي نفسه. ثم إن بناء القيمة اإلئتمانية حصراً على اإللتزام باحلفاظ على 

واألفراد.  واجملتمعات  البيئية  للمناطق  املدى  املصالح طويلة  بني  احليوي يساوي  التنوع 

على  تعني  والتي  نسبياً  احملافظة  املستدامة  للتنمية  وسائل  عن  يبحثون  أنهم  حيث 

سبعة  إلى  تقليدياً  تصل  الزمن  من  طويلة  فترات  مدى  على  اإلنسان  رفاهية  قياس 

أجيال؛ وهذا يتماشى مع تفكير األمريكيني األصليني)76(.
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جتارة الطقس

اخلسائر  مغبات  لتالفي  كوسيلة  بدأت  السلع  سوق  في  التسيج  أو  احلظر  عملية 

الناجمة عن الظروف الطبيعية. وقد نضجت العملية ليس فقط بوضع نظام يحبس 

التي يسببها  اخلسائر  املباشر في  غير  التجاري  للتداول  نظام  وضع  أيضاً  بل  ضمانات 

املناخ بإستخدام مشتقات الطقس. فلقاء ثمن - ميكن لتلك املشتقات أن تخفف عن 

املشتري بعض اخملاوف: مثل هل سيسيء الصقيع إلى محصول القهوة في البرازيل؟ 

هل سيعم اجلفاف في شريط الذرة في الواليات املتحدة؟ ما هو إحتمال مواجهة شتاء 

بارد يدفع بسعر الغاز الطبيعي إلى أعلى ويؤدي إلى ضرر كبير في مساحات البرتقال 

في فلوريدا؟ وما هو وضع النينو؟ وجتارة املناخ ما هي إال واحدة من أمثلة السلع السلبية 

التي متثل وحداتها أضراراً ال منافع.

ووفق مقولة واحد من عدة منظرين إقتصاديني الذين يعتقدون بسوء حساب اخلدمات 

اإلنتاجية للطبيعة وخدماتها في التخلص من النفايات، فإن اإلقتصاد ثالثة أخماس 

البيئة)77-78(. وواحدة من الطرق للعدل في تخصيص قدرة الطبيعة على التخلص 

من النفايات هي نظام سوق »احلد والتجارة« الذي يستخدم في جتارة حقوق اإلنبعاث 

الكبريت؛ هذه عملياً سلعة سلبية وهو  ثاني أكسيد  أي  املتحدة  الواليات  السام في 

البيئي  التلوث  في  للتحكم  إداري  نظام  والتجارة  احلد  التخلص من شيء. وسوق  حق 

والطعام  البيئة  وفق قسم  امللوثات؛  إنبعاث  إقتصادية خلفض  توفير حوافز  عن طريق 

.)79()DEFRA( والشؤون الريفية

امللوثات  من  محددة  كمية  إمتصاص  على  اجلو  قدرة  تقاس  السوق  ذلك  ففي    

السوق؛  في  الالعبني  من  العديد  بني  عليها  التجارة  جتري  ثم  وحدات  إلى  وتقسم 

فأولئك الذين يطلقون املزيد من ثاني أكسيد الكبريت؛ مثالً، يجب عليهم الدفع ملن 

يطلق كمية أقل. ومبعنى آخر تقوم سلطة مركزية مثل وكالة حكومية بوضع حد أو 

أو اجملموعات  إنبعاثه في اجلو. وعلى الشركات  التلوث الذي ميكن  سقف على كمية 

األخرى التي تبعث ملوثات في اجلو أن حتافظ على عدد من املباحات أو صكوك اإلئتمان 
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الكلية من صكوك  تزيد الكمية  التي تبيح لها حق إطالق كمية محددة؛ بحيث ال 

اإلنبعاث.  من  الكلية  الكمية  من  احلد  ميكن  وبهذا  املسموح،  السقف  عن  اإلئتمان 

وعلى الشركات التي في حاجة لتجاوز احلد املباح لها أن تشتري صكوك إئتمان من 

َّم نظير  يُغر فإن املشتري  أولئك الذين يلوثون أقل. ونقل املباحات هو املتاجرة. وعملياً 

تلويثه بينما البائع يُجازى على احلد من تلويثه. وبهذا فنظرياً أولئك الذين بإمكانهم 

بأقل  التلوث  خفض  ميكن  وبهذا  ذلك  سيفعلون  كلفة  أقل  بصورة  التلوث  من  احلد 

تكلفة للمجتمع)80(.

وهناك برامج جتارية نشطة تتعلق بالعديد من امللوثات؛ مثل خطة اإلحتاد األوروبي 

املتحدة  الواليات  وفي  نوعها؛  من  األكبر  وهي  الصوبا  بغازات  اخلاصة  اإلنبعاث  لتجارة 

هناك سوق قومي خاص بخفض املطر احلمضي وعدة أسواق إقليمية ألكسيد النيترات 

للملوثات  بالنسبة  األسواق  أما   .)81()USEPA( البيئي  التلوث  وكالة  عليها  تشرف 

األخرى فهي أصغر وأكثر إختصاصا بالبيئة احمللية.

السياسية،  الوجهة  من  »عملياً«  يعتبر  الغازية  اإلنبعاثات  في  التجاري  والتبادل 

يتحصل  حيث  اجلد،  بقانون  يسمى  ما  على  مبني  املسموحات  تخصيص  أن  حيث 

امللوثون للبيئة على حقوق تتناسب مع اإلنبعاثات التاريخية. ويشير بعض الناقدين 

لتلك املمارسات من التجارة في اإلنبعاثات إلى القضايا املتعلقة بالرقابة والتنفيذ 

إلى جانب املشاكل في تخصيص اإلنبعاثات املباحة مبدئياً)82(. كما أن اإلنبعاثات 

غير املسموح بها وغير القانونية ما زالت متواصلة؛ إلى جانب أن خطة اجلد تسمح 

في العادة لكبار امللوثني مثل الوكاالت احلكومية نفسها، أو الدول الفقيرة للتوسع 

ثاني أكسيد  بينما  الصناعية،  الدول  األعمال من  وأن تغتصب  امللوثات  إنبعاث  في 

الكربون الناجت من مصانع تلك الدول ما زال يندفع عبر حدود الدول الصناعية متسببا 

بينما  التحفظات؛  تلك  على  تغلب  السياسي  الضغط  فإن  وعملياً  وفيات.  في 

بروتوكوالت كيوتو أسواق مماثلة إلنبعاث غازات الصوبا دون دعم من الواليات املتحدة 

األمريكية.
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اجلماعة كسلعة

قضية اجلماعة أو اجملتمع كسلعة تعتبر واحدة من القضايا الكبرى في أسواق السلع 

العاملية سواء من النوع السلبي أو اإليجابي. فاجلماعة يجب أن تؤمن بصورة أو أخرى أن 

آلية السلعة حقيقية ونافذة املفعول وتستحق الدفع مقابلها.

إن شريحة ضخمة من احلركة املناهضة للعوملة تعارض حتويل العملة والسيادة 

الوطنية والثقافة املتوارثة إلى سلع. إن القدرة على دفع الديون في نظام اإلئتمان 

نظرهم  في  يناظر  ال  الدولي  اإلستحقاقات  بنك  يديره  الذي  احلالي  العاملي  املالي 

فوائد عينية لصالح البشر في العالم. فهم يسعون إلى وسيلة أكثر عدالً للتنافس 

موارد  إلى  الطبيعي  املال  رأس  تتطلب حتويل  ال  العاملية  األسواق  اجملتمعات في  بني 

وبعض  عمل.  عن  للبحث  املتقدمة  الدول  إلى  البشري  املال  رأس  نقل  أو  طبيعية 

النظم اإلقتصادية التي يروج لها اإلقتصاد األخضر تسعى إلى أن يحل معيار التنوع 

احليوي محل معيار الذهب؛ غير أنه من املبكر احلكم على مميزات تلك اخلطط والتأكد 

من أن تلك النظم واحلركات ليست مجرد لفت األنظار إلى مساوئ الرأسمالية في 

تفاعلها مع احلياة.

مع  التعاطي  من  لون  هو  اخلضر)64(،  اإلقتصاديني  كتابات  وفق  األخضر  واإلقتصاد 

اإلقتصاديات، حيث يعتبر اإلقتصاد مكوناً من العالم الطبيعي الذي يعمل فيه ويعتمد 

عليه. فهو يدخل في اإلعتبار شريحة كبيرة واسعة النطاق من أصحاب املصالح في 

والكوكب،  البشرية،  غير  واخمللوقات  الطبيعة،  على  التأثير  تتضمن  حيث  معاملة،  أي 

البيئة  إقتصاديات  على  ويبني  يشمل  األخضر  واإلقتصاد  احليوي.  والغالف  واألرض، 

األوضاع  مع  والتكيف  اإلجتماعية؛  العدالة  يتضمن  أنه  جانب  إلى  احليوي  والتواصل 

احمللية؛ واللجوء إلى املنشئات الصغيرة؛ واإلكتفاء الذاتي. كما أن الكثير من اخلضر يرون 

العالقة بني قدرة احلضارة على البقاء وإهتمامها بشؤون البيئة، والبعض كذلك الذي 

يربط بني املال وسالمة البيئة.
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احلياة البشرية كسلعة

بينما املذاهب اإلقتصادية املاركسية والتقليدية والشبه تقليدية متيل إلى معاملة 

ِّد. إال أن اإلقتصاديني  العمالة بأساليب مختلفة فكلها جتتمع حول إعتبار أن الطبيعة مور

مع  تتعامل  ال  العاملية  األسواق  أن  ترى  األكثر محافظة  البيئية  واإلقتصاديات  اخلضر 

اإلنسان هي  الفرد  تتعامل مع حياة  ولكنها  الطبيعية فقط كسلعة  احليوية  البيئة 

 Intergovernmental Panel on( احلكومية  الطقس  تغير  األخرى »كسلعة«. وجلنة 

املتحدة تعتبر  التي أسستها منظمتان في هيئة األمم   ))Climate Change )IPCC

في  الفرد  حياة  أن  على  البشرية  احلياة  لقيمة  تبني حساباتها  لذلك حيث  حياً  مثاالً 

النامي، بناء على مقدرة الفرد  العالم املتقدم تضاهي 15 مرة حياة الفرد في العالم 

على الدفع ملنع التغير البيئي وفقاً ملقال في جريدة اجلارديان)65(.

وقت الفراغ كسلعة

يرى البعض أن وضع ثمن على احلياة البشرية والوقت هو أفضل الطرق لزيادة القيمة 

النسبية للسلع واخلدمات األخرى؛ وقد أدى ذلك إلى جهود لقياس الرفاهية اإلنسانية 

إدماج  هي  التي  الطبيعية  الرأسمالية  نظرية  ولدعم  الفرد  حلياة  جتارية  قيمة  لوضع 

على  التنبؤ  على  القدرة  يركزون  حيث  اإلقتصاد،  في  التقليديني  وشبه  اخلضر  لطرق 

كفاءة الطاقة واملادة أي إستخدام أقل كمية من سلعة معينة لتحقيق نفس نتائج 

اخلدمة.

اإلقتصادية  واإلصالحات  اإلجتاهات  من  مجموعة  الطبيعية  الرأسمالية  وتعتبر 

املصممة مبجازاة الكفاءة في الطاقة واملادة وبإزالة كل املعايير املهنية والطرق احلسابية 

التي حتول دون تلك الكفاءة.

اخلدمة  هو  الفراغ  وقت  أن  نرى  ذاتها،  البشرية  احلرية  على  التفكير  هذا  وبتطبيق 

وقت  حترير  على  القدرة  هو  املستدامة  للتنمية  تعريف  أفضل  وأن  احلقيقية  الوحيدة 

اإلنسان.
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إقتصاد اإلكتراث

إقتصاد اإلكتراث )Attention Economics( هو نوع من إدارة املعلومات الذي يتعامل 

مع قدرة البشر على اإلكتراث واإللتفات كسلعة نادرة ويوظف النظرية اإلقتصادية حلل 

جائزة  على  احلائز   ،)Simon Herbert( هربرت ساميون  ولعل  املعلومات.  إدارة  معضالت 

نوبل في اإلقتصاد؛ واألستاذ العالم في علم النفس اإلدراكي وعلوم احلاسوب واإلدارة 

وإتخاذ القرارات، هو أول من فصل نظرية إقتصاد اإلكتراث عندما أشار إلى أن الثراء في 

باملعرفة يعنى شحاً في أشياء أخرى، أي ندرة فيما تستهلكه  املعرفة في عالم غني 

املعلومات. وما تستهلكه املعلومات جلي للعيان - فهو قدرة متلقيها على اإللتفات 

واإلكتراث واإلنتباه)66(. وبهذا فإن الثراء في املعلومات يؤدي إلى فقر في اإلكتراث ويوجد 

حاجة إلى توجيه اإللتفات بصورة فعالة بني مصادر املعلومات الغزيرة التي تستهلكه.

كما الحظ سيمون أن كثيراً من مصممي نظم املعرفة يظنون أن مشاكل التصميم 

هي ندرة املعلومات بدالً من ندرة اإلكتراث - مما يؤدي إلى قيامهم ببناء نظم متتاز بتوفير 

من  املعلومات  تنقي  نظم  هو  الناس  يحتاجه  ما  بينما  للناس،  املعلومات  من  املزيد 

التفاهات واملعلومات غير الهامة.

ومؤخراً راج تعريف سيمون ملعضلة »تضخم املعلومات« على أنها باحلقيقة قضية 

إصطالح  األعمال)67(  مجال  في  اإلستراتيجيني  بعض  تبنى  وبالتالي  إقتصادية؛ 

»إقتصاد اإلكتراث«، بل إن البعض)68-69( تنبأ بأن “تعامالت اإلكتراث« ستحل محل 

التعامالت املالية كمسألة مركزية في النظم اإلقتصادية. كما أن الباحثني في نظم 

املعلومات)70( تبنوا الفكرة وبدأوا في التحري عن تصميم أساليب تبنى على الفكرة. 

مجال  وفي  السينما)72(،  مجال  وفي  اإلعالنات)71(،  مجال  في  الفكرة  تطبيق  وجرى 

الوعظ الكنسي)73(.

