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مقدمة

يف لدينا سائدة أوضاع من موقفي عن تعبريٌ هو مقاالت1 من الكتاب هذا يقدِّمه ما
كذلك هو الذاتية، وقدراتنا طاقاتنا إطالق من وتمنُعنا نهضتنا تعطِّل العربية، مجتمعاتنا
عىل وعقولنا وأعيننا قلوبنا نفتح وأن ومواردنا، وقدراتنا ذاتنا اكتشاَف نُِعيد ألن دعوة
بعيون نرى أصبحنا أنفسنا يف لثقتنا فقداننا فرط من ألننا نراها؛ ال لكننا نحوزها كنوز
بدورنا نقوم أن عىل القدرة ثَمَّ ومن االكتشاف، متعَة وَفَقْدنا واقعنا عن فاغرتبنا غرينا؛

بمجتمعاتنا. النهوض يف وأمانتنا
َفهم بني وشائًعا شديًدا َلبًسا أزيل أن أحاِوُل التكنولوجيا»، نقل «َوْهم مقال يف
إنتاٍج أساليِب يف يتمثَّل الذي النشاط، هذا ممارسة ناتج وبني إبداعي كنشاط التكنولوجيا
الغرب، دول من «الزبون» موقف وقوفنا خطورة إىل أُنبِّه كذلك جديدة، وماكيناٍت وُعَدٍد
بهذا أننا مني متوهِّ إنتاج، وأساليب وماكينات ُعَدد من لنا يحلو ما كل السترياد وإدماننا

الذاتية. التكنولوجية قدراتنا بناء رضورة إىل أنبِّه كما التكنولوجيا، نقلنا قد
لدينا الريف إىل النظر إىل أدعو خرضاء»، صناعية لثورة منطلق «الريف: مقال ويف
الحرض؛ إىل وتمتد الريف من تبدأ للبيئة، صديقة صناعية بثورة للقيام ذهبية كفرصة
الكتشاف الزراعية، ملواردنا الشامل الفهم عىل املبني الذاتي إبداعنا إلطالق وكفرصة
وعامليٍّا، وقوميٍّا محليٍّا عرصية احتياجات لتلبية املوارد هذه الستخدام جديدة مجاالت

اإلنتاج. يف لنا املناسبة األساليب وبَْلَورة

.http://www.scidev.net/mena/ موقع عىل املقاالت هذه من محرَّرة نسخة نرش تم 1
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التنمية يف تأمالت

حضاري نتاج هي التقليدية فاملعرفة لها؛ تعريًفا أقدِّم التقليدية» «املعرفة مقال ويف
ومع املحيطة بيئاتهم مع لدينا املختلفة املحلية املجتمعات أبناء لتفاُعل تاريخية وحصيلة
الحضارية رؤاهم عن التعبري وكذلك األساسية، حاجاتهم إشباع أجل من املحلية، مواردهم
للمجتمعات الحي الحضاري النسيج ألن حيَّة معرفة إنها الروحية. حاجاتهم وتلبية
موت عىل يعمل العربية مجتمعاتنا يف الراهن الوضُع كان وإْن يحوزها، الذي هو املحلية
حضارية كشفرة اكتشافه إعادُة علينا يتعنيَّ كنًزا أراها فإنني واختفائها؛ التقليدية املعرفة
الحضاري واإلبداع والخيال للفكر ا خاصٍّ ًها توجُّ تعطينا Software ولغة Cultural code
مسارنا بلورة/إبداع/اختيار أجل من وذلك السائد؛ الغربي للنموذج مغايرة اتجاهات يف

التنمية. يف بنا الخاص
ممثًال — أغطِّي أن حاولُت الصحراوية»، املجتمعات تنمية «لقاء مقال ويف
برنامج إطار يف األردن يف انعقَدْت التي العمل ورشَة — مرص يف األهلية للمجتمعات
ورشة وهدف وتونس، واملغرب واألردن ومرص الجزائر دول يف القومية املرشوعات دعم
اإلدارة لتحسني والخربات املعرفة يف املشاركة طريق عن التعاُون عالقات َدْعم العمل:
صحراوية مناطق تتعرَّض حيث الصحراوية؛ الحيوية للمجتمعات/األنساق املستدامة
املتطلبات توفري عن عاجزًة يجعلها مما املناخي؛ والتغريُّ البرشى التعدِّي ملخاطر عديدة
املراعي إدارَة اللقاءُ شمل ولقد لسكانها، االجتماعية/االقتصادية للتنمية الرضورية
الجوفية الطاقة من االستفادة مرشوعات وكذلك والعطرية، الطبية النباتات وزراعة

الحرارية.
بني بأنني شعرُت فلقد عميقة؛ ذاتية خربًة ان عمَّ لقاءُ يل مثََّل الوجدانية الناحية من
التعبري لغة وأحيانًا صات، التخصُّ اختالف رغم — وأننا واملغرب وتونس األردن من أهيل
واحد، بلد وأننا السطح! عىل اختلفت وإِن واحدة العمق عىل املياه وأن واحدة، ثقافة —

ُمصطنَعة! بيننا الحدود وأن
اتجاه يف عاملي ل تحوُّ إىل أشري املتجددة»، املادية للموارد «اسرتاتيجية مقال يف
املوارد، استخدام كفاءة رفع إىل العمالة إنتاجية لرفع االتجاه من التكنولوجي، اإلبداع
تمشيًا املتجددة املوارد عىل االعتماد إىل املتجددة غري املوارد عىل االعتماد من التحوُّل ومن
البيولوجي، األصل ذات املوارد تلك املتجددة املادية باملوارد وأقصد االستدامة، مبادئ مع

الحيوانية. أو النباتية الحياة صور إلحدى مكوناٍت تمثِّل التي
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معها للتعاُمل منهجيًة أقدِّم كما وميزاتها، املوارد لهذه تصنيًفا املقال هذا يف أقدِّم
مع للتعامل األساسية للمالمح ٍر بعرضتصوُّ املقال واختتم املستدامة، التنمية منطلق من

العربية. املنطقة يف املتجددة املادية املوارد
الشائع للفهم أتعرَّض واجتماعيٍّا»، وحضاريٍّا بيئيٍّا الواعي «التصميم مقال يف
السياق عن معزولة تبدو م، واملصمِّ املستهلك طرَفنْي؛ بني كعالقٍة للتصميم
تسليم/بيع لحظة يف وتنتهي ا، جدٍّ األمد وقصريَة البيئي/الحضاري/االجتماعي
البيئية/الحضارية/االجتماعية الزاوية من — التصميم أن أزعم إنني التصميم/املنتج.
املواد باختيار تبدأ التصميم مسئولية ألن وحدهم؛ مني للمصمِّ يُرتَك أن من أخطر —
للمنتج/السلعة يجري سوف الذي وما وأين؟ بالتصنيع سيقوم وَمن التصنيع وعمليات
املراحل عرب للَّحد املهد من تمتدُّ التصميم مسئولية إن أي االفرتايض؟ العمر انتهاء بعد
بيئيٍّا الواعي التصميم يف بها قمنا بتجربٍة املقال واختُِتم املنتج/السلعة. لحياة املختلفة

النخيل. جريد من عرصي أثاث إلنتاج واجتماعيٍّا وحضاريٍّا
مقاُل ا جدٍّ أثارني أن بعد مرصية» رؤية الجنوب: يف الزراعة «مستقبل مقال كتبُت
هات التوجُّ عن فيه يتحدَّث الذي العالم»، يف الزراعة «مستقبل بعنوان أمني، سمري الدكتور
احتكار إىل تسعى التي املتقدمة، الدول يف للزراعة الرأسمايل اإلنتاج لنمط املستقبلية
واللجوء الزراعية، الحاصالت إنتاج يف حدود بال ص والتخصُّ ع والتوسُّ الزراعي النشاط
تصفيِة كارثِة إىل سيؤدِّي مما االقتصادي؛ العائد لزيادة النباتية لألصول الوراثي للتعديل
يمثِّله ا عمَّ فضًال املنافسة، من فالح مليارات ٣ وخروج الجنوب، دول يف القروية الزراعة

اإلنسانية. الحضارة مستقبل عىل مخاطر من ذلك
باعتبار تبدأ التحدِّي، ذلك عىل حضارية استجابة نبلور أن إىل بحاجٍة أننا أرى إنني
املرصي، التاريخ امتداد عىل الحضارية للِقيَم رئيسيٍّا وريثًا مرص) يف لدينا (كما الريف
ويمكن بها نتميَّز بثمن؛ تُقدَّر ال هائلة وتقنيًة معرفية ثروًة يمثِّل تقنيٍّا تراثًا يحمل وأنه
من الرأسمالية، الزراعة تيار مقاومة إىل املقال هذا يف أدعو إنني التنمية. يف نوظِّفها أن
يكون وأن والتنافسية، النسبية ميزاتها من واالستفادة القرية موارد اكتشاف إعادة خالل
انتماءَ نُِعيد هكذا اسمها؛ تحمل التي التجارية وعالمتُها به، تتميَّز الذي منتُجها قرية لكل
للنهوض دينامية كقوة لشبابها وجذٍب إبداٍع بؤرة إىل القرية ل وتتحوَّ إليها، القرية أبناء

بها.
التقليدية؟» القرية أم العرصية املدينة العشوائي؟ َمن العربية: بالدنا «يف مقال يف
عىل (القاهرة الحرض سكان فنحن عندي: جاهزة إجابًة أجد وال ني يحريِّ تساؤًال أطرح
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متخلًفا، عشوائيٍّا كيانًا باعتبارها القرية إىل َعٍل من النظر عىل تعوَّْدنا قد املثال) سبيل
قد سيناء، شمال يف العراييش املسكن لنمط دراستي من بها خرجُت التي الخربة لكن
البناء؛ من النمط هذا خلف الثاوي االجتماعي/الحضاري/البيئي املنطق وضوَح يل أكََّدْت
يقوم البناء وعملية املمتدة، األرسة أي يقطنه؛ الذي الكيان عن تعبري املبنى فتصميم
بنائه يف املستخَدمة املواد يف — املسكن ونمط الحي، االجتماعي/الحضاري النسيج بها
— املقابل يف — أفهم ال إنني املحيطة، البيئة مع متناِغم — تصميمه ويف والتبن) (الطني
يف نقطنها التي الرأسية) (املدن العمارات بناء وراء الحضاري/االجتماعي/البيئي املنطَق
أننا أخىش املدن؟ وتخطيط املساكن بناء يف والتقني الحضاري تراثنا أين مثًال. القاهرة
عىل الحفاظ يف ننجح لم أننا كما ة، للمعاَرصَ مستدامة ِصيَغ) (أو صيغة إىل ل نتوصَّ لم

التقني. وتراثنا الحضارية ِقيَمنا وحضارة؛ كبلدان يميِّزنا ما أهم
كتبتُه قد فإنني االسترياد»، طريق عىل يقودوننا إنهم «األغنياء: بمقال يتعلَّق وفيما
صناعة غرفة من جاءني بياٍن من علمُت عندما يل َحَدثَْت التي الصدمة تأثري تحت
١٫٥ بقيمة ٢٠١٤ عام خشبيًة ومنتجاٍت أخشابًا استوردنا قد مرص— — أننا األخشاب،

دوالر! مليار ٥٤٫٤ هي ٢٠٥٠ عام التقدير لهذا عة املتوقَّ والقيمة دوالر، مليار
الصحي الرصف مياه من االستفادة ملرشوع الرئييس الباحث بدور للقيام حُت ُرشِّ
املرشوَع هذا اعتربُت الشجرية. بالغابات فدان مليون ١٫٥ لزراعة م٣) مليار ٥٫٥) املعاَلَجة
الصحي الرصف بمياه مزروعًة أكانت —سواء املرصية لألخشاب االعتبار إلعادة لنا فرصًة
ومن منخفضة؛ بأسعار املرصيني لغالبية األثاث وإلتاحة — أخرى مياه بأي مزروعًة أم
الصناعات ممثِّلو أكََّد عندما أخرى مرًَّة ُصِدْمُت أنني إال األخشاب، استرياد من الحد ثَمَّ
األرو مثل املستوردة األخشاب قيمة من تُعيل حاليٍّا لدينا السائدة الثقافة أن الخشبية
باعتبارها والكافور، كالكازوارينا املحلية، الخشبية السالالت إىل بازدراءٍ وتنظر والزان،
األغنياء تقليد يف تتمثَّل حضارية مشكلة أمام أننا ساعتَها أدركُت الفقراء»؛ «خامات
االجتماعي، للتمايُز رمٍز إىل النموذج هذا تحوُّل ثم االستهالك، يف الغربي للنموذج لدينا
نفقد جعلنا قد الغربي بالنموذج انبهارنا إن األدنى. االجتماعية الرشائح ِقبَل من وتبنِّيه
أن يل بََدا هكذا محلية. وموارد تقني تراث من نحوزه ما كل وقيمة بقيمتنا الشعور
مجاالت فتحنا أننا يف تتمثَّل االجتماعية/الحضارية، الزاوية من النخيل جريد مع رحلتنا
قد بذلك وأننا أعىل، اجتماعية لرشائح — والباركيه العرصي األثاث يف كما — الستخدامه

واستهالًكا. وتصنيًعا إنتاًجا للفقراء»؛ «كخامة به علقت التي «الوصمة» أزلنا
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منحة عىل أهلية كجمعية حصولنا سياق يف الفقراء» أجل من «اإلبداع مقال كتبُت
ساعتَها شعرُت الفقر». مواجهة يف «اإلبداع برنامجها: إطار يف السويدية التنمية وكالة من
التي الشد، لُقَوى يستجيب الذي مرص يف العلمي البحث معزوفة يف نشاًزا نمثِّل بأننا
وخدمات سلع عىل صامتًا طلبًا هناك وأن بالدنا، يف األعىل االجتماعية الرشائح تمثِّلها
إنني سوقيٍّا. نفسه عن التعبري عىل قادٍر وغريَ احتياًجا، أكثر اجتماعية برشائح خاصة
من الحاجات لذوي الوصول تستطيع تكنولوجي، دفٍع لُقَوى ة ماسَّ حاجة هناك أن أزعم
طلب إىل الصامت طلبهم ترجمة عىل ومساعدتهم احتياًجا، األكثر االجتماعية الرشائح
ذلك بني جرس لبناء رضورًة التكنولوجي اإلبداع يمثِّل هنا السوق؛ له يستجيب ال فعَّ
األمثلة ومن االخرتاع»، أمُّ «الرضورُة الشائع للقول وفًقا وذلك والسوق؛ الصامت الطلب
اخرتاعه تمَّ الذي الثمن، الرخيُص Simputer البسيط الحاسُب ِه التوجُّ ذلك عن ة املعربِّ
الهند يف املحلية اللغات باستخدام تسمح بربامج املزوَّد العادي، اإلنسان ليناسب الهند يف
أنه كما الشفاهية، باللغة وبالتشغيل اليدوية الخطوط عىل بالتعرُّف وتسمح لغة)، ٢٢)
مما وتأجريه؛ األفراد من العديد بمشاركة يسمح ا ممَّ الكارت، بنظام يعمل كي م مصمَّ
حصلنا التي املنحة إىل أعود والقرى. الصغرية املدن يف واسعة لقطاعات مناسبًا يجعله
وباركيه أثاث لتصنيع املنيا، محافظة يف قرية ١١ أفقر من واحدٍة يف مرشوع إلقامة عليها
ألننا ليس إبداعية؛ ثغرة يف أنفسنا وجدنا لقد النخيل. جريد من دواجن وعلف وكارينة
وعامة والفقراء الريف ألهل والتقني العلمي اهتمامنا ْهنا وجَّ ألننا بل غرينا، من ذكاءً أكثر
أيديهم، يف — النخيل كجريد — موارد من يحوزونه بما لالهتمام دفًعا هذا فَدَفَعنا الناس،

أرجلهم. تحت وأحيانًا
يف شاركُت أن بعد املخططة» للهجرة كنموذج الصحراوي الظهري «ُقَرى مقال كتبُت
فكرتها ولدت التي ٣٩ ال القرى تلك الصحراوي؛ الظهري ُقَرى لتطوير جديد مرشوع أول
الفالحني ألبناء سكٍن إيجاد مجرد املطلوب كان لو كما ِرصف، مكانية كفكرة ٢٠٠٥ عام
أرى إنني لهم! نوم» «قرى إنشاء مجرد أو الزراعية، األرض عىل للبناء بديٍل الصحراء، يف
الشباب وتطلُّعات بأحالم تضيق فالقرى ْكنَى؛ السُّ موضوع من بكثري أكرب املشكلة أن
ا ممَّ آباؤهم، يعيشها أو عاشها التي تلك من أفضل حياًة يعيشوا ألن يتطلَّعون الذين
«مظاهر فيه تختلط عشوائي بشكل أيًضا تنمو التي املدن إىل عشوائيٍّا للهجرة يدفعهم
املوروثة والتقاليد العادات مع — تعديل أي دون هي كما املنقولة — الحديثة» الحياة
يف التفكري إىل هذا يدفعنا أََال متوافق؛ وغري متجانس غري مزيج يف تجديد، أي دون
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قرى فكرة مع نتعامل أن أقرتح إنني القرى؟ من لها املخطَّط للهجرة جديد نموذج
الريف لشباب ا هامٍّ اعتباًرا نعطي وأن جغرافيٍّا/مكانيٍّا، وليس تنمويٍّا الصحراوي الظهري
وأن والجديدة، القائمة القرية؛ تنمية لقيادة الحقيقية الدينامية القوى يمثِّلون الذين
نموذَج متجاوزين — غزوها وليس — الصحراء مع للتعايش جديد نموذج لبلورة نسعى
الزراعة مع التعاُمل يف الضيقة القطاعية النظرة لتجاُوز كذلك بحاجة إننا النيل. وادي
املوارد مع تتعامل اقتصادية ألنشطة رؤية تبني هو املطلوب للقرية، أسايس كنشاط
مما اإلمكان؛ قدر محليٍّا — وتجارة وصناعة زراعة — حلقاتها وتتشابك ككلٍّ الزراعية
النسبية امليزات باكتشاف ويسمح األعىل، الحد إىل التنموي والعائد املضافة القيمة يرفع
يمكن التي التجارية والعالمات قرية كلُّ بها تتميَّز التي املنتجات واختيار والتنافسية،
الجديدة، للقرية لها املخطَّط للهجرة تشاُركي نموذج بلورة إىل أدعو إنني تحوزها. أن
بدءًا فيه الة الفعَّ ومشاركتَهم الجديدة، القرية إقامة ملرشوع األمِّ القريِة أبناء ملكيَة يضمن
عن تعربِّ أهليٍة كياناٍت إقامة َحْفِز مع األرض، عىل املخطَّط تنفيذ وحتى الفكرة بلورة من
يوفر ا ممَّ الجديدة، القرية ونموِّ ميالِد مع ونموُّها نشوءُها يتزامن وتمثِّلها، األم القرية

الستدامتها. ضمان أعىل
املستمرة ل التحوُّ عملية بأنها الذاتية للتنمية تعريًفا أقدِّم الذاتية» «التنمية مقال يف
بالكامل نابعًة تكون أو املجتمع، خارج من مساِعدة بعوامل تبدأ قد التي املحيل، للمجتمع
قدرته ي وتنمِّ املحيل، املجتمع داخَل الكامنة الطاقات إطالق إىل تؤدِّي والتي داخله، من
حتى املميزة، الحضارية ِقيَمه عن التعبري من يتمكَّن ثَمَّ ومن والنهضة؛ الذاتي د التجدُّ عىل
املستقبل؛ ومتطلَّبات الحارض رضورات مع تتمىشَّ جديدًة تعبرياٍت الِقيَم تلك اتخذت لو
طاقات وإطالِق التنمية، يف الناس عامة ملشاركة ألعىل، أسفل من للتخطيط دعوة إنها
املحيل لإلبداع املجاَل يفتح ا ممَّ والعمل، والتعاون والخيال التفكري عىل وقدراتهم الناس

مكان. كل يف الحضاري والنهوض اإلنسانية الفعالية مجاالت كل يف
أو اكتشاَف عليه وييرسِّ إنسان كل يساعد الذي املناخ صناعة تعني الذاتية التنمية
اجتماعية وحدة أصغر من تبدأ االتساع، متزايدة اجتماعية سياقات يف ذاته، اكتشاف إعادة
للخروج دعوٌة إنها أجمع. للعاَلم وصوًال فاإلقليمي، فالقومي، املحيل، فاملجتمع إليها، ينتمي
الة الفعَّ املشاركة إىل الجاهزة، الحلول وانتظار والسلبية والعجز الغيبوبة حالة بالناسمن
إنها املحلية؛ مجتمعاتهم سياق يف ومعارصين كفاعلني دورهم واستعادة واقعهم صنع يف
والِبنَى والثقافية التاريخية والخربات اإليكولوجية الظروف يف ع بالتنوُّ االعرتاَف تعني
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مقدمة

أوًال: منه؛ واالستفادَة ع التنوُّ ذلك وتوظيَف املحلية، للمجتمعات الحضارية االجتماعية
أنشطة إلقامة كمنطلق املحيل املجتمُع بها يتميَّز التي والتنافسية النسبية امليزات الكتشاف
واإلقليمي، القومي، املستويات؛ عىل التنموية التجربة إلثراء وثانيًا: ناجحة، اقتصادية

والعاملي.
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األول الفصل

التكنولوجيا» «نقل َوْهم

يف أكان سواء التداُول: الشائعة املصطلحات من التكنولوجيا» «نقل مصطلح صار
هذا تداول بها يجري التي الطريقة أن رأيي ويف لدينا. اإلعالم وسائل أم املؤتمرات

منها: اإليحاءات، من بالعديد ترتبط املصطلح

النقل إن أي يملكها؛ ال طرٍف إىل تكنولوجيا يملك طرٍف من يحدث النقل أن •
هذا يف والخطورة وُمستقِبل؛ ُمرِسل أو سالب، وآَخر موجب طرٍف بني يحدث
ويرسم األجنبي، اآلَخر يد يف دائًما املبادرة زماَم تجعل صورًة يرسم أنه ر التصوُّ

السلبي. ي املتلقِّ أو املستقِبل صورة لنا
فنية العتبارات فحسب تخضع إنها أي لصفقة؛ موضوع مجرد التكنولوجيا أن •

واقتصادية.

ييل: فيما نظري وجهَة ح أوضِّ أن أحاول وسوف اإليحاءات، هذه كل مع أختلف وأنا

التكنولوجيا مصطلح (1)

يُستخَدم املصطلح فهذا التكنولوجيا؛ مصطلح استخدام يف رأيي يف شديد َلبْس هناك
,Equipment؛ Machines or Hardware واملعدات واآلالت الُعَدد مضامني: عىل للداللة
النشاط ألداء أو لإلنتاج الالزمة Techniques التقنيات أو الطرق أو األساليب وعىل

األساليب. هذه تطوير وعىل عموًما؛ اإلنساني
واآلالت الُعَدد وبني ،Technique التقنية أو الطريقة بني للتفرقة رضورة فهناك
خاماٍت من لإلنتاج، الالزمة املادية العنارص كافة ليشمل تعريفها يمتد ما أحيانًا التي
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تطبيُقها يحتاج تقنية فأي ومباٍن؛ وتجهيزات وماكينات وُعَدد إعدادها، أو تصنيعها سبق
العلمي التطور ومع نفسها. التقنية متطلبات مع يتفق بما تجهيزها يتمُّ مادية وسائط إىل
يف بل واآلالت، الُعَدد يف التقنية مكونات من املزيد يُختَزن اإليقاع، املتسارع والتكنولوجي
أوًال: رضوريٌة؛ والتفرقُة للتقنية. وفًقا إعدادها أو تصنيعها سبق التي نفسها الخامات
فأنا معهما؛ التعاُمل أسلوب الختالف وثانيًا: التقنيات، عن واآلالت الُعَدد طبيعة الختالف
التقنيات، عن شيئًا بالرضورة أعلم أن دون واآلالت الُعَدد أملك أن أو أشرتي أن أستطيع
التي واآلالت الُعَدد أشرتي أن دون أتعلَّمها أو التقنية أحوز أن يمكنني فإنني وبالعكس؛

عموًما. اإلنساني النشاط أو اإلنتاج يف تُستخَدم
وبني خدمي، أو سلعي منتج إنتاج طريقة التقنية؛ بني للتفرقة رضورة وهناك
النشاط أداء أسلوب تحدد التقنية لإلنتاج؛ جديدة تقنيات إىل ل التوصُّ أو التقنية تعديل
جهازه وتمثِّل نفسه اإلنتاجي بالنشاط عضويٍّا ترتبط التقنية إن أي اإلنساني، أو اإلنتاجي
«تعديل أما ما، تقنيٍة عرب إال يتم ال إنتاجي نشاط أي إن حيث التعبري؛ صحَّ إن العصبي
قدرٌة املعنى بهذا والتكنولوجيا التكنولوجيا، فهما جديدة تقنيات إىل ل التوصُّ أو التقنية
إىل ويرمي نفسه، اإلنتاج فيه يجري الذي املستوى من أعىل مستًوى يف يتمُّ بنشاٍط تتعلَّق

جديدة». تقنيات إىل ل التوصُّ أو اإلنتاج تقنية تعديل
باستقاللية يتمتع اإلنسانية للفعالية نمًطا تمثل التكنولوجيا أن إىل سبق مما نَخلُص
إنتاج يستهدف اإلنتاجي فالنشاط الِعْلم؛ عن وكذلك نفسه، اإلنتاجي النشاط عن نسبية
للحقيقة، الوصول يستهدف النهائي التجريد يف والعلم للمجتمع، مطلوبة خدمات أو سلع
حضاري نتاج هي املعنى بهذا والتكنولوجيا الواقع. تغيري التكنولوجيا هدف أن حني يف
قدرة أي — الحضارية االستمرارية فإن ولهذا الحضارة؛ إنتاج إلعادة الوقت نفس يف وأداة
التكنولوجية؛ بالفعالية رهن — وجودها عىل والحفاظ نفسها إنتاج إعادة عىل الحضارة
اإلبداع فإن الحضاري؛ والضمور االغرتاب إىل يؤدي التكنولوجية القدرات ضمور أن فكما

الحضاري. للتجدد الهامة األدوات إحدى هو الذاتي التكنولوجي
العصور، مر عىل اإلنساني التطور ملسرية مالزم رفيق هي املعنى بهذا التكنولوجيا
بالرضورة أبًدا يعني ال Technology التكنولوجيا مصطلح يف logy النهاية وجود وإن
القرون خالل الغرب يف وساد ظهر كما التجريبي، العلمي باملنهج التكنولوجيا ارتباط
نمط أو كقدرة التكنولوجيا أن من الخاطئ ر التصوُّ ذلك يستتبعه وما املاضية، الثالثة
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إىل الشائعة األدبيات من الكثري يف يحولها وما واملنشأ، الطابع غربية اإلنسانية للفعالية
وتُنقل. تُشرتى غربية سلعة

دون علم هناك يكون أن املمكن من أنه أوًال: للتكنولوجيا السابق الفهم من نستنتج
يكون أن دون مكثَّف علمي نشاط يجري أن يمكن إنه أي تكنولوجيا؛ هناك تكون أن
معه. والتفاعل اإلنتاجي الواقع بتحسني يتعلَّق مردوٍد أي أو تكنولوجي، مردوٍد أي له
أي حاليٍّا؛ للعلم السائد باملعنى علٍم دون تكنولوجيا هناك تكون أن املمكن من أنه ثانيًا:
واملجردة، العامة صورتها يف للظاهرة الحاكمة العلمية والقوانني العلمية النظرية إدراك
الخاصة، صورها بعض يف ولو العلمية، للحقيقة ما إدراٍك وجود من يمنع ال هذا أن إال
التكنولوجيني هؤالء لدى الَحْدس إىل باإلضافة والخربات، املشاهدات تراكم طريق عن
زالت ما التي الهامة التقنيات من الكثري اخرتاع وراء كانوا الذين التاريخ، يف املجهولني

آِخره. إىل والتحنيط واملسالت األهرامات كبناء اآلن، حتى وعقولنا أبصارنا تبهر

التكنولوجيا؟ نقل (2)

شيوًعا املصطلحات أكثر من Technology Transfer التكنولوجيا نقل مصطلح أصبح
والجنوب تكنولوجيٍّا، املتقدِّم الشمال والجنوب؛ الشمال بني والعالقات التنمية مجاالت يف
يف بمغالطتني مرتبط اليوَم يُستخدم كما املصطلح إن منه. ونحن تكنولوجيٍّا املتخلِّف

ييل: فيما عنهما أتحدث الخطورة منتهى

إيجابي فاعل أحدهما طرفني؛ بني االتجاه أحاديَة نقٍل عالقَة املصطلح يفرتض •
يتغريَّ ال شاغر وعاء ملء النقل عملية وتشبه يأخذ، متلقٍّ سلبي واآلخر يعطي،
أن الضمني االفرتاض التصور بهذا يرتبط ما وأخطر النقل. عملية خالل شكله
يضع ال التكنولوجيا لنقل الدارج فالفهم تكنولوجيا؛ لديه ليست ي املتلقِّ الطرف
«فراغ» وجوَد يفرتض إنه ما؛ محليٍة تكنولوجية قدرات أي مع للتفاعل اعتباًرا

«َمْلُؤه». ثَمَّ من ب يتوجَّ تكنولوجي
سياق من ببساطة نقله يمكن «يشء» هي التكنولوجيا أن املصطلح يفرتض •
محضة. اقتصادية فنية العتبارات تخضع العملية وأن آلخر، حضاري اجتماعي

كقدرة — التكنولوجيا أن الجنوب دول يف وهناك هنا من املستفادة الدروس وتؤكد
اآلالت أو املعدات هو نقله — ويجري — جرى ما وأن عموًما، للنقل قابلة غري —
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زحالن بأنطون حَدا مما التقنياُت؛ أقلَّ وبدرجٍة Equipment, Machines or Hardware
لوصف Transfer-free-of-technology التكنولوجيا من الخايل النقل مصطلح سكِّ إىل
الستينيات فرتة خالل العربية الدول وتجارب املايض، القرن بداية يف عيل محمد تجربة
انتقال املمكن من أنه صحيح السابق. باملفهوم التكنولوجيا نقل مجال يف والسبعينيات
مضنية جهود تُبذَل لم إن أنه إال والتقنيات، املعدات مع التكنولوجية للقدرة مكونات
لهذه والتمثُّل الصحيح الهضم يحدث فلن ذاتية، تكنولوجية قدرات لبناء التوازي عىل

املكونات.
الطريقة مفهوم بني الخلط من ينبع التكنولوجيا نقل ملصطلح الخاطئ الفهم إن
تشبيه يمكننا الخلط هذا ح نوضِّ ولكي ،Technology التكنولوجيا ومفهوم Technique
كقدرة، للتكنولوجيا نتاج هي فالتقنيات بالتفكري؛ كقدرة والتكنولوجيا بالفكرة، التقنية
للنقل قابلة التقنيات أن كما للنقل، قابلة واألفكار التفكري، عىل للقدرة نتاج األفكار أن كما
يؤدي هل أو للنقل؟ قابلة التفكري عىل القدرة هل لكن الدقة، من متفاوتة بدرجات أيًضا
وكذلك بالنفي، هنا املفرتضة اإلجابة التفكري؟ عىل القدرة اكتساب إىل األفكار نقل مجرد
بل التكنولوجيا، أي التقنيات إبداع عىل القدرة انتقال إىل التقنيات نقل مجرد يؤدي ال
أو معدات يف دة مجسَّ أم رصيحة بصورة أكانت سواء — مناسبة غرِي تقنياٍت نقل إن
إذن «يمكننا الذاتية، التكنولوجية القدرات بنمو اإلرضار إىل يؤدي قد — إنتاج خطوط
حفز إىل أدَّى إذا فقط تكنولوجيٍّا مربٌَّر التقنيات أو املعدات نقُل التايل: املعيار صياغة
وغري النظر القصري املوقف خطورة إن الذاتية.» التكنولوجية القدرات ودعم وتنشيط
العبد «رشاء فكرة عىل والقائم بأرسها، العربية املنطقة يف والسائد البناء، عىل الصبور
رشاء بمجرد الذاتية التكنولوجية القدرات بناء استبدال عىل يقوم والذي تربيته»، وال
فالتسارع تكنولوجيٍّا؛ لألقوياء التبعية إدمان من نوٍع إىل يؤدِّي أو/والتقنيات؛ املعدات
استرياد يف اآلخر عىل االعتماد الرضوري من يجعل سوف التكنولوجي التطور يف الهائل
اآلن يحدث كما سبق، مما ا جدٍّ أرسع بشكل معنويٍّا تتقادم سوف التي والتقنيات، املعدات
التقنية املنَجزات دون لالنغالق دعوًة اإلطالق عىل هذا «وليس الكمبيوتر، مجال يف مثًال
— مناِقًضا يبدو وقد بالعالم، لعالقتنا التكنولوجي باملردود لالهتمام دعوٌة بل الحديثة،
انتقاء من أكثر تمكنَّا الذاتية، التكنولوجية قدراتنا زادت كلما إنه القوُل — صحيح لكنه
إىل ثَمَّ من وتؤدِّي الخارج، من إلينا تُنَقل تكنولوجية ومكونات تقنيات واستيعاب وهضم

التكنولوجية.» قدراتنا تقوية من املزيد
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الثاني الفصل

صناعيةخرضاء ثورة الريفمنطلق

تعريف الريف: (1)

الحضاري الوعاء هو الريف اقتصادية! أهداف لتحقيق تُزَرع أراٍض مجرد الريف ليس
وكذلك املرصي، التاريخ امتداد عىل الحضارية للِقيَم الرئييس الوريث وهو األسايسملرص،
يحمل كذلك والريف والحضارات. األمم من عداها ا عمَّ مرص ميَّزت التي الحياة أساليب
الذي ،Technical heritage التقني الرتاث أي اإلنتاج؛ يف الحضارية لذاكرتنا ا هامٍّ مكونًا
مع التعاُمل يف مرص، يف محيل مجتمع كل يف املتعاقبة، األجيال هذه خربة خالصة هو
وبقدر األساسية. حاجاتها إشباع أجل من املحلية، مواردها ومع املحيطة البيئة معطيات
الرتاث ع يتنوَّ مرصاملختلفة، أقاليم يف الحضارية والخصائص اإليكولوجية الظروف ع تنوُّ
نوظِّفها أن ويمكن بها نتميَّز بثمن؛ تُقدَّر ال هائلة وتقنية معرفية ثروة يمثِّل الذي التقني

التنمية. يف

املشكلة (2)

الغيط رأس عىل الزراعية املحاصيل أسعاُر تَُعْد ولم للزراعة االقتصادية الجدوى تدنَِّت
يؤدِّي ما األرض؛ وتبوير الزراعة ترك نحو الفالح باتجاه يهدد مما اإلنتاج؛ بنفقات تَِفي

املستقبل. يف استرياده تكلفة زيادة مع الغذاء توفري يف العجز زيادة إىل ثَمَّ من
٪٥٥ حاليٍّا الريف يضمُّ حيث الحرض؛ يف نظريتها الريف يف البطالة معدالت فاقت
والسياسية االجتماعية املخاطر من العديد إىل يشري مما مرص؛ يف املتعطلني إجمايل من

الظاهرة. بهذه تتعلق التي



التنمية يف تأمالت

الريف يف الزراعية األنشطة ميكنة أدَّْت فلقد املقنَّعة؛ البطالة من كذلك الريف يعاني
األكثر. عىل يوًما ١٢٠–١٨٠ إىل الزراعي للعمل الفعلية األيام عدد انخفاض إىل

الهجرة إىل باإلضافة العربية، الدول إىل وكذلك الحرض— إىل الريف من الهجرة ِت أدَّ
من التي والدينامية، الشابة العنارص من الريف تفريغ إىل — املتوسط عرب الرشعية غري
العشوائية املناطق نمو عن فضًال ذاتيٍّا، وتنميته بالريف للنهوض عوامل تمثِّل أن املمكن
إجمايل (وصل وسياسية. اجتماعية مخاطر من الظاهرة بهذه يرتبط وما الحرض، يف

نسمة.) مليون ٢ حوايل إىل و١٩٩٦ ١٩٨٦ تعداَدْي بني للحرض الريف من الهجرة
الحقل يف املكشوف الحرق أسبابها: أهم من يَُعدُّ التي السوداء السحابة ظاهرة
الصعيد، يف الرفيعة الذرة وحطب الدلتا يف القطن وحطب األرز قش مثل الزراعية للبواقي
أرضار من الظاهرة بهذه يرتبط وما إلخ، … والبطاطس الطماطم عروش إىل باإلضافة

كبرية. صحية

الفرصة (3)

نكون ونكاد العالم، يف الزراعية الدول أقدم من ونحن الزراعة، يف طويل تاريخ لدينا
الزراعية. الثورة فيها قامت العالم يف دولة أول

ع وتنوُّ الزراعية، املوارد مع التعامل يف متجذِّرة وثقافة ا، جدٍّ غني تقني تراث ولدينا
نبات من (الورق الزراعية املوارد عىل القائمة الصناعات يف التاريخية الخربات يف هائل
السمار من الحصري إىل النخيل، جريد من األقفاص الكتان، ألياف من النسيج الربدي،
مما إلخ)؛ … امَلْعز وشعر الجمال ووبر الغنم صوف من النسيج إىل الجلدية، واملنتجات

مرص. يف القرى لتنمية هائلة وتنافسية نسبية ميزات يعطينا
أوروبا يف املقابلة والنسبة مرص، سكان من ٪٥٧) للريف العالية الحيوية ولدينا

التنمية. جهود تدفع أن يمكن الريف يف برشية قدرات لدينا أي ٥٫٥٪)؛
الريف من تبدأ للبيئة صديقة جديدة صناعية بثورة للقيام نادرة فرصة لدينا
خصائصه (إدراك الزراعي للمورد الشامل الفهم فكرة عىل تقوم الحرض، وتشمل
والرتكيب الترشيحية البنية أي وامليكرو؛ املاكرو املستويني عىل Structure البنية املختلفة:
نسق وبناء الكيميائية)، للعنارص وصوًال وامليكانيكية، الطبيعية والخواص الكيميائي
أنشطة بلورة إىل يؤدي ا ممَّ Whole؛ resource use للمورد الشامل لالستخدام صناعي
وبدائل والعلف السماد مثل: ،Waste-free economic activities مخلَّفات بال صناعية
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خرضاء صناعية ثورة منطلق الريف

إلخ، … والصوتي الحراري والعزل البناء ومواد الغذائية والصناعات والورق األخشاب
ح يوضِّ كما املورد إمكانات من الشاملة االستفادة لتحقيق الصناعات هذه تتكامل بحيث

النخلة. لنموذج 1-2 شكل

النخل

منتجات ثانويةمنتج رئييس

تمور عالية الجودة

• التسويق يف 
   الحالة الطازجة     

• صناعة العجوة

• صناعة عص: البلح
   (الدبس)

• صناعة الخل
• صناعة الكحول 
• صناعة الخم:ة
• صناعة اCربات

• صناعة األعالف
   الحيوانية

• صناعة البالستيك     
 Bioplastics البيولوجى   

• استخدامات
   عالجية

• استخدامات  
   غذائية

حبوب اللقاحتمور منخفضة الجودة
والقمح الزهري

السعفالقحفةالعرجونالليفالجذع

الخوصالجريد • دعامات
  األسقف
• صناعة

  األثاث
• صناعة 

  خشب
  النخيل

• صناعة الحبال
• صناعة الدواسات

• صناعة وسائد
• صناعة ألواح  

   العزل الحرارى
• صناعة األلواح    
   الجبسية الليفية  
 Gypsum fibre   

boards   

• صناعة الرتبة
   الصناعية 

Beat moss   

• صناعة الحرص
   غ: اCنسوجة

 Non- woven   

mats   

• صناعة
  اCؤلفات

  الليفية
  البالستيكية

• صناعة
  األلياف
  البديلة 

  للخيزران
Rattan  

• اCصبعات
  كوقود
  حيوي

Pellets  

• صناعة
   الف:فورال

• صناعة
   مواد  

   بديلة لل
Cork   

• التسقيف وتجليد
   الحوائط

• األثاث التقليدي
•  الخرط العربي

   (األرابيسك)
 • ألواح الكونرت بانوه

 Block boards   

• ألواح الخشب
   الحبيبي

Particle boards   

 MDF ألواح ال •
• الباركيه

• عجينة الورق
•  اCصبعات كوقود

 Pellets حيوي   
• األعالف الحيوانية
•  السماد العضوي

• السالل
 Mats الحرص •

• مواد العزل
   الحراري
  والصوتي
• الكارينة

• صناعة الحرص
   غ: اCنسوجة
Non- woven   

mats   

النخلة. عىل تطبيًقا للمورد الشامل لالستخدام نموذج :1-2 شكل

: لإلبداع مجاالن فلدينا ينفد؛ ال إلبداع هائلة فرصة لدينا
ويقع املحلية، املوارد اكتشاف إعادة لشعار ترجمًة يمثِّل املجال هذا األول: املجال
املستويني عىل Structure البنية خواص املتجددة: املواد خصائَص إدراكنا بني
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النوعي (الوزن والطبيعية امليكانيكية والخواص الترشيحية البنية أي وامليكرو؛ املاكرو
العزل وخاصية الحرارية لية واملوصِّ والدهان للَّصق والقابلية بالسوائل ب والترشُّ
أداء ومتطلبات معايري وبني الكيميائي، والتكوين والكهربي) والصوتي الحراري
املحيل املجتمع مستوى — املحيل املستوى عىل مطلوٍب ما منتٍج مواصفات أو ما خدمٍة
التطبيقي العلمي البحث وكذلك والخيال الفكر فينشط العاملي، أو القومي أو —
منتٍج إلنتاج أو ما خدمٍة ألداء املتجددة، املواد هذه الستخدام جديد مجال الكتشاف
مستحدثة منتجات أو خدمات عن جديدة أفكاٌر هو املجال لهذا اإلبداعي والناتُج ما.

املتجددة. املواد باستخدام مرتبطة
وبني املطلوب، املنتج أو للخدمة الجديدة الفكرة بني يقع الثاني املجال الثاني: املجال
املنتج أو الخدمة هذه إنتاُج فيه يُجَرى أن يُراد الذي الحضاري االجتماعي السياق
االجتماعي السياق تناِسب جديدٌة تكنولوجيا هو املجال لهذا اإلبداعي والناتُج الجديد.
الحضاري االجتماعي السياق يستطيع التي تلك هي املناسبة فالتكنولوجيا الحضاري؛
رشوط أهم أحَد ق يحقِّ مما ذاتيٍّا، رها ويطوِّ بها بنيانه ويتقوَّى ويتملَّكها يهضمها أن
يحققها أن يجب رشوًطا هناك أن توضح عبارة يمري» يرسي ما «مطرح االستدامة.
السياق تناسب أن يجب التكنولوجيا كذلك يهضمه، أن للجسم يمكن حتى الطعام
املناسبة دائًما هي األحدث التكنولوجيا فليست يستخدمها؛ الذي الحضاري االجتماعي

بها. املجتمع وتغريُّ وانفعال لها الحضاري االجتماعي القبول ملعيار وفًقا
لأللياف قوص أبناء رشكة دراسة بمرشوع قمنا فعندما لذلك: مثاًال ونرضب
الذرة حطب تحويل يف األساسية فكرتها تتمثل التي ،Bio fibers ال رشكة النباتية:
خطوط عىل تدخل جاهزة مدخالت إىل القصب، وسفري الشامية الذرة وحطب الرفيعة
املناسب من أنه وجدنا البالستيكية؛ الليفية املؤلفات وكذلك والحبيبي MDF ألواح إنتاج
املحلية، التعاونية الزراعية الجمعيات خالل ومن الزراعي الحوض يف التصنيع يبدأ أن
الفرم ماكينات الجمعيات هذه بإعارة الصناعية قفط منطقة يف الرشكة تقوم وأن
الزراعية، األحواض يف الهوائي والتجفيف التشوين يجري وبذلك الباالت؛ ومكابس
اقتصاديات تضمن Bulk density حجمية كثافة لها باالت يف والكبس للفرم وصوًال
للحالة املواد هذه تصنيع يستكمل حيث الصناعية؛ املنطقة إىل الباالت هذه لنقل جيدة

صناعة. لكل املطلوبة
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خرضاء صناعية ثورة منطلق الريف

سيدي (مركز شماس لقرية امليدانية بالدراسة قمنا فعندما آَخر: مثاًال ونرضب
الصغري التنَي أن وجدنا مرص؛ يف الفقرية القرى إحدى وهي مطروح)، محافظة براني،

القرية. يف املربى صناعة لقيام ماديٍّا أساًسا يمثِّل أن يمكن سوقيٍّا القيمة املعدوَم
يف التني مربى لتصنيع املناسبة التكنولوجيا نختار كيف سؤاٌل: واَجَهنا وهنا
كيلومرت ١٠٠ حوايل محيط يف تتناثر منزًال ٢٩١ تضمُّ القرية أن وجدنا شماس؟ قرية
أن أدركنا كذلك وأكثر، كيلومرتات ٢-٣ حوايل مسافة واآلخر املنزل بني ويفصل مربع،
املنزلية، اإلنتاجية األعماُل كاهلها عىل تقع املرأة وأن املنازل، من قريبة التني زراعات
السيارات. عىل العمل أو والنقل التجارة مثل املنزل خارج باألعمال يقوم الرجل وأن
ندر فيما إال — تسمح ال البدو مجتمعات يف السائدة التقاليد أن من تأكدنا كذلك
أي املنزيل؛ التصنيع نموذج اختيار قررنا لذا املنزل؛ خارج للعمل املرأة بخروج —
التي الصحية االشرتاطات بوضع وقمنا املنزل، يف للمرأة كنشاٍط الصناعُة تنتقل أْن
املواصفات ق تتحقَّ حتى باملنزل، التصنيع حجرة يف بها الوفاء املنتِفعات عىل ب يتوجَّ
املعدات اختيار تم هكذا منزليٍّا. املنتََجة التني مربى يف املطلوبة العاملية القياسية
اإلخالل ودون أمتار، ٥ × ٤ حجرة تسعها بحيث للمربى املنزيل للتصنيع املطلوبة
مستورًدا جهاًزا املعدات هذه ت ضمَّ ولقد الصحية، واالشرتاطات العلمية باألسس
ولقد للشمس، بالتوجيه قراءاته تؤخذ Refractometer املربى تركيز مستوى لقياس
وحازت بفنلندا، هلسنكي يف للبيئة املركزي املعمل يف شماس قرية تني مربى تحليل تمَّ
من أنه النموذُج هذا علََّمنا لقد فنلندا. لجمارك الصحية للمعايري وفًقا للتصدير القبوَل
من — كثقافة الصناعِة نْرشُ أو — الصناعة ثقافِة نْرشُ — اليسري من بل — املمكن
يهضم أْن املمكن من وأن املحيل، للمجتمع الحي الحضاري االجتماعي النسيج خالل

الجودة. وضبط القياس مثل هندسيًة مفاهيَم ويستوعب النسيج ذلك
أرض عىل والتجارة والصناعة الزراعة أنشطة بني التكامل إلنجاز الفرصة لدينا
القيمة سلسلة من اإلمكان قدر الكاملة االستفادة تحقيق أجل من ذلك؛ أمكن ما الريف
يتم وأن الريف، يف محليٍّا األنشطة لهذه والتنموي االقتصادي العائد لرفع Value chain
العالمات تسجيل يتم وأن املستهلكني، وحاجات ألذواق وفًقا النهائية املنتجات تصنيع

منطقة. بكل املتاحة التنافسية للميزات استغالًال للسلع Trade marks التجارية
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محصول بأنها تنمويٍّا Agricultural residues الزراعية البواقي تعريف يمكن
Cash للتسويق القابل الرئييس املحصول إنتاج يف استُخِدمت التي املدخالت لنفس إضايف
الزراعية والبواقي البرشي. والعمل واملبيدات واملخصبات واملاء والبذور األرض crop؛
التي الصناعات من العديد يف لالستثمار رائعة فرصًة تمثِّل Agricultural residues

إىل: الزراعية البواقي تصنيف ويمكن عليها، تقوم أن يمكن

سوقيٍّا. القيمة معدوم وثالث ثاٍن فرز أسايس منتج •
إىل: بدورها تنقسم التي اللجنوسلليلوزية الزراعية البواقي •

(السيقان املحصول جني بعد الحقلية للحاصالت الخرضي املجموع -
القش وكذلك النضج، مكتملة غري والزهور واألوراق واألفرع Stalks

إلخ). … والجذور Straws
عملية وناتج والجائر السنوي (التقليم الفاكهة أشجار تقليم نواتج -
انتهاء بعد Biomass الخرضي املجموع وكذلك الحيوية)، تجديد

الفاكهة. ألشجار االفرتايض العمر

صفًرا تساوي بتكلفة الفاكهة وحديقة الحقل يف موقعها يف تتوافر البواقي هذه
يف بالفعل تمَّ قد الذي االستثمار لنفس مجانية إضافيًة موارَد تمثِّل أنها يعني مما تقريبًا؛
الصناعات؛ من العديد إلقامة مادية كقاعدة هائلة نسبية ميزة تمثِّل بذلك وهي الزراعة،
مليون ٧٦ بإجمايل مرص يف سنويٍّا تتوافر اللجنوسلليلوزية الزراعية البواقي بأن علًما
تقريبًا طن ماليني و٤ (1-2 (جدول حقلية حاصالت بواقي الفرن) يف مجفف (وزن طن
لخربات ملخًصا 3-2 جدول ح ويوضِّ ،(2-2 (جدول الفاكهة ألشجار سنوي تقليٍم نواتج
املرصية والجمعية شمس، عني جامعة الهندسة بكلية الصغرية الصناعات تنمية مركز

الزراعية. للبواقي الصناعي االستخدام مجال يف املحلية، للمجتمعات الذاتية للتنمية
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خرضاء صناعية ثورة منطلق الريف

مجفف وزن مرتي (طن ٢٠٠٨ عام مرص يف الحقلية الحاصالت بواقي تقدير :1-2 جدول
الفرن). يف

حيث من البواقي ترتيب
الكمي التوافر

من املتاحة الكميات تقدير
الحقلية الحاصالت بواقي

 

١ ٣١٧٨٦٩٩٨ السكر قصب
٢ ١٥٣٩٥٧٠٨ قمح
٣ ٩٩٠٥٨٩٧ السكر بنجر
٤ ٨١١٣٧٩٥ طماطم
٥ ٣٥٣٣٥٦٦ ذرة
٦ ٣٢٦٤٠١٨ مقشور غري أرز
٧ ١٦١١٧٣٤ رفيعة ذرة
٨ ٧٥٦٠٠٠ خام قطن
٩ ٧٤٩٠٨١ بطاطس
١٠ ٢٤٠٢٧٣ شعري
١١ ٢٠٩٩٣٣ جاف بلدي فول
١٢ ١٦٤٩٨٠ مقشور غري سوداني فول
١٣ ٩٦١٥٤ السمسم بذور
١٤ ٥٨٣٣٨ الصويا فول
١٥ ٣٩٣١٤ الشمس عباد بذور
١٦ ١١٤٨٤ حمص
١٧ ٥٧٠٦ الكتان ومشاق ألياف
١٨ ١٦١٣ عدس

  ٧٦ مجفف وزن طن (مليون اإلجمايل
الفرن) يف
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٢٠٠٨ مرص يف الفاكهة ألشجار السنوي التقليم لنواتج املتاحة الكميات تقدير :2-2 جدول
الفرن). يف مجفف وزن مرتي (طن

من التقليم نواتج ترتيب
التوافر حيث

السنوي التقليم نواتج كميات
الفاكهة ألشجار

 

١ ١٣٣٨٦٩١ موز
٢ ٤٩٠٠٥٤ عنب
٣ ٤٥٠٨٨٥ تمور
٤ ٥٣٤٦٠٦ برتقال
٥ ١٨٩٥٢٦ ومندريه تنجرين
٦ ١٩١٢٣٩ مانجو
٧ ١٦٣٧٦١ ونكتارين خوخ
٨ ١٥٤٢٠٨ تفاح
٩ ١٣٣٨٠٨ تني
١٠ ٨٢٤٣٥ وبنزهري ليمون
١١ ٥٤٠٦٠ زيتون
١٢ ٢٤٤١٨ مشمش
١٣ ١٤٦٧٢ كمثرى
١٤ ٤٣١٠ برقوق

  ٣٫٩ طن) (مليون اإلجمايل
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الثالث الفصل

التقليدية املعرفة

تعريف (1)

ويف محدد حضاري اجتماعي سياق يف يجري الذي ق الخالَّ اإلنساني للنشاط ُمنْتَج املعرفة
يف يحيا التي االجتماعية/الحضارية الكيانات ِع تنوُّ وِبَقْدِر معينة، بيئية منظومة إطار
التقليدية «واملعرفة اإلنسانية. املعرفة ع تتنوَّ البيئية، الظروف واختالِف اإلنسان، إطارها
املختلفة املحلية املجتمعات أبناء لتفاعل تاريخية وحصيلة حضاري نتاج بذلك هي
حاجاتهم إشباع أجل من املحلية، مواردهم ومع املحيطة، بيئتهم مع السنني آالف عرب
واملعرفة الروحية.» حاجاتهم وتلبية الحضارية رؤاهم عن التعبري وكذلك األساسية،
لكنه شفهيٍّا؛ حتى أو مكتوبًا يكون أو مادي بشكل د يتجسَّ قد تراثًا تَُعدُّ بذلك التقليدية

َمِعيش!

التقليدية املعرفة مجاالت (2)

الكساء، إىل البناء من املختلفة؛ اإلنسانية الحاجات لتشمل التقليدية املعرفة مجاالت تمتدُّ
إلخ. … الدفاع إىل والعالج، التداوي إىل الغذاء، إىل

للموارد املختلفة االستخدامات اكتشاف يف غنيٍّا تراثًا بذلك التقليدية املعرفة وتمثل
هذه أكانت سواء املختلفة، اإلنسانية الحاجات إشباع يف محيل، مجتمع لكل املتاحة
النباتي الطبيعي؛ الغطاء مكوناِت أم الجيولوجية/األرضية للتكوينات مكوناٍت املوارد
يف املختلفة للحضارات الطويلة الخربات حصيلَة التقليدية املعرفة تمثِّل كما والحيواني.

املختلفة. والحيوانية النباتية السالالت استئناس



التنمية يف تأمالت

التقليدية املعرفة أهمية (3)

املحيل، ملجتمعه انتمائه بحكم مكان كل يف العادي لإلنسان متاحة التقليدية املعرفة
مؤسسات ل تدخُّ ودون السائدة االجتماعية/الحضارية بالتكوينات ارتباطه عرب وغالبًا
األساسية، حاجاته إشباع عىل القدرة من أدنى ا حدٍّ له يضمن مما السوق؛ آليات أو الدولة
املعرفة: لتلك أمثلة ييل وفيما املحيل؛ مجتمعه يف موقعه من انطالًقا واملبادرة، الفعل وعىل

يف والطني سيناء، شمال يف والطفلة سيوة، يف الكرشيف املحلية: باملوارد البناء •
النيل. وادي

من بدءًا الصعيد: محافظات من العديد يف النخيل جريد من األثاث صناعة •
أسوان. وحتى الفيوم

الصحراوية املجتمعات يف اآلن حتى القائم الطبية، والنباتات باألعشاب التداوي •
الصعيد. يف وكذلك الغربي، الشمايل والساحل سيناء وجنوب شمال يف

تؤكد Cultural expressiveness حضارية تعبريية أحيانًا التقليدية املعرفة تَْحِمل
؛ ككلٍّ الحضارية الدائرة أم املحيل املجتمع مستوى عىل أكانت سواء الحضارية؛ الهوية
تقوم — Technical heritage التقني الرتاث أي — التقني ها ِشقِّ يف التقليدية فاملعرفة
ويَُعدُّ املجتمع/الحضارة، لدى الكامنة الرؤية عن يعربِّ بحيث املادي العالم بتشكيل
يف التقليدية املنازل يف وكذلك البدوية البيوت يف السائد الدار)، (ِفنَاء السماوي الحوش

السياق. هذا يف ًا معربِّ نموذًجا النوبة، ويف سيناء شمال
Software لغة أو مميَّزة، Cultural code حضارية شفرة تحمل التقليدية املعرفة
هو ملا مغايرة اتجاهات يف اإلبداَع وتُطِلق والخيال، للفكر ا خاصٍّ ًها توجُّ تعطي خاصة،
أن هذا يعني التقليدية. للمعرفة تجريًدا واألكثر األعىل القيمة هي تلك تكون وربما سائد،
حضاري إلبداع منطلًقا يمثِّل أن يمكن محيل، مجتمع كل يف التقليدية باملعرفة اهتمامنا

والعاملي. القومي املستويني عىل
يُستخَدم التي الصعيد، يف التقليدية البيوت هدم يجري فعندما لذلك: مثاًال ونرضب
الذي — الجريد هذا استخدام بإعادة اصون القفَّ يقوم السقف، يف النخيل جريد فيها
صناعة يف «سنابل») لديهم ى تُسمَّ (التي الرأسية األعواد يف — تماًما جفَّ قد يكون
بأن — منتج لتصنيع ما مورد/مادة باختيار نقوم عندما — ذلك لنا يوحي أََال األقفاص.
تصميم يف نراعي وأن املورد/املادة، لهذا املتتابعة الحيوات من لعدٍد البداية منذ نخطِّط
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كفاءة يرفع مما جديدة؛ حياة يف استخدامه أجل من له مكون كلِّ استعادِة سهولَة املنتج
املستدامة التنمية معياَر ثَمَّ من ق ويحقِّ ،Resource use efficiency املوارد استخدام

Sustainable؟ development

التقليدية املعرفة مع لقاءاتي (4)

النخيل جريد سقف (1-4)

الهندسة، كلية يف عندنا يُدرَّس ال — املحلية املوارد من العديد شأن شأنه — النخيل جريد
الزراعة! كليات يف وال

العرايشية. املنازل أحد سقف يف النخيل جريد من حصرية :1-3 شكل

سيناء، شمال العراييشيف املسكن نمط بدراسة أقوم كنُت عندما النخيل جريد رأيت
التقليدية وباملعرفة ،(1-3 (شكل السقف يف النخيل جريَد باستخدامهم ا جدٍّ وانبهرت
ملالحظة هذا (دفعني السقف يف لالستخدام الجريد إعداد يف يستخدمونها كانوا التي
يف فرعون جزيرة يف األيوبي الدين صالح قلعة يف السقف يف للجريد االستخدام نفس
العربية اململكة يف الخالص مدينة يف طالب أبي بن عيل مسجد يف وكذلك بسيناء، طابا
بشكل تُثِْبت طبيعية، تجربٌة السقف يف النخيل جريد استخداَم أن اعتربُت السعودية).
هندسيٍّا. بها ونهتمُّ معها نتعامل أن تستحق جيدة مادة النخيل جريد أن وحاسم عميل
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جريد مع العلمي البحث رحلة وأيًضا والخيال، الفكر إعمال رحلُة بدأَْت هكذا
النخيل: لجريد الصناعي االستخدام يف إليه وصلنا ما بكل مرص يف َمِدينون إننا النخيل،
وبدائل العربي)، والخرط املرشبية (فنون واألرابيسك ،Blockboards الكونرت ألواح يف
يف دت تجسَّ التي التقليدية للمعرفة إلخ؛ … العضوي والسماد واألعالف، األخشاب،
املعرفة لهذه احرتامي «ولوال العريش. مدينة يف السقف يف النخيل جريد استخدام
صناعية.» كمادة النخيل جريد باستخدام يتعلَّق إبداٍع ألي وصلت/وصلنا ملا التقليدية،

الغربي الشمايل الساحل يف امليدانية دراستي (2-4)

أبناء من ُمراِفقي كان بمرص، الغربي الشمايل الساحل يف امليدانية دراساتي إحدى يف
ببيئة مذهلة دراية عىل كان لكنه والكتابة، القراءة يعرف وال سنة، ١٧ عمره املنطقة
وُمراِفقي زمييل بعَضها يعرف لم التي الصحراوية، النباتات أسماءَ يعرف كان إذ املنطقة؛
يعرف الشاب هذا كان شمس. عني جامعة الزراعة، كلية يف مساعد أستاذ — الدراسة يف
وأساليب املنطقة يف املوجودة الربية الحيوانات وكذلك العالج، يف املختلفة استخداماتها
عليه يوجد الذي التقريبي والعمق للمنطقة الجيولوجية الخصائص وكذلك اقتناصها،
يف يسمونها التي األمطار، الحتجاز السدود وإقامة اآلبار لحفر املحلية واألساليب املاء،

.Water catchment techniques املياه حصاد أساليب العلمية: األدبيات
بالكثري واسعة درايٍة عىل — لدينا الشائع للمصطلح وفًقا — األُِميُّ الشاب هذا كان
يف لدينا جامعة خريج أيُّ إليها يفتقر بيئته، عن والتكنولوجية العلمية املعارف من
كمكون التقليدية املعرفة وأهمية معنى الشاب هذا يل د جسَّ لقد املناظرة. التخصصات
أحصيُت املنطقة، نفس يف أخرى دراسٍة ويف املحيل. املجتمع ألبناء الحضارية للذاكرة حي
وتطحنه املطر، مياه عىل محليٍّا يُزَرع الذي الشعري من البدو يصنعها مختلفة أطباق ٩
تنقلها األمريكية، املعونة دقيق أكياس أرى كنُت وعندما الرَّحى. باستخدام النساء
ألنها األكياس؛ هذه بخطورة أشعر كنُت الصحراء، يف البدوية عات للتجمُّ الكارو العربات
عىل واالعتماد الدقيق، وطحن البعلية الزراعة العمل؛ وترك للراحة دعوًة تمثِّل كانت
املحلية والهِويَّة البيئة عن لالنخالع دعوة كانت إنها الخارج، من القادم الجاهز الدقيق

التقليدية. املعرفة وإهمال
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سيناء شمال يف البطيخ زراعة محراث (3-4)

يف يستخدمونه الذي باملحراث انبهرُت سيناء، بشمال للعريش امليدانية دراستي خالل
التقليدية املعرفة نه تتضمَّ الذي لإلبداع نموذًجا إيلَّ بالنسبة يمثِّل والذي البطيخ، زراعة

العريش. يف

٤ ١ ٨ ١٠

٧

٩٢٣٦

٥

السكة (٣) الزحاف، (٢) القوس، (١) الفواخرية: يف املستخَدم املحراث :2-3 شكل
الردام، (٩) البوق، (٨) اد، الردَّ (٧) الشداد، (٦) السفيفة، (٥) فرد، عقدة (٤) الحديدية،

الحمام. (١٠)

قوس من: ويتكوَّن ،(2-3 (شكل املحيل األثل خشب من يصنعونه املحراث هذا
بصناعتها يقوم التي (٣) الحديدية، «بالسكة» ينتهي الذي (٢) الزحاف، يف يثبت (١)
الليف من «سفيفة» إىل (٤) «فرد»، عقدة باستخدام املحراث ويُربَط العريش. ادو حدَّ
ويتمُّ (٦) «الشداد»، من املحراَث يجرُّ الذي الجمل َصدر أمام تُوَضع (٥) النخيل)، (ليف
ويُزوَّد (٧) «الرداد»، باستخدام رسعته يف والتحكم ويساًرا يمينًا رأسه من الجمل توجيه
الزحاف، يف ثقب يف تُثبت بماسورة ينتهي البذور، إلسقاط (٨) الصفيح، من ببوق املحراث
باملحراث. لإلمساك (١٠) وبحمامة، البذور، عىل الرتبة يهيل (٩) «بردام»، املحراث ويُزوَّد
يف والتحكَُّم األرض حراثَة للُمزاِرع يتيح أنه يف املحراث هذا تصميم يف العبقرية وتتمثَّل
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املصطلحات سكِّ يف البالغَة الِحِظ واحد. مشوار يف بالرتبة وتغطيتها البذور توزيع مسافة
املحلية! املوارد استخدام عىل الكامل شبه واالعتماد املحراث، مكونات تسمية يف املستخَدمة

الغربية الصحراء عمق يف الجبيد (4-4)

البكرة العليا

البكرة السفىل

الشدادالرياق

(ب)(أ)

(ج)

ملستوى مرفوًعا الجبيد (ب) البرئ، يف وهو الجبيد (أ) الجبيد: عمل أسلوب :3-3 شكل
الحوض. يف املاء إراقة أثناء الجبيد (ج) املاء، حوض

تُستخَدم أداًة الحظُت الغربية، الصحراء عمق يف ميدانية بدراسة أقوم كنُت عندما
أْي يجبد فعل من اشتقاق وهو ، عربيٌّ واالسُم «الجبيد»، ونها يسمُّ (3-3 (شكل الريِّ يف
األخرى األدوات عن بذلك تتميَّز وهي األداة، لهذه العربي األصل عن يكشف مما ، يشدُّ
الرومانية والساقية اليوناني، والطنبور األصل، املرصي الشادوف الري: يف املستخَدمة
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الريَّاق، ونه يسمُّ حبٌل يشدها الصغرية فتحتان؛ وله الجمل، جلد من الجبيد يُصنَع األصل.
الجمل ويقوم وعليا، سفىل بكرتني؛ عىل الجبيد يَُشدُّ الشداد. ونه يسمُّ حبٌل يشدها والكبرية
3-3(ب)) (شكل السفىل البكرة إىل الصغرى الفتحة تصل وعندما (شكل3-3(أ))، بَجرِِّه
إىل العليا الفتحة من الحوض، يف املاء انسياب ويستمر السفىل، الفتحة من املاء ينساب
العرب املخرتعني أن يبدو التي املستطرقة، األنابيب ملبدأ وفًقا 3-3(ج)) (شكل السفىل
إىل يصل وعندما والخطأ؛ التجربة طريق عن تجريبي بشكل إليه لوا توصَّ قد القدامى
ويتميَّز جديٍد. من الجبيد مللء الوراء إىل يرجع فإنه املاء، خرير صوُت الجمل آذان
املاء، عليه يوجد عمق ألي استخدامه بإمكانية للري، األخرى بالوسائل مقاَرنًة الجبيد
آلَخر. مكاٍن من البرئ يف املاء عمُق فيها يختلف التي الصحراء ظروف مع يتناسب وهذا

العريش يف الشعبي العالج (5-4)

املوقع هذا جعلها وقد ومرص، الشام بني الساحيل الطريق عىل العريش مدينة تقع
عىل الطبية واملهارات الخربات تراكم يف ساهم مما التجارية؛ للقوافل طبيعيٍّا ملتًقى
الذي الحضاري النموذج إطار يف إال الشعبي للتطبيب النظر يمكن وال الزمن، مر
معينة عائالٌت تشتهر العريش ويف حاليٍّا، الشائع الحديث الطب بنموذج مقاَرنًة أفرزه
الشعبي التطبيب ويعتمد العائلة. أفراد عىل التخصصات ع تُوزَّ حيث الشعبي؛ بالتطبيب
املرمرية مثل: األمراض، من العديد عالج يف الطبية النباتات استخدام عىل العريش يف
والطاطورة والسكران والسموه الحبج وكذلك والبعطران، وخراسان البابوني والشيح

اللوز.1 زيت وكذلك العنصل، وبصل والحنظل

وليسقطعه النخيل جريد سلخ (6-4)

التي السهولة أبهرتنا النخيل، جريد من األقفاص صناعة طريقة بدراسة قمنا عندما
الدراسُة ذلك أكَّدت ولقد الساطور، باستخدام يدويٍّا (4-3 (شكل الجريد سلخ بها يجري
املوارد من العديد شأن شأنه — النخيل جريد أن أكَّدت والتي بها، قمنا التي الترشيحية

والنمط «التكنولوجيا املوصيل، إبراهيم حامد العريش: يف الشعبي الطب عن التفاصيل من للمزيد 1

.١٩٨٢ القاهرة، األوسط، الرشق بحوث مركز العريش»، من حالة دراسة الحضاري:
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(ج) (ب) (أ)

سلخ (ج) النخيل، لجريد الترشيحي التكوين (ب) النخيل، جريد سلخ ماكينة (أ) :4-3 شكل
بالساطور. الجريد

Monocotyledons الفلقة أحاديات إىل ينتمي — والخيزران البوصوالغاب مثل الزراعية
تقنية بإبداع لنا ذلك أوحى ولقد األخشاب، مثل Diacotyledons الفلقة ثنائيات وليس
أمانًا أكثر الجريد سلخ عملية أن أدركنا فلقد الجريد؛ Skinning سلخ يناها سمَّ جديدة
محيط يف للعمل وذلك منشاريًة، سكاكنَي تستخدم التي Cutting القطع عملية من
حيث للبيئة؛ صديقٌة — الجريد سلخ عملية — أيًضا أنها كما الريفية، املنازل يف األرسة
— الجديدة التقنية هذه الطاقة. استهالك يف كثريًا وتوفر ضوضاء، أو غبار عنها ينتج ال
سدائب إنتاج يف استخدامها يمكن — اص القفَّ لدى التقليدية املعرفُة إلينا أوحتها التي
من الرقيقة Strands الرشائح إلنتاج وكذلك القرى، يف املنازل يف النخيل جريد Strips
.Glass fibers الزجاجية لأللياف كبديل Polymers البوليمرات لتسليح النخيل جريد

للكتان اليدوي التمشيط (7-4)

مرص؛ قرى من العديد يف الشائعة ،(5-3 (شكل للكتان اليدوي التمشيط عملية مثَّلت
من واألوراق واللوز الفروع فصل يف استخدمناها جديدة تقنيات لتطوير لنا منطلًقا
مرشوٍع يف األخشاب، بدائل إنتاج يف القطن نبات سيقان الستخدام وذلك القطن، حطب

الكربى. املحلة يف القرى إحدى يف بتنفيذه قمنا
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(ب) (أ)

للكتان. اليدوي التمشيط (ب) القطن، حطب من واألوراق واللوز األفرع فصل (أ) :5-3 شكل

القطن حطب من األخشاب بدائل تصنيع يف التعطني (8-4)

تجري التي البلزمة أو Retting التعطني عن بها قمنا التي امليدانية الدراسة ألهمتنا
بالتسويس اإلصابة من لحمايتها دمياط يف والجربي الربج عزبة يف الكافور أخشاب عىل
بمحافظة طنطا قرى يف الكتان عىل كذلك يجري الذي ،Wood borers بالناخرات
القلف لفصل بنجاح التقنية تلك استخدمنا ولقد .Bast fibers األلياف لفصل الغربية
التسويس من السيقان هذه ولوقاية ،Cotton stalks القطن حطب سيقان من Bark

القطن. نبات سيقان من األخشاب بدائل لتصنيع ذلك بعد استخدامها قبل

حية معرفة التقليدية املعرفة (5)

االجتماعي النسيج هو يحملها الذي ألن حية؟ بأنها التقليدية املعرفَة أصف ملاذا
متناول يف وألنها الناس، لكل متاحة ملكيتها وألن املحيل، للمجتمع الحي الحضاري
من يتجزأ ال جزءٌ وألنها السوق، وآليات الدولة مؤسسات ل تدخُّ ودون العادي اإلنسان

مكان. كل يف السائدة الثقافة
ُمَطْمِنئ: غري العربية بلداننا يف التقليدية للمعرفة الراهن الوضع أن إال

الحضاري تراثنا إزاء سلبيًة مشاعَر لدينا تولِّد بها نتعلَّم التي الطريقة أن أرى إنني
بجميع الرسمي التعليم يف الدراسية فاملقررات تقليدية؛ معرفة من به يرتبط ما وكل
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يف هي — وعام) فني (تعليم املدارس إىل ووصوًال واملعاهد الجامعات — مستوياته
إشارًة فيها تجد أالَّ لذلك املستغرب من وليس الغرب، دول يف سائد هو ملا نَُسٌخ األغلب
أي تبذل لم كما التقليدية، واملعرفة والتكنولوجيا العلم مجال يف العربية أمتنا لرتاث
الريف تنمية متطلبات وبني واملعارصة، التحديث مقتضيات بني للمواءمة جادة محاولة
التعليم من هذا جعل وقد التقليدية. املعرفة يف األمة لرتاث الرئييس الحقيقي الحامل
من يتضمنه وما الحضاري تراثهم عن بعيًدا الشباب تدفع مركزية، طاردة قوًة الرسمي
وافد، غربي هو ما بكل لالنبهار ضمنية رسالًة التعليم هذا َحَمل كذلك تقليدية، معرفة
أبناء مع التواصِل عن عاجزين املتعلمني جعل مما موروث؛ محيل هو ما كل واحتقار
قضية ليس العجز هذا إن املحلية. مجتمعاتهم تنمية يف املشاركة عىل ومساعدِتهم الريف
له تكون لن — الغربي بمعناه — فالعلم بالدنا؛ يف العلم مرشوعيِة قضيُة «إنه شكلية؛

التقليدية.» املعرفة مع — وتواُصله — حواره خالل من إال لدينا مرشوعية
هي — التليفزيون خاصة — الجماهريية اإلعالم وسائُل بها تبعث التي الرسالة
املحلية للهِويَّة نفي رسالة ثَمَّ من وهي الغربي، التحديث بنموذج الكامل والقبول االنبهار
يؤدِّي مما تقليدية؛ ومعرفة تنموية وإمكانات حضارية خصائص من تحمله ما بكلِّ
يف والرغبة الخجل مشاعر وإثارة موروث تقليدي هو ما لكل االحتقار نظرة شيوع إىل

منه. التربُّؤ
أدَّى فلقد الغربي؛ للنموذج تقليًدا الريف يف الحياة أسلوب يف الكاسح التغريُّ
للحياة املكوِّنة العنارص عرشات إهمال إىل باملحيل، الغربي االستهالك نمِط استبداُل
والسلع الحياة أسلوب عنارص إنتاج يف أسايس دور لها كان التي والحيوانية، النباتية

بها. املرتبطة التقليدية املعرفة — وموات — إهمال إىل ثَمَّ من أدَّى مما االستهالكية؛
باملعارف تُوصل وأن ر تُطوَّ أن دون طبيعية، غري ِميْتًَة التقليدية املعرفة تموت هكذا
إىل يؤدِّي ا ممَّ املحلية؛ باملجتمعات النهوض أجل من الحديثة والتكنولوجية العلمية
تهميش وإىل املجتمعات، لهذه الحي الحضاري االجتماعي النسيج ضمور من املزيد
منتجني، غري مستهلكني إىل وتَحوُّلهم أبنائها، من العظمى الغالبية Marginalization
يؤدِّي مما الخارج؛ من االسترياد وعىل املدينة عىل األساسية حاجاتهم إشباع يف معتمدين

املحلية. مجتمعاتنا ألبناء االغرتاب من املزيد إىل ثَمَّ من
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خاتمة

أجزم إنني بل املعرفة، بقضية يتعلَّق فيما «سلفي» موقف التخاذ دعوًة املقال هذا يمثِّل ال
أبناء حقوَق ينكر ألنه باملرَّة؛ إنساني غري التقليدية املعرفة مع «املتحفي» التعامل بأن
أفضل؛ حياًة يعيشوا أن يف — التقليدية للمعرفة الحقيقيني ك املالَّ — املحلية املجتمعات
العرصي؛ بمضمونهما والتكنولوجيا العلم عن لالستغناء دعوة — املقال هذا — هو وال
التقليدية املعرفة املعرفة: من مختلفة أنساق بني للتعايش رائعة فرصة رأيي يف فهناك
كما الحديثة والتكنولوجية العلمية واملعرفة الحضارية، لذاكرتنا هام مكون هي التي
هذين بني التواصل/التعايش جسور إقامة يف نحن مهمتنا إنها الغرب، من إلينا وفدت

والتقدم. التنمية يف بنا الخاص املسار وبلورة/إبداع/اختيار املعرفة من النسقني
ضوء يف التقليدية املعرفة تكتسبها التي الخاصة األهمية إىل اإلشارة أود لكنني
الغربي التنمية نموذج تواُفق عدم عىل تؤكد التي واملؤرشات الراهنة، العاملية البيئية األزمة
الغرب من املخلصة النداءات2 وكذلك املستدامة التنمية مبادئ ومع الحيوي، املحيط مع
من منطلقني ،Leap frogging ضفدعة بقفزة يقوموا بأن الجنوب دول إىل (الشمال)
للشمال التنمية يف مبدعة حلول إليجاد الغربية، التجربة ومتجاوزين الحضاري تراثهم

كليهما! والجنوب
املبدأ فهم يف تتمثَّل التقليدية، املعرفة مع اإليجابي للتعامل نماذَج سبق فيما قدَّمُت
منها لالستفادة محاولٍة يف املعرفة، هذه وراء — الثاوية األساسية الفكرة أو — الثاوي
املعرفة أن إال والتكنولوجيا، العلم من مختارة عنارص استخدام مع معارص، تطبيق يف

واألبصار! والعقول القلوب عن مختفيًا كنًزا لدينا تظلُّ عام بشكل التقليدية
والدولة املانحة والجهات املدني واملجتمع العلمي البحث ملؤسسات دور هنا مطلوب
االستفادة بهدف — التقليدية املعرفة — الكنز هذا الكتشاف قومية اسرتاتيجية لوضع
أفضل صورٍة يف نقدِّمه أن علينا الذي السابقة، األجيال من مرياثنا إنه التنمية؛ يف منه

املقِبلة. لألجيال

Ramalho, L., Sustainable Consumption Provides Opportunities for Developing Coun- 2

.ties, Industry and Environment, Vol. 22, No. 4, Oct.–Dec., 1999
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الرابع الفصل

املجتمعاتالصحراوية تنمية لقاء

باألردن، ان عمَّ يف انعقَدْت عمل ورشة يف مرص— يف األهلية املجتمعات ممثًال — شاركُت
املعرفة يف واملشاركة التنسيق «مرشوع إطار يف وذلك ،٢٠١٤ عام مايو و٥ ٤ يومي خالل

أفريقيا». وشمال األوسط الرشق لدول اإلعاشة وأساليب الصحراوية، املجتمعات عن

Desert Ecosystems and Livelihoods Knowledeg Sharing and (1)
Coordination Project (MENA-DELP)

ومرص الجزائر دول يف القومية املرشوعات دعم برنامج إطار يف تنفيذه يتم املرشوع هذا
وتحت ،GEF العاملي البيئة ومرفق الدويل البنك من بتمويل وتونس، واملغرب واألردن
Observatory of Sahara and Sahel والساحل الصحراء مرصد — وتنسيق — مظلة
.٢٠٠٠ عام منذ تونس يف دولية كمنظمة ويعمل ،١٩٩٢ عام إنشاؤه تمَّ الذي ،(OSS)

طريق عن املعِنيَّة، األطراف بني التعاون عالقات دعم املرشوع هذا ويستهدف
الحيوية للمجتمعات/األنساق املستدامة اإلدارة لتحسني والخربات املعرفة يف املشاركة
املستويني عىل األنساق لهذه املستدامة لإلدارة املؤسسية القدرات دعم وكذلك الصحراوية،

واإلقليمي. الوطني

ملاذا؟ الصحراوية، املجتمعات/املناطق عن إقليمية عمل ورشة (2)

التعدي ملخاطر Desert ecosystems الصحراوية املناطق من العديد يتعرض
للتنمية الرضورية املتطلبات توفري عن عاجزًة يجعلها مما املناخي، والتغريُّ البرشي
تتدهور كما يتضاءل، العذبة املياه من الفرد فنصيب لسكانها؛ االجتماعية/االقتصادية
الطبيعية املوارد عىل الضغوط ِت أدَّ فلقد كذلك لتحسينها، ل التدخُّ يتطلب مما الرتبة نوعيُة
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حضاريٍّا إرثًا يمثِّل الذي معها، بالتعامل املرتبط التقني الرتاث وفقدان استنزافها إىل
للسكان. اإلنسانية الحاجات تلبية يف منها املستدامة لالستفادة مجرَّبة ووسائل متميًزا

ان عمَّ لقاء أهداف (3)

الصحراء، وبحوث البيئة وزارات ممثِّيل بني الحميم التواصل تحقيَق ان عمَّ لقاء استهدف
الزراعية التجارب َل وتأمُّ وتونس، واملغرب واألردن ومرص الجزائر يف األهلية واملجتمعات

اآلتية: املوضوعات عىل اللقاء يف الرتكيز تمَّ ولقد الصحراوية، املناطق يف الناجحة

منظور من الصحراوية املناطق يف املراعي إدارة يف املتَّبعة األساليب تقييم •
اإلنتاجية. وتحسني املستدامة التنمية

للواحات. والثانوية األساسية للمنتجات التنموية اإلمكانات تقييم •
الحرارية الطاقة من االستفادة مع الصوبات لزراعة التنموية اإلمكانية تقييم •

.Geothermal energy الجوفية

اللقاء تناَوَلها التي املوضوعات أهم (4)

املراعي إدارة (1-4)

الجزائر، يف هكتار مليون ٣٣ حوايل املنطقة: دول يف شاسعة مساحات املراعي تضمُّ
ماليني و١٠ تونس، يف ماليني و٤٫٥ األردن، يف مليون و٠٫٧ املغرب، يف مليونًا و٢١
للحيوانات، الغذاء احتياجات من فقط ٪٢٥ إال يوفر ال النباتي والغطاء مرص، يف هكتار
عىل املشاركون اتفق ولقد املناطق؛ هذه يف رعوي/زراعي نظام لتبنِّي رضورة وهناك

اآلتية: التوصيات

املحلية املجتمعاِت وإرشاُك تنظيُم املطلوُب تشاُركية: مقاربة دون للتنمية نجاح ال (١)
املربني. وائتالفات جمعيات إنشاء طريق عن وذلك املراعي، إدارة يف

كان الذي الحمى (نظام بلد. كل يف للمراعي والتقليدي التاريخي البعد يف النظر (٢)
به!) واعرتف اإلسالم وجاء اإلسالم، قبل العرب بني معروًفا

منطقٍة، لكل املحلية واملعرفة للمراعي الحضاري بالرتاث االعتبار يف األخذ (٣)
للمراعي. املستدامة التنمية منظومة تطوير يف للمساهمة
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واملناخية الطبيعية الظروف مع لتكيُّفها نظًرا وامَلْعز؛ الجمال تربية عىل الرتكيز (٤)
مستوى حيث من منها أدنى مستوياٍت وتقبُّل املياه ندرة ل تحمُّ ذلك يف بما للصحراء،

امللوحة.
وتحسني معالجة إمكانية ودراسة واألغنام، وامَلْعز لإلبل املحلية السالالت تسجيل (٥)

السالالت. هذه
وصغرية بيئية صناعات نرش يف للمراعي الثانوية املنتجات من تنمويٍّا االستفادة (٦)
وامَلْعز، الكباش وقرون امَلْعز وشعر الجمال ووبر األغنام صوف مثل عليها، تقوم

الجلود. إىل باإلضافة

والعطرية الطبية النباتات زراعة (2-4)

النباتات من الكثري مع التعاُمل من تقريبًا عام آالف ١٠ بخربة املنطقة بلدان تتميَّز
هذه بإنتاج الصحراوية الجافة املناطق وتتميَّز — واستئناسها — والعطرية الطبية
الستخدام املحيل الشعبي املوروث عىل الحديثة األدوية من تقريبًا ٪٨٠ ويعتمد النباتات،
الطبيعية واأللوان األطعمة يف للنكهات مصدًرا النباتات هذه تَُعدُّ كما النباتات، هذه
٪٥٤ بنسبة مرص عىل العطور من حاجتها تلبية يف أوروبا تعتمد حيث والعطور؛
لألغراض الخرُّوب استرياد يف تونس عىل اليابان تعتمد كما والجريانيوم)، (الياسمني

الدوائية!
يف الصحراوية األرايض الستخدام نتيجًة حاليٍّا للتآُكل النباتات هذه موائل وتتعرَّض
املتقدِّم، العالم دول من املنظَّم للنهب النباتات لهذه الوراثية األصول تتعرَّض كما البناء،
اتفق ولقد الدول! هذه احتياجات لتلبي ،Biotechnology الحيوية التقنيات طريق عن

اآلتية: التوصيات عىل املشاركون

املنطقة. يف والعطرية الطبية للنباتات Focal point لقاء نقطة إنشاء (١)
املهدَّدة والعطرية الطبية النباتات من Species استئناسDomestication  أنواع (٢)

املنطقة. يف باالنقراض
وتحديد املنطقة، يف والعطرية الطبية النباتات من املوجودة السالالت حرص (٣)

باستخدامها. التقليدية واملعرفة املواد من ومحتواها وجودها مواقع
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باملنطقة. والعطرية الطبية للنباتات الجينية لألصول العلمي التسجيل (٤)
الدوائية. املستخلصات لتصنيع إقليمية مرشوعات إقامة (٥)

Geothermal energy الحرارية الجوفية الطاقة (3-4)

الصوبات زراعة يف الساخنة الجوفية املياه الستخدام ومشوًِّقا رائًدا عرًضا تونس قدَّمت
يمكن التي الجوفية، الحرارية الطاقة من ذلك يف مستفيدة هكتاًرا، ٢٥٠ بمساحة
املجتمعات يف والتدفئة الكهرباء توليد يف — الصوبات زراعة عن فضًال — استخدامها
غري الجوفية الحرارية للطاقة عديدة مصادر وجود الحوار من َ تبنيَّ ولقد الصحراوية،
الغربية، الصحراء يف قيفار وعني سيناء، جنوب يف موىس عيون مثًال: مرص (يف مستغلة

اآلتية: التوصيات عىل املشاركون اتفق وقد الداخلة)، بالواحات موط وعني

املنطقة؛ يف الجوفية الحرارية الطاقة مصادر عن واملعلومات البيانات توفري (١)
اآلِمن. السحب ومعدالت الحرارة، ودرجات املواقع،

توليد يف الجوفية؛ الحرارية الطاقة مصادر من لالستفادة الحديثة التقنيات توفري (٢)
الصحراوية. املناطق يف والتدفئة الصوبات، وزراعة الكهربية، الطاقة

الوطنية عرضاملرشوعات (5)

األردن (1-5)

مساحة من ٪٩٠ بأن علًما الصحراوية، باملناطق االهتمام يف األردن تجربة عرض تم
التي األرايض بأنها الصحراء لتعريف وفًقا صحراء، الهاشمية األردنية اململكة أرايض
بإنشاء التعريف العرض شمل ولقد سنويٍّا، ٢٠٠مم عن األمطار هطول معدل فيها يقلُّ
شمل كما اآلن، طبيعية محمية ٣٥ ووجود ١٩٦٦ عام الطبيعة لحماية امللكية الجمعية
العاملني توظيف يف األولوية تعطي التي املحميات، إدارة يف املتبعة املنهجيَة العرُض
املحمية ربَْط املنهجية هذه تتضمن كما بها، تتواجد التي املنطقة من للسكان باملحمية
لزوار تباع أن يمكن سلًعا تنتج التي التقليدية الِحَرف تشجيع مع البيئية، بالسياحة
وإنشاء املائي الحصاد تقنيات نرش يف بُِذَلْت التي الجهوَد العرُض شمل كذلك املحمية.

الصحراوية. املناطق يف املائية املوارد لزيادة السدود
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املغرب (2-5)

التي الصحراوية، باملناطق لالهتمام األخرض) املغرب (خطة املغرب مرشوع عرض تم
الخطة هذه اعتمدت ولقد املناخي، للتغري نتيجًة ٪٣٠ بنسبة األمطار معدل فيها َقلَّ
مع املباِرش)، غري (البذر هكتارات ٥ من أقل املزارعني، لصغار التقني الدعم تقديم عىل
املزارعني كبار مع التعاون عىل قادرين تجعلهم جماعية كيانات تكوين عىل مساعدتهم
عىل األغنام تربية يف الواحات سكان مساعدة خربة املغرب قدَّم كما املنتجات، تسويق يف

صغرية. مساحات

مرص (3-5)

من يَُعدُّ الذي للنخيل، الثانوية املنتجات من تنمويٍّا االستفادة يف مرص تجربة عرض تم
التي البلدان يف الصحراوية املناطق يف واملزروع الطبيعي النباتي الغطاء مكونات أهم
جريد عىل تقوم وصغرية بيئية ملرشوعات نماذَج العرض شمل ولقد املرشوع، يغطيها
قرى إىل باإلضافة مرص، يف الصحراوية املجتمعات من العديد يف وذلك النخيل، وخوص

الصعيد.

Study tours الدراسية الجوالت خالل مشاهداتي (6)

محارب منطقة (1-6)

يحرث خاص محراث باستخدام وذلك للبدو، املعيشية األحوال لتحسني مرشوًعا زرنا
من املائي الحصاد حصة ورفع الرعوي القطف نبات بإكثار يسمح مما مرت؛ لعمق
املنطقة. يف للبدو رعويٍّا اكتفاءً الشعري) مع (القطف ق يحقِّ مما ٢٠٠مم؛ حتى ٧٠مم

الحيوانية الثروة لبحوث الخنارصي محطة (2-6)

الحيوانية؛ الرعوية الثروة تنمية لخدمة بحوث كمحطة ١٩٥٨ عام أُنِشئت املحطة هذه
أي األغنام؛ من رأس ألف ١٠٠ حوايل تضمُّ التي امِلْفَرق محافظة تخدم املحطة هذه
ولقد تركيا، إىل يُصدَّر كان طنٍّا ٢٥٠ حوايل إىل يصل الصوف من السنوي إنتاجها إن
إهمال إىل أدَّى مما سوريا؛ يف الراهنة لألوضاع نتيجًة تركيا مع التجارة انقطعت
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بطلها الصوف، ونسيج غزل صناعة يف لثورة منطلًقا يكون أن يمكن الذي املورد «هذا
الريفية». املنازل يف السيدات

غزل مجال يف صغرية صناعية لثورة أساس سنويٍّا: الصوف من طنٍّا ٢٥٠ :1-4 شكل
السيدات. تقودها الصوف، ونسيج

األزرق محمية (3-6)

بموجب ١٩٧٧ عام حت ُرشِّ وقد كيلومرتًا، ١١٥ بحوايل ان عمَّ عن تبعد األزرق محمية
الطيور إلقامة كموئل دولية، أهمية ذات مائية كمحمية إيران يف Ramsar رامسار معاهدة
تسجيل تم ولقد مربًعا، كيلومرتًا ١٢ حوايل مساحتها وتبلغ وآسيا، أفريقيا بني املهاجرة
شبه وهي والحيوانية، والنباتية الربية باألحياء غنية أنها كما فيها، الطيور من أنواع ٣٠٧
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عام. منظر األزرق: محمية :2-4 شكل

املهاجرة. للطيور موئل األزرق: محمية :3-4 شكل

حيواناتها أهم ومن العطري، واألثل والعرقد والبوص كالحلفا املائية بالنباتات مغطَّاة
القوارض. من والعديد والوشق والذئب املخطط والضبع الحمراء والثعالب آوى ابن الربية
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املحمية. يف الدروز للسيدات إنتاجية فنون املخصب: غري النعام بيض عىل الرسم :4-4 شكل

قبائل من بدًوا تضمُّ التي املحمية، يف السكاني ُع التنوُّ الزيارِة يف شدني ما أكثر
جاءوا الذين الدروز تضمُّ كما (الزيادية)، وعراقية والحويطات) صقر (بني أردنية
ع التنوُّ هذا .١٩٢٠ عام وفدوا الذين الشيشان وكذلك ،١٨٩٠ عام العرب جبل من
مبنى املحمية؛ يف والحياة البناء أساليب يف قويٍّا تعبريًا وجد قد والحضاري الِعْرقي
شعر من االستضافة وخيام بالطني)، بيوتهم يبنون (الدروز بالطني الطيور مراقبة
كذلك الشيشاني! املطبخ فيتبع للنزالء يُقدَّم الذي الطعام أما البدو، صنع من امَلْعز
النعام بيض عىل الرسَم الدروز السيدات تجيد حيث اليدوية؛ بالِحَرف االهتمام أعجبني
فنية، عروٌض فيه تُقدَّم للمحمية سنوي مهرجان يُعَقد أنه علمُت ولقد ب! املخصَّ غري
هناك أن كذلك علمُت املحمية. سكاُن بصنعها يقوم التي الِحَرفية املنتجات فيه وتُعَرض
القيمَة يتعلَّموا كي املحمية، لزيارة املدارس لطالب منتظمة زيارات ترتيب عىل حرًصا

الطبيعية. للمحميات والحضارية والبيئية الثقافية
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الذاتية الخربة (7)

املوضوعية، بعدم أحٌد يتهمنا أن من خوًفا الذاتية الخربة عن الحديث عند كثريًا نرتدَّد
الوجودية؛ واختياراتنا حياتنا مسار تحديد يف أسايس دور لها الذاتية الخربة أن حني يف
اختيار ويف وجماعات، أفراًدا نمارسه كما والحب الوطن وحبِّ التديُّن ساحاِت ففي

أسايس. بدور الذاتية الخربُة تقوم العمل، ومجال التخصص
لم بأناس التقيُت لقد لها، أرتِّب أو أخطِّط لم طبيعية تجربًة األردن لقاءُ يل مثَّل لقد
الذي ص التخصُّ عن البُْعد كل بعيدة مرتامية تخصصات ومن حياتي، يف قبُل من أرهم
أهيل وبني األردن، يف بلدي يف أكون بأن استمتعُت قد أنني إال الهندسة، وهو إليه أنتمي
التخصصات، اختالف من بالرغم — تجمعنا بأنه شعرُت واملغرب، وتونس األردن من
عىل اختلَفْت وإِن واحدة العمق عىل املياه إن أي واحدة؛ ثقافٌة — التعبري لغة وأحيانًا

مصطنعة! بيننا الحدود وأن واحد، بلٌد أننا اللقاء خالَل شعرُت السطح،
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الخامس الفصل

املتجددة املادية للموارد اسرتاتيجية

مقدمة

الستينيات وأوائل الخمسينيات نهاية يف الهنديس تعليمهم ْوا تلقَّ ن ممَّ أمثايل أن شك ال
واملفاهيم األفكار عاَلم وأن ت، تغريَّ قد حولهم من الدنيا أن يشعرون املايض، القرن من
Mass بالجملة اإلنتاج أن عىل تربَّينا لقد تبدَّلت. قد الهنديس النشاَط تحكم التي والِقيَم
الصلب استهالك معدالت زيادة وأن به، االقتداء الواجب النموذج هو production
Synthetic materials املصنعة املواد استخدام وأن للتقدُّم، رئييس مؤرش واأللومنيوم
مشهًدا باعتباره بالجملة اإلنتاج عن يتحدث َمن نرى اآلن نحن وها للمعارصة، قرين
ينظر التي التهكُّمية النظرَة أيًضا نستشعر بل لالستمرار، قابل غري تاريخيٍّا Episode
بالجملة، فاستهالًكا بالجملة، إنتاًجا يرونه الذي النموذج، هذا إىل الباحثني بعض بها
كبديل ويقرتحون ،Product life pipe مفتوحة كماسورة أي بالجملة؛ أيًضا فمخلفات
Product مغلقة كدورة يتمُّ Waste free production مخلفات بال لإلنتاج نموذًجا له
أقصد — للمواد كمصدر الطبيعة عن يتكلمون آخرين باحثني نرى كما ،life cycle
ومتناغًما Green economyأخرض االقتصاد تجعل واملنتجات — املتجددة املادية املوارد

.Natural cycles الطبيعية الدورات مع
Technological innovation التكنولوجي اإلبداع اتجاه يف رصيًحا تحوًال نرى إننا
بالكفاءة يُعَرف مما املواد استخدام كفاءة رفع إىل العمالة، إنتاجية رفع إىل االتجاه من
أن كما ،Dematerialization املواد استخدام خفض أو Ecoefficiency اإليكولوجية
التعدينية، واملوارد كاملعادن املتجددة غري املوارد عىل االعتماد من تحوًال؛ يشهد العالم
،Sustainability االستدامة مبادئ مع تمشيًا املتجددة؛ املادية املوارد عىل االعتماد إىل
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باإلضافة — ليشمل اتسع قد Technical innovation التقني التقدُّم محتوى أن كما
وأنماط ومنتجات تكنولوجيات إبداع هو فاملطلوب االستهالك؛ عاَلَم — اإلنتاج عالم إىل
The greening of the نفسه اإلبداع نسق تخضري ى يُسمَّ مما للبيئة صديقة استهالك

.innovation system

تعريف املتجددة: املادية املوارد (1)

األصل ذات املوارد تلك هي Renewable material resources املتجددة املادية املوارد
حيوانية، أم نباتية أكانت سوء املادية؛ الحياة صور إلحدى مكونات تمثِّل التي البيولوجي،
إعادة يمكن حي لكائن كمكون نموها بإمكانية يتعلق متجددة بأنها املوارد هذه ووصُف
هذه تجدد بإمكانية مرتبطٌة إذن التجدد وِصَفُة نسبيٍّا، قصرية زمنية دورات عرب إنتاجه
أن من الرغم فعىل لذا اإلنساني؛ الزمن مقياس عىل قياسها يمكن دورات عرب املوارد
ألنهما املتجددة؛ املوارد من اعتبارهما يمكن ال فإنه نباتي، أصل من والبرتول الفحم
كإمكانية التجدد بني التفرقة املهم ومن طويلة. جيولوجية حقب بعد إال يتجددان ال
(معدل املواد عىل اإلنسان تأثري يف التحكُّم يستلزم الذي الفعيل والتجدد Potentiality
العضوية الظروف ومجمل التلوث (مستوى فيها تنمو التي البيئة وعىل استهالكها)
الظروف تتوافر بحيث بيولوجية)؛ كعملية التجدد يتطلبها التي والجيولوجية واملناخية
وفًقا املختلفة، التجدد معدَّالت بني التمييز الرضوري من كذلك للتجدد، املواتية الفعلية

املورد. إليها ينتمي التي الفصيلة أو للنوع

املتجددة املادية املوارد تصنيف (2)

َع التنوُّ التصنيف هذا ويبنيِّ املتجددة، املادية للموارد مبسًطا تصنيًفا 1-5 شكل ح يوضِّ
الكبري ع التنوُّ الشكل هذا يف النظر يلفت كما العالم، مستوى عىل املوارد لهذه الواسع
النظر القصرية السوقية االقتصادية النظرة أدَّت حيث املوارد؛ لهذه الثانوية للمنتجات
النقدية (املحاصيل للتسويق القابلة املوارد لهذه األساسية املنتجات عىل االنتباه تركيز إىل
املنتجات هذه الستخدام مفيدة مجاالت عن البحث إهمال إىل أدَّى مما Cash)؛ crops
أن ذلك عىل األمثلة من البيئة؛ عىل عبء إىل األحيان من كثري يف تحوَّلت التي الثانوية،
(الحبوب)، الذرة من أطنان ٣ املتوسط؛ يف طنٍّا ١٥ يُعطي شامية ذرة املزروع الفدان
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عبء إىل َلْت تحوَّ نافًعا، استخداًما لها نجد لم إْن التي (األحطاب) السيقان من طنٍّا و١٢
البيئة! عىل

تصنيف ا�واد ا�تجددة

ذات أصل حيواني

الغطاء النباتي الطبيعيمنتج رئييسمنتجات ثانوية

الحشائش ا�ائية الصوف

الجلود

القرون

العظام

الحوافر

األصواف

ا�حاصيل الحولية

منتج
ثانوي

• حطب القطن
• قش القمح

• قش األرز والرسسة
• ساس الكتان

• حطب وقوالح الذرة
• مصاصة القصب

• حطب عباد الشمس
• عروش وقرش الفول

   السوداني

• خرض وفواكه
   فرز ثاٍن

• قشور الثمار
   والنوى

   ومتبقياتهما
• نواتج التقليم

  (مثل جريد
  النخيل والليف)

• الجذوع بعد
   انتهاء العمر

   اإلنتاجي

منتج
رئييس

منتج
ثانوي

منتج
رئييس

منتج
ثانوي

منتج
رئييس

األشجار الخشبيةالخرض والفاكهة

الغابات

أشجار الفاكهة
الطبيعية

النباتات الطبية
والعطرية

الحشائش الربية

الحجمة أو البوص
ا�تنان
الغاب

الخيزران

الغطاء النباتي ا�ستزرع

ذات أصل نباتي

• نواتج الخف
   والتقليم

• أخشاب 
   للصناعات

   الخشبية
•  أخشاب
    لصناعة

     لب الورق

املتجددة. املادية املوارد تصنيف :1-5 شكل

اسرتاتيجية مصطلح معنى (3)

الفعل محاور بني التنسيق علم هي: لها تعريف أبسط يف Strategy االسرتاتيجية
وكفاءة Effectiveness فعالية بأعىل الهدف تحقيق ضمان أجل من املختلفة اإلنساني

ممكن. وقت أقل ويف ممكنة، Efficiency
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مطلوبة؟ االسرتاتيجية ملاذا (4)

بحيث املحاور كافة عىل جهودنا بني ننسق لم وإن متزامن، بشكل نتحرك لم إن ألننا
والكفاءة بالفعالية إليه نسعى الذي الهدَف تحقق فلن بعًضا، بعضها ويؤازر يعضد

املناسب. التوقيت ويف املطلوبتني

االستدامة منظور من املتجددة املادية املوارد أهمية (5)

يمكن التي النباتي، األصل ذات املتجددة املادية املوارد عىل ييل فيما حديثنا نركز دعونا
الشمسية التكنولوجيا باستخدام إنتاجها يجري التي املوارد «تلك بأنها: ببساطة تعريفها
بناء الشمسية بالطاقة يجري حيث Photosynthesis)؛ الضوئي التمثيل (تكنولوجيا
مادية قاعدة املوارد هذه اعتبار يمكن املنظور هذا من متنوعة. ومواد جديدة خاليا
األحفورية املوارد عىل االعتماد تخفيف بهدف الصناعات، من للعديد Material base
الهواء تلوث وكذلك Global warming العاملي الدفء ظاهرة يف تسهم التي املصنعة،

واملاء.» واألرض

املتجددة املادية املوارد ميزات (6)

للنفاد قابلة غري تكون أن يمكن املتجددة املادية املوارد (1-6)

قدرة حدود يف استهالكها معدُل ظلَّ إذا نهاية بال املوارد هذه الستخدام إمكانية فهناك
الرتبة حيث: من لتجدُّدها الالزمة الرشوُط توافرت وإذا تجديدها، عىل اإليكولوجي النسق
مع يتمىشَّ املتجددة املادية للمواد الرشيد االستخدام أن ذلك ويعني املالئم. واملناخ
تلبِّي التي «التنمية يعني: الذي ،Sustainable development املستدامة التنمية مفهوم

احتياجاتهم.» تلبية عىل املستقبل أجيال بقدرة املساس دون الحارض احتياجات

إنتاجيٍّا استخدامها قبل إيكولوجية وظائف تؤدِّي املتجددة املادية املوارد (2-6)

واملحافظة األكسجني، نسبة وزيادة الكربون، أكسيد امتصاصثاني تشمل الوظائف هذه
من للعديد املوئل وتوفري ،Hydrological cycle املائية الدورة يف واملساهمة الرتبة، عىل
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واملتعة والجمال الظل إىل باإلضافة والحيواني، النباتي البيولوجي؛ ع التنوُّ عنارص
التي Ecological services اإليكولوجية الخدمات البعض ويسميها والروحية، البرصية

.Natural capital طبيعي مال كرأس قيمتها تقدير يتعني

الناس أيدي متناول يف املتجددة املادية املوارد (3-6)

نظًرا االنتشار واسعة هي بل معينة، مناطق يف مركَّزة ليست املتجددة املادية فاملوارد
مجتمع لكل يجعل وهذا ع؛ التنوُّ يف غاية وجيولوجية مناخية ظروف يف نموها إلمكانية
الجنسية املتعددة الرشكات واحتكار الدولة ل تدخُّ عن بعيًدا منها، ما نصيبًا محيل

املحلية. املجتمعات لتنمية هامة ركيزًة املتجددة املادية املوارد تمثِّل لهذا والكبرية؛

اإليكولوجية الدورات مع تناُغًما أكثر املتجدِّدة املادية املوارد (4-6)

أكثر املتجددة املادية املوارد تُعتَرب Life cycle perspective الحياة دورة منظور فمن
املتتالية املراحل عرب وذلك املتجددة، غري باملوارد مقاَرنًة اإليكولوجية الدورات مع تناغًما

حياتها: لدورة
ويمكن األرض، سطح عىل موجودة املوارد فهذه عليها: الحصول مرحلة خالل
يتم التي املتجددة غري املوارد عكس عىل للبيئة، مدمرة آثار دون عادة عليها الحصول
وتدهور البيئة تلوث يف تتسبب أنشطة وهي واآلبار، املناجم بحفر عادًة استخراجها

اإليكولوجي. النسق
طاقة إىل املتجددة املوارد من املصنعة املواد إنتاج يحتاج لتصنيعها: املطلوبة الطاقة
املواد هذه Structures ِبنَى إن حيث املتجددة؛ غري للموارد نظريتها عن كثريًا تقل
Net energy للتصنيع الصافية الطاقة قيم قارن الشمسية، بالطاقة فعًال تتم
واألبالكاش والحبيبي املنشور للخشب واألرقام ،GJ/ton بوحدات requirement
١٩٨٫٤ ،٣٨٫٢ ،٢٣٫٤ ،١٦ ،١١٫٨ ،٣٫١ هي: واأللومنيوم ستريين والبويل والصلب

الرتتيب. عىل
للتحلل قابلة بأنها املتجددة املادية املوارد تتميز االستخدام: بعد ما مرحلة
الرتبة تسميد يف حياتها دورة نهاية بعد استخدامها يمكن وأنه ،Biodegradable
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CO2- تسميتها إىل بالبعض َحَدا ا ممَّ الظروف، أسوأ يف كوقود أو ،Composting
يتم لم إْن التي واملصنعة، املتجددة غري املوارد بخالف ذلك ،neutral resources
مخاطر عنه ينتج مما البالستيك، مثل بالحرق منها التخلُّص يتعني استخدامها، إعادة
مع يتمىشَّ ال مما Landfills مقالب يف الدفن أو مثًال)؛ (الديوكسني جسيمة بيئية

املستدامة. التنمية

املتجددة املادية املوارد مع التعامل منهجية (7)

من انطالًقا املتجددة؛ املادية املوارد مع التعامل إلدارة رشيٍد منهٍج لبلورة حاجة هناك
املقرتح: املنهج عنارص ييل وفيما املستدامة، التنمية مفهوم

واألعىل األوىل املكانة تكون بحيث املوارد هذه استخدام ألنماط هرميٍّا تصنيًفا َضْع (١)
نهاية بعد لالستخدام أدنى أو تالية ملجاالت يسمح الذي االستخدام لذلك التصنيف يف
Cascade كمدرج االستخدام مراحل ترتيب ر تصوُّ يمكن هكذا األول، االستخدام حياة

النخيل. لجريد 2-5 شكل يوضحه كما
أعىل عند األول االستخداَم تختار أن حاِوْل للمورد، البنيوية الخواص من انطالًقا (٢)
،Matching princes التوافق مبدأ املبدأ: هذا ى ويُسمَّ االستخدام، ملدرج ممكنة مرحلة
معماري كمكون النخيل لجريد استخدام أول يكون أن ل يُفضَّ مثًال 2-5 شكل ففي

مثًال). واملظالت السقف (يف بيئي ملنتجع
Full املبدأ هذا ى ويُسمَّ عنرص، لكل التنموية اإلمكانيات استنفاد أو اعتصار (٣)
األول، بعد املورد عنرص لنفس ثاٍن استخداٍم اختيار يعني وهو ،utilization principle
يوضح كما املورد عنرص من الكلية االستفادة تحقيق أجل من متتابعة حيوات عرب وهكذا

.2-5 شكل
Whole للمورد الشامل االستخدام ملبدأ تنفيذًا شامل بشكل املورد مع التعامل (٤)
القيمة وتعظيم تنمويٍّا االستفادة — 1-2 شكل ح يوضِّ كما — يعني مما resource؛ use
املنتجات أو األسايس املنتج سواء املورد؛ عنارص كافة باستخدام وذلك للمورد، املضافة

النخلة. نموذج :1-2 شكل حها يوضِّ كما الثانوية
من يمكن ما أقرب املتجددة املادية املوارد وتصنيع لتشغيل األوىل املراحل توطني (٥)
الريف بني الصناعي للنشاط االجتماعي العائد توزيِع عدالَة يحقق مما إنتاجها؛ مواقع
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هذه من العديد ويجعل للفساد، القابلة املورد عنارص من االستفادة ويتيح والحرض،
أبعد ألماكن للنقل — الفرم أو الكبس طريق عن — قابلًة الكثافة املنخفضة املوارد

التصنيع. الستكمال

النخلة  مرحلة الوظيفة اإليكولوجية

مكون معماري .نتجع
بيئي

 سدائب جريد
نخيل

 ألواح من جريد
النخيل

 قطع أثاث عرصي من ألواح
جريد النخيل خرط عربي من بواقي

األثاث

علف

سماد

ألياف لتسليح
البوليمرات

الحياة الكلية للمورد

النخلة. عىل تطبيًقا للمورد الشامل االستخدام مبدأ :2-5 شكل

باالسرتاتيجية املعِنيَّة األطراف (8)

املوارد مع التعامل اسرتاتيجية وتفعيل بوضع املعِنيَّة لألطراف أوَّيل ر تصوُّ ييل فيما
املتجددة: املادية

والصناعة. والبيئة الزراعة الصلة: ذات الوزارات •
الصناعية. والرشكات والجامعات العلمي البحث مؤسسات العلمي: البحث •

الصناعية. واألنشطة الزراعة يف واملستثمرون والجمعيات) (االتحادات املزارعون •
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املختلفة. بمراحله التعليم •
املختلفة. اإلعالم وسائل •

املحلية. املجتمعات وتنمية الطبيعة عىل بالحفاظ املعِنيَّة األهيل املجتمع مؤسسات •

العربية املنطقة يف املتجددة املادية املوارد مع التعاُمل السرتاتيجية مالمح (9)

مكونات Species أصناف لكافة الجينية واألصول السالالت وحفظ تسجيل (١)
النباتي اإلنتاج عنارص وكذلك ،Fauna والحيواني Flora النباتي الطبيعي؛ الغطاء
جهود من السنني آلالف حضاريٍّ ونتاٍج املنطقة، لدول فكريٍة كملكيٍة والحيواني

املوارد. هذه وتنمية Domestication استئناس
وصوًال وكمياٍت)، (أصناًفا املتجددة املادية املوارد لتوزيع GIS خرائط عمل (٢)
املرشوعات الختيار كمنطق وذلك التوافر، موسمية تحديد مع واملراكز املحافظات ملستوى

عليها. تقوم أن يمكن التي
بإنشاء يتعلَّق فيما املنطقة، دول بني اإلقليمي العمل لتقسيم صيغة إىل ل التوصُّ (٣)
تعميق ق يحقِّ بما املتجددة املادية املوارد عىل العلمي البحث وإجراء البحثية، املؤسسات
أمثلة ييل وفيما اإلقليمي، املستوى عىل والتكامل املختلفة البحثية املجاالت يف التخصص

املجاالت: لهذه

العطور صناعات وإقامة والعطرية، الطبية النباتات وإكثار زراعة •
عليها. الدوائية واملستخلصات

عليها. القائمة والصناعات إلخ … والكتان القطن األلياف: نباتات زراعات •
عليها. القائمة والصناعات واألرز والذرة والشعري القمح الحبوب: زراعات •

والفاكهة. الخرض وتجميد وتشغيل وتغليف وتعبئة تصنيف صناعات •
القائمة والصناعات واألبقار والجمال وامَلْعز األغنام الحيوانية: الثروة تنمية •

عليها.

املادية املوارد بتنمية املتعلِّقة املجاالت يف والتكنولوجية العلمية القدرات بناء (٤)
التنمية تحقيق رشوط أهم كأحد عليها القائمة والصناعات وحيوانية)، (نباتية املتجددة
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لها املالئمة التكنولوجيات إبداع عىل قادرًة العربية املنطقة بلدان تكن لم فإن املستدامة؛
املستدامة؟ التنمية ق تتحقَّ فكيف لها، املالئم التقدم مساَر يناسب بما وتطويرها

عىل التجارة رها توفِّ التي اإلمكانات استخدام مع التجارية للمراكز شبكة إنشاء (٥)
Fair العادلة بالتجارة املهتمة املواقع من االستفادة وكذلك ،E-commerce اإلنرتنت
املوارد منتجات تسويق لتسهيل ،Green trade net الخرضاء والتجارة trade net

املتجددة. املادية
عىل وتداُوله Inventory of best practices املمارسات ألفضل مخزون إنشاء (٦)

وتصنيعها. املتجددة املادية املوارد تنمية بأساليب يتعلق فيما املنطقة، دول مستوى
بني: والتعاون للتنسيق اإلقليمي املستوى عىل شبكات إنشاء (٧)

الزراعة. يف واملستثمرين املزارعني روابط •
املتجددة. املادية املوارد من املختلفة املنتجات تصنيع رشكات •
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السادس الفصل

واجتامعيا وحضاريا بيئيا الواعي التصميم

أحدهما فردين/طرفني: بني عالقٍة إطار يف يجري نشاط أنه للتصميم الشائع الفهم
ما، سلعٍة إىل يحتاج) أنه يتصور (أو يحتاج الذي الزبون) الدارج بالتعبري (أو املستهلك
أنه يُفرتَض الذي التصميم) مكتب (أو م املصمِّ هو واآلَخر منشأً، أم منتًَجا أكانت سواء
عن معزولة أنها — الشائع الفهم يف — يبدو العالقة هذه الحاجة. هذه تلبية عىل قادر
الوظيفة معايريُ إال — يبدو فيما — تحكمها وال البيئي، الحضاري االجتماعي السياق
ا جدٍّ األمد قصريُة عالقٌة أيًضا وهي والسعر، واملظهر/الجماليات السلعة/املنتج) (وظيفة
املستقبل؟ مع العالقة هذه تتمىشَّ فهل السلعة/املنتج؛ بيع) (أو تسليم لحظة يف تنتهي

للتصميم البيئية املسئولية (1)

يُرتَك أن من أخطُر — املستدامة التنمية ومبادئ املستقبلية للنظرة وفًقا — التصميم
،Concept الفكرة مستوى من بدءًا التصميم نشاط عن أتكلَّم إنني وحدهم، مني للمصمِّ
Assembly لها التجميعية والرسومات للسلعة/املنتج، النهائي للتصميم ووصوًال
سبق مما أعني للمكونات. Working drawings التفصيلية والرسومات ،drawings
البيئة أخصائي مع تشابكية عالقاٍت وعىل بصحبٍة لكن وحده، يعمل أالَّ يجب م املصمِّ أن
نسق إطار يف يعمل املصمم إن أي إلخ؛ … االجتماعي املجال يف واملتخصص املواد وعاِلم
ب يتوجَّ التي الوظيفة/الوظائف ينىس أن دون معه، باملشاركني ويتأثر يؤثِّر System

ملاذا؟ — بها يضحي أن أو — املنتج أو السلعة يها تؤدِّ أن
مكونات يف تُستخَدم هل :Materials املواد اختيار ن يتضمَّ التصميم ألن
اختيار وكل كالخشب؟ متجددٌة موادُّ أو كاأللومنيوم، متجددة غريُ موادُّ السلعة/املنتج



التنمية يف تأمالت

Net energy للتصنيع الالزمة الصافية الطاقة املثال: سبيل فعىل البيئية؛ تكلفته له
!GJ/ton ٣٫١ وللخشب ،GJ/ton ١٩٨٫٤ لأللومنيوم requirement

من تتطلبه وما التصنيع، Process عملية اختياَر وراءه التصميم يخفي كذلك
أيًضا يخفي كما البيئي، للتلوث وأشكال ونفايات عوادم من عنها ينتج وما طاقٍة،
واألمثلة السلعة/املنتج، واستعمال لتشغيل املطلوبة الطاقة يف املتمثلة البيئية التكلفَة
املكاتب وأجهزة املنزلية األجهزة وسائر والطابعة اآليل والحاسب والسخان الثالجة كثرية:

.Offices
فرتة نهاية بعد السلعة/املنتج مع التعاُمَل للتصميم البيئية املسئوليُة ن تتضمَّ كذلك
إىل طريقها تجد Disposal منها التخلُّص عند هل لها: االفرتايض العمر أو االستخدام

Recovery؟ االستعادة أم القمامة مقلب
السلعة/املنتج لحياة املختلفة املراحل عرب تمتد التصميم مسئولية أن سبق ما يعني

.From cradle to grave اللحد إىل املهد من :Life cycle
Ecologically conscious design البيئي التصميم مصطلح يحلُّ هكذا
ألحد وفًقا البيئي التصميم ويعني ،Design التصميم مصطلح محلَّ (Ecodesign)
أساليب يف البيئية االعتبارات تضمني إىل يؤدِّي الذي النشاط «ذلك الشائعة: التعريفات
تطويَر البيئي التصميُم ويستهدف إلنتاجه، الالزمة الصناعية والعمليات املنتج تصميم
وظيفة أداء باعتبارات اإلخالل عدم مع البيئة، مع متواِفقة صناعية وعمليات منتجات

والجودة.»1 والسعر املنتج

االجتماعي البُْعد (2)

سلعة/منتج: أي تصميم وراء — الالوعي أو الوعي يف — اجتماعيٍّا تحيًُّزا هناك أن رأيي
كطلب بوضوح أنفسهم عن التعبري عىل القادرين املرتفني احتياجاِت املنتُج يخاطب هل

Beyond Engineering: Ecodesign as a proactive approach to product innovation, Chris 1

Sherwin, Dr. Tracy Bhamra, EcoDesign ’99: First International Symposium on Environ-
mentally Conscious Design and Inverse Manufacturing, February 1–3, 1999, Tokyo,

.Japan
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أم الطلب؛ بهذا وإعالميٍّا اقتصاديٍّا الضغط عىل والقادرين ،Market demand سوقي
عن تعربِّ أن تستطيع ال للفقراء خفية عديدة احتياجات هناك القادرين؟ غري احتياجات
ومنتجات سلع من للفقراء سوقيٍّا طلبًا هناك أن كما السوق، قوى خالل من نفسها
يف التصميم ه توجُّ أو اتجاه هو فما واملرتفني، باألغنياء الخاص الطلب عن جذريٍّا يختلف

الصدد؟ هذا
العمالة وطابع اإلنتاجي، النشاط بموقع يتعلَّق آَخر اجتماعي تحيُّز كذلك هناك
الحرض بني ع يتوزَّ أم الحرض، يف اإلنتاج ينحرص هل املنتج: تصنيع/إنتاج عىل القائمة
املكونات استرياَد التصميم يختار هل املاكرو: املستوى وعىل والقرية؟ املدينة بني والريف،

املكونات؟ لهذه املحيل التصنيع أم — املنتج مكونات —

الحضاري البُْعد (3)

لتشمل وظيفته تتسع أم له، املباِرشة االستعمالية الوظيفة يف املنتج وظيفة تنحرص هل
حضاريٍّا، التعبري عىل قدرة له أن أم حضاريٍّا التعبري خايل املنتج هل حضارية؟ أبعاًدا
عن التصميم يعربِّ هل Cultural؟ expressiveness الحضارية التعبريية أسميه ما وهو

للمستهلك؟ وعي بال أو بوعي واالستعمال بالنظر تنتقل حضارية ِقيَم
سقف دون الداخيل الفراغ أو البناء Inner؛ court الدار» «صحن هو هنا املعربِّ املثال
الطبيعة/الكون، عن االنغالق عن االعتذار من نوع عن يعربِّ الذي اإلسالمي، املعمار يف
يف ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بناه الذي املسجد األول نموذجه كان والذي بهما، االرتباط يف والرغبة

املنورة.2 املدينة
عىل الرتكيز يقتيض ،(1-6 (شكل Ecodesign البيئي التصميم مصطلح إىل وعودة
والتفكري؛ التصميم إعادة إىل الجزئية والتحسينات اإلصالح مستويات نتجاوز أن اإلبداع

الحضاري. البُْعد إىل التكنولوجي البُْعد من البيئي التصميم قضيَة ينقل ا ممَّ

Al Faruqi, I., (1969) Science in History, C.A. Watts & Co. Ltd., and Pelican Books, 2

.England
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الزمن

التكنولوجيا

اإلصالحات

التحسينات

إعادة تصميم بؤرة اإلبداع

العوائد البيئيةالبُْعد الحضاريفكر جديد

Beyond Engineering: Ecodesign as) بيئيٍّا. الواعي للتصميم خطوات أربع :1-6 شكل
a proactive approach to product innovation, Chris Sherwin, Dr. Tracy Bhamra,
EcoDesign ’99: First International Symposium on Environmentally Conscious

(.Design and Inverse Manufacturing, February 1–3, 1999, Tokyo, Japan

وحضاريٍّا: واجتماعيٍّا بيئيٍّا الواعي التصميم مع تجربتنا (4)
القايات مرشوع نموذج

املنيا محافظة يف قرية ١١ أفقر من واحدة وهي — القايات قرية يف العمل اخرتنا عندما
النخيل جريد من العرصي األثاث تصنيع إىل مرشوعنا اتجه النخيل، بتواُفر املتميزة —
الغابات، يف األشجار قطع خالل من عليها الحصول يتمُّ التي املستوردة، لألخشاب بديًال
تكلفة يُمثِّل ملرصمما الكيلومرتات آلالف نقلها ثم ،Lumber ألواح صورة يف تصنيعها ثم
— تقليم خالل من عليه الحصول يجري الذي النخيل بجريد باملقارنة باهظة، بيئية
ال تصنيعه حتى النخلة من النخيل جريد يقطعها التي املسافة إن أي النخيل؛ — خدمة

كيلومرتات. عدة تتجاوز
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يف النخيل جريد استخدام أن نرى فإننا ،Life cycle الحياة دورة منظور ومن
من النخيل: جريد مع التعامل — حيوات أو — مراحل إحدى يمثِّل األثاث، تصنيع
البوليمرات تسليح يف استخدامه مرحلة إىل النخلة، عىل وهو اإليكولوجية الوظيفة مرحلة

.2-5 شكل ح يوضِّ كما السماد أو العلف أو

منتج جديد
New product

ا%صمم
Designer

التصنيع
Manufacturing

ا%ستهلك
Consumer

ا%وارد
Resources

البحوث والتطوير
R & D

معرفة علمية وتقنيات جديدة
New science

and technology

تكنولوجيا جديدة
New technology

املختلفة. األطراف مع مني املصمِّ تفاعل فيه جرى الذي للنسق نموذج :2-6 شكل

مني املصمِّ دور (5)

من مجموعٍة مع التفاعل إطاره يف جرى الذي System 6-2  النسق شكل ح يوضِّ
نَحوزه كمورد وجمالياته النخيل جريد Uniqueness تفرُّد عىل راَهنُوا الذين مني، املصمِّ
ع نطوِّ وأن التصنيع، يف الذاتية إمكاناته نكتشف أن عاتقنا عىل ثَمَّ من ويقع نحن،
يف جذِْري تغيري إىل التفاُعل هذا أدَّى ولقد عرصية، أثاث ِقَطع إلنتاج اإلمكانات هذه
جريد سدائب ألواح استخدام إىل اتجهنا حيث — التقني العمل فريق نحن — تعاملنا
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الكونرت ألواح داخل Core layer حشو كطبقة وليس أثاث، ِقَطع لتصنيع مباَرشًة النخيل
جريد من ملنضدة نموذًجا 3-6 شكل ح ويوضِّ قبُل. من نعمل كنا كما Blockboards
يف وتشطيبها تجميعها جرى املنضدة تلك متميًزا، مرصيٍّا طابًعا تصميمها يحمل النخيل
القايات قرية أبناء قام النخيل، جريد سدائب ألواح من القاهرة، يف األثاث3 مصانع أحد

محليٍّا. وتصنيعها تصميمها تمَّ بمعدات قريتهم يف بتصنيعها

خليل عيل مصنع خليل، رشيف م. تصميم النخيل: جريد من ملنضدة نموذج :3-6 شكل
بالقاهرة.

بالقاهرة. خليل عيل مصنع 3
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السابع الفصل

مرصية رؤية اجلنوب: يف الزراعة مستقبل

يف املنشور العالم، يف الزراعة مستقبل بعنوان: أمني سمري الدكتور مقاُل ا جدٍّ أثارني
لنمط املستقبلية التوجهات عن فيه يتحدَّث الذي ،١٣ / ١ / ٢٠١٥ بتاريخ األهرام جريدة
وأوروبا وكندا األمريكية املتحدة (الواليات املتقدمة الدول يف للزراعة الرأسمايل اإلنتاج
احتكار إىل تسعى والتي الدويل، البنك يدعمها التي ،Agrobusiness وأسرتاليا) واليابان
بمعدالت الزراعية الحاصالت إنتاج يف حدود بال والتخصص والتوسع الزراعي النشاط
هات التوجُّ هذه تتورَّع وال سنويٍّا، للعامل الحبوب من طن ١٥٠٠ إىل تصل مسبوقة غري
النظر برصف االقتصادي، العائد لزيادة النباتية لألصول الوراثي التعديل إىل اللجوء عن
املرتبطة الكارثة عن أمني سمري الدكتور يتحدث ذلك. عن الناجمة البيئية املخاطر عن
وأفريقيا آسيا يف الجنوب يف القروية الزراعة تصفية يف تتمثَّل التي التوجهات، بهذه
من ذلك يحمله وما خارسين، املنافسة من فالح مليارات ٣ وخروج الالتينية، وأمريكا

اإلنسانية. الحضارة مستقبل عىل كارثية مخاطر

املرصية للقرية رؤيتي (1)

أو فالقرية اقتصادية، أهداًفا ق لتحقِّ تُزَرع أرٍض مجرَّد مرصليست يف القرية أن أرى إنني
الحضارية للِقيَم الرئييس الوريث وهو ملرص، األسايس الحضاري الوعاء هو عموًما الريف
األمم من عداها ا عمَّ مرص ميََّزْت التي الحياة ألساليب وأيًضا املرصي، التاريخ امتداد عىل
الرتاث أي اإلنتاج؛ يف الحضارية لذاكرتنا ا هامٍّ مكونًا يحمل كذلك والريف والحضارات.
مجتمع كل يف املتعاقبة، األجيال خربة خالصة هو الذي ،Technical heritage التقني
أجل من املحلية مواردها ومع املحيطة البيئة معطيات مع التعامل يف مرص، يف محيل
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يف الحضارية والخصائص اإليكولوجية الظروف تنوع وبقدر األساسية. حاجاتها إشباع
تُقدَّر ال هائلة وتقنية معرفية ثروة يمثِّل الذي التقني، الرتاث يتنوع املختلفة مرص أقاليم

التنمية. يف نوظِّفها أن ويمكن بها نتميَّز بثمن؛
القرن من الستينيات أوائل حتى ربما — تتميز كانت املرصية القرية أن أرى إنني
املوارد وبني واإلنتاج، االستهالك وأنماط الحياة أساليب بني التوافق بذلك — املايض
الذي Subsistence economy املعييش االقتصاد ظل ففي الريف؛ ينتجها التي املحلية
مسكنه وبناء وكسائه غذائه يف يعتمد املرصي الفالح كان الوقت، هذا حتى سائًدا كان
يف الذاتية قدراته وعىل الذاتي، إبداعه وعىل أساًسا، الزراعية موارده عىل آخره، إىل وأثاثه
املستدامة للتنمية نموذًجا تمثِّل املرصية القرية كانت حياته. يف إليه يحتاج ما كل تصنيع
والتقنيات للقرية متاحة كانت التي املعرفة إطار يف — Sustainable development
القرن من الثمانينيات يف أوروبا يف املصطلح هذا ظهور قبل — تحوزها كانت التي
توظيف خالل من — القرية ملساعدة به القيام علينا هام بدور لنا ذلك يوحي «أََال املايض.
عىل اعتماًدا املستدامة، للتنمية جديدة طبعة بَْلَوَرِة عىل — حديثة وتقنية علمية معارف
قوميٍّا تحوزها؛ التي والتنافسية النسبية امليزات من االستفادة وعىل الزراعية مواردها

الرأسمالية؟» الزراعة تيار مقاومة عىل قادرًة ثَمَّ من يجعلها مما وعامليٍّا،

الريف تصنيع أهمية (2)

الريف يف أغلبهم شخص مليار من أكثر أن إىل للبيئة املتحدة1 األمم برنامج تقرير يشري
عام يف يصل سوف األرض سكان عدَد وأن األساسية، حاجاتهم إشباع عن عاجزون

الريف! يف أغلبهم الجنوب، دول يف مليارات ٨ منهم نسمة، مليارات ٩٫٥ إىل ٢٠٥٠
الحاصالت أسعار تَُعْد ولم للزراعة، االقتصادية الجدوى تدنَِّت فلقد ذلك إىل باإلضافة
مما اإلنتاج؛2 بنفقات تفي الغيط»، «رأس عىل لها االقتصادية القيمة أي الخام، الزراعية
يف الزراعي النشاط إىل املضافة القيمة رفع بهدف الزراعي التصنيع رضورة إىل يشري

الريف.

.UNEP, Human Development Report, Oxford University Press, Oxford, New York, 1998 1

املعارف، دار عن تصدر شهرية ثقافية سلسلة اقرأ: خطر»، يف «النيل القصاص، الفتاح عبد محمد د. 2

ص١٠٨. ،٢٠٠٦ ،٧٠٥
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كنموذج املرصي الريف (3)

ويصل مرص، سكان إجمايل من ٪٥٧ تمثِّل نسمة مليون ٣٤ حوايل املرصي الريف يضمُّ
ويُنتَظر سكانه، من ٪٢٧ بواقع فرد ماليني3 ٩ حوايل إىل حاليٍّا الريف يف العمل قوة حجم
فرضنا فإذا نسمة. مليون ٦٠ حوايل إىل ٢٠٢٠ عام املرصي الريف سكان عدد يصل أن
إننا أي مليونًا؛ ١٦ حوايل الريف يف العمل قوة تبلغ فسوف العمل، قوة نسبة نفس
العائد محدودية ظل ويف .٢٠٢٠ حتى الريف يف جديدة عمل فرصة ماليني ٧ إىل بحاجة
مع خاصًة الزراعية، املساحات يف ع التوسُّ عىل القدرة ومحدودية الزراعة، من االقتصادي
املرجحة عات التوقُّ إىل باإلضافة — النيل منابع من بمرص الخاصة املاء حصة محدودية
الرئييس البديل هي الصناعُة تصبح — أثيوبيا يف النهضة سد بناء اكتمال مع لنقصها
النشاط بجانب للفالح إضافية أعمال أو كاملة الريف؛ يف جديدة عمل فرص لتوفري
من العديد مليكنة نتيجًة يوًما؛ ١٢٠–١٨٠ من أكثر يستغرق يَُعْد لم الذي الزراعي
الهجرة إنه الريف؟ يف جديدة عمل فرَص نوفر لم إن البديل هو «ما الزراعية. األنشطة
من كان التي والدينامية، الشابة العنارص من الريف تفريغ إىل تؤدِّي التي املدن إىل
املناطق نموِّ إىل بالطبع باإلضافة ذاتيٍّا، وتنميته بالريف نهوض عوامل تمثل أن املمكن
غري الهجرة عن فضًال ذلك وسياسية، اجتماعية آثار من بها يرتبط ما وكل العشوائية

إليها.» تؤدِّي التي اإلنسانية واملآيس والكوارث أوروبا جنوب دول إىل الرشعية

جديدة تنموية رؤية الريف: تصنيع (4)

مستقل، كنشاط للزراعة االقتصادية الجدوى لتدني املنطقية التنموية االستجابة هي ما
الثقافة من التحوُّل إنما الريف؟ ألبناء عمل فرص توفري عن الزراعة قطاع وَعْجز
أو للتسويق القابل األسايس املنتج عىل الرتكيَز تحُرص التي — النظر القصرية الرأسمالية
(نموذج ككلٍّ باملورد تهتم التي التقليدية ثقافتنا إىل — Cash crop النقدي املحصول
مما املعارصة؛ ملعطيات وفًقا مورد كل عنارص اكتشاف إعادة مع (1-7 شكل النخلة،
عنارص كافة من ممكنة استفادة أعىل تحقق جديدة اقتصادية رؤية بلورة إىل يؤدِّي

الثالث، العالم منتدى املستقبلية»، واآلفاق والتشابكات االتجاهات العمل: وقوة «السكان عثمان، ماجد 3

.٢٠٠٢ القاهرة، واملعلومات، للنرش حجيثة مرص، مكتبة
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ا%نتجات الثانوية

الجذع

نهايات العرجون معدعائم للسقف
ا%ذباتالشماريخ كمكانس

جريد النخيلالخوص
ا%كانس

ليف االستحمام

الحبال

الوقود ثم استخدام
الرماد يف ا%ونة

إشعال النار 
باالحتكاك

ألياف لتحزيم
ا%حاصيل

مناخل من
رشائح العرجون

شباك للنقل عىل
ظهور الجمال

األقفاص لنقل الخرضوات والفاكهةتحزيم الخرضوات

قاعدة الجريدة (القحفة) للطفو يف شبك
الصيد أو كوقود ثم الرمل مونة للبناء

أقفاص األرانب والدجاج

ا%راوح اليدوية

األثاث ا%نزيل

أبواب الحدائق وا%نازل

األسوار

حرص للتسقيف

الكارينة لحشو األثاث

تعبئة التمور

السالل للمنازل
وا%حاصيل

الحرص
حبال إلنشاء رسادقات

االحتفاالت والعزاء
ولربط القوارب

حبال تربيط الجريد
كحرص للسقف

حبال تدعيم
سالل الخوص

حوائط ا%نازل

التمورالسعفالليفالعرجون
ا%نخفضة

الجودة بالنوى:
علف للحيوان

محصول
تصديري

طعام للفالح

ا%نتج األسايس: التمر

النخلة. نموذج للمورد: الشامل االستخدام :1-7 شكل

بالبيئة. تضري مخلفات أي بال الثانوية املنتجات أو األسايس املنتج سواء الزراعي؛ املورد
بالجريد كذلك تهتمُّ بل النخيل، من بالتمور فقط تهتم ال التي الرؤية لهذه وفًقا إننا
واسعة صناعية مجاالت أمام الباَب يفتح مما والقحفة، والليف والعرجون والخوص
ع التنوُّ يف غاية إنسانية احتياجات تلبي التي ،(1-2 (شكل املنتجات من العديد إلنتاج
فقط، القطن يف اهتمامنا نحرص لن فإننا كذلك والعاملي، والقومي املحيل املستويات؛ عىل
وبنفس ،(2-7 (شكل اللوز وبقايا واألفرع واألوراق القطن بسيقان كذلك سنهتمُّ بل
مباَرشًة، للتسويق القابل أول فرز الطماطم بمحصول فقط ليس نهتم سوف فإننا املنهج
أو كاتشب أو كعصري للتصنيع القابل ثاٍن فرز الطماطم بمحصول كذلك سنهتمُّ بل
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حطب القطن بحالته أخرض بالحقل بعد الجني

التقطيع يدوي.ا أو آلي.ا

نقل الحطب إىل رأس الغيط

ِيل بالقرية النقل إىل مواقع التصنيع األوَّ

Retting ?التعط

Air drying التجفيف هوائي.ا

Dالنزع والتقش

Dبواقي النزع والتقش Cotton stalks السيقان

ألياف Bast fibresورق وأفرع وبقايا لوز

صناعات
غزل ونسيج

صناعة
أعالف

تسميد الرتبة
Soil conditioning

and fertilization

صناعة خشب القطن
Cotton lumber

القطن. حطب نموذج للمورد: الشامل االستخدام :2-7 شكل

منخفض زيت منها يُستخَرج أن يمكن التي البذور إىل باإلضافة طماطم، كمسحوق
فضًال الحيواني، العلف يف يُستخَدم أن يمكن الذي الكسب ى يتبقَّ الكولسرتول، محتوى
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Particle الحبيبي ألواح لصناعة مادية قاعدة تمثِّل أن يمكن التي الطماطم عروش عن
فرز محصول إىل باإلضافة الربتقال، مورد إىل بالنسبة كذلك ،(3-7 (شكل boards
يمكن كما العصائر، تصنيع يف الثاني الفرز املحصول يُستخَدم أن يمكن منه، أول
يف النكهة إلعطاء يُستخَدم الذي العصري، متبقيات من De-lemonin زيت استخراج
متجددة مادية قاعدًة تمثِّل فإنها الربتقال أشجار تقليم نواتُج أما الحلويات، صناعة
السابق املنهج تطبيق ويمكن ،(4-7 (شكل املرشبية ومنتجات الباركيه ألواح لتصنيع

الفاكهة. وزراعات الحقلية الحاصالت عرشات عىل متشابهة نتائج عىل للحصول

محصول الطماطم

منتج أسايس

فرز ثاٍنفرز أول

تعبئة وتغليف
للتصدير

مسحوق
طماطم

مسحوق كسبأعالف
بذور

متبقيات استخراج
زيت

استخراج زيت بذور الطماطم

ألواح حبيبي أو سماد
عضوي

منتج ثانوي
(عروش طماطم)

الطماطم. محصول نموذج للمورد: الشامل االستخدام :3-7 شكل

وتجارة؟ صناعة أم فقط صناعة (5)

واختالف التاريخية الخربة وثراء اإليكولوجي التفرُّد اكتشاف إلعادة ونجتهد نعمل ال ِلَم
القرى مختلف يف الفردية املهارات خصوصية إىل باإلضافة املتاحة، الزراعية املوارد
الثغرات اكتشاَف ثَمَّ من ييرسِّ مما قرية، لكل والتنافسية النسبية امليزات لتحديد
بهذا إننا التنمية؟ يف وتوظيفها وعامليٍّا، قوميٍّا قرية؛ لكل Market niches السوقية
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محصول الربتقال

مسحوق الربتقال

منتج أسايس

فرز ثاٍنفرز أول

عصائر تعبئة وتغليف
للتصدير

متبقيات استخراج
زيت

منتج ثانوي
(نواتج التقليم السنوية)

ألواح باركيه MDF ألواح

Bمتبقيات عص

استخراج زيت
D-lemonin

الربتقال. محصول نموذج للمورد: الشامل االستخدام :4-7 شكل

أن يمكننا فهكذا Trade؛ mark تجارية عالمة إىل قرية كل اسَم ل نحوِّ أن نستطيع
بذلك نعيد كما حضاريٍّا، املبتعث لإلبداع وبؤرٍة للقيمة كمصدٍر االعتباَر للقرية نعيد
فخر مصدر إىل للقرية االنتماء ل يتحوَّ حتى للقرية، الحضاري االجتماعي للنسيج الحياَة
قرية، كل لشباب الذاتي ق التحقُّ أحالُم وتتعانق تتشابك ألْن الفرص يوفر وما ألبنائها،

بها. الحضاري النهوض حلم مع

الجنوب؟ حاصالت مستقبل أم الزراعة مستقبل (6)

اقتصادي، كنشاط الزراعة يتجاوز موضوع الجنوب يف الزراعة مستقبل أن أرى إنني
األنساق تتمكَّن أن بإمكانية أي الحضاري؛ ق التحقُّ بقضية االرتباط أشد ويرتبط
مكانها تأخذ وأن نفسها، عن تعربِّ أن من الجنوُب يشملها التي املختلفة الحضارية
بني للحوار جديًدا مناًخا يصنع مما وثقافيٍّا؛ وسياسيٍّا اقتصاديٍّا العاملية؛ الساحة عىل
الفرصَة ويتيح بينها، فيما املتبادل باإلثراء يسمح الذي الحوار ذلك املختلفة، الحضارات
ق يحقِّ مما مكان، كل يف واالستثمار للتعاون جديدة ِصيَغ واكتشاف الريف أبناء إلبداع

العاَلم. مستوى عىل املستدامة للتنمية ورصيًدا ضمانًا
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الثامن الفصل

العشوائي؟ َمْن العربية: بالدنا يف
التقليدية؟ القرية أم العرصية املدينة

يف أمٌر التصوير، جهاز أو بالكلمة االكتشاف، أو الدهشة لحظة تسجيل أن أعتقد إنني
إحدى األبد! إىل وربما منك تضيع قد فإنها تقتنصها لم إن نادرة وفرصٌة األهمية، منتهى
معنا كان ١٩٨٦؛ عام نوفمرب يف العريش أرَض أقداُمنا َوِطئَْت عندما كانت اللحظات هذه
األزهر. جامعة الهندسة، كلية يف العمراني التخطيط أستاذ الزعفراني، عباس الدكتور
املستقيمة بشوارعها ،(١ (خريطة العريش مدينة لنا تبدَّت الحافلة من نزلنا عندما
وهتف العريش إىل عباس الدكتور نظر الشاطئ. خط مع تماًما واملتعامدة واملتوازية
مدينًة بحقٍّ تَُعدُّ التي هي القاهرة إنما العشوائية؟!» املدن يسمونه الذي «أهذا قائًال:

عشوائية!
علينا يهب املنعش الشتاء هواء كان عباس، الدكتور كلمات إىل نستمع كنا عندما
اللون. الفاتحة املنخفضة املباني ذات املدينة لهذه العمراني النسيج ويتخلَّل البحر من
التقليدية)، (القرية للريف باستعالءٍ النظر عىل — الحرض أبناء — نحن تعوَّدنا
تَُعدُّ التي «العرصية»، باملدينة مقاَرنًة «متخلف» عشوائي ككياٍن القرية نرى أن وعىل
(ويف إطار يف ونََمْت نشأت قد «العرصية» املدينة أن والحقيقة لها! نموذًجا القاهرة
للمجتمع الحضارية للخصائص اعتبار دونما الغربي، الحضاري النموذج تقليد ( أَْرسِ

بها. يتميَّز التي االجتماعية/االقتصادية والظروف
أن الحظُت ،١٩٨٠ عام سيناء شمال يف العراييش املسكن نمط أدرس كنت عندما
Private space الخاص الفراغ فصل هو هنا واملعنى الخارجي، بالسور يبدأ كان البناء
د يتحدَّ السور هذا ارتفاع كان للشارع/املدينة. Public space العام الفراغ عن للمسكن



التنمية يف تأمالت

العريش. مدينة :١ خريطة

هنا يهمني للمنزل. الخاص الفراغ (يكشف) يرى أن الجمل راكب يستطيع ال بحيث
عمق يف حجرتني بناء يتم السور، بناء فبَعد املنزل؛ لبناء الدينامي البُْعد إىل أشري أن
للخرضوات، وأحواض وليمون زيتون وأشجار نخيل زراعة مع للمنزل الداخيل الفراغ
يجري ذلك بعد لألرسة، الذاتي لالكتفاء مادية قاعدة يوفر مما امَلْعز؛ أو األغنام اقتناء مع
املنزل يسمح حتى الداخيل، الفراغ مقدمة يف — الضيوف استقبال حجرة — املندرة بناء
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املنزل حجرات تتخلَّق هكذا األرسة، بخصوصية املساس دون الزائرين عىل باالنفتاح
واألبناء واألم األب من تتكوَّن والتي املنزل، تسكن التي املمتدة األرسة الحتياجات وفًقا
املسكن بناء يف ويشارك العراييش. للمنزل مخطًطا 1-8 شكل ح ويوضِّ املتزوجني،
واألخوال ات والعمَّ األعمام جهة من واألقارُب مجتمعني، األرسة أفراُد عادًة العراييش
إال األرسة خارج من يُستعان وال األطفال، مع الناضجون البناء يف ويتعاون والخاالت،
الطوب لصناعة والتبن الطني باستخدام العراييش املسكن بناء ويجري والدبَّاش. بالبنَّاء
أشري إنني إلخ. … للسقف النخيل وجريد املونة لعمل الطني مع والقمح الشعري وقصل
وكذلك البناء، من النمط هذا خلف الثاوي االجتماعي/الحضاري/البيئي املنطق إىل هنا
الحي، االجتماعي/الحضاري النسيج بها يقوم Process عملية عن عبارة البناء أن إىل
يتضح الحضاري. االجتماعي النسيج هذا عن تعبري النهاية يف هو مادي كُمنشأ البناء وأن
الذي العرصية، املدينة يف املسكن نموذج عن كيفيٍّا يختلف العراييش املسكن أن سبق ا ممَّ
مع سلبية عالقٌة قًرسا عليها تُْفَرض (نووية)، صغرية ألرسة للسكن جاهز منتج هو
أدنى مستًوى إىل حي اجتماعي/حضاري كنسيج بحيويتها النموذج هذا ويهبط الفراغ،

العراييش. املسكن نموذج من كثريًا
وعندما نرص، مدينة يف «العرصية» الرأسية) (املدن العمارات إحدى أسكن إنني
نفس يف جرياني أخَرتْ لم اآلن، أشغلها التي السكنية الوحدة لحجز ١٩٨٣ عام ْمُت تقدَّ
كلٍّ قدرة هو جمعنا الذي الوحيد املنطق كان مني؛ أسفل أو فوقي هم َمن وال الطابق،
سويٍّا وجودنا إن أي مقدًما؛ السكنية الوحدة سعر من ممكنة قيمة أعىل تسديد عىل منَّا
لم أكثر! يدفع َمن فيها يفوز السكنية، الوحدات من محدود عدد عىل املنافسة ناتج كان
املساكن. بناء صندوق سجالِت مكانُها كان التي املنافسة، هذه خالل بعًضا بعضنا يََر
العمارة/الشارع/الحي، نفس يف للجرية ثقايف أو اجتماعي آَخر معيار ألي يُحتَكم لم

العشوائية؟ منتهى هذا أليس
تشغل التي (الهواشمة) وعائلته سوهاج مدينته عن املحاسب صديقي حدَّثني
ما كثريًا إنه يل قال أخرى، عائالت معها ويتجاور املدينة، يف متجاورة كاملة شوارع
واألخوال العمومة وأبناء وأخواله أعمامه مع للتواصل إال ليشء ال سوهاج إىل يسافر
يتالَقْون (املجعد)؛ املقعد يسمونه دائًما مقرٍّا عائلته لدى وإن املدينة، يف يسكنون الذين
استمرار عىل حرًصا األكثر هم اآلن الشباب وأن والعزاء، األفراح مناسبات يف خاصًة فيه
شهري بمبلغ بالتربُّع العائلة أفراد من دخٌل له َمن كلِّ مساهمة وعىل العائيل، التواصل
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العراييش. املنزل مخطط :1-8 شكل

الفيسبوك عىل أنشئوا قد العائلة شباب أن كما املختلفة، العائلية املناسبات عىل لإلنفاق
األخبار. فيه ويتناقلون خالله من يتواصلون للعائلة موقًعا

مركز من — الغربي الشمايل الساحل ملنطقة امليدانية بالدراسة أقوم كنُت عندما
يف كيلومرتًا ٢٥ حوايل وبعمق غربًا، السلوم وحتى اإلسكندرية) ييل (فيما رشًقا الحمام
التجمعات أي االنتشاري؛ النمط هو للعمران السائد النمط أن الحظُت — الصحراء جوف
السماوي. الفناء ذات البدو منازل من محدوًدا عدًدا منها كلٌّ يضمُّ التي الصغرية البدوية
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التقليدية؟ القرية أم العرصية املدينة العشوائي؟ َمْن العربية: بالدنا يف

الصالح Water table املاء من طبقة مع التواُؤم رضورة هو النمط لهذا الرئييس واملنطق
تطفو املطر، مصدرها التي الطبقة تلك تقريبًا)، (٦٠سم السمك القليلة والزراعة للرشب
طغيان أي البرئ؛ تمليح إىل يؤدي سوف الزائد ْحُب فالسَّ البحر؛ مصدرها مالحة مياه عىل
عشوائيٌة؟ التجمعات هذه أن اعتبار الصواب من هل نفيس: أُساِئل كنت حينئٍذ املالح، املاء
الذي الحايل (العمران النيل وادي من االنتقاَل أردنا إْن للعمران األنسب النموذج هو وما
الذي االنتشاري النمط الصحراء؛ إىل مرص) مساحة إجمايل من ٪٧ نسبته تتجاوز ال
يف «العرصية» املدن تقدِّمه الذي العمران نمط أم نموذًجا، الغربية الصحراء بدو له َم قدَّ
طاقة مصادر إىل يحتاج والذي السكان، واكتظاظ للمدن الرأيس النمو عىل القائم مرص،

التكييف؟ وأيًضا والتدفئة، الصحي والرصف لإلنارة كثيفة
أنساه لن منظًرا شاهدُت ،١٩٨٦ عام الجديد الوادي قرى يف جوالتي إحدى خالل
واملسلَّح الطفلة من املصنوع اللَِّبن بالطوب املبنية املنازل أحد أصحاُب حياتي؛ طوال
الحوائط، بهدم يقومون مرص) عرفتها بناءٍ تقنياِت أقدم إحدى (وهي القمح بتبن
معناه رأيته؟ الذي املنظر معنى ما البناء. مادة نفس استخدام مع املنزل بناء ويعيدون
مقاَرنًة — املطلقة باملرونة يتميَّز — للقول اختصاًرا — الطني أو بالطفلة البناء أن
يف وكذلك االستخدام، إعادة يف — املسلحة بالخرسانة البناء حالة يف املطلق بالجمود
أتكلم إنني السكان. ورغبات الحتياجات وفًقا السكنية الوحدة عنارص تشكيل إعادة
املواد يف البدائل من العديد مع تطبيقها يمكن Concept كفكرة بالطني البناء عن هنا
العديد يف الجبس إىل وصوًال الداخلة، الواحات يف والطَّفلة سيوة، واحة يف (الكرشيف
،(Slabs ومسطحات Bricks (قوالب التصميم بدائل وكذلك الصحراوية)، املناطق من
وباملوارد بأنفسهم بالبناء املحلية املجتمعات أبناء قيام هو بينها املشرتك القاسم أن إال
املسلحة بالخرسانة البناء أم التقليدية البناء أساليب تطوير للقرية؟ األنسب ما املحلية.

البناء؟ رشكات أو املقاول بها يقوم التي
العربي، الوطن بلدان وسائر مرص يف بالتنمية املهتمني إىل بخطابي أتجه إنني
كقًرى سواء بالدنا؛ يف الريف به يتميز الذي الهائل التنوع إدراك من نتمكَّن بأن وأحلم
اختالُف يكشفه أن يمكن الذي التنوع هذا بدوية؛ تجمعات أو واحات أو تقليدية
التاريخية، الخربات وتبايُن املحلية، واملوارد الجيولوجية، واملعطيات البيئية، الظروف
صورة يف نفسها تُرتِجم التي الحضارية الِقيَم وتفرُّد االجتماعية، العالقات شبكات وثراء
وكذلك والبقاء، االستقرار من املحلية املجتمعات أبناء تمكِّن مختلفة، نفسية معادالت
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املحيطة البيئة مع التعامل يف السنني آالف عرب املعريف الرتاكم حصيلة التقني، الرتاث
كنوز بمثابة ع التنوُّ هذا أرى إنني األساسية. الحاجات إشباع أجل من املتاحة واملوارد
تنميتها أجل ومن — مكان كل يف املحلية الجماعة مع اكتشافها عىل العمل علينا يتعنيَّ
لكل والتنافسية النسبية امليزات من االقتصادي) (باملعنى باالستفادة لنا يسمح مما —
الخاص نموذجها تقدِّم أن وعىل اإلبداع عىل قادرًة قرية كل ويجعل التنمية، يف قرية
القومي املستويني عىل بالتنمية الخاص نموذجنا نبلور أن من نحن ويمكِّننا للمعارصة،

والحضاري.
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التاسع الفصل

عىل يقودوننا إهنم األغنياء:
االسترياد طريق

٢٠١٤ عام استوردنا قد أننا األخشاب1 صناعة غرفة بيان من علمت عندما ُصِدْمُت
فالدول رشق»؛ الهم يف «كلنا أن أعتقد دوالر! مليار ١٫٥ بقيمة خشبيًة ومنتجاٍت أخشابًا
عىل أساسية بصورة وتعتمد جفاًفا، العاَلم مناطق أشد من منطقة يف تقع العربية
استوردت قد السعودية العربية فاململكة األخشاب؛ من بحاجتها الوفاء يف االسترياد
إحصائية إىل أعود دوالر!2 مليارات ٣٫١ قيمته بما خشبية ومنتجات أخشابًا ٢٠١٣ عام
١٫٥ يف الرقم أرضب بأن الغرفة رئيس أوصاني مرص؛ يف ومنتجاتها األخشاب استرياد
عنك دع لنفيس: قلت االسترياد. عمليات كل يغطي ال الغرفة به قامت الذي الحرص ألن
التضخم ومتوسط السكان زيادة االعتبار يف أخذنا إذا بسيطة؛ بحسبة وُقْم ١٫٥ حكاية
مليار ٥٤٫٤ بقيمة خشبية ومنتجات أخشابًا ٢٠٥٠ عام نستورد سوف فإننا السنوي،
ارتضينا حيث ضمائرنا ماتت وهل علينا؟ يقع عاٍر أي لنفيس: وقلت أكثر ُصِدْمُت دوالر!
يف التفكري إعادة إىل الوضع هذا يدفعنا أََال الثقيل؟ العبء هذا أحفادنا أو أبناءنا نورِّث أن
ومنتجاتها، األخشاب بمجال يتعلق وفيما يشء؟ وكل يشء أي استرياد االسترياد؛ قضية
ومنتجاتها األخشاب بدائل مع الرشيد للتعامل جديدة إرادًة الوضُع هذا لدينا يولِّد أََال
الحقلية الحاصالت (بواقي اللجنوسلليلوزية الزراعية البواقي عن أتكلم إنني املحلية؟

طن؟ مليون ٨٠ حوايل إىل السنوية كمياتها تصل التي التقليم) ونواتج

.(٢٠١٥ أبريل ١٥) األخشاب صناعة غرفة ،٢٠١٤ عام األخشاب بواردات بيان 1

.٢٠١١–٢٠١٣ للسنوات الدويل التجاري الدليل تصنيف بحسب السعودية العربية اململكة واردات 2
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جديدة تنموية فرصة مرص: يف الشجرية الغابات زراعة (1)

ميونيخ جامعة بني للتعاون مرشوع مرصيف ممثًِّال الرئييس الباحث بدور للقيام ْحُت ُرشِّ
مياه عىل املزروعة الشجرية الغابات من االستفادة مجال يف شمس، عني وجامعة بأملانيا
استثمار اآلن يمكننا املرشوع! لهذا التنموية القيمة أذهلتني املعاَلجة. الصحي الرصف
مساحة عىل شجرية غابات لزراعة الصحي الرصف مياه من مكعب مرت مليارات ٥٫٥
أكسيد ثاني بامتصاص البيئة ن ويُحسِّ كثرية عمل فرَص يوفر ا ممَّ فدان، مليون ١٫٥

سنويٍّا. للفدان أطنان ١٠ بمعدل الكربون
نظًرا أملانيا؛ يف أمثاله ٤٫٥ مرص يف الخشبية األشجار نمو معدل أن ذلك من واألكثر
يف الغابات زراعة ناتج تحصد كي تحتاج إنك الشمس! لسطوع عاٍل بمعدل مرص لتميُّز
نجحت التي السالالت ألغلب مرص يف تحتاج أنك حني يف سنة، ٢٥٠ إىل ٨٠ من أملانيا

عنه؟ غافلني كنَّا هذا كنٍز أيُّ فقط، سنة ١٧ إىل ١٥ من بالفعل
تحويل بمثابة هي الصحي الرصف مياه عىل الشجرية الغابات زراعة أن أرى إنني
التخلُّص من فبدًال واحدة، خطوة يف تنموية إمكانية إىل مشكلة وتحويل نعمة، إىل نقمة
بذلك يرتبط وما البحر، أو البحريات أو النيل يف بإلقائها الصحي الرصف مياه من
الشجرية؛ الغابات لزراعة كمورد معها التعامل يتم سوف وصحية، بيئية مخاطر من
العمليات ثم ،Thinning الخف وعمليات الزراعة من بدءًا كثرية عمٍل فرَص يوفر ا ممَّ
ووصوًال للتجفيف التلويح من Value؛ chain القيمة سلسلة عرب املتتابعة الصناعية
بتصنيع وانتهاءً ،MDF وال الحبيبي وألواح الخشبية كاأللواح الوسيطة املنتجات لتصنيع
إطالق يف يسهم مما واألرضيات)؛ والشبابيك واألبواب األثاث (قطع النهائي املنتج
أو/وارتفاع توافر لعدم نظًرا حاليٍّا املعطَّلة واألثاث، األخشاب ملصانع اإلنتاجية الطاقات
األثاث تكلفة خفض يف الغابات هذه زراعة تسهم كما املستوردة، األخشاب أسعار
سوف كما الجديدة، األجيال من مرص وأبناء بنات لغالبية الخشبية البناء ومكونات
الغابات إنشاء خريطة ربط خالل من التنمية، يف الالمركزي ه التوجُّ دعم إىل ذلك يؤدي
عام حتى مرص يف الصحي الرصف محطات إنشاء مرشوعات مع الجديدة الشجرية

.٢٠٥٠
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االسترياد طريق عىل يقودوننا إنهم األغنياء:

كئود عقبة املستوردة: األخشاب تفضيل ثقافة (2)

حاليٍّا السائدة الثقافة أن مرص، يف الخشبية الصناعات ممثيل السادة مع اللقاء من َ تبنيَّ
والزان Oak األرو مثل املستوردة األخشاب قيمة من تُعِيل الخشبية املنتجات مجال يف
Casuarina الكازوارينا مثل: املحلية، الخشبية للسالالت وازدراء بتعاٍل وتنظر ،Beech
الصحي الرصف مياه عىل زراعتها نجاح بالفعل ثبت التي ،Eucalyptus والكافور
األخشاب لسائر ممتدة النظرة هذه أن وأعتقد الفقراء»، «خامات باعتبارها املعاَلجة
املوارد هذه ضد مسبًقا تَحيًُّزا هناك إن أي إلخ؛ … والسنط والتوت الجميز مثل املحلية
(زراعة وغريها املعاَلَجة الصحي الرصف مياه خالل من محليٍّا توفريها يمكن التي

املثال). سبيل عىل واملصارف الرتع حوافِّ عىل الخشبية األشجار
املحلية، (املوارد) الخامات من والعديد النخيل جريد مع برحلتنا األمر هذا ذكََّرني
(كلية بالكلية العلمي املجتمع يف نُواَجُه كنَّا النخيل جريد عىل بحوثنا بدأنا فعندما
بجريد البحثي اهتمامنا إزاء والتهكُّم السخرية بمشاعر شمس) عني جامعة الهندسة،
واأللومنيوم، والزهر الصلب الحديد احرتام عىل — تربَّينا بل — تعوَّدنا فلقد النخيل؛
كجريد الزراعية واملوارد للخامات — باحتقار وربما — باستعالء النظر عىل املقابل ويف
الدبلوم طالب يبدأ عندما — أقصد كنت إلخ. … األرز وقش القطن وحطب النخيل
النخيل، جريدة يحمل بأن آمره أن — النخيل جريد عىل معي دراسته املاجستري أو
واملنشار والتخانة الرابوه املاكينات: مختلف عىل لتشغيلها النجارة ورشة إىل بها ويذهب
إزاء نفسه يف بَْت ترسَّ التي االحتقار مشاعَر الطالب يواِجه أن بهذا أريد كنت إلخ. …
املورُد هذا يحوزه ملا اكتشافه خالل من تدريجيٍّا املشاعر هذه تتغريَّ وأن النخيل، جريد
العلمية النجاحات أن إال املختلفة. التشغيل لعمليات تعرُّضه عرب تتبدَّى إمكاناٍت من
ت غريَّ اللجنوسلليلوزية، املواد من والعديد النخيل جريد مع قناها حقَّ التي والتكنولوجية

املحلية! املوارد لهذه العلمي املجتمع نظرة من تدريجيٍّا
جريد أن وحاسم قاطع بشكل العلمية بحوثنا نتائُج أكَّدت بعدما نفيس، وسألت
األخشاَب يضاهي — اللجنوسلليلوزية املتجددة املواد من للعديد كنموذج — النخيل
يف اإلجابة النخيل؟ جريد مشكلة هي ما والطبيعية: امليكانيكية الخواص يف املستوردة
إن فإنني املنطلق هذا من الفقر. دائرة يف — واستهالًكا وتصنيًعا إنتاًجا — يقع أنه ظني
األخشاب وبدائل والباركيه الكونرت ألواح (تصنيع النخيل جريد مع إنجازاتنا تقييَم أردُت
صورة يف تقديمه من تمكنَّا أننا هو فتقييمي االجتماعية؛ الزاوية من العرصي) واألثاث
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التي «الوصمَة» أزلنا قد بذلك وأننا األعىل، االجتماعية الطبقات تقبََّلتْها كمنتجات جديدة
الفقراء! كخامة به علقت

بما ،١٩٧٩ عام العراييش املسكن نمط بدراسة أقوم كنُت عندما — أيًضا تذكَّْرُت
كيف — املحلية املنتجات وسائر النخيل جريد من السقف مثل عنارصمتميزة من ه يضمُّ
وكل التقليدي حياتهم أسلوب إزاء بالخجل يشعرون العريش مثَّقفي من الكثريون كان
طريق عن إليهم جاء الذي الغربي بالنموذج النبهارهم نتيجة محليٍّا؛ مجتمعهم ينتجه ما
بالتخلف وموروث تقليدي هو ما كل يدين مسبق تحيُّز لديهم كان وكيف إرسائيل؟

والرجعية!

التاريخي البُْعد (3)

ذروِة إىل التقليدية والِحَرف الفنون وصول عن نديم3 أسعد يتحدَّث الرائع كتابه يف
دولًة اململوكية مرص كانت «عندما ،(١٢٥٠–١٥١٧) اململوكي العرص يف ازدهارها
يف يتبارون املرصيني والِحَرفيني الفنانني جعل مما ببذخ؛ ينفقون املماليك وكان مستقلة،
يحدد كما حياتهم»، متطلبات وجميع ومنشآتهم قصورهم يف املماليك يحتاجه ما إبداع
،١٥١٧ يف العثمانيني إىل السلطة انتقال من بدءًا التقليدية؛ الِحَرف انهيار «محطات» أهم
محمد و«تَويلِّ بالده، إىل والِحَرفيني الفنانني من ٥٠٠ من أكثر سليم السلطان ونَْقل
القرن نهاية يف الربيطاني واالحتالل الحديثة»، الدولة لبناء واتجاهه مرص حكَم عيل
تصبح أن الخديوي أمل «كان حيث إسماعيل بعرص اهتماًما يويل أنه إال عرش، التاسع
تشجيع مع فمثًال التقليدي. الفن عن وأكثر أكثر االبتعاد وكان أوروبا، من قطعًة مرص
وال مرشبية، إىل وال مزخرف، لسقف احتياج هناك يكن لم الغربي الطراز عىل البناء
الزجاج أو النحاس تكفيت أو املعشق الجبس أو التطعيم وال تعشيقات، ذات أبواب إىل
والِحَرف الفنون أسطوات من الكثري إبداعات عن االستغناءُ فتَمَّ وغريها، وغريها املنفوخ
االجتماعي التميُّز رموز اختيار يف دراميٍّا تحوًُّال باشا إسماعيل عرص مثَّل لقد التقليدية.»
إىل املرصيني، والِحَرفيني الفنانني بإبداع املرتبطة املحلية األنماط من واألثاث؛ البناء يف
باشا، إسماعيل بقصور األوروبي األثاث نمط تبنِّي بدأ هكذا املستوردة. األوروبية األنماط

.Traditional arts and crafts from Cairo, Asaad Nadim 3
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االسترياد طريق عىل يقودوننا إنهم األغنياء:

كبار إىل وصوًال وأعيانه الريف باشوات ثم تدريجيٍّا، واإلسكندرية القاهرة باشوات ثم
املدن. موظفي

املحلية الخشبية مواردنا اكتشاف إعادة الجريد: الرئييسملرشوع التحدي (4)

تتمثَّل ال املحلية — مواردنا وسائر — بأخشابنا يتعلق فيما األساسية املشكلة أن أشعر
حضارية. مشكلة إنها أي بها، نحن عالقتنا يف بل الفيزيائي، باملعنى موادَّ باعتبارها فيها
وأنماط للحياة أساليب من به ارتبط ما بكل وتعلُّقنا الغربي بالنموذج انبهارنا أن يبدو
قد يمكن، ما بأرسع النموذج بهذا االلتحاق يف الجامحة ورغبتنا واإلنتاج، لالستهالك
خربات من نحوزه ما وقيمة وذوات، كبرش نحن قيمتنا بالقيمة؛ الشعور نفقد جعلنا
وموارد خربات من نحوزه وما أنفسنا نرى ال عدنا إننا حتى محلية؛ وموارد تقني وتراث
مواردنا نكتشف أن االكتشاف؛ متعَة ثَمَّ من أفقدنا مما الغرب، عيون خالل من إال

املحلية. بمواردنا عالقتنا يف املبادرة عىل القدرَة فقدنا كما وألنفسنا، بأنفسنا
شمس، وعني ميونيخ جامعتَْي بني الجديد للمرشوع الرئييس التحدي أن أرى إنني
الجديدة الغابات منتجات أكانت سواء املرصية؛ الخشبية مواردنا اكتشاف إعادة يف يتمثَّل
خالل اصطحبتنا التي الخشبية األشجار أم املعاَلجة، الصحي الرصف مياه عىل املزروعة
نحن الفاكهة. أشجار أو والسنط، والتوت الجميز مثل الطويلة الحضارية مسريتنا
والطبيعية، امليكانيكية الخواص شاملة املوارد لهذه عرصية طبعًة نقدِّم بأن ُمطاَلبون
وأبناء بنات نساعد وأن املستوردة، باألخشاب مقاَرنًة العاملية القياسية للمواصفات وفًقا
مع للتعامل جديدة ثقافة بناء يف يسهم ا ممَّ جديدة؛ بعيون مواردهم يروا أن عىل مرص

التنمية. أجل من املحلية املوارد
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العارش الفصل

الفقراء أجل من اإلبداع

للمجتمعات الذاتية للتنمية املرصية الجمعية عىل تعود هنا و«نحن» — منحة عىل حصلنا
مواجهة يف اإلبداع املسمى: برنامجها إطار يف Sida السويدية التنمية وكالة من — املحلية
مستوى عىل األوىل املكانة جمعيتنا احتلت حيث Innovation؛ against poverty الفقر
صناعة يف للنخيل الثانوية املنتجات من لالستفادة مرشوعنا عن وذلك األوسط، الرشق
املنيا؛ بمحافظة قرى ١٠ أفقر من واحدة يف الدواجن، وعلف والكارينة والباركيه األثاث

القايات. قرية
والفقراء، الفقر بقضية تهتم كجمعيتنا أهلية جمعيات هناك أن ضمنًا هذا يعني
كثريًا؛ ذلك يف أشكُّ أيًضا؟ والفقراء بالفقر تهتم والبحثية العلمية مؤسساتنا هل ولكن
التصميم إليه؛ أنتمي الذي املجال يف وتحديًدا الهندسة، أساتذة نحن — تعودنا فلقد
لنا يكون أن ننتظر وأن الصناعة، رجال عىل خدماتنا نعرض أن عىل — اإلنتاج وهندسة
شباب وبحوث بحوثنا نوجه وأن إلخ، … الكفاءة رفع أو اإلنتاج ظروف تحسني يف دوٌر
لدينا السائد النموذج عن أتكلم الصناعة؛ لخدمة إرشافنا تحت يعملون الذين الباحثني
ممكننًا، كان إْن حسٌن، هذا العملية، الحياة يف ق والتحقُّ لإلنجاز Mode of operation
Turn key projects املفتاح تسليم مرشوعات — األغلب يف — لون يفضِّ الصناعة فرجاُل
من الواردة الجاهزة الحلول ويؤثرون تربيته.» وال العبد «رشا لدينا: املأثور بالقول عمًال
أعتقد وطنهم. أبناء من والباحثون العلماء يقدِّمها التي الحلول عىل االعتماد عىل الخارج
إلخ؛ … والكهرباء واملدني كالعمارة الهندسة، صات تخصُّ باقي يف سائٌد ه التوجُّ نفس أن
الطلب من العليا االجتماعية الرشائح إىل أو Big business الكبرية األعمال إىل ه التوجُّ أي

والخدمات. السلع كافة عىل



التنمية يف تأمالت

الصامت الطلب (1)

طلٌب وهو سوقيٍّا، نفسه عن التعبري عىل القادر غري الطلب ذلك هو الصامت الطلب
بناء مواد كثرية: واألمثلة احتياًجا، أكثر اجتماعية طبقات من لكن خدمات، أو سلع عىل
الريف، يف بديلة طاقة ومصادر مناسبة، صحي رصف ووسائل الثمن، ورخيصة محلية
هذه يف حاجة هناك Information؛ technology املعلومات تكنولوجيا لخدمات وصوًال
Demand الشد قوى مقابل يف — Technology push تكنولوجي دفع قوة إىل الحالة
ذوي إىل للوصول — السوق عىل التأثري عىل القادرة االجتماعية الرشائُح تمثِّلها التي pull
السوق. له يستجيب ال فعَّ طلب إىل الصامت طلبهم ترجمة عىل ومساعدتهم الحاجات
وذلك والسوق؛ الصامت الطلب بني جٍرس لبناء رضورًة التكنولوجي اإلبداع يمثِّل هنا

االخرتاع». أمُّ «الرضورُة الشائع للقول وفًقا

Simputerالبسيط الحاسب (2)

يعمل أمريكي1 دوالر ٢٠٠ ثمنه يتعدَّى ال التكلفة منخفض محمول حاسب هو
— الشمسية بالطاقة أيًضا يعمل أن ويمكن — يدويٍّا شحنها يمكن بسيطة ببطاريات
املتاح Linux system بنظام تشغيله ويمكن ،Windows software إىل بحاجٍة وليس
بربنامج مزوَّد وهو عليه، الدخول املجانية الربامج مي مصمِّ لكافة يمكن كما مجانًا،
يجعله مما الشفاهية؛ اللغة خالل من وبالتشغيل اليدوية، الخطوط عىل بالتعرُّف يسمح
Smart؛ card بالكارت يعمل كي م مصمَّ البسيط والحاسب لألميني. لالستخدام ا ً ميرسَّ
الحاجة دون الجهاز نفس تأجري أو استخدام يف األفراد من العديد بمشاركة يسمح مما

األفراد. ِقبَِل من لرشائه

A technical seminar on simputer in partial fulfillment for the award of degree of 1

Bachelor of Technology, Department of computer science and engineering, Vathsalya
.institute of science and technology, Anantharam, Bhongir, Nalgonda, 2010-2011
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الفقراء أجل من اإلبداع

عنَّا! مختلف نموذج البسيط: الحاسب ميالد (3)

،١٩٩٨ عام الهند يف Banglore بانجلور يف انعقد الذي العاملية، االتصاالت مؤتمر شهد
وأساتذة الصناعة رجال من مجموعة ناقشت حيث البسيط؛ الحاسب نشأة بدايات
يحتاجها التي بالوظائف ويقوم الهند، يف العادي اإلنسان يناسب حاسب فكرَة الجامعات
تصميم يف تغيرٍي من ذلك يتطلَّبه وما والقرى، الصغرية املدن يف املحلية املجتمعات أبناء
ِقبَل من استخدامه تيرسِّ التي املالئمة Interfaces التشغيل أساليب واختيار الحاسب
حيث املحلية؛ اللغات باستخدام تسمح التي الربامج واختيار األميون، فيهم بما العامة،
يستهدف ال — Simputer trust ع تجمُّ إنشاء إىل ذلك أدَّى ولقد لغة. ٢٢ الهند تضمُّ
من االستفادة عىل الحريصني التكنولوجيا وخرباء األكاديميني من العديد يضمُّ — الربح

املجتمع. من الواسعة القطاعات لصالح البسيط الحاسب إمكانات

للفقر رؤيتي (4)

االجتماعية بالفئات املرتبط بمعناه والفقر العام، بمعناه الفقر مصطلح بني أفرِّق أن أودُّ
الفكر فقر به أقصد ، ككلٍّ العربية مجتمعاتنا تعانيه األول بمعناه فالفقر احتياًجا؛ األكثر
أقصد السابق؛ باملعنى الفقر إنتاج إعادة يف تسهم سائدة ثقافًة لدينا أن وأزعم والخيال،
عىل — القومي املستوى عىل مشكالتنا أغلب حل يف — واالعتماد للخارج التبعية ثقافة

الخارج. من الواردة الجاهزة الحلول
إشباع وسائل من القرسي الحرمان من املستوى ذلك هو االجتماعي بمعناه الفقر
البرشية، القدرات إنضاج يف الفرد/الجماعة بفرص يضري الذي األساسية، الحاجات
ينبت ال املعنى بهذا Public؛ domain العام املجال يف التأثري ملستوى بها والوصول
باألساس هو بل وحدهم، الفقراء مسئولية ثَمَّ من ليس والفقر كاألشجار، طبيعيٍّا الفقر
السابق باملعنى الفقر عن الناتجة األكرب املجتمعية والخسارة ، ككلٍّ املجتمع مسئولية
ينبوع انحسار ويف األبد، إىل تُدَفن قد التي للفقراء البرشية القدرات إهدار يف تتمثل

لذلك. نتيجًة اإلنساني واإلبداع النبوغ
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التنمية يف تأمالت

الفقر ضد للكفاح رؤيتي (5)

باعتباره الفقري عن أذهاننا يف الراسخة الصورة نكافح بأن الفقر ضد الكفاح نبدأ أن أرى
عىل أنفسنا ندرِّب أن علينا لإلحسان. متلقٍّ سلبي فارٍغ وعاء ومجرد وعاجًزا، أدنى طرًفا
نساعده وأن لة، ُمفعَّ غري لكنها كامنة قدرات ذي َكِندٍّ الشالل أعىل من الفقري مع التعامل
من تمكِّنه محددة، اجتماعية سياقات يف وتوظيفها قدراته واكتشاف طاقاته إطالق عىل

وهكذا. والتغيري للتغريُّ جديدٍة دائرٍة يف فيدخل عمله، ناتَج بنفسه ويرى يلمس أن

الفقراء أجل من إبداعنا (6)

ذكاءً أكثر ألننا ليس Innovation؛ niche إبداعية ثغرة يف — جمعيتنا أقصد — نحن
الناس، وعامة والفقراء الريف ألهل والتقني العلمي اهتمامنا هنا وجَّ ألننا بل غرينا، من
أرجلهم؛ تحت حتى وأحيانًا أيديهم يف موارد من يحوزونه بما لالهتمام دفًعا هذا ودفعنا
املوارد أكثر من إنها بل — نخرتعها لم فنحن — أبًدا دائًما موجودة كانت املوارد هذه
كباحثني — عنَّا مختفية كانت لكنها الطويلة، الحضارية مسريتنا طوال اصطحبتنا التي
إعادة شعاُر يعربِّ وهنا واستهالًكا، وتصنيًعا إنتاًجا الفقر؛ دائرة يف — ومهندسني وعلماء
نرى أن نحاول إننا التنموي/البحثي. هنا توجُّ عن جيًدا تعبريًا املحلية املوارد اكتشاف
وال — موصومة ألنها عنها وجَههم والباحثني العلماء جمهور أشاح التي املوارد هذه
أهل مساعدة أجل من جديدة بعيون املوارد هذه نرى أن نحاول إننا بالفقر؛ — تزال
خالل من يطلقوا وأن بأنفِسهم، أنفَسهم وا يُنَمُّ أن عىل الناس وعامة والفقراء الريف
وقوعنا وراء الرس هو هذا كذوات. أنفسهم عن وا يعربِّ وأن وقدراتهم، طاقاتهم التنمية
موارد، من لديهم وما الناس وعامة بالفقراء االهتمام يف سبَّاقني كنا أننا اإلبداع؛ ثغرة يف

أمثلة: ييل وفيما

اس شمَّ تني مربى (1-6)

يف الغربي الشمايل الساحل عىل تقع وهي الفقرية، البدوية القرى إحدى هي اس شمَّ
املحاصيل أهم من الربشومي التني أن وجدنا القرية هذه زرنا عندما مطروح. محافظة
األسواق إىل طازًجا الناضج التني تصدير يجري حيث املطر؛ مياه عىل البدو يزرعها التي
هل املرشوع؛ فكرُة لدينا َلَمَعْت امليدانية الدراسة وخالل األرض، يف الصغري التني ويُرتَك
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الفقراء أجل من اإلبداع

للدخل ُمِدرَّة ملرشوعات ماديٍّا أساًسا سوقيٍّا القيمة املعدوم الصغري التني يكون أن يمكن
اإلسكندرية، بجامعة الزراعة، كلية يف الصغري التني لتصنيع بتجارب قمنا القرية؟ يف
مربى تصنيع يف الصغري التني هذا استخداِم إمكانيَة التجارب هذه نتائُج أكَّدت ولقد

الجودة. عالية
قرية يف التني مربى لتصنيع املناسبة التكنولوجيا نختار كيف سؤال: واجهنا وهنا
١٠٠ حوايل — مساحتها محيط يف تتناثر منزًال ٢٩١ تضمُّ القرية أن وجدنا شماس؟
كذلك وأكثر، كيلومرتات ٢-٣ حوايل مسافة واآلَخر املنزل بني وتفصل — مربع كيلومرت
األعماُل بالكامل كاهلها عىل تقع املرأة وأن املنازل، من قريبة التني زراعات أن أدركنا
العمل أو والنقل التجارة مثل املنزل خارج باألعمال يقوم الرجل وأن املنزلية، اإلنتاجية
— تسمح ال البدو مجتمعات يف السائدة التقاليد أن من تأكدنا كذلك السيارات. عىل
التصنيع نموذِج اختياَر قرَّرنا لذا املنزل؛ خارج للعمل املرأة بخروج — ندر فيما إال
االشرتاطات بوضع وقمنا املنزل، يف للمرأة — كنشاٍط — الصناعة تنتقل أن أي املنزيل،
ق تتحقَّ حتى باملنزل، التصنيع حجرة يف بها الوفاء املنتفعات عىل ب يتوجَّ التي الصحية
مربى تحليل تمَّ ولقد منزليٍّا. امُلنتَجة التني مربى يف املطلوبة العاملية القياسية املواصفات
للتصدير القبول وحازت بفنلندا، هلسنكي يف للبيئة املركزي املعمل يف شماس قرية تني
من بل املمكن، من أنه النموذج هذا علََّمنَا لقد فنلندا. لجمارك الصحية للمعايري وفًقا
االجتماعي النسيج خالل من — كثقافة الصناعة أو — الصناعة ثقافة نْرشُ اليسري،
النسيج ذلك ويستوعب يهضم أن املمكن من وأنه املحيل، للمجتمع الحي الحضاري

الجودة. وضبط القياس مثل هندسيًة، مفاهيَم

تقليدي2 غري علف العرب: كفر (2-6)

الغرابة؛ غاية يف وضًعا واجهنا دمياط، محافظة فارسكور، مركز العرب، كفر قرية يف
أيًضا وهي سوقيٍّا، مطلوب وإنتاجها واإلسطنبويل، الرومي الجبن بتصنيع تتميز قرية
مصانع ثمانية من مصانع ٤ أن وجدنا األلبان، إنتاج أجل من املاشية برتبية مشهورة
قدرتها بنصف تعمل الباقية واألربعة العمل، عن فت توقَّ قد األلبان منتجات إنتاج

.٢٠١٠ املستقلة، التنمية يف أمل ومضة ،(٣) التنمية خربات توثيق سلسلة 2
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جنيًها ٢٤ بسعر كلحم وبيعها املاشية أمهات ذبح إىل املربُّون اتجه كما اإلنتاجية،
يتمُّ والذي القرية، خارج من املربُّون يشرتيه الذي العلف أن وجدنا املشكلة؟ ما للكيلو!
هنا من رشائه؛ عىل املربِّني قدرة وفاق سعره ارتفع قد مستوردة، بمدخالت تصنيعه
غري علف بتصنيع وإقناعهم املربني/املزارعني صغار إىل ه التوجُّ املرشوع؛ فكرُة بزغت
أو إحراقها يجري التي لديهم، املتوافرة الزراعية البواقي من العديد باستخدام تقليدي،
السكر، وبنجر البطاطا وعروش الشامية الذرة وعيدان األرز قش مثل الحقل يف تركها
الذي ما بنفسك». علفك «اصنع لشعار وفًقا األعالف هذه صناعة عىل تدريبهم وكذلك
لتنمية العرب كفر جمعية بإنشاء املربون/املبادرون هؤالء قام لقد التجربة؟ به انتهت
بالقرية املربِّني/املزارعني من يرغب َمن كلِّ بمساعدة حاليٍّا تقوم التي الحيوانية، الثروة

يحتاجها. التي التقليدية غري األعالف بتصنيع بنفسه يقوم أن يف

العضوي فارس سماد (3-6)

بزراعات وتشتهر النيل، غرَب أسوان، بمحافظة أمبو كوم مركز فارس، قرية تقع
إىل النخيل تقليم إهمال ويؤدي املانجو، زراعات وكذلك والدوم التمر نخيل النخيل؛
التي Red weevil الحمراء السوسة انتشار وإىل النخيل، عىل تأتي التي الحرائق نشوب
كذلك وجدنا مرص. محافظات أغلب يف النخيل زراعة عىل داهًما خطًرا تشكِّل أصبحت
الفقري وأن القرية، زمام حول الصحراوية األرايض باستصالح مغرمون القرية أبناء أن
فدانًا يستصلح كي الغرب، إىل كيلومرتات ٢-٣ طولها بماسورٍة النيل مياه يمدُّ قد منهم
الكيميائي للسماد املفرط االستخدام أن سابقة ميدانية دراسات من وجدنا كذلك أكثر. أو
بني الدم لوكيميا انتشار إىل أدَّى قد ال، الفعَّ الزراعي اإلرشاد غياب يف السعر الغايل
التمر نخيل تقليم نواتج من عضوي سماد تصنيع املرشوع؛ فكرة ُولَِدت هكذا األطفال.
إىل — الدءوب امليداني عملنا خالل من — الوصول يف نجحنا املانجو. وأشجار والدوم
ومفيٍد للدخل ُمِدرٍّ مرشوٍع إقامِة بأن عليها القائمني وأقنعنا األيتام، لرعاية أهليٍة جمعيٍة
للجمعية، الخري ألعمال مصدًرا يمثِّل أن يمكن العضوي، السماد إنتاج مرشوِع للقرية،
املصاب النخيل عالج عىل الجمعية كوادَر درَّبنا املرشوع بجدوى إلقناعهم أوىل وكخطوة
الجمعية كوادر تدريُب تمَّ ذلك وبعد للجمعية، نقدي مقابٍل لقاءَ الحمراء النخيل بسوسة

للجمعية. مستداًما دخًال يُِدرُّ منتًجا أصبح الذي العضوي السماد تصنيع عىل
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الفقراء أجل من اإلبداع

َمن؟ مسئولية التكنولوجي: والتطوير الفقراء (7)

ا شصٍّ أعطه ولكن سمكة، تعِطه فال فقريًا تساعد أن أردَت «إذا يقول: صيني مثل هناك
التعديل أضيف أن التكنولوجي والتطوير الفقراء عن حديثي سياق يف وأحب به.» يصطاد
ملاذا التايل: املثال الفكرة إليضاح أسوق سوف ه.» شصِّ تطوير يف وساِعْده …» التايل:
البالستيك ألن هل الخوص؟ لحقيبة سوق هناك وليس البالستيكية للحقيبة سوق هناك
يتمتَّع فالخوص تماًما، العكس عىل بل إطالًقا! استعمالية؟ كخواصَّ الخوَص يَْفُضل
العلمية بحوثنا أثبتَْت فلقد بالبالستيك؛ باملقارنة جيدة وميكانيكية فيزيقية بخواص
أن كما املستورد، الزان لخشب الشد متانة بنفس تتمتَّع الخوص من أنواًعا هناك أن
استخدامه إمكانية يف وكذلك العامة، الصحة زاوية من البالستيك عن يتميَّز الخوص
٪٥ عىل (يحتوي الحيواني العلف يف يُستخَدم بأن للحقيبة؛ االفرتايض العمر انتهاء بعد
يمكن فال البالستيك أما السلليلوز، عىل الحتوائه Composting التسميد يف أو بروتني)
ألن اإلجابة: .Non biodegradable للتحلُّل قابل غري ألنه الطبيعة؛ معه تتعامل أن
القرى فنساء الخوص الحقيبة أما الجنسيات، متعدِّدة رشكات بصنعه تقوم البالستيك
عىل الجنسية املتعدِّدة والرشكات الكبرية الرشكات تحوز حني يف أنه بذلك أعني الفقريات؛
يعملون الذين الفقراء لدى يوجد ال والتطوير؛ للبحوث هائلًة إمكاناٍت الخصوص وجه

اإلطار. هذا يف تُذَكر إمكانات أيُّ الصغرية، الصناعات منشآت يف أو املنازل يف
صناعات عىل القضاءَ بالتأكيد يعني سوف السوق، آلليات املوضوع هذا تْرَك إنَّ
الرشكات من والعاملي القومي الصعيدين عىل رشسة منافسٌة تواِجهها التي الفقراء
أعتقد «إنني خطرية. اجتماعية آثار من ذلك عىل يرتتب وما الجنسية، واملتعددة الكبرية
دْعَم األهلية، والجمعيات واملؤسسات املانحة والجهات الدولة تتوىلَّ ألن رضورًة هناك أن
للتطوير Driving force دافعٍة قًوى بلورة هو املطلوب الصناعات، لهذه التقني التطوير
من الغالبية طاقات وإطالق واالزدهار املنافسة من يمكنها بما الصناعات»، لهذه التقني
إساءة مخاطر أن إىل اإلشارة وتجدر واإلنتاج، والعمل اإلبداع عىل املرصي الشعب أبناء
الذي العائد قياس يسهل حيث يقاس؛ ال بما أقلَّ تكون سوف التمويل هذا استخدام

إلخ. … اإلنتاج جودة رفع أو املنتج، تصميم أو التقنية، تطوير عىل ينعكس سوف
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عرش الحادي الفصل

الصحراوي الظهري قرى
املخطَّطهلا للهجرة كنموذج

أنهيُت أن بعد قريتي إىل ُعْدت … محافظة … قرية إىل أنتمي العمر، مقتبل يف شاب أنا
يف الدبلوم شهادة أو العامة الثانوية شهادة عىل حصلت أن بعد (أو الجامعية دراستي
تختلف حياة أحيا بأن أحلم لكنني وثيقة، عالقاٌت القرية يف بأهيل تربطني (… مجال
معي وَمن أنا بنفيس أعمله أن أستطيع الذي ما أعمل؟ فماذا وجدِّي؛ أبي حياة عن
من طبٍق عىل الحكومة يل تقدِّمها سوف التي الفرصَة أنتظر هل الشباب؟ أقراني من
أن الحكومة من أطلب ثم أنا أبدأ أم — األبد إىل تأتي ال قد التي الفرصة هذه — ذهب
أين؟ وإىل منها؟ أهاِجَر أن عيلَّ أم قريتي، يف أحالمي َق أحقِّ أن أستطيع هل تساعدني؟
دول إىل أم الكربى املدن إىل أكانت سواء عشوائيًة؛ — الشباب هجرة — هجرتنا تظلُّ هل
يف أفضل حياة يف أحالمنا ق نحقِّ أن يمكننا هل أخرى؟ بدائل هناك أن أم أوروبا؟ جنوب
أن يمكننا هل عشوائية؟ وليست لها مخطَّط هجرة يف نشارك أن يمكننا هل املستقبل؟

جديًدا؟ عمرانيٍّا مجتمًعا أو جديدًة قريًة سويٍّا نبني
تنمو التي املدن إىل عشوائيٍّا منها فيهاجرون الشباب، بأحالم وتضيق قرانا تكتظُّ
دون هي كما املنقولة — الحديثة» الحياة «مظاِهُر فيها تختلط عشوائي بشكل بدورها
وغري متجانس غري مزيج يف تجديٍد، أي دون املوروثة والتقاليد العادات مع — تعديل أي
«أََال واالزدهار! ق التحقُّ عن فضًال االستمرار، أو لالستقرار ضماٍن أي يعطي ال متوافق

القرى؟» من لها املخطَّط الهجرة يف للتفكري هذا يدفعنا



التنمية يف تأمالت

الفكرة ميالد الصحراوي: الظهري ُقَرى (1)

حسني األسبق للرئيس االنتخابي الربنامج إطار يف الصحراوي الظهري قرى فكرة ُولِدت
وادي يف القائمة للقرى صحراوي امتداٍد توفري منها القصد وكان ،٢٠٠٥ عام مبارك
الزراعية؛ األرض عىل والبناء الوادي يف القرى هذه امتداد عن بديًال مرص، صعيد يف النيل
إطار يف الفكرة هذه ُولِدت للسكنى. الفالحني أبناء من الجديدة األجيال لحاجة تلبيًة وذلك
الدولة. ِقبَل من جدوى دراسة بأي حينها يف تَْحَظ ولم األسبق، للرئيس االنتخابية الدعاية

نقدية رؤية الصحراوي: الظهري قرى مصطلح (2)

كان لو كما املكاني، الطابُع والدته منذ الصحراوي الظهري قرى مصطلح عىل َغَلَب
عىل البناء عن بدًال الصحراء، يف الفالحني أبناء لسكنى «مكان» إيجاد مجرد هو الهدف
شباب حاجة تلبية مجرد عند َف توقَّ قد الدولة تفكريُ كان لو وكما الزراعية، األرض
بناء هو املطلوب كان لو كما لهم، األخرى الحاجات إىل النظر دون للمسكن، الريف
كما املصطلح هذا يستجيب هل فرصعمل؟ إىل الريف شباب يحتاج أََال لهم. نوم» «قرى
يغلب اآلن وحتى املستقبل؟ يف الريف شباب وأحالم وآمال لتطلُّعات الوقت هذا يف ظهر
مرآة قرى باعتبارها لها املخطَّط الهجرة قرى فكرة واستقبال فهم يف الجامد الطابُع
يمارسون سوف الفالحني وأحفاد أبناء كان لو كما األصلية، للقرى 1Mirror villages

الحياة! أساليب نفس ويعيشون وأجدادهم، آلبائهم الزراعية األنشطة نفس

الصحراوي الظهري لقرى الراهن الوضع (3)

وسوهاج وأسيوط واملنيا سويف وبني الفيوم محافظات يف قرية ٣٩ بناء اآلن حتى تمَّ
خدمات ومباني ريفية) (منازل سكنية مباٍن بناء تمَّ حيث وأسوان؛ واألقرص وقنا
لعدم اآلن حتى مهجورة أنها إال منها، كلٍّ يف إلخ) … مدرسة صحية، وحدة (مسجد،

Mahdi Dina, Dynamics of Development in Rural Egypt to New Desert Communities: 1

The Case of the Bassayah Village, A Master Thesis, Stutgart and Ain Shams Universities
.Programme, July, 2015
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لها املخطَّط للهجرة كنموذج الصحراوي الظهري قرى

الزراعي الحيِّز تحديد يتم لم كما والطاقة)، والكهرباء املياه (خطوط املطلوبة املرافق مدِّ
الخدمات مباني تشغيل اآلن حتى يتم لم كما الري، مياُه بعُد تتوافر ولم منها، لكلٍّ
من لالنتقال الجماعي النقل وسائُل اآلن حتى تتوافر ال كما األمنية، الخدمات فيها بما
املرشوع إطار ويف ،٢٠١٤ يونيو منذ أنه «إال والعكس، الجديدة القرية إىل األمِّ القرية
القرى هذه تخطيط بإعادة حاليٍّا الدولة تقوم الصحراوي، الظهري قرى لتطوير القومي

ُمنِتجة.» تعاونية قًرى إىل وتحويلها

الصحراوي الظهري قرى ملصطلح جديدة رؤية (4)

وليس تنمويٍّا مصطلًحا باعتباره الصحراوي الظهري قرى مصطلح مع نتعامل أن أقرتح
اآلتية: األبعاد له التنموي بمضمونه املصطلح هذا جغرافيٍّا/مكانيٍّا،

الشباب (1-4)

الحياَة وتطلعاتهم أحالمهم تتجاوز الذين الريف لشباب ا هامٍّ اعتباًرا نعطي أن علينا
هؤالء أسايس، بشكل أو فقط الزراعي النشاط عىل القائمة القرية، يف املألوفة الريفية
يبحثون وهم والجديدة، القائمة القرية؛ تنمية لقيادة الدينامية القوة يمثِّلون الشباب
فسوف يجدوها لم إذا التي القرية، مجتمع يف وإمكاناتهم قدراتهم إلظهار الفرصة عن
«علينا املتوسط! عرب أوروبا جنوب دول أو مرص يف الكربى املدن إىل منها يهاجرون
عن التعبري يف ومساعدتهم وتطلعاتهم، ورغباتهم الشباب هات توجُّ بدراسة نقوم أن إذن

املستقبل.» يف لقريتهم رؤيتهم

وليسغزوها الصحراء، مع التعايُش (2-4)

الصحراء، وتنمية النيل وادي من للخروج نموذًجا الصحراوي الظهري قرى يف نرى كنا إذا
النيل، وادي نفسية يتجاوز الصحراء مع للتعايش جديد نموذج لبلورة نسعى أن فعلينا
املحاصيل نمط اختيار من بدءًا النيل؛ وادي يف املوروث الحياة نموذج عن كيفيٍّا ويختلف
(االستخدام املاء مع التعامل وأسلوب املناسب، الري وأسلوب الصحراء، لظروف املالئمة

إلخ. … الحياة وأسلوب العمران، ونمط إلخ)، … الصحي والرصف اآلدمي
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التنمية يف تأمالت

االقتصادية باألنشطة يتعلَّق فيما القطاعية النظرة تجاُوز (3-4)

هناك الغيط، رأس عىل الحقلية الحاصالت ألغلب االقتصادية الجدوى تدنِّي ظل ففي
للقرية، أسايس كنشاط الزراعة مع التعامل يف الضيقة القطاعية النظرة لتجاُوز حاجة
االستخدام عىل تقوم مخلفات أي بال جديدة، اقتصادية ألنشطة رؤيٍة تبنِّي هو املطلوب
الزراعية (البواقي والثانوية وثالث)، وثاٍن أول (فرز األساسية بعنارصه للمورد الشامل
عنرص لكل الكاملة التنموية باإلمكانات االستفادة يعني مما وهكذا)؛ … البواقي وبواقي

.Landfills املدافن عن تماًما واالستغناء متتالية)، حيوات عدَّة (عرب
قدر محليٍّا وبالتجاري بالصناعي الزراعي النشاط ربَْط أيًضا السابق املبدأ يعني
منتج واختيار قرية، لكل والتنافسية النسبية امليزات اكتشاف خالل من وذلك اإلمكان،
حتى به، الخاصة Trade mark التجارية العالمة لها ويكون قرية، كلُّ به تتميَّز معنيَّ

وعامليٍّا. قوميٍّا املنتج تسويُق بالنجاح يتكلل

للقرية مناِسب األعمال لريادة نموذج (4-4)

القرية، نصيب من والزراعة املدينة، نصيب من الصناعة يجعل للعمل تقسيم عىل اعتدنا
بلورة وكذلك منها، نصيبًا للريف يجعل للصناعة جديٍد تقسيٍم إليجاد ماسة حاجة هناك
املالية، وقدراتهم الريف أبناء ه توجُّ يناسب Business model األعمال لريادة نموذج
تُستنَزف ال وحتى ولقراهم، لهم املناسبة االستثمارية الكيانات إنشاء من يتمكَّنوا حتى

القرية. خارج إىل تخرج أو الرتيف االستهالك أنماط يف مدخراتهم

التكنولوجي بالبُْعد االهتمام مع االستدامة مبادئ مراعاة (5-4)

املستدامة التنمية مبادئ مع متواِفٍق الصحراوي الظهري لتنمية نموذٍج تقديم مطلوب
واملقصود التكنولوجي، بالبُْعد خاص اهتمام إعطاء مع ،Sustainable development
الحي الحضاري االجتماعي النسيج خصائص مع املختارة التكنولوجيا تتوافق أن هنا
الجديدة التكنولوجية املكونات َهْضم النسيج هذا مقدور يف يكون بحيث القرية، ملجتمع
وأسايس هام دور هنا ويوجد ذاتيٍّا. تطويرها عىل ذلك بعد قادًرا يجعله مما وتمثُّلها؛

القرية. يف للتكنولوجيا املختلفة املجاالت يف تدريب مدارس/مراكز إلقامة ومتميِّز
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لها املخطَّط للهجرة كنموذج الصحراوي الظهري قرى

قرى مرشوع يف القائد االقتصادي النشاط هو الصناعي النشاط يكون سوف
ب: يرتبط ألنه وذلك الصحراوي؛ الظهري

التكنولوجيا. اختيار يف املرونة خالل من وذلك أكثر، فرصعمل توفري عىل القدرة (أ)
أعىل. مضافة قيمة تحقيق (ب)

املياه. الستهالك أقل بمعدل بالزراعي مقاَرنًة الصناعي النشاط تميُّز (ج)

الصحراوي الظهري لقرى املقرتحة التنموية املنهجية (5)

تغطي بها املحيطة والقرى األم القرية عن ومعلومات بيانات قاعدة وتكوين جمع (١)
اآلتية: الجوانب

بها. مرت التي التاريخية األحداث وأهم القرية تاريخ •
النباتي الغطاء ومكونات وحيواني)، نباتي (إنتاج الحايل املحصويل الرتكيب •
التعدينية املوارد من اإلنتاج وكذلك (الفونا)، والحيواني (الفلورا) الطبيعي

املتوافرة.
قومية كنوًزا اعتبارهم يمكن الذين القدامى والِحَرفيني التقليدية الِحَرف •
التي إلخ، … واملأكل والزي املسكن عنارص وكذلك ،National Treasures

بها. تتميز
املستخَدمة. والتكنولوجيا واملنتجات العاملني عدد القائمة: الصناعية األنشطة •

بهدف: وذلك املحيطة، والقرى األم للقرية املكثفة امليدانية الدراسة (٢)

بها. النَِّشطة األهلية الجمعيات عىل التعرُّف •
بها. الطبيعيني القادة مع التواصل •

خاصًة — القرية أبناء اتجاهات وقياس الجديدة القرية تنمية بدء عن اإلعالم •
الجديدة. القرية يف لالستقرار ومطالبهم إليها، لالنتقال — منهم الشباب

تطلُّعاتهم عىل للتعرُّف املحيطة، والقرى القرية شباب مع عة موسَّ لقاءات عقد •
الجديدة. والقرية األم القرية بمستقبل يتعلق فيما عاتهم وتوقُّ
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املحيطة. والقرى األم القرية بموارد الخاصة واملعلومات البيانات تدقيق •
والقرى األم القرية يف املتوافرة املوارد من للعديد املحلية االستخدامات دراسة •

املحيطة.

لضمان Participative approach تشاركية بمنهجية الجديدة القرية تخطيط (٣)
من بدءًا فيه الة الفعَّ ومشاركتهم الجديدة، القرية إقامة ملرشوع األم القرية أبناء ملكية
بالقرية عة موسَّ دورية لقاءات عقد طريق عن وذلك املخطَّط؛ تنفيذ وحتى الفكرة بلورة
Steering committee تسيري لجنة تكوين مع املعِنيَّة، األطراف كافة لها يُدَعى األم
املحيل املستويني عىل الجهات هذه بني تنسيقي بدور وتقوم األطراف هذه فيها تمثل

والقومي.
القرية مرشوع لتنفيذ Timeline زمني برنامج بوضع التسيري لجنة قيام (٤)
عرب األداء قياس ومعايري املطلوبة، واملوارد املختلفة، األطراف أدوار تحديد مع الجديدة،

املتتابعة. التنفيذ مراحل

القرى من لها املخطَّط الهجرة إلنجاح مقرتحات (6)

Business and technology incubators والتكنولوجيا األعمال حاضنات (1-6)

املبادرة مهارات القرية/القرى شباب إلكساب وتكنولوجيا أعمال حاضنات إقامة مطلوب
اكتسابهم تسهيل وكذلك الجديدة، والتجارية والصناعية الزراعية املرشوعات وإدارة
والعاملية. والقومية املحلية األسواق يف مطلوبة بمنتجات املرتبطة الجديدة للتكنولوجيات

الفني والتعليم التدريب مراكز (2-6)

القرية يف وثانوي) (إعدادي متخصصة فنية ومدارس تدريب مراكز إنشاء مطلوب
توفري لضمان وذلك بالقرية؛ االقتصادية باألنشطة املرتبطة التخصصات يف الجديدة
والتجارية والصناعية الزراعية األنشطة لنجاح كرشط الجنسني، من املدرَّبة الكوادر

الجديدة. القريُة ها تضمُّ سوف التي الجديدة
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األهلية واملؤسسات الجمعيات (3-6)

ويتزامن وتمثِّلها، األم القرية عن تعربِّ أهلية ومؤسسات جمعيات قيام حفز مطلوب
والبيئية االجتماعية املسئولية وتتحمل الجديدة، القرية ونمو ميالد مع ونموها نشوءها
Socio- اجتماعية/حضارية/بيئية كعملية الجديد العمراني الكيان ذلك ونمو لنشوء

الجديدة. القرية الستدامة ضمان أعىل يوفر مما ،cultural-ecological process

دعائي فيديو فيلم (4-6)

الحياة فرص عن دعائي فيديو فيلم بإخراج املتخصصة الرشكات إحدى تكليف
ع يُتوقَّ التي (واملحافظات) القرى يف يُذَاع الجديدة، القرية يف والسكنى واالستثمار

واملستثمرون. السكاُن منها يأتي أن

رشكات إنشاء (5-6)

العمراني الكائن — القرية نموِّ من اإلرساع إىل نشاُطها يؤدِّي رشكات إنشاء مطلوب
اآلتية: املجاالت يف وذلك — الجديد

والصناعية الزراعية لألغراض بالبيع) ينتهي (تأجري لألرايض التموييل التأجري •
والتجارية.

االنتفاع). (حق األرض بضمان االقرتاض •
النقل). ووسائل الزراعية واملعدات الطاقة توليد (وحدات املعدات تأجري •

الزراعية. والبواقي القمامة تدوير •
والتجارية. الصناعية واملنشآت املساكن وتأجري بناء •
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عرش الثاني الفصل

الذاتية التنمية

ما خالصة الصناعية»، التنمية من تنتج ولكنها السماء، من تتساقط ال العمل «فرص
(األمم اليونيدو منظمُة أطلَقتْه الذي 1،٢٠١٣ لعام الصناعية التنمية تقريُر إليه ل توصَّ
رضورية كونها من بالرغم مرص، يف الصناعية التنمية «أن الصناعية): للتنمية املتحدة
عىل يدل مما تتحقق، لم و٢٠٠٧ ١٩٦٣ بني ما الفرتة مدار عىل فإنها للتحقيق، وقابلة
يرصده الوضع نفس لتحقيقها». الصحيحة الطرق َسْلِك يف السابقة الحكومات فشل
املضافة للقيمة النسبي فالوزن ؛2 ككلٍّ أفريقيا وشمال األوسط الرشق ملنطقة التقريُر
،٢٠٠٥ عام ٪١٣ يتعدَّ ولم ،١٩٦٠ عام ٪١١ كان اإلجمايل القومي الدخل يف للصناعة
إعادة إىل هذا يدفعنا أََال الرتتيب. عىل و٣٠٪ ٪٨ هي ملاليزيا املناظرة الِقيَم أن حني يف

التنمية؟ ومنهِج ِه وتوجُّ مفهوِم يف النظر
الشعوب، ورفاهية تقدُّم ر بتصوُّ وارتباطها التنمية فكرة ذيوَع العرشون القرن شهد
— الثانية العاملية الحرب تال الذي — القرن هذا من الخمسينيات عقد خالل أنه إال
ر تصوُّ تبلور هكذا الصناعي. الغرب مجتمعات يف لها واسعة أرًضا الفكرة هذه وجَدْت
هذا وخالل للمجتمع،3 األسمى الهدَف الكمي بمعناه االقتصادي النمو من يجعل للتنمية
إىل االتجاه يف الدول هذه وبدأت االستقالَل، الثالِث العاَلِم دول من العديد نال أيًضا العقد

.٢٦ / ١ / ٢٠١٤ الرشوق، جريدة 1

.Industrial Development Report 2013, UNIDO, 2013 2

الزيادة املضمون: نفس أيًضا يحمل العربية، لغتنا يف َسكُّه تم كما «تنمية» مصطلح أن الطريف من 3

ويستخدم وزاد، كثر بمعنى مثًال، املال» «نما يف كما «نما»، فعل يستخدم الصحاح مختار ففي الكمية؛
املال». تنمية التجارة «معنى يف كما اإلكثار عىل العمل بمعنى «تنمية» مصطلح كذلك خلدون ابن
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نموذًجا هناك وأن روما»، إىل تؤدِّي الطرق «كل أن وقتَها السائد الشعور وكان التنمية،
شهدت ولقد مختلفة. وإيقاعات بدايات من املختلفة البلداُن إليه تتجه للتنمية واحًدا
الثالث العاَلِم دول من الكثري بذََلها مكثفة محاوالت الستينيات، من بدءًا التالية، العقود
الدول مصطلح استخداُم أيًضا ساد الفرتة هذه وخالل الغربي، التنمية نموذج لتبنِّي
املصطلح هذا إن الغربي. التنمية بنموذج اآلِخذة الثالث العاَلم من الدول تلك لنَْعت النامية
والهدف واحد، الطريق إن خلفه؛ الكامنة الرؤية يكشف Developing األصلية لغته يف
النموذج اتِّباع إال علينا وليس الصناعي، الغرب مايضدول هو حارضنا وإن واحد، أيًضا
واضح بشكل تبدَّى الغربي، النموذج اتِّباع محاوالت من قرن ربع وخالل الجاهز، الغربي
ق تحقِّ ولم ثمارها، تُْؤِت لم الغربي للنموذج وفًقا التنمية خطط وأن مسدود، الطريق أن
املتفاقمة، الديون وطأة تحت حاليٍّا تَِنئُّ أصبحت التي الثالث، العاَلم دول أغلب يف أهدافها
واالغرتاب املحلية الثقافات وانهيار البيئية، واملشكالت االجتماعية التمزُّقات إىل باإلضافة
تلك فبعض معاكس؛ اتجاٍه يف يتحرك البندول أن يبدو هكذا الحضارية، الهوية عن
موقَف اتخذت قد الغربي، للنموذج وفًقا للتنمية، مكثَّفة لخربات تعرَّضت التي الدول
عديدة، دوٌل بالفعل اتخذته املوقف هذا الحضاري، باملعنى الرتاث إىل العودة العودة؛
الكثري يف أيًضا، الشعبية الطبقات من بل املثقفني، من االتساع متزايدُة رشائُح وتتَّخذه

واإلسالمية. العربية مجتمعاتنا من

الذاتية التنمية معنى (1)

مساعدة بعوامل تبدأ قد التي املحيل، للمجتمع املستمرة ل التحوُّ عملية هي الذاتية التنمية
الطاقات إطالق إىل تؤدِّي والتي داخله، من بالكامل نابعًة تكون أو املجتمع، خارج من
يتمكَّن ثَمَّ ومن والنهضة؛ الذاتي د التجدُّ عىل قدراته وتنمي املحيل، املجتمع داخل الكامنة
تتمىشَّ جديدًة تعبرياٍت الِقيَم تلك اتخذت لو حتى املميزة، الحضارية ِقيَمه عن التعبري من

املستقبل. ومتطلبات الحارض رضورات مع
دعوة هي املعيش؛ الحي الواقع برؤية يبدأ ألعىل: أسفل من للتخطيط دعوة هي
والخيال التفكري عىل وقدراتهم قة الخالَّ طاقاتهم وإطالق التنمية يف الناس عامة ملشاركة
اإلنسانية، الفعالية مجاالت كل يف املحيل لإلبداع املجال يفتح مما والعمل؛ والتعاون

مكان. كل يف الحضاري والنهوض
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يف إيجابي هو ما كل عىل والرهان الناس، يف الثقة من الذاتية التنمية تنطلق
ومن املحيل، للمجتمع الحي الحضاري االجتماعي النسيج عىل االعتماد ومن نفوسهم،

باعتباره: املحيل املجتمع إىل النظر

ذاتيٍّا. نموه ملقومات وحامًال والحركة، الفعل عىل قادًرا حيٍّا كائنًا •
من غريه عن وتميزه ا، خاصٍّ طابًعا تهبه وقسمات ومالمح متفردة هوية ذا •

املحلية. املجتمعات

باعتباره إنسان لكل النظر من — الفرد مستوى عىل — الذاتية التنمية تنطلق
البرش، بني من غريه عن تميِّزه واإلبداع للفعل كامنة إمكانات لديه وأن ذاته، يف معجزًة
اكتشاف إنسان كل عىل وييرس يساعد الذي املناخ صناعة هي للتنمية وظيفة أهم وأن
وحدة أصغر من تبدأ االتساع، متزايدة اجتماعية سياقات يف اكتشافها، إعادة أو ذاته

أجمع. فالعالم فاإلقليمي، فالقومي، املحيل، فاملجتمع إليها، ينتمي اجتماعية
للتفاعل الفرصَة — أيًضا الفرد مستوى عىل — الذاتية التنميُة تتيح
يف اإليجابية واملشاركة والعمل والتفاعل التواصل عىل طاقته حدود يف النفيس/االجتماعي
وعمله؛ تفاُعله ناتج ويدرك ويلمس يرى أن عىل قدرته حدود يف وكذلك املحيل، مجتمعه
الفرد فيستطيع املحيل، املجتمع مستوى عىل تنغلق العمل وناتج والعمل النية دائرة إن أي
وهكذا. للتفاعل جديدة دائرة يف فيدخل عمله، مساَر ويعدِّل رؤيتَه ح يصحِّ أن ثَمَّ من

من بالناس الخروج هي — مساعد كعاِمل ل التدخُّ زاوية من — الذاتية التنمية
صنع يف الة الفعَّ املشاركة إىل الجاهزة، الحلول وانتظار والسلبية والعجز الغيبوبة حالة

املحلية. مجتمعاتهم سياق يف ومعارصين كفاعلني دورهم واستعادة واقعهم،
إمكانات من يحوزه وما املحيل للمجتمع العام السياق بفهم الذاتية التنمية تبدأ
اجتماعية عالقات شبكات أم واإلبداع، للعمل دافعة إيجابية ِقيًَما أكانت سواء ذاتية،
الحيوي املحيط عن واسعًة معارَف أم املحيل، الجماعي التنظيم من أشكاًال أم فاعلة،
والخربات واملهارات (املعارف التقني الرتاث أو الناس يحوزها التي املحلية واملوارد

املتوافرة. املحلية واملوارد للخامات وصوًال التقنية)،
التاريخية والخربات اإليكولوجية الظروف يف ع بالتنوُّ االعرتاَف الذاتية التنمية تعني
ع، التنوُّ ذلك وتوظيف املحلية، للمجتمعات الحضارية االجتماعية والِبنَى والثقافة
املجتمع بها يتميَّز التي والتنافسية النسبية امليزات الكتشاف أوًال: منه؛ واالستفادة
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عىل التنموية التجربة إلثراء وثانيًا: ناجحة، اقتصادية أنشطة إلقامة كمنطلق املحيل
والعاملي. واإلقليمي القومي املستويات

وامللبس املسكن يف املحيل الطابع عنارص من العديد إنصاَف الذاتية التنمية تعني
عىل العنارص هذه تجميد ذلك يعني وال إلخ. … االقتصادية واألنشطة واملأكل واألثاث
الثبات صفتَِي تحمل أن يمكن املحيل الطابع عنارص من فالعديد الراهنة؛ صورتها
املواد يف عديدة بدائل هناك لكن فكرة، مثًال بالطني فالبناء الوقت، نفس يف والتغريُّ
الكامنة الحضارية والتعبريية الشفرة اكتشاف هو األهم التصميمات، وكذلك والتقنيات
عىل املرتكز واإلبداع والخيال للتفكري متميزة اتجاهات يعطي مما املحيل؛ الطابع خلف

املحلية. للمجتمعات الحضارية والخصوصية املحلية البيئة خصائص
استعادة تعني إنها معانيها؟ وأشمل وأوسع بأعم الذاتية التنمية تعنيه الذي ما
ومعنى الحياة، أهداف اختيار االختيار؛ يف وحقه للمبادرة، والعربي املرصي اإلنسان
ومستقبل مستقبله بناء ويف التنمية، يف املشاركة يف وحقه ومضمونه، التقدم
تنظيميٍّا املحلية املجتمعات أبناء تمكني الذاتية التنمية تعني كذلك مجتمعه/أمته،
للنموذج األعمى التقليد عن والتخيلِّ ومبدعني، منتجني يكونوا أن من وتكنولوجيٍّا، وعلميٍّا
إبداع لثمرات السلبي ي بالتلقِّ واملرتبطة الجاهزة التحديث صيغة وعن الغربي، التنموي
خمود إىل يؤدِّي مما واإلنتاج؛ واالستهالك للحياة جاهزة وأساليب سلع صورة يف اآلَخرين

الذاتية. اإلبداعية القدرات
أْن بل التنمية، يف — الناس كل — الناس مشاركة فقط تعني ال الذاتية التنمية
تخاطب فهي لذا مفاتحها؛ يملكون وأنهم قضيتهم هي التنمية قضية أن الناس يشعر
ثَمَّ ومن أنفسهم؛ عن التعبري يف األصيلة ورغبتهم الناس، لدى للوجود األعمق الدوافَع

املستدامة. التنمية أي التنمية، استدامة رشوط أهم من الذاتية فالتنمية

القرآن من دليل الذاتية: التنمية (2)
َقْوًال﴾.4 يَْفَقُهوَن يََكاُدوَن َال َقْوًما ُدونِِهَما ِمْن ﴿َوَجَد السدين: بني القرنني ذو بلغ عندما
اْألَْرِض ِيف ُمْفِسُدوَن َوَمأُْجوَج يَأُْجوَج إِنَّ اْلَقْرننَْيِ ذَا يَا ﴿َقالُوا صفقة: عليه عرضوا لقد

.٩٣ الكهف: 4
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للقيام صفقًة عليه عرضوا ا﴾.5 َسدٍّ َوبَيْنَُهْم بَيْنَنَا تَْجَعَل أَْن َعَىل َخْرًجا َلَك نَْجَعُل َفَهْل
موضوَع ى نحَّ لقد عليهم؟ جوابه كان فما منهم، مشاركة أي دون أجٍر لقاءَ معني بعمل
أي 6﴾… َخرْيٌ َربِّي ِفيِه َمكَّنِّي ﴿َما هو: ُمْكنَِتِه من ينطلق أن وقرََّر جانبًا الصفقة
كان لو كما وجل؛ عز هللا إىل يستطيعه فيما الفضل نسبه مع كفرد هو يستطيعه ما

ظلها. يف يعمل كي اإللهية املشيئة يسترشف
أبسط قوًال؟ يفقهون يكادون ال الذين هؤالء مع القرنني ذو تعاَمَل كيف هنا املهم
لهم: قال لقد الفهم؛ عىل القدرة عديمو أو جهالء أو أميُّون أنهم عنهم يقال أن يمكن ما
قوتهم، استنَفَر — جانبًا معهم الصفقَة تنحيته بعد — إنه أي 7﴾… ِبُقوٍَّة ﴿َفأَِعينُونِي
وطلب عاد ثم 8﴾… َرْدًما َوبَيْنَُهْم بَيْنَُكْم ﴿أَْجَعْل معهم: لعمله رشًطا له إعانتَهم وجعل
املساعدة منهم طلب ثم 9﴾… اْلَحِديِد ُزبََر ﴿آتُونِي لديهم: محيل خام إحضاَر منهم
وهو آَخر خاًما فطلب عاد ثم نَاًرا﴾،10 َجَعَلُه إِذَا َحتَّى انُْفُخوا ﴿َقاَل الحديد: صهر يف
ذا إن أي والنحاس؛ الحديد من سبيكًة ليصنع 11﴾… ِقْطًرا َعَليِْه أُْفِرْغ ﴿آتُونِي النحاس:
﴿َال البداية: يف ظاهرًة تكن لم التي الكامنة وقدراتهم طاقاتهم يطلق أن استطاع القرنني
واستخدام الطاقات إطالق الذاتية؛ التنمية جوهر هو «وهذا ﴾… َقْوًال يَْفَقُهوَن يََكاُدوَن

املحيل.» املجتمع واَجَههما تحدٍّ أو ملشكلٍة مناسب حلٍّ إليجاد محليٍّا املتاحة املوارد

الواقع من نموذج الذاتية: التنمية (3)

يف وضًعا وجدنا دمياط، بمحافظة فارسكور مركز العرب، كفر قرية إىل ذهبنا عندما
املاشية برتبية وكذلك واإلسطنبويل، الرومي الجبن بصناعة تشتهر قرية الغرابة؛ منتهى

.٩٤ الكهف: 5

.٩٥ الكهف: 6

.٩٥ الكهف: 7

.٩٥ الكهف: 8

.٩٦ الكهف: 9
.٩٦ الكهف: 10
.٩٦ الكهف: 11
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الباقي ويعمل منها ٤ َف توقَّ ألبان، منتجات مصانع ٨ ولديها األلبان، إنتاج أجل من
القرية؛ خارج مصانع من يأتي املستوردة بمكوناته العلف أن والسبب: إنتاجه، بنصف
بالذبح املاشية أمهات من التخلُّص إىل ثَمَّ من املربُّون اتجه العلف سعر ارتفع فلما

كلحم!12 وبيعها
أعالف صناعة مرشوع القرية؛ أهل مع حميم حوار يف املرشوع فكرة ُولِدت هكذا
بأيدي األرز، وقش الشامية الذرة وحطب السكر وبنجر البطاطا عروش من تقليدية غري
املحلية املوارد لتناِسب خصوًصا تصنيعها تمَّ وبماكينات أنفسهم، املزارعني/املربِّني
التقني اإلرشاف تحت طبًعا لكْن القرية، ألبناء والتقنية املالية القدرات وكذلك املتاحة،
الطبيعية القيادات وتكوين الكتشاف فرصًة املرشوُع هذا مثََّل الجمعية. لخرباء والعلمي
العرب كفر جمعية بإنشاء وقاموا املرشوع، تنفيذ عىل أرشفوا الذين القرية، أبناء من
املرشوُع أحَدَث لقد القرية. أبناء من للمربِّني خدماتها تمدُّ التي الحيوانية الثروة لتنمية
تغيريًا — القرية مستوى عىل — أحدث كما املحلية، ملواردهم القرية أبناء نظرة يف تغيريًا

الحيوان.13 وليس السكان إطعام أجل من الزراعة املحصويل؛ الرتكيب يف

جنيًها! ٢٤ إىل الكيلو سعر وصل 12

ترصيح وبطاطس.» قمح والباقي برسيم واحد فدان بزرع دلوقتي برسيم، فدان ١١ بزرع كنت «أنا 13
قد املحلية الزراعية البواقي من تُصنَع التي التقليدية غري األعالف أن يقصد هو املربِّني. املزارعني ألحد

الربسيم. محلَّ حلَّْت
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