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نريب الفخد الجدائخي مغ جػدة الحياة
الجكتػرة بػىاللــة سعاد
السخكد الجامعي عبج الحفيع بػ الرػف
ميمة -الجدائخ
مقجمة
ال يداؿ الذعب الجدائخؼ يعضر مأساة الحضاة ك يعاني مغ عجة نقائز تسذ الجػانب األساسضة ك الزخكرية لمعضر،
سػاء كاف ىؤالء مغ أصحا ب الجخػؿ السختفعة أك الستػسصة أك حتى السشخفزة اك الذبو معجكمة  ،ك يعػد ذلظ الى
عجـ تػفضخ الجدائخ لحج اآلكنة لعجة تقشضات استخاتضجضة أيجيػلػجضة ك فشضة مغ شأنيا الحج مغ قضسة الحاجات غضخ الستػفخة

لصالبضيا باألسعار السعقػلة ك الكضفضات السشاسبة ،في حضغ تتباىى دكؿ العالع األخخػ بسكاسبيا ك تقشضاتيا في العضر،

حضث تحتل الرجارة في تقضضسيا لصخؽ العضر في عجة مجاالت ،بضشسا ال يحكخ اسع الجدائخ ...أك نججه مرشفا في أسفل
القائسة ،ك مغ ىشا نصخح االشكاؿ القائل  :ما نرضب الفخد الجدائخؼ مغ جػدة الحضاة مقارنة بالسجتسعات الستقجمة في

عالع الضػـ ؟
نيجؼ مغ خبلؿ ىحا السقاؿ إلبخاز ك تحمضل بعس السؤشخات الخاصة بتقضضع جػدة الحضاة في الجدائخ مقارنة ببعس
البمجاف العخبضة ك األجشبضة ،اعتسادا عمى أسمػ ب الدخد ك االستجالؿ بػاسصة إحرائضات ك أحجاث كاقعضة عاشيا كال يداؿ

يعضذيا السجتسع الجدائخؼ الضػـ ،لمتػصل الى معخفة نرضب الفخد الجدائخؼ مغ جػدة الحضاة مقارنة بسجتسعات الجكؿ
األخخػ.
كمغ بضغ أىع السؤشخات التي اختخناىا في ىحه الجراسة ك التي تتعمق بسا سبق ذكخه :قضاس مجػ القجرة الذخائضة ،كضعضة
األمغ االقترادؼ ،الػقاية البضئضة ،ك مجػ االستعساؿ ك التصمع التكشػلػجي السعتسج في الحضاة العادية ك السيشضة خاصة.
 .1مؤشخ القجرة الذخائية
.1.1تعخيف القجرة الذخائية
الستاح خبلؿ مجة زمشضة
القجرة الذخائضة ىي كسضة الدمع كالخجمات التي يكػف بسقجكر فخد ما أف يذتخييا بػاسصة دخمو ُ
محجدة (شيخ أكسشة) ،كيعبخ ىحا السفيػـ عغ قجرة األفخاد عمى االستيبلؾ كإشباع احتضاجاتيع ،كيشبئ عغ مدتػػ
معضذتيع كرفاىضتيع.

xiii
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.2.1قياس القجرة الذخائية
الستاح الحقضقي السرحح مغ التزخع داخل
تُقاس القجرة الذخائضة بذكل عاـ مغ خبلؿ نرضب الفخد مغ إجسالي الجخل ُ
البمج ،إال أف بعس الجكؿ تعسج إلى تعجيل ىحا السؤشخ مغ أجل دمج الخجمات التي يدتفضج مشيا السػاششػف مجانا
(التعمضع كالرحة نسػذجا) في الجخل الستاح.xiv

.3.1محجدات القػة الذخائية
ى
الستاح لمفخد
.1.3.1مدتػ الجخل ُ
كت جخل فضو جسضع السػارد السسكشة مثل األجػر كالتعػيزات العائمضة كاالجتساعضة كعائجات السمكضة (فػائج ،أرباح،

إيجارات كغضخىا) ،ثع تُخرع مغ إجسالي ىحه السػارد الزخائب السجفػعة لمجكلة كاالقتصاعات اإلجبارية (التأمضغ عمى
xv
السخض كالسداىسة في صشاديق التقاعج).
.2.3.1السدتػى العام لألسعار
كيقاس مغ خبلؿ مؤشخ أسعار السدتيمظ.
ُ
.4.1القجرة الذخائية لمجدائخييغ تحت رحسة الجيشار السحمي

الذكل ( :)01تياكؼ قضسة الجيشار الجدائخؼ مقابل العسبلت األجشبضة
أثار تػجو الحكػمة الجدائخية لمتسػيل غضخ التقمضجؼ بصباعة األكراؽ الشقجية كحل لسػاجية أزمتيا االقترادية مخاكؼ