ومن أكبر إهتمامات إقتصاديات اإلكتراث اليوم هو كيفية إستجالب إنتباه املستهلك 

يتبعون منوذجا قائماً  التقليديون في اإلعالم  املعلنون  إلستهالك اإلعالنات. ولقد كان 
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على أن املستهلك يتبع عملية خطية في التأثر باإلعالن تتكون من أربع مراحل: إكتراث، 

ثم إهتمام، ثم رغبة، ثم عمل. وبهذا فإن اإلكتراث هو أول وأهم مرحلة في عملية حتويل 

غير املستهلكني إلى مستهلكني. وملا كانت تكاليف نقل اإلعالنات إلى املستهلكني قد 

أصبحت منخفضة بحيث أمكن نقل كمية كبيرة من اإلعالنات للمستهلك فوق ما 

ميكن إستيعابه مما نتج عنه إغراق في اإلعالنات)74(، بحيث يواجه املستهلك نوعاً من 

البلبلة الناجمة عن طوفان مختلط يجرف الغث والثمني من اإلعالنات التجارية. هذا 

إلى جانب اإلغراق اإللكتروني الذي يسمى »سبام«، أي إساءة إستخدام نظم الرسائل 

يطلبها  لم  والتي  الشخصية  غير  الرسائل  من  ضخمة  كميات  بإرسال  اإللكترونية 

صاحب املوقع اإللكتروني للترويج لكل منتج أو خدمة. وبهذا أصبح إلتفات املستهلك 

هو املورد النادر الذي يلزم رصده.

مجال  على  اإلكتراث  إقتصاديات  تطبيق  في  طفرة  هناك  كان  2005م  عام  وفي 

اإلعالنات؛ شملت منظمة أمانة اإلكتراث )Attention Trust Org( وهي منظمة غير 

إكتراثهم وهذا  بيانات  وتبادل  املستخدمني حلق ملكية وحتريك  ربحية رسالتها ضمان 

ومبعنى  به،  يكترثون  مبا  اخلاصة  البيانات  في  التحكم  على  الناس  قدرة  تعزيز  يتضمن 

إلتفاتاً.  يعيرونها  ال  والتي  إليها  يلتفتون  التي  األشياء  تعكس  سجالت  أي  وضع  آخر 

وحتقق املنظمة ذلك عن طريق الترويج ملبادئ حتكم املستخدم عن طريق توزيع »مسجل 

اإلكتراث« ودعم وضع آليات مالئمة ومعايير وممارسات أخرى. هذا إلى جانب توعية الناس 

على قيمة مجاالت إكتراثهم وأهمية بيانات مجاالت إكتراثهم، وبناء مجتمع من أفراد 

ومنظمات تضمن حقوق املستخدمني في ملكية وحتريك وتبادل بيانات إكتراثهم في 

جو من الشفافية تتيح لهم حرية قرارات كيفية إستغالل بياناتهم. كما تشمل نقل 

مسار نقرات )Click Stream( اخلاص باملستخدم إلى مواقع نائية لبيعها إلى املعلنني. 

أو الطلبات املتالحقة  ومسار النقرات في اإلعالنات على الويب هي النقرات املتتابعة 

على صفحات يستكشفها املستخدم.

أورايلي لإلعالم مؤمتراً عن التقنيات املستجدة، حيث تركز إهتمام  ولقد عقد مركز 
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إقتصاد  تطبيقات  في  خبراتهم  تقدمي  في  املستشارون  وبدأ  اإلكتراث.  بإقتصاد  املؤمتر 

اإلكتراث في اإلعالنات)75(.

 التطبيقات

وذلك  املعلومات  تلوث  في  التحكم  هو  اإلكتراث  إقتصاديات  تطبيقات  من  واحدة 

أو  التلوث  من  أو »سبام« كنوع  إعالنات  كانت  املعلومات سواء  ألوان  مبعاجلة مختلف 

تأثير خارجي سلبي. والتأثير اخلارجي في اإلقتصاد هو منتج جانبي لعملية إنتاج يشكل 

حمالً على أطراف غير مستهلك السلعة املقصود أو يوفر لها فائدة. فعلى سبيل املثال 

تلوث الهواء واملاء له تأثيرات خارجية سلبية ألنها حتمل اجملتمع والبيئة أعباء.

ومن بني الطرق القائمة على السوق للتحكم في التأثيرات اخلارجية، طريقة مبنية 

على إعتبار أن تداخل أمواج الراديو تعتبر تأثيرات خارجية سلبية ميكن التحكم بها عن 

وضع  تقتضي  اخلارجية  التأثيرات  إلدارة  الطريقة  وهذه  امللكية)77-76(.  حقوق  طريق 

مواصفات حقوق امللكية بحرص إلى جانب مجموعة من القواعد للتخصيص املبدئي 

لتلك احلقوق. وبتحقيق تلك املتطلبات ميكن آلليات السوق نظرياً أن تتحكم في تلك 

التأثيرات؛ غير أن تطبيق هذا احلل على محتويات اإلعالم ليس سهالً بالضرورة)78(.

 

  

ل المعــــــــرفـــــــــة
نقــــــــ
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أسس بورصة املعرفة وأوجهها

القيمة العينية للمعرفة

املعرفة كقوة

ذاتها قوة”. وكان  “املعرفة في حد  إلى عصور قدمية  يرجع  هناك شعار شائع  عاملياً 

والشعار  الشهيرة.  الشاهناماه  صاحب  الفيروزي  الشاعر  الشعار  هذا  أطلق  من  أول 

الذي إنتشر بعدة لغات اختصر في العصر احلديث إلى »املعرفة قوة«، حيث يشير إلى 

احلياة  في  الفرد  مستوى  من  ويرفع  املعرفة  يصقل  تعلم  من  تتطلبه  وما  املعرفة  أن 

ويفتح له أبواب فرص التميز والشهرة، كما يعزز من نفوذه في اجملتمع وهذا في حد ذاته 

قوة. وقد وضع فريدريك نيتشة )Friedrich Nietzsche( األسس في توظيف دراسة 

القوة والسلطة في فهم العقالنية واملعرفة واحلقيقة وقدراتها في تشكيل املعرفة 

واألخالق)79(، بينما إستخدم ميخائيل فوكولت )Michel Foucault( مهارته كمؤرخ 

السلطة  تبرير  في  املعرفة  إستخدام  حاالت  دراسات  في  نيتشة  أفكار  صياغة  في 

 Francis( وعلى نقيض فوكولت، تأثر فرانسيس بيكون .)املتمثلة في “أدب وعاقب”)80

Bacon( مبشاعره الدينية)81(، حيث أعاد صياغة ما جاء في سفر األمثال )24:5( من 

دوراً  املعرفة  ولعبت  قوته.  من  تزيد  الرجل  ومعرفة  خارقة  قوة  ميلك  احلكيم  الرجل  إن 

وضعت  وقد   .)82()Niccolò Machiavelli( ميكافيللي  لنيوكوال  األمير  كتاب  في 

مناذج لتأثير املعرفة على املنظمات العاملية، وأجريت دراسات على تأثير املعرفة على قوة 

الواليات املتحدة األمريكية التي تبنت إقتصاداً قائماً على املعرفة، والتأثير على القطاع 

اخلاص، وعلى جناح في األعمال. وفي القوات املسلحة تلعب املعرفة دوراً كبيراً في مكانة 

الشخص، حيث ميلك السلطة احلقيقية من لديه معرفة أكبر باللوائح والتعليمات.

كما أن شعار “املعرفة قوة”، قد يستخدم في تبرير عدم إستعداد الشخص ألن يشارك 

معلوماته مع غيره عندما يعتقد أن حجبه ما في جعبته من املعرفة سيعطيه مميزات 

على غيره، أو سلطة على من دونه في املعرفة. كما أن االستحواذ على املعرفة لدعم 
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التفوق في القوة اإلقتصادية والعسكرية على الدول املنافسة، ديدن األمم والشعوب، 

وجزء من السياسة الدولية.

إذا كان  أنه  للغاية، حيث  للمثاليني معنى مختلفاً  يعني  قوة”، قد  “املعرفة  وشعار 

الوجود عبارة عن محتويات الوعي فإن من املمكن توظيف املعرفة في التالعب مبحتويات 

احلقيقة.

اأ�صهم املعرفة

املعرفة  قائمة على  إستخدام معايير  الشركات  تقييم  املستحدثة في  الطرق  من 

لتحديد العالقة بني قدرة شركة وأدائها. إذ أن متيز الشركة في األداء يعتمد على قدرتها 

تتحصل عليها  التي  املعرفة  تراكم  الزيادة في معدل  وعلى  توليد معرفة جديدة  في 

أو  مستحدثة  منتجات  إلى  وحتويلها  بتطبيقها  سواء  باملعرفة  إنتفاعها  مدى  وفي 

احلصول على إيراد من توفيرها آلخرين. كما أن من املمكن التعبير عن معرفة أي منظمة 

املعرفة  سريان  أي  الشركة،  في  اخملتزنة  املعرفة  تلك  وتداول  املتراكمة  املعرفة  بقيمة 

فيها. وفي مجال شركات التقنية احليوية، ميكن تقييم املنتجات املتوقعة، واإلختراعات، 

ومرجعية الشركة في مجال تخصصها بعدد من األسهم التي تناظر كمية ما تختزنه 

إنفاقها  ومدى  للشركة  اجلغرافي  باملوقع  فتتأثر  األسهم  تداول  درجة  أما  املعرفة.  من 

على البحث والتطوير ومدى تعاونها مع املؤسسات واملنظمات األخرى. كما أن هناك 

ثمة عالقة وثيقة؛ في الواقع، بني قيمة أسهم املعرفة ملؤسسة ما، ومدى املثابرة على 

اإلبتكار وتواصله، ودرجة سيطرة املؤسسة على السوق.  

ثم إن العمل اإلحتياطي أصبح جزءاً ال يتجزأ من العمل املتوقع في الشركات، حيث 

وعلى  تنتجه  ملا  مضافة  قيمة  وإيجاد  املعرفة  حشد  في  الشركة  قدرة  على  يؤثر  أنه 

وتزيد من  التكاليف  أن تخفض في  الشركات  بإمكان  أن  ورغم  املنافسة.  تفوقها في 

مرونتها اإلستراتيجية بالزيادة في عملها اإلحتياطي فإن الفائدة الكبرى هي في توليد 

وخزن املعرفة خاصة في أجواء ديناميكية.
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إستغالل  تفيدها في  إستثمارها في مجاالت  الشركات تضاعف من  والعديد من 

املعرفة املتوفرة لديها والتعرف على معالم السوق خالل قيامها بإبتكار منتج جديد. 

يتسنى  وحتى  معرفة.  ومراكز  املعلومات،  لتقنية  جديدة  أجهزة  اجملاالت  تلك  بني  من 

الشركة  في  املعرفة  أسهم  تقسيم  ميكن   - اإلستثمارات  تلك  من  املثلي  اإلستفادة 

إلى أسهم ذاكرة إجرائية وأسهم ذاكرة معلنة حيث يؤثر كل نوع من األسهم بطريقة 

مختلفة عن اآلخر على األداء املالي ملنتج جديد على املدى القصير ولإلبتكار. كما أن 

سريان املعلومات خارج الشركة وداخلها يؤثر على العالقة بني هذين النوعني من أسهم 

إيجابيا على األداء  تأثيرا  تؤثر  املعلنة  الذاكرة  أنه بينما أسهم  واملنتجات. كما  املعرفة 

املالي، فإن أسهم الذاكرة اإلجرائية تؤثر على نتائج املنتج وفق أنشطة تطوير املنتج، 

بالنسبة  أو خارجها  املؤسسة  داخل  إما في  املعلومات  كما تخفض من قيمة سريان 

إلبتكار املنتج.

إن التباين في إنتاج املعرفة بني املؤسسات ميكن تفسيره بنموذج لدالة إنتاج، حيث 

تتولد األفكار نتيجة التفاعل بني الباحثني وأسهم املعرفة املوجودة في املؤسسة وإن 

لتقدير  محاولة  أن  غير  اجلديدة.  لألفكار  إنتاج  داالت  وجود  على  عملي  دليل  يتوفر  لم 

داالت إنتاج املعرفة في عدة مؤسسات بريطانية ما بني عام 1998م إلى 2000م تشير 

إلى أن الشركات متعددة اجلنسية أو املصدرة لديها القدرة على حيازة عدد ضخم من 

أسهم املعرفة وبالتالي لديها القدرة على توليد أفكار مستحدثة أكثر مقارنة بشركات 

من  األهم  بل  الباحثني  من  أكبر  عددا  يوظفون  لكونهم  فقط  يعود  ال  وهذا  محلية. 

ذلك أن لديهم املقدرة على التوصل لقدر ضخم من أسهم األفكار من خالل موردين: 

اإلتصاالت على املستويات اخملتلفة باملوردين والزبائن؛ إلى جانب والتبادل الداخلي على 

املستوى العاملي لتجمعات املعلومات.

اأ�صهم البحث والتطوير

املعرفة مبا فيها العلم الذي يتراكم في اجملال األكادميي من العوامل األساسية التي 

تساهم على النمو اإلنتاجي؛ هذا رغم أنه قد مير 20 عاماً في املتوسط بني ظهور نتيجة 

ها
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بحث في اجملتمع األكادميي في صورة معرفة قبل أن يظهر تأثيرها على الصناعة. أي أن 

الفترة الالزمة للبحث عن املعرفة وإفراخها عن منتج مفيد للصناعة قد يقتضي وقتاً 

أطول من الفترة التي يستغرقها البحث؛ وهذا يؤدى إلى أن معدل إرتفاع قيمة البحوث 

األساسية قد يتداعى في وجه إرتفاع سعر الفائدة خارج النظام األكادميي.

ولقد شرع البعض في إنشاء أسهم رأس مال للبحث والتطوير لتالفي إفتراض معدل 

املعرفة تستهلك، مثلها  أن  املعرفة يعكس حقيقة  قيمة أسهم  ثابت في  إنخفاض 

وإن لم تستعمل. وهذه  أو معدات أساسية معرضة لإلستهالك؛ حتى  بنيان  أي  مثل 

الطريقة تضاهي إيجاد أسهم رأس مال البحث والتطوير بعملية حتطيم مبتكرة تربط 

بني إنخفاض قيمة معرفة قائمة بظهور معرفة حديثة. وقد مت تقييم تلك الطريقة 

بقياس تأثير أسهم رأس مال البحث والتطوير على 12 دولة من أعضاء منظمة التعاون 

والتطوير اإلقتصادي )OECD(، وأنتجت نتائج معقولة ومتماسكة.

التي  املعرفة  أن  كون  املعرفة  تراكم  مع  والتطوير  البحث  في  السباق  مناذج  ومن 

تكتسبها أي مؤسسة كحصيلة إلستثمارها في البحث والتطوير ذات قيمة حتى لو 

بإكتشافات  القيام  على  املؤسسة  يساعد  ذلك  أن  - حيث  عاجالً  النجاح  يتحقق  لم 

البحث  سباق  خالل  تغيرها  على  تتوقف  املعرفة  أسهم  قيمة  أن  الواقع  وفي  الحقا. 

