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  تكنولوجيا املعلومات
  االقائم على التجارة الكرتونيعرفة واقتصاد امل

  اداة للمنافسة الصناعية
  

  ثائر محمود العاني. د. م. أ
   كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغداد

  قسم االقتصاد

  املقدمة 
ـ            ال  التغييـر   ا طبيعـة هـذ    نريب في ان االقتصاد العالمي قد تغير كثيرا منذ التسعينيات ولك

 للتغيـر    الحثيثـة  والخطـى .  للمناقـشة  مطروحـة وتوجهاته وسرعته وظروفه ونتائجه مسائل      
 قد تسارعت حاليا إلى حد ابعد وتزايدت قيمة وأهمية البحث والتطـوير والـصناعات               يالتكنولوج

  .الذكيةالقائمة على المعرفة من اجل التنافس في األسواق العالمية
ت على تغيير طبيعة النـشاط االقتـصادي وخطواتـه           المعلومات واالتصاال  اوتعمل تكنولوجي 

وهذه التكنولوجيا يمكن الوصول أليهـا       ،أسواق ومؤسسات وقيم جديدة    و وموقعه وتنشئ منتجات  
كما حلت البـرامج الجـاهزة محـل        . على نطاق واسع بأسعار رخيصة نسبيا رغم تغيرها السريع        

يزة التنافسية والمواد المتقدمـة صـناعيا       المعدات بوصفها المكون الرئيسي للكفاءة المحسنة والم      
 استخدام المـوارد    صعن تقلي  مما أسفر  ،محل الموارد الطبيعية في معظم مراحل وعمليات اإلنتاج       

  . ملحوظ لالطبيعية في المنتجات الصناعية بشك
 المعلومات محل راس المال المـادي، كعامـل         اومع االمتزاج بالذكاء البشري حلت تكنولوجي     

اصبح التمييـز بـين      وفي عصر الصناعات القائمة على القدرة العقلية      . عوامل اإلنتاج رئيسي من   
يمكن إيجادهما بـنفس  ) راس المال البشري(فالمعرفة والمهارات . العمل وراس المال غير واضح  

زال العمل األولي قائما لكنه اقل أهميـة بكثيـر           وال. أموال االستثمار التي تنشأ راس المال المادي      
وتعد المعرفة اليـوم    . كن الحصول عليه بأسعار رخيصة من تجمعات العمال العاطلين في العالم          ويم

ـ             .المصدر الرئيسي للميزة التنافسية     قواصبح النجاح والفشل  يتوقف على ما إذا كان بلد مـا يحق
د انتقاال ناجحا أم ال إلى صناعات المستقبل ذلك ان المعادلة التنافسية للمصنوعات اصـبحت تتحـد               

  ) .راس المال البشري والتكنولوجيا( بمدى امتالك الدولة او الشركة

  اهمية الدراسة 
إن البيئة االقتصادية الدولية التى تواجهها البلدان العربية في األلفية الجديدة ستكون مختلفـة             
تماما عن عالم التسعينات، فالمنافسة الدولية آخذة بالتصاعد والمكان والزمـان جـار ضـغطهما               

  إعـادة  ةوتعزز اإلنجازات التكنولوجي، ورة متزايدة، وقواعد النجاح االقتصادي آخذة في التغير  بص
في حين الزال االقتصاد العربي متورطا في أنشطة قائمـة علـى            . الهيكلة السياسية واالقتصادية    

راتيجية الموارد الطبيعية ولم يحقق بعد أي خطوات للدخول في االقتصاد الجديد مما يلزم وجود است              
انتقالية ويتعين التنقيب عن األسس األولية في تجارب اآلخرين والدروس المستفادة وماذا تستطيع             

 ابعاد ثورة المعلوماتية ومـا   في اطارةالدول العربية  أن تفعله كي تصبح اكثر تنافسا واكثر إنتاجي       
التجـارة   ذلـك ليـشمل    التقانة امتد     المعرفة    من تطورات حيث اقامة اقتصاد مرتكز على       أحدثته

  . العالمية األسواق في  الصناعية كأداة للمنافسةاإللكترونية
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  هدف الدراسة 
واصالح مؤسـسي واداري    ،  توفير بيئة صحيحة مواتية واختيارسليم ومالئم للسياسات       اهمية

وهذه الشروط تستطيع ان تعكس على نحـو افـضل وتـستوعب            .وارادة سياسية من اجل التغيير    
 انتقال االقتصاد والمجتمع وبخاصة العربي الى تكنولوجيا المعلومـات واالتـصاالت            بدرجة اسرع 

وتتحد التكنولوجيا وااليديولوجيا والجغرافية والتغييرالمؤسسي لكـي       .والهياكل القائمةعلى المعرفة  
وااليـديولوجيا تحتـضن التغييـر      ، فالتكنولوجيا تقـود التغييـر المؤسـسي      . بعضها االخر  يعزز

واالستيعاب االساسي شرط ضروري للتغير التكنولوجي والتـستطيع الحواسـيب ان           . يالتكنولوج
تربط اسواق السلع والخدمات وراس المال في مختلف البلدان معا اذا لم تسمح القواعد التنظيميـة                

   ..بذلك 

  هيكلية الدراسة 
  : انسجاما مع اهمية وهدف الدراسة سيتم التطرق الى المحاور التالية

  :الصناعات الذكية والمزايا التنافسية الجديدة  - :اوال
   . الجديد المعلومات واقتصاد المعرفةاتكنولوجي -:ثانيا 
  . المعلومات االكترونيا والتبعات التجارية لتكنولوجي التجارة -:ثالثا
  . للشركات التجارية في المصنوعات القدرة التنافسية- :رابعا
  . والمشاركة في االقتصاد العالمي عربيةدول ال والاإللكترونية التجارة - :خامسا
  .لعربية المعلومات وتحديات الدول ااتكنولوجي - :سادسا

  .وصوال الى استنتاجات وتوصيات محددة تنسجم مع هدف البحث 
  

  الصناعات الذكية والمزايا التنافسية الجديدة :اوال
حيـث  . سـعة النطـاق   يشهد اإلنتاج الصناعي فـي الـدول المتقدمـة تغيـرات هيكليـة وا             

تطـوير الـصناعات القائمـة وتحـديث الفـن اإلنتـاجي             و إدخال أساليب جديدة في إدارة اإلنتاج     
فاصـبح اإلنتـاج الـصناعي فـي تلـك الـدول        .إلى ظهور الصناعات الذكيـة    وصوالالمستخدم  

 فـصناعة  Knowledge Intensiveيعتمد اكثر من أي وقـت مـضى علـى كثافـة المعرفـة      
ــات  ــناعة  اإللكتروني ــائن وص ــات وأدوات المك ــصال والمعلوم ــة واالت ــا الحياتي والتكنولوجي

األدوية والبتروكيماويات ما هي إال أمثلة مـن تلـك الـصناعات التـي اصـبح كثافـة المعرفـة                    
أهم عوامل إنتاجها، وبشكل يسبق بكثيـر أهميـة الـصناعات التقليديـة المعتمـدة علـى اليـد                   

فالـصناعات الجديـدة تعتمـد علـى القـوة العقليـة             . المعروفة العاملة التقليدية أو المواد الخام    
وتعتمـد مواقـع أقامتهـا علـى مـن           ،لإلنسان ويمكن أقامتها في أي مكان على وجـه األرض         

ذلـك إن راس المـال البـشري والتكنولوجيـا أضـحت            . )1(ينظم القوة العقلية للحصول عليهـا     
  .أهم العناصر األساسية لدالة اإلنتاج الصناعي

 إلـى قيمـة البحـث       تعـود  نفقة إنتاج الحاسب اآللـي       من%) 70(  أن نشير إلى إن    ويكفي
. فقـط مـن تكلفـة المنـتج النهـائي     %) 12(في حين إن اليد العاملة ال تمثل سـوى           ،والتطوير

مـن   %) 20( ال تمثـل اكثـر مـن          منهـا   اليـد العاملـة     كلفـة  وفي صناعة السيارات أصبحت   
انات العلمية والمقدرة علـى التطـوير مـن أهـم عوامـل             وبذلك صارت اإلمك   .إجمالي التكاليف 

التفوق بالنسبة للصناعة ذات األهمية النـسبية الكبيـرة فـي التبـادل التجـاري الـدولي وفـي                   
  .امتالك القدرة على المنافسة في األسواق الدولية
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وقد صاحب مثل هذه التطورات تغيرات جذرية في مرونـة الطلـب العـالمي علـى العديـد                  
إذ ساهمت الثورة الصناعية الثالثـة فـي خفـض األهميـة النـسبية للمـواد                ، اد الخام من المو 

فمـثال أدى التوسـع فـي اسـتخدام لـدائن البالسـتك              .الخام في العديد من الصناعات الرئيسة     
فـي الوقـت الـذي       %)30(إلى خفض نسبة الصلب المستخدم في صـناعة الـسيارات بنـسبة             

لمصنوعة من األليـاف الزجاجيـة يقـوم بـنفس الوظيفـة            رطل من األسالك ا    )100(اصبح فيه   
مـن األسـالك النحاسـية، وقـد انعكـس ذلـك بـدوره علـى                ) طن(التي كانت تتطلب اكثر من      

رطـل مـن هـذه األسـالك إلـى          ) 100(استهالك الطاقة في الدول المتقدمة وان يحتاج إنتـاج          
ن األســالك فقــط مــن الطاقــة الواجــب اســتخدامها ألنتــاج طــن واحــد مــ%) 5(حــوالي 
  . )2(النحاسية

اما التغير في اسـتخدام المـدخالت فقـد أدت زيـادة الـتحكم فـي مراحـل اإلنتـاج فـي                      
إلـى جعـل اسـتخدام الطاقـة اكثـر كفـاءة            ) الصلب واألسمنت مـثال   ( الصناعات كثيفة الطاقة  

 كما حلت المواد التخليقية الصناعية والمركبات الجديـدة محـل العديـد مـن المـواد التقليديـة                 
الطبيعية مثل المطاط والجوت والحديد والنحاس وغيرهـا مـن المـواد التـي تمثـل صـادرات                  
هامة للعديد من الدول النامية ومن ثم فقـدان مزاياهـا النـسبية وانخفـاض الطلـب العـالمي                   

  . بصورة ملحوظة عليها
كما شهد هيكل العمل الصناعي في البلـدان المتقدمـة تغييـرات مهمـة، إذ ازدادت نـسبة                  

لخبراء الذين يعملون في البحـث والتطـوير بـشكل كبيـر مقارنـة بعـدد العمـال التقليـديين                    ا
والدور الذي يقومون بـه فـي عمليـة اإلنتـاج سـواء فـي مجـال تطـوير الفـن اإلنتـاجي                       
المستخدم أو تحديث المنتج وخفض نفقة اإلنتـاج أو ابتكـار منتجـات جديـدة واصـبح لبيـوت                   

فدراسـة األسـواق    .  يقل أهمية عن أهميـة البحـوث العلميـة         الخبرة في مجال التسويق دور ال     
وكيفية طرح المنتجات وشكل المنـتج وأسـلوب عرضـه مـن العوامـل الرئيـسة فـي نجـاح                    

ذلك إن التحول في اتجاهات التـصنيع نحـو الـصناعات ذات كثافـة المعرفـة                ،األداء التصديري 
ي العـالمي وتقـسيم العمـل       أضحى أهم المحددات التي تـؤثر فـي اتجاهـات التبـادل التجـار             

الدولي خاصة بالنسبة للبلدان النامية حيـث التخـصص فـي اإلنتـاج علـى أسـاس انخفـاض                   
تكلفة اليد العاملة رغم ما تمثله من ميـزة نـسبية إال إنهـا قـد ال تـستمر فـي تحديـد قيمـة                         

  .المنتج النهائي مستقبال وبالتالي قدرتها على المنافسة
عيـة المتاحـة مـن المعادلـة التنافـسية فالمنتجـات الحديثـة              كما استبعدت الموارد الطبي   

ـ         فـي صـناعة الجـسور     أطنـان اقـل مـن الفـوالذ         ستخدمتستخدم مـوارد طبيعيـة اقـل وت
ت تكاليف النقل الحـديث عالمـا يمكـن فيـه نقـل المـوارد إلـى أي مكـان                    أوانشوالسيارات  

ـ          .يحتاج أليها بشكل ارخص    ك صـناعة فـوالذ مهيمنـة       وتعد اليابان مثال جيدا فـي ذلـك إذ تمتل
وبعـد تـصحيح آثـار التـضخم العـام      . في العالم علما إنها ال تمتلك فحمـا وال خامـات حديـد         

تقريبـا مـن منتـصف الـسبعينات إلـى          %) 60(انخفضت أسعار المـوارد الطبيعيـة بنـسبة         
 الطبيعـة التـصميمية للمـواد التـي تـصنع حـسب الطلـب               تحيث تغيـر  . منتصف التسعينات 

Made – to- order          وسـتعجل التكنولوجيـا الحياتيـة بـالثورة الخـضراء فـي الزراعـة .
 سيصبح قلة من أولئك الـذين يعتمـدون علـى مجـرد امـتالكهم               القرن الحادي والعشرين  وفي  

للمادة األولية بإمكـانهم بنـاء صـناعات تحويليـة شـرط تـوافر التكنولوجيـا وراس المـال                   
  .البشري
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 المال مـن المعادلـة التنافـسية فمـع تطـور سـوق              لقد استبعد كذلك توافر عنصر راس     
راس المال العالمي اصبح بوسع الجميـع وخاصـة مـن أسـواق نيويـورك ولنـدن وطوكيـو                   

اليـوم بنـاء مـصنع      " بـانكوك "وبإمكان صاحب مـشروع فـي       .تمويل بناء المشاريع الصناعية   
ليابـان علـى    بنفس كثافة راس مال المصانع الموجـودة فـي الواليـات المتحـدة وألمانيـا وا               

الرغم من أقامته في بلد يبلغ متوسط دخل الفرد اقل من عـشر مـا موجـود فـي تلـك الـدول                       
ومن الناحية الفعليـة لـم تعـد وفـرة أو شـحه راس المـال هـي المحـدد الـرئيس                      . الثالث

كمـا  ، فالمنتجات كثيفة راس المـال ال تـصنع تلقائيـا فـي بلـدان غنيـة         .لالستثمار في بلد ما   
ي البلدان الغنية لن يعملوا تلقائيا بـراس مـال كثيـر محققـين مـستويات أعلـى                  وان العمال ف  

  . )3(من اإلنتاجية أو يتمتعون بأجور أعلى
كما ان العمالة غيـر المـاهرة أصـبحت اقـل أهميـة فـي العمليـة اإلنتاجيـة  مقارنـة                      
بالمحتوى المعرفي للسلعة ومن الممكـن اسـتخدامها بـأجور منخفـضة فـي ظـل عـالم مـن           

كمـا  . مال الفقراء والعاطلين وبخاصه من بلدان أوربا الـشرقية ودول جنـوب شـرق آسـيا               الع
التـي  و لـدورة انتـاج الـسلع   الموجة منتجـات جديـدة أمـرا مهمـا     واالبتكار  اصبح االختراع   

 الـدول الناميـة   عنـد انتقـال اإلنتـاج إلـى          ذات المحتـوى المعـرض    تتسم باألجور المرتفعة    
فـاختراع منتـوج    .  وذات تكنولوجيـا نمطيـة     العمل واطئـة األجـر     عندئذ كثيفة    عةالسلصبح  ت

ذلـك انخفـاض فـي التكـاليف مقارنـة بـدول            صاحب  يإذا لم   تنافسية  زة  يجديد ال يعطي البلد م    
مزايـا سـعريه   إيجـاد  وبما يستطيع من خلق قدرات لتحـسين جـودة اإلنتـاج و     المنافسة العالم

دة فـي العمليـات التكنولوجيـة ونجـاح المنتـوج           فالريـا  . وال سعريه تنافسية للسلعة  الجديدة     
ولكـي  . الجديد يعود أساسا إلى امتالك المهـارات ومعرفـة الكيفيـة ألدارة العمليـة اإلنتاجيـة               

يجب إدارة عمل ناجح كي تكون هنالـك شـبكة ملتحمـة بـين االختـراع                 هدف التسويق    تحققي
  .لمنافسون مضاهاتهاوالتصميم والتصنيع واإلسناد اإلداري والخدمات ال يستطيع ا

لقد أصبحت اليوم ستراتيجية تعزيز القدرة  التكنولوجيـة فـي ميـدان اإلنتـاج الـصناعي                 
مسألة مركزية في اللعبة االقتصادية العالمية  فهي تحـدد أيـن وكيـف ومـع مـن  سـيخوض                     

فالمعرفة والمعلومات أصـبحت أهـم مـصادر القـوة الـسياسية واالقتـصادية              . ذلك البلد اللعبة  
فلم يعد العلم إبـداعا يقـوم بـه فـرد بـل مـشروعا ضـخما ومـن ورائـه                     ، ى العسكرية وحت

  .الحكومة
 نظرنـا إلـى المعـايير التقليديـة لزيـادة العمالـة أو              R.Solowلقد لفت روبرت سـولو      

راس المال وان التقانة هي العامل الغائب الـذي يعيـد التـوازن لهـذه المعادلـة فـضال عـن                     
  :هما/ين لوصول التقانات الجديدة إلى السوقتأكيد االختالفات بين نمط

  . في عمليات اإلبداع نتيجة التقادمات في العمليات التقنيةLadderنمط السلم * 
 Incremental فـي التنميـة التقانيـة بفعـل تحـسينات صـغيرة              Cyclicalالنمط الدوري   * 

  .متراكمة في المنتج وطرق إنتاجه
ــن    ــأتي م ــي ت ــار الت ــات االبتك ــا إن عملي ــصميمات كم ــات والت ــوير المنتج    تط

     Product Process Driven      كثيفة راس المـال  تعتمـد علـى اإلدارة المتزامنـة لعـدة 
  Know Howهذا النوع مـن االبتكـار يعتمـد علـى معرفـة فنيـة       .أجيال من التقانة الحديثة

ـ  .مرتبطة تماما بالمنشأة المنتجة وخبراتها فـي رعايـة هـذا النـوع مـن االبتكـار                 ا نمـط   أم
هـذا الـنمط    ،ابتكار السلم فيسعى للوصول باإلنجازات العلمية الجديـدة إلـى مـستوى التطبيـق             

 ال المنــتج أو طريقــة صــنعه وهــو يعتمــد علــى Technology-drivenتحفــزه التقانــة 
  .)4(المعرفة العلمية
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    تكنولوجيا المعلومات واقتصاد المعرفة الجديد-انيثا
ـ  االقتصاد ا ثمة دالئل تشير إن      شهد تحـوال بفعـل ثـورة تكنولوجيـا المعلومـات           لعالمي ي

إذ تعـرف هـذه التكنولوجيـا بأنهـا          .واالتصاالت بطرق تزيـد اإلنتاجيـة وتخفـض التكـاليف         
القطاع القادر على خلق القوى الذاتية التوليـد والترابطـات القطاعيـة بـأداء أسـرع  وكلفـة                   

حتيـة للعلـم والتقانـة والبنـى الماليـة          اقل من خالل التحاور والتفاعل الخالق بـين البنـى الت          
فما يميـز هـذا القطـاع هـو قـصر           . )5("واالقتصادية واإلنسان ومكونات البنى القومية للمجتمع     

المسافات وتقليص المكان وضغط الوقت والقـدرة علـى اقتـسام المهـام الفكريـة مـع اآللـة                   
 مـن ربـط الـنظم الداخليـة        نتيجة التفاعل بين الباحث والنظام وتزايد النظم الـشبكية والـتمكن          

مع بعضها البعض، ورفع كفاءة التخزين والمعالجـة والنقـل والتوليـد واالسـترجاع والبحـث                
  .)6(وخلق بيئة إلكترونية فكرية متداخلةمع البيئة الميدانية لالقتصاد والمجتمع

ومما ال شك فيـه إن تكنولوجيـا المعلومـات قـد انعكـست إيجابيـا علـى االقتـصادات                    
ذلـك  إن األتمتـة قـد أدت إلـى           ،  وبالذات على الخريطة الصناعية للواليات المتحـدة       المتقدمة

تقليل كلفة اإلنتاج وذلك مـا أدى إلـى إعـادة هـذه الدولـة لـبعض الـصناعات التـي سـبق                       
وقـد  سـاعدت البنيـة التحتيـة         . ونقلتها إلى أقاليم أخرى لالستفادة من قوة العمـل الرخيـصة          

اليات المتحـدة وأوربـا واليابـان علـى ظهـور مـا أطلـق عليـه                 للمعلومات السريعة في الو   
ــشروق  ــصناعات ال ــة Sunrise Industriesب ــا ومــصادر الطاق ــة بالبيوتكنولوجي  المتمثل

البديلة والروبوتيات وسواها إلى جانـب اختفـاء بعـض الـصناعات التـي سـميت بـصناعات                  
ـ     كالـصناعات النـسيجية  Sunset Industriesالغـروب   ن مواقعهـا فـي   التـي تراجعـت ع

  .)7(هونغ كونغ نظرا لتوجه واهتمام هذه الدول بتكنولوجيا الكومبيوتر
 وتعد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى جانـب الجهـود التـي تبـذل لفـتح األسـواق                 