كبضخة كسط الجدائخيضغ ،مسا دفع بالكثضخ مشيع إلى تحػيل مجخخاتيع لمعسبلت األجشبضة خذضة استسخار تياكؼ قضسة العسمة
السحمضة.
ففي السخصط الججيج الحؼ عخضو رئضذ الػزراء أحسج أكيحضى مؤخخا ،قخرت الحكػمة مػاجية تخاجع مجاخضميا مغ العسمة

األجشبضة إثخ تياكؼ أسعار الشفط بالمجػء إلى التسػيل غضخ التقمضجؼ ،بصباعة مديج مغ األكراؽ الشقجية لتسػيل اإلنفاؽ
العاـ كسج العجد في السػازنة.

xvi
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.1.4.1القجرة الذخائية و السػازنة الدشػية في الجدائخ
تعتسج الجدائخ في إعجاد مػازنتيا الدشػية عمى سعخ مخجعي لبخمضل الشفط  ،في حضغ تقػـ بتحػيل الفارؽ إلى صشجكؽ
ضبط اإليخادات الحؼ كاف مرج ار لتسػيل عجد السػازنة ،كىػ الرشجكؽ الحؼ بات فارغا مشح فبخايخ/شباط الساضي

بدبب التخاجع الحاد لمسجاخضل مغ العسمة األجشبضة.
كرغع أف أكيحضى شجد عمى أف الدضاسة الشقجية الججيجة ستدتسخ خسذ سشػات فقط ،مغ خبلؿ الدساح لمبشظ السخكدؼ

بتسػيل عجد السػازنة الحؼ كصل إلى  %13.06في عاـ  ،2016إال أف العجيج مغ الخبخاء كالدضاسضضغ أشمقػا تححيخات
مغ تجاعضات ىحه الدضاسة عمى قضسة العسمة السحمضة ،كعمى مدتػيات التزخع ،كعمى القجرة الذخائضة ،ألف شبع األكراؽ
الشقجية ال يػجج ما يقابمو مغ احتضاشي الحىب أك إنتاج فعمي لمدمع كالخجمات.
ككاف الجيػاف الػششي لئلحراء (مؤسدة حكػمضة) قج أعمغ أف ندبة التزخع خبلؿ الفتخة ما بضغ يػنضػ/حديخاف 2016
إلى نياية مايػ/أيار الساضي بمغت .%6.9
التححيخات الدابقة دفعت بالكثضخ مغ الجدائخيضغ إلى تحػيل مجخخاتيع إلى العسمة الرعبة حفاضا عمى قضستيا ،مسا خمق

نجرة كبضخة في العسبلت األجشبضة ،كشح الدضػلة التي تعاني أصبل مشيا البشػؾ ،مقابل تياكؼ أسعار العسمة السحمضة
لسدتػيات غضخ مدبػقة في أسػاؽ الرخؼ ،كخاصة السػازية مشيا كالتي تدتقصب أكثخ مغ  37ممضار دكالر.

xvii

.2.4.1القجرة الذخائية و سعخ الجيشار الجدائخي مقابل اليػرو
ألكؿ مخة في تاريخو ،تجاكز سعخ يػرك كاحج أكثخ مغ مائتي ديشار جدائخؼ ،في حضغ بمغ سعخه في األسػاؽ الخسسضة

نحػ  140ديشا ار جدائخيا ،كقج تجاكز سعخ دكالر كاحج أكثخ مغ  160.8ديشا ار بالدػؽ السػازية ،كنحػ  117.29في
الدػؽ الخسسضة لمرخؼ.

.3.4.1القجرة الذخائية و الدياسات الشقجية بالجدائخ
ككذف األمضغ الػششي لمذؤكف الدضاسضة كاالقترادية لحخكة مجتسع الدمع فاركؽ شضفػر أف "العسمة الج ادئخية كانت كما
زالت ال عبلقة ليا بأؼ عسمة متجاكلة عالسضا" .ك أكج بأف "الحكػمة تغافمت مشح األزمة االقترادية التي شيجتيا الببلد
عاـ  1986عغ إيجاد حمػؿ لمخفع مغ قضستيا التي بجأت في االنيضار مشح تمظ األزمة ،ككصمت إلى ما ىي عمضو اآلف

مغ تياك غضخ مدبػؽ".

كشجد عمى أف "الدضاسات الشقجية بالجدائخ غضخ سمضسة" مػضحا بأف "العسبلت تتغحػ مغ السؤشخات االقترادية الكبخػ،
كمغ اقتراد قػؼ ال يقتات عمى مػرد كاحج مثمسا ىػ عمضو في الجدائخ".
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كعمى كقع إعبلف الحكػمة المجػء لمتسػيل غضخ التقمضجؼ بدبب إفبلسيا،

كتدجضل عجد عمى مدتػػ كل السؤشخات االقترادية ،كفي ضل عجـ
كجػد آلة إنتاجضة حقضقضة ،تػقع شضفػر أف يدجل التزخع مدتػيات عمضا
.