والتطوير كما أن تراكم املعرفة له تداعيات إستراتيجية. وعلى نقيض بعض النماذج 

املعرفة  يظهر  اجلديد  النموذج  فإن  املتعددة  املراحل  ذات  والتطوير  البحث  لسباقات 

كعملية إنتاجية.

اأ�صهم التعلم

كما أن هناك إجتاه إلى تعيني أسهم للتعلم، أو إكتساب املعرفة مبعنى آخر؛ وبهذا 

ميكن حتديد العالقة بني أسهم التعلم ومساره عبر كل مستويات نظم التعليم في 

املؤسسة. وقد أسفرت إحدى الدراسات عن وجود عالقة إيجابية بني أسهم التعلم على 

جميع مستويات املؤسسة وأدائها في مجال األعمال.
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سوق املعرفة

إفتراضي«  لـ “سوق سلع معلومات ومعرفة  الرئيسي  النموذج  لقد مت إستكشاف 

املتشابك  اجملتمع  إلدراك  كإطار  وتوصيات”؛  وعالقات،  “سمعة،  أركان:  ثالثة  على  قائم 

اجللي  الظهور  هي  املعرفة  سوق  في  تتحكم  التي  امليكانيكية  أن  حيث  املستقبلي؛ 

للسمعة. وبتحليل الفروق بني سوق املعرفة والعمليات األخرى حليازة املعرفة إتضح أنه 

في حالة سوق املعرفة تنتشر املعلومات عن “إعرف من” و “إعرف أين”.

ومع إقامة اجملتمع املتشابك ميكن احلصول على قدر هائل من املعلومات، غير أنه من 

الصعب تقييم الغث والثمني في خضم ذلك السيل من املعلومات املتدفقة وحتديد 

املعلومات كتب  الشراكة في  الكثير من نظم  أن  البحث عنها كما  اجلاري  املعلومات 

عليها الفشل. هنا ميكن لسوق املعرفة التغلب على مثل تلك العقبات وتسهيل تبادل 

املعلومات بكفاءة عالية.

�صوق لتبادل املعرفة

قام شور )Shour( بإبتكار بورصة معرفة كسوق لتقدمي اخلدمات القائمة على املعرفة 

حيث يتكون السوق من عدة وحدات تتعامل وفق سلسلة من قواعد األعمال)83(. ومن 

املمكن ملقدم اخلدمات أن يلتحق مبؤسسة أعمال أو فرع من مؤسسة أعمال كمكتب 

مجموعة  النظام  يستخدم  حيث  الفكري،  املال  لرأس  إفتراضية  مهنية  واجهة  ميثل 

متعارف عليها من اإلصطالحات لتسهيل التوافق الكفء بني طلبات اخلدمات املعرفية 

وموردي اخلدمات ولتسهيل تبادل املعرفة بسرعة ودقة.

عدة  يتضمن  الذي  املعرفة؛  تبادل  سوق  ملكونات  بيانية  صورة   )10( شكل  ويعطي 

وحدات منها موفري اخلدمة أو موردي املعرفة، إلى جانب مؤسسة أو أكثر، مثل شركات 

أو مجموعات، أو شركاء أو جمعيات أو مؤسسات غير ربحية، أو منظمات تتضمن أكثر 

من شخص. وسوق التبادل يتضمن عدة سبل تفاعل مبا في ذلك طالبي خدمات من 

اخلدمات  موفري  جانب  إلى  مباشرة؛  السوق  من  أو  املؤسسات  من  أو  اخلدمات  موفري 
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الذين يقدمون اخلدمات ملوردي خدمات آخرين أو خالل مؤسسات أو مباشرة للسوق.

 

شكل )5( صورة من صور سوق املعرفة

اإلقتصادية األساسية فيها  احملركات  بثورة معرفية حيث تكون  الكثير  تنبأ  ولقد 

السلع  من  بدالً  األخرى،  الفكرية  واألصول  واخلبرة  واملعرفة  الفكري،  املال  رأس  هي 

واخلدمات. كما أن هناك العديد من املؤسسات مثل تلك املنظمات املشتغلة بالرعاية 

الصحية، والقانون، والتعليم، والهندسة، وما إلى ذلك، تبني أعمالها على تبادل رأس 

املال الفكري.

العديد من  تواجه  أنها  إال  لها مستقبل  أسواق  الفكري  املال  رأس  أسواق  أن  ورغم 

التحديات. مثال ذلك، أن املنظمات واملهنيني العاملني مبفردهم في هذا اجملال عادة ما 

يواجهون صعوبة في التوسع خارج األسواق احمللية، نتيجة لتكاليف السفر والصعوبة 

في توظيف مهنيني مهرة وإلى غير ذلك من حواجز. كما أن املؤسسات جتد صعوبة في 

إستقطاب عدد مالئم من أصحاب الكفاءات العالية في العديد من املناطق. وحيثما 

تواجد مهنيون في منطقة فإن تكاليف العمالة تكون مرتفعة للغاية. وبالتالي فإن 

العديد من املناطق تكون مرتفعة التكاليف إلى حد يتعذر وجود عدد كاف من ممتهني 
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املعرفة؛ مبعنى أن الناس في تلك املناطق ال ميلكون القدرة على التوصل ملستوى رفيع 

من املعرفة املهنية.

أنه رغم وجود وسائل مثل اإلنترنت تسمح  ومن التحديات األخرى ألسواق املعرفة، 

أنفسهم  متييز  يجدون صعوبة في  املعرفة  أن محترفي  إال  بعد  اخلدمات عن  بتوصيل 

وصف  في  لصعوبات  أو  املعرفة  خدمات  بطالبي  املباشر  اإلتصال  فرصة  وجود  لعدم 

أن  رغم  أنه  املتوقعة ال حتدث؛ كما  املعرفة  تبادل  وبهذا فإن معامالت  مجال خبرتهم. 

للتحقق من  آليات جيدة  غياب  فإن  املعرفة  تبادل  اإللكتروني يسهل  والبريد  اإلنترنت 

وهذا  منها.  يستفاد  ال  املصادر  تلك  أن  يعني  تبادلها  التي ميكن  املعلومات  مصداقية 

يؤدي إلى تبعثر كيان أعمال املعرفة بدرجة كبيرة.

كثيراً ما تعاني آليات توصيل اخلدمات املهنية املباشرة من مشكلة املصداقية؛ حيث 

ال يتوفر لطالبي اخلدمات إستخدام آليات مألوفة للتحقق من صالحية املعرفة املقدمة 

إليهم؛ مثل اللقاء الشخصي أو التوصيات من جهات معروفة موثوق بها. وبهذا فهناك 

حاجة آلليات للتحقق من مصداقية مقدمي اخلدمات.

وملا كان التعامل في سوق مثل ذلك املوضح في شكل )10( ميكن أن يؤدي إلى إرتباك 

كبير إذا لم يكن موفرو املعرفة وطالبو املعرفة على دراية تامة ببعض وبأساليب التعامل 

مع بعض فقد جاء إبتكار شور نظاماً ذكياً لتالفي ذلك اإلرتباك والتغلب على مصاعب 

أسواق املعرفة التقليدية)83(.

وبهذا ميكن إنشاء سوق متكامل حيث تتعامل وحدات متنوعة وفق قواعد محددة 

لدعم معامالت في رأس املال الفكري. ويتضمن السوق القدرة على بناء مؤسسات 

ملؤسسات  تسمح  قواعد  تتبع  أن  ميكن  مؤسسة  وكل  عليها.  واحلفاظ  متنوعة 

أخرى بالتعامل معها، كما تسمح تلك القواعد لوحدات ضمن املؤسسة بالتعامل 

الداخلي فيها. والوحدات التي تشارك في السوق قد تشمل موفري خدمات فرديني 

أو موفري محتويات معلومات أو مجموعات منهم. وتلك الوحدات ميكن أن تشارك 
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في أكثر من مؤسسة وفق قواعد تعامل مختلفة خاصة بكل مؤسسة.

وميكن ملهني منفرد أن ينتسب إلى منظمة معينة مثل مؤسسة أو شركة. ونظام 

السوق تسلسلي، حيث تطبق قواعد السوق على كل وحداته، مع وجود قواعد إضافية 

لكل مؤسسة تطبق على كل الوحدات التي تتعامل مع تلك املؤسسة وقواعد أخرى 

خاصة بوحدات املؤسسة تطبق على التعامالت مع تلك الوحدات. وبهذا ميكن لطبقات 

القواعد املتزايدة تسهيل تبادل املعامالت التي تتضمن درجة من التعقيد.

ولقد قام شور بتطبيق إبتكار سوق املعرفة الذكي على تبادل املعرفة اخلاصة بالرعاية 

الصحية)84(.

شخص  معرفة  حتويل  عملية  من  تسهل  بحيث  املنظمة  قواعد  تصميم  ويجري 

مفردات  السوق  نظام  يستخدم  وقد  سلعة.  إلى  مؤسسة  أو  شركة  أو  مجموعة  أو 

الصحية بحيث ميكن  الرعاية  تناسب مهنة خاصة مثل  التعبيرات  أو مجموعات من 

التعرف على خبرة موفرو اخلدمات بصورة ميكن مضاهاتها مع متطلبات طالب اخلدمات 

بصورة فعالة إلختيار موفر اخلدمات املالئم. كما ميكن لكل موفر خدمة أن يسجل في 

السوق بصورة تسهل تقدميه مبا يتماشى مع املصطلحات واحلاجات في السوق. كذلك 

أو يعدلها مبرور  التي ميثلها  املعرفة  أن يحافظ على محتوى  بإمكان موفر اخلدمة  فإن 

الوقت، حيث أن محتويات املعرفة تتطور أو تتغير بظهور أوجه جديدة من املعرفة تتعلق 

مبا يقدمه من خدمات معرفية.

   ويسفر اإلبتكار عن نظم وطرق تسهل من إنشاء سوق خلدمات معرفية عاملية 

وفعالة، تشمل عمليات لتوفير مجموعة من قواعد السوق تسمح لوحداته بالتعامل 

املؤسسات  مع  للتعامل  لوائحها  تعرف  أن  ملؤسسة  الفرص  ولتوفير  السوق،  في 

لتوفير  وكذلك  السوق،  في  التعامل  قواعد  مع  اللوائح  تلك  تتماشى  بحيث  األخرى 

مناذج لتسجيل موفري اخلدمات في السوق، على أن تكون مناذج تعريف مقدم اخلدمات 

إستخدام  اخلدمات  ملقدم  املمكن  ومن  املنظمات.  ولوائح  السوق  قواعد  مع  متوافقة 
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منوذج يوضح ما يقدمه من معرفة بصورة تتماشي مع طبيعة التعامل مع السوق.

السوق إستخدام مصطلحات من مجموعات محددة مثل مجموعة  وقد يتطلب 

ومجموعة  قانونية،  ومجموعة  جراحية،  ومجموعة  طبية،  ومجموعة  صحية،  رعاية 

ومجموعة  علمية،  ومجموعة  تصنيعية،  ومجموعة  محاسبة،  ومجموعة  هندسية، 

ومجموعة  رياضية،  ومجموعة  فيزيائية،  ومجموعة  كيميائية،  ومجموعة  حيوية، 

إقتصادية، ومجموعة لغوية، ومجموعة إستشارية، .. إلخ.

بور�صة معرفة االإن�صاء

وقد قامت احلكومة البريطانية بإنشاء 22 مركزاً ألنشطة تبادل املعرفة لدعم أعمال 

مؤسسات التعليم العالي مع مؤسسات األعمال واجملتمع. وملا كانت شركات اإلنشاء 

في اململكة املتحدة تلعب دوراً حيوياً في اإلقتصاد والثروة الوطنية، قامت احلكومة بعدة 

مبادرات لتحسني أدائها كان بعضها موجهاً إلى تشجيع التواصل بني تلك الشركات 

رابطة بني  إنشاء  اإلنشاء بهدف  بورصة معرفة  أقيمت  وبهذا  األكادميية.  واملؤسسات 

التعليم العالي وشركات اإلنشاء؛ حيث أن شركات اإلنشاء توظف 1,5 مليون شخصاً 

ومتثل 10% من إجمالي الناجت احمللي على وجه التقريب)85(.

املشاركون  وجد  التي  اإلبتكار  منتديات  عن  اإلنشاء  معرفة  بورصة  متخضت  ولقد 

فيها أن البورصة هي أكثر جوانب املشروع حتدياً وإشباعاً للمعرفة، حيث أدى التالحم 

وقيام منسقي املشروع بالتدريب والتعلم العملي. وتطورت املنتديات إلى إيجاد ترابط 

والشركات الستسقاء  بوابة للمؤسسات  وإلى فتح  بني اجلامعة ومؤسسات اإلنشاء 

مصادر للمعرفة.

بورصة بريتون للمعرفة

اإللكترونية  بالتجارة  املهتمة  البريطانية  األهلية  بريتون  مؤسسة  طرحت 

والثقافة فكرة تتمثل في قيام كل شركة جتارية في البورصة الثقافية بطرح عدد 
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من األسهم الثقافية لإلكتتاب العام)1(، بحيث تتخصص كل شركة في إطار معني 

من املعلومات الثقافية؛ فهناك املعلومات األدبية والتاريخية والعلمية وغيرها، على 

الذي  التخصص  متثل  بطرحها  الشركة  ستقوم  التي  األسهم  مجموعة  تكون  أن 

إختارته.

وبالنسبة للمقابل الذي سيدفعه املواطن للحصول على األسهم - فسيتم تقديره 

حسب مدى ثقافته في اجملال الذي يرغب في شراء األسهم به، فبقدر حجم وإتساع 

ثقافته سيتم إحتساب األسهم له، وذلك وفقاً للمؤشر الثقافي الذي سيعمل على 

على  واخلسارة  املكسب  حساب  وسيتم  مجال.  كل  في  متخصصون  أساتذة  وضعه 

أساس أنه كلما زادت ثقافة الفرد إرتفع عدد أسهمه، وكلما سجل إخفاقا في معدل 

ثقافته مت سحب أسهم منه.

أشارت صحيفة اجلارديان في عدد 26 يناير 2006م إلى أن مؤسسة بريتون لديها خطة 

متكاملة بهدف جذب املواطنني، من خالل إستغالل وسائل الدعاية اخملتلفة لإلعالن عن 

تكوين شركة مساهمة ثقافية، إضافة إلى اإلعالن عن وجود أرباح مجزية لصاحب أكبر 

عدد من األسهم املعلوماتية.

وتتمثل األرباح في منح الفائز دعوة سفر إلى إحدى الدول التي تزخر بتراث حضاري 

يستحق دراسته والتعرف عليه، حيث يدرس جميع اجلوانب التاريخية واحلضارية للمكان 

الذي سيذهب إليه، إضافة إلى تقدمي تقرير شامل بعدها يقيم من خالله جتربته، ومدى 

التي  السفر  رحالت  تأتي من خالل  احلية  املعرفة  أن  له من منطلق  الذي حتقق  النفع 

تهدف إلى ذلك.

