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االفتتاحية

يوما بعد يوم تتاأكد مقولة �أن �لإن�سان هو هدف �لتنمية و�سانعها... و�أن �لإن�سان يحق له �أن 

يحيا يف مدن وم�ستوطنات ب�سرية حياة �سحية ومنتجة ومتفقة مع �لأ�س�س و�لقيم �لدينية 

�لتي تدعو �إىل �لعدل و�ل�سالم و�ملحبة و�لتكامل. 

لي�سعر  و�لريف،  �ملدينة  �ساكن  �لإن�سان  �أجل  من  نعمل  للمدن  عربية  كمنظمة  ونحن 

تهدد  وعن خماطر  متغري�ت  عن  تتحدث  تقارير  ثمة  حيث   .. و�لرفاه  و�ل�سعادة  بالأمن 

ف�سال  �ملياه..  و�سح  و�لتلوث  �ملناخي  و�لتغري  �لأر��سي  وتدهور  �لت�سحر  بفعل  �لب�سرية 

حتليالت  وت�سري  �ل�سريع،  �لتطور  مع  �ملتز�من  �ل�ستقر�ر  وعدم  �ل�سطر�ب  حالت  عن 

�حلروب و�ل�سر�عات على مدى �لعقود �خلم�سة �ملا�سية �إيل �أن 40 باملائة منها كانت ترتبط 

بال�سيطرة و�لنز�ع حول �ملو�رد �لطبيعية وم�سادر �لطاقة و�ملياه و�ملعادن وغريها. 

ومع �متد�د موجة �حلروب و�ل�سر�عات، وما ير�فقها من هجرة وتهجري ق�سري، وخر�ب 

مدن وقرى عربية، تزد�د �حلاجة لبذل �ملزيد من �جلهود لوقف �لهدر ون�سر �لوعي �ملعريف 

مبفهوم �لتنمية �مل�ستد�مة وما ترتبط بها من مو��سيع �ملياه و�لت�سحر و��ستنز�ف �ملو�رد 

�لب�سرية و�لطبيعية. 

وهنا يربز دور �ملدن باعتبارها �حلا�سن �لأول للتنمية وباعتبارها �لقاعدة �لأ�سا�سية لبناء 

�إدماج  على  يقدم  �سمويل  منهج  �عتماد  خالل  من  و�ملعارف  بالثقافات  وتزويده  �لإن�سان 

ثقافة �لتنمية، �جتماعيا و�قت�ساديا وبيئيا يف منظومة �ملعارف �لعلمية و�ل�سلوكية �مللقنة يف 

�ملد�ر�س و�جلامعات وهيئات ومنظمات �ملجتمع �ملدين. 

وور�س عمل يف  وموؤمتر�ت  ندو�ت  وم�ساركتنا يف  زيار�تنا  من خالل  �نه  �لقول  ون�ستطيع 

دول عربية و�أجنبية وقفنا على جتارب ومبادر�ت ر�ئدة يف �إدماج مفهوم �لتنمية �مل�ستد�مة 

يف �لتعليم �لأ�سا�سي وهو ما يعزز توجيهات مدننا �لعربية، ومنظمتنا، نحو تنظيم �لوعي 

بق�سايا �لتنمية و�أهد�فها وغاياتها، و�سرورة �لعمل للحفاظ على ر�أ�س �ملال �لبيئي �لطبيعي 

و�حلد من تبعات ��ستنز�فه وتاأكله وتاأثري ذلك ب�سريا و�قت�ساديا. 

لإقامة  من�سة  �ملوؤمتر  يكون  �أن  على  حر�سنا  عمان  يف  ع�سر  �لثامن  �لعام  موؤمترنا  ويف 

وخا�سة  ع�سر/  �ل�سبعة  و�أهد�فها  �مل�ستد�مة  �لتنمية  �أجندة  مع  تن�سجم  تنموية  ف�ساء�ت 

�لهدف �حلادي ع�سر �لذي ين�س على �إقامة » مدن �آمنه و�ساملة ومرنه وم�ستد�مة » �نه 

�لتز�م ج�سدناه يف �لبيان. �خلتامي �لذي �سوف ي�سدر عن �ملوؤمتر، وهو مبثابة خطة عمل 

بالتعاون و�لتفاهم مع مدنها �لأع�ساء  �لعربية وموؤ�س�ساتها وذلك  م�ستقبلية ملنظمة �ملدن 

وبالتن�سيق و�لتكامل مع �سركاء �ملنظمة �لإقليميني و�لدوليني. 

�لأمني �لعام             

إعالن عّمان
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أنشطة المنظمة

األمين العام يستقبل  السفير األلماني

��ستقبل معايل �أمني عام منظمة �ملدن �لعربية 

كارل  �سعادة  �ل�سبيح  حمد  �حمد  �ملهند�س 

�لكويت.  دولة  لدى  �ملانيا  �سفري  غنري  بري 

�ملو�سوعات  من  بحث عدد  �للقاء  مت خالل 

وتعزيز  �ملدن  وتطوير  بتنمية  تت�سل  �لتي 

�لتعاون بني منظمة �ملدن �لعربية و�ملنظمات 

و�لهيئات �لأملانية �لتي تعنى باملدن و�لإد�ر�ت 

�ملحلية.

بالده  �هتمام  عن  �لأملاين  �ل�سفري  و�أعرب 

�ملدن  به منظمة  تقوم  �لذي  �لريادي  بالدور 

�لعربية من خالل �لأن�سطة و�لفعاليات �لتي 

تنظمها للنهو�س باملدن �لعربية. كما عرب عن 

رغبة بالده يف مد ج�سور �لتعاون بني �ملنظمة 

و�لهيئات و�ملنظمات �لأملانية �ملعنية يف �إد�رة 

وتخطيط �ملدن. وقال: ناأمل �أن يكون هناك 

�إطار  يف  �لق�سري  �ملدى  على  يجمعنا  تعاون 

�لتوجه �لعاملي نحو �لتنمية �مل�ستد�مة.

�لتوجه  بهذ�  �ملنظمة  عام  �أمني  رحب  وقد 

موؤكد�ً على �أهمية تبادل �خلرب�ت و�ل�ستفادة 

من �لتجارب �لناجحة يف �ملدن �لملانية خا�سة 

و�أن �ملنظمة تدعم �لرب�مج و�ل�سرت�تيجيات 

�لتي حتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة، لفتاً 

�إىل �إمكانية �لتوقيع على مذكر�ت تفاهم  بني 

�جلانبني.

ح�سر �لجتماع نائب �ل�سفري �لأملاين روديغر 

زيتل  وم�ست�سار �ل�سفري مازن عقلة. 

�لأمني �لعام و�ل�سفري �لأملاين ونائبة 
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األمين العام يلتقي مدير عام سياسات الشباب 

في منتدى شباب التعاون اإلسالمي

�لعربية  �ملدن  منظمة  عام  �أمني  معايل  قام 

للمقر  بزيارة  �ل�سبيح  حمد  �حمد  �ملهند�س 

�لتابع  �لإ�سالمي  �لتعاون  �سباب  ملنتدى  �لد�ئم 

ملنظمة �لتعاون �لإ�سالمي، يف �إ�سطنبول / تركيا 

ثنائي  �جتماع  لعقد  ر�سمية  لدعوة  تلبية  وذلك 

حول تعزيز �لتعاون بني �جلانبني. 

�لتقى �لأمني �لعام �ل�سبيح مبدير عام �سيا�سات 

�ل�سباب يف �ملنتدى عبد �هلل منايف متولو حيث 

تت�سل  �لتي  �ملو�سوعات  �لعديد من  مناق�سة  مت 

وتعزيز  �لعمل  فر�س  وتوفري  �ل�سباب  بتمكني 

يف  �حليوية  �لقطاعات  خمتلف  يف  م�ساركاتهم 

�ملدن.  

مذكرة  بتوقيع  �ملنتدى  رغبة  عن  متولو  و�أعرب 

ومنتدى  �لعربية  �ملدن  منظمة  بني  تفاهم 

بر�مج  وفق  و�لعمل  �لإ�سالمي  �لتعاون  �سباب 

و��سرت�تيجيات متنح �ل�سباب م�ساحات للم�ساركة 

يف جمالت �لعمل و�لإبد�ع و�لثقافة.  

�ملنظمة على  �ل�سبيح حر�س  �لعام  �لأمني  و�أكد 

�مل�ستقبل  باعتبارهم  �ل�سباب  دور  وتفعيل  تعزيز 

به  تقوم  ما  �إىل  و�أ�سار  للمجتمعات.   �لو�عد 

بال�سباب  تخت�س  وفعاليات  �أن�سطة  من  �ملنظمة 

ودورهم �حليوي يف خمتلف �لقطاعات و�حت�سان 

طاقاتهم وتنمية مهار�تهم. 

ورحب �ل�سبيح بتعزيز �لتعاون بني �جلانبني من 

لتكون  حولها  �لتفاق  يتم  تفاهم  مذكرة  خالل 

�نطالقة للعمل �مل�سرتك. 

�لأمني �لعام ومدير عام �سيا�سات �ل�سباب يف  �ملنتدى

�جتماع ثنائي لتعزيز �لتعاون
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األمين العام يقوم بزيارة لبلديات لبنانية.. 

 فرن الشباك - الجديدة - الدكوانة

قام �أمني عام منظمة �ملدن �لعربية �ملهند�س 

من  عدد  يف  بجولة  �ل�سبيح  حمد  �حمد 

�لتعاون  �إطار  يف  وذلك  �للبنانية  �لبلديات 

�ل�سبيل  �أحدث  على  �لطالع  و  �مل�سرتك 

�مل�ستد�مة..   �لتنمية  �ساأنها حتقيق  من  �لتي 

من  و�لتجارب  �خلرب�ت  من  و�ل�ستفادة 

باملدينة  لالرتقاء  �لبلدي  �لعمل  تطوير  �أجل 

و�ل�ساكنني. 

بلدية  رئي�س  ور�فقه  �لعام  �لأمني  قام  فقد 

�إىل  بزيارة  �للقي�س  ح�سني  �لعميد  بعلبك 

وبلدية  �جلديدة  وبلدية  �ل�سباك  فرن  بلدية 

و�أكد  �لبلديات...   روؤ�ساء  و�لتقى  �لدكو�نة، 

حر�س �ملنظمة يف تعزيز �لتعاون بينها وبني 

�ملدن �للبنانية �لأع�ساء ودعم م�سرية �لتنمية 

�أن�سطة  يف  للم�ساركة  وحثها  �مل�ستد�مة 

لها  �لتابعة  و�ملوؤ�س�سات  �ملنظمة  وفعاليات 

جنباً �إىل جنب �ملدن �لعربية �لأع�ساء. 

�لزيارة مناق�سة عدد من �لق�سايا  مت خالل 

�لتي تو�جه �ملدن و�ل�ساكنني، و�لرتكيز على 

�أهمية �لنفتاح على مدن �لعامل و�ل�ستفادة 

مدننا  يف  وتطبيقها  �لناجحة  �لتجارب  من 

�لعربية. 

تفعيل  �أهمية  على  �لبلديات  روؤ�ساء  و�أجمع 

ظل  يف  �ملنظمة  مع  بالتعاون  �ملحلي  �لعمل 

�أ�سارو�  كما  �ملدن،  تو�جه  �لتي  �لتحديات 

و�لرب�مج  �خلطط  �عتماد  �سرورة  �إىل 

و�ل�سرت�تيجيات �لتي حتقق �لنمو �مل�ستد�م 

ومو�كبة كل ما هو جديد يف عامل �ملدن. 

رئي�س بلدية �جلديدة �نطو�ن جبارة و�أع�ساء �لبلدية ي�ستقبلون �لأمني �لعام

أنشطة المنظمة

رئي�س بلدية  �لدكو�نة �نطو�ن �سختورة  ي�ستقبل �لأمني �لعام 

�لأمني �لعام ورئي�س بلدية فرن �ل�سباك رميون �سمعانورئي�س بلدية بعلبك �لعميد ح�سني �للقي�س
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وبتنظيم  �لعربية  �ملدن  منظمة  رعاية  حتت 

�نعقد  �ملوؤمتر�ت  لتنظيم  �لأوىل  �لرعاية 

-29 �مل�ستد�مة  �ملدن  عمل  ور�س  ملتقى 

تركيا   - �إ�سطنبول  يف   2019 �أبريل   30

منظمة  ورئي�س  �ملنظمة  عام  �أمني  بح�سور 

  UCLG منظمة  ورئي�س   UNACLA
د.  �ل�سابق   �إ�سطنبول  بلدية  رئي�س  �لعاملية 

UCLG- قادر طوبا�س، و�أمني عام منظمة

روؤ�ساء  من  وعدد  دومان  MEWA حممد 
�لبلديات و�ملدن �لعربية �لأع�ساء يف �ملنظمة.

دور  تفعيل  يف  �مللتقى  �نعقاد  �أهمية  تاأتي 

�لتنمية �مل�ستد�مة وبناء �سر�كات ��سرت�تيجية 

وموؤ�س�سات  و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني  بني 

�ملجتمع �ملدين ومناق�سة �لعديد من �لق�سايا 

و�ملعوقات �لتي تت�سل يف تطوير �ملدن وفاعلية 

رفع  يف  �ملحلية  و�لإد�ر�ت  �لبلدية  �ملجال�س 

�لناجحة  �لتجارب  �أد�ئها من خالل  م�ستوى 

ور�س  ملتقى  و�أن  خا�سة  و�ل�سرت�تيجيات... 

�سل�سلة  عن  عبارة  هو  �مل�ستد�مة  �ملدن  عمل 

دوري  ب�سكل  �ستعقد  �لتي  �لعمل   ور�س  من 

تحت رعاية منظمة المدن العربية:

ملتقى ورش عمل المدن المستدامة

�لأمني �لعام يلقي كلمته

جانب من �مللتقى

ال���������ت���������ن���������م���������ي���������ة ع�����������م�����������ل�����������ي�����������ة  يف  امل����������������������������������دن  دور  ي�����������������ع�����������������زز  امل������������ل������������ت������������ق������������ى  ال���������������������������ص�������������ب�������������ي�������������ح:   -

- ت��������وب��������ا���������ش: اأه�������م�������ي�������ة ت�����ط�����ب�����ي�����ق م������ف������اه������ي������م اال���������ص��������ت��������دام��������ة ل������ت������وط������ن ودمي�����������وم�����������ة ع�����م�����ل�����ي�����ة ال����ت����ن����م����ي����ة 

�لأمني �لعام يكرم قادر توبا�س
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بهدف  و�لعاملية   �لعربية  �ملدن  خمتلف  يف 

دفع عجلة �لتقدم و�لتطور يف �ملدن وحتقيق 

�أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة.

�أكد �أمني عام منظمة �ملدن �لعربية �ملهند�س 

�فتتاح  �ل�سبيح يف كلمته خالل  �حمد حمد 

�أعمال �مللتقى، حر�س �ملنظمة على دعم كافة 

على  تعمل  �لتي  و�ل�سرت�تيجيات  �لرب�مج 

�بعاده..  بكل  �ل�ستد�مة  ملفهوم  �لوعي  ن�سر 

تفعيل  �إىل  ي�سعى  �مللتقى  �أن  �إىل  م�سري�ً 

��سرت�تيجية بني  �سر�كات  وبناء  �لتنمية  دور 

�لقطاعني �لعام و�خلا�س وموؤ�س�سات �ملجتمع 

�ملدين ومناق�سة �لتحديات �لتي تو�جه �ملدن 

�لعربية.

�لتي  �لطريق  خارطة  �إىل  �ل�سبيح  ولفت 

�طلقتها �ملنظمة يف �جتماع �ملجل�س �لتنفيذي 

تركز على تطوير  و�لتي  نو�ك�سوط 2017  يف 

عمل  و��سرت�تيجيات  وبر�مج  خطط 

موؤ�س�سات �ملنظمة لدعم �لإد�ر�ت �ملحلية يف 

تو�جه  تنموية  خطة  لعتماد  �لعربية  �ملدن 

يف  �لكربى  و�لتحولت  �ملت�سارعة  �ملتغري�ت 

�لعامل وحتقق �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة.

مدعوة  �لعربية  وبلدياتنا  مدننا  �أن  وقال:” 

لتطويرعملها و�لنفتاح على حميطها لتطبيق 

بر�مج متطورة تلبي �حتياجات �ل�ساكنني و�أن 

ملتقى ور�س عمل �ملدن �مل�ستد�مة ياأتي ليعزز 

لل�سلطات  ممثلة  ومنظمات  كمدن  دورنا 

�لتنمية..  عملية  يف  و�جلهوية  �حلكومية 

بايجابية  للتعامل  م�ستعدين  نكون  بحيث 

وب�سكل فاعل مع �ملتغري�ت من حولنا«.

من جانبه �أكد د. قادر توبا�س �أهمية  تطبيق 

�لتنمية  عملية  لتظل  �ل�ستد�مة  مفاهيم 

وم�ستد�مة.  متو��سلة  و�حل�سرية  �ملحلية 

يف  ��سطنبول  مدينة  جتربة  و��ستعر�س 

�لعاملية.  و�لأهد�ف  �مل�ستد�مة  �لنمو  حتقيق 

��سرت�تيجيات  و�سع  �سرورة  �إىل  و�أ�سار 

�ملدن  حول  من  �لتحديات  ملو�جهة  منا�سبة 

و�ل�سكان  �ملناخي  و�لتغري  و�لبيئة  كالهجرة 

�إىل دور  �لهامة. لفتا  �لق�سايا  وغريها من 

�ملدن �ملتو�سطة يف مو�سوع �لهجرة وحماولة 

�يجاد حلول فاعلة لهذه �مل�سكلة.

و�ختتم كلمته موؤكد�ً على تعزيز �لتعاون بني 

�سورة جماعية

أنشطة المنظمة
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AWEM-GLCU زيارة

من �لتكرمي

UCLG-MEWA زيارة مقر

لتنفيذ  �مل�سرتك  و�لعمل  و�ل�سركاء  �ملدن 

�أجندة �لتنمية �مل�ستد�مة من خالل �لتقارب 

�لناجحة  و�لنفتاح و�ل�ستفادة من �لتجارب 

و�خلرب�ت.

ت�سمن �مللتقى ور�ستي عمل، عقدت �لور�سة 

�لأوىل حتت عنو�ن “ تقنيات �إد�رة وت�سغيل 

مدير  خاللها  و��ستعر�ست  �لذكية”  �ملدن 

�إحدى  �لذكية،  للمدن  �لعربي  �ملنتدى  عام 

م. جمانة  �لعربية”  موؤ�س�سات منظمة �ملدن 

عطيات �أور�ق ت�سمنت »تطبيقات ت�ساهم يف 

منو �ملدن �لذكية مثل  تطبيق BIM،�أهد�ف 

عر�س  ومت  �لذكية  �ملدن  وحتديات  وغايات 

جتربة مدينة �لدوحة، يف كيفية قيا�س �ملدن 

�لكو�رث  من خماطر  �حلد  وكيفية  �لذكية، 

�لطبيعية يف �ملدن �لذكية”

وجاءت ور�سة �لعمل �لثانية حتت عنو�ن “دور 

�مل�ستد�مة”  �لتنمية  �لذكية يف حتقيق  �ملدن 

قدم خاللها رئي�س ق�سم هند�سة �لعمارة يف 

جامعة �ل�سرق �لأو�سط يف �لعا�سمة �لأردنية 

من  عدد�ً  عفانة   �سفيق  �حمد  د.  عّمان  

�أور�ق �لعمل حول »نظم �ملعلومات �جلغر�فية 

�مل�ستد�مة  �ملدينة  مفهوم  �لذكية،  �ملدن  يف 

و�لأمتتة  �لذكية  �ل�ست�سعار  �أجهزة  و�لذكية، 

�ملنزلية، وتطبيقات عملية على �ملدن �لذكية”.

عام  �أمني  قام  �مللتقى  �أعمال  ختام  ويف 

منظمة �ملدن �لعربية و�لرعاية �لأوىل لتنظيم 

و�مل�ساركني  �ل�سيوف  بتكرمي  �ملوؤمتر�ت 

و�ملتحدثني يف �مللتقى.

على هام�س ملتقى ور�س عمل �ملدن �مل�ستد�مة 

قام �مل�ساركون من روؤ�ساء �لبلديات برئا�سة 

�أمني عام منظمة �ملدن �لعربية  بزيارة مقر 

�إ�سطنبول  يف   UCLG-MEWA منظمة 

�أهمية  على  �لتاأكيد  �لزيارة  خالل  مت  حيث 

�لرب�مج  ودعم  �ملنظمتني  بني  �لتعاون  تعزيز 

و�خلطط �لتي من �ساأنها �أن تدعم �ملدن 

لتنفيذ �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة. 
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�ل��دورة  �لعربية يف  �مل��دن  �ساركت منظمة     

�مل�ستد�مة  للتنمية  �لعربي  للمنتدى  �ل�ساد�سة 

»متكني  �سعار  حتت  �نعقد  �ل��ذي   2019 لعام 

�لنا�س و�سمان �ل�سمول و�مل�ساو�ة يف �ملنطقة 

�لقت�سادية  �ملتحدة  �لأمم  جلنة  »ونظمته 

و�لج��ت��م��اع��ي��ة ل��غ��رب��ي �آ���س��ي��ا )�لإ����س���ك���و�(  

بال�سر�كة مع جامعة �لدول �لعربية ومنظومة 

�لعربية يف  �لعاملة يف �ملنطقة  �لأمم �ملتحدة 

بح�سور  بريوت  2019 يف  �أبريل   11-9 �لفرتة 

رئي�س �لدورة �حلالية وزير �لتخطيط �لعر�قي 

�لدول  �لعام جلامعة  و�لأمني  �لدليمي،  نوري 

�لعربية �أحمد �أبو �لغيط ووكيلة �لأمني �لعام 

لالإ�سكو�  �لتنفيذية  و�لأمينة  �ملتحدة  ل��الأمم 

رول د�ستي ونائبة �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة 

�أم��ي��ن��ة حم��م��د وح�����س��د م��ن �خل����رب�ء وك��ب��ار 

بالتخطيط  �ملعنية  �ملوؤ�س�سات  يف  �مل�سوؤولني 

وممثلون   .2030 ع��ام  خطة  تنفيذ  ومبتابعة 

�لتنمية  �لعاملة يف  �ملوؤ�س�سات �حلكومية  عن 

�لج��ت��م��اع��ي��ة و�ل��ت��خ��ف��ي��ف م��ن ح���دة �لفقر 

و�لتنمية �لقت�سادية و�لت�سغيل و�لبيئة و�ملو�رد 

و�لتكنولوجيا.  و�لبيانات و�لإح�ساء  �لطبيعية 

�لإقليمية  �حلكومية  �ملنظمات  عن  وممثلون 

�ملدين   �ملجتمع  وهيئات  و�سبكات  و�لدولية 

وممثلون عن وكالت �لأمم �ملتحدة �لعاملة يف 

�ملنطقة �لعربية.

و�ألقت �لأمينة �لتنفيذية لال�سكو� رول د�ستي 

�جلديدة  �لدر��سات  »�إن  فيها:  قالت  كلمة 

ظو�هر  تعك�س  �لعربية  �لبلد�ن  يف  للو�قع 

�إيجابية تبعث على �لإيجابية، فمعظم �لبلد�ن 

�عتمدت خططا تنموية بعيدة �ملدى وو�سعت 

حقوق  مبادئ  تر�سيخ  ومت  تربوية،  �سيا�سات 

�لإن�سان يف د�ساتريها، ومنطقتنا �ليوم تتمتع 

بكادر �سبابي قادر على �لنهو�س مبجتمعاتنا 

يز�ل  ل  �لطريق  ولكن  �لإجن����از�ت،  وتقدمي 

المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2019 »االسكوا«

تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة

م�ستد�مة  تنمية  �إىل  للو�سول  ج��د�  طويال 

�ساملة«

نقدم  �أن  »هدفنا  قائلة:  كلمتها  و�ختتمت 

�لعربية  للمنطقة  م��الءم��ة  �أك���ر  خ��دم��ات 

�إميانا  �مل�ستد�مة  �لتنمية  مبد�أ  على  و�ل�سري 

�لعد�لة  لتحقيق  �ل�سامية  ب��الأه��د�ف  منا 

�لجتماعية. وكلنا �أمل بتحقيق هذه �لأهد�ف 

�ل�سامية ملا فيه خري جمتمعاتنا و�سلم �أجيالنا 

�لقادمة«.

ثم حتدث �لأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية 

�جلامعة  �أن  �إىل  م�سري�ً  �لغيط   �ب��و  �حمد 

ملجمل  �حلا�سنة  �ملوؤ�س�سة  تظل  �لعربية 

�أوج��ه  مبختلف  �مل��رت��ب��ط  �ل��ع��رب��ي  �لن�ساط 

�لتنمية، مبا ي�سمله ذلك من عمل يف جمالت 

و�لبيئة  �لجتماعية  و�ل�����س��وؤون  �لق��ت�����س��اد 

من  ذلك  وغري  و�لتعليم،  و�ل�سحة  و�لإ�سكان 

�لوثيق  �لت�سال  ذ�ت  �حليوية  �ملو�سوعات 

�جلل�سة �لفتتاحية

أنشطة المنظمة
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بحياة �لإن�سان �لعربي، وهي �لوعاء �حلا�سن 

للتن�سيق  �لتي تبذل  لكل �جلهود و�لن�ساطات 

�ملجالت  يف  �لعاملة  �لعربية  �ملوؤ�س�سات  بني 

كافة.

�مل�ستد�مة  للتنمية  �لعربي  �ملنتدى  »�أن  وقال: 

�لقر�ر�ت  باإيجابية مع  للتفاعل  فر�سة مهمة 

عن  �ل�����س��ادرة  �لتنموية  بالعملية  �ملرتبطة 

�لتنموية،  �لعربية، خا�سة قمة بريوت  �لقمم 

�لتي تعاملت مع �أهد�ف �أجندة �لأمم �ملتحدة 

من  �ل��ع��دي��د  يف   2030 �مل�����س��ت��د�م��ة  للتنمية 

�أبعادها«.

من جهته، �أكد وزير �لتخطيط �لعر�قي نوري 

�لدليمي �أن روؤية �لتنمية �مل�ستد�مة لعام 2030  

هي ركيزة �أ�سا�سية لإر�ساء بيئة �آمنة وم�ستقرة 

وحمفزة ملختلف �لقطاعات، و�سمان مل�ساركة 

�جلميع يف �لأن�سطة �لقت�سادية و�لجتماعية 

�ل�سباب.  خ��ا���س��ة  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�ل�سيا�سية 

لبناء  �ل�سعي  مو��سلة  �أهمية  على  �أك��د  كما 

�لوجودي  ودوره  لالإن�سان  �أف�سل  م�ستقبل 

وغري  �مل��ادي  ومتكينه  �لجتماعية،  ووظائفه 

�ملادي من تعليم وفر�س عمل، وك�سب �لدخل 

و�لتخل�س من �لفقر و�لتهديد و�نعد�م �لأمن، 

وتعزيز �ملهار�ت و�ملعارف و�لأو�ساع �ملعي�سية 

�لتجارية،  �لأعمال  بيئة  وحت�سني  و�ل�سحية، 

�ندماج  �لأ�سعف يف حتقيق  �لفئات  وت�سجيع 

فاعل يف �ملجتمع. وقال: » �أن �أهمية �إخ�ساع 

يتم خاللها  م�ستمرة،  ملر�جعة  �لأهد�ف  هذه 

وتعزيز  �مل��ح��رز،  �لتقدم  و��ستعر��س  ر�سد 

�مل�ستد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف  باأهمية  �ل�سعور 

2030 على �لدو�م«.

لالأمم  �لعام  �لأم��ني  نائبة  قالت  جهتها،  من 

�لعام 2019 هو عام  �إن  �أمينة حممد  �ملتحدة 

�مل�ستد�مة  �لتنمية  خلطة  بالن�سبة  حم��وري 

عن�سر  �أه��م��ي��ة  على  و���س��ددت   ،2030 ل��ع��ام 

�ل�سباب و�لتكنولوجيا و�لبتكار يف دفع �لنمو 

ن�سبة  �رتفاع  �إىل  و�أ�سارت  �لقت�سادي قدما. 

م�ساركة �لن�ساء يف �حلياة �ل�سيا�سية يف عدد 

�لنز�عات  �أن  �إىل  لفتة  �لعربية.  �ل��دول  من 

يف �لعامل �لعربي ل ت�سكل عائقا �أمام حتقيق 

�أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة فح�سب، بل ت�سيف 

عو�ئق جديدة. 

�لتقدم  �لأول  ي��وم��ه  يف  �مل��ن��ت��دى  ��ستعر�س 

و�لإقليمي  �لعاملي  �ل�سعيدين  على  �مل��ح��رز 

�ل�سيا�سات  وتناول  �أه��د�ف حمددة  تنفيذ  يف 

�مل�ساو�ة  ع��دم  م��ن  للحد  �ل��الزم��ة  و�لآل��ي��ات 

جل�سات  ث��الث  يف  بحث  كما  �لبلد�ن.  د�خ��ل 

نحو  ك�سبل  و�لتمكني  �ل�سمول  متخ�س�سة 

�ل�سالم و�لتنمية، و�لنهو�س بالعمل �ملناخي يف 

م�ستد�مة  م�ساركة  و�سمان  �لعربية،  �ملنطقة 

للمر�هقني و�ل�سباب يف �ملنطقة. 

من �لفتتاح �لر�سمي للمنتدى �لعربي 
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للتنمية  �لعربي  �ملنتدى  �أع��م��ال  ختام  ويف 

�إىل  �مل�ساركون  خل�س   2019 لعام  �مل�ستد�مة 

عدد من �لر�سائل �لتي توؤكد على مبادئ خطة 

جاءت  و�لتي    2030 لعام  �مل�ستد�مة  �لتنمية 

على �لنحو �لتايل:

-�أن �مل�ساو�ة حق طبيعي من حقوق �لإن�سان 

حتقيق  تكلفة  و�أن  للتنمية  �أ�سا�سية  وركيزة 

�مل�ساو�ة، على �رتفاعها، تبقى �أقل بكثري من 

و�لعنف  �لتمييز  تولد  �لتي  �لالم�ساو�ة  تكلفة 

وتوؤدي �إىل عدم �ل�ستقر�ر وتعيق �لتنمية.

و�ل�سباب  �جل��م��ي��ع  مت��ك��ني  ع��ل��ى  -�ل��ت��اأك��ي��د 

و�لن�ساء ب�سكل خا�س وعلى عدم �إهمال �أحد 

معدلها  تبلغ  �لتي  �لالم�ساو�ة  مكافحة  وعلى 

�لأعلى يف �ملنطقة �لعربية.

- �لعمل على �إ�سالح �ملوؤ�س�سات و�لرتكيز على 

حت�سني نوعيتها و�ل�ستفادة من �لثورة �لرقمية 

�لقادرة على متكني �لدول من ��ستخد�م �أق�سى 

ومو�ردها  �ملتعلم  و�سبابها  �لب�سرية  �إمكاناتها 

كقوة  للعمل  �ملمّيز  �جلغر�يف  وموقعها  �ملالية 

مكّملة يف حتويل �قت�ساد�تها وجمتمعاتها.

�لإقليمي  �لق��ت�����س��ادي  �لتكامل  ت�سجيع   -

�سيا�سية  �إر�دة  �إىل  �حلاجة  وعلى  وتعزيزه 

�لتنمية  �أه�����د�ف  لتحقيق  ف��ع��ال��ة  وق���ي���ادة 

�مل�ستد�مة و�إىل تن�سيق قوي بني جميع �لفرقاء 

�ملعنيني وزيادة �ل�ستثمار�ت يف بناء �لقدر�ت 

و�أن�سطة رفع �لوعي يف �ملنطقة �لعربية.

وعلى هام�س �ملنتدى، �أطلقت �لإ�سكو� تقرير 

�لأمم �ملتحدة لتمويل �لتنمية �مل�ستد�مة 2019 

�أطلق  ك��ان  �أن  بعد  �لإقليمي  �مل�ستوى  على 

�أيام،  قبل  نيويورك  من  �لعاملي  �مل�ستوى  على 

وذلك بح�سور جمموعة من �خلرب�ء �ملعنيني 

بالتمويل و�لتنمية و�لقت�ساد و�لتجارة و�لبيئة. 

وفقا ملا ورد يف �لتقارير، يحتاج �لعامل �لعربي 

�إىل 3.6 تريليون دولر �أمريكي لتمويل برنامج 

�لتنمية �مل�ستد�مة 2030 من �ليوم �إىل 2030.

��ستقبلت �لرئي�سة �لتنفيذية �لدكتورة رول د�ستي 

يف مكتبها مبقر �لأ�سكو� معايل �لأمني �لعام ملنظمة 

�ملدن �لعربية �ملهند�س �حمد حمد �ل�سبيح حيث 

تبادل �لطرفان �لروؤى و�لأفكار �لتي تت�سل بتعزيز 

�لتعاون لتنفيذ �أجندة �لتنمية �مل�ستد�مة عام 2030 

على �مل�ستويني �لوطني و�ملحلي يف �لدول �لعربية.  

و�أكدت د. د�ستي �أهمية تفعيل �لتعاون من خالل 

�إعد�د بر�مج وتنظيم ور�س عمل متخ�س�سة تت�سل 

بالأجندة �لعاملية للتنمية �مل�ستد�مة.

�حمد  �ملهند�س  �لعام  �لأم��ني  �أع��رب  جانبه  من 

و�ملوؤ�س�سات  �ملنظمة  ��ستعد�د  عن  �ل�سبيح  حمد 

و��سرت�تيجيات  بر�مج  بو�سع  للتعاون  لها  �لتابعة 

ت�ساعد �ملدن �لعربية يف حتقيق �لأهد�ف �لتنموية 

�إىل تنظيم ور�س عمل  وندو�ت علمية  بالإ�سافة 

تت�سل باأبرز حتديات �ملدن �لعربية. 

�حدى �جلل�سات

أنشطة المنظمة

لالأمينة  �خل��ا���س  �مل�����س��اع��د  �لج��ت��م��اع   ح�سر 

�لتنفيذية �لدكتور مهند علي �ملو�سوي.

كما �لتقى �لأمني �لعام �ملهند�س �حمد حمد �ل�سبيح 

يف  و�لجتماعية  �لقت�سادية  �لإح�ساء�ت  بخبرية 

�لإ�سكو� فتحية �سعيد عبد �لفا�سل �لتي �أكدت 

على �أهمية �لتعاون �مل�سرتك بني �جلانبني مبا 

�أهد�ف  وحتقيق  �لعربية  �ملدن  بق�سايا  يت�سل 

�لتنمية �مل�ستد�مة. 

اجتماع ثنائي
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�ملر��سم  يف  �لعربية  �ملدن  منظمة  �ساركت 

�لر�سمية لنتقال عا�سمة �ل�سباب �ل�سالمي 

و�لتي  �لدوحة  �إىل  �ل�سريف  �لقد�س  من 

�قامها منتدى �سباب �لتعاون �لإ�سالمي وهو 

�لإ�سالمي  �لتعاون  منظمة  موؤ�س�سات  �أحد 

�لرتكية  �لعا�سمة  يف   2019 مار�س   12-11

من  وعدد  �ل�سباب  وزر�ء  بح�سور  �نقرة 

من  وعدد  �ل�سبابية  و�لهيئات  �ملنظمات 

�مل�سوؤولني و�ملخت�سني يف بر�مج �ل�سباب. 

�ألقى رئي�س منتدى �سباب �لتعاون �لإ�سالمي 

طه �يهان كلمة عرب فيها عن �متنانه للدعم 

�لذي قدمته حكومة بالده لربنامج عا�سمة 

�ل�سباب �لإ�سالمي و�لذي حقق �إجناز�ت منذ 

نحتفل  �ن  ي�سرفني  وقال:   ،2015 يف  بد�يته 

�نتقال  مبر��سم  �نقرة  مدينة  يف  جميعا 

�لقد�س �ل�سريف عا�سمة �ل�سباب �ل�سالمي 

�سنة حافلة  لقد كانت  �لدوحة.   �إىل مدينة 

�أبرزت  �لتي  و�لفعاليات  و�لأن�سطة  بالرب�مج 

ودعمهم  �ل�ساب  فئة  يف  �مل�سوؤولني  �هتمام 

ومتكينهم يف خمتلف �لقطاعات �حليوية يف 

�ملجتمع.  ولفت �إىل خطة �لعمل �لت�ساركية 

�ل�سالمي  �لتعاون  وزر�ء  تبناها  �لتي 

بناء  �أجل  من  �لو�قع  �أر�س  على  لتطبيقها 

قدر�ت �ل�سباب يف خمتلف �ملجالت. 

و�أكد �يهان �أهمية �لتعاون من �أجل �ل�سباب 

للمجتمعات  �لو�عد  �مل�ستقبل  باعتبارهم 

�لإ�سالمية..  وقال �أن دعم �ل�سباب ومتكينهم 

م�سوؤولية جمتمعية بحيث ير�سم �سباب �ليوم 

م�ستقبل �لغد. 

من جهته قدم جربيل �لرجوب ع�سو �للجنة 

�ملركزية حلركة فتح �ل�سكر للحكومة �لرتكية 

�لدعم  على  �أردوغان،  رجب طيب  و�لرئي�س 

�ملبا�سر للق�سية �لفل�سطينية، وو�سع �لقد�س 

على �سلم �أولوياته.  وقال: �أن برنامج �لقد�س 

ر�سالة  حمل  �لإ�سالمي  �ل�سباب  عا�سمة 

لي�ست  فل�سطني  �أن  مفادها  �أجمع،  للعامل 

وحدها يف مو�جهة �لحتالل، كما �ساهم يف 

لل�سعب  �لعادل  �لكفاح  على  �ل�سوء  ت�سليط 

لقد  وحريته.   �أمنه  �أجل  من  �لفل�سطيني، 

قدمناها  �لتي  للرب�مج  �لدعم  كل  وجدنا 

عمل  جمالت  خمتلف  يف  �إجناز�ت  وحققنا 

رعته  دويل  برنامج  هناك  كان  �ل�سباب.  

منظمة �لتعاون �لإ�سالمي للنهو�س بالأن�سطة 

�ملجل�س  تنظيمها  يف  �سارك  �لتي  �ل�سبابية 

و�لأردن  بدعم من قطر  لل�سباب  �لفل�سطيني 

وتركيا. 

و�أ�ساف �لرجوب: لقد �سكلت عا�سمة �ل�سباب 

عالمة   ،2018 �ل�سريف  �لقد�س  �لإ�سالمي 

ما  �لعامل  لريى  �لتنموية  بر�جمنا  يف  بارزة 

في احتفالية الدوحة عاصمة الشباب اإلسالمي 2019 :

منظمة المدن العربية توقع مذكرة تفاهم للتعاون 
مع منتدى شباب التعاون اإلسالمي

ت�سليم عا�سمة  �ل�سباب �ل�سالمي من �لقد�س �ل�سريف �إىل �لدوحة
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نعي�سه من حتديات لثبات هويتنا باأي �سكل 

من �لأ�سكال...  خا�سة و�أن ت�سمية �لقد�س 

جاءت  �لإ�سالمي  �ل�سباب  عا�سمة  �ل�سريف 

كاأول م�سروع بعد �لقمة �لإ�سالمية �لطارئة 

حول �لقد�س �لتي ��ست�سافتها ��سطنبول. 

�سامل  �أنقرة،  لدى  �لقطري  �ل�سفري  وقدم 

بالحتفالية  كلمة  يف  �سايف،  �آل  مبارك 

مبنا�سبة ت�سلم �لدوحة مفتاح عا�سمة �ل�سباب 

�لإ�سالمي 2019، �ل�سكر لدولة فل�سطني على 

�ل�سبابي  ما بذلت من جهود يف دعم �لعمل 

�لإ�سالمي خالل عام 2018، كما قدم �ل�سكر 

�سباب  وملنتدى  �لإ�سالمي  �لتعاون  ملنظمة 

بذلت  �لتي  �جلهود  على  �لإ�سالمي  �لتعاون 

�لعمل  دعم  يف  �ملا�سية  �ل�سنو�ت  طو�ل 

تطلع  و�أكد  �مل�سرتك،  �لإ�سالمي  �ل�سبابي 

قطر �إىل تدعيم �أو��سر �لتعاون، ووعد ب�سنة 

من �لفعاليات و�لأن�سطة �ل�سبابية �ملتميزة. 

بدوره، �أكد م�ست�سار وزير �لثقافة و�لريا�سة 

حر�س  �لهاجري،  �لرحمن  عبد  �لقطري 

�لأن�سطة  من  جمموعة  تقدمي  على  بالده 

�ل�سنة،  هذه  خالل  �ملتميزة  و�لفعاليات 

م�سوؤولية  �لقطري  �ل�سباب  �سيتوىل  و�لتي 

»�لدوحة  �أن  وقال:  وقيادتها.   تنظيمها 

»�ستكون   2019 �لإ�سالمي  لل�سباب  عا�سمة 

فر�سة لتعزيز �لتقارب بني �ل�سباب يف �لدول 

تبادل  �أجل  من  �حلو�ر  وبناء  �لإ�سالمية، 

ب�سكل  �ل�سباب  لتمكني  و�لتجارب  �خلرب�ت 

�أكرب على م�ستوى �لعامل. 

�لرتكي  و�لريا�سة  �ل�سباب  وزير  بدوره قدم 

د. حممد حمرم ق�ساب �وغلو �لتهنئة لدولة 

�لإ�سالمي  �ل�سباب  عا�سمة  بانتقال  قطر 

2019 �إىل �لدوحة وقال: مع �نطالقة جديدة 

يف  �لإ�سالمي  �ل�سباب  عا�سمة  لربنامج 

�لدوحة �سيكون هناك بر�مج و�عدة ومتنوعة 

تت�سل بال�سباب خا�سة و�أن قطر من �لدول 

  �سورة جماعية

�لفتتاح �لر�سمي

أنشطة المنظمة
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�لتي تويل �هتماماً كبري�ً بال�سباب. 

و�أ�ساف: �ن �حتفالية �نتقال عا�سمة �ل�سباب 

�لإ�سالمي من �لقد�س �ل�سريف �ىل �لدوحة 

�خلا�سة  و�لرب�مج  �لأن�سطة  �نتهاء  يعني  ل 

هناك  �ستكون  بل  �لقد�س  يف  بال�سباب 

�إجنازه  �سيتم  وما  تنفيذه  مت  ملا  ��ستمر�رية 

وفق خطة �لعمل �لتي مت �عتمادها ولفت �إىل 

بد�أت  �لإ�سالمي  �ل�سباب  عا�سمة  فكرة  �أن 

�لأوىل  �لعا�سمة  هي  وكانت  ��سطنبول  من 

ن�ساطات  تاأ�سي�س  هو  �لهدف  كان  حيث 

حملية ت�سعى لبناء قدر�ت �ل�سباب ومتكينهم 

�لإ�سالمية مبا  �لهوية  تعزيز  �أجل  وذلك من 

يحققه �ل�سباب من �إجناز�ت. 

�سباب  منتدى  باأن  كلمته  �لوزير  و�ختتم 

موؤ�س�سات  �أحد  وهو  �لإ�سالمي  �لتعاون 

�إد�رة ممتازة  منظمة �لتعاون �ل�سالمي يعد 

وتعزيز  بينهم  و�لت�سامن  �ل�سباب  لتحفيز 

�ل�سباب  قدر�ت  بناء  وكذلك  تعاونهم. 

مثل  �لرب�مج  من  عدد  خالل  من  ومتكينهم 

�لإعالم يف  �ل�سباب يف  قدر�ت  بناء  برنامج 

موؤمتر �سام�سون برتكيا.  وقال: نويل �أهمية 

�لإ�سالمي  �لعامل  با�سرت�تيجيات  كبرية 

ل�سيما ما يخت�س بفئة �ل�سباب فهم ي�سكلون 

وعلينا  �ل�سالمي  �لعامل  من  كبري�ً  جزء�ً 

�ساأنه  من  ما  كل  وقف  �لعتبار  بعني  �لأخذ 

تنظيم  على  و�لعمل  �ل�سباب  دور  تهمي�س 

لتاأهيلهم  �ملهار�ت  و�سقل  �لتدريب  بر�مج 

��ستخد�م مو�ردنا  كما علينا  �لعمل.   ل�سوق 

فهم  �ل�سباب  لدعم  جيد  ب�سكل  و�مكانياتنا 

ركائز جمتمعاننا �لإ�سالمية. 

لل�سباب  عا�سمة  �لدوحة  �ختيار  �أن  يذكر 

�لأول  �أكتوبر/ت�سرين  يف  جاء  �لإ�سالمي 

بالإجماع  قر�ر  �أعقاب  يف   2018 �ملا�سي 

وكانت  �لإ�سالمي  �لتعاون  �سباب  من منتدى 

�لقطرية قد وقعت  و�لريا�سة  �لثقافة  وز�رة 

 2018 �أبريل  �ملنتدى يف  مع  تعاون  بروتوكول 

�سبابية  فعاليات  و�إقامة  تنظيم  على  ين�س 

�إىل  �إ�سافة  �أخرى،  ودول  قطر  يف  م�سرتكة 

عا�سمة  بالقد�س  �خلا�سة  �لفعاليات  دعم 

�ل�سباب �لإ�سالمي لعام 2018. 

لل�سباب  عا�سمة  �ختيار  �سنوياً  ويتم 

�لإ�سالمي بهدف تعزيز �حلو�ر و�لتقارب بني 

�ل�سباب من خمتلف �لدول �لإ�سالمية، وي�سمل 

ذلك جمموعة من �لن�ساطات و�لفعاليات. 

عا�سمة  لنتقال  �لر�سمية  �ملر��سم  خالل  مت 

�إىل  �ل�سريف  �لقد�س  من  �لإ�سالمي  �ل�سباب 

�ل�ساب  و  �مل�سوؤولني  من  عدد  تكرمي  �لدوحة 

يف  و�لأن�سطة  �لرب�مج  �إعد�د  يف  �مل�ساركني 

�لقد�س �ل�سريف طو�ل 2018. 

 مذكرة تفاهم للتعاون

مت على هام�س �لحتفالية �لتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بني منظمة �ملدن �لعربية 

ومنتدى �سباب �لتعاون �لإ�سالمي.  وقع �لتفاقية عن منظمة �ملدن �لعربية �لأمني �لعام 

�ملهند�س �حمد حمد �ل�سبيح، وعن منتدى �سباب �لتعاون �لإ�سالمي رئي�س �ملنتدى طه 

�يهان.  

لتحقيق  �مل�سرتك  و�لتن�سيق  �جلانبني  بني  �لتعاون  تطوير  بهدف  �لتفاقية  توقيع  جاء 

�مل�ستد�مة  �لتنمية  �أهد�ف  وتنفيذ  �ل�سباب  �لدعم ومتكني  تعزيز  �مل�سرتكة يف  �أهد�فهما 

بالإ�سافة �إىل فتح باب �حلو�ر وتبادل �خلرب�ت يف جمال �سقل مهار�ت �ل�سباب و�إعد�دهم 

ملختلف قطاعات �لعمل.  وقد �أكدت �لتفاقية على جملة من �لأهد�ف �لتي �ستكون مو�سع 

تعاون بني �جلانبني مبا يف ذلك تعزيز فر�س عمل �ل�سباب وم�ساركتهم يف عملية �لنمو 

�مل�ستد�م.

�لأمني �لعام  م. �أحمد حمد �ل�سبيح يوقع  مذكرة تفاهم 

للتعاون مع منتدى  �سباب �لتعاون �ل�سالمي
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����س���ارك���ت م��ن��ظ��م��ة �مل������دن �ل���ع���رب���ي���ة يف 

ملنظمة �ل�����س��ن��وي  �ل���س��ت�����س��اري   �لج��ت��م��اع 

فرب�ير   27-26  -   UCLG - MEWA
2019 يف مدينة �إ�سطنبول/ تركيا. 

�لأولويات  مناق�سة  �لجتماع  خالل  مت 

و�لأهد�ف �ل�سرت�تيجية لفرتة �لعمل 2018-

2020 و�لتي تعمل على تطوير �سبل �لتعاون مع 

�ل�سركاء لتحقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة.  

 -  MEWA �ل��  منظمة  عام  �أمني  �أكد 

باجلل�سة  كلمة  يف  دومان  حممد   UCLG

�مل�سرتك و�تخاذ �ف�سل �حللول للق�سايا �لتي 

تهم �ملدن و�ملجتمعات. 

�ملدن  منظمة  عام  لأمني  مد�خلة  ويف 

حول  �ل�سبيح  حمد  �حمد  �ملهند�س  �لعربية 

منظمات  دور  �إىل  �أ�سار  �لهجرة  مو�سوع 

تقدمي  يف  �خلريية  و�للجان  �ملدين  �ملجتمع 

�لهجرة  و�أن  ل�سما  للمهاجرين  �مل�ساعد�ت 

تو�جه  �لتي  �لتحديات  من  �ليوم  �أ�سبحت 

مدن �لعامل وقال: تعمل منظمتنا على تفعيل 

�حت�سان  يف  �ملدين  �ملجتمع  منظمات  دور 

�ملهاجرين وتبني م�ساريع تعمل على تخفيف 

�ل�سركاء  بني  �لتعاون  �أهمية  �لفتتاحية 

تفعيل  �أجل  من  و�لدوليني  �لإقليميني 

�ملنظمة  تنتهجها  �لتي  �ل�سرت�تيجيات 

ملو�جهة �لتحديات �لتي تو�جه �لعامل كالهجرة 

و�لتغيري �ملناخي و�لتنمية �ملحلية و�حلوكمة 

و�لندماج �لجتماعي و�ملرونة �حل�سرية.  

و�أ�سار �إىل �أن �ملنظمة م�ستمرة يف بر�جمها 

�لتي ترتبط باأهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة.  

و�ختتم كلمته موؤكد�ً �أهمية �حلو�ر و�لنفتاح 

�لعمل  فر�س  من  يزيد  مما  �لعامل  على 

المنظمة
 
بمشاركة

 
UCLG -

 
MEWA

 
لـــ

 
استشاري

 
اجتماع

تفعيل دور المجتمع المدني في قضايا الهجرة 

واالندماج االجتماعي والتغيير المناخي 

�لأمني �لعام مع قادر طوبا�س وحممد دومان

أنشطة المنظمة
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و�لعمل  �ل�ستقر�ر  فر�س  وتوفري  معاناتهم 

وحتقيق �لندماج �لجتماعي.  كما �أن بع�س 

�ل�سلطات  بدعم  قامت  �لعربية  �حلكومات 

�لأولية  و�خلدمات  �ل�سكن  لتوفري  �ملركزية 

للمهاجرين باعتبار �أن مو�سوع �لهجرة �أحد 

�لتحديات �لتي تو�جه �ملدن.  

ولفت �ل�سبيح �إىل ما تقوم به منظمة �ملدن 

�لعربية من �أن�سطة وفعاليات تت�سل باأهد�ف 

�لتنمية �مل�ستد�مة قائال: لقد �عتمدنا خارطة 

�لتنمية  �أهد�ف  حتقيق  على  تعمل  طريق 

و�لفعاليات  �لأن�سطة  خالل  من  �مل�ستد�مة 

�لتي نقوم بها يف خمتلف �ملدن �لعربية كما 

�أجل  من  �ل�سركاء  مع  �لتعاون  على  نحر�س 

�لتجارب  من  و�ل�ستفادة  �خلرب�ت  تبادل 

�لناجحة. 

من جهته قال حممد �سعدية �أن �لفجوة بني 

وعلينا  م�ستمرة  ز�لت  ما  و�لأغنياء  �لفقر�ء 

لتحقيق  و�لتكاتف  �لفقر  مكافحة  جميعا 

توزيع  مفهوم  ون�سر  �حلقيقي  �لندماج 

�لرو�ت وحتقيق �لعد�لة �لجتماعية.  

وحماية  �ملناخي  �لتغري  ق�سية  �إىل  و�أ�سار 

و�لأمن  �ل�سالم  �أهمها  من  مو�سوعات  من 

و�لتغري  �حلر�ري  و�لحتبا�س  و�لدميقر�طية 

مت  وما  �جلن�سني،  بني  و�مل�ساو�ة  �ملناخي 

هذه  ملو�جهة  م�ستقبلية  خطط  من  �تخاذه 

�لتحديات. 

تناول  �جلل�سات  من  عدد�ً  �لجتماع  ت�سمن 

�مل�ساركون خاللها مو�سوعات تت�سل باأهد�ف 

من  �ل�سر�كة  �برزها  من  �مل�ستد�مة  �لتنمية 

�سبل  تطوير  مناق�سة  مت  حيث  �لتنمية  �جل 

�لتعاون وحتديد �لأولويات �مل�سرتكة ومذكر�ت 

�لتفاهم و�لأن�سطة �مل�سرتكة �ملحتملة وكذلك 

 -  MEWA جو�ئز  حمتوى  تقييم  مت 

UCLG وطبيعة �حل�سول على �جلو�ئز مع 
�سركاء حمددين يف مو�سوعات حمددة.  

بامل�سروع  �ل�ست�ساري  �لجتماع  و�ختتم 

�لتنمية  �أهد�ف  لتخطيط خر�ئط  �لتجريبي 

�مل�سروع  نتائج  عر�س  مت  حيث  �مل�ستد�مة 

�لذي �طلق يف 2018 وقدمت بع�س �لبلديات 

معهد  قام  كما  �ملمار�سات  �ف�سل  �مل�ساركة 

يف  �مل�ساركني  باطالع  �لرتكي  �لإح�ساء 

�لتنمية  موؤ�سر�ت  نطاق  على  �لجتماع 

�مل�ستد�مة. 

خمتلف  مع  �لتعاون  يجب  قائاًل:  �لبيئة 

خماطر  لتد�رك  �حللول  و�تخاذ  �لقطاعات 

مل�ستقبل  نوؤ�س�س  �أن  علينا  �ملناخي..   �لتغري 

و�عد من �جل �لأجيال �لقادمة.  

ما  تقييم  �ل�ست�ساري  �لجتماع  خالل  مت 

و�لندماج  �لهجرة  مو�سوع  يف  �إجنازه  مت 

 « للمهاجرين من خالل م�سروع  �لجتماعي 

�أ�سو�ت ملهمة« للم�ساو�ة بني �لرجل و�ملر�أة 

و�لتما�سك  �لجتماعية  �لعد�لة  وحتقيق 

و�لتكيف  �ملناخ  تغري  ومكافحة  �لجتماعي 

عمل  فريق  مهمة  مناق�سة  مت  كذلك  معه.  

منظمة UCLG - MEWA �حد �أع�ساء 

�سمن  �سيكون  �لذي  �لتنمية  �سيا�سة  منتدى 

�سيا�سة  مللتقى  �لقادم  �لعاملي  �لجتماع 

لتمويل  مهما  م�سدر�  يعد  �لذي  �لتنمية 

�لأوروبي  لالحتاد  �لدويل  �لإمنائي  �لتعاون 

�لبلد�ن  يف  للتطوير  م�ساحة  يوفر  و�لذي 

�لأوروبي  �لحتاد  يف  و�ل�سركاء  �لأع�ساء 

ومنظمات �ملجتمع �ملدين و�لإد�ر�ت �ملحلية. 

كما مت ��ستعر��س نتائج �لجتماع �ل�ست�ساري 

-11 يف  �نعقد  �لذي   UCLG ملنظمة 

بحثه  مت  وما  بر�سلونة  يف   2019 فرب�ير   15

حممد دومان يلقي كلمتهمد�خلة �لأمني �لعام م. �حمد حمد �ل�سبيح
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الملتقى الشبابي الخليجي العربي:

تمكين الشباب وتوفير البيئة الحاضنة لإلبداع واالبتكار

 وتنمية روح االبداع والمبادرة

عند �حلديث عن �لتنمية �مل�ستد�مة، �أهد�فها 

�ل�سباب  دور  �غفال  ميكن  ل  وغاياتها، 

و�سرورة �عطائهم م�ساحة �أكرب للك�سف عن 

تنميتها  على  و�لعمل  و�بد�عاتهم  مو�هبهم 

وترجمتها على �أر�س �لو�قع.

ويف �مللتقى �ل�سبابي �خلليجي �لعربي �لثاين، 

ودورهم يف �لتنمية �مل�ستد�مة ، و�لذي �نعقد 

على  �لتاأكيد  مت   2019 �بريل  يف  �لكويت  يف 

بالأدو�ت  وتزويدهم  �ل�سباب  �سرورة متكني 

لالبد�ع  �حلا�سنة  �لبيئة  وتوفري   ، �لالزمة 

يف  ل�سيما  �ملبادرة،  روح  وتنمية  و�لبتكار 

تخلق  و�لتي  و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية  �مل�ساريع 

�جناز  يف  وت�سهم  �يجابية،  �جتماعية  �ثار� 

هدف �أو �أكر من �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة.

�مللتقى  �ملنطلق جاءت فكرة تنظيم  من هذ� 

من  نخبة  وجمع  �لثانية  دورته  يف  �ل�سبابي 

�ل�سباب �لعربي �لذين ميلكون �فكار� ريادية 

و�بتكارية تدعم جهود �لتنمية �مل�ستد�مة يف 

�لدول �لعربية.

فعاليات  يف  �ساركت  �لعربية  �ملدن  منظمة 

�لكويتية  �ملياه  جمعية  نظمته  �لذي  �مللتقى 

وكان  للتخطيط  �لعربي  �ملعهد  مع  بالتعاون 

للمنظمة مد�خالت مع �مل�ساركني من �ل�سباب 

�لعربي حول دورها يف دعم �ملدن و�لبلديات 

�لعربية و��ستقطاب �ملبدعني من �ل�سباب يف 

تنفيذ �أجندة �لتنمية �مل�ستد�مة.

وكيل �سوؤون �لأ�سرة �حلاكمة �لرئي�س �لفخري 

نا�سر  �سباح  �ل�سيخ  �لكويتية  �ملياه  جلمعية 

�سباح �لأحمد �أكد يف �فتتاح �مللتقى �نه »منذ 

�نطالق م�سرية �لتنمية و�لنه�سة �حلديثة يف 

�لكويت، تر�عي �لدولة �سمولية �إعد�د وتاأهيل 

من �فتتاح �مللتقى

أنشطة المنظمة
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�لعن�سر �لب�سري خ�سو�سا فئة �ل�سباب من 

خالل توفري خطط و�آليات تتو�فق مع تنمية 

�ستى  يف  طاقاتهم  و��ستثمار  متطلباتهم 

�ملجالت« .

و�أ�سار �ل�سيخ �سباح �لنا�سر ىل �ن »�لدولة 

ملوؤ�س�سات  �لعنان  �إطالق  �أي�سا  تر�عي 

�ملجتمع �ملدين لت�سارك يف حتقيق تلك �لغاية 

�لوطنية �لنبيلة«، لفتا �ىل �نها وفرت �لبيئة 

�ملنا�سبة لكت�ساف هذه �لطاقات و�لإبد�عات 

حتقيقاً لروؤية �سمو �أمري �لبالد �لد�عم �لول 

ما  �أغلى  “�ل�سباب  �سموه  وملقولة  لل�سباب 

منلك من ثروة و�أف�سل ��ستثمار”.

»�لتحدي  �ن  �لنا�سر  �سباح  �ل�سيخ  وقال 

ثقافة  وبث  �لر��سد  �لتعامل  يف  يتمثل  كبري 

م�ستد�مة بني خمتلف �لقطاعات �ملجتمعية 

�لذين  �لغد  عماد  فهم  �ل�سباب  وبخا�سة 

ن�سع عليهم �لآمال بحمل م�ساعل �مل�ستقبل، 

لذ� فالأمانة تتطلب منا �إز�حة �لعر�قيل من 

دربهم وح�سن �إعد�دهم ب�سمولية، وتعريفهم 

باملخاطر �لتي تو�جههم ،و�إ�سر�كهم يف �سنع 

�لقر�ر لو�سع حلول م�ستد�مة على �مل�ستوى 

�لوطني”.

�مللتقى  جل�سات  على  نعول  »�ننا  وتابع 

و�لتو�سيات  و�ملبادر�ت  و�مل�ساريع  �حلو�رية 

�مليد�ن  يري  مبا  تخرج  بان  و�ملناق�سات 

م�سمول  �مللتقى  هذ�  و�ن  ل�سيما  �خل�سب، 

من  لديهم  و�سباب  متميزة  علمية  بنخب 

�لهمة و�لإر�دة ما يحقق ما ن�سبو �إليه جميعاً 

و�لعرب.  �خلليجي  �لعلمي  �ملحفل  هذ�  يف 

من جهته، قال رئي�س جمعية �ملياه �لكويتية 

تقدم  �لكويت  »حكومة  �أن  �ملزيني  د.�سالح 

تلك  تطوير  بغر�س  �ملياه  لقطاع  �لدعم  كل 

�ملو�طنني  حاجة  وتاأمني  وتوفريها  �خلدمة 

�ل�سرت�تيجية  ودعم  �ملياه  من  و�ملقيمني 

�لوطنية للمياه”.

و�أكد �ملزيني �أن �لريادة �لتي ح�سلت عليها 

�لكويت يف قطاع �ملياه جاءت نتيجة للجهود 

�لتي تبذلها �لدولة يف تطوير هذ� �لقطاع بال 

للتنمية  �ل�سرت�تيجية  �خلطة  و�سمن  حدود 

�مل�ستقبلية  للروؤية  وفقاً  بالكويت  �مل�ستد�مة 

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

مجتمعاتهم المحلية واالقتصاد الوطني.

ل�سمو �لأمري لكويت 2035.

و�أو�سح باأن �أزمة �ملياه وهدره لهما �نعكا�سات 

�ليومية وعلى �ملو�طنني،  �سلبية على �حلياة 

ميثل  �ملياه  ��ستد�مة  �سمان  �أن  �إىل  م�سري� 

�لنمو  نتيجة  وذلك  للدولة،  كبري�ً  حتدياً 

�ملتز�يد يف �لطلب، �لأمر �لذي تطلب �إنفاق 

�أن  مع  �ملياه  متطلبات  لتحقيق  كبرية  مبالغ 

�لإنفاق  تر�سيد  تتطلب  �لقادمة  �ملرحلة 

و�حلد من �ل�ستهالك �لعايل.

�لعربي  للمعهد  �لعام  �ملدير  قال  بدوره 

للتخطيط �لدكتور بدر مال �هلل يف �مللتقى �نه 

يهدف �إىل �كت�ساف �لإبد�عات و�لخرت�عات 

�أهد�ف  حتقق  �لتي  �ل�سبابية  و�ملبادر�ت 

�لتنمية �مل�ستد�مة.

و�أ�سار �إىل �أن �ملعهد �لعربي للتخطيط يعترب 

يف  �لرئي�سة  �لأولويات  من  �ل�سباب  ق�سايا 

�سيا�ساته و�أن�سطته وبر�جمه كما �نه ي�سارك 

ويتعاون مع هيئات �سبابية يف �لدول �لعربية 

كافة. 
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مهرجان  يف  �لعربية  �مل��دن  منظمة  �ساركت 

�لزهور �لدويل بدورته �حلادية ع�سرة برعاية 

�أمانة   وتنظيم  �لعر�قي  �لوزر�ء  رئي�س جمل�س 

�لزور�ء  �أقيم يف حد�ئق متنزه  و�لذي  بغد�د، 

�لكبري بالعا�سمة �لعر�قية 15-20 �أبريل 2019 

مب�ساركة مدن عربية و�أجنبية.

جاء �ملهرجان حتت �سعار )بغد�د تزرع �لزهور 

هذ�  فعاليات  وتنوعت  �لإب����د�ع(  وحتت�سن 

�لعام، بني �لأدبية و�لثقافية و�حلرف �ليدوية 

وعرو�س م�سرحية وور�س عمل فنية وجولت 

لعدد من �ملو�قع �لرت�ثية و�لأثرية.

�إىل  ر�سالة  باعتباره  �ملهرجان  �أهمية  تاأتي   

�لعامل باأن �لعر�ق دولة حتمل �لأمن و�ل�سالم 

جلميع �لزو�ر من جميع �أنحاء �لعامل بالرغم 

�لتي  �ملت�سارعة  و�مل��ت��غ��ري�ت  �لتحديات  م��ن 

يعي�سها �لعامل. 

ج���اءت �مل�����س��ارك��ات ه���ذ� �ل��ع��ام م��ن �أمل��ان��ي��ا 

�أيو�  وولية  ولبنان  وم�سر  و�لكويت  وهولند� 

�إىل  و�ل�����س��ود�ن  و�إي����ر�ن،  وتركيا  �لأم��ريك��ي��ة 

جانب �ملحافز�ت �لعر�قية �لتي حر�ست على 

�حل�سور و�مل�ساركة.

بزرع  بغد�د  �أمانة  قامت  �ملهرجان  ومبنا�سبة 

�لأن��و�ع  من خمتلف  ووردة  زهرة  مليون  نحو 

ت�سميم  مت  حيث  للحد�ئق  مميزة  بت�ساميم 

كما  �خل�سر�ء.  �لطبيعة  من  جميلة  لوحات 

قدمت طرقاً جديدة ت�ساعد على كيفية زر�عة 

�لورود و�ل�ستالت �ل�سغرية من حيث �لزر�عة 

من جديد  �لزو�ر  ل�ستفادة  و�لت�سميد  و�لري 

�لتقنيات.

يذكر �أن »مهرجان �لزهور« هو �أحد 6 فعاليات 

متعلقة باختيار بغد�د �سمن لئحة �ليوني�سكو 

لالإبد�ع �لأدبي عام 2015.

 على هام�س �ملهرجان مت توقيع مذكرة تفاهم 

بني �أمانة بغد�د و�أمانة عّمان �لكربى بح�سور 

مهرجان الزهور الدولي

بغداد تزرع الزهور وتحتضن اإلبداع

لتفعيل  �ملهرجان  يف  �مل�ساركة  �لوفود  روؤ�ساء 

خمتلف  يف  �ملدينتني  بني  �مل�سرتك  �لتعاون 

جمالت �لتنمية �مل�ستد�مة.

من بروتوكول توقيع مذكرة �لتفاهم بني بغد�د وعّمان بح�سور رووؤ�ساء �لوفود �مل�ساركة

من �لفتتاح

أنشطة المنظمة
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أنشطة المؤسسات

»عناصر ومقومات المدن الذكية« 

برنامج تدريبي نظمه المنتدى العربي للمدن 
الذكية في اإلسكندرية

�لإد�رية و�لتحول �لتكنولوجي جلميع 

�خلدمات �لتي تقدم للمو�طن، و�أكد 

على �سرورة �ل�ستفادة من �لربنامج 

بتو�سيات  منه  و�خلروج  �لتدريبي 

لتطبيقها على �أر�س �لو�قع...  وذلك 

�لذي  �لإ�سالحي  للتوجه  ��ستجابة 

بتكوين  يق�سي  و�لذي  �لدولة  تتبناه 

يطبق  وفعال  كفء  �إد�ري  جهاز 

يف  بدوره  وي�ساهم  �حلوكمة  مفاهيم 

حتقيق �لتنمية. 

من جهتها عربت مديرة عام �ملنتدى 

خدمات  وتوفري  �لذكية،  للمدن  بها 

�لب�سرية  للكو�در  و�لتدريب  �لتاأهيل 

وتعزيز  �ملعلومات،  تقنية  جمال  يف 

�لعربية  �ملنظمات  مع  �ل�سر�كات 

دور  لتنظيم  و�لإقليمية  و�لدولية 

�لعلم و�لعلوم و�لتكنولوجيا يف حتقيق 

�لتنمية �مل�ستد�مة

�لإ�سكندرية  حمافظ  نائب  �لقى 

�إىل  فيها  �أ�سار  كلمة  جمال  �أحمد 

مع  يتما�سى  حيث  �لربنامج  �أهمية 

�ملنظومة  بتطوير  �ملحافظة  �هتمام 

�لذكية  للمدن  �لعربي  �ملنتدى  نظم 

�ملدن  منظمة  موؤ�س�سات  �حدى  وهو 

حمافظة  مع  وبالتعاون  �لعربية 

�ل�سكندرية بجمهورية م�سر �لعربية

�لربنامج �لتدريبي »عنا�سر ومقومات 

 28  –  25 �لفرتة  »يف  �لذكية  �ملدن 

فرب�ير 2019. 

�لتجارب  نقل  �إىل  �لربنامج  هدف 

�ملعلومات  تقنية  جمال  يف  �لناجحة 

للم�ساهمة يف رفع جاهزية �ملحافظة 

لتحقيق �لتحول �لإلكرتوين و�لو�سول 

�فتتاح �لربنامج �لتدريبي
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�لرقمي  و�لفر�غ  �ملعلوماتي  �لقت�ساد 

و�أي�سا  و�ل�سبكات،  )�ل�سيرب�ين( 

�ل�سيرب�ين  و�لأمن  �لعنكبوتية  �ل�سبكة 

و�لتحليالت،  �لبيانات  وقاعدة 

و�حلا�سوبية،  �خللوية  و�لتطبيقات 

و�لتجارب �لعاملية لإقامة �ملدن �لذكية 

و�لتحول �ليها، وعر�س �أمثلة حية عن 

�ملدن �لذكية. 

�لذكية. 

يذكر �أن �لربنامج �لتدريبي مت تنفيذه 

على مد�ر 4 �يام و�سمل �لتعريف باملدن 

و�أهد�ف  مفاهيمها  وتطور  �لذكية 

وموؤ�سر�ت  �لذكية،  �ملدن  ومز�يا 

باملدن  �ملتعلقة  �لرئي�سية  �لأد�ء 

�ملدينة  وركائز  �مل�ستد�مة،  �لذكية 

�لتحول  و�سروط  )عنا�سر  �لذكية 

�إىل �ملدينة �لذكية(، و�لتحديات �لتي 

وكيفية  �لذكية  �ملدن  تطبيق  تو�جه 

�لتعريف  ت�سمن  وكذلك  مو�جهتها، 

و�لركيزة  �لذكية  �ملدن  مباهية 

�حلكومة  �لذكية/  و�حلوكمة  �لتقنية 

�لنقل  �لذكية/  �لإلكرتونية، و�حلركة 

وو�سائل  �ملتجددة  �لطاقة  �لذكي، 

�لذكي/  و�لقت�ساد  �لنقل �خل�سر�ء، 

جمانة  م.   �لذكية  للمدن  �لعربي 

ملحافظة  �سكرها  عن  عطيات 

�لربنامج  لحت�سان  �لإ�سكندرية 

دعم  من  قدمته  وما  �لتدريبي 

للم�ساركني.  

كما �أكد �ل�سكرتري �لعام �مل�ساعد يف 

حمدي  �للو�ء  �لإ�سكندرية  حمافظة 

�لتدريبية  �لرب�مج  �أهمية  �حل�سا�س 

يف تطوير �ملهار�ت م�سري�ً �إىل �سرورة 

�ل�ستفادة من هذه �لرب�مج وتطبيقها 

ب�سكل عملي على �أر�س �لو�قع، وذلك 

لتحقيق �لتنمية �مل�ستد�مة. 

ويف ختام �لربنامج �لتدريبي مت تكرمي 

�لعام  �ل�سكرتري  قبل  من  �مل�ساركني 

�لإ�سكندرية  حمافظة  يف  �مل�ساعد 

للمدن  �لعربي  �ملنتدى  عام  ومدير 

جانب من �لربنامج �لتدريبي

أنشطة المؤسسات
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...  والمنتدى العربي للمدن الذكية ينظم ورشة 

»معًا لمدينة أكثر ذكاءًا«

�لذكية،  للمدن  �لعربي  �ملنتدى  قام 

�لتي  و�لغايات  �لأهد�ف  منطلق  ومن 

وجد من �أجلها و�لتي من �برزها ن�سر 

يتعلق  �لعربية يف ما  �ملعرفة يف �ملدن 

وتبادل  و�لذكي  �لإلكرتوين  بالتحول 

�لتجارب  من  و�ل�ستفادة  �خلرب�ت 

�لناجحة. 

بتنظيم ور�سة عمل يف مركز �حل�سني 

�لثقايف بعنو�ن »معاً ملدينة �أكر ذكاء�ً« 

ومدير  �لنو�ب،  من  بع�س  بح�سور 

�ملدينة باأمانة عمان وعدد من �ملدر�ء 

�لتنفيذيني. 

�ملعايري  �أبرز  �لعمل  ور�سة  عر�ست 

من  و�لتي  �ملدن  ذكاء  لقيا�س  �لعاملية 

توجيه  �لد�ر�ت  ت�ستطيع  خاللها 

عملها نحو رفع وزيادة هذه �ملوؤ�سر�ت.  

�ملهند�سة  للمنتدى  �لعام  �ملدير  وبينت 

�لعاملية  �ملعايري  �برز  عطيات  جمانة 

�لتي تعتمدها �ملدن لقيا�س ذكائها من 

خالل و�سع موؤ�سر�ت �أد�ء وجمع لأرقام 

و�خلدمات  ملن�ساآء�تها  و�إح�سائيات 

�ملقدمة با�ستخد�م و�سائل �لتكنولوجيا 

مدن  جتارب  عر�س  ومت  �حلديثة.  

كاملة  خدمات  تقدمي  �إىل  و�سلت 

�سانتاندير  مدينة  منها  �لكرتونيا 

بارك،  �سيليكون  وجتربة  �ل�سبانية، 

كما مت عر�س بع�س �لأفالم �لإر�سادية. 

...  و يختتم برناجمًا تدريبيًا للمدن 

  »Android« الأردنية بعنوان

  �إختتم �ملنتدى �لعربي للمدن �لذكية، 

بالتعاون مع �أمانة عمان �لكربى دورة 

لت�سعة   ،Android بعنو�ن  تدريبية 

ع�سر م�ساركاً خمت�ساً ميثلون عدد من 

�لبا�سا  عني  منها:  �لردنية  �لبلديات 

و�لقويرة و�لفحي�س وماأدبا و�لر�سيفة 

وز�رة  من  م�ساركني  �ىل  بالإ�سافة 

�لبلديات �لأردنية و�أمانة عّمان �لكربى 

لقطة جماعية مع �مل�ساركني يف ور�سة �لعمل 
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يف مقر �ملنتدى �لعربي للمدن �لذكية 

عّمان /�لردن، حيث ��ستمرت �لدورة 

�ساعة   75 يوما وغطت  خم�سة ع�سر 

�سملت  م�ستويات   لثالث  تدريبية 

 Android و   Java course على: 

 Android و   beginner course
هدفت    .intermediate course
�لالزمة  �ملهار�ت  �لتعرف على  �لدورة 

يف �إعد�د وبرجمة وت�سميم تطبيقات 

بناء  خالل  من  وذلك  �لندرويد، 

وخدمات  طموحات  تلبي  تطبيقات 

وبني  �حتياجاتهم.   وفق  �ملو�طنني 

مدير عام �ملنتدى �لعربي للمدن �لذكية 

�ملنتدى  باأن  عطيات  جمانة  �ملهند�سة 

ركز يف خططه �لتدريبية على تطوير 

مهار�ت �لكو�در �لب�سرية وتاأهيلها مبا 

يتما�سى مع �لتوجهات �حلكومية لتكون 

قادرة على مو�كبة حتديات �خلدمات 

على  للت�سهيل  �ملختلفة  �لإلكرتونية 

للحكومة  للو�سول  �سعياً  �ملو�طنني 

�لإلكرتونية و�ملدن �لذكية. 

عام  مدير  قام  �لدورة،  ختام  يف    

�ل�سهاد�ت  بتوزيع  �لعربي  �ملنتدى 

للم�ساركة  وحتفيزهم  �مل�ساركني  على 

�لدورة.   لهذه  �لالحقة  �مل�ستويات  يف 

ور�سة عمل معا ملدينة �أكر ذكاء�ً

للمدن  �لعربي  �ملنتدى  تنظيم  وياأتي 

�لتدريبي �سمن  �لذكية لهذ� �لربنامج 

ويف   ،2018 لعام  �لتدريبية  خطته 

�سياق دعم وتاأهيل �لكو�در �لتقنية يف 

يف  �لأع�ساء  �لعربية  و�ملدن  �لبلديات 

منظمة �ملدن �لعربية، ليكونو� قادرين 

�لذكية  �ملدن  حتديات  مو�كبة  على 

ومتطلباتها �لأ�سا�سية.  

أنشطة المؤسسات
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�لعمل  جمموعة  موؤ�س�سة  نظمت 

�إحدى  �لعربية،  للمدن  �لثقايف 

موؤ�س�سات منظمة �ملدن �لعربية، خالل 

)�أبريل(  ني�سان   14 �إىل   12 �لفرتة من 

عّمان،  �لأردنية  �لعا�سمة  يف   ،2019

�لثقافية،  �لإد�رة  “حول  تدريبية  دورة 

للمدن  �لثقايف  للمنتدى  ��ستكمالً 

�لعربية �ل�سينية �لذي �نعقد يف مدينة 

�سنغدو �ل�سينية يف �أكتوبر �ملا�سي.

 16 من  متدرباً   21 �لدورة  �سارك يف  

مدينة عربية. �فتتحت �لدورة بح�سور 

�ملدن  ملنظمة  �لعام  �لأمني  معايل 

�لعربية، �ملهند�س �أحمد حمد �ل�سبيح، 

�ملنتدى  رئي�س  عّمان،  �أمني  ومعايل 

�لعربي للمدن �لذكية ورئي�س جمموعة 

�لعمل �لثقايف للمدن �لعربية  �لدكتور 

يو�سف �ل�سو�ربة.

�ل�سو�ربه  يو�سف  د.  عّمان  �أمني  �أكد 

�لدور�ت  تنظيم  �أهمية  يف كلمته على 

�إىل  تهدف  �لتي  �لنوعية  �لتدريبية  

�لإد�ر�ت  يف  �لعمل  وحت�سني  تطوير 

�ملجالت  ل�سيما  �ملحلية يف خمتلف 

ما يخت�س يف �سناعة �لثقافة �لعربية  

على  ينعك�س  هاماً  جانباً  يعد  �لذي 

وذلك  �لعربي  �ملو�طن  و�سلوك  ثقافة 

�مل�سوؤولية  يف  بدوره  وقناعة  �إمياناً 

�إىل  �أ�سار  كما  مدينته.  يف  �جلماعية 

�أهمية �ل�ستفادة من �خلرب�ت  لتحقيق 

تقدماً يف �جلانب �لثقايف. م�سري�ً �إىل 

�لثقافة  قطاع  تويل  عّمان  �أمانة  �أن 

�لأ�سرة  ي�ستهدف  كبري�ً  �هتماماً  

باعتبارها نو�ة �ملجتمع.

ملنظمة  �لعام  �لأمني  قال  جانبه  من 

حمد  �حمد  �ملهند�س  �لعربية  �ملدن 

�ل�سبيح �أن  تنظيم �لدورة ياأتي يف وقت 

وترت�كم  �ملتغري�ت  وترية  فيه  تت�سارع 

�سورة جماعية لأمني عام �ملنظمة ومدير جمموعة �لعمل �لثقايف مع �مل�ساركني

مجموعة العمل الثقافي تنظم 

دورة تدريبية حول اإلدارة الثقافية
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فيه �مل�ساكل �لقت�سادية و�لجتماعية 

�لتي تعاين منها جمتمعاتنا �لعربية .. 

�لإد�ر�ت  �أمام  كبري�ً  ي�سكل حتدياً  ما 

موؤكد�ً  و�لبلديات،  �ملدن  يف  �ملحلية 

�حد  باعتبارها  �لثقافة  �أهمية  على 

�ملجتمعات  لبناء  �لرئي�سية  �ملقومات 

وحتقيق �لتطوير و�لتقدم.

�لعربية  �ملدن  منظمة  �أن  �إىل  و�أ�سار 

�لرب�مج  و�إقامة  تنظيم  على  حتر�س 

و�لدور�ت �لتدريبية �لتي من �ساأنها �أن 

ت�سهم يف �لرتقاء باجلانب �لثقايف يف 

�ملجتمعات �لعربية.

تد�سني  �لتدريبية  �لدورة  ��ستهدفت 

�ملدن  �لثقايف يف  للتدريب  نهج جديد 

�ملهار�ت  على  �لرتكيز  قو�مه  �لعربية، 

�لإد�رية يف �لعمل �لثقايف، عرب توفري 

�إد�رة  يف  للعاملني  �لتدريب  فر�س 

�لعربية،  �ملدن  يف  �لثقافية  �مللفات 

بالتعاون مع جهات دولية متخ�س�سة. 

جمموعة  ��ست�سافت  �لغر�س،  لهذ� 

�سينيني  مدربني  �لثقايف  �لعمل 

متخ�س�سني، قدما �لتدريب �لأ�سا�سي 

ليو  �لربوفي�سور  هما  للم�ساركني، 

�لن�سر  ب�سيا�سات  �ملتخ�س�س  �سينمن، 

ملوؤ�س�سة  �لتحرير  ورئي�س  �لثقايف، 

هونان �حلكومية للن�سر، و�لدكتورة ليو 

بالتخطيط  �ملتخ�س�سة  جينغ،  جينغ 

�لثقايف وتطوير �ملدن �لثقافية، ونائبة 

�لثقافية  �ل�سناعة  �إد�رة  كلية  عميد 

ونائبة  بكني  يف  �لإت�سالت  بجامعة 

مدير مركز �لدر��سات �لثقافية �لتابعة 

قدم  حيث  �ل�سينية،  �لثقافة  لوز�رة 

تقدميية  عرو�ساً  �ل�سينيان  �ملدربان 

�لثقافية  �لإد�رة  م�سورة حول جتارب 

يف �ل�سني يف عدة جمالت.

�لتدريبية  �لدورة  ت�سمنت  كما 

�لإد�رة  مفاهيم  حول  حما�سر�ت 

�لبلديات  بني  �لتو��سل  �لثقافية، 

مدربون  قدمها  �لثقايف،  و�لإعالم 

�إىل  �لثقايف،  �لعمل  جمموعة  من 

جانب حو�ر تطبيقي مع �لدكتور لوؤي 

�لأردنية.  �إذ�عة �جلامعة  مدير  �أحمد 

و��ستملت �لدورة على زيار�ت ميد�نية 

منها  عّمان،  مدينة  يف  ثقافية  ملر�فق 

�لقلعة  جبل  وموقع  �لأردن،  متحف 

�لأثري ومتحفه �لتابع لوز�رة �ل�سياحة 

�لأردنية.

بناء  �إىل  �لتدريبية  �لدورة  و�سعت 

باإد�رة  �مل�ستغلني  بني  �ل�سالت  وتوثيق 

كلمة �أمني عمان �لأمني �لعام يلقي كلمته



29 المدينة العربية /  العدد 182

�مل�ساركة،  �ملدن  يف  �لثقايف  �لعمل 

)�سلطنة  وظفار  م�سقط  وهي: 

مر�ك�س  )�ل�سعودية(،  �لريا�س  ُعمان(، 

)�ملغرب(، ر�م �هلل، بيت حلم، نابل�س، 

�خلليل، ، قلقيلية، �أريحا، برقني، بّتري، 

بيتونيا )فل�سطني(، �ل�سلط، �لفحي�س، 

عّمان )�لأردن(.

�لعام  �لأمني  قدم  �لدورة  ختام  يف 

ملنظمة �ملدن �لعربية �سهاد�ت �لتدريب 

�لتقدير  و�سهاد�ت  للم�ساركني، 

منظمة  �هتمام  موؤكد�ً  للمدربني، 

�ملدن �لعربية بالعمل �لثقايف يف �ملدن 

�لعربية، و�سعيها لتهيئة �سبل جناحه.

تكرمي �أحد �مل�ساركني من �سلطنة ُعمان جانب من �جلولة �لثقافية 

من �مل�ساركني 
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ندوة التشجير العشرين

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

�ملدن،  لإمناء  �لعربي  �ملعهد  نظم 

�ملدن  منظمة  موؤ�س�سات  �حدى 

�لنتاج  ق�سم  مع  بالتعاون  �لعربية 

ندوة  �سعود  �مللك  بجامعة  �لنباتي 

 2019/3/20-19 �لع�سرين   �لت�سجري 

�لندوة  عقدت  �ملقد�سة.  �لعا�سمة  يف 

�حلرمني  خادم  م�ست�سار  رعاية  حتت 

�ملكرمة   مكة  منطقة  �أمري   �ل�سريفني 

خالد  �لأمري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب 

�لفي�سل بن عبد �لعزيز، و�فتتح �أعمال 

�أمني  معايل  �سموه  عن  نيابة  �لندوة 

�لندوة  �سارك يف  �ملقد�سة.  �لعا�سنة  

و�ملهتمني  �ملخت�سني  من  م�سارك   300

و�لباحثني يف جمال �لبيئة و�لت�سجري.

مبا  �لندوة  عقد  �أهمية  جاءت 

ناق�ست  ت�سمنته من حماور وجل�سات 

�لعلمية  �ملتاحة و�خلرب�ت  �لمكانيات 

ما  على  �ملحافظة  �سبيل  يف  و�لعملية 

مت �جنازه من م�ساريع عديدة يف جمال 

و�ملتنزهات   �ملو�قع  وتن�سيق  �لت�سجري 

�ملقد�سة  �لعا�سمة  يف  �لطبيعية 

ت�سهم  مقرتحات   طرح  �إىل  �إ�سافة 

كما  وغريها.  �ملو�قع  تلك  تطوير  يف 

مت ��ستعر��س �برز �ملعوقات و�مل�ساكل 

�لتي قد تو�جه هذ� �لنوع من �مل�ساريع 

ومناق�ستها  �ملمكنة  �حللول  وطرح 

يف   �مل�ستد�مة  �لتنمية  �أهد�ف  لتحقيق 

�لقطاع �لبيئي و�ل�سياحي وجودة �حلياة 

من  و�سيوفها  �ملقد�سة  �لعا�سمة  لأهل 

�حلجاج و�ملعتمرين.

تناولت الندوة ثالثة حماور رئي�سية:

مكة  يف  �لت�سجري  و�قع  الأول:  املحور 

�ملكرمة

و�لظروف  �لت�سجري  الثاين:  املحور 

�لبيئية

من �مل�ساركني

أنشطة المؤسساتأنشطة المؤسسات
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�لعمر�ين  �لتن�سيق  الثالث:  املحور 

و�لبيئي يف ت�سجري �ملدن

�لزهور  مهرجان  �لندوة  �ساحب  كما 

�ملقد�سة  �لعا�سمة  �أمانة  نظمته  �لذي 

�سكان  من  كبري  وح�سور  مب�ساركة 

منطقة مكة �ملكرمة.

�سدر عن الندوة التو�سيات التالية:

لئحة . 1 �إيجاد  على  �لعمل 

��ستخد�م  تنظم  �لعمر�نية  للمن�ساآت 

�لأ�سطح �خل�سر�ء.

�ختيار نظام �لري �ملنا�سب لكل . 2

و�لتن�سيق  �لت�سجري  مو�قع  من  موقع 

ح�سب �لنوع �لنباتي و�لظروف �لبيئية.

�لتي . 3 �لنباتية  �لأنو�ع  �ختيار 

�لتحتية  �لبنى  على  �أ�سر�ر�ً  ت�سكل  ل 

�ل�سحي  و�ل�سرف  �ملياه  �سبكات  مثل 

و�لطرق و�ملن�ساآت وغريها.

�ل�سحي . 4 بالو�سع  �لهتمام 

�لآفات  من  وحمايتها  للنباتات 

نظام  بتطبيق  �لنباتية  و�لأمر��س 

�لإد�رة �ملتكاملة لالآفات و�لأمر�س.

ملخلفات . 5 �لأمثل  �ل�ستغالل 

يف  منها  و�ل�ستفادة  �لأ�سجار 

�ل�سناعات �ملختلفة.

�لعلمية . 6 �لدر��سات  يف  �لتو�سع 

�لتي تخدم م�ساريع �لت�سجري يف جميع 

مناطق �ململكة.

لإن�ساء . 7 �ملخت�سة  �جلهات  حث 

مناطق  خمتلف  يف  نباتية  حد�ئق 

�ململكة وخا�سة منطقة مكة �ملكرمة. 

�جلبلية . 8 �ملرتفعات  ��ستغالل 

و�ملنطقة  �ملقد�سة  بامل�ساعر  �ملحيطة 

�ملركزية يف م�ساريع �لت�سجري.

�ل�سرف . 9 مياه  من  �ل�ستفادة 

بر�مج  يف  للتو�سع  �ملعاجلة  �ل�سحي 

�لت�سجري.

بالتعاون . 10 �لعلمي  �لبحث  ت�سجيع 

مع �جلامعات و�ملر�كز �لبحثية يف جمال 

لالأنو�ع  و�ل�ستالت  �لبذور  �إنتاج  تطوير 

�ملدخلة  و�لنباتات  �ملحلية  �لنباتية 

�ملالئمة للظروف �لبيئة.

خا�سة  تو�سية  �لندوة  عن  �سدر  كما 

من  م�سرتكة  جلنة  تكوين  على  تن�س 

�أمانة �لعا�سمة �ملقد�سة و�ملعهد �لعربي 

لإمناء �ملدن وق�سم �لإنتاج �لنباتي بكلية 

�مللك  بجامعة  و�لزر�عة  �لأغذية  علوم 

لت�سجري  ��سرت�تيجية  و�سع  يف  �سعود 

�ملقد�سة  و�مل�ساعر  �ملركزية  �ملنطقة 

مبكة �ملكرمة.                                                                 

من �فتتاح �لندوة
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أبحاث

اخلطوات العملية للتخلص من الظواهر االجتماعية السلبية الناجمة عن

التوسع العمراين 

يف املدن العربية

لعملية  نتيجة  �لعربية-  �ملدن  معظم  يو�جه 

بد�ية  مع  وبخا�سة  فيها  �ملت�سارع  �لتح�سر 

من  ��سكالً  و�لع�سرين-  �حلادي  �لقرن 

بح�سب  لأخرى  بيئة  من  تختلف  �لتح�سر 

�لنمو  هذ�  �أتى  وقد  �لجتماعي.   �ملوروث 

هذه  يف  �لنتاج  و�آليات  قوى  لتمركز  نتيجة 

ل�سكان  جاذبة  مناطق  جعلها  ما  �ملناطق، 

نقلو�  ثم  ومن  ل�سكانها،  �لطاردة  �ملناطق 

منها  و�لتقاليد،  �لعاد�ت  من  جملة  معهم 

�ل�سكني  �ل�ستقر�ر  على  �ساعدت  �يجابية 

زيادة  على  عملت  �سلبية  ومنها  �ملتنامي، 

�ت�ساع  �ن  �لجتماعية.   �لمر��س  وتفاقم 

�ملدن �لعربية- وبخا�سة يف ظل �مل�ستجد�ت 

�لعربية مع بد�ية �لعام 2011م- �ساحبه ظهور 

و�لبيئية  �لدميوغر�فية  �ملوؤثر�ت  من  جملة 

نو�جت  �إبر�ز  على  عملت  �لكربى،  و�لأحد�ث 

�ملدن  من  �لعديد  �ت�ساع  يف  متح�سرة  غري 

معدلت  لتنامي  تبعاً  ور�أ�سياً  �أفقياً  ومنوها 

�لوقت  يف  �أ�سحى  ما  وهو  �ل�سكاين  �لنمو 

�لر�هن ظاهرة عربية ل تقت�سر على منطقة 

لهذه  �ملتتبع  فاإن  عليه،  وبناء  �أخرى.   دون 

�خل�سائ�س  تاأثري  بو�سوح  يلحظ  �لظاهرة 

�ملنقولة  للمجتمعات  و�لثقافية  �لجتماعية 

�ملدن،  جمتمعات  على  خمتلفة  بيئات  من 

وبخا�سة تلك �لنازحة من �لرياف، وهو �لمر 

�لذي يوجه هذه �لظاهرة ويوظفها �سلباً يف 

منو  ت�ساعف  من  �لرغم  وعلى  �ملجتمع.  

�لكثري من �ملدن �لعربية يف �ل�سنو�ت �لقليلة 

على  �نعك�س  �لتكد�س  هذ�  فاإن  �ملا�سية، 

ز�دت حدة  ثم  �لتح�سر، ومن  �سرعة عملية 

�لع�سو�ئية وغياب �لتخطيط �ملنهجي �ملت�سق 

و�أمنه  �لإن�سان  بحياة  مرتبطة  متطلبات  مع 

ما  �ليومية،  �حلياتية  و�حتياجاته  ومعي�سته 

�نعك�س على �لقيم و�ملبادئ و�لعاد�ت وظهرت 

�ملفاهيم  مع  ت�سطدم  جديدة  ومفاهيم  قيم 

و�لقيم �لعربية �ل�سيلة �لتي تو�رثها �ملجتمع 

�لعربي منذ زمن. 

بيئة �ملدينة  �لعمر�ين على  �لتو�سع  تاأثري  �ن 

�لعتبار  بعني  ناأخذه  �أن  يجب  �لعربية 

اإعداد : ا.  جميل اأنور حممد حممود

مدير عام اإدارة التنمية القت�سادية املحلية

الديوان العام- حمافظة عدن- اجلمهورية اليمنية
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وبخا�سة �ملخت�سني و�ملهتمني وجهات �لقر�ر 

يرتكزو�-  �أن  �لذين يجب  �لعربية،  �ملدن  يف 

من  جملة  �ىل  �لمر-  هذ�  در��سة  عند 

و�لثقافية  �لجتماعية  و�ملتغري�ت  �مل�سامني 

و�لفكرية و�ل�سلوكية، ومن جهة �أخرى �سرورة 

لتعود  �آثارها،  و�سبط  ور�سدها  لها  �لتنبه 

�لمر  وهو  و�ملجتمع،  �لفرد  على  حم�سلتها 

و�خل�سائ�س  �لقيم  حماية  �إىل  يوؤدي  �لذي 

ومبادئ �ملجتمع �لعربي، ومن ثم �لو�سول �إىل 

�ل�سلبيات  تتجاوز  و�قعية  عملية  مقرتحات 

�ملوؤثرة على �لنمو �ل�سكاين )�لدميغر�يف(.  

يف  �لعمر�ين  للتو�سع  �لجتماعية  �لآثار 

�ملدينة �لعربية

وغري  منها  �لنفطية  �لعربية-  �ملدن  �سهدت 

هامة،  حتولت  ت�سهد-  ز�لت  وما  �لنفطية، 

تز�منت مع �كت�ساف �لنفط وتز�يد عائد�ته، 

ومنها متركز �ل�ستثمار�ت �لتي �دت �ىل خلق 

�ساحبها  عمل،  فر�س  دفعت خللق  م�ساريع 

لرو�تها.   �لعادل  �جلغر�يف  �لتوزيع  عدم 

�لعربية  �ملدن  من  �لكثري  منو  وت�ساعف 

�ملا�سيني،  �لعقدين  يف  �خلليجية  وبخا�سة 

ثم  ومن  �لتح�سر،  عملية  يف  �سارع  ما 

للبناء  �مل�ساحبة  �لتغري�ت  من  ظهرت جملة 

�لجتماعي لتلك �ملجتمعات �لعربية.  

وهذه �لدر��سة تك�سف عن بع�سها وبخا�سة 

فيما بعد مرحلة �لتو�سع �لعمر�ين، وهي: 

1( �حلقائق �مل�سرتكة لفهم �ملجتمعات �لعربية:

�ملجتمعات  لفهم  �مل�سرتكة  �حلقائق  �أبرز  �ن 

�لعربية يرتكز على: �لدين و�للغة.  

فاملجتمع �لعربي يف معظمه يعتنق دينا و�حد� 

بن�سبة 86 % من �جمايل عدد  �لإ�سالم،  وهو 

�مل�سلمني  عدد  يبني   )1( و�جلدول  �ل�سكان.  

�لعربية  �للغة  �أن  كما  �لعربية.   �لدول  يف 

�أثر  ولقد  �ملنطقة.   يف  �لر�سمية  �للغة  هي 

�لعامالن ب�سكل كبري يف حياة �ملجتمع  هذ�ن 

�لعربي، وكانا عاملني قويني يف تر�بط �ملجتمع 

ومتا�سكه على مر �لع�سور. 
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اجلدول )1(

ن�سبة �مل�سلمني من عدد �ل�سكان عام 2007م )1(

العالقات الجتماعية قبل وبعد التو�سع العمراين

1( العالقات الجتماعية قبل التو�سع العمراين

�ت�سفت �لعالقات �لجتماعية- يف معظمها، ومنها دول �خلليج، يف �ملدة �لتي �سبقت �كت�ساف 

من  عدد  و�سيادة  �سيطرة  �آخر  جانب  ومن  �ل�سكان،  جميع  على  �لبدوية  �حلياة  بغلبة  �لنفط- 

�خل�سائ�س �لتي ميزت �لأ�سرة �لعربية ور�سمت �سماتها �لأ�سلية، وهي ��ستقر�ر �لأ�سرة �جتماعيا 

ونف�سيا رغم �لظروف �ل�سعبة وق�سوة �حلياة �ملادية.  

وميكن تلخي�س �سمات �ل�سر �لعربية يف هذه �حلقبة �لزمنية يف �لآتي: 

ملحق قائمة الدول بحسب السكان، الصادر عن كتاب االمم المتحدة لتقديرات العام 2007م.    1

كانت  • �لأ�سرة  د�خل  �ل�سلوكية  �لأمناط 

لتجان�س  نظر�  بال�ستقر�ر،  ن�سبيا  تت�سم 

�ملجتمع من حولها. 

هو  • �لعربية  �لأ�سر  على  �لغالب  �لنظام 

نظام �لأ�سرة �ملمتد يف �أحد �أ�سكال �ملجتمع 

�لأبوي. 

�لعربية  • �لأ�سر  يف  �ملتبعة  �لرتفيه  و�سائل 

كان يغلب عليها �لطابع �ل�سعبي وكانت �ل�سر 

تتميز بالب�ساطة و�نخفا�س �لتكلفة. 

�لكماليات  • يف  و�ملبالغة  �لإ�سر�ف  مظاهر 

كانت خمتفية. 

تتميز  • كانت  �لأ�سر  غالبية  م�ساكن 

بالب�ساطة يف �لبناء و�قتناء �لأثاث.  

املجتمع  اأفراد  بني  الجتماعية  العالقات   )2

العربي بعد التو�سع العمراين

الجتماعية أ.  الرتكيبة  جتان�س  عدم 

لل�سكان:

مل يكن هذ� يقت�سر على �ملدينة، بل �متد �إىل 

�زد�د  بها، حيث  �ملحيطة  و�لبو�دي  �لأرياف 

عدد �لذكور يف �ملدن عنه يف �لرياف و�أ�سبح 

�لن�ساء  غري متجان�س، قابله تز�يد يف ن�سبة 

يف �لأرياف و�لبو�دي، بينما تقل ن�سبتهن يف 

�ملدن نتيجة لعملية �لهجرة �ليها، �لتي تكون 

�ملجتمع  لطبيعة  وذلك  �لذكور،  من  غالبا 

�أو  �ملر�أة  �سفر  �لعربي، حيث ل ميكن غالباً 

�سرعي  رم  ْ حمحَ بدون  �ملدينة  يف  ��ستقر�رها 

�مل�سلمني،  �ل�سكان  جانب  من  وبخا�سة  لها 

بخالف �لرجل �لذي يكون غالبا �أكر حرية 

يف �لتنقل. 

�لوطن  يف  �ملدن  �إىل  ينتقلون  من  و�أعمار 

�لعربي من �لأرياف و�لبو�دي غالباً ما تُر�وح 

بني 15 و35 �سنة بغر�س �لدر��سة �أو �حل�سول 

على فر�سة عمل وهي �سن �ل�سباب و�لزو�ج، 

تتعلق  �أخرى  م�سكالت  هذ�  يولد  ثم  ومن 

البلدالرتتيب

عدد 

ن�سبة امل�سلمنيال�سكان الإجمايل

عدد 

ال�سكان امل�سلمني

26. 417. 100599 % 26. 417. 599ال�سعودية1.  

10. 700. 000 100 % 10. 700. 000  ال�سومال 2.  

6. 00. 100563 %  6. 005. 563 ليبيا3.  

 34. 612. 99047. 99 %34. 612. 047املغرب4.  

33. 474. 99870. 99 %  33. 474. 870اجلزائر5.  

 3. 086. 99772. 90 %3. 086. 569موريتانيا6.  

 20. 727. 99063 % 20. 727. 063 اليمن7.  

 12. 954. 99201 % 12. 074. 951تون�س8.  

 2. 971. 99567 % 3. 001. 583 عمان9.  

 664. 534  99 %671. 247جزر القمر10.  

 491. 99410 % 496. 374 جيبوتي11.  

 26. 674. 97649 % 27. 499. 638 العراق12.  

 5. 877. 97460 % 6. 059. 238 الردن13.  

 819. 95898 % 863. 051 قطر14.  

 79. 680. 94000 % 83. 000. 000 م�سر15.  

 7. 447. 85618 % 8. 761. 904فل�سطني16.  

 1. 985. 85300 % 2. 335. 648 الكويت17.  

 567. 81251. 20 % 698. 585 البحرين18.  

 33. 749. 80988 % 42. 187. 486ال�سودان19.  

 1. 948. 76041 % 2. 563. 212 المارات20.  

 2. 748. 212 70 % 3. 26. 018 لبنان21.  
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بتز�يد م�سكلة �لعنو�سة بني �لن�ساء يف خارج 

�لأنو�ع من  بع�س  �نت�سار  �إىل  �إ�سافة  �ملدن؛ 

�ملدينة،  يف  �لعمر  بهذ�  �ملرتبطة  �جلر�ئم 

نتيجة لطغيان هذه �لفئة �لعمرية و�جلن�سية 

على �لرتكيبة �ل�سكانية ملجتمع �ملدينة.  ومن 

�لذكور  بني  �لزو�ج  �سن  يرتفع  �آخر  جانب 

�لريف وهذ�  �أكر منه يف  �ملدن  و�لإناث يف 

�مل�سكالت  من  �لعديد  عنها  يتولد  ظاهرة 

�لجتماعية.  

من ب.  العربية  الأ�سرة  �سكل  يف  التحول 

اأ�سرة حمافظة تقليدية اإىل اأ�سرة عربية 

مقلدة:

�ملظاهر  �أبرز  من  �لظاهرة  هذه  تعترب 

�حل�سري  للتطور  �مل�ساحبة  �لجتماعية 

�لعربية.   �ملدينة  يف  �لعمر�ين  و�لتو�سع 

تلك  �لتقليدية  �ملحافظة  بالأ�سرة  ويق�سد 

�لتي �سكن �لبن بعد زو�جه مع �أبيه وكذلك 

�لأ�سرة  �لذكور؛ حيث ت�سم  بقية �لخوة  مع 

�لأبناء..   و�أبناء  وزوجاتهم  و�لأبناء  يْن  �لو�لدحَ

�لأبناء  ��ستقالل  فتعني  �ملقلدة  �لأ�سر  �أما 

بعيدة عن  م�ساكن  و�أبنائهم يف  زوجاتهم  مع 

و�لديهم كما هو حا�سل يف �أوربا و�أمريكا)2(.  

�أن  �ملا�سية  �سنة  �لثالثني  خالل  ويالحظ 

ن�سبته  مبا  �رتفعت  �ملقلدة  �ل�سر  ن�سبة 

تنامي ظاهرة  �إىل  بو�سوح  ي�سري  22% وهذ� 

�لأ�سر �ملقلدة مقابل تناق�س �لأ�سر �ملحافظة 

له يف  تعر�س  ما  �إىل  ويعود هذ�  �لتقليدية، 

�سنو�ت �لنه�سة �لقت�سادية عدد من �لبلد�ن 

�لعربية وبخا�سة �لدول �لغنية بالبرتول �إىل 

هجرة قوية من �لريف �إىل �حل�سر وهو �لمر 

�ملحافظة  �لأ�سر  ترتب عليه متزق يف  �لذي 

�لتقليدية، ما �أدى �إىل �نعكا�سات �سلبية على 

هناك  �أن  �ل  ون�ساطاتها،  وظائفها  جممل 

بع�س  لها  وكذلك  �ملقلدة،  لالأ�سر  ح�سنات 

المفهوم  هذا  الى  الدراسة  ُمعد  وصل    2
بعد  المقلدة  واألسر  التقليدية  المحافظة  األسرة  عن 
الثالثين  خالل  العربية  المدن  من  مجموعة  دراسة 

سنة االخيرة من اعداد هذه الدراسة.  

�ل�سلبيات كما هي حال �لأ�سر �ملحافظة �لتقليدية، ونلخ�سه فيما يلي: 

الأ�سرة املقلدةال�سرة املحافظة التقليدية

توؤدي- وما ز�لت- وظائف �جتماعية، . 1

و�أخالقية، وثقافية، وتكافلية تعجز عنها 

�لأ�سرة �ملقلدة. 

تتو�رث فيها �لقيم �لتعاملية بني �لكبري . 2

و�ل�سغري. 

تعلم �ملو�قف �لجتماعية �لأ�سرية . 3

�ملختلفة يتو�فر فيها ب�سكل �أو�سح.  

تقدم �لدعم �لجتماعي �لنف�سي �ملعنوي . 4

وحتى �لبدين لأفر�دها من بع�سهم 

ول تعاين من �نعز�ل �لأ�سرة يف �لكيان 

�لجتماعي �لثقايف �لنف�سي �لبدين.  

تعترب قناة للتو��سل �لثقايف �لديني، . 5

ولنقل �لتجارب و�خلرب�ت ما بني 

�لأجيال، وفيها يتاح للطفل �لتو��سل مع 

جيلني �أو �أكر. 

تعجز عن تاأدية �لوظائف �لجتماعية، . 1

و�لخالقية، و�لثقافية، و�لتكافلية.  

�سعف �أو �فتقار تو�رث �لقيم �لتعاملية بني . 2

�لكبري و�ل�سغري. 

تعلم �ملو�قف �لجتماعية �لأ�سرية �ملختلفة . 3

وتختلف باختالف درجة وجودها يف مثل 

هذه �لأ�سر.  

غياب تقدمي �لدعم �لجتماعي �لنف�سي . 4

�ملعنوي وحتى �لبدين لأفر�دها من بع�سهم، 

وتعاين من �نعز�ل �لأ�سرة يف كيان �جتماعي 

ثقايف نف�سي بدين خا�س بها.  

تنعدم فيها قناة �لتو��سل �لثقايف �لديني . 5

لنقل �لتجارب و�خلرب�ت بني �لأجيال، ومن 

ثم ل يتاح فيها للطفل �لتو��سل مع �لأجيال 

�ل�سابقة. 

�سعف العالقات ال�سرية البينية )بني اأفراد الأ�سرة(	. 

 نتيجة للتو�سع �لعمر�ين �حلا�سل يف معظم �ملدن �لعربية تز�يدت كثافتها �ل�سكانية، وهو �لأمر 

�لذي خلق جملة من �لظو�هر �ملجتمعية، نلخ�سها يف:

�ن�سغال �لكثري من �ل�سكان بهمومهم �خلا�سة. 

ظهور خلل يف طبيعة �لتفاعل �لجتماعي بني �أفر�د �لأ�سرة �لو�حدة من جانب، وبني �أفر�د �حلي 

�لو�حد )�جلرية( من جانب �آخر. 

تناق�س �لوقت �ليومي �لذي يق�سيه �أع�ساء �لأ�سرة معاً نتيجة خروج ن�سبة كبرية من �لن�ساء خارج 

�ملنزل للم�ساركة يف �أن�سطة �قت�سادية و�جتماعية متعددة، ومن جانب �آخر �ن�سغال ن�سب متز�يدة 

ْن يعملون �أعمالً �إ�سافية- لتحقيق مزيد  من �لذكور- وبخا�سة �أ�سحاب �لأعمال و�مل�سروعات ومحَ

من �لدخل ملو�جهة �سعوبة �لعي�س يف �ملدينة. 

تز�يد ن�سب �لأبناء �ملنخرطني يف مر�حل �لتعليم �ملختلفة، وهو �لمر �لذي يوؤدي �ىل ق�ساء �ساعات 

كبري�ً  �أ�سرهم وقتاً  �لتي تعزلهم عن  �ن�سغال هوؤلء بو�جباتهم  �إىل  �إ�سافة  �لتعليم؛  يف موؤ�س�سات 

د�خل �ملنزل. 

و�أما �نح�سار كثافة وجمالت هذه �لتفاعالت فيمكن �أن نعزيه �ىل:

�سغوط �حلياة �ملادية و�ملهنية يف �ملدينة. 

�نت�سار �لأمناط �حل�سرية يف �لبناء �لر�أ�سي )�لعمائر �ل�ساهقة( �لذي يجمع �أ�سر�ً من جهات �ستى 

وذ�ت �جتاهات وميول متباينة.  
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�لبناء  نتيجة  �لجتماعية  �ل�سالت  �سعف 

م�ستقلة  وفيالت  ق�سور  �سكل  يف  �لأفقي 

ومتباعدة يف �مل�سافات. 

ما  نتيجة  �لجتماعي  �لغرت�ب  ��ستفحال 

ت�سببه متابعة �لقنو�ت �لف�سائية وما تبثه من 

مد�ر  على  علمية  و�أفالم  ومتثيليات  بر�مج 

�ل�ساعة. 

�سعف العالقات الجتماعية بني اأفراد د. 

املجتمع ب�سكل عام:

من �أبرز مظاهر �سعف �لعالقات �لجتماعية 

�لعالقات  �سعف  �لعربي  �ملجتمع  �أفر�د  بني 

تز�يد عدد  �لرغم من  فعلى  بني �جلري�ن.  

�ل�سكان يف �ملدن بعد تو�سعها، يو�جه �سكان 

�لجتماعية،  �لعالقات  يف  تناق�ساً  �ملدن 

حتى لو كانت هناك زيادة يف ن�سب تقابلهم، 

حيث يالحظ �أن �سكان �ملباين �لعالية )وهو 

�لعمر�ين(  للتو�سع  نتيجة  �ملدن  يف  يكر  ما 

مع  عالقات  تكوين  يف  �سعوبة  يجدون 

ق�سرية  �لعالقة  هذه  تكون  قد  �أو  جري�نهم 

�لعالقات  تنمو هذه  وم�سموناً، حيث  �سكاًل 

عند �للتقاء يف �ملدخل �أو �مل�سعد �أو مو�قف 

�ل�سيارة يف �لغالب.  وبناء عليه توؤدي �ملباين 

وتقطعها  �لعالقات  قلة  �إىل  �لأدو�ر  متعددة 

بني �سكان �ملدينة، على �لرغم من وجودهم 

يف مبنى و�حد.  كما �أن �لأحياء- �لتي تكر 

�ل�سقق،  �ملتعددة  �لعمائر  �أو  �لفيالت  فيها 

�سريع-  ب�سكل  ُكُر  نزلء  عليها  يرتدد  �لتي 

غالبا ما يطبعها �لعالقات �لر�سميات وتكون 

�لأحياء  يف  �لعالقات  طبيعة  بخالف  فاترة 

�ل�سعبية �أو �أحياء �ملدينة �لتقليدية.  ��سافة 

�جلري�ن  بني  ما  �لعالقات  تعترب  ذلك  �ىل 

و�ملمار�سات �لرتويحية من �أهم �ملحاور �لتي 

جتعل �أفر�د �ملجتمع يلتقون مع بع�سهم، ومن 

بع�سهم،  مع  و�لتقارب  �لتعارف  يخلقون  ثم 

وبخا�سة �أن �ملمار�سات �لرتويحية تتم ب�سكل 

جماعي، وهو �لمر �لذي يتطلب �لخذ به بعني �لعتبار عند �لقيام بالتو�سع �لعمر�ين، حيث جتب 

�لعناية بتو�سيع وتطوير �لبيئة �لرتويحية �لتي تعترب �أمر�ً بالغ �لهمية وبخا�سة بعد �ن �أ�سحى 

�أطفال �حلي  �أماكن للرتويح يف �لأحياء معدوما.  كما لي�س ثمة ف�سحات مكانية للتقاء  وجود 

�لو�حد �أو ن�سائهم، بل �لغالب �لآن هو �لنعز�ل يف �ل�سكن �لفردي و��ستجالب ممار�سات ترويحية 

تتنا�سب و�ملكان، وغالباً ما تكون هذه �ملمار�سات ذ�ت طابع فردي وتعود �ىل �سعف �أو غياب �د�رة 

�لتخطيط �لعمر�ين و�ىل ��ستفحال ظاهرة �لبناء �لع�سو�ئي. 

هـ.   �سيوع النزعة ال�ستهالكية بني اأفراد املجتمع:

يعترب �سيوع �لنزعة �ل�ستهالكية بني �أفر�د �ملجتمع �لعربي ظاهرة م�ستفحلة ما بني �سكان �ملدن 

�لعربية وبخا�سة �ل�سباب، وتعود هذه �لظاهرة �ىل:

�لنفتاح �ملجتمعي للمدن �لعربية.  

ا�ستفحال املغريات املادية. 

�لتطور �لكبري يف فنون �لدعاية و�لإعالن وبخا�سة عن منتجات لي�س بال�سرورة �أن يكون �لفرد 

بحاجة �إليها.  

انت�سار الأ�سواق واملجمعات التجارية. 

ويجب �لقول باأن هذه �لظاهرة ل ميكن �أن توجد يف غري �ملدن، ل�سبب رئي�س وهو �أن تز�يد �ل�سكان 

يف �ملدينة يغري �أرباب �لعمل بالتو�سع يف �لعر�س و�لتنميق فيقبل �لنا�س على �ل�سر�ء تبعاً لعاد�ت 

�جتماعية قد تفر�سها ظروف �لعي�س يف �ملدينة وم�سايرة �أهلها لبع�سهم، وحتى �إن كان ظاهرياً، 

وعك�س هذ� خارج �ملدينة.  ومن هنا، فان تز�يد �لنزعة �ل�ستهالكية لدى �سكان �ملدن يعترب نتيجة 

من نتائج �لتو�سع �لكبري للمدينة ويعترب �أي�سا حم�سلة متوقعة من جر�ء �لثقافة �ل�ستهالكية �لتي 

ت�ساحب �لثقافة �ل�سائدة لدى �سكان �ملدينة.  
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كما �أ�سبح �لت�سوق جزء�ً من �لرتفيه �مل�سرتك للعائلة يف �ملدينة؛ فالتجو�ل يف �لأ�سو�ق بد�أ ملجرد 

�لرتفيه، ولكن جودة �لعر�س وُح�ْسن �لرتتيب يغريان �سكان �ملدينة يف �أحيان كثرية ويحفزهم على 

�لإقبال على �سر�ء ما لي�س لهم به حاجة.  كما �أن ��سطحاب �أبناء �ل�سكان �ل�سغار له خطورة 

�أخرى تتلخ�س يف خلق ثقافة ��ستهالكية تنعك�س بقيام �لو�لدين ب�سر�ء كميات هائلة من �ل�سلع يف 

بون  معظمها غري �سرورية، وكل هذ� يوؤثر بال�سلب يف �لتن�سئة �لجتماعية لهوؤلء �ل�سغار �لذين يدرَّ

على �أن ي�سبحو� كائنات ��ستهالكية يف �مل�ستقبل. 

العمران والإ�سكان يف ال�سريعة الإ�سالمية 

حدد �لإ�سالم م�سطلح �لعمر�ن، وهو ذلك �لجتماع �لب�سري �ل�سروري لتبادل �مل�سالح بني �لنا�س 

ليْكُملحَ وجوُدهم وما �أرد�ه �هلل من �عتمار �لعامل بهم ومن ��ستخالفه �إياهم؛ و�أما �أهد�ف �لعمر�ن 

�حل�سري وغاياته، فاإنها ت�ستند �إىل قو�عد ت�سبط تطوره وتُ�سكل ركائزحَ نظامه �لتدبريي ��ستناد�ً 

�إىل �أحو�ل �أربع: جلب �مل�سالح، ودفع �مل�سار، وت�سهيل �ملر�فق، وتدبري �ملجال. 

و�ل�ستقر�ر  �لهدوء  وهو  �ل�سكون  حول  يدور  فهو  �ل�سالم  يف  �ل�سكن  م�سطلح  يخ�س  ما  �أما 

و�لإقامة، وكل ما ميكن من �لوقاية من �لريح و�حلّر و�لربد و�ملطر وما �سابهها، ولل�سكن عالقة 

باخللق و�لإبد�ع لقوله عليه �ل�سالة و�ل�سالم: »�للهم �أنزل علينا يف �أر�سنا �سكنها«. 

�لتي حتكم  �ل�سو�بط  من  �طار�ً  �ل�سالم  �لإ�سالمية فقد و�سع  �ل�سريعة  �أما من حيث مقا�سد 

�لن�ساطات �لب�سرية �ملختلفة، وحتقُق �لتو�زن �لعام جلميع �أ�سكالها، وتر�سم �ملجال �لذي ي�سمح 

لالإن�سان �مل�سلم بالتحرك فيه، مبا يف ذلك حركة �لعمر�ن و�لإ�سكان �لأ�سيلني بناء على �ملقا�سد 

�خلم�سة �ملاثلة يف حفظ �لدين و�لنف�س و�لعقل و�لعر�س و�ملال. 

وفيما يخ�س �لأ�سول: ت�سمن �لقر�آن �لكرمي و�ل�سنة توجيهات عامة هي مبثابة �لأ�سول �ملعتمدة 

�هلل  من  تقوى  على  بُنيانه  �س  �أ�سَّ ن  {�أفمحَ وتعاىل:  �سبحانه  لقوله  و�لإ�سكان،  �لعمر�ن  عملية  يف 

اٍر فانهارحَ به يف نار جهنم، و�هلل ل يهدي �لقومحَ  فا ُجُرٍف هحَ �س بنيانه على �سحَ ن �أ�سَّ ور�سو�ن خرٌي، �أمَّ

�لظاملني}3. 

كما ت�سمنت كتب �ل�سنة �مل�سرفة �أحاديث مف�سلة تعر�ست ملظهر �لتنظيم �لعمر�ين عموماً دون 

�إغفال �لتوجيهات �خلا�سة بالبنيان بحيث ين�سئ جمالً حيوياً ويحدد فل�سفة للحياة. 

وفيما يتعلق بالقو�عد فقد ت�سمنت �لقو�عد �لفقهية- وبخا�سة �ملت�سلة منها بال�سرر- جمموعة 

من �ل�سو�بط �لتي حتكم �سلوك �مل�سلمني يف �ملدينة، لقوله علية �ل�سالة و�ل�سالم: »ل �سررحَ ول 

�سر�ر«.  

كما �سرع �ل�سالم �أربعة مبادئ حتكم �لعمر�ن و�لبنيان، هي: حرمة �ملنازل، وح�سن �جلو�ر، ونفي 

�ل�سرر، و�لق�سد، �أي: �لغاية �لوظيفية من تنظيم �ملجال )�أو �حلّيز �لعمر�ين(.  

�ملنازل  �لوقار بني  وتاأمني  �ملنزل،  يقوم على �حرت�م �خل�سو�سية د�خل  فاإنه  �أما مبد�أ �حلرمة، 

وكذلك بني �لأحياء �ل�سكنية وجمالت �لن�ساط �لتجاري.  فمبد�أ �حلرمة يف �ملفهوم �ل�سالمي هو 

�لتمكني من �إقامة تو�زن بني �مل�ستويني �ل�سائع و�خلا�س، حيث منع فتح �لدكاكني يف �لأزقة غري 

�لنافذة، و�أمام �أبو�ب �ملنازل ويف �لطرق �ل�سيقة، كما منع يف �لوقت ذ�ته فتح �أبو�ب �لبيوت على 

�ل�سو�رع �لنافذة �أمام �لدكاكني و�لأ�سو�ق. 

3  اآلية 109 من سورة التوبة.  

ر�أ�سي  نوعان:  فهو  �جلو�ر  ح�سن  مبد�أ  و�أما 

وجانبي، فالر�أ�سي ��سطلح عليه بحق �لتعلية 

يقت�سم  فاأكر،  طابقني  من  �ملكون  �لبناء  يف 

ملكيته �أكر من �سخ�س، ويكون ل�ساحب �لُعلوِّ 

ل�ساحب  يكون  كما  فل،  �ل�سَّ على  �لقر�ر  حُق 

كل  مر�عاة  ووجبت  �ل�سقف،  ِملك  فل  �ل�سَّ

منهما حلقوق �لآخر عند ت�سرفه مبلكه حتى 

�جلو�ر  حل�سن  �لثاين  و�لنوع  جاره؛  ي�سر  ل 

وهو �جلانبي يقّيد حق �لت�سرف بامللك بعدم 

�لإ�سر�ر و�إن مل يُق�سد �ل�سرر. 

�أما مبد�أ �لق�سد، فهو �لذي يحدد �لغاية من 

�مل�سالك  وبخا�سة  عمر�ين،  حّيز  �أي  �إن�ساء 

و�لطرقات د�خل �لأ�سو�ر.  فال وجود مبدئياً 

ل�ساحة دون وظيفة �أ�سا�س ميكن �أن تلحق بها 

و�لأ�سو�ق  �مل�ساجد  ك�ساحات  �أخرى  وظائف 

و�لفنادق، عماًل بتوجيه �لنبي- �سلى �هلل عليه 

و�سلم- لقوله: »�إياكم و�جللو�س يف �لطرقات.  

قالو�: يا ر�سول �هلل، ما لنا من جمال�سنا بُّد، 

نتحدث فيها، قال ر�سول �هلل، �سلى �هلل عليه 

و�سلم: فاإذ� �أبيتم �إل �ملجل�سحَ فاأعطو� �لطريقحَ 

حّقه.  قالو�: وما حق �لطريق يا ر�سول �هلل؟ 

قال: غ�ّس �لب�سر، وكّف �لأذى، ورّد �ل�سالم، 

و�لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر«. 

و�أما مبد�أ �لب�ساطة فالق�سد منه مطلوب يف 

مناق�سان  و�لرتف  �لإ�سر�ف  لكون  �سيء،  كل 

مل  �أنفقو�  �إذ�  {و�لذين  تعاىل:  لقوله  له، 

قو�ما}،  ذلك  بني  وكان  يحَقرُتو�  ومل  يُ�سرفو� 

وقوله تعاىًل: {وكلو� و��سربو� ول ت�سرفو�}4. 

العامل العربي وامل�سكلة العمرانية يف القرن 

احلادي والع�سرين

�لأزمة  ��ستفحال  حالة  �لعربية  �ملدينة  تعي�س 

هجرة  ب�سبب  �لع�سرين  �لقرن  نهايات  منذ 

�ل�سكان من �لريف �إىل �ملدينة بحثا عن �لر�حة 

و�ل�سحة و�لأمان نتيجة لغياب �أماكن �لرتويح 

4  اآلية الثامنة من سورة الفرقان.  
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�مل�ست�سفيات  غياب  �أو  وقلة  �لنف�س  عن 

�ىل  �إ�سافة  �لريف؛  يف  و�مل�ستو�سفات 

��ستفحال ثقافة �لثاأر.  وزيادة هذه �لظاهرة 

للمدينة  بالن�سبة  معكو�سة  نتائج  �ىل  �أدت 

قلة  �أزمة  �ملدن  يف  ظهرت  حيث  �لعربية، 

�لأ�سو�ق  و�زدحمت  �ل�سرورية،  �خلدمات 

بامل�ساكن  و�ساقت  و�ل�سيار�ت،  باملارة 

�ملتجاورة؛ كما �ختلطت �ملياه �لعذبة مع مياه 

�سبب  ما  �مللوثة،  �ملياه  من  وغريها  �ملجاري 

�لتلوث  وظهور  و�لأوبئة  �لأمر��س  �نت�سار 

�لزمة  هذه  نتيجة  �ملدينة  فتحولت  �لبيئي؛ 

من مكان يفرت�س �أن يعي�س فيه �لنا�س حياة 

يقول  كما  نبيل-  هدف  �جل  من  جماعية 

مدينة  �ىل   -
5
للمدينة تعريفه  يف  �ر�سطو 

�ملدن  �إن�ساء  بد�أ  لقد  و��ستقر�ر.   �من  عدم 

بقع  على  ي�ستقر  �لإن�سان  بد�أ  منذ  �ملتطورة 

من �لأر�س يف �سكل م�ستقل للتجمع �لب�سري، 

�لت�سنيع،  متطلبات  مع  جتاوبا  فقط  لي�س 

�ل�سلطة  مر�كز  �قامة  بهدف  �أي�سا  و�منا 

�نها  �ىل  ��سافة  �لبلد�ن،  �قت�ساد�ت  و�إد�رة 

و�ل�سحية  �لتعليمية  للخدمات  مر�كز  مثلت 

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

و�لأ�سو�ق و�أجهزة �لأمن...  �لخ؛ ومبعنى �آخر »ميثل و�قع �لبناء تركيبا معقد� من �لت�ساق و�لقيم 

و�لثقافة؛  و�لفنون  للعلم و�لإنتاج  �لرئي�سة  �ملر�كز  �ملدن  .  وبناء عليه، تظل 
6
للمدينة«  و�لثقافة 

ومبعنى �آخر، تظل مركز� للح�سارة، وكذلك هي بالن�سبة للعامل �لعربي. 

»ويالحظ خالل ن�سف قرن من �لزمن �أن �ملدينة �لعربية ت�سهد �ت�ساعا كبري�، حيث �رتفعت ن�سبة 

�سكان �ملدن من 27،7 يف �ملئة عام 1960 �إىل 46،8 يف �ملئة عام 1980، وبحلول عام 2000 فاإن �ستة 

 .
7
�أ�سخا�س تقريبا من بني كل ع�سرة من �سكان �ملنطقة �أ�سبحو� من �أهل �ملدن«

لقد �ت�سمت �ملدن �لعربية منذ نهايات �لقرن �لع�سرين بظاهرة ))ترييف �ملدينة(( نتيجة لهجرة 

�ملدينة، حيث متركزت  �لريف على  �إ�سفاء طابع  �أ�سح:  �ملدن؛ ومبعنى  �إىل  �لريف  من  �ل�سكان 

نق�س  من  �لرغم  على  �لعربي،  �لعامل  خمتلف  يف  �لكربى  �ملدن  �سو�حي  يف  �ملهاجرة  �لعو�ئل 

يف  �لقاهرة  �ىل  �ملهاجرين  من خالل  جليا  هذ�  ويالحظ  للخدمات،  �ل�سو�حي  معظم  و�فتقار 

جمهورية م�سر �لعربية، حيث �حتلو� مقابر �لأمو�ت فيها نتيجة �أن �ملدينة �لتي ت�سج بالن�ساط 

و�لثقافية  �لقت�سادية  �ملجالت  للح�سول على مغريات عديدة يف  نف�سه فر�سا  �لوقت  تنتج يف 

و�ل�سيا�سية؛ ومبعنى �آخر ت�سبح �ملدينة �لبوؤرة �لدينامية للحياة �لعربية؛ ومن جهة �أخرى تعترب 

 �لقطب �ملغنطي �لقوي �لذي يجتذب �لنازحني من �لرياف �ىل �ملدن يف حالتي �ل�سلم و�حلرب. 

�سمة عامة يف حياة  �ليوم  �ل�سمة  و�أ�سحت هذه  �سكانيا  �لعربية مزدحمة  �ملدن  ��سبحت  لقد   

�لتناف�س �سعيا ور�ء �حل�سول على مو�رد بعيدة  �أهل �ملدن �ىل  �ملدينة وهو �لمر �لذي ��سطر 

�ملنال، فنتج عن هذ� �آثار �سيئة على �ملدينة، تتلخ�س يف: 

�ختناق �ل�سو�رع بحركة �ملرور.  •

تلوث هو�ء �ملدينة.  •

�نفجار �أنابيب �ملياه و�ملجاري و�سد �لطرقات.  •

�زدحام و�سائل �ملو��سالت بالركاب وبخا�سة و�سائل �لنقل �لعام.  •

6 يقول روبرت بارك عن المدينة: »تمثل المدينة نسقاً من عادات وتقاليد واتجاهات ومواقف منظمة ومشاعر 
متالزمة تتناقل عبر هذه التقاليد«. 

7 أزمة المدن في العالم العربي، يوليو/ تموز، 1988، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت. 
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�لعربية،  �ملدن  يف  �ل�سحية  �مل�سكالت  �أما 

فهي: 

�سببان  لل�سرب وهناك  �لنقية  �ملياه  �أزمة   )1

�ملتو�فرة  �ملياه  بكمية  يتعلقان  رئي�سان 

ونوعيتها:

�لأول: �لنمو �حل�سري �ملتز�يد وما يتمخ�س 

عنه من تز�يد يف طلب �ملياه و��ستهالكها.  

هذه  من  جزء�  ي�سيب  �لذي  �لتلوث  �لثاين: 

�ملياه من خملفات �ل�سكان و�ل�سناعة. 

�لعنا�سر  �أكر  من  فالنقل  �لنقل:  �أزمة   )2

يعترب  حيث  �حل�سرية،  بالبيئة  �ل�سارة 

�ملرور  �ختناقات  يف  �لرئي�س  �ملت�سبب 

وتدين  �لعمل  �ساعات  و�سياع  و�ل�سو�ساء 

قيام  �ىل  ��سافة  �ملطلوبة،  �ملدن  �إنتاجية 

�مللوثات يف  �لنقل ببث جمموعة من  و�سائل 

�جلو، تقدر باآلف �لأطنان يف �لعام، �أهمها: 

يف  �لعالقة  و�لذر�ت  �لكربون  �أك�سيد  �أول 

عن  ناهيك  �لكربون،  �أك�سيد  وثاين  �لهو�ء 

تبثها  �سامة  حالة  من  �لر�سا�س  ي�سببه  ما 

�لهو�ء  يف  دقيقة  ذر�ت  ب�سكل  �لناقالت 

�لرئتان  ومتت�سها  �لإن�سان  وي�ستن�سقها 

�جل�سم  دخوله  عند  وهو  تامة،  �سبه  بكفاءة 

يبد�أ مبهاجمة �ملخ و�لأع�ساء �لأخرى م�سببا 

عدد� من �لمر��س.  

�ل�سرف  فنظم  �ل�سحي،  �ل�سرف  �أزمة   )3

يف �ملدن �لعربية تعترب من �ل�سبكات �لعامة 

�أحو��س  من  بالتحول  وتتمثل  �حلديثة 

للرت�سيب و�لآبار يف كل بيت �إىل �ملر�حي�س 

�ملر�حي�س  �إىل  ثم  ومن  )�حلفر(،  �لبلدية 

�ملهوحَ�ة �ملح�ّسنة �ملعتمدة على معايري تتحكم 

على  �لبلدية  �ملر�حي�س  تقام  حيث  باأد�ئها، 

مو��سفات دقيقة حمكمة. 

�ملناطق  فرت�كم خملفات  �لنفايات،  �أزمة   )4

�لتجارية،  )�ل�سكنية،  �ملدينة  يف  �ملختلفة 

�سحة  يهدد  �أ�سحى  �خلدمية(،  �ل�سناعية، 

�لقمامة  تالل  و�أ�سبحت  و�ملو�طنني،  �لبيئة 

�لعربية  �ملدن  من  كثري  يف  ماألوفا  منظر� 

��سر�ر  تزيد  كما  لالأمر��س؛  وم�سدر� 

�حتو�ئها  نتيجة  �ل�سناعية  �ملناطق  خملفات 

�ل�سارة،  �لكيميائية  و�ملو�د  �لأبخرة  على 

�ملياه.  وم�سادر  و�لهو�ء  �لرتبة  ت�سيب   �لتي 

كون  �ل�سطحية،  �ملياه  ت�سريف  �أزمة   )5

يخلق  �لعربية  �ملدن  من  كثري  يف  ركودها 

خ�سو�سا  كربى،  بيئية  �سحية  م�سكلة 

�ل�سكن  مناطق  ويف  �لفقرية  �لأحياء  يف 

مياهها  تختلط  ما  ود�ئما  �لع�سو�ئي، 

�لمر  وهو  و�ل�سناعية،  �ملنزلية  بالنفايات 

 �لذي ينتج عنه جملة من �لأمر��س و�لأوبئة. 

فقد  �ملدينة،  على  و�آثارها  �ل�سناعة  �أزمة   )6

باأنو�عه  �لتلوث  منها  م�سكالت،  عدة  �سهدت 

يف �لهو�ء و�ملاء و�لرتبة، �إىل جانب تلوث �لبيئة 

�آخر  تلوث  وهناك  و�حلر�رة.   بال�سو�ساء 

للجو وهذ� ينطبق على دول �لنفط وينتج عن 

عمليات ��ستخر�ج �لنفط وتكريره. 

�أ�سحى  فقد  �لع�سو�ئي،  �ل�سكن  �أزمة   )7

من  �أحزمة  يطوقه  �لعربية  �ملدن  من  �لكثري 

))�أحزمة  ت�سميتها  ميكن  �لع�سو�ئي  �لبناء 

�لبوؤ�س((، و�لع�سو�ئي �سكن ي�ساعد على تو�فر 

منها  �لبيئية،  �لأمر��س  من  لعدد  مهيئة  بيئة 

�لع�سوية و�لنف�سية و�لجتماعية.  ويالحظ �أن 

�ملناطق �حل�سرية تتمدد ع�سو�ئيا نحو �لريف 

�لزر�عية  لالأر�س  جرفاً  طريقها  يف  م�سببة 

�بتالعها،  يتم  باأكملها  قرى  وهناك  �لقيمة.  

حيث حتولت حقول زر�عية بالقرب من �ملدن 

بغد�د،  �لقاهرة،  من:  وبخا�سة  �لرئي�سة- 

دم�سق، بريوت- �إىل مناطق �سكنية ع�سو�ئية 



المدينة العربية /  العدد 40182

وبعد  �أو عمار�ت متو��سعة،  �أو مدن �سفيح 

باخل�سار  �ملدن  متد  �حلقول  تلك  كانت  �أن 

كاملة  غري  �سكنية  بيئات  �أ�سحت  و�لفو�كه، 

و�ل�سروط  �لنظافة  حيث  من  �ملو��سفات 

للعطاء  منا�سبة  تعد  ومل  �ملنا�سبة،  �ل�سحية 

�لزر�عي و�فتقدت تلك �ملدن لالكتفاء �لذ�تي 

منها.  

�ملدن  تعي�سها  �لتي  �لجتماعية-  و�لآثار 

يف  تعود  فاأكر-  �أكر  وتتفاقم  �لعربية 

�ل�سا�س �ىل:

غياب �مل�ساكن �حلا�سنة للكم �لهائل من  •

نزوح �ل�سكان من �لريف. 

م�ستويات  • �إىل  �لإيجار�ت  قيمة  �رتفاع 

خيالية خميفة. 

�متالء مر�كز �ملدينة و�أ�سو�قها بال�سكان  •

�لنازحني.  

وعلى �لرغم من ظهور �لآثار �لجتماعية �لتي 

�ملفارقات  من  فانه  �ل�سباب،  تلك  خلقتها 

�لعجيبة وجود �لكثري من �لبنايات و�مل�ساكن 

�خلالية من �ل�سكان )وكاأنها �أ�سنام معلقة(8، 

حيث يحتفظ بها �أ�سحابها لأهد�ف جتارية 

فعلهم  �مل�ساكن  �أ�سحاب هذه  ويربر  �سرفة، 

وكاأنهم  �لب�سرية،  غري  �ملربر�ت  من  بعدد 

�لذي  �لقانون  ب�سبب  لذلك  م�سطرون 

يجعل �إخالءها من �مل�ستحيل تقريبا، �إذ� مت 

تاأجريها.  

�ملدينة  تعانيها  �لتي  �حلادة  �لأزمات  وهذه 

هذ�  يتم  ولن  و�قعيا  حال  تتطلب  �لعربية 

بال�سباب  خا�سة  جديدة  م�ساكن  باإن�ساء  �ل 

خمططات  وبو�سع  �ملحدود،  �لدخل  وذوي 

لإن�ساء جممعات جديدة تعتمد على خمطط 

 )Master Plan( للمدينة  عام  توجيهي 

يكون من مبادئه:

8  تصنيف يخص معد هذه الدراسة.  

 مر�حل موزعة وبنية حتتية بتكلفة فعالة. 1

 Conservation of existing towns 

 �ملحافظة على �ملدن �حلالية. 2

New commercial/industrial opportunities 

3 .Protection of the Environment فر�س جتارية �سناعية جديدة

 حماية �لبيئة. 4

 Environment Protection 

�حتو�ء  فيتطلب  �لعربية،  �ملدينة  على  �لعمر�ين  للتو�سع  �لجتماعية  �لثار  من  �لتخفيف  �أما 

�ملخططات �لتوجيهية �لعامة على مالءمة �خل�سو�سية �لنف�سية �لروحية وتقاليد �لن�سان �لعربي، 

�خل�سو�سية �لتي ل تتناق�س مع و�قعه وبيئته وتو�فر له �سكنا ذ� طابع عربي.  ومن جانب �آخر 

ل بد �أن يقوم �لتخطيط �لعمر�ين وحده ب�سبط �لأزمات وحركة �ل�سكان و�لعمر�ن ب�سكل يحافظ 

ون�ساط  وحيوية  جمال  على  يحافظ  �أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  و�سالمته  �لإن�سان  �سحة  على 
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�ملدينة.  لكن �لتخطيط يعترب علماً وفناً وتقنية و�سيا�سة، ومهمته و�سع نظام وظيفي �قت�سادي 

حّيزي يف �ملكان �ملاأهول.  وهناك عدد من �لتعاريف للمخطط �لعمر�ين، منه: 

تو�فر . 1 بغية  و�حلو��سر  للمدن  �ل�سامل  بالتنظيم  �لهتمام  �إىل  يهدف  �لعمر�ين  �لتخطيط 

ظروف حقيقية كاملة لالإن�سان ليعي�س وينتج وي�ستجم. 

�لتخطيط �لعمر�ين هو ممار�سة لتخطيط �ملدن وبنائها، وي�سمل ذلك جمموعة من �لتد�بري . 2

�لجتماعية و�لقت�سادية و�ل�سحية �لعامة و�لبنائية �لتقنية و�ملعمارية. 

�لتخطيط �لعمر�ين برنامج �إلز�مي لبناء �ملكان �ملاأهول وحميطه �أو �إعادة بنائهما وجتميلهما . 3

وتطويرهما �ل�سامل، ملدة تر�وح بني 15 و20 �سنة يف �إطار خطط �لقت�ساد �لوطني9. 

من  للمدينة  �ملنظم  �أو  �ملخطط  فيه  يقع  فيمكن حتديدها مبا  �لعمر�ين  �لتخطيط  وظيفة  �أما 

�إن�سائي،  مهند�س  بخطاأ  يقا�س  قد  بكثري مما  �أكرب  تاأثري  وهو  �ل�سكان،  على  �سلبا  توؤثر  �أخطاء 

كحو�دث  متتالية،  مبا�سرة  كو�رث  �إىل  يوؤدي  وقد  �لبنايات،  �إحدى  ل�سكان  �أ�سر�ر�  ي�سبب  حيث 

9  تعريف الموسوعة البريطانية المختصرة.  

�لطرق؛ كما يوؤدي �إىل ما ي�سبه �ملوت �لبطيء، 

ويتمثل هذ� يف �ل�سجيج و�سوء توجيه �لأبنية، 

ما يوؤدي �ىل قلة �مل�ساحات �خل�سر�ء وتو�سيع 

�ل�سو�رع و�لأماكن �ملر�سوفة وم�سادر �لنارة.  

منظم  فيها  يقع  كثرية  �أخطاء  هناك  �أن  كما 

طريق  على  �مل�سانع  ي�سع  �أنه  منها  �ملدن، 

�سارع  على  �مل�سكن  ي�سع  �أو  �ل�سائدة،  �لرياح 

تاأمني  �سوق  عن  يبعده  �أو  �حلركة،  كثيف 

�سناعية  منطقة  ي�سع  �أو  �ليومية،  �حلاجات 

يف  مدر�سة  ي�سع  �أو  �سكنية،  منطقة  بجانب 

بال�سيار�ت،  �لآخر من �سارع مزدحم  �لطرف 

�أو يتغافل عن تاأمني مالعب وريا�س �لأطفال، 

�أو يقلل من �حلد�ئق �إىل درجة �أدنى...  �لخ، 

�آثار  �لنهاية �ىل ظهور  �أخطاء توؤدي يف  وهي 

�جتماعية على �سكان �لتو�سعات �لعمر�نية يف 

�ملدينة �لعربية.  

وبال�ستناد �ىل ما مت ذكره بخ�سو�س وظيفة 

باأن  �لقول  ميكن  �لعمر�ين،  �لتخطيط 

ل�سو�رع  تق�سيما  لي�س  �لعمر�ين  �لتخطيط 

�لأبنية،  من  �سفان  جانبها  على  ي�سطف 

وبخا�سة �أن �ملدينة هي �ملكان �لذي يعي�س فيه 

للتخطيط  مهند�سا  تتطلب  ثم  ومن  �لإن�سان، 

و�أن  �ت�ساع يف مد�ركه ومعارفه،  �لعمر�ين ذ� 

وخارجه،  فيه  و�لر�حة  �ملاأوى  لالإن�سان  يوؤمن 

و�أن يقيه من �ملنغ�سات �لتي توؤدي �إىل �أمر��س 

عمله  �إنتاجية  على  وتوؤثر  وج�سدية،  ع�سبية 

وعلى عالقاته بالآخرين. 

اآليات التخفيف من الآثار الجتماعية 

للتو�سع العمراين على املدينة العربية 

للتو�سع  �لجتماعية  �لثار  من  �لتخفيف  �ن 

يتطلب  �لعربية  �ملدينة  على  �لعمر�ين 

بعني  ياأخذ  عمر�ين  تخطيط  قيام  بالأ�سا�س 

�لعتبار عملية �لتوفيق بني �جلانب �لوظيفي 

و�أن  و�جلانب �جلمايل و�جلانب �لقت�سادي، 

تكون مهمة منظم �ملدينة معتمدة ب�سكل رئي�س 
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على تاأمني م�سكن يلبي لل�سكان �حتياجاتهم.  

يجب  وم�ستلزماته  �مل�سكن  لتاأمني  وبالن�سبة 

جميع  لل�سكان  يوؤمن  �أن  �ملدينة  منظم  على 

�خلدمات �ل�سرورية يف �إطار مرحلة �لتطور 

�لأخذ  مع  �ل�سكان  هوؤلء  يعي�سها  �لتي 

حتديد  وميكن  �مل�ستقل،  �لتطور  بالعتبار 

هذه �خلدمات بالآتي: 

�أن  يجب  �لعامة  �لأمالك  يخ�س  فيما  �أ( 

ت�سمل: �ل�سو�رع، �حلد�ئق، �ل�ساحات. 

�أن  يجب  �لعامة  بامل�سيد�ت  يتعلق  فيما  ب( 

�ملر�كز  �لطبية،  �ملر�كز  �ملد�ر�س،  ت�سمل: 

�لإد�رية،  �ملر�كز  �لعبادة،  �أماكن  �لثقافية، 

خمافر �ل�سرطة، �لأ�سو�ق �لتجارية. 

وهناك جملة من �آليات �لتخفيف من �لثار 

�ملدينة  على  �لعمر�ين  للتو�سع  �لجتماعية 

�لعربية، منها: 

1( �لتخفيف من �لتاأثري على �حلالة �ل�سحية 

�لنف�سية لل�سكان :

كون منظم �ملدن يلعب دور� رئي�سا يف �لتاأثري 

على �سالمة �حلالة �ل�سحية �لنف�سية لل�سكان 

�سلبا �أو �إيجابا فانه يتطلب منه: 

من  �لكايف  �لقدر  �ملدينة  ل�سكان  �لتاأمني 

و�ملنظر  و�خل�سو�سية  و�لهو�ء  �ل�سياء 

مع  �لن�سجام  مع  يتو�فق  مبا  �جلميل، 

و�ملوقع.   و�لجتماعية  �ملناخية  �لظروف 

من  بع�سها  متقاربة  �لأبنية  ت�سبح  ل  وحتى 

خ�سو�سيته  �مل�سكن  تُفقد  لدرجة  بع�س 

وجتعله عر�سة لأنظار �سكان �ملبنى �ملجاور، 

�إغالق  �إىل  �ل�سكان  من  �لعديد  ي�سطر  ما 

يحرمون  وبذلك  د�ئما،  �إغالقا  نو�فذهم 

�أنف�سهم من �ل�سم�س و�لهو�ء.  

�أقطار  �أن�ساف  �أو  حمددة  م�ساحات  تاأمني 

من  نوع  لكل  جتاوزها  يجوز  ل  بحيث 

�ل�سكان  ح�سول  تاأمني  بغر�س  �خلدمات، 

كعدم  كبري،  عناء  دون  �خلدمات  هذه  على 

من  ))�لبتد�ئية((  وبخا�سة  �ملدر�سة  بعد 

لدى  قلقا  يخلق  ل  حتى  �ل�سكنية  �لأبنية 

�أولياء �أمور �لتالميذ. 

ين�سب  بحيث  �لأر��سي  ��ستعمالت  تو�زن 

�لهتمام �لأول على هذ� �لتو�زن، ومن جهة 

خمتلف  بني  للم�سافات  �سليم  تاأمني  �أخرى 

�ل�سكان  �حتياجات  لتلبية  �ل�ستعمالت 

�لأ�سا�س، وتق�سم هذه �ل�ستعمالت �إىل �أبنية 

وف�ساء�ت. 

تو�زن �قامة �لبنية بحيث ل يبغي بع�سها على 

�لإد�رية،  �لعامة،  �ل�سكنية،  وت�سمل:  بع�س، 

�لتعليمية،  �ل�سحية،  �لدينية،  �لثقافية، 

�أما �لف�ساء�ت فت�سمل:  �لتجارية، �خلدمية، 

�ساحات  عامة،  حد�ئق  خا�سة،  حد�ئق 

ممر�ت،  �سيار�ت،  مو�قف  �سو�رع،  عامة، 

�لتو�زن  �سوء  �ن  حيث  للم�ساة،  �أر�سفة 

تخطيط  )ب�سوء  �لأر��سي  ��ستعمالت  بني 

�ىل  �لغالب  يف  يوؤدي  و�ل�سو�رع(  �لطرقات 

حو�دث �ل�سيار�ت.  

باأماكن  تخطيطها  عند  �ملدن  تاأمني 

مو�سمية(  �أ�سبوعية،  )يومية،  لال�ستجمام 

يعترب �أمر�ً �سرورياً ي�ساعد على زيادة هدوء 

�ل�ستجمام  تاأمني  �سكانها.  وميكن  و�سكينة 

�ليومي بتخ�سي�س م�ساحات كافية للحد�ئق 

�ن  حيث  �خل�سر�ء،  وللم�ساحات  �لعامة 

عما  تنق�س  �خل�سر�ء  �ملناطق  حر�رة  درجة 

هي عليه يف مناطق �ملدينة �لأخرى؛ كما �أن 

�ل�سجيج  بتخفيف  تقوم  �خل�سر�ء  �ملناطق 

�ملوجات  تخامد  �أو  لتال�سي  نتيجة  �ملدن  يف 

�ملخملية  �أور�قها  على  �ملت�ساقطة  �ل�سوتية 

�ملهتزة با�ستمر�ر.  

وباأجز�ئها  بكلّها  ت�سكل  �ملدينة  كانت  ملا 

معقدة  وعمر�نية  معمارية  غنية  جمموعات 

فيها  تتو�فر  �أن  وجب  كبرية،  �أحجام  ذ�ت 

وحّيز�  تخطيطا  �ملتنا�سقة  �لتكوينات 

ومعمار�، ومبعنى �آخر يجب �أن تتو�فر فيها 

�لعنا�سر �جلمالية. 

العمل العمراين العربي امل�سرتك: 

للتو�سع  �لجتماعية  �لثار  من  �لتخفيف 

�لعمر�ين على �ملدينة �لعربية يتطلب �لقيام 

مبا يلي:

نحو  • �لعربية  �ملدن  كافة  جهود  ت�سافر 

�لعمر�ين  �لتنظيمي  �لو�قع  ت�سخي�س 

يتخلله  ما  وبخا�سة  �لعربية  للمدينة 

من �أخطاء وما يرت�فق معه من �أزمات 

وم�سكالت.  

�مل�سرتك  • �لعربي  �لعمل  تفعيل  زيادة 

ومناق�سة  �خلرب�ت  لتبادل  و�لتعاون 

و�لبحوث يف جمال تخفيف  �لدر��سات 

�لعمر�ين  للتو�سع  �لجتماعية  �لثار 

على �ملدينة �لعربية. 

�قامة جلان م�سرتكة للتعاون يف جمال  •

�لتخفيف من �لثار �لجتماعية للتو�سع 

منبثقة  تكون جلاناً  �أن  على  �لعمر�ين، 

عن �جلامعة �لعربية �أو جمل�س �لتعاون 

�لقومي  �مل�ستوى  على  �أي:  �خلليجي، 

�لعربي �أو على �مل�ستوى �جلهوي.  

�لأمد  • بعيدة  ��سرت�تيجيات  �إعد�د 

من  �ل�ستفادة  مع  �حل�سرية  للتنمية 

جتارب �لدول �لأخرى يف هذ� �ملجال. 

�هتمام  • باإعطاء  �لعربية  �لدول  قيام 

كبري لدعم دور �ملدن يف خطط �لتنمية 

�ملدن  �أهمية  لتعاظم  نظر�  �ل�ساملة 

�ملتو�سطة و�ل�سغرية يف حتقيق �لتنظيم 

لل�سكان  �لأمثل  و�لتوزيع  �حل�سري 

وكذلك يف جمالت �لتنمية.  

�إعد�د  • يف  �لبلديات  بدور  �لهتمام 

��سرت�تيجيات �لتنمية �حل�سرية ودورها 

�أي�سا يف �إعد�د �خلطط وحتديثها كلما 

دعت �حلاجة �إىل ذلك. 
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و�لبدوية  • �لريفية  باملجتمعات  �لنهو�س 

�لتنمية  و�حد�ث  �لعربية  �لبالد  يف 

�أ�سوة  �ملجتمعات  لهذه  �ل�ساملة 

من  فيه  ملا  �ملتح�سرة،  باملجتمعات 

�لريف  من  �ل�سكان  هجرة  من  �لتقليل 

�ىل �ملدينة. 

مر�عاة �لختيار �جليد و�لدقيق للموقع  •

للمدن  �لطبيعي  و�ملوقع  �جلغر�يف 

تو�زن  على  �حلفاظ  �جل  من  �جلديدة 

�لبنية �لقت�سادية و�لبنية �لبيئية. 

على  • �جلديدة  �ملدينة  قيام  �سرورة 

ي�سمن  �لذي  �لكامل  �لتخطيط  عن�سر 

�ل�سروط  جلميع  م�ستوفية  مدينة  بناء 

�ملدينة  لقيام  تو�فرها  يجب  �لتي 

و��ستمر�رها. 

�سرورة حفظ و�إحياء �ملو�قع �لتاريخية  •

بالأحياء  و�لرتقاء  �لعربية  �ملدينة  يف 

�لقدمية و�ملتخلفة مع تاأكيد �لتو�زن يف 

�لتنمية و�لتخطيط �حل�سري. 

الأ�س�س ال�سليمة ل�سرتاتيجية و اآليات 

تنمية التو�سع العمراين للمدينة العربية

ل�سكان  • جمٍز  وعائد  مادي  �غر�ء  خلق 

تعمل  م�ساريع  �قامة  خالل  من  �ملدينة 

على خلق فر�س عمل.  

حديثي  • لل�سباب  مالئمة  م�ساكن  تاأمني 

�لزو�ج ور�غبيه وخ�سو�سا ملن يفتقرون 

�ىل �مل�سكن.  

و�لتعليم  • و�لأمان  �لأمن  و�سائل  تاأمني   

�ملقيمني  لل�سكان  و�لرتفيه  و�ل�سحة 

و�جلدد. 

ممن  • �جليدة،  بالعنا�سر  �لهتمام 

يتمتعون مبهار�ت �لعمل �ملطلوبة. 

اآليات التنمية للمدينة العربية

يف  �لعربية  للمدينة  �لتنمية  �آليات  تتمثل 

�سورة �آليات حركية، تت�سافر جميعها لتكوين 

منظومة تنموية و�حدة كالآتي:

التنمية يف الركائز الأ�سا�س: 

وتتمثل يف:

  الركيزة الأوىل: ت�سخي�س �لو�سع �لر�هن �جتماعيا وثقافيا وعمر�نيا و�قت�ساديا وحتديد حالت 

�ملباين ون�سب �إ�سغالها ومقد�ر �لحتياج �ىل عنا�سر �إ�سافية من �لبنية �لأ�سا�س. 

  الركيزة الثانية: در��سة �لعالقة �لع�سوية بني مدينة عدن و�ملدن و�لأقاليم �لتي حولها من ت�ساميم 

�قت�سادية  وحدة  �ملحيط  �لو�سط  مع  لت�سكل  �لإنتاجية  و�لعالقات  �لأن�سطة  حيث  من  وتخطيط 

�جتماعية ثقافية ن�سيطة. 

موؤ�س�سات  يف  و�لتنظيم  �لتاأهيل  و�إعادة  �لتدريب  خالل  من  بالب�سر  �لرتقاء  الثالثة:  الركيزة    

ومنظمات �أهلية ذ�ت �أهد�ف تنموية �و �جتماعية �و �إنتاجية حمددة ت�سكل يف تكاملها �لبعد �لغائب 

يف �لإد�رة و�ملتابعة و�لتخطيط و�ملر�قبة �ل�سعبية بحيث ل تتعار�س مع �لأجهزة �حلكومية �مل�سوؤولة 

عن �لتنمية �ملركزية، بل تتكامل معها. 

  الركيزة الرابعة: ��ستحد�ث �أن�سطة ووظائف تعظم قدرة �ملدن �جلديدة على جذب �ل�سكان وزيادة 

�لدخل �لعام للمدينة )�سياحيا، �إنتاجيا، معلوماتيا(. 

  الركيزة اخلام�سة: طرح بر�مج لزيادة �لن�ساط �لب�سري �لجتماعي مع مر�عاة �لتاأثري�ت �ل�سلبية 

�ل�سكاين.  �لن�ساط  �و  �ل�سناعي  �لن�ساط  �و  �لتجاري  �لن�ساط  �سو�ء  �لآخر،  دون  ن�ساط   لنمو 

   الركيزة ال�ساد�سة: حتفيز �لبناء �ملعرب عن منظومة �حلفاظ على �لبيئة. 

 التنمية يف ح�سن توظيف املوارد: 

��ستغالل �لأر��سي �لقابلة لإقامة �أن�سطة �قت�سادية و�جتماعية و�سكنية مع مر�عاة تلك �لتي  •

تزخر بالآثار و�ملحافظة على �لبيئة.  

�تباع ميز�ن دقيق لقيا�س �ملدخالت وخمرجاتها لإعطاء حد �أدنى من �خل�سائر مقابل مكا�سب  •

�كرب. 

التنمية يف التنوع: 

�ن عملية �لتنمية يف عدن �جلديدة تتطلب �لتنوع يف جمالت �لأن�سطة؛ فالعتماد على عنا�سر 

وحيدة قابلة للن�سوب ل يحقق �ل�سمول و�لتو��سل.  ف�سال على ذلك فان تنوع �لقاعدة �لقت�سادية 

�أف�سل.  لذ� فانه من �ل�سروري فتح جمالت تنموية  �لعاملة ب�سورة  �إطالق �لطاقات  ميكن من 

م�ستمرة تعتمد على �خلامات �ملحلية يف �لزر�عة و�ل�سناعة و�ل�سياحة وغريها طبقا لظروف مدينة 

عدن. 

التنمية يف التقارب:

�ملجاورة  وبخا�سة  �لخرى  �ليمنية  �ملدن  مع  تو��سلها  على  بالتقارب  عدن  تنمية  عملية  تعتمد 

لها.  وهذ� يتطلب در��سة و�سائل �حلركة وتقارب �مل�سافات ما بني عدن و�ملدن �لخرى من خالل 

جمموعة حماور، منها:

حماور �لطرق �لرئي�سة: وتتمثل يف تدعيم �ملحاور �لربية �لتي تربط عدن مع �ملدن �لخرى  •

وتوفري و�سالت �إ�سافية لتوثيق هذ� �لرت�بط. 

�ل�سماء  • �سيا�سة  تطبيق  وبخا�سة  �لقائم  تطوير مطار عدن  وتتمثل يف  �لنقل �جلوي:  حماور 
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�ملفتوحة وجعله مطار� حموريا على م�ستوى 

�لوطن و�لإقليم.  

حماور �لت�سالت �ل�سلكية و�لال�سلكية:  •

�إن�ساء �سبكة من خطوط �لت�سالت �حلديثة 

لتاأمني �لربق و�لهاتف وغريهما. 

و�لت�سغيل،  • و�لتملك  �لبناء  نظام  حمور 

�لطرق  من  وهو   :Boot �مللكية  �إعادة  ثم 

م�سروعات  لإقامة  �لتمويل  لتو�فر  �حلديثة 

�ملو�زنات  للمجتمع من خارج  �لالزمة  �لبنية 

�حلكومية دون �ن تتحمل مو�زنة �لدولة �أي 

ت�سغيل  للم�ستثمر  تتيح  حيث  مالية،  �أعباء 

�أمو�له نظري عائد جمز ثم تعود �مللكية بعد 

زمن �إىل �لدولة.  

التنمية يف تعظيم ات�ساق التفاعل: 

بالن�سبة  �لتفاعل  �ت�ساق  تعظيم  عملية  �إن 

من  �ل�ستفادة  مقد�ر  يف  تتبلور  لعدن 

جمال  يف  �سو�ء  و�ملطورة،  �حلديثة  �لأفكار 

ومن  �لتنظيم.   �أو  �لإد�رة  �و  �لتكنولوجيا 

�جل جناح �مل�سروعات �لتنموية مبدينة عدن 

�ملتطورة،  �لنظم  �إدخال  يلزم  فانه  �جلديدة، 

مثل:

ميكن  • حيث  �لنظيفة:  �لطاقة  تقنيات 

�لنظيفة  �لطاقة  على  �حل�سول  يف  �لتو�سع 

كالطاقة �ل�سم�سية من �مل�سدر �لرئي�س وهي 

�ل�سم�س، ملا تتمتع به مناطق عدن �جلديدة 

بحيث  �لعام،  طو�ل  �ل�سم�سية  �لطاقة  من 

�لعربية  �ملدينة  �إمد�د  يف  ت�سخريها  ميكن 

بطاقة نظيفة ل يرتتب عليها �أي تلوث بيئي.  

على  • تعتمد  وهي  �مل�سروعات:  حا�سنة 

�لقيام مبنظومة عمل متكاملة لتنمية وتطوير 

خالل  من  �ل�سغرية  �مل�سروعات  وتو�سيع 

منا�سب  جمهز  مكان  من  �ل�سبل،  كل  تو�فر 

�مل�سروعات  لبدء  �ملطلوبة  �لإمكانات  كل  به 

و�حت�سانها تنظيميا وتكنولوجيا للتغلب على 

وعجزها  ف�سلها  �ىل  توؤدي  �لتي  �مل�سكالت 

عن �لوفاء بالتز�ماتها يف �ملر�حل �لأوىل من 

حياتها.  

التنمية يف اجلوانب املدنية:

وت�سمل:

تنظيم �لعمل بني �جلهات و�ملنظمات �لأهلية 

�جلديدة  عدن  مدينة  يف  بالتنمية  �ملهتمة 

لالهتمام،  تبعا  جمموعات  �ىل  وت�سنيفها 

مثل �سحة �ملجتمع و�مل�سروعات �ل�سغرية. 

ومنظمات  �لأهلية  �جلمعيات  دور  تعظيم 

�ملجتمع �ملدين يف ن�سر مفاهيم �حلفاظ على 

ماء  من  و�لبيئية  �لطبيعية  �لرو�ت  م�سادر 

وهو�ء وتربة وم�سادر طاقة. 

�إن�ساء نظم خلدمات بيئية معينة، مثل: �لدفن 

�ل�سحي للمخلفات �ل�سلبة �و �لتخل�س �لآمن 

من �لنفايات باأنو�عها. 

�لتي  و�لأبحاث  �مل�سروعات  لدعم  �لتوجه 

تعمل على تنمية مدينة عدن �جلديدة. 

�لبيئة  حماية  يف  �ملر�أة  دور  على  �لرتكيز 

د�خل  �لتوعية  م�سدر  باعتبارها  �لعمر�نية 

�لأ�سرة. 

�لتنمية يف �جلو�نب �لجتماعية:

وت�سمل: 

تقدم  �لتي  �لتنموية  �لرب�مج  على  �لرتكيز 

�ملوجهة  �لرب�مج  وبخا�سة  مبا�سرة  خدمات 

لل�سباب وحديثي �لتخرج. 

و�ملنظمات  �جلمعيات  بني  �جلهود  تن�سيق 

�لعاملة يف �لتنمية �لعمر�نية. 

التنمية يف اجلوانب ال�سناعية 

والتكنولوجية:

وت�سمل: 

�ملحلي بطريقة  • �ل�سناعي  �لإنتاج  هيكلة 

ملو�ردها  طبقا  لعدن  �ل�سناعي  �لتميز  تتيح 

�ملحلية و�لوطنية، �لب�سرية و�لطبيعية. 

ت�سجيع �ل�سناعات �ل�سغرية و�ملتو�سطة.  •

�لقت�سادي  • �لتحفيز  و�سائل  ��ستخد�م 

من دعم فني و�إعفاء�ت �سريبية ونظم متويل 

مي�سرة. 

الهجرة من الريف اإىل املدينة واأثرها 

الجتماعي 

�أ�سبحت �لهجرة �لد�خلية 10 وما يتبعها من 

�آثار دميوغر�فية مدمرة ت�ستدعي من �ملدينة 

جنب  �إىل  جنباً  �لوقوف  وجمتمعها  �لعربية 

و�لتق�سي  �لبحث  وحماولة  �لأ�سباب  ملعرفة 

يف  تت�سبب  ل  ب�سورة  �حللول  �أجنع  لإيجاد 

�سخ�س  �نتقال  وهي  �أخرى،  م�سكالت  خلق 

وهناك  �لإقامة.   مكان  تغيري  عن  ناجت 

�لهجرة  �أهمها  �لهجر�ت  من  متعددة  �أنو�ع 

يف  �لهجرة  �أنو�ع  �أن�سط  وهي  �لد�خلية، 

�لدول �لعربية وبخا�سة �أنها تركز على تنمية 

�ملدن دون �لنظر للمناطق �لريفية، و�لهجرة 

�لتي تتم د�خل حدود  �لد�خلية هي �لهجرة 

�لتي  �مل�سافة  عن  �لنظر  ب�سرف  �لدولة 

�نتقالً  تكون  قد  �أنها  كما  �ملهاجر؛  يقطعها 

�أو  �لو�حد  �آخر د�خل �حلي  �إىل  من م�سكن 

�ملدينة �لو�حدة �أو مدينة �أخرى �أو من �لريف 

�إىل  �ملاأهولة  �ملناطق  من  �أو  �حل�سر  �إىل 

و�لهجرة  لتعمريها.   �ملاأهولة  غري  �ملناطق 

�لد�خلية يف معظمها تتم يف �إطار م�سافات 

ق�سرية ن�سبيا.  

�لأفر�د  �نتقال  باأنها  �لهجرة  تعحَرف  وكذلك 

معينة  جغر�فية  رقعة  من  �ملجموعات  �أو 

متدين،  هجرة  كانت  و�إن  �أخرى،  رقعة  �إىل 

مبعنى �نتقال من �لريف �إىل �ملدينة..  وتعود 

�ل�سباب لهذه �لظاهرة �ىل:

عدم �إتاحة فر�س �لعمل لأبناء �ملنطقة . 1

فر�س  عن  �لبحث  �أو  بعيد،  زمن  منذ 

لتح�سني  �لكبرية  �ملدن  �أف�سل يف  عمل 

�مل�ستوى �ملعي�سي. 

10  الهجرة الداخلية تمثل الهجرة من 
الريف الى المدينة في معظمها.  
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�لريفية . 2 �ملناطق  �أبناء  �أغلب  ذهاب 

للدر��سة، وبخا�سة �لثانوية و�جلامعات، 

�ىل  ��سافة  �ملدن؛  يف  و�ل�ستقر�ر 

�لرغبة يف �إكمال مر�حل �لتعليم �لعايل. 

�لرغبة يف �لن�سمام لالأقارب �أو �لزو�ج . 3

�أو �لن�سمام لالأ�سدقاء. 

�لأ�سباب �ل�سحية و�لعالجية. . 4

�لكربى . 5 �ملدن  يف  �لعي�س  يف  �لرغبة 

�أو  فاملو�طن  فيها.   �حلياة  لطبيعة 

تطوير�  يجد  لن  بالقرى  �ملوظف 

مقومات  على  يح�سل  ولن  ملحوظا 

�لوظيفة �ملطلوبة.  و�ملقومات �لع�سرية 

�لكربى  كالأ�سو�ق  معدومة،  �لريف  يف 

و�حلد�ئق �لعامة ومر�كز �لرتفيه؛ وعدم 

تو�فر �خلدمات �لأ�سا�س كمياه �ل�سرب 

و�لكهرباء و�ملوؤ�س�سات �حلكومية �ملعنية 

بتقدمي �خلدمات للمجتمع. 

ولقد و�سع �لعديد من �لدول �لعربية حلول 

�ل�سكان  �نتقال  حدة  من  للتخفيف  منا�سبة 

من �لريف �ىل �ملدينة، �أهمها: 

خلق فر�س عمل حقيقية متجددة لأبناء . 1

�ملناطق �لريفية. 

�إتاحة فر�س �إكمال �لدر��سات �جلامعية . 2

و�لدر��سات �لعليا باملناطق �لريفية. 

�ملدن، . 3 باجتاه  �ملوظفني  نقل  ت�سهيل 

�لد�خلية  �لهجرة  عمليات  وحتفيز 

�لعك�سية باجتاه �لريف. 

و�خلدمات . 4 �ل�سحية  �خلدمات  �إتاحة 

�حلكومية �لأخرى يف �ملناطق �لريفية. 

�إتاحة �سبل �لر�حة و�لرتفيه كاحلد�ئق . 5

�لعامة و�ملنتزهات يف �ملناطق �لريفية. 

�إتاحة فر�س �لت�سويق للمنتجات �لريفية . 6

و�لرقي بال�سناعات �ملحلية يف �ملناطق 

�لريفية. 

�لريف . 7 يف  �لجتماعي  بالعمل  �لرقي 

و�جلمعيات  �لندية  �إتاحة  خالل  من 

�لريا�سية و�لثقافية. 

ومن �أهم نتائج �لهجرة تغيري حجم �ل�سكان، 

�أحدهما  مت�سادين:  �جتاهني  يف  ويتحدد 

و�لأخر يف  �مل�ستقبلة،  �ملدن  �سكان  زيادة  يف 

تغريت  وقد  �لريف.   �سكان  عدد  تناق�س 

نتيجة  �حل�ساري  و�لنمو  �لهجرة  �أمناط 

�لنمط  �ملهاجرين حاليا عن  لختالف منط 

مهرة  غري  عمال  قدميا  فكانو�  �لقدمي..  

�و خدما يف �ملنازل..  �أما حاليا فهم عمال 

�إنتاج ومتخ�س�سون �أحيانا يف بع�س �لأعمال 

�لفنية.  

كما ترتب على �لنمو �حل�سري �لهائل للمدن 

عامة؛  ب�سفة  �لرئي�سة  �خلدمات  يف  نق�س 

�ل�سفيح؛  )�أكو�خ(  مدن  ن�ساأة  �ىل  ��سافة 

وكذلك �ختالف عدد �سكان �ملدينة ليال عن 

باأعد�د  �ملدينة  �ىل  وفود  ت�سل  نهاره، حيث 

علي  للح�سول  �ملجاورة  �ملناطق  من  كبرية 

ظاهرة  يف  زيادة  تظهر  كما  �حتياجاتهم؛ 

وظاهرة  �لنحر�ف  ومعدلت  �لبطالة 

�لتغيري  جمرد  حيث  �لز�ئف(،  )�لتح�سر 

�لعاد�ت  يف  �لتغيري  دون  �لإقامة  حمل  يف 

و�لتقاليد وم�ستوي �ملعي�سة، وهي يف جمملها 

نتيجة  �لجتماعية  �لثار  من  جانباً  ت�سكل 

يف  �ل�سكاين  وللتو�سع  �لد�خلية  للهجرة 

�ملدينة �لعربية..  ومن ثم تظهر لهما نتائج 

�جتماعية على �ملدينة تتمثل يف:

فا�سدة  بوؤر  وهي  �ل�سفيح،  مدن  ظهور 

�جتماعيا. 

�نت�سار  • �أحياء  يف  �ملهاجرين  تكد�س 

�لعديد من �جلر�ئم. 

ممار�سة �لقرويني لعاد�تهم �لتي ل تتفق  •

مع �حلياة �حل�سرية. 

�لتخطيط  • �إىل  يفتقر  مزدحم  �نت�سار 

�لرتكيب  �ختالف  على  �لهند�سي 

�لنوعي. 

�رتفاع ن�سبة �لناث يف �لرياف.  •

عدم وجود فائ�س يف �ل�ستثمار�ت يوجه  •

�لدول  يف  وبخا�سة  �لريف  تطوير  �إىل 

�لنامية، وهذ� ي�ساعد على زيادة تخلفه 

ومعاناته من نق�س �خلدمات.  

�ملجتمع  توؤرق  �لتي  �لآفة  هذه  من  وللحد 

عن  بالبحث  �لعربية  �لدول  قامت  �لعربي 

حلول ل�ستئ�سال �لظاهرة من جذورها، ففي 

�لبادية مثال يتم:

�خلدمات  • بتو�فر  �لهتمام  توجيه 

�ل�سحية و�لجتماعية و��ستغالل خامات 

�لبيئة يف �إقامة �سناعات حملية �سغرية.  

حت�سني ظروف �حلياة �لريفية.  •

باتباع  • �لزر�عي  �لعمل  ��سلوب  حت�سني 

�لطرق �لعلمية لزيادة �لنتاج. 

و�ما يف �ملدينة فيتم �لتخفيف من: •

مركزية �لد�رة.   •

و�لثقافية  • �ل�سحية  �خلدمات  تركيز 

و�لرتفيهية بها. 

�حلديثة  • و�ل�سناعات  �جلامعات  تركيز 

بها. 

�آخر،  �إىل  بلد  من  تختلف  �لد�خلية  فالهجرة 

�لوحد�ت �ملكانية �سغرية جد�ً يف  فقد تكون 

بلد عربي ما ولكنها كبرية جد� يف بلد عربي 

�آخر.  ولهذ� �ل�سبب فاإن من �ل�سعوبة مبكان 

�لبلد�ن  بني  �لد�خلية  �لهجرة  بيانات  مقارنة 

دول  باأن  �لقول  ميكن  �جمالً  ولكن  �لعربية، 

�خلليج �لعربي هي �أكر �لدول �لعربية جذباً 

فر�س  لتو�فر  نتيجة  فيها  للعي�س  لل�سكان 

�لعمل �لغنية و�حلياة �لرغيدة. 

�لهجر�ت  لأن  �لهجرة  در��سة  �همية  وتزد�د 

�لختيارية ظاهرة �نتقائية ولي�ست ع�سو�ئية؛ 

�ل�سكان  من  فئات  هناك  فان  �أخرى،  وبعبارة 

تعد �أكر مياًل نحو �لهجرة مقارنة بغريها من 
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�لفئات، ما يزيد من تاأثريها على مكان �لأ�سل ومكان �لو�سول؛ ��سافة �ىل �أنها حتظى باهتمام 

كبري ملا لها من �آثار على �ملهاجر نف�سه، حيث توؤثر على ثقافته ورو�بطه �لجتماعية مع جماعته 

يف مكان �لأ�سل. 

مقرتحات عملية لتجاوز امل�سكالت الجتماعية النا�سئة عن التو�سع العمراين

اأول: �إيجاد فر�س مكانية وزمنية لاللتقاء بني �أفر�د �ملجتمع:

وميكن حتقيق ذلك من خالل ثالثة مقرتحات فرعية، هي على �لنحو �لآتي:

�( �لتو�سع يف �إن�ساء �مل�ساجد و�مل�سليات يف �ملدن �لكربى:

من خالل تاأمل و�سعية �مل�سجد ودوره يف �ملجتمع جند �أنه يهيئ ظروفاً مكانية وزمانية موّحدة لجتماع 

�أفر�د �حلي �لو�حد �أو �لعمارة �لو�حدة؛ ما ي�سجع على �لتعارف �أولً، ثم �لتاآلف.  فم�سكلة �لعمار�ت 

�ل�سكنية- �لتي مت �أخذها من نظام �لعمارة �لغربي- جتعل �حلياة �لجتماعية و�لرو�بط �لجتماعية 

فيها �سبه معدومة؛ فالذي ي�سيطر عادة على هذه �لتجمعات طبيعته �حلذر و�حليطة ولي�س �لرغبة يف 

�لتعارف و�لتاآلف؛ باعتبار �أن �سكان هذه �لعمار�ت من مناطق خمتلفة، و�حلل يف هذ� يتمثل يف تخ�سي�س 

جمموعة من �ل�سقق �ملتجاورة يف �لعمائر متعددة �لأدو�ر لتكون م�سلَّى، حيث يكون حينئذ �لأمر �سهاًل 

على �ل�سكان ليتجمعو� يف بيئة زمانية مكانية و�حدة، ومن ثم يرى �جلار جاره ويتعارف �ليه وتن�ساأ بينهما 

فر�س للحديث و�لألفة، بدلً من �لقطيعة و�حلذر نتيجة �لتباعد.  ومما يجب �لإ�سارة �إليه يف هذ� �ملجال 

�أن بع�س �لد�ر�سني لتاريخ تخطيط �ملدن وعمارتها د�ئماً ما يتناولون �لتجمع �ل�سكاين لأي جمتمع م�سلم 

على �أنه ت�سكل يف بد�يته من خالل �لتجمع حول �مل�سجد �لذي يكون يف حدود م�سافات �سري منا�سبة 

على �لأقد�م.  و�ل�ساهد هنا �أن �مل�سجد كان ول يز�ل حمور �لتجمع �لب�سري لأي جمتمع م�سلم، �سو�ء 

كان جتمعاً �سغري�ً كما يف �لقرى �ل�سغرية �أو كبري� كما يف �ملدن �لكربى.  وكذلك ينبغي �أن نطوع �لأمر 

ليتنا�سب مع و�سع �لعمار�ت �لكربى، ليكون نقطة متركز ر�أ�سية، بدلً من كونها نقطة متركز �أفقية كما 

يف �لقرى �أو �ملدن. 

ب( اإن�ساء مراكز اجتماعية يف الأحياء:

�إن مقرتح �ن�ساء م�سروع ))مركز �حلي �لجتماعي(( ل بد �ن يتطلب بال�سرورة �إيجاد م�ساحات مكانية 

يف �لأحياء �ل�سكنية خلدمة �لعالقات �لجتماعية، مثل: �حلد�ئق و�ل�ساحات �ملفتوحة وممر�ت �مل�ساة، 

حيث تعترب هذه �مل�ساحات �لعمر�نية و�لأماكن �ملفتوحة جمالً رحباً لحتو�ء �أن�سطة �ل�سكان �جلماعية 

و�لجتماعية يف كل حي من �لأحياء، كما تكون �أر�سية منا�سبة للقاء�ت بينهم، على �أن يكون �لفارق يف 

كون ))مر�كز �لأحياء(( هي �لأن�سب �ن تتمتع بتجهيز�ت جاذبة، تتباين وفق خمتلف �مل�ستويات �لعمرية 

و�لثقافية ل�سكان �حلي؛ �إ�سافة �إىل وجود نوع من �ل�سبط �لذي ي�سجع �لأهايل على دفع �أبنائهم �إىل 

�رتيادها ب�سكل مطمئن لهم تربوياً و�جتماعياً. 

ع يف �إن�ساء �حلد�ئق �لعامة يف و�سط �لأحياء: ج( �لتو�سُّ

للتخفيف من �لأثر �لنف�سي فانه يتطلب وجود �مل�ساحات �خل�سر�ء يف و�سط هذه �لغابات �خلر�سانية 

�ملكونة للمدينة �ل�سعودية، ف�ساًل عن كون هذه �حلد�ئق بيئة مكانية منا�سبة للتقاء �سكان �حلي �لو�حد، 

وبخا�سة كبار �ل�سن و�لأطفال و�لن�ساء، �إ�سافة �إىل كونها مظهر�ً ح�سارياً من مظاهر �لبيئة �لنظيفة، 

و�ملحافظة عليها. 

ثانيا: �إيجاد مناف�س �سكني للمدن �لكربى:

فيها  �لرتكيز  كان  �ملا�سية  �ملدة  �أن  �ملعلوم  من 

على �لتو�سع �لإن�سائي �لتعليمي �ل�سحي �ملتجه 

ومن  و��سح.   كبري  ب�سكل  �لرئي�سة  �ملدن  �إىل 

هنا �أ�سحت �سرورة �إيجاد مناف�سة لهذه �ملدن 

�لكربى مبا حتويه من خدمات تعليمية و�سحية، 

�ل�سغرية  �ملدن  منو  ت�سجيع  خالل  من  وذلك 

�لكربى  �ملدن  تو�سع  من  للحد  �ملتو�سطة  �أو 

بع�س  بتوجيه  ياأتي  فيها، وهذ�  �ل�سكان  وتركز 

�أو  كامل�ست�سفيات  �إليها،  �لكربى  �مل�سروعات 

يف  تن�سئ  ز�لت  وما  �أن�سئت  ولذ�  �جلامعات.  

من  لتحد  جامعات،  �لعربية  �ملدن  من  �لكثري 

�ملدن  �إىل  و�أ�سرهم  و�لطالبات  �لطالب  هجرة 

هناك  كان  فقد  �لدر��سة؛  ملو��سلة  �لكربى 

�جلامعات  من  عدد حمدود  �ملثال  �سبيل  على 

�لقرن  بد�ية  يف  �لرئي�سة  �ملدن  يف  �لكربى 

�إىل  �أدى  وهذ�  �زد�دت،  ثم  و�لع�سرين  �حلادي 

�ل�سغرى  �ملدن  كبرية من خمتلف  �أعد�د  نزوح 

�إىل تلك �ملدن �لكربى ملو��سلة �لدر��سة.  وغالباً 

ما كانت �لأ�سرة تنزح مع �لبنة �لطالبة لت�سكن 

يف �ملدينة لتطمئن على �بنتها، وهو �لمر �لذي 

يرتتب عليه قيام �ل�سر يف �لبحث عن عمل يف 

�ملدينة نف�سها، ثم �ل�ستقر�ر �لنهائي.  ولكن �ذ� 

مت توزيع جغر�يف عادل لرو�ت �لبلد�ن �لعربية، 

مثل وجود �جلامعة يف مدينتهم نف�سها، ف�سيوؤدي 

لطلب  �لعائالت  نزوح  من  �لتقليل  �إىل  هذ� 

�لدر��سة لالأبناء. 

مبا  لالأحياء  �لعمر�ين  �لت�سميم  تطوير  ثالثا: 

يتنا�سب و�ملجتمعات �لعربية:

�لتي  �ل�سكني  �لتخطيطية للحي  �لنماذج  تعترب 

تتو�فر فيه �لعناية �لكربى باجلو�نب �لجتماعية 

من �أف�سل �ملخططات �لتي ل بد �أن تنت�سر يف 

طابعاً  تاأخذ  �أن  بد  ول  �لعربية  �ملدن  �أطر�ف 

�لب�ساطة  بتو�فر  يتميز  �ن  بد  ول  موحد  �سبه 
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و��ستغالل �أكرب لالأر�س من مالكها لزيادة عدد 

�لقطع �ملتاحة للبيع.  

التـــو�ســــيات

اأول: يف جمال �لريف �لعربي: 

�لهتمام بريف �لبلد�ن �لعربية من خالل  •

و�لجتماعية  �ل�سحية  �خلدمات  تو�فر 

و��ستغالل خامات �لبيئة يف �إقامة �سناعات 

حملية �سغرية.  

حت�سني ظروف �حلياة �لريفية يف �لبلد�ن  •

�لعربية. 

باتباع  • �لزر�عي  �لعمل  �أ�سلوب  حت�سني 

مناطق  يف  �لنتاج  لزيادة  �لعلمية  �لطرق 

�لريف �لعربي. 

ثانيا: يف جمال �ملدينة �لعربية:

�لتخفيف من مركزية �لإد�رة.   •

و�لثقافية  • �ل�سحية  تركيز �خلدمات  عدم 

و�لرتفيهية بها. 

�لتخفيف من تركيز �جلامعات و�ل�سناعات  •

�حلديثة يف �لعا�سمة. 

ثالثا: يف جمال �ملخططات �لتوجيهية �لعامة: 

للمجتمعات  • �لطبيعية  �لبيئة  حت�سني 

�لإن�سان وجعل  �أن�سطة  لتزيد من  �لعربية 

بيئته �سحية مفيدة ليوؤدي وظيفته باأح�سن 

�لتنمية  عمليات  توجيه  خالل  من  وجه 

�لعامة  �ل�سحة  حت�سني  نحو  �لعمر�نية 

و�لأمن و�لأمان و�لر�حة و�لقت�ساد وتو�فر 

�خلدمات. 

��ستعمالت  • بني  �لعالقة  وتن�سيق  تنظيم 

�لر�س �ملختلفة. 

ل�سكان  • �لعامة  �ملنفعة  وتنمية  حت�سني 

�ملدينة ككل. 

�لتن�سيق بني �ل�سيا�سة �لعامة �لتي ي�سعها  •

جمل�س �ملدينة �أو �لبلدية �أو �ملجل�س �ملحلي 

وبني عمليات �لتنمية �لتي يقوم بها �فر�د 

�لعملية  ممار�سة  ت�سهيل  مع  �ملجتمع 

�لدميقر�طية يف جمل�س �ملدينة عند �تخاذ 

�لقر�ر�ت �ل�سيا�سية للمجتمع �لتي تخت�س 

بعمليات �لتنمية �لعمر�نية.  

توجه  • وجعلها  �لفنية  �ملعلومات  تو�فر 

عملية �تخاذ �لقر�ر�ت �ل�سيا�سية �خلا�سة 

بالتنمية �لعمر�نية للمجتمع. 

�خلا�سة  • �لعمر�نية  �لتنمية  عمليات  ربط 

بالأمد �لطويل مع عمليات �لتنمية �خلا�سة 

بالأمد �لق�سري. 

�ملدينة  • �أطر�ف  يف  رئي�س  مركز  �إعد�د 

�لهجرة  نتيجة  �ليها  للنازحني  �لعربية 

خدمات  فيه  يتو�فر  و�لكو�رث  و�حلروب 

خمتلفة ذ�ت بنية حتتية منا�سبة.  

�إيجاد حو�ر مبا�سر د�ئم ما بني �ل�سلطات  •

�لعربية �ملحلية و�لقطاعني �لعام و�خلا�س 

يف  للم�ساركة  �ملحلي  �ملجتمع  ومنظمات 

جمال حتديث قاعدة �ملعارف بعمل قطاعي 

نوعي وم�ساندة موجهة نحو �إد�رة �لأر��سي 

�ملحلية،  �لتنمية  ونحو  �لإ�سكان  ومتويل 

و�لتمويل �ملحلي، و�إد�رة �ملوجود�ت.  

الـخــاتـمــة

�لآثار �لجتماعية  �لعديد من  باأن  �لقول  ميكن 

نتيجة  يحدث  �لعربية  للمدينة  �ل�سكاين  للتو�سع 

وهو  �ملدينة،  د�خل  �ل�سكاين  �لغرت�ب  حالة 

يف  هذ�  ويعود  �ملدن،  �سكان  من  �لعديد  ي�سيب 

حيث  �لعمر�ين،  �لتخطيط  �سوء  �إىل  �لأ�سا�س 

تتغلب عليه يف كثري من �لأحيان �أهد�ف جتارية 

�سرفة من جتار ومقاويل �لعقار�ت �لذين يهمهم 

و�سالمة  �سحة  يهمهم  ول  �ل�سريع  �لربح  فقط 

�ملو�طن.  ولذ� يجب و�سع �ملخططات �لعمر�نية 

��ستناد� �إىل در��سات ميد�نية مو�سعة مع �لأخذ 

�ل�سكاين  �لوجود  حيثيات  جميع  �لعتبار  بعني 

وعالقته مب�ستويات �ملدينة �لقت�سادية و�لثقافية 

و�لعلمية و�ل�سياحية، مبا يوؤدي يف �ملح�سلة �إىل 

�حلد من �أو �إز�لة �أ�سر�ر �لثار �لجتماعية �لناجمة 

�لعربية  للمدينة  �لعمر�نية  �لتمو�سعات  �سوء  عن 

وعلى �أن ل يكون �لتخطيط �لعمر�ين ترفا ح�ساريا، 

منتظمة  مدينة  لبناء  مو�سوعية  حاجة  و�إمنا 

�ل�سكنية و�خلدمية  �لأبعاد و�لتمو�سعات  متنا�سبة 

لوحة  ت�سكل يف جمموعها  بحيث  و�ل�ستجمامية، 

جمالية ح�سارية متنا�سبة �لألو�ن، و�مل�سافات غنية 

بالوظائف، ز�خرة باحليوية و�لنظام. 
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أبحاث

دور تقنيات التمويل الرقمي يف تي�صري

و�صول التمويل للم�صروعات متناهية ال�صغر

ُملخ�س البحث

عمل  مناذج  توظيف  �ىل  �لبحث  هدف 

�لتمويل �لرقمي لدعم تي�سري و�سول �لتمويل 

للم�سروعات متناهية �ل�سغر يف وطننا �لعربي 

ب�سكل �أف�سل و�أ�سرع و�أقل كلفة و�أكر �أمانا.

منهجية البحث 

على  �لباحث  �عتمد  �لبحث،  هدف  لتحقيق 

توظيف �ملنهج �لو�سفي �لتحليلي، كما يلي :

و�حلقائق  • و�ملعلومات  �لبيانات  جمع 

حول م�سكلة �لبحث كما هي يف �لو�قع. 

��ستقر�ء �لو�قع، �لنا�سئ عن �سبكة من  •

ويف  ما،  مرحلة  كمياً، يف  �ملتفاعلة  �ملتغري�ت 

ظروف معينة، بهدف حتديد حجم �لظاهرة.

�لتعبري عن هذ� �لو�قع ب�سكل كيفي،  •

بهدف ت�سخي�سه، وحتديد خ�سائ�سه و�لتعرف 

على نقاط �لقوة و�ل�سعف يف �سوء �لظروف 

�لقائمة.

�لو�سول �إىل ��ستنباطات/ ��ستنتاجات  •

�لذي  �لو�قع  تطوير  يف  ت�ساعدنا  وتعميمات 

ندر�سه.

 د .  �أحمد ح�س�ني عبد �جلو�د خبري تنمية ن�ساط �لتمويل متناهي �ل�سغر 

يف  متثلت  تطبيقية  منهجية  ��ستخد�م  مع 

�لتمويل  �عمال  لنماذج  �ل�سرت�تيجي  �لتحليل 

�لرقمي �خلا�سعة للتقييم.

حمتوى البحــــث 

�لتمويل  و�سول  �سعف  م�سكلة  �لبحث  تناول 

ذلك  وتاأثري  �ل�سغر  متناهية  للم�سروعات 

�لعربي،  بالوطن  �لبطالة  م�سكلة  �رتفاع  على 

��ستقر�ء  تناولت  مباحث  ثالثة  مد�ر  وعلى 

عدد )8( مناذج من �لعمال لتطبيق تقنيات 

�ملايل،  بال�سمول  وعالقتهم  �لرقمي  �لتمويل 

مناذج   )4( عدد  ��ستنباط  بالدر��سة  وتبني 
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ميكن تطبيقهم مع قطاع �مل�سروعات متناهية 

لالإح�سائيات  عر�س  ومع  عاملياً،  �ل�سغر 

�لتطبيقية لهذه �لتقنيات و�لتجارب �لعربية يف 

�ل�سرت�تيجي  �لتحليل  �جر�ء  مت  ��ستخد�مها 

ركز  �لذى  �لأدو�ت  هذه  ملمار�سات  �لتطبيقي 

�لتكلفة  بني  ��سرت�تيجية  مو�زنة  �عد�د  على 

و�لعائد من ناحية مقابل �ملنافع و�ملخاطر من 

ناحية �أخرى لكل منوذج عمل.

نتائـــج البحــــث 

بتطوير  تتعلق  نتائج  عدة  �إىل  �لبحث  خلُ�س 

ممار�سات متويل �مل�سروعات متناهية �ل�سغر 

على  �ي�ساحها  ميكن  �لتمويل  موؤ�س�سات  يف 

�لنحو �لتايل: 

�لتمويل  • تقنيات  ��ستخد�م  �سرورة 

من  جديدة  �سر�ئح  �ىل  �لو�سول  يف  �لرقمي 

�لعمالء وبال�سرعة �ملطلوبة وبالتكلفة �ملالئمة.

مالئمة منوذج �عمال �لدفع با�ستخد�م  •

طرف  با�ستخد�م  و�لدفع  �ملحمول  �لهاتف 

ثالث ملتطلبات �لتطبيق �لآمن و�لكر جناحاً 

للم�سروعات  �لرقمي  �لتمويل  معامالت  يف 

متناهية �ل�سغر.

�جلماعي  �لتمويل  من�سات  تقنيات  متثل 

من حيث  �لأف�سل  �خليار  �ملبا�سر  و�لقر��س 

�ىل  حتتاج  لكنها  تطبيقيا  �لجر�ء�ت  �سرعة 

عليها  �لرقابية  للمتطلبات  حذرة  مر�جعة 

ل�سمان حقوق �ملتعاملني وحماية �مل�ستهلك.

 Abstract ُم�ستخل�س البحث

مناذج  على  �ل�سوء  �لقاء  �ىل  �لبحث  هدف 

عمل �لتمويل �لرقمي و�أدو�ته �ملختلفة وكيف 

مز�يا  عن  �ملتقدمة  �لدول  يف  تطبيقه  �أ�سفر 

بهدف  وذلك  �لقت�ساديات،  لهذه  ومنافع 

و�سول  تي�سري  لدعم  �لنماذج  هذه  توظيف 

يف  �ل�سغر  متناهية  للم�سروعات  �لتمويل 

وطننا �لعربي ب�سكل �أف�سل و�أ�سرع و�أقل كلفة 

و�أكر �أمانا، ومن ثم ��ستعان �لبحث بتوظيف 

للمنهج �لو�سفي �لتحليلي يف �لدر��سة لطبيعة 

تقنيات �لتمويل �لرقمي وكذ� مر�حل تطورها 

�لعمل  مناذج  �أ�سهر  ��ستقر�ء  ثم  �لعامل،  يف 

�لتطبيقية �لقائمة عاملياً ل�ستك�ساف �لف�سل 

منها و�لكر مالئمة يف جمال دعم �مل�سروعات 

متناهية �ل�سغر عمال على زيادة فر�س �لعمل 

تعانى منها  �لتي  �لبطالة  ��سكالية  و�حلد من 

�ملنطقة �لعربية وت�سجيعا لثقافة �لعمل �حلر، 

��ستقر�ء  تناولت  مباحث  ثالثة  مد�ر  وعلى 

تقنيات  لتطبيق  �لأعمال  من  مناذج  عدد)8( 

�ملايل،  بال�سمول  وعالقتهم  �لرقمي  �لتمويل 

مناذج   )4( عدد  ��ستنباط  بالدر��سة  وتبني 

ميكن تطبيقهم مع قطاع �مل�سروعات متناهية 

�إىل  �لدر��سة  عمدت  حيث  عاملياً،  �ل�سغر 

لتفعيل  �لتطبيقية  �لح�سائيات  �إىل  �لتطرق 

تلك �لتقنيات وعر�س مناذج ناجحة باملنطقة 

�ل�سرت�تيجي  �لتحليل  �جر�ء  ثم  �لعربية، 

ركز  �لذى  �لأدو�ت  هذه  ملمار�سات  �لتطبيقي 

�لتكلفة  بني  ��سرت�تيجية  مو�زنة  �عد�د  على 

و�ملخاطر  �ملنافع  مقابل  ناحية  من  و�لعائد 

وقد  عمل،  منوذج  لكل  �أخرى  ناحية  من 

لنموذجني  �لأولوية  �عطاء  �ىل  �لأمر  �أ�سفر 

�لهاتف  با�ستخد�م  بالدفع  خا�س  �لأول  عمل 

با�ستخد�م  بالدفع  خا�س  و�لثاين  �ملحمول 

للتطبيق يف  �لأكر مالئمة  ثالث وهما  طرف 

�سرعة  �لنهاية  يف  يحقق  مبا  �لعربية،  �لبيئة 

وزيادة معدلت و�سول �لتمويل �لآمن لل�سر�ئح 

متناهية  �مل�سروعات  عمالء  من  �ملختلفة 

�جلماعي  �لتمويل  من�سات  �أما  �ل�سغر. 

�لأ�سرع  كونها  عن  رغماً  �ملبا�سر  و�لإقر��س 

�جر�ئياً �إل �أنها �لأكر خطورة وت�ستلزم مر�جعة 

حذرة للمتطلبات �لرقابية و�لعمل نحو تقنينها 

�أ�سو�ق  وي�سبط  �ملتعاملني  حقوق  يحفظ  مبا 

تكنولوجيا �خلدمات �ملالية يف �ملنطقة �لعربية.

مقدمــة 

حتتل �مل�سروعات متناهية �ل�سغر �أهمية خا�سة 

يف حتقيق �لتنمية �لقت�سادية خا�سة بالبلد�ن 

ذ�ت �ملو�رد �ملحدودة ،نظر�ً لدورها �لفّعال يف 

�يجاد فر�س �لعمل و��سعة �لنطاق، وبالإ�سافة 

�إىل ذلك فاإن م�ساهمتها يف �لتخفيف من عبء 

�عادة توزيع �لدخل �لقومي باملجتمع ميثل قيمة 

هامة ملظلة �حلماية �لجتماعية، وعلى �لرغم 

من كونها عرفت على م�ستوى �لعامل منذ �أو�خر 

يف  يظهر  مل  بها  �لهتمام  �ن  �إل  �ل�سبعينات، 

�لخريين  �لعقدين  يف  �إل  �لعربي  �لوطن  بالد 

وقد ز�د هذ� �لهتمام يف �لعقد �حلايل حيث 

و�سلت  كبرية  بدرجة  �لبطالة  معدلت  تف�ست 

�ل�سباب.  بني  �لعربية  باملنطقة   %  25 �ىل 

)موؤمتر �ل�سباب، 215(

�ل�سرت�تيجية  �خلطط  تخلو  تكاد  ول 

�لنامية  �لبلد�ن  من  �لعديد  يف  حاليا  �لتنموية 

وحيوي  موؤثر  دور  من  �ملتحولة  و�لقت�ساديات 

�أهد�فها.  يف  �ل�سغر  متناهية  للم�سروعات 

وتعرفها �أغلب دول �لعامل بانها تلك �مل�سروعات 

�لتي تتطلب �قل قدر ممكن من ر�أ�س �ملال وعدد 

حمدود جد� من �لعمالة �إن مل يكن مالكها هو 

�لعامل �لوحيد بها.

�ملالية  �ملوؤ�س�سات  تو�جه  �أخرى،  ناحية  من 

�ل�سغر  متناهي  �لتمويل  موؤ�س�سات  حتديد� 

حتدياً  �مل�سروعات  لهذه  �لتمويل  تقدم  �لتي 

كبري�ً يف بيئة عاملية متغرية ذ�ت تطور م�ستمر، 

يوماً  �لتكنولوجي  �لتطور  تقنيات  تفر�س  حيث 
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�لتي  و�لقدر�ت  �ملتغري�ت  يوم مزيد� من  بعد 

معها،  �لتو�كب  �ملوؤ�س�سات  تلك  على  ي�ستلزم 

�لتمويل  لتقدمي  �لتقليدية  �لطرق  باتت  حيث 

فرتة  وطول  �لجر�ء�ت  كال�سيكية  من  تعانى 

لتقدمي  و�لزمان  �ملكان  وحدود  �خلدمة 

خدمات �لتمويل.

ويعد �لتمويل متناهي �ل�سغر �أحد �أهم دعائم 

من  �لكثري  �ليه  ت�سعى  �لذى  �ملايل  �ل�سمول 

يعك�س  حيث  �ليوم،  �لعربي  �لعامل  حكومات 

و�سول �خلدمات �ملالية �لتمويلية للم�سروعات 

�جلغر�يف  �لنت�سار  �سعة  �ل�سغر  متناهية 

�ملن�سودة خلدمات �ل�سمول �ملايل يف �ملجتمع. 

وقد �أو�سح �جتاه �لعامل �إىل �خلدمات �ملالية 

 Digital Financial Services( الرقمية
DFS( �أن هناك حلولً تكنولوجية �أكر تاأُثري�ً 
وفعالية على �لد�ء �ملايل للموؤ�س�سات �لتمويلية 

�أجل حتقيق �سرعة  �تباعه من  ي�ستلزم عليها 

ولوج �مل�سروعات متناهية �ل�سغر �ىل �لتمويل. 

�لبلد�ن  يف  �سخ�س  مليار   2.5 �فتقار  ومع 

�لنامية �إىل �خلدمات �ملالية �لر�سمية، وعدم 

�سغرية  �سركة  مليون   200 من  �أكر  �إمكانية 

للنمو،  متويل  من  حتتاجه  ما  على  للح�سول 

�لتمويل  على  �حل�سول  �إمكانية  زيادة  يبقى 

حتديا قائما.

تقدمي  على  نركز  �لبحثية،  �لورقة  هذه  ويف 

�لتي  �لتمويل  ملوؤ�س�سات  مبتكرة  عمل  �آليات 

�ل�سغر  متناهية  �مل�سروعات  مع  تتعامل 

لن�سر  �لتكنولوجيا  تطويع  يف  مل�ساعدتها 

توجهات �ل�سمول �ملايل وتغطية �كرب �سريحة 

�خلدمات  من  �ملحرومة  �لفئات  من  ممكنة 

لأهد�ف  حتقيق  من  ذلك  يعنيه  وما  �ملالية 

�لبقاء و�لنمو و�ملناف�سة. 

املبحـث الأول 

تقنيات التمويل الرقمي: الطبيعة 

والأدوات

طبيعة تقنيات التمويل الرقمي . 1

وعالقته بال�سمول املايل

�إن �لتمويل �لرقمي يوفر فر�ساً هائلة لزيادة 

�ملالية  �خلدمات  يف  و�لتو�سع  �ملايل  �ل�سمول 

�لأ�سا�سية، فعندما نعلم �ن حو�يل %50 من 

�سكان �لبلد�ن �لنامية ميلكون هو�تف حممولة 

جتد  �أن  لالنتباه  ملفتاً  �أمر�ً  بالتاأكيد  فاإنه 

�لفقري رغم فقره يحر�س على �قتناء �لهاتف 

هذ�  �أن  ويقينه  لإدر�كه  �إل  ل�سئ  ل  �ملحمول 

�ليومية  حلياته  جد�  هامة  �أد�ة  هو  �لهاتف 

كو�سيلة �ت�سال رئي�سية ملزيد من فر�س �لعمل.

ويعد �لتمويل �لرقمي و�سيلة قوية لتو�سيع نطاق 

�لقت�سادية  �لقطاعات  �إىل  �ملالية  �خلدمات 

و�ملياه  و�لنقل  �لزر�عة  ذلك  يف  مبا  �لأخرى 

و�ل�سحة و�لتعليم و�لطاقة �لنظيفة.

�لرئي�س  نائب  كاي،  يونغ  جني  لقول  ووفقا 

�لأول مبوؤ�س�سة  �لتنفيذي  و�مل�سوؤول  �لتنفيذي 

�لتمويل �لدولية تتجاوز منافع �لتمويل �لرقمي 

�أن  ميكن  فهي  �لتقليدية  �ملالية  �خلدمات 

ت�سبح �أد�ة قوية وحمركاً لتوفري فر�س �لعمل 

يف �لبلد�ن �لنامي. )�لتمويل �لرقمي،2014(

عرب  �ملالية  �خلدمات  تقدم  يتيح  �أن  وميكن 

عرب  �حلال  هو  كما  �لتكنولوجية،  �لبتكار�ت 

لتقدمي  حتفيزيا  عن�سر�  �ملحمول،  �لهاتف 

�ملالية  �خلدمات  من  متنوعة  جمموعة 

�لئتمان  ذلك  يف  مبا  و��ستخد�مها،  �لأخرى 

و�لتاأمني و�لدخار و�لتثقيف �ملايل. وميكن ملن 

بالتو�سع  يتمتعو�  �أن  �لآن  لالإق�ساء  يتعر�سون 

يف خدمات حتويل �لأمو�ل و�لقرو�س �ل�سغرى 

و�لتاأمني.

ومتثل مناذج �لعمل �لتالية برهاناً على جناح 

�لفقر�ء  فئات  �خرت�ق  يف  �لرقمي  �لتمويل 

وحمدودي �لدخول على �لنحو �لتايل: 

�لفقر�ء  • »ي�سهم  بيكا�س:  منوذ	 

يف  �ملالية  حتويالتهم  خالل  من  مبا�سرة 

�آثار م�ساعفة كثرية للقيمة �لتي ميكن  توليد 

متويل  مثل  �إنتاجية  �أن�سطة  يف  ��ستخد�مها 

ت�سمح  رقمية  �أمو�ل  هذه  كانت  �ل�سركات. 

للنا�س �لعاديني بامل�ساهمة يف جهود بناء �لأمة 

للدولة«. )كمال قو�دير،  �لكلي  �لقت�ساد  ويف 

�لرئي�س �لتنفيذي(

’�لتمويل  • »كلمة  موبي�سول:  منوذ	 

�حلياة  قامو�س  يف  بالفعل  دخلت  �لرقمي’ 

ورو�ند�  وكينيا  تنز�نيا  يف  لعمالئها  �ليومية 

�ملنزلية  موبي�سول  �أنظمة  ي�ستخدمون  �لذين 

�لطاقة  قيمة  دفع  فعملية  �ل�سم�سية،  للطاقة 

�لهاتف  عرب  �سغرية  باأق�ساط  �ل�سم�سية 

�ل�سائع  فهو  خياليا’:  لي�س’خيار�  �ملحمول 

�لآن بالفعل يف �ملعامالت �لتجارية ملن يحتلون 

قاع �لهرم �لقت�سادي )توما�س دوفو، م�سئول 

تطوير �لعمال(.

�لرقمي  • للتمويل  اأوميديار:  �سبكة 

دور هام �أي�سا لل�سركات �ل�سغرية، فهو ل يتيح 
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�أي�سا  بل  فح�سب  �لتمويل  على  �حل�سول  لها 

�لدخول �إىل �أنظمة �لدفع �لإلكرتونية وتاأمني 

مايل.  �سجل  لبناء  وفر�سة  �ملالية  �ملنتجات 

مما ي�سمح ببناء تاريخ �ئتماين وتوفري بيانات 

للمقر�سني.  و�ل�سركات  �لأفر�د  معامالت 

)�أرجونا كو�ستا، �سريك(

هيئة الربيد يف ولية اأندرا برادي�س  •

للتمويل  �ل�سخمة  بالإمكانات  ت�سيد  الهندية: 

�لرقمي على �لتنمية �لريفية. ومع وجود �أكر 

من 155 �ألف مكتب بريد، معظمها يف مناطق 

�لقيام  لهم  يتيح  مو�سع  يف  �أ�سبحو�  ريفية، 

حيث  �ملايل،  �لحتو�ء  تعزيز  يف  حيوي  بدور 

�أنهم قادرون على �أن يقدمو� بكفاءة جمموعة 

ذلك  يف  مبا  �ملالية  �خلدمات  من  متنوعة 

�لأعمال �مل�سرفية و�لتاأمني و�لتحويالت حتى 

)ت�سدد  �لبالد.”  من  �لنائية  �ملناطق  �أكر  يف 

�سانديا ر�ين، �ملدير �لعام(

مركز ما�سرتكارد للنمو ال�سامل : �إن  •

�ملبتكر�ت يف تكنولوجيا �لدفع �لإلكرتوين مثل 

مقدما  �ملدفوعة  و�لبطاقات  �ملحمول  �لهاتف 

�أمنا  �أكر  يعي�سو� حياة  �أن  للمو�طنني  �تاحت 

ومتكينهم، و�أن �لنقود �لرقمية �ستكون �لو�سيلة 

�لوحيدة لتحقيق هدف تعميم �خلدمات �ملالية 

رئي�س  ماكني،  )وولت   .2020 عام  بحلول 

�ملركز( 

عموما  �لرقمي  �لتمويل  م�سطلح  وي�سري 

�إىل  �ملالية  طلباتها  تقدم  منظمة  »�أي  �إىل 

�سبكة  �أي  �أو  �لنرتنت  �سبكة  عرب  �جلمهور 

يج�سد  ما  وعادة  �لفكرية،  للملكية  �أخرى 

و�ل�سمول،  �لإن�ساف  �سمات  �لرقمي  �لتمويل 

وظائفه �سهلة �ل�ستخد�م، ويقدم جمموعة من 

�خلدمات �لتفاعلية �ل�سخ�سية، ويوفر �لتمويل 

�لرقمي حرية �أكرب بكثري من �لتمويل �لتقليدي 

�حلدود،  وك�سر  �لعوملة،  فكرة  ي�سمل  وهو 

متنقلني  يكونو�  �أن  من  �مل�ستخدمني  ومتكني 

 Hu ،Bin and Zheng، و�سريعني وفعاليني

.)Liansheng )2016

والتمويل الرقمي هو تو�سيع �لتمويل وتطويره 

�لإنرتنت  تكنولوجيات  با�ستخد�م  و�بتكاره 

�لوليات  مثل  �ملتقدمة  �لقت�ساد�ت  ويف 

فاإن  �ملتحدة،  و�ململكة  �لأمريكية  �ملتحدة 

�لتمويل �لرقمي لي�س بعد نظاما بيئيا م�ستقال 

�لنظام  على  هد�م  �أثر  له  ولي�س  للتمويل. 

ي�سجع  فاإنه  �لتقليدي. وبدل من ذلك،  �ملايل 

�ملايل  �لقطاع  �ندماج  ما،  و�إىل حد  �لبتكار، 

مع تكنولوجيات �لإنرتنت.

مراحل تطور تقنيات التمويل . 2

الرقمي يف العامل 

ب�سفة عامة، مر �لتمويل �لرقمي خالل ثالث 

فرت�ت رئي�سية من �لتنمية على �لنحو �لتايل:

�ل�سبكة  �ىل  �لتحول  هي  الأوىل:  الفرتة 

�ل�سناعة  �نتقلت  �لعنكبوتية )�لنرتنت( حيث 

�ملالية �لتقليدية من �لفرتة 1990 إلى 2005 

�إىل �نرتنت �خلدمات �ملالية )�لنرتنت �ملايل( 

و�لجتاهات  �ملتحدة  �لوليات  من  كل  يف 

مت  �لفرتة،  هذه  وخالل  و�ل�سني.  �لأوروبية 

حت�سني �لدعم �لتكنولوجي و�لهياكل �لأ�سا�سية 

�إىل جنب مع  و�إعادة هند�سة �لعمليات، جنباً 

�لتكنولوجيات،  وحت�سني  �ملالية،  �ل�سناعة 

�لهياكل  وحت�سني  �لعمليات،  ت�سميم  و�إعادة 

�سبكات  ت�سميم  ومت  و�لكفاءة،  �لأ�سا�سية 

�ملعلومات �ملالية �ملت�سلة ببع�سها �لبع�س. ويف 

متثل  �لإنرتنت  تكنولوجيا  كانت  �لفرتة،  هذه 

�مل�ساعدة �لأ�سا�سية.

الفرتة الثانية: �لفرتة �ملزدهرة، حيث �سهدت 

�لفرتة  يف  �لثالث  �لطرف  مدفوعات  تطور 

كانت  �لوقت،  هذ�  خالل   .2011-2005
�سهدت  �لتي  �لأمريكية هي  �ملتحدة  �لوليات 

يف �ملقام �لأول �لنرتنت �ملايل للخدمات �ملالية 

�لرقمية  �ملالية  �خلدمات  مع ظهور  �لتقليدية، 

�لرو�ت.  �إد�رة  و�سبكات  و�لتاأمني،  للبنوك، 

ويرتبط نظام �لدفع مع طرف ثالث يف �ل�سني 

مع �لتطور �ل�سريع للتجارة �لإلكرتونية، ونظام 

هذه  وخالل  ن�سبياً.  �ملتاأخر  و�لت�سوية  �لدفع 

نظام  �خرت�ق  �لرقمي يف  �لتمويل  بد�أ  �لفرتة، 

�لدفع و�لت�سوية، لي�سبح نظري�ً تناف�سيا لنظام 

�لدفع و�لت�سوية �لتقليديني.

�ملالية  �خلدمات  تطوير  هي  الثالثة،  الفرتة 

 2011 من  �لإنرتنت  �أ�سا�س  على  �لد�ئمة 

�لذى  �لتطور  ويعد  �حلا�سر.  �لوقت  �إىل 

هذه  خالل  �ل�سني  يف  �لرقمية  للمالية  حدث 

�لثانية  بالفرتتني  �لتطور  يعادل  ما  �لفرتة 

ومن  �لأمريكية.  �ملتحدة  �لوليات  يف  و�لثالثة 

�خلدمات  �ىل  �لرقمي  �لتمويل  دخل  فقد  ثم 

�ل�سبكية  �لقرو�س  وحتديد�  �لد�ئمة،  �ملالية 

من  �جلماعي  و�لتمويل   Network Loans
خالل �لأنرتنت Crowd Funding و�سناديق 

متويل �لإنرتنت. 

�لتمويل  حجم  فقد جتاوز  �لر�هن  �لوقت  ويف 

�ملتحدة  بالوليات  نظريه  �ل�سني  يف  �لرقمي 

�لأمريكية لت�سبح �ل�سوق �ملالية �لرقمية �لأكر 

�لرغم  وعلى  �لعامل.  �أنحاء  جميع  يف  �زدهار�ً 

�لأ�سو�ق  �أكر  لديها  �ملتحدة  �لوليات  �أن  من 

�ملالية تطور�ً يف �لعامل، �إل �أن �لتمويل �لرقمي 

�لدول  غر�ر  على  معتدل،  حد  �إىل  تطور  قد 

و�أوروبا  �ملتحدة  �ململكة  مثل  �لأخرى  �ملتقدمة 

و�ليابان. وبالتايل فاإن �زدهار �لتمويل �لرقمي 

و�مليكانيزم  �لأنظمة  يف  متاأ�سل  �ل�سني  يف 

�لذ�تي لل�سوق �ل�سينية.
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التمويل . 3 واأدوات  العمل  مناذ	 

الرقمي: 

متثل مناذج �لعمل و�أدو�ت �لتمويل �لرقمي عدة 

و�لإمكانيات  �لأثر  وخمتلفة  متنوعة  و�سائل 

�لقطاعات  ملختلف  �لرقمي  �لتمويل  لتفعيل 

�لقت�سادية كل وفقاً وطبيعته، ومتثل �لأعمدة 

لنجاح   )backbones( �لثالثة  �لرئي�سية 

 Hu ،Bin and Zheng، �لرقمي  �لتمويل 

Liansheng )2016P:5 ،( فيما يلي: 
طرق �لدفع •

معاجلة �ملعلومات •

تخ�سي�س �ملو�رد •

ميكن   ، �لرئي�سية  �لعمدة  تلك  على  وبناء 

�لنماذج  من  رئي�سية  �أنو�ع  ثمانية  حتديد 

متثل  �لرقمي  �لتمويل  لأعمال  �ملبتكرة 

ميكانيزمات �لتمويل �لرقمي �لكر �نت�سار�ً: 

�لنرتنت المالي:. 1

 Internetization of traditional 
finance

�ملحمول . 2 �لهاتف  بو��سطة  �لدفع 

وبا�ستخد�م طرف ثالث:

 Mobile payment and Third-party 

payment
3 . Internet :لنق��ود �لفرت��سية�

money
�ل�ستعالم �لئتماين و�سبكة �لقرو�س . 4

��ستناد� �إىل �لبيانات �لكبرية:          

 Credit Investigation &
 Network Loans Based on big

 data
�لتاأمني على �أ�سا�س �لبيانات �لكبرية . 5

 Insurance based on big data
6 . .)Peer to Peer P2P متويل �لنظري

7 . Crowd Funding لتمويل �جلماعي�

تطبيقات �لبيانات �لكبرية يف ��ستثمار . 8

�لأور�ق �ملالية

 big data applications in 

securities investment

وهناك من �لدول من ي�سنف مناذج �لأعمال 

و�لأدو�ت �ىل عدد 5 �أدو�ت ومنها من ي�سنفهم 

�ىل 6 �أدو�ت. 

وب�سكل عام فاإن �ختيار منوذج �لعمل �لأن�سب 

و�أدو�ته يعتمد على طبيعة �لقطاع �لقت�سادي 

�متام  يف  �لرقمي  �لتمويل  ي�ستخدم  �لذى 

مهامه ، وما يهمنا يف هذه �لورقة �لبحثية هو 

مالئمة  �لكر  �لأدو�ت  على  �ل�سوء  ت�سليط 

ملجال متويل �مل�سروعات متناهية �ل�سغر. 

مناذ	 العمل للتمويل الرقمي يف . 4

متويل امل�سروعات متناهية ال�سغر

وفقا ملا تت�سم به طبيعة هذه �مل�سروعات من 

للتكنولوجيا،  �لب�سيط  و�ل�ستخد�م  �لب�ساطة 

بالإ�سافة �ىل ما يحيط بها من بيئة �قت�سادية 

بيئة عمل  �أو  بيئة عمل ريفية  غالبا تكون يف 

�لبنية  يف  �حلرمان  من  وتعانى  متطورة  غري 

�لالزمة  �لتحتية  بالبيئة  تتمتع  �أو  �لتحتية، 

�خرى  �سعوبات  تو�جه  لكن  �لرقمي  للتمويل 

مثل �لتكلفة و�سو�بط �لأمان و�رتفاع �ملخاطر، 

للم�سروعات  �ليدلوجية  هذه  �سوء  يف  فاإنه 

متناهية �ل�سغر، نرى �أن مناذج �لعمل �لف�سل 

مالئمة للتمويل �لرقمي لأ�سحاب �مل�سروعات 

متناهية �ل�سغر تتمثل �أهمها فيما يلى: 

اأول: الدفع بوا�سطة الهاتف املحمول 

Mobile payment
�أخذت �لأمو�ل �للكرتونية �ملخزنة يف �لهاتف 

�ملحمول �أ�سكال متنوعة قدر �لمكان يف بلد�ن 

وتنز�نيا  وباك�ستان  وكينيا  بنغالدي�س  مثل 

و�أوغند� وزمبابوي حيث يقوم م�سغلي �سبكات 

ويف  ناجحة.  خدمات  بتطوير  �لنقال  �لهاتف 

خدمة   219 هناك  كان   ،2013 عام  نهاية 

نقود متنقلة يف 84 بلد�، مما يدل على مدى 

�نت�سار هذه �لتكنولوجيا. فحو�يل 70 ٪ من 

�ل�سكان يف �لعامل �لنامي لديهم �لآن �إمكانية 

ي�سكل  �لذي  �ملحمول  �لهاتف  �إىل  �لو�سول 

حيث  �لنا�س  ملاليني  �ملالية  للخدمات  بو�بة 

تتوفر  ل  �أو  فعلية  م�سرفية  فروع  توجد  ل 

 SCRONCE، ERIN and  ( ب�سهولة. 

.)BUCHER, KAI 2014

تعد خدمات �ملال بالهاتف �ملحمول من �لأ�سهل 

ل�ستخد�م  �لفر�د  من  للكثري  و�لأرخ�س 

�خلدمات �ملالية، وخا�سة لإر�سال �ملدفوعات. 

هي  �ملثال،  �سبيل  على   ،bKash منوذج 

و�حدة من �ل�سركات تعمل على »تو�سيع �سايف 

�خلدمات  تقدمي  خالل  من  �ملايل«  �ل�سمول 

�ملالية �ملتنقلة. يف بنغالدي�س، bKash لديها 

8 مليون م�ستخدم م�سجل �لذين ي�ستخدمون 
و�لتحويالت  �ملدفوعات  لإر�سال  �خلدمة 

بتكلفة منخف�سة جد�. ويف بلد يعي�س فيه عدد 

حققت  �لنائية،  �ملناطق  يف  �ل�سكان  من  كبري 

�لو�سول  �لنجاح يف  bKash قدر� كبري� من 
من  �ملحرومة  للمناطق  �ملالية  �خلدمات  �إىل 

من  �ملكونة  �سبكته  خالل  من  �خلدمات  هذه 

76 �ألف وكيل.

ويقوم  بد�ية.  جمرد  هي  �ملدفوعات  ولكن 

بع�س �ملبتكرين حاليا بو�سع �لتمويل �لرقمي 

�ل�سماح  �أعمالهم من خالل  يف �سميم مناذج 

للنا�س بالدفع �ملقدم يف حدود مبالغ ب�سيطة 

ل�ستخد�مها وفقا لنموذج �لدفع �أول باأول من 

للخدمات  �ملحمولة  �لنقدية  ح�ساباتهم  خالل 



53 المدينة العربية /  العدد 182

�مل�سريية و�ل�سرورية لهم. وت�سمح �لتكنولوجيا 

بتو�سيع  �أي�سا  �ملحمولة  �لنقود  ور�ء  من 

�خلدمات �ملالية �لرقمية �لأخرى مثل �لئتمان 

�أو �لتاأمني �أو �لدخار.

وبالإ�سافة �إىل تو�سيع نطاق �خلدمات �ملالية 

�لر�سمية، فاإن �لتمويل �لرقمي هو �أي�سا و�سيلة 

جلعل �خلدمات و�ملر�فق �لأ�سا�سية �لأخرى يف 

متناول �لفقر�ء، مثل �لطاقة و�ل�سحة و�لتعليم 

�لبتكارية  �لتمويل  لنماذج  وميكن  و�ملياه. 

للمناطق  مكلفة  غري  خيار�ت  توفر  �أن  هذه 

�لنائية حيث كان هذ� �لو�سول غري موثوق به 

�أو ل ميكن حتمله. ويرى ت�سيدي  �ل�سابق  يف 

 - ماين  �إيرتيل  �سركة  ورئي�س  مدير  �أوكبال، 

قاعدة  مع  متنقلة  مالية  خدمة  وهي  �أفريكا، 

�خلدمات  �أن  عميل،  ماليني   5 من  ن�سطة 

�ملالية �ملحمولة تتكامل مع جمالت �أخرى مثل 

�لرعاية �ل�سحية و�لزر�عة و�لتعليم وغريها.

موبي�سول هي �سركة و�حدة تفعل ذلك بالفعل 

مع �لطاقة �ل�سم�سية �ملدفوعة م�سبقا. جتمع 

�لدفع  وخطة  �ل�سم�سية  �لطاقة  بني  �ل�سركة 

�لهاتف  �ر�سدة  من  مدعوم  معقولة  باأ�سعار 

�ملنخف�س  �لدخل  ذوي  فالعمالء  �ملحمول. 

�لكريو�سني  على حرق  �سابقا  �عتمدو�  �لذين 

للح�سول على �ل�سوء �لآن لديهم بديل �أنظف 

منوذج  ي�سمح  معقولة.  وباأ�سعار  �أمنا  و�أكر 

�لألو�ح  تكلفة  بت�سديد  للعمالء  موبي�سول 

�ل�سم�سية على مدى ثالث �سنو�ت مع دفعات 

�ل�سموع  �أو  �أقل من تكلفة �لكريو�سني  �سهرية 

�سنو�ت،  ثالث  وبعد  �ل�سيار�ت.  بطاريات  �أو 

فالعمالء تتملك لوحات �لطاقة وحت�سل على 

�لكهرباء جمانا.

وبالإ�سافة �إىل �ل�ستفادة �ملبا�سرة لالأفر�د يف 

�خلدمات،  يف  نق�س  من  تعاين  �لتي  �ملناطق 

يتيح �لتمويل �لرقمي �أي�سا فر�سا كبرية للحد 

من فجوة �ل�سمول �ملايل للم�سروعات متناهية 

�لو�سول  باإمكانية  تزويدهم  خالل  من  �ل�سغر 

�إىل �أنظمة �لدفع �للكرتوين، وتوفري �ملنتجات 

�ملالية �لآمنة وفر�سة لبناء �لتاريخ �ملايل. كما 

�أنه يقلل ب�سكل كبري من تكلفة ممار�سة �لأعمال 

�ل�سفقة  �أن  �إىل  �لدر��سات  ت�سري  �لتجارية: 

يتم  �أن  ميكن  �ملحمول  �لهاتف  عرب  �مل�سرفية 

�لفرع  تقدميها يف  تكلفة  15 ٪ من  يف حدود 

�مل�سريف.

�ملحمول  �لهاتف  خالل  من  �أي�سا  ويتم  هذ� 

تقدمي خدمات �سرف �لتمويل متناهي �ل�سغر 

بالتمويل  �خلا�سة  �لدورية  �لأق�ساط  وحت�سيل 

�لو�سع  و�أرخ�س كثري� من  و�آمن  ب�سكل منتظم 

�لتح�سيل.  �أو  �ل�سرف  يف  �سو�ء  �لتقليدي 

وتوجد �لعديد من �لتجارب �لناجحة يف �لهند 

وجنوب �فريقيا وكينيا و�أوغند� تعزز من نتائج 

هذه �لأد�ة.

Third- ثانيًا: الدفع با�ستخدام طرف ثالث

party payment
ذ�ت  م�سرفية  غري  موؤ�س�سة  ��ستخد�م  تعنى 

حجم ��ستثمار معني ومع تقدمي �سمانة �ئتمانية 

�مل�ستخدمني  بني  للتو��سل  �سبكة  لتاأ�سي�س 

�لعاديني ونظم �ملدفوعات و�لت�سويات �مل�سرفية 

بالبنوك من خالل توقيع �تفاقيات مع كل بنك 

من �لبنوك �لكربى يف �ل�سوق حيث تعتمد هذ� 

�لنوع من �ملوؤ�س�سات على قدر�تها يف تكنولوجيا 

مدفوعات  �سبكة  عليها  ويطلق  �ملعلومات، 

�لدفع  م�سبقة  �لكروت  لإ�سد�ر  م�سدر�ً  �أو 

خالل  من  �لدفع  قبول   ،Prepaid Cards
�ملختلفة.  للبنوك  �لإلكرتوين  �لدفع  بطاقات 

�ملوؤ�س�سات  من  �لنوع  هذ�  ت�ستخدم  �أن  وميكن 

�سبكة و��سعة من �لوكالء ممن ينوبو� عنها يف 

تلقى �ملدفوعات من خالل ماكينات نقاط �لبيع 

 QR Code خالل  من  �أو   P.O.S �ملختلفة 
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بتو�سيط  �مل�سفرة  �لإلكرتوين  �لدفع  معايري 

�لهاتف �ملحمول �أي�سا.

�مكانية  �ملوؤ�س�سات  من  �لنوع  هذ�  وي�سمل 

خالل  من  �إما  للعمل  �لدفع  �سبكات  تاأ�سي�س 

 Internet مبا�سرة  �لنرتنت  مدفوعات 

بالأنرتنت  �لت�سال  بدون  �أو   payments
.off-line payments

 Peer to Peer( النظري  متويل  ثالثًا: 

P2P( وال�ستعالم الئتماين
�سبكة �لقرو�س �أو ما يعرف بتمويل �ل�سخ�س 

مع  ن�ساأت  �لآخرين  �ل�سخا�س  من  لنظريه 

يف  �لقرو�س  �سبكة  من�سة  �أول   Zopaزوبا
يف  �ملتحدة  �ململكة  يف  تاأ�س�ست  �لتي  �لعامل، 

مار�س 2005، و�نت�سرت �إىل �لوليات �ملتحدة 

من  وغريها  و�ليابان،  و�أملانيا  �لأمريكية 

�لوليات  يف  جناحا  �أكر  و�أ�سبحت  �لبلد�ن، 

�سبكة  �سركات  منت  وقد  �لأمريكية.  �ملتحدة 

�لقرو�س يف �ل�سني تدريجيا منذ عام 2006 

و�كت�سبت خرب�ت مع �لتطور �ل�سريع بعد عام 

عدد  جتاوز   ،2013 عام  يف  حيث   2011
�ل�سبكات �ملحلية للقرو�س على �ملن�سة 350، 

 60 من  لأكر  �ل�سنوية  �ملعامالت  �رتفاع  مع 

 2014 عام  ويف   ،2014 عام  يو�ن يف  مليار 

منت تلك �ل�سبكات ب�سر�وة فقد جتاوز حجم 

يو�ن  مليار   200 �ل�  حاجز  بها  �ملعامالت 

وبلغ  �سبكة   364 �ىل  �ل�سبكات  عدد  وو�سل 

ما  �لعام فقط  لهذ�  �لرت�كمي  �لعمال  حجم 

دولر  مليار   41( يو�ن  مليار   252 عن  يزيد 

 104 نحو  بلغت  قرو�س  وبر�سيد  �أمريكي( 

مليار يو�ن )17 مليار دولر �أمريكي(. 

ثالث  من  يتكون  �لت�سغيلي   P2P منوذج  �إن 

هيئات رئي�سية هي:

�سركة �سبكة �لقرو�س  •

 جانب �لطلب على �لتمويل •

جانب �لعر�س للتمويل  •

�لتقليدية  �لقرو�س  �سبكة  من�سة  توفر 

�لقرو�س.  على  �لطلب  جانب  عن  معلومات 

وهو ما يتيح للمدين و�لد�ئن تقدمي �لعرو�س 

�ملٌقر�س  ويك�سب  �ملعامالت.  ومقابلة  بحرية، 

ويقوم  �ملخاطر،  ويتحمل  �لفو�ئد  دخل  من 

عند  �لأ�سلي  �ملبلغ  بت�سديد  �ملقرت�س 

�لقرو�س  �سبكة  من�سة  وحت�سل  ��ستحقاقه، 

ميزة  �أكرب  تعد  �ملعلومات.  ر�سوم خدمة  على 

�ملقرت�سني  P2P هو متكني  �لقرو�س  ل�سبكة 

�لبنوك  قبل  من  خدمتها  ميكن  ل  �لتي 

و�ملالئمة  بالكفاءة  �لكامل  للتمتع  �لتقليدية 

وعلى  �لفرت��سي.  �لعامل  يف  �ملال  لقرت��س 

من�سة �سبكة �لقرو�س، جانبي �لعر�س و�لطلب 

عدم  م�سكلة  على  منهم  كل  يتغلب  �لعر�س 

�ملبا�سرة  �ملعامالت  و�إجر�ء  �ملعلومات  متاثل 

وجها لوجه. 

وميكن �أن يحقق وجود �سبكة لتقدمي �لقرو�س 

من خالل �لنرتنت وفقا ملا �سبق حتتوى على 

لعدد  �ملالية  و�لبيانات  �ملعلومات  من  �لكثري 

�ملالية  ت�سرفاتهم  يعك�س  �لعمالء  من  �سخم 

بانتظام ودقة ، مبا ي�سمح ببناء تاريخ �ئتماين 

وتوفري بيانات معامالت �لأفر�د و�مل�سروعات 

متناهية �ل�سغر جلهات �لتمويل �ملختلفة �لتي 

تعانى من نق�س بيانات �لتاريخ �لئتمانى لهذه 

�لتمويل  طالب  كان  �إذ�  خا�سة  �مل�سروعات 

يتعامل للمرة �لوىل مع موؤ�س�سات �لتمويل. 

 Crowd Funding رابعًا: التمويل اجلماعي

و�سيلة  بالأنرتنت  �جلماعي  �لتمويل  ميثل   

للتمويل ي�ستخدم فيها ٌمقدم �مل�سروع )طالب 

لتعبئة  رئي�سي  ب�سكل  �لإنرتنت  قوة  �لتمويل( 

�جلمهور وتركيز �لأمو�ل و�لقدر�ت و�لقنو�ت 

لتوفري �لدعم �ملايل �لالزم للم�ساريع �ل�سغرية 

معينة  باأن�سطة  للقيام  �لأفر�د  �أو  �ملهنيني  �أو 

�لطرق  وباملقارنة مع  �لنا�سئة.  �مل�سروعات  �أو 

�لتمويل  جوهر  فاإن  للتمويل،  �لتقليدية 

حجمه،  �سغر  يف  يكمن  بالأنرتنت  �جلماعي 

لديها  �أن  كما  ومالءمته.  �لكبرية،  وتغطيته 

فقط  �مل�سروع  على  حتكم  ول  دنيا،  حدود 

فهي  وبالتايل  �لتجارية،  قيمته  حيث  من 

جديدة  لأنو�ع  جديد  لتمويل  �لطريق  تفتح 

وبالتايل   start-up �لنا�سئة  �مل�سروعات  من 

�لبنوك  على  �أمامها  �لطرق  تقت�سر  تعد  مل 

و�أ�سو�ق ر�أ�س �ملال، �سركات ر�أ�س �ملال �ملخاطر 

VC، و�سركات متويل حقوق �مللكية �خلا�سة 
.PE

�لتمويل  م�ساريع  �أنو�ع  من  �لعديد  هناك 

�لتجارية  �مل�ساريع  ذلك  يف  مبا  �جلماعي، 

�جلديدة  للمنتجات  و�لتطوير  �لبحث  مثل 

�أي�سا  ولكن  �جلديدة  �ل�سركات  وتاأ�سي�س 

�لرزق  ك�سب  وم�ساريع  �لعلمي  �لبحث 

و�لإغاثة يف حالت �لكو�رث و�لت�سميم �لفني 

�سنو�ت  وبعد  وغريها.  �ل�سيا�سية  و�حلمالت 

ت�سغيلية  مناذج  بد�أت  �ل�سريع،  �لتطور  من 

للتمويل �جلماعي تدريجياً تظهر �إىل �لوجود، 

�ملكافاآت،  �لقائم على  �لتمويل �جلماعي  مثل 

�ل�سهم  على  �لقائم  �جلماعي  و�لتمويل 

�لقائم  �جلماعي  و�لتمويل  �مللكية،  وحقوق 

على  �لقائم  �جلماعي  و�لتمويل  �لتربع،  على 

�لديون. ويعد �سورة منوذج �لتمويل �جلماعي 

�جلماعي  �لتمويل  هو  �سيوعا  �لأكر  �لرقمي 

�لقائم على �لأ�سهم، �أو متويل �حل�سد �لأ�سهم 

معروف  جديد  كمفهوم  وهو  �مللكية،  وحقوق 

 .« �مل�سرفية  �ل�ستثمارية  »�سبكة  با�سم  �أي�سا 
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�لتنظيمية  �أخرى، حددت �جلهات  بلد�ن  ويف 

ب�سكل �أ�سا�سي من�سات �لتمويل �جلماعي يف 

�لأ�سهم كو�سطاء لالأور�ق �ملالية.

املبحث الثاين

تكنولوجيا  اإطار  يف  الرقمي  التمويل  جتارب 

الدويل  امل�ستوى  على  املالية  اخلدمات 

واملنطقة العربية 

2.1 تكنولوجيا اخلدمات املالية
»تلك  باأنها  �ملالية  �لتكنولوجيا  تو�سف 

على  تعتمد  �لتي  و�ملنتجات  �خلدمات 

�ملالية  �خلدمات  نوعية  لتح�سني  �لتكنولوجيا 

�لتقليدية، وتتميز باأنها �أ�سرع و�أرخ�س و�أ�سهل 

يف �لو�سول �إليها لعدد �أكرب من �ملتعاملني، ويف 

معظم �لحيان يتم تطوير هذه �خلدمات من 

�لتكنولوجيا  جمال  يف  نا�سئة  �سركات  خالل 

وتعد  وحديثة  �سغرية  �سركات  تعد  �ملالية 

لالأفر�د  �مل�سرفية  �خلدمات  بتح�سني 

مقدمي  مع  �ملناف�سة  �أو  بالتعاون  و�ل�سركات 

�خلدمات �ملالية �لقائمني«. 

 Fintech وت�سهد تكنولوجيا �خلدمات �ملالية

وقد  �لعامل،  �نحاء  جميع  يف  م�ستمر  تطور 

ت�ساعفت �أعد�د مقدميها من 46 �سركة �ىل 

120 �سركة على م�ستوى �لعامل يف خالل �لفرتة 

من )2013-2016( ، وقد �نت�سرت �ل�سركات 

�لنا�سئة �لتي تبنت �لتكنولوجيا �ملالية يف عدد 

13 دولة �لعربية ميثل �أهمها يف دول �لمار�ت 
�لتي  وم�سر  و�لأردن  لبنان  و  �ملتحدة  �لعربية 

�أن متثل فر�س جيدة لكى ت�سبح مر�كز  ميكن 

و�عدة للتكنولوجيا �ملالية )وم�سة،2016(.

جمال  يف  �لنا�سئة  �ل�سركات  هذه  تقدم 

و�سط و�سمال  �لتكنولوجيا �ملالية يف �ل�سرق �لأ

�إىل  �خلدمات  من  كبرية  جمموعة  �أفريقيا 

وهو  �ملدفوعات  قطاع  ت�سمل  �خلا�س  �لقطاع 

�لتحويالت  يف  وحركة  ن�سجاً  �لكر  �لقطاع 

�ل�سركات  �لقرت��س  قطاع  وي�سمل  �ملالية، 

الجماعي �لتمويل  تقدم خدمات  �لتي  �لنا�سئة 

المباشر و�لقر��س   Crowd Funding
.P2P

�ملالية  �لتكنولوجيا  وىل من  �لأ �ملوجة  �عتمدت 

و�عتمدت  قر��س.  �لإ وحلول  �ملدفوعات  على 

قر��س  من�سات �لتمويل �جلماعي، و�سبكات �لإ

لقت�ساد  �لكربى  �لتوجهات  على  �ملبا�سر 

�لنرتنت �لنا�سئ )�لقت�ساد �لت�ساركى، �سبكات 

�لتو��سل �لجتماعى،�لتجارة �للكرتونية(.

املالية  اخلدمات  انت�سار  اح�سائيات   2.2
الرقمية 

منت�سف  يف  �لعاملية  �حلالة  �ح�سائية  ت�سري 

2016 عن قطاعات �لتكنولوجيا �ملالية �ىل ما 
يلى )خمترب وم�سة لالأبحاث، 2016(: 

عدد �سركات �ملدفوعات �لنا�سئة �لتي �أً�سبحت 

دولر يف  مليار  قيمتها  تخطت  �أى  »يونيكورن« 

منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا بلغ )5( 

�سركات بح�سة �سوقية يف �ملنطقة تبلغ 50%. 

عدد �سركات �لقر��س وجمع ر�أ�س �ملال للتمويل 
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»يونيكورن«  �أً�سبحت  �لتي  �لنا�سئة  �جلماعى 

يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا بلغ 

تبلغ  �ملنطقة  يف  �سوقية  بح�سة  �سركات   )8(

 .% 34

�سكل �لعامل �لعربي مقر�ً لعدد )105( �سركة 

نا�سئة يف جمال �لتكنولوجيا �ملالية تغطى 12 

�أنها منت�سرة بني دول جمل�س  دولة، ويالحظ 

�لعربي  �مل�سرق  �لتعاون �خلليجي )45(، دول 

)30( و�سمال �أفريقيا )30( ت�ست�سيف 4 دول 

من �أ�سل 12 دولة %73 من جميع �ل�سركات 

تكنولوجيا  جمال  يف  �ملنطقة  يف  �لنا�سئة 

ربعة  �لأ �لدول  هذه  ومتثل  �ملالية،  �خلدمات 

�ملر�كز �ملحتملة للتكنولوجيا �ملالية يف منطقة 

و�سط و�سمال �أفريقيا. �ل�سرق �لأ

�ملدفوعات  �لنا�سئة يف جمال  �ل�سركات  متثل 

من   %  84 ن�سبته  ما  �لو�قع  يف  و�لقر��س 

موزعاً  �ملنطقة.  يف  �لنا�سئة  �ل�سركات  جميع 

بني 50 % للمدفوعات و34 % لالإقر��س.

مع �زدياد �نت�سار ��ستخد�م �لنرتنت يف �لعديد 

�لذكية  �لهو�تف  و�نت�سار  �حلياة  جو�نب  من 

جمل�س  دول  خارج  تقريبا  �أ�سعاف  بثالثة 

�لتعاون �خلليجي، فاملتوقع �زدياد �حلاجة �ىل 

حلول �ملدفوعات �لرقمية ، فال�سركات �لنا�سئة 

�لتي تقدم خدماتها ل�سر�ئح عمالوؤها ي�سعب 

 ، �لريفية  �ملناطق  مثل  �لبنوك خدماتها  على 

�كرب  �هتماما  تعطى  �ن  عليها  بات  فالبنوك 

بالبتكار وهى تعمل على مو�جهة هذ� �لتحدى 

عادة من خالل �ل�سر�كات. 

�لدول  �ىل  �ملالية  �لتحويالت  قيمة  و�سلت 

مليار$،   431.6 �إىل   2015 عام  �لنامية يف 

حلت  �لدولية  �لتحويالت  �ىل  وبالن�سبة 

و�لإمار�ت  مليار$(   36.9( ثانيا  �ل�سعودية 

�لتحويالت  حيث  من  مليار$(   19( ر�بعاً 

�ملر�سلة �سنوياً.

لبحوث  اأنالي�سي�س  وكالة  عن  تقرير  اأظهر 

النرتنت: 

يف  �ملحمولة  �لهو�تف  عرب  �ملدفوعات  جتاوز 

�ل�سني 29 تريليون يو�ن )4.5 تريليون دولر 

�أمريكي( يف �لربع �لثالث من �لعام 2016.

بابا  علي  �للكرتونية  �لتجارة  عمالقا  �سجل 

وجي دي دوت كوم منو� ثابتا، حيث �زد�د عدد 

عرب  �لإقر��س  ملن�سات  �جلدد  �مل�ستخدمني 

و�لتعليم،  و�لألعاب   )P2P( بنظام  �لنرتنت 

نحو   �لنرتنت  عرب  �لدفع  منو  يف  �ساهم   ما 

28 % باملائة على �أ�سا�س ربعي.

�لهاتف  مدفوعات  م�ستخدمي  عدد  قدر 

�ملالية  �خلدمات  يف  �لعامل  حول  �ملحمول 

 ،2016 عام  م�ستخدم  مليون   448 بنحو 

�ل�سرق �لأو�سط و�فريقيا  كان ن�سيب منطقة 

 Statistics mobile( 107 مليون م�ستخدم
payment-users-( وبلغت حجم �لير�د�ت 
�ملحققة عن مدفوعات �لهاتف �ملحمول بو�قع 

 Statistics(  2015 عام   $ مليار   450
�أظهرت   )mobile-payment volume
�إح�سائية �أن �إجمايل حجم �لقرو�س �لتجارية 

�لتي قدمتها �سركة Square Capital �لتي 

�لدفع  خدمات  مقدمي  �سركات  �أحد  تعد 

بالهاتف �ملحمول بالفرتة من �لربع �لثاين من 

عام 2015 �إىل �لربع �لأخري من عام 2017 

Statistics square-(  .$ مليون   305 بلغ 

.)quarterly
حجم معامالت �لتمويل �جلماعي حول �لعامل 

 2012 عام  مليار$  نحو2.7  من  تطورت 

 Crowd(  2015 عام  مليار$   34.4 �إىل 

funding Statistics( تز�يد حجم �لأمو�ل 
تقنية  من خالل  �لعامل  �لتي مت جمعها حول 

 738 بلغ  حيث  �سنوياً   Crowd Funding
مليون $ عام 2016 بعد �أن كان 597 مليون 

$ عام 2014.

بلغ حجم من�سات �لتعامل Platforms يف �ل� 

Crowd Funding حول �لعامل ما يزيد عن 
1250 من�سة تقدم خدمات �لتمويل �جلماعي 
 Deal Index – Democratizing(
Finance Report( ويظهر حجم �لتعامالت 
 kickstarter �ملن�سات  �أ�سهر  من  و�حد  يف 

�مل�ستفيدة  �مل�ساريع  عدد  و�سول  �أمريكا  يف 

باإجمايل  م�سروع   139898 نحو  �ىل  لي�سل 

 Statistics(  $ مليار   3.5 متويل  مبلغ 

.)kickstarter
حجم معامالت �لقر��س �ملبا�سر P2P حول 

�لعامل تطورت من نحو1.2 مليار$ عام2012 

 Statistics(  2014 عام  مليار$   9 �إىل 

وقدرت   .)global -p2p- lending
زيادتها عام 2015 أن تصل الى 64 مليار$ 
ويتوقع منوها عام 2025 لت�سل �ىل 1000 

مليار$.

�ملبا�سر  �لقر��س  خدمات  مقدمي  عدد  بلغ 

 4127 من  �أكر  وحدها  �ل�سني  يف   P2P
موؤ�س�سة عام 2016،بينما يف �لهند مثال بلغ 

30 موؤ�س�سة.
�لهاتف  مدفوعات  يف  �ملتعاملني  عدد  بلغ 

مليون  نحو63.5   P2P بتقنية  �ملحمول 

 2017 عام  وحدها  �أمريكا  يف  م�ستخدم 

 .)Statistics p2p-payment-users(

تكنولوجيا  تقنيات  ومناذ	  جتارب   2.3
باملنطقة  الرقمي  والتمويل  املالية  اخلدمات 

العربية: 
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م�سراملقر الرئي�سي

)1( مقدم خدمات �لدفع Pay Mobمنوذ	 العمل الرقمي

2013تاريخ التاأ�سي�س

طبيعة اخلدمات الرقمية

)الدفع بالهاتف املحمول(

تعمل على معاجلة م�سكلة �إنت�سار خدمة �لدفع عند �لإ�ستالم، وذلك من خالل توفري طرق �سهلة للدفع عرب �ملحمول. تنفذ هذه �ل�سركة �لنا�سئة »�ملاليني من 

�لعمليات وتنقل مئات �ملاليني من �لدولر�ت كل عام”. وقد حققت منو� مبقد�ر 75 �سعفا يف �لربعني �لأولني عام 2016، حالياً �أ�سبحت �سريك رئي�سي لتنفيذ 

معامالت �لدفع عرب �ملحمول يف �سد�د �أق�ساط �لتمويل متناهي �ل�سغر.

الأردناملقر الرئي�سي

)2( »كومباريت فور مي Compareit 4 meمنوذ	 العمل الرقمي

2013تاريخ التاأ�سي�س

طبيعة اخلدمات الرقمية

)مقارنة القرو�س(

يو�سح �ملوقع مدى م�سد�قية �حل�سابات �مل�سرفية و�لقرو�س، وحديثا باقات �لتاأمني �لتي تقدمها �لبنوك يف دول �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا. متكن هذه 

�ملن�سة �مل�ستخدمني من مقارنة �ل�سعار ومقارنة �ملميز�ت للمنتجات �ملختلفة مما يوفر عليهم وقت �لبحث باأنف�سهم �أو دفع ر�سوم كبرية مقابل خدمات ل ت�ستحق 

على �ملدى �لطويل.ح�سلت �ل�سركة حتى �ليوم على 6 مليون $ ��ستثمار�ت وتوظف حو�ىل 40 �سخ�ساً.

م�سراملقر الرئي�سي

)3( فوري للمدفوعات �لإليكرتونيةمنوذ	 العمل الرقمي

2014تاريخ التاأ�سي�س

طبيعة اخلدمات الرقمية

)الدفع اللكرتوين(

مو�ل بطريقة �سهلة دون �حلاجة �إىل ح�ساب م�سريف. مت �ل�ستحو�ذ على هذه �ل�سركة �لنا�سئة  هي من�سة متعددة �لقنو�ت خلدمات �لدفع، تتيح للعمالء حتويل �لأ

يف �أو�خر عام 2015 بقيمة 100 مليون دولر، و�ليوم ت�سم فورى �أكر من 30 مليون عميل وتعمل على ت�سوية ما ي�سل �إىل 1،6 مليون عملية دفع يومياً، حجم 

نرتنت، وقد تعاونت فورى مع  مو�ل با�ستخد�م �لهو�تف �ملحمولة،تقدم ح�سابات على �لإ �سافة �إىل خيار حتويل �لأ حت�سيالت بلغ 25 مليار جم عام 2017، وبالإ

�ملوؤ�س�سات �مل�سرفية لتقدمي خدمات دفع �أق�ساط �لتمويالت ب�سكل خا�س متويالت �لفر�د من خالل �سبكة وكالء فورى يف جمال �لتمويل متناهي �ل�سغر، وكذ� 

لدفع �ق�ساط عمالء �لبنوك يف �لتجزئة �مل�سرفية و�لقرو�س �ل�سخ�سية و�لقرو�س �ل�سغرية.

لبناناملقر الرئي�سي

 )4( ذومال - Zoomalمنوذ	 العمل الرقمي

2012تاريخ التاأ�سي�س

طبيعة اخلدمات الرقمية

)التمويل اجلماعي(

�ملغرتبني �لعرب. �إ�ستطاعت �ملن�سة حتى �لآن حتويل 2 مليون $ �ىل �كر 
ّ
فر�د و�ملبادر�ت لعر�س �أفكارهم على عدد كبري من �جلمهور مبا فيهم  توفر من�سة لالأ

من 140 م�سروعاً بني �ألبوم مو�سيقى وفيلم وثائقي �إىل جهاز مبتكر �أو حتى م�ساحة عمل جماعية.

المارات العربية املتحدةاملقر الرئي�سي

)5(  دور�يز - Duriseمنوذ	 العمل الرقمي

2014تاريخ التاأ�سي�س

طبيعة اخلدمات الرقمية

)التمويل اجلماعى(

يتطلب �ل�ستثمار يف �لعقار�ت عادّة مبالغ مالية كبرية، ولكن دور�يز تقدم ح�س�ساً يف �ملبانى �ل�سكنية و�لتجارية �ملمولة جماعياً �بتد�ء من 5 �آلف $، فتدير دور�يز 

�لعقار�ت نيابة عن �ملمولني مما يتيح لالأ�سخا�س �ل�ستثمار بح�س�س �سغرية يف عدة م�ساريع يف �لمار�ت.
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م�سراملقر الرئي�سي

)Money fellows )6 موين فيلوزمنوذ	 العمل الرقمي

2014تاريخ التاأ�سي�س

طبيعة اخلدمات الرقمية

)تدوير الأموال(

مو�ل، �أو«�جلمعية« كما يطلق عليها يف م�سر،   هى من�سة لالقر��س �لئتمانى �لرقمي يحركها بالكامل �ل�سبكة �لجتماعية مل�ستخدميها، ت�ستخدم فكرة تدوير �لأ

فر�د �حل�سول على متويل دون �للجوء �إىل �لبنك، كما تتيح للم�ستخدمني بناء �سجل �ئتماين بناّء على �أد�ئهم  وهو منوذج مطبق يف �أكر من 90 دولة وتتيح لالأ

يف دور�ت �ملال فتق�سى بذلك على م�سكلة نق�س �ل�سجل �لئتمانى للم�سروعات متناهية �ل�سغر و�ل�سغرية.

الأردناملقر الرئي�سي

)7( »لوا Liwwa  منوذ	 العمل الرقمي

2013تاريخ التاأ�سي�س

طبيعة اخلدمات الرقمية

)تدوير الأموال(

 تتيح للم�ستثمرين يف �لقطاع �خلا�س توفري متويل للم�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة. وقبل  نهاية عام 2016 ، عملت �ل�سركة على توجيه 2,5 مليون$ �ىل 104 

�سركة با�ستخد�م منوذج مبتكر لل�سجل �لئتمانى.

تون�ساملقر الرئي�سي

)8( موؤ�س�سة تي�سري للقرو�س �ل�سغرى و�ملتو�سطةمنوذ	 العمل الرقمي

2014تاريخ التاأ�سي�س

طبيعة اخلدمات الرقمية

)التمويل الأً�سغر بالهاتف 

املحمول(

بد�أت �ملوؤ�س�سة عملياتها يف تون�س يف يونيو 2014 بدعم من قبل منظمة �آدي �لدولية )Adie International(. ومن �أجل �إد�رة عمليات قرو�سها، قررت 

�ختيار �لطرق غري �لنقدية، �أي �إجر�ء �لعمليات �مل�سرفية عرب �لهاتف �ملحمول بن�سبة 100 ٪. وهذه �لتجربة هي فريدة من نوعها يف تون�س ويف عامل �لتمويل 

�لأ�سغر ب�سكل عام.

وي�ستند هذ� �خليار على �ل�سر�كة �ل�سرت�تيجية بني موؤ�س�سة تي�سري و�لربيد �لتون�سي من جهة، وم�سغل �لهو�تف �جلو�لة يف تون�س Ooredoo من جهة �أخرى. 

وقد �أن�ساأ �لربيد وOoredoo خدمة �لدفع بو��سطة �لهاتف �جلو�ل �ملعروفة با�سم »Mobiflouss  موبى فلو�س«، على �أ�سا�س وحدة متويل �أ�سغر ل تقت�سر 

فقط على موؤ�س�سة تي�سري. مما �أتاح تطوير خدمة »�لتمويل �ل�سغري �ملحمول«. من خالل » وكالت �ملحمول« :

ويتم �إ�سد�ر �لقرو�س عن طريق �إجر�ء حتويل م�سريف من خالل بطاقة �لربيد �مل�سرفية �لتي يقوم �لعمالء ب�سر�ءها م�سبقا من مكتب �لربيد. وبالتايل يتحول 

�لعمالء من �أ�سخا�س ل يتعاملون مع �لبنوك �إىل حاملي بطاقة ما�سرت كارد مدفوعة م�سبقا ت�سمح لهم باإد�رة عمليات �ل�سحب �أو �ل�سر�ء. هذه هي �خلطوة 

�لأوىل يف �ل�سمول �ملايل، و�لتي بالعادة ت�سعد �لعمالء.

ولل�سد�د، يقوم �لعمالء �لذين يقومن باإعادة �سحن بطاقاتهم يف �سبكة �لربيد �لتون�سي)150 فرعا،900 منهم مت�سلني(، ثم يقومون بالدفع من هو�تفهم �لنقالة. 

وتظهر لهم قائمة ب�سيطة تبني لهم �ملبلغ �لإجمايل �مل�ستحق. وميكن �أن يختارو� مبلغ �آخر �أو ت�سوية مبلغ معني. و�سيتلقون ر�سالة ن�سية توؤكد �ل�سد�د. وبالعادة 

ل يقوم �لعمالء بزيارة �أي من �لفروع، وبالتايل يتم توفري �لكثري من �لوقت وتكاليف �ل�سفر. �لقرب �جلغر�يف و�لثقايف لفروع �لربيد ي�سهل �لعملية بالن�سبة 

للعمالء. وقد �أثبت هذ� �لنظام فعاليته يف �ملناطق �لريفية، حيث يقبع ٪63 من عمالء موؤ�س�سة تي�سري �لذي بلغ عددهم �لإجمايل 2000 عميل بعد 10 �أ�سهر 

فقط من �لن�ساط بهذه �لتقنية.

وقد �عتمدت �لهاتف �ملحمول كحلول مبتكرة وو�سيلة فعالة يف تنفيذ منوذج �لعمل لديها ��ستجابة لحتياجات �ل�سكان �لتون�سيني رغم �لظروف �لقت�سادية 

و�لجتماعية �ل�سعبة، حيث بلغت حجم �لقرو�س �ملن�سرفة منذ تاأ�سي�سها عام 2014 حتى �أو�ئل 2018 عدد 8477 قر�س بو�قع مبلغ �جماىل 21.8 مليون 

دينار تون�سى موزعني على �لعمالء �ملختلفني.
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املبحـث الثالـث

التقييم ال�سرتاتيجي لتطبيق تقنيات 

التمويل الرقمي يف تي�سري متويل 

امل�سروعات متناهية ال�سغر

ال�سرتاتيجي . 1 التقييم  منهجية 

�لو�سول  �لتقييم �ل�سرت�تيجي هو  نعنى بهذ� 

�ىل نتائج ٌمر�سدة للموؤ�س�سات �ملالية �لتي تقدم 

منوذج عمل 

�لتمويل �لرقمي 

�أوجه �لتحليل �ل�سرت�تيجي 

�ملخاطر�ملنافع�لعائد�لتكلفة

معايري �لتقييم 

لكل منوذج 

ن�سبة حتمل موؤ�س�سة 	·

�لتمويل يف �لتكلفة 

�ل�ستثمارية

ن�سبة حتمل موؤ�س�سة 	·

�لتمويل يف �لتكلفة 

�لت�سغيلية

· ن�سبة �لعائد �لذى 	

حت�سل عليه موؤ�س�سة 

�لتمويل 

ن�سبة وفور�ت �لتكلفة 	·

�لتي حتققها موؤ�س�سة 

�لتمويل

�ملز�يا �لتي �سيح�سل 	·

عليها �لعميل �ملقرت�س

�ملز�يا �لتي �ستح�سل 	·

عليها موؤ�س�سة �لتمويل

�ملخاطر �لتي �سيتحملها 	·

�لعميل 

�ملخاطر �لتي �ستتحملها 	·

موؤ�س�سة �لتمويل 

تعرب عن خال�سة �لتحليل لكل منوذج من حيث مو�سوعية �لعائد للتكلفة وكذ� جاذبية �ملنافع للمخاطر 

و�سوف نتناول كل منوذج بالتحليل على �لنحو �لتايل:  

خدمات �لتمويل متناهي �ل�سغر للم�سروعات 

�ختيار  قر�ر  تر�سيد  بهدف  �ل�سغر  متناهية 

مالئمة  �لأف�سل  �لرقمي  �لتمويل  �أدو�ت 

و�لأكر قيمة بالن�سبة لها.

�ل�سرت�تيجي  �لتحليل  فاإن  �ل�سياق  هذ�  ويف 

�سوف ينق�سم �ىل �عد�د مو�زنة بني �ليجابيات 

�ل�سابق  �لدو�ت  من  �أد�ة  لكل  و�ل�سلبيات 

يف  �لرقمي  �لتمويل  �دو�ت  من  مناق�ستها 

تي�سري و�سول �لتمويل متناهي �ل�سغر لعمالوؤه.

�ت�ساق  �لبحثية عمال على  �لورقة  وقد عمدت 

�لعمل  مناذج  بني  �لتحليل  �أوجه  يف  �ملقارنة 

و��سحة  معايري  بع�س  �سياغة  �ىل  �ملختلفة 

فيما  مو�سوعية  نتيجة  �ىل  �لو�سول  لتي�سري 

بينها على �لنحو �لتايل: 
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2.3 التحليل ال�سرتاتيجي لنموذ	 عمل الدفع با�ستخدام الهاتف املحمول

منوذج عمل 

�لتمويل �لرقمي 

�أوجه �لتحليل �ل�سرت�تيجي 

�ملخاطر�ملنافع�لعائد�لتكلفة

)1(

�لدفع 

با�ستخد�م 

�لهاتف �ملحمول 

ن�سبة حتمل موؤ�س�سة 	·

التمويل يف التكلفة 

ال�ستثمارية:

ل تكاد تذكر حيث 	·

تتحمل �سركات 

ت�سغيل �لهاتف 

�ملحمول بالتكلفة 

�ملطلوبة ب�سكل �سبه 

كامل.

ن�سبة حتمل موؤ�س�سة 	·

التمويل يف التكلفة 

الت�سغيلية:

تتحمل تكلفة ت�سغيل 	·

عدد من �ملوظفني 

ملتابعة �لتح�سيالت 

و�ملعامالت 

�للكرتونية مع �سركة 

�لهاتف �ملحمول 

و�ر�سال قو�ئم دفعات 

�ل�سرف.

ن�سبة العائد الذى 	·

حت�سل عليه موؤ�س�سة 

التمويل :

ت�ستفيد من حو�فز لدى 	·

�سركات �ملحمول وفقا 

حلجم عدد حمافظ 

�لهاتف �ملحمول 

�لتابعة لعمالوؤها وعدد 

�ملعامالت وحجمها 

�ملنفذ يومياً.

ن�سبة وفورات التكلفة 	·

التي حتققها موؤ�س�سة 

التمويل: 

تتمكن من توفري تكلفة 	·

ت�سغيل عدد كبري جد� 

من �ملح�سلني يوميا 

و��سبوعيا و�سهريا، 

وهي �على كثري� من 

تكلفة موظفي متابعة 

�لتح�سيل �للكرتونية، 

بال�سافة �ىل توفري 

تكلفة �ملعامالت 

للخزينة �ملعتادة �ثناء 

عمليات �ل�سرف. 

· املزايا التي �سيح�سل عليها العميل 	

املقرت�س:

 �سرعة �ل�سرف و�سرعة �ل�سد�د	·

 )24 �ساعة يوميا( 

 �مان �ملعامالت ووجود �سجل دقيق لها 	·

م�ستقبال.

توفري يف نفقات �لنتقال لل�سرف �أو 	·

�ل�سد�د �لدوري.

�ن�ساء حمفظة نقود �لكرتونية ميكن 	·

�ن ت�ستخدم يف �ل�ستفادة بعدد من 

�خلدمات �ملالية �لخرى �ل�سخ�سية.

عدم �سرورة وجود �نرتنت	·

�حلماية من �سرقة �لمو�ل. 	·

�سهولة �ل�ستخد�م	·

املزايا التي �ستح�سل عليها موؤ�س�سة 	·

التمويل:

�لقدرة �لعالية على �لنت�سار و�لو�سول 	·

�ىل مناطق حمرومة من �خلدمات 

�ملالية خا�سة يف �ملناطق �لريفية مما 

ي�ساعد على منو عدد �لعمالء ب�سرعة.

�لحتفاظ بالعالقة �لئتمانية بني 	·

�ملوؤ�س�سة و�لعميل ولي�س بني �لعميل 

و�خ�سائى �لقرو�س.

تي�سري �سرف �لقرو�س و�ل�سد�د يف 	·

�لتوقيت �ملطلوب.

�لتخل�س من عبء نقل �لنقود من و�ىل 	·

�ملوؤ�س�سة. 

• املخاطر التي 
�سيتحملها العميل:

تعطل �ملعامالت �ملالية 	·

حال �سياع �لهاتف 

�ملحمول.

خماطر �لوكيل 	·

حمدودة.

املخاطر التي 	·

�ستتحملها موؤ�س�سة 

التمويل:

تعطل �لمو�ل يوم 	·

�لتح�سيل لدى 

�سركات ت�سغيل 

�لهاتف �ملحمول حلني 

�لتحويل.

خماطر �خلطاأ يف 	·

�جر�ء�ت �لتعرف 

على �لهوية للعمالء 

.KYC

�خلال�سة: �لعو�ئد �على كثري� من �لتكلفة و �ملنافع تتمتع بجاذبية عالية �سد �ملخاطر �ملحتملة
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التحليل ال�سرتاتيجي لنموذ	 عمل الدفع با�ستخدام طرف ثالث  3.3

منوذج 

عمل 

�لتمويل 

�لرقمي 

�أوجه �لتحليل �ل�سرت�تيجي 

�ملخاطر�ملنافع�لعائد�لتكلفة

)2(

�لدفع 

با�ستخد�م 

طرف 

ثالث 

ن�سبة حتمل موؤ�س�سة 	·

التمويل يف التكلفة 

ال�ستثمارية:

ل تكاد تذكر حيث 	·

تتحمل �سبكات �لدفع 

�للكرتوين بالتكلفة 

�ملطلوبة ب�سكل �سبه 

كامل.

ن�سبة حتمل موؤ�س�سة 	·

�لتمويل يف �لتكلفة 

�لت�سغيلية:

تتحمل تكلفة ت�سغيل 	·

عدد من �ملوظفني 

ملتابعة �لتح�سيالت 

و�ملعامالت �للكرتونية 

مع �سبكات �لدفع 

�للكرتوين و�ر�سال 

قو�ئم دفعات �ل�سرف. 

ن�سبة العائد الذى 	·

حت�سل عليه موؤ�س�سة 

التمويل :

ل يوجد عو�ئد 	·

و��سحة منف�سلة 

للح�سول عليها 

ن�سبة وفور�ت �لتكلفة 	·

�لتي حتققها موؤ�س�سة 

�لتمويل: 

تتمكن من توفري 	·

تكلفة ت�سغيل عدد 

كبري جد� من 

�ملح�سلني يوميا 

و��سبوعياً و�سهرياً، 

وهي �أعلى كثري� 

من تكلفة موظفي 

متابعة �لتح�سيل 

�للكرتونية، 

بال�سافة �ىل توفري 

تكلفة �ملعامالت 

للخزينة �ملعتادة �ثناء 

عمليات �ل�سرف 

�ذ� متت معامالت 

�ل�سرف من خاللها. 

املزايا التي �سيح�سل عليها العميل املقرت�س:	·

�سرعة �ل�سرف و�ل�سد�د. 	·

�أمان �ملعامالت ووجود �سجل دقيق لها 	·

م�ستقبال.

توفري يف نفقات �لنتقال لل�سرف �أو �ل�سد�د 	·

�لدوري.

عدم �سرورة وجود �نرتنت	·

�سهولة �ل�ستخد�م	·

�ملز�يا �لتي �ستح�سل عليها موؤ�س�سة �لتمويل:	·

�لقدرة �ملعقولة على �لنت�سار و�لو�سول �ىل 	·

مناطق حمرومة من �خلدمات �ملالية خا�سة 

يف �ملناطق �لريفية مما ي�ساعد على منو عدد 

�لعمالء ب�سرعة.

�لحتفاظ بالعالقة �لئتمانية بني �ملوؤ�س�سة 	·

و�لعميل ولي�س بني �لعميل و�خ�سائى 

�لقرو�س.

تي�سري �سرف �لقرو�س و�ل�سد�د يف �لتوقيت 	·

�ملطلوب.

�لتخل�س من عبء نقل �لنقود من و�ىل 	·

�ملوؤ�س�سة.

املخاطر التي 	·

�سيتحملها  العميل :

تعطل �متام �ملعاملة �ذ� 	·

ف�سل يف �لو�سول �ىل 

وكيل مالئم.

�ملخاطر �لتي 	·

�ستتحملها موؤ�س�سة 

�لتمويل:

تعطل �لمو�ل يوم 	·

�لتح�سيل لدى �سركات 

�لدفع �للكرتوين 

حلني �لتحويل.

�خلال�سة: �لعائد يبدو �على من �لتكلفة لكن م�سدره �لرئي�سي هو وفور�ت �لتكلفة ملوؤ�س�سة �لتمويل ولي�س عائد 

م�ستقل ناجت عن حجم حمفظتها، و�ملنافع تتمتع بجاذبية جيدة جد� �سد �ملخاطر �ملحتملة ولكن �قل من منافع 

�لدفع بالهاتف �ملحمول وخا�سية �لدفع خالل 24 �ساعة
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التحليل ال�سرتاتيجي لنموذ	 عمل الدفع با�ستخدام متويل النظري  4.3

منوذج 

عمل 

�لتمويل 

�لرقمي 

�أوجه �لتحليل �ل�سرت�تيجي 

املخاطراملنافعالعائدالتكلفة

)3(

متويل 

�لنظري

• نسبة حتمل مؤسسة 
التمويل في التكلفة 

االستثمارية:

- ال توجد.

• نسبة حتمل مؤسسة 
التمويل في التكلفة 

التشغيلية:

- تشارك في دفع تكلفة 
املعلومات. وتتطلب تكلفة 
اخرى في توصيل التمويل 

- وحتصيل االقساط يجب 
تدبيرهم بوسائل الكترونية 

من خالل االنترنت ايضا 

نسبة العائد الذى 
حتصل عليه مؤسسة 

التمويل :

- ال يوجد عوائد واضحة 
من هذه االدارة بخالف 

فائدة التمويل 

- التي قد تكون اعلى من 
التقليدية لزيادة املخاطر

• نسبة وفورات التكلفة 
التي حتققها مؤسسة 

التمويل: 

- توفير تكلفة تسويق. 

• املزايا التي سيحصل عليها العميل املقترض:

- سرعة الصرف والسداد. 

- أمان املعامالت ووجود سجل لها مستقبال.

- توفير في نفقات االنتقال للصرف أو السداد 
الدورى.

- اسهل طريق للحصول على التمويل.

• املزايا التي ستحصل عليها مؤسسة التمويل:

- القدرة غير احملدودة على االنتشار والوصول الى 
مناطق محرومة ومنعزلة من اخلدمات املالية مما 

يساعد على منو عدد العمالء بسرعة.

- االحتفاظ بالعالقة االئتمانية بني املؤسسة والعميل 
وليس بني العميل واخصائى القروض.

- تيسير صرف القروض والسداد في التوقيت 
املطلوب.

- التخلص من عبء نقل النقود من والى املؤسسة.

• املخاطر التي سيتحملها 
العميل :

- تعطل امتام املعاملة اذا فشل 
في الوصول الى وكيل مالئم 

للصرف او السداد. 

- ضرورة وجود انترنت 
باستمرار

• املخاطر التي ستتحملها 
مؤسسة التمويل:

- مخاطر عاليه جدا في 
حتصيل املستحقات 

- مخاطر عاليه في قياس 
التاريخ االئتماني 

- مخاطر عالية في التحقق 
من هوية العميل

�خلال�سة: �لعائد يبدو متقارب مع �لتكلفة وتظل �لحتياج �ىل دخول طرف ثالث لمتام معامالت �لت�سوية و�لدفع �ملايل �سرطا 

��سا�سيا وم�سدر� �خر للتكلفة، و�ملنافع تتمتع بجاذبية جيدة جد� مع �ملخاطر للعميل، و ب�سكل �ف�سل من عالقة �ملنافع باملخاطر 

لدى موؤ�س�سة �لتمويل �لتي تو�جه خماطر عاليه مقابل ميزة ��سا�سية هى �سرعة �لنت�سار �لكبرية ومنو حجم �ملحفظة �ل�سريع 
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5.3 التحليل ال�سرتاتيجي لنموذ	 عمل الدفع با�ستخدام التمويل اجلماعى

منوذج 

عمل 

�لتمويل 

�لرقمي 

�أوجه �لتحليل �ل�سرت�تيجي 

�ملخاطر�ملنافع�لعائد�لتكلفة

)4(

�لتمويل 

�جلماعي

• نسبة حتمل مؤسسة 
التمويل في التكلفة 

االستثمارية:

- تتحمل في ادارة 
منصة التمويل اجلماعى 

واالشراف عليها

• نسبة حتمل مؤسسة 
التمويل في التكلفة 

التشغيلية:

- تتحمل في تشغيل 
املنظومة مصاريف 

التشفيل الدورية كاملة 
حيث منوذج العمل 

يتم بالكامل من خالل 
االنترنت وهو ما يتطلب 

الكثير من تكاليف 
احلماية والصيانة 

والتطوير التكنولوجى 

• نسبة العائد الذى 
حتصل عليه مؤسسة 

التمويل :

- تختلف طبيعة العائد 
وفقا لنموذج عمل 

التمويل اجلماعى وان 
كان اعالهم هو التمويل 

اجلماعى باالسهم.

نسبة وفورات التكلفة 
التي حتققها مؤسسة 

التمويل: 

- توفير تكلفة تسويق. 

املزايا التي سيحصل عليها 
العميل املقترض:

- انخفاض ملموس في 
تكاليف التمويل. 

- استبدال تكلفة التمويل 
باسهم ملكية في املشروع.

- طريق اسهل للحصول على 
التمويل مقارنة بحلول متويلية 

كثيرة.

املزايا التي ستحصل عليها 
مؤسسة التمويل:

القدرة غير احملدودة على 
االنتشار والوصول الى مناطق 

مختلفة في العالم. 

• املخاطر التي سيتحملها 
العميل :

- فشل املشروع وبالتالى فشل 
الوفاء مبتطلبات عقد التمويل 

اجلماعى.

- ضرورة وجود انترنت 
باستمرار ملتابعة تطورات 

املشروع مع االخرين.

املخاطر التي ستتحملها مؤسسة 
التمويل :

- مخاطر عاليه جداً في 
استرداد التمويل 

- مخاطر عاليه في قياس 
التاريخ االئتمانى. 

- مخاطر عالية في التحقق من 
هوية العميل.

�خلال�سة: �لتكلفة تبدو �أعلى ب�سكل و��سح يف �لجل �لق�سري و�لعائد يظهر يف �لجل �ملتو�سط و�لطويل، 

وتظل �لحتياج �ىل دخول طرف ثالث لمتام معامالت �لت�سوية و�لدفع �ملايل �سرطا ��سا�سيا وم�سدر� 

مرتفعة،  تظل  و�لتي  للعميل  �ملخاطر  مع  جد�  جيدة  بجاذبية  تتمتع  و�ملنافع  �لت�سغيلية،  للتكلفة  �آخر 

وتو�جه عالقة �ملنافع باملخاطر لدى موؤ�س�سة �لتمويل خماطر عاليه جد� مقابل ميزة ��سا�سية هى �سرعة 

�لنت�سار �لكبرية.
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6.3 خال�سة التحليل ال�سرتاتيجي لنماذ	 عمل التمويل الرقمي 

 مما �سبق ميكن ��ستخال�س �نه من نتائج �لتحليل �ل�سابق لنماذج عمل �لتمويل �لرقمي فاإنه ميكن ترتيبها 

وفقا لنتائج �لتحليل �ل�سرت�تيجي على �لنحو �لتايل: 

تيب  لرت ال�سغرا متناهية  للم�سروعات  لرقمي  ا للتمويل  العمل  منوذ	 

�ملحمول1 لهاتف  � م  با�ستخد� لدفع  �

ثالث 2 طرف  با�ستخد�م  لدفع  �

�لنظري3 متويل 

�جلماعي4 لتمويل  �

حيث ميثل �لرتتيب رقم )1( �لأد�ة �لأكر قدرة على حتقيق �أف�سل عائد للموؤ�س�سة مقابل �لتكلفة 

�مل�سروعات  �لتمويل �ىل  �سرعة و�سول  و�أهمها  �ملتحملة  �ملخاطر  �أكر منافع مقابل  وكذ�  �ملتكبدة 

متناهية �ل�سغر.

النتائــــــــج 

خلُ�س �لبحث �إىل عدة نتائج تتعلق بتطوير ممار�سات متويل �مل�سروعات متناهية �ل�سغر يف موؤ�س�سات 

�لتمويل ميكن �ي�ساحها على �لنحو �لتايل: 

�سرورة ��ستخد�م تقنيات �لتمويل �لرقمي يف �لو�سول �ىل �سر�ئح جديدة من �لعمالء وبال�سرعة . 1

�ملطلوبة وبالتكلفة �ملالئمة.

مالئمة منوذج �أعمال �لدفع با�ستخد�م �لهاتف �ملحمول و�لدفع با�ستخد�م طرف ثالث ملتطلبات . 2

�لتطبيق �لآمن و�لأكر جناحاً يف معامالت �لتمويل �لرقمي للم�سروعات متناهية �ل�سغر.

�لتمويل �جلماعي و�لقر��س �ملبا�سر �خليار �لأف�سل من حيث �سرعة . 3 متثل تقنيات من�سات 

�لجر�ء�ت تطبيقيا لكنها حتتاج �ىل مر�جعة حذرة للمتطلبات �لرقابية عليها ل�سمان حقوق 

�ملتعاملني وحماية �مل�ستهلك.

التو�سيـــــــات 

يو�سى �لباحث بالتو�سع يف تطبيقات نظم �لدفع با�ستخد�م �لهاتف �ملحمول ونظم �لدفع با�ستخد�م 

�لعربية، عمال  �لبيئة  للتطبيق يف  مالئمة  �لأكر  باعتبارهما  منهما،  �لعمل مبزيج  �أو  ثالث  طرف 

على حتقيق �أعلى قدرة و�سول و�نت�سار �ىل �مل�سروعات متناهية �ل�سغر يف �لأماكن �ملحرومة وكذ� 

حتقيق �لت�سغيل �لقت�سادي لتقنيات �لتمويل �لرقمي. مع �أهمية مر�جعة �ملتطلبات �لرقابية ملن�سات 

�لتمويل �جلماعي و�لقر��س �ملبا�سر وتقنينها مبا يحقق �سبط �أ�سو�ق تكنولوجيا �خلدمات �ملالية 

يف �ملنطقة �لعربية.

قائمــــة املراجــــــع 

اأول : املراجع العربية 

 تقرير �لتكنولوجيا �ملالية: »�لتكنولوجيا �ملالية 

يف �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا – توجهات 

قطاع �خلدمات �ملالية« – وم�سة ، بيف

متكني  �لرقمي)2014(:  �لتمويل 

�جلديدة،  �لتكنولوجيا  عرب  �لفقر�ء 

 2014\4\10 �لدويل،   �لبنك 

www.albankaldawli .org/ar /
digital-/10/04/news/feature/2014
finance-empowering-poor-new-

technologies

�ل�ساد�س  �ل�سبابي  للموؤمتر  �لأوىل  �جلل�سة 

)�لقت�ساد �لعربي ومتكني �ل�سباب للم�ستقبل( 

2015

w w w . a l b a w a b h n e w s .
com/1638726

حول  �لعاملية  ماكينزي  موؤ�س�سة  من  »در��سة   

وعد �لتمويل �لرقمي« ، 2016 

www.microfinancegateway.org

�ملالية  »�خلدمات  لبورد  ماكارتر  �إلي�سا، 

منطقة  يف  �ملايل  �ل�سمول  وم�ستقبل  �لرقمية 

�ل�سرق �لأو�سط« 2017

www.microfinancegateway.org/
ar/library
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 مري�ند� ب�سارة،، تعبئة �لتمويل �جلماعي عرب

 �لإنرتنت من �أجل حتقيق �ل�سمول �ملايل، حو�ر

 �لبو�بة مع ليف بالفيز، �ملدير �لإقليمي ملنطقة

�ل�سرق �لأو�سط، من�سة كيفا لالإقر��س �لأ�سغر

ww.microfinancegateway.org/ar/
library

ثانيًا: املراجع الأجنبية 

” Hu ,Bin and Zheng, Liansheng 
)2016(, “Digital Finance: 
Definition, Models, Risk, and 
Regulation”, Development of 
China’s Financial Supervision 
and Regulation, pp 3158-.  

,SCRONCE, ERIN and BUCHER, 
KAI )2014( ”Innovators Use 
Digital Finance to Tackle Big 
Development Challenges”,http://
blogs.worldbank.org/voices/
innovators-use-digital-finance-
t a c k l e - b i g - d e v e l o p m e n t -
challenges

MMU Managing the Risk of 
Fraud in Mobile Money, GSMA, 
2012 )http://www.gsma. com/
mobi lefordevelopment /wp-
content/uploads/20122012/10/_
MMU_Managing-therisk-of-
fraud-in-mobile-money.pdf(.

Digital Financial Services Risk 
Assessment For Microfinance 

Institutions, A Pocket Guide, 
AFI, 2014 )https://lextonblog.
files.wordpress.com/201409 //
dfs_risk_guide_ sept_2014_final.
pdf(.

Deal Index – Democratizing 
Finance Report, 2015 https://
www.slideshare.net/growvc/
democratising-finance-deal-
index-research-teaser-july-2015 

Mobile Financial Services 
Technology Risks, AFI, 2013 
)h t tp : / /www.afi-global .org/ 
sites/default/files/pdfimages/
AFI_MFSWG_guidelinenote_
TechRisks.pdf(

Risk Management in Mobile 
Money, Lake, IFC, 2013 )www.ifc.
org/wps/wcm/ connect/37a0868
04236698d8220ae0dc33b630b/
Tool+7.1.+Risk+Management. 
pdf?MOD=AJPERES(

w w w . s t a t i s t a . c o m /
statistics/279957/number-of-
mobi l e -paymen t -use r s -by -
region/

w w w . s t a t i s t a . c o m /
s t a t i s t i c s / 2 2 6 5 3 0 / m o b i l e -
payment-transaction-volume-
forecast/ 

w w w . s t a t i s t a . c o m /
s t a t i s t i c s / 6 6 1 0 0 1 / s q u a r e -
quarterly-capital-volume-loan/

www.statista.com/topics/1283/
crowdfunding/ 

 www.kickstarter.com/help/stats

w w w . s t a t i s t a . c o m /
statistics/325902/global-p2p-
lending 

w w w . s t a t i s t a . c o m /
statistics/630538/number-of-us-
adult-p2p-payment-users
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تقارير

م����ع �ن���ت���ه���اء �مل����وؤمت����ر�ت 

�لطريق  م��ه��دت  �ل��ت��ي  �لأمم��ي��ة 

حتى  �مل�ستد�مة  �لتنمية  �أجندة  �أمام 

�لعام 2030 بات على �لدول و�حلكومات �أن 

تتعاون يف ما بينها لتنفيذ، قدر �مل�ستطاع ما 

ن�ست عليها �أجندة �لتنمية �مل�ستد�مة حلماية 

�لكوكب و�لإن�سان وحتقيق �لرفاه. ويف �سوء 

حول  باري�س  موؤمتر  �ليه يف  �لتو�سل  مت  ما 

�أكر  �أن تقرتب  �لدول  بات على  �ملناخ فقد 

وروؤية  فكر  من خالل  �لتحديات  من  و�أك��ر 

من  �ل��دويل  �لتعاون  �أن  مبعنى  و��ستمر�رية 

مل�ستويات  �سريع  بخف�س  ي�سمح  �أن  �ساأنه 

�لغاز�ت �مل�سببة لالحتبا�س �حلر�ري �لعاملي 

وتعزيز �آمن �لطاقة و�لأمن �لغذ�ئي وت�سريع 

�لبتكار.

�ل��درو���س  �لتاليتني  �ملقالتني  وت��ع��ر���س 

�لتنمية  �أج���ن���دة  حت��ق��ي��ق  يف  �مل�����س��ت��ف��ادة 

للوكالة  �لعام  �ملدير  كتب  حيث  �مل�ستد�مة 

مقالً  �أمانو  يوكيا  �لذرية  للطاقة  �لدولية 

بعنو�ن )�لعلم و�لتنمية �مل�ستد�مة( جاء فيه:

فو�ئد  حقق  �ل��ن��ووي  �لعلم  ن�سر  �أن  ي��ب��دو 

مل  �ل��دول  تلك  ولكن  �لنامية،  للدول  كبرية 

للتقنيات  �سلبية متلقية  بب�ساطة جهات  تعد 

�لتي تخرتعها وتتبادلها �سريكاتها من �لدول 

عدة  �كت�سبت  �لعك�س،  على  بل  �ملتقدمة، 

�خلربة  من  مرتفعة  م�ستويات  نامية  دول 

باتت ت�ستخدمها باإبتكار، لتحقيق فائدة لها 

ولغريها.

تبنيها  مت  �لتي  �مل�ستد�مة،  �لتنمية  �أه��د�ف 

م�����وؤخ�����ر�ً، 

و�ل����ت����ي ت��ه��دف 

�ل��ف��ق��ر  �إن����ه����اء  �إىل 

وتعزيز  �لكوكب  وحماية 

هي   ،2030 �سنة  بحلول  للجميع  �لزده��ار 

�أردنا حتقيق  ولو  �أهد�ف طموحة،  بالتاأكيد 

تلك �لأهد�ف فينبغي �أن متنح �لدول �لأفقر 

يف �لعامل حرية �لو�سول لأف�سل �كت�سافات 

لدى  ف��اإن  �حل��ظ  وحل�سن  و�لتقنية،  �لعلم 

�أجل  تقليده من  جيد�ً ميكن  �لعامل منوذجاً 

وهذ�  �مل�ستد�مة،  �لتنمية  �أه���د�ف  حتقيق 

�لنموذج يتعلق بن�سر �لتقنية �لنووية �ل�سلمية.

�لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  عملت  لقد 

عقود�ً من �لزمن مع منظمة �لغذ�ء و�لزر�عة 

طـــــاقـــــة.. وكــــــربــــون
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م�ساعدة  �أج��ل  م��ن  �ملتحدة  ل��الأمم  �لتابعة 

�لنووية  �لتقنية  من  �ل�ستفادة  على  �لبلد�ن 

و�لتقنيات �ملرتبطة بها لتح�سني �أمن �لغذ�ء 

وتطوير �لتنمية �لزر�عية، وعلى �سبيل �ملثال 

وباك�ستان  و�ل��ه��ن��د  �ل�سني  م��ن  �أج����ز�ء  يف 

�ل��ن��ووي��ة يف حتقيق  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  ���س��اه��م��ت 

كما  �لرتبة،  �جن��ر�ف  يف  ملمو�س  �نخفا�س 

روم��ريو  مارينو  �لبريويف  �لربوفي�سور  ق��ام 

�لإ�سعاع  ع��ن  �لناجتة  �لطفرة  با�ستخد�م 

وتقنيات �أخرى يف تطوير �أ�سناف من �ل�سعري 

ذ�ت �إنتاجية عالية، وهي ت�سكل حالياً �أكر 

من 90 يف �ملئة من �إنتاج �ل�سعري �لذي 

يزرع يف �لبالد.

ل��ك��ن ت��ط��ب��ي��ق��ات �ل��ع��ل��وم �ل��ن��ووي��ة 

�لزر�عة،  من  �أبعد  هو  ما  �إىل  متتد 

�لتقنية  ت�ستخدم  �لآن  فال�سلفادور 

�ل�ساحلية  مياهها  مر�قبة  يف  �لنووية 

�لتي ميكن  �لبحرية  �ل�سموم  للبحث عن 

�أن تهدد �سناعتها �ل�سمكية �حليوية.

ن  ��ستخد�مات �إ لديها  �لتقنيات  هذه  مثل 

�لب�سيطة  ف����الأدو�ت  ك��ذل��ك،  حيوية  طبية 

يف  �ساهمت  �لنووية  �لتقنية  م��ن  �مل�ستقة 

عندما  �لإي��ب��ول  ف��ريو���س  �كت�ساف  ت�سريع 

�إفريقيا،  غ��رب  يف  م��وؤخ��ر�  �مل��ر���س  تف�سى 

��ستخد�م  فاأ�سبح  �ل�سناعي  �ملجال  يف  �أما 

�أ�سعة »غاما« من �أجل تعقيم �ملعد�ت �لطبية 

وحماية �لأغذية من �لتلوث �أكر �سيوعا يف 

ومب�ساعدة  موريتانيا  ويف  �لنامية،  �لبلد�ن 

من �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية مت موؤخر� 

�فتتاح �أول مركز للطب �لنووي، و�لذي يقدم 

ومعاجلة  �لت�سخي�س  يف  �ساملة  خ��دم��ات 

و�د�رة مر�س �ل�سرطان و�لأمر��س �لأخرى.

يوجد  �إذ  �لنووية،  �لطاقة  هناك  وبالطبع 

حاليا حو�يل 25 دولة نامية تنظر يف �إن�ساء 

مع  �لتعامل  �أج��ل  من  نووية  طاقة  حمطات 

�لتحدي �ملزدوج �ملتمثل يف �لتحقق من وجود 

مو�رد طاقة ميكن �لتعويل عليها و�حلد من 

�نبعاثات غاز �لدفيئة.

ومن �لو��سح �أن ن�سر �لعلم �لنووي قد حقق 

�لبلد�ن  ولكن  �لنامية،  للدول  كبرية  فو�ئد 

�لنامية مل تعد بب�ساطة جهات �سلبية متلقية 

للتقنيات �لتي تخرتعها وتتبادلها �سريكاتها 

من �لدول �ملتقدمة، بل على �لعك�س من ذلك، 

من  مرتفعة  م�ستويات  منها  �لعديد  �كت�سب 

�لبتكار، وذلك  �أجل  ت�ستخدمها من  �خلربة 

لتحقيق �لفائدة لها ولغريها.

تتمتع  كدولة  �لهند  تاأتي  �ملثال،  �سبيل  على 

ب��اخل��ربة يف ����س��ت��خ��د�م �ل��ط��اق��ة �ل��ن��ووي��ة، 

�لتقنية يف جمالت  �لتنمية  طليعة  لتت�سدر 

مثل �ملفاعالت �ل�سريعة، كما �أن ماليزيا تنقل 

�إىل �ل�سود�ن خربتها �لكبرية يف �لختبار�ت 

غري �ملدمرة )يتم فيها ��ستخد�م �لإ�سعاعات 

�لأيونية لختبار جودة جمموعة من �ملنتجات 

�مل�سنعة من �أنابيب �لنفط و�لغاز �إىل مكونات 

�مل�سع  تقنية  فيتنام  نقلت  لقد  �لطائر�ت(، 

�لبرتوكيماوية  �ل�سناعات  يف  و�مل�ستخدمة 

و�ملعادن �ىل �أنغول.

حتقيق  �أج���ل  م��ن  �مل�ستفادة  �ل��درو���س  �إن 

و�أولها  و��سحة،  �مل�ستد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف 

�ل�سوء  ت�سلط  �لنووي  �ملجال  �أن �خلربة يف 

على �ت�ساع �لفر�س يف �لعلم و�لتقنية و�لتي 

حتقق �لقيمة �مل�سافة على م�ستوى �لقت�ساد 

�جلزئي، مما يعني دعم �لتنمية ب�سكل عام.

بتحديد  كذلك  �لنامية  للدول  �ل�سماح  يجب 

�أجل  من  �لطليعة  يف  تكون  و�أن  �أولوياتها، 

�ل���دول  ع��ل��ى  ينبغي  �أن���ه  ع��ل��م��اً  حتقيقها، 

نقل  طريق  عن  �جلهود  تلك  دعم  �ملتقدمة 

�خلربة و�ملعرفة، ولي�س فقط من خالل تزويد 

�لعقلية،  يف  يتطلب حت��ولً  وه��ذ�  �مل��ع��د�ت، 

ت�سورها  تغري  �أن  يجب  �ملتقدمة  ف��ال��دول 

عن �لعامل �لنامي كم�سدر للعمالة �لرخ�سية 

وعو�ساً  �لتكلفة،  �لرخي�س  لالإنتاج  كمكان  �أو 

عن ذلك ينبغي على تلك �لدول معاملة �لدول 

�لنامية ك�سريكة كاملة قادرة، لي�س فقط على 

�ملرتفعة  �لتقنية  ذ�ت  و�لتنمية  �لأبحاث  عمل 

مت�ساٍو  ب�سكل  �مل�ساهمة  �أي�سا  ولكن  فح�سب، 

يف �مل�ساريع �مل�سرتكة.

�لتنمية  �أه�����د�ف  م��ن  �ل��ت��ا���س��ع  �ل��ه��دف  �إن 

�مل�ستد�مة ي�سلط �ل�سوء على �لأهمية �حليوية 

للعلم و�لتقنية، بينما يدعو �لعامل – ول�سيما 

�ل�سناعي  �ل��ن��م��و  ل��دع��م   – �ل��ن��ام��ي��ة  �ل����دول 

وزي��ادة  �لبتكار  وت�سجيع  �لتقني  و�لتطوير 

�لنفاق على �لأبحاث و�لتنمية، غري �أن حتقيق 

هذ� �لهدف �سيتطلب من �حلكومات �أن تظهر 

من  فقط  لي�س  م�ستد�ماً،  �سيا�سياً  �لتز�ماً 

�ل�سحيحة،  و�حلو�فز  �ل�سيا�سات  تبني  خالل 

�لكافية،  �ملو�رد  تاأمني  من خالل  �أي�ساً  ولكن 

�لعالية  �ل�����س��رك��ات  م��ن  �ستتطلب  �أن��ه��ا  كما 

�لتقنية، �أن ت�سعى لتحقيق �سر�كات مع �لدول 

�لنامية كجزء من �مل�سوؤولية �لجتماعية لتلك 

�ل�سركات.

لكن �حلقيقة هي �أن �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة 

�ل�سبعة ع�سر – من �إنهاء �جلوع وتوفري �ملياه 

�لنظيفة و�ل�سرف �ل�سحي �إىل �ملحافظة على 

خمتلفة  بدرجات  تعتمد   - �لبيئية  �لأنظمة 

على مدى فعاليتنا يف ��ستخد�م �لعلم و�لتقنية، 

وبينما يبد�أ �لعامل هذه �لرحلة �لتي ت�ستغرق 

خم�سة ع�سر عاماً فاإن �لإقر�ر بهذه �حلقيقة 

�مللحة �أمر مهم جد�ً.

للكاتب  �لكربون(  ل�سعر  )خطة  عنو�ن  وحتت 

دو  كري�ستيان  �لكاتب  و  جوفيت  �أندريه  بيري 

�أ�ستاذ �لقت�ساد يف جامعة  بريثو�س »جوفيت 

 ،Paris-Ouest-Nanterre-la Défense
و�ملدير �لعلمي لكر�سي �قت�ساد �ملناخ يف د�معة 

�أ�ستاذ  فهو  بريثو�س  دو  �أم��ا  دوف��ني،  باري�س 
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ورئي�س  دوفني،  باري�س  �لقت�ساد يف جامعة 

كر�سي �قت�ساد �ملناخ، وقد ��سرتك �لكاتبان 

بعنو�ن  ن�سر موؤخر�ً  �لذي  �لكتاب  تاأليف  يف 

»ر�أ�سمال �أخ�سر: منظور جديد �إىل �لنمو«.

�أنه قبل �نعقاد موؤمتر باري�س ف�سلت حمادثات 

�ملناخ �لدولية يف �إيجاد �آلية قادرة على �حلد 

لالحتبا�س  �مل�سببة  �لغازية  �لنبعاثات  من 

 ،1997 عام  ففي  بنجاح،  �لعاملي  �حل��ر�ري 

��ستخد�م نظام يقوم  حاول بروتوكول كيوتو 

�سعر  لإن�ساء  للتد�ول  قابلة  ح�س�س  على 

�لكربون،  �أك�سيد  ثاين  غاز  من  لالنبعاثات 

ولكنه تعر بعد �أن رف�ست �لوليات �ملتحدة 

و�لعديد من �لبلد�ن �لنا�سئة �لن�سمام �إليه.

يف  �مل��ن��اخ  تغري  م��وؤمت��ر  م  ق���دَّ  ،2009 ويف 

و�لتي  و�ملر�جعة«،  �لتعهد  »عملية  كوبنهاغن 

ت��ق��رر �ل���دول، م��ن ج��ان��ب و�ح��د،  مبوجبها 

مقد�ر �خلف�س �لذي تعتزم �إجنازه، ونتيجة 

و�لعديد  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  تعهدت  ل��ه��ذ�، 

بخف�س  مرة  لأول  �لنا�سئة  �لقت�ساد�ت  من 

معيب  �أي�ساً  �لنظام  هذ�  ولكن  �لنبعاثات، 

�لنبعاثات يف  ي�سمن خف�س  ل  فهو  ب�سدة؛ 

�لدول  بع�س  �سجع  رمبا  بل  �لنامية،  �ل��دول 

حتى  لتفعله  كانت  مم��ا  ب��اأق��ل  �لقيام  على 

تفاو�سي  موقف  على  �حلفاظ  لها  يت�سنى 

قوي.

و�عترب �لكاتبان �أن �جتماع زعماء �لعامل يف 

موؤمتر  �إطار  �ملا�سي يف  دي�سمرب  باري�س يف 

منا�سبة  ك��ان  �مل��ن��اخ،   لتغري  �ملتحدة  �لأمم 

للتو�سل �إىل �تفاق فّعال، و�سرورة  �أ�سا�سية 

لت�سعري  و�سفاف  و��سح  نظام  نحو  للعمل 

�لكربون، لت�سجيع �حلكومات على �لعمل معاً 

وفقاً خلطة م�سرتكة.

�نعقاد  قبل  �أجريت  �لتي  �لدر��سات  ت�سري 

من  �ل��دويل  �لتعاون  �أن  �إىل  باري�س  موؤمتر 

مل�ستويات  �سريع  بخف�س  ي�سمح  �أن  �ساأنه 

�لغاز�ت �مل�سببة لالنحبا�س �حلر�ري �لعاملي، 

�لفو�ئد  على  �ل�سوء  �لدر��سات  ت�سلط  كما 

�ملت�سل�سلة �لتي قد ترتتب على �تخاذ تد�بري 

�سريعة ملكافحة تغري �ملناخ، مبا يف ذلك �حلد 

من �لتلوث �ملحلي، وتعزيز �أمن �لطاقة و�لأمن 

�لغذ�ئي، وت�سريع وترية �لبتكار و�لإبد�ع.

منخف�س  �قت�ساد  نحو  بالتحرك  وللتعجيل 

�ل��دويل  �لت��ف��اق  يكون  �أن  فالبد  �لكربون، 

قاباًل للتطبيق على جميع �لبلد�ن؛ و�أن ي�سمل 

للر�سد، و�لإبالغ،  نظاماً م�سرتكاً ومتما�سكاً 

قوية  �قت�سادية  حو�فز  يوفر  و�أن  و�لتحقق؛ 

على نطاق عاملي.

كانت �آلية »�ل�سعر و�حل�سم« �لتي �قرتحناها 

و�لعقاب«  »�ل��ث��و�ب  خمطط  م��ن  م�ستلهمة 

�سريبة  بفر�س  يق�سي  و�ل��ذي  فرن�سا،  يف 

منحهم  �أو  �ل�سيار�ت �جلديدة  م�سرتي  على 

�لتي  �لنبعاثات  كم  على  �عتماد�ً  مكافاأة 

�لكربون،  �أك�سيد  ثاين  من  مركبته  ت�سدرها 

ومبوجب �لنظام �لذي نقرتحه، تدفع �لدولة 

�لتي تتجاوز �ملتو�سط �لعاملي لن�سيب �لفرد 

يف �لنبعاثات مبلغاً معيناً يف مقابل كل طن 

يعادله(  م��ا  )�أو  �لكربون  �أك�سيد  ث��اين  م��ن 

�ل��دول حيث  �أم��ا  ف��وق عتبة حم��ددة �سلفا، 

تعوي�سها  فيتم  �ملتو�سط  من  �أقل  �لنبعاثات 
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عن �لتلويث �لأقل.

�لنظام يف م�ستهل  ت�ستفيد من هذ�  و�سوف 

يف  �لفرد  ن�سيب  يُعحَد  حيث  �ل���دول،  �لأم��ر 

�أغلب  �أن  يعني  وه��ذ�  �لأدن���ى،  �لنبعاثات 

�لأمو�ل �سوف تتدفق نحو �لبلد�ن �لأقل منو�، 

ومبجرد �أن تعمل بكل طاقتها ف�ست�سجع هذه 

�لآلية �لدول كافة على خف�س �نبعاثاتها على 

بالتايل  يعني  وه��ذ�  �لفرد،  ن�سيب  �أ�سا�س 

ت�سييق �لفجوة بني �ملدفوعات و�حل�سومات.

و�سوف يعتمد حتديد �ل�سعر �ملثايل للكربون 

�ملثال،  �سبيل  فعلى  �لت��ف��اق،  �أه���د�ف  على 

�إىل  و�ح��د  دولر  بني  ي��رت�وح  �ل��ذي  �ل�سعر 

�إىل   14 ك��ل ط��ن �سيولد م��ن  دولري���ن ع��ن 

لتمويل  ك��اف  مبلغ  وه��و  دولر،  مليار   28
و�لتحقق  و�ملر�جعة  �لر�سد  عمليات  ن�سر 

يف �لبلد�ن �لنامية. وي�سمل �تفاق كوبنهاغن 

 100 باإنفاق  �لغنية  �ل��دول  ِقبحَل  من  تعهد�ً 

مليار دولر �سنوياً بعد عام 2020 مل�ساعدة 

تغري  �آث��ار  تخفيف  على  �لأق��ل منو�ً  �لبلد�ن 

�ملناخ و�لتكيف معها، �أما �ل�سعر �لذي يرت�وح 

طن  لكل  دولر�ت  ثمانية  �إىل  �سبعة  ب��ني 

ف�سوف يولد ما يكفي من �لإي��ر�د�ت للوفاء 

بهذ� �لوعد، مع تدفق �ملال �إىل �لدول حيث 

تنخف�س �لنبعاثات عن كل فرد.

مليار   60 على  قلياًل  يزيد  ما  ياأتي  �سوف 

دولر م��ن ه��ذه �مل��ل��ي��ار�ت �مل��ئ��ة م��ن �ل��دول 

مليار   20 من  قلياًل  و�أقل  و�ليابان،  �لغربية 

للنفط  �مل�سدرة  �لبلد�ن  من  �سياأتي  دولر 

�ل�سعودية  �لعربية  و�ململكة  )رو�سيا  و�لغاز 

�لآ���س��ي��وي��ة  و�لق��ت�����س��اد�ت  خ��ا���س(  ب�سكل 

وكوريا  �ل�سني  ذلك  يف  )مبا  �لنمو  �ملرتفعة 

�آلية »�ل�سعر  �جلنوبية(، وبالتايل فاإن فر�س 

و�حل�سم« يعيد توزيع �لأمو�ل بني �لدول مبا 

يتفق مع مبد�أ »�مل�سوؤوليات �مل�سرتكة ولكنها 

متغايرة و�لقدر�ت �خلا�سة بكل م�سارك على 

ِحدة.

فّعالً  و�حل�سم  �ل�سعر  نظام  يكون  �سوف 

وعادلً يف �آن، ذلك �أن كل مو�طن يف �لعامل 

�سوف يتمتع بنف�س �حلق يف �إطالق �لغاز�ت 

�مل�سببة لالحتبا�س �حلر�ري �لعاملي، و�سوف 

هام�س  على  �حلو�فز  لنف�س  دولة  كل  تخ�سع 

�حلد من �لنبعاثات.

علينا  يتعني  �لتي  �لرئي�سية  �لعقبة  تتلخ�س 

�لنظام  هذ�  مثل  �إن�ساء  يف  عليها  نتغلب  �أن 

ثمن  بدفع  �ملانحة  �ل��دول  حكومات  �إقناع  يف 

هذه  ت��ك��ون  و���س��وف  �ل��ك��رب��ون��ي��ة،  �نبعاثاتها 

�لتكلفة متو��سعة ن�سبة �إىل حجم �قت�ساد�ت 

هذه �لدول، علماً باأن �أي �تفاق ناجح للت�سدي 

لتغري �ملناخ لبد �أن يطالب بالتز�مات مماثلة. 

و�إذ� مل تكن �لبلد�ن �لغنية قادرة على �ملو�فقة 

على دفع �سعر متو��سع للكربون، ف�سوف تُعحَد 

�ملحادثات يف باري�س فا�سلة ل حمالة.

بروجكت �سنديكيت  بالتفاق مع �جلريدة 
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�لعامل  ح��ول  �لتاريخية  �لأب��ن��ي��ة  تكت�سب 

�سهرتها �لعظيمة بفعل �سمود عمارتها �أمام 

�لكامنة  �لأ�سر�ر  ما  ولكن  �لزمن...  �ختبار 

بني و�جهات هذه �لأبنية �لعتّية؟

بنايات قدمية

 يتطّور �لت�سميم و�لهند�سة ب�سرعة، وي�سمل 

هذ� �ملباين �حلديثة. �إل �أن كثري� من �ملباين 

�لبنايات  م�ساحة  ن�سف  نحو   - �مل��دن��ي��ة 

 1945 قبل  بني  نيويورك  مدينة  �ملكتبية يف 

كال�ستد�مة،  مفاهيم  ظهور  قبل  �أن�سئت   -

وت��غ��رّي �مل��ن��اخ، وحتى �إع���ادة �ل��ت��دوي��ر، مما 

�لهدر  من  مزيد  يف  م�ساهمتها  �إىل  ي��وؤدي 

وعدم �لكفاءة.

�سهدت  �لع�سرنة،  مرحلة  يف  �لدخول  ومع 

وسائل حديثة إلعادة إحياء األبنية التاريخية 

تقارير
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�لنو�فذ  �سملت  حتديثات  �لتاريخية  �لأبنية 

ونظم �لإ�ساءة و�لرتكيبات �ل�سحية و�أنظمة 

�سي�ساهم  مما  �جلديدة،  و�لتدفئة  �لتربيد 

و�مل�سغلني  �ملالكني  �أم��و�ل  توفري  يف  �أخ��ري�ً 

وحفظ �لطاقة يف وقت و�حد.

ت�ستهلك �لأبنية نحو 73 يف �ملائة من �لطاقة 

وت�ساهم  �ملتحدة،  �لوليات  يف  �لكهربائية 

من  �مل��ائ��ة  يف   38 يف  مبا�سر  غ��ري  ب�سكل 

بن�سبة  �أي  �لكربون،  �أك�سيد  ثاين  �نبعاثات 

�ل�سناعة  ع��ن  �لناجتة  �لن��ب��ع��اث��ات  ت��ف��وق 

وو�سائل �لنقل. وللفوز مبعركتها يف مو�جهة 

على  �لعتماد  �إىل  �ملدن  �ملناخ، حتتاج  تغرّي 

�أبنية �أكر فعالية على �سعيد �لطاقة.

مباين نيويورك وباري�س

 ت����ورد جم��ل��ة »ن��ا���س��ي��ون��ال ج��ي��وغ��ر�ف��ي��ك« 
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�لتي  �لتاريخية  �لأبنية  من  �لأمريكية عدد� 

�ملجال،  ه��ذ�  يف  �سحيحة  طريقاً  �سلكت 

يرتتب على �لأبنية �لأخرى �سلوكها:

مبنى »اإمباير �ستايت«: جذب مبنى  •

نيويورك  مدينة  �أن��ظ��ار  �ستايت«  »�إم��ب��اي��ر 

عندما ك�سف عن �أ�سو�ء »ليد«، )�ل�سمامات 

�لتي  �ل��رب�ق��ة  لل�سوء(  �لباعثة  �لثنائية 

�لتغيري  هذ�  يقد  مل   .2012 عام  �عتمدها 

�أل��و�ن   9 من  زي��ادة  �إىل  �للون  خ��ي��ار�ت  يف 

�إىل مليون لون فح�سب، بل �ساهم �أي�ساً يف 

�نخفا�س ��ستهالك �ملبنى من �لكهرباء �إىل 

عر�س  فيه  جذب  �لذي  �لوقت  ويف  �لربع. 

�لأ�سو�ء �لليلية هذ� �أنظار �لعامل، كان �ملبنى 

�لقدمي على موعد مع تغيري قريب �سيربهن 

�ل�سحب  ن��اط��ح��ات  �إدخ����ال  �إم��ك��ان��ي��ة  على 

�لقدمية يف عامل �حلد�ثة.

�لتعامل مع �سكوى  �إىل  �لبناء  �حتاج مالك 

�لعاملني  من  موظف  �أل��ف   30 من  م�ستمرة 

كان  �ل�سيف،  ف�سل  خ��الل  �مل��ك��ات��ب:  يف 

باأجو�ء  يت�سبب  �لقدمي  �لد�خلي  �لت�سميم 

وجت��دي��ده��ا، وت��رك��ي��ب��ه��ا وم���ن ج��دي��د بعد 

�ساعات لتفادي �لتعطيل. وخالل ترميمها، 

رقيقة  ثالثة  طبقة  عليها  �خل��رب�ء  �أ�ساف 

هذه  لت�سبح  �ل��غ��از،  م��ن  ن��وع  على  حتتوي 

حّر  تخفف  خارقة«  »نو�فذ  �ليوم  �لنو�فذ 

�ل�سيف وهدر �ل�ستاء �إىل �أكر من �لن�سف.

بـــــر	 اإيـــــفـــــل: وه���و �ل����ربج �لأ���س��ه��ر  •

�ل�سبب  على  �لإبقاء  ومع  �لنور.  مدينة  يف 

رمز�ً  يعد  �لذي  �لربج  لبناء هذ�  �لأ�سا�سي 

يف  �إيفل  ب��رج  حتديث  مّت  عاملياً،  هند�سياً 

�إطار عملية ترميم ��ستمرت 4 �سنو�ت �نتهت 

يورو  مليون   28 تكلفتها  وبلغت   ،2015 عام 

)32 مليون دولر(.

�سهد �لطابق �لأول، على �رتفاع 187 قدما، 

مطعماً  �سّمت  �أجنحة   3 ترميم  �أو  ب��ن��اء 

و�سالة للموؤمتر�ت ومتجر�، ومّت تركيب �أكر 

من مائة قدم مرّبعة من �لأل��و�ح �ل�سم�سية 

يف �أ�سقف �لأجنحة، لتوليد �لطاقة �لكافية 

يف  �مل�ستخدمة  �ملياه  كمية  ن�سف  لت�سخني 

�ل�ستعانة  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ل��ط��اب��ق،  ه��ذ� 

ترت�وح بني �حلّر �ل�سديد و�لربودة �لعادية. 

�إىل �ل�ستعانة  �ملالكني  �لتقليدي  دعا �حلّل 

مب�سادر برودة �أقوى )مبدئياً، �ستكون على 

�سكل وحد�ت تكييف هو�ئية عمالقة( ت�سل 

ولكّن  دولر.  مليون   17 نحو  �إىل  تكلفتها 

حت�سينات  يف  �ل�ستثمار  ق���ّررت  �لإد�رة 

ت�ساهم يف تخفيف ��ستهالك �لطاقة، على 

�أمل �حل�سول على نتيجة مر�سية يف نهاية 

�لعملية.

على حتليل  من �خلرب�ء  فريق  بعدما عمل 

�ختريت  فكرة؛   60 نحو  تقدمي  مّت  �ملبنى، 

عر�سها  بعد  عملية  و�أكرها  �أهّمها  من   8

بالكومبيوتر.  �مل��ح��اك��اة  ع��رو���س  بو��سطة 

�لتربيد  مكونات  بني  �لتحديثات  تر�وحت 

و�لتدفئة و�لأ�سو�ء �لتي تنطفئ �أوتوماتيكياً 

خالل �لنهار، وحو�جز ب�سيطة تقي من �حلّر 

�لذي تفرزه �سبكات �لتربيد عرب �جلدر�ن.

ذ�ت  �ملبنى  نو�فذ  �أّن  تبنّي  �لتحليل،  خالل 

�لطبقات �ملزدوجة تت�سبب بكثري من �لهدر 

�إز�لتها،  مّتت  تغيريها،  بدل  ولكن  �أي�ساً. 
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باأنابيب جديدة جلمع مياه �لندى �ملت�ساقط 

�ملياه  لتوفري  �حل��ّم��ام��ات،  على  وتوزيعها 

وتخفيف عبء �لعمل على �مل�سخات. لعبت 

��ستهالك  تخفيف  يف  دور�ً  »ليد«  �أ���س��و�ء 

�ملدّعم  �لتزجيج  تعزيز  و�ساهم  �لكهرباء، 

ح��ر�رة  بتخفيف  �لزجاجية  �لأق�����س��ام  يف 

�ل�سم�س بن�سبة 25 يف �ملائة، بالإ�سافة �إىل 

تقلي�س �حلاجة �إىل �لتكييف �لهو�ئي خالل 

�ل�سيف.

�لربج  �أ�سبح  �لطاقة،  توفري  جانب  و�إىل 

�ليوم يوّلد ق�سماً من طاقته؛ �إذ ت�سارك 17 

قدما من �لتوربينات �مل�سنوعة من �حلديد 

�لثاين  �لطابق  و�ملرّكبة فوق مطعم  �ملطاوع 

يف توليد �لطاقة عرب �لرياح. ويفيد �رتفاع 

�أنو�ع �لرياح،  �ل�400 قدم يف �لتقاط �أف�سل 

�لهو�ء  لدو�ليب  �لعمودية  �مل��ح��اور  وت��دور 

�لتوربينات  لتوّلد  �لرياح،  �جتاه  مبعزل عن 

نحو 10 �آلف كيلوو�ط/ �ساعة من �لكهرباء 

�إنتاج �لطاقة هذ� ل  �أن  يف �ل�سنة. �سحيح 

ي�سّكل �إل �لقليل من حاجة �لربج للكهرباء، 

�سعيد  على  فّعال  �أول  لطابق  يكفي  ولكنه 

�لطاقة.

بني �سيدين وبرلني

�لأ�سرعة  • تعد  لــالأوبــرا:  �سيدين  دار 

حتفة  ل��الأوب��ر�  �سيدين  د�ر  ف��وق  �ملرتفعة 

�مل�ستوحى  �لع�سوي،  �لت�سميم  م��ن  فنية 

و�ل�سدف  �لنخيل،  و�أ�سجار  �لأجنحة  من 

�لبحري، ومعلماً ي�ستمّد من �لطبيعة ما هو 

تد�سينه  ومنذ  �خلارجي.  �ل�سكل  من  �أبعد 

�لهو�ئي  �لتربيد  نظام  يح�سل   ،1973 عام 

�لبحر  �ملبنى على برودته من مياه  يف هذ� 

�ملجرورة من �مليناء �ملحيط به، يف �إطار حّل 

ريادي يقلّل ��ستخد�م �ملياه �لعذبة.

خالل �لعقد �ملا�سي، عملت �إد�رة �لد�ر على 

تو�سيع روح �ل�ستد�مة هذه يف �سائر �أق�سام 

�ملبنى وحتى �ملنا�سبات �لتي تقام فيه. فقد 

باأ�سو�ء  »ليد«  م�سابيح  ��ستبد�ل  �ساهم 

��ستهالك قاعة �حلفالت  تقلي�س  �لد�ر يف 

للطاقة بنحو 75 يف �ملائة، مما خّفف تكلفة 

�لكهرباء �ل�سنوية بنحو 44.5 �ألف دولر.

�ملخلّفات  تقليل  على  �أي�ساً  �لإد�رة  وعملت 

�لناجتة عن طاقم �لعاملني يف �لد�ر وزو�ر 

�سالتها ومطاعمها مع كّل �سنة. كما منت 

�إىل  �ثنني  من  تدويرها  �ملعاد  �مل��و�د  �أن��و�ع 

�إع��ادة  ن�سبة  �رتفاع  �إىل  �أّدى  مما  ثمانية، 

�لتدوير �لإجمالية من 20 �إىل 65 يف �ملائة، 

على �أمل �أن ت�سل �إىل 85 يف �ملائة.

�ل��د�ر  يف  �ملعتمدة  �حل��ل��ول  جميع  تكن  مل 

مو�د  حياة  �إطالة  فبهدف  �لتقنية.  عالية 

�إىل  فيها  �لتنظيف  ط��اق��م  عمد  �ل��ب��ن��اء، 

باملنظفات  �لطبيعية  �ملنظفات  ��ستبد�ل 

�لكيميائية، و�لتي �ساهمت �أي�ساً يف حت�سني 

نوعية �لهو�ء �لد�خلي. و��ستخدم بيكربونات 

�عتمد  بينما  �لإ�سمنت  لغ�سل  مثاًل  �ل�سود� 

زيت �لزيتون و�لكحول لتلميع �لربونز.

عملية  • �إّن  الـــرايـــخـــ�ـــســـتـــاغ:  مــبــنــى 

�ل�سابق  �ملقّر  �لر�يخ�ستاغ،  مبنى  حتديث 

كانت  �لأملاين،  �لفيدر�يل  للربملان  و�حلايل 

م�سروعا ع�سرياً مهماّ جد�ً لأملانيا �حلديثة. 

عند �كتمال عملية �لتحديث عام 1999، بات 

ع�سر  �لتا�سع  �لقرن  يف  �ملقام  �ملبنى  ه��ذ� 

�إىل  للت�سريع، وحت��ّول  د�ر  �أك��ر من جم��ّرد 

رمز يعد مب�ستقبل �أف�سل.

حتفة  �ُسنفت  �لتي  �لزجاجية،  �لقّبة  تعد 

�لعامل  و�لفعالية،  �ل�سكل  فنية على �سعيد 

�ملعماري  قّدمه  �ل��ذي  �لت�سميم  يف  �لأب���رز 

ي��ع��م��ل جم�ّسم  ف��و���س��رت.  ن���ورم���ان  �ل���ر�ئ���د 

�ل�سوء  عك�س  على  �مل��ر�ي��ا  م��ن  خم��روط��ي 

ما  �أ�سفله،  �ملوجودة  �لغرفة  نحو  �لطبيعي 

يقلّل �حلاجة �إىل �لإ�ساءة �ل�سناعية. تتوىل 

�سم�سية موجودة  �ألو�ح  تغّذيها  �آلية،  �سحابة 

على �ل�سطح، �إد�رة �ملج�سم �ملخروطي ب�سكل 

للتخلّ�س من وهج  �ملبا�سرة،  �لأ�سعة  يحجب 

�ل�سم�س وخف�س �حلر�رة.

وتعمل �لقّبة �أي�ساً على طرد �لهو�ء �ل�ساخن 

ينعك�س  �لليل،  ويف  م��ر�وح.  دون  �لأعلى  من 

�إىل  �ملبنى  م��ن  �ملنبعث  �ل�سناعي  �ل�سوء 

�خلارج، على �سكل »منارة«.

�لهو�ئي  و�ل��ت��ربي��د  �ل��ط��اق��ة  نظاما  يتمّيز 

للبيئة.  و�سد�قتهما  بالبتكار  للر�يخ�ستاغ 

يتوىّل موّلد كهربائي يعمل بالوقود �حليوي، 

و90  �ملبنى،  كهرباء  من  �ملائة  يف   80 �إنتاج 

هذ�  فعالية  تتلّقى  ح��ر�رت��ه.  م��ن  �مل��ائ��ة  يف 

تعمل  ح��ر�ري��ة  م�سخة  م��ن  �ل��دع��م  �لنظام 

فائ�س  وتطرد  �جلوفية،  �حلر�رية  بالطاقة 

�لأنابيب  من  د�ئرة  �لربودة عرب  �أو  �حلر�رة 

ي�ساهم  �لذي  �لأمر  �لأر���س،  �ملوجودة حتت 

�لكربون  �أك�سيد  ثاين  �نبعاثات  �نخفا�س  يف 

بن�سبة 94 يف �ملائة.

لأه��د�ف  ج��د�ً  �سرورياً  عاماًل  �لبناء  يعد 

�أملانيا �لطموحة يف جمال �لطاقة. ت�ستهدف 

��ستهالك  تخفي�س  للبالد  �حلالية  �ل�سيا�سة 

�لطاقة فيها بن�سبة 50 يف �ملائة بحلول عام 

2050. وحتى ذلك �لوقت، من �ملقرر �أن تعمل 

�ملباين على خف�س طلبها على �لطاقة بن�سبة 

�لتجديد  عمليات  خ��الل  م��ن  �مل��ائ��ة  يف   80

�ل�سريعة و��ستخد�م �ملو�د �ملتجّددة.
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 ” �جت��اه��ا  �أك��ر  �ل��ي��وم  �ملجتمعات  �أ�سبحت 

وقت  �أي  من   )digitalized  (  ” للرقمية 

م�سى، ومع زيادة عدد �ل�سكان، �ستزيد �أي�ًسا 

��ستخد�مات هذه �لتقنيات. فيما يتجدد د�ئما 

�لتاأكيد على �بتكار حلول �أكر ذكاًء ت�ساعد يف 

�حلفاظ على �خل�سو�سية عرب �لإنرتنت.

�لعمالء  خدمة  على  هو  �لآن  �لرتكيز  معظم 

و�مل�ستخدمني و�لتي ميكن �أن تن�سق عمل هذه 

حت�سني  على  وتعمل  �لتكنولوجية،  �لتحولت 

وفيما  بنا.  �ملحيطة  �لتقنيات  مع  �لتفاعل 

يلي �سبعة �جتاهات لذلك �لتغيري �ملتوقع يف 

�مل�ستقبل :

بدًل . 1 “ال�سحاب”  اإىل  م�ستندة  خدمات 

من مركز البيانات املحلي:

�لتحتية  �لبنية  ����س��ت��خ��د�م  �أن  يف  ���س��ك  ل 

�لكلية  �لتكلفة  خف�س  يف  ي�ساعد  �ل�سحابية 

�خلو�دم  على  �لعتماد  يقلل  كما   ، للعمليات 

حيث  من  وفعالية  �أماًنا  �أك��ر  كبديل  �ملادية 

�ل��ت��ك��ل��ف��ة.وت�����س��اع��د حم�����اولت �حل��و���س��ب��ة 

�ل�سحابية �أي�ًسا يف �لتقاط �لبيانات وت�سليمها 

كخدمة ت�ستند �إىل �لإنرتنت وتعمل على ت�سريع �لعمليات. بالإ�سافة �إىل �أن �إدخال �لطاقة 

�خل�سر�ء يجعل هذه �ملمار�سة حاًل �أكر ��ستد�مة.

2 .:3D ازدهار الطباعة ذات الأبعاد الثالثة

مت �خرت�ع �أول طابعة ثالثية �لأبعاد يف �أو�خر �لثمانينيات، وعلى مر �ل�سنني تطورت �إمكانات 

هذه �لتقنية عدة مر�ت. وعلى �لأخ�س قدرتها على ت�سميم وتخ�سي�س �ملنتجات ما يجعل 

هذه �لتكنولوجيا بارزة وو�عدة.

�أكر و�سوحا يف وقت  �لأبعاد وب�سكل  للمنتجات ثالثية  �إنتاج جتاري �سخم  �سيكون هناك 

تكنولوجيا

التكنولوجـــيا
 ستهيمن على مستقــــــبلنا
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نحو  �لأوىل  �خلطوة  �ستتخذ  حيث  ق�سري، 

�ملنتجات �ملطبوعة ثالثية �لأبعاد مع �إطالق 

�أول حذ�ء �أديد��س مطبوع بالكامل بالأ�سلوب 

�لتكنولوجيا  لهذه  ميكن   . �لأب��ع��اد  ثالثي 

خف�س تكلفة �لعرو�س �ملجهزة ح�سب �لطلب 

ب�سكل كبري وجعلها رخي�سة �لثمن.

تقنية الواقعية الفرتا�سية VR �ستتيح . 3

اخلدمات واللقاءات عرب الإنرتنت:

�لفرت��سية  �لو�قعية  جمال  يف  �لتجديد�ت 

�حلاجة  �ستقلل   Virtual Technology
لالجتماعات  طويلة  مل�سافات  �ل�سفر  �إىل 

تكنولوجيا  حمرتفو  وي�ستفيد  و�مل��وؤمت��ر�ت. 

تقدمي  خالل  من  �لتقنية  هذه  من  �ملعلومات 

خدمات �لتحقق من �لأخطاء من خالل هذه 

�لتقنية ومن �ملتوقع �أن ت�ساعد كل من تقنيات 

�ملعزز  و�ل��و�ق��ع   )VR( �لف��رت����س��ي  �ل��و�ق��ع 

)AR( يف تغيري نظرتنا �إىل �مل�ساحات �ملادية 

يف �مل�ستقبل.

مع تقنيات �لو�قع �لفرت��سي )VR( و�لو�قع 

)AR( و�لو�قع �ملختلط )MR( هناك  �ملعزز 
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�مل�ستخدمني  وجتربة  �لت�سور�ت  يف  حت��ول 

 VR ستكون �أكر تفاعاًل. بالإ�سافة �إىل دمج�

و AR مع �لأجهزة �ملحمولة IOT ، و�لبيئات 

�حل�سا�سة �لغنية، ف�سال عن من�سات �حلو�ر 

متاما.  جديدة  جت��ارب  ذلك  يعطينا  و�سوف 

نظرتنا  تغيري  يف  ي�ساعد  �أن  �ملتوقع  وم��ن 

للف�ساء �ملادي يف �مل�ستقبل.

التاأجري بدل من ال�سراء:. 4

�سر�ء  من  بدل  �أمثل  خيار�  �لتاأجري  �سيكون 

�ملعلومات. ومبوجب عقد  عنا�سر تكنولوجيا 

�لأ�سياء  وحتديد  متييز  �سمان  يتم  �لإيجار، 

موؤكدة  بطريقة  ��ستخد�مها  و�إع��ادة  وحموها 

منظور  يف  �أي�ًسا  �أ�سا�سي  �أم��ر  وهو   ، و�آمنة 

�ل��ق��و�ع��د �جل��دي��دة لأم���ن �مل��ع��ل��وم��ات �لتي 

ويعترب  م��وؤخ��ًر�.  �مل��ف��ع��ول  ���س��اري��ة  �أ�سبحت 

�لتاأجري خيار�ً جمدياً من �لناحية �لقت�سادية 

�أجهزة  �أحدث  على  �ملوؤ�س�سات  حت�سل  حيث 

�أم��و�ل  تنفق  �أن  دون  �ملعلومات  تكنولوجيا 

باهظًة.

5 .:IOT الأجهزة الذكية 

 IOT �ل��ذك��ي��ة  �لأج��ه��زة  �جل��م��ه��ور  ��ستقبل 

�ل�سجة  بع�س  �أث���ريت  ول��ك��ن  ج��ي��د،  ب�سكل 

�ملرتبطة بق�سايا خ�سو�سية IOT يف �لعديد 

�أن  ميكن  نظام  �إن�ساء  �إن  �لأجهزة.  هذه  من 

�لتحدي  ه��و  �سيكون  م�ستقل  ب�سكل  يعمل 

�أمام مقدمي �لتكنولوجيا يف �ل�سنو�ت �لقليلة 

�لبيانات  كمية  حت�سني  يجب  حيث  �لقادمة. 

و�إد�رتها جلعل  �لأجهزة  ت�ستوعبها هذه  �لتي 

قبل  من  قبول  �أك��ر  �لتقنية  ه��ذه  ��ستخد�م 

�جلميع.

�لرقمية  �ملبادر�ت  من  �ل�ستفادة  ومن خالل 

�لقدرة  �ستتحقق  �ملقبلة  �لقليلة  �ل�سنو�ت  يف 
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على ��ستخد�م �لذكاء �ل�سطناعي يف �تخاذ 

مناذج  �سياغة  خالل  من  �لأف�سل  �لقر�ر�ت 

ذلك  ويت�سمن  �لإيكولوجية  و�لنظم  لالأعمال 

�لذكاء �ل�سطناعي .

6 .:Blockchain مبادرة 

 Blockchainتكنولوجيا م��ب��ادرة  ت�سمن 

�لتي  �ل��ط��ري��ق��ة  تغيري  ع��ل��ى  �ل��ق��درة  ت��وف��ري 

نكت�سب بها �لثقة ، مما يوؤثر على �لتفاقات 

يف  �لثقة  �ملبادرة  وت�سمن  و�مللكية.  و�لتجارة 

�لبيئات غري �لآمنة، وتزيل �حلاجة �إىل �سلطة 

ت�سبح  �أن  ميكن  وبذلك  بها.  موثوق  مركزية 

من  لكل  �ملختلّقة  �لرقمية  لالأعمال  �أ�سا�ًسا 

�ل�سركات �مل�ستقرة و�ل�سركات �لنا�سئة.

انــــتــــا	 ذاتـــــــي مــــن الـــطـــاقـــة اخلـــ�ـــســـراء . 7

واملتجددة:

لتعزيز  �ملتجددة  �مل���و�رد  ��ستخد�م  �أ�سبح 

يف  حكومة  لأي  �أج��ن��دة  مبثابة  �لنا�س  حياة 

كل دولة متقدمة. لأن مع �ل�ستخد�م �ملفرط 

من  كبري  فائ�س  على  حت�سل  للتكنولوجيا 

�حلر�رة وميكن �إعادة ��ستخد�م هذه �حلر�رة 

�إىل �سيء �آخر ، مثل تدفئة �ملباين �ل�سكنية �أو 

�ملكاتب . وقد بد�أ �لعديد من �ل�سركات مثل 

من  متكنها  �لتي  �حللول  يف  بالتفكري   Tesla
�إنتاج �لكهرباء �خل�سر�ء �خلا�سة بها.

�سم�سية  خاليا  تركيب  فكرة  �لبع�س  وق��دم 

بينما   ، بالطاقة  ومكاتبهم  منازلهم  لتزويد 

�لطاقة  ل�ستخد�م  طرقاً  �لآخر  �لبع�س  وجد 

�لبيانات  لت�سغيل مر�كز  من �مل�سادر �ملتجددة 

�خلا�سة بهم.
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�لوليات  �سلوك  يف  عميقة  مفارقة  هناك    

اً �أحادي  �ملتحدة، فعندما كانت تدير فعلياً عاملحَ

�لعمل  �لأمر  عموم  تف�سل يف  كانت  �لقطب، 

من خالل موؤ�س�سات متعددة �لأطر�ف، ولكن 

تعدد  �إىل  �أق��رب  �لعاملحَ  �أ�سبح  �أن  بعد  �لآن 

�لأقطاب، ت�سعى �إد�رة �لرئي�س دونالد تر�مب 

�إىل تويل �لأمر مبفردها.

�سو�ء �أدرك �ملرء هذه �حلقيقة �أو مل يدركها، 

ف����اإن ع���ام 2018 رمب���ا ك���ان ن��ق��ط��ة حت��ول 

تاريخية، و�لو�قع �أن �لعوملة �لتي �أديرت ب�سكل 

رديء �أف�ست �إىل ن�سوء حركات قومية ت�سعى 

موجة  عن  ف�ساًل  �ل�سيطرة«،  »��ستعادة  �إىل 

متز�يدة �لقوة من تد�بري �حلماية �لتي تقو�س 

�لنظام �ل���دويل �ل��ذي ق��ادت��ه �أم��ريك��ا ط��و�ل 

%61 من �لإنفاق �ل�ستهالكي �لعاملي.
لكن مركز �جلاذبية �لقت�سادية �لعاملي حتول 

 40% منذ ذلك �حلني، ففي حني كان نحو 

و�ل�ستثمار  و�لتجارة،  و�لت�سنيع،  �لإنتاج،  من 

يقع خارج �لغرب يف عام 2008، فقد �رتفعت 

�لن�سبة �إىل �أكر من %60 �ليوم. 

نحو  �آ�سيا  متثل  �أن  �ملحللني  بع�س  ويتوقع 

بحلول  �لعاملي  �لقت�سادي  �لناجت  من   50%
يف  �ل��ف��رد  ن�سيب  �أن  �سحيح   ،2050 ع��ام 

ن�سف  من  �أقل  يظل  رمبا  �ل�سني  �لدخل يف 

2050؛  عام  يف  �ملتحدة  �لوليات  يف  نظريه 

لكن حجم �لقت�ساد �ل�سيني �لهائل رمبا يثري 

�حلوكمة  ح��ول  جديدة  ت�ساوؤلت  ذل��ك  رغ��م 

�لعاملية و�ل�سيا�سة �جلغر�فية.

�سبعني عاما، و�لآن باتت �ل�ساحة ممهدة �أمام 

�ل�سني لإن�ساء موؤ�س�سات دولية مو�زية، وهذ� 

بني  منق�سم  ع��املحَ  �إىل  يقودنا  �أن  �ساأنه  من 

. نظامني متناف�سني حلكم �لعاملحَ

�أياً كان ما �سيحدث يف �ل�سنو�ت �لقليلة �ملقبلة، 

من  �ملن�سرم،  �لعقد  �أن  بالفعل  �لو��سح  فمن 

زمني  كان مبثابة حتول   ،2018 �إىل   2008
توليت  فعندما  �لقت�سادية،  �لقوى  ميز�ن  يف 

رئا�سة قمة جمموعة �لع�سرين يف لندن يف �أوج 

�لأزمة �ملالية �لعاملية، كانت �أمريكا �ل�سمالية 

 ، و�أوروبا متثالن نحو %15 من �سكان �لعاملحَ

لكنهما �سكلتا %57 من �لن�ساط �لقت�سادي 

�ل�ستثمار،  من   61% عن  ف�سال  �لإجمايل، 

من  يقرب  وم��ا  �لت�سنيع،  م��ن   50% ونحو 

الــعـــولــمـــة عـنــد مـفـتـرق طــريـق

مقاالت

غوردون براون
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�أي�ساً حتت  �لأر�س  تتحرك  على نحو مماثل 

جرى  فعندما  �ل��دويل،  �لنقد  �سندوق  ركائز 

�لنقد  �سندوق  �ت��ف��اق  بنود  على  �لتفاو�س 

بع�س  ن�ساأ   ،1944 عام  يف  �لأ�سلية  �لدويل 

�خلالف حول ما �إذ� كان من �لو�جب �أن تتخذ 

�لهيئة �جلديدة من �أوروبا �أو �لوليات �ملتحدة 

مقر� لها، ويف �لنهاية، تقرر �أن يكون مقرها 

يف عا�سمة �لدولة �لتي تتمتع باأكرب ح�سة من 

حقوق �لت�سويت )و�لتي تتبع ح�سة �لدولة يف 

�لقت�ساد �لعاملي(، وهذ� يعني �أنه يف غ�سون 

�ل�سني  ت�ستطيع  عقدين،  �أو  �لزمن  من  عقد 

�لدويل  �لنقد  �سندوق  مقر  بنقل  تطالب  �أن 

�إىل بكني.

من �ملوؤكد �أن �سندوق �لنقد �لدويل لن ينتقل 

من و��سنطن �لعا�سمة )ف�سوف ترتك �أمريكا 

يغادرها هو(،  �أن  �لدويل قبل  �لنقد  �سندوق 

ي�سهد  �ل��ع��املحَ  �إن  مهمة:  نقطة  تبقى  ولكن 

عملية �إعادة تو�زن هائلة، لي�س على �مل�ستوى 

�لقت�سادي فح�سب، بل و�أي�سا على �مل�ستوى 

من  �ل��غ��رب  يتمكن  مل  وم��ا  �جليو�سيا�سي، 

�إيجاد و�سيلة لدعم �لتعددية يف عاملحَ متعدد 

ت�ستمر  ف�سوف  متز�يد،  نحو  على  �لأقطاب 

وحكومية  مالية  موؤ�س�سات  تطوير  �ل�سني يف 

�لبنك  �أن�����س��اأت  ع��ن��دم��ا  فعلت  ك��م��ا  ب��دي��ل��ة، 

�لأ�سا�سية  �لبنية  يف  لال�ستثمار  �لآ���س��ي��وي 

ومنظمة �سنغهاي للتعاون. 

الهيمنة التكنولوجية

�ل��د�ئ��ر حاليا بني  �ل��ت��ج��اري  �ل�����س��ر�ع  ي��دل 

�أكرب  حت��ول  على  و�ل�سني  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 

�ل�سطح،  فعلى  �ل��ع��امل��ي��ة،  �مل��ال��ي��ة  �ل��ق��وة  يف 

و�ل�سني  ت��ر�م��ب  �إد�رة  ب��ني  �مل��و�ج��ه��ة  ت���دور 

�مل��ن��ازع��ات حول  �إ�سافة  م��ع  �ل��ت��ج��ارة،  ح��ول 

�لح��ت��ي��اط،  �سبيل  على  بالعملة  �ل��ت��الع��ب 

�أن  ولكن من خطابات تر�مب، ي�ستطيع �ملرء 

�سيء  تدور حول  �ملعركة �حلقيقية  �أن  يدرك 

حتت اإدارة جديدة

تاأ�س�ست  منذ  �ل�سنني  ع�سر�ت  م��رور  بعد 

وفرن�سا،  ك��ن��د�،   ���� �ل�سبع  �ل���دول  جمموعة 

و�أملانيا، و�إيطاليا، و�ليابان، و�ململكة �ملتحدة، 

�لقرن  �سبعينيات  يف   ���� �ملتحدة  و�ل��ولي��ات 

على  تهيمن  �مل��ج��م��وع��ة  ك��ان��ت  �ل��ع�����س��ري��ن، 

عام  بحلول  ولكن  بالكامل،  �لعاملي  �لقت�ساد 

�إىل عملية  ننتبه  و�آخ��رون  �أنا  ب��د�أت   ،2008
�لكو�لي�س،  ور�ء  فمن  للحر�س،  جارية  تغيري 

يناق�سون  و�أوروب��ا  �ل�سمالية  �أمريكا  قادة  كان 

ما �إذ� كان �لوقت حان لإن�ساء منتدى رئي�سي 

جديد للتعاون �لقت�سادي ي�سمل �لقت�ساد�ت 

�لنا�سئة.

فعلى  غالباً،  حامية  �ملناق�سات  ه��ذه  كانت 

�أر�دو� �لإبقاء  �أولئك �لذين  جانب كان هناك 

على �ملجموعة �سغرية )�أ�سار �قرت�ح �أمريكي 

وعلى  خم�س(؛   + �ل�سبع  �إىل جمموعة  مبكر 

�أن  �أر�دو�  �لذين  �أولئك  كان  �لآخ��ر  �جلانب 

وحتى  �لإمكان.  قدر  �ساملة  �ملجموعة  تكون 

يومنا هذ�، ظلت نتائج تلك �ملفاو�سات �ملبكرة 

�لتقى  وعندما  ك��ام��ل،  ب�سكل  مفهومة  غ��ري 

�أع�ساء جمموعة �لع�سرين يف لندن يف �أبريل 

2009، كانت �ملجموعة ت�سم فعلياً 23 دولة �� 
مع متثيل �إثيوبيا لإفريقيا، وكانت تايلند متثل 

جنوب �سرق �آ�سيا، و�ن�سمت هولند� و�إ�سبانيا 

ف�ساًل   ���� �لأ�سلية  �لأوروب���ي���ة  �لقائمة  �إىل 

عن �لحت��اد �لأوروب���ي. وم��ع ذل��ك ف��اإن حتى 

جمموعة �لأربع و�لع�سرين بحكم �لأمر �لو�قع 

هذه مل تعك�س ب�سكل كامل مدى �ل�سرعة �لتي 

�قت�ساد  �أ�سبح  فاليوم   ، �لعاملحَ بها  يتغري  كان 

و�لإمار�ت  و�إي��ر�ن،  وتايلند،  نيجرييا،  كل من 

يف  �قت�ساد  �أ�سغر  من  �أكرب  �ملتحدة  �لعربية 

ومع  �أفريقيا(،  )جنوب  �لع�سرين  جمموعة 

بع�سوية  �ل��دول  هذه  من  �أي  تلتحق  مل  ذلك 

�ملجموعة.

و�لقوة  �لتكنولوجية  �لهيمنة  م�ستقبل  �أك��رب: 

�لقت�سادية.

�لتهديد  �لأق��ل  على  تر�مب  ي�ست�سعر  يف حني 

يتجاهل  ف��اإن��ه  �لأم��ريك��ي��ة،  لل�سيادة  �ملتنامي 

على  �ل��رد  يف  و�سوحا  �لأك��ر  �ل�سرت�تيجية 

يف  �لتحديد  وجه  على  وتتمثل  �لتهديد،  هذ� 

�إن�ساء جبهة موحدة مع حلفاء �لوليات �ملتحدة 

�أن  غري   ، �لعاملحَ �أنحاء  خمتلف  يف  و�سركائها 

تر�مب �أكد بدلً من ذلك على �لمتياز �ملتمثل 

�أمريكا ل تز�ل  �أحادي، وكاأن  �لعمل ب�سكل  يف 

فاإن  لهذ�  ونتيجة  �لقطب،  �أحادي  حتكم عاملا 

يف  ي�سري  �جليو�سيا�سي  �خل���ر�ب  م��ن  درب���اً 

�أعقاب تر�مب �أينما ذهب.

ان�سحابات ترامب

�تفاق  من  تر�مب  �ن�سحب  �أخ���رى،  �أم��ور  بني 

�إير�ن �لنووي و�تفاق باري�س �ملناخي، و�أعلن �أن 

�لوليات �ملتحدة تعتزم �لن�سحاب من معاهدة 

رو�سيا  مع  �ملدى  �ملتو�سطة  �لنووية  �ل�سو�ريخ 

ع��الوة  ع��ام��ا،   31 ط��و�ل  �سارية  و�ل��ت��ي ظلت 

يف  �لق�ساة  تعيني  �إد�رت���ه  عرقلت  ذل��ك،  على 

�لتجارة  �لتابعة ملنظمة  �ملنازعات  ت�سوية  هيئة 

وجمموعة  �ل�سبع  و�ختزلت جمموعة  �لعاملية؛ 

�أهمية  �أي  بال  كيانني  باعتبارهما  �لع�سرين 

�ملحيط  عرب  �ل�سر�كة  �تفاق  وهجرت  تقريبا؛ 

لتاأكيد  �ل�سني  �أم��ام  �لباب  فتح  مما  �لهادئ، 

هيمنتها �لقت�سادية يف منطقة �آ�سيا و�ملحيط 

�لهادئ.

ل يخلو �لأمر من مفارقة عميقة هنا، فعندما 

�لأحادي  �لعاملحَ  ذلك  فعليا  تدير  �أمريكا  كانت 

�لقطب، كانت تف�سل يف عموم �لأمر �لعمل من 

خالل موؤ�س�سات متعددة �لأطر�ف، ولكن �لآن 

بعد �أن �أ�سبح �لعاملحَ �أقرب �إىل تعدد �لأقطاب، 

ت�سعى �إد�رة تر�مب �إىل تويل �لأمر مبفردها. 

و�ل�سوؤ�ل هو ما �إذ� كانت هذه �جلهود ل�ستعادة 

�سكل غري خمفف من �ل�سيادة ينتمي �إىل �لقرن 
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�لتا�سع ع�سر قد تنجح على �لإطالق؟!

�سيا�سات  تبدو  رمبا  بالتجارة،  يت�سل  وفيما 

»�أمريكا �أولً« �لتي تنتهجها �إد�رة تر�مب لأول 

�ل��و�رد�ت،  تعمل على �حلد من  وكاأنها  وهلة 

�مل�ستوردة  �ملدخالت  على  �أي�سا  توؤثر  لكنها 

ت�سدرها  منتجات  �سناعة  يف  �مل�ستخدمة 

�لآثار  من  ت�سلم  لن  و�لتي  �ملتحدة،  �لوليات 

�ل�سارة �ملرتتبة على زيادة �حلو�جز �لتجارية 

�رتفاعا. وما يزيد �لأمور �سوء�ً على �سوء �أن 

رمبا  �حلماية  �سيا�سات  من  �حلالية  �ملوجة 

يطالب  حيث  جديدة،  مالية  �سغوطاً  تخلق 

يف  �ملطحونون  و�مل��ز�رع��ون  �لت�سنيع  عمال 

�لوليات �ملتحدة بالتعوي�س من خالل �إعانات 

�لدعم �أو �لإعفاء�ت �ل�سريبية.

ع الغيوم جتمُّ

�إذ� �أردت تو�سيحاً �أكر فجاجة للمخاطر �لتي 

تفر�سها �سيا�سات �حلماية و�ل�سيا�سات �ملالية 

�ملتحدة،  �ل��ولي��ات  تنتهجها  �لتي  �لتو�سعية 

فما عليك �إل �أن تتاأمل فيما كان ليحدث يف 

�آخر.  عاملي  �قت�سادي  �نكما�س  حدوث  حال 

يف عام 2008، كانت �حلكومات يف خمتلف 

�أنحاء �لعاملحَ قادرة على خف�س �أ�سعار �لفائدة، 

تقليدية،  غ��ري  ن��ق��دي��ة  ���س��ي��ا���س��ات  وت��ق��دمي 

عن  ف�ساًل  �ملالية،  �حلو�فز  على  و�ملو�ظبة 

للتن�سيق  خا�سعة  �جلهود  ه��ذه  كانت  ذل��ك، 

تاأثريها. فكانت  لتعظيم  �لعاملحَ  على م�ستوى 

ومع  وثيق،  تعاون  يف  تعمل  �ملركزية  �لبنوك 

عام  �لع�سرين يف  قادة جمموعة  قمة  �نعقاد 

2009، �سهدنا قدر� ل نظري له من �لتعاون 
بني روؤ�ساء �لدول ووز�ر�ت �ملالية على م�ستوى 

�لعامل.

ع�سرينيات  يف  �مل�ستقبل  �إىل  لننتقل  و�لآن 

�لقرن �حلادي و�لع�سرين، عندما يكون �حليز 

كثري�،  �أق��ل  و�ملالية  �لنقدية  للمناورة  �ملتاح 

�لفائدة  �أ�سعار  �أن  �مل��وؤك��د  م��ن  يكون  وي��ك��اد 

�ستكون �أ�سد �نخفا�سا من �أن يتمكن �سانعو 

فّعالة؛  توفري حو�فز  �لنقدية من  �ل�سيا�سات 

كما �أن �مليز�نيات �لعمومية �ل�سخمة �ملوروثة 

من �لأزمة �لأخرية كفيلة باأن جتعل �لقائمني 

على �ل��ب��ن��وك �مل��رك��زي��ة ي��ت��وخ��ون �حل���ذر يف 

�للجوء �إىل �ملزيد من �لتي�سري �لكمي.

على  مقيدة  �ملالية  �ل�سيا�سة  تكون  و�سوف 

نحو مماثل، فاعتبار� من عام 2018، جتاوز 

�لناجت  �إىل  �حلكومي  �لدين  ن�سبة  متو�سط 

�لعجز  و�أ���س��ب��ح  %80؛  �لإج��م��ايل  �ملحلي 

جتاوز  �إىل  �مل�سار  على  �لأمريكي  �لفدر�يل 

%5 من �لناجت �ملحلي �لإجمايل؛ كما تتعامل 
متز�يدة  وخ��ا���س��ة  ع��ام��ة  دي���ون  م��ع  �ل�سني 

�حلجم. ويف ظل هذه �لظروف، �سيكون توفري 

�حلافز �ملايل �أكر �سعوبة مما كان عليه يف 

�ل�سنو�ت �لتي �أعقبت �لأزمة �لأخرية، و�سوف 

يكون �لتن�سيق عرب �حلدود �أكر �سرورة، ومن 

�ملوؤ�سف �أن �لجتاهات �حلالية ت�سري �إىل �أن 

�حلكومات �ستكون �أكر مياًل �إىل �إلقاء �للوم 

لو�سع  للتعاون  ��ستعد�دها  من  بع�سها  على 

�لأمور يف ن�سابها �ل�سحيح.

و��سحة،  مفارقة  ن��و�ج��ه  فاإننا  ه��ذ�  وعلى 

فقد جلب �ل�ستياء من �لعوملة موجة جديدة 

لكن  �لقر�ر،  و�أحادية  �حلماية  �سيا�سات  من 

م��ع��اجل��ة م�����س��ادر ه���ذ� �ل���س��ت��ي��اء م��ن غري 

�ملمكن �أن تتحقق �إل من خالل �لتعاون، ولن 

م�ساكل  حتل  �أن  مبفردها  دول��ة  لأي  يت�سنى 

�لأج��ور،  ورك��ود  �لتفاوت،  فجوة  �ت�ساع  مثل 

�ل�سريبي،  و�لتهرب  �ملايل،  �ل�ستقر�ر  وعدم 

و�ملهاجرين،  �لالجئني  و�أزم��ات  �ملناخ،  وتغري 

�سيا�سات  �إىل  �لتقهقر  �أن  �ل��و����س��ح  وم��ن 
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من  ع�سر  �لتا�سع  �لقرن  من  �لعظمى  �لقوى 

�ملمكن �أن يقو�س على نحو حا�سم كل �لرخاء 

�حلادي  �لقرن  يف  يف حتقيقه  �ل��ذي جنحنا 

و�لع�سرين.

رغم ذلك، وبعيد� عن متثيل روؤية ��سرت�تيجية 

�أولً«  »�أمريكا  �سعار  كان  للم�ستقبل،  و��سحة 

�لأذى  �إحل��اق  عن  ناجتة  ت�سنج  بحالة  �أ�سبه 

يوم  ذ�ت  مهيمنة  كانت  قوة  ِقبحَل  من  بالذ�ت 

ول تز�ل متعلقة باملا�سي، و�لعودة �إىل �لقومية 

تعني  ل  فر�ساي  معاهدة  عنها  ع��ربت  �لتي 

�سوى جتاهل �لفارق �لأ�سا�سي �لذي ل ميكن 

�ل�ستغناء عنه و�لذي ميكن �إحد�ثه من خالل 

�لعمل �حلكومي �ملعزز.

وعلى  طرق،  مفرتق  �إىل  �لعوملة  و�سلت  لقد 

نحو �أو �آخر، �سوف حتتاج �ملنظمات �لدولية 

��ستيعاب  �إىل  �لأط����ر�ف  �مل��ت��ع��ددة  و�لأط����ر 

�جليو�سيا�سية  للقوة  �جل��دي��دة  »�لأق��ط��اب« 

نفكر يف  �لتي  �لقر�ر�ت  �أن  و�لو�قع  �لنا�سئة، 

عو�قب  تخلّف  �أن  �ساأنها  من  �ليوم  �تخاذها 

كوكبنا.  م�ستقبل  على  �مل��دى  وبعيدة  ك��ربى 

هذه  �ستتخذ  هل  هو:  �لآن  �لوحيد  و�ل�سوؤ�ل 

يتعني  ت��ع��اوين؟  �أو  �أح���ادي  ب�سكل  �ل��ق��ر�ر�ت 

فرتة  من  �أ�سالفنا  �إر�دة  ن�ستح�سر  �أن  علينا 

�أي�ساً  نحن  لنا  يت�سنى  �حلرب، حتى  بعد  ما 

»ح�سور عملية خلق« نظام ينا�سب حلظتنا يف 

�لتاريخ.

املوؤ�سرات مل�سلحة الأمل والتعاون

تعيد  �لتعددية،  عن  بعيد�ً  �أمريكا  حتول  مع 

�لعاملي  �مل�سهد �جليو�سيا�سي  �ل�سني �سياغة 

مبفردها من خالل �لبنك �لآ�سيوي لال�ستثمار 

�جلديد،  �لتنمية  وبنك  �لأ�سا�سية،  �لبنية  يف 

وم��ب��ادرة �حل���ز�م و�ل��ط��ري��ق، وغ��ري ذل��ك من 

�ل�سني  �سيا�سات  �أن  ب��رغ��م  ول��ك��ن  �ل�سبل، 

بعيدة  عو�قب  تخلف  �أن  �ساأنها  من  �حلالية 

�لهادئ  و�ملحيط  �آ�سيا  منطقة  على  �لأم���د 

هذه  يف  بعد  يتاأمل  مل  �أغلبنا  ف��اإن   ، و�ل��ع��املحَ

�لعو�قب بالقدر �لالئق من �لعناية.

ومع ذلك، ل ينبغي ملو�جهات �لقوى �لعظمى 

كان  فقد  �جل��دي��د،  �ملعتاد  �لو�سع  تكون  �أن 

ف�ساء  ر�ئ���دي  يحمل  ���س��اروخ  �إط���الق  ف�سل 

�ملحطة  �إىل  ورو�سيا  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  م��ن 

ما  ي�سبه  حدثا  �أكتوبر  يف  �لدولية  �لف�سائية 

�آلت �إليه حال �لعالقات �جليو�سيا�سية �ليوم. 

�أي�سا كتذكرة  ومع ذلك، خدمت تلك �لو�قعة 

لنا بتاريخ �أعمق للتعاون �ملتعدد �لأطر�ف وما 

�أجنزه. 

ويف عموم �لأمر، �ساركت 18 دولة يف رحالت 

توؤوي  �لتي  �لدولية،  �لف�سائية  �ملحطة  �إىل 

�لأمريكيني  �لف�ساء  رو�د  من  فريقا  حاليا 

و�لرو�س و�لأملان يعملون معا.

ورغم �أن �سباق �لف�ساء بد�أ كمبار�ة حم�سلتها 

فر يف �أوج �حلرب �لباردة، فقد حتول �إىل  �سِ

جمال للتعاون �لدويل �مل�ستد�م، و�ليوم، تعتمد 

على  و�لأم��ريك��ي��ة  �لرو�سية  �لف�ساء  ب��ر�م��ج 

�أن رو�د �لف�ساء  بع�سها ب�سكل متبادل، حتى 

حمطة  �إىل  �لطري�ن  ميكنهم  ل  �لأمريكيني 

�ل�سو�ريخ  ق��اذف��ات  دون  �ل��دول��ي��ة  �لف�ساء 

�لرو�س  �لف�ساء  رو�د  ي�ستطيع  ول  �لرو�سية، 

حمطة  منت  على  �حلياة  قيد  على  يبقو�  �أن 

بتكنولوجيا  �ل�ستعانة  دون  �لدولية  �لف�ساء 

�أمريكية.

�ل�سر�كة  ه��ذه  تنتهي  رمب��ا  �حل���ال،  بطبيعة 

عام  ففي  طويلة،  لفرتة  قائمة  ظلت  �لتي 

بالفعل  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  �أق����رت   ،2011
�إىل حمطة  �لو�سول  من  �ل�سني  مينع  قانوناً 

�لف�ساء �لدولية، �أو �لعمل مع �لإد�رة �لوطنية 

)وكالة  و�لف�ساء  �جلوية  للمالحة  �لأمريكية 

قوى  متكنت  �إذ�  ذل��ك،  وم��ع  للف�ساء(.  نا�سا 

متخا�سمة مثل �لوليات �ملتحدة ورو�سيا من 

�إيجاد �سبيل للتعاون يف �لف�ساء، فمن �ملوؤكد 

�أن �سيئا مماثاًل ميكن حتقيقه على �لأر�س.

فقد  �لأم��ل،  باأهد�ب  نت�سبث  �أن  علينا  يتعني 

من  موؤملة  �أربعة عقود  �ل��ب��اردة  �حل��رب  د�م��ت 

رف�س  �ل�سوفياتي  �لحت��اد  �أن  ل�سيما  �لزمن، 

�خلا�سة،  و�مللكية  �لأ���س��و�ق  بقيمة  �لع��رت�ف 

�أن  ميكننا  ول  �ل��غ��رب،  مع  �لتو��سل  وجتنب 

نقول نف�س �ل�سيء عن �ل�سني، فاأكر من 600 

�ألف طالب �سيني يدر�سون يف �خلارج كل عام، 

�ل��ولي��ات  يختارون  طالب  �أل��ف   450 ومنهم 

�سبكات  ي�سكلون  ح��ي��ث  و�أوروب������ا،  �مل��ت��ح��دة 

�جتماعية ومهنية د�ئمة.

يف  �لعاملية  �ل�سرعات  ملو�جهة  ن�ستعد  وبينما 

�ل�سنو�ت �ملقبلة، يتعني عينا �أن نعمل من �أجل 

�لق�سية  كانت  و�سو�ء  �لتعاون،  قو�مه  م�ستقبل 

هي �ل�ستقر�ر �ملايل، �أو تغري �ملناخ، �أو �ملالذ�ت 

�فرت��س  ل�سالح  قوية  فاحلجة  �ل�سريبية، 

مفاده �أن حتقيق �مل�سالح �لوطنية على �أف�سل 

وجه يتاأتى من خالل �لتعاون �لدويل. ولكن مع 

�إعادة تنظيم �سال�سل �لعر�س، و�لتفاو�س ب�ساأن 

�تفاقيات �لتجارة �لثنائية و�لإقليمية، ومالحقة 

ولية  حكومة  وخا�سة  �لإقليمية،  �حلكومات 

�مل�ستوى  على  خا�سة  لتفاقيات  كاليفورنيا، 

هذ�  نطاق  تو�سيع  �إىل  ن�سطر  �سوف  �لعاملي، 

�لتعاون.

- رئي�س وزر�ء ووزير مالية �ململكة �ملتحدة �سابقاً، وهو 

ورئي�س  �لعاملي  للتعليم  �خلا�س  �ملتحدة  �لأمم  مبعوث 

�للجنة �لدولية لتمويل فر�سة �لتعليم �لعاملي، كما يتوىل 

رئا�سة �ملجل�س �ل�ست�ساري ملوؤ�س�سة كاتالي�ست.

”بروجيكت �سنديكيت، بالتفاق مع »�جلريدة«”
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    �إن �حلفاظ على درجات �حلر�رة �لعاملية 

�أقل من 1.5 درجة مئوية فوق م�ستويات ما 

قبل �لثورة �ل�سناعية هو �أف�سل �أمل لنا يف 

�ملظامل  �لناجتة عن  �ملناخ  �أزمة  �آثار  �حتو�ء 

�لتاريخية وعدم �مل�ساو�ة، و�لطريقة �لوحيدة 

لتحقيق ذلك �ستكون من خالل �لنتقال �إىل 

نظام �جتماعي �قت�سادي جديد.

�لهيئة  عن  �سادر  تقرير  لأحدث  وفًقا 

�حلكومية �لدولية �ملعنية بتغري �ملناخ و�أكرب 

�لحرت�ر  ب�ساأن  �لعامل  يف  علمية  �سلطة 

�حلر�رة  درجات  على  �حلفاظ  فاإن  �لعاملي، 

فوق  مئوية  درجة   1.5 من  �أقل  �لعاملية 

هدف  �ل�سناعية  �لثورة  قبل  ما  م�ستويات 

قابل للتنفيذ، وميثل موقف �لهيئة �حلكومية 

نحو  خطوة  �ملناخ  بتغري  �ملعنية  �لدولية 

عنها  د�فع  لطاملا  �لتي  �ملتطرفة«  »�لو�قعية 

�لعديد من ممثلي �ملجتمع �ملدين.

ل يعتمد �لفريق �حلكومي �لدويل �ملعني بتغري 

�ملناخ على مقرتحات �لهند�سة �جليولوجية- 

مثل عزل �ملحيط �لعميق لكميات هائلة من 

�جلوي،  �لغالف  يف  �لكربون  �أك�سيد  ثاين 

ر�س  طريق  عن  �ل�سم�س«  توهج  »خف�س  �أو 

�لغالف �جلوي بالأيرو�سول )�لهباء �جلوي(- 

ملكافحة �لحرت�ر �لعاملي. ميكن لهذه �حللول 

�لنظرية �أن توؤدي يف �لو�قع �إىل عو�قب على 

�ل�سكان و�لنظم �لبيئية ل ميكن �لتنبوؤ بها ، 

و�لأزمات  �ملناخ،  �أزمة  تفاقم  من  يزيد  مما 

�لجتماعية و�لبيئية �لأخرى �لتي نو�جهها.

�حلكومي  �لفريق  يركز  ذلك،  من  وبدل 

�لأول  �ملقام  يف  �ملناخ  بتغري  �ملعني  �لدويل 

درجة   1.5 عتبة  جتاوز  جتنب  كيفية  على 

مئوية، كما يوؤكد على �سرورة �إز�لة �لكربون 

ل�سمان  �لفور  على  �لعاملي  �لقت�ساد  من 

�لكربون  �أك�سيد  ثاين  �نبعاثات  �نخفا�س 

�لعاملية بنحو 45% بحلول عام 2030 وتخفي�س 

�سايف �لنبعاثات بحلول عام 2050.

�لن�ساط  �لغاية، يجب حتويل  ولتحقيق هذه 

�لطاقة  ديناميكيات  ومو�جهة  �لقت�سادي 

�لجتماعية،  �مل�ساو�ة  عدم  و�أوجه  �ملدمرة 

ن�سرتها  جديدة  وتو�سح جمموعة خمتار�ت 

»�لو�قعية  بعنو�ن  بول  هايرني�س  موؤ�س�سة 

�ملناخية«،  �لعد�لة  �أجل  من  �ملتطرفة 

�حلركات  طورتها  �لتي  �ل�سرت�تيجيات 

�لجتماعية �لدولية و�ملجتمع �ملدين لإحد�ث 

هذ� �لتغيري.

للفريق  �لرئي�سي  �لهدف  مع  ومتا�سيا 

نحن  �ملناخ،  بتغري  �ملعني  �لدويل  �حلكومي 

�لوقود  �إنتاج  يف  تر�جع  �إىل  ما�سة  بحاجة 

�إنتاج  من  �حلد  يعني  وهذ�  �لأحفوري، 

وكما  و�لغاز،  و�لفحم  �لنفط  و��ستك�ساف 

فاإن  �لدولية،  �لنفط  تغيري  جمموعة  ت�سري 

�تخاذ �إجر�ء مفاجئ �أو مت�سرع ميكن �أن يوؤدي 

�إىل »وقف مفاجئ لإنتاج �لوقود �لأحفوري، 

�لقت�ساد،  وتقوي�س  �لأ�سول،  عن  و�لتخلي 

�لتي  و�ملجتمعات  بالعمال  �ل�سرر  و�إحلاق 

تعتمد على �لطاقة”.

من خالل بناء قطاع �لطاقة �ملتجددة، يجب 

علينا جتنب تكر�ر �لنظم �لتي �أدت �إىل عدم 

للطاقة  مدمرة  ديناميكيات  وخلق  �مل�ساو�ة 

و�ل�سناعات  �لأحفوري  �لوقود  قطاع  يف 

�ل�سوق  نهج  ��ستبد�ل  يعني  وهذ�  �لأخرى. 

بنهج  �لطاقة  �إنتاج  يف  بال�ستثمار  �ملدفوع 

�إىل  �لنتقال  مع  �سلعة عامة،  �لطاقة  يعترب 

اومنو�سيغ باربرا 

روؤية واقعية الأزمة تغري املناخ

مقاالت
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�مللكية �لجتماعية و�إد�رة �إمد�د�ت �لطاقة.

�مل�سري،  وتقرير  �لطاقة  �سيادة  على  وبناًء 

فاإن هذ� �لنهج من �ساأنه �أن يوؤدي �إىل �إز�لة 

�لكربون ب�سرعة �أكرب، مبا يف ذلك �إ�سعاف 

مقاومة �لتغيري �لتي متيز �أ�سحاب �مل�سالح 

�إعادة  �لنهج  هذ�  �سي�سهل  كما  �خلا�سة، 

�لحتياجات  خلدمة  �لطاقة  �أنظمة  هيكلة 

�لجتماعية و�لبيئية.

وثمة حتول �آخر على نطاق �لنظام من �ساأنه 

�أن يوؤدي �إىل تخفي�سات كبرية يف �لنبعاثات 

هو �إن�ساء �قت�ساد د�ئر بدون نفايات، حيث 

�لطبيعة،  �إىل  ون�ستهلكه  ننتجه  ما  كل  يعود 

��ستخد�مه،  و�إعادة  تدويره  �إعادة  ميكن  �أو 

�أدى  �لذي  �ملن�سوجات،  �إنتاج  مثال  لناأخذ 

غاز�ت  �نبعاثات  توليد  �إىل   2015 عام  يف 

 1.2 جمموعها  يبلغ  �حلر�ري  �لحتبا�س 

مليار طن من ثاين �أك�سيد �لكربون. تعك�س 

هذه �لنبعاثات �لهائلة- �لتي تفوق جمموع 

�لرحالت �لدولية و�ل�سحن �لبحري- ثقافة 

»�لأزياء �ل�سريعة« �لتي تنتج �ملالب�س باأ�سعار 

خلز�نات  �مل�ستمر  �لتجديد  مع  رخي�سة، 

بن�سف  مالب�سنا  عدد  �إذ� خف�سنا  �ملالب�س. 

�لدفيئة  غاز�ت  حجم  �إجمايل  فاإن  �لكمية، 

بن�سبة     �سينخف�س  �لقطاع  هذ�  من  �ملنبعثة 

.% 44

د�ئر  �قت�ساد  يقت�سر  ل  �لن�سيج،  جمال  يف 

�لتي  �ملالب�س  ��ستخد�م  على  نفايات  بدون 

�أي�سا  بل  فح�سب،  �أطول  لفرتة  �إنتاجها  يتم 

�ملو�د وجتهيزها،  تدوير  �إعادة  على حت�سني 

وذلك لتجنب عمليات �لتخل�س من �لنفايات 

�لناجتة عن �لنبعاثات مثل �حلرق، و�ستكون 

�أكرب �ملكا�سب �إدماج عمليات �إنتاج �أقل تكلفة.

يتعلق  فيما  مهمة  تد�بري  �تخاذ  ينبغي  كما 

�لتغري�ت  �لأر��سي )مبا يف ذلك  با�ستخد�م 

يف �لزر�عة وتق�سيم �ملناطق(. ووفقا حلركة 

كامبي�سينا«،  »فيا  �لعاملية  �لفالحني  طريق 

متثل �نبعاثات نظام �لأغذية �ل�سناعي- مبا 

يف ذلك �نبعاثات �لإنتاج، و�لأ�سمدة، و�لنقل، 

وخملفات  و�لتربيد،  و�لتعبئة،  و�لتجهيز، 

بتو�سيع  �ملرتبطة  �لغابات  و�إز�لة  �لطعام، 

من   % و57   44 بني  ما  �ل�سناعية-  �لزر�عة 

�لإجمايل �لعاملي.

�لعاملية  �لفالحني  طريق  حركة  وح�سب 

�لإنتاج  نظام  �سيعمل  كامبي�سينا«،  »فيا 

على  �لقائم  للفالح  �لإيكولوجي  �لزر�عي 

نطاق  على  و�لزر�عة  �لغذ�ئية،  �ل�سيادة 

�لزر�عية، على خف�س  و�لإيكولوجيا  �سغري، 

�لن�سف  �إىل  �لزر�عة  من  �لكربون  �نبعاثات 

يف غ�سون ب�سعة عقود. وقد ثبت جناح هذ� 

و�لفالحون،  �ملز�رعني،  �سغار  يغذي  �لنهج: 

و�لعمال  �ملحلية،  و�ملجتمعات  و�ل�سيادون، 

�لريفيني و�لن�ساء و�ل�سباب، بالفعل 70 % من 

�سكان �لعامل، يف حني ي�ستخدمون 25% فقط 

من مو�ردهم �لزر�عية.

�لبيئية  �لنظم  ل�ستعادة  حاجة  �أي�سا  هناك 

�لطبيعية �لتي ُدمرت، ميكن للغابات و�أر��سي 

تخزين  �خل�سو�س،  وجه  على  �مل�ستنقعات، 

�لكربون  �أك�سيد  ثاين  من  طن  غيغا  مئات 

من �لغالف �جلوي، �ستعمل ��ستعادتها على 

�ملحليني،  و�ل�سكان  �لبيولوجي  �لتنوع  حماية 

مبا يف ذلك جمتمعات �ل�سعوب �لأ�سلية �لتي 

ب�سكل  �لأر��سي  حيازة  يف  حقوقها  �نتُهكت 

�لأر��سي  تو�سيع  فاإن  �لو�قع،  ويف  منهجي. 
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ثاين �أك�سيد �لكربون غري �ملنبعث بحلول عام 

�لنبعاثات  �أ�سعاف  ع�سرة  نحو  �أي   ،2100

�ل�سنوية �لعاملية �حلالية.

�لعاملية  �حلر�رة  درجات  على  �حلفاظ  و�إن 

�أقل من 1.5 درجة مئوية فوق م�ستويات ما 

قبل �لثورة �ل�سناعية هو �أف�سل �أمل لنا يف 

�ملظامل  �لناجتة عن  �ملناخ  �أزمة  �آثار  �حتو�ء 

�لتاريخية وعدم �مل�ساو�ة، و�لطريقة �لوحيدة 

�لنتقال  خالل  من  �ستكون  ذلك  لتحقيق 

�إىل نظام �جتماعي �قت�سادي جديد، وهذ� 

يعني �لتخلي عن هاج�س منو �لناجت �ملحلي 

مناذج  �نت�سار  �إىل  �أدى  مما  �لإجمايل- 

عدم  وتغذية  �مل�سرف،  و�ل�ستهالك  �لإنتاج 

و�لقت�سادي-  �لجتماعي  و�لظلم  �مل�ساو�ة 

مل�سلحة نهج �ل�سلع �لعامة �لذي من �ساأنه �أن 

يجعل حياة �لنا�س �أف�سل.

و�ملطالبة بهذ� �لتحول لي�س �أمر� »�ساذجا« �أو 

»غري قابل للتطبيق �سيا�سياً«، فهو نهج و�قعي 

�لطريقة  �إنها  �لو�قع  ويف  جذري،  ب�سكل 

حتقيق  خاللها  من  ميكننا  �لتي  �لوحيدة 

من  بيئتنا  حماية  مع  �لجتماعية  �لعد�لة 

�لتغري �ملناخي �ملدمر.

*رئي�سة موؤ�س�سة »هايرني�س بول« .

”بروجيكت �سنديكيت، بالتفاق مع »�جلريدة«”

و�ملجتمعات  �لأ�سلية  �ل�سعوب  تديرها  �لتي 

�ملحلية ميكن �أن يحمي �أكر من 1000 غيغا 

طن من خمزون ثاين �أك�سيد �لكربون.

�ملناخ  حتالف  عن  �سادر  لتقرير  وفقاً 

ملناهج  ميكن  و�حلقوق،  و�لطموح  و�لأر�س 

�لنظم �لبيئية يف قطاع �لأر��سي و�لتحولت 

�لزر�عية �لإيكولوجية لنظم �إنتاج و��ستهالك 

�مللكية  من  �ملزيد  ذلك  يف  مبا  �لأغذية- 

ت�ساعد يف جتنب 13 غيغا طن  �أن  �ملحلية- 

�سنويا،  �لكربون  �أك�سيد  ثاين  �نبعاثات  من 

وتخزين ما يقرب من 10 غيغا طن من ثاين 

 ،2050 عام  حتى  �سنويا  �لكربون  �أك�سيد 

و�سيمثل ذلك ما جمموعه 448 غيغا طن من 

مقاالت
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بتغري  �ملعني  �ملتحدة  �لأمم  موؤمتر  جنح 

مدينة  ��ست�سافته  �لذي   )COP24( �ملناخ 

كتاب قو�عد  �إنتاج  بولند� يف  كاتوفيت�سه يف 

يف  �أبرم  �لذي  للمناخ  باري�س  �تفاق  لتنفيذ 

�لأع�ساء  �لبلد�ن  عام 2015، وقد وقعت كل 

هذ� �لتفاق، لكن هذ� لن يكون كافياً لتفادي 

��ستدعاء  وقت  حان  �لآن  مناخية...  كارثة 

�ملهند�سني.

كان �لنجاح �لدبلوما�سي �لذي �أحرزه �ملوؤمتر 

�لأخري لفتا للنظر، �إذ� و�سعنا يف �حل�سبان 

من  �لو��سح  و�لتلكوؤ  �ل�سديدة  �ل�سغوط 

رحَ�س  دحَ فقد  �لأحفوري،  �لوقود  �سناعة  ِقبحَل 

قبل �ل�سناعة يف وقت لحق من هذ� �لقرن �� 

وهو م�ستوى غري م�سبوق على �لإطالق على 

مد�ر تاريخ �حل�سارة �لإن�سانية �لذي جتاوز 

�لعاملحَ  ي�سبح  ف�سوف   �� عام  �آلف  ع�سرة 

مكانا �أ�سد خطورة.

يلزم �تفاق باري�س �حلكومات �لوطنية بالإبقاء 

على درجات �حلر�رة عند م�ستوى »�أقل كثري� 

ما قبل  من درجتني مئويتني فوق م�ستويات 

�ل�سناعة ومو��سلة �جلهود �لر�مية �إىل �حلد 

درجة   1.5 �إىل  �حلر�رة  درجة  �رتفاع  من 

مئوية فوق م�ستويات ما قبل �ل�سناعة«، و�لآن 

�أ�سبح لدينا كتاب قو�عد لقيا�س �لنبعاثات 

�لدبلوما�سيون �حلقائق �لعلمية وهم يعرفون 

�حلقيقة و�أنه يف غياب �لنتقال �ل�سريع �إىل 

متاما  �لكربون  من  خال  عاملي  طاقة  نظام 

تنزلق  ف�سوف  �لقرن،  هذ�  منت�سف  بحلول 

�ل�سنو�ت  �إىل خماطر ج�سيمة. يف  �لب�سرية 

�لأخرية، عانى �ملاليني من �لب�سر من ق�سوة 

�جلفاف،  وموجات  �ل�سديدة،  �حلر  موجات 

وحر�ئق  �لقوية،  و�لأعا�سري  و�لفي�سانات، 

�لأر�س  حر�رة  درجة  لأن  �ملدمرة،  �لغابات 

قبل  ما  متو�سط  من  �أعلى  بالفعل  �أ�سبحت 

و�إذ�  مئوية،  درجة   1.1 بنحو  �ل�سناعة 

جتاوزت زيادة درجات �حلر�رة درجة ون�سف 

�لدرجة �أو درجتني مئويتني فوق متو�سط ما 

�ساك�س جيفري 

للســالمــة المــناخية... استـدِع المهــندسـين
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فقد �سهد عام 2017 تنظيم 41.8 مليون رحلة 

جوية دون وقوع حادث مميت و�حد لطائرة 

ركاب نفاثة.

على  يعمل  �ملدين  �لطري�ن  نظام  �أن  �لو�قع 

خري ما ير�م لأن كل �لدول ت�ستخدم طائر�ت 

�ل�سركات  من  قليل  عدد  بو��سطة  م�سنعة 

قيا�سية  ت�سغيل  �إجر�ء�ت  وتتقا�سم  �لعاملية 

يف �إد�رة �ملالحة �جلوية، و�لتحكم يف حركة 

و�لطائر�ت،  �ملطار�ت  و�أمن  �جلوي،  �ملرور 

و�ل�سيانة، و�لتاأمني، وغري ذلك من �لعمليات. 

م�ستوى  على  �أخرى  عاملية  �أنظمة  وتعمل 

مماثل من �لتن�سيق. �إذ يبلغ متو�سط حتويالت 

 2.7 �لأمريكي  بالدولر  �مل�سرفية  �لأر�سدة 

ت�سوى هذه  يوميا، ومع ذلك،  تريليون دولر 

�ملعامالت ب�سكل روتيني من خالل ��ستخد�م 

بروتوكولت م�سرفية وبروتوكولت �ت�سالت 

قيا�سية موحدة. وي�سبح يف �لإمكان ممار�سة 

�ملليار�ت من �لأن�سطة �ليومية على �لإنرتنت 

و�إجر�ء �ملليار�ت من �ملكاملات �لهاتفية بف�سل 

بروتوكولت م�سرتكة، و�لو�قع �أن حجم هذه 

�لتقنية  و�لعالية  عامليا  �ملرت�بطة  �لأنظمة 

و�جلد�رة �سخم �إل حد مذهل، ويعتمد على 

�أ�سا�س  دوليا، ل على  تنفيذها  حلول يجري 

كل بلد على ِحدة.

�لطاقة  �إىل  بالتحول  نعجل  �أن  �ملمكن  من 

حكومات  دفعت  �إذ�  كبري  ب�سكل  �ملتجددة 

�ل�سد�رة،  �إىل  باملهند�سني  �أخري�  �لعاملحَ 

ف.  جون  �لرئي�س  دعا  كيف  هنا  لنتاأمل 

كينيدي �لأمريكيني يف مايو 1961 �إىل �إنز�ل 

�لأر�س  �إىل  �ساملا  و�إعادته  �لقمر  على  رجل 

وكالة  �سارعت  �لعقد،  ذلك  نهاية  قبل 

من  �لآلف  مئات  ح�سد  �إىل  للف�ساء  نا�سا 

و�أكملت  �خلرب�ء،  من  وغريهم  �ملهند�سني 

�لغازية �مل�سببة لالحتبا�س �حلر�ري �لكوكبي، 

وتبادل �لدر�ية، وقيا�س �لتحويالت �ملالية من 

�لدول �لغنية �إىل �لدول �لفقرية، ومع ذلك، 

�إىل �خلطط �لالزمة لتحويل  ما زلنا نفتقر 

�ملتجددة  �لطاقة  �إىل  �لعاملي  �لطاقة  نظام 

بحلول منت�سف �لقرن.

ل �سك �أن �لدبلوما�سيني لي�سو� خرب�ء فنيني، 

�لهند�سة  �إىل خرب�ء  �لتالية  �ملرحلة  وحتتاج 

توليد  جمالت  يف  �لعاملحَ  م�ستوى  على 

�لطاقة ونقلها، و�ملركبات �لكهربائية، وخاليا 

�ل�سطناعي  و�لذكاء  �لهيدروجيني،  �لوقود 

�حل�سري  و�لت�سميم  �لطاقة،  �أنظمة  لإد�رة 

ل�سمان كفاءة ��ستخد�م �لطاقة و�لنقل �لعام، 

كان  متخ�س�سني.  من  هذ�  بكل  يرتبط  وما 

طليعة  يف  �ملهند�سون،  ل  �لدبلوما�سيون، 

قمم �ملناخ �لتي نظمتها �لأمم �ملتحدة طو�ل 

�ل�سنو�ت �لأربع و�لع�سرين �لفائتة، و�لآن حان 

�لوقت لكي ياأخذ �ملهند�سون مركز �ل�سد�رة.

يفرت�س �تفاق باري�س �أن كل حكومة تت�ساور 

مع مهند�سيها لبتكار ��سرت�تيجية وطنية يف 

�لتعامل مع ق�سايا �لطاقة، ثم تقوم كل دولة 

من �لدول �لأع�ساء يف �لأمم �ملتحدة �لبالغ 
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�لأ�سا�س. ويعك�س هذ� �لنهج �سوء فهم عميق 

للكيفية �لتي يجب �أن يعمل بها حتول �لطاقة 

متفق  حلول  �إىل  �حتياج  يف  فنحن  �لعاملي. 

�مل�ستوى  على  �لتن�سيق  على  وقائمة  عليها 

على  دولة  كل  �أ�سا�س  على  ولي�س  �لدويل، 

ِحدة.

تن�سيقا  �لعاملية  �لهند�سية  �لأنظمة  تتطلب 

�ملدين،  �لطري�ن  نظام  هنا  ولنتاأمل  عامليا، 

�ملن�سقة عامليا،  للهند�سة  �نت�سار�  يُعحَد  �لذي 

 ،1969 يوليو  يف  �لقمر  �إىل  �لإطالق  عملية 

�ل�سديد  �لزمني  كينيدي  جدول  بذلك  ملبية 

�لطموح.

كنت موؤخر� ع�سو� يف جلنة مع ثالثة خرب�ء يف 

�لقت�ساد وكبري مهند�سني من قطاع �لأعمال، 

�أ�سعار  عن  �لقت�ساديون  حتدث  �أن  وبعد 

�مل�ستبطنة،  �خلارجية  و�لعو�مل  �لكربون، 

وتعريفة �لطاقة �ملتجددة، وتعوي�سات �لكربون، 

باقت�ساب  �ملهند�س  حتدث  ذلك،  �إىل  وما 

و�إيجاز وحكمة، فقال: �أنا حقا ل �أفهم ما كنتم 

تتحدثون عنه للتو �أنتم يا �أهل �لقت�ساد، ولكن 

عندي �قرت�ح. مِل ل تخربونا نحن �ملهند�سني 

�لزمني،  و�جلدول  �ملرغوبة  �ملو��سفات  عن 

و�سوف ننجز �لعمل �ملطلوب؟« ومل يكن ذلك 

تبجحا �أو غطر�سة.

�رتفاع  من  للحد  �ملطلوبة،  �ملو��سفات  �إليكم 

 1.5 يتجاوز  ل  مبا  �لعاملية  �حلر�رة  درجات 

�لطاقة  نظام  يكون  �أن  لبد  مئوية،  درجة 

منت�سف  بحلول  �لكربون  من  خاليا  �لعاملي 

�لطاقة  م�سادر  تعبئة  هذ�  ويتطلب  �لقرن. 

�لرياح،  طاقة  مثل  �لكربون  من  �خلالية 

و�لطاقة �ل�سم�سية، و�لطاقة �لكهرومائية، مما 

يعني �سمنا نظاما للطاقة قادر� على �لتعامل 

مع م�سادرة �لطاقة �ملتقطعة �لتي تعتمد على 

وقوة  �ل�سم�س،  فيها  ت�سرق  �لتي  �لتوقيتات 

هبوب �لرياح، و�سرعة تدفق �لأنهار.

�ملنتجة بطرق ل  �لكهرباء  تعمل هذه  و�سوف 

ت�ستخدم �لكربون مطلقا على ت�سغيل �ملركبات 

�لكهربائية �لتي حتل حمل �سيار�تنا �لتي تعمل 

مبحرك �لحرت�ق �لد�خلي. و�سوف ت�ستخدم 

مثل  �لكربون  من  خال  وقود  لإنتاج  �أي�سا 

و�لهيدروكربونات  �لبحري  للنقل  �لهيدروجني 



87 المدينة العربية /  العدد 182

ندفئ  و�سوف  للطائر�ت،  �ل�سطناعية 

كهرباء  با�ستخد�م  �ملكتبية  وبناياتنا  منازلنا 

خالية من �لكربون متاما بدل من �لفحم، �أو 

�ست�ستعي�س  كما  �لطبيعي،  �لغاز  �أو  �لنفط، 

�ل�سناعات �لكثيفة �ل�ستهالك للطاقة، مثل 

�لأحفوري،  �لوقود  عن  و�لألومنيوم،  �ل�سلب 

بكهرباء خالية من �لكربون.

و�سوف متتد هذه �حللول �خلالية من �لكربون 

�إىل ما ور�ء حدود �أي دولة، غالبا ما توجد 

وفرة  و�لأكر  تكلفة  �لأقل  �ملتجددة  �لطاقة 

�ل�سحر�ء  يف  �ل�سكانية،  �ملر�كز  عن  بعيد� 

طاقة  لتوليد  �ل�سو�طئ  وقبالة  و�جلبال 

�لطاقة  تنقل هذه  �أن  وبالتايل، لبد  �لرياح، 

مل�سافات طويلة، وعرب حدود وطنية غالبا، مع 

��ستخد�م خطوط نقل خا�سة عالية �جلهد، 

وقد جرى �لتاأكيد بقوة على مز�يا نظام نقل 

من  طويلة  مل�سافات  دوليا  �ملرت�بط  �لطاقة 

ِقبحَل منظمة �لتنمية و�لتعاون يف جمال ربط 

�لطاقة �لعاملي، وهي �سر�كة عاملية تتاألف من 

�سركات �لهند�سة وموؤ�س�ساتها، و�لتي �أطلقتها 

�حلكومية  �ل�سبكة  موؤ�س�سة   2016 عام  يف 

�ل�سينية.

من  للتخل�س  معقولة  عاملية  وجود خطة  يف 

�لدول  من  �لعديد  تتحول  �سوف  �لكربون، 

�إىل  �لأحفوري  للوقود  �مل�سدرة  و�ل�سركات 

من  �خلالية  للطاقة  م�سدرة  و�سركات  دول 

لدول �خلليج  فينبغي  �مل�ستقبل،  �لكربون يف 

�ملنتجة للنفط �أن ت�سدر �لطاقة �ل�سم�سية من 

�ل�سحر�ء �لعربية �ل�سا�سعة �إىل كل من �أوروبا 

�أن  للفحم  �ملنتجة  لأ�سرت�ليا  وينبغي  و�آ�سيا، 

ت�سدر �لطاقة �ل�سم�سية من مناطقها �لنائية 

غري �ملاأهولة �ل�سا�سعة �إىل جنوب �سرق �آ�سيا 

عن طريق كابل بحري غاط�س، وينبغي لكند� 

�لطاقة  من  �سادر�تها  زيادة  على  تعمل  �أن 

�سوق  �إىل  �لكربون  من  �خلالية  �لكهرومائية 

جهودها  �أخري�  تنهي  و�أن  �ملتحدة  �لوليات 

�لرمال  من  منتجات  ت�سدير  �إىل  �لر�مية 

�لنفطية �لعالية �لكربون.

يف موؤمتر �ملناخ �لأخري، �سلم �لدبلوما�سيون 

�ملنا�سب  �لوقت  يف  �ملناخية  �لقو�عد  كتاب 

�لدور  �أما  هائل،  �إجناز  وهو  وعدو�  وكما 

�لكبري �لتايل ف�سوف ي�سطلع به �ملهند�سون، 

�إن حتويل �لطاقة مل�سلحة �ل�سالمة �ملناخية 

يعادل �إطالق رحلة �لقمر يف �لقرن �حلادي 

و�لع�سرين، وعندما يجتمع روؤ�ساء �لدول يف 

فينبغي  �ملقبل،  �سبتمرب  يف  �ملتحدة  �لأمم 

�أن  �لعاملحَ  على م�ستوى  �ملهند�سني  لكبار 

يرحبو� بهم يف �إطار عمل ر�ئد للعمل �لعاملي.

* �أ�ستاذ �لتنمية �مل�ستد�مة و�سيا�سات �ل�سحة و�لإد�رة 

للتنمية  كولومبيا  مركز  ومدير  كولومبيا،  جامعة  يف 

�لتابعة  �مل�ستد�مة  �لتنمية  حلول  و�سبكة  �مل�ستد�مة 

لالأمم �ملتحدة.

“بروجيكت سنديكيت، باالتفاق مع »اجلريدة«”
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ق�سوى  �أولوية  �لفقر  على  �لق�ساء  يظل     

�عتمدت  �لتي  �حلكومات  �إىل  بالن�سبة 

 193 تبلغ  و�لتي  �مل�ستد�مة،  �لتنمية  �أهد�ف 

حكومة، ولكن كما تعلم �ملجتمع �لدويل من 

�لأهد�ف  فاإن  لالألفية،  �لإمنائية  �لأهد�ف 

خروج  ل�سمان  �لتقدم،  ت�سمن  ل  وحدها 

725 مليون �سخ�س من بر�ثن �لفقر يف نهاية 

برنامج �لأهد�ف �لإمنائية لالألفية.

عام  بحلول  �لفقر  على  �لق�ساء  هدف  يُعد 

2030 من �أهد�ف جدول �أعمال �لأمم �ملتحدة 

�جلمعية  �أكدت  وقد  �مل�ستد�مة،  للتنمية 

�لعامة لالأمم �ملتحدة من جديد هذ� �ملوعد 

»ت�سريع  �سيتطلب  ذلك  لكن حتقيق  �لنهائي 

�لفقر،  ق�سايا  ملعاجلة  �لعاملية«  �لإجر�ء�ت 

للحلول  �لدويل  �ملجتمع  ��ستك�ساف  ومع 

�أن تكون �لدرو�س �مل�ستفادة  �جلديدة، ميكن 

من �ملا�سي مفيدة للغاية. 

ل�سيا�سة  �أ�سا�سيا  �أمر�  �لفقر  من  �حلد  كان 

�لتنمية يف �لعقود �ملا�سية، فخالل �ل�سنو�ت 

�لإمنائية  �لأهد�ف  من  ع�سرة  �خلم�س 

�أهد�ف  �سبقت  �لتي   ،)MDGs( لالألفية 

�نخف�ست   ،)SDGs( �مل�ستد�مة  �لتنمية 

�لفقر-  يعي�سون يف  �لذين  �لأ�سخا�س  ن�سبة 

�ليوم-  يف  دولر   1.90 عن  يقل  دخل  على 

ب�سكل ملحوظ، من نحو 27 % يف عام 2000 

حتديد  بعد   2017 عام  يف   %  9 نحو  �إىل 

�لأهد�ف �لإمنائية لالألفية.

يف  �لفقر  من  �حلد  معدل  كان  �لو�قع  يف 

�ل�سنو�ت �لقليلة �لأوىل من �أهد�ف �لتنمية 

�مل�ستد�مة مثري� لالإعجاب �أي�سا، فبني يناير 

ب�83  �نت�سال ما يقدر  2016 ويونيو 2018 مت 

�لفقر �ملدقع، ومع ذلك،  مليون �سخ�س من 

لتحقيق هدف  �ل�سحيح  �مل�سار  على  لنكون 

كان   ،2030 عام  بحلول  �لفقر  على  �لق�ساء 

من  �سخ�س  مليون   120 نحو  �إنقاذ  ينبغي 

من  �لرغم  وعلى  �لفرتة،  تلك  خالل  �لفقر 

وترية  فاإن  بالرتحيب،  حظيت  �لتي  �لنتائج 

�لتقدم غري ُمر�سية. 

يف بحث �أخري عن جملة »وورلد ديفيلومبنت” 

)World Development(، قمنا بدر��سة 

�سافويا واأنطونيو  اأ�سد اهلل  نياز 

مقاالت

يـمـكـن  كــيــف 
ـــدان  ـــلــــ لـــلـــبــــ
الـــــــحـــــــد مـــــن 
ــر ـــ ـــ ــق ـــ ـــ ــف ـــ ال
 بـشـكـل أسـرع
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�لفقر،  من  �حلد  يف  ت�ساعد  �لتي  �لعو�مل 

�لنامية  �لبلد�ن  يف  �لفقر  لإح�ساء�ت  وفقا 

خالل حقبة �لأهد�ف �لإمنائية لالألفية، قمنا 

�مل�ستويات  ذ�ت  �لبلد�ن  كانت  �إذ�  ما  بتقييم 

�لأعلى من فقر �لدخل- �أي �ملزيد من �لنا�س 

�لذين يعي�سون حتت عتبة �لفقر- قد �سهدت 

لديها  �لفقر  معدلت  يف  �أ�سرع  تخفي�سات 

من �لقت�ساد�ت ذ�ت م�ستويات فقر �لدخل 

دولر   1.25 حدود  با�ستخد�م  �ملنخف�سة، 

و2 دولر لل�سخ�س �لو�حد يف �ليوم، وجدنا 

�أن معدل �لفقر مييل �إىل �لنخفا�س ب�سكل 

�أ�سرع يف �لبلد�ن �لتي بد�أت فقرية.

فاإنها  �إيجابية،  �أنها  رغم  �لنتائج،  هذه  لكن 

بعيدة عن �حلقيقة، ففي �لعديد من �لبلد�ن 

ل يز�ل �إنهاء �لفقر هدفا بعيد �ملنال، فعلى 

�سبيل �ملثال، ح�سب �ملعدل �حلايل للحد من 

�لفقر يف مايل، كان يعي�س 86% من �ل�سكان 

عام  �ليوم يف  يف  دولر   1.25 من  �أقل  على 

متاما  �ملدقع  �لفقر  على  وللق�ساء   ،1990

�سي�ستغرق �لأمر 31 �سنة �أخرى، ولكن حتى 

يف �لإكو�دور، حيث كان 7% فقط من �ل�سكان 

يعي�سون على �أقل من 1.25 دولر يف �ليوم يف 

عام 1990، فاإن �لق�ساء على �لفقر �سي�ستغرق 

عقد�ً �آخر على �لأقل. 

�لبلد�ن يف  لبع�س  �ملختلفة  �لتجارب  وتُ�سري 

�إفريقيا و�آ�سيا �إىل �أنه على �لرغم من جناح 

جدول �أعمال �لأهد�ف �لإمنائية لالألفية يف 

�لتقدم  درجة  تباينت  فقد  �لفقر،  من  �حلد 

�لت�سعينيات،  �أو�ئل  ففي  و��سع،  نطاق  على 

ولي�سوتو  نيجرييا  �لفقر يف  م�ستويات  كانت 

�ملوجودة  لتلك  مماثلة  وز�مبيا  ومدغ�سقر 

مع  ولكن  و�إندوني�سيا،  وفيتنام  �ل�سني  يف 

لالألفية  �لإمنائية  �لأهد�ف  برنامج  نهاية 

�لآ�سيوية من  �لبلد�ن  2015، متكنت  يف عام 

خف�س معدل �لفقر ب�سكل كبري؛ لكن �لدول 

�لإفريقية مل حترز �أي تقدم بهذ� �ل�ساأن.

فاليوم  م�ستمر�،  يز�ل  ل  �لختالف  هذ� 

يوجد معظم �لفقر �ملدقع يف �إفريقيا، ووفقا 

لتقرير �لبنك �لدويل حول �لفقر و�لزدهار 

 28 �أفقر  من   27 فاإن   ،2018 لعام  �مل�سرتك 

دولة يف �لعامل موجودة يف �لقارة �لإفريقية، 

ويف   ،%30 منها  كل  يف  �لفقر  معدل  ويبلغ 

�لفقر  من  �حلد  معدلت  ح�سب  �لو�قع، 

�حلالية، �سيظل �أكر من 300 مليون �سخ�س 

يعاين  �لكربى  �ل�سحر�ء  جنوب  �إفريقيا  يف 

�لفقر بحلول عام 2030.

حتول  يف  كثرية  عو�مل  �ساهمت  لقد 

جغر�فيا �لفقر، ففي �إفريقيا، ب�سبب �سعف 

�ل�سر�ع،  يغذيه  �لذي  �لقت�سادي-  �لأد�ء 

و�ل�سيا�سات غري �لفعالة، و�لنق�سام �لعرقي، 

�ل�سعب  من  �أ�سبح  �خلارجية-  و�ل�سدمات 

حدة  لتخفيف  بر�مج  متويل  �لبلد�ن  على 

قدرة  يف  �لأ�سا�سي  �لعامل  يتمثل  �إذ  �لفقر، 

�لدولة، وبعد كل �سيء ل ت�ستطيع موؤ�س�سات 

و�خلدمات  �ل�سلع  تقدمي  �ل�سعيفة  �لدولة 

�لعامة ب�سكل فعال.

وهذ� يقودنا �إىل �سوؤ�ل �آخر: ما �لعو�مل �لتي 

حتدد قدرة �لدولة؟ ب�سكل عام، تعمل �لدول 

�حلاكمة  �لنخبة  تكون  عندما  �أف�سل  ب�سكل 

ملزمة باحلدود �ملفرو�سة على �سلطتها، لكن 

�خلربة �لإد�رية توؤدي دور� مهما، وقد متكنت 

�ل�سني، �لتي لها دولة حديثة منذ مدة طويلة 

�لإفريقية �حلديثة  �لدول  مقارنة مع معظم 

�إد�رة  على  �أكرب  قدرة  تطوير  من  �لعهد، 

�أر��سيها.

ومع ذلك، وبغ�س �لنظر عن �سبب �لختالف، 

فال �سك �أن قدرة �لدولة هي �أحد �لعنا�سر 

�أنه  �لأ�سا�سية للحد من �لفقر، فاإننا وجدنا 

لالألفية،  �لإمنائية  �لأهد�ف  �عتماد  خالل 

معدل  �رتفاع  تعاين  �لتي  �لبلد�ن  متكنت 

قوية  موؤ�س�سات حكومية  و�لتي متلك  �لفقر 

من �حلد من �لفقر ب�سرعة م�ساعفة مقارنة 

من  وكان  �ل�سعيفة،  �لقدر�ت  ذ�ت  بالبلد�ن 

�لإمنائية  �لأهد�ف  �أحد  حتقق  �أن  �ملرجح 

�لن�سف  �إىل  �لفقر  بخف�س  �ملتمثلة  لالألفية 

بحلول عام 2015. 

ق�سوى  �أولوية  �لفقر  على  �لق�ساء  يظل 

�عتمدت  �لتي  �حلكومات  �إىل  بالن�سبة 

يبلغ  و�لتي  �مل�ستد�مة،  �لتنمية  �أهد�ف 

عددها 193 حكومة، ولكن كما تعلم �ملجتمع 

�لدويل من �لأهد�ف �لإمنائية لالألفية، فاإن 

�لأهد�ف وحدها ل ت�سمن �لتقدم، ل�سمان 

�لفقر  بر�ثن  من  �سخ�س  مليون   725 خروج 

يف نهاية برنامج �لأهد�ف �لإمنائية لالألفية، 

بناء  �إىل  تهدف  بر�مج  يف  �ل�ستثمار  يجب 

هدف  حتقيق  ف�سيبقى  و�إل  فعالة،  دول 

�لق�ساء على �لفقر بعيد �ملنال.

* نياز �أ�سد �هلل هو �أ�ستاذ �قت�ساد�ت �لتنمية بجامعة 

جنوب  دول  جمموعة  ورئي�س  ملبور،  كو�ل  يف  ماليا 

�سافويا  و�أنطونيو  �لعاملية،  �لعمل  ملنظمة  �آ�سيا  �سرق 

جامعة  يف  �لتنمية  �قت�ساد�ت  يف  �أول  حما�سر  هو 

مان�س�سرت.

”بروجيكت �سنديكيت، بالتفاق مع »�جلريدة«”
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 تعترب مدينة جر�س �لأردنية، من �أف�سل �ملدن 

�ل�سياحية فى �لعامل �لعربي، وتُعرف مبدينة  

»�لألف عمود«. وقد �سميت بهذ� �لأ�سم ن�سبة 

�إىل كلمة »جر�سا«، و�لتى تعني �ملكان �لكثيف 

عليها  �أطلقو�  �لإغريق  �أن  ويُقال  �ل�سجار، 

حيث  قدمية؛  مدينة  وجر�س  »جر��سا.  �أ�سم 

قبل  �لر�بع  �لقرن  �إىل  تاأ�سي�سها  تاريخ  يعود 

وهي  �لكبري،  �لإ�سكندر  زمن  وذلك  �مليالد؛ 

فرتة �لع�سر �ليوناين.

عمان،  �لعا�سم�ة  غرب  �سمال  جر�س  تقع 

وب�ساتينها  وغاباتها  باآثارها  و��ستهرت 

مد�ر  على  �ملعتدل  ومناخها  وت�ساري�سها 

دول  خمتلف  من  �ل�سياح  ويق�سدها  �لعام. 

و�حل�سارة  �لتاريخ  عبق  لي�ساهدو�  �لعامل، 

�ملدينة  لهذه  �لإن�ساين  و�لرت�ث  �مل�سرقة، 

�لعريقة.

تتكون مدينة جر�س من �سو�رع معبدة ومعمدة، 

ومعابد مرتفعة، ومدرجات وم�سارح، وميادين 

وق�سور، وحمامات، ونو�فري و�أبر�ج وبو�بات. 

وت�ستهر باآثارها �ملتنوعة ومن �أ�سهرها بو�بة 

عام   �أقيمت  و�لتي  �لن�سر«،  »قو�س  هدريان 

130 م، �إحتفاء� بزيارة �لإمرب�طور �لروماين 

هدريان �إىل �ملدينة، وهي عبارة عن مدخل 

�سخم يتكون من ثالثة مد�خل �أكربها �ملدخل 

�لأو�سط و�لذي يبلغ طوله 37 مرت وعر�سه 9 

�أمتار، وتقع �لبو�بة يف بد�ية �جلهة �جلنوبية 

من �ملدينة �لأثرية، وقد تهدمت �أجز�ء كبرية 

من �لبو�بة فى عام 268 م؛ ب�سبب �حلروب.

أعرف مدينتك 

جر�س،  فى  و�لآثرية  �ل�سياحية  �ملعامل  ومن 

فى  ت�ستخدم  كانت  �لتى  �لندوة«  »�ساحة 

�إقامة �حلفالت و�ملنا�سبات �لكربى. وحتيط 

من  �أكر  �سكل  على  كثرية  �أعمدة  بال�ساحة 

بتن�سيق  �لأعمدة  وترتفع  د�ئري،  ن�سف 

ونقو�سات  مزخزفة  تيجان  وتزينها  جميل، 

�إبد�عية جميلة، وكانت هذه �لأعمدة خمتبئة 

فى  عنها  �لك�سف  مت  �أنه  �إىل  �لأر�س  حتت 

عام 1920م.

من  ميتد  �لذى  �لأعم�دة«،  »�سارع  وهناك 

�ملدينة  �سمال  باجتاه  �لندوة«  »�ساحة  موقع 

�لأثرية، ويبلغ طوله حو�يل 800 مرت، و�أر�سه 

به  وحتيط  �ل�سلدة،  باحلجارة  مر�سوفة 

�أعمدة �ساهقة تتزين بالنقو�س و�لتيجان. كما 

جرش.. مدينة  األلف عامود أرض الحضارات 



91 المدينة العربية /  العدد 182

يوجد يف مدينة جر�س �لعديد من �ملدرجات 

�ملدينة  جنوب  يف  مدرج  فهناك  و�مل�سارح، 

�لأثرية، و�لآخر يقع يف �أق�سى �سمالها، وقد 

مت �إن�ساء هذين �ملدرجني لإقامة �لإحتفالت 

�لندو�ت  ولإقامة  و�لدينية،  �ل�سعبية 

�مل�سرح  بناء  ومت  �لكبرية،  و�لإجتماعات 

�مليالدي،  �لأول  �لقرن  �أو�خر  يف  �جلنوبي 

وهو عبارة عن مدرج روماين ي�ستوعب 3000 

متفرج، �أما �مل�سرح �ل�سمايل في�ستوعب 1500 

م�ساهد وكان خم�س�ساً للمبارز�ت وم�سارعة 

�حلديث  �لع�سر  وفى  �ملفرت�سة.  �حليو�نات 

مت ��ستغالل �مل�سرحني فى عر�س �لفعاليات 

وحفالت  م�سرحيات  من  و�لثقافية  �لفنية 

غنائية، حيث ي�ست�سيف �مل�سرح �جلنوبى كل 

عام »مهرجان جر�س للثقافة و�لفنون«.

جر�س،  فى  �ل�سهرية  �لأثرية  �ملعامل  ومن 

نو�فري  ي�سم  بناء  وهو  �حلوريات«،  »�سبيل 

�لقرن  �أو�خر  يف  �ملاء  �أقيم حلوريات  للمياة 

�لثاين �مليالدي. وهو عبارة عن حو�س رخامي 

فخم من طابقني وي�سم نو�فري للمياه، ويزين 

�لبديعة  و�جهاته  �ل�سفلي من  �لرخام �جلزء 

ر�ئعة  هند�سية  زخارف  �أعالها  تزين  بينما 

�لتكوين وهناك »معبد �أرمتي�س«، �لذى يعرف 

ب�معبد �للهة �حلار�سة للمدينة، ومت �إن�ساوؤه 

يف �لقرن �لثاين �مليالدى. وعلى مقربة منه 

يوجد »م�سمار �خليل«، �لذى  ي�سمى �أي�سا 

بو�بة  من  �لي�سار  �إىل  يقع  حيث  بال�سريك، 

�خليل  �سباقات  فى  وي�ستخدم  هادريان، 

و�لعربات �لتى جترها �خليول.

على  �ل�سائحني  يقبل  �لتى  �لأماكن  ومن 

وهى  �لقريو�ن«،  »عني  جر�س،  فى  زيارتها 

�أحد �مل�سادر �لرئي�سية لتزويد جر�س باملياه، 

�لأثرية،  �ملدينة  �أ�سو�ر  د�خل  وتتدفق مياهه 

فخارية  �أنابيب  من  �لقريو�ن«  »عني  وتتكون 

من  مدرج  بها  ويحيط  حجرية  وقنو�ت 

»�لعني«  ي�ستخدمون  �لرومان  وكان  �حلجر 

فى �حتفالت �لربيع.

�لرومانية  بالآثار  م�سهورة  كانت جر�س  و�إذ� 

�أي�سا بوجود �لآثار  �أنها تتمتع  �إل  و�ليونانية 

�حلميدي«،  »�مل�سجد  و�أهمها  �لإ�سالمية، 

�ملوجودة يف  �مل�ساجد  �أ�سهر  يعترب من  �لذى 

مدينة جر�س، ومت ت�سميته ن�سبة �إىل �ل�سلطان 

�لعثماين عبد �حلميد �لثاين، ومت بناءه فى 

�لرومانية  �لآثار  به  وحتيط  م،   1887 عام 

�ملدرج  �أمامه  ويوجد  و�لغرب،  �ل�سمال  من 

�لأعمدة، وللم�سجد مئذنة  �لروماين و�سارع 

وكذلك  مرت�.   15 بارتفاع  حجرية  د�ئرية 

بناوؤه عام  �لذى مت  �لعمري«  م�سجد »�سوف 

وقد  مربعا،  مرت�   96 م�ساحتة  وتبلغ  ه�،   85

�أمامي، وطابق ثان مب�ساحة  �أ�سيف له جناح 

306 مرت� مربعا ود�ر للقر�آن �لكرمي وله مئذنة 

حجرية د�ئرية بارتفاع 35 مرت�ً

يف  �ل�سياح  جتذب  �لتى  �لأماكن  �أ�سهر  ومن 

على  يقع  �لذى  هود«،  �لنبي  »مقام  جر�س، 

�لثرية  جر�س  مدينة  �سرق  مرتفع  جبل  قمة 

�ل�سم  بهذ�  و�ملعروفة  هود  �لنبي  قرية  ويف 

ن�سبة �إىل �سيدنا هود علية �ل�سالم. و�لطريق 

غرفة  من  �ملقام  ويتكون  ومتعرج،  �سيق  �إليه 

م�ساحتها 16 مرت� مربعا يعلوها قبة و�أر�سيتها 

مفرو�سة بال�سجاد و�حل�سر.

اأ�سجار الزيتون

�لذى  �لزيتون،  باأ�سجار  جر�س  مدينة  متتاز 
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�ملليون  وربع  مليون  حو�يل  عددها  يبلغ 

�لغابات  بوجود  تتميز  �أنها  كما  �سجرة، 

�لكثيفة لأ�سجار �ل�سنديان و�للز�ب و�لأودية 

�أ�سجار  �أوديتها  يف  ويكر  �ملياه،  وينابيع 

�مل�سم�س و�للوز.

�لثقافة  مدينة  لتكون  جر�س  �ختريت  وقد 

مدن  م�سروع  �إطار  يف   2015 لعام  �لأردنية 

�لثقافة  �أطلقته وز�رة  �لذي  �لأردنية  �لثقافة 

مدينة  باختيار  يق�سي  و�لذي   ،2007 �لعام 

لتعميم  م�سعى  يف  عام  كل  للثقافة  �أردنية 

�مل�ساريع  وتركيز  �ملحافظات،  على  �لثقافة 

و�لأن�سطة �لثقافية فيها على مد�ر عام كامل.

ويعّد هذ� �مل�سروع �لأولحَ يف �ملنطقة �لعربية، 

حيث ي�سعى �إىل �سمان عد�لة توزيع �لثقافة 

على حمافظات �ململكة.

وجاء �ختيار جر�س مدينة �لثقافة للعام 2015 

نظر�ً ملا حتويه من زخم يف بنيتها �لتحتية من 

حيث تو�جد �مل�سارح لإقامة �لفعاليات عليها 

�حل�ساري  و�إرثها  �لثقايف  منتجها  وتنوع 

)�لتاريخي و�لأثري و�لإن�ساين( �لذي يوؤهلها 

لأن تكون مدينة للثقافة �لأردنية للعام 2015.

مهرجان جر�س

 1980 �لعام  مرة  �أول  جر�س  مهرجان  �نطلق 

�إىل  ر  تطوَّ ثم  �لريموك،  مببادرة من جامعة 

مهرجان ر�سمي ترعاه وز�رة �لثقافة. و�أ�سبح 

ي�سم  عام  كل  �سيف  يقام  عاملياً  مهرجاناً 

�أرجاء  من  وثقافية  و�أدبية  فنية  فعاليات 

�لعامل كافة.

ويف �لعام 2012 مت ��ستحد�ث م�سروع »ب�ساير 

يف  متخ�س�س  ثقايف  م�سروع  وهو  جر�س« 

رعاية �ملو�هب �ل�سابة )17-30(، يف جمالت: 

و�مل�سرح.  �لغناء،  �لعزف،  �لق�سة،  �ل�سعر، 

و�لتعريف مبنتجهم �لإبد�عي عرب م�ساركتهم 

مبهرجان جر�س.

��ستطاع مهرجان جر�س للثقافة و�لفنون �أن 

يقدم �لهوية �لثقافية �لفنية �لأردنية للعامل، 

�لعربية  بالثقافة  ومتاأثر�ً  موؤثِّر�ً  �أ�سبح  كما 

هذ�  يف  �مل�ساركة  �أ�سبحت  حتى  و�لعاملية. 

�لعامل  كل  يف  �سيته  ذ�ع  �لذي  �ملهرجان 

ي�سيفونه  و�ملثقفني  للفنانني  هاما  مك�سباً 

زهم �لإبد�عي. هم �لذ�تية وُمنجحَ بفخر ِل�ِسريحَ

تزخر حمافظة جر�س بانت�سار و��سع للن�ساط 

�أكر  به  تقوم  �لتي  �أ�سكاله  �لثقايف مبختلف 

�ملجال؛  بهذ�  �ملخت�سون  منها  جهة،  من 

كمديرية ثقافة جر�س و�ملنتديات و�مللتقيات 

�أر�س  �لثقافية �خلم�سة ع�سر �ملنت�سرة على 

و�جلمعيات  �لأندية  وكذلك  �ملحافظة، 

يف  �لثقايف  �لن�ساط  رفد  يف  و�لنقابات 

لالإعالم  مميز�ً  دور�ً  نلحظ  كما  �ملحافظة، 

�لثقافية  �لأعمال  لت�سجيع  فروعه  مبختلف 

ون�سرها و�إبر�ز �لأن�سطة �ملر�فقة لها.
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يدور مو�سوع كتاب منهجية �لبحث يف �لعلوم �لإن�سانية: تدريبات علمية ملوؤلفه موري�س �أجنر�س 

حول منهجية �لبحث �لعلمي. هذ� �لكتاب متد�ول عند �لعديد من �لطلبة و�لباحثني لر�ئه �ملعريف 

و�لعلمي، �إل �أن �جلديد يتمثل يف ترجمته �إىل �للغة �لعربية يف زي جديد وطبعة جز�ئرية حديثة. 

قام بالرتجمة جملة من �لأ�ساتذة �ملخت�سني �جلز�ئريني.. ي�سم �لكتاب 477 �سفحة عند ت�سفحها 

كالق�سم  مو�سوعاً  يت�سمن  ق�سم  وكل  ف�سال.  ع�سر  و�إثني  �أق�سام  �ستة  �أمام  نف�سه  �لقارئ  يجد 

�لأول )�ملغامرة �لعلمية ( وجمع ف�سلني �ثنني، �لأول يلخ�س مكونات �لروح �لعلمية من �ملالحظة 

�لثاين فيوؤ�س�س  و�لف�سل  �لذهني.  و�لتفتح  �ملنهج،  بامل�ساءلة، �ل�ستدلل،  �ملو�سوعية مرور�  �إىل 

خل�سائ�س �لعلم من �أنو�ع �ملعارف �إىل م�سادر �ملعرفة �لعلمية، ثم لغة �لعلم، �أهد�فه، وخ�سائ�س 

�لعلوم �لطبيعية و�لإن�سانية.

منهجية البحث في العلوم اإلنسانية:
 تدريبات علمية

إصدارات

�أ�سدرت موؤ�س�سة �لفكر �لعربي كتاب »تاريخ �جلزيرة �لعربية وثقافتها يف �سوء كتب �لرحالت 

مذكر�ت رحالت  قر�ءة  وثقافتها، من خالل  �ملنطقة  تلك  تاريخ  على  �لوقوف  بهدف  �لهندية«، 

نها �حلجاج �لهنود باللغات �لعربية و�لفار�سية و�لأردية على مدى قرون. و�لكتاب  �حلج �لتي دوَّ

من حتقيق د. �أخرت �لو��سع، وترجمة د. �سهيب عامل.

و�نطباعاتهم  وم�ساهد�تهم  �حلجاج  جتارب  على  مبنية  وثيقة  �حلج  رحالت  مذكر�ت  تُعد 

وم�ساعرهم �ل�سخ�سية �خلال�سة، لذ� تعميمها قد يوؤدي يف بع�س �لأحيان �إىل �سوء �لفهم �أي�سا. 

يعتمد هذ� �لنوع من �ملذكر�ت على ميول �سخ�سية ملوؤّلفيها، وعلى معلومات تاريخية وجغر�فية 

و�جتماعية و�سيا�سية، ف�سال عن �ملعلومات �ملتعلقة بالتقاليد و�لعاد�ت و�لعقائد وغريها، �لتي 

ن طالب �لعلوم �لجتماعية من �أن ير�سمو� �سورة لأي جمتمع من �ملجتمعات.  مُتكِّ

تاريخ الجزيرة العربية وثقافتها
 في ضوء كتب الرحالت الهندية
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متابعات

حديقة ذكية ميكنها االعتناء بنف�صها

مب�ساعدة  تتم  �لتي  �لذكية  �لب�ستنة  ب��د�أت 

و�لقابلة  �لإنرتنت  ب�سبكة  �ملت�سلة  �لأجهزة 

معر�س  ويف  ب��ال��رك��ب.  �ل��ل��ح��اق  ل��ل��ربجم��ة، 

م��وؤخ��ر�ً يف  �أقيم  �ل��ذي  »�سبوجا + ج��اف��ا«  

�مل�سنعون  ع��ر���س  حيث  ب��اأمل��ان��ي��ا،  كولونيا 

�ملقبل،  �ملو�سم  �أجل  من  �جلديدة  منتجاتهم 

بازدياد  تركز  �ل�سناعة  �أن  �لو��سح  من  كان 

�ملدير  هاك�ستاين،  �آنا  �لرقمنة.تو�سح  على 

�لب�ستنة:  ل�سناعة  �لأملانية  للر�بطة  �ملنتدب 

»تتمحور �لب�ستنة �لذكية حول كون �حلديقة 

قادرة على �لعتناء بنف�سها«.وميكن �لآن �أن 

تقوم �لروبوتات بجز �لع�سب �أو ميكن لأنظمة 

يتطلب  عندما  �حلديقة  ري  �لتلقائية  �لري 

من�صوب البحر 

  بارتفاع م�صتمر

لفت علماء يف در��سة �أجريت موؤخر� �إىل �أن 

و   0.7 ما بني  �لبحر �سريتفع  مياه  من�سوب 

�إذ�  �ملقبلني، حتى  �لقرنني  1.2 مرت، خالل 
�لأحفوري  �لوقود  ع�سر  �حلكومات  �أنهت 

مثلما تعهدت مبوجب �تفاقية باري�س للمناخ.

�أن  �لأمل����اين  �لبحث  ي��ق��وده  ف��ري��ق  و�أو���س��ح 

غ��از�ت  �نبعاث  خلف�س  مبكر  بعمل  �لقيام 

�لحتبا�س �حلر�ري �سيحد من �لرتفاع على 

للجليد  ذوب��ان  يعززه  و�ل��ذي  �لطويل  �مل��دى 

من غرينالند �إىل �لقارة �لقطبية �جلنوبية، 

وي�سكل  �لعامل.  يف  �ل�سو�حل  ر�سم  �سيعيد 

ملدن  تهديد�  �لبحر  مياه  من�سوب  �رت��ف��اع 

�لرتبة.  ح�سا�سات  �أو  لربجمة  نتيجة  �لأم��ر 

�أو�م��ر عن  �إعطاء  �لأمر ميكنك  تطلب  و�إذ� 

بعد عرب تطبيق بالهاتف �لذكي.

كثرية، �بتد�ء من �سنغهاي حتى لندن و�ملناطق 

�ملنخف�سة بولية فلوريد� �أو بنغالد�س ولدول 

�أو  �لهندي  �ملحيط  يف  �ملالديف  مثل  باأكملها 

كرييباتي يف �ملحيط �لهادي.
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األواح �صم�صية �صفافة لتوليد الطاقة الكهربائية

االأر�ش يف كاليفورنيا تهتز كل 3 دقائق

يف  مي�سيغن  جامعة  من  بحثي  فريق  جنح 

بالكامل،  �سفافة  �سم�سية  �أل����و�ح  تطوير 

وحت��ق��ي��ق �خ�����رت�ق ع��ل��م��ي م���ن ���س��اأن��ه �أن 

تعّد ول حت�سى يف  تطبيقات ل  �إىل  ي��وؤدي 

�أخ��رى  جم��الت  جانب  �إىل  �لعمارة،  ع��امل 

كالإلكرتونيات �خللوية �أو �سناعة �ل�سيار�ت. 

فيها  يحاول  �لتي  �لأوىل  �ملّرة  هذه  تكن  مل 

�لباحثون تطوير �ألو�ح م�سابهة، ولكّن �لنتائج 

�لفاعلية  ب�سبب  مر�سية  تكن  مل  �ل�سابقة 

�ملنخف�سة و�سوء نوعية �ملاّدة �ملطّورة.

�ل�سفافية  عامل  على  �لبحثي  �لفريق  رّك��ز 

و�لقدرة على �لروؤية من خالل �لألو�ح. وطّور 

�ل�سم�سية  لالإنارة  �سّفافا  مكّثفا  �لباحثون 

�سطح  �أي  �أو  �ل��ن��اف��ذة  على  و�سعه  ميكن 

ح�ساد  �ملكّثف  هذ�  ي�ستطيع  �آخ��ر.  �سفاف 

عملية  على  �لتاأثري  دون  �ل�سم�سية  �لطاقة 

للتقنية  كاليفورنيا  معهد  باحثون من  خل�س 

من  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  با�سادينا  مبدينة 

خالل طريقة حتليلية جديدة �إىل �أن �لأر�س 

تهتز جنوب ولية كاليفورنيا كل 174 ثانية. 

ويعني ذلك زلز�لً كل ثالث دقائق. وح�سب 

�ل��ولي��ة  م��ن  �ملنطقة  ه��ذه  ف���اإن  �لباحثني 

ي��وم، ولكن  ك��ل  م��رة   495 تهتز  �لأم��ريك��ي��ة 

�أن  لدرجة  معظم هذه �لهز�ت ب�سيطة جد�ً 

على  ق��ادرة  غري  �لتقليدية  �لر�سد  �أجهزة 

ك�سفها، ناهيك باأن ي�سعر بها �لب�سر.

حا�سوبياً  برناجماً  �لباحثني  فريق  وط��ور 

�لتقنية جزيئات  ت�ستخدم هذه  �ل�سوء.  نقل 

ع�سوية متت�س �ملوجات �ل�سوئية غري �ملرئية 

للعني �لب�سرية كالأ�سعة دون �حلمر�ء �أو فوق 

توفري  �لتطّور  هذ�  يتيح  �سوف  �لبنف�سجية. 

�ملباين.  و�جهات  من  للطاقة  �إنتاج  �أف�سل 

ت�سبح  �أن  �ملتوّقع  من  �أخ���رى،  ناحية  وم��ن 

يعتمد على �إ�سار�ت �لهز�ت �لأر�سية �ملعروفة 

ذل��ك يف  م��ن خ��الل  وع���رو�  �أويل،  كنموذج 

�لبيانات �لتي ر�سدتها حمطات ر�سد �لزلزل 

على كميات كبرية من �لهز�ت �لأر�سية �لتي 

و7. 1 درج��ة. وعر   0 .3 ت��رت�وح قوتها بني 

لالأ�سعة  �ل�سفافة �حلا�سدة  �ل�سم�سية  �لألو�ح 

�ل�سعيد  على  و�أف�سل  فاعلية  �أكر  �ل�سم�سية 

�جلمايل دون �إحد�ث �أي تعديل يف �لت�سميم 

�ملعماري. 

�لباحثون �إجمالً على �أدلة على تعر�س منطقة 

جنوب كاليفورنيا ل�8. 1 مليون هزة �سغرية يف 

�إن  وقالو�  و2017،   2008 عامي  بني  �لفرتة 

هذه �لهز�ت مل يتم ت�سجيلها من قبل، ح�سب 

وكالة �لأنباء �لأملانية.
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مدن حول العالم

ماتريا.. اإيطاليا

فنلندا ا�صعد دول العامل 

    ك�سف تقرير �ل�سعادة �لعاملي �ل�سادر عن 

�سبكة حلول �لتنمية �مل�ستد�مة �لتابعة لالأمم 

هم  فنلند�  �سكان  �أن   2018 ل�سنة  �ملتحدة 

بوروندي يف  حلت  بينما  �لعامل،  �لأ�سعد يف 

ذيل �لقائمة. كما جاء يف هذ� �مل�سح �ل�سنوي، 

�أن �لأمريكيني لي�سو� بال�سرورة �أكر �سعوب 

�لعامل �سعادة. 

    و�سنف تقرير �ل�سعادة �لعاملي لهذ� �لعام 

156  دولة وفقا لدرجات حققتها فيما يتعلق 
مبعايري مثل ن�سيب �لفرد من �لناجت �ملحلي 

ومتو�سط  �لجتماعية  و�لرعاية  �لإج��م��ايل 

و�ل��ك��رم  �لجتماعية  و�حل��ري��ات  �لأع��م��ار 

�ملرتبة  من  فنلند�  وتقدمت  �لف�ساد.  وغياب 

�لرنويج  لتحل حمل  �ملا�سي  �لعام  �خلام�سة 

�لربيطانية  �لندبندنت  �سحيفة  ر�سحت 

مدينة ماتري� �لإيطالية �سمن �ملدن �ملف�سل 

ماتري�  �أن  و�أو���س��ح��ت   ،2019 يف  زي��ارت��ه��ا 

لهذ�  �لأوروبية  �لثقافة  �ستكون هي عا�سمة 

ب�سفوح  �سي�ستمتعون  �لز�ئرين  و�أن  �لعام، 

�لتالل �ل�سخرية �لفريدة من نوعها وجمال 

�لطبيعة �خلالبة.

ماتري�  مدينة  �أن  �إىل  �ل�سحيفة  و����س��ارت 

و�لتي كانت منذ زمن يطلق عليها لقب “عار 

كبري�  �سوطا  تقطع  �أن  ��ستطاعت  �إيطاليا« 

وحتولت  �لأخ���رية،  �ل�سنو�ت  يف  �لتغري  من 

مطاعم  �إىل  بها  �لبادئية  �لكهوف  م�ساكن 

وفنادق �سياحية جميلة.

�ل��دول  قائمة  و�سملت  �لأوىل.  �ملرتبة  يف 

فنلند�،    2018 يف  �سعادة  �لأك���ر  �لع�سر 

�سوي�سر�،  �أي�سلند�،  �ل��دمن��ارك،  �ل��رنوي��ج، 

هولند�، كند�، نيوزيلند�، �ل�سويد، و�أ�سرت�ليا
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من أخبار المدن العربية

املكتبة الرقمية ال�صعودية.. اكرب م�صادر املعلومات يف ال�صرق االأو�صط

القاهرة يف املركز ال�� 20 بن اأقل مدن العامل يف تكلفة املعي�صة  لعام 2019

�أظ��ه��ر ت��ق��ري��ر ل��وح��دة �مل��ع��ل��وم��ات مبجلة 

�لإيكونومي�ست �لربيطانية، �أن مدينة �لقاهرة 

يف �ملركز �ل�20 �سمن �أرخ�س �ملدن يف تكلفة 

وذلك يف   ،2019 لعام  �لعامل  حول  �ملعي�سة 

تقييم ت�سمن 133 مدينة.

وكانت مدينة كار�كا�س �لفنزويلية هي �أرخ�س 

حيث  من  �لتقييم،  �سمن  �لعامل،  يف  �مل��دن 

�سنغافورة  مدن  بينما جاءت  �ملعي�سة،  تكلفة 

من  �لأول  �ملركز  يف  وباري�س  ك��وجن  وه��وجن 

حيث �أغلى �ملدن.

�جلهات  �ل�سعودية  �لرقمية  تت�سدر �ملكتبة 

�مل�سادر  ونوع  حيث حجم  من  كافة  �لعربية 

جتمع  �أ�سخم  يجعلها  مم��ا  حتويها،  �ل��ت��ي 

مل�����س��ادر �مل��ع��ل��وم��ات �ل��رق��م��ي��ة يف �ل�����س��رق 

�لأو�سط، حيث ت�سم حالياً 200 مليون مادة 

�لأكادميية  �لتخ�س�سات  تغطي  معلوماتية 

رقمي  كتاب  �أل��ف   680 ب��ني  وتتنوع  ك��اف��ة، 

معلومات  قاعدة  و189  �لكاملة  بن�سو�سها 

عاملية وعربية.

وتعد ثروة معلوماتية �سخمة ت�سم �أي�ساً �أكر 

من 7 ماليني ر�سالة جامعية و7 ماليني من 

�لو�سائط �ملتعددة �لتي ت�سمل �ل�سور و�لأفالم 

�لعلمية يف خمتلف �لتخ�س�سات. ي�سار �إىل 

�أن عدد �جلهات �مل�سرتكة مع �ملكتبة ت�سمل 

28 جامعة حكومية و35 جامعة وكلية �أهلية 
و10 هيئات وموؤ�س�سات حكومية.

�لز�خرة  �لرقمية  �ملكتبة  هذه  من  ي�ستفيد 

�ملليون  ورب���ع  �ملليونني  ق��ر�ب��ة  باملعلومات 

م�ستفيد، ح�سب �ل�سالحي، وهي تهدف �إىل 

ت�سمل  متطورة،  معلوماتية  خدمات  توفري 

�أ�سكالها.  مبختلف  �ملعلومات  م�سادر  �إتاحة 

�ل�سرت�تيجية  �لعمل على �خلطة  يتم  حالياً 

�ملكتبة  مل�ستقبل  و��سحاً  م�سار�ً  ت�سكل  �لتي 

م�سادر  و�إتاحة  لقتناء  �ل�سعودية  �لرقمية 

�لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  لكل  �لرقمية  �ملعلومات 

وغريها �لذي يخدم جميع �لتخ�س�سات. 

�جلدير بالذكر �أن �ملكتبة �لرقمية �ل�سعودية 

�لعربي  �لحت��اد  بجائزة  ف��ازت  �أن  لها  �سبق 

للم�ساريع  »�ع��ل��م«  و�مل��ع��ل��وم��ات  للمكتبات 

عام  �لعربي  �ل��ع��امل  م�ستوى  على  �ملتميزة 

مكتوم  �آل  ر��سد  بن  وجائزة حممد   ،2010
للمعرفة لعام 2018، وجائزة �ملعر�س �لعاملي 

مل�ستلزمات وحلول �لتعليم عام 2019.
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يف تقرير حديث، حذر �لفريق �حلكومي �لدويل �ملعني بتغري �ملناخ )IPCC( من �أن �ل�سرر �لذي يلحق 

بكوكبنا ميكن �أن ي�سبح غري قابل لالإ�سالح ما مل نقم باإجر�ء تغيري�ت “�سريعة وبعيدة �ملدى” على كيفية 

�إد�رة �لأر��سي و�لطاقة و�ل�سناعة و�ملباين و�لنقل و�ملدن. كانت �لر�سالة و��سحة: نحن بحاجة �إىل بذل 

جهود كبرية على نطاق عاملي لتغيري م�سارنا �حلايل، ونظر� �إىل �أن من �أ�سعب حتديات �ل�ستد�مة �لتي 

يو�جهها �لعامل كيفية �إد�رته لالأعمال �لتجارية، فاإن �حلل �لوحيد للتقدم يتمثل يف تغيري طريقة �سري �لعمل.

�أهد�ف  ويتمثل يف  �لنتقال  لتوجيه عملية  �سامال  �إطار�  بالفعل  لكننا منلك  �ملنال،  يبدو هذ� �سعب  قد 

�لتنمية �مل�ستد�مة لالأمم �ملتحدة )SDGs(، وقد مت ت�سكيل �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة، �لتي متت �مل�سادقة 

بحلول عام 2030،  عليها يف �سبتمرب 2015 من قبل 193 دولة، لتحقيق “م�ستقبل �أكر ��ستد�مة للجميع” 

وهو ما �سيتيح بيئة �أعمال �أف�سل، وقدرت جلنة �لأعمال و�لتنمية �مل�ستد�مة �أن حتقيق �أهد�ف تلك �لتنمية 

�سي�ساعد على زيادة نحو 12 مليار دولر و380 مليون وظيفة �إىل �لقت�ساد �لعاملي بحلول نهاية �لعقد �ملقبل.

ومع حتقيق نتائج �يجابية – وتكبد �خل�سائر ب�سبب �لتقاع�س عن �لعمل - بد�أ �لقطاع �خلا�س يف �لرتكيز 

�ملوؤ�س�سة  �ل�سادر عن  �ملهني  �ل�سلوك  ملوؤ�سر�ت  �لأرباح و�ل�ستد�مة، ووفًقا لآخر تقرير  �لعالقة بني  على 

�لأخالقية، فاإن 69 % من �مل�سوؤولني �لتنفيذيني �لذين �سملتهم �لدر��سة يدجمون �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة 

يف ��سرت�تيجياتهم. 

عالوة على ذلك، يتقدم �لتمويل �لعاملي �أي�سا نحو �ل�ستد�مة ب�سكل تدريجي، فعلى �سبيل �ملثال، تُقدر قيمة 

�لأ�سول �لبيئية و�لجتماعية مبا ي�سل �إىل 22 مليار دولر، وتخ�س�س 82 مليار دولر ملبادئ �لأمم �ملتحدة 

لال�ستثمار �مل�سوؤول، و32 مليار دولر لت�سعري �لكربون، وبد�أ حتى �سوق “�ل�سند�ت �خل�سر�ء” ينمو ب�سكل 

مطرد، هذ� �لزخم مهم للغاية لأن دعم �لأ�سو�ق �ملالية �سيكون �أ�سا�سياً لتحقيق �أجندة �لتنمية �مل�ستد�مة.

�لعاملية،  �لقيمة  �أنه حتى يف �سل�سلة  �أن تدرك  �ل�سركات  �لتقدم، يجب على  مع ذلك، للحفاظ على هذ� 

فاإنه من �مل�ستحيل �ل�ستعانة مب�سادر خارجية عن م�سوؤولية �ل�سركات. على �لعك�س من ذلك، يجب على 

�ل�سركات �ملتعددة �جلن�سيات ��ستخد�م قوتها يف �ل�سوق لدفع �لتغيري �لجتماعي.

بناء حتالفات

يتمثل مفتاح �لت�سدي للتحديات �لجتماعية و�لبيئية يف �لعامل يف ��ستخد�م قوة �لأ�سو�ق وبناء �لتحالفات 

لتح�سني �لفعالية، يُدرك هدف �لتنمية �مل�ستد�مة �ل�17 و�لأخري

)عقد �ل�سر�كات لتحقيق �لأهد�ف( هذه �حلقيقة، ويحث قادة �لأعمال على �لتعاون مع �حلكومات و�ملجتمع 

�مل�ستد�مة  �لتنمية  �أهد�ف  من  �ل�17  �لهدف  على  مثال  �مل�ستد�مة. وخري  �لتنمية  �أهد�ف  لتحقيق  �ملدين 

�لتنفيذيني، و�لعلماء، و�سناع  �لأر��سي، وهي منظمة عاملية ت�سم �ملديرين  �لغذ�ء و��ستخد�م  هو حتالف 

�ل�سيا�سات، و�مل�ستثمرين، و�ملز�رعني �لذين يعملون على تغيري �أنظمة �لأغذية �لعاملية �ملعقدة، ويتمثل �أحد 

جمالت �لرتكيز �لرئي�سية لهذ� �لئتالف يف �لنف�سال بني �لإنتاج و�ل�ستهالك.

نحن بحاجة �إىل تد�بري مماثلة؛ مل يعد م�ستقبل �لقت�ساد �لعاملي يعتمد على ما �إذ� كنا �سنقوم بالتغيري، 

ولكن متى �سنقوم بذلك، وعلى �لرغم من �إحر�ز بع�س �لتقدم من خالل �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة على 

مد�ر �ل�سنو�ت �لثالث �ملا�سية، فاإن ذلك لي�س كافياً، وكما قال ون�ستون ت�سر�سل ذ�ت مرة: “�إنني ل �أقلق 

لتحقيق  �لعمل  يف  نهجنا  �حلكمة  هذه  ت�سكل  �أن  يجب  �لعمل”...  عن  �لتقاع�س  ب�ساأن  بل  �لعمل،  ب�ساأن 

�أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة �ليوم، فلن نح�سل على �لعامل �لذي نريده لأطفالنا �إل عندما نف�سل �جلد على 

�لالمبالة، و�لعمل على �لرفاهية، و�لت�سامن على �لنق�سام.

.)SDSN( ع�سو جمل�س �لقيادة يف �سبكة حلول �لتنمية �مل�ستد�مة *

م�ستقبل اأكرث ا�ستدامة للجميع

بول بولمان

األخيرة
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اليوم الدولي للتنوع البيولوجي

اليوم العالمي للسكان

يوم األغذية العالمي 

مناسباتعالمية

�أعلنت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، مبوجب قر�رها 201/55 �ملوؤرخ 20 كانون 

لزيادة  �لبيولوجي  للتنوع  دوليا  يوما  �أيار/مايو   22 يوم   ،2000 �لأول/دي�سمرب 

�لفهم و�لوعي بق�سايا �لتنوع �لبيولوجي. وخ�س�س هذ� �لتاريخ حتديد� لإحياء 

بح�سب   1992 �أيار/مايو   22 �لبيولوجي يف  �لتنوع  �تفاقية  ن�س  �عتماد  ذكرى 

�لتنوع  لتفاقية  عليه  �ملتفق  �لن�س  لإق��ر�ر  نريوبي  ملوؤمتر  �خلتامية  �لوثيقة 

�لبيولوجي 

�لعاملي  �ليوم   1989 للتنمية يف  �ملتحدة  �لأمم  لربنامج  �لتنفيذ  �ملجل�س  �أن�ساأ 

لل�سكان لريكز على �لأهمية �ملا�سة لق�سايا �ل�سكان. ويُر�د من �ليوم �لعاملي 

لل�سكان — �لذي جاء ��ستمر�ر� ليوم �ملليار�ت �خلم�سة �لذي �أُحتفل به يف 11 

متوز/يوليه يف 1987 — لزيادة �لهتمام بتلك �لق�سايا. 

يوم  وحَهو  للغذ�ء  �لعاملي  ِباليوم  كل عام  ِمن  �لأول  ت�سرين   16 �لعامل يف  يحتفل 

مل �لتابعة  )�لفاو(  و�لزر�عة  �لأغذية  منظمة  �أحَعلنته 

يتم �لحتفال بهذ� �ليوم على نطاق و��سع ِمن قبل �لعديد من �ملنظمات �لأخرى 

�ملعنية بالأمن �لغذ�ئي، مبا يف ذلك برنامج �لأغذية �لعاملي.  يهدف يوم �لغذ�ء 

�لعاملي �إىل تعميق �لوحَعي �لعام مِبعاناة �جِلياع وناق�سي �لأغذية يف �لعامل، و�إىل 

ت�سجيع �لنا�س يف خُمتلف �أنحاء �لعامل على �تخاذ تد�بري ملكافحة �جلوع.




