
 على الرغم من تطورها االقت�سادي املثري للإعجاب يف ال�سنوات 
االأخييرية، ال تزال اأفريقيا عاجزة عن اإحراز التقدم املن�سود يف ما 
يخ�ييص الطاقة، حيث يفتقر ما يقرب من ثلثي مواطني القارة اإىل 
الكهربيياء. يف حني يبقييى احل�سول على مزيد ميين الطاقة لفائدة 
ال�سييكان هدفا مهما، لكن تو�سيع �سبكات الكهرباء مكلف وبطيء. 
ويف الوقييت نف�سييه، قييد ال تكون اخليييارات خارج ال�سبكيية كافية 
�سن احلظ، هناك نهج ثالث ميكن اأن  لتلبية احتياجات النا�ص. وحلحِ
ي�ساعد على �سد الثغرات: ال�سبكات الكهربائية ال�سغرية. ال�سبكات 
الكهربائييية ال�سغرية هي اأ�سا�سا �سبييكات حملية تزود العديد من 
النا�ييص بالكهربيياء، �سييواء االأ�ر اأو ال�ييركات. وميكيين اأن تكون 
مت�سليية بال�سبكة الرئي�سية، لكن ذلك لي�ييص �روريا. وكما يظهر 
تقرير جديد من فريق التقدم يف اأفريقيا )الذي كان اأحد املوؤلفني 
ع�سييوا فيه( -وكما يوؤكييد تقرير اآخر من معهييد روكي ماوننت- 
ال�سبكات الكهربائية ال�سغرية هي جزء مهم من اإنتاج الطاقة يف 
اأفريقيييا.  ميكن اأن تكون لل�سبكات ال�سغرية ميزة تناف�سية كبرية 
علييى امتييداد ال�سبكيية يف املناطق الريفييية والنائييية، الأنها توفر 
الكهربيياء ب�رعيية اأكرب وبتكلفيية اأقل بكثري. ونظييرا الأن ال�سبكات 

ال�سغييرية تتطلب ا�ستثمييارات راأ�سمالية اأقل ميين تو�سيع ال�سبكة، 
فميين االأ�سهل تاأمييني التمويل لها، مما يعني اأنهييا ت�ستطيع تزويد 
االأهييايل بالكهربيياء التي قد ت�سطيير اإىل االنتظار �سنييوات لولوج 
ال�سبكيية االأ�سا�سية. ولل�سبكات ال�سغييرية اأي�سا ميزة وا�سحة على 
اأنظمة خارج ال�سبكة: توليد طاقة اأكرب. فعلى �سبيل املثال، تتطلب 
االآالت الزراعية املح�سنة للإنتاجية على قدرا اأكرب من الطاقة مما 
ميكيين اأن توفره النظم املنزلية خييارج ال�سبكة. وعلوة على ذلك، 
ميكيين ا�ستخدام ال�سبييكات ال�سغييرية لزيادة قدرة نظييم الكهرباء 
احلالييية. وميكيين اأن يوؤثر انقطيياع التيار الكهربائي عيين ال�سبكة 
الرئي�سييية علييى عييدد كبري ميين ال�ييركات واالأ�ر، وميين ال�سعب 
ا�ستعادة اخلدمات ب�رعة. كمييا ميكن لل�سبكات ال�سغرية �سمان 
توفيير امل�ستهلكني علييى الطاقة عندما تعيياين ال�سبكة من انقطاع 
الكهربيياء. وعلى الرغم من هييذه الفوائد، فاإن م�ساعييدة ال�سبكات 
ال�سغييرية يف الت�سدي لتحدي الطاقيية يف اأفريقيا مل ُت�ستغل بعد. 
ويتزايييد االعتماد على ال�سبييكات ال�سغرية بوتييرية اأبطاأ مما هي 
عليييه يف مناطييق اأخرى يف العامل، حيث يرجييح اأن تنجز اأفريقيا 
نظييم خارج ال�سبكة. وتتمثل اإحدى العقبات يف عدم وجود مناذج 
اأعمييال جتارييية مثبتيية واأ�سييكال كافييية ومنا�سبة ميين التمويل. 
وغالبييا مييا تكون ال�سيا�سييات غري ملئمة، مع افتقييار العديد من 

املنع�سني وامل�ستثمرين والعاملني اإىل املعرفة واخلربة املطلوبة.
 لكيين هييذا الو�سع ميكيين اأن يتغري. يف ظييل خطيية االأمم املتحدة 
للتنمييية امل�ستداميية التييي ت�ستهييدف علييى نحو طمييوح احل�سول 
ال�سامييل على الطاقة بحلول عام 2030، يويل �سانعو ال�سيا�سات 
مزيييدا من االهتمام للكهربة، وتوفيير موؤ�س�سات التمويل االإمنائي 
وال�ييركاء مزيييدا ميين التمويييل. ويف الوقت نف�سه، تعييرف تكلفة 
الطاقة املتجددة انخفا�سا ملحوظا؛ اأما كفاءة الطاقة فهي اآخذة 
يف التح�سيين، لتوليد املعييدات واأي�سا ليتم ت�سغيييل االآالت؛ وتقوم 
تكنولوجيات رقمية مبتكرة بت�سهيييل اإدارة خدمات الكهرباء. اإن 
ال�سبكات ال�سغرية حل منا�سب متاما لهذا الو�سع. وكما هو عليه، 
فيياإن ال�سبييكات ال�سغييرية يف اأفريقيييا هي يف الغالييب عبارة عن 
اأنظميية ديزل اأو طاقة مائية. ومع ذلييك، ميكن لل�سبكات ال�سغرية 
-التييي تقييوم بذلك علييى نحو متزايييد- اأخذ �سكل اأنظميية الطاقة 
ال�سم�سية الكهرو�سوئية والهجني، نظرا الأن النظم الهجينة واعدة 
ب�سييكل خا�ص. وتتعر�ييص اأنظمة الديييزل خلطر انقطيياع اإمدادات 
الوقييود اأو زيادة التكاليييف، يف حني اأن توليييد الطاقة املتجددة 
ميكيين اأن يختلييف وفقييا للطق�ييص واملو�سييم. وت�ساهييم االأنظميية 
الهجينيية التييي جتمع بييني الديزل مييع الطاقة ال�سم�سييية اأو طاقة 
الرييياح يف تخفيييف هييذه املخاطر. وتتميييز ال�سبييكات ال�سغرية 

باملرونة اأي�سا، حيث اأنها قد تكون اأو ال تكون مت�سلة 
بال�سبكة الوطنية. وميكن ت�سغيلها من قبل القطاع اخلا�ص اأو من 
قبييل اخلدمييات العمومية علييى اأ�سا�ص جمتمعييي اأو وفقا لنموذج 
القطاعييني العام واخلا�ييص. وميكنها بيع الكهربيياء للم�ستهلكني 
ميكيين  فكيييف  كليهمييا.   اأو  العمومييية،  وللمرافييق  بالتجزئيية، 
للحكومييات االأفريقية اأن ت�ستفيد من اإمكانات ال�سبكات ال�سغرية 
للم�ساعييدة يف تو�سيييع نطيياق احل�سول على الطاقيية؟ وكما بينت 
التجربة االأخييرية يف الواليات املتحدة، فيياإن اعتماد االبتكارات 
التقنية، وال�سيما اأدوات االإدارة الرقمية، يجعل ال�سبكات ال�سغرية 
اأكيير فعالية من حيييث التكلفيية. وميكن للتكنولوجيييات اجلديدة 
تطوييير مناذج تنظيمية جديدة متاما الأنظميية كهرباء اأثر فعالية 
ومرونة من النهج القائم علييى املرافق التقليدية. وتوؤكد التجربة 
يف الواليات املتحدة، وكذلك يف اآ�سيا، اأهمية ال�سيا�سة والقوانني 
احلكومييية املنا�سبيية، مبييا يف ذلييك االإعانييات املالييية. ويتمثييل 
التحييدي، بالطبييع، يف اأن تقييوم كل حكوميية اأفريقييية بت�سميييم 
اإ�سرتاتيجييية �سبكيية �سغرية حييول اخليارات والنميياذج امللئمة 
حمليييا. وهذا يعني و�سييع تعريفات منا�سبة واإطييار متما�سك من 
اللوائييح التقنييية واملالية واالإجرائية. كمييا يتطلب بناء املهارات 

والقدرات اللزمة يف القوى العاملة.

 يخطييط البيت االبي�ييص للبدء بتحقيقييات جديدة 
يف ممار�سييات ال�سني التجارييية وحماية امللكية 
الفكرييية. وتوؤكييد هييذه التحييركات ان املباحثات 
بييني الواليييات املتحييدة االمريكييية وال�سييني قد 
حتطمت يف ظل توقعات وا�سنطن ان بكني �ستقدم 
امل�ساعدة يف كبح جماح برنامج كوريا ال�سمالية 
النووي.ويف خ�سم خطة املائة يوم حول التجارة 
التييي اعقبييت اجتميياع الرئي�ص االمريكييي دونالد 
ترامييب يف �سهيير ني�سييان املا�سييي مييع الرئي�ييص 
ال�سينييي �سي جني بينييغ، وا�ستمييرار املمار�سات 
العدوانييية لبيونييغ يانييغ يف براجمهييا اخلا�سيية 
باالأ�سلحيية النووييية، او�سييح البيييت االبي�ييص انه 
ال �سييرب لييه يف التعامل مع ال�سني قبييل ان يعلن 
تغريدته يف 29 متوز املا�سي يف انه "خاب املي 

يف ال�سني بعدم التعامل مع كوريا ال�سمالية".
التجارييية  املحادثييات  جتميييد  ظييل  يف  واالن 
االمريكييية  املتحييدة  الواليييات  تتبييع  ال�سامليية، 
ال�سييني  �سيا�سيية  �سييد  ق�سييوة  اأكيير  اجييراءات 
االقت�سادييية – رغييم احتميياالت الرتاجع عن هذا 
املوقييف اإذا دعييت احلاجيية لذلك.وح�سبما اوردته 

بع�ييص التقارييير، �سيقوم مكتب املمثييل التجاري 
االمريكييي بالتحقيييق يف جميياالت نقييل ال�سييني 
للتكنولوجيييا مبوجييب الق�سييم 301 ميين قانييون 
التجييارة لعييام 1974، حيييث تطلييب بكييني ميين 
ال�ركات االجنبية امل�ساركة يف التقنيات مقابل 
ال�سميياح لهم يف اال�ستثمييار يف ال�سني او الدخول 
يف ال�سييوق ال�سيني الكبري واملغري.ومن املتوقع 
ان يعليين التحقيييق باالأميير خييلل االيييام القليلة 
القادميية ميين خلل اأميير تنفيييذي يعلنييه الرئي�ص 
ترامب والييذي �سي�سمل اجييراءات التنفيذ املتعلقة 

بالتجارة واال�ستثمار وامللكية الفكرية.
اأداة قوية... ولكن حمددة

تعد حتقيقات الق�سم 301 امل�سار األيها من ادوات 
التنفيذ التجارية املوجودة حتت ت�رف الرئي�ص 
روبييرت  االمريكييي  التجيياري  واملمثييل  ترامييب 
.ROBERT LIGHTHIZER اليتهزييير 
فميين الناحييية النظرييية، توفيير حتقيقييات الق�سم 
اجييراء  علييى  القييدرة  التجيياري  للمثييل   301
"املمار�سييات  ميين  اي  وا�سييلح  التحقيقييات 
التجارييية غييري العادليية" التييي قد ت�سمييل جميع 
التزاماتهييا  يف  للييدول  املحتمليية  اخلروقييات 
واالتفاقييات  العاملييية  التجييارة  منظميية  جتيياه 

التجارية االخرى. وكذلك اي من املمار�سات "غري 
املعقوليية او التمييزية �سييد التجارة االمريكية او 
التييي تقيدها باالأعبيياء االخرى".ويذكيير انه قبل 
تاأ�سي�ييص منظميية التجييارة العاملييية وا�ستحييداث 
التفاهمييات يف جمييال ت�سوييية اخللفييات، كان 
اال�سلييوب  بالتحقيقييات  اخلا�ييص   301 الق�سييم 
الرئي�ييص يف الواليييات املتحييدة االمريكييية الذي 
يجرب الييدول علييى التفاو�ص يف بع�ييص الق�سايا 
التجارية املحددة.ورمبا من اأف�سل اال�ستخدامات 
بالتحقيقييات  املتعلييق   301 للق�سييم  املعروفيية 
حييدث يف عييام 1980 عندما تفح�سييت الواليات 
و�سعتهييا  التييي  احلواجييز  االمريكييية  املتحييدة 
اليابييان �سد ال�سادرات االمريكية على �سناعات 
ا�سباه املو�سلت. كان جمييرد التهديد با�ستخدام 
الق�سييم 301 يف العقوبييات �سييد اليابييان، اأجييرب 
طوكيييو على الدخول يف اتفاق مييع وا�سنطن.واإذا 
وجييدت الواليات املتحييدة االمريكييية ان ال�سني 
تخييرق التزاماتها او ت�سيف اعبيياًء على التجارة 
االمريكييية، فاإنه من املحتمييل ان تقوم بعدد من 
االجراءات بهييذا ال�سدد، ب�سمنها حتديد الواردات 
املعامييلت  وقييف  او  عليهييا  الر�سييوم  بفر�ييص 
التف�سيلييية مبوجييب االتفاقيييات التجارييية مييع 
التجييارة  منظميية 
علييى  العاملييية 
املثييال.  �سبيييل 
تكييون  ان  ويجييب 
التييي  االجييراءات 
الواليييات  �ستتخذهييا 
االأمريكييية  املتحييدة 
ان  رغييم  متنا�سبيية، 
التنا�سييب �سيتحييدد ح