 )Ideopolis( ومشروع بريتون لبورصة املعرفة أدى إلى إنشاء ما يسمى مبدينة الفكر

مبادرة  أساس  على  القائمة   ،)Knowledge City Region( الفكر  أو منطقة مدينة 

بورصة املعرفة، لدعم ومتويل شراكة بني اجملتمع وجامعتني في بريتون هما جامعة بريتون 

وجامعة إسكس. والبورصة تركز على النتائج اإلجتماعية بهدف: عالج قضايا اجملتمع 
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القطاعات  عبر  املعرفي  والنمو  التبادل  وتسهيل  املهمشة،  اجملموعات  مع  بالتالحم 

اإلجتماعية اخملتلفة)90-86(.

املعرفي،  للتبادل  مشروعاً   15 متويل  مت  2004م،  أغسطس  في  البورصة  بداية  ومنذ 

التنفيذ؛ وهذا نتيجة قدرة برنامج شراكة اجلامعة واجملتمع  إلى جانب 5 مشاريع حتت 

“كب« )Community University Partnership Programme )Cupp(( في جامعة 

بريتون؛ الذي متوله هيئة التعليم العالي ببريطانيا. ولقد إستفادت البورصة من موقعها 

في ذلك البرنامج الذي قام بإنشاء شبكة كثيفة من اإلتصاالت مع اجلامعات احمللية 

واملنظمات اإلجتماعية)91(.

وقد أقامت بورصة بريتون للمعرفة شراكة بني جامعتني وخمسة عشر قسما في 

والعمارة،  الفنون  كلية  وهي  التخصصات؛  من  واسعاً  مجاالً  تتضمن  بريتون  جامعة 

واإلعالم، وكلية  اإلدارة  الصحة، وكلية علوم  البدنية، وكلية  والرياضة  التعليم  وكلية 

العلوم والهندسة، وأقسام اإلدارة والدعم؛ إلى جانب مركز التعليم وكلية هستنجس 

للفنون والتقنية بجامعة إسكس. ذلك باإلضافة إلى شراكة مع 42 منظمة وشبكة 

 26 مجلس،   26 تشمل  التي  اإلجتماعية  واملنظمات  واملواطنني  اجملتمع،  قطاعات  من 

منظمة من قطاع التطوع واجملتمع، 4 مدارس، 4 مؤسسات صحية)91(.

الروح  لتنمية  املعرفة على قطاع األطفال على وجه اخلصوص  بورصة  وتركز فكرة 

الثقافية لديهم منذ الصغر، تلك الروح التي إنعدمت متاماً في ظل عصر تسوده اآللة 

في الغرب الذي قد يحد من اإلبتكار، وبالتالي ينعكس على التنمية اإلقتصادية.

وتشير إحدى الدراسات التي أجريت على األطفال في بريطانيا - وإستهدفت التعرف 

على مدى امليول الثقافية لديهم - إلى أن 75% من عينة الدراسة ليس لديهم أي ميل 

نحو املعرفة، وأن أوقاتهم تنحصر ما بني ألعاب الفيديو جيم والدردشة على اإلنترنت. 

وخلصت الدراسة إلى أنه إذا استمر احلال على هذا النحو فلن نستطيع إخراج أجيال 

ألن  وذلك  التطور؛  ومالحقة  اإلقتصادي،  التقدم  من  مزيد  حتقيق  على  قادرة  جديدة 
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عقولهم أصبحت فارغة، وتدرس املنظمات األهلية ببريطانيا حالياً مدى إمكانية توفير 

التمويل الالزم لدعم هذا املشروع، حتى يدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت)1(.

النتائج  بأفضل  املشروع سيأتي  أن هذا  بريتون  الباحثني في مؤسسة  فريق  ويؤكد 

سواء على املستوى املعنوي أو املادي بالنسبة للدول الغربية، فبالنسبة للجانب املعنوي 

سيتحقق الثراء الثقافي واملعلوماتي، وهو املفهوم الذي ذاب وسط زحام احلياة اليومية 

مبا  املعرفة،  حب  على  والشباب  األطفال  تشجيع  فهو  املادي  اجلانب  أما  وضغوطها. 

يضمن إخراج أجيال تدعم التنمية اإلقتصادية في اجملتمعات.

ودعم البورصة املعرفية يكون عن طريق املشاريع املدعمة التي يساهم في القيام 

بها خبراء اجلامعة لفائدة اجملتمع إلى جانب املعرفة املتبادلة بني املساهمني من خالل 

الفعاليات التي تسهلها البورصة.

ولقد بلغ عدد املشاركني مباشرة في مشاريع البورصة أكثر من ألف شخص. وقد مت 

نشر املعرفة من املشاريع خالل مقاالت أكادميية ومؤمترات وورش عمل ومواقع على الويب 

توصل إلى العديد من املواقع وقائمات املراجع. كما يساهم العاملون في البورصة في 

كتب ومؤمترات وفيلم أصدره برنامج كب)91(. 

تطبيقات لبورصة املعرفة

العامل العربي

أن  رأسمالي، وهي  يوجهها مجتمع  ذات مغزى عميق  الثقافة حتمل رسالة  بورصة 

اإلبتكار ال يأتي إال عبر توسيع املعرفة وتطويرها، وأنه من الضرورة مشاركة رأس املال 

في متويل جوانب أخرى في اجملتمع )ثقافية وإجتماعية وغيرهما(، حتى يحصد بيئة من 

املبتكرين يستطيعون مواصلة التقدم اإلقتصادي.

هناك من يرى أن هذه التجربة فكرة جيدة جداً)92(، ولكن عائدها اإلقتصادي طويل 

األجل، مبعنى أنه كلما إزدادت ثقافة الفرد إزداد وعيه، مبا سينعكس بدوره على معدل 
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اإلقتصادي  واألداء  الفكر  تطور  في  إسهامه  ومدى  اإلجتماعية  وسلوكياته  إنتاجه 

إمكانات  لديها  املتقدمة؛ ألن  الدول  تتناسب مع  فالفكرة  لذلك  لدولته؛  واإلجتماعي 

اإلنفاق وإنتظار العائد إمياناً منها بأن الثقافة عنصر رئيسي من عناصر التنمية البشرية.

وعلى الرغم من أهمية تطبيق مثل هذه التجارب في الدول العربية حلاجتنا امللحة 

إليها، إال أن إقتصاد أغلب هذه الدول ال يتحمل مطلقاً اإلنفاق على هذه األمناط في 

ميكن  ولكن  وغيرها.  األساسية  البينة  مبشروعات  باإلهتمام  احلكومات  أولويات  ظل 

أن  البورصات  في  الضخمة  والشركات  العربية  التجارية  واملؤسسات  اخلاص  للقطاع 

تلعب دوراً في تنفيذ الفكرة، بحيث يتم توفير الدعم الالزم لها، أو إختبار مدى جدواها، 

ثم تعميمها على املنطقة العربية.

تؤمن  أن  شرط  العربي  عاملنا  في  ممكنة  الفكرة  هذه  أن  األعمال  رجال  أحد  ويعتبر 

على  البشرية  للتنمية  اإلقتصادي  املردود  بأهمية  األموال  رؤوس  وأصحاب  الشركات 

كساقية  ثقافية  مؤسسة  الفكرة  هذه  تتبنى  أن  عملي  كإقتراح  ويرى  مصاحلهم. 

تراعي  أن  على  كبرى  جتارية  شركات  مجموعات  مع  بالتعاون  مثالً  مصر  في  الصاوي 

خصوصية البيئة العربية.

اجملتمع  في  واإلجتماعية  الثقافية  للنشاطات  األعمال  رجال  دعم  مسألة  تزال  وال 

الدول  وبعض  مصر  في  تظهر  بدأت  مبادرات  ثمة  ولكن  العربي،  العالم  في  محدودة 

األخرى كرعاية الطالب املتفوقني وغيرها تؤشر على أن بورصة الثقافة ميكن أن تنشأ 

في اجملتمع العربي أو رمبا تولدت أفكار أخرى أكثر منها إبتكاراً لتطوير إقتصاديات الوطن 

العربي واإلسالمي عبر أصحاب املعرفة. وخاصة أن أول بورصة مالية ظهرت في العالم 

أنشئت في القاهرة في القرن احلادي عشر كما قال ذلك بعض العلماء األوروبيني.

راأ�س املال االإجتماعي

التقدم  معايير  تضع  التي  الغربية  اإلقتصادية  النظريات  كانت  قريب  وقت  حتى 

للسياق  احلاكمة  واألخالق  القيم  تتجاهل مجموعة  البشرية  اجملتمعات  والتخلف في 
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اإلجتماعي الذي جتري فيه عملية التنمية اإلقتصادية)93(، وكانت التنمية لها معايير 

مادية بحتة مثل متوسط الدخل الفردي، وإستدامة الزيادة السنوية في الناجت القومي 

معدل  من  أسرع  مبعدالت  إنتاجها  توسيع  على  الدولة  قدرة  إلى  إضافة  اإلجمالي، 

يظهر  بدأ  التنمية،  اإلنساني على عملية  البعد  إضفاء  أنه مع  غير  السكاني.  النمو 

هذه  أن  خاصة  اإلقتصادية،  للتنمية  والثقافية  اإلجتماعية  باألبعاد  اإلهتمام  تنامي 

عديدة  مجتمعية  شرائح  ساعدت  املدني  اجملتمع  رحم  من  مؤسسات  أوجدت  األبعاد 

برامج  تنفيذ  مع  الثالث مساعدتها، ال سيما  العالم  في  الدولة خاصة  تستطع  لم 

التكيف الهيكلي.

عملية  في  هام  كعامل  اإلجتماعي”  املال  “رأس  مفهوم  ظهر  اإلطار،  هذا  وفي 

القيم واألخالق  بأنه مجموعة  املال اإلجتماعي  رأس  تنمية اجملتمعات)94-97(. ويعرف 

اإلجتماعية التي تسهل عمليات التفاعل اإلقتصادي والسياسي والتي تشكل البنية 

األساسية للعالقات اإلقتصادية والسياسية، وتتجسد تلك القيم واألخالق في هياكل 

وبنى إجتماعية تدعم أعضاءها وتدعم مصاحلهم وتعضد متاسكهم.

في  الثقة  ويقوي   ،  )98( والسلع  العالقات  تبادل  من  اإلجتماعي  املال  رأس  يسهل 

يوجد  أنه  كما  وسرعتها،  كفاءتها  من  ويزيد  اإلقتصادي  التبادل  ومؤسسات  عمليات 

األهداف  ملناقشة  مؤسسية  قنوات  بإيجاد  تسمح  واجملتمع  الدولة  بني  قوية  عالقة 

والسياسات التنموية، وتلك الرؤية ميكن أن نلحظها بوضوح في كل من كوريا اجلنوبية 

والهند )102-99(.

ورأس املال اإلجتماعي خاصة في مجتمعات وإقتصاديات قائمة على املعرفة يتضمن 

رأس املال املعرفي. وبناء على هذا فإن الدين اإلسالمي الذي هو وعاء رئيس للقيم واألخالق 

واملعرفة بشقيها التراثي واحلديث يلعب دوراً كبيراً في تشكيل رأس املال اإلجتماعي، 

فاإلسالم كقوة إجتماعية وسياسية إستطاع أن ميد الشباب العربي املتعلم باحلماية 

اإلجتماعية واألمل؛ رغم ما قد يصيبهم أحياناً من إحباط. وذلك في الوقت الذي لم 

العربي  لإلنسان  األساسية  احلاجات  إشباع  في  العلمانية  التحديث  جتارب  فيه  تنجح 
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دمجها  إلعادة  فرصة  اإلسالم  في  وجدت  للتهميش  تعرضت  التي  فالفئات  واملسلم، 

في البناء اإلجتماعي والعمل على توطيد أركانها، وتوفير اخلدمات األساسية لها من 

درجة  على  تنموية  خدمية  مراكز  املساجد  وأصبحت  وغيرها،  وتعليم  وصحة  مسكن 

عالية من النشاط والهمة في خدمة اإلسالم واملسلمني في كافة مجاالت احلياة)93(.

طريق  عن  لألفراد  تقدميها  يتم  التي  املعرفة  تبادل  ذلك  في  مبا  اخلدمات  تلك  وتأتي 

التطوع والتفرغ خلدمة الدين واملسلمني، ومن الدالئل على ذلك قول احلق تبارك وتعالى: 

نث ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ی   مث ]املائدة، اآلية 2[.

احمللي  املستويني  على  العديدة  العملية  التجارب  خالل  من  اإلسالم  إستطاع  وقد 

واإلقليمي أن يوطد مفهوم رأس املال اإلجتماعي على أساس القيم واألخالقيات التي 

والتجارب  آسيا،  في  واإلندونيسية  املاليزية  التجربة  من  مثالً  بذلك  وضرب  بها.  ينادي 

العديدة في الدول اإلسالمية على مستواها القومي أو احمللي كخير دليل على نظرة 

اإلسالم إلى رأس املال اإلجتماعي وأهميته في التنمية والتحديث)93(.

ولبلورة مفهوم رأس املال اإلجتماعي ميكن رصد بعض تطبيقاته في الواقع، خاصة 

أن هناك تالزماً شديداً بني جناح أو فشل التجارب التنموية في البلدان اإلسالمية من 

ناحية، وتوافر أو إنعدام رأس املال اإلجتماعي من ناحية أخرى. ففي مصر؛ على سبيل 

املثال، لعب رأس املال اإلجتماعي دوراً هاماً في التنمية، وتشير إحدى الدراسات في هذا 

اجملال إلى جتربتني أولهما في منطقة مساكن إسكو بشبرا اخليمة شمال مصر. وركزت 

للجمعية  تابعة  وكلها  املنطقة،  في  ثالثة مساجد  في  ثالث جمعيات  على  الدراسة 

إنشاؤها  مت  والتي   ،2 احملمدية  والسنة  بالكتاب  العاملني  لتعاون  الرئيسية  الشرعية 

حالة  دراسة  مت  مصر  في  أخرى  منطقة  وفي  اإلسالمية.  املعرفة  لنشر  1912م  عام 

منطقة منشية ناصر بالعاصمة القاهرة، حيث متثل حالة من حاالت فريدة من حاالت 

التواجد الفعال لتكاتف رأس املال اإلجتماعي، ومن اجلمعيات الفاعلة في تنمية هذه 

املنطقة هي جمعية “نهوض وتنمية املرأة” التي ساهمت بفاعلية في تنمية وتطوير 

والديني  واألخالقي  القيمي  باملكون  اإلهتمام  بأن  القول  ميكن  وبهذا  املنطقة)103(. 
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سبيل جلي لتطوير رأس املال اإلجتماعي الذي أصبح ساعداً مهماً من سواعد التنمية؛ 

في عصر املعرفة)93(.