وفـي االقتـصاد الـشبكي الجديـد         .وتسريع التجارة الدولية من الخـصائص المميـزة للعولمـة         
 الصناعية يعزى قـسم كبيـر مـن النـاتج المحلـي اإلجمـالي إلـى                 الذي اكتمل شكله في الدول    

نــاتج وانــشطة تكنولوجيــا المعلومــات والقطــاع المتــصل باالنترنيــت والــى المعــدل غيــر 
باإلضافة إلى إن محتـوى المعرفـة فـي الـسلع والخـدمات اخـذ                .المسبوق للتغير التكنولوجي  

يوسـم هـذا النـشاط بالجديـة ليـصبح          في الزيادة ويكتمل هذا ببروز فئة عمال المعرفـة ممـا            
فهنـاك  .  معرفـة اقتـصاد ال مرتكـزات  االستثمار في راس المـال البـشري واحـدة مـن أهـم            

إذ يالحـظ   .منـذ نهايـة القـرن الماضـي    الـصناعية  تغيرات رئيسة قد طرأت على أداء األعمال     
ام الواسـع   إن تكنولوجيا المعلومات تشكل المحور الرئيس لهذا التغييـر، حيـث يلعـب االسـتخد              

فلقـد غيـر    . لالنترنيت وتأثيرها علـى األعمـال والمجتمـع دورا مركزيـا فـي ذلـك التطـور                
االنترنيت من أساليب عمل الوحـدات الـصناعية فـي مجمـل أنـشطتها الداخليـة وتعامالتهـا                  

كما دعمت وسائل االتصال ونقل المعلومـات مـن خـالل شـبكات معقـدة ومتفرعـة                 . الخارجية
ساليب التعامل هذه سواء مع المـستهلكين أو مـع المنافـسين أو مـع سـائر                 بحدود كبيرة جدا أ   

عناصر البيئة الداخلية والخارجية لعمـل الوحـدات وخاصـة الجانـب التـسويقي منهـا وعلـى                  
وقع ذلك ازدهرت التجارة االلكترونية بخطى متسارعة لـتقلص مـن الـزمن وتـستحدث انمـاط                 

ـ            والمحرك لثور . جديدة من العمل االقتصادي     اة المعلومـات هـذه هـو التقـارب فـي تكنولوجي
االتصاالت والحاسب والنمو السريع في شبكات الحاسـب والهبـوط الحـاد فـي تكلفـة أسـعار                  
معالجة المعلومات ولهذه الثورة اثار مباشرة وهـي تحـول العالقـات االقتـصادية واالجتماعيـة                

القـوى الدافعـة الرئيـسية      القائمة الى تجمع للمعلومات والمعرفة بحيث أصـبحت واحـدة مـن             
والوسائل األساسية للعولمة وترابط االقتصاد حيـث الحـد مـن تكـاليف االتـصاالت وسـرعتها                 

فأصـبحت المعرفـة    . في سوق اإلنتاج واألسواق المالية واعتماد أشكال جديـدة لتنظـيم العمـل              
 .دولي والمعلومات عوامل هامة في اإلنتاج والخدمات والذكاء المنافسة على الصعيد ال
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وفي االقتصاد القائم على المعرفة اخذت تتغير طبيعة العمـل  ونطـاق ألمهـن واشـتراطات                 
المهارة اذ اصبح العمل اكثر مرونة وقدرة على التكيف مع هياكل االنتاج لتصبح ترتيبات العمل اقل                

ب على  وترت. وظهرت في سوق العمل وظائف لم تكن معروفة       ، تقييدآ واكثر توزيعآ جغرافيا وتنوعا    
ذلك ظهور الحاجة الى توسيع قاعدة المعرفة بحيث تمكن الناس من االستدالل على طـريقهم فـي                 

وتشمل هذه المعرفة مهارات التعليم ومهارات التقنية األساسية وسلـسلة مـن            . مجتمع المعلومات 
رجـة  واصبح التعليم والتدريب هما المؤسستان اللتان تقدمان المعرفـة ود          .المهارات االجتماعية 

 المعلومات واالتصاالت وهـي محـددات       االحصول عليها عوامل مهمة في االستفادة من تكنولوجي       
  . أساسية للمنافسة في االقتصاد العالمي

ويقدر إن صناعة تكنولوجيـا المعلومـات فـي الواليـات المتحـدة تـستأثر بثلـث النمـو            
عمـل بمثابـة حـزام نقـل        مليون شـخص وت   ) 7.4( االقتصادي للواليات المتحدة ويعمل بها نحو     

لتوليد المعرفة والبيانـات والمعلومـات وتيـسير الوصـول إليهـا ونـشرها والمحـرك لثـورة                  
المعلومات هذه هو التقارب في تكنولوجيا االتصاالت والنمـو الـسريع فـي شـبكات الحواسـيب                 

  :)8(ولهذه الثورة آثار بينة اهمها.والهبوط الحاد في تكلفة و أسعار معالجة المعلومات
 االنتـاج   تـدويل التحول في العالقات االقتـصادية واالجتماعيـة مـن خـالل تـسهيل               -1

  .االستهالكوأتجاهات انماط تغير واالسواق المالية والتشغيل عن بعد و
اضحت رقمية انتاج السلع والخدمات سـمة رئيـسة لالقتـصاد العـالمي ونحـن ازاء                 -2

  ".االقتصادي الرقمي"صورة جديدة لالقتصاد هو 
  .مكون المعرفة في تجارة السلع والخدمات الدوليةازدياد  -3
احداث تغيرات جوهرية في عملية االنتاج اذ اصبح العمل اكثـر مرونـة وقـدرة علـى                  -4

  .التكيف مع هياكل االنتاج الجديدة
ستفرض هذه الثورة على سوق العمل تحديدات معينة طبقا لنوع الطلب على اصناف من               -5

  . المهارات
  :في القطاع الصناعي بما يلي تأثير ثورة االلكترونيات الدقيقةايجاز وعلى خلفية ذلك يمكن 

 إلغاء وظائف ومهن كانـت      ارعة في هيكل العمالة وفرص العمل حيث      تغيرات واسعة ومتس   .1
فـي الـدول    وخاصـة   منتشرة وبالتالي تأثيرات ملحوظة في سوق العمل ونسب البطالـة           

  .الصناعية
لمقارنة بين مختلف قطاعات اإلنتـاج وخـصوصا فـي          تغيرات كبيرة في األهمية النسبية ا      .2

الصناعة والخدمات مع ما في ذلك من تاثيرات في كل دولة وبالتالي تاثيرات فـي اهميـة                 
حيث تقل أهمية الصناعات التقليدية     . مختلف المناطق وفي التوجهات التنموية واالستثمارية     

ف الصناعات واأليدي العاملـة     لمصلحة الصناعات المستحدثة وفي القدرة التنافسية لمختل      
بشكل خاص، وهو ما يعني فقدان الدول النامية ميزتها في رخص اليـد العاملـة وتـوافر                 

  .)9(المواد الخام لصالح البلدان المتقدمة
انتشار نواتج وسلع صناعية جديدة وإبداع طرائق إنتاج لم تكن معروفة قبـل عقـد مـن                  .3

 الملموسـة مثـل األفكـار والتـصميمات         وظهور مجموعة جديدة من السلع غير     . الزمن
  .ومنتجات الوسائط المتعددة

وفي المجال التجاري للسلع المصنعة، فقد وفرت التجارة اإللكترونيـة إمكانـات تخفـيض               .4
الجغرافية التقليدية إذ أنهـا     الحدود  عقبات  أهمية   من   قللالصفقات عالميا، ومن ثم فأنها ت     

 المشتري والبائع ومن ثم اسـهامها فـي ظهـور           تسمح بقيام عالقات تعاقدية مباشرة بين     
ويمكن لشركات اصغر أن تصبح اآلن منافـسا        . منافسين جدد في عدد متزايد من األسواق      

 .)10(ناجحا في األسواق الدولية
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مـن خـالل التوسـع فـي اسـتعمال          ، تغيير جذري في طبيعة االعمال المكتبية والخدمات       .5
، ى انواعها ومختلف اجهزة تقنيات المعلومـات      الحاسبات وشبكاتها وشبكات االتصاالت عل    

مما اخذ يفرز تغييرآ ملحوظآ في التوزيع الجغرافي لمراكز العمل والـسكن وفـي خـرائط                
  .التجمعات المدنية 

استخدام العقول اإللكترونية في اإلنتاج الصناعي وبالتالي زيادة اإلنتاجية وتحسين نوعيـة             .6
والمعالجة الدقيقـة   . يات تتمثل في تقنيات المعلومات    وابرز مظاهر ثورة اإللكترون    .اإلنتاج

واهم من ذلك كله الحاسبات اإللكترونيـة      ) الروبوت(التي أفرزت اآللة الذكية والعامل اآللي       
 .)11(على اختالف أحجامها وأنواعها

تغيير كبير ومتسارع في اسعار المنتجات الصناعية وجودتها مما ادى الى اشتداد  المنافسة             .7
  .معها صناعات الدول النامية الكثير من مزاياها التنافسية والنسبيةوافقد 

تغيرات جذرية في طرائق التصنيع من خالل التوسع في االتمتة واالعتماد على الحاسـبات               .8
والتداخل المتزايد بين المصممين والمنفذيين في االنتاج الصناعي وتداخل         . والعمال االليين 

مما افرز تغييرآ جـذريآ فـي       . ل حاسبات السيطرة الكبيرة   عملية التصميم باالنتاج من خال    
وبالتـالي فـي نوعيـة المهـن واالختـصاصات          . هيكلية المؤسسات الصناعية واالنتاجية   

وتشابك هذه العمليات عبـر     . المطلوبة في عمليات التصميم واالنتاج االقتصادية والتجارية      
جنسيات الـى جعـل العـالم سـاحة         حيث تتجه الشركات الكبرى متعددة ال     ، الحدود الدولية 

اقتصادية متشابكةلن يستطيع البقاء خارجها اال دول ذات ارادة سياسية وقدرات اقتـصادية             
   .)12(تسمح لها بتحقيق حد اقصى من االكتفاء الذاتي خارج السوق الدولية

   المعلومات  االكترونيا والتبعات التجارية لتكنولوجي التجارة -:ثالثا
تجارة اإللكترونية على مجمل السلع والخدمات التجارية التى تتعامل معها يطلق مصطلح ال

  المعتمدة على معالجة اإللكترونية للبيانات  )المؤسسات والشركات واالفراد(المجموعات 
التبادل اإللكتروني للمعلومات التجارية على  وما يحدثه تأثير). النصوص والصوت والصورة(

ويشمل امورآ اخرى كأدارة المؤسسة .  تحكم الفعاليات التجاريةوالعمليات التي، المؤسسات
 وكذلك التسويات المالية والضرائب،والتفاوض التجاري والعقود واالطار التنظيمي والتشريعي

الى جانب قيامها بوظائف عمليات التبادل التجاري من بين اإلعالن والتسويق ومنح ). 13(
  . البيع والشراءاالمتيازات والتراخيص وإعطاء أوامر

صار لزاما عليها اعتماد ستراتيجية عامة  أجماال نقول، إن العديد من المنشات الصناعية
وتلك ) الكلفة األقل والتمايز(الجودة والسعر للتنافس في ظل تكنولوجيا المعلومات مرتكزة على 

ء المطلوب، والشكل  لتحقيق األداتالسوق المستهدفة إنتاج ثالثة إستراتيجيا الميزتان تنظمان مع
  :التالي يوضح ذلك 
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  )1( شكل 
    العامةPorter تمخطط الميزة التنافسية على وفق استراتيجيا

  
  
  
  

                                                                                                                       
                                                                                                                       

    
  
  

 
 
 
 
Source; Porter, Michael E., “Competitive Advantage Greeting will 
Sustaining Superior” , New York , Free Press , 1985 , P12. 

  
ففي ضوء المستجدات المتسارعة والمتمثلة في ظاهرة االنفتاح والمنافسة أخـذت الـشركات             
الصناعية تعيد النظر باستراتيجياتها التنافسية وإعادة هيكلة وتأهيل فروعها اإلنتاجية والقدرة على            

 ويعبر عـن القـدرة التـسويقية      .  بما يزيد من حجم صادراتها       دوليةتسويق السلع في األسواق ال    
  فقـد صـنف االقتـصادي      . بالقدرة التنافسية والتي تعكس الكفاءة االقتصادية للـسلع والخـدمات         

   :)14(العوامل المحددة للمزية التنافسية في نشاط معين بأربع مجموعات تتمثل في" مايكل بورتر " 
  .ظروف وعوامل اإلنتاج ومدى توفرها   .أ 
  .طه ظروف الطلب من حيث حجمه وأهميته وتأثيراته وأنما  .ب 
  .وضع الصناعات المرتبطة والمساندة لذلك النشاط ومدى وجودها   .ج 
باإلضافة إلى الوضع اإلستراتيجي والتنافسي للمؤسسة أو الشركة من حيث وجود البيئـة               .د 

 .المعززة بالقدرة التنافسية
  .فضال عن اهمية ودور تكنولوجيا المعلومات ومدى استخداماتها   .ه 

الموضع الفريد الذي تطوره الصناعة بوجه منافسيها من خالل         " التنافسية بأنها    ةوتعرف الميز 
 الصياغة المفاهيميـة   Porter(15)كما اعد   " . أساليبها ومهاراتها واالستفادة القصوى من مواردها     

 بخصوص البيئـة   Porterوقد تم اخذ نموذج ، للميزة التنافسية على اساس انها األداء المتفوق
" بنظرية القوى االسـتراتيجية الدافعـة     " بما أطلق عليه     Wiseman’sالتنافسية وتطويره من قبل     

 رئيـسة    أو مزايا   والتي يمكن تحديدها بخمس قوى     الشركةوتعد بمثابة تحركات تنافسية تقوم بها ا      
  :تتمثل بـ 

تمتـع بخـصائص   تالمنتـوج  /  وذلك من خالل جعل الخدمة  Differentiationالتميز   .أ 
  . في األسواق  جاذبية تنافسيةهاالتفرد تعطي

  . تدنية الكلفة وتعظيم االرباح ويشمل ذلك جميع تكاليف األنشطة المتعلقة بالمصنوعات   .ب 
والذي يأتي من النظر إلى ما هو غير متوقع وتحقيق الميزة مـن خـالل                  الريادة واإلبداع   -ج

إيجاد طرق جديدة في تأدية العمل او اكتشاف أسواق او أصناف جديدة مـن الـسلع لـم                  
  .ها المستهلك، وهو ما يعطي الشركة وضع االحتكار المؤقت للمنتج يألف

 

 ستراتيجية التمايز.2 ستراتيجية قيادة الكلفة. ا

 ستراتيجية التركيز.3             

 التمایز. قيادة التكلفة           ب.      أ
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وتحقيق الميزة التنافسية من خالل التوسع بالحجم أو من خالل التوسـع الجغرافـي               النمو  - د
وبالذات بعد ظهور االنترنيت يوصفه شبكة معلومات عالمية تتصف بالـسرعة وسـهولة             

  .االستخدام في إرسال واستقبال المعلومات
شركات األخرى من اجل تحقيـق  المع   وهي ائتالفات تعقدها الشركة Allianceلتحالفات  ا-ه

واحدة أو اكثر من استراتيجيتها ويمكن إن تكون على شكل مشاريع مـشتركة أو عبـر                
عمليات الشراء أو في إطار االتفاق على التعاون للحفاظ على مستويات معينـة للـسعر               

  .واقتسام األسواق 
مهـم فـي بنـاء الميـزة التنافـسية هـو مقـدار المنافـسة فـي الـصناعة                    إن العامل ال  

/ واإلمكانات المتوفرة لدى المنافسين إذ إن زيادة حجم المنافـسة يـؤدي إلـى اهتمـام المنـشاة                 
الشركة بالجوانب الستراتيجية الجل الوقـوف بوجـه المنافـسين والتميـز علـيهم مـن خـالل                  

مكـن المنـشاة مـن تقـديم منـتج جديـد يتفـق              امتالك خصائص غير موجودة لدى اآلخرين ت      
ورغبات واتجاهـات الطلـب العـالمي ويوسـع حـصتها الـسوقية علـى حـساب المنافـسين                   
اآلخرين، فضالً عن أهمية األخـذ بـالتغيرات الفنيـة والتكنولوجيـة والتـي تتـضن الوسـائل                  

 أو اكثـر مـن      واألساليب التي يتم اختيارها إلنتاج السلع حيث االبتكارات التي قـد تأخـذ شـكالً              
   :)16(األشكال اآلتية

  .خدمات جديدة/ ظهور سلع صناعية ♦
  .ظهور بدائل الطرق وأساليب اإلنتاج والتسوق  ♦
  .ظهور بدائل للمواد الخام واستخداماتها  ♦
 .اختفاء سلع معينة وظهور سلع بديلة لسلع حالية ♦
 .القدرة على اقتحام االسواق والوصول الى المستهلك  ♦

 فـي التجـارة االلكترونيـة تدفعـه الفوائـد التـي  تحققهـا الـشركات                  ان النمو الهائل  
 منظمـة التعـاون والتنميـة بـشأن         تالتجارية من حيث التسويق وخفض التكاليف وتـشيربيانا       

%  60 1992 مليـار دوالر كـأيرادات تحققـت عـام           28حاسـوب الـى ان       )شركة 100( اكبر
 و اليابـان واالتحـاد االوربـي وثمـة          منها حققته شركات تقع مقرها فـي الواليـات المتحـدة          

بلدان مثل الصين واندنوسيا وماليزيا وكوريـا الجنوبيـة وسـنغافورة وتـايوان قـد اصـبحت                 
  .بسبب استخدامها تكنولوجيا المعلومات لتعزيز مزاياها التنافسية

التعامالت بين المشاريع التجارية والمستهلكين مـن جهـة          وبالرغم من صعوبة قياس حجم      
 مليـار دوالر    90 مليـار و     25جارية عالمياً اال ان حجم التعامالت بلغت ما بين          تلمشاريع ال وبين ا 
وتـشير  .  وفقاً لمعلومات المبيعات المعتمدة على شبكة المعلومات العالمية          2002 – 2001للمدة  

نـسبة  سوق الواليات المتحدة اذ ان       البيانات المتعلقة بأيرادات المواقع على شبكة ويب الى هيمنة        
ويزيد متوسـط   . واقع على شبة الويب متمركزة هناك     من جميع االعمال التجارية متصلة بم     % 93

ومن ثم التشارك منـاطق  %. 50ايراد كل موقع على شبكة ويب في الواليات المتحدة بنسبة تناهز    
اصـبحت الـصناعة   إذ   .اخرى في العالم سوى بنصيب ادنى في ايـرادات التجـارة االلكترونيـة       

فعملية تجميع مكونات المنتج النهائي     ، الدوليةالسوق  ويلية اكثر مرونة واستجابة مع متغيرات       التح
اصبح من المستطاع اسـتغالل      إذ    حيث سهولة انتاجها    نمطية أصبحتللعديد من المنتجات المحلية     

 جزء  فكرة تقسيم العمل استغالال اكمل على الصعيد العالمي إذ يمكن االضطالع بعملية التصميم في             
من العالم وأجزاء الصناعة التحويلية في مكان آخر والترتيبات المحاسبية في موقع ثالث، فتجهيز              

وتتيح التطورات في  .المعلومات على هذا النحو أدى إلى مزيد من االرتفاع في حجم قطاع الخدمات         
 أحـدثت التكنولوجيـا     إذ ،ميدان االتصاالت االنتفاع األكمل من إمكانيات العولمة الكامنة في الترقيم         

الجديدة آثار كبيرة على الصعيد العالمي حيث السرعة التي تدخل بها التكنولوجيا الجديـدة إذا مـا                 
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موقعا علـى    )50(فبينما كان هناك    .  قورنت بسرعة دخول التكنولوجيا السابقة بواسطة االنترنيت      
مليون موقع عام  )50 ( اصبح ما يزيد على1993عام ) Web Services (*شبكة الوب العالمية

ويصح القول إن الخطى الحالية لالبتكار التكنولوجي يشكل موجة أخـرى مـن الموجـات                .2000
وهذه الموجـة تقـوم      ،التي تتم فيها االستفادة من مجموعة متصلة من االبتكارات        ) الشومبيترية(

نطوي على تحـوالت    على أشباه الموصالت واأللياف البصرية واالكتشافات الجينية والبرمجيات وت        
في الطريقة التي تنتج بها كل المصنوعات تقريبا والطريقة التي تدار بها األعمال، ومنها سـتولد                

وهذه قد ال تصنف في حد ذاتهـا علـى إنهـا            . صناعات جديدة الكثير منها في قطاعات الخدمات      
فامكانيـة  . يـا الجديـدة   تكنولوجيا رفيعة ولكن ال بقاء لها لوال اإلمكانيات التي فتحتهـا التكنولوج           

االتصال بالعالم كله عن طريق االنترنيت تساعد على إيجاد بيئة أعمال تنافسية إلى حد أقوى مـن                 
وهي تدعم مركز المشتري من حيث انه يستطيع أن يحـصل بكلفـة اقـل كثيـرا علـى                    ،ذي قبل 

مل مع مورد وان يتحول في ضوئها من التعاWeb  المعلومات عن مختلف المنتجات من شبكة الـ
فالمعاملة المصرفية  . وهذه اإلمكانية تقلل إلى حد كبير من تكاليف ممارسة األعمال         .إلى مورد آخر  

سنتا لو تمت على جهـاز الـصيرفة         )27( مقابل" سنت واحدا "الواحدة على شبكة االنترنيت تكلف    
النترنيـت  وتجهيز تذكرة سفر جوي علـى ا  .سنتا لو تمت باستخدام الهاتف    ) 52(  و ATMاآللي  

دوالر لو تم الحصول عليها عن طريق مكتب مـن مكاتـب الـسفر              ) 8( يكلف دوالرا واحدا مقابل   
  فتحت المجال أمام الـشركات  Web Servicesب يان صفحات الو والجدير بالذكر .والسياحة

فبامكان الزبـائن الوصـول      .الصناعية لخلق مواقع على الشبكة منسقة وشاملة وسريعة التحديث        
كمـا ان هـذه المـساحة او         ،ا بسرعة لطلب المزيد  من المعلومات حول ما يرغبون بشراؤه          اليه

ال سيما وان  المنـشآت      ، الموقع على الشبكة تغذي باستمرار وبسرعة ومرونة عالية بالمعلومات        
الصناعية تتعامل باستمرار مع معلومات تحدث بسرعة ومرونـة عاليـة يـسهل عليهـا معرفـة                 

  .ة بحدود عالية من الثقةالمتغيرات البيئي
طاهر محسن، تحديات التجارة االلكترونية وقائع مؤتمر كلية        .د :ينظر للمزيد من المعلومات     

االقتصاد والعلوم االدارية، جامعة الزيتونة، حول تكنولوجيا المعلومـات ودروهـا فـي التنميـة               
  .185ص  2002االقتصادية، 

ـ           دة، يمكـن لـشركات صـناعية ناشـئة          وفي عالمنـا المنفـتح للمنافـسة بـصورة متزاي
باستغاللها مزايا االنترنيت إن تخـرج إلـى حيـز الوجـود بـسرعة فائقـة وان تنمـو بـشكل                     
سريع من مجرد تكوين فكرة مبتكرة في مجال األعمال إلـى إقامـة وجـود لهـا علـى شـبكة                     

web                       لتوصد اقدامها وتحتل مكانة فـي الـسوق اذ مـا تـوافر لهـا رواد مـشاريع  علـى ، 
وعلـى سـبيل االبانـة ارتفعـت اسـتثمارات راس           . فاعلـة ستعداد للمخاطرة وأسواق ماليـة      ا

مليـار دوالر عـام    )28.6(  إلـى حـوالي  1995مليـار دوالر عـام    )6(المال المخـاطر مـن      
فقـد ارتفـع مجمـوع       .كما ساعدت أسواق األسهم علـى قيـام الـصناعات الجديـدة            .1999

 مليـار  28كتتـاب العـام ألول مـرة فـي امريكـا مـن          المبالغ التي حصلت عند طرح اسهم لال      
ــنة  ــن  1994دوالر س ــر م ــى اكث ــام 70 إل ــار دوالر ع ــا ان   .)21(1999 ملي ــورة كم  ث

 فـي مختلـف البلـدان والجانـب الـسلبي فـي             مهمـة االتصاالت ستترك بحكم طبيعتها آثـار       
.  الحاليـة  عملية إعادة الهيكلة السريعة هو إن الشركات الجديـدة قـد تجهـز علـى الـشركات                

مليـار   )29(  األعمـال  بلغـت     شـركات وفي أحد التقديرات إن المبيعات اإللكترونية فيما بـين          
فالمعـامالت اإللكترونيـة تـساعد      . )22(2000 دوالر عـام     251 ازدادت إلـى     1997دوالر عام   

المديرين على اكتساب مزيد من السيطرة على سـير العمـل وتكـاليف العمليـات وهـي تزيـد                   
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إلدارة على ضبط المخزونات واألسعار،ذلك أن أهـم مـا يـوفره االسـتخدام الواسـع                من قدرة ا  
ــا فــي مجــال االتــصاالت والحواســيب ــف، للتكنولوجي   هــو االنخفــاض الكبيــر فــي الكل

 عـن   orderفاصبح ممكنـا الحـصول علـى طلبيـة          ) نقل، تسويق، إدارة، اتصاالت، وغيرها    (
ور بالمراحـل التـي تتطلبهـا المراسـالت         طريق شبكة االنترنيـت مـن دون االلتـزام والمـر          

ــسار       ــالة االستفـ ــل رسـ ــة مثـ ــق الطلبيـ ــى تحقيـ ــوال إلـ ــة وصـ  التجاريـ
 Inquiry Letter ــسار ــى االستف ــواب عل ــرض Inquiry Reply toوالج . offer والع

ولـم تعـد هنـاك      . ولم يعد هناك حاجة ألي مراسلة تخص أجراء تعديالت للطلبيـة أو رفـضها             
ترتب على ذلـك كلـه انخفـاض عـدد العـاملين            . يؤمن شراؤها بعد  حاجة لتسويق بضاعة لم     

  .في االدارة والتسويق واالتفاقيات، بجانب تخفيض الكلف على خدمات ما بعد البيع
 والقدرة التنافسية للشركات التجارية في تجارة تكنولوجيا المعلومات: اًرابع

  المصنوعات 
 على االسواق والمؤسسات الى  المعلوماتتكنولوجياتشير الدراسات التى اجريت حول تأثير 

انها احدثت تغيرات هيكلية في كل من نماذج عمل المؤسسات وهيكل السوق وتغيرات في تكلفة 
فبالنسبة الى التغيرات . الصفقات فهي بذلك تشكل تحديآ للقواعد التحليلية والعلمية للتجارة الدولية 

فتشير الى ان التجارة الكترونيآ قد احدثت  مايسمى ، االستراتيجية في نموذج عمل المؤسسات
 وهي (virtual enter prises)والمشاريع االفتراضية (cyber trader)  بالتاجر اإللكتروني 

  عبارة عن شركة او مؤسسة بدون حضور مادي وتعمل فقط في فضاء الكتروني
)  cyber space (مية والتعامل مع التقانات وذلك من جراء الرابط بشبكات المعلومات العال

 مما يعني (internet worked enter prises)االمر الذي يشير الى تعبير تقني يدعى . الحديثة
تعديالت جذرية في التنظيم المؤسسي بدءا من الموظفين والمهام الجديدة المطلوبة منهم للتكيف 

  .)23(اإلداريةها تمرورا بالهيكل التنظيمي للمؤسسة وتركيب
ض العقبات ي تخفوبالتالي تخفيض الصفقات عالميآ  في أسهمتتكنولوجيا المعلوماتان كما 

الجغرافية التقليدية سيما ما يرتبط معها بالمنافسة حيث انها تسمح بقيام عالقات تعاقدية مباشرة  
بين المشتري والبائع ومن ثم فأنها تسهم في ظهور منافسين صناعيين جدد في عدد متزايد من 

  .)24(اق ويمكن لشركات اصغر ان تصبح االن منافسآ في االسواق الدوليةاالسو
اما بالنسبة الى التغيرات التى تحدثها التجارة االلكترونية في هيكل السوق فهي كثيرة 
فاستهداف سوق معين يختلف عن استهداف العالم من خالل شبكة واحدة مفتوحة وذلك بالنظرالن 

مما خلق   كل بقعة ساهم في النظر الى العالم كأنه سوق واحدةطبيعة االنترنيت وانتشاره في
                                                                                           :- )25(اهمهاتحديات جديدة 

) (Amazon-comعلى سبيل المثال شـركة  فقطاع نفسه   إلى ال  الينتمونظهور منافسين    -1
 بعد شرائها لشركتين رائدتين في مجال تقنيات المعلومات ترغب بلعب دور مركز تجاري

 . تمرير المعلومات من خاللها أجور Amazon مماثل لالنترنيت حيث تدفع شركة
 لبيـع   تحيث توجد شركات لها مواقع تجارية على االنترني       : ظهور وسطاء غير معروفين    -2

  .ا من شركات اخرى المستهلك سلعا تشتريها هي بنفسه
  .ظهور تحالفات واندماجات ستراتيجية في عالم الصناعة  -3
ـ تغير حجم السوق حيث اصبح يستند الى شبكات وتدفق المعلومات ومن ثم فـأن تعز               -4 ز ي

الشفافية في االسواق يجعل المشتري والبائع يعرفان علـى الفـور االسـعار والنوعيـة               
  .)26(افسينوشروط التسليم التي يعرضها مختلف المن
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اما بالنسبة الى التغيرات التي تحدثها في تكلفة الصفقات التجارية فتتمثل بخفض تكلفة 
الصفقة الى حدود الصفر في الكثير من االحيان ولعل ذلك هو احد دوافع التجارة الكترونيآ 

   : . )27(بوابرز العوامل التي تؤدي الى ذلك تتمثل  وتوسعها المطرد
 دوالر باالضافة 1000-350على االنترنيت تتراوح بين  موقع تجاريان تكلفة استحداث  .1

من تكلفة االستحداث تتمثل بالصياغة الدورية % 15-%10 الى مصاريف سنوية بحدود
والتعديالت المرغوب اضافتها على الموقع االمر الذي يعني انه ارخص بكثير من افتتاح 

  مدار الساعة ومتاحآ للماليين صالة عرض واحدة باالضافة الى كونه مفتوحآ على 
  .  المستفيدين من دول العالم 

ان اختيار السلعة وتحديد مواصفاتها واالستعالم عنها بات مسؤولية المشتري بالكامل  .2
كما لم يعد بالضرورة التفاوض مع ، ذلك من خالل صفحة طلب الشراء) بما فيها االخطاء(

  .المشتري 
االنترنيت وازدياد عدد مستخدميه اصبح سوق االعالن  االعالن والتسويق فمع انتشار-3

مجاآل كبيرآ يستهدف متطلعي الشبكة حول العالم اذ بلغت نسبة المواقع التجارية على 
كما ان تقنية اإلعالن من خالل طباعة ، %80االنترنيت بهدف االعالن والترويج 

البريد االلكتروني النماذج الخاصة بالسلع وارسال العروض الى المستخدمين بواسطة 
  ساهم إلى حد كبير في زيادة حجم المبيعات والتقليل من تكلفة الصفقة 

  ) .cross seeming ب فما يعر وهو(
في طبيعة اداء العمل يعكس تغييرآ مباشرآ على نوعية ومهارة  ان التغير: هيكل العمل -4

المواقع التجارية على دد فأن المؤسسات العاملة من خالل صالعمالة المطلوبة وفي هذا ال
االمر الذي يؤدي ايضآ الى .  بمهارات عاليةومن الموظفين اقل االنترنيت تحتاج الى عدد 
بيع الحواسيب الشخصية ل(necks) فعلى سبيل المثال شركة ، التقليل من تكلفة الصفقة

 موظف 38 من خالل موقعها التجاري ولديها 1997 مليون دوالر ارباح عام 50حققت 
  وظيفة  200000بأنها وفرت   العالمية افادت(federal-express) وشركة فقط

  .بعد استحداثها موقع على االنترنيت ) من حجم عمالتها الكلية % 14حوالي (
يختلف تأثير هذه العوامل على تكلفة الصفقة إذ  التخزين والتوزيع والشحن والتسليم -5

للسلع % 90الى% 50بحدود ضت تكاليفها هذه العوامل قد انخفو، باختالف نوعية السلع
غير الملموسة والتي تشمل الخدمات المالية والبرمجيات والخدمات السياحية وانخفضت 

يض فللسلع الملموسة وذلك يعود الى انخفاض التكاليف االدارية والتخ% 25ما يقارب 
   .1998الكمركي حسب ما افادت به منظمة التجارة العالمية عام 

التكلفة يرتبط ارتباطآ وثيقآ بانخفاض االسعار ولكن الواقع ان هذا االرتباط ليس            ان انخفاض   
 بالحلقـة   هيمكـن وصـف    يعكس انخفاض التكلفة على االسعار مباشرة انما هناك ما         ضروريآ وال 

  .  المفقودة بين التكلفة والسعر وهو المنافسة 
علقة بالفرص التي تتيحها ومن الخصائص الهامة االخرى للتجارة االلكترونية تلك المت

للمشاريع الصناعيةالصغيرة والمتوسطة الحجم التي سيصبح في إمكانها دخول األسواق العالمية 
وتعني مساحة السوق االفتراضية ان حجم الصناعة لم يعد مؤشرا . سعيا وراء الموردين والعمالء

لصغيرة والمتوسطة الحجم فقد حققت بعض المنشأت ا. جغرافيا مهما النتشار عمالئها وأنشطتها
وفيما يتعلق ببعض المنتجات يمكن ان ينشئ هذا . ويببداية عالمية بانشاء موقع على شبكة ال

 فضآل عن ذلك يمكن اعادة تجميع المعلومات .الموقع اسواقآ تالءم اغراضها داخل االسواق الكبيرة
. دة في بناء ثقة العميل ووالئهالداخلية التي تستخدمها شركة واتاحتها للعمالء والجمهور للمساع

وهناك ايضآ مجموعة ضخمة من المعامالت المنفذة عن طريق التجارة االلكترونية مشمولة فضآل 
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باالتفاق العام للتجارة في الخدمات وتشمل هذه المعامالت خدمات شبكة االنتريت هي منتجات يمكن 
 ،وخدمات االتصاالت ،لماليةالخدمات ا(تقديمها في صورة تدفقات رقمية للمعلومات مثل 

والحواسيب وبرامج الحاسوب والخدمات التجارية والترفيهية والبريدية وخدمات التوصيل والنقل 
ويمكن ان تسهم االلتزامات بالتحرير في قطاعات الخدمات المتكاملة مع التجارة  ).الجوى

لكترونية ومع ذلك تجدر االشارة االلكترونية واساليب التوريد االربعة جميعها في تنمية التجارة اال
الى انه اذا كان هناك تفضيل للتوريد باالسلوب العابر للحدود على الحضور التجاري فقد يحد ذلك 
من تدفق االستثمار االجنبي المباشر ونقل التكنلوجيا والتقنيات االدارية وفرص العمل وقد تكون 

ادات السعرية االسبقية في الحصول على الخدمات بترتيب المنتفعين هرميآ وتكفل لدافعي الزي
  . الخدمات وقد تصنف هذا التطور مركز المنتفعين في الدول النامية

   والمشاركة في االقتصاد العالمي عربية والدول الاإللكترونية التجارة - :خامسا
 في هيكليتهـا    تشوهمن   ،كغيرها من الصناعات  في البالد العربية    تعاني صناعة االلكترونيات    

تـصميم  : وبطء في تطورها ونموها ومن تبعيتها المستمرة للشركات المصدرة في جميع انشطتها           
تـوفير  ، وصيانتها بعـد ذلـك ايـضآ      ، انتقاء المعدات ونصبها وتشغيلها   ، النواتج وطرائق االنتاج  

الخ وفي معظم االحوال تكون هذه      ..... المكونات واالجزاء على انواعها ضمان السيطرة النوعية        
وربمـا  ، صناعات مرتهنة بعقود للشركات الموردة  تحدد اسواقها واسعارها ومصادر مكوناتها            ال

لتشغيلها وصيانتها ولو لفترة محدودة من      ) الخبراء االجانب ذوي الخبرة   (تشترط التزامها بعدد من     
كثيرآ الخ ومعظم هذه الصناعات تكون اسيرة السواقها القطرية ومحتكرة لها مما يحد             ..... الزمن  

 لتستفيد من اقتـصادات     -فتطور الصناعات يرتبط باتساع اسواقها    . من امكانات تطورها ونموها     
 وبالتحدي الذي تطرحه منافسة المنتوجات المماثلة من حيـث النوعيـة والـسعر              -الحجم الكبير 

او بسبب غالء اسعارها    (واقتصار هذه الصناعات على االسواق القطرية       . والتطور في االمتيازات    
يزيد من ارتفاع اسعارنواتجها ويحد من امكانات تطورهـا كمـا ان            ) بسبب ظروف سياسية معينة   

بما فـي ذلـك غـالء       ، احتكار لالسواق القطرية يحول سلبياتها ونواقصها الى المستهلك المحلي          
   .)28(االسعار وتردي النوعية

  : توياتوتندرج صناعة اإللكترونيات في تعقيداتها التقنية الى اربعة مس
  .تجميع النواتج لالستهالك  .1
  .أي مرحلة البحث والتطوير الصناعي للسلع، تصميم السلع المنتجة .2
 . وتصميم المكونات، تصميم طرائق ومعدات االنتاج .3
 .وتصنيع المكونات، تصنيع طرائق ومعدات االنتاج .4
  

تجميع النـواتج   كترونيات في البالد العربية تقتصر على المستوى االول أي          لوتكاد صناعة األ  
تتطلب خبرات  وطاقـات      وال، الن طرائق ومعدات التجميع تكون ثابتة او تتطور ببطء        ، لالستهالك

بخاصـة اذا   ، وعند هذا المستوى يكون الكسب الذاتي في نقل التكنلوجيا شبه معدوم          . محلية كبيرة 
يع بعض المكونات   لم يرافق عملية التجميع بعض الجهد في تطوير تصميم السلع المنتجة وفي تصن            

ومن المالحظ ان صناعة االلكترونيات في البالد العربية تراوح فـي اسـتيراد             . و االجزاء البسيطة  
حتى المسامير والبراغي وقطع البالستك الـى       ، من االستيراد الكامل لكل شئ    ، المكونات واالجزاء 

  .  قليلة تصنيع ما يزيد عن خمسين في المائة من المكونات غير المعقدة في حاالت
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ونياً سواء بـين الـشركات والمـستهلكين أو بـين           رتكلويمكن ان توفر التعامالت التجارية أ     
الشركات نفسها أو بين الشركات والتعامالت الحكومية منافع وآفاق للتطور وخاصة للدول العربية             

لـشفافية  ومن ناحية ازديـاد ا    ، من ناحية مشاركة الشركات الصغيرة في المشاريع الدولية       وسيما  
يقتصر وجود فرص الحفاظ على الميزات المقارنة وايجادهـا          وال. والكفاءة في المشتريات العامة   

في البلدان العربية على القطاعات الجديدة و انشطة الخدمات الميسرة في المعامالت على االنترنت              
متد الـى قطاعـات     بل ي ) كالبرامج الحاسوبية والموسيقى والنظم المركبة لتقديم الخدمات عن بعد        (

  .اخرى تلك التي تمتلك فيها مزايا نسبية 
 تسعى الى الحد من الشراء ومن       الصناعية وفي مجال التجارة االلكترونية فكما ان الشركات        

تعمل على شبكة االنترنيت التي تـرتبط       و ) والتعدين صناعتي السيارات (التكاليف التشغيلية االخرى    
 تعمل الكترونيـآ علـى توجيـه        صارتفهذه الشركات   .  العالمي بين المصانع والمورد على النطاق    

الشراء ودفع الثمن وغير ذلـك مـن         شحنات المنتجات وتنظم جداولها وتصميم المنتجات واوامر      
ومع ذلك فالثورة الحقيقية من التجارة االلكترونية التي تعمل في طياتهـا            . معلومات ادارة االعمال  

ن العربية وتطورات التجارة عالميا انما تحدث خارج حدود كل شركة           امكانات هائلة للربط بين البلدا    
وهـم يركـزون    . ويبدأ ظهور الوسطاء الجدد على اساس االنترنت للعمل بمثابة مراكز االلكترونية          

الصناعة او على عمليات تجارية محددة االسـواق و يـستخدمون اليـات             خطوط محددة من    على  
مما تواجه المنتجـات و     ،  العمليات فيما بين الشركات التجارية     توسط الى ومختلفة القامة االسواق    
ومما يعتمدعلى تحسينات في البنى     . مما يثير قضايا تتعلق بحقوق الطبع     ، الخدمات الرقمية االخرى  

االساسية لالنترنت والحواجزالتي تعترض الدخول في هذه الصناعة على هيئة استثمارات رأسمالية            
كات المنتجة لمنتجات رقمية عنها بالنسبة للشركات التي تنـتج نـضائرها            تقل كثيرآ بالنسبة للشر   

ومن اليسير علـى البلـدان      ، المادية ثم ان هذه المجاالت للتجارة االلكترونية ليست محددة الموقع         
وعلى سبيل المثـال فالخـدمات قبيـل تجهيـز          . العربية ان تجتذب االستثمارات في هذه المجاالت      

رتارية واصدار تذاكر الطيران ودعم العمالء والنشرااللكتروني  تهاجر بالفعل          الطلبات واعمال السك  
 . من البلدان الصناعية الى البلدان النامية 

والقدرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تحسن قدرات الشركات في البلدان 
ي الشركات المتعددة الجنسيات العربية الى المشاركة في االسواق الدولية في مواجهة المنافسة ف

ولكن ،  التجارة العالميةنظمةوتنتج التجارة االلكترونية امكانية تسوية م .او اقامة شركات معها
لتحقيق ذلك البد من تظافر الجهود اليجاد البيئة الموصلة والقدرات البشرية والمؤسسية الضرورية 

ج الحاسوبية القوية والقليلة التكاليف يقلل من كما ان توفر االجهزة والبرام .في البلدان النامية 
  .تكلفة اقامة اعمال تجارية الكترونية بغض النظر عن موقعها 

مع هذا ان التكلفة العالية نسبيآ للربط بشبكة االنترنت على الشركات الصغيرة والمتوسطة 
يرة عبر الشبكات تجعل المواصفات والمزايدات على الوظائف التي لم تكن تتاح اال للشركات الكب

وما ان تدخل الشركات الصغيرة والمتوسطة الى الشبكة حتى تمكنها . االلكترونية لتبادل البيانات
وينطبق االمرنفسه على بلدان اخرى حسب ماتدل . اكتساب القدرة على القيام باعمال تفوق حجمها

  .  فنلندا وكوستاريكا -عليه تجربة استونيا 
لى الصعيدين الدولي عاالتصاالت تأثير عميق في مجال المال  المعلومات وولتكنولوجيا

والوطني وتستطيع البلدان والشركات ان تدخل الى االسواق المالية بصورة اكبر بكثير مما كان 
فالقطاع المالي وهو احد اكثر  قطاعات النشاط البشري الكثيفة المعلومات . عليه االمر في الماضي

 الجديدة بسواء من ناحية المعزز الى االسواق التكنولوجيات يستفيد على نحو هام من هذه
 او بالمعالجة االنية لألداءالمراقبة  او والبيانات بموثوقية يعول عليها كثيرآ وتقدير المخاطر

ومن المرجح يزيد تسارع االتجاه نحو تكامل االسواق  .للمعامالت المالية او بحوث السوق العالمية
اوجه الضعف والفرص ، تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت باعتباره اداة رئيسيةالمالية العالمية مع 

 وقد اكدت االزمة المالية االسيوية وظهور الشبكة المالية العالمية وما. المتصلة بهذه االسواق
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يمكن ان يسفر عنها من عواقب سلبية على البلدان والجهات االقتصادية ضرورة اعادة تقيم البنيان 
  . القائم في هذا المجال عمومآالعالي  
   لعربية المعلومات وتحديات الدول ااتكنولوجي -:سادسا

تشمل الفرص التي تتيحها التجارة االلكترونية للدول النامية والعربية الوصول الى اسواق 
جديدة والتأكد من انها موجودة ام ال وخفض حصولها على  التكنولوجيا الحيوية والوصول الى 

الساسية وتحقيق وفورات في التكلفة مثآل تخفيض تكاليف بريد االنترنت ووفورات في الهياكل ا
واهم ما تتيحه التجارة االلكترونية في مجال الخدمات أي . الوقت مثآل استجابة اسرع الى االسواق

انها ستسمح لالشخاص في الدول النامية بعرض مهاراتهم في االسواق العالمية دون الحاجة الى 
التكلفة المنخفضة والتكنولوجيا (ة بلدانهم ومن ثم االستفادة مما يسمى بالميزة النسبية مغادر
  .باالضافة الى تجنب هجرة العقول ) العالية

كذلك فأن استخدام التجارة االلكترونية تتيح عددآمن المنافع غير االيرادية مثل زيادة كفاءة 
لوجيا المعلومات واالتصاالت كاعداد وبط بتكنفاالنتاج المرت. )29(وتخفيض التكاليف التشغيلية

تطور في بعض البلدان الى قطاع اقتصادي دينامي ففي كوستاريكا الحاسب قد  تأو مكوناالبرامج 
 من مجموع الصادرات وفي الهند )%38( قالرقائ سبيل المثال  بلغت الصادرات في صناعة على
 ويسهم اقتصاد الخدمات بأكثر من 2000 ما مليار دوالر ع4 الحاسبية صادرات البرامج تتجاوز

  .مثالفي بومباي % 60
اال ان ابرز التحديات التي تواجه الدول العربية تتمثل بأن الفرص الناتجة من التجارة 
االلكترونية تقيدها بمهمة التنمية والترابط وحدات البنية التحتية االساسية لالتصاالت السلكية 

من مجموع االسر في العالم النامي ليس لها هاتف ومن الدول %) 56(والالسلكية ويالحظ ان 
، من الخطوط الهاتفية لكل لكل شخص من الدول المتقدمة) 2،5(المنخفضة الدخل اليوجد سوى 

وعدم الثقة والتشكك البنية التنظيمية ، وينتج عن ذلك ان االجهزة االلكترونية الرئيسية لالنترنت
ار الى اساس قانوني سليم والى تعقد التجارة االلكترونية وكلفتها ونقص الموارد البشرية واالفتق

منها اضافة الى استلزامها ألستثمارات هائلة لتوسيع ورفع مستوى   من الفوائديقنوعدم الت
وهو ماال تستطيع . الهياكل االساسية لالتصاالت السلكية والالسلكية في المناطق النامية من العالم 

اما المشاكل المتعلقة بتمويل الهياكل االساسية .وفره في الوقت الحاضر ان تعربيةالدول ال
لالتصاالت السلكية والالسلكية فتشمل وجود احتكارات تابعة للدولة وانخفاض الكفاءة والحاجة الى 

  .اعادة تشكيل هيكل التعريفات والى نظم لوائح تنظيمية جديدة 
ستخدام الدول العربية للتجارة االلكترونية كما ان كل هذه االمور تعتبر حواجز وعقبات امام ا

ان الحاسبات العاملة على شبكة االنترنت والتي تعد بوابات الدخول الى الهياكل االساسية العالمية 
للمعلومات توجد بصفة رئيسة في الواليات المتحدة وكندا واوربا الغربية ويبلغ نصيب باقي العالم 

 على هثارآتركز لنشاط المواقع المضيفة في العالم المتقدم له وهذا ال. من هذه الحواسيب%) 9(
تكاليف الوصول الى المعلومات وعلى انواع الخدمات المتاحة فهو ينزع الى تأكيد غلبة العرض 

وبالنسبة لمعظم الدول العربية تفوق قيمة . باللغة االنكليزية المجسدة في محتوى هذه الخدمات
فعلى سبيل . بنية التحتية العالمية للمعلومات عادة القدرات االدخاريةاالستثمار الالزم للربط بال

 مليار دوالر 50المثال قدر المبلغ الالزم لرفع المستوى المتوسطي لالرسال الهاتفي في افريقيا الى 
وهو جزء صغير نسبيآ فقط من هذه االموال يتوقع ان توفره المدخرات الوطنية او جهات مانحة 

تفوت فرصة  ومعنى ذلك ان على الدول العربية لكي ال). ة او متعددة االطرافثنائي(خارجية 
االنضمام الى البنية التحتية للمعلومات ان تجذب مستثمرين خاصين الى قطاع اتصاالتهم السلكية 
والالسلكية ومن الجدير بالذكر ان جزءآ رئيسيآ من الهياكل االساسية ما زالت معظم معداته غير 

  .)30( المنتجين المحلين لذلك البد من استيرادهامتوفرة لدى
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ان هذه التغيرات الجذرية التي تعززه التجارة االلكترونية والتي تؤثر في البنـى االقتـصادية               
 اخذت تعززتأثيرات واضحة في البنـى  عربيةللدول المصنعة وما تؤدي اليه من تغيرات في الدول ال       

وبعض االثار اصبح واضحآ مـن      ، الناميةوتمعات المصنعة   االجتماعية والثقافية والفكرية في المج    
  -:ذلك 

عولمة الثقافة من خالل طغيان وسائط االعالم التي تحتكـر االدوات االحـدث واالشـمل                -1
ان . تشاء واهمالها لما تشاء وبالتالي سعيها لفـرض ثقافـة بـذاتها              وتركيزها على ما  

وبشكل خاص انتشار برامج التلفزيـون      ، انتشار هذه التقنيات عشوائيآ في الدول العربية      
والفيديو ومختلف البرامجيات الموجه لالستهالك اليومي سيؤدي الـى سـهولة انتـشار             
االفكار والقيم والتوجهات التي تحملها هذه البرامج وانتشارها وسيضعف كثيرآ من قدرة            

  .     ة االقتصاديةالدول النامية على التخلص من التبعية الفكرية والحضارية ناهيك عن التبعي
مع انتشار شبكات المعلومات والتوسع في استعمال شبكات االتصال والحاسبات ومختلف            -2

وحتـى   اصـبحت التـأثيرات االقتـصادية واالجتماعيـة       ، تقنيات المعلومات عبر الحدود   
واصبح من المستحيل   ، تنتقل بسهولة فائقة عفويآ او بتخطيط واع عبر الحدود         السياسية

العربية ان تبقى في عزلة عن التطورات  الجارية فـي العـالم خـصوصآمع               على الدول   
وبـشكل خـاص     االستيراد العشوائي لمختلف تطبيقات االلكترونيات الدقيقة وتجهيزاتهـا       

  .السلع االلكترونية
عولمة المعلومات نفسها واحتكارها من قبل مالكي التقانات وهنا البد من التأكيـد علـى                -3

 .الحتكار المعلومات من قبل من يحتكر ادوات عولمتهاالخطورة المتزايدة ا
تأثير هذه التجارة على هيكل السوق وسياسات المنافسة واثارها االقتصادية مـن حيـث               -4

مما يعني وجوب تحـسين      ،انتاجها واسعارها وانتاجيتها وتفاعلها مع عالم يزداد عولمة       
  .هذه التكنولوجياالبيئة االساسية المادية وزيادة االستثمارات المتعلقة ب

 بعيـة ان عجز الدول العربية عن اللحاق بمستجدات هذه التقنيات سيؤدي الى مزيـد مـن الت               
ومزيد من التخلف والى ازدياد الفجوة الحضارية بين الدول وفي تقنيات االلكترونيات الدقيقة كمـا               

تـستورد  ،  عـام  وما زالت الدول العربية تابعـة متلقيـة بـشكل         ، في غيرها من التقنيات والعلوم    
تطبيقاتها بسلبية فاضحة دون أي تخطيط واع لحسن استيعابها ودون االعداد لالستخدام االمثل لها              

فقد اخذت هذه التقنيات وتطبيقاتهـا      . ولتطويها لتلبية الحاجات الملحة او لتجنب سلبياتها المعروفة       
ات التـي تـستوردها     تنتشر في المجتمعات العربية بشكل عشوائي مع مختلف االجهـزة والمعـد           

يضاف الى ذلك ان انتشار هذه التقنيات كان اكثر كثافة في القطاع االستهالكي في حـين                ، المنطقة
نـواقص عديـدة     و  معظم قطاعات االنتاج والخدمات وقد بدأت تظهر سلبيات        يف مازال محدود جدآ  

عـشوائية وبـشكل    مها ناتج من اساليب اسـتيرادها ال      ظومع، بعضها مرتبطة بطبيعة هذه التقنيات    
وجهل المؤسسات العربية لحقيقة هذه التقنيات وقـدرتها        ، خاص افتقاد التخطيط الواضح لالهداف    

وخاصة بعد ان اثبتت تجارب الدول االخرى ان حـسن          ، وعدم االعداد الستيعابها  ، وحدود امكاناتها 
ية واضـحة بمهمـة     االستثمار في هذه التقنيات وفعالية توظيفة اليتم من دون بلورة سياسية وطن           

وقادر على تطويعها لتلبية الحاجة     ، اعداد كادر بشري قادر على استيعاب هذه التقنيات ومتطلباتها        
  .المحلية وكذلك بمهمة التخطيط لضبط التغيرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي يفرزها
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وكـان عليهـا    ، ا سـائدة  لم تكن تكنولوجيا المعلومات تكنولوجي    ، وفي االيام االولى للحوسبة   
وحتـى رجـال    . تصارع من اجل البقاء في عالم موجه الى تكنولوجيا ومؤسسات مختلفة تمامـا            

 IBM ج واطسون رئيس شركة . الصناعة المفترض انهم على علم تام بمجريات االمور مثل ت
الفعل انه  بل كان يظن ب   . لم يكن لديهم اعتقاد بانه سيكون هناك أي سوق تجاري كبير للحواسيب              

سيكون هناك طلب على عدد قليل جدا من الحواسيب الالزمـة للحكومـة والتطبيقـات العـسكرية                 
وقد اوجه مستخدمو الحاسوب االوائل صعوبات كبيرة جدا للحصول على وحدات طرفيـة        . والعلمية

 ،حتى في االيـام االولـى     ، ومع ذلك . وبرامج مناسبة ، موثوقة واشخاص لديهم المهارات الالزمة    
 .وظلت صناعة االلكترونيات مرتبطة بنموذج فورد القديم      . اظهرت الحواسيب بالفعل تفوقها التقني    

 يتم تحويل االطار االجتماعي ليتـسنى       حتىولن تبدو المزايا الكاملة الية تكنولوجيا جديدة واضحة         
  يتطلب االنتقال الـى االقتـصاد الجديـد هيكـل مؤسـسي محـدد وبنيـة تحتيـة                  اذ  . استيعابها

واال لن يصبح باالمكان المـضي خـالل        ، يستطيع استيعابها اجتماعي  ونظام قيم   ) هيكل معلومات (
تحقق من خالله هـذه     ت تحتية ونظام للقيم واطار مؤسسي       دون وجود بنية  مختلف مراحل االنتقال    

  توافر اطار للسياسات العامة ومجموعة كاملة من الوسائل واالهداف التي توجه           تناسقا مع الشروط  
   .وتيسر االنتقال وتضمن تقدمه

وللتمكين من اغتنام الفرصة تحتاج البلدان العربية الى االنتقال الى تكنلوجيا االتصاالت 
اذ ان السبب الرئيسي العادة . مهارات السليمةللالرقمية المنخفضة التكلفة وعليها ان تطور قاعدة 

 لديها المهارات الالزمة باالضافة الى ان انشطة الخدمات الى البلدان العربية بعينها هو ان تكون
 ةذلك ان التطورات الصناعية والتكنولوجي. تكون تكلفة العمل ادنى منها في البلدان المتقدمة

 ا المعلومات والنقل واالتصاالت تبرز العالقة الوثيقة بين التكنولوجياالمتسارعة في مجال تكنولوجي
 القوة المحركة لعولمة االنتاج وتبدل نمط التجارة اكنولوجيفبينما تعتبر الت. واالستثمار والتجارة

 ونمط التجارة ويبقى اواالستثمار ينظر الى االستثمار على انه القوة الموجه النتاج التكنولوجي
  .االنمو التجاري محصلة أكيدة لزيادة االستثمار وتنمية التكنولوجي

  ...اوال ـ اخلالصة واالستنتاجات 
فالتكنولوجيـا يبتكرهـا     المعرفـة قتصاد  الى ا قدم يمثل العصر الحالي انتقالة      استنادا الى ما ت   

اما عمليات التطوير واالختيار والتشكيل والتطبيق فجميعها عمليات        ، وينشرها االفراد والمؤسسات  
، وبخاصة دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتـصادي        ، وفي كثير من البلدان   . اجتماعية

والربحيـة المتوقعـة وامكانيـة      ، ة االختيار بشدة بالمزايا التنافسية التى يمكن ادراكها       تتاثر عملي 
 –وتتفاعل العوامل االقتصادية واالجتماعية والتكنلوجيا فـي اطـار نمـوذج تقنـي            . توفير الوقت 

ومـع ذلـك تميـل      . اقتصادي يمثل مفهوما اكثر مغزا من النموذج التكنلوجي الشائع االستخدام           
لتوليد قوة الدفع الخاصةبها وتـستطيع اجتـذاب مـوارد          ، التكنولوجية بمجرد االنطالق  المسيرة  

وفي النهاية يصبح النظام التكنولوجي والنظام االقتصادي علـى         . اضافية بفضل ادئها في الماضي    
السواء حبيسين للتكنولوجيات المسيطرة عندما يتم اقامة صالت معينة لتوريـد الموادوالمكونـات             

 .وتحقيق وفورات الحجم وانشاء نظم ومعايير التـدريب وهلـم جـرا           ، التجميع الفرعية وعمليات  
وبناء عليه لن يتمتع االفراد ولن تتمتع الشركات والمجتمعـات تمامـا بالحريـة فـي اختيارهـا                  

والقضية الرئيـسية هـي التفاعـل بـين التكنولوجيـا           . للتكنولوجيا كما قد يبدو في بادئ االمر      
كلما اصبح االنتقال االجتماعي الى التكنولوجيا اكثر       ،  كانت هذه العالقة منسقة    وكلما. والمؤسسات

  .  وكلما تعاظمت الفائدة المستمدة من هذا التفاعل ، يسرا
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على مواجهـة تحـديات     االفراد إمكانيات الجديدة واستخدام    االتكنولوجياالستفادة من   وينبغي  
يق الفجوة بـين الـدخل      ضية على التطور ومن ثم ت     يعرب سبل تعزيز قدرات البلدان ال     كأحدالتنمية  

 المعلومات واالتصاالت فرصآ النماط جديدة لنمو اسرع علـى          اتكنولوجيتتيح  اذ  .والتنمية البشرية   
وقد شهدت بلدان   . العمل المستوى القطري على اساس المنتجات الجديدة واشكال جديدة من فرص         

 يالتكنولوججابيآ بين استخدام تكنلوجيا المعلومات والتطور       بينها البلدان النامية ترابطآ اي     كثيرة من 
 الوطنية باتجـاه  تاالقتصاديا الهيكلة الواسعة النطاق في     إعادةدفع عجلة    حيث   .والنمو االقتصادي 

تخفيض التكاليف فلديها القدر على التعمق جغرافيآ الى اعداد من البشر اكثر من الوسائل التقليدية               
 المعلومات واالتصاالت ان تـشكل      اتكنولوجيها اسرع وجودتها اعلى وبوسع      ويمكن ان يكون ادائ   

 والمؤسـسات الـصغيرة     اإللكترونيـة وتعزز تطبيقات انمائية واسعة مـن التجـارة والمـساعدة           
ومن التعليم عن بعد الى التطبيب عن بعد الـى ادارة ورصـد             . والمتوسطة الى تمكين المجتمعات   

 في امكانياتها للمساعدة في الحـد مـن الفقـر وتعزيـز التنميـة                قطعت شوطآ هائآل   والتيالبيئة  
 جديدة لحكـم يتـسم بالـشفافية        آلياتبناء قدرات ومهارات وتيسير     من  المستدامة وتمكين الناس    

وتعزيز التنمية المستدامة والمشاركة الشعبية وترشيد اتخاذ القـرارات علـى            )اإللكترونيالحكم  (
 الجديدة على العمالة فواضح بالفعل من حيث التغيرات فـي           اتكنولوجيالجميع المستويات اما تأثير     

التقسيم الدولي للعمل فقد وصل بعض البلدان النامية الى تحقيق ميزة تنافسية حيث توافرت لـديها            
 فـرص   دال يجـا   هامة   إلمكانيات مصدراويمكن ان يكون هذا     . المهارات المطلوبة لتكلفة منخفضة   

 البلدان النامية فتدفق التحـويالت      ي سوق العمل ف   أداءومن حيث هيكل    . ةبيعرالعمل في البلدان ال   
 وهذان النوعان من التغيير يعكسان      ،اخذ يتزايد ولكن البلدان تفقد العمالة الالزمة لتنميتها الوطنية        

تزايد المنافسة االقتصادية المكثفة على المستوى الصغير فيما بين الـشركات بالنـسبة للتكـاليف               
   .اجيةواإلنت

  ثانيا ـ التوصيات 
ان  التحديات االقتصادية والتقنية والثقافية تضع الدول العربية امام حقيقة اسـتحالة تطبيـق               
العلوم والتقانة من دول منظومة علوم وطنية قادرة وفاعلة وهنا تبرزضـرورة االخـذ بالتـدابير                

    -:الحكومية االتية
يمكن بواسـطتها   ، صاالت السلكية والالسلكية  اعطاء اولوية انشاء بنية تحتية حديثة لالت       -1

  .ممارسة التجارة االلكترونية 
وجود بنية تحتية للمعلومات داعمة وتشمل اجتياز وتطوير برامج الحاسـوب المناسـبة              -2

 .وغيرها من المنتجات االعالمية التي تعتبر العمود الفقري لالتصاالت االلكترونية العالمية
 البشرية واطالع مجتمع االعمـال التجاريـة علـى فوائـد            وجود بنية تحتية من الموارد     -3

عن ذلك تدريب القوى العاملة لالنتفاع       فضآل، التجارة االلكترونية واستخداماتها المحتملة   
 .بتلك الفوائد

وجود بنية تحتية على الصعيد القانوني والسياسات العامة تفضي الى ممارسـة التجـارة               -4
 .االلكترونية وتكون داعمة لها 

ورة بحث القضايا الجديدة الناشئة عن التجارة االلكترونية فـي مفاوضـات اتفاقـات              ضر -5
مثل االرسال عن طريق خدمات االنترنت حيث اليوجد التزام بشأن          ، التجارة في المستقبل  

 .دخول االسواق واللوائح الداخلية والتمييز بين السلع والخدمات
لي الناشئ في جميع هذه المجاالت داخل       ضرورة العمل عربيا على بلورة توافق اداء الدو        -6

 .المحافل الدولية المختلفة
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واالعتراف ، ضرورة تحقيق االنسجام فيما بين الحكومات العربية وتبادل الخبرات ما بينها           -7
بمعايير ومؤهالت بعضها على الرغم من ان تحقيق هذا االنسجام وتقويمه اكثر صـعوبة              

  .أنه من الصعب تقنيآ انشاء الية رقابة عبر الحدود في مجال التجارة االلكترونية تسليمآ ب
 واإلمكانـات  تعكس بشكل متزايد هـذا الواقـع         أن  واإلصالح  يتعين على برامج التنمية    - 8   
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    .قضاء على الفقر التنمية والإلى مدخال  يعد ذلك أن باعتباربروز
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