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االفتتاحية
يوما بعد يوم تت�أكد مقولة �أن الإن�سان هو هدف التنمية و�صانعها ...و�أن الإن�سان يحق له �أن
يحيا يف مدن وم�ستوطنات ب�شرية حياة �صحية ومنتجة ومتفقة مع الأ�س�س والقيم الدينية
التي تدعو �إىل العدل وال�سالم واملحبة والتكامل.
ونحن كمنظمة عربية للمدن نعمل من �أجل الإن�سان �ساكن املدينة والريف ،لي�شعر
بالأمن وال�سعادة والرفاه  ..حيث ثمة تقارير تتحدث عن متغريات وعن خماطر تهدد
الب�شرية بفعل الت�صحر وتدهور الأرا�ضي والتغري املناخي والتلوث و�شح املياه ..ف�ضال
عن حاالت اال�ضطراب وعدم اال�ستقرار املتزامن مع التطور ال�سريع ,وت�شري حتليالت
احلروب وال�صراعات على مدى العقود اخلم�سة املا�ضية �إيل �أن  40باملائة منها كانت ترتبط
بال�سيطرة والنزاع حول املوارد الطبيعية وم�صادر الطاقة واملياه واملعادن وغريها.

إعالن عمّ ان

ومع امتداد موجة احلروب وال�صراعات ،وما يرافقها من هجرة وتهجري ق�سري ،وخراب
مدن وقرى عربية ،تزداد احلاجة لبذل املزيد من اجلهود لوقف الهدر ون�شر الوعي املعريف
مبفهوم التنمية امل�ستدامة وما ترتبط بها من موا�ضيع املياه والت�صحر وا�ستنزاف املوارد
الب�شرية والطبيعية.
وهنا يربز دور املدن باعتبارها احلا�ضن الأول للتنمية وباعتبارها القاعدة الأ�سا�سية لبناء
الإن�سان وتزويده بالثقافات واملعارف من خالل اعتماد منهج �شمويل يقدم على �إدماج
ثقافة التنمية ،اجتماعيا واقت�صاديا وبيئيا يف منظومة املعارف العلمية وال�سلوكية امللقنة يف
املدار�س واجلامعات وهيئات ومنظمات املجتمع املدين.
ون�ستطيع القول انه من خالل زياراتنا وم�شاركتنا يف ندوات وم�ؤمترات وور�ش عمل يف
دول عربية و�أجنبية وقفنا على جتارب ومبادرات رائدة يف �إدماج مفهوم التنمية امل�ستدامة
يف التعليم الأ�سا�سي وهو ما يعزز توجيهات مدننا العربية ،ومنظمتنا ،نحو تنظيم الوعي
بق�ضايا التنمية و�أهدافها وغاياتها ،و�ضرورة العمل للحفاظ على ر�أ�س املال البيئي الطبيعي
واحلد من تبعات ا�ستنزافه وت�أكله وت�أثري ذلك ب�شريا واقت�صاديا.
ويف م�ؤمترنا العام الثامن ع�شر يف عمان حر�صنا على �أن يكون امل�ؤمتر من�صة لإقامة
ف�ضاءات تنموية تن�سجم مع �أجندة التنمية امل�ستدامة و�أهدافها ال�سبعة ع�شر /وخا�صة
الهدف احلادي ع�شر الذي ين�ص على �إقامة « مدن �آمنه و�شاملة ومرنه وم�ستدامة « انه
التزام ج�سدناه يف البيان .اخلتامي الذي �سوف ي�صدر عن امل�ؤمتر ،وهو مبثابة خطة عمل
م�ستقبلية ملنظمة املدن العربية وم�ؤ�س�ساتها وذلك بالتعاون والتفاهم مع مدنها الأع�ضاء
وبالتن�سيق والتكامل مع �شركاء املنظمة الإقليميني والدوليني.
							الأمني العام
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رئيس التحرير

م .أحمد حمد الصبيح

أمين عام منظمة المدن العربية

مدير التحرير

غسان سمان

رئيس قطاع العالقات الخارجية واإلعالم
هيئة التحرير

 مدير عام المعهد العربي إلنماء المدن مدير جائزة المدن العربية مدير مركز البيئة للمدن العربية مدير المنتدى العربي للمدن الذكية مدير مؤسسة التراث والمدن التاريخية العربية مدير مجموعة العمل الثقافي للمدن العربيةاإلشتراكات

قيمة اإلشتراك السنوي شاملة أجور البريد كما يلي:
 المؤسسات الرسمية  15دينار كويتي األفراد  8دنانير كويتية األفراد في الدول األجنبية 10 :دنانير كويتيةالمقاالت المنشورة في هذه المجلة تعبر عن آراء كتابها ،وال تعبر
بالضرورة عن رأي منظمة المدن العربية
اإلعالنات
يتفق بشأنها مع األمانة العامة لمنظمة المدن العربية
المراسالت
كافة الخطابات ترسل باسم األمانة العامة
ص .ب 68160 :كيفان  71962 -الكويت
هاتـــــف2489708 / 24849706 / 24849705 :
فاكس24849319 / 24849322 :
موقع المنظمة االلكترنيwww. arabtowns. org :
الـبـريــــد اإللـكـتـــرونـــــــــيato@arabtowns. org :
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األمين العام يستقبل السفير األلماني

الأمني العام وال�سفري الأملاين ونائبة

ا�ستقبل معايل �أمني عام منظمة املدن العربية
املهند�س احمد حمد ال�صبيح �سعادة كارل
بري غنري �سفري املانيا لدى دولة الكويت.
مت خالل اللقاء بحث عدد من املو�ضوعات
التي تت�صل بتنمية وتطوير املدن وتعزيز
التعاون بني منظمة املدن العربية واملنظمات
والهيئات الأملانية التي تعنى باملدن والإدارات
املحلية.

بالدور الريادي الذي تقوم به منظمة املدن
العربية من خالل الأن�شطة والفعاليات التي
تنظمها للنهو�ض باملدن العربية .كما عرب عن
رغبة بالده يف مد ج�سور التعاون بني املنظمة
والهيئات واملنظمات الأملانية املعنية يف �إدارة
وتخطيط املدن .وقال :ن�أمل �أن يكون هناك
تعاون يجمعنا على املدى الق�صري يف �إطار
التوجه العاملي نحو التنمية امل�ستدامة.

و�أعرب ال�سفري الأملاين عن اهتمام بالده

وقد رحب �أمني عام املنظمة بهذا التوجه
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م�ؤكداً على �أهمية تبادل اخلربات واال�ستفادة
من التجارب الناجحة يف املدن االملانية خا�صة
و�أن املنظمة تدعم الربامج واال�سرتاتيجيات
التي حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ،الفتاً
�إىل �إمكانية التوقيع على مذكرات تفاهم بني
اجلانبني.
ح�ضر االجتماع نائب ال�سفري الأملاين روديغر
زيتل وم�ست�شار ال�سفري مازن عقلة.

األمين العام يلتقي مدير عام سياسات الشباب
في منتدى شباب التعاون اإلسالمي
قام معايل �أمني عام منظمة املدن العربية
املهند�س احمد حمد ال�صبيح بزيارة للمقر
الدائم ملنتدى �شباب التعاون الإ�سالمي التابع
ملنظمة التعاون الإ�سالمي ،يف �إ�سطنبول  /تركيا
وذلك تلبية لدعوة ر�سمية لعقد اجتماع ثنائي
حول تعزيز التعاون بني اجلانبني.
التقى الأمني العام ال�صبيح مبدير عام �سيا�سات
ال�شباب يف املنتدى عبد اهلل منايف متولو حيث
مت مناق�شة العديد من املو�ضوعات التي تت�صل
بتمكني ال�شباب وتوفري فر�ص العمل وتعزيز
م�شاركاتهم يف خمتلف القطاعات احليوية يف
املدن.
و�أعرب متولو عن رغبة املنتدى بتوقيع مذكرة
تفاهم بني منظمة املدن العربية ومنتدى
�شباب التعاون الإ�سالمي والعمل وفق برامج
وا�سرتاتيجيات متنح ال�شباب م�ساحات للم�شاركة
يف جماالت العمل والإبداع والثقافة.
و�أكد الأمني العام ال�صبيح حر�ص املنظمة على
تعزيز وتفعيل دور ال�شباب باعتبارهم امل�ستقبل
الواعد للمجتمعات .و�أ�شار �إىل ما تقوم به
املنظمة من �أن�شطة وفعاليات تخت�ص بال�شباب
ودورهم احليوي يف خمتلف القطاعات واحت�ضان
طاقاتهم وتنمية مهاراتهم.
ورحب ال�صبيح بتعزيز التعاون بني اجلانبني من
خالل مذكرة تفاهم يتم االتفاق حولها لتكون
انطالقة للعمل امل�شرتك.

الأمني العام ومدير عام �سيا�سات ال�شباب يف املنتدى

اجتماع ثنائي لتعزيز التعاون
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األمين العام يقوم بزيارة لبلديات لبنانية..

فرن الشباك  -الجديدة  -الدكوانة

رئي�س بلدية اجلديدة انطوان جبارة و�أع�ضاء البلدية ي�ستقبلون الأمني العام

قام �أمني عام منظمة املدن العربية املهند�س
احمد حمد ال�صبيح بجولة يف عدد من
البلديات اللبنانية وذلك يف �إطار التعاون
امل�شرتك و االطالع على �أحدث ال�سبيل
التي من �ش�أنها حتقيق التنمية امل�ستدامة..
واال�ستفادة من اخلربات والتجارب من
�أجل تطوير العمل البلدي لالرتقاء باملدينة
وال�ساكنني.
فقد قام الأمني العام ورافقه رئي�س بلدية
بعلبك العميد ح�سني اللقي�س بزيارة �إىل

رئي�س بلدية الدكوانة انطوان �شختورة ي�ستقبل الأمني العام
ورئي�س بلدية بعلبك العميد ح�سني اللقي�س
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بلدية فرن ال�شباك وبلدية اجلديدة وبلدية
الدكوانة ،والتقى ر�ؤ�ساء البلديات ...و�أكد
حر�ص املنظمة يف تعزيز التعاون بينها وبني
املدن اللبنانية الأع�ضاء ودعم م�سرية التنمية
امل�ستدامة وحثها للم�شاركة يف �أن�شطة
وفعاليات املنظمة وامل�ؤ�س�سات التابعة لها
جنباً �إىل جنب املدن العربية الأع�ضاء.
مت خالل الزيارة مناق�شة عدد من الق�ضايا
التي تواجه املدن وال�ساكنني ،والرتكيز على
�أهمية االنفتاح على مدن العامل واال�ستفادة

من التجارب الناجحة وتطبيقها يف مدننا
العربية.
و�أجمع ر�ؤ�ساء البلديات على �أهمية تفعيل
العمل املحلي بالتعاون مع املنظمة يف ظل
التحديات التي تواجه املدن ،كما �أ�شاروا
�إىل �ضرورة اعتماد اخلطط والربامج
واال�سرتاتيجيات التي حتقق النمو امل�ستدام
ومواكبة كل ما هو جديد يف عامل املدن.

الأمني العام ورئي�س بلدية فرن ال�شباك رميون �سمعان

تحت رعاية منظمة المدن العربية:

ملتقى ورش عمل المدن المستدامة

الأمني العام يكرم قادر توبا�ش

الأمني العام يلقي كلمته

 ال � � � � � �� � � � � � �ص � � � � � �ب � � � � � �ي� � � � � ��ح :امل � � � � � �ل � � � � � �ت � � � � � �ق� � � � � ��ى ي� � � � � � � � �ع � � � � � � � ��زز دور امل� � � � � � � � � � � � � � � � ��دن يف ع � � � � �م � � � � �ل � � � � �ي� � � � ��ة ال � � � �ت � � � �ن � � � �م � � � �ي� � � ��ة ت� � � ��وب� � � ��ا�� � � ��ش� :أه� � � �م� � � �ي � � ��ة ت � �ط � �ب � �ي� ��ق م� � �ف � ��اه� � �ي � ��م اال�� � � �س� � � �ت � � ��دام � � ��ة ل � � �ت� � ��وط� �ي��ن ودمي� � � � ��وم� � � � ��ة ع � �م � �ل � �ي � ��ة ال � �ت � �ن � �م � �ي ��ةحتت رعاية منظمة املدن العربية وبتنظيم
الرعاية الأوىل لتنظيم امل�ؤمترات انعقد
ملتقى ور�ش عمل املدن امل�ستدامة -29
� 30أبريل  2019يف �إ�سطنبول  -تركيا
بح�ضور �أمني عام املنظمة ورئي�س منظمة
 UNACLAورئي�س منظمة UCLG
العاملية رئي�س بلدية �إ�سطنبول ال�سابق د.
قادر طوبا�ش ،و�أمني عام منظمة UCLG-
 MEWAحممد دومان وعدد من ر�ؤ�ساء
البلديات واملدن العربية الأع�ضاء يف املنظمة.
ت�أتي �أهمية انعقاد امللتقى يف تفعيل دور
التنمية امل�ستدامة وبناء �شراكات ا�سرتاتيجية
بني القطاعني العام واخلا�ص وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين ومناق�شة العديد من الق�ضايا

واملعوقات التي تت�صل يف تطوير املدن وفاعلية
املجال�س البلدية والإدارات املحلية يف رفع
م�ستوى �أدائها من خالل التجارب الناجحة

واال�سرتاتيجيات ...خا�صة و�أن ملتقى ور�ش
عمل املدن امل�ستدامة هو عبارة عن �سل�سلة
من ور�ش العمل التي �ستعقد ب�شكل دوري

جانب من امللتقى
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�صورة جماعية

يف خمتلف املدن العربية والعاملية بهدف
دفع عجلة التقدم والتطور يف املدن وحتقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة.
�أكد �أمني عام منظمة املدن العربية املهند�س
احمد حمد ال�صبيح يف كلمته خالل افتتاح
�أعمال امللتقى ،حر�ص املنظمة على دعم كافة
الربامج واال�سرتاتيجيات التي تعمل على
ن�شر الوعي ملفهوم اال�ستدامة بكل ابعاده..
م�شرياً �إىل �أن امللتقى ي�سعى �إىل تفعيل
دور التنمية وبناء �شراكات ا�سرتاتيجية بني
القطاعني العام واخلا�ص وم�ؤ�س�سات املجتمع
املدين ومناق�شة التحديات التي تواجه املدن
العربية.
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ولفت ال�صبيح �إىل خارطة الطريق التي
اطلقتها املنظمة يف اجتماع املجل�س التنفيذي
يف نواك�شوط  2017والتي تركز على تطوير
خطط وبرامج وا�سرتاتيجيات عمل
م�ؤ�س�سات املنظمة لدعم الإدارات املحلية يف
املدن العربية العتماد خطة تنموية تواجه
املتغريات املت�سارعة والتحوالت الكربى يف
العامل وحتقق �أهداف التنمية امل�ستدامة.
وقال� ”:أن مدننا وبلدياتنا العربية مدعوة
لتطويرعملها واالنفتاح على حميطها لتطبيق
برامج متطورة تلبي احتياجات ال�ساكنني و�أن
ملتقى ور�ش عمل املدن امل�ستدامة ي�أتي ليعزز
دورنا كمدن ومنظمات ممثلة لل�سلطات
احلكومية واجلهوية يف عملية التنمية..

بحيث نكون م�ستعدين للتعامل بايجابية
وب�شكل فاعل مع املتغريات من حولنا».
من جانبه �أكد د .قادر توبا�ش �أهمية تطبيق
مفاهيم اال�ستدامة لتظل عملية التنمية
املحلية واحل�ضرية متوا�صلة وم�ستدامة.
وا�ستعر�ض جتربة مدينة ا�سطنبول يف
حتقيق النمو امل�ستدامة والأهداف العاملية.
و�أ�شار �إىل �ضرورة و�ضع ا�سرتاتيجيات
منا�سبة ملواجهة التحديات من حول املدن
كالهجرة والبيئة والتغري املناخي وال�سكان
وغريها من الق�ضايا الهامة .الفتا �إىل دور
املدن املتو�سطة يف مو�ضوع الهجرة وحماولة
ايجاد حلول فاعلة لهذه امل�شكلة.
واختتم كلمته م�ؤكداً على تعزيز التعاون بني

املدن وال�شركاء والعمل امل�شرتك لتنفيذ
�أجندة التنمية امل�ستدامة من خالل التقارب
واالنفتاح واال�ستفادة من التجارب الناجحة
واخلربات.
ت�ضمن امللتقى ور�شتي عمل ،عقدت الور�شة
الأوىل حتت عنوان “ تقنيات �إدارة وت�شغيل
املدن الذكية” وا�ستعر�ضت خاللها مدير
عام املنتدى العربي للمدن الذكية� ،إحدى
م�ؤ�س�سات منظمة املدن العربية” م .جمانة
عطيات �أوراق ت�ضمنت «تطبيقات ت�ساهم يف
منو املدن الذكية مثل تطبيق �،BIMأهداف
وغايات وحتديات املدن الذكية ومت عر�ض
جتربة مدينة الدوحة ،يف كيفية قيا�س املدن
الذكية ،وكيفية احلد من خماطر الكوارث
الطبيعية يف املدن الذكية”
وجاءت ور�شة العمل الثانية حتت عنوان “دور

من التكرمي

املدن الذكية يف حتقيق التنمية امل�ستدامة”
قدم خاللها رئي�س ق�سم هند�سة العمارة يف
جامعة ال�شرق الأو�سط يف العا�صمة الأردنية
عمّان د .احمد �شفيق عفانة عدداً من
�أوراق العمل حول «نظم املعلومات اجلغرافية
يف املدن الذكية ،مفهوم املدينة امل�ستدامة

والذكية� ،أجهزة اال�ست�شعار الذكية والأمتتة
املنزلية ،وتطبيقات عملية على املدن الذكية”.
ويف ختام �أعمال امللتقى قام �أمني عام
منظمة املدن العربية والرعاية الأوىل لتنظيم
امل�ؤمترات بتكرمي ال�ضيوف وامل�شاركني
واملتحدثني يف امللتقى.

زيارة AWEM-GLCU

زيارة مقر UCLG-MEWA
على هام�ش ملتقى ور�ش عمل املدن امل�ستدامة
قام امل�شاركون من ر�ؤ�ساء البلديات برئا�سة
�أمني عام منظمة املدن العربية بزيارة مقر

منظمة  UCLG-MEWAيف �إ�سطنبول
حيث مت خالل الزيارة الت�أكيد على �أهمية
تعزيز التعاون بني املنظمتني ودعم الربامج

واخلطط التي من �ش�أنها �أن تدعم املدن
لتنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة.
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المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام « 2019االسكوا»

تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة

اجلل�سة االفتتاحية

�شاركت منظمة امل��دن العربية يف ال��دورة
ال�ساد�سة للمنتدى العربي للتنمية امل�ستدامة
لعام  2019ال��ذي انعقد حتت �شعار «متكني
النا�س و�ضمان ال�شمول وامل�ساواة يف املنطقة
«ونظمته جلنة الأمم املتحدة االقت�صادية
واالج��ت��م��اع��ي��ة ل��غ��رب��ي �آ���س��ي��ا (الإ����س���ك���وا)
بال�شراكة مع جامعة الدول العربية ومنظومة
الأمم املتحدة العاملة يف املنطقة العربية يف
الفرتة � 11-9أبريل  2019يف بريوت بح�ضور
رئي�س الدورة احلالية وزير التخطيط العراقي
نوري الدليمي ،والأمني العام جلامعة الدول
العربية �أحمد �أبو الغيط ووكيلة الأمني العام
ل�ل�أمم املتحدة والأمينة التنفيذية للإ�سكوا
روال د�شتي ونائبة الأمني العام للأمم املتحدة
�أم��ي��ن��ة حم��م��د وح�����ش��د م��ن اخل��ب�راء وك��ب��ار
امل�س�ؤولني يف امل�ؤ�س�سات املعنية بالتخطيط
ومبتابعة تنفيذ خطة ع��ام  .2030وممثلون
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عن امل�ؤ�س�سات احلكومية العاملة يف التنمية
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��خ��ف��ي��ف م��ن ح���دة الفقر
والتنمية االقت�صادية والت�شغيل والبيئة واملوارد
الطبيعية والبيانات والإح�صاء والتكنولوجيا.
وممثلون عن املنظمات احلكومية الإقليمية
والدولية و�شبكات وهيئات املجتمع املدين
وممثلون عن وكاالت الأمم املتحدة العاملة يف
املنطقة العربية.
و�ألقت الأمينة التنفيذية لال�سكوا روال د�شتي
كلمة قالت فيها�« :إن الدرا�سات اجلديدة
للواقع يف البلدان العربية تعك�س ظواهر
�إيجابية تبعث على الإيجابية ،فمعظم البلدان
اعتمدت خططا تنموية بعيدة املدى وو�ضعت
�سيا�سات تربوية ،ومت تر�سيخ مبادئ حقوق
الإن�سان يف د�ساتريها ،ومنطقتنا اليوم تتمتع
بكادر �شبابي قادر على النهو�ض مبجتمعاتنا
وتقدمي الإجن����ازات ،ولكن الطريق ال يزال

طويال ج��دا للو�صول �إىل تنمية م�ستدامة
�شاملة»
واختتمت كلمتها قائلة« :هدفنا �أن نقدم
خ��دم��ات �أك�ث�ر م�لاءم��ة للمنطقة العربية
وال�سري على مبد�أ التنمية امل�ستدامة �إميانا
منا ب��الأه��داف ال�سامية لتحقيق العدالة
االجتماعية .وكلنا �أمل بتحقيق هذه الأهداف
ال�سامية ملا فيه خري جمتمعاتنا و�سلم �أجيالنا
القادمة».
ثم حتدث الأمني العام جلامعة الدول العربية
احمد اب��و الغيط م�شرياً �إىل �أن اجلامعة
العربية تظل امل�ؤ�س�سة احلا�ضنة ملجمل
الن�شاط ال��ع��رب��ي امل��رت��ب��ط مبختلف �أوج��ه
التنمية ،مبا ي�شمله ذلك من عمل يف جماالت
االق��ت�����ص��اد وال�����ش ��ؤون االجتماعية والبيئة
والإ�سكان وال�صحة والتعليم ،وغري ذلك من
املو�ضوعات احليوية ذات االت�صال الوثيق

من االفتتاح الر�سمي للمنتدى العربي

بحياة الإن�سان العربي ،وهي الوعاء احلا�ضن
لكل اجلهود والن�شاطات التي تبذل للتن�سيق
بني امل�ؤ�س�سات العربية العاملة يف املجاالت
كافة.
وقال�« :أن املنتدى العربي للتنمية امل�ستدامة
فر�صة مهمة للتفاعل ب�إيجابية مع القرارات
املرتبطة بالعملية التنموية ال�����ص��ادرة عن
القمم العربية ،خا�صة قمة بريوت التنموية،
التي تعاملت مع �أهداف �أجندة الأمم املتحدة
للتنمية امل�����س��ت��دام��ة  2030يف ال��ع��دي��د من
�أبعادها».
من جهته� ،أكد وزير التخطيط العراقي نوري
الدليمي �أن ر�ؤية التنمية امل�ستدامة لعام 2030
هي ركيزة �أ�سا�سية لإر�ساء بيئة �آمنة وم�ستقرة
وحمفزة ملختلف القطاعات ،و�ضمان مل�شاركة
اجلميع يف الأن�شطة االقت�صادية واالجتماعية
وال�سيا�سية وال��ث��ق��اف��ي��ة خ��ا���ص��ة ال�شباب.

كما �أك��د على �أهمية موا�صلة ال�سعي لبناء
م�ستقبل �أف�ضل للإن�سان ودوره الوجودي
ووظائفه االجتماعية ،ومتكينه امل��ادي وغري
املادي من تعليم وفر�ص عمل ،وك�سب الدخل
والتخل�ص من الفقر والتهديد وانعدام الأمن،
وتعزيز املهارات واملعارف والأو�ضاع املعي�شية
وال�صحية ،وحت�سني بيئة الأعمال التجارية،
وت�شجيع الفئات الأ�ضعف يف حتقيق اندماج
فاعل يف املجتمع .وقال� « :أن �أهمية �إخ�ضاع
هذه الأهداف ملراجعة م�ستمرة ،يتم خاللها
ر�صد وا�ستعرا�ض التقدم امل��ح��رز ،وتعزيز
ال�شعور ب�أهمية �أه��داف التنمية امل�ستدامة
 2030على الدوام».
من جهتها ،قالت نائبة الأم�ين العام للأمم
املتحدة �أمينة حممد �إن العام  2019هو عام
حم��وري بالن�سبة خلطة التنمية امل�ستدامة
ل��ع��ام  ،2030و���ش��ددت على �أه��م��ي��ة عن�صر

ال�شباب والتكنولوجيا واالبتكار يف دفع النمو
االقت�صادي قدما .و�أ�شارت �إىل ارتفاع ن�سبة
م�شاركة الن�ساء يف احلياة ال�سيا�سية يف عدد
من ال��دول العربية .الفتة �إىل �أن النزاعات
يف العامل العربي ال ت�شكل عائقا �أمام حتقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة فح�سب ،بل ت�ضيف
عوائق جديدة.
ا�ستعر�ض امل��ن��ت��دى يف ي��وم��ه الأول التقدم
امل��ح��رز على ال�صعيدين العاملي والإقليمي
يف تنفيذ �أه��داف حمددة وتناول ال�سيا�سات
والآل��ي��ات ال�لازم��ة للحد م��ن ع��دم امل�ساواة
داخ��ل البلدان .كما بحث يف ث�لاث جل�سات
متخ�ص�صة ال�شمول والتمكني ك�سبل نحو
ال�سالم والتنمية ،والنهو�ض بالعمل املناخي يف
املنطقة العربية ،و�ضمان م�شاركة م�ستدامة
للمراهقني وال�شباب يف املنطقة.
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ويف ختام �أع��م��ال املنتدى العربي للتنمية
امل�ستدامة لعام  2019خل�ص امل�شاركون �إىل
عدد من الر�سائل التي ت�ؤكد على مبادئ خطة
التنمية امل�ستدامة لعام  2030والتي جاءت
على النحو التايل:
�أن امل�ساواة حق طبيعي من حقوق الإن�سانوركيزة �أ�سا�سية للتنمية و�أن تكلفة حتقيق
امل�ساواة ،على ارتفاعها ،تبقى �أقل بكثري من
تكلفة الالم�ساواة التي تولد التمييز والعنف
وت�ؤدي �إىل عدم اال�ستقرار وتعيق التنمية.
ال��ت ��أك��ي��د ع��ل��ى مت��ك�ين اجل��م��ي��ع وال�شبابوالن�ساء ب�شكل خا�ص وعلى عدم �إهمال �أحد
وعلى مكافحة الالم�ساواة التي تبلغ معدلها
الأعلى يف املنطقة العربية.
 -العمل على �إ�صالح امل�ؤ�س�سات والرتكيز على

حت�سني نوعيتها واال�ستفادة من الثورة الرقمية
القادرة على متكني الدول من ا�ستخدام �أق�صى
�إمكاناتها الب�شرية و�شبابها املتعلم ومواردها
املالية وموقعها اجلغرايف املميّز للعمل كقوة
مكمّلة يف حتويل اقت�صاداتها وجمتمعاتها.
 ت�شجيع التكامل االق��ت�����ص��ادي الإقليميوتعزيزه وعلى احلاجة �إىل �إرادة �سيا�سية
وق���ي���ادة ف��ع��ال��ة لتحقيق �أه�����داف التنمية
امل�ستدامة و�إىل تن�سيق قوي بني جميع الفرقاء
املعنيني وزيادة اال�ستثمارات يف بناء القدرات
و�أن�شطة رفع الوعي يف املنطقة العربية.
وعلى هام�ش املنتدى� ،أطلقت الإ�سكوا تقرير
الأمم املتحدة لتمويل التنمية امل�ستدامة 2019
على امل�ستوى الإقليمي بعد �أن ك��ان �أطلق
على امل�ستوى العاملي من نيويورك قبل �أيام،

احدى اجلل�سات

وذلك بح�ضور جمموعة من اخلرباء املعنيني
بالتمويل والتنمية واالقت�صاد والتجارة والبيئة.
وفقا ملا ورد يف التقارير ،يحتاج العامل العربي
�إىل  3.6تريليون دوالر �أمريكي لتمويل برنامج
التنمية امل�ستدامة  2030من اليوم �إىل .2030

اجتماع ثنائي
ا�ستقبلت الرئي�سة التنفيذية الدكتورة روال د�شتي
يف مكتبها مبقر الأ�سكوا معايل الأمني العام ملنظمة
املدن العربية املهند�س احمد حمد ال�صبيح حيث
تبادل الطرفان الر�ؤى والأفكار التي تت�صل بتعزيز
التعاون لتنفيذ �أجندة التنمية امل�ستدامة عام 2030
على امل�ستويني الوطني واملحلي يف الدول العربية.
و�أكدت د .د�شتي �أهمية تفعيل التعاون من خالل
�إعداد برامج وتنظيم ور�ش عمل متخ�ص�صة تت�صل
بالأجندة العاملية للتنمية امل�ستدامة.
من جانبه �أع��رب الأم�ين العام املهند�س احمد
حمد ال�صبيح عن ا�ستعداد املنظمة وامل�ؤ�س�سات
التابعة لها للتعاون بو�ضع برامج وا�سرتاتيجيات
ت�ساعد املدن العربية يف حتقيق الأهداف التنموية
بالإ�ضافة �إىل تنظيم ور�ش عمل وندوات علمية
تت�صل ب�أبرز حتديات املدن العربية.
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ح�ضر االج��ت��م��اع امل�����س��اع��د اخل��ا���ص للأمينة
التنفيذية الدكتور مهند علي املو�سوي.
كما التقى الأمني العام املهند�س احمد حمد ال�صبيح
بخبرية الإح�صاءات االقت�صادية واالجتماعية يف

الإ�سكوا فتحية �سعيد عبد الفا�ضل التي �أكدت
على �أهمية التعاون امل�شرتك بني اجلانبني مبا
يت�صل بق�ضايا املدن العربية وحتقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة.

في احتفالية الدوحة عاصمة الشباب اإلسالمي : 2019

منظمة المدن العربية توقع مذكرة تفاهم للتعاون
مع منتدى شباب التعاون اإلسالمي
�شاركت منظمة املدن العربية يف املرا�سم
الر�سمية النتقال عا�صمة ال�شباب اال�سالمي
من القد�س ال�شريف �إىل الدوحة والتي
اقامها منتدى �شباب التعاون الإ�سالمي وهو
�أحد م�ؤ�س�سات منظمة التعاون الإ�سالمي
 12-11مار�س  2019يف العا�صمة الرتكية
انقرة بح�ضور وزراء ال�شباب وعدد من
املنظمات والهيئات ال�شبابية وعدد من
امل�س�ؤولني واملخت�صني يف برامج ال�شباب.
�ألقى رئي�س منتدى �شباب التعاون الإ�سالمي
طه ايهان كلمة عرب فيها عن امتنانه للدعم
الذي قدمته حكومة بالده لربنامج عا�صمة
ال�شباب الإ�سالمي والذي حقق �إجنازات منذ
بدايته يف  ،2015وقال :ي�شرفني ان نحتفل
جميعا يف مدينة انقرة مبرا�سم انتقال
القد�س ال�شريف عا�صمة ال�شباب اال�سالمي
�إىل مدينة الدوحة .لقد كانت �سنة حافلة
بالربامج والأن�شطة والفعاليات التي �أبرزت
اهتمام امل�س�ؤولني يف فئة ال�شاب ودعمهم
ومتكينهم يف خمتلف القطاعات احليوية يف
املجتمع .ولفت �إىل خطة العمل الت�شاركية
التي تبناها وزراء التعاون اال�سالمي
لتطبيقها على �أر�ض الواقع من �أجل بناء
قدرات ال�شباب يف خمتلف املجاالت.
و�أكد ايهان �أهمية التعاون من �أجل ال�شباب
باعتبارهم امل�ستقبل الواعد للمجتمعات
الإ�سالمية ..وقال �أن دعم ال�شباب ومتكينهم
م�س�ؤولية جمتمعية بحيث ير�سم �شباب اليوم
م�ستقبل الغد.

ت�سليم عا�صمة ال�شباب اال�سالمي من القد�س ال�شريف �إىل الدوحة

من جهته قدم جربيل الرجوب ع�ضو اللجنة
املركزية حلركة فتح ال�شكر للحكومة الرتكية
والرئي�س رجب طيب �أردوغان ،على الدعم
املبا�شر للق�ضية الفل�سطينية ،وو�ضع القد�س
على �سلم �أولوياته .وقال� :أن برنامج القد�س
عا�صمة ال�شباب الإ�سالمي حمل ر�سالة
للعامل �أجمع ،مفادها �أن فل�سطني لي�ست
وحدها يف مواجهة االحتالل ،كما �ساهم يف
ت�سليط ال�ضوء على الكفاح العادل لل�شعب
الفل�سطيني ،من �أجل �أمنه وحريته .لقد

وجدنا كل الدعم للربامج التي قدمناها
وحققنا �إجنازات يف خمتلف جماالت عمل
ال�شباب .كان هناك برنامج دويل رعته
منظمة التعاون الإ�سالمي للنهو�ض بالأن�شطة
ال�شبابية التي �شارك يف تنظيمها املجل�س
الفل�سطيني لل�شباب بدعم من قطر والأردن
وتركيا.
و�أ�ضاف الرجوب :لقد �شكلت عا�صمة ال�شباب
الإ�سالمي القد�س ال�شريف  ،2018عالمة
بارزة يف براجمنا التنموية لريى العامل ما
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نعي�شه من حتديات الثبات هويتنا ب�أي �شكل
من الأ�شكال ...خا�صة و�أن ت�سمية القد�س
ال�شريف عا�صمة ال�شباب الإ�سالمي جاءت
ك�أول م�شروع بعد القمة الإ�سالمية الطارئة
حول القد�س التي ا�ست�ضافتها ا�سطنبول.
وقدم ال�سفري القطري لدى �أنقرة� ،سامل
مبارك �آل �شايف ،يف كلمة باالحتفالية
مبنا�سبة ت�سلم الدوحة مفتاح عا�صمة ال�شباب
الإ�سالمي  ،2019ال�شكر لدولة فل�سطني على
ما بذلت من جهود يف دعم العمل ال�شبابي
الإ�سالمي خالل عام  ،2018كما قدم ال�شكر
ملنظمة التعاون الإ�سالمي وملنتدى �شباب
التعاون الإ�سالمي على اجلهود التي بذلت
طوال ال�سنوات املا�ضية يف دعم العمل
ال�شبابي الإ�سالمي امل�شرتك ،و�أكد تطلع
قطر �إىل تدعيم �أوا�صر التعاون ،ووعد ب�سنة
من الفعاليات والأن�شطة ال�شبابية املتميزة.
بدوره� ،أكد م�ست�شار وزير الثقافة والريا�ضة
القطري عبد الرحمن الهاجري ،حر�ص

االفتتاح الر�سمي

بالده على تقدمي جمموعة من الأن�شطة
والفعاليات املتميزة خالل هذه ال�سنة،
والتي �سيتوىل ال�شباب القطري م�س�ؤولية
تنظيمها وقيادتها .وقال� :أن «الدوحة
عا�صمة لل�شباب الإ�سالمي �« 2019ستكون
فر�صة لتعزيز التقارب بني ال�شباب يف الدول
الإ�سالمية ،وبناء احلوار من �أجل تبادل
اخلربات والتجارب لتمكني ال�شباب ب�شكل

�أكرب على م�ستوى العامل.
بدوره قدم وزير ال�شباب والريا�ضة الرتكي
د .حممد حمرم ق�صاب اوغلو التهنئة لدولة
قطر بانتقال عا�صمة ال�شباب الإ�سالمي
� 2019إىل الدوحة وقال :مع انطالقة جديدة
لربنامج عا�صمة ال�شباب الإ�سالمي يف
الدوحة �سيكون هناك برامج واعدة ومتنوعة
تت�صل بال�شباب خا�صة و�أن قطر من الدول

�صورة جماعية
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التي تويل اهتماماً كبرياً بال�شباب.
و�أ�ضاف :ان احتفالية انتقال عا�صمة ال�شباب
الإ�سالمي من القد�س ال�شريف اىل الدوحة
ال يعني انتهاء الأن�شطة والربامج اخلا�صة
بال�شباب يف القد�س بل �ستكون هناك
ا�ستمرارية ملا مت تنفيذه وما �سيتم �إجنازه
وفق خطة العمل التي مت اعتمادها ولفت �إىل
�أن فكرة عا�صمة ال�شباب الإ�سالمي بد�أت
من ا�سطنبول وكانت هي العا�صمة الأوىل
حيث كان الهدف هو ت�أ�سي�س ن�شاطات
حملية ت�سعى لبناء قدرات ال�شباب ومتكينهم
وذلك من �أجل تعزيز الهوية الإ�سالمية مبا
يحققه ال�شباب من �إجنازات.
واختتم الوزير كلمته ب�أن منتدى �شباب
التعاون الإ�سالمي وهو �أحد م�ؤ�س�سات
منظمة التعاون اال�سالمي يعد �إدارة ممتازة
لتحفيز ال�شباب والت�ضامن بينهم وتعزيز
تعاونهم .وكذلك بناء قدرات ال�شباب
ومتكينهم من خالل عدد من الربامج مثل
برنامج بناء قدرات ال�شباب يف الإعالم يف
م�ؤمتر �سام�سون برتكيا .وقال :نويل �أهمية
كبرية با�سرتاتيجيات العامل الإ�سالمي
ال�سيما ما يخت�ص بفئة ال�شباب فهم ي�شكلون
جزءاً كبرياً من العامل اال�سالمي وعلينا
الأخذ بعني االعتبار وقف كل ما من �ش�أنه
تهمي�ش دور ال�شباب والعمل على تنظيم
برامج التدريب و�صقل املهارات لت�أهيلهم
ل�سوق العمل .كما علينا ا�ستخدام مواردنا
وامكانياتنا ب�شكل جيد لدعم ال�شباب فهم
ركائز جمتمعاننا الإ�سالمية.
يذكر �أن اختيار الدوحة عا�صمة لل�شباب
الإ�سالمي جاء يف �أكتوبر/ت�شرين الأول
املا�ضي  2018يف �أعقاب قرار بالإجماع
من منتدى �شباب التعاون الإ�سالمي وكانت
وزارة الثقافة والريا�ضة القطرية قد وقعت

الأمني العام م� .أحمد حمد ال�صبيح يوقع مذكرة تفاهم
للتعاون مع منتدى �شباب التعاون اال�سالمي

مذكرة تفاهم للتعاون

مت على هام�ش االحتفالية التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بني منظمة املدن العربية
ومنتدى �شباب التعاون الإ�سالمي .وقع االتفاقية عن منظمة املدن العربية الأمني العام
املهند�س احمد حمد ال�صبيح ،وعن منتدى �شباب التعاون الإ�سالمي رئي�س املنتدى طه
ايهان.
جاء توقيع االتفاقية بهدف تطوير التعاون بني اجلانبني والتن�سيق امل�شرتك لتحقيق
�أهدافهما امل�شرتكة يف تعزيز الدعم ومتكني ال�شباب وتنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة
بالإ�ضافة �إىل فتح باب احلوار وتبادل اخلربات يف جمال �صقل مهارات ال�شباب و�إعدادهم
ملختلف قطاعات العمل .وقد �أكدت االتفاقية على جملة من الأهداف التي �ستكون مو�ضع
تعاون بني اجلانبني مبا يف ذلك تعزيز فر�ص عمل ال�شباب وم�شاركتهم يف عملية النمو
امل�ستدام.

بروتوكول تعاون مع املنتدى يف �أبريل 2018
ين�ص على تنظيم و�إقامة فعاليات �شبابية
م�شرتكة يف قطر ودول �أخرى� ،إ�ضافة �إىل
دعم الفعاليات اخلا�صة بالقد�س عا�صمة
ال�شباب الإ�سالمي لعام .2018
ويتم �سنوياً اختيار عا�صمة لل�شباب
الإ�سالمي بهدف تعزيز احلوار والتقارب بني

ال�شباب من خمتلف الدول الإ�سالمية ،وي�شمل
ذلك جمموعة من الن�شاطات والفعاليات.
مت خالل املرا�سم الر�سمية النتقال عا�صمة
ال�شباب الإ�سالمي من القد�س ال�شريف �إىل
الدوحة تكرمي عدد من امل�س�ؤولني و ال�شاب
امل�شاركني يف �إعداد الربامج والأن�شطة يف
القد�س ال�شريف طوال .2018
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اجتماع استشاري لـــ  UCLG - MEWAبمشاركة المنظمة

تفعيل دور المجتمع المدني في قضايا الهجرة
واالندماج االجتماعي والتغيير المناخي

الأمني العام مع قادر طوبا�ش وحممد دومان
����ش���ارك���ت م��ن��ظ��م��ة امل������دن ال���ع���رب���ي���ة يف
االج��ت��م��اع اال���س��ت�����ش��اري ال�����س��ن��وي ملنظمة
 27-26 - UCLG - MEWAفرباير
 2019يف مدينة �إ�سطنبول /تركيا.

االفتتاحية �أهمية التعاون بني ال�شركاء
الإقليميني والدوليني من �أجل تفعيل
اال�سرتاتيجيات التي تنتهجها املنظمة
ملواجهة التحديات التي تواجه العامل كالهجرة
والتغيري املناخي والتنمية املحلية واحلوكمة
واالندماج االجتماعي واملرونة احل�ضرية.

مت خالل االجتماع مناق�شة الأولويات
والأهداف اال�سرتاتيجية لفرتة العمل -2018
 2020والتي تعمل على تطوير �سبل التعاون مع
ال�شركاء لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة.

و�أ�شار �إىل �أن املنظمة م�ستمرة يف براجمها
التي ترتبط ب�أهداف التنمية امل�ستدامة.

�أكد �أمني عام منظمة الــ - MEWA
 UCLGحممد دومان يف كلمة باجلل�سة

واختتم كلمته م�ؤكداً �أهمية احلوار واالنفتاح
على العامل مما يزيد من فر�ص العمل
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امل�شرتك واتخاذ اف�ضل احللول للق�ضايا التي
تهم املدن واملجتمعات.
ويف مداخلة لأمني عام منظمة املدن
العربية املهند�س احمد حمد ال�صبيح حول
مو�ضوع الهجرة �أ�شار �إىل دور منظمات
املجتمع املدين واللجان اخلريية يف تقدمي
امل�ساعدات للمهاجرين ال�سما و�أن الهجرة
�أ�صبحت اليوم من التحديات التي تواجه
مدن العامل وقال :تعمل منظمتنا على تفعيل
دور منظمات املجتمع املدين يف احت�ضان
املهاجرين وتبني م�شاريع تعمل على تخفيف

مداخلة الأمني العام م .احمد حمد ال�صبيح
معاناتهم وتوفري فر�ص اال�ستقرار والعمل
وحتقيق االندماج االجتماعي .كما �أن بع�ض
احلكومات العربية قامت بدعم ال�سلطات
املركزية لتوفري ال�سكن واخلدمات الأولية
للمهاجرين باعتبار �أن مو�ضوع الهجرة �أحد
التحديات التي تواجه املدن.
ولفت ال�صبيح �إىل ما تقوم به منظمة املدن
العربية من �أن�شطة وفعاليات تت�صل ب�أهداف
التنمية امل�ستدامة قائال :لقد اعتمدنا خارطة
طريق تعمل على حتقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة من خالل الأن�شطة والفعاليات
التي نقوم بها يف خمتلف املدن العربية كما
نحر�ص على التعاون مع ال�شركاء من �أجل
تبادل اخلربات واال�ستفادة من التجارب
الناجحة.
من جهته قال حممد �سعدية �أن الفجوة بني
الفقراء والأغنياء ما زالت م�ستمرة وعلينا
جميعا مكافحة الفقر والتكاتف لتحقيق
االندماج احلقيقي ون�شر مفهوم توزيع
الرثوات وحتقيق العدالة االجتماعية.
و�أ�شار �إىل ق�ضية التغري املناخي وحماية

البيئة قائ ً
ال :يجب التعاون مع خمتلف
القطاعات واتخاذ احللول لتدارك خماطر
التغري املناخي ..علينا �أن ن�ؤ�س�س مل�ستقبل
واعد من اجل الأجيال القادمة.
مت خالل االجتماع اال�ست�شاري تقييم ما
مت �إجنازه يف مو�ضوع الهجرة واالندماج
االجتماعي للمهاجرين من خالل م�شروع «
�أ�صوات ملهمة» للم�ساواة بني الرجل واملر�أة
وحتقيق العدالة االجتماعية والتما�سك
االجتماعي ومكافحة تغري املناخ والتكيف
معه .كذلك مت مناق�شة مهمة فريق عمل
منظمة  UCLG - MEWAاحد �أع�ضاء
منتدى �سيا�سة التنمية الذي �سيكون �ضمن
االجتماع العاملي القادم مللتقى �سيا�سة
التنمية الذي يعد م�صدرا مهما لتمويل
التعاون الإمنائي الدويل لالحتاد الأوروبي
والذي يوفر م�ساحة للتطوير يف البلدان
الأع�ضاء وال�شركاء يف االحتاد الأوروبي
ومنظمات املجتمع املدين والإدارات املحلية.
كما مت ا�ستعرا�ض نتائج االجتماع اال�ست�شاري
ملنظمة  UCLGالذي انعقد يف -11
 15فرباير  2019يف بر�شلونة وما مت بحثه

حممد دومان يلقي كلمته
من مو�ضوعات من �أهمها ال�سالم والأمن
والدميقراطية واالحتبا�س احلراري والتغري
املناخي وامل�ساواة بني اجلن�سني ،وما مت
اتخاذه من خطط م�ستقبلية ملواجهة هذه
التحديات.
ت�ضمن االجتماع عدداً من اجلل�سات تناول
امل�شاركون خاللها مو�ضوعات تت�صل ب�أهداف
التنمية امل�ستدامة من ابرزها ال�شراكة من
اجل التنمية حيث مت مناق�شة تطوير �سبل
التعاون وحتديد الأولويات امل�شرتكة ومذكرات
التفاهم والأن�شطة امل�شرتكة املحتملة وكذلك
مت تقييم حمتوى جوائز - MEWA
 UCLGوطبيعة احل�صول على اجلوائز مع
�شركاء حمددين يف مو�ضوعات حمددة.
واختتم االجتماع اال�ست�شاري بامل�شروع
التجريبي لتخطيط خرائط �أهداف التنمية
امل�ستدامة حيث مت عر�ض نتائج امل�شروع
الذي اطلق يف  2018وقدمت بع�ض البلديات
امل�شاركة اف�ضل املمار�سات كما قام معهد
الإح�صاء الرتكي باطالع امل�شاركني يف
االجتماع على نطاق م�ؤ�شرات التنمية
امل�ستدامة.
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الملتقى الشبابي الخليجي العربي:

تمكين الشباب وتوفير البيئة الحاضنة لإلبداع واالبتكار
وتنمية روح االبداع والمبادرة

من افتتاح امللتقى
عند احلديث عن التنمية امل�ستدامة� ،أهدافها
وغاياتها ،ال ميكن اغفال دور ال�شباب
و�ضرورة اعطائهم م�ساحة �أكرب للك�شف عن
مواهبهم وابداعاتهم والعمل على تنميتها
وترجمتها على �أر�ض الواقع.
ويف امللتقى ال�شبابي اخلليجي العربي الثاين،
ودورهم يف التنمية امل�ستدامة  ،والذي انعقد
يف الكويت يف ابريل  2019مت الت�أكيد على
�ضرورة متكني ال�شباب وتزويدهم بالأدوات
الالزمة  ،وتوفري البيئة احلا�ضنة لالبداع
واالبتكار وتنمية روح املبادرة ،ال�سيما يف
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امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،والتي تخلق
اثارا اجتماعية ايجابية ،وت�سهم يف اجناز
هدف �أو �أكرث من �أهداف التنمية امل�ستدامة.
من هذا املنطلق جاءت فكرة تنظيم امللتقى
ال�شبابي يف دورته الثانية وجمع نخبة من
ال�شباب العربي الذين ميلكون افكارا ريادية
وابتكارية تدعم جهود التنمية امل�ستدامة يف
الدول العربية.
منظمة املدن العربية �شاركت يف فعاليات
امللتقى الذي نظمته جمعية املياه الكويتية

بالتعاون مع املعهد العربي للتخطيط وكان
للمنظمة مداخالت مع امل�شاركني من ال�شباب
العربي حول دورها يف دعم املدن والبلديات
العربية وا�ستقطاب املبدعني من ال�شباب يف
تنفيذ �أجندة التنمية امل�ستدامة.
وكيل �ش�ؤون الأ�سرة احلاكمة الرئي�س الفخري
جلمعية املياه الكويتية ال�شيخ �صباح نا�صر
�صباح الأحمد �أكد يف افتتاح امللتقى انه «منذ
انطالق م�سرية التنمية والنه�ضة احلديثة يف
الكويت ،تراعي الدولة �شمولية �إعداد وت�أهيل

العن�صر الب�شري خ�صو�صا فئة ال�شباب من
خالل توفري خطط و�آليات تتوافق مع تنمية
متطلباتهم وا�ستثمار طاقاتهم يف �شتى
املجاالت» .
و�أ�شار ال�شيخ �صباح النا�صر ىل ان «الدولة
تراعي �أي�ضا �إطالق العنان مل�ؤ�س�سات
املجتمع املدين لت�شارك يف حتقيق تلك الغاية
الوطنية النبيلة» ،الفتا اىل انها وفرت البيئة
املنا�سبة الكت�شاف هذه الطاقات والإبداعات
حتقيقاً لر�ؤية �سمو �أمري البالد الداعم االول
لل�شباب وملقولة �سموه “ال�شباب �أغلى ما
منلك من ثروة و�أف�ضل ا�ستثمار”.
وقال ال�شيخ �صباح النا�صر ان «التحدي
كبري يتمثل يف التعامل الرا�شد وبث ثقافة
م�ستدامة بني خمتلف القطاعات املجتمعية
وبخا�صة ال�شباب فهم عماد الغد الذين
ن�ضع عليهم الآمال بحمل م�شاعل امل�ستقبل،
لذا فالأمانة تتطلب منا �إزاحة العراقيل من
دربهم وح�سن �إعدادهم ب�شمولية ،وتعريفهم
باملخاطر التي تواجههم ،و�إ�شراكهم يف �صنع
القرار لو�ضع حلول م�ستدامة على امل�ستوى
الوطني”.
وتابع «اننا نعول على جل�سات امللتقى
احلوارية وامل�شاريع واملبادرات والتو�صيات
واملناق�شات بان تخرج مبا يرثي امليدان
اخل�صب ،ال�سيما وان هذا امللتقى م�شمول
بنخب علمية متميزة و�شباب لديهم من
الهمة والإرادة ما يحقق ما ن�صبو �إليه جميعاً
يف هذا املحفل العلمي اخلليجي والعرب.
من جهته ،قال رئي�س جمعية املياه الكويتية
د�.صالح املزيني �أن «حكومة الكويت تقدم
كل الدعم لقطاع املياه بغر�ض تطوير تلك
اخلدمة وتوفريها وت�أمني حاجة املواطنني
واملقيمني من املياه ودعم ال�سرتاتيجية
الوطنية للمياه”.
و�أكد املزيني �أن الريادة التي ح�صلت عليها
الكويت يف قطاع املياه جاءت نتيجة للجهود
التي تبذلها الدولة يف تطوير هذا القطاع بال
حدود و�ضمن اخلطة ال�سرتاتيجية للتنمية
امل�ستدامة بالكويت وفقاً للر�ؤية امل�ستقبلية

ل�سمو الأمري لكويت .2035
و�أو�ضح ب�أن �أزمة املياه وهدره لهما انعكا�سات
�سلبية على احلياة اليومية وعلى املواطنني،
م�شريا �إىل �أن �ضمان ا�ستدامة املياه ميثل
حتدياً كبرياً للدولة ،وذلك نتيجة النمو
املتزايد يف الطلب ،الأمر الذي تطلب �إنفاق
مبالغ كبرية لتحقيق متطلبات املياه مع �أن
املرحلة القادمة تتطلب تر�شيد الإنفاق
واحلد من اال�ستهالك العايل.

بدوره قال املدير العام للمعهد العربي
للتخطيط الدكتور بدر مال اهلل يف امللتقى انه
يهدف �إىل اكت�شاف الإبداعات واالخرتاعات
واملبادرات ال�شبابية التي حتقق �أهداف
التنمية امل�ستدامة.
و�أ�شار �إىل �أن املعهد العربي للتخطيط يعترب
ق�ضايا ال�شباب من الأولويات الرئي�سة يف
�سيا�ساته و�أن�شطته وبراجمه كما انه ي�شارك
ويتعاون مع هيئات �شبابية يف الدول العربية
كافة.

الشباب في العالم
يقدر عدد الشباب في العالم بمليار وثمانمائة مليون
شخص ،ويمثل الشباب النسبة االكبر من المجموع الكلي
لسكان العالم .وتشير التركيبة السكانية في العالم
العربي إلى ذات النتيجة ،حيث أن فئة الشباب تحتل المرتبة
األولى ،مقارنة بالفئات العمرية األخرى .وتضمنت الخطط
والرؤى االقتصادية للدول العربية دورا بارزا للشباب في
دعم جهود التنمية المستدامة ،إال أن الشباب يواجهون
تحديات كثيرة أهمها ارتفاع معدالت البطالة وضعف
االنتاجية وعدم االستغالل األمثل لقدراتهم الكامنة .وعلى
الرغم من كل تلك التحديات ،يقوم الشباب بالمساهمة،
وبشكل فاعل من خالل ما يقدمونه من أفكار ومبادرات
إبداعية وابتكارية في تنمية انفسهم وأسرهم وتقدم
مجتمعاتهم المحلية واالقتصاد الوطني.
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أنشطة المنظمة
مهرجان الزهور الدولي

بغداد تزرع الزهور وتحتضن اإلبداع
�شاركت منظمة امل��دن العربية يف مهرجان
الزهور الدويل بدورته احلادية ع�شرة برعاية
رئي�س جمل�س الوزراء العراقي وتنظيم �أمانة
بغداد ،والذي �أقيم يف حدائق متنزه الزوراء
الكبري بالعا�صمة العراقية � 20-15أبريل 2019
مب�شاركة مدن عربية و�أجنبية.
جاء املهرجان حتت �شعار (بغداد تزرع الزهور
وحتت�ضن الإب����داع) وتنوعت فعاليات هذا
العام ،بني الأدبية والثقافية واحلرف اليدوية
وعرو�ض م�سرحية وور�ش عمل فنية وجوالت
لعدد من املواقع الرتاثية والأثرية.
ت�أتي �أهمية املهرجان باعتباره ر�سالة �إىل
العامل ب�أن العراق دولة حتمل الأمن وال�سالم
جلميع الزوار من جميع �أنحاء العامل بالرغم
م��ن التحديات وامل��ت��غ�يرات املت�سارعة التي
يعي�شها العامل.
ج���اءت امل�����ش��ارك��ات ه���ذا ال��ع��ام م��ن �أمل��ان��ي��ا
وهولندا والكويت وم�صر ولبنان ووالية �أيوا
الأم�يرك��ي��ة وتركيا و�إي����ران ،وال�����س��ودان �إىل
جانب املحافزات العراقية التي حر�صت على
احل�ضور وامل�شاركة.
ومبنا�سبة املهرجان قامت �أمانة بغداد بزرع
نحو مليون زهرة ووردة من خمتلف الأن��واع
بت�صاميم مميزة للحدائق حيث مت ت�صميم
لوحات جميلة من الطبيعة اخل�ضراء .كما
قدمت طرقاً جديدة ت�ساعد على كيفية زراعة
الورود وال�شتالت ال�صغرية من حيث الزراعة
والري والت�سميد ال�ستفادة الزوار من جديد
التقنيات.
يذكر �أن «مهرجان الزهور» هو �أحد  6فعاليات
متعلقة باختيار بغداد �ضمن الئحة اليوني�سكو
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من بروتوكول توقيع مذكرة التفاهم بني بغداد وعمّان بح�ضور رو�ؤ�ساء الوفود امل�شاركة

من االفتتاح

للإبداع الأدبي عام .2015
على هام�ش املهرجان مت توقيع مذكرة تفاهم
بني �أمانة بغداد و�أمانة عمّان الكربى بح�ضور

ر�ؤ�ساء الوفود امل�شاركة يف املهرجان لتفعيل
التعاون امل�شرتك بني املدينتني يف خمتلف
جماالت التنمية امل�ستدامة.

أنشطة المؤسسات
«عناصر ومقومات المدن الذكية»

برنامج تدريبي نظمه المنتدى العربي للمدن
الذكية في اإلسكندرية

افتتاح الربنامج التدريبي

نظم املنتدى العربي للمدن الذكية
وهو احدى م�ؤ�س�سات منظمة املدن
العربية وبالتعاون مع حمافظة
اال�سكندرية بجمهورية م�صر العربية
الربنامج التدريبي «عنا�صر ومقومات
املدن الذكية «يف الفرتة 28 – 25
فرباير .2019
هدف الربنامج �إىل نقل التجارب
الناجحة يف جمال تقنية املعلومات
للم�ساهمة يف رفع جاهزية املحافظة
لتحقيق التحول الإلكرتوين والو�صول

بها للمدن الذكية ،وتوفري خدمات
الت�أهيل والتدريب للكوادر الب�شرية
يف جمال تقنية املعلومات ،وتعزيز
ال�شراكات مع املنظمات العربية
والدولية والإقليمية لتنظيم دور
العلم والعلوم والتكنولوجيا يف حتقيق
التنمية امل�ستدامة
القى نائب حمافظ الإ�سكندرية
�أحمد جمال كلمة �أ�شار فيها �إىل
�أهمية الربنامج حيث يتما�شى مع
اهتمام املحافظة بتطوير املنظومة

الإدارية والتحول التكنولوجي جلميع
اخلدمات التي تقدم للمواطن ،و�أكد
على �ضرورة اال�ستفادة من الربنامج
التدريبي واخلروج منه بتو�صيات
لتطبيقها على �أر�ض الواقع ...وذلك
ا�ستجابة للتوجه الإ�صالحي الذي
تتبناه الدولة والذي يق�ضي بتكوين
جهاز �إداري كفء وفعال يطبق
مفاهيم احلوكمة وي�ساهم بدوره يف
حتقيق التنمية.
من جهتها عربت مديرة عام املنتدى
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أنشطة المؤسسات

العربي للمدن الذكية م .جمانة
عطيات عن �شكرها ملحافظة
الإ�سكندرية الحت�ضان الربنامج
التدريبي وما قدمته من دعم
للم�شاركني.
كما �أكد ال�سكرتري العام امل�ساعد يف
حمافظة الإ�سكندرية اللواء حمدي
احل�شا�ش �أهمية الربامج التدريبية
يف تطوير املهارات م�شرياً �إىل �ضرورة
اال�ستفادة من هذه الربامج وتطبيقها
ب�شكل عملي على �أر�ض الواقع ،وذلك
لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
ويف ختام الربنامج التدريبي مت تكرمي
امل�شاركني من قبل ال�سكرتري العام
امل�ساعد يف حمافظة الإ�سكندرية
ومدير عام املنتدى العربي للمدن

الذكية.
يذكر �أن الربنامج التدريبي مت تنفيذه
على مدار  4ايام و�شمل التعريف باملدن
الذكية وتطور مفاهيمها و�أهداف
ومزايا املدن الذكية ،وم�ؤ�شرات
الأداء الرئي�سية املتعلقة باملدن
الذكية امل�ستدامة ،وركائز املدينة
الذكية (عنا�صر و�شروط التحول
�إىل املدينة الذكية) ،والتحديات التي
تواجه تطبيق املدن الذكية وكيفية
مواجهتها ،وكذلك ت�ضمن التعريف
مباهية املدن الذكية والركيزة
التقنية واحلوكمة الذكية /احلكومة
الإلكرتونية ،واحلركة الذكية /النقل
الذكي ،الطاقة املتجددة وو�سائل
النقل اخل�ضراء ،واالقت�صاد الذكي/

االقت�صاد املعلوماتي والفراغ الرقمي
(ال�سيرباين) وال�شبكات ،و�أي�ضا
ال�شبكة العنكبوتية والأمن ال�سيرباين
والتحليالت،
البيانات
وقاعدة
والتطبيقات اخللوية واحلا�سوبية،
والتجارب العاملية لإقامة املدن الذكية
والتحول اليها ،وعر�ض �أمثلة حية عن
املدن الذكية.

جانب من الربنامج التدريبي
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 ...والمنتدى العربي للمدن الذكية ينظم ورشة

«مع ًا لمدينة أكثر ذكاءاً»

لقطة جماعية مع امل�شاركني يف ور�شة العمل

قام املنتدى العربي للمدن الذكية،
ومن منطلق الأهداف والغايات التي
وجد من �أجلها والتي من ابرزها ن�شر
املعرفة يف املدن العربية يف ما يتعلق
بالتحول الإلكرتوين والذكي وتبادل
اخلربات واال�ستفادة من التجارب
الناجحة.
بتنظيم ور�شة عمل يف مركز احل�سني
الثقايف بعنوان «معاً ملدينة �أكرث ذكاءاً»
بح�ضور بع�ض من النواب ،ومدير
املدينة ب�أمانة عمان وعدد من املدراء
التنفيذيني.

عر�ضت ور�شة العمل �أبرز املعايري
العاملية لقيا�س ذكاء املدن والتي من
خاللها ت�ستطيع االدارات توجيه
عملها نحو رفع وزيادة هذه امل�ؤ�شرات.
وبينت املدير العام للمنتدى املهند�سة
جمانة عطيات ابرز املعايري العاملية
التي تعتمدها املدن لقيا�س ذكائها من
خالل و�ضع م�ؤ�شرات �أداء وجمع لأرقام
و�إح�صائيات ملن�ش�آءاتها واخلدمات
املقدمة با�ستخدام و�سائل التكنولوجيا
احلديثة .ومت عر�ض جتارب مدن
و�صلت �إىل تقدمي خدمات كاملة
الكرتونيا منها مدينة �سانتاندير

اال�سبانية ،وجتربة �سيليكون بارك،
كما مت عر�ض بع�ض الأفالم الإر�شادية.
 ...و يختتم برناجم ًا تدريبي ًا للمدن
الأردنية بعنوان «»Android
�إختتم املنتدى العربي للمدن الذكية،
بالتعاون مع �أمانة عمان الكربى دورة
تدريبية بعنوان  ،Androidلت�سعة
ع�شر م�شاركاً خمت�صاً ميثلون عدد من
البلديات االردنية منها :عني البا�شا
والقويرة والفحي�ص وم�أدبا والر�صيفة
بالإ�ضافة اىل م�شاركني من وزارة
البلديات الأردنية و�أمانة ع ّمان الكربى
المدينة العربية  /العدد 182
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أنشطة المؤسسات

ور�شة عمل معا ملدينة �أكرث ذكاءاً

يف مقر املنتدى العربي للمدن الذكية
ع ّمان /االردن ،حيث ا�ستمرت الدورة
خم�سة ع�شر يوما وغطت � 75ساعة
تدريبية لثالث م�ستويات �شملت
على Java course :و Android
 beginner courseو Android
 .intermediate courseهدفت
الدورة التعرف على املهارات الالزمة
يف �إعداد وبرجمة وت�صميم تطبيقات
االندرويد ,وذلك من خالل بناء
تطبيقات تلبي طموحات وخدمات
املواطنني وفق احتياجاتهم .وبني
مدير عام املنتدى العربي للمدن الذكية
26
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املهند�سة جمانة عطيات ب�أن املنتدى
ركز يف خططه التدريبية على تطوير
مهارات الكوادر الب�شرية وت�أهيلها مبا
يتما�شى مع التوجهات احلكومية لتكون
قادرة على مواكبة حتديات اخلدمات
الإلكرتونية املختلفة للت�سهيل على
املواطنني �سعياً للو�صول للحكومة
الإلكرتونية واملدن الذكية.
يف ختام الدورة ،قام مدير عام
املنتدى العربي بتوزيع ال�شهادات
على امل�شاركني وحتفيزهم للم�شاركة
يف امل�ستويات الالحقة لهذه الدورة.

وي�أتي تنظيم املنتدى العربي للمدن
الذكية لهذا الربنامج التدريبي �ضمن
خطته التدريبية لعام  ،2018ويف
�سياق دعم وت�أهيل الكوادر التقنية يف
البلديات واملدن العربية الأع�ضاء يف
منظمة املدن العربية ،ليكونوا قادرين
على مواكبة حتديات املدن الذكية
ومتطلباتها الأ�سا�سية.

مجموعة العمل الثقافي تنظم

دورة تدريبية حول اإلدارة الثقافية

�صورة جماعية لأمني عام املنظمة ومدير جمموعة العمل الثقايف مع امل�شاركني

نظمت م�ؤ�س�سة جمموعة العمل
الثقايف للمدن العربية� ،إحدى
م�ؤ�س�سات منظمة املدن العربية ،خالل
الفرتة من � 12إىل  14ني�سان (�أبريل)
 ،2019يف العا�صمة الأردنية ع ّمان،
دورة تدريبية “حول الإدارة الثقافية،
ا�ستكماالً للمنتدى الثقايف للمدن
العربية ال�صينية الذي انعقد يف مدينة
�شنغدو ال�صينية يف �أكتوبر املا�ضي.
�شارك يف الدورة  21متدرباً من 16
مدينة عربية .افتتحت الدورة بح�ضور
معايل الأمني العام ملنظمة املدن

العربية ،املهند�س �أحمد حمد ال�صبيح،
ومعايل �أمني ع ّمان ،رئي�س املنتدى
العربي للمدن الذكية ورئي�س جمموعة
العمل الثقايف للمدن العربية الدكتور
يو�سف ال�شواربة.
�أكد �أمني ع ّمان د .يو�سف ال�شواربه
يف كلمته على �أهمية تنظيم الدورات
التدريبية النوعية التي تهدف �إىل
تطوير وحت�سني العمل يف الإدارات
املحلية يف خمتلف املجاالت ال�سيما
ما يخت�ص يف �صناعة الثقافة العربية
الذي يعد جانباً هاماً ينعك�س على

ثقافة و�سلوك املواطن العربي وذلك
�إمياناً وقناعة بدوره يف امل�س�ؤولية
اجلماعية يف مدينته .كما �أ�شار �إىل
�أهمية اال�ستفادة من اخلربات لتحقيق
تقدماً يف اجلانب الثقايف .م�شرياً �إىل
�أن �أمانة ع ّمان تويل قطاع الثقافة
اهتماماً كبرياً ي�ستهدف الأ�سرة
باعتبارها نواة املجتمع.
من جانبه قال الأمني العام ملنظمة
املدن العربية املهند�س احمد حمد
ال�صبيح �أن تنظيم الدورة ي�أتي يف وقت
تت�سارع فيه وترية املتغريات وترتاكم
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الأمني العام يلقي كلمته

فيه امل�شاكل االقت�صادية واالجتماعية
التي تعاين منها جمتمعاتنا العربية ..
ما ي�شكل حتدياً كبرياً �أمام الإدارات
املحلية يف املدن والبلديات ،م�ؤكداً
على �أهمية الثقافة باعتبارها احد
املقومات الرئي�سية لبناء املجتمعات
وحتقيق التطوير والتقدم.
و�أ�شار �إىل �أن منظمة املدن العربية
حتر�ص على تنظيم و�إقامة الربامج
والدورات التدريبية التي من �ش�أنها �أن
ت�سهم يف االرتقاء باجلانب الثقايف يف
املجتمعات العربية.
ا�ستهدفت الدورة التدريبية تد�شني
نهج جديد للتدريب الثقايف يف املدن
العربية ،قوامه الرتكيز على املهارات
الإدارية يف العمل الثقايف ،عرب توفري
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كلمة �أمني عمان

فر�ص التدريب للعاملني يف �إدارة
امللفات الثقافية يف املدن العربية،
بالتعاون مع جهات دولية متخ�ص�صة.
لهذا الغر�ض ،ا�ست�ضافت جمموعة
العمل الثقايف مدربني �صينيني
متخ�ص�صني ،قدما التدريب الأ�سا�سي
للم�شاركني ،هما الربوفي�سور ليو
�شينمن ،املتخ�ص�ص ب�سيا�سات الن�شر
الثقايف ،ورئي�س التحرير مل�ؤ�س�سة
هونان احلكومية للن�شر ،والدكتورة ليو
جينغ جينغ ،املتخ�ص�صة بالتخطيط
الثقايف وتطوير املدن الثقافية ،ونائبة
عميد كلية �إدارة ال�صناعة الثقافية
بجامعة الإت�صاالت يف بكني ونائبة
مدير مركز الدرا�سات الثقافية التابعة
لوزارة الثقافة ال�صينية ،حيث قدم
املدربان ال�صينيان عرو�ضاً تقدميية

م�صورة حول جتارب الإدارة الثقافية
يف ال�صني يف عدة جماالت.
كما ت�ضمنت الدورة التدريبية
حما�ضرات حول مفاهيم الإدارة
الثقافية ،التوا�صل بني البلديات
والإعالم الثقايف ،قدمها مدربون
من جمموعة العمل الثقايف� ،إىل
جانب حوار تطبيقي مع الدكتور ل�ؤي
�أحمد مدير �إذاعة اجلامعة الأردنية.
وا�شتملت الدورة على زيارات ميدانية
ملرافق ثقافية يف مدينة ع ّمان ،منها
متحف الأردن ،وموقع جبل القلعة
الأثري ومتحفه التابع لوزارة ال�سياحة
الأردنية.
و�سعت الدورة التدريبية �إىل بناء
وتوثيق ال�صالت بني امل�شتغلني ب�إدارة

من امل�شاركني

جانب من اجلولة الثقافية

العمل الثقايف يف املدن امل�شاركة،
وهي :م�سقط وظفار (�سلطنة
ُعمان) ،الريا�ض (ال�سعودية) ،مراك�ش
(املغرب) ،رام اهلل ،بيت حلم ،نابل�س،
اخلليل ، ،قلقيلية� ،أريحا ،برقني ،بتّري،

تكرمي �أحد امل�شاركني من �سلطنة عُمان

بيتونيا (فل�سطني) ،ال�سلط ،الفحي�ص،
ع ّمان (الأردن).
يف ختام الدورة قدم الأمني العام
ملنظمة املدن العربية �شهادات التدريب
للم�شاركني ،و�شهادات التقدير

للمدربني ،م�ؤكداً اهتمام منظمة
املدن العربية بالعمل الثقايف يف املدن
العربية ،و�سعيها لتهيئة �سبل جناحه.
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أنشطة المؤسسات
ندوة التشجير العشرين

“التشجير المالئم للظروف البيئية لمكة المكرمة
(المنطقة المركزية و المشاعر)

من امل�شاركني

نظم املعهد العربي لإمناء املدن،
احدى م�ؤ�س�سات منظمة املدن
العربية بالتعاون مع ق�سم االنتاج
النباتي بجامعة امللك �سعود ندوة
الت�شجري الع�شرين 2019/3/20-19
يف العا�صمة املقد�سة .عقدت الندوة
حتت رعاية م�ست�شار خادم احلرمني
ال�شريفني �أمري منطقة مكة املكرمة
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد
الفي�صل بن عبد العزيز ،وافتتح �أعمال
الندوة نيابة عن �سموه معايل �أمني
العا�صنة املقد�سة� .شارك يف الندوة
 300م�شارك من املخت�صني واملهتمني
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والباحثني يف جمال البيئة والت�شجري.
جاءت �أهمية عقد الندوة مبا
ت�ضمنته من حماور وجل�سات ناق�شت
االمكانيات املتاحة واخلربات العلمية
والعملية يف �سبيل املحافظة على ما
مت اجنازه من م�شاريع عديدة يف جمال
الت�شجري وتن�سيق املواقع واملتنزهات
الطبيعية يف العا�صمة املقد�سة
�إ�ضافة �إىل طرح مقرتحات ت�سهم
يف تطوير تلك املواقع وغريها .كما
مت ا�ستعرا�ض ابرز املعوقات وامل�شاكل
التي قد تواجه هذا النوع من امل�شاريع

وطرح احللول املمكنة ومناق�شتها
لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة يف
القطاع البيئي وال�سياحي وجودة احلياة
لأهل العا�صمة املقد�سة و�ضيوفها من
احلجاج واملعتمرين.
تناولت الندوة ثالثة حماور رئي�سية:
املحور الأول :واقع الت�شجري يف مكة
املكرمة
املحور الثاين :الت�شجري والظروف
البيئية

من افتتاح الندوة

املحور الثالث :التن�سيق العمراين
والبيئي يف ت�شجري املدن
كما �صاحب الندوة مهرجان الزهور
الذي نظمته �أمانة العا�صمة املقد�سة
مب�شاركة وح�ضور كبري من �سكان
منطقة مكة املكرمة.
�صدر عن الندوة التو�صيات التالية:
1 .1العمل على �إيجاد الئحة
للمن�ش�آت العمرانية تنظم ا�ستخدام
الأ�سطح اخل�ضراء.
2 .2اختيار نظام الري املنا�سب لكل
موقع من مواقع الت�شجري والتن�سيق
ح�سب النوع النباتي والظروف البيئية.
3 .3اختيار الأنواع النباتية التي
ال ت�شكل �أ�ضراراً على البنى التحتية
مثل �شبكات املياه وال�صرف ال�صحي

والطرق واملن�ش�آت وغريها.

املركزية يف م�شاريع الت�شجري.

4 .4االهتمام بالو�ضع ال�صحي
للنباتات وحمايتها من الآفات
والأمرا�ض النباتية بتطبيق نظام
الإدارة املتكاملة للآفات والأمر�ض.

9 .9اال�ستفادة من مياه ال�صرف
ال�صحي املعاجلة للتو�سع يف برامج
الت�شجري.

5 .5اال�ستغالل الأمثل ملخلفات
الأ�شجار واال�ستفادة منها يف
ال�صناعات املختلفة.
6 .6التو�سع يف الدرا�سات العلمية
التي تخدم م�شاريع الت�شجري يف جميع
مناطق اململكة.
7 .7حث اجلهات املخت�صة لإن�شاء
حدائق نباتية يف خمتلف مناطق
اململكة وخا�صة منطقة مكة املكرمة.
8 .8ا�ستغالل املرتفعات اجلبلية
املحيطة بامل�شاعر املقد�سة واملنطقة

1010ت�شجيع البحث العلمي بالتعاون
مع اجلامعات واملراكز البحثية يف جمال
تطوير �إنتاج البذور وال�شتالت للأنواع
النباتية املحلية والنباتات املدخلة
املالئمة للظروف البيئة.
كما �صدر عن الندوة تو�صية خا�صة
تن�ص على تكوين جلنة م�شرتكة من
�أمانة العا�صمة املقد�سة واملعهد العربي
لإمناء املدن وق�سم الإنتاج النباتي بكلية
علوم الأغذية والزراعة بجامعة امللك
�سعود يف و�ضع ا�سرتاتيجية لت�شجري
املنطقة املركزية وامل�شاعر املقد�سة
مبكة املكرمة.

المدينة العربية  /العدد 182

31

أبحاث

اخلطوات العملية للتخلص من الظواهر االجتماعية السلبية الناجمة عن

التوسع العمراين
يف املدن العربية
�إعداد  :ا .جميل �أنور حممد حممود
مدير عام �إدارة التنمية االقت�صادية املحلية
الديوان العام -حمافظة عدن -اجلمهورية اليمنية

يواجه معظم املدن العربية -نتيجة لعملية
التح�ضر املت�سارع فيها وبخا�صة مع بداية
القرن احلادي والع�شرين -ا�شكاالً من
التح�ضر تختلف من بيئة لأخرى بح�سب
املوروث االجتماعي .وقد �أتى هذا النمو
نتيجة لتمركز قوى و�آليات االنتاج يف هذه
املناطق ،ما جعلها مناطق جاذبة ل�سكان
املناطق الطاردة ل�سكانها ،ومن ثم نقلوا
معهم جملة من العادات والتقاليد ،منها
ايجابية �ساعدت على اال�ستقرار ال�سكني
املتنامي ،ومنها �سلبية عملت على زيادة
وتفاقم االمرا�ض االجتماعية .ان ات�ساع
املدن العربية -وبخا�صة يف ظل امل�ستجدات
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العربية مع بداية العام 2011م� -صاحبه ظهور
جملة من امل�ؤثرات الدميوغرافية والبيئية
والأحداث الكربى ،عملت على �إبراز نواجت
غري متح�ضرة يف ات�ساع العديد من املدن
ومنوها �أفقياً ور�أ�سياً تبعاً لتنامي معدالت
النمو ال�سكاين وهو ما �أ�ضحى يف الوقت
الراهن ظاهرة عربية ال تقت�صر على منطقة
دون �أخرى .وبناء عليه ،ف�إن املتتبع لهذه
الظاهرة يلحظ بو�ضوح ت�أثري اخل�صائ�ص
االجتماعية والثقافية للمجتمعات املنقولة
من بيئات خمتلفة على جمتمعات املدن،
وبخا�صة تلك النازحة من االرياف ،وهو االمر
الذي يوجه هذه الظاهرة ويوظفها �سلباً يف

املجتمع .وعلى الرغم من ت�ضاعف منو
الكثري من املدن العربية يف ال�سنوات القليلة
املا�ضية ،ف�إن هذا التكد�س انعك�س على
�سرعة عملية التح�ضر ،ومن ثم زادت حدة
الع�شوائية وغياب التخطيط املنهجي املت�سق
مع متطلبات مرتبطة بحياة الإن�سان و�أمنه
ومعي�شته واحتياجاته احلياتية اليومية ،ما
انعك�س على القيم واملبادئ والعادات وظهرت
قيم ومفاهيم جديدة ت�صطدم مع املفاهيم
والقيم العربية اال�صيلة التي توارثها املجتمع
العربي منذ زمن.
ان ت�أثري التو�سع العمراين على بيئة املدينة
العربية يجب �أن ن�أخذه بعني االعتبار

وبخا�صة املخت�صني واملهتمني وجهات القرار
يف املدن العربية ،الذين يجب �أن يرتكزوا-
عند درا�سة هذا االمر -اىل جملة من
امل�ضامني واملتغريات االجتماعية والثقافية
والفكرية وال�سلوكية ،ومن جهة �أخرى �ضرورة
التنبه لها ور�صدها و�ضبط �آثارها ،لتعود
حم�صلتها على الفرد واملجتمع ،وهو االمر
الذي ي�ؤدي �إىل حماية القيم واخل�صائ�ص
ومبادئ املجتمع العربي ،ومن ثم الو�صول �إىل
مقرتحات عملية واقعية تتجاوز ال�سلبيات
امل�ؤثرة على النمو ال�سكاين (الدميغرايف).
الآثار االجتماعية للتو�سع العمراين يف

املدينة العربية
�شهدت املدن العربية -النفطية منها وغري
النفطية ،وما زالت ت�شهد -حتوالت هامة،
تزامنت مع اكت�شاف النفط وتزايد عائداته،
ومنها متركز اال�ستثمارات التي ادت اىل خلق
م�شاريع دفعت خللق فر�ص عمل� ،صاحبها
عدم التوزيع اجلغرايف العادل لرثواتها.
وت�ضاعف منو الكثري من املدن العربية
وبخا�صة اخلليجية يف العقدين املا�ضيني،
ما �سارع يف عملية التح�ضر ،ومن ثم
ظهرت جملة من التغريات امل�صاحبة للبناء
االجتماعي لتلك املجتمعات العربية.
وهذه الدرا�سة تك�شف عن بع�ضها وبخا�صة

فيما بعد مرحلة التو�سع العمراين ،وهي:
 )1احلقائق امل�شرتكة لفهم املجتمعات العربية:
ان �أبرز احلقائق امل�شرتكة لفهم املجتمعات
العربية يرتكز على :الدين واللغة.
فاملجتمع العربي يف معظمه يعتنق دينا واحدا
وهو الإ�سالم ،بن�سبة  % 86من اجمايل عدد
ال�سكان .واجلدول ( )1يبني عدد امل�سلمني
يف الدول العربية .كما �أن اللغة العربية
هي اللغة الر�سمية يف املنطقة .ولقد �أثر
هذان العامالن ب�شكل كبري يف حياة املجتمع
العربي ،وكانا عاملني قويني يف ترابط املجتمع
ومتا�سكه على مر الع�صور.
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اجلدول ()1
ن�سبة امل�سلمني من عدد ال�سكان عام 2007م ()1

الرتتيب
.1

البلد
ال�سعودية

عدد
ال�سكان الإجمايل
599 .417 .26

ن�سبة امل�سلمني
% 100

عدد
ال�سكان امل�سلمني
599 .417 .26

.2

ال�صومال

000 .700 .10

% 100

000 .700 .10

.3

ليبيا

563 .005 .6

% 100

563 .00 .6

.4

املغرب

047 .612 .34

% 99 .99

047 .612 .34

.5

اجلزائر

870 .474 .33

% 99 .99

870 .474 .33

.6

موريتانيا

569 .086 .3

% 90 .99

772 .086 .3

.7

اليمن

063 .727 .20

% 99

063 .727 .20

.8

تون�س

951 .074 .12

% 99

201 .954 .12

.9

عمان

583 .001 .3

% 99

567 .971 .2

 )2العالقات االجتماعية بني �أفراد املجتمع

.10

جزر القمر

247 .671

% 99

534 .664

العربي بعد التو�سع العمراين

.11

جيبوتي

374 .496

% 99

410 .491

.12

العراق

638 .499 .27

% 97

649 .674 .26

.13

االردن

238 .059 .6

% 97

460 .877 .5

.14

قطر

051 .863

% 95

898 .819

.15

م�صر

000 .000 .83

% 94

000 .680 .79

.16

فل�سطني

904 .761 .8

% 85

618 .447 .7

.17

الكويت

648 .335 .2

% 85

300 .985 .1

.18

البحرين

585 .698

% 20 .81

251 .567

.19

ال�سودان

486 .187 .42

% 80

988 .749 .33

.20

االمارات

212 .563 .2

% 76

041 .948 .1

.21

لبنان

018 .26 .3

% 70

212 .748 .2

 .أعدم جتان�س الرتكيبة االجتماعية
لل�سكان:
مل يكن هذا يقت�صر على املدينة ،بل امتد �إىل
الأرياف والبوادي املحيطة بها ،حيث ازداد
عدد الذكور يف املدن عنه يف االرياف و�أ�صبح
غري متجان�س ،قابله تزايد يف ن�سبة الن�ساء
يف الأرياف والبوادي ،بينما تقل ن�سبتهن يف
املدن نتيجة لعملية الهجرة اليها ،التي تكون
غالبا من الذكور ،وذلك لطبيعة املجتمع
العربي ،حيث ال ميكن غالباً �سفر املر�أة �أو
مرم �شرعي
ا�ستقرارها يف املدينة بدون حَ ْ
لها وبخا�صة من جانب ال�سكان امل�سلمني،
بخالف الرجل الذي يكون غالبا �أكرث حرية
يف التنقل.
و�أعمار من ينتقلون �إىل املدن يف الوطن
العربي من الأرياف والبوادي غالباً ما تُراوح
بني  15و� 35سنة بغر�ض الدرا�سة �أو احل�صول
على فر�صة عمل وهي �سن ال�شباب والزواج،
ومن ثم يولد هذا م�شكالت �أخرى تتعلق

العالقات االجتماعية قبل وبعد التو�سع العمراين
 )1العالقات االجتماعية قبل التو�سع العمراين

ات�صفت العالقات االجتماعية -يف معظمها ،ومنها دول اخلليج ،يف املدة التي �سبقت اكت�شاف
النفط -بغلبة احلياة البدوية على جميع ال�سكان ،ومن جانب �آخر �سيطرة و�سيادة عدد من
اخل�صائ�ص التي ميزت الأ�سرة العربية ور�سمت �سماتها الأ�صلية ،وهي ا�ستقرار الأ�سرة اجتماعيا
ونف�سيا رغم الظروف ال�صعبة وق�سوة احلياة املادية.
وميكن تلخي�ص �سمات اال�سر العربية يف هذه احلقبة الزمنية يف الآتي:
1
34

••الأمناط ال�سلوكية داخل الأ�سرة كانت
تت�سم ن�سبيا باال�ستقرار ،نظرا لتجان�س
املجتمع من حولها.
••النظام الغالب على الأ�سر العربية هو
نظام الأ�سرة املمتد يف �أحد �أ�شكال املجتمع
الأبوي.
••و�سائل الرتفيه املتبعة يف الأ�سر العربية
كان يغلب عليها الطابع ال�شعبي وكانت اال�سر
تتميز بالب�ساطة وانخفا�ض التكلفة.
••مظاهر الإ�سراف واملبالغة يف الكماليات
كانت خمتفية.
••م�ساكن غالبية الأ�سر كانت تتميز
بالب�ساطة يف البناء واقتناء الأثاث.

ملحق قائمة الدول بحسب السكان ،الصادر عن كتاب االمم المتحدة لتقديرات العام 2007م.
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بتزايد م�شكلة العنو�سة بني الن�ساء يف خارج
املدن؛ �إ�ضافة �إىل انت�شار بع�ض الأنواع من
اجلرائم املرتبطة بهذا العمر يف املدينة،
نتيجة لطغيان هذه الفئة العمرية واجلن�سية
على الرتكيبة ال�سكانية ملجتمع املدينة .ومن
جانب �آخر يرتفع �سن الزواج بني الذكور
والإناث يف املدن �أكرث منه يف الريف وهذا
ظاهرة يتولد عنها العديد من امل�شكالت
االجتماعية.
 .بالتحول يف �شكل الأ�سرة العربية من
�أ�سرة حمافظة تقليدية �إىل �أ�سرة عربية
مقلدة:
تعترب هذه الظاهرة من �أبرز املظاهر
االجتماعية امل�صاحبة للتطور احل�ضري
والتو�سع العمراين يف املدينة العربية.
ويق�صد بالأ�سرة املحافظة التقليدية تلك
التي �سكن االبن بعد زواجه مع �أبيه وكذلك
مع بقية االخوة الذكور؛ حيث ت�ضم الأ�سرة
الوال َديْن والأبناء وزوجاتهم و�أبناء الأبناء..
�أما الأ�سر املقلدة فتعني ا�ستقالل الأبناء
مع زوجاتهم و�أبنائهم يف م�ساكن بعيدة عن
والديهم كما هو حا�صل يف �أوربا و�أمريكا(.)2
ويالحظ خالل الثالثني �سنة املا�ضية �أن
ن�سبة اال�سر املقلدة ارتفعت مبا ن�سبته
 %22وهذا ي�شري بو�ضوح �إىل تنامي ظاهرة
الأ�سر املقلدة مقابل تناق�ص الأ�سر املحافظة
التقليدية ،ويعود هذا �إىل ما تعر�ض له يف
�سنوات النه�ضة االقت�صادية عدد من البلدان
العربية وبخا�صة الدول الغنية بالبرتول �إىل
هجرة قوية من الريف �إىل احل�ضر وهو االمر
الذي ترتب عليه متزق يف الأ�سر املحافظة
التقليدية ،ما �أدى �إىل انعكا�سات �سلبية على
جممل وظائفها ون�شاطاتها ،اال �أن هناك
ح�سنات للأ�سر املقلدة ،وكذلك لها بع�ض
وصل مُعد الدراسة الى هذا المفهوم
2
عن األسرة المحافظة التقليدية واألسر المقلدة بعد
دراسة مجموعة من المدن العربية خالل الثالثين
سنة االخيرة من اعداد هذه الدراسة.

ال�سلبيات كما هي حال الأ�سر املحافظة التقليدية ،ونلخ�صه فيما يلي:
الأ�سرة املقلدة

اال�سرة املحافظة التقليدية
.1

1ت�ؤدي -وما زالت -وظائف اجتماعية،
و�أخالقية ،وثقافية ،وتكافلية تعجز عنها
الأ�سرة املقلدة.

.2

2تتوارث فيها القيم التعاملية بني الكبري
وال�صغري.
3تعلم املواقف االجتماعية الأ�سرية
املختلفة يتوافر فيها ب�شكل �أو�ضح.

.4

4تقدم الدعم االجتماعي النف�سي املعنوي
وحتى البدين لأفرادها من بع�ضهم
وال تعاين من انعزال الأ�سرة يف الكيان
االجتماعي الثقايف النف�سي البدين.

.4

.5

5تعترب قناة للتوا�صل الثقايف الديني،
ولنقل التجارب واخلربات ما بني
الأجيال ،وفيها يتاح للطفل التوا�صل مع
جيلني �أو �أكرث.

.5

.3

.1

1تعجز عن ت�أدية الوظائف االجتماعية،
واالخالقية ،والثقافية ،والتكافلية.

.2

�2ضعف �أو افتقار توارث القيم التعاملية بني
الكبري وال�صغري.

.3

3تعلم املواقف االجتماعية الأ�سرية املختلفة
وتختلف باختالف درجة وجودها يف مثل
هذه الأ�سر.
4غياب تقدمي الدعم االجتماعي النف�سي
املعنوي وحتى البدين لأفرادها من بع�ضهم،
وتعاين من انعزال الأ�سرة يف كيان اجتماعي
ثقايف نف�سي بدين خا�ص بها.
5تنعدم فيها قناة التوا�صل الثقايف الديني
لنقل التجارب واخلربات بني الأجيال ،ومن
ثم ال يتاح فيها للطفل التوا�صل مع الأجيال
ال�سابقة.

 .ج�ضعف العالقات اال�سرية البينية (بني �أفراد الأ�سرة)
نتيجة للتو�سع العمراين احلا�صل يف معظم املدن العربية تزايدت كثافتها ال�سكانية ،وهو الأمر
الذي خلق جملة من الظواهر املجتمعية ،نلخ�صها يف:
ان�شغال الكثري من ال�سكان بهمومهم اخلا�صة.
ظهور خلل يف طبيعة التفاعل االجتماعي بني �أفراد الأ�سرة الواحدة من جانب ،وبني �أفراد احلي
الواحد (اجلرية) من جانب �آخر.
تناق�ص الوقت اليومي الذي يق�ضيه �أع�ضاء الأ�سرة معاً نتيجة خروج ن�سبة كبرية من الن�ساء خارج
املنزل للم�شاركة يف �أن�شطة اقت�صادية واجتماعية متعددة ،ومن جانب �آخر ان�شغال ن�سب متزايدة
من الذكور -وبخا�صة �أ�صحاب الأعمال وامل�شروعات و َم ْن يعملون �أعماالً �إ�ضافية -لتحقيق مزيد
من الدخل ملواجهة �صعوبة العي�ش يف املدينة.
تزايد ن�سب الأبناء املنخرطني يف مراحل التعليم املختلفة ،وهو االمر الذي ي�ؤدي اىل ق�ضاء �ساعات
يف م�ؤ�س�سات التعليم؛ �إ�ضافة �إىل ان�شغال ه�ؤالء بواجباتهم التي تعزلهم عن �أ�سرهم وقتاً كبرياً
داخل املنزل.
و�أما انح�سار كثافة وجماالت هذه التفاعالت فيمكن �أن نعزيه اىل:
�ضغوط احلياة املادية واملهنية يف املدينة.
انت�شار الأمناط احل�ضرية يف البناء الر�أ�سي (العمائر ال�شاهقة) الذي يجمع �أ�سراً من جهات �شتى
وذات اجتاهات وميول متباينة.
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�ضعف ال�صالت االجتماعية نتيجة البناء
الأفقي يف �شكل ق�صور وفيالت م�ستقلة
ومتباعدة يف امل�سافات.
ا�ستفحال االغرتاب االجتماعي نتيجة ما
ت�سببه متابعة القنوات الف�ضائية وما تبثه من
برامج ومتثيليات و�أفالم علمية على مدار
ال�ساعة.
 .د�ضعف العالقات االجتماعية بني �أفراد
املجتمع ب�شكل عام:
من �أبرز مظاهر �ضعف العالقات االجتماعية
بني �أفراد املجتمع العربي �ضعف العالقات
بني اجلريان .فعلى الرغم من تزايد عدد
ال�سكان يف املدن بعد تو�سعها ،يواجه �سكان
املدن تناق�صاً يف العالقات االجتماعية،
حتى لو كانت هناك زيادة يف ن�سب تقابلهم،
حيث يالحظ �أن �سكان املباين العالية (وهو
ما يكرث يف املدن نتيجة للتو�سع العمراين)
يجدون �صعوبة يف تكوين عالقات مع
جريانهم �أو قد تكون هذه العالقة ق�صرية
ال وم�ضموناً ،حيث تنمو هذه العالقات
�شك ً
عند االلتقاء يف املدخل �أو امل�صعد �أو مواقف
ال�سيارة يف الغالب .وبناء عليه ت�ؤدي املباين
متعددة الأدوار �إىل قلة العالقات وتقطعها
بني �سكان املدينة ،على الرغم من وجودهم
يف مبنى واحد .كما �أن الأحياء -التي تكرث
فيها الفيالت �أو العمائر املتعددة ال�شقق،
التي يرتدد عليها نزالء كُثرُ ب�شكل �سريع-
غالبا ما يطبعها العالقات الر�سميات وتكون
فاترة بخالف طبيعة العالقات يف الأحياء
ال�شعبية �أو �أحياء املدينة التقليدية .ا�ضافة
اىل ذلك تعترب العالقات ما بني اجلريان
واملمار�سات الرتويحية من �أهم املحاور التي
جتعل �أفراد املجتمع يلتقون مع بع�ضهم ،ومن
ثم يخلقون التعارف والتقارب مع بع�ضهم،
وبخا�صة �أن املمار�سات الرتويحية تتم ب�شكل
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جماعي ،وهو االمر الذي يتطلب االخذ به بعني االعتبار عند القيام بالتو�سع العمراين ،حيث جتب
العناية بتو�سيع وتطوير البيئة الرتويحية التي تعترب �أمراً بالغ االهمية وبخا�صة بعد ان �أ�ضحى
وجود �أماكن للرتويح يف الأحياء معدوما .كما لي�س ثمة ف�سحات مكانية اللتقاء �أطفال احلي
الواحد �أو ن�سائهم ،بل الغالب الآن هو االنعزال يف ال�سكن الفردي وا�ستجالب ممار�سات ترويحية
تتنا�سب واملكان ،وغالباً ما تكون هذه املمار�سات ذات طابع فردي وتعود اىل �ضعف �أو غياب ادارة
التخطيط العمراين واىل ا�ستفحال ظاهرة البناء الع�شوائي.
هـ� .شيوع النزعة اال�ستهالكية بني �أفراد املجتمع:
يعترب �شيوع النزعة اال�ستهالكية بني �أفراد املجتمع العربي ظاهرة م�ستفحلة ما بني �سكان املدن
العربية وبخا�صة ال�شباب ،وتعود هذه الظاهرة اىل:
االنفتاح املجتمعي للمدن العربية.
ا�ستفحال املغريات املادية.
التطور الكبري يف فنون الدعاية والإعالن وبخا�صة عن منتجات لي�س بال�ضرورة �أن يكون الفرد
بحاجة �إليها.
انت�شار الأ�سواق واملجمعات التجارية.
ويجب القول ب�أن هذه الظاهرة ال ميكن �أن توجد يف غري املدن ،ل�سبب رئي�س وهو �أن تزايد ال�سكان
يف املدينة يغري �أرباب العمل بالتو�سع يف العر�ض والتنميق فيقبل النا�س على ال�شراء تبعاً لعادات
اجتماعية قد تفر�ضها ظروف العي�ش يف املدينة وم�سايرة �أهلها لبع�ضهم ،وحتى �إن كان ظاهرياً،
وعك�س هذا خارج املدينة .ومن هنا ،فان تزايد النزعة اال�ستهالكية لدى �سكان املدن يعترب نتيجة
من نتائج التو�سع الكبري للمدينة ويعترب �أي�ضا حم�صلة متوقعة من جراء الثقافة اال�ستهالكية التي
ت�صاحب الثقافة ال�سائدة لدى �سكان املدينة.

كما �أ�صبح الت�سوق جزءاً من الرتفيه امل�شرتك للعائلة يف املدينة؛ فالتجوال يف الأ�سواق بد�أ ملجرد
الرتفيه ،ولكن جودة العر�ض وحُ �سْ ن الرتتيب يغريان �سكان املدينة يف �أحيان كثرية ويحفزهم على
الإقبال على �شراء ما لي�س لهم به حاجة .كما �أن ا�صطحاب �أبناء ال�سكان ال�صغار له خطورة
�أخرى تتلخ�ص يف خلق ثقافة ا�ستهالكية تنعك�س بقيام الوالدين ب�شراء كميات هائلة من ال�سلع يف
معظمها غري �ضرورية ،وكل هذا ي�ؤثر بال�سلب يف التن�شئة االجتماعية له�ؤالء ال�صغار الذين يدرَّبون
على �أن ي�صبحوا كائنات ا�ستهالكية يف امل�ستقبل.
العمران والإ�سكان يف ال�شريعة الإ�سالمية
حدد الإ�سالم م�صطلح العمران ،وهو ذلك االجتماع الب�شري ال�ضروري لتبادل امل�صالح بني النا�س
لي ْك ُم َل وجودُهم وما �أرداه اهلل من اعتمار العامل بهم ومن ا�ستخالفه �إياهم؛ و�أما �أهداف العمران
احل�ضري وغاياته ،ف�إنها ت�ستند �إىل قواعد ت�ضبط تطوره وتُ�شكل ركائ َز نظامه التدبريي ا�ستناداً
�إىل �أحوال �أربع :جلب امل�صالح ،ودفع امل�ضار ،وت�سهيل املرافق ،وتدبري املجال.
�أما ما يخ�ص م�صطلح ال�سكن يف اال�سالم فهو يدور حول ال�سكون وهو الهدوء واال�ستقرار
والإقامة ،وكل ما ميكن من الوقاية من الريح واحل ّر والربد واملطر وما �شابهها ،ولل�سكن عالقة
باخللق والإبداع لقوله عليه ال�صالة وال�سالم« :اللهم �أنزل علينا يف �أر�ضنا �سكنها».
�أما من حيث مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية فقد و�ضع اال�سالم اطاراً من ال�ضوابط التي حتكم
الن�شاطات الب�شرية املختلفة ،وحتق ُق التوازن العام جلميع �أ�شكالها ،وتر�سم املجال الذي ي�سمح
للإن�سان امل�سلم بالتحرك فيه ،مبا يف ذلك حركة العمران والإ�سكان الأ�صيلني بناء على املقا�صد
اخلم�سة املاثلة يف حفظ الدين والنف�س والعقل والعر�ض واملال.
وفيما يخ�ص الأ�صول :ت�ضمن القر�آن الكرمي وال�سنة توجيهات عامة هي مبثابة الأ�صول املعتمدة
يف عملية العمران والإ�سكان ،لقوله �سبحانه وتعاىل�} :أفمَن �أ�سَّ �س بُنيانه على تقوى من اهلل
ور�ضوان خريٌ� ،أمَّن �أ�سَّ �س بنيانه على �شَ فا جُ ر ٍُف هَ ٍار فانها َر به يف نار جهنم ،واهلل ال يهدي القو َم
الظاملني{.3
كما ت�ضمنت كتب ال�سنة امل�شرفة �أحاديث مف�صلة تعر�ضت ملظهر التنظيم العمراين عموماً دون
�إغفال التوجيهات اخلا�صة بالبنيان بحيث ين�شئ جماالً حيوياً ويحدد فل�سفة للحياة.
وفيما يتعلق بالقواعد فقد ت�ضمنت القواعد الفقهية -وبخا�صة املت�صلة منها بال�ضرر -جمموعة
من ال�ضوابط التي حتكم �سلوك امل�سلمني يف املدينة ،لقوله علية ال�صالة وال�سالم« :ال �ضر َر وال
�ضرار».
كما �شرع اال�سالم �أربعة مبادئ حتكم العمران والبنيان ،هي :حرمة املنازل ،وح�سن اجلوار ،ونفي
ال�ضرر ،والق�صد� ،أي :الغاية الوظيفية من تنظيم املجال (�أو احليّز العمراين).
�أما مبد�أ احلرمة ،ف�إنه يقوم على احرتام اخل�صو�صية داخل املنزل ،وت�أمني الوقار بني املنازل
وكذلك بني الأحياء ال�سكنية وجماالت الن�شاط التجاري .فمبد�أ احلرمة يف املفهوم اال�سالمي هو
التمكني من �إقامة توازن بني امل�ستويني ال�شائع واخلا�ص ،حيث منع فتح الدكاكني يف الأزقة غري
النافذة ،و�أمام �أبواب املنازل ويف الطرق ال�ضيقة ،كما منع يف الوقت ذاته فتح �أبواب البيوت على
ال�شوارع النافذة �أمام الدكاكني والأ�سواق.
3

اآلية  109من سورة التوبة.

و�أما مبد�أ ح�سن اجلوار فهو نوعان :ر�أ�سي
وجانبي ،فالر�أ�سي ا�صطلح عليه بحق التعلية
يف البناء املكون من طابقني ف�أكرث ،يقت�سم
ملكيته �أكرث من �شخ�ص ،ويكون ل�صاحب العُل ِّو
ح ُق القرار على ال�سَّ فل ،كما يكون ل�صاحب
ال�سَّ فل مِ لك ال�سقف ،ووجبت مراعاة كل
منهما حلقوق الآخر عند ت�صرفه مبلكه حتى
ال ي�ضر جاره؛ والنوع الثاين حل�سن اجلوار
وهو اجلانبي يقيّد حق الت�صرف بامللك بعدم
الإ�ضرار و�إن مل يُق�صد ال�ضرر.
�أما مبد�أ الق�صد ،فهو الذي يحدد الغاية من
�إن�شاء �أي حيّز عمراين ،وبخا�صة امل�سالك
والطرقات داخل الأ�سوار .فال وجود مبدئياً
ل�ساحة دون وظيفة �أ�سا�س ميكن �أن تلحق بها
وظائف �أخرى ك�ساحات امل�ساجد والأ�سواق
ال بتوجيه النبي� -صلى اهلل عليه
والفنادق ،عم ً
و�سلم -لقوله�« :إياكم واجللو�س يف الطرقات.
قالوا :يا ر�سول اهلل ،ما لنا من جمال�سنا بُدّ ،
نتحدث فيها ،قال ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه
املجل�س ف�أعطوا الطري َق
َ
و�سلم :ف�إذا �أبيتم �إال
حقّه .قالوا :وما حق الطريق يا ر�سول اهلل؟
وكف الأذى ،ور ّد ال�سالم،
غ�ض الب�صرّ ،
قالّ :
والأمر باملعروف والنهي عن املنكر».
و�أما مبد�أ الب�ساطة فالق�صد منه مطلوب يف
كل �شيء ،لكون الإ�سراف والرتف مناق�ضان
له ،لقوله تعاىل} :والذين �إذا �أنفقوا مل
يُ�سرفوا ومل يَقرتُوا وكان بني ذلك قواما{،
وقوله تعاىلً} :وكلوا وا�شربوا وال ت�سرفوا{.4
العامل العربي وامل�شكلة العمرانية يف القرن
احلادي والع�شرين
تعي�ش املدينة العربية حالة ا�ستفحال الأزمة
منذ نهايات القرن الع�شرين ب�سبب هجرة
ال�سكان من الريف �إىل املدينة بحثا عن الراحة
وال�صحة والأمان نتيجة لغياب �أماكن الرتويح
4

اآلية الثامنة من سورة الفرقان.
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عن النف�س وقلة �أو غياب امل�ست�شفيات
وامل�ستو�صفات يف الريف؛ �إ�ضافة اىل
ا�ستفحال ثقافة الث�أر .وزيادة هذه الظاهرة
�أدت اىل نتائج معكو�سة بالن�سبة للمدينة
العربية ،حيث ظهرت يف املدن �أزمة قلة
اخلدمات ال�ضرورية ،وازدحمت الأ�سواق
باملارة وال�سيارات ،و�ضاقت بامل�ساكن
املتجاورة؛ كما اختلطت املياه العذبة مع مياه
املجاري وغريها من املياه امللوثة ،ما �سبب
انت�شار الأمرا�ض والأوبئة وظهور التلوث
البيئي؛ فتحولت املدينة نتيجة هذه االزمة
من مكان يفرت�ض �أن يعي�ش فيه النا�س حياة
جماعية من اجل هدف نبيل -كما يقول
ار�سطو يف تعريفه للمدينة -5اىل مدينة
عدم امن وا�ستقرار .لقد بد�أ �إن�شاء املدن
املتطورة منذ بد�أ الإن�سان ي�ستقر على بقع
من الأر�ض يف �شكل م�ستقل للتجمع الب�شري،
لي�س فقط جتاوبا مع متطلبات الت�صنيع،
وامنا �أي�ضا بهدف اقامة مراكز ال�سلطة
و�إدارة اقت�صادات البلدان ،ا�ضافة اىل انها
مثلت مراكز للخدمات التعليمية وال�صحية

والأ�سواق و�أجهزة الأمن ...الخ؛ ومبعنى �آخر «ميثل واقع البناء تركيبا معقدا من االت�ساق والقيم
والثقافة للمدينة»  .6وبناء عليه ،تظل املدن املراكز الرئي�سة للعلم والإنتاج والفنون والثقافة؛
ومبعنى �آخر ،تظل مركزا للح�ضارة ،وكذلك هي بالن�سبة للعامل العربي.
«ويالحظ خالل ن�صف قرن من الزمن �أن املدينة العربية ت�شهد ات�ساعا كبريا ،حيث ارتفعت ن�سبة
�سكان املدن من  27,7يف املئة عام � 1960إىل  46,8يف املئة عام  ،1980وبحلول عام  2000ف�إن �ستة
�أ�شخا�ص تقريبا من بني كل ع�شرة من �سكان املنطقة �أ�صبحوا من �أهل املدن».7
لقد ات�سمت املدن العربية منذ نهايات القرن الع�شرين بظاهرة ((ترييف املدينة)) نتيجة لهجرة
ال�سكان من الريف �إىل املدن؛ ومبعنى �أ�صح� :إ�ضفاء طابع الريف على املدينة ،حيث متركزت
العوائل املهاجرة يف �ضواحي املدن الكربى يف خمتلف العامل العربي ،على الرغم من نق�ص
وافتقار معظم ال�ضواحي للخدمات ،ويالحظ هذا جليا من خالل املهاجرين اىل القاهرة يف
جمهورية م�صر العربية ،حيث احتلوا مقابر الأموات فيها نتيجة �أن املدينة التي ت�ضج بالن�شاط
تنتج يف الوقت نف�سه فر�صا للح�صول على مغريات عديدة يف املجاالت االقت�صادية والثقافية
وال�سيا�سية؛ ومبعنى �آخر ت�صبح املدينة الب�ؤرة الدينامية للحياة العربية؛ ومن جهة �أخرى تعترب
القطب املغنطي القوي الذي يجتذب النازحني من االرياف اىل املدن يف حالتي ال�سلم واحلرب.
لقد ا�صبحت املدن العربية مزدحمة �سكانيا و�أ�ضحت هذه ال�سمة اليوم �سمة عامة يف حياة
املدينة وهو االمر الذي ا�ضطر �أهل املدن اىل التناف�س �سعيا وراء احل�صول على موارد بعيدة
املنال ،فنتج عن هذا �آثار �سيئة على املدينة ،تتلخ�ص يف:
• •اختناق ال�شوارع بحركة املرور.
• •تلوث هواء املدينة.
• •انفجار �أنابيب املياه واملجاري و�سد الطرقات.
• •ازدحام و�سائل املوا�صالت بالركاب وبخا�صة و�سائل النقل العام.

 5يقول أرسطو« :المدينة هي المكان الذي يعيش فيه
الناس حياة جماعية من اجل هدف نبيل».

 6يقول روبرت بارك عن المدينة« :تمثل المدينة نسقاً من عادات وتقاليد واتجاهات ومواقف منظمة ومشاعر
متالزمة تتناقل عبر هذه التقاليد».
 7أزمة المدن في العالم العربي ،يوليو /تموز ،1988 ،المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت.
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�أما امل�شكالت ال�صحية يف املدن العربية،
فهي:
� )1أزمة املياه النقية لل�شرب وهناك �سببان
رئي�سان يتعلقان بكمية املياه املتوافرة
ونوعيتها:
الأول :النمو احل�ضري املتزايد وما يتمخ�ض
عنه من تزايد يف طلب املياه وا�ستهالكها.
الثاين :التلوث الذي ي�صيب جزءا من هذه
املياه من خملفات ال�سكان وال�صناعة.
� )2أزمة النقل :فالنقل من �أكرث العنا�صر
ال�ضارة بالبيئة احل�ضرية ،حيث يعترب
املت�سبب الرئي�س يف اختناقات املرور
وال�ضو�ضاء و�ضياع �ساعات العمل وتدين
�إنتاجية املدن املطلوبة ،ا�ضافة اىل قيام
و�سائل النقل ببث جمموعة من امللوثات يف
اجلو ،تقدر ب�آالف الأطنان يف العام� ،أهمها:
�أول �أك�سيد الكربون والذرات العالقة يف
الهواء وثاين �أك�سيد الكربون ،ناهيك عن
ما ي�سببه الر�صا�ص من حالة �سامة تبثها
الناقالت ب�شكل ذرات دقيقة يف الهواء
وي�ستن�شقها الإن�سان ومتت�صها الرئتان
بكفاءة �شبه تامة ،وهو عند دخوله اجل�سم

يبد�أ مبهاجمة املخ والأع�ضاء الأخرى م�سببا
عددا من االمرا�ض.
� )3أزمة ال�صرف ال�صحي ،فنظم ال�صرف
يف املدن العربية تعترب من ال�شبكات العامة
احلديثة وتتمثل بالتحول من �أحوا�ض
للرت�سيب والآبار يف كل بيت �إىل املراحي�ض
البلدية (احلفر) ،ومن ثم �إىل املراحي�ض
املهوَاة املح�سّ نة املعتمدة على معايري تتحكم
ب�أدائها ،حيث تقام املراحي�ض البلدية على
موا�صفات دقيقة حمكمة.
� )4أزمة النفايات ،فرتاكم خملفات املناطق
املختلفة يف املدينة (ال�سكنية ،التجارية،
ال�صناعية ،اخلدمية)� ،أ�ضحى يهدد �صحة
البيئة واملواطنني ،و�أ�صبحت تالل القمامة
منظرا م�ألوفا يف كثري من املدن العربية
وم�صدرا للأمرا�ض؛ كما تزيد ا�ضرار
خملفات املناطق ال�صناعية نتيجة احتوائها
على الأبخرة واملواد الكيميائية ال�ضارة،
التي ت�صيب الرتبة والهواء وم�صادر املياه.
� )5أزمة ت�صريف املياه ال�سطحية ،كون
ركودها يف كثري من املدن العربية يخلق
م�شكلة �صحية بيئية كربى ،خ�صو�صا

يف الأحياء الفقرية ويف مناطق ال�سكن
الع�شوائي ،ودائما ما تختلط مياهها
بالنفايات املنزلية وال�صناعية ،وهو االمر
الذي ينتج عنه جملة من الأمرا�ض والأوبئة.
� )6أزمة ال�صناعة و�آثارها على املدينة ،فقد
�شهدت عدة م�شكالت ،منها التلوث ب�أنواعه
يف الهواء واملاء والرتبة� ،إىل جانب تلوث البيئة
بال�ضو�ضاء واحلرارة .وهناك تلوث �آخر
للجو وهذا ينطبق على دول النفط وينتج عن
عمليات ا�ستخراج النفط وتكريره.
� )7أزمة ال�سكن الع�شوائي ،فقد �أ�ضحى
الكثري من املدن العربية يطوقه �أحزمة من
البناء الع�شوائي ميكن ت�سميتها ((�أحزمة
الب�ؤ�س)) ،والع�شوائي �سكن ي�ساعد على توافر
بيئة مهيئة لعدد من الأمرا�ض البيئية ،منها
الع�ضوية والنف�سية واالجتماعية .ويالحظ �أن
املناطق احل�ضرية تتمدد ع�شوائيا نحو الريف
م�سببة يف طريقها جرفاً للأر�ض الزراعية
القيمة .وهناك قرى ب�أكملها يتم ابتالعها،
حيث حتولت حقول زراعية بالقرب من املدن
الرئي�سة -وبخا�صة من :القاهرة ،بغداد،
دم�شق ،بريوت� -إىل مناطق �سكنية ع�شوائية
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�أو مدن �صفيح �أو عمارات متوا�ضعة ،وبعد
�أن كانت تلك احلقول متد املدن باخل�ضار
والفواكه� ،أ�ضحت بيئات �سكنية غري كاملة
املوا�صفات من حيث النظافة وال�شروط
ال�صحية املنا�سبة ،ومل تعد منا�سبة للعطاء
الزراعي وافتقدت تلك املدن لالكتفاء الذاتي
منها.
والآثار االجتماعية -التي تعي�شها املدن
العربية وتتفاقم �أكرث ف�أكرث -تعود يف
اال�سا�س اىل:
• •غياب امل�ساكن احلا�ضنة للكم الهائل من
نزوح ال�سكان من الريف.
• •ارتفاع قيمة الإيجارات �إىل م�ستويات
خيالية خميفة.
• •امتالء مراكز املدينة و�أ�سواقها بال�سكان
النازحني.
وعلى الرغم من ظهور الآثار االجتماعية التي
خلقتها تلك اال�سباب ،فانه من املفارقات
العجيبة وجود الكثري من البنايات وامل�ساكن
اخلالية من ال�سكان (وك�أنها �أ�صنام معلقة)،8
حيث يحتفظ بها �أ�صحابها لأهداف جتارية
�صرفة ،ويربر �أ�صحاب هذه امل�ساكن فعلهم
بعدد من املربرات غري الب�شرية ،وك�أنهم
م�ضطرون لذلك ب�سبب القانون الذي
يجعل �إخالءها من امل�ستحيل تقريبا� ،إذا مت
ت�أجريها.
وهذه الأزمات احلادة التي تعانيها املدينة
العربية تتطلب حال واقعيا ولن يتم هذا
اال ب�إن�شاء م�ساكن جديدة خا�صة بال�شباب
وذوي الدخل املحدود ،وبو�ضع خمططات
لإن�شاء جممعات جديدة تعتمد على خمطط
توجيهي عام للمدينة ()Master Plan
يكون من مبادئه:

8
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1 .1مراحل موزعة وبنية حتتية بتكلفة فعالة
Conservation of existing towns
2 .2املحافظة على املدن احلالية
New commercial/industrial opportunities
3 .3فر�ص جتارية �صناعية جديدة Protection of the Environment
4 .4حماية البيئة
Environment Protection
�أما التخفيف من االثار االجتماعية للتو�سع العمراين على املدينة العربية ،فيتطلب احتواء
املخططات التوجيهية العامة على مالءمة اخل�صو�صية النف�سية الروحية وتقاليد االن�سان العربي،
اخل�صو�صية التي ال تتناق�ض مع واقعه وبيئته وتوافر له �سكنا ذا طابع عربي .ومن جانب �آخر
ال بد �أن يقوم التخطيط العمراين وحده ب�ضبط الأزمات وحركة ال�سكان والعمران ب�شكل يحافظ
على �صحة الإن�سان و�سالمته من جهة ،ومن جهة �أخرى يحافظ على جمال وحيوية ون�شاط

املدينة .لكن التخطيط يعترب علماً وفناً وتقنية و�سيا�سة ،ومهمته و�ضع نظام وظيفي اقت�صادي
حيّزي يف املكان امل�أهول .وهناك عدد من التعاريف للمخطط العمراين ،منه:
1 .1التخطيط العمراين يهدف �إىل االهتمام بالتنظيم ال�شامل للمدن واحلوا�ضر بغية توافر
ظروف حقيقية كاملة للإن�سان ليعي�ش وينتج وي�ستجم.
2 .2التخطيط العمراين هو ممار�سة لتخطيط املدن وبنائها ،وي�شمل ذلك جمموعة من التدابري
االجتماعية واالقت�صادية وال�صحية العامة والبنائية التقنية واملعمارية.
3 .3التخطيط العمراين برنامج �إلزامي لبناء املكان امل�أهول وحميطه �أو �إعادة بنائهما وجتميلهما
وتطويرهما ال�شامل ،ملدة تراوح بني  15و� 20سنة يف �إطار خطط االقت�صاد الوطني.9
�أما وظيفة التخطيط العمراين فيمكن حتديدها مبا يقع فيه املخطط �أو املنظم للمدينة من
�أخطاء ت�ؤثر �سلبا على ال�سكان ،وهو ت�أثري �أكرب بكثري مما قد يقا�س بخط�أ مهند�س �إن�شائي،
حيث ي�سبب �أ�ضرارا ل�سكان �إحدى البنايات ،وقد ي�ؤدي �إىل كوارث مبا�شرة متتالية ،كحوادث
9

الطرق؛ كما ي�ؤدي �إىل ما ي�شبه املوت البطيء،
ويتمثل هذا يف ال�ضجيج و�سوء توجيه الأبنية،
ما ي�ؤدي اىل قلة امل�ساحات اخل�ضراء وتو�سيع
ال�شوارع والأماكن املر�صوفة وم�صادر االنارة.
كما �أن هناك �أخطاء كثرية يقع فيها منظم
املدن ،منها �أنه ي�ضع امل�صانع على طريق
الرياح ال�سائدة� ،أو ي�ضع امل�سكن على �شارع
كثيف احلركة� ،أو يبعده عن �سوق ت�أمني
احلاجات اليومية� ،أو ي�ضع منطقة �صناعية
بجانب منطقة �سكنية� ،أو ي�ضع مدر�سة يف
الطرف الآخر من �شارع مزدحم بال�سيارات،
�أو يتغافل عن ت�أمني مالعب وريا�ض الأطفال،
�أو يقلل من احلدائق �إىل درجة �أدنى ...الخ،
وهي �أخطاء ت�ؤدي يف النهاية اىل ظهور �آثار
اجتماعية على �سكان التو�سعات العمرانية يف
املدينة العربية.
وباال�ستناد اىل ما مت ذكره بخ�صو�ص وظيفة
التخطيط العمراين ،ميكن القول ب�أن
التخطيط العمراين لي�س تق�سيما ل�شوارع
ي�صطف على جانبها �صفان من الأبنية،
وبخا�صة �أن املدينة هي املكان الذي يعي�ش فيه
الإن�سان ،ومن ثم تتطلب مهند�سا للتخطيط
العمراين ذا ات�ساع يف مداركه ومعارفه ،و�أن
ي�ؤمن للإن�سان امل�أوى والراحة فيه وخارجه،
و�أن يقيه من املنغ�صات التي ت�ؤدي �إىل �أمرا�ض
ع�صبية وج�سدية ،وت�ؤثر على �إنتاجية عمله
وعلى عالقاته بالآخرين.
�آليات التخفيف من الآثار االجتماعية
للتو�سع العمراين على املدينة العربية
ان التخفيف من االثار االجتماعية للتو�سع
العمراين على املدينة العربية يتطلب
بالأ�سا�س قيام تخطيط عمراين ي�أخذ بعني
االعتبار عملية التوفيق بني اجلانب الوظيفي
واجلانب اجلمايل واجلانب االقت�صادي ،و�أن
تكون مهمة منظم املدينة معتمدة ب�شكل رئي�س
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على ت�أمني م�سكن يلبي لل�سكان احتياجاتهم.
وبالن�سبة لت�أمني امل�سكن وم�ستلزماته يجب
على منظم املدينة �أن ي�ؤمن لل�سكان جميع
اخلدمات ال�ضرورية يف �إطار مرحلة التطور
التي يعي�شها ه�ؤالء ال�سكان مع الأخذ
باالعتبار التطور امل�ستقل ،وميكن حتديد
هذه اخلدمات بالآتي:
�أ) فيما يخ�ص الأمالك العامة يجب �أن
ت�شمل :ال�شوارع ،احلدائق ،ال�ساحات.
ب) فيما يتعلق بامل�شيدات العامة يجب �أن
ت�شمل :املدار�س ،املراكز الطبية ،املراكز
الثقافية� ،أماكن العبادة ،املراكز الإدارية،
خمافر ال�شرطة ،الأ�سواق التجارية.
وهناك جملة من �آليات التخفيف من االثار
االجتماعية للتو�سع العمراين على املدينة
العربية ،منها:
 )1التخفيف من الت�أثري على احلالة ال�صحية
النف�سية لل�سكان :
كون منظم املدن يلعب دورا رئي�سا يف الت�أثري
على �سالمة احلالة ال�صحية النف�سية لل�سكان
�سلبا �أو �إيجابا فانه يتطلب منه:
الت�أمني ل�سكان املدينة القدر الكايف من
ال�ضياء والهواء واخل�صو�صية واملنظر
اجلميل ،مبا يتوافق مع االن�سجام مع
الظروف املناخية واالجتماعية واملوقع.
وحتى ال ت�صبح الأبنية متقاربة بع�ضها من
بع�ض لدرجة تُفقد امل�سكن خ�صو�صيته
وجتعله عر�ضة لأنظار �سكان املبنى املجاور،
ما ي�ضطر العديد من ال�سكان �إىل �إغالق
نوافذهم �إغالقا دائما ،وبذلك يحرمون
�أنف�سهم من ال�شم�س والهواء.
ت�أمني م�ساحات حمددة �أو �أن�صاف �أقطار
بحيث ال يجوز جتاوزها لكل نوع من
اخلدمات ،بغر�ض ت�أمني ح�صول ال�سكان
على هذه اخلدمات دون عناء كبري ،كعدم
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بعد املدر�سة وبخا�صة ((االبتدائية)) من
الأبنية ال�سكنية حتى ال يخلق قلقا لدى
�أولياء �أمور التالميذ.
توازن ا�ستعماالت الأرا�ضي بحيث ين�صب
االهتمام الأول على هذا التوازن ،ومن جهة
�أخرى ت�أمني �سليم للم�سافات بني خمتلف
اال�ستعماالت لتلبية احتياجات ال�سكان
الأ�سا�س ،وتق�سم هذه اال�ستعماالت �إىل �أبنية
وف�ضاءات.
توازن اقامة االبنية بحيث ال يبغي بع�ضها على
بع�ض ،وت�شمل :ال�سكنية ،العامة ،الإدارية،
الثقافية ،الدينية ،ال�صحية ،التعليمية،
التجارية ،اخلدمية� ،أما الف�ضاءات فت�شمل:
حدائق خا�صة ،حدائق عامة� ،ساحات
عامة� ،شوارع ،مواقف �سيارات ،ممرات،
�أر�صفة للم�شاة ،حيث ان �سوء التوازن
بني ا�ستعماالت الأرا�ضي (ب�سوء تخطيط
الطرقات وال�شوارع) ي�ؤدي يف الغالب اىل
حوادث ال�سيارات.
ت�أمني املدن عند تخطيطها ب�أماكن
لال�ستجمام (يومية� ،أ�سبوعية ،مو�سمية)
يعترب �أمراً �ضرورياً ي�ساعد على زيادة هدوء
و�سكينة �سكانها .وميكن ت�أمني اال�ستجمام
اليومي بتخ�صي�ص م�ساحات كافية للحدائق
العامة وللم�ساحات اخل�ضراء ،حيث ان
درجة حرارة املناطق اخل�ضراء تنق�ص عما
هي عليه يف مناطق املدينة الأخرى؛ كما �أن
املناطق اخل�ضراء تقوم بتخفيف ال�ضجيج
يف املدن نتيجة لتال�شي �أو تخامد املوجات
ال�صوتية املت�ساقطة على �أوراقها املخملية
املهتزة با�ستمرار.
ملا كانت املدينة ت�شكل بكلّها وب�أجزائها
جمموعات غنية معمارية وعمرانية معقدة
ذات �أحجام كبرية ،وجب �أن تتوافر فيها
التكوينات املتنا�سقة تخطيطا وحيّزا

ومعمارا ،ومبعنى �آخر يجب �أن تتوافر فيها
العنا�صر اجلمالية.
العمل العمراين العربي امل�شرتك:
التخفيف من االثار االجتماعية للتو�سع
العمراين على املدينة العربية يتطلب القيام
مبا يلي:
• •ت�ضافر جهود كافة املدن العربية نحو
ت�شخي�ص الواقع التنظيمي العمراين
للمدينة العربية وبخا�صة ما يتخلله
من �أخطاء وما يرتافق معه من �أزمات
وم�شكالت.
• •زيادة تفعيل العمل العربي امل�شرتك
والتعاون لتبادل اخلربات ومناق�شة
الدرا�سات والبحوث يف جمال تخفيف
االثار االجتماعية للتو�سع العمراين
على املدينة العربية.
• •اقامة جلان م�شرتكة للتعاون يف جمال
التخفيف من االثار االجتماعية للتو�سع
العمراين ،على �أن تكون جلاناً منبثقة
عن اجلامعة العربية �أو جمل�س التعاون
اخلليجي� ،أي :على امل�ستوى القومي
العربي �أو على امل�ستوى اجلهوي.
• •�إعداد ا�سرتاتيجيات بعيدة الأمد
للتنمية احل�ضرية مع اال�ستفادة من
جتارب الدول الأخرى يف هذا املجال.
• •قيام الدول العربية ب�إعطاء اهتمام
كبري لدعم دور املدن يف خطط التنمية
ال�شاملة نظرا لتعاظم �أهمية املدن
املتو�سطة وال�صغرية يف حتقيق التنظيم
احل�ضري والتوزيع الأمثل لل�سكان
وكذلك يف جماالت التنمية.
• •االهتمام بدور البلديات يف �إعداد
ا�سرتاتيجيات التنمية احل�ضرية ودورها
�أي�ضا يف �إعداد اخلطط وحتديثها كلما
دعت احلاجة �إىل ذلك.

• •النهو�ض باملجتمعات الريفية والبدوية
يف البالد العربية واحداث التنمية
ال�شاملة لهذه املجتمعات �أ�سوة
باملجتمعات املتح�ضرة ،ملا فيه من
التقليل من هجرة ال�سكان من الريف
اىل املدينة.
• •مراعاة االختيار اجليد والدقيق للموقع
اجلغرايف واملوقع الطبيعي للمدن
اجلديدة من اجل احلفاظ على توازن
البنية االقت�صادية والبنية البيئية.
• •�ضرورة قيام املدينة اجلديدة على
عن�صر التخطيط الكامل الذي ي�ضمن
بناء مدينة م�ستوفية جلميع ال�شروط
التي يجب توافرها لقيام املدينة
وا�ستمرارها.
• •�ضرورة حفظ و�إحياء املواقع التاريخية
يف املدينة العربية واالرتقاء بالأحياء
القدمية واملتخلفة مع ت�أكيد التوازن يف
التنمية والتخطيط احل�ضري.
الأ�س�س ال�سليمة ال�سرتاتيجية و �آليات
تنمية التو�سع العمراين للمدينة العربية
جمز ل�سكان
ٍ
• •خلق اغراء مادي وعائد
املدينة من خالل اقامة م�شاريع تعمل
على خلق فر�ص عمل.
• •ت�أمني م�ساكن مالئمة لل�شباب حديثي
الزواج وراغبيه وخ�صو�صا ملن يفتقرون
اىل امل�سكن.
• • ت�أمني و�سائل الأمن والأمان والتعليم
وال�صحة والرتفيه لل�سكان املقيمني
واجلدد.
• •االهتمام بالعنا�صر اجليدة ،ممن
يتمتعون مبهارات العمل املطلوبة.
�آليات التنمية للمدينة العربية
تتمثل �آليات التنمية للمدينة العربية يف
�صورة �آليات حركية ،تت�ضافر جميعها لتكوين

منظومة تنموية واحدة كالآتي:
التنمية يف الركائز الأ�سا�س:
وتتمثل يف:
الركيزة الأوىل :ت�شخي�ص الو�ضع الراهن اجتماعيا وثقافيا وعمرانيا واقت�صاديا وحتديد حاالت
املباين ون�سب �إ�شغالها ومقدار االحتياج اىل عنا�صر �إ�ضافية من البنية الأ�سا�س.
الركيزة الثانية :درا�سة العالقة الع�ضوية بني مدينة عدن واملدن والأقاليم التي حولها من ت�صاميم
وتخطيط من حيث الأن�شطة والعالقات الإنتاجية لت�شكل مع الو�سط املحيط وحدة اقت�صادية
اجتماعية ثقافية ن�شيطة.
الركيزة الثالثة :االرتقاء بالب�شر من خالل التدريب و�إعادة الت�أهيل والتنظيم يف م�ؤ�س�سات
ومنظمات �أهلية ذات �أهداف تنموية او اجتماعية او �إنتاجية حمددة ت�شكل يف تكاملها البعد الغائب
يف الإدارة واملتابعة والتخطيط واملراقبة ال�شعبية بحيث ال تتعار�ض مع الأجهزة احلكومية امل�س�ؤولة
عن التنمية املركزية ،بل تتكامل معها.
الركيزة الرابعة :ا�ستحداث �أن�شطة ووظائف تعظم قدرة املدن اجلديدة على جذب ال�سكان وزيادة
الدخل العام للمدينة (�سياحيا� ،إنتاجيا ،معلوماتيا).
الركيزة اخلام�سة :طرح برامج لزيادة الن�شاط الب�شري االجتماعي مع مراعاة الت�أثريات ال�سلبية
لنمو ن�شاط دون الآخر� ،سواء الن�شاط التجاري او الن�شاط ال�صناعي او الن�شاط ال�سكاين.
الركيزة ال�ساد�سة :حتفيز البناء املعرب عن منظومة احلفاظ على البيئة.
التنمية يف ح�سن توظيف املوارد:
• •ا�ستغالل الأرا�ضي القابلة لإقامة �أن�شطة اقت�صادية واجتماعية و�سكنية مع مراعاة تلك التي
تزخر بالآثار واملحافظة على البيئة.
• •اتباع ميزان دقيق لقيا�س املدخالت وخمرجاتها لإعطاء حد �أدنى من اخل�سائر مقابل مكا�سب
اكرب.
التنمية يف التنوع:
ان عملية التنمية يف عدن اجلديدة تتطلب التنوع يف جماالت الأن�شطة؛ فاالعتماد على عنا�صر
وحيدة قابلة للن�ضوب ال يحقق ال�شمول والتوا�صل .ف�ضال على ذلك فان تنوع القاعدة االقت�صادية
ميكن من �إطالق الطاقات العاملة ب�صورة �أف�ضل .لذا فانه من ال�ضروري فتح جماالت تنموية
م�ستمرة تعتمد على اخلامات املحلية يف الزراعة وال�صناعة وال�سياحة وغريها طبقا لظروف مدينة
عدن.
التنمية يف التقارب:
تعتمد عملية تنمية عدن بالتقارب على توا�صلها مع املدن اليمنية االخرى وبخا�صة املجاورة
لها .وهذا يتطلب درا�سة و�سائل احلركة وتقارب امل�سافات ما بني عدن واملدن االخرى من خالل
جمموعة حماور ،منها:
• •حماور الطرق الرئي�سة :وتتمثل يف تدعيم املحاور الربية التي تربط عدن مع املدن االخرى
وتوفري و�صالت �إ�ضافية لتوثيق هذا الرتابط.
• •حماور النقل اجلوي :وتتمثل يف تطوير مطار عدن القائم وبخا�صة تطبيق �سيا�سة ال�سماء
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املفتوحة وجعله مطارا حموريا على م�ستوى
الوطن والإقليم.
• •حماور االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية:
�إن�شاء �شبكة من خطوط االت�صاالت احلديثة
لت�أمني الربق والهاتف وغريهما.
• •حمور نظام البناء والتملك والت�شغيل،
ثم �إعادة امللكية  :Bootوهو من الطرق
احلديثة لتوافر التمويل لإقامة م�شروعات
البنية الالزمة للمجتمع من خارج املوازنات
احلكومية دون ان تتحمل موازنة الدولة �أي
�أعباء مالية ،حيث تتيح للم�ستثمر ت�شغيل
�أمواله نظري عائد جمز ثم تعود امللكية بعد
زمن �إىل الدولة.
التنمية يف تعظيم ات�ساق التفاعل:
�إن عملية تعظيم ات�ساق التفاعل بالن�سبة
لعدن تتبلور يف مقدار اال�ستفادة من
الأفكار احلديثة واملطورة� ،سواء يف جمال
التكنولوجيا او الإدارة �أو التنظيم .ومن
اجل جناح امل�شروعات التنموية مبدينة عدن
اجلديدة ،فانه يلزم �إدخال النظم املتطورة،
مثل:
• •تقنيات الطاقة النظيفة :حيث ميكن
التو�سع يف احل�صول على الطاقة النظيفة
كالطاقة ال�شم�سية من امل�صدر الرئي�س وهي
ال�شم�س ،ملا تتمتع به مناطق عدن اجلديدة
من الطاقة ال�شم�سية طوال العام ،بحيث
ميكن ت�سخريها يف �إمداد املدينة العربية
بطاقة نظيفة ال يرتتب عليها �أي تلوث بيئي.
• •حا�ضنة امل�شروعات :وهي تعتمد على
القيام مبنظومة عمل متكاملة لتنمية وتطوير
وتو�سيع امل�شروعات ال�صغرية من خالل
توافر كل ال�سبل ،من مكان جمهز منا�سب
به كل الإمكانات املطلوبة لبدء امل�شروعات
واحت�ضانها تنظيميا وتكنولوجيا للتغلب على
امل�شكالت التي ت�ؤدي اىل ف�شلها وعجزها
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عن الوفاء بالتزاماتها يف املراحل الأوىل من
حياتها.
التنمية يف اجلوانب املدنية:
وت�شمل:
تنظيم العمل بني اجلهات واملنظمات الأهلية
املهتمة بالتنمية يف مدينة عدن اجلديدة
وت�صنيفها اىل جمموعات تبعا لالهتمام،
مثل �صحة املجتمع وامل�شروعات ال�صغرية.
تعظيم دور اجلمعيات الأهلية ومنظمات
املجتمع املدين يف ن�شر مفاهيم احلفاظ على
م�صادر الرثوات الطبيعية والبيئية من ماء
وهواء وتربة وم�صادر طاقة.
�إن�شاء نظم خلدمات بيئية معينة ،مثل :الدفن
ال�صحي للمخلفات ال�صلبة او التخل�ص الآمن
من النفايات ب�أنواعها.
التوجه لدعم امل�شروعات والأبحاث التي
تعمل على تنمية مدينة عدن اجلديدة.
الرتكيز على دور املر�أة يف حماية البيئة
العمرانية باعتبارها م�صدر التوعية داخل
الأ�سرة.
التنمية يف اجلوانب االجتماعية:
وت�شمل:
الرتكيز على الربامج التنموية التي تقدم
خدمات مبا�شرة وبخا�صة الربامج املوجهة
لل�شباب وحديثي التخرج.
تن�سيق اجلهود بني اجلمعيات واملنظمات
العاملة يف التنمية العمرانية.
التنمية يف اجلوانب ال�صناعية
والتكنولوجية:
وت�شمل:
• •هيكلة الإنتاج ال�صناعي املحلي بطريقة
تتيح التميز ال�صناعي لعدن طبقا ملواردها
املحلية والوطنية ،الب�شرية والطبيعية.
• •ت�شجيع ال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة.
• •ا�ستخدام و�سائل التحفيز االقت�صادي

من دعم فني و�إعفاءات �ضريبية ونظم متويل
مي�سرة.
الهجرة من الريف �إىل املدينة و�أثرها
االجتماعي
�أ�صبحت الهجرة الداخلية  10وما يتبعها من
�آثار دميوغرافية مدمرة ت�ستدعي من املدينة
العربية وجمتمعها الوقوف جنباً �إىل جنب
ملعرفة الأ�سباب وحماولة البحث والتق�صي
لإيجاد �أجنع احللول ب�صورة ال تت�سبب يف
خلق م�شكالت �أخرى ،وهي انتقال �شخ�ص
ناجت عن تغيري مكان الإقامة .وهناك
�أنواع متعددة من الهجرات �أهمها الهجرة
الداخلية ,وهي �أن�شط �أنواع الهجرة يف
الدول العربية وبخا�صة �أنها تركز على تنمية
املدن دون النظر للمناطق الريفية ،والهجرة
الداخلية هي الهجرة التي تتم داخل حدود
الدولة ب�صرف النظر عن امل�سافة التي
يقطعها املهاجر؛ كما �أنها قد تكون انتقاالً
من م�سكن �إىل �آخر داخل احلي الواحد �أو
املدينة الواحدة �أو مدينة �أخرى �أو من الريف
�إىل احل�ضر �أو من املناطق امل�أهولة �إىل
املناطق غري امل�أهولة لتعمريها .والهجرة
الداخلية يف معظمها تتم يف �إطار م�سافات
ق�صرية ن�سبيا.
وكذلك تعَرف الهجرة ب�أنها انتقال الأفراد
�أو املجموعات من رقعة جغرافية معينة
�إىل رقعة �أخرى ،و�إن كانت هجرة متدين،
مبعنى انتقال من الريف �إىل املدينة ..وتعود
اال�سباب لهذه الظاهرة اىل:
1 .1عدم �إتاحة فر�ص العمل لأبناء املنطقة
منذ زمن بعيد� ،أو البحث عن فر�ص
عمل �أف�ضل يف املدن الكبرية لتح�سني
امل�ستوى املعي�شي.
الهجرة الداخلية تمثل الهجرة من
10
الريف الى المدينة في معظمها.

2 .2ذهاب �أغلب �أبناء املناطق الريفية
للدرا�سة ،وبخا�صة الثانوية واجلامعات،
واال�ستقرار يف املدن؛ ا�ضافة اىل
الرغبة يف �إكمال مراحل التعليم العايل.
3 .3الرغبة يف االن�ضمام للأقارب �أو الزواج
�أو االن�ضمام للأ�صدقاء.
4 .4الأ�سباب ال�صحية والعالجية.
5 .5الرغبة يف العي�ش يف املدن الكربى
لطبيعة احلياة فيها .فاملواطن �أو
املوظف بالقرى لن يجد تطويرا
ملحوظا ولن يح�صل على مقومات
الوظيفة املطلوبة .واملقومات الع�صرية
يف الريف معدومة ،كالأ�سواق الكربى
واحلدائق العامة ومراكز الرتفيه؛ وعدم
توافر اخلدمات الأ�سا�س كمياه ال�شرب
والكهرباء وامل�ؤ�س�سات احلكومية املعنية
بتقدمي اخلدمات للمجتمع.
ولقد و�ضع العديد من الدول العربية حلوال
منا�سبة للتخفيف من حدة انتقال ال�سكان
من الريف اىل املدينة� ،أهمها:
1 .1خلق فر�ص عمل حقيقية متجددة لأبناء
املناطق الريفية.
�2 .2إتاحة فر�ص �إكمال الدرا�سات اجلامعية
والدرا�سات العليا باملناطق الريفية.
3 .3ت�سهيل نقل املوظفني باجتاه املدن،
وحتفيز عمليات الهجرة الداخلية
العك�سية باجتاه الريف.
�4 .4إتاحة اخلدمات ال�صحية واخلدمات
احلكومية الأخرى يف املناطق الريفية.
�5 .5إتاحة �سبل الراحة والرتفيه كاحلدائق
العامة واملنتزهات يف املناطق الريفية.
�6 .6إتاحة فر�ص الت�سويق للمنتجات الريفية
والرقي بال�صناعات املحلية يف املناطق
الريفية.
7 .7الرقي بالعمل االجتماعي يف الريف

من خالل �إتاحة االندية واجلمعيات
الريا�ضية والثقافية.
ومن �أهم نتائج الهجرة تغيري حجم ال�سكان،
ويتحدد يف اجتاهني مت�ضادين� :أحدهما
يف زيادة �سكان املدن امل�ستقبلة ،والأخر يف
تناق�ص عدد �سكان الريف .وقد تغريت
�أمناط الهجرة والنمو احل�ضاري نتيجة
الختالف منط املهاجرين حاليا عن النمط
القدمي ..فكانوا قدميا عماال غري مهرة
او خدما يف املنازل� ..أما حاليا فهم عمال
�إنتاج ومتخ�ص�صون �أحيانا يف بع�ض الأعمال
الفنية.
كما ترتب على النمو احل�ضري الهائل للمدن
نق�ص يف اخلدمات الرئي�سة ب�صفة عامة؛
ا�ضافة اىل ن�ش�أة مدن (�أكواخ) ال�صفيح؛
وكذلك اختالف عدد �سكان املدينة ليال عن
نهاره ،حيث ت�صل وفود اىل املدينة ب�أعداد
كبرية من املناطق املجاورة للح�صول علي
احتياجاتهم؛ كما تظهر زيادة يف ظاهرة
البطالة ومعدالت االنحراف وظاهرة
(التح�ضر الزائف) ،حيث جمرد التغيري
يف حمل الإقامة دون التغيري يف العادات
والتقاليد وم�ستوي املعي�شة ،وهي يف جمملها
ت�شكل جانباً من االثار االجتماعية نتيجة
للهجرة الداخلية وللتو�سع ال�سكاين يف
املدينة العربية ..ومن ثم تظهر لهما نتائج
اجتماعية على املدينة تتمثل يف:
ظهور مدن ال�صفيح ،وهي ب�ؤر فا�سدة
اجتماعيا.
• •تكد�س املهاجرين يف �أحياء انت�شار
العديد من اجلرائم.
• •ممار�سة القرويني لعاداتهم التي ال تتفق
مع احلياة احل�ضرية.
• •انت�شار مزدحم يفتقر �إىل التخطيط
الهند�سي على اختالف الرتكيب

النوعي.
• •ارتفاع ن�سبة االناث يف االرياف.
• •عدم وجود فائ�ض يف اال�ستثمارات يوجه
�إىل تطوير الريف وبخا�صة يف الدول
النامية ،وهذا ي�ساعد على زيادة تخلفه
ومعاناته من نق�ص اخلدمات.
وللحد من هذه الآفة التي ت�ؤرق املجتمع
العربي قامت الدول العربية بالبحث عن
حلول ال�ستئ�صال الظاهرة من جذورها ،ففي
البادية مثال يتم:
• •توجيه االهتمام بتوافر اخلدمات
ال�صحية واالجتماعية وا�ستغالل خامات
البيئة يف �إقامة �صناعات حملية �صغرية.
• •حت�سني ظروف احلياة الريفية.
• •حت�سني ا�سلوب العمل الزراعي باتباع
الطرق العلمية لزيادة االنتاج.
• •واما يف املدينة فيتم التخفيف من:
• •مركزية االدارة.
• •تركيز اخلدمات ال�صحية والثقافية
والرتفيهية بها.
• •تركيز اجلامعات وال�صناعات احلديثة
بها.
فالهجرة الداخلية تختلف من بلد �إىل �آخر،
فقد تكون الوحدات املكانية �صغرية جداً يف
بلد عربي ما ولكنها كبرية جدا يف بلد عربي
�آخر .ولهذا ال�سبب ف�إن من ال�صعوبة مبكان
مقارنة بيانات الهجرة الداخلية بني البلدان
العربية ،ولكن اجماالً ميكن القول ب�أن دول
اخلليج العربي هي �أكرث الدول العربية جذباً
لل�سكان للعي�ش فيها نتيجة لتوافر فر�ص
العمل الغنية واحلياة الرغيدة.
وتزداد اهمية درا�سة الهجرة لأن الهجرات
االختيارية ظاهرة انتقائية ولي�ست ع�شوائية؛
وبعبارة �أخرى ,فان هناك فئات من ال�سكان
ال نحو الهجرة مقارنة بغريها من
تعد �أكرث مي ً
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الفئات ,ما يزيد من ت�أثريها على مكان الأ�صل ومكان الو�صول؛ ا�ضافة اىل �أنها حتظى باهتمام
كبري ملا لها من �آثار على املهاجر نف�سه ،حيث ت�ؤثر على ثقافته وروابطه االجتماعية مع جماعته
يف مكان الأ�صل.
مقرتحات عملية لتجاوز امل�شكالت االجتماعية النا�شئة عن التو�سع العمراين
�أوال� :إيجاد فر�ص مكانية وزمنية لاللتقاء بني �أفراد املجتمع:
وميكن حتقيق ذلك من خالل ثالثة مقرتحات فرعية ،هي على النحو الآتي:
ا) التو�سع يف �إن�شاء امل�ساجد وامل�صليات يف املدن الكربى:
من خالل ت�أمل و�ضعية امل�سجد ودوره يف املجتمع جند �أنه يهيئ ظروفاً مكانية وزمانية موحّ دة الجتماع
�أفراد احلي الواحد �أو العمارة الواحدة؛ ما ي�شجع على التعارف �أوالً ،ثم الت�آلف .فم�شكلة العمارات
ال�سكنية -التي مت �أخذها من نظام العمارة الغربي -جتعل احلياة االجتماعية والروابط االجتماعية
فيها �شبه معدومة؛ فالذي ي�سيطر عادة على هذه التجمعات طبيعته احلذر واحليطة ولي�س الرغبة يف
التعارف والت�آلف؛ باعتبار �أن �سكان هذه العمارات من مناطق خمتلفة ،واحلل يف هذا يتمثل يف تخ�صي�ص
ال
جمموعة من ال�شقق املتجاورة يف العمائر متعددة الأدوار لتكون م�صلَّى ،حيث يكون حينئذ الأمر �سه ً
على ال�سكان ليتجمعوا يف بيئة زمانية مكانية واحدة ،ومن ثم يرى اجلار جاره ويتعارف اليه وتن�ش�أ بينهما
فر�ص للحديث والألفة ،بدالً من القطيعة واحلذر نتيجة التباعد .ومما يجب الإ�شارة �إليه يف هذا املجال
�أن بع�ض الدار�سني لتاريخ تخطيط املدن وعمارتها دائماً ما يتناولون التجمع ال�سكاين لأي جمتمع م�سلم
على �أنه ت�شكل يف بدايته من خالل التجمع حول امل�سجد الذي يكون يف حدود م�سافات �سري منا�سبة
على الأقدام .وال�شاهد هنا �أن امل�سجد كان وال يزال حمور التجمع الب�شري لأي جمتمع م�سلم� ،سواء
كان جتمعاً �صغرياً كما يف القرى ال�صغرية �أو كبريا كما يف املدن الكربى .وكذلك ينبغي �أن نطوع الأمر
ليتنا�سب مع و�ضع العمارات الكربى ،ليكون نقطة متركز ر�أ�سية ،بدالً من كونها نقطة متركز �أفقية كما
يف القرى �أو املدن.
ب) �إن�شاء مراكز اجتماعية يف الأحياء:
�إن مقرتح ان�شاء م�شروع ((مركز احلي االجتماعي)) ال بد ان يتطلب بال�ضرورة �إيجاد م�ساحات مكانية
يف الأحياء ال�سكنية خلدمة العالقات االجتماعية ،مثل :احلدائق وال�ساحات املفتوحة وممرات امل�شاة،
حيث تعترب هذه امل�ساحات العمرانية والأماكن املفتوحة جماالً رحباً الحتواء �أن�شطة ال�سكان اجلماعية
واالجتماعية يف كل حي من الأحياء ،كما تكون �أر�ضية منا�سبة للقاءات بينهم ،على �أن يكون الفارق يف
كون ((مراكز الأحياء)) هي الأن�سب ان تتمتع بتجهيزات جاذبة ،تتباين وفق خمتلف امل�ستويات العمرية
والثقافية ل�سكان احلي؛ �إ�ضافة �إىل وجود نوع من ال�ضبط الذي ي�شجع الأهايل على دفع �أبنائهم �إىل
ارتيادها ب�شكل مطمئن لهم تربوياً واجتماعياً.
ج) التو�سُّ ع يف �إن�شاء احلدائق العامة يف و�سط الأحياء:
للتخفيف من الأثر النف�سي فانه يتطلب وجود امل�ساحات اخل�ضراء يف و�سط هذه الغابات اخلر�سانية
ال عن كون هذه احلدائق بيئة مكانية منا�سبة اللتقاء �سكان احلي الواحد،
املكونة للمدينة ال�سعودية ،ف�ض ً
وبخا�صة كبار ال�سن والأطفال والن�ساء� ،إ�ضافة �إىل كونها مظهراً ح�ضارياً من مظاهر البيئة النظيفة،
واملحافظة عليها.
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ثانيا� :إيجاد مناف�س �سكني للمدن الكربى:
من املعلوم �أن املدة املا�ضية كان الرتكيز فيها
على التو�سع الإن�شائي التعليمي ال�صحي املتجه
�إىل املدن الرئي�سة ب�شكل كبري وا�ضح .ومن
هنا �أ�ضحت �ضرورة �إيجاد مناف�سة لهذه املدن
الكربى مبا حتويه من خدمات تعليمية و�صحية،
وذلك من خالل ت�شجيع منو املدن ال�صغرية
�أو املتو�سطة للحد من تو�سع املدن الكربى
وتركز ال�سكان فيها ،وهذا ي�أتي بتوجيه بع�ض
امل�شروعات الكربى �إليها ،كامل�ست�شفيات �أو
اجلامعات .ولذا �أن�شئت وما زالت تن�شئ يف
الكثري من املدن العربية جامعات ،لتحد من
هجرة الطالب والطالبات و�أ�سرهم �إىل املدن
الكربى ملوا�صلة الدرا�سة؛ فقد كان هناك
على �سبيل املثال عدد حمدود من اجلامعات
الكربى يف املدن الرئي�سة يف بداية القرن
احلادي والع�شرين ثم ازدادت ،وهذا �أدى �إىل
نزوح �أعداد كبرية من خمتلف املدن ال�صغرى
�إىل تلك املدن الكربى ملوا�صلة الدرا�سة .وغالباً
ما كانت الأ�سرة تنزح مع االبنة الطالبة لت�سكن
يف املدينة لتطمئن على ابنتها ،وهو االمر الذي
يرتتب عليه قيام اال�سر يف البحث عن عمل يف
املدينة نف�سها ،ثم اال�ستقرار النهائي .ولكن اذا
مت توزيع جغرايف عادل لرثوات البلدان العربية،
مثل وجود اجلامعة يف مدينتهم نف�سها ،ف�سي�ؤدي
هذا �إىل التقليل من نزوح العائالت لطلب
الدرا�سة للأبناء.
ثالثا :تطوير الت�صميم العمراين للأحياء مبا
يتنا�سب واملجتمعات العربية:
تعترب النماذج التخطيطية للحي ال�سكني التي
تتوافر فيه العناية الكربى باجلوانب االجتماعية
من �أف�ضل املخططات التي ال بد �أن تنت�شر يف
�أطراف املدن العربية وال بد �أن ت�أخذ طابعاً
�شبه موحد وال بد ان يتميز بتوافر الب�ساطة

وا�ستغالل �أكرب للأر�ض من مالكها لزيادة عدد
القطع املتاحة للبيع.
الت ــو�صـ ــيات
�أوال :يف جمال الريف العربي:
• •االهتمام بريف البلدان العربية من خالل
توافر اخلدمات ال�صحية واالجتماعية
وا�ستغالل خامات البيئة يف �إقامة �صناعات
حملية �صغرية.
• •حت�سني ظروف احلياة الريفية يف البلدان
العربية.
• •حت�سني �أ�سلوب العمل الزراعي باتباع
الطرق العلمية لزيادة االنتاج يف مناطق
الريف العربي.
ثانيا :يف جمال املدينة العربية:
• •التخفيف من مركزية الإدارة.
• •عدم تركيز اخلدمات ال�صحية والثقافية
والرتفيهية بها.
• •التخفيف من تركيز اجلامعات وال�صناعات
احلديثة يف العا�صمة.
ثالثا :يف جمال املخططات التوجيهية العامة:
• •حت�سني البيئة الطبيعية للمجتمعات
العربية لتزيد من �أن�شطة الإن�سان وجعل
بيئته �صحية مفيدة لي�ؤدي وظيفته ب�أح�سن
وجه من خالل توجيه عمليات التنمية
العمرانية نحو حت�سني ال�صحة العامة
والأمن والأمان والراحة واالقت�صاد وتوافر
اخلدمات.
• •تنظيم وتن�سيق العالقة بني ا�ستعماالت
االر�ض املختلفة.
• •حت�سني وتنمية املنفعة العامة ل�سكان
املدينة ككل.
• •التن�سيق بني ال�سيا�سة العامة التي ي�ضعها
جمل�س املدينة �أو البلدية �أو املجل�س املحلي
وبني عمليات التنمية التي يقوم بها افراد
املجتمع مع ت�سهيل ممار�سة العملية

•

•

•

•

الدميقراطية يف جمل�س املدينة عند اتخاذ
القرارات ال�سيا�سية للمجتمع التي تخت�ص
بعمليات التنمية العمرانية.
•توافر املعلومات الفنية وجعلها توجه
عملية اتخاذ القرارات ال�سيا�سية اخلا�صة
بالتنمية العمرانية للمجتمع.
•ربط عمليات التنمية العمرانية اخلا�صة
بالأمد الطويل مع عمليات التنمية اخلا�صة
بالأمد الق�صري.
•�إعداد مركز رئي�س يف �أطراف املدينة
العربية للنازحني اليها نتيجة الهجرة
واحلروب والكوارث يتوافر فيه خدمات
خمتلفة ذات بنية حتتية منا�سبة.
•�إيجاد حوار مبا�شر دائم ما بني ال�سلطات
العربية املحلية والقطاعني العام واخلا�ص
ومنظمات املجتمع املحلي للم�شاركة يف
جمال حتديث قاعدة املعارف بعمل قطاعي
نوعي وم�ساندة موجهة نحو �إدارة الأرا�ضي
ومتويل الإ�سكان ونحو التنمية املحلية،
والتمويل املحلي ،و�إدارة املوجودات.

الـخــاتـمــة
ميكن القول ب�أن العديد من الآثار االجتماعية
للتو�سع ال�سكاين للمدينة العربية يحدث نتيجة
حالة االغرتاب ال�سكاين داخل املدينة ،وهو
ي�صيب العديد من �سكان املدن ،ويعود هذا يف
الأ�سا�س �إىل �سوء التخطيط العمراين ،حيث
تتغلب عليه يف كثري من الأحيان �أهداف جتارية
�صرفة من جتار ومقاويل العقارات الذين يهمهم
فقط الربح ال�سريع وال يهمهم �صحة و�سالمة
املواطن .ولذا يجب و�ضع املخططات العمرانية
ا�ستنادا �إىل درا�سات ميدانية مو�سعة مع الأخذ
بعني االعتبار جميع حيثيات الوجود ال�سكاين
وعالقته مب�ستويات املدينة االقت�صادية والثقافية
والعلمية وال�سياحية ،مبا ي�ؤدي يف املح�صلة �إىل

احلد من �أو �إزالة �أ�ضرار االثار االجتماعية الناجمة
عن �سوء التمو�ضعات العمرانية للمدينة العربية
وعلى �أن ال يكون التخطيط العمراين ترفا ح�ضاريا،
و�إمنا حاجة مو�ضوعية لبناء مدينة منتظمة
متنا�سبة الأبعاد والتمو�ضعات ال�سكنية واخلدمية
واال�ستجمامية ،بحيث ت�شكل يف جمموعها لوحة
جمالية ح�ضارية متنا�سبة الألوان ،وامل�سافات غنية
بالوظائف ،زاخرة باحليوية والنظام.
املراج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
القر�آن الكرمي� :سورة التوبة و �سورة الفرقان.
الآثار االجتماعية للتو�سع العمراين :املدينة اخلليجية
�أمنوذجاً ،د .عبد اهلل بن نا�صر ال�سدحان ،مركز
البحوث والدرا�سات ،قطر2010 ,م.
تقديرات ال�سكان لعام 2007م ،الأمم املتحدة2007 ،م.
املخطط العام ملدينة عدن 2025 – 2005م ،املخطط
العام النهائي ،املجلد ،1جمموعة هلكرو املحدودة،
فرباير2006 ،م.
ندوة (االنفجار ال�سكاين يف املدن العربية وحتديات
القرن احلادي والع�شرين) ،املعهد العربي لإمناء
املدن2000 ،م.
م�شكالت ال�سكان يف الوطن العربي ،فتحي حممد
�أبو عبانة ،دار النه�ضة العربية للن�شر والطباعة
والتوزيع1986 ،م.
حما�ضرات يف جغرافية الوطن العربي ،حممد
اجلزايريل ،املن�صورة ،مكتبة م�شايل ،كتاب جامعي،
.2009
�أزمة املدن يف العامل العربي ،املجل�س الوطني للثقافة
والفنون والآداب ،الكويت ،يوليو /متوز.1988 ،
اخلالدون من عامل الفكر� ,أحمد ال�شنواين ،دار
الكتاب العربي للن�شر والتوزيع2007 ،م.
اخليال الرمزي ،روبرت بارك1990 ،م.
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أبحاث

دور تقنيات التمويل الرقمي يف تي�سري
و�صول التمويل للم�شروعات متناهية ال�صغر
د � .أحمد ح�سـني عبد اجلواد خبري تنمية ن�شاط التمويل متناهي ال�صغر

مُ لخ�ص البحث

هدف البحث اىل توظيف مناذج عمل
التمويل الرقمي لدعم تي�سري و�صول التمويل
للم�شروعات متناهية ال�صغر يف وطننا العربي
ب�شكل �أف�ضل و�أ�سرع و�أقل كلفة و�أكرث �أمانا.

منهجية البحث
لتحقيق هدف البحث ،اعتمد الباحث على
توظيف املنهج الو�صفي التحليلي ،كما يلي :
•جمع البيانات واملعلومات واحلقائق
•
حول م�شكلة البحث كما هي يف الواقع.
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•ا�ستقراء الواقع ،النا�شئ عن �شبكة من
•
املتغريات املتفاعلة كمياً ،يف مرحلة ما ،ويف
ظروف معينة ،بهدف حتديد حجم الظاهرة.

مع ا�ستخدام منهجية تطبيقية متثلت يف
التحليل اال�سرتاتيجي لنماذج اعمال التمويل
الرقمي اخلا�ضعة للتقييم.

•التعبري عن هذا الواقع ب�شكل كيفي،
•
بهدف ت�شخي�صه ،وحتديد خ�صائ�صه والتعرف
على نقاط القوة وال�ضعف يف �ضوء الظروف
القائمة.

حمتوى البحـ ــث

•الو�صول �إىل ا�ستنباطات /ا�ستنتاجات
•
وتعميمات ت�ساعدنا يف تطوير الواقع الذي
ندر�سه.

تناول البحث م�شكلة �ضعف و�صول التمويل
للم�شروعات متناهية ال�صغر وت�أثري ذلك
على ارتفاع م�شكلة البطالة بالوطن العربي،
وعلى مدار ثالثة مباحث تناولت ا�ستقراء
عدد ( )8مناذج من االعمال لتطبيق تقنيات
التمويل الرقمي وعالقتهم بال�شمول املايل،
وتبني بالدرا�سة ا�ستنباط عدد ( )4مناذج

ميكن تطبيقهم مع قطاع امل�شروعات متناهية
ال�صغر عاملياً ،ومع عر�ض للإح�صائيات
التطبيقية لهذه التقنيات والتجارب العربية يف
ا�ستخدامها مت اجراء التحليل اال�سرتاتيجي
التطبيقي ملمار�سات هذه الأدوات الذى ركز
على اعداد موازنة ا�سرتاتيجية بني التكلفة
والعائد من ناحية مقابل املنافع واملخاطر من
ناحية �أخرى لكل منوذج عمل.

نتائ ــج البحـ ــث
خل ُ�ص البحث �إىل عدة نتائج تتعلق بتطوير
ممار�سات متويل امل�شروعات متناهية ال�صغر
يف م�ؤ�س�سات التمويل ميكن اي�ضاحها على
النحو التايل:
•�ضرورة ا�ستخدام تقنيات التمويل
•
الرقمي يف الو�صول اىل �شرائح جديدة من
العمالء وبال�سرعة املطلوبة وبالتكلفة املالئمة.
•مالئمة منوذج اعمال الدفع با�ستخدام
•
الهاتف املحمول والدفع با�ستخدام طرف
ثالث ملتطلبات التطبيق الآمن واالكرث جناحاً
يف معامالت التمويل الرقمي للم�شروعات
متناهية ال�صغر.
متثل تقنيات من�صات التمويل اجلماعي
واالقرا�ض املبا�شر اخليار الأف�ضل من حيث
�سرعة االجراءات تطبيقيا لكنها حتتاج اىل
مراجعة حذرة للمتطلبات الرقابية عليها
ل�ضمان حقوق املتعاملني وحماية امل�ستهلك.

مُ �ستخل�ص البحث Abstract

هدف البحث اىل القاء ال�ضوء على مناذج
عمل التمويل الرقمي و�أدواته املختلفة وكيف
�أ�سفر تطبيقه يف الدول املتقدمة عن مزايا

ومنافع لهذه االقت�صاديات ،وذلك بهدف
توظيف هذه النماذج لدعم تي�سري و�صول
التمويل للم�شروعات متناهية ال�صغر يف
وطننا العربي ب�شكل �أف�ضل و�أ�سرع و�أقل كلفة
و�أكرث �أمانا ،ومن ثم ا�ستعان البحث بتوظيف
للمنهج الو�صفي التحليلي يف الدرا�سة لطبيعة
تقنيات التمويل الرقمي وكذا مراحل تطورها
يف العامل ،ثم ا�ستقراء �أ�شهر مناذج العمل
التطبيقية القائمة عاملياً ال�ستك�شاف االف�ضل
منها واالكرث مالئمة يف جمال دعم امل�شروعات
متناهية ال�صغر عمال على زيادة فر�ص العمل
واحلد من ا�شكالية البطالة التي تعانى منها
املنطقة العربية وت�شجيعا لثقافة العمل احلر،
وعلى مدار ثالثة مباحث تناولت ا�ستقراء
عدد( )8مناذج من الأعمال لتطبيق تقنيات
التمويل الرقمي وعالقتهم بال�شمول املايل،
وتبني بالدرا�سة ا�ستنباط عدد ( )4مناذج
ميكن تطبيقهم مع قطاع امل�شروعات متناهية
ال�صغر عاملياً ،حيث عمدت الدرا�سة �إىل
التطرق �إىل االح�صائيات التطبيقية لتفعيل
تلك التقنيات وعر�ض مناذج ناجحة باملنطقة
العربية ،ثم اجراء التحليل اال�سرتاتيجي
التطبيقي ملمار�سات هذه الأدوات الذى ركز
على اعداد موازنة ا�سرتاتيجية بني التكلفة
والعائد من ناحية مقابل املنافع واملخاطر
من ناحية �أخرى لكل منوذج عمل ،وقد
�أ�سفر الأمر اىل اعطاء الأولوية لنموذجني
عمل الأول خا�ص بالدفع با�ستخدام الهاتف
املحمول والثاين خا�ص بالدفع با�ستخدام
طرف ثالث وهما الأكرث مالئمة للتطبيق يف
البيئة العربية ،مبا يحقق يف النهاية �سرعة
وزيادة معدالت و�صول التمويل الآمن لل�شرائح
املختلفة من عمالء امل�شروعات متناهية
ال�صغر� .أما من�صات التمويل اجلماعي
والإقرا�ض املبا�شر رغماً عن كونها الأ�سرع

اجرائياً �إال �أنها الأكرث خطورة وت�ستلزم مراجعة
حذرة للمتطلبات الرقابية والعمل نحو تقنينها
مبا يحفظ حقوق املتعاملني وي�ضبط �أ�سواق
تكنولوجيا اخلدمات املالية يف املنطقة العربية.

مقدمــة
حتتل امل�شروعات متناهية ال�صغر �أهمية خا�صة
يف حتقيق التنمية االقت�صادية خا�صة بالبلدان
ذات املوارد املحدودة ،نظراً لدورها الفعّال يف
ايجاد فر�ص العمل وا�سعة النطاق ،وبالإ�ضافة
�إىل ذلك ف�إن م�ساهمتها يف التخفيف من عبء
اعادة توزيع الدخل القومي باملجتمع ميثل قيمة
هامة ملظلة احلماية االجتماعية ،وعلى الرغم
من كونها عرفت على م�ستوى العامل منذ �أواخر
ال�سبعينات� ،إال ان االهتمام بها مل يظهر يف
بالد الوطن العربي �إال يف العقدين االخريين
وقد زاد هذا االهتمام يف العقد احلايل حيث
تف�شت معدالت البطالة بدرجة كبرية و�صلت
اىل  % 25باملنطقة العربية بني ال�شباب.
(م�ؤمتر ال�شباب)215 ،
وال تكاد تخلو اخلطط اال�سرتاتيجية
التنموية حاليا يف العديد من البلدان النامية
واالقت�صاديات املتحولة من دور م�ؤثر وحيوي
للم�شروعات متناهية ال�صغر يف �أهدافها.
وتعرفها �أغلب دول العامل بانها تلك امل�شروعات
التي تتطلب اقل قدر ممكن من ر�أ�س املال وعدد
حمدود جدا من العمالة �إن مل يكن مالكها هو
العامل الوحيد بها.
من ناحية �أخرى ،تواجه امل�ؤ�س�سات املالية
حتديدا م�ؤ�س�سات التمويل متناهي ال�صغر
التي تقدم التمويل لهذه امل�شروعات حتدياً
كبرياً يف بيئة عاملية متغرية ذات تطور م�ستمر،
حيث تفر�ض تقنيات التطور التكنولوجي يوماً

المدينة العربية  /العدد 182

49

يف البلدان النامي( .التمويل الرقمي)2014،

بعد يوم مزيدا من املتغريات والقدرات التي
ي�ستلزم على تلك امل�ؤ�س�سات التواكب معها،
حيث باتت الطرق التقليدية لتقدمي التمويل
تعانى من كال�سيكية االجراءات وطول فرتة
اخلدمة وحدود املكان والزمان لتقدمي
خدمات التمويل.
ويعد التمويل متناهي ال�صغر �أحد �أهم دعائم
ال�شمول املايل الذى ت�سعى اليه الكثري من
حكومات العامل العربي اليوم ،حيث يعك�س
و�صول اخلدمات املالية التمويلية للم�شروعات
متناهية ال�صغر �سعة االنت�شار اجلغرايف
املن�شودة خلدمات ال�شمول املايل يف املجتمع.
وقد �أو�ضح اجتاه العامل �إىل اخلدمات املالية
الرقمية (Digital Financial Services
� (DFSأن هناك حلوالً تكنولوجية �أكرث ت�أُثرياً
وفعالية على االداء املايل للم�ؤ�س�سات التمويلية
ي�ستلزم عليها اتباعه من �أجل حتقيق �سرعة
ولوج امل�شروعات متناهية ال�صغر اىل التمويل.
ومع افتقار  2.5مليار �شخ�ص يف البلدان
النامية �إىل اخلدمات املالية الر�سمية ،وعدم
�إمكانية �أكرث من  200مليون �شركة �صغرية
للح�صول على ما حتتاجه من متويل للنمو،
يبقى زيادة �إمكانية احل�صول على التمويل
حتديا قائما.
ويف هذه الورقة البحثية ،نركز على تقدمي
�آليات عمل مبتكرة مل�ؤ�س�سات التمويل التي
تتعامل مع امل�شروعات متناهية ال�صغر
مل�ساعدتها يف تطويع التكنولوجيا لن�شر
توجهات ال�شمول املايل وتغطية اكرب �شريحة
ممكنة من الفئات املحرومة من اخلدمات
املالية وما يعنيه ذلك من حتقيق لأهداف
البقاء والنمو واملناف�سة.
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املبحـث الأول
تقنيات التمويل الرقمي :الطبيعة
والأدوات
1 .1طبيعة تقنيات التمويل الرقمي
وعالقته بال�شمول املايل
�إن التمويل الرقمي يوفر فر�صاً هائلة لزيادة
ال�شمول املايل والتو�سع يف اخلدمات املالية
الأ�سا�سية ،فعندما نعلم ان حوايل  50%من
�سكان البلدان النامية ميلكون هواتف حممولة
ف�إنه بالت�أكيد �أمراً ملفتاً لالنتباه �أن جتد
الفقري رغم فقره يحر�ص على اقتناء الهاتف
املحمول ال ل�شئ �إال لإدراكه ويقينه �أن هذا
الهاتف هو �أداة هامة جدا حلياته اليومية
كو�سيلة ات�صال رئي�سية ملزيد من فر�ص العمل.
ويعد التمويل الرقمي و�سيلة قوية لتو�سيع نطاق
اخلدمات املالية �إىل القطاعات االقت�صادية
الأخرى مبا يف ذلك الزراعة والنقل واملياه
وال�صحة والتعليم والطاقة النظيفة.
ووفقا لقول جني يونغ كاي ،نائب الرئي�س
التنفيذي وامل�س�ؤول التنفيذي الأول مب�ؤ�س�سة
التمويل الدولية تتجاوز منافع التمويل الرقمي
اخلدمات املالية التقليدية فهي ميكن �أن
ت�صبح �أداة قوية وحمركاً لتوفري فر�ص العمل

وميكن �أن يتيح تقدم اخلدمات املالية عرب
االبتكارات التكنولوجية ،كما هو احلال عرب
الهاتف املحمول ،عن�صرا حتفيزيا لتقدمي
جمموعة متنوعة من اخلدمات املالية
الأخرى وا�ستخدامها ،مبا يف ذلك االئتمان
والت�أمني واالدخار والتثقيف املايل .وميكن ملن
يتعر�ضون للإق�صاء الآن �أن يتمتعوا بالتو�سع
يف خدمات حتويل الأموال والقرو�ض ال�صغرى
والت�أمني.
ومتثل مناذج العمل التالية برهاناً على جناح
التمويل الرقمي يف اخرتاق فئات الفقراء
وحمدودي الدخول على النحو التايل:
•منوذج بيكا�ش« :ي�سهم الفقراء
•
مبا�شرة من خالل حتويالتهم املالية يف
توليد �آثار م�ضاعفة كثرية للقيمة التي ميكن
ا�ستخدامها يف �أن�شطة �إنتاجية مثل متويل
ال�شركات .كانت هذه �أمواال رقمية ت�سمح
للنا�س العاديني بامل�ساهمة يف جهود بناء الأمة
ويف االقت�صاد الكلي للدولة»( .كمال قوادير،
الرئي�س التنفيذي)
•منوذج موبي�سول« :كلمة ’التمويل
•
الرقمي’ دخلت بالفعل يف قامو�س احلياة
اليومية لعمالئها يف تنزانيا وكينيا ورواندا
الذين ي�ستخدمون �أنظمة موبي�سول املنزلية
للطاقة ال�شم�سية ،فعملية دفع قيمة الطاقة
ال�شم�سية ب�أق�ساط �صغرية عرب الهاتف
املحمول لي�س’خيارا خياليا’ :فهو ال�شائع
الآن بالفعل يف املعامالت التجارية ملن يحتلون
قاع الهرم االقت�صادي (توما�س دوفو ،م�سئول
تطوير االعمال).
•�شبكة �أوميديار :للتمويل الرقمي
•
دور هام �أي�ضا لل�شركات ال�صغرية ،فهو ال يتيح

لها احل�صول على التمويل فح�سب بل �أي�ضا
الدخول �إىل �أنظمة الدفع الإلكرتونية وت�أمني
املنتجات املالية وفر�صة لبناء �سجل مايل.
مما ي�سمح ببناء تاريخ ائتماين وتوفري بيانات
معامالت الأفراد وال�شركات للمقر�ضني.
(�أرجونا كو�ستا� ،شريك)
•هيئة الربيد يف والية �أندرا برادي�ش
•
الهندية :ت�شيد بالإمكانات ال�ضخمة للتمويل
الرقمي على التنمية الريفية .ومع وجود �أكرث
من � 155ألف مكتب بريد ،معظمها يف مناطق
ريفية� ،أ�صبحوا يف مو�ضع يتيح لهم القيام
بدور حيوي يف تعزيز االحتواء املايل ،حيث
�أنهم قادرون على �أن يقدموا بكفاءة جمموعة
متنوعة من اخلدمات املالية مبا يف ذلك
الأعمال امل�صرفية والت�أمني والتحويالت حتى
يف �أكرث املناطق النائية من البالد( ”.ت�شدد
�سانديا راين ،املدير العام)
•مركز ما�سرتكارد للنمو ال�شامل � :إن
•
املبتكرات يف تكنولوجيا الدفع الإلكرتوين مثل
الهاتف املحمول والبطاقات املدفوعة مقدما
اتاحت للمواطنني �أن يعي�شوا حياة �أكرث �أمنا
ومتكينهم ،و�أن النقود الرقمية �ستكون الو�سيلة
الوحيدة لتحقيق هدف تعميم اخلدمات املالية
بحلول عام ( .2020وولت ماكني ،رئي�س
املركز)
وي�شري م�صطلح التمويل الرقمي عموما
�إىل «�أي منظمة تقدم طلباتها املالية �إىل
اجلمهور عرب �شبكة االنرتنت �أو �أي �شبكة
�أخرى للملكية الفكرية ،وعادة ما يج�سد
التمويل الرقمي �سمات الإن�صاف وال�شمول،
وظائفه �سهلة اال�ستخدام ،ويقدم جمموعة من
اخلدمات التفاعلية ال�شخ�صية ،ويوفر التمويل
الرقمي حرية �أكرب بكثري من التمويل التقليدي
وهو ي�شمل فكرة العوملة ،وك�سر احلدود،
ومتكني امل�ستخدمني من �أن يكونوا متنقلني

و�سريعني وفعاليني Hu ,Bin and Zheng,
.)Liansheng (2016
والتمويل الرقمي هو تو�سيع التمويل وتطويره
وابتكاره با�ستخدام تكنولوجيات الإنرتنت
ويف االقت�صادات املتقدمة مثل الواليات
املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة ،ف�إن
التمويل الرقمي لي�س بعد نظاما بيئيا م�ستقال
للتمويل .ولي�س له �أثر هدام على النظام
املايل التقليدي .وبدال من ذلك ،ف�إنه ي�شجع
االبتكار ،و�إىل حد ما ،اندماج القطاع املايل
مع تكنولوجيات الإنرتنت.

2 .2مراحل تطور تقنيات التمويل
الرقمي يف العامل
ب�صفة عامة ،مر التمويل الرقمي خالل ثالث
فرتات رئي�سية من التنمية على النحو التايل:
الفرتة الأوىل :هي التحول اىل ال�شبكة
العنكبوتية (االنرتنت) حيث انتقلت ال�صناعة
املالية التقليدية من الفرتة  1990إلى 2005
�إىل انرتنت اخلدمات املالية (االنرتنت املايل)
يف كل من الواليات املتحدة واالجتاهات
الأوروبية وال�صني .وخالل هذه الفرتة ،مت
حت�سني الدعم التكنولوجي والهياكل الأ�سا�سية
و�إعادة هند�سة العمليات ،جنباً �إىل جنب مع
ال�صناعة املالية ،وحت�سني التكنولوجيات،
و�إعادة ت�صميم العمليات ،وحت�سني الهياكل
الأ�سا�سية والكفاءة ،ومت ت�صميم �شبكات
املعلومات املالية املت�صلة ببع�ضها البع�ض .ويف
هذه الفرتة ،كانت تكنولوجيا الإنرتنت متثل
امل�ساعدة الأ�سا�سية.
الفرتة الثانية :الفرتة املزدهرة ،حيث �شهدت
تطور مدفوعات الطرف الثالث يف الفرتة
 .2011-2005خالل هذا الوقت ،كانت
الواليات املتحدة الأمريكية هي التي �شهدت

يف املقام الأول االنرتنت املايل للخدمات املالية
التقليدية ،مع ظهور اخلدمات املالية الرقمية
للبنوك ،والت�أمني ،و�شبكات �إدارة الرثوات.
ويرتبط نظام الدفع مع طرف ثالث يف ال�صني
مع التطور ال�سريع للتجارة الإلكرتونية ،ونظام
الدفع والت�سوية املت�أخر ن�سبياً .وخالل هذه
الفرتة ،بد�أ التمويل الرقمي يف اخرتاق نظام
الدفع والت�سوية ،لي�صبح نظرياً تناف�سيا لنظام
الدفع والت�سوية التقليديني.
الفرتة الثالثة ،هي تطوير اخلدمات املالية
الدائمة على �أ�سا�س الإنرتنت من 2011
�إىل الوقت احلا�ضر .ويعد التطور الذى
حدث للمالية الرقمية يف ال�صني خالل هذه
الفرتة ما يعادل التطور بالفرتتني الثانية
والثالثة يف الواليات املتحدة الأمريكية .ومن
ثم فقد دخل التمويل الرقمي اىل اخلدمات
املالية الدائمة ،وحتديدا القرو�ض ال�شبكية
 Network Loansوالتمويل اجلماعي من
خالل الأنرتنت  Crowd Fundingو�صناديق
متويل الإنرتنت.
ويف الوقت الراهن فقد جتاوز حجم التمويل
الرقمي يف ال�صني نظريه بالواليات املتحدة
الأمريكية لت�صبح ال�سوق املالية الرقمية الأكرث
ازدهاراً يف جميع �أنحاء العامل .وعلى الرغم
من �أن الواليات املتحدة لديها �أكرث الأ�سواق
املالية تطوراً يف العامل� ،إال �أن التمويل الرقمي
قد تطور �إىل حد معتدل ،على غرار الدول
املتقدمة الأخرى مثل اململكة املتحدة و�أوروبا
واليابان .وبالتايل ف�إن ازدهار التمويل الرقمي
يف ال�صني مت�أ�صل يف الأنظمة وامليكانيزم
الذاتي لل�سوق ال�صينية.
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3 .3مناذج العمل و�أدوات التمويل
الرقمي:
متثل مناذج العمل و�أدوات التمويل الرقمي عدة
و�سائل متنوعة وخمتلفة الأثر والإمكانيات
لتفعيل التمويل الرقمي ملختلف القطاعات
االقت�صادية كل وفقاً وطبيعته ،ومتثل الأعمدة
الرئي�سية الثالثة ( )backbonesلنجاح
التمويل الرقمي Hu ,Bin and Zheng,
 ), Liansheng (2016P:5فيما يلي:
•طرق الدفع
•
•معاجلة املعلومات
•
•تخ�صي�ص املوارد
•
وبناء على تلك االعمدة الرئي�سية  ،ميكن
حتديد ثمانية �أنواع رئي�سية من النماذج
املبتكرة لأعمال التمويل الرقمي متثل
ميكانيزمات التمويل الرقمي االكرث انت�شاراً:
1 .1االنرتنت المالي:
Internetization of traditional
finance
2 .2الدفع بوا�سطة الهاتف املحمول
وبا�ستخدام طرف ثالث:
Mobile payment and Third-party
payment
3 .3النقــود االفرتا�ضيةInternet :
money
4 .4اال�ستعالم االئتماين و�شبكة القرو�ض
ا�ستنادا �إىل البيانات الكبرية:
& Credit Investigation
Network Loans Based on big
data
5 .5الت�أمني على �أ�سا�س البيانات الكبرية
Insurance based on big data
6 .6متويل النظري .)Peer to Peer P2P
7 .7التمويل اجلماعي Crowd Funding
8 .8تطبيقات البيانات الكبرية يف ا�ستثمار
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الأوراق املالية
big data applications in
securities investment
وهناك من الدول من ي�صنف مناذج الأعمال
والأدوات اىل عدد � 5أدوات ومنها من ي�صنفهم
اىل � 6أدوات.
وب�شكل عام ف�إن اختيار منوذج العمل الأن�سب
و�أدواته يعتمد على طبيعة القطاع االقت�صادي
الذى ي�ستخدم التمويل الرقمي يف امتام
مهامه  ،وما يهمنا يف هذه الورقة البحثية هو
ت�سليط ال�ضوء على الأدوات االكرث مالئمة
ملجال متويل امل�شروعات متناهية ال�صغر.

4 .4مناذج العمل للتمويل الرقمي يف
متويل امل�شروعات متناهية ال�صغر
وفقا ملا تت�سم به طبيعة هذه امل�شروعات من
الب�ساطة واال�ستخدام الب�سيط للتكنولوجيا،
بالإ�ضافة اىل ما يحيط بها من بيئة اقت�صادية
غالبا تكون يف بيئة عمل ريفية �أو بيئة عمل
غري متطورة وتعانى من احلرمان يف البنية
التحتية� ،أو تتمتع بالبيئة التحتية الالزمة
للتمويل الرقمي لكن تواجه �صعوبات اخرى
مثل التكلفة و�ضوابط الأمان وارتفاع املخاطر،
ف�إنه يف �ضوء هذه االيدلوجية للم�شروعات
متناهية ال�صغر ،نرى �أن مناذج العمل االف�ضل
مالئمة للتمويل الرقمي لأ�صحاب امل�شروعات
متناهية ال�صغر تتمثل �أهمها فيما يلى:

�أوال :الدفع بوا�سطة الهاتف املحمول
Mobile payment
�أخذت الأموال االلكرتونية املخزنة يف الهاتف
املحمول �أ�شكاال متنوعة قدر االمكان يف بلدان

مثل بنغالدي�ش وكينيا وباك�ستان وتنزانيا
و�أوغندا وزمبابوي حيث يقوم م�شغلي �شبكات
الهاتف النقال بتطوير خدمات ناجحة .ويف
نهاية عام  ،2013كان هناك  219خدمة
نقود متنقلة يف  84بلدا ،مما يدل على مدى
انت�شار هذه التكنولوجيا .فحوايل  ٪ 70من
ال�سكان يف العامل النامي لديهم الآن �إمكانية
الو�صول �إىل الهاتف املحمول الذي ي�شكل
بوابة للخدمات املالية ملاليني النا�س حيث
ال توجد فروع م�صرفية فعلية �أو ال تتوفر
ب�سهولةSCRONCE, ERIN and ( .
.)BUCHER, KAI 2014
تعد خدمات املال بالهاتف املحمول من الأ�سهل
والأرخ�ص للكثري من االفراد ال�ستخدام
اخلدمات املالية ،وخا�صة لإر�سال املدفوعات.
منوذج  ،bKashعلى �سبيل املثال ،هي
واحدة من ال�شركات تعمل على «تو�سيع �صايف
ال�شمول املايل» من خالل تقدمي اخلدمات
املالية املتنقلة .يف بنغالدي�ش bKash ،لديها
 8مليون م�ستخدم م�سجل الذين ي�ستخدمون
اخلدمة لإر�سال املدفوعات والتحويالت
بتكلفة منخف�ضة جدا .ويف بلد يعي�ش فيه عدد
كبري من ال�سكان يف املناطق النائية ،حققت
 bKashقدرا كبريا من النجاح يف الو�صول
�إىل اخلدمات املالية للمناطق املحرومة من
هذه اخلدمات من خالل �شبكته املكونة من
� 76ألف وكيل.
ولكن املدفوعات هي جمرد بداية .ويقوم
بع�ض املبتكرين حاليا بو�ضع التمويل الرقمي
يف �صميم مناذج �أعمالهم من خالل ال�سماح
للنا�س بالدفع املقدم يف حدود مبالغ ب�سيطة
ال�ستخدامها وفقا لنموذج الدفع �أوال ب�أول من
خالل ح�ساباتهم النقدية املحمولة للخدمات

ال�صغر من خالل تزويدهم ب�إمكانية الو�صول
�إىل �أنظمة الدفع االلكرتوين ،وتوفري املنتجات
املالية الآمنة وفر�صة لبناء التاريخ املايل .كما
�أنه يقلل ب�شكل كبري من تكلفة ممار�سة الأعمال
التجارية :ت�شري الدرا�سات �إىل �أن ال�صفقة
امل�صرفية عرب الهاتف املحمول ميكن �أن يتم
يف حدود  ٪ 15من تكلفة تقدميها يف الفرع
امل�صريف.

امل�صريية وال�ضرورية لهم .وت�سمح التكنولوجيا
من وراء النقود املحمولة �أي�ضا بتو�سيع
اخلدمات املالية الرقمية الأخرى مثل االئتمان
�أو الت�أمني �أو االدخار.
وبالإ�ضافة �إىل تو�سيع نطاق اخلدمات املالية
الر�سمية ،ف�إن التمويل الرقمي هو �أي�ضا و�سيلة
جلعل اخلدمات واملرافق الأ�سا�سية الأخرى يف
متناول الفقراء ،مثل الطاقة وال�صحة والتعليم
واملياه .وميكن لنماذج التمويل االبتكارية
هذه �أن توفر خيارات غري مكلفة للمناطق
النائية حيث كان هذا الو�صول غري موثوق به
يف ال�سابق �أو ال ميكن حتمله .ويرى ت�شيدي
�أوكباال ،مدير ورئي�س �شركة �إيرتيل ماين -
�أفريكا ،وهي خدمة مالية متنقلة مع قاعدة
ن�شطة من  5ماليني عميل� ،أن اخلدمات
املالية املحمولة تتكامل مع جماالت �أخرى مثل
الرعاية ال�صحية والزراعة والتعليم وغريها.

موبي�سول هي �شركة واحدة تفعل ذلك بالفعل
مع الطاقة ال�شم�سية املدفوعة م�سبقا .جتمع
ال�شركة بني الطاقة ال�شم�سية وخطة الدفع
ب�أ�سعار معقولة مدعوم من ار�صدة الهاتف
املحمول .فالعمالء ذوي الدخل املنخف�ض
الذين اعتمدوا �سابقا على حرق الكريو�سني
للح�صول على ال�ضوء الآن لديهم بديل �أنظف
و�أكرث �أمنا وب�أ�سعار معقولة .ي�سمح منوذج
موبي�سول للعمالء بت�سديد تكلفة الألواح
ال�شم�سية على مدى ثالث �سنوات مع دفعات
�شهرية �أقل من تكلفة الكريو�سني �أو ال�شموع
�أو بطاريات ال�سيارات .وبعد ثالث �سنوات،
فالعمالء تتملك لوحات الطاقة وحت�صل على
الكهرباء جمانا.
وبالإ�ضافة �إىل اال�ستفادة املبا�شرة للأفراد يف
املناطق التي تعاين من نق�ص يف اخلدمات،
يتيح التمويل الرقمي �أي�ضا فر�صا كبرية للحد
من فجوة ال�شمول املايل للم�شروعات متناهية

هذا ويتم �أي�ضا من خالل الهاتف املحمول
تقدمي خدمات �صرف التمويل متناهي ال�صغر
وحت�صيل الأق�ساط الدورية اخلا�صة بالتمويل
ب�شكل منتظم و�آمن و�أرخ�ص كثريا من الو�ضع
التقليدي �سواء يف ال�صرف �أو التح�صيل.
وتوجد العديد من التجارب الناجحة يف الهند
وجنوب افريقيا وكينيا و�أوغندا تعزز من نتائج
هذه الأداة.
ثانياً :الدفع با�ستخدام طرف ثالث Third-
party payment
تعنى ا�ستخدام م�ؤ�س�سة غري م�صرفية ذات
حجم ا�ستثمار معني ومع تقدمي �ضمانة ائتمانية
لت�أ�سي�س �شبكة للتوا�صل بني امل�ستخدمني
العاديني ونظم املدفوعات والت�سويات امل�صرفية
بالبنوك من خالل توقيع اتفاقيات مع كل بنك
من البنوك الكربى يف ال�سوق حيث تعتمد هذا
النوع من امل�ؤ�س�سات على قدراتها يف تكنولوجيا
املعلومات ،ويطلق عليها �شبكة مدفوعات
�أو م�صدراً لإ�صدار الكروت م�سبقة الدفع
 ،Prepaid Cardsقبول الدفع من خالل
بطاقات الدفع الإلكرتوين للبنوك املختلفة.
وميكن �أن ت�ستخدم هذا النوع من امل�ؤ�س�سات
�شبكة وا�سعة من الوكالء ممن ينوبوا عنها يف
تلقى املدفوعات من خالل ماكينات نقاط البيع
املختلفة � P.O.Sأو من خالل QR Code
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معايري الدفع الإلكرتوين امل�شفرة بتو�سيط
الهاتف املحمول �أي�ضا.
وي�شمل هذا النوع من امل�ؤ�س�سات امكانية
ت�أ�سي�س �شبكات الدفع للعمل �إما من خالل
مدفوعات االنرتنت مبا�شرة Internet
� paymentsأو بدون االت�صال بالأنرتنت
.off-line payments
ثالثاً :متويل النظري (Peer to Peer
 (P2Pواال�ستعالم االئتماين
�شبكة القرو�ض �أو ما يعرف بتمويل ال�شخ�ص
لنظريه من اال�شخا�ص الآخرين ن�ش�أت مع
زوبا� Zopaأول من�صة �شبكة القرو�ض يف
العامل ،التي ت�أ�س�ست يف اململكة املتحدة يف
مار�س  ،2005وانت�شرت �إىل الواليات املتحدة
الأمريكية و�أملانيا واليابان ،وغريها من
البلدان ،و�أ�صبحت �أكرث جناحا يف الواليات
املتحدة الأمريكية .وقد منت �شركات �شبكة
القرو�ض يف ال�صني تدريجيا منذ عام 2006
واكت�سبت خربات مع التطور ال�سريع بعد عام
 2011حيث يف عام  ،2013جتاوز عدد
ال�شبكات املحلية للقرو�ض على املن�صة ،350
مع ارتفاع املعامالت ال�سنوية لأكرث من 60
مليار يوان يف عام  ،2014ويف عام 2014
منت تلك ال�شبكات ب�ضراوة فقد جتاوز حجم
املعامالت بها حاجز الـ  200مليار يوان
وو�صل عدد ال�شبكات اىل � 364شبكة وبلغ
حجم االعمال الرتاكمي لهذا العام فقط ما
يزيد عن  252مليار يوان ( 41مليار دوالر
�أمريكي) وبر�صيد قرو�ض بلغت نحو 104
مليار يوان ( 17مليار دوالر �أمريكي).
�إن منوذج  P2Pالت�شغيلي يتكون من ثالث
هيئات رئي�سية هي:

54

المدينة العربية  /العدد 182

•
•
•

•�شركة �شبكة القرو�ض
• جانب الطلب على التمويل
•جانب العر�ض للتمويل

توفر من�صة �شبكة القرو�ض التقليدية
معلومات عن جانب الطلب على القرو�ض.
وهو ما يتيح للمدين والدائن تقدمي العرو�ض
بحرية ،ومقابلة املعامالت .ويك�سب امل ٌقر�ض
من دخل الفوائد ويتحمل املخاطر ،ويقوم
املقرت�ض بت�سديد املبلغ الأ�صلي عند
ا�ستحقاقه ،وحت�صل من�صة �شبكة القرو�ض
على ر�سوم خدمة املعلومات .تعد �أكرب ميزة
ل�شبكة القرو�ض  P2Pهو متكني املقرت�ضني
التي ال ميكن خدمتها من قبل البنوك
التقليدية للتمتع الكامل بالكفاءة واملالئمة
القرتا�ض املال يف العامل االفرتا�ضي .وعلى
من�صة �شبكة القرو�ض ،جانبي العر�ض والطلب
العر�ض يتغلب كل منهم على م�شكلة عدم
متاثل املعلومات و�إجراء املعامالت املبا�شرة
وجها لوجه.
وميكن �أن يحقق وجود �شبكة لتقدمي القرو�ض
من خالل االنرتنت وفقا ملا �سبق حتتوى على
الكثري من املعلومات والبيانات املالية لعدد
�ضخم من العمالء يعك�س ت�صرفاتهم املالية
بانتظام ودقة  ،مبا ي�سمح ببناء تاريخ ائتماين
وتوفري بيانات معامالت الأفراد وامل�شروعات
متناهية ال�صغر جلهات التمويل املختلفة التي
تعانى من نق�ص بيانات التاريخ االئتمانى لهذه
امل�شروعات خا�صة �إذا كان طالب التمويل
يتعامل للمرة االوىل مع م�ؤ�س�سات التمويل.
رابعاً :التمويل اجلماعي Crowd Funding
ميثل التمويل اجلماعي بالأنرتنت و�سيلة
للتمويل ي�ستخدم فيها مٌقدم امل�شروع (طالب

التمويل) قوة الإنرتنت ب�شكل رئي�سي لتعبئة
اجلمهور وتركيز الأموال والقدرات والقنوات
لتوفري الدعم املايل الالزم للم�شاريع ال�صغرية
�أو املهنيني �أو الأفراد للقيام ب�أن�شطة معينة
�أو امل�شروعات النا�شئة .وباملقارنة مع الطرق
التقليدية للتمويل ،ف�إن جوهر التمويل
اجلماعي بالأنرتنت يكمن يف �صغر حجمه،
وتغطيته الكبرية ،ومالءمته .كما �أن لديها
حدود دنيا ،وال حتكم على امل�شروع فقط
من حيث قيمته التجارية ،وبالتايل فهي
تفتح الطريق لتمويل جديد لأنواع جديدة
من امل�شروعات النا�شئة  start-upوبالتايل
مل تعد تقت�صر الطرق �أمامها على البنوك
و�أ�سواق ر�أ�س املال� ،شركات ر�أ�س املال املخاطر
 ،VCو�شركات متويل حقوق امللكية اخلا�صة
.PE
هناك العديد من �أنواع م�شاريع التمويل
اجلماعي ،مبا يف ذلك امل�شاريع التجارية
مثل البحث والتطوير للمنتجات اجلديدة
وت�أ�سي�س ال�شركات اجلديدة ولكن �أي�ضا
البحث العلمي وم�شاريع ك�سب الرزق
والإغاثة يف حاالت الكوارث والت�صميم الفني
واحلمالت ال�سيا�سية وغريها .وبعد �سنوات
من التطور ال�سريع ،بد�أت مناذج ت�شغيلية
للتمويل اجلماعي تدريجياً تظهر �إیل الوجود،
مثل التمويل اجلماعي القائم علی املكاف�آت،
والتمويل اجلماعي القائم علی اال�سهم
وحقوق امللكية ،والتمويل اجلماعي القائم
علی التربع ،والتمويل اجلماعي القائم علی
الديون .ويعد �صورة منوذج التمويل اجلماعي
الرقمي الأكرث �شيوعا هو التمويل اجلماعي
القائم على الأ�سهم� ،أو متويل احل�شد الأ�سهم
وحقوق امللكية ،وهو كمفهوم جديد معروف
�أي�ضا با�سم «�شبكة اال�ستثمارية امل�صرفية «.

ويف بلدان �أخرى ،حددت اجلهات التنظيمية
ب�شكل �أ�سا�سي من�صات التمويل اجلماعي يف
الأ�سهم كو�سطاء للأوراق املالية.

التقليدية ،وتتميز ب�أنها �أ�سرع و�أرخ�ص و�أ�سهل
يف الو�صول �إليها لعدد �أكرب من املتعاملني ،ويف
معظم االحيان يتم تطوير هذه اخلدمات من
خالل �شركات نا�شئة يف جمال التكنولوجيا
املالية تعد �شركات �صغرية وحديثة وتعد
بتح�سني اخلدمات امل�صرفية للأفراد
وال�شركات بالتعاون �أو املناف�سة مع مقدمي
اخلدمات املالية القائمني».

 2.1تكنولوجيا اخلدمات املالية
تو�صف التكنولوجيا املالية ب�أنها «تلك
اخلدمات واملنتجات التي تعتمد على
التكنولوجيا لتح�سني نوعية اخلدمات املالية

وت�شهد تكنولوجيا اخلدمات املالية Fintech
تطور م�ستمر يف جميع انحاء العامل ،وقد
ت�ضاعفت �أعداد مقدميها من � 46شركة اىل
� 120شركة على م�ستوى العامل يف خالل الفرتة

املبحث الثاين
جتارب التمويل الرقمي يف �إطار تكنولوجيا
اخلدمات املالية على امل�ستوى الدويل
واملنطقة العربية

من ( ، )2016-2013وقد انت�شرت ال�شركات
النا�شئة التي تبنت التكنولوجيا املالية يف عدد
 13دولة العربية ميثل �أهمها يف دول االمارات
العربية املتحدة و لبنان والأردن وم�صر التي
ميكن �أن متثل فر�ص جيدة لكى ت�صبح مراكز
واعدة للتكنولوجيا املالية (وم�ضة.)2016،
تقدم هذه اﻟ�ﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎ�ﺷﺌﺔ ﻲﻓ ﺠﻣﺎل
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ ﻲﻓ اﻟ�ﺸﺮق ا�ﻷ و�ﺳﻂ و�ﺷﻤﺎل
�أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺠﻣﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﺮﻴة ﻣﻦ اﺨﻟﺪﻣﺎت �إﻰﻟ
اﻟﻘﻄﺎع اخلا�ص ت�شمل قطاع املدفوعات وهو
القطاع االكرث ن�ضجاً وحركة يف التحويالت
املالية ،وي�شمل قطاع االقرتا�ض ال�شركات
النا�شئة التي تقدم خدمات التمويل الجماعي
 Crowd Fundingواالقرا�ض المباشر
.P2P
اﻋﺘﻤﺪت اﻤﻟﻮﺟﺔ ا�ﻷ وﻰﻟ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻤﻟﺪﻓﻮﻋﺎت وﺣﻠﻮل ا�ﻹﻗﺮا�ض .واﻋﺘﻤﺪت
ﻣﻨ�ﺼﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺠﻟﻤﺎﻋﻲ ،و�ﺷﺒﻜﺎت ا�ﻹﻗﺮا�ض
اﻤﻟﺒﺎ�ﺷﺮ على التوجهات الكربى القت�صاد
االنرتنت النا�شئ (االقت�صاد الت�شاركى� ،شبكات
التوا�صل االجتماعى،التجارة االلكرتونية).
 2.2اح�صائيات انت�شار اخلدمات املالية
الرقمية
ت�شري اح�صائية احلالة العاملية يف منت�صف
 2016عن قطاعات التكنولوجيا املالية اىل ما
يلى (خمترب وم�ضة للأبحاث:)2016 ،
عدد �شركات املدفوعات النا�شئة التي �أً�صبحت
«ﻳﻮﻧﻴﻜﻮرن» �أى تخطت قيمتها مليار دوالر يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا بلغ ()5
�شركات بح�صة �سوقية يف املنطقة تبلغ .50%
عدد �شركات االقرا�ض وجمع ر�أ�س املال للتمويل
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اجلماعى النا�شئة التي �أً�صبحت «ﻳﻮﻧﻴﻜﻮرن»
يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا بلغ
(� )8شركات بح�صة �سوقية يف املنطقة تبلغ
.% 34
�شكل العامل العربي مقراً لعدد (� )105شركة
نا�شئة يف جمال التكنولوجيا املالية تغطى 12
دولة ،ويالحظ �أنها منت�شرة بني دول جمل�س
التعاون اخلليجي ( ،)45دول امل�شرق العربي
( )30و�شمال �أفريقيا ( )30ت�ست�ضيف  4دول
من �أ�صل  12دولة  73%من جميع ال�شركات
النا�شئة يف املنطقة يف جمال تكنولوجيا
اخلدمات املالية ،ومتثل ﻫﺬه اﻟﺪول ا�ﻷ رﺑﻌﺔ
اﻤﻟﺮاﻛﺰ اﻤﻟﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ ﻲﻓ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟ�ﺸﺮق ا�ﻷ و�ﺳﻂ و�ﺷﻤﺎل �أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
متثل ال�شركات النا�شئة يف جمال املدفوعات
واالقرا�ض يف الواقع ما ن�سبته  % 84من
جميع ال�شركات النا�شئة يف املنطقة .موزعاً
بني  % 50للمدفوعات و % 34للإقرا�ض.
مع ازدياد انت�شار ا�ستخدام االنرتنت يف العديد
من جوانب احلياة وانت�شار الهواتف الذكية
بثالثة �أ�ضعاف تقريبا ﺧﺎرج دول ﺠﻣﻠ�ﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﺨﻟﻠﻴﺠﻲ ،فاملتوقع ازدياد احلاجة اىل
حلول املدفوعات الرقمية  ،فال�شركات النا�شئة
التي تقدم خدماتها ل�شرائح عمال�ؤها ي�صعب
على البنوك خدماتها مثل املناطق الريفية ،
فالبنوك بات عليها ان تعطى اهتماما اكرب
باالبتكار وهى تعمل على مواجهة هذا التحدى
عادة من خالل ال�شراكات.
و�صلت قيمة التحويالت املالية اىل الدول
النامية يف عام � 2015إىل  431.6مليار،$
وبالن�سبة اىل التحويالت الدولية حلت
ال�سعودية ثانيا ( 36.9مليار )$والإمارات
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رابعاً ( 19مليار )$من حيث التحويالت
املر�سلة �سنوياً.
�أظهر تقرير عن وكالة �أنالي�سي�س لبحوث
االنرتنت:
جتاوز املدفوعات عرب الهواتف املحمولة يف
ال�صني  29تريليون يوان ( 4.5تريليون دوالر
�أمريكي) يف الربع الثالث من العام .2016
�سجل عمالقا التجارة االلكرتونية علي بابا
وجي دي دوت كوم منوا ثابتا ،حيث ازداد عدد
امل�ستخدمني اجلدد ملن�صات الإقرا�ض عرب
االنرتنت بنظام ( )P2Pوالألعاب والتعليم،
ما �ساهم يف منو الدفع عرب االنرتنت نحو
 % 28باملائة على �أ�سا�س ربعي.
قدر عدد م�ستخدمي مدفوعات الهاتف
املحمول حول العامل يف اخلدمات املالية
بنحو  448مليون م�ستخدم عام ،2016
كان ن�صيب منطقة ال�شرق الأو�سط وافريقيا
 107مليون م�ستخدم (Statistics mobile
 )-payment-usersوبلغت حجم االيرادات
املحققة عن مدفوعات الهاتف املحمول بواقع
 450مليار  $عام Statistics( 2015
� )mobile-payment volumeأظهرت
�إح�صائية �أن �إجمايل حجم القرو�ض التجارية
التي قدمتها �شركة  Square Capitalالتي
تعد �أحد �شركات مقدمي خدمات الدفع
بالهاتف املحمول بالفرتة من الربع الثاين من
عام � 2015إىل الربع الأخري من عام 2017
بلغ  305مليون Statistics square-( .$
.)quarterly
حجم معامالت التمويل اجلماعي حول العامل
تطورت من نحو 2.7مليار $عام 2012
�إىل  34.4مليار $عام Crowd( 2015

 )funding Statisticsتزايد حجم الأموال
التي مت جمعها حول العامل من خالل تقنية
� Crowd Fundingسنوياً حيث بلغ 738
مليون  $عام  2016بعد �أن كان  597مليون
 $عام .2014
بلغ حجم من�صات التعامل  Platformsيف الـ
 Crowd Fundingحول العامل ما يزيد عن
 1250من�صة تقدم خدمات التمويل اجلماعي
Deal
(Index – Democratizing
 )Finance Reportويظهر حجم التعامالت
يف واحد من �أ�شهر املن�صات kickstarter
يف �أمريكا و�صول عدد امل�شاريع امل�ستفيدة
لي�صل اىل نحو  139898م�شروع ب�إجمايل
مبلغ متويل  3.5مليار Statistics( $
.)kickstarter
حجم معامالت االقرا�ض املبا�شر  P2Pحول
العامل تطورت من نحو 1.2مليار $عام2012
�إىل  9مليار $عام Statistics( 2014
 .)global -p2p- lendingوقدرت
زيادتها عام  2015أن تصل الى  64مليار$
ويتوقع منوها عام  2025لت�صل اىل 1000
مليار.$
بلغ عدد مقدمي خدمات االقرا�ض املبا�شر
 P2Pيف ال�صني وحدها �أكرث من 4127
م�ؤ�س�سة عام ،2016بينما يف الهند مثال بلغ
 30م�ؤ�س�سة.
بلغ عدد املتعاملني يف مدفوعات الهاتف
املحمول بتقنية  P2Pنحو 63.5مليون
م�ستخدم يف �أمريكا وحدها عام 2017
(.)Statistics p2p-payment-users
 2.3جتارب ومناذج تقنيات تكنولوجيا
اخلدمات املالية والتمويل الرقمي باملنطقة
العربية:

اﻤﻟﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴ�ﺴﻲ

ﻣ�ﺼﺮ

منوذج العمل الرقمي

( )1مقدم خدمات الدفع Pay Mob

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘ�ﺄ�ﺳﻴ�ﺲ

2013

طبيعة اخلدمات الرقمية تعمل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺠﻟﺔ ﻣ�ﺸﻜﻠﺔ �إﻧﺘ�ﺸﺎر ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻨﺪ الإ�ﺳﺘﻼم ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﺮﻴ ﻃﺮق �ﺳﻬﻠﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻋﺮﺒ اﻤﻟﺤﻤﻮل .تنفذ ﻫﺬه اﻟ�ﺸﺮﻛﺔ اﻟﻨﺎ�ﺷﺌﺔ «اﻤﻟﻼﻳﻦﻴ ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وتنقل مئات املاليني من الدوالرات كل ﻋﺎم” .وقد حققت منوا مبقدار � 75ضعفا يف الربعني الأولني عام  ،2016حالياً �أ�صبحت �شريك رئي�سي لتنفيذ
(الدفع بالهاتف املحمول) معامالت الدفع عرب املحمول يف �سداد �أق�ساط التمويل متناهي ال�صغر.
اﻤﻟﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴ�ﺴﻲ

الأردن

منوذج العمل الرقمي

(« )2ﻛﻮﻣﺒﺎرﻳﺖ ﻓﻮر ﻣﻲ Compareit 4 me

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘ�ﺄ�ﺳﻴ�ﺲ

2013

طبيعة اخلدمات الرقمية يو�ضح املوقع ﻣﺪى ﻣ�ﺼﺪاﻗﻴﺔ اﺤﻟ�ﺴﺎﺑﺎت اﻤﻟ�ﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻘﺮو�ض ،وﺣﺪﻳﺜﺎ ﺑﺎﻗﺎت اﻟﺘ�ﺄﻣﻦﻴ اﻟﺘﻲ ﺗقدمها البنوك يف دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .متكن هذه
املن�صة امل�ستخدمني من مقارنة اال�سعار ومقارنة املميزات للمنتجات املختلفة مما يوفر عليهم وقت البحث ب�أنف�سهم �أو دفع ر�سوم كبرية مقابل خدمات ال ت�ستحق
على املدى الطويل.ح�صلت ال�شركة حتى اليوم على  6مليون  $ا�ستثمارات وتوظف حواىل � 40شخ�صاً.
(مقارنة القرو�ض)

اﻤﻟﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴ�ﺴﻲ

م�صر

منوذج العمل الرقمي

( )3فوري للمدفوعات الإليكرتونية

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘ�ﺄ�ﺳﻴ�ﺲ

2014

ﻫﻲ ﻣﻨ�ﺼﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻘﻨﻮات ﺨﻟﺪﻣﺎت اﻟﺪﻓﻊ ،ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﺤﺗﻮﻳﻞ ا�ﻷﻣﻮال ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ �ﺳﻬﻠﺔ دون اﺤﻟﺎﺟﺔ �إﻰﻟ ﺣ�ﺴﺎب ﻣ�ﺼﺮﻲﻓ .ﻢﺗ اﻻ�ﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟ�ﺸﺮﻛﺔ اﻟﻨﺎ�ﺷﺌﺔ
طبيعة اخلدمات الرقمية ﻲﻓ �أواﺧﺮ ﻋﺎم  2015ﺑﻘﻴﻤﺔ  100ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،واليوم ت�ضم فورى �أكرث من  30مليون عميل وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗ�ﺴﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﻳ�ﺼﻞ �إﻰﻟ  1,6مليون عملية دفع يومياً ،حجم
حت�صيالت بلغ  25مليار جم عام  ،2017وﺑﺎ�ﻹ�ﺿﺎﻓﺔ �إﻰﻟ ﺧﻴﺎر ﺤﺗﻮﻳﻞ ا�ﻷﻣﻮال ﺑﺎ�ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻤﻟﺤﻤﻮﻟﺔ،ﺗﻘﺪم ﺣ�ﺴﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ا�ﻹﻧﺮﺘﻧﺖ ،وقد تعاونت فورى مع
امل�ؤ�س�سات امل�صرفية لتقدمي خدمات دفع �أق�ساط التمويالت ب�شكل خا�ص متويالت االفراد من خالل �شبكة وكالء فورى يف جمال التمويل متناهي ال�صغر ،وكذا
(الدفع االلكرتوين)
لدفع اق�ساط عمالء البنوك يف التجزئة امل�صرفية والقرو�ض ال�شخ�صية والقرو�ض ال�صغرية.
اﻤﻟﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴ�ﺴﻲ

لبنان

منوذج العمل الرقمي

( )4ذوﻣﺎل Zoomal -

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘ�ﺄ�ﺳﻴ�ﺲ

2012

طبيعة اخلدمات الرقمية ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨ�ﺼﺔ ﻟ�ﻸﻓﺮاد واﻤﻟﺒﺎدرات ﻟﻌﺮ�ض �أﻓﻜﺎرﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﺮﻴ ﻣﻦ اﺠﻟﻤﻬﻮر ﻤﺑﺎ ﻓﻴﻬﻢ ّاﻤﻟﻐﺮﺘﺑﻦﻴ اﻟﻌﺮب� .إ�ستطاعت املن�صة حتى الآن حتويل  2مليون  $اىل اكرث
من  140م�شروعاً بني �ألبوم مو�سيقى وفيلم وثائقي �إىل جهاز مبتكر �أو حتى م�ساحة عمل جماعية.
(التمويل اجلماعي)

اﻤﻟﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴ�ﺴﻲ

االمارات العربية املتحدة

منوذج العمل الرقمي

( )5دورايز Durise -

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘ�ﺄ�ﺳﻴ�ﺲ

2014

طبيعة اخلدمات الرقمية

يتطلب اﻻ�ﺳﺘﺜﻤﺎر ﻲﻓ اﻟﻌﻘﺎرات ﻋﺎد ّة مبالغ مالية كبرية ،ولكن دورايز تقدم ح�ص�صاً يف املبانى ال�سكنية والتجارية املمولة جماعياً ابتداء من � 5آالف  ،$فتدير دورايز

(التمويل اجلماعى)

العقارات نيابة عن املمولني مما يتيح للأ�شخا�ص اال�ستثمار بح�ص�ص �صغرية يف عدة م�شاريع يف االمارات.
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اﻤﻟﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴ�ﺴﻲ

ﻣ�ﺼﺮ

منوذج العمل الرقمي

( Money fellows (6ﻣﻮﻲﻧ ﻓﻴﻠﻮز

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘ�ﺄ�ﺳﻴ�ﺲ

2014

طبيعة اخلدمات الرقمية هى من�صة لالقرا�ض االئتمانى الرقمي يحركها ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟ�ﺸﺒﻜﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ مل�ستخدميها ،ت�ستخدم ﻓﻜﺮة ﺗﺪوﻳﺮ ا�ﻷﻣﻮال� ،أو»اﺠﻟﻤﻌﻴﺔ» ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻲﻓ ﻣ�ﺼﺮ،
وهو منوذج مطبق ﻲﻓ �أﻛﺮﺜ ﻣﻦ  90دوﻟﺔ وﺗﺘﻴﺢ ﻟ�ﻸﻓﺮاد اﺤﻟ�ﺼﻮل ﻋﻠﻰ متويل دون اﻟﻠﺠﻮء �إﻰﻟ اﻟﺒﻨﻚ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤ�ﺴﺘﺨﺪﻣﻦﻴ ﺑﻨﺎء �ﺳﺠﻞ اﺋﺘﻤﺎﻲﻧ ﺑﻨﺎ ّء ﻋﻠﻰ �أداﺋﻬﻢ
(تدوير الأموال)
ﻲﻓ دورات اﻤﻟﺎل فتق�ضى بذلك على م�شكلة نق�ص ال�سجل االئتمانى للم�شروعات متناهية ال�صغر وال�صغرية.
اﻤﻟﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴ�ﺴﻲ

الأردن

منوذج العمل الرقمي

(« )7ﻟﻮا Liwwa

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘ�ﺄ�ﺳﻴ�ﺲ

2013

طبيعة اخلدمات الرقمية ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤ�ﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻲﻓ اﻟﻘﻄﺎع اﺨﻟﺎ�ص توفري متويل ﻟﻠﻤ�ﺸﺎرﻳﻊ اﻟ�ﺼﻐﺮﻴة واﻤﻟﺘﻮ�ﺳﻄﺔ .وﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ، 2016ﻋﻤﻠﺖ اﻟ�ﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟيه  2,5مليون $اىل 104
�شركة ﺑﺎ�ﺳﺘﺨﺪام ﻤﻧﻮذج ﻣﺒﺘﻜﺮ لل�سجل االئتمانى.
(تدوير الأموال)
اﻤﻟﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴ�ﺴﻲ

تون�س

منوذج العمل الرقمي

( )8م�ؤ�س�سة تي�سري للقرو�ض ال�صغرى واملتو�سطة

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘ�ﺄ�ﺳﻴ�ﺲ

2014
بد�أت امل�ؤ�س�سة عملياتها يف تون�س يف يونيو  2014بدعم من قبل منظمة �آدي الدولية ( .)Adie Internationalومن �أجل �إدارة عمليات قرو�ضها ،قررت
اختيار الطرق غري النقدية� ،أي �إجراء العمليات امل�صرفية عرب الهاتف املحمول بن�سبة  .٪ 100وهذه التجربة هي فريدة من نوعها يف تون�س ويف عامل التمويل
الأ�صغر ب�شكل عام.
وي�ستند هذا اخليار على ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني م�ؤ�س�سة تي�سري والربيد التون�سي من جهة ،وم�شغل الهواتف اجلوالة يف تون�س  Ooredooمن جهة �أخرى.
وقد �أن�ش�أ الربيد و Ooredooخدمة الدفع بوا�سطة الهاتف اجلوال املعروفة با�سم « Mobifloussموبى فلو�س» ،على �أ�سا�س وحدة متويل �أ�صغر ال تقت�صر
فقط على م�ؤ�س�سة تي�سري .مما �أتاح تطوير خدمة «التمويل ال�صغري املحمول» .من خالل « وكاالت املحمول» :

طبيعة اخلدمات الرقمية ويتم �إ�صدار القرو�ض عن طريق �إجراء حتويل م�صريف من خالل بطاقة الربيد امل�صرفية التي يقوم العمالء ب�شراءها م�سبقا من مكتب الربيد .وبالتايل يتحول
العمالء من �أ�شخا�ص ال يتعاملون مع البنوك �إىل حاملي بطاقة ما�سرت كارد مدفوعة م�سبقا ت�سمح لهم ب�إدارة عمليات ال�سحب �أو ال�شراء .هذه هي اخلطوة
(التمويل الأً�صغر بالهاتف الأوىل يف ال�شمول املايل ،والتي بالعادة ت�سعد العمالء.
املحمول)

ولل�سداد ،يقوم العمالء الذين يقومن ب�إعادة �شحن بطاقاتهم يف �شبكة الربيد التون�سي( 150فرعا 900،منهم مت�صلني) ،ثم يقومون بالدفع من هواتفهم النقالة.
وتظهر لهم قائمة ب�سيطة تبني لهم املبلغ الإجمايل امل�ستحق .وميكن �أن يختاروا مبلغ �آخر �أو ت�سوية مبلغ معني .و�سيتلقون ر�سالة ن�صية ت�ؤكد ال�سداد .وبالعادة
ال يقوم العمالء بزيارة �أي من الفروع ،وبالتايل يتم توفري الكثري من الوقت وتكاليف ال�سفر .القرب اجلغرايف والثقايف لفروع الربيد ي�سهل العملية بالن�سبة
للعمالء .وقد �أثبت هذا النظام فعاليته يف املناطق الريفية ،حيث يقبع  63٪من عمالء م�ؤ�س�سة تي�سري الذي بلغ عددهم الإجمايل  2000عميل بعد � 10أ�شهر
فقط من الن�شاط بهذه التقنية.
وقد اعتمدت الهاتف املحمول كحلول مبتكرة وو�سيلة فعالة يف تنفيذ منوذج العمل لديها ا�ستجابة الحتياجات ال�سكان التون�سيني رغم الظروف االقت�صادية
واالجتماعية ال�صعبة ،حيث بلغت حجم القرو�ض املن�صرفة منذ ت�أ�سي�سها عام  2014حتى �أوائل  2018عدد  8477قر�ض بواقع مبلغ اجماىل  21.8مليون
دينار تون�سى موزعني على العمالء املختلفني.
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املبحـث الثالـث
التقييم اال�سرتاتيجي لتطبيق تقنيات
التمويل الرقمي يف تي�سري متويل
امل�شروعات متناهية ال�صغر
1منهجية التقييم اال�سرتاتيجي

.1
نعنى بهذا التقييم اال�سرتاتيجي هو الو�صول
اىل نتائج مٌر�شدة للم�ؤ�س�سات املالية التي تقدم

منوذج عمل
التمويل الرقمي

معايري التقييم
لكل منوذج

خدمات التمويل متناهي ال�صغر للم�شروعات
متناهية ال�صغر بهدف تر�شيد قرار اختيار
�أدوات التمويل الرقمي الأف�ضل مالئمة
والأكرث قيمة بالن�سبة لها.
ويف هذا ال�سياق ف�إن التحليل اال�سرتاتيجي
�سوف ينق�سم اىل اعداد موازنة بني االيجابيات
وال�سلبيات لكل �أداة من االدوات ال�سابق
مناق�شتها من ادوات التمويل الرقمي يف

تي�سري و�صول التمويل متناهي ال�صغر لعمال�ؤه.
وقد عمدت الورقة البحثية عمال على ات�ساق
املقارنة يف �أوجه التحليل بني مناذج العمل
املختلفة اىل �صياغة بع�ض معايري وا�ضحة
لتي�سري الو�صول اىل نتيجة مو�ضوعية فيما
بينها على النحو التايل:

�أوجه التحليل اال�سرتاتيجي
التكلفة

العائد

·ن�سبة حتمل م�ؤ�س�سة
التمويل يف التكلفة
اال�ستثمارية

·ن�سبة العائد الذى
حت�صل عليه م�ؤ�س�سة
التمويل

·ن�سبة حتمل م�ؤ�س�سة
التمويل يف التكلفة
الت�شغيلية

·ن�سبة وفورات التكلفة
التي حتققها م�ؤ�س�سة
التمويل

املخاطر

املنافع

·املخاطر التي �سيتحملها
العميل

·املزايا التي �سيح�صل
عليها العميل املقرت�ض
·املزايا التي �ستح�صل
عليها م�ؤ�س�سة التمويل

·املخاطر التي �ستتحملها
م�ؤ�س�سة التمويل

تعرب عن خال�صة التحليل لكل منوذج من حيث مو�ضوعية العائد للتكلفة وكذا جاذبية املنافع للمخاطر
و�سوف نتناول كل منوذج بالتحليل على النحو التايل:
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 2.3التحليل اال�سرتاتيجي لنموذج عمل الدفع با�ستخدام الهاتف املحمول

منوذج عمل
التمويل الرقمي

التكلفة

·ن�سبة حتمل م�ؤ�س�سة
التمويل يف التكلفة
اال�ستثمارية:
ال تكاد تذكر حيثتتحمل �شركات
ت�شغيل الهاتف
املحمول بالتكلفة
املطلوبة ب�شكل �شبه
كامل.
ن�سبة حتمل م�ؤ�س�سةالتمويل يف التكلفة
الت�شغيلية:

()1
الدفع
با�ستخدام
الهاتف املحمول

تتحمل تكلفة ت�شغيلعدد من املوظفني
ملتابعة التح�صيالت
واملعامالت
االلكرتونية مع �شركة
الهاتف املحمول
وار�سال قوائم دفعات
ال�صرف.

�أوجه التحليل اال�سرتاتيجي
املنافع
العائد

·ن�سبة العائد الذى
حت�صل عليه م�ؤ�س�سة
التمويل :

ت�ستفيد من حوافز لدى�شركات املحمول وفقا
حلجم عدد حمافظ
الهاتف املحمول
التابعة لعمال�ؤها وعدد
املعامالت وحجمها
املنفذ يومياً.
·ن�سبة وفورات التكلفة
التي حتققها م�ؤ�س�سة
التمويل:
تتمكن من توفري تكلفةت�شغيل عدد كبري جدا
من املح�صلني يوميا
وا�سبوعيا و�شهريا،
وهي اعلى كثريا من
تكلفة موظفي متابعة
التح�صيل االلكرتونية،
باال�ضافة اىل توفري
تكلفة املعامالت
للخزينة املعتادة اثناء
عمليات ال�صرف.

·املزايا التي �سيح�صل عليها العميل
املقرت�ض:

�سرعة ال�صرف و�سرعة ال�سداد(� 24ساعة يوميا)
 امان املعامالت ووجود �سجل دقيق لهام�ستقبال.
توفري يف نفقات االنتقال لل�صرف �أوال�سداد الدوري.
·ان�شاء حمفظة نقود الكرتونية ميكن
ان ت�ستخدم يف اال�ستفادة بعدد من
اخلدمات املالية االخرى ال�شخ�صية.
عدم �ضرورة وجود انرتنتاحلماية من �سرقة االموال.�سهولة اال�ستخدام·املزايا التي �ستح�صل عليها م�ؤ�س�سة
التمويل:
القدرة العالية على االنت�شار والو�صولاىل مناطق حمرومة من اخلدمات
املالية خا�صة يف املناطق الريفية مما
ي�ساعد على منو عدد العمالء ب�سرعة.

املخاطر

• املخاطر التي
�سيتحملها العميل:
تعطل املعامالت املاليةحال �ضياع الهاتف
املحمول.
خماطر الوكيلحمدودة.
·املخاطر التي
�ستتحملها م�ؤ�س�سة
التمويل:
تعطل االموال يومالتح�صيل لدى
�شركات ت�شغيل
الهاتف املحمول حلني
التحويل.
خماطر اخلط�أ يفاجراءات التعرف
على الهوية للعمالء
.KYC

االحتفاظ بالعالقة االئتمانية بنيامل�ؤ�س�سة والعميل ولي�س بني العميل
واخ�صائى القرو�ض.
تي�سري �صرف القرو�ض وال�سداد يفالتوقيت املطلوب.
التخل�ص من عبء نقل النقود من واىلامل�ؤ�س�سة.

اخلال�صة :العوائد اعلى كثريا من التكلفة و املنافع تتمتع بجاذبية عالية �ضد املخاطر املحتملة
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3.3

التحليل اال�سرتاتيجي لنموذج عمل الدفع با�ستخدام طرف ثالث

منوذج
عمل
التمويل
الرقمي

�أوجه التحليل اال�سرتاتيجي
التكلفة

العائد

املنافع

املخاطر

·ن�سبة حتمل م�ؤ�س�سة
التمويل يف التكلفة
اال�ستثمارية:

·ن�سبة العائد الذى
حت�صل عليه م�ؤ�س�سة
التمويل :

·املزايا التي �سيح�صل عليها العميل املقرت�ض:

·املخاطر التي
�سيتحملها العميل :

ال تكاد تذكر حيثتتحمل �شبكات الدفع
االلكرتوين بالتكلفة
املطلوبة ب�شكل �شبه
كامل.

ال يوجد عوائدوا�ضحة منف�صلة
للح�صول عليها

ن�سبة حتمل م�ؤ�س�سةالتمويل يف التكلفة
الت�شغيلية:

()2
الدفع
با�ستخدام
طرف
ثالث

تتحمل تكلفة ت�شغيلعدد من املوظفني
ملتابعة التح�صيالت
واملعامالت االلكرتونية
مع �شبكات الدفع
االلكرتوين وار�سال
قوائم دفعات ال�صرف.

·ن�سبة وفورات التكلفة
التي حتققها م�ؤ�س�سة
التمويل:
تتمكن من توفريتكلفة ت�شغيل عدد
كبري جدا من
املح�صلني يوميا
وا�سبوعياً و�شهرياً،
وهي �أعلى كثريا
من تكلفة موظفي
متابعة التح�صيل
االلكرتونية،
باال�ضافة اىل توفري
تكلفة املعامالت
للخزينة املعتادة اثناء
عمليات ال�صرف
اذا متت معامالت
ال�صرف من خاللها.

�-سرعة ال�صرف وال�سداد.

تعطل امتام املعاملة اذاف�شل يف الو�صول اىل
وكيل مالئم.

�أمان املعامالت ووجود �سجل دقيق لهام�ستقبال.
توفري يف نفقات االنتقال لل�صرف �أو ال�سدادالدوري.

املخاطر التي�ستتحملها م�ؤ�س�سة
التمويل:

�-سهولة اال�ستخدام

تعطل االموال يومالتح�صيل لدى �شركات
الدفع االلكرتوين
حلني التحويل.

-عدم �ضرورة وجود انرتنت

·املزايا التي �ستح�صل عليها م�ؤ�س�سة التمويل:
القدرة املعقولة على االنت�شار والو�صول اىلمناطق حمرومة من اخلدمات املالية خا�صة
يف املناطق الريفية مما ي�ساعد على منو عدد
العمالء ب�سرعة.
االحتفاظ بالعالقة االئتمانية بني امل�ؤ�س�سةوالعميل ولي�س بني العميل واخ�صائى
القرو�ض.
تي�سري �صرف القرو�ض وال�سداد يف التوقيتاملطلوب.
التخل�ص من عبء نقل النقود من واىلامل�ؤ�س�سة.

اخلال�صة :العائد يبدو اعلى من التكلفة لكن م�صدره الرئي�سي هو وفورات التكلفة مل�ؤ�س�سة التمويل ولي�س عائد
م�ستقل ناجت عن حجم حمفظتها ،واملنافع تتمتع بجاذبية جيدة جدا �ضد املخاطر املحتملة ولكن اقل من منافع
الدفع بالهاتف املحمول وخا�صية الدفع خالل � 24ساعة
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4.3

التحليل اال�سرتاتيجي لنموذج عمل الدفع با�ستخدام متويل النظري

منوذج
عمل
التمويل
الرقمي

�أوجه التحليل اال�سرتاتيجي
التكلفة
• نسبة حتمل مؤسسة
التمويل في التكلفة
االستثمارية:
 -ال توجد.

• نسبة حتمل مؤسسة
التمويل في التكلفة
التشغيلية:
 تشارك في دفع تكلفةاملعلومات .وتتطلب تكلفة
اخرى في توصيل التمويل

()3
متويل
النظري

 وحتصيل االقساط يجبتدبيرهم بوسائل الكترونية
من خالل االنترنت ايضا

العائد
نسبة العائد الذى
حتصل عليه مؤسسة
التمويل :
 ال يوجد عوائد واضحةمن هذه االدارة بخالف
فائدة التمويل
 التي قد تكون اعلى منالتقليدية لزيادة املخاطر
• نسبة وفورات التكلفة
التي حتققها مؤسسة
التمويل:
 -توفير تكلفة تسويق.

املنافع

املخاطر

• املزايا التي سيحصل عليها العميل املقترض • :املخاطر التي سيتحملها
العميل :
 سرعة الصرف والسداد. تعطل امتام املعاملة اذا فشل أمان املعامالت ووجود سجل لها مستقبال.في الوصول الى وكيل مالئم
للصرف او السداد.
 توفير في نفقات االنتقال للصرف أو السدادالدورى.

 اسهل طريق للحصول على التمويل.• املزايا التي ستحصل عليها مؤسسة التمويل:
 القدرة غير احملدودة على االنتشار والوصول الىمناطق محرومة ومنعزلة من اخلدمات املالية مما
يساعد على منو عدد العمالء بسرعة.

 ضرورة وجود انترنتباستمرار
• املخاطر التي ستتحملها
مؤسسة التمويل:
 مخاطر عاليه جدا فيحتصيل املستحقات

 االحتفاظ بالعالقة االئتمانية بني املؤسسة والعميل  -مخاطر عاليه في قياسالتاريخ االئتماني
وليس بني العميل واخصائى القروض.
 تيسير صرف القروض والسداد في التوقيتاملطلوب.

 مخاطر عالية في التحققمن هوية العميل

 -التخلص من عبء نقل النقود من والى املؤسسة.

اخلال�صة :العائد يبدو متقارب مع التكلفة وتظل االحتياج اىل دخول طرف ثالث المتام معامالت الت�سوية والدفع املايل �شرطا
ا�سا�سيا وم�صدرا اخر للتكلفة ،واملنافع تتمتع بجاذبية جيدة جدا مع املخاطر للعميل ،و ب�شكل اف�ضل من عالقة املنافع باملخاطر
لدى م�ؤ�س�سة التمويل التي تواجه خماطر عاليه مقابل ميزة ا�سا�سية هى �سرعة االنت�شار الكبرية ومنو حجم املحفظة ال�سريع
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 5.3التحليل اال�سرتاتيجي لنموذج عمل الدفع با�ستخدام التمويل اجلماعى

منوذج
عمل
التمويل
الرقمي

�أوجه التحليل اال�سرتاتيجي
التكلفة
• نسبة حتمل مؤسسة
التمويل في التكلفة
االستثمارية:

• نسبة العائد الذى
حتصل عليه مؤسسة
التمويل :

 تتحمل في ادارةمنصة التمويل اجلماعى
واالشراف عليها

 تختلف طبيعة العائدوفقا لنموذج عمل
التمويل اجلماعى وان
كان اعالهم هو التمويل
اجلماعى باالسهم.

• نسبة حتمل مؤسسة
التمويل في التكلفة
التشغيلية:

()4
التمويل
اجلماعي

العائد

 تتحمل في تشغيلاملنظومة مصاريف
التشفيل الدورية كاملة
حيث منوذج العمل
يتم بالكامل من خالل
االنترنت وهو ما يتطلب
الكثير من تكاليف
احلماية والصيانة
والتطوير التكنولوجى

نسبة وفورات التكلفة
التي حتققها مؤسسة
التمويل:

 -توفير تكلفة تسويق.

املنافع
املزايا التي سيحصل عليها
العميل املقترض:

 انخفاض ملموس فيتكاليف التمويل.
 استبدال تكلفة التمويلباسهم ملكية في املشروع.

املخاطر
• املخاطر التي سيتحملها
العميل :

 فشل املشروع وبالتالى فشلالوفاء مبتطلبات عقد التمويل
اجلماعى.

 ضرورة وجود انترنتباستمرار ملتابعة تطورات
 طريق اسهل للحصول على املشروع مع االخرين.التمويل مقارنة بحلول متويلية
املخاطر التي ستتحملها مؤسسة
كثيرة.
املزايا التي ستحصل عليها
مؤسسة التمويل:

التمويل :

 مخاطر عاليه جداً فياسترداد التمويل

القدرة غير احملدودة على
االنتشار والوصول الى مناطق  -مخاطر عاليه في قياس
التاريخ االئتمانى.
مختلفة في العالم.
 مخاطر عالية في التحقق منهوية العميل.

اخلال�صة :التكلفة تبدو �أعلى ب�شكل وا�ضح يف االجل الق�صري والعائد يظهر يف االجل املتو�سط والطويل،
وتظل االحتياج اىل دخول طرف ثالث المتام معامالت الت�سوية والدفع املايل �شرطا ا�سا�سيا وم�صدرا
�آخر للتكلفة الت�شغيلية ،واملنافع تتمتع بجاذبية جيدة جدا مع املخاطر للعميل والتي تظل مرتفعة،
وتواجه عالقة املنافع باملخاطر لدى م�ؤ�س�سة التمويل خماطر عاليه جدا مقابل ميزة ا�سا�سية هى �سرعة
االنت�شار الكبرية.

المدينة العربية  /العدد 182

63

 6.3خال�صة التحليل اال�سرتاتيجي لنماذج عمل التمويل الرقمي
مما �سبق ميكن ا�ستخال�ص انه من نتائج التحليل ال�سابق لنماذج عمل التمويل الرقمي ف�إنه ميكن ترتيبها
وفقا لنتائج التحليل اال�سرتاتيجي على النحو التايل:
ا لرت تيب
1
2
3
4

منوذج العمل للتمويل الرقمي للم�شروعات متناهية ال�صغر
الدفع با�ستخدام الهاتف املحمول
الدفع با�ستخدام طرف ثالث
متويل النظري
التمويل اجلماعي

حيث ميثل الرتتيب رقم ( )1الأداة الأكرث قدرة على حتقيق �أف�ضل عائد للم�ؤ�س�سة مقابل التكلفة
املتكبدة وكذا �أكرث منافع مقابل املخاطر املتحملة و�أهمها �سرعة و�صول التمويل اىل امل�شروعات
متناهية ال�صغر.

النتائـ ـ ـ ــج
خل ُ�ص البحث �إىل عدة نتائج تتعلق بتطوير ممار�سات متويل امل�شروعات متناهية ال�صغر يف م�ؤ�س�سات
التمويل ميكن اي�ضاحها على النحو التايل:
�1 .1ضرورة ا�ستخدام تقنيات التمويل الرقمي يف الو�صول اىل �شرائح جديدة من العمالء وبال�سرعة
املطلوبة وبالتكلفة املالئمة.
2 .2مالئمة منوذج �أعمال الدفع با�ستخدام الهاتف املحمول والدفع با�ستخدام طرف ثالث ملتطلبات
التطبيق الآمن والأكرث جناحاً يف معامالت التمويل الرقمي للم�شروعات متناهية ال�صغر.
3 .3متثل تقنيات من�صات التمويل اجلماعي واالقرا�ض املبا�شر اخليار الأف�ضل من حيث �سرعة
االجراءات تطبيقيا لكنها حتتاج اىل مراجعة حذرة للمتطلبات الرقابية عليها ل�ضمان حقوق
املتعاملني وحماية امل�ستهلك.

التو�صي ـ ـ ــات
يو�صى الباحث بالتو�سع يف تطبيقات نظم الدفع با�ستخدام الهاتف املحمول ونظم الدفع با�ستخدام
طرف ثالث �أو العمل مبزيج منهما ،باعتبارهما الأكرث مالئمة للتطبيق يف البيئة العربية ،عمال
على حتقيق �أعلى قدرة و�صول وانت�شار اىل امل�شروعات متناهية ال�صغر يف الأماكن املحرومة وكذا
حتقيق الت�شغيل االقت�صادي لتقنيات التمويل الرقمي .مع �أهمية مراجعة املتطلبات الرقابية ملن�صات
التمويل اجلماعي واالقرا�ض املبا�شر وتقنينها مبا يحقق �ضبط �أ�سواق تكنولوجيا اخلدمات املالية
يف املنطقة العربية.
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2014\4\10
الدويل،
البنك
w w w. a l b a n k a l d a w l i . o rg / a r /
digital-/10/04/news/feature/2014
finance-empowering-poor-newtechnologies
اجلل�سة الأوىل للم�ؤمتر ال�شبابي ال�ساد�س
(االقت�صاد العربي ومتكني ال�شباب للم�ستقبل)
2015
www.albawabhnews.
com/1638726
«درا�سة من م�ؤ�س�سة ماكينزي العاملية حول
وعد التمويل الرقمي» 2016 ،
www.microfinancegateway.org
�إلي�سا ،ماكارتر البورد «اخلدمات املالية
الرقمية وم�ستقبل ال�شمول املايل يف منطقة
ال�شرق الأو�سط» 2017
www.microfinancegateway.org/
ar/library

www.statista.com/
statistics/661001/squarequarterly-capital-volume-loan/
www.statista.com/topics/1283/
crowdfunding/
www.kickstarter.com/help/stats
www.statista.com/
statistics/325902/global-p2plending
www.statista.com/
statistics/630538/number-of-usadult-p2p-payment-users

Institutions, A Pocket Guide,
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democratising-finance-dealindex-research-teaser-july-2015
Mobile
Financial
Services
Technology Risks, AFI, 2013
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تقارير

طـــــاقـــــة ..وكــــــربــــون

م����ع ان���ت���ه���اء امل�����ؤمت����رات
الأمم��ي��ة ال��ت��ي م��ه��دت الطريق
�أمام �أجندة التنمية امل�ستدامة حتى
العام  2030بات على الدول واحلكومات �أن
تتعاون يف ما بينها لتنفيذ ،قدر امل�ستطاع ما
ن�صت عليها �أجندة التنمية امل�ستدامة حلماية
الكوكب والإن�سان وحتقيق الرفاه .ويف �ضوء
ما مت التو�صل اليه يف م�ؤمتر باري�س حول
املناخ فقد بات على الدول �أن تقرتب �أكرث
و�أك�ثر من التحديات من خالل فكر ور�ؤية
وا�ستمرارية مبعنى �أن التعاون ال��دويل من
�ش�أنه �أن ي�سمح بخف�ض �سريع مل�ستويات
الغازات امل�سببة لالحتبا�س احلراري العاملي
وتعزيز �آمن الطاقة والأمن الغذائي وت�سريع
االبتكار.
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وت��ع��ر���ض املقالتني التاليتني ال��درو���س
امل�����س��ت��ف��ادة يف حت��ق��ي��ق �أج���ن���دة التنمية
امل�ستدامة حيث كتب املدير العام للوكالة
الدولية للطاقة الذرية يوكيا �أمانو مقاالً
بعنوان (العلم والتنمية امل�ستدامة) جاء فيه:
ي��ب��دو �أن ن�شر العلم ال��ن��ووي حقق فوائد
كبرية للدول النامية ،ولكن تلك ال��دول مل
تعد بب�ساطة جهات �سلبية متلقية للتقنيات
التي تخرتعها وتتبادلها �شريكاتها من الدول
املتقدمة ،بل على العك�س ،اكت�سبت عدة
دول نامية م�ستويات مرتفعة من اخلربة
باتت ت�ستخدمها ب�إبتكار ،لتحقيق فائدة لها
ولغريها.
�أه��داف التنمية امل�ستدامة ،التي مت تبنيها

م������ؤخ�����راً،
وال����ت����ي ت��ه��دف
�إىل �إن����ه����اء ال��ف��ق��ر
وحماية الكوكب وتعزيز
االزده��ار للجميع بحلول �سنة  ،2030هي
بالت�أكيد �أهداف طموحة ،ولو �أردنا حتقيق
تلك الأهداف فينبغي �أن متنح الدول الأفقر
يف العامل حرية الو�صول لأف�ضل اكت�شافات
العلم والتقنية ،وحل�سن احل��ظ ف ��إن لدى
العامل منوذجاً جيداً ميكن تقليده من �أجل
حتقيق �أه���داف التنمية امل�ستدامة ،وهذا
النموذج يتعلق بن�شر التقنية النووية ال�سلمية.
لقد عملت الوكالة الدولية للطاقة الذرية
عقوداً من الزمن مع منظمة الغذاء والزراعة

التابعة ل�ل�أمم املتحدة م��ن �أج��ل م�ساعدة
البلدان على اال�ستفادة من التقنية النووية
والتقنيات املرتبطة بها لتح�سني �أمن الغذاء
وتطوير التنمية الزراعية ،وعلى �سبيل املثال
يف �أج����زاء م��ن ال�صني وال��ه��ن��د وباك�ستان
���س��اه��م��ت ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ن��ووي��ة يف حتقيق
انخفا�ض ملمو�س يف اجن��راف الرتبة ،كما
ق��ام الربوفي�سور البريويف مارينو روم�يرو
با�ستخدام الطفرة الناجتة ع��ن الإ�شعاع
وتقنيات �أخرى يف تطوير �أ�صناف من ال�شعري
ذات �إنتاجية عالية ،وهي ت�شكل حالياً �أكرث
من  90يف املئة من �إنتاج ال�شعري الذي
يزرع يف البالد.
ل��ك��ن ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ع��ل��وم ال��ن��ووي��ة
متتد �إىل ما هو �أبعد من الزراعة،
فال�سلفادور الآن ت�ستخدم التقنية
النووية يف مراقبة مياهها ال�ساحلية
للبحث عن ال�سموم البحرية التي ميكن
�أن تهدد �صناعتها ال�سمكية احليوية.
�إ ن مثل هذه التقنيات لديها ا�ستخدامات
طبية حيوية ك��ذل��ك ،ف����الأدوات الب�سيطة
امل�شتقة م��ن التقنية النووية �ساهمت يف
ت�سريع اكت�شاف ف�يرو���س الإي��ب��وال عندما
تف�شى امل��ر���ض م ��ؤخ��را يف غ��رب �إفريقيا،
�أما يف املجال ال�صناعي ف�أ�صبح ا�ستخدام
�أ�شعة «غاما» من �أجل تعقيم املعدات الطبية
وحماية الأغذية من التلوث �أكرث �شيوعا يف
البلدان النامية ،ويف موريتانيا ومب�ساعدة
من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مت م�ؤخرا
افتتاح �أول مركز للطب النووي ،والذي يقدم
خ��دم��ات �شاملة يف الت�شخي�ص ومعاجلة
وادارة مر�ض ال�سرطان والأمرا�ض الأخرى.
وبالطبع هناك الطاقة النووية� ،إذ يوجد
حاليا حوايل  25دولة نامية تنظر يف �إن�شاء
حمطات طاقة نووية من �أج��ل التعامل مع

التحدي املزدوج املتمثل يف التحقق من وجود
موارد طاقة ميكن التعويل عليها واحلد من
انبعاثات غاز الدفيئة.
ومن الوا�ضح �أن ن�شر العلم النووي قد حقق
فوائد كبرية للدول النامية ،ولكن البلدان
النامية مل تعد بب�ساطة جهات �سلبية متلقية
للتقنيات التي تخرتعها وتتبادلها �شريكاتها
من الدول املتقدمة ،بل على العك�س من ذلك،
اكت�سب العديد منها م�ستويات مرتفعة من
اخلربة ت�ستخدمها من �أجل االبتكار ،وذلك
لتحقيق الفائدة لها ولغريها.
على �سبيل املثال ،ت�أتي الهند كدولة تتمتع
ب��اخل�برة يف ا���س��ت��خ��دام ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة،
لتت�صدر طليعة التنمية التقنية يف جماالت
مثل املفاعالت ال�سريعة ،كما �أن ماليزيا تنقل
�إىل ال�سودان خربتها الكبرية يف االختبارات
غري املدمرة (يتم فيها ا�ستخدام الإ�شعاعات
الأيونية الختبار جودة جمموعة من املنتجات
امل�صنعة من �أنابيب النفط والغاز �إىل مكونات
الطائرات) ،لقد نقلت فيتنام تقنية امل�شع
وامل�ستخدمة يف ال�صناعات البرتوكيماوية
واملعادن اىل �أنغوال.
�إن ال��درو���س امل�ستفادة م��ن �أج���ل حتقيق
�أه��داف التنمية امل�ستدامة وا�ضحة ،و�أولها
�أن اخلربة يف املجال النووي ت�سلط ال�ضوء
على ات�ساع الفر�ص يف العلم والتقنية والتي
حتقق القيمة امل�ضافة على م�ستوى االقت�صاد
اجلزئي ،مما يعني دعم التنمية ب�شكل عام.
يجب ال�سماح للدول النامية كذلك بتحديد
�أولوياتها ،و�أن تكون يف الطليعة من �أجل
حتقيقها ،ع��ل��م�اً �أن���ه ينبغي ع��ل��ى ال���دول
املتقدمة دعم تلك اجلهود عن طريق نقل
اخلربة واملعرفة ،ولي�س فقط من خالل تزويد
امل��ع��دات ،وه��ذا يتطلب حت��والً يف العقلية،
ف��ال��دول املتقدمة يجب �أن تغري ت�صورها

عن العامل النامي كم�صدر للعمالة الرخ�صية
�أو كمكان للإنتاج الرخي�ص التكلفة ،وعو�ضاً
عن ذلك ينبغي على تلك الدول معاملة الدول
النامية ك�شريكة كاملة قادرة ،لي�س فقط على
عمل الأبحاث والتنمية ذات التقنية املرتفعة
مت�ساو
ٍ
فح�سب ،ولكن �أي�ضا امل�ساهمة ب�شكل
يف امل�شاريع امل�شرتكة.
�إن ال��ه��دف ال��ت��ا���س��ع م��ن �أه�����داف التنمية
امل�ستدامة ي�سلط ال�ضوء على الأهمية احليوية
للعلم والتقنية ،بينما يدعو العامل – وال�سيما
ال����دول ال��ن��ام��ي��ة – ل��دع��م ال��ن��م��و ال�صناعي
والتطوير التقني وت�شجيع االبتكار وزي��ادة
االنفاق على الأبحاث والتنمية ،غري �أن حتقيق
هذا الهدف �سيتطلب من احلكومات �أن تظهر
التزاماً �سيا�سياً م�ستداماً ،لي�س فقط من
خالل تبني ال�سيا�سات واحلوافز ال�صحيحة،
ولكن �أي�ضاً من خالل ت�أمني املوارد الكافية،
كما �أن��ه��ا �ستتطلب م��ن ال�����ش��رك��ات العالية
التقنية� ،أن ت�سعى لتحقيق �شراكات مع الدول
النامية كجزء من امل�س�ؤولية االجتماعية لتلك
ال�شركات.
لكن احلقيقة هي �أن �أهداف التنمية امل�ستدامة
ال�سبعة ع�شر – من �إنهاء اجلوع وتوفري املياه
النظيفة وال�صرف ال�صحي �إىل املحافظة على
الأنظمة البيئية  -تعتمد بدرجات خمتلفة
على مدى فعاليتنا يف ا�ستخدام العلم والتقنية،
وبينما يبد�أ العامل هذه الرحلة التي ت�ستغرق
خم�سة ع�شر عاماً ف�إن الإقرار بهذه احلقيقة
امللحة �أمر مهم جداً.
وحتت عنوان (خطة ل�سعر الكربون) للكاتب
بيري �أندريه جوفيت و الكاتب كري�ستيان دو
بريثو�س «جوفيت �أ�ستاذ االقت�صاد يف جامعة
،Paris-Ouest-Nanterre-la Défense
واملدير العلمي لكر�سي اقت�صاد املناخ يف دامعة
باري�س دوف�ين� ،أم��ا دو بريثو�س فهو �أ�ستاذ
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االقت�صاد يف جامعة باري�س دوفني ،ورئي�س
كر�سي اقت�صاد املناخ ،وقد ا�شرتك الكاتبان
يف ت�أليف الكتاب الذي ن�شر م�ؤخراً بعنوان
«ر�أ�سمال �أخ�ضر :منظور جديد �إىل النمو».
�أنه قبل انعقاد م�ؤمتر باري�س ف�شلت حمادثات
املناخ الدولية يف �إيجاد �آلية قادرة على احلد
من االنبعاثات الغازية امل�سببة لالحتبا�س
احل��راري العاملي بنجاح ،ففي عام ،1997
حاول بروتوكول كيوتو ا�ستخدام نظام يقوم
على ح�ص�ص قابلة للتداول لإن�شاء �سعر
لالنبعاثات من غاز ثاين �أك�سيد الكربون،
ولكنه تعرث بعد �أن رف�ضت الواليات املتحدة
والعديد من البلدان النا�شئة االن�ضمام �إليه.
ويف  ،2009ق���دَّ م م ��ؤمت��ر تغري امل��ن��اخ يف
كوبنهاغن «عملية التعهد واملراجعة» ،والتي
مبوجبها ت��ق��رر ال���دول ،م��ن ج��ان��ب واح��د،
مقدار اخلف�ض الذي تعتزم �إجنازه ،ونتيجة
ل��ه��ذا ،تعهدت ال��والي��ات املتحدة والعديد
من االقت�صادات النا�شئة لأول مرة بخف�ض
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االنبعاثات ،ولكن هذا النظام �أي�ضاً معيب
ب�شدة؛ فهو ال ي�ضمن خف�ض االنبعاثات يف
ال��دول النامية ،بل رمبا �شجع بع�ض الدول
على القيام ب��أق��ل مم��ا كانت لتفعله حتى
يت�سنى لها احلفاظ على موقف تفاو�ضي
قوي.
واعترب الكاتبان �أن اجتماع زعماء العامل يف
باري�س يف دي�سمرب املا�ضي يف �إطار م�ؤمتر
الأمم املتحدة لتغري امل��ن��اخ ،ك��ان منا�سبة
للتو�صل �إىل اتفاق فعّال ،و�ضرورة �أ�سا�سية
للعمل نحو نظام وا�ضح و�شفاف لت�سعري
الكربون ،لت�شجيع احلكومات على العمل معاً
وفقاً خلطة م�شرتكة.
ت�شري الدرا�سات التي �أجريت قبل انعقاد
م�ؤمتر باري�س �إىل �أن التعاون ال��دويل من
�ش�أنه �أن ي�سمح بخف�ض �سريع مل�ستويات
الغازات امل�سببة لالنحبا�س احلراري العاملي،
كما ت�سلط الدرا�سات ال�ضوء على الفوائد
املت�سل�سلة التي قد ترتتب على اتخاذ تدابري
�سريعة ملكافحة تغري املناخ ،مبا يف ذلك احلد

من التلوث املحلي ،وتعزيز �أمن الطاقة والأمن
الغذائي ،وت�سريع وترية االبتكار والإبداع.
وللتعجيل بالتحرك نحو اقت�صاد منخف�ض
الكربون ،فالبد �أن يكون االت��ف��اق ال��دويل
ال للتطبيق على جميع البلدان؛ و�أن ي�شمل
قاب ً
نظاماً م�شرتكاً ومتما�سكاً للر�صد ،والإبالغ،
والتحقق؛ و�أن يوفر حوافز اقت�صادية قوية
على نطاق عاملي.
كانت �آلية «ال�سعر واحل�سم» التي اقرتحناها
م�ستلهمة م��ن خمطط «ال��ث��واب والعقاب»
يف فرن�سا ،وال��ذي يق�ضي بفر�ض �ضريبة
على م�شرتي ال�سيارات اجلديدة �أو منحهم
مكاف�أة اعتماداً على كم االنبعاثات التي
ت�صدرها مركبته من ثاين �أك�سيد الكربون،
ومبوجب النظام الذي نقرتحه ،تدفع الدولة
التي تتجاوز املتو�سط العاملي لن�صيب الفرد
يف االنبعاثات مبلغاً معيناً يف مقابل كل طن
م��ن ث��اين �أك�سيد الكربون (�أو م��ا يعادله)
ف��وق عتبة حم��ددة �سلفا� ،أم��ا ال��دول حيث
االنبعاثات �أقل من املتو�سط فيتم تعوي�ضها

عن التلويث الأقل.
و�سوف ت�ستفيد من هذا النظام يف م�ستهل
الأم��ر ال���دول ،حيث يُعَد ن�صيب الفرد يف
االنبعاثات الأدن���ى ،وه��ذا يعني �أن �أغلب
الأموال �سوف تتدفق نحو البلدان الأقل منوا،
ومبجرد �أن تعمل بكل طاقتها ف�ست�شجع هذه
الآلية الدول كافة على خف�ض انبعاثاتها على
�أ�سا�س ن�صيب الفرد ،وه��ذا يعني بالتايل
ت�ضييق الفجوة بني املدفوعات واحل�سومات.
و�سوف يعتمد حتديد ال�سعر املثايل للكربون
على �أه���داف االت��ف��اق ،فعلى �سبيل املثال،
ال�سعر ال��ذي ي�تراوح بني دوالر واح��د �إىل
دوالري���ن ع��ن ك��ل ط��ن �سيولد م��ن � 14إىل
 28مليار دوالر ،وه��و مبلغ ك��اف لتمويل
ن�شر عمليات الر�صد واملراجعة والتحقق
يف البلدان النامية .وي�شمل اتفاق كوبنهاغن
تعهداً من قِ بَل ال��دول الغنية ب�إنفاق 100
مليار دوالر �سنوياً بعد عام  2020مل�ساعدة
البلدان الأق��ل منواً على تخفيف �آث��ار تغري
املناخ والتكيف معها� ،أما ال�سعر الذي يرتاوح

ب�ين �سبعة �إىل ثمانية دوالرات لكل طن
ف�سوف يولد ما يكفي من الإي��رادات للوفاء
بهذا الوعد ،مع تدفق املال �إىل الدول حيث
تنخف�ض االنبعاثات عن كل فرد.
ال على  60مليار
�سوف ي�أتي ما يزيد قلي ً
دوالر م��ن ه��ذه امل��ل��ي��ارات امل��ئ��ة م��ن ال��دول
ال من  20مليار
الغربية واليابان ،و�أقل قلي ً
دوالر �سي�أتي من البلدان امل�صدرة للنفط
والغاز (رو�سيا واململكة العربية ال�سعودية
ب�شكل خ��ا���ص) واالق��ت�����ص��ادات الآ���س��ي��وي��ة
املرتفعة النمو (مبا يف ذلك ال�صني وكوريا
اجلنوبية) ،وبالتايل ف�إن فر�ض �آلية «ال�سعر
واحل�سم» يعيد توزيع الأموال بني الدول مبا
يتفق مع مبد�أ «امل�س�ؤوليات امل�شرتكة ولكنها
متغايرة والقدرات اخلا�صة بكل م�شارك على
ِحدة.
�سوف يكون نظام ال�سعر واحل�سم فعّاالً
وعادالً يف �آن ،ذلك �أن كل مواطن يف العامل
�سوف يتمتع بنف�س احلق يف �إطالق الغازات
امل�سببة لالحتبا�س احلراري العاملي ،و�سوف

تخ�ضع كل دولة لنف�س احلوافز على هام�ش
احلد من االنبعاثات.
تتلخ�ص العقبة الرئي�سية التي يتعني علينا
�أن نتغلب عليها يف �إن�شاء مثل هذا النظام
يف �إقناع حكومات ال��دول املانحة بدفع ثمن
انبعاثاتها ال��ك��رب��ون��ي��ة ،و���س��وف ت��ك��ون هذه
التكلفة متوا�ضعة ن�سبة �إىل حجم اقت�صادات
هذه الدول ،علماً ب�أن �أي اتفاق ناجح للت�صدي
لتغري املناخ البد �أن يطالب بالتزامات مماثلة.
و�إذا مل تكن البلدان الغنية قادرة على املوافقة
على دفع �سعر متوا�ضع للكربون ،ف�سوف تُعَد
املحادثات يف باري�س فا�شلة ال حمالة.
بروجكت �سنديكيت باالتفاق مع اجلريدة
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تقارير

وسائل حديثة إلعادة إحياء األبنية التاريخية

تكت�سب الأب��ن��ي��ة التاريخية ح��ول العامل
�شهرتها العظيمة بفعل �صمود عمارتها �أمام
اختبار الزمن ...ولكن ما الأ�سرار الكامنة
بني واجهات هذه الأبنية العتيّة؟
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بنايات قدمية
يتطوّر الت�صميم والهند�سة ب�سرعة ،وي�شمل
هذا املباين احلديثة� .إال �أن كثريا من املباين
امل��دن��ي��ة  -نحو ن�صف م�ساحة البنايات
املكتبية يف مدينة نيويورك بني قبل 1945

 �أن�شئت قبل ظهور مفاهيم كاال�ستدامة،وت��غ�ّي�رّ امل��ن��اخ ،وحتى �إع���ادة ال��ت��دوي��ر ،مما
ي ��ؤدي �إىل م�ساهمتها يف مزيد من الهدر
وعدم الكفاءة.
ومع الدخول يف مرحلة الع�صرنة� ،شهدت

الأبنية التاريخية حتديثات �شملت النوافذ
ونظم الإ�ضاءة والرتكيبات ال�صحية و�أنظمة
التربيد والتدفئة اجلديدة ،مما �سي�ساهم
�أخ�يراً يف توفري �أم��وال املالكني وامل�شغلني
وحفظ الطاقة يف وقت واحد.

ت�ستهلك الأبنية نحو  73يف املائة من الطاقة
الكهربائية يف الواليات املتحدة ،وت�ساهم
ب�شكل غ�ير مبا�شر يف  38يف امل��ائ��ة من
انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون� ،أي بن�سبة
ت��ف��وق االن��ب��ع��اث��ات الناجتة ع��ن ال�صناعة

وو�سائل النقل .وللفوز مبعركتها يف مواجهة
تغيرّ املناخ ،حتتاج املدن �إىل االعتماد على
�أبنية �أكرث فعالية على �صعيد الطاقة.
مباين نيويورك وباري�س
ت����ورد جم��ل��ة «ن��ا���ش��ي��ون��ال ج��ي��وغ��راف��ي��ك»
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الأمريكية عددا من الأبنية التاريخية التي
�سلكت طريقاً �صحيحة يف ه��ذا املجال،
يرتتب على الأبنية الأخرى �سلوكها:
•مبنى «�إمباير �ستايت» :جذب مبنى
•
«�إم��ب��اي��ر �ستايت» �أن��ظ��ار مدينة نيويورك
عندما ك�شف عن �أ�ضواء «ليد»( ،ال�صمامات
الثنائية الباعثة لل�ضوء) ال�براق��ة التي
اعتمدها عام  .2012مل يقد هذا التغيري
يف خ��ي��ارات اللون �إىل زي��ادة من � 9أل��وان
�إىل مليون لون فح�سب ،بل �ساهم �أي�ضاً يف
انخفا�ض ا�ستهالك املبنى من الكهرباء �إىل
الربع .ويف الوقت الذي جذب فيه عر�ض
الأ�ضواء الليلية هذا �أنظار العامل ،كان املبنى
القدمي على موعد مع تغيري قريب �سيربهن
على �إم��ك��ان��ي��ة �إدخ����ال ن��اط��ح��ات ال�سحب
القدمية يف عامل احلداثة.
احتاج مالك البناء �إىل التعامل مع �شكوى
م�ستمرة من � 30أل��ف موظف من العاملني
يف امل��ك��ات��ب :خ�لال ف�صل ال�صيف ،كان
الت�صميم الداخلي القدمي يت�سبب ب�أجواء
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ترتاوح بني احل ّر ال�شديد والربودة العادية.
دعا احل ّل التقليدي املالكني �إىل اال�ستعانة
مب�صادر برودة �أقوى (مبدئياً� ،ستكون على
�شكل وحدات تكييف هوائية عمالقة) ت�صل
تكلفتها �إىل نحو  17مليون دوالر .ولكنّ
الإدارة ق���رّرت اال�ستثمار يف حت�سينات
ت�ساهم يف تخفيف ا�ستهالك الطاقة ،على
�أمل احل�صول على نتيجة مر�ضية يف نهاية
العملية.
بعدما عمل فريق من اخلرباء على حتليل
مت تقدمي نحو  60فكرة؛ اختريت
املبنىّ ،
 8من �أهمّها و�أكرثها عملية بعد عر�ضها
بوا�سطة ع��رو���ض امل��ح��اك��اة بالكومبيوتر.
تراوحت التحديثات بني مكونات التربيد
والتدفئة والأ�ضواء التي تنطفئ �أوتوماتيكياً
خالل النهار ،وحواجز ب�سيطة تقي من احل ّر
الذي تفرزه �شبكات التربيد عرب اجلدران.
خالل التحليل ،تبينّ �أنّ نوافذ املبنى ذات
الطبقات املزدوجة تت�سبب بكثري من الهدر
�أي�ضاً .ولكن بدل تغيريها ،متّت �إزالتها،

وجت��دي��ده��ا ،وت��رك��ي��ب��ه��ا وم���ن ج��دي��د بعد
�ساعات لتفادي التعطيل .وخالل ترميمها،
�أ�ضاف اخل�براء عليها طبقة ثالثة رقيقة
حتتوي على ن��وع م��ن ال��غ��از ،لت�صبح هذه
النوافذ اليوم «نوافذ خارقة» تخفف ح ّر
ال�صيف وهدر ال�شتاء �إىل �أكرث من الن�صف.
•ب�����رج �إي�����ف�����ل :وه���و ال��ب�رج الأ���ش��ه��ر
•
يف مدينة النور .ومع الإبقاء على ال�سبب
الأ�سا�سي لبناء هذا الربج الذي يعد رمزاً
مت حتديث ب��رج �إيفل يف
هند�سياً عاملياًّ ،
�إطار عملية ترميم ا�ستمرت � 4سنوات انتهت
عام  ،2015وبلغت تكلفتها  28مليون يورو
( 32مليون دوالر).
�شهد الطابق الأول ،على ارتفاع  187قدما،
ب��ن��اء �أو ترميم � 3أجنحة �ضمّت مطعماً
مت تركيب �أكرث
و�صالة للم�ؤمترات ومتجرا ،و ّ
من مائة قدم مربّعة من الأل��واح ال�شم�سية
يف �أ�سقف الأجنحة ،لتوليد الطاقة الكافية
لت�سخني ن�صف كمية املياه امل�ستخدمة يف
ه��ذا ال��ط��اب��ق ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل اال�ستعانة

ب�أنابيب جديدة جلمع مياه الندى املت�ساقط
وتوزيعها على احل � ّم��ام��ات ،لتوفري املياه
وتخفيف عبء العمل على امل�ضخات .لعبت
�أ���ض��واء «ليد» دوراً يف تخفيف ا�ستهالك
الكهرباء ،و�ساهم تعزيز التزجيج املدعّ م
يف الأق�����س��ام الزجاجية بتخفيف ح��رارة
ال�شم�س بن�سبة  25يف املائة ،بالإ�ضافة �إىل
تقلي�ص احلاجة �إىل التكييف الهوائي خالل
ال�صيف.
و�إىل جانب توفري الطاقة� ،أ�صبح الربج
اليوم يولّد ق�سماً من طاقته؛ �إذ ت�شارك 17
قدما من التوربينات امل�صنوعة من احلديد
املطاوع واملركّبة فوق مطعم الطابق الثاين
يف توليد الطاقة عرب الرياح .ويفيد ارتفاع
الـ 400قدم يف التقاط �أف�ضل �أنواع الرياح،
وت��دور امل��ح��اور العمودية لدواليب الهواء
مبعزل عن اجتاه الرياح ،لتولّد التوربينات
نحو � 10آالف كيلوواط� /ساعة من الكهرباء
يف ال�سنة� .صحيح �أن �إنتاج الطاقة هذا ال
ي�شكّل �إال القليل من حاجة الربج للكهرباء،
ولكنه يكفي لطابق �أول فعّال على �صعيد
الطاقة.
بني �سيدين وبرلني
•دار �سيدين ل�ل�أوب��را :تعد الأ�شرعة
•
املرتفعة ف��وق دار �سيدين ل�ل�أوب��را حتفة
فنية م��ن الت�صميم الع�ضوي ،امل�ستوحى
من الأجنحة و�أ�شجار النخيل ،وال�صدف
البحري ،ومعلماً ي�ستمدّ من الطبيعة ما هو
�أبعد من ال�شكل اخلارجي .ومنذ تد�شينه
عام  ،1973يح�صل نظام التربيد الهوائي
يف هذا املبنى على برودته من مياه البحر
املجرورة من امليناء املحيط به ،يف �إطار ح ّل

ريادي يقلّل ا�ستخدام املياه العذبة.
خالل العقد املا�ضي ،عملت �إدارة الدار على
تو�سيع روح اال�ستدامة هذه يف �سائر �أق�سام
املبنى وحتى املنا�سبات التي تقام فيه .فقد
�ساهم ا�ستبدال م�صابيح «ليد» ب�أ�ضواء
الدار يف تقلي�ص ا�ستهالك قاعة احلفالت
للطاقة بنحو  75يف املائة ،مما خفّف تكلفة
الكهرباء ال�سنوية بنحو � 44.5ألف دوالر.
وعملت الإدارة �أي�ضاً على تقليل املخلّفات
الناجتة عن طاقم العاملني يف الدار وزوار
�صاالتها ومطاعمها مع ك ّل �سنة .كما منت
�أن��واع امل��واد املعاد تدويرها من اثنني �إىل
ثمانية ،مما �أدّى �إىل ارتفاع ن�سبة �إع��ادة
التدوير الإجمالية من � 20إىل  65يف املائة،
على �أمل �أن ت�صل �إىل  85يف املائة.
مل تكن جميع احل��ل��ول املعتمدة يف ال��دار
عالية التقنية .فبهدف �إطالة حياة مواد
ال��ب��ن��اء ،عمد ط��اق��م التنظيف فيها �إىل
ا�ستبدال املنظفات الطبيعية باملنظفات
الكيميائية ،والتي �ساهمت �أي�ضاً يف حت�سني
نوعية الهواء الداخلي .وا�ستخدم بيكربونات
ال لغ�سل الإ�سمنت بينما اعتمد
ال�صودا مث ً
زيت الزيتون والكحول لتلميع الربونز.
•م��ب��ن��ى ال���راي���خ�������س���ت���اغ� :إنّ عملية
•
حتديث مبنى الرايخ�ستاغ ،املق ّر ال�سابق
واحلايل للربملان الفيدرايل الأملاين ،كانت
م�شروعا ع�صرياً مهماّ جداً لأملانيا احلديثة.
عند اكتمال عملية التحديث عام  ،1999بات
ه��ذا املبنى املقام يف القرن التا�سع ع�شر
�أك�ثر من جم�رّد دار للت�شريع ،وحت �وّل �إىل
رمز يعد مب�ستقبل �أف�ضل.
�صنفت حتفة
تعد القبّة الزجاجية ،التي ُ
فنية على �صعيد ال�شكل والفعالية ،العامل

الأب���رز يف الت�صميم ال��ذي قدّ مه املعماري
ال���رائ���د ن���ورم���ان ف��و���س�تر .ي��ع��م��ل جم�سّ م
خم��روط��ي م��ن امل��راي��ا على عك�س ال�ضوء
الطبيعي نحو الغرفة املوجودة �أ�سفله ،ما
يقلّل احلاجة �إىل الإ�ضاءة ال�صناعية .تتوىل
�سحابة �آلية ،تغذّ يها �ألواح �شم�سية موجودة
على ال�سطح� ،إدارة املج�سم املخروطي ب�شكل
يحجب الأ�شعة املبا�شرة ،للتخلّ�ص من وهج
ال�شم�س وخف�ض احلرارة.
وتعمل القبّة �أي�ضاً على طرد الهواء ال�ساخن
من الأعلى دون م��راوح .ويف الليل ،ينعك�س
ال�ضوء ال�صناعي املنبعث م��ن املبنى �إىل
اخلارج ،على �شكل «منارة».
يتميّز نظاما ال��ط��اق��ة وال��ت�بري��د الهوائي
للرايخ�ستاغ باالبتكار و�صداقتهما للبيئة.
يتولىّ مولّد كهربائي يعمل بالوقود احليوي،
�إنتاج  80يف املائة من كهرباء املبنى ،و90
يف امل��ائ��ة م��ن ح��رارت��ه .تتلقّى فعالية هذا
النظام ال��دع��م م��ن م�ضخة ح��راري��ة تعمل
بالطاقة احلرارية اجلوفية ،وتطرد فائ�ض
احلرارة �أو الربودة عرب دائرة من الأنابيب
املوجودة حتت الأر���ض ،الأمر الذي ي�ساهم
يف انخفا�ض انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون
بن�سبة  94يف املائة.
ال �ضرورياً ج��داً لأه��داف
يعد البناء عام ً
�أملانيا الطموحة يف جمال الطاقة .ت�ستهدف
ال�سيا�سة احلالية للبالد تخفي�ض ا�ستهالك
الطاقة فيها بن�سبة  50يف املائة بحلول عام
 .2050وحتى ذلك الوقت ،من املقرر �أن تعمل
املباين على خف�ض طلبها على الطاقة بن�سبة
 80يف امل��ائ��ة م��ن خ�لال عمليات التجديد
ال�سريعة وا�ستخدام املواد املتجدّ دة.
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تكنولوجيا

التكنولوجـــيا

ستهيمن على مستقــــــبلنا

�أ�صبحت املجتمعات ال��ي��وم �أك�ثر اجت��اه��ا ”
للرقمية ” (  )digitalizedمن �أي وقت
أي�ضا
م�ضى ،ومع زيادة عدد ال�سكان� ،ستزيد � ً
ا�ستخدامات هذه التقنيات .فيما يتجدد دائما
الت�أكيد على ابتكار حلول �أكرث ذكا ًء ت�ساعد يف
احلفاظ على اخل�صو�صية عرب الإنرتنت.
معظم الرتكيز الآن هو على خدمة العمالء
وامل�ستخدمني والتي ميكن �أن تن�سق عمل هذه
التحوالت التكنولوجية ،وتعمل على حت�سني
التفاعل مع التقنيات املحيطة بنا .وفيما
يلي �سبعة اجتاهات لذلك التغيري املتوقع يف
امل�ستقبل :
ال
1 .1خدمات م�ستندة �إىل “ال�سحاب” بد ً
من مركز البيانات املحلي:
ال ���ش��ك يف �أن ا���س��ت��خ��دام البنية التحتية
ال�سحابية ي�ساعد يف خف�ض التكلفة الكلية
للعمليات  ،كما يقلل االعتماد على اخلوادم
املادية كبديل �أك�ثر �أمانًا وفعالية من حيث
ال��ت��ك��ل��ف��ة.وت�����س��اع��د حم�����اوالت احل��و���س��ب��ة
أي�ضا يف التقاط البيانات وت�سليمها
ال�سحابية � ً
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كخدمة ت�ستند �إىل الإنرتنت وتعمل على ت�سريع العمليات .بالإ�ضافة �إىل �أن �إدخال الطاقة
ال �أكرث ا�ستدامة.
اخل�ضراء يجعل هذه املمار�سة ح ً

2 .2ازدهار الطباعة ذات الأبعاد الثالثة :3D
مت اخرتاع �أول طابعة ثالثية الأبعاد يف �أواخر الثمانينيات ،وعلى مر ال�سنني تطورت �إمكانات
هذه التقنية عدة مرات .وعلى الأخ�ص قدرتها على ت�صميم وتخ�صي�ص املنتجات ما يجعل
هذه التكنولوجيا بارزة وواعدة.
�سيكون هناك �إنتاج جتاري �ضخم للمنتجات ثالثية الأبعاد وب�شكل �أكرث و�ضوحا يف وقت

ق�صري ،حيث �ستتخذ اخلطوة الأوىل نحو
املنتجات املطبوعة ثالثية الأبعاد مع �إطالق
�أول حذاء �أديدا�س مطبوع بالكامل بالأ�سلوب
ثالثي الأب��ع��اد  .ميكن لهذه التكنولوجيا
خف�ض تكلفة العرو�ض املجهزة ح�سب الطلب
ب�شكل كبري وجعلها رخي�صة الثمن.

3 .3تقنية الواقعية االفرتا�ضية � VRستتيح
اخلدمات واللقاءات عرب الإنرتنت:
التجديدات يف جمال الواقعية االفرتا�ضية
� Virtual Technologyستقلل احلاجة
�إىل ال�سفر مل�سافات طويلة لالجتماعات
وامل ��ؤمت��رات .وي�ستفيد حمرتفو تكنولوجيا
املعلومات من هذه التقنية من خالل تقدمي

خدمات التحقق من الأخطاء من خالل هذه
التقنية ومن املتوقع �أن ت�ساعد كل من تقنيات
ال��واق��ع االف�ترا���ض��ي ( )VRوال��واق��ع املعزز
( )ARيف تغيري نظرتنا �إىل امل�ساحات املادية
يف امل�ستقبل.
مع تقنيات الواقع االفرتا�ضي ( )VRوالواقع
املعزز ( )ARوالواقع املختلط ( )MRهناك
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حت��ول يف الت�صورات وجتربة امل�ستخدمني
�ستكون �أكرث تفاعالً .بالإ�ضافة �إىل دمج VR
و  ARمع الأجهزة املحمولة  ، IOTوالبيئات
احل�سا�سة الغنية ،ف�ضال عن من�صات احلوار
و�سوف يعطينا ذلك جت��ارب جديدة متاما.
وم��ن املتوقع �أن ي�ساعد يف تغيري نظرتنا
للف�ضاء املادي يف امل�ستقبل.
4 .4الت�أجري بدال من ال�شراء:
�سيكون الت�أجري خيارا �أمثل بدال من �شراء
عنا�صر تكنولوجيا املعلومات .ومبوجب عقد
الإيجار ،يتم �ضمان متييز وحتديد الأ�شياء
وحموها و�إع��ادة ا�ستخدامها بطريقة م�ؤكدة
أي�ضا يف منظور
و�آمنة  ،وهو �أم��ر �أ�سا�سي � ً
ال��ق��واع��د اجل��دي��دة لأم���ن امل��ع��ل��وم��ات التي
�أ�صبحت ���س��اري��ة امل��ف��ع��ول م���ؤخ��رًا .ويعترب
الت�أجري خياراً جمدياً من الناحية االقت�صادية
حيث حت�صل امل�ؤ�س�سات على �أحدث �أجهزة
تكنولوجيا املعلومات دون �أن تنفق �أم��واال
باهظةً.
 5 .5الأجهزة الذكية :IOT
ا�ستقبل اجل��م��ه��ور الأج��ه��زة ال��ذك��ي��ة IOT
ب�شكل ج��ي��د ،ول��ك��ن �أث�ي�رت بع�ض ال�ضجة
املرتبطة بق�ضايا خ�صو�صية  IOTيف العديد
من هذه الأجهزة� .إن �إن�شاء نظام ميكن �أن
يعمل ب�شكل م�ستقل �سيكون ه��و التحدي
�أمام مقدمي التكنولوجيا يف ال�سنوات القليلة
القادمة .حيث يجب حت�سني كمية البيانات
التي ت�ستوعبها هذه الأجهزة و�إدارتها جلعل
ا�ستخدام ه��ذه التقنية �أك�ثر قبوال من قبل
اجلميع.
ومن خالل اال�ستفادة من املبادرات الرقمية
يف ال�سنوات القليلة املقبلة �ستتحقق القدرة
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على ا�ستخدام الذكاء اال�صطناعي يف اتخاذ
القرارات الأف�ضل من خالل �صياغة مناذج
للأعمال والنظم الإيكولوجية ويت�ضمن ذلك
الذكاء اال�صطناعي .
 6 .6مبادرة :Blockchain
ت�ضمن م��ب��ادرة تكنولوجياBlockchain
ت��وف�ير ال��ق��درة ع��ل��ى تغيري ال��ط��ري��ق��ة التي
نكت�سب بها الثقة  ،مما ي�ؤثر على االتفاقات
والتجارة وامللكية .وت�ضمن املبادرة الثقة يف
البيئات غري الآمنة ،وتزيل احلاجة �إىل �سلطة
مركزية موثوق بها .وبذلك ميكن �أن ت�صبح

�أ�سا�سً ا للأعمال الرقمية املختلّقة لكل من
ال�شركات امل�ستقرة وال�شركات النا�شئة.
7 .7ان����ت����اج ذات�������ي م����ن ال���ط���اق���ة اخل�������ض���راء
واملتجددة:
�أ�صبح ا�ستخدام امل���وارد املتجددة لتعزيز
حياة النا�س مبثابة �أج��ن��دة لأي حكومة يف
كل دولة متقدمة .لأن مع اال�ستخدام املفرط
للتكنولوجيا حت�صل على فائ�ض كبري من
احلرارة وميكن �إعادة ا�ستخدام هذه احلرارة
�إىل �شيء �آخر  ،مثل تدفئة املباين ال�سكنية �أو
املكاتب  .وقد بد�أ العديد من ال�شركات مثل

 Teslaبالتفكري يف احللول التي متكنها من
�إنتاج الكهرباء اخل�ضراء اخلا�صة بها.
وق��دم البع�ض فكرة تركيب خاليا �شم�سية
لتزويد منازلهم ومكاتبهم بالطاقة  ،بينما
وجد البع�ض الآخر طرقاً ال�ستخدام الطاقة
من امل�صادر املتجددة لت�شغيل مراكز البيانات
اخلا�صة بهم.
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مقاالت

الــعـــولــمـــة عـنــد مـفـتـرق طــريـق

غوردون براون

هناك مفارقة عميقة يف �سلوك الواليات
املتحدة ،فعندما كانت تدير فعلياً عالمَ اً �أحادي
القطب ،كانت تف�ضل يف عموم الأمر العمل
من خالل م�ؤ�س�سات متعددة الأطراف ،ولكن
الآن بعد �أن �أ�صبح العالمَ �أق��رب �إىل تعدد
الأقطاب ،ت�سعى �إدارة الرئي�س دونالد ترامب
�إىل تويل الأمر مبفردها.
�سواء �أدرك املرء هذه احلقيقة �أو مل يدركها،
ف�����إن ع���ام  2018رمب���ا ك���ان ن��ق��ط��ة حت��ول
تاريخية ،والواقع �أن العوملة التي �أديرت ب�شكل
رديء �أف�ضت �إىل ن�شوء حركات قومية ت�سعى
ال عن موجة
�إىل «ا�ستعادة ال�سيطرة» ،ف�ض ً
متزايدة القوة من تدابري احلماية التي تقو�ض
النظام ال���دويل ال��ذي ق��ادت��ه �أم�يرك��ا ط��وال

78

المدينة العربية  /العدد 182

�سبعني عاما ،والآن باتت ال�ساحة ممهدة �أمام
ال�صني لإن�شاء م�ؤ�س�سات دولية موازية ،وهذا
من �ش�أنه �أن يقودنا �إىل ع �المَ منق�سم بني
نظامني متناف�سني حلكم العالمَ .
�أياً كان ما �سيحدث يف ال�سنوات القليلة املقبلة،
فمن الوا�ضح بالفعل �أن العقد املن�صرم ،من
� 2008إىل  ،2018كان مبثابة حتول زمني
يف ميزان القوى االقت�صادية ،فعندما توليت
رئا�سة قمة جمموعة الع�شرين يف لندن يف �أوج
الأزمة املالية العاملية ،كانت �أمريكا ال�شمالية
و�أوروبا متثالن نحو  15%من �سكان العالمَ ،
لكنهما �شكلتا  57%من الن�شاط االقت�صادي
الإجمايل ،ف�ضال عن  61%من اال�ستثمار،
ونحو  50%م��ن الت�صنيع ،وم��ا يقرب من

 61%من الإنفاق اال�ستهالكي العاملي.
لكن مركز اجلاذبية االقت�صادية العاملي حتول
منذ ذلك احلني ،ففي حني كان نحو 40%
من الإنتاج ،والت�صنيع ،والتجارة ،واال�ستثمار
يقع خارج الغرب يف عام  ،2008فقد ارتفعت
الن�سبة �إىل �أكرث من  60%اليوم.
ويتوقع بع�ض املحللني �أن متثل �آ�سيا نحو
 50%من الناجت االقت�صادي العاملي بحلول
ع��ام � ،2050صحيح �أن ن�صيب ال��ف��رد يف
الدخل يف ال�صني رمبا يظل �أقل من ن�صف
نظريه يف الواليات املتحدة يف عام 2050؛
لكن حجم االقت�صاد ال�صيني الهائل رمبا يثري
رغ��م ذل��ك ت�سا�ؤالت جديدة ح��ول احلوكمة
العاملية وال�سيا�سة اجلغرافية.

حتت �إدارة جديدة
بعد م��رور ع�شرات ال�سنني منذ ت�أ�س�ست
جمموعة ال���دول ال�سبع ـ��ـ ك��ن��دا ،وفرن�سا،
و�أملانيا ،و�إيطاليا ،واليابان ،واململكة املتحدة،
وال��والي��ات املتحدة ـ��ـ يف �سبعينيات القرن
ال��ع�����ش��ري��ن ،ك��ان��ت امل��ج��م��وع��ة تهيمن على
االقت�صاد العاملي بالكامل ،ولكن بحلول عام
 ،2008ب��د�أت �أنا و�آخ��رون ننتبه �إىل عملية
تغيري جارية للحر�س ،فمن وراء الكوالي�س،
كان قادة �أمريكا ال�شمالية و�أوروب��ا يناق�شون
ما �إذا كان الوقت حان لإن�شاء منتدى رئي�سي
جديد للتعاون االقت�صادي ي�شمل االقت�صادات
النا�شئة.
كانت ه��ذه املناق�شات حامية غالباً ،فعلى
جانب كان هناك �أولئك الذين �أرادوا الإبقاء
على املجموعة �صغرية (�أ�شار اقرتاح �أمريكي
مبكر �إىل جمموعة ال�سبع  +خم�س)؛ وعلى
اجلانب الآخ��ر كان �أولئك الذين �أرادوا �أن
تكون املجموعة �شاملة قدر الإمكان .وحتى
يومنا هذا ،ظلت نتائج تلك املفاو�ضات املبكرة
غ�ير مفهومة ب�شكل ك��ام��ل ،وعندما التقى
�أع�ضاء جمموعة الع�شرين يف لندن يف �أبريل
 ،2009كانت املجموعة ت�ضم فعلياً  23دولة ــ
مع متثيل �إثيوبيا لإفريقيا ،وكانت تايلند متثل
جنوب �شرق �آ�سيا ،وان�ضمت هولندا و�إ�سبانيا
ال
�إىل القائمة الأوروب���ي���ة الأ�صلية ـ��ـ ف�ض ً
عن االحت��اد الأوروب���ي .وم��ع ذل��ك ف ��إن حتى
جمموعة الأربع والع�شرين بحكم الأمر الواقع
هذه مل تعك�س ب�شكل كامل مدى ال�سرعة التي
كان يتغري بها العالمَ  ،فاليوم �أ�صبح اقت�صاد
كل من نيجرييا ،وتايلند ،و�إي��ران ،والإمارات
العربية املتحدة �أكرب من �أ�صغر اقت�صاد يف
جمموعة الع�شرين (جنوب �أفريقيا) ،ومع
ذلك مل تلتحق �أي من هذه ال��دول بع�ضوية
املجموعة.

على نحو مماثل تتحرك الأر�ض �أي�ضاً حتت
ركائز �صندوق النقد ال��دويل ،فعندما جرى
التفاو�ض على بنود ات��ف��اق �صندوق النقد
الدويل الأ�صلية يف عام  ،1944ن�ش�أ بع�ض
اخلالف حول ما �إذا كان من الواجب �أن تتخذ
الهيئة اجلديدة من �أوروبا �أو الواليات املتحدة
مقرا لها ،ويف النهاية ،تقرر �أن يكون مقرها
يف عا�صمة الدولة التي تتمتع ب�أكرب ح�صة من
حقوق الت�صويت (والتي تتبع ح�صة الدولة يف
االقت�صاد العاملي) ،وهذا يعني �أنه يف غ�ضون
عقد من الزمن �أو عقدين ،ت�ستطيع ال�صني
�أن تطالب بنقل مقر �صندوق النقد الدويل
�إىل بكني.
من امل�ؤكد �أن �صندوق النقد الدويل لن ينتقل
من وا�شنطن العا�صمة (ف�سوف ترتك �أمريكا
�صندوق النقد الدويل قبل �أن يغادرها هو)،
ولكن تبقى نقطة مهمة� :إن ال��ع�المَ ي�شهد
عملية �إعادة توازن هائلة ،لي�س على امل�ستوى
االقت�صادي فح�سب ،بل و�أي�ضا على امل�ستوى
اجليو�سيا�سي ،وم��ا مل يتمكن ال��غ��رب من
�إيجاد و�سيلة لدعم التعددية يف عالمَ متعدد
الأقطاب على نحو متزايد ،ف�سوف ت�ستمر
ال�صني يف تطوير م�ؤ�س�سات مالية وحكومية
ب��دي��ل��ة ،ك��م��ا فعلت ع��ن��دم��ا �أن�����ش ��أت البنك
الآ���س��ي��وي لال�ستثمار يف البنية الأ�سا�سية
ومنظمة �شنغهاي للتعاون.
الهيمنة التكنولوجية
ي��دل ال�����ص��راع ال��ت��ج��اري ال��دائ��ر حاليا بني
ال��والي��ات املتحدة وال�صني على حت��ول �أكرب
يف ال��ق��وة امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ،فعلى ال�سطح،
ت���دور امل��واج��ه��ة ب�ين �إدارة ت��رام��ب وال�صني
ح��ول ال��ت��ج��ارة ،م��ع �إ�ضافة امل��ن��ازع��ات حول
ال��ت�لاع��ب بالعملة على �سبيل االح��ت��ي��اط،
ولكن من خطابات ترامب ،ي�ستطيع املرء �أن
يدرك �أن املعركة احلقيقية تدور حول �شيء

�أك�بر :م�ستقبل الهيمنة التكنولوجية والقوة
االقت�صادية.
يف حني ي�ست�شعر ترامب على الأق��ل التهديد
املتنامي لل�سيادة الأم�يرك��ي��ة ،ف��إن��ه يتجاهل
اال�سرتاتيجية الأك�ثر و�ضوحا يف ال��رد على
هذا التهديد ،وتتمثل على وجه التحديد يف
�إن�شاء جبهة موحدة مع حلفاء الواليات املتحدة
و�شركائها يف خمتلف �أنحاء العالمَ  ،غري �أن
ترامب �أكد بدالً من ذلك على االمتياز املتمثل
يف العمل ب�شكل �أحادي ،وك�أن �أمريكا ال تزال
حتكم عاملا �أحادي القطب ،ونتيجة لهذا ف�إن
درب���اً م��ن اخل���راب اجليو�سيا�سي ي�سري يف
�أعقاب ترامب �أينما ذهب.
ان�سحابات ترامب
بني �أم��ور �أخ���رى ،ان�سحب ترامب من اتفاق
�إيران النووي واتفاق باري�س املناخي ،و�أعلن �أن
الواليات املتحدة تعتزم االن�سحاب من معاهدة
ال�صواريخ النووية املتو�سطة املدى مع رو�سيا
وال��ت��ي ظلت �سارية ط��وال  31ع��ام��ا ،ع�لاوة
على ذل��ك ،عرقلت �إدارت���ه تعيني الق�ضاة يف
هيئة ت�سوية املنازعات التابعة ملنظمة التجارة
العاملية؛ واختزلت جمموعة ال�سبع وجمموعة
الع�شرين باعتبارهما كيانني بال �أي �أهمية
تقريبا؛ وهجرت اتفاق ال�شراكة عرب املحيط
الهادئ ،مما فتح الباب �أم��ام ال�صني لت�أكيد
هيمنتها االقت�صادية يف منطقة �آ�سيا واملحيط
الهادئ.
ال يخلو الأمر من مفارقة عميقة هنا ،فعندما
كانت �أمريكا تدير فعليا ذلك العالمَ الأحادي
القطب ،كانت تف�ضل يف عموم الأمر العمل من
خالل م�ؤ�س�سات متعددة الأطراف ،ولكن الآن
بعد �أن �أ�صبح العالمَ �أقرب �إىل تعدد الأقطاب،
ت�سعى �إدارة ترامب �إىل تويل الأمر مبفردها.
وال�س�ؤال هو ما �إذا كانت هذه اجلهود ال�ستعادة
�شكل غري خمفف من ال�سيادة ينتمي �إىل القرن
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التا�سع ع�شر قد تنجح على الإطالق؟!
وفيما يت�صل بالتجارة ،رمبا تبدو �سيا�سات
«�أمريكا �أوالً» التي تنتهجها �إدارة ترامب لأول
وهلة وك�أنها تعمل على احلد من ال��واردات،
لكنها ت�ؤثر �أي�ضا على املدخالت امل�ستوردة
امل�ستخدمة يف �صناعة منتجات ت�صدرها
الواليات املتحدة ،والتي لن ت�سلم من الآثار
ال�ضارة املرتتبة على زيادة احلواجز التجارية
ارتفاعا .وما يزيد الأمور �سوءاً على �سوء �أن
املوجة احلالية من �سيا�سات احلماية رمبا
تخلق �ضغوطاً مالية جديدة ،حيث يطالب
عمال الت�صنيع وامل��زارع��ون املطحونون يف
الواليات املتحدة بالتعوي�ض من خالل �إعانات
الدعم �أو الإعفاءات ال�ضريبية.
جتمُّ ع الغيوم
�إذا �أردت تو�ضيحاً �أكرث فجاجة للمخاطر التي
تفر�ضها �سيا�سات احلماية وال�سيا�سات املالية
التو�سعية التي تنتهجها ال��والي��ات املتحدة،
فما عليك �إال �أن تت�أمل فيما كان ليحدث يف
حال حدوث انكما�ش اقت�صادي عاملي �آخر.
يف عام  ،2008كانت احلكومات يف خمتلف
�أنحاء العالمَ قادرة على خف�ض �أ�سعار الفائدة،
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وت��ق��دمي ���س��ي��ا���س��ات ن��ق��دي��ة غ�ير تقليدية،
ال عن
واملواظبة على احلوافز املالية ،ف�ض ً
ذل��ك ،كانت ه��ذه اجلهود خا�ضعة للتن�سيق
على م�ستوى العالمَ لتعظيم ت�أثريها .فكانت
البنوك املركزية تعمل يف تعاون وثيق ،ومع
انعقاد قمة قادة جمموعة الع�شرين يف عام
� ،2009شهدنا قدرا ال نظري له من التعاون
بني ر�ؤ�ساء الدول ووزارات املالية على م�ستوى
العامل.
والآن لننتقل �إىل امل�ستقبل يف ع�شرينيات
القرن احلادي والع�شرين ،عندما يكون احليز
املتاح للمناورة النقدية واملالية �أق��ل كثريا،
وي��ك��اد يكون م��ن امل��ؤك��د �أن �أ�سعار الفائدة
�ستكون �أ�شد انخفا�ضا من �أن يتمكن �صانعو
ال�سيا�سات النقدية من توفري حوافز فعّالة؛
كما �أن امليزانيات العمومية ال�ضخمة املوروثة
من الأزمة الأخرية كفيلة ب�أن جتعل القائمني
على ال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة ي��ت��وخ��ون احل���ذر يف
اللجوء �إىل املزيد من التي�سري الكمي.
و�سوف تكون ال�سيا�سة املالية مقيدة على
نحو مماثل ،فاعتبارا من عام  ،2018جتاوز
متو�سط ن�سبة الدين احلكومي �إىل الناجت

املحلي الإج��م��ايل 80%؛ و�أ���ص��ب��ح العجز
الفدرايل الأمريكي على امل�سار �إىل جتاوز
 5%من الناجت املحلي الإجمايل؛ كما تتعامل
ال�صني م��ع دي���ون ع��ام��ة وخ��ا���ص��ة متزايدة
احلجم .ويف ظل هذه الظروف� ،سيكون توفري
احلافز املايل �أكرث �صعوبة مما كان عليه يف
ال�سنوات التي �أعقبت الأزمة الأخرية ،و�سوف
يكون التن�سيق عرب احلدود �أكرث �ضرورة ،ومن
امل�ؤ�سف �أن االجتاهات احلالية ت�شري �إىل �أن
ال �إىل �إلقاء اللوم
احلكومات �ستكون �أكرث مي ً
على بع�ضها من ا�ستعدادها للتعاون لو�ضع
الأمور يف ن�صابها ال�صحيح.
وعلى ه��ذا ف�إننا ن��واج��ه مفارقة وا�ضحة،
فقد جلب اال�ستياء من العوملة موجة جديدة
من �سيا�سات احلماية و�أحادية القرار ،لكن
م��ع��اجل��ة م�����ص��ادر ه���ذا اال���س��ت��ي��اء م��ن غري
املمكن �أن تتحقق �إال من خالل التعاون ،ولن
يت�سنى لأي دول��ة مبفردها �أن حتل م�شاكل
مثل ات�ساع فجوة التفاوت ،ورك��ود الأج��ور،
وعدم اال�ستقرار املايل ،والتهرب ال�ضريبي،
وتغري املناخ ،و�أزم��ات الالجئني واملهاجرين،
وم��ن ال��وا���ض��ح �أن التقهقر �إىل �سيا�سات

القوى العظمى من القرن التا�سع ع�شر من
املمكن �أن يقو�ض على نحو حا�سم كل الرخاء
ال��ذي جنحنا يف حتقيقه يف القرن احلادي
والع�شرين.
رغم ذلك ،وبعيدا عن متثيل ر�ؤية ا�سرتاتيجية
وا�ضحة للم�ستقبل ،كان �شعار «�أمريكا �أوالً»
�أ�شبه بحالة ت�شنج ناجتة عن �إحل��اق الأذى
بالذات من قِ بَل قوة كانت مهيمنة ذات يوم
وال تزال متعلقة باملا�ضي ،والعودة �إىل القومية
التي ع�برت عنها معاهدة فر�ساي ال تعني
�سوى جتاهل الفارق الأ�سا�سي الذي ال ميكن
اال�ستغناء عنه والذي ميكن �إحداثه من خالل
العمل احلكومي املعزز.
لقد و�صلت العوملة �إىل مفرتق طرق ،وعلى
نحو �أو �آخر� ،سوف حتتاج املنظمات الدولية
والأط����ر امل��ت��ع��ددة الأط����راف �إىل ا�ستيعاب
«الأق��ط��اب» اجل��دي��دة للقوة اجليو�سيا�سية
النا�شئة ،والواقع �أن القرارات التي نفكر يف
اتخاذها اليوم من �ش�أنها �أن تخلّف عواقب
ك�برى وبعيدة امل��دى على م�ستقبل كوكبنا.
وال�س�ؤال الوحيد الآن هو :هل �ستتخذ هذه
ال��ق��رارات ب�شكل �أح���ادي �أو ت��ع��اوين؟ يتعني
علينا �أن ن�ستح�ضر �إرادة �أ�سالفنا من فرتة
ما بعد احلرب ،حتى يت�سنى لنا نحن �أي�ضاً
«ح�ضور عملية خلق» نظام ينا�سب حلظتنا يف
التاريخ.
امل�ؤ�شرات مل�صلحة الأمل والتعاون
مع حتول �أمريكا بعيداً عن التعددية ،تعيد
ال�صني �صياغة امل�شهد اجليو�سيا�سي العاملي
مبفردها من خالل البنك الآ�سيوي لال�ستثمار
يف البنية الأ�سا�سية ،وبنك التنمية اجلديد،
وم��ب��ادرة احل���زام وال��ط��ري��ق ،وغ�ير ذل��ك من
ال�سبل ،ول��ك��ن ب��رغ��م �أن �سيا�سات ال�صني
احلالية من �ش�أنها �أن تخلف عواقب بعيدة
الأم���د على منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ

وال��ع�المَ  ،ف ��إن �أغلبنا مل يت�أمل بعد يف هذه
العواقب بالقدر الالئق من العناية.
ومع ذلك ،ال ينبغي ملواجهات القوى العظمى
�أن تكون الو�ضع املعتاد اجل��دي��د ،فقد كان
ف�شل �إط�ل�اق ���ص��اروخ يحمل رائ���دي ف�ضاء
م��ن ال��والي��ات املتحدة ورو�سيا �إىل املحطة
الف�ضائية الدولية يف �أكتوبر حدثا ي�شبه ما
�آلت �إليه حال العالقات اجليو�سيا�سية اليوم.
ومع ذلك ،خدمت تلك الواقعة �أي�ضا كتذكرة
لنا بتاريخ �أعمق للتعاون املتعدد الأطراف وما
�أجنزه.
ويف عموم الأمر� ،شاركت  18دولة يف رحالت
�إىل املحطة الف�ضائية الدولية ،التي ت�ؤوي
حاليا فريقا من رواد الف�ضاء الأمريكيني
والرو�س والأملان يعملون معا.
ورغم �أن �سباق الف�ضاء بد�أ كمباراة حم�صلتها
ِ�صفر يف �أوج احلرب الباردة ،فقد حتول �إىل
جمال للتعاون الدويل امل�ستدام ،واليوم ،تعتمد
ب��رام��ج الف�ضاء الرو�سية والأم�يرك��ي��ة على
بع�ضها ب�شكل متبادل ،حتى �أن رواد الف�ضاء
الأمريكيني ال ميكنهم الطريان �إىل حمطة
الف�ضاء ال��دول��ي��ة دون ق��اذف��ات ال�صواريخ
الرو�سية ،وال ي�ستطيع رواد الف�ضاء الرو�س
�أن يبقوا على قيد احلياة على منت حمطة
الف�ضاء الدولية دون اال�ستعانة بتكنولوجيا
�أمريكية.
بطبيعة احل���ال ،رمب��ا تنتهي ه��ذه ال�شراكة
التي ظلت قائمة لفرتة طويلة ،ففي عام
� ،2011أق����رت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة بالفعل
قانوناً مينع ال�صني من الو�صول �إىل حمطة
الف�ضاء الدولية� ،أو العمل مع الإدارة الوطنية
الأمريكية للمالحة اجلوية والف�ضاء (وكالة
نا�سا للف�ضاء) .وم��ع ذل��ك� ،إذا متكنت قوى
متخا�صمة مثل الواليات املتحدة ورو�سيا من
�إيجاد �سبيل للتعاون يف الف�ضاء ،فمن امل�ؤكد

ال ميكن حتقيقه على الأر�ض.
�أن �شيئا مماث ً
يتعني علينا �أن نت�شبث ب�أهداب الأم��ل ،فقد
دام��ت احل��رب ال��ب��اردة �أربعة عقود م�ؤملة من
الزمن ،ال�سيما �أن االحت��اد ال�سوفياتي رف�ض
االع�تراف بقيمة الأ���س��واق وامللكية اخلا�صة،
وجتنب التوا�صل مع ال��غ��رب ،وال ميكننا �أن
نقول نف�س ال�شيء عن ال�صني ،ف�أكرث من 600
�ألف طالب �صيني يدر�سون يف اخلارج كل عام،
ومنهم � 450أل��ف طالب يختارون ال��والي��ات
امل��ت��ح��دة و�أوروب������ا ،ح��ي��ث ي�شكلون �شبكات
اجتماعية ومهنية دائمة.
وبينما ن�ستعد ملواجهة ال�صرعات العاملية يف
ال�سنوات املقبلة ،يتعني عينا �أن نعمل من �أجل
م�ستقبل قوامه التعاون ،و�سواء كانت الق�ضية
هي اال�ستقرار املايل� ،أو تغري املناخ� ،أو املالذات
ال�ضريبية ،فاحلجة قوية ل�صالح افرتا�ض
مفاده �أن حتقيق امل�صالح الوطنية على �أف�ضل
وجه يت�أتى من خالل التعاون الدويل .ولكن مع
�إعادة تنظيم �سال�سل العر�ض ،والتفاو�ض ب�ش�أن
اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية ،ومالحقة
احلكومات الإقليمية ،وخا�صة حكومة والية
كاليفورنيا ،التفاقيات خا�صة على امل�ستوى
العاملي� ،سوف ن�ضطر �إىل تو�سيع نطاق هذا
التعاون.
 رئي�س وزراء ووزير مالية اململكة املتحدة �سابقاً ،وهومبعوث الأمم املتحدة اخلا�ص للتعليم العاملي ورئي�س
اللجنة الدولية لتمويل فر�صة التعليم العاملي ،كما يتوىل
رئا�سة املجل�س اال�ست�شاري مل�ؤ�س�سة كاتالي�ست.
“بروجيكت �سنديكيت ،باالتفاق مع «اجلريدة»”
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مقاالت

ر�ؤية واقعية لأزمة تغري املناخ
باربرا اومنو�سيغ
�إن احلفاظ على درجات احلرارة العاملية
�أقل من  1.5درجة مئوية فوق م�ستويات ما
قبل الثورة ال�صناعية هو �أف�ضل �أمل لنا يف
احتواء �آثار �أزمة املناخ الناجتة عن املظامل
التاريخية وعدم امل�ساواة ،والطريقة الوحيدة
لتحقيق ذلك �ستكون من خالل االنتقال �إىل
نظام اجتماعي اقت�صادي جديد.

�أو «خف�ض توهج ال�شم�س» عن طريق ر�ش
الغالف اجلوي بالأيرو�سول (الهباء اجلوي)-
ملكافحة االحرتار العاملي .ميكن لهذه احللول
النظرية �أن ت�ؤدي يف الواقع �إىل عواقب على
ال�سكان والنظم البيئية ال ميكن التنب�ؤ بها ،
مما يزيد من تفاقم �أزمة املناخ ،والأزمات
االجتماعية والبيئية الأخرى التي نواجهها.

وفقًا لأحدث تقرير �صادر عن الهيئة
احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ و�أكرب
�سلطة علمية يف العامل ب�ش�أن االحرتار
العاملي ،ف�إن احلفاظ على درجات احلرارة
العاملية �أقل من  1.5درجة مئوية فوق
م�ستويات ما قبل الثورة ال�صناعية هدف
قابل للتنفيذ ،وميثل موقف الهيئة احلكومية
الدولية املعنية بتغري املناخ خطوة نحو
«الواقعية املتطرفة» التي لطاملا دافع عنها
العديد من ممثلي املجتمع املدين.

وبدال من ذلك ،يركز الفريق احلكومي
الدويل املعني بتغري املناخ يف املقام الأول
على كيفية جتنب جتاوز عتبة  1.5درجة
مئوية ،كما ي�ؤكد على �ضرورة �إزالة الكربون
من االقت�صاد العاملي على الفور ل�ضمان
انخفا�ض انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون
العاملية بنحو  ٪45بحلول عام  2030وتخفي�ض
�صايف االنبعاثات بحلول عام .2050

ال يعتمد الفريق احلكومي الدويل املعني بتغري
املناخ على مقرتحات الهند�سة اجليولوجية-
مثل عزل املحيط العميق لكميات هائلة من
ثاين �أك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي،
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ولتحقيق هذه الغاية ،يجب حتويل الن�شاط
االقت�صادي ومواجهة ديناميكيات الطاقة
املدمرة و�أوجه عدم امل�ساواة االجتماعية،
وتو�ضح جمموعة خمتارات جديدة ن�شرتها
م�ؤ�س�سة هايرني�ش بول بعنوان «الواقعية
املتطرفة من �أجل العدالة املناخية»،

اال�سرتاتيجيات التي طورتها احلركات
االجتماعية الدولية واملجتمع املدين لإحداث
هذا التغيري.
ومتا�شيا مع الهدف الرئي�سي للفريق
احلكومي الدويل املعني بتغري املناخ ،نحن
بحاجة ما�سة �إىل تراجع يف �إنتاج الوقود
الأحفوري ،وهذا يعني احلد من �إنتاج
وا�ستك�شاف النفط والفحم والغاز ،وكما
ت�شري جمموعة تغيري النفط الدولية ،ف�إن
اتخاذ �إجراء مفاجئ �أو مت�سرع ميكن �أن ي�ؤدي
�إىل «وقف مفاجئ لإنتاج الوقود الأحفوري،
والتخلي عن الأ�صول ،وتقوي�ض االقت�صاد،
و�إحلاق ال�ضرر بالعمال واملجتمعات التي
تعتمد على الطاقة”.
من خالل بناء قطاع الطاقة املتجددة ،يجب
علينا جتنب تكرار النظم التي �أدت �إىل عدم
امل�ساواة وخلق ديناميكيات مدمرة للطاقة
يف قطاع الوقود الأحفوري وال�صناعات
الأخرى .وهذا يعني ا�ستبدال نهج ال�سوق
املدفوع باال�ستثمار يف �إنتاج الطاقة بنهج
يعترب الطاقة �سلعة عامة ،مع االنتقال �إىل

امللكية االجتماعية و�إدارة �إمدادات الطاقة.
وبنا ًء على �سيادة الطاقة وتقرير امل�صري،
ف�إن هذا النهج من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل �إزالة
الكربون ب�سرعة �أكرب ،مبا يف ذلك �إ�ضعاف
مقاومة التغيري التي متيز �أ�صحاب امل�صالح
اخلا�صة ،كما �سي�سهل هذا النهج �إعادة
هيكلة �أنظمة الطاقة خلدمة االحتياجات
االجتماعية والبيئية.
وثمة حتول �آخر على نطاق النظام من �ش�أنه
�أن ي�ؤدي �إىل تخفي�ضات كبرية يف االنبعاثات
هو �إن�شاء اقت�صاد دائر بدون نفايات ،حيث
يعود كل ما ننتجه ون�ستهلكه �إىل الطبيعة،
�أو ميكن �إعادة تدويره و�إعادة ا�ستخدامه،
لن�أخذ مثال �إنتاج املن�سوجات ،الذي �أدى
يف عام � 2015إىل توليد انبعاثات غازات
االحتبا�س احلراري يبلغ جمموعها 1.2
مليار طن من ثاين �أك�سيد الكربون .تعك�س
هذه االنبعاثات الهائلة -التي تفوق جمموع
الرحالت الدولية وال�شحن البحري -ثقافة
«الأزياء ال�سريعة» التي تنتج املالب�س ب�أ�سعار
رخي�صة ،مع التجديد امل�ستمر خلزانات

املالب�س� .إذا خف�ضنا عدد مالب�سنا بن�صف
الكمية ،ف�إن �إجمايل حجم غازات الدفيئة
املنبعثة من هذا القطاع �سينخف�ض بن�سبة
.٪ 44
يف جمال الن�سيج ،ال يقت�صر اقت�صاد دائر
بدون نفايات على ا�ستخدام املالب�س التي
يتم �إنتاجها لفرتة �أطول فح�سب ،بل �أي�ضا
على حت�سني �إعادة تدوير املواد وجتهيزها،
وذلك لتجنب عمليات التخل�ص من النفايات
الناجتة عن االنبعاثات مثل احلرق ،و�ستكون
�أكرب املكا�سب �إدماج عمليات �إنتاج �أقل تكلفة.
كما ينبغي اتخاذ تدابري مهمة فيما يتعلق
با�ستخدام الأرا�ضي (مبا يف ذلك التغريات
يف الزراعة وتق�سيم املناطق) .ووفقا حلركة
طريق الفالحني العاملية «فيا كامبي�سينا»،
متثل انبعاثات نظام الأغذية ال�صناعي -مبا
يف ذلك انبعاثات الإنتاج ،والأ�سمدة ،والنقل،
والتجهيز ،والتعبئة ،والتربيد ،وخملفات
الطعام ،و�إزالة الغابات املرتبطة بتو�سيع
الزراعة ال�صناعية -ما بني  44و ٪ 57من
الإجمايل العاملي.

وح�سب حركة طريق الفالحني العاملية
«فيا كامبي�سينا»� ،سيعمل نظام الإنتاج
الزراعي الإيكولوجي للفالح القائم على
ال�سيادة الغذائية ،والزراعة على نطاق
�صغري ،والإيكولوجيا الزراعية ،على خف�ض
انبعاثات الكربون من الزراعة �إىل الن�صف
يف غ�ضون ب�ضعة عقود .وقد ثبت جناح هذا
النهج :يغذي �صغار املزارعني ،والفالحون،
وال�صيادون ،واملجتمعات املحلية ،والعمال
الريفيني والن�ساء وال�شباب ،بالفعل  ٪ 70من
�سكان العامل ،يف حني ي�ستخدمون  ٪25فقط
من مواردهم الزراعية.
هناك �أي�ضا حاجة ال�ستعادة النظم البيئية
الطبيعية التي دُمرت ،ميكن للغابات و�أرا�ضي
امل�ستنقعات ،على وجه اخل�صو�ص ،تخزين
مئات غيغا طن من ثاين �أك�سيد الكربون
من الغالف اجلوي� ،ستعمل ا�ستعادتها على
حماية التنوع البيولوجي وال�سكان املحليني،
مبا يف ذلك جمتمعات ال�شعوب الأ�صلية التي
انتُهكت حقوقها يف حيازة الأرا�ضي ب�شكل
منهجي .ويف الواقع ،ف�إن تو�سيع الأرا�ضي
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التي تديرها ال�شعوب الأ�صلية واملجتمعات
املحلية ميكن �أن يحمي �أكرث من  1000غيغا
طن من خمزون ثاين �أك�سيد الكربون.

ثاين �أك�سيد الكربون غري املنبعث بحلول عام
� ،2100أي نحو ع�شرة �أ�ضعاف االنبعاثات
ال�سنوية العاملية احلالية.

امل�ساواة والظلم االجتماعي واالقت�صادي-
مل�صلحة نهج ال�سلع العامة الذي من �ش�أنه �أن
يجعل حياة النا�س �أف�ضل.

وفقاً لتقرير �صادر عن حتالف املناخ
والأر�ض والطموح واحلقوق ،ميكن ملناهج
النظم البيئية يف قطاع الأرا�ضي والتحوالت
الزراعية الإيكولوجية لنظم �إنتاج وا�ستهالك
الأغذية -مبا يف ذلك املزيد من امللكية
املحلية� -أن ت�ساعد يف جتنب  13غيغا طن
من انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون �سنويا،
وتخزين ما يقرب من  10غيغا طن من ثاين
�أك�سيد الكربون �سنويا حتى عام ،2050
و�سيمثل ذلك ما جمموعه  448غيغا طن من

و�إن احلفاظ على درجات احلرارة العاملية
�أقل من  1.5درجة مئوية فوق م�ستويات ما
قبل الثورة ال�صناعية هو �أف�ضل �أمل لنا يف
احتواء �آثار �أزمة املناخ الناجتة عن املظامل
التاريخية وعدم امل�ساواة ،والطريقة الوحيدة
لتحقيق ذلك �ستكون من خالل االنتقال
�إىل نظام اجتماعي اقت�صادي جديد ،وهذا
يعني التخلي عن هاج�س منو الناجت املحلي
الإجمايل -مما �أدى �إىل انت�شار مناذج
الإنتاج واال�ستهالك امل�سرف ،وتغذية عدم

واملطالبة بهذا التحول لي�س �أمرا «�ساذجا» �أو
«غري قابل للتطبيق �سيا�سياً» ،فهو نهج واقعي
ب�شكل جذري ،ويف الواقع �إنها الطريقة
الوحيدة التي ميكننا من خاللها حتقيق
العدالة االجتماعية مع حماية بيئتنا من
التغري املناخي املدمر.
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*رئي�سة م�ؤ�س�سة «هايرني�ش بول» .
“بروجيكت �سنديكيت ،باالتفاق مع «اجلريدة»”

استـدع المهــندسـين
للســالمــة المــناخية...
ِ
جيفري �ساك�س

جنح م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بتغري
املناخ ( )COP24الذي ا�ست�ضافته مدينة
كاتوفيت�سه يف بولندا يف �إنتاج كتاب قواعد
لتنفيذ اتفاق باري�س للمناخ الذي �أبرم يف
عام  ،2015وقد وقعت كل البلدان الأع�ضاء
هذا االتفاق ،لكن هذا لن يكون كافياً لتفادي
كارثة مناخية ...الآن حان وقت ا�ستدعاء
املهند�سني.
كان النجاح الدبلوما�سي الذي �أحرزه امل�ؤمتر
الأخري الفتا للنظر� ،إذا و�ضعنا يف احل�سبان
ال�ضغوط ال�شديدة والتلك�ؤ الوا�ضح من
قِ بَل �صناعة الوقود الأحفوري ،فقد َدرَ�س

الدبلوما�سيون احلقائق العلمية وهم يعرفون
احلقيقة و�أنه يف غياب االنتقال ال�سريع �إىل
نظام طاقة عاملي خال من الكربون متاما
بحلول منت�صف هذا القرن ،ف�سوف تنزلق
الب�شرية �إىل خماطر ج�سيمة .يف ال�سنوات
الأخرية ،عانى املاليني من الب�شر من ق�سوة
موجات احلر ال�شديدة ،وموجات اجلفاف،
والفي�ضانات ،والأعا�صري القوية ،وحرائق
الغابات املدمرة ،لأن درجة حرارة الأر�ض
�أ�صبحت بالفعل �أعلى من متو�سط ما قبل
ال�صناعة بنحو  1.1درجة مئوية ،و�إذا
جتاوزت زيادة درجات احلرارة درجة ون�صف
الدرجة �أو درجتني مئويتني فوق متو�سط ما

قبل ال�صناعة يف وقت الحق من هذا القرن ــ
وهو م�ستوى غري م�سبوق على الإطالق على
مدار تاريخ احل�ضارة الإن�سانية الذي جتاوز
ع�شرة �آالف عام ــ ف�سوف ي�صبح العالمَ
مكانا �أ�شد خطورة.
يلزم اتفاق باري�س احلكومات الوطنية بالإبقاء
على درجات احلرارة عند م�ستوى «�أقل كثريا
من درجتني مئويتني فوق م�ستويات ما قبل
ال�صناعة وموا�صلة اجلهود الرامية �إىل احلد
من ارتفاع درجة احلرارة �إىل  1.5درجة
مئوية فوق م�ستويات ما قبل ال�صناعة» ،والآن
�أ�صبح لدينا كتاب قواعد لقيا�س االنبعاثات
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الغازية امل�سببة لالحتبا�س احلراري الكوكبي،
وتبادل الدراية ،وقيا�س التحويالت املالية من
الدول الغنية �إىل الدول الفقرية ،ومع ذلك،
ما زلنا نفتقر �إىل اخلطط الالزمة لتحويل
نظام الطاقة العاملي �إىل الطاقة املتجددة
بحلول منت�صف القرن.
ال �شك �أن الدبلوما�سيني لي�سوا خرباء فنيني،
وحتتاج املرحلة التالية �إىل خرباء الهند�سة
على م�ستوى العالمَ يف جماالت توليد
الطاقة ونقلها ،واملركبات الكهربائية ،وخاليا
الوقود الهيدروجيني ،والذكاء اال�صطناعي
لإدارة �أنظمة الطاقة ،والت�صميم احل�ضري
ل�ضمان كفاءة ا�ستخدام الطاقة والنقل العام،
وما يرتبط بكل هذا من متخ�ص�صني .كان
الدبلوما�سيون ،ال املهند�سون ،يف طليعة
قمم املناخ التي نظمتها الأمم املتحدة طوال
ال�سنوات الأربع والع�شرين الفائتة ،والآن حان
الوقت لكي ي�أخذ املهند�سون مركز ال�صدارة.
يفرت�ض اتفاق باري�س �أن كل حكومة تت�شاور
مع مهند�سيها البتكار ا�سرتاتيجية وطنية يف
التعامل مع ق�ضايا الطاقة ،ثم تقوم كل دولة
من الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة البالغ
عددها  193دولة ب�إعداد خطة منف�صلة يف
الأ�سا�س .ويعك�س هذا النهج �سوء فهم عميق
للكيفية التي يجب �أن يعمل بها حتول الطاقة
العاملي .فنحن يف احتياج �إىل حلول متفق
عليها وقائمة على التن�سيق على امل�ستوى
الدويل ،ولي�س على �أ�سا�س كل دولة على
ِحدة.
تتطلب الأنظمة الهند�سية العاملية تن�سيقا
عامليا ،ولنت�أمل هنا نظام الطريان املدين،
الذي يُعَد انت�صارا للهند�سة املن�سقة عامليا،
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فقد �شهد عام  2017تنظيم  41.8مليون رحلة
جوية دون وقوع حادث مميت واحد لطائرة
ركاب نفاثة.

عملية الإطالق �إىل القمر يف يوليو ،1969
ملبية بذلك جدول كينيدي الزمني ال�شديد
الطموح.

الواقع �أن نظام الطريان املدين يعمل على
خري ما يرام لأن كل الدول ت�ستخدم طائرات
م�صنعة بوا�سطة عدد قليل من ال�شركات
العاملية وتتقا�سم �إجراءات ت�شغيل قيا�سية
يف �إدارة املالحة اجلوية ،والتحكم يف حركة
املرور اجلوي ،و�أمن املطارات والطائرات،
وال�صيانة ،والت�أمني ،وغري ذلك من العمليات.
وتعمل �أنظمة عاملية �أخرى على م�ستوى
مماثل من التن�سيق� .إذ يبلغ متو�سط حتويالت
الأر�صدة امل�صرفية بالدوالر الأمريكي 2.7
تريليون دوالر يوميا ،ومع ذلك ،ت�سوى هذه
املعامالت ب�شكل روتيني من خالل ا�ستخدام
بروتوكوالت م�صرفية وبروتوكوالت ات�صاالت
قيا�سية موحدة .وي�صبح يف الإمكان ممار�سة
املليارات من الأن�شطة اليومية على الإنرتنت
و�إجراء املليارات من املكاملات الهاتفية بف�ضل
بروتوكوالت م�شرتكة ،والواقع �أن حجم هذه
الأنظمة املرتابطة عامليا والعالية التقنية
واجلدارة �ضخم �إل حد مذهل ،ويعتمد على
حلول يجري تنفيذها دوليا ،ال على �أ�سا�س
كل بلد على ِحدة.

كنت م�ؤخرا ع�ضوا يف جلنة مع ثالثة خرباء يف
االقت�صاد وكبري مهند�سني من قطاع الأعمال،
وبعد �أن حتدث االقت�صاديون عن �أ�سعار
الكربون ،والعوامل اخلارجية امل�ستبطنة،
وتعريفة الطاقة املتجددة ،وتعوي�ضات الكربون،
وما �إىل ذلك ،حتدث املهند�س باقت�ضاب
و�إيجاز وحكمة ،فقال� :أنا حقا ال �أفهم ما كنتم
تتحدثون عنه للتو �أنتم يا �أهل االقت�صاد ،ولكن
عندي اقرتاح .لمِ ال تخربونا نحن املهند�سني
عن املوا�صفات املرغوبة واجلدول الزمني،
و�سوف ننجز العمل املطلوب؟» ومل يكن ذلك
تبجحا �أو غطر�سة.

من املمكن �أن نعجل بالتحول �إىل الطاقة
املتجددة ب�شكل كبري �إذا دفعت حكومات
العالمَ �أخريا باملهند�سني �إىل ال�صدارة،
لنت�أمل هنا كيف دعا الرئي�س جون ف.
كينيدي الأمريكيني يف مايو � 1961إىل �إنزال
رجل على القمر و�إعادته �ساملا �إىل الأر�ض
قبل نهاية ذلك العقد� ،سارعت وكالة
نا�سا للف�ضاء �إىل ح�شد مئات الآالف من
املهند�سني وغريهم من اخلرباء ،و�أكملت

�إليكم املوا�صفات املطلوبة ،للحد من ارتفاع
درجات احلرارة العاملية مبا ال يتجاوز 1.5
درجة مئوية ،البد �أن يكون نظام الطاقة
العاملي خاليا من الكربون بحلول منت�صف
القرن .ويتطلب هذا تعبئة م�صادر الطاقة
اخلالية من الكربون مثل طاقة الرياح،
والطاقة ال�شم�سية ،والطاقة الكهرومائية ،مما
يعني �ضمنا نظاما للطاقة قادرا على التعامل
مع م�صادرة الطاقة املتقطعة التي تعتمد على
التوقيتات التي ت�شرق فيها ال�شم�س ،وقوة
هبوب الرياح ،و�سرعة تدفق الأنهار.
و�سوف تعمل هذه الكهرباء املنتجة بطرق ال
ت�ستخدم الكربون مطلقا على ت�شغيل املركبات
الكهربائية التي حتل حمل �سياراتنا التي تعمل
مبحرك االحرتاق الداخلي .و�سوف ت�ستخدم
�أي�ضا لإنتاج وقود خال من الكربون مثل
الهيدروجني للنقل البحري والهيدروكربونات

اال�صطناعية للطائرات ،و�سوف ندفئ
منازلنا وبناياتنا املكتبية با�ستخدام كهرباء
خالية من الكربون متاما بدال من الفحم� ،أو
النفط� ،أو الغاز الطبيعي ،كما �ست�ستعي�ض
ال�صناعات الكثيفة اال�ستهالك للطاقة ،مثل
ال�صلب والألومنيوم ،عن الوقود الأحفوري،
بكهرباء خالية من الكربون.
و�سوف متتد هذه احللول اخلالية من الكربون
�إىل ما وراء حدود �أي دولة ،غالبا ما توجد
الطاقة املتجددة الأقل تكلفة والأكرث وفرة
بعيدا عن املراكز ال�سكانية ،يف ال�صحراء
واجلبال وقبالة ال�شواطئ لتوليد طاقة
الرياح ،وبالتايل ،البد �أن تنقل هذه الطاقة
مل�سافات طويلة ،وعرب حدود وطنية غالبا ،مع
ا�ستخدام خطوط نقل خا�صة عالية اجلهد،
وقد جرى الت�أكيد بقوة على مزايا نظام نقل
الطاقة املرتابط دوليا مل�سافات طويلة من
قِ بَل منظمة التنمية والتعاون يف جمال ربط
الطاقة العاملي ،وهي �شراكة عاملية تت�ألف من

�شركات الهند�سة وم�ؤ�س�ساتها ،والتي �أطلقتها
يف عام  2016م�ؤ�س�سة ال�شبكة احلكومية
ال�صينية.
يف وجود خطة عاملية معقولة للتخل�ص من
الكربون� ،سوف تتحول العديد من الدول
وال�شركات امل�صدرة للوقود الأحفوري �إىل
دول و�شركات م�صدرة للطاقة اخلالية من
الكربون يف امل�ستقبل ،فينبغي لدول اخلليج
املنتجة للنفط �أن ت�صدر الطاقة ال�شم�سية من
ال�صحراء العربية ال�شا�سعة �إىل كل من �أوروبا
و�آ�سيا ،وينبغي لأ�سرتاليا املنتجة للفحم �أن
ت�صدر الطاقة ال�شم�سية من مناطقها النائية
غري امل�أهولة ال�شا�سعة �إىل جنوب �شرق �آ�سيا
عن طريق كابل بحري غاط�س ،وينبغي لكندا
�أن تعمل على زيادة �صادراتها من الطاقة
الكهرومائية اخلالية من الكربون �إىل �سوق
الواليات املتحدة و�أن تنهي �أخريا جهودها
الرامية �إىل ت�صدير منتجات من الرمال
النفطية العالية الكربون.

يف م�ؤمتر املناخ الأخري� ،سلم الدبلوما�سيون
كتاب القواعد املناخية يف الوقت املنا�سب
وكما وعدوا وهو �إجناز هائل� ،أما الدور
الكبري التايل ف�سوف ي�ضطلع به املهند�سون،
�إن حتويل الطاقة مل�صلحة ال�سالمة املناخية
يعادل �إطالق رحلة القمر يف القرن احلادي
والع�شرين ،وعندما يجتمع ر�ؤ�ساء الدول يف
الأمم املتحدة يف �سبتمرب املقبل ،فينبغي
لكبار املهند�سني على م�ستوى العالمَ �أن
يرحبوا بهم يف �إطار عمل رائد للعمل العاملي.

* �أ�ستاذ التنمية امل�ستدامة و�سيا�سات ال�صحة والإدارة
يف جامعة كولومبيا ،ومدير مركز كولومبيا للتنمية
امل�ستدامة و�شبكة حلول التنمية امل�ستدامة التابعة
للأمم املتحدة.
“بروجيكت سنديكيت ،باالتفاق مع «اجلريدة»”
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كــيــف يـمـكـن
ل���ل���ب���ـ���ل���ـ���دان
ال���ـ���ح���ـ���د م��ـ��ن

ال��ـ��ف��ـ��ـ��ق��ـ��ـ��ر
بـشـكـل أسـرع

نياز �أ�سد اهلل و�أنطونيو �سافويا
يظل الق�ضاء على الفقر �أولوية ق�صوى
بالن�سبة �إىل احلكومات التي اعتمدت
�أهداف التنمية امل�ستدامة ،والتي تبلغ 193
حكومة ،ولكن كما تعلم املجتمع الدويل من
الأهداف الإمنائية للألفية ،ف�إن الأهداف
وحدها ال ت�ضمن التقدم ،ل�ضمان خروج
 725مليون �شخ�ص من براثن الفقر يف نهاية
برنامج الأهداف الإمنائية للألفية.
يُعد هدف الق�ضاء على الفقر بحلول عام
 2030من �أهداف جدول �أعمال الأمم املتحدة
للتنمية امل�ستدامة ،وقد �أكدت اجلمعية
العامة للأمم املتحدة من جديد هذا املوعد
النهائي لكن حتقيق ذلك �سيتطلب «ت�سريع
الإجراءات العاملية» ملعاجلة ق�ضايا الفقر،
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ومع ا�ستك�شاف املجتمع الدويل للحلول
اجلديدة ،ميكن �أن تكون الدرو�س امل�ستفادة
من املا�ضي مفيدة للغاية.
كان احلد من الفقر �أمرا �أ�سا�سيا ل�سيا�سة
التنمية يف العقود املا�ضية ،فخالل ال�سنوات
اخلم�س ع�شرة من الأهداف الإمنائية
للألفية ( ،)MDGsالتي �سبقت �أهداف
التنمية امل�ستدامة ( ،)SDGsانخف�ضت
ن�سبة الأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف الفقر-
على دخل يقل عن  1.90دوالر يف اليوم-
ب�شكل ملحوظ ،من نحو  ٪ 27يف عام 2000
�إىل نحو  ٪ 9يف عام  2017بعد حتديد
الأهداف الإمنائية للألفية.

يف الواقع كان معدل احلد من الفقر يف
ال�سنوات القليلة الأوىل من �أهداف التنمية
امل�ستدامة مثريا للإعجاب �أي�ضا ،فبني يناير
 2016ويونيو  2018مت انت�شال ما يقدر بـ83
مليون �شخ�ص من الفقر املدقع ،ومع ذلك،
لنكون على امل�سار ال�صحيح لتحقيق هدف
الق�ضاء على الفقر بحلول عام  ،2030كان
ينبغي �إنقاذ نحو  120مليون �شخ�ص من
الفقر خالل تلك الفرتة ،وعلى الرغم من
النتائج التي حظيت بالرتحيب ،ف�إن وترية
التقدم غري مُر�ضية.
يف بحث �أخري عن جملة «وورلد ديفيلومبنت”
( ،)World Developmentقمنا بدرا�سة

العوامل التي ت�ساعد يف احلد من الفقر،
وفقا لإح�صاءات الفقر يف البلدان النامية
خالل حقبة الأهداف الإمنائية للألفية ،قمنا
بتقييم ما �إذا كانت البلدان ذات امل�ستويات
الأعلى من فقر الدخل� -أي املزيد من النا�س
الذين يعي�شون حتت عتبة الفقر -قد �شهدت
تخفي�ضات �أ�سرع يف معدالت الفقر لديها
من االقت�صادات ذات م�ستويات فقر الدخل
املنخف�ضة ،با�ستخدام حدود  1.25دوالر
و 2دوالر لل�شخ�ص الواحد يف اليوم ،وجدنا
�أن معدل الفقر مييل �إىل االنخفا�ض ب�شكل
�أ�سرع يف البلدان التي بد�أت فقرية.

يف عام  ،2015متكنت البلدان الآ�سيوية من
خف�ض معدل الفقر ب�شكل كبري؛ لكن الدول
الإفريقية مل حترز �أي تقدم بهذا ال�ش�أن.
هذا االختالف ال يزال م�ستمرا ،فاليوم
يوجد معظم الفقر املدقع يف �إفريقيا ،ووفقا
لتقرير البنك الدويل حول الفقر واالزدهار
امل�شرتك لعام  ،2018ف�إن  27من �أفقر 28
دولة يف العامل موجودة يف القارة الإفريقية،
ويبلغ معدل الفقر يف كل منها  ،٪30ويف
الواقع ،ح�سب معدالت احلد من الفقر
احلالية� ،سيظل �أكرث من  300مليون �شخ�ص
يف �إفريقيا جنوب ال�صحراء الكربى يعاين
الفقر بحلول عام .2030

لكن هذه النتائج ،رغم �أنها �إيجابية ،ف�إنها
بعيدة عن احلقيقة ،ففي العديد من البلدان
ال يزال �إنهاء الفقر هدفا بعيد املنال ،فعلى
�سبيل املثال ،ح�سب املعدل احلايل للحد من
الفقر يف مايل ،كان يعي�ش  ٪86من ال�سكان
على �أقل من  1.25دوالر يف اليوم يف عام
 ،1990وللق�ضاء على الفقر املدقع متاما
�سي�ستغرق الأمر � 31سنة �أخرى ،ولكن حتى
يف الإكوادور ،حيث كان  ٪7فقط من ال�سكان
يعي�شون على �أقل من  1.25دوالر يف اليوم يف
عام  ،1990ف�إن الق�ضاء على الفقر �سي�ستغرق
عقداً �آخر على الأقل.

لقد �ساهمت عوامل كثرية يف حتول
جغرافيا الفقر ،ففي �إفريقيا ،ب�سبب �ضعف
الأداء االقت�صادي -الذي يغذيه ال�صراع،
وال�سيا�سات غري الفعالة ،واالنق�سام العرقي،
وال�صدمات اخلارجية� -أ�صبح من ال�صعب
على البلدان متويل برامج لتخفيف حدة
الفقر� ،إذ يتمثل العامل الأ�سا�سي يف قدرة
الدولة ،وبعد كل �شيء ال ت�ستطيع م�ؤ�س�سات
الدولة ال�ضعيفة تقدمي ال�سلع واخلدمات
العامة ب�شكل فعال.

وتُ�شري التجارب املختلفة لبع�ض البلدان يف
�إفريقيا و�آ�سيا �إىل �أنه على الرغم من جناح
جدول �أعمال الأهداف الإمنائية للألفية يف
احلد من الفقر ،فقد تباينت درجة التقدم
على نطاق وا�سع ،ففي �أوائل الت�سعينيات،
كانت م�ستويات الفقر يف نيجرييا ولي�سوتو
ومدغ�شقر وزامبيا مماثلة لتلك املوجودة
يف ال�صني وفيتنام و�إندوني�سيا ،ولكن مع
نهاية برنامج الأهداف الإمنائية للألفية

وهذا يقودنا �إىل �س�ؤال �آخر :ما العوامل التي
حتدد قدرة الدولة؟ ب�شكل عام ،تعمل الدول
ب�شكل �أف�ضل عندما تكون النخبة احلاكمة
ملزمة باحلدود املفرو�ضة على �سلطتها ،لكن
اخلربة الإدارية ت�ؤدي دورا مهما ،وقد متكنت
ال�صني ،التي لها دولة حديثة منذ مدة طويلة
مقارنة مع معظم الدول الإفريقية احلديثة
العهد ،من تطوير قدرة �أكرب على �إدارة
�أرا�ضيها.

ومع ذلك ،وبغ�ض النظر عن �سبب االختالف،
فال �شك �أن قدرة الدولة هي �أحد العنا�صر
الأ�سا�سية للحد من الفقر ،ف�إننا وجدنا �أنه
خالل اعتماد الأهداف الإمنائية للألفية،
متكنت البلدان التي تعاين ارتفاع معدل
الفقر والتي متلك م�ؤ�س�سات حكومية قوية
من احلد من الفقر ب�سرعة م�ضاعفة مقارنة
بالبلدان ذات القدرات ال�ضعيفة ،وكان من
املرجح �أن حتقق �أحد الأهداف الإمنائية
للألفية املتمثلة بخف�ض الفقر �إىل الن�صف
بحلول عام .2015
يظل الق�ضاء على الفقر �أولوية ق�صوى
بالن�سبة �إىل احلكومات التي اعتمدت
�أهداف التنمية امل�ستدامة ،والتي يبلغ
عددها  193حكومة ،ولكن كما تعلم املجتمع
الدويل من الأهداف الإمنائية للألفية ،ف�إن
الأهداف وحدها ال ت�ضمن التقدم ،ل�ضمان
خروج  725مليون �شخ�ص من براثن الفقر
يف نهاية برنامج الأهداف الإمنائية للألفية،
يجب اال�ستثمار يف برامج تهدف �إىل بناء
دول فعالة ،و�إال ف�سيبقى حتقيق هدف
الق�ضاء على الفقر بعيد املنال.
* نياز �أ�سد اهلل هو �أ�ستاذ اقت�صادات التنمية بجامعة
مااليا يف كواال ملبور ،ورئي�س جمموعة دول جنوب
�شرق �آ�سيا ملنظمة العمل العاملية ،و�أنطونيو �سافويا
هو حما�ضر �أول يف اقت�صادات التنمية يف جامعة
مان�ش�سرت.

“بروجيكت �سنديكيت ،باالتفاق مع «اجلريدة»”
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أعرف مدينتك

جرش ..مدينة األلف عامود أرض الحضارات
تعترب مدينة جر�ش الأردنية ،من �أف�ضل املدن
ال�سياحية فى العامل العربي ،وتُعرف مبدينة
«الألف عمود» .وقد �سميت بهذا الأ�سم ن�سبة
�إىل كلمة «جر�شا» ،والتى تعني املكان الكثيف
اال�شجار ،ويُقال �أن الإغريق �أطلقوا عليها
�أ�سم «جرا�سا .وجر�ش مدينة قدمية؛ حيث
يعود تاريخ ت�أ�سي�سها �إىل القرن الرابع قبل
امليالد؛ وذلك زمن الإ�سكندر الكبري ،وهي
فرتة الع�صر اليوناين.
تقع جر�ش �شمال غرب العا�صمـة عمان،
وا�شتهرت ب�آثارها وغاباتها وب�ساتينها
وت�ضاري�سها ومناخها املعتدل على مدار
العام .ويق�صدها ال�سياح من خمتلف دول
العامل ،لي�شاهدوا عبق التاريخ واحل�ضارة
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امل�شرقة ،والرتاث الإن�ساين لهذه املدينة
العريقة.
تتكون مدينة جر�ش من �شوارع معبدة ومعمدة،
ومعابد مرتفعة ،ومدرجات وم�سارح ،وميادين
وق�صور ،وحمامات ،ونوافري و�أبراج وبوابات.
وت�شتهر ب�آثارها املتنوعة ومن �أ�شهرها بوابة
هدريان «قو�س الن�صر» ،والتي �أقيمت عام
 130م� ،إحتفاءا بزيارة الإمرباطور الروماين
هدريان �إىل املدينة ،وهي عبارة عن مدخل
�ضخم يتكون من ثالثة مداخل �أكربها املدخل
الأو�سط والذي يبلغ طوله  37مرت وعر�ضه 9
�أمتار ،وتقع البوابة يف بداية اجلهة اجلنوبية
من املدينة الأثرية ،وقد تهدمت �أجزاء كبرية
من البوابة فى عام  268م؛ ب�سبب احلروب.

ومن املعامل ال�سياحية والآثرية فى جر�ش،
«�ساحة الندوة» التى كانت ت�ستخدم فى
�إقامة احلفالت واملنا�سبات الكربى .وحتيط
بال�ساحة �أعمدة كثرية على �شكل �أكرث من
ن�صف دائري ،وترتفع الأعمدة بتن�سيق
جميل ،وتزينها تيجان مزخزفة ونقو�شات
�إبداعية جميلة ،وكانت هذه الأعمدة خمتبئة
حتت الأر�ض �إىل �أنه مت الك�شف عنها فى
عام 1920م.
وهناك «�شارع الأعمـدة» ،الذى ميتد من
موقع «�ساحة الندوة» باجتاه �شمال املدينة
الأثرية ،ويبلغ طوله حوايل  800مرت ،و�أر�ضه
مر�صوفة باحلجارة ال�صلدة ،وحتيط به
�أعمدة �شاهقة تتزين بالنقو�ش والتيجان .كما

يوجد يف مدينة جر�ش العديد من املدرجات
وامل�سارح ،فهناك مدرج يف جنوب املدينة
الأثرية ،والآخر يقع يف �أق�صى �شمالها ،وقد
مت �إن�شاء هذين املدرجني لإقامة الإحتفاالت
ال�شعبية والدينية ،ولإقامة الندوات
والإجتماعات الكبرية ،ومت بناء امل�سرح
اجلنوبي يف �أواخر القرن الأول امليالدي،
وهو عبارة عن مدرج روماين ي�ستوعب 3000
متفرج� ،أما امل�سرح ال�شمايل في�ستوعب 1500
م�شاهد وكان خم�ص�صاً للمبارزات وم�صارعة
احليوانات املفرت�سة .وفى الع�صر احلديث
مت ا�ستغالل امل�سرحني فى عر�ض الفعاليات
الفنية والثقافية من م�سرحيات وحفالت
غنائية ،حيث ي�ست�ضيف امل�سرح اجلنوبى كل
عام «مهرجان جر�ش للثقافة والفنون».
ومن املعامل الأثرية ال�شهرية فى جر�ش،
«�سبيل احلوريات» ،وهو بناء ي�ضم نوافري
للمياة �أقيم حلوريات املاء يف �أواخر القرن
الثاين امليالدي .وهو عبارة عن حو�ض رخامي
فخم من طابقني وي�ضم نوافري للمياه ،ويزين
الرخام اجلزء ال�سفلي من واجهاته البديعة
بينما تزين �أعالها زخارف هند�سية رائعة
التكوين وهناك «معبد �أرمتي�س» ،الذى يعرف
بـمعبد االلهة احلار�سة للمدينة ،ومت �إن�شا�ؤه
يف القرن الثاين امليالدى .وعلى مقربة منه
يوجد «م�ضمار اخليل» ،الذى ي�سمى �أي�ضا
بال�سريك ،حيث يقع �إىل الي�سار من بوابة
هادريان ،وي�ستخدم فى �سباقات اخليل
والعربات التى جترها اخليول.
ومن الأماكن التى يقبل ال�سائحني على
زيارتها فى جر�ش« ،عني القريوان» ،وهى
�أحد امل�صادر الرئي�سية لتزويد جر�ش باملياه،
وتتدفق مياهه داخل �أ�سوار املدينة الأثرية،

وتتكون «عني القريوان» من �أنابيب فخارية
وقنوات حجرية ويحيط بها مدرج من
احلجر وكان الرومان ي�ستخدمون «العني»
فى احتفاالت الربيع.

 85هـ ،وتبلغ م�ساحتة  96مرتا مربعا ،وقد
�أ�ضيف له جناح �أمامي ،وطابق ثان مب�ساحة
 306مرتا مربعا ودار للقر�آن الكرمي وله مئذنة
حجرية دائرية بارتفاع  35مرتاً

و�إذا كانت جر�ش م�شهورة بالآثار الرومانية
واليونانية �إال �أنها تتمتع �أي�ضا بوجود الآثار
الإ�سالمية ،و�أهمها «امل�سجد احلميدي»،
الذى يعترب من �أ�شهر امل�ساجد املوجودة يف
مدينة جر�ش ،ومت ت�سميته ن�سبة �إىل ال�سلطان
العثماين عبد احلميد الثاين ،ومت بناءه فى
عام  1887م ،وحتيط به الآثار الرومانية
من ال�شمال والغرب ،ويوجد �أمامه املدرج
الروماين و�شارع الأعمدة ،وللم�سجد مئذنة
دائرية حجرية بارتفاع  15مرتا .وكذلك
م�سجد «�سوف العمري» الذى مت بنا�ؤه عام

ومن �أ�شهر الأماكن التى جتذب ال�سياح يف
جر�ش« ،مقام النبي هود» ،الذى يقع على
قمة جبل مرتفع �شرق مدينة جر�ش االثرية
ويف قرية النبي هود واملعروفة بهذا اال�سم
ن�سبة �إىل �سيدنا هود علية ال�سالم .والطريق
�إليه �ضيق ومتعرج ،ويتكون املقام من غرفة
م�ساحتها  16مرتا مربعا يعلوها قبة و�أر�ضيتها
مفرو�شة بال�سجاد واحل�صر.
�أ�شجار الزيتون
متتاز مدينة جر�ش ب�أ�شجار الزيتون ،الذى
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يبلغ عددها حوايل مليون وربع املليون
�شجرة ،كما �أنها تتميز بوجود الغابات
الكثيفة لأ�شجار ال�سنديان واللزاب والأودية
وينابيع املياه ،ويكرث يف �أوديتها �أ�شجار
امل�شم�ش واللوز.
وقد اختريت جر�ش لتكون مدينة الثقافة
الأردنية لعام  2015يف �إطار م�شروع مدن
الثقافة الأردنية الذي �أطلقته وزارة الثقافة
العام  ،2007والذي يق�ضي باختيار مدينة
�أردنية للثقافة كل عام يف م�سعى لتعميم
الثقافة على املحافظات ،وتركيز امل�شاريع
والأن�شطة الثقافية فيها على مدار عام كامل.
ويعدّ هذا امل�شروع الأو َل يف املنطقة العربية،
حيث ي�سعى �إىل �ضمان عدالة توزيع الثقافة
على حمافظات اململكة.
وجاء اختيار جر�ش مدينة الثقافة للعام 2015
نظراً ملا حتويه من زخم يف بنيتها التحتية من
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حيث تواجد امل�سارح لإقامة الفعاليات عليها
وتنوع منتجها الثقايف و�إرثها احل�ضاري
(التاريخي والأثري والإن�ساين) الذي ي�ؤهلها
لأن تكون مدينة للثقافة الأردنية للعام .2015
مهرجان جر�ش
انطلق مهرجان جر�ش �أول مرة العام 1980
مببادرة من جامعة الريموك ،ثم تطوَّر �إىل
مهرجان ر�سمي ترعاه وزارة الثقافة .و�أ�صبح
مهرجاناً عاملياً يقام �صيف كل عام ي�ضم
فعاليات فنية و�أدبية وثقافية من �أرجاء
العامل كافة.
ويف العام  2012مت ا�ستحداث م�شروع «ب�شاير
جر�ش» وهو م�شروع ثقايف متخ�ص�ص يف
رعاية املواهب ال�شابة ( ،)30-17يف جماالت:
ال�شعر ،الق�صة ،العزف ،الغناء ،وامل�سرح.
والتعريف مبنتجهم الإبداعي عرب م�شاركتهم
مبهرجان جر�ش.

ا�ستطاع مهرجان جر�ش للثقافة والفنون �أن
يقدم الهوية الثقافية الفنية الأردنية للعامل،
كما �أ�صبح م�ؤثِّراً ومت�أثراً بالثقافة العربية
والعاملية .حتى �أ�صبحت امل�شاركة يف هذا
املهرجان الذي ذاع �صيته يف كل العامل
مك�سباً هاما للفنانني واملثقفني ي�ضيفونه
بفخر ل ِِ�سيرَ هم الذاتية ومُنجَ زهم الإبداعي.
تزخر حمافظة جر�ش بانت�شار وا�سع للن�شاط
الثقايف مبختلف �أ�شكاله التي تقوم به �أكرث
من جهة ،منها املخت�صون بهذا املجال؛
كمديرية ثقافة جر�ش واملنتديات وامللتقيات
الثقافية اخلم�سة ع�شر املنت�شرة على �أر�ض
املحافظة ،وكذلك الأندية واجلمعيات
والنقابات يف رفد الن�شاط الثقايف يف
املحافظة ،كما نلحظ دوراً مميزاً للإعالم
مبختلف فروعه لت�شجيع الأعمال الثقافية
ون�شرها و�إبراز الأن�شطة املرافقة لها.

إصدارات

منهجية البحث في العلوم اإلنسانية:
تدريبات علمية
يدور مو�ضوع كتاب منهجية البحث يف العلوم الإن�سانية :تدريبات علمية مل�ؤلفه موري�س �أجنر�س
حول منهجية البحث العلمي .هذا الكتاب متداول عند العديد من الطلبة والباحثني لرثائه املعريف
والعلمي� ،إال �أن اجلديد يتمثل يف ترجمته �إىل اللغة العربية يف زي جديد وطبعة جزائرية حديثة.
قام بالرتجمة جملة من الأ�ساتذة املخت�صني اجلزائريني ..ي�ضم الكتاب � 477صفحة عند ت�صفحها
يجد القارئ نف�سه �أمام �ستة �أق�سام و�إثني ع�شر ف�صال .وكل ق�سم يت�ضمن مو�ضوعاً كالق�سم
الأول (املغامرة العلمية ) وجمع ف�صلني اثنني ،الأول يلخ�ص مكونات الروح العلمية من املالحظة
�إىل املو�ضوعية مرورا بامل�ساءلة ،اال�ستدالل ،املنهج ،والتفتح الذهني .والف�صل الثاين في�ؤ�س�س
خل�صائ�ص العلم من �أنواع املعارف �إىل م�صادر املعرفة العلمية ،ثم لغة العلم� ،أهدافه ،وخ�صائ�ص
العلوم الطبيعية والإن�سانية.

تاريخ الجزيرة العربية وثقافتها
في ضوء كتب الرحالت الهندية
�أ�صدرت م�ؤ�س�سة الفكر العربي كتاب «تاريخ اجلزيرة العربية وثقافتها يف �ضوء كتب الرحالت
الهندية» ،بهدف الوقوف على تاريخ تلك املنطقة وثقافتها ،من خالل قراءة مذكرات رحالت
احلج التي دوَّنها احلجاج الهنود باللغات العربية والفار�سية والأردية على مدى قرون .والكتاب
من حتقيق د� .أخرت الوا�سع ،وترجمة د� .صهيب عامل.
تُعد مذكرات رحالت احلج وثيقة مبنية على جتارب احلجاج وم�شاهداتهم وانطباعاتهم
وم�شاعرهم ال�شخ�صية اخلال�صة ،لذا تعميمها قد ي�ؤدي يف بع�ض الأحيان �إىل �سوء الفهم �أي�ضا.
يعتمد هذا النوع من املذكرات على ميول �شخ�صية مل�ؤلّفيها ،وعلى معلومات تاريخية وجغرافية
واجتماعية و�سيا�سية ،ف�ضال عن املعلومات املتعلقة بالتقاليد والعادات والعقائد وغريها ،التي
تمُ كِّن طالب العلوم االجتماعية من �أن ير�سموا �صورة لأي جمتمع من املجتمعات.
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متابعات

حديقة ذكية ميكنها االعتناء بنف�سها
ب��د�أت الب�ستنة الذكية التي تتم مب�ساعدة
الأجهزة املت�صلة ب�شبكة الإنرتنت والقابلة
ل��ل�برجم��ة ،ال��ل��ح��اق ب��ال��رك��ب .ويف معر�ض
«�سبوجا  +ج��اف��ا» ال��ذي �أقيم م ��ؤخ��راً يف
كولونيا ب��أمل��ان��ي��ا ،حيث ع��ر���ض امل�صنعون
منتجاتهم اجلديدة من �أجل املو�سم املقبل،
كان من الوا�ضح �أن ال�صناعة تركز بازدياد
على الرقمنة.تو�ضح �آنا هاك�شتاين ،املدير
املنتدب للرابطة الأملانية ل�صناعة الب�ستنة:
«تتمحور الب�ستنة الذكية حول كون احلديقة
قادرة على االعتناء بنف�سها».وميكن الآن �أن
تقوم الروبوتات بجز الع�شب �أو ميكن لأنظمة
الري التلقائية ري احلديقة عندما يتطلب

الأم��ر نتيجة لربجمة �أو ح�سا�سات الرتبة.
و�إذا تطلب الأمر ميكنك �إعطاء �أوام��ر عن

بعد عرب تطبيق بالهاتف الذكي.

من�سوب البحر
بارتفاع م�ستمر
لفت علماء يف درا�سة �أجريت م�ؤخرا �إىل �أن
من�سوب مياه البحر �سريتفع ما بني  0.7و
 1.2مرت ،خالل القرنني املقبلني ،حتى �إذا
�أنهت احلكومات ع�صر الوقود الأحفوري
مثلما تعهدت مبوجب اتفاقية باري�س للمناخ.
و�أو���ض��ح ف��ري��ق ي��ق��وده البحث الأمل����اين �أن
القيام بعمل مبكر خلف�ض انبعاث غ��ازات
االحتبا�س احلراري �سيحد من االرتفاع على
امل��دى الطويل وال��ذي يعززه ذوب��ان للجليد
من غرينالند �إىل القارة القطبية اجلنوبية،
�سيعيد ر�سم ال�سواحل يف العامل .وي�شكل
ارت��ف��اع من�سوب مياه البحر تهديدا ملدن
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كثرية ،ابتداء من �شنغهاي حتى لندن واملناطق
املنخف�ضة بوالية فلوريدا �أو بنغالد�ش ولدول

ب�أكملها مثل املالديف يف املحيط الهندي �أو
كرييباتي يف املحيط الهادي.

�ألواح �شم�سية �شفافة لتوليد الطاقة الكهربائية
جنح فريق بحثي من جامعة مي�شيغن يف
تطوير �أل����واح �شم�سية �شفافة بالكامل،
وحت��ق��ي��ق اخ��ت��راق ع��ل��م��ي م���ن ���ش ��أن��ه �أن
ي��ؤدي �إىل تطبيقات ال تع ّد وال حت�صى يف
ع��امل العمارة� ،إىل جانب جم��االت �أخ��رى
كالإلكرتونيات اخللوية �أو �صناعة ال�سيارات.
مل تكن هذه املرّة الأوىل التي يحاول فيها
الباحثون تطوير �ألواح م�شابهة ،ولكنّ النتائج
ال�سابقة مل تكن مر�ضية ب�سبب الفاعلية
املنخف�ضة و�سوء نوعية املادّة املطوّرة.
ر ّك��ز الفريق البحثي على عامل ال�شفافية
والقدرة على الر�ؤية من خالل الألواح .وطوّر
الباحثون مكثّفا �شفّافا للإنارة ال�شم�سية
ميكن و�ضعه على ال��ن��اف��ذة �أو �أي �سطح
�شفاف �آخ��ر .ي�ستطيع هذا املكثّف ح�صاد
الطاقة ال�شم�سية دون الت�أثري على عملية

نقل ال�ضوء .ت�ستخدم هذه التقنية جزيئات
ع�ضوية متت�ص املوجات ال�ضوئية غري املرئية
للعني الب�شرية كالأ�شعة دون احلمراء �أو فوق
البنف�سجية� .سوف يتيح هذا التطوّر توفري
�أف�ضل �إنتاج للطاقة من واجهات املباين.
وم��ن ناحية �أخ���رى ،من املتوقّع �أن ت�صبح

الألواح ال�شم�سية ال�شفافة احلا�صدة للأ�شعة
ال�شم�سية �أكرث فاعلية و�أف�ضل على ال�صعيد
اجلمايل دون �إحداث �أي تعديل يف الت�صميم
املعماري.

الأر�ض يف كاليفورنيا تهتز كل  3دقائق
خل�ص باحثون من معهد كاليفورنيا للتقنية
مبدينة با�سادينا يف ال��والي��ات املتحدة من
خالل طريقة حتليلية جديدة �إىل �أن الأر�ض
تهتز جنوب والية كاليفورنيا كل  174ثانية.
ويعني ذلك زلزاالً كل ثالث دقائق .وح�سب
الباحثني ف����إن ه��ذه املنطقة م��ن ال��والي��ة
الأم�يرك��ي��ة تهتز  495م��رة ك��ل ي��وم ،ولكن
معظم هذه الهزات ب�سيطة جداً لدرجة �أن
�أجهزة الر�صد التقليدية غري ق��ادرة على
ك�شفها ،ناهيك ب�أن ي�شعر بها الب�شر.
وط��ور فريق الباحثني برناجماً حا�سوبياً

يعتمد على �إ�شارات الهزات الأر�ضية املعروفة
كنموذج �أويل ،وع�ث�روا م��ن خ�لال ذل��ك يف
البيانات التي ر�صدتها حمطات ر�صد الزالزل
على كميات كبرية من الهزات الأر�ضية التي
ت�تراوح قوتها بني .3 0و.7 1درج��ة .وعرث

الباحثون �إجماالً على �أدلة على تعر�ض منطقة
جنوب كاليفورنيا لـ.8 1مليون هزة �صغرية يف
الفرتة بني عامي  2008و ،2017وقالوا �إن
هذه الهزات مل يتم ت�سجيلها من قبل ،ح�سب
وكالة الأنباء الأملانية.
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مدن حول العالم

فنلندا ا�سعد دول العامل
ك�شف تقرير ال�سعادة العاملي ال�صادر عن
�شبكة حلول التنمية امل�ستدامة التابعة للأمم
املتحدة ل�سنة � 2018أن �سكان فنلندا هم
الأ�سعد يف العامل ،بينما حلت بوروندي يف
ذيل القائمة .كما جاء يف هذا امل�سح ال�سنوي،
�أن الأمريكيني لي�سوا بال�ضرورة �أكرث �شعوب
العامل �سعادة.
و�صنف تقرير ال�سعادة العاملي لهذا العام
 156دولة وفقا لدرجات حققتها فيما يتعلق
مبعايري مثل ن�صيب الفرد من الناجت املحلي
الإج��م��ايل والرعاية االجتماعية ومتو�سط
الأع��م��ار واحل��ري��ات االجتماعية وال��ك��رم
وغياب الف�ساد .وتقدمت فنلندا من املرتبة
اخلام�سة العام املا�ضي لتحل حمل الرنويج

ماتريا� ..إيطاليا
ر�شحت �صحيفة االندبندنت الربيطانية
مدينة ماتريا الإيطالية �ضمن املدن املف�ضل
زي��ارت��ه��ا يف  ،2019و�أو���ض��ح��ت �أن ماتريا
�ستكون هي عا�صمة الثقافة الأوروبية لهذا
العام ،و�أن الزائرين �سي�ستمتعون ب�سفوح
التالل ال�صخرية الفريدة من نوعها وجمال
الطبيعة اخلالبة.
وا���ش��ارت ال�صحيفة �إىل �أن مدينة ماتريا
والتي كانت منذ زمن يطلق عليها لقب “عار
�إيطاليا» ا�ستطاعت �أن تقطع �شوطا كبريا
من التغري يف ال�سنوات الأخ�ي�رة ،وحتولت
م�ساكن الكهوف البادئية بها �إىل مطاعم
وفنادق �سياحية جميلة.
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يف املرتبة الأوىل .و�شملت قائمة ال��دول
الع�شر الأك�ث�ر �سعادة يف  2018فنلندا،

ال�نروي��ج ،ال��دمن��ارك� ،أي�سلندا� ،سوي�سرا،
هولندا ،كندا ،نيوزيلندا ،ال�سويد ،و�أ�سرتاليا

من أخبار المدن العربية

القاهرة يف املركز الــ  20بني �أقل مدن العامل يف تكلفة املعي�شة لعام 2019
�أظ��ه��ر ت��ق��ري��ر ل��وح��دة امل��ع��ل��وم��ات مبجلة
الإيكونومي�ست الربيطانية� ،أن مدينة القاهرة
يف املركز الـ� 20ضمن �أرخ�ص املدن يف تكلفة
املعي�شة حول العامل لعام  ،2019وذلك يف
تقييم ت�ضمن  133مدينة.
وكانت مدينة كاراكا�س الفنزويلية هي �أرخ�ص
امل��دن يف العامل� ،ضمن التقييم ،من حيث
تكلفة املعي�شة ،بينما جاءت مدن �سنغافورة
وه��وجن ك��وجن وباري�س يف املركز الأول من
حيث �أغلى املدن.

املكتبة الرقمية ال�سعودية ..اكرب م�صادر املعلومات يف ال�شرق الأو�سط
تت�صدر املكتبة الرقمية ال�سعودية اجلهات
العربية كافة من حيث حجم ونوع امل�صادر
ال��ت��ي حتويها ،مم��ا يجعلها �أ�ضخم جتمع
مل�����ص��ادر امل��ع��ل��وم��ات ال��رق��م��ي��ة يف ال�����ش��رق
الأو�سط ،حيث ت�ضم حالياً  200مليون مادة
معلوماتية تغطي التخ�ص�صات الأكادميية
ك��اف��ة ،وتتنوع ب�ين � 680أل��ف كتاب رقمي
بن�صو�صها الكاملة و 189قاعدة معلومات
عاملية وعربية.
وتعد ثروة معلوماتية �ضخمة ت�ضم �أي�ضاً �أكرث
من  7ماليني ر�سالة جامعية و 7ماليني من
الو�سائط املتعددة التي ت�شمل ال�صور والأفالم
العلمية يف خمتلف التخ�ص�صات .ي�شار �إىل

�أن عدد اجلهات امل�شرتكة مع املكتبة ت�شمل
 28جامعة حكومية و 35جامعة وكلية �أهلية
و 10هيئات وم�ؤ�س�سات حكومية.
ي�ستفيد من هذه املكتبة الرقمية الزاخرة
باملعلومات ق��راب��ة املليونني ورب���ع املليون
م�ستفيد ،ح�سب ال�صالحي ،وهي تهدف �إىل
توفري خدمات معلوماتية متطورة ،ت�شمل
�إتاحة م�صادر املعلومات مبختلف �أ�شكالها.
حالياً يتم العمل على اخلطة اال�سرتاتيجية
التي ت�شكل م�ساراً وا�ضحاً مل�ستقبل املكتبة
الرقمية ال�سعودية القتناء و�إتاحة م�صادر
املعلومات الرقمية لكل امل�ؤ�س�سات التعليمية
وغريها الذي يخدم جميع التخ�ص�صات.

اجلدير بالذكر �أن املكتبة الرقمية ال�سعودية
�سبق لها �أن ف��ازت بجائزة االحت��اد العربي
للمكتبات وامل��ع��ل��وم��ات «اع��ل��م» للم�شاريع
املتميزة على م�ستوى ال��ع��امل العربي عام
 ،2010وجائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للمعرفة لعام  ،2018وجائزة املعر�ض العاملي
مل�ستلزمات وحلول التعليم عام .2019
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األخيرة
يف تقرير حديث ،حذر الفريق احلكومي الدويل املعني بتغري املناخ ( )IPCCمن �أن ال�ضرر الذي يلحق
بكوكبنا ميكن �أن ي�صبح غري قابل للإ�صالح ما مل نقم ب�إجراء تغيريات “�سريعة وبعيدة املدى” على كيفية
�إدارة الأرا�ضي والطاقة وال�صناعة واملباين والنقل واملدن .كانت الر�سالة وا�ضحة :نحن بحاجة �إىل بذل
جهود كبرية على نطاق عاملي لتغيري م�سارنا احلايل ،ونظرا �إىل �أن من �أ�صعب حتديات اال�ستدامة التي
يواجهها العامل كيفية �إدارته للأعمال التجارية ،ف�إن احلل الوحيد للتقدم يتمثل يف تغيري طريقة �سري العمل.

م�ستقبل �أكرث ا�ستدامة للجميع
بول بولمان

قد يبدو هذا �صعب املنال ،لكننا منلك بالفعل �إطارا �شامال لتوجيه عملية االنتقال ويتمثل يف �أهداف
التنمية امل�ستدامة للأمم املتحدة ( ،)SDGsوقد مت ت�شكيل �أهداف التنمية امل�ستدامة ،التي متت امل�صادقة
عليها يف �سبتمرب  2015من قبل  193دولة ،لتحقيق “م�ستقبل �أكرث ا�ستدامة للجميع” بحلول عام ،2030
وهو ما �سيتيح بيئة �أعمال �أف�ضل ،وقدرت جلنة الأعمال والتنمية امل�ستدامة �أن حتقيق �أهداف تلك التنمية
�سي�ساعد على زيادة نحو  12مليار دوالر و 380مليون وظيفة �إىل االقت�صاد العاملي بحلول نهاية العقد املقبل.
ومع حتقيق نتائج ايجابية – وتكبد اخل�سائر ب�سبب التقاع�س عن العمل  -بد�أ القطاع اخلا�ص يف الرتكيز
على العالقة بني الأرباح واال�ستدامة ،ووفقًا لآخر تقرير مل�ؤ�شرات ال�سلوك املهني ال�صادر عن امل�ؤ�س�سة
الأخالقية ،ف�إن  ٪ 69من امل�س�ؤولني التنفيذيني الذين �شملتهم الدرا�سة يدجمون �أهداف التنمية امل�ستدامة
يف ا�سرتاتيجياتهم.
عالوة على ذلك ،يتقدم التمويل العاملي �أي�ضا نحو اال�ستدامة ب�شكل تدريجي ،فعلى �سبيل املثال ،تُقدر قيمة
الأ�صول البيئية واالجتماعية مبا ي�صل �إىل  22مليار دوالر ،وتخ�ص�ص  82مليار دوالر ملبادئ الأمم املتحدة
لال�ستثمار امل�س�ؤول ،و 32مليار دوالر لت�سعري الكربون ،وبد�أ حتى �سوق “ال�سندات اخل�ضراء” ينمو ب�شكل
مطرد ،هذا الزخم مهم للغاية لأن دعم الأ�سواق املالية �سيكون �أ�سا�سياً لتحقيق �أجندة التنمية امل�ستدامة.
مع ذلك ،للحفاظ على هذا التقدم ،يجب على ال�شركات �أن تدرك �أنه حتى يف �سل�سلة القيمة العاملية،
ف�إنه من امل�ستحيل اال�ستعانة مب�صادر خارجية عن م�س�ؤولية ال�شركات .على العك�س من ذلك ،يجب على
ال�شركات املتعددة اجلن�سيات ا�ستخدام قوتها يف ال�سوق لدفع التغيري االجتماعي.
بناء حتالفات
يتمثل مفتاح الت�صدي للتحديات االجتماعية والبيئية يف العامل يف ا�ستخدام قوة الأ�سواق وبناء التحالفات
لتح�سني الفعالية ،يُدرك هدف التنمية امل�ستدامة الـ 17والأخري
(عقد ال�شراكات لتحقيق الأهداف) هذه احلقيقة ،ويحث قادة الأعمال على التعاون مع احلكومات واملجتمع
املدين لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة .وخري مثال على الهدف الـ 17من �أهداف التنمية امل�ستدامة
هو حتالف الغذاء وا�ستخدام الأرا�ضي ،وهي منظمة عاملية ت�ضم املديرين التنفيذيني ،والعلماء ،و�صناع
ال�سيا�سات ،وامل�ستثمرين ،واملزارعني الذين يعملون على تغيري �أنظمة الأغذية العاملية املعقدة ،ويتمثل �أحد
جماالت الرتكيز الرئي�سية لهذا االئتالف يف االنف�صال بني الإنتاج واال�ستهالك.
نحن بحاجة �إىل تدابري مماثلة؛ مل يعد م�ستقبل االقت�صاد العاملي يعتمد على ما �إذا كنا �سنقوم بالتغيري،
ولكن متى �سنقوم بذلك ،وعلى الرغم من �إحراز بع�ض التقدم من خالل �أهداف التنمية امل�ستدامة على
مدار ال�سنوات الثالث املا�ضية ،ف�إن ذلك لي�س كافياً ،وكما قال ون�ستون ت�شر�شل ذات مرة�“ :إنني ال �أقلق
ب�ش�أن العمل ،بل ب�ش�أن التقاع�س عن العمل” ...يجب �أن ت�شكل هذه احلكمة نهجنا يف العمل لتحقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة اليوم ،فلن نح�صل على العامل الذي نريده لأطفالنا �إال عندما نف�ضل اجلد على
الالمباالة ،والعمل على الرفاهية ،والت�ضامن على االنق�سام.
* ع�ضو جمل�س القيادة يف �شبكة حلول التنمية امل�ستدامة (.)SDSN
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مناسبات عالمية
اليوم الدولي للتنوع البيولوجي
�أعلنت اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،مبوجب قرارها  201/55امل�ؤرخ  20كانون
الأول/دي�سمرب  ،2000يوم � 22أيار/مايو يوما دوليا للتنوع البيولوجي لزيادة
الفهم والوعي بق�ضايا التنوع البيولوجي .وخ�ص�ص هذا التاريخ حتديدا لإحياء
ذكرى اعتماد ن�ص اتفاقية التنوع البيولوجي يف � 22أيار/مايو  1992بح�سب
الوثيقة اخلتامية مل�ؤمتر نريوبي لإق��رار الن�ص املتفق عليه التفاقية التنوع
البيولوجي

اليوم العالمي للسكان
�أن�ش�أ املجل�س التنفيذ لربنامج الأمم املتحدة للتنمية يف  1989اليوم العاملي
لل�سكان لريكز على الأهمية املا�سة لق�ضايا ال�سكان .ويُراد من اليوم العاملي
لل�سكان — الذي جاء ا�ستمرارا ليوم املليارات اخلم�سة الذي �أُحتفل به يف 11
متوز/يوليه يف  — 1987لزيادة االهتمام بتلك الق�ضايا.

يوم األغذية العالمي

يحتفل العامل يف  16ت�شرين الأول مِ ن كل عام بِاليوم العاملي للغذاء وَهو يوم
�أَعلنته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة ل
يتم االحتفال بهذا اليوم على نطاق وا�سع مِ ن قبل العديد من املنظمات الأخرى
املعنية بالأمن الغذائي ،مبا يف ذلك برنامج الأغذية العاملي .يهدف يوم الغذاء
العاملي �إىل تعميق الوَعي العام بمِ عاناة اجلِ ياع وناق�صي الأغذية يف العامل ،و�إىل
ت�شجيع النا�س يف مخُ تلف �أنحاء العامل على اتخاذ تدابري ملكافحة اجلوع.
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