من هذا املنطلق فإن إنشاء بورصة للمعرفة سواء على منط بورصة السلع التجارية 

أو بورصة األوراق املالية يتطلب أخذ عدة عوامل في اإلعتبار؛ منها: 

Ó .الروابط بني املعرفة اجللية واملعرفة الضمنية

Ó .رأس املال البشري كمصدر للمعرفة الضمنية

Ó .رأس املال البشري كمخزن لتراكم املعرفة البشرية

Ó .وسائل التغلب على مفارقة اإلرتباط والنتائج غير املتعمدة

Ó .القيمة اإلعتبارية للمعرفة أو النقد املعرفي

Ó  ،التبادل أو  واإلندماج  والوراثة،  التناسخ،  للمعرفة:  اجلينية  أو  الوراثية  الطبيعة 

والطفرة أو التبدل، واإلنتقاء.

Ó  الطبيعة احليوية للمعرفة: التوالد، والتناسل أو التكاثر، والنمو، حيث أن املعرفة

وإتسعت  معرفته  حصيلة  إزدادت  كلما  خبرة  الفرد  إزداد  وكلما  معرفة،  تولد 

قاعدة املعرفة لديه، كما يزداد رأس املال البشري املوقوف عليه. في هذه احلالة 

حتل إقتصاديات الوالدة الذاتية مكان إقتصاديات الندرة.

Ó  أو واإلستيعاب  والشراكة،  اإلنتشار،  أو  النقل  للمعرفة:  احلركية  الطبيعة 

إلى  شخص  من  تنتقل  العامة  اجللية  املعرفة  واحلبس.  والسيولة،  اإلستفادة، 

التوزيع وعلى  اإلنتشار يعتمد على وسائل  إلى جماعة بسهولة، ومدى  أو  آخر 

اجللية  املعرفة  أن يشارك في  اإلنتشار. وميكن  إلى وسائل  التوصل  القدرة على 

املصدر  ذلك  في  مبا  إستخدامها  فرد  لكل  غير محدود، كما ميكن  عدد  العامة 

األصلي لها. لكن القدرة على اإلستفادة من املعرفة عموماً يتوقف على قدرة 
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إستيعاب املتحصل على املعرفة من آخرين. غير أن نقل املعرفة قد يخفض من 

قيمة الندرة لدى موزع املعرفة األصلي. أما سيولة املعرفة الضمنية فتعتمد 

على القيمة اإلقتصادية لها ووجود القيود احلابسة عليها.

أسواق معرفة مجانية

تبادل املعرفة 

أول سوق  ولعل  أنها ملكية عامة.  املعرفة على  اجملانية مع  املعرفة  تتعامل أسواق 

على اإلنترنت من هذا الصنف هو الذي فتح في روسيا عام 1998م وهو سوق األسس 

الثالثة لتبادل املعرفة باجملان )Free Knowledge Exchange(، حيث ال يتطلب دفع 

الذي يعيره مجتمع  اإللتفات  أن  للرد على سؤال غير  إفتراضية كرسوم  أو عملة  نقد 

السؤال في حل  يعتمد على قدر مساهمة طارح  للمشارك عند كل سؤال  االنترنت 

قضايا أعضاء ذلك اجملتمع)104(.

سوق األسس الثالثة لتبادل املعرفة باجملان واحد من األمثلة األولى لطريقة احلسابات 

اإلختيار  طريقة  يستخدم  حيث  احللول،  لتقدمي  البشرية  اجلينات  وأسلوب  البشرية 

في  جديد  مبحتوى  املساهمة  تكون  أي  البشري  اإلبتكار  من  أصناف  وثالثة  البشرية 

التحول اجليني واالندماج لتنفيذ حل مسألة باملشاركة بني الناس)106-105(.

فتح م�صادر املعرفة

عقد   ،)Max Planck Society( بالنك  ماكس  جمعية  نظمت  2003م  عام  في 

العلوم  املعرفة في مجال  وثيقة فتح سبل احلصول على  برلني لإلعالن عن  مؤمتر في 

املواد  مواقع  على  الدخول  وحرية  مصادرها  على  الدخول  سبل  بتسهيل  واإلنسانيات 

على  احلصول  إلتاحة  الوثيقة  على  التوقيع  إلى  املنظمات  ودعوة  املنشورة،  املعرفية 

املعرفة بدون مقابل لكل من يسعى للحصول على املعرفة؛ وفي أكتوبر 2007م وقع 

أكثر من 240 منظمة علمية على الوثيقة.
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وحرية الدخول على مصادر املعرفة أو الدخول املفتوح على مصادر املعرفة، يهدف إلى 

إتاحة الفرصة ملن يرغب اإلطالع على محتويات املقاالت املنشورة في الدوريات العلمية، 

على اإلنترنت من خالل صورتني)107(:

Ó .)Gratis( حرية الدخول اجملاني املباشر

Ó .)Libre( حرية الدخول اجملاني املباشر مع بعض حقوق اإلستخدام اإلضافية

ولكنها  املفتوح،  للدخول  مشابهة  وهي  املفتوحة،  احملتويات  هناك  ذلك  جانب  إلى 

تعطي احلق لتعديل الوثيقة؛ بينما في حالة الوثائق املنشورة يلزم اإلبقاء على احملتويات 

أن  العام ميكن  اإلبتكار  املؤلف األصلي. ولكن رخص  إلى  أنها تنسب  دون تعديل، حيث 

تستخدم لتحديد حقوق اإلستخدام. والدخول املفتوح يشبه أيضاً احملتويات اجملانية، ونادراً 

ما يعني احملتويات املفتوحة، وميكن أن ميتد ليشمل مواد التعليم واملصادر املتوفرة للتعليم 

اإللكتروني. احملتويات اجملانية أو املعلومات اجملانية، هي أي نوع من احملتويات املبتكرة مبا في 

ذلك األعمال الفنية وليس عليها أي نوع من القيود القانونية بالنسبة حلرية الناس في 

اإلستخدام وتوزيع نسخ منها أو تعديلها، وتوزيع أي عمل قائم على احملتويات.

والدخول املفتوح يتوفر بطريقة من إحدى الطريقتني)108(:

Ó  للقيام دورية  أي  في  الناشرين  املؤلفني  من  يتوفر  األخضر:  املفتوح  الدخول 

بوضعها في أرشيف املطبوعات اخلاصة بهم في مستودع مؤسساتهم أو على 

موقع آخر مفتوح على الويب. وناشري الدوريات املسموح عليها بالدخول املفتوح 

األخضر يشجعون املؤلفني الناشرين عندهم على القيام بذلك.

Ó  الدخول املفتوح الذهبي: يتوفر من املؤلفني الناشرين في الدوريات التي تسمح

بالدخول املفتوح والتي توفر الدخول املفتوح لكل املقاالت على موقع ويب الناشر. 

ودوريات الدخول املفتوح املهجن يوفرون الدخول املفتوح الذهبي للمقاالت التي 

يدفع املؤلف أو مؤسسته رسوماً لنشرها على الدخول املفتوح. 
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نهاية  في  )الويب(  العاملية  العنكبوتية  الشبكة  على  العام  الدخول  إنتشر  ولقد 

إنخفاض  أن  كما  والعشرين.  الواحد  القرن  وبدايات  املاضي  القرن  من  التاسع  العقد 

تكاليف تقنية التوزيع دفعت حركة الدخول املفتوح وعجلت في بداية كل من الدخول 

وإيجاد  الدخول  املفتوحة  غير  الدوريات  ملقاالت  الشخصية  لألرشفة  األخضر  املفتوح 

الدخول املفتوح الذهبي للدوريات.

والدوريات غير املفتوحة الدخول تقليدياً إستطاعت أن تغطي تكاليفها خالل إتاوات 

الدخول مثل اإلشتراكات وترخيص املوقع والدفع للمشاهدة. وقد وفرت بعض الدوريات 

غير املفتوحة الدخول املفتوح بعد مقاطعة إستمرت قرابة ستة أشهر إلى عام أو يزيد. 

وما زال احلوار حول إقتصاديات توفير الدخول املفتوح واإلعتماد عليه جارياً بني األكادمييني 

احلكوميني،  واملسؤولني  الدعم،  وجهات  اجلامعات،  وإدارات  املكتبات  عن  واملسؤولني 

والناشرين التجاريني ودور النشر اإلجتماعية.

حركة احل�صول على املعرفة

حركة احلصول على املعرفة عبارة عن جتمع غير منظم من مجموعات اجملتمع املدني، 

على  للحصول  الناس  لعامة  الفرصة  إتاحة  فكرة  يناصرون  الذين  واألفراد  واحلكومات 

املعرفة من مصادرها بناء على دوافع العدل واحلرية والتنمية اإلقتصادية.

جمعية ن�صر املعرفة املفيدة

تأسست جمعية نشر املعرفة املفيدة في عام 1826م على يد منظمة لندنية حلزب 

الويج احملافظ، الذي كان يدعو مللكية دستورية ويعارض احلكم امللكي املطلق. والهدف 

من اجلمعية هو نشر كتب قيمة بأثمان بخسة لتبني العلوم واملواد ذات القيمة العقلية 

األساسي  املنظم  هو  بروهام  اللورد  وكان  القراءة.  على  أقبلوا  الذين  للعامة  العالية 

للجمعية بهدف نشر املعرفة بني أولئك الذين لم يتلقوا تعليماً تقليدياً أو أولئك الذين 

فضلوا التعلم بأنفسهم.
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وكان النشر موجهاً للطبقة العاملة واملتوسطة، كترياق ملا تنشره املطابع الفقيرة 

والناشرين  املؤلفني  الوسيط بني  بدور  راديكالية. وكانت اجلمعية تقوم  من مطبوعات 

حتى متكنت من نشر سلسلة من الكتب. وكان أعضاء اجلمعية على صلة وثيقة بكلية 

بالعمل  إلى جانب مؤسسات ميكانيكا محلية. وبدأت بعض املطابع  بلندن،  اجلامعة 

حتى إنتهت املهمة إلى الناشر شارلز نيت )Charles Knight( وتولت اجلمعية عملية 

توزيع الكتب.

طرق التوصل للمعرفة تلقائيا

إن بورصة املعرفة تتطلب أساليباً للحصول السريع والتلقائي على املعرفة املوجودة 

إلى جانب املعرفة فور خروجها على الساحة بهدف التبادل أو التجارة فيها. ومن اآلليات 

آليات علوم  آلية من  املعرفة؛ وهي  إكتشاف  بآلية  املعرفة ما يسمى  لبورصة  الهامة 

البيانات للتعرف على أمناط  احلاسوب قادرة على البحث تلقائياً في كميات هائلة من 

ميكن إعتبارها معرفة عن البيانات، وهي تعتبر معرفة مولدة عن طريق البيانات.

 ،)Data Mining( البيانات  عن  التنقيب  من  فرعاً  املعرفة  إكتشاف  آلية  وتعتبر 

تزود  املعرفة  إكتشاف  وآليات  البيانات.  قواعد  في  املعرفة  عن  بالكشف  أيضاً  وتعرف 

من  مستنتجة  متعمقة  موجزة  أفكار  أي  املتوفرة؛  للمعرفة  مبختصرات  املستكشف 

اخملتصرات  تلك  تصبح  حيث  وملموسة،  حقيقية  حرفية  ألفكار  تصنيفات  إستخدام 

لإلستخدام  صاحلة  إضافية  معرفة  اآللية  بهذه  عليها  التحصل  ميكن  التي  واملعرفة 

ومعروضة لإلكتشاف.

والتنقيب عن البيانات التي هي عملية إستخالص أمناط للبيانات من قاعدة بيانات 

تكون  ال  العملية  ولكن  البيانات،  من  عشوائية  عينات  على  يجرى  ما  عادة  ضخمة، 

مجدية إذا لم متثل العينات البيانات الكلية متثيالً صادقاً. كما أن التنقيب عن البيانات 

املعرفة موجودة في  تلك  إذا كانت  إال  بيانات  ال يستطيع إكتشاف معرفة من قاعدة 

العينات. وبهذا فإن التنقيب عن البيانات ال يخلو من اخلطأ ولكنه مفيد في حالة جمع 
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عينات كافية. كما أن إكتشاف معرفة معينة من مجموعة بيانات ال يعني بالضرورة 

عليها  التي حصل  املعرفة  تكون  أن  إحتمال  هناك  وبالطبع  البيانات.  باقي  في  وجوده 

مضللة. لهذا يتحتم إجراء عملية تأكيد ومتحيص، بإستخدام عينات بيانات أخرى.

وهناك تعبيرات أخرى مثل جتريف البيانات، وصيد البيانات، والتجسس على البيانات 

أو إستراق النظر على البيانات، تعبر عن إستخدام عملية التنقيب على حجم عينات 

التحقق من صحة  في  اإلحصائي  اإلستخالص  توظيف  بصورة يصعب معها  صغير 

البيانات تفيد في وضع إفتراضات جديدة  املعرفة املستخلصة. كما أن عملية جتريف 

ميكن التحقق منها عن طريق كم كبير من البيانات.

العديد  في  إستخداما  األكثر  التقنيات  من  البيانات  عن  التنقيب  أصبح  ولقد 

وعاداتهم  األفراد  طباع  على  التعرف  ومن  التجسس،  إلى  التسويق  من  اجملاالت  من 

وسلوكياتهم وتوجهاتهم، إلى الكشف العلمي، والكشف عن التزوير واملغالطات.

بتحديث  يعرف  ما  الطريقة  بهذه  املعلومات  إلكتشاف  الواعدة  التطبيقات  ومن 

تتصل  العملية  وهذه  احلالية؛  البرامج  معايب  فهم  يشمل  وذلك  احلاسوب،  برامج 

بالهندسة املعاكسة للبرامج، حيث ميكن التعرف على البرامج من تصميمها.  أيضاً 

برامج حاسوب في صورة منوذج، حيث ميكن  املعرفة املستخلصة من  العادة متثل  وفي 

حاسوب  برامج  من  املستقاة  املعرفة  متثيل  يجري  ما  وعادة  الضرورة.  عند  إستجوابها 

مستخدمة في صورة عالقة كينونة. ومنوذج عالقة الكينونة هو متثيل موجز ومفاهيمي 

للبيانات؛ أي أنه منوذج لقاعدة بيانات يستخدم إلنتاج مخطط مفاهيمي أو منوذج دالالت 

املواصفات  وضع  مت  وقد  متواصلة.  بيانات  قاعدة  صورة  في  للمنظومة  بيانات  ألفاظ 

لتعريف   )Knowledge Discovery Metamodel( املعرفة  وراء  ما  إكتشاف  لنموذج 

عن  معرفة  إكتشاف  عملية  إجراء  بغرض  بينها  والعالقات  احلاسوب  برامج  خصائص 

الشفرة املوجودة. وهذا النوع من العمليات هو مبثابة تنقيب عن البرامج، الذي يركز على 

ما وراء البيانات مثل خطط تركيب قاعدة البيانات.
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إسترداد املعرفة

صورة  في  املتوفرة  املعلومات  إستعادة  سبل  عن  بحث  مجال  هو  املعرفة  إسترداد   

تشبه عمليات اإلدراك البشرية وليس مجرد قوائم من بيانات أو مجموعة من وحدات 

نظريات  علوم  منها  مجاالت  بعدة  تستعني  السبل  تلك  فإن  وبهذا  املتناثرة؛  املعرفة 

املعرفة، واإلدراك النفسي، واملنطق واإلستنباط، وتعلم املاكينات، وإستكشاف املعرفة، 

واللغويات، وتقنية املعلومات. وطرق إسترجاع املعرفة تشمل:

Ó  الختزانها املالئمة  البيانات،  قواعد  إدارة  نظم  وهي  البيانات:  إسترداد  نظم 

وتصنيفها بحسب التناسب وإسترداد املعلومات في بنية منظمة ومختصرة 

إلى أقصى حد.

Ó  نظم إسترداد املعلومات: مثل وسائل البحث على الويب، التي هي سبل فعالة

في إيجاد وثائق أو صفحات ويب، حتتوي على املعلومات التي يحتاجها املستخدم.

تكون  ما  عادة  قائمة  وحتليل  قراءة  املعرفة  عن  الباحث  من  تتطلب  األساليب  هذه 

التي  املعاني  إستخالص  من  يتمكن  حتى  الوثائق  أو  البيانات  من  جملموعات  مسهبة 

تتضمنها.

وبهذا فإن من غايات نظم إسترداد املعرفة إعفاء الباحث عن املعرفة من عبئ تلك 

العمليات عن طريق حتسني أساليب البحث والعرض. والتحسني املطلوب يجب أن يكون 

قادراً على التعامل مع الزيادة في حجم البيانات على الويب وفي أي مصادر أخرى. وبهذا 

فإن العمل جار على قدم وساق للبحث عن أفضل السبل إلسترداد املعرفة.

إستخالص،  كيفية  إختبار  يلزم  حيث  املعرفة؛  مستوى  على  يركز  املعرفة  وإسترداد 

املعرفة  إسترداد  ونظم  واملعلومات.  البيانات  في  املوجودة  املعرفة  وإستخدام  وعرض، 

توفر املعرفة للباحثني عنها بطريقة منظمة. ولهذا فإنها مختلفة عن نظم إسترداد 

وتنظيم  اإلسترداد،  وطرق  اإلستنباط،  مناذج  في  املعلومات  إسترداد  ونظم   , البيانات 
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النتائج، .. إلخ؛ كما هو موضح في جدول )1(؛ الذي يعرض مقارنة بني خصائص إسترداد 

املعرفة وإسترداد البيانات واملعلومات. مع التوسع في تلك املقارنة، وتلخيص اخلصائص 

في  ثانوية  نظم  تعتبر  املعلومات  وإسترداد  البيانات  إسترداد  فإن  ولهذا  فيها.  الهامة 

مطابقة  طريق  عن  النتائج  على  حتصل  البيانات  إسترداد  وسائل  أن  حيث  اإلسترداد، 

البوليان؛ وسبل إسترداد املعلومات تسعى للحصول على أفضل تطابق أو على تطابق 

جزئي، بينما إسترداد املعرفة يعتمد أيضاً على أفضل تطابق أو على تطابق جزئي.

جدول)1( مقارنة بني إسترداد البيانات واملعلومات واملعرفة.

إسترداد معرفة إسترداد 
معلومات

إسترداد 
البيانات وسائل

تطابق جزئي، تطابق أفضل
تطابق جزئي، 
تطابق أفضل

تطابق بوليان تطابق

إستنباط استقرائي، إستنباط 
إستنتاجي،

إستدالل متثيلي، إستدالل مرافق

إستقراء، إستنتاج
إستنتاج إستنتاج

منوذج دالالت ألفاظ، منوذج 
إستنباط

منوذج إحتمالي 
وإحصائي

منوذج قطعي منوذج

بنية معرفة، لغة طبيعية لغة طبيعية لغة صناعية إستفسار

وحدة معرفة، بنية معرفة جدول فهرس جدول فهرس تنظيم

شكل بياني للفكرة، منطق 
إسناد، قاعدة إنتاج، إطار، شبكة 

دالالت ألفاظ، أصول

لغة طبيعية، لغة 
عالمات

عدد، قاعدة متثيل

قاعدة معرفة جمع وثائق قاعدة بيانات خزن

مجموعة وحدات معرفة فصول أو وثائق
مجموعة  

بيانات
النتائج 
املستردة
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اإلستقرائي  اإلستنباط  يستخدم  البيانات  إسترداد  فإن  اإلستنباط  دور  وبإعتبار 

وإسترداد املعلومات يستخدم اإلستنباط اإلستنتاجي. أما بالنسبة للقيود املترتبة على 

فروض املنطق اخملتلفة من نظم علم املنطق التقليدي فإنها تؤدي إلى دالالت فعالة في 

وقت معقول. والدالالت املرافقة، والدالالت املماثلة وفكرة توحيد الدالالت والبحث قد 

تكون وسائل فعالة على مستوى الويب.

ومن وجهة نظر منوذج اإلسترداد، فإن نظم إسترداد املعرفة تركز على دالالت األلفاظ 

إلى جانب نظام أفضل للمعلومات. ووسائل إسترداد البيانات واملعلومات تنظم البيانات 

والوثائق عن طريق الفهرسة، بينما إسترداد املعرفة ينظم املعلومات عن طريق توضيح 

العالقات بني عناصر تلك الوثائق.

ومن وجهة نظر علوم احلاسوب فإن اإلطار املنطقي يركز على إستفسارات املعرفة؛ وفي 

بعض لغات العالمات إلستدالل املعرفة واإلستراتيجيات املتعلقة بها ميكن وضع أساسات 

خاصة  اإلدراك،  علوم  نظر  وجهة  ومن  معرفي.  نص  بإسترجاع  خاص  إستدالالت  ملنطق 

احليوي  العصبي  اجلهاز  قائمة على  قواعد  فإن هناك  العصبي،  واإلدراك  النفسي،  اإلدراك 

إلسترداد املعرفة في العقل البشري، ميكن أن تستخدم كنموذج إدراكي إلسترداد املعرفة.

Ó  وفي الواقع أن عملية إسترداد املعرفة ميكن أن تستفيد من النظريات والتقنيات

التالية:

Ó  املعرفة، وحتقيق ومتثيل  املعرفة،  وتنظيم  املعرفة،  املعرفة: احلصول على  نظرية 

صحة املعرفة، وإدارة املعرفة.

Ó  علوم اإلدراك: اإلدراك النفسي وعلوم اإلدراك العصبي، ومعلومات اإلدراك، وتكوين

املفاهيم وتعليمها، وإتخاذ القرارات، والتفاعل بني البشر وأجهزة احلاسوب.

Ó  تعلم امليكنة وإكتشاف املعرفة: إعداد، وتصنيف، وجمع، وتنبؤ، والعرض، ونظرية

التعلم اإلحصائية.
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Ó  ،اخلصائص ومنطق  اإلسناد،  ومنطق  الفرضيات،  منطق  واإلستنباط:  املنطق 

والدالالت  اإلستداللي،  واإلستنباط  اإلستقرائي،  واإلستنباط  العام،  واملنطق 

املرافقة، والدالالت املشابهة، والدالالت التقريبية.

Ó  ،املعلومات وإسترداد  املعلومات،  وعلوم  املعلومات،  نظرية  املعلومات:  تقنية 

قواعد،  على  املبنية  والنظم  املعرفة،  على  القائمة  والنظم  البيانات،  وقواعد 

والنظم اخلبيرة، ونظم دعم القرارات، وتقنية العميل الذكي. 

Ó .اللغويات: لغويات احلسابات، وفهم اللغة الطبيعية، وتشغيل اللغة الطبيعية
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تحديد مالمح 
بورصة المعرفة 

وهيكلها
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حتديد مالمح بورصة املعرفة وهيكلها

أسواق للمعرفة

التجاري وفق مبدأ  بالتبادل  التي تسمح للناس  التعريف الشائع للسوق هو اآللية 

العرض والطلب. ويعمل السوق في مكان محدد سواء كان ملموساً أو إفتراضياً؛ مثاالً 

على ذلك سوق املزارعني )سوق اخلضار أو سوق الفاكهة أو سوق األغنام، .. إلخ(، حيث 

يعرض املزارعون كل ما لديهم من محاصيل وحيوانات اللحوم في يوم محدد )أي كل 

للبحث عما  املستهلكون  يتجول  وحيث  أو كل شهر(،  أسبوعني  أو كل  أسبوع  أو  يوم 

يبغون وشراء ما يحلو لهم.

وعادة ما تتأرجح األسعار خالل يوم السوق وفق العرض والطلب؛ فعلى سبيل املثال 

السعر  بتخفيض  البائع  قام  الظهيرة  قرب  الطماطم  محصول  على  اإلقبال  قل  إذا 

ليزيد من الطلب عليها. وبناء على ذلك ميكن تقدمي »مشروع سوق املعرفة« على أنه 

موضع السوق اإلفتراضي للمعرفة، حيث يتجول عمال املعرفة خالل أصول املعرفة التي 

لدى الشركات ويستهلكون ما يهمهم)109(. وعمال املعرفة يتنافسون مع بعضهم 

كمنتجني ليس على السعر ولكن على فائدة املعلومات. والفائدة هنا تتعلق بالتقدير، 

والتقدير أمر جيد ملستقبل العاملني باملعرفة.

مدى  تكون  قد  ولكنها  بالضرورة،  مالياً  مبلغاً  فليست  املعرفة  أصول  قيمة  أما 

الناس الساعني إلى احلصول على تلك  الطلب على تلك األصول، الذي يحدده عدد 

األصول، أو عدد الروابط التي توصل إلى تلك األصول. فعلى سبيل املثال آلية البحث 

)وفق  املفيدة  احملتويات  بعرض  البحث  مفاتيح  لكلمات  تستجيب  كم  دوت  جوجل 

نتائج البحث؛ غير أن  تطابق الكلمات اخملتارة مع احملتويات( على رأس صفحة عرض 

عملية  من مجرد  أكثر  جتوال  أو  إكتشاف  عملية  من  فيه  مبا  املعرفة  مشروع سوق 

بحث.

األسهم  من  لفئة  سعر  آخر  على  احلصول  ميكن  األسهم  لسوق  وبالنسبة 

ها
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بصورة متواصلة والتعرف على تأرجح العرض والطلب وقت وقوعه )ممثالً في تغير 

السعر(.

من األمثلة األخرى، موقع يوتيوب )You Tube( الذي يعرض عليه املشاركون فيديو 

من عملهم، ويقوم املشاهدون بإعطاء درجات له ممثلة في جنوم تصل إلى خمسة جنوم، 

 ،)Technorati( هذا إلى جانب رصد عدد مرات مشاهدة الفيديو؛ وكذلك موقع تكنوراتي

الذي يعرض فيديو ومدونات )blogs( وموسيقى ويقيمها وفق عدد الروابط التي توصل 

إليها. كل من هذه األمثلة يعطي بعداً جديداً للعرض والطلب اخلاص بأصول املعرفة 

التي تقدمها الشركات.

سوق  في  التوسع  يلزم  املدونات  تقييم  من  مثالً،  التكنوراتي؛  به  يقوم  مبا  مقارنة 

املعرفة حلصر عدد املشاركني أو املساهمني وغير ذلك من أصول املعرفة )وليس املدونات 

فحسب(؛ وبهذا ميكن إدراك القيمة التي تضعها املنظمة على عناصر احملتويات برصد 

تعداد املشاركني والروابط املوصلة إلى املعرفة، والتي تتأرجح بنفس الطريقة التي تتغير 

بها أسعار األسهم. اجلمع بني هذا األسلوب وعملية البحث يكمل عملية اإلستكشاف 

ويقوى من فاعلية مشروع سوق املعرفة. كما أن إنشاء سوق معرفة فعال يدفع إلى 

في  العاملني  مساهمات  وتقدير  إكتشاف  سهل  وإذا  والتقدير.  املساهمة  من  املزيد 

مجال املعرفة فإن ذلك سيحفزهم للمزيد من املساهمة مما يحسن من وضع الشركة 

أو املنظمة ككل.

وعموماً فإن سوق املعرفة هو آلية لتوزيع موارد املعرفة؛ وبهذا اخلصوص هناك وجهتي 

نظر تخصان املعرفة وكيفية تشغيل سوق املعرفة:

وجهة النظر األولى توظف تركيبة قانونية السلع التقليدي لتوزيعها.

النموذج البديل قائم على التعامل مع املعرفة كسلعة عامة وبالتالي يشجع على 

الشراكة في املعرفة بال مقابل. وهذا ما يسمى بإقتصاد اإلكتراث.
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أسواق اإلنترنت للمعرفة 

اأ�صواق معرفة بر�صوم

أسواق املعرفة القائمة على تقاضي رسوم تستخدم أساليب األسواق التقليدية في 

تداول البضائع التقليدية؛ وبهذا يتم التعامل مع املعرفة كسلعة تقليدية فاملشتري 

ميكن  باملقابل  صحيحة.  إلجابة  السعر  ويحدد  سؤال  صورة  في  عادة  طلبه  عن  يعلن 

على  املطلوبة  اإلجابة  لتوفير  رسومهم  بتقدمي  مناقصة  في  الدخول  املعرفة  ملوردي 

السؤال املطروح.

�صوق الويب للمعرفة

يقدم ين )Yen( في إختراع له سبيالً لتصميم موقع على الويب إلستخدامها مع 

أو  املعرفة  بإمكان مقدم  بها، حيث  املتصلة  واخلدمات  املعرفة  في  احلية  للتجارة  آلية 

لتوفير خدماته.  املوقع  على  به  اخلدمات من خاللها طلب صفحة خاصة  أو  البضائع 

ومبجرد إستالم الطلب تتاح فرصة له إلنشاء الصفحة اخلاصة به وفق احتياجاته وما 

أو  بعض  املتوقعني  للمشترين  توفر  الصفحة  تلك  املعرفة)110(.  خدمات  من  يقدمه 

كل املعلومات التالية: اسم مقدم اخلدمات، ونوع املنتج، وكمية املنتج املتاحة، ووسيلة 

لتصنيف املنتج، ووصف للمنتج، والسعر الثابت للمنتج، وبضائع أو خدمات إختيارية، 

وما  اخلدمات  التعرف على مقدم  يريد  بالعرض تساعد من  أخرى متعلقة  ومعلومات 

يقدمه من خدمات وتعينه على إختيار ما يالئمه أو يطلبه من املعروض على الصفحة 

مقدم  إلرشاد  آليات  يقدم  األستاذ  إفترضه  الذي  اإلختراع  وهذا  املعرفة.  خدمات  من 

اخلدمات خطوة بخطوة مع تزويده بوسائل إلنشاء الصفحة اخلاصة به. وبهذه الوسيلة 

ال يحتاج موفر املعرفة إلى برامج حاسوب معقدة وال إلى إستئجار بيوت تصميم الويب 

لبيع خدمات املعرفة.

كما إبتكرت طرق تفاوض متعددة اجلوانب لتسهيل املعامالت العاملية في سوق 

املعرفة؛ حيث توفر عملية التفاوض للمشرفني على مجموعات يشارك فيها بائعون 
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ومشترون يجمع بينهم أهداف واحدة)111(. وتتيح طرق التفاوض املشتري املشارك 

البحث عن معلومات البائع وتقييمها، وتقدمي طلبات والتفاوض فيها وتقدمي عروض 

التعامل  أنشطة  وتتبع  عينات،  وطلب  فيها،  املرغوب  الشروط  تتضمن  مقابلة 

إنشاء موقع كامل  في  تساعد  مناذج  إستخدام  املشارك  للبائع  توفر  والتوريد. كما 

على الويب لإلندماج الفوري والعمل في اجملتمع ولتقييم طلبات الشراء والعروض 

املقابلة، وللتفاوض مباشرة مع املشتري في جوانب كثيرة مثل األسعار، والشروط، 

وآليات  مؤمنة،  معلومات  قاعدة  على  يحتوي   )11( شكل  في  كما  والنظام  الخ. 

بحث، وآليات أخرى تستخدم باملشرف على السوق، متكنه من وضع قواعد املشاركة 

الرسوم،  وجمع  األنشطة،  على  واإلشراف  املشاركة،  للشركات  تروج  التي  واملعايير 

وجناح السوق.

شكل )6( سوق معرفة

كل ذلك يتم بواسطة آلية تفاوض تدار بواسطة املشرف على السوق من موقع على 

اإلنترنت، دون احلاجة إلى برامج حاسوب في موقع املشرف أو البائعني أو املشترين. وهذا 

يوفر للباعة واملشترين املشاركني التفاوض على إختيارات الدفع وطرقه بصورة مقبولة 

عاملياً. كما أن السوق يحتوي على قاعدة بيانات خاصة حتتوي على تاريخ املعامالت بني 
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األطراف اخملتلفة بحيث ميكن للمشرف أو البائع أو املشتري الرجوع إلى سجل املعامالت 

بتبادل  خاصة  بيانات  قاعدة  إبتكرت  كما  التفاوض.  خالل  املستندات  تتولد  حيث 

املعرفة)112(.

سوق املعلومات

رغم أن املعلومات تشترى وتباع منذ األزل إال أن فكرة وجود سوق للمعلومات فكرة 

حديثة نسبياً؛ وطبيعة تلك األسواق ما زالت في تطور مما يجعل من الصعب وضع مناذج 

التجلي مثل  بدأت في  املعلومات  أسواق  أن بعض جوانب  غير  لها.  أعمال مستدامة 

الطلبات، وحتول  املعلومات وفق  ووجود فرص لتفصيل  املشاركة،  التكلفة مع  تناقص 

العالقات مع الزبائن، واحلاجة للترتيب.

عملية  في  يدخلون  الناس  أن  إلى  النظر  ميكن  املعلومات  أسواق  وصف  سياق  في 

أو  سلطة،  كآلية  املعلومات  يستخدمون  حيث  املعلومات،  على  للحصول  مقايضة 

يتاجرون في املعلومات لقاء معلومات أكثر قيمة)113(. باملقابل فإن قادة تاريخيني في 

السوق،  في  موقعهم  بفقدان  واملوسوعات مهددون  الصحف  مثل  املعلومات  أسواق 

نطاق  على  املعلومات  وتوزيع  جمع  تكاليف  خفضت  قد  احلديثة  التقنية  أن  حيث 

واسع)114(. كما ميكن أن تشير أيضاً إلى أن أسواق املعلومات لن تضاهي أسواق الكتب 

الدراسية التنافسية حيث يقدم العديد من املوردين منتجات متشابهة ولكن ينقصها 

القدرة على التأثير على األسعار.

وفي وصف لإلنتقال من األسواق التقليدية إلى أسواق املعلومات - إستخدم وصف 

للبائع  بديالً  مجازي  كتعبير  املعلومات  يتبادلون  الذين  واملستخدمني  التلقائيني  املوردين 

واملشتري الذين يتبادلون البضائع واخلدمات. كما أنه مع إنتقال التصنيع من مرحلة اإلنتاج 

العام إلى توليف املنتج وفق حاجة الزبون، فالواجب على القائمني على التسويق اإلنتقال 

إلى مرحلة الشخصنة)115(. وباملثل فإنه بزيادة القدرة على تفصيل املنتجات وفق رغبات 

املستهلك، فإن املعلومات عن املنتجات واخلدمات ستصبح مصدراً متزايد األهمية.
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وبالنسبة إلى العالقات مع الزبائن؛ فرغم أن جهات األعمال تفترض أن املعلومات عن 

الزبائن متوفرة ومتاحة ملن يريدها إال أن زيادة حتكم الزبائن في تلك املعلومات ستجعل 

التوصل إليها أكثر صعوبة)116(. باإلضافة إلى ذلك فإنه بإنتقال ملكية املعلومات إلى 

الزبائن فال بد أن يتواجد مصدر جديد لتوفير املعلومات مما يتيح فرصاً لوسطاء يقومون 

بإضافة قيمة عن طريق ربط املصدر اجلديد مع متطلبات األعمال.

أو عاجالً ستجد سبيالً للتدخل ووضع معايير ولوائح وقوانني  ثم إن احلكومات آجالً 

حلماية امللكية؛ حيث أن كل األنشطة التجارية تعتمد قطعاً على التنظيمات)117(.

أصول املعرفة

منوذج قيا�س اأ�صول املعرفة الوطنية

إن أطر ومناذج وطرق القياس تسهل قياس أصول املعرفة إلى جانب إدارتها. وبالنسبة 

لألداء اإلقتصادي فإن غالبية مقاييسه التي تستخدم في التحليل تعتمد على مجمل 

املعاصر  اإلجتاه  أن  غير  املال.  ورأس  والعمالة  األرض  مثل  اإلنتاج،  وعوامل  احمللي  الناجت 

التعاون  منظمة  وفق  الوطنية  اإلقتصادية  اإلجتماعية  للتنمية  شاملة  نظرة  يتبنى 

اإلقتصادي والتنمية )OECD()118(؛ وباملثل فإن تناول موضوع أصول املعرفة يجب أن 

ينظر إليه من منطلق شمولي يتضمن رأس املال البشري ورأس املال اإلجتماعي وخير 

الدولة؛ وهذا جانب هام سواء للدول النامية أو املتقدمة. وبهذا فإن منوذج قياس أصول 

أطر سابقة  إنطالقا من   - وأصوال معنوية  أن يتضمن أصوال ملموسة  املعرفة يجب 

تسمح  الوطنية  املعرفة  ألصول  عليها  يعتمد  ومقاييس  الفكري)119(،  املال  لرأس 

بإدراك األداء املستقبلي)120(.

ويتضمن منوذج قياس أصول املعرفة أربعة مكونات لرأس املال الفكري هي رأس مال 

السوق )أو رأس مال الزبون أو العميل(؛ ورأس مال التدابير واإلجراءات؛ ورأس املال البشري؛ 

وما  الدولة  تاريخ  يعكس  املادي  املال  رأس  وبينما  والتطوير)121(.  التحديث  مال  ورأس 

حققته في املاضي فإن رأس املال الفكري ميثل إحتمال النمو الوطني في املستقبل.
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ثم إن العالقات بني املكونات اخملتلفة لرأس املال الفكري ميكن أن تتمثل فيما يلي:

قيمة السوق = رأس املال املادي + رأس املال الفكري

حيث:

رأس املال الفكري = رأس املال البشري + رأس املال اإلنشائي

التي  والقدرة  اإلبتكارية  واملقدرة  واملهارة  املعرفة  مجموع  هو  البشري  املال  ورأس 

لدى األفراد في دولة على القيام باملهام التي يقومون بها مبا في ذلك القيم والثقافة 

على  األفراد  لدى  والقدرة  واإلدراك  واخلبرة  واحلكمة  املعرفة  يتضمن  وهذا  والفلسفة. 

القيام مبهام خلق قيم وغايات. ويعتبر رأس املال البشري ملكية خاصة باألفراد. ووفقاً 

متعددة  جوانب  لها  الثروة  تلك  فإن  )OECD(؛  والتنمية  اإلقتصادي  التعاون  ملنظمة 

وتتضمن املعرفة باحلقائق والقوانني واألسس باإلضافة إلى جوانب أقل وضوحاً كمعرفة 

مهارات التخصص والعمل اجلماعي واإلتصاالت. كما أنه من الضروري اجلمع بني الكم 

لدى  اجلماعية  املعرفة  مخزون  جانب  إلى  الفرد  يختزنها  التي  للمعلومات  والكيف 

اجلماعات واجملتمع بأسره.

أما رأس املال اإلنشائي فيمثل أصول املعرفة التي تتبقي دون أخذ رأس املال البشري 

في اإلعتبار؛ ويتضمن رأس املال التنظيمي ورأس مال الزبون )أو السوق(. وعلى نقيض 

رأس املال البشري، ميكن للدولة ملكية رأس املال اإلنشائي والتجارة فيه. وهو كما يلي:

رأس املال اإلنشائي = رأس املال التنظيمي + رأس مال السوق.

رأس مال السوق ميثل عالقة السوق والتبادل التجاري التي متتلكها الدولة مع السوق 

العاملي. حيث أن العالقات بني الدول وفي داخلها هو ما ينمي القدرة على خلق املعرفة 

وإستخدامها وجعل قيمة للمعرفة.

ورأس املال التنظيمي يشير إلى القدرات مثل الهيكل التنظيمي واملعدات وبرامج 
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احلاسوب وقواعد البيانات واإلختراعات والعالمات التجارية وكل شيء آخر يدعم اإلبتكار 

واإلنتاج من خالل الشراكة في املعرفة ونقلها. ورأس املال التنظيمي يتضمن شطرين: 

رأس مال التدابير واإلجراءات ورأس مال التحديث والتطوير؛ أي:

رأس املال التنظيمي = رأس مال التدابير واإلجراءات + رأس مال التحديث والتطوير

أما رأس مال التدابير واإلجراءات فيتضمن العمليات واألنشطة وما يتعلق بها من بنية 

حتتية إليجاد املعرفة والشراكة فيها ونقلها لإلسهام في إنتاج األفراد العاملني في املعرفة. 

ورأس مال التدابير واإلجراءات يعرف بداللة اخلزائن غير البشرية ألصول معلومات الدولة التي 

تتضمنها نظم التقنية واملعلومات واإلتصاالت؛ ممثلة في املعدات وبرامج احلاسوب وقواعد 

البيانات واملعامل والهياكل التنظيمية التي تدعم وحتتوي إنتاج رأس املال البشري)122(.

النمو  في  الواقعية  واإلستثمارات  القدرات  يعكس  والتطوير  التحديث  مال  ورأس 

املستقبلي مثل البحث والتطوير واإلختراعات والعالمات التجارية والشركات املبتدئة 

التي قد تعتبر دليالً على القدرة احلقيقية في املستقبل. وبينما رأس املال املادي يعكس 

التاريخ واإلجنازات في املاضي؛ فإن رأس مال التدابير واإلجراءات ورأس مال السوق يشكالن 

املكونات التي تقوم على أساسها العمليات احلاضرة، بينما رأس مال التحديث والتطوير 

يحدد كيف تعد الدولة للمستقبل. أما رأس املال البشري فهو عماد رأس املال الفكري، 

النابع عن قدرات وخبرات وحكمة الناس والذي يساعد على إيجاد قيمة من كل املكونات 

األخرى. وبهذا فإن إطار قياس أصول املعرفة الوطنية ممثل في شكل )12(.

شكل )7( مكونات أصول املعرفة الوطنية
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واملؤسسات  لألشخاص  املعرفة  أصول  يتضمن  الوطني  الفكري  املال  رأس  إن 

والشركات واجملتمعات واحلكومة التي متثل املوارد احلاضرة واحملتملة إليجاد الثروة وحتسني 

جودة احلياة؛ وشكل )13( ميثل رأس املال الفكري الوطني، وفق تعديل أدخل على متثيل 

)Bontis( بونتس  قام  وقد   .)Edvinsson and Malone( ومالون  إلدفينسون  بياني 

)123- 124( بتبني منوذج مالهورتا )Malhotra( في قياس أصول املعرفة في املنطقة 

مال  رأس  البشري،  املال  رأس  هي  معايير  أربعة  املعرفة  أصول  تتضمن  حيث  العربية؛ 

التدابير واإلجراءات، ورأس مال السوق، ورأس مال التحديث والتطوير.

شكل )8( رأس املال الفكري للدول

وإقترحت تعديالت على املؤشرات األصلية ملكونات أصول املعرفة، كما يلي:

Ó .املؤشرات األصلية لرأس املال البشري تتضمن معدل األمية

Ó .عدد مدارس مرحلة التعليم العالي لكل فرد

Ó .نسبة املدرسني األساسيني املؤهلني وفق املتطلبات التعليمية

Ó .عدد طالب مرحلة التعليم العالي للفرد
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Ó .العدد التراكمي خلريجي مرحلة التعليم العالي للفرد

Ó .نسبة الذكور في املرحلة األولي للمجموع الكلي

Ó  .نسبة اإلناث في املرحلة األولي للمجموع الكلي

أما املؤشرات املقترحة لرأس املال البشري:

Ó .منظمات التدريب والتطوير لكل فرد

Ó .معدالت املشاركة في التدريب والتطوير

Ó .نسبة إجمالي الناجت احمللي املنفق على التعليم

Ó .تعداد السكان في مختلف األعمار

Ó .جودة التعليم ونتائج اإلختبارات املعيارية

Ó .مدة التدريس وطول العام الدراسي

Ó  .جودة املشاركة في التعليم والنتائج

Ó  والقراءة والرياضيات،  التعليم،  مراحل  من  كل  ختام  في  الطلبة  تعداد  نسبة 

والعلوم األساسية. والكتابة  

وبالنسبة لرأس مال السوق فاملؤشرات األصلية تتضمن:

Ó .نسبة صادرات التقنية العالية إلى مجمل الناجت احمللي

Ó .عدد اإلختراعات املسجلة في مكتب اإلختراعات األمريكي للفرد

Ó  .عدد اإلجتماعات املستضافة للفرد
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أما املؤشرات املقترحة فهي:

Ó .اإلنفتاح على الثقافات اخملتلفة

Ó .عدد اللغات األجنبية املستخدمة في الكالم

Ó .حجم وفود السياح

Ó .املقاييس املوضوعية للثقة واملصداقية في معامالت األعمال

Ó .سهولة بدء مؤسسة جتارية جديدة

Ó .اجلوائز والتقديرات العاملية

Ó .دخول وخروج املهاجرين

Ó .صادرات اجملالت والكتب والدوريات

Ó .إستضافة املؤمترات واملعارض الدولية

Ó .املشاركة في األلعاب األوملبية احلرفية

Ó .الطالب واملنح في املدارس األجنبية

وبالنسبة لرأس مال التدابير واإلجراءات فاملؤشرات األصلية تتضمن:

Ó .عدد خطوط الهاتف

Ó .عدد أجهزة احلاسوب الشخصية للفرد

Ó .عدد مستضيفي اإلنترنت للفرد

Ó .عدد الهواتف احملمولة للفرد

ها
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Ó .عدد أجهزة املذياع للفرد

Ó .عدد أجهزة التلفاز للفرد

Ó  .توزيع اجلرائد اليومية للفرد

أما املؤشرات املقترحة فهي:

Ó .معدل الدراية باحلاسوب

Ó .قدر التخزين على احلاسوب للفرد

Ó .عدد مجلدات الكتب في املكتبات للفرد

Ó .إحصائيات املواصالت مثل عدد الطرق املرصوفة للفرد

Ó .توفر برامج احلاسوب ومدى إستخدامها للفرد

Ó .اخملاطرات التجارية وعدد مؤسسات األعمال املبتدئة

Ó .توفر رأس املال املغامر

وبالنسبة لرأس مال التحديث والتطوير فاملؤشرات األصلية تتضمن:

Ó .إستيراد الكتب والدوريات

Ó .مجمل اإلنفاق على البحوث والتطوير

Ó .عدد موظفي الوزارة العاملني في البحوث والتطوير للفرد

Ó .عدد موظفي اجلامعة العاملني في البحوث والتطوير للفرد

Ó  .اإلنفاق على التعليم العالي بالنسبة لإلنفاق على التعليم عموما
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أما املؤشرات املقترحة فهي: 

Ó .عدد طالب الدراسات العليا العائدين بعد الدراسة في اخلارج

Ó  .نسبة طلبات إجازة اإلختراع إلى نسبة اإلختراعات اجملازة

Ó .نسبة طلبات إجازة العالمة التجارية إلى نسبة العالمات التجارية اجملازة

Ó .اجلدارة الفكرية للشباب

Ó  البشري املال  رأس  أهمية   )Bontis( بونتس  أوضح  البيانات  حتليل  على  وبناء 

كمتطلب هام للثروة الفكرية للدول العربية.

منوذج بطاقة ت�صجيل النتائج املتوازنة

 Balanced Score( املتوازنة  النتائج  تسجيل  بطاقة  منوذج   )14( شكل  يوضح 

الوطنية ثم تقوم  بالرؤية  الوطنية؛ حيث تبدأ الطريقة  Card( لقياس أصول املعرفة 

املالئمة  واملؤشرات  النجاح  القدرات مع عوامل  بتحديد  للبطاقة  األربعة  األركان  على 

للموارد والعمليات والنتائج وما يترتب عليها.
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مخطط تنفيذي لبورصة املعرفة

�صور الأ�صواق املعرفة

البورصة املالية اخلاصة باملعرفة

في  التعامل  لوائح  كل  عليها  تسري  فقط؛  باملعرفة  اخلاصة  املالية  البورصة 

البورصة املالية غير أنها تضم الشركات واملؤسسات املتخصصة في املعرفة تطرح 

الشركات  وتتضمن  باملعرفة،  اخلاصة  املالية  السوق  في  املعرفة  شركات  أسهم 

املسجلة في هذه البورصة اخلاصة الشركات واملؤسسات التالية: شركات الطباعة 

واملسرحية  )املوسيقية  األداء  فنون  وشركات  اإلعالم،  وشركات  والتوزيع،  والنشر 

والغنائية والسينمائية وفنون الرسم والنحت والشعر(، ومؤسسات الوثائق األثرية 

والتراثية، وشركات امللكية الفكرية من اإلختراعات في مجاالت تخصص محددة 

)مثل شركة امللكية الفكرية في مجال العقاقير أو األجهزة الطبية، .. إلخ(، وشركات 

امللكية الفكرية اخلاصة بحقوق الطبع )مثل برامج احلاسوب التطبيقية وقواعد 

البيانات(، واملتاحف، واجلامعات واملعاهد التعليمية الربحية، وشركات اإلستشارات 

والتخطيط.

ومع إعتبار خدمات التعليم والتدريب جزءا من التجارة العاملية وفق إتفاقية التعريفة 

 ،))General Agreement on Tariffs and Trade )GATT( جات  العامة  والتجارة 

التابعة ملنظمة التجارة الدولية، حيث من املتوقع لكل مؤسسات التعليم العالي أن 

تصبح مؤسسات جتارية ربحية؛ فإن مبقدور تلك املؤسسات أن تدخل ضمن املؤسسة. 

ويدخل في إطار اإلتفاقية أيضاً خدمات مراكز التفكير واملنتديات الثقافية وغيرها مما 

يخضع إلتفاقية اجلات.

وتكوين البورصة اخلاصة يساعد في إنشاء مراكز ربحية لتبادل املعرفة مبا في ذلك 

التبادل الثقافي والتراثي.
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اجملموعة املالية اخلاصة باملعرفة

ملا كان الكثير من شركات املعرفة تطرح أسهمها اآلن في األسواق املالية العاملية، 

 ،)Dow Jones( جونز  داو  متاثل  باملعرفة،  خاصة  مجموعة  إلى  حتويلها  السهل  فمن 

أسواق  من  وغيرها   )Standard & Poor( بوور  آند  وستاندرد   ،)Nasdaq( وناسداك 

املعرفة  ومؤسسات  لشركات  يسمح  كما   .)Wall Street( ستريت  وول  في  األسهم 

القيام بتقدمي أسهم مبدئية )Initial Public Offering( )IPO( بصورة غير تابعة ألي 

من األسواق الكبرى، أي التبادل فيها على املنصة )Over-the-counter( )OTC(، حتى 

تصبح ضمن الشركات الكبرى.

لها  تكون  أن  املمكن  من  يجعل  خاصة  مجموعة  في  املعرفة  مجموعة  وفصل 

املعرفة.  اليومي واملوسمي في أسهم  التأرجح  مؤشرات تعطي املساهمني فكرة عن 

والفكرية  واألكادميية  الثقافية  باألنشطة  واملهتمني  املسؤولني واخملططني  يفيد  وهذا 

في احلكومات واملؤسسات العامة واخلاصة.

سوق السلع املعرفية

الفارق بني سوق السلع وسوق تبادل األسهم هو أن من املمكن املضاربة على أطوار 

بحيث ميكن طرحها  منها،  مرحلة محددة  تكتمل  عندما  بالتنبؤ عن سعرها  املعرفة 

الغذائية من حلوم وفواكه  بالسلع  املعرفة شبيهة  أن سلعة  الواقع  في السوق. وفي 

في  طرحها  يتم  حتى  السلع  تلك  بسعر  التنبؤ  الصعب  من  أن  حيث  وغيرها،  وغالل 

درجة  من  املناخ  في  تقلبات  من  والطلب  العرض  غير  لعوامل  تتعرض  أنها  إذ  السوق 

التي تستخدم  والعلف واملعدات  وأمراض وتقلبات في أسعار األسمدة  حرارة وأمطار، 

في زراعتها وحصادها، وكذلك الطاقة املستخدمة في تلك املعدات وفي نقل احملاصيل 

املعرفة ومدى  التنبؤ مبحاصيل  إلخ. كذلك يصعب   .. العاملة،  األيدي  واألغنام، وسعر 

العائد املمكن من حتويلها إلى منتج.

كما أن املعرفة شبيهة بالذهب الذي يجري املضاربة عليه في سوق السلع رغم أنه 

يعتبر معياراً للتداول.
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دراسة جدوى بورصة املعرفة 

في  إستخدامها  ميكن  التي  املعرفة  بورصة  جدوى  معايير  بعض   )2( جدول  يرصد 

دراسة اجلدوى الفنية والتجارية لفكرة بورصة املعرفة.

جدول)2( معايير جدوى بورصة املعرفة.

حد أعلىحد أدنىالوحدةاملعيار

مدى التقلب اللحظي في قيمة أسهم 
880العدد اليوميالبورصة 

مائة ألفألفعدد املساهمنيإقبال املساهمني على شركات البورصة

إقبال مجموعات اإلستثمار على 
10200عدد اجملموعاتالبورصة

%0100نسبةربحية املؤسسات املشاركة في البورصة

إحتمال إفالس املؤسسات املشاركة في 
10إحتمالالبورصة

1100دوالرسعر السهم العيني

%0200إقتصادي: نسبةمقياس إرتفاع السهم

هيكل بورصة املعرفة

ميكن حصر املعرفة في ثالثة أصناف:

املعرفة املنتجة: هي املعرفة التي تؤدي إلى تقنية أو إنتاج عيني ملموس؛ مثل . 1

إنتاج السلع أو املعدات أو املاكينات التي تسد حاجة قائمة في السوق؛ ويدرج 

حتت هذا الصنف من املعرفة امللكية الفكرية، خاصة اإلختراعات واإلبتكارات؛ 

والتصميمات والتركيبات والتوليفات، .. إلخ.
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املعرفة املساعدة: هي املعرفة القائمة على اخلبرة العملية، والتي تؤدي إلى رفع . 2

كفاءة اإلنتاج أو حتسني عمليات التصنيع أو خفض سعر اإلنتاج أو زيادة مستوى 

والهندسة  التصميم  املعرفة،  من  الصنف  هذا  ضمن  ويدخل  إلخ.   .. اجلودة، 

بأنواعها، وإدارة األعمال. وميلك املعرفة املساعدة الشركات اإلستشارية، وبيوت 

اخلبرة املتخصصة في التقنية، ومراكز البحوث التطبيقية والتطوير، .. إلخ.

املعرفة غير العينية: هي املعرفة اجلمالية التي تتعلق بالثقافة واألدب والتراث . 3

والفنون التشكيلية واملوسيقية واملسرحية والسينمائية. وتتضمن هذه املعرفة 

امللكية الفكرية مثل حقوق النشر. وأصحاب املعرفة غير العينية هم العلماء 

والفنانون ودور النشر، ومراكز البحوث األساسية، .. إلخ.

ومن املمكن دمج املعرفة املنتجة واملعرفة املساعدة فيما يسمى باملعرفة العينية؛ 

تداول  يجري  ربحية  شركات  تكوين  املعرفة  من  اجملال  هذا  في  للعاملني  ميكن  حيث 

املنتجة في  املعرفة  تطبيق  إحتماالت جناح  على  يتوقف  وهذا  البورصة؛  في  أسهمها 

عمليات إنتاجية أو حتويل امللكية الفكرية إلى منتج، وعلى مدى احلاجة في السوق إلى 

املعرفة املساعدة.

ووجود مخاطرة في حتويل املعرفة املنتجة إلى منتج خاصة في مجال الطب احليوي ال 

مينع الشركة من طرح أسهمها في السوق، طاملا ذكرت الشركة مدى اخملاطرة وكيفية 

تالفيها.

أما املعرفة غير العينية فهناك شركات كثيرة للنشر واإلعالم وكذلك شركات إنتاج 

أفالم وموسيقي ومعارض الفنون تطرح أسهمها في السوق، ملا جتنيه من أرباح، سواء 

من البيع املباشر أو اإلعالنات.

التقليدية،  البورصة  دخول  يستطيعون  ال  والفنانني  واملفكرين  العلماء  أن  غير 

مستغلني ثروتهم الفكرية. كذلك يصعب على مراكز البحوث والتطوير غير الربحية 

طرح أسهمها في البورصة التقليدية حتى لو أدت بحوثها إلى منتج في نهاية األمر.
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تشمل  املعرفة،  أسهم  لتبادل  معرفة  بورصة  إنشاء  هو  اإلستثناء،  ذلك  من  اخملرج 

مراكز البحوث والتطوير كمؤسسات مستقلة إلى جانب األفراد من أهل املعرفة )ممثلني 

أن  املسئولية(؛ على  الشركات محدودة  بوحدات مستقلة غير شخصية، على منوال 

تصدر تلك الوحدات تقريرا عما تتوقعه من دخل من ترخيص امللكيات الفكرية، أو العائد 

لألفراد من نشر أو تداول مساهماتهم في مجال املعرفة. وميكن إنشاء ذلك السوق على 

اإلنترنت، كما ميكن أن يدار كأي نوع من أسواق األسهم.

إن فتح بورصة خاصة للمعرفة؛ بأصنافها اخملتلفة، بعيداً عن البورصة التقليدية قد 

تكون عملية مجدية، حيث ميكن أن جتتذب جماهير املساهمني املغامرين الذين يفضلون 

بينما  هذا  البعيد.  أو  املتوسط  املدى  على  ربح طائل  إلى  تؤدي  قد  في حاالت  اخملاطرة 

البورصة التقليدية جتتذب في العادة املستثمر احملافظ الذي يقتصر في إستثماره على 

األسهم التي حتقق ربحاً على املدى القصير.

وفي الواقع أن العديد من شركات املعرفة التي تطرح أسهمها في السوق، تفعل 

ذلك بغية متويل مشاريعها التي تتنبأ بقدرتها على الربح؛ وعادة ما يتقرر سعر السهم 

وفق مدى اخملاطرة التي متثلها خطة الشركة في التحول إلى مركز ربحي. هذا التمويل 

هو املسؤول عن منو الكثير من الشركات التي تسعى لتنفيذ مخترع وحتقيقه في منتج 

أو صعوبات  نكسات  تواجهه من  قد  ما  أن  متيقنة  املتقدمة،  والتقنيات  األدوية  مثل 

سيذلل.



قائمة
المصادر والمراجع
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