xviii

األمضغ الػششي فاركؽ شضفػر
.4.4.1القجرة الذخائية و جمب الحاجيات الجدائخية مغ مشاشق اليػرو
كألف الجدائخ تدتػرد نحػ  %70مغ حاجضاتيا االستيبلكضة مغ مشصقة الضػرك ،فإنو مغ الصبضعي كفق رئضذ الجسعضة
الػششضة لمتجار كالحخفضضغ الحاج الصاىخ بػلشػار أف "تتأثخ أسعار مختمف السػاد االستيبلكضة السدتػردة بانيضار قضسة

العسمة السحمضة" كحتى السشتجة محمضا -يؤكج الستحجث ذاتو -أنيا "ستتأثخ أيزا ألنيا تشتج اعتسادا عمى السػاد األكلضة
السدتػردة".

كلفت إلى أف "انيضار قضسة العسمة السحمضة ال يؤثخ فقط عمى التيا ب األسعار بل يشعكذ سمبا عمى مشاخ االستثسار،
كيربح عامبل مخضفا كعائقا أماـ السدتثسخيغ السحمضغ كاألجانب".
مسا يدتجعي إعادة الشطخ في السشطػمة القانػنضة التي تحكع االقتراد كالتجارة،
مع

تأىضل

السشطػمة

البشكضة

كالسالضة،

كالقزاء

أشكاؿ البضخكقخاشضة سػاء عمى السدتػػ السخكدؼ أك السحمي.

xix

عمى

جسضع

رئضذ الجسعضة الػششضة لمتجار
كالحخفضضغ الحاج الصاىخ بػلشػار
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..5.4.1تحميل بعس الخبخاء لزعف القجرة الذخائية لمسػاشغ و أسباب تخاجع قيسة الجيشار الجدائخي

الذكل ( )02القجرة الذخائية لمسػاشغ الجدائخي ميجدة
اعتبخ الخبضخ االقترادؼ عبجالخحسغ مبتػؿ أف تخاجع قضسة الجيشار الجدائخؼ في اآلكنة األخضخة لو ما يبخره ،بالشطخ إلى
ضعف اإلنتاج كاإلنتاجضة في الببلد ،إذ إف  %98مغ الرادرات الجدائخية ىي مغ مادة البتخكؿ الخاـ ،فضسا  %70مغ
احتضاجات السػاششضغ كالسؤسدات العسػمضة كالخاصة مدتػردة مغ الخارج .كما زالت مداىسة القصاع الرشاعي في

الجدائخ في الشاتج اإلجسالي الخاـ دكف ندبة الػ.%50

كقاؿ مبتػؿ لػ"العخبي الججيج" :تختبط قضسة الجيشار بشدبة  %70باحتضاشات

الرخؼ الخارجي ،كمجاخضل مجسع "سػناشخاؾ" الشفصي ،كسا أف الدػؽ السػازية

في الببلد تتحكع في أكثخ مغ  %50مغ الشقج اإلجسالي ،ك %65مغ الشذاشات

االقترادية كتجارة الخزار كالفػاكو كاألسساؾ كالمحػـ ،كاستضخاد األلبدة كغضخىا،
ككميا نذاشات يعتسج غالبضة أصحابيا ،في معامبلتيع الخارجضة ،عمى الدػؽ
السػازية لمعسمة.xx

الخبضخ االقترادؼ عبجالخحسغ
مبتػؿ
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أما الخبضخ االقترادؼ ،دمحم بػجبلؿ ،فقج أكج أف تخاجع قضسة الجيشار مخده سبباف أساسضاف ،أكالً أف قضسة العسمة ألؼ بمج
تعكذ كضعو االقترادؼ ،كما داـ االقتراد الجدائخؼ اقتراداً ريعض ًا غضخ مشتج ،إذاً مغ السشصقي ججاً أف تكػف العسمة
ضعضفة .أما الدبب الثاني ،فيػ سبب نفدي ،حضث تشعجـ الثقة في االقتراد الجدائخؼ.
كلفت بػجبلؿ إلى دكر التجار في خفس قضسة الجيشار ،فقاؿ" :يدتغل بعس
التجار تيخيب العسمة الرعبة إلى الخارج عغ شخيق استضخاد البزائع،

كتزخضع الفػاتضخ ،األمخ الحؼ أدػ إلى حرػؿ نديف كبضخ لمعسمة ،بصخؽ
شخعضة كغضخ شخعضة" .كمغ أجل رفع قضسة العسمة الػششضة ،دعا بػجبلؿ إلى
ضخكرة تبشي سضاسات اقترادية رشضجة تعضج الثقة في العسمة الػششضة ،عغ
شخيق بشاء الثقة في االقتراد الجدائخؼ ،كتذجضعو لسؤسداتو اإلنتاجضة.
الخبضخ االقترادؼ ،دمحم بػجبلؿ

كنػه الخبضخ االقترادؼ باحتضاشات الرخؼ الحالضة كالسقجرة بأزيج مغ  112ممضار دكالر ،لكشو أكج عمى حدغ استغبلؿ
ىحه األمػاؿ كضخيا في مذاريع اقترادية تػلج القضسة السزافة ،بحضث يتع تعػيس أؼ تخاجع في العائجات الشفصضة مغ
خبلؿ الحخاؾ الججيج الستسثل في خمق الثخكة بصخيقة بجيمة عغ السحخكقات ،داعضا في ىحا الرجد إلى تشػيع االقتراد

الجدائخؼ كإعادة الشطخ في القاعجة  51 – 49كالتي ال تداؿ بحدبو عائقا أماـ االستثسا ارت األجشبضة حدب العجيج مغ
الخبخاء االقتراديضغ -كسا أضاؼ – كأكضح أنو مغ السفخكض أف يتع تغضضخ ىحه القاعجة بالشدبة لبعس القصاعات
كالدضاحة مثبل ،بالسقابل نحافع عمضيا في القصاعات االقترادية االستخاتضجضة كالسحخكقات كغضخىا ،كأضاؼ أف

االنفتاح عمى الساؿ األجشبي يسك ششا مغ ربح األمػاؿ كالخبخة أيزا ،كسا أف االحتكاؾ بالذخكات األجشبضة يدسح بتصػيخ
القصاع االقترادؼ الخاص ،مذض اخ عمى سبضل السثاؿ إلى دكؿ متصػرة بامتضاز كمشيا كػريا الجشػبضة  ،مالضديا
كغضخىا ...كالتي حققت نيزتيا مغ خبلؿ االحتكاؾ بالذخكات األجشبضة حضث لع تكغ لجييا  -كسا قاؿ  -عقجة ككانت
تتعمع مشيا كاآلف لجييا تجخبة رائجة كليا شخكاتيا الخاصة العسبلقة العالسضة مثل سامدػنغ كىضػنجاؼ كغضخىسا.

xxi

 .2مؤشخ األمغ
.1.2أىسية األمغ
األمغ قضسة عطضسة فبل يسكغ مصمقا أف تقػـ حضاة إندانضة ،تشيس بيا كضضفة الخبلفة في األرض ،إال إذا اقتخنت تمظ
الحضاة بأمغ كارؼ ،يدتصضع اإلنداف الحضاة في ضمو كتػضضف ممكاتو كإشبلؽ قجراتو ،كاستخجاـ معصضات الحضاة مغ حػلو

لعسارة الحضاة ،كاإلحداس باألمغ يدسح لئلنداف أف يؤدؼ كضضفة الخبلفة في األرض ،كيصسئشو عمى نفدو كمعاشو
كأرزاقو  ،كيتدع األمغ بالتشػع كالتعجد شبقا لصبضعتو كحجكده كيسكغ تقدضسو إلى األمغ الفخدؼ ك األمغ الجساعي  ،ك
الجاخمي ك الخارجي.

xxii
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.2.2األمغ و التشسية
األمغ أساسي لمتشسضة  ،فالتخصضط الدمضع كاإلبجاع الفكخؼ كالسثابخة العمسضة ،ىي أىع مختكدات التشسضة ،كىي أمػر غضخ
مسكشة الحجكث إال في ضل أمغ كاستقخار يصسئغ فضو اإلنداف عمى نفدو كثخكاتو كاستثساراتو.
.3.2السقػمات األساسية لجعع األمغ


العقضجة الجيشضة ك اإلحداس بالتساسظ كالتعاشف كاالنتساء بضغ أفخاد السجتسع الػاحج كالتػافق عمى مبادغ
سمػكضة كأخبلقضة كديشضة كاحجة



االستقخار الدضاسي كتػافخ األجيدة السخترة القادرة عمى تحقضق األمغ كالعجالة كتػافخ األمغ االجتساعي

كاالقترادؼ ،ىحه السبادغ ك غضخىا إف تػفخت ستحقق لمذعب الجدائخؼ إمكانضة التستع بجػدة الحضاة.
.4.2مختبة الجدائخ حدب مؤشخ الدالم العخبي و العالسي لدشة 2017
الجكلة

الختبة

السؤشخ العالسي

قصخ

1

لسضا
 34عا ً

الكػيت

2

عالسضا
51
ً

اإلمارات العخبضة الستحجة

3

عالسضا
61
ً

تػنذ

4

عالسضا
64
ً

سمصشة ُعساف

5

عالسضا
74
ً

السغخ ب

6

 91عالسضا

األردف

7

 96عالسضا

الجدائخ

8

عالسضا
108
ً

جضبػتي

9

عالسضا
121
ً

مػريتانضا

10

عالسضا
123
ً
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الذكل ( )03ججول ترشيف الجدائخ حدب مؤشخ الدالم العخبي و العالسي لدشة 2017
أيزا مؤشخ الدبلـ العالسي ،كتمضيا الكػيت ،كاإلمارات العخبضة الستحجة في
أما في الذخؽ األكسط ،فترجرت قصخ ً
عالسضا ،كإسخائضل
السخكد  ،61كتػنذ في السخكد ،64كسمصشة ُعساف في السخكد  .74بضشسا احتمت إيخاف السخكد 133
ً
عالسضا ،كتخكضا السخكد  145في مؤشخ الدبلـ العالسي ،كأفغاندتاف كالعخاؽ ،كجشػ ب الدػداف ،كسػريا
السخكد 144
ً
السخاكد األربعة األخضخة.xxiii
.3مؤشخ البيئة
خبلؿ الدشػات الساضضة صاحب تدايج الػعي البضئي في الجكؿ الرشاعضة الستقجمة اىتساـ عالسي مػسع مغ اليضئات
كالسشطسات الجكلضة كالسحمضة بالبضئة ،تجدج في انعقاد العجيج مغ السؤتسخات كالبخكتػكػالت .حضث صجر في تمظ الفتخة كع
كبضخ مغ الجراسات كاألبحاث الستخررة في كضفضة التحكع في التمػث الرادر عغ الرشاعة ،كتع سغ العجيج مغ

التذخيعات كالمػائح لحساية كصػف البضئة .فسا ىػ الػاقع االقترادؼ لمبضئة في الجدائخ الضػـ ؟
.1.3تعخيف البيئة

مغ التعاريف اليامة لمبضئة ،تعخيف مؤتسخ األمع الستحجة لمبضئة البذخية في ستػكيػلع عاـ  " : 1982رصضج السػارد

السادية كاالجتساعضة الستاحة في كقت ما كفي مكاف ما إلشباع حاجات اإلنداف كتصمعاتو" ،كبالتالي تتكػف البضئة مغ

ج أديغ (شبضعي  :مػارد شبضعضة ،مذضج  :نطع اجتساعضة كاقترادية) .كسا يعخفيا البعس بأنيا " كسضة كنػعضة السػارد
الصبضعضة الستججدة كغضخ الستججدة كالتي تتكػف مغ األرض كالساء كاليػاء كالغبلؼ الجػؼ"

xxiv

.2.3البيئة في التذخيع الجدائخي
كفقاً لمتذخيع الجدائخؼ تتكػف البضئة مغ السػارد الصبضعضة كالحضػية كالبلحضػية كاليػاء كالجػ كالساء كاألرض كباشغ
األرض كالشبات كالحضػاف ،بسا في ذلظ التخاث الػراثي ،كأشكاؿ التفاعل بضغ ىحه السػارد ككحا األماكغ كالسشاضخ كالسعالع

الصبضعضة.xxv

.3.3التػازن االقترادي والتػازن البيئي
يػجج ارتباط كثضق بضغ التػازف االقترادؼ كالتػازف البضئي  ،حضث ىشاؾ قجرة استضعابضة لمػسط البضئي؛ كسا أف ىشاؾ

كسضة تمػث مشبعثة عغ األنذصة االقترادية؛ كمغ خبلؿ التقاء ىحيغ البعجيغ تتذكل نقصة التػازف االيكػلػجي مع
األنذصة االقترادية ،عشج ىحه الشقصة ،يسثل مدتػػ اإلنتاج السدتػػ األمثل لمشذاط االقترادؼ الحؼ يحقق التػازف
البضئي عمى اعتبار أف القجرة االستضعابضة لغ تتأثخ ،ك أؼ زيادة في مدتػيات اإلنتاج يشجع عشيا زيادة في كسضات التمػث

الحؼ يشجع عشيا االختبلؿ في التػازف البضئي.

xxvi
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.4.3واقع و مطاىخ التمػث البيئي في الجدائخ
إف كضعضة البضئة في الجدائخ ال تختمف عسا ىي عمضو في باقي دكؿ العالع ،فإلى جانب السذاكل البضئضة ذات الصابع
العالسي التي تيجدىا -كطاىخة االحتباس الحخارؼ -تعاني مغ مذكبلت ذات شابع إقمضسي شغى عمضيا التمػث
الرشاعي ،كيسكغ إبخاز بعس السطاىخ الخاصة بسذكمة البضئة (التمػث) عمى السدتػػ الػششي في الشقاط التالضة :

.1.4.3استشداف األراضي وتجىػرىا
مشح االستقبلؿ أراد مقخرك الدضاسة الدراعضة في الجدائخ تحجيث القصاع الدراعي كػضع خصط زراعضة ،سضاسة األسسجة
ك سضاسة البحار ،باإلضافة إلى سضاسات اإلصبلح الدراعي التي اتبعتيا الجدائخ مشج  ،1962كالتي مكشت السدارع مغ
االستفادة مغ بخامجيا الدراعضة الدشػية كحقو في اإلنفاؽ.

xxvii

إال أف ىحا اإلنفاؽ لع يعج كافضا لسػاجية التجىػر الحؼ

تعانضو األراضي الدراعضة في الجدائخ كسػء إدارتيا مسا تدبب في تعخيتيا كبالتالي خدائخ في التخبة كالسمػحة كالتحػؿ

الحزخؼ .كل ىجا أصبح ييجد الخرػصضة السشاخضة كالجضػلػجضة كالتزاريدضة لمسجسػعات الجغخافضة الكبخػ الثبلث
(السشاشق التمضة ،الديبضة كالرحخاكية)

xxviii

 .2.4.3محجودية السياه العحبة
تبقى مدألة السػارد السائضة تذكل انذغاال عطضسا في الجدائخ ألف  % 95مغ اإلقمضع خاضعة لسشاخ جاؼ ،كتتسثل
السػا رد السائضة في الجدائخ في السضاه الدصحضة غضخ متداكية التػزيع حضث تتخكد أساسا كبشدبة  %90في السشصقة

َّ
التمضة ،أما الباقي فضتػزع بضغ األحػاض السشحجرة في اليزا ب العمضا ،كالسشاشق الرحخاكية بكسضات ضئضمة ججا.

xxix

.3.4.3الثقل السفخط لمدكان
يعتبخ التدايج الدكاني أخصخ مغ التمػث البضئي في حج ذاتو ألنو مشبعو األصمي ،إذ أنو يداىع في تجىػر الخجمات
كالسخافق األساسضة كلو تأثضخ كبضخ عمي السػارد الصبضعضة السحجكدة مغ خبلؿ السخمفات كتمػث السضاه

xxx

كمغ مطاىخ

الثقل الدكاني التي تعضذيا الجدائخ  :إعسار معطسو ساحمي بشدبة  3/2مغ إجسالي الدكاف ،باإلضافة إلى التػسع عمى

حدا ب السداحات الخزخاء كتجىػرىا .xxxiباإلضافة إلى أف تدايج الدكاف يتدبب في تمػيث اليػاء بأخصخ الغازات نتضجة

حخكة السخكر الكثضفة كانبعاثات أكدضج األزكت كثاني أكدضج الكبخيت كالخصاص.xxxii

.4.4.3انتذار الشفايات الرمبة
لمشفاية تعخيف قانػني مغ كجية الشطخ البضئضة ،فحدب القانػف رقع  03-83السؤرخ في  08فضفخؼ  1983كالستعمق
بحساية البضئة" :الشفاية ىي كل ما تخمفو عسمضة اإلنتاج أك التحػيل أك االستعساؿ ككل مادة أك مشتج أك برفة عامة كل

شيء مشقػؿ ييسل أك يتخمى عشو صاحبو".xxxiii
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كسا تعخؼ الشفاية عمى أنيا كل مادة أك شيء يتخمز مشيا .كقج أكجت الجراسات السحمضة أف ندبة إنتاج الشفايات تقجر

ِبػ  0,5كغ لمداكغ في الضػـ الػاحج ،أما في السشاشق الحزخية فإف ىحه الشدبة تتجاكز  0,65كغ لمداكغ /الضػـ الػاحج،
كقج بمغت ىحه الشدبة ذاتيا في العاصسة  0,74كغ لمداكغ  /الضػـ الػاحج .كقجرت في الجدائخ  ب %70نفايات عادية،

 %24نفايات معجية %4,8 ،نفايات سامة %1,2 ،نفايات خاصة ،بسجسػع يقجر ِبػ  125000شغ سشػيا.xxxiv

كلقج صاحب التصػر في مضجاف الترشع كالشسط السعضذي كاالستيبلؾ ،التدايج في إنتاج الشفايات مغ حضث الكع كالشػع،

فسغ ناحضة الشػع إذا أخحنا كالسثاؿ الدابق القسامة السشدلضة فيي تدبب أثا اًر جانبضة عمى حاسة الذع بسخكر الدمغ أما مغ
ناحضة الكع فإف حجع الشفايات يدداد مع ازدياد عجد الدكاف

xxxv

 .أما فضسا يخز الشفايات الرشاعضة الخصضخة فإف عجدا

كبض اخ مغ الػحجات يعاني مغ مذكمة كضفضة التخمز مشيا ،كبالتالي احتساؿ حجكث تمػث بضػلػجي بانتذار الجخاثضع
السدببة لمسخض نتضجة تحمل الشفايات ،كتمػث كضسضائي آثاره بعضجة السجػ.

xxxvi

 .5.4.3البيئة و التشػع البيػلػجي في الجدائخ
في الجدائخ أحجث تػسع التشسضة االقترادية العجيج مغ السذاكل البضػلػجضة كاختفاء بعس الحضػانات الثجية كاألسساؾ
كالصضػر باإلضافة إلى بعس أصشاؼ الشباتات كبالتالي تع تدجضل ىحا التجىػر ضسغ القائسة الحسخاء لمسشطسة الجكلضة
لمسحافطة عمى الصبضعة .كأخض اخ فاف التشػع البضػلػجي في الجدائخ يبقى معخضا لمخصخ كيعػد ذلظ بذكل كبضخ إلى
السسارسات البذخية الزارة.
.4مؤشخ التصمع التكشػلػجي
.1.4الجامعة الجدائخية والتشسية السدتقبمية
أحدغ االستثسارات الكبخػ التي يسكغ أف يحجثيا السجتسع الشامي في اقتراد السدتقبل ،ىي االستثسار عغ شخيق
التعمضع كالبحث العمسي ،حضث يعج التعمضع العالي اآلف أكثخ مغ أؼ كقت مزى البا ب السفتػح لديادة الفخص االقترادية
كرفاه اإلنداف ،ذلظ أ نو مغ السؤكج أف السكاسب االقترادية في الجكؿ الستقجمة قج كانت إلى درجة كبضخة نتضجة الديادة
في نػعضة اإلبجاعات العمسضة ،إذ أف الدضاسات التعمضسضة في ىحه الجكؿ تخسخت لجييا القشاعة بأىسضة نػعضة التعمضع العالي

في التشسضة غضخ أف الجدائخ كقعت تحت تأثضخ االعتقاد بأف التػسع الكسي في التعمضع العالي  ،ىػ الصخيق الدالظ
لتحقضق التشسضة السشذػدة ،كىحا عمى حدا ب التكػيغ الشػعي ،الرحضح كالػضضفي ،الحؼ يدتجضب لستصمبات التشسضة
االقترادية كاالجتساعضة ،الحاضخة كالسدتقبمضة ،كليحا فإنو ال مشاص مغ تصػيخ التعمضع إلنتاج مرجر شاقة ىحه التشسضة

بتمبضة كمتصمبات كحاجات سػؽ العسل مغ الكفاءات التي تتساشى كميارات تكشػلػجضا السعمػمات كاالتراالت
كالحكاء.xxxvii

.2.4تػضيف تكشػلػجيا السعمػمات في التعميع العالي في الجدائخ.
تػاجو الجامعة الجدائخية التصػر التكشػلػجي بإمكانضات ضعضفة ،خاصة كأف العالع يسخ بثػرة كبضخة في مجاؿ االتراالت

كالسعمػمات األمخ الحؼ يفخض عمضيا إعادة الشطخ في محتػػ مشطػمتيا التعمضسضة ،كفي قضسة السضدانضة السخررة
لسجاؿ البحث العمسي كالتي تقجر بأقل مغ  ℅1مغ الشاتج اإلجسالي ،حضث أف األرقاـ الستػفخة تذضخ إلى أف سػؽ
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السعمػماتضة مقجرة بحػالي  10إلى  12ممضار ديشار ،تذكل فضيا التجيضدات  ℅ 99مغ ىحه الدػؽ ،كيبقى  ℅ 1فقط
لمجانب البحثي ،كأف دخػؿ االنتخنت إلى الجدائخ ال يداؿ جج ضعضف بحضث أف  ℅1إلى  ℅2فقط ليع اتراؿ بيحه

الػسضمة العرخية،كقج أضيخت دراسة مضجانضة أجخاىا األستاذ جساؿ بغ زركؽ بجامعة عشابة بالتعاكف مع جامعة

ستخاسبػرغ الفخندضة ،عمى عضشة مغ أساتحة كشمبة كمضتي اآلدا ب كالعمػـ اإلندانضة كاالجتساعضة بجامعتي عشابة
كالجدائخ ،أف تػضضف األساتحة الجامعضضغ الجدائخيضغ لتكشػلػجضا اإلعبلـ الحجيثة جج محجكدة ،حضث ال يسارس التعمضع

عغ بعج سػػ  ℅06مغ األساتحة ،في حضغ تبمغ ندبة مدتعسمي الشطع السعمػماتضة القجيسة  ℅8مغ األساتحة .كأضاؼ
الباحث أف  ℅50فقط مغ العضشة مػضػع البحث لجييع القجرة عمى الخبط مع شبكة االنتخنت انصبلقا مغ مقخ سكشاىع،

في حضغ أف  ℅ 17يمجؤكف إلى مقاىي االنتخنت  ،كسا أضيخت دراستو أف  ℅60مغ أساتحة العضشة لضذ لجييع مشتجيات
كمػاقع خاصة عمى "الػا ب" لمتعبضخ عغ أفكارىع كتبادؿ السعمػمات العمسضة ،أما الجانب الستعمق بالصمبة فقج أضيخت

الجراسة إلى أف معطع الصمبة يدتعسمػف ىحه التكشػلػجضات الحجيثة ألغخاض شخرضة  ،كناد ار ما يػضفػف تقشضاتيا
لبلتراؿ بأساتحتيع كالحرػؿ عمى السعمػمات

xxxviii

.3.4تقييع لمتعميع العالي في الجدائخ مغ وجية تكشػلػجيا السعمػمات
إف التعمضع العالي في الجدائخ يػاجو تحجيات اإلمكانضات الججيجة التي تتضحيا تكشػلػجضا السعمػمات فالدعي لسػاجية ىحه

التحجيات يبجأ بعسمضة إصبلح معسق لمتعمضع العالي فأىع خصػة في ىحه السجاؿ ىي تحدضغ نػعضة مشاىج التعمضع
الجامعي باعتبارىا تأتي في مقجمة الجػانب الكضفضة ،التي تديع في إنتاج مخخجات ىحا الشػع مغ التعمضع ،كمغ أىع
القزايا الستعمقة بتصػيخ مشاىج التعمضع الجامعي ىي تػضضف تكشػلػجضا السعمػمات ،كرسع سضاسات استخجاـ مرادر

التعمضع كالتعمع السدتسخ...الخ .مع االستعانة  -مغ الشاحضة التصبضقضة – لمتأىضل العمسي السشاسب بحكؼ الخبخة مغ

السسارسضغ بقصاعات اإلنتاج كالخجمات ،كىػ ما يعشي أف تكػف ىحه السشاىج في إشار عالسي كبسعايضخ عالسضة ،تتػائع
مع السفاىضع الججيجة لعرخ التصػر التكشػلػجي كالستغضخات العالسضة.

xxxix

خاتسة
تتػقف درجات التستع بجػدة الحضاة عمى مجػ ما يحرل عمضو الفخد مغ إشباع يػمي في عجة نػاحي تشسي لجيو
اإلحداس باألمغ ك االستقخار ك الدعادة ك غضخىا ...ك تشجرج ىحه االشباعات ضسغ الشاحضة الجدسانضة  ،الذعػرية ،
العقم ضة ك الشفدضة ك بالتأكضج ىي تختبط ارتباشا كثضقا بسجػ االشباع الػاقعي ك السادؼ الحؼ يشصمق مغ ضساف درجات
مقبػلة مغ االكتفاء السالي ك السادؼ  ،ك ليحا الدبب بالحات يسكششا القػؿ أف العسل عمى تقػية العسمة الػششضة كرفع

قضستيا سضؤدياف تمقائضاً إلى تحدغ القجرة الذخائضة لمسػاششضغ كعتبة أكلى تزسغ باقي االشباعات األخخػ...ك ىحا األمخ

أصبح يتصمب السديج مغ االجتيادات الفخدية ك الجساعضة في إشار محمي مشطع ك محكع  ،كالتأسضذ لسذاريع تشسػية

محمضة ك تسػيميا  ،تقػية اإلنتاج كاإلنتاجضة في الببلد ،الخفع مغ ندبة مداىسة القصاع الرشاعي في الجدائخ ك كحا
القصاعات األخخػ السضسا الدضاحضة مشيا حضث تتػفخ الجدائخ عمى عجة إمكانضات غضخ مدتغمة لضػمشا ىحا.

الشتائج و التػصيات
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الزالت الجدائخ تعاني مغ بعس الشقائز غضخ السقبػلة مقارنة بإمكانضاتيا السادية ك السالضة ك البذخية ك ذلظ بكافة
السجاالت ك القصاعات ،ك ىػ ما يعكذ لشا الزعف الذجيج

لشرضب الفخد الجدائخؼ مغ جػدة الحضاة مقارنة

بالسجتسعات الستقجمة في عالع الضػـ ،األمخ الحؼ يجعي ضخكرة االنتباه إلى استشداؼ ىحه الخضخات مدتقببل دكف العسل
عمى الحفاظ عمضيا أك تصػيخىا أك عمى األقل استغبلليا بالصخؽ السعقػلة ك لحا كجب عمضشا ضخكرة العسل عمى مايمي:


الخفع مغ قضسة الجيشار الجدائخؼ كعسمة محمضة ك تدكضتو مقابل العسبلت األخخػ بديادة العسل الجضج ك السشافدة
السعتسجة عمى مبادغ الحػكسة ،ك الخفع مغ قضسة اإلنتاج السحمي  ،تحقضق االكتفاء الحاتي ك التحكع في

الرادرات ك الػاردات بسا يعػد عمى الجدائخ بالخقي عامة ك لضذ باالستشداؼ لخضخاتيا.


تػعضة الذعب بزخكرة التستع باألمغ الحزخؼ بكل معانضو :االجتساعضة ،االقترادية ،الدضاسضة ك حتى األمغ
الشفدي ك الخكحي لؤلفخاد داخل الببلد ،ك محاكلة الحج مغ مطاىخ التمػث ك العسل عمى تحقضق تػازف بضئي

سمضع.


التدكيج بثقافات تكشػلػجضة حكضسة مغ شأنيا تخفضف ضغػط الحضاة ك لضذ القزاء عمى عشرخ الدمغ ك
التأثخ بدمػكضات غضخ مزبػشة ك غضخىا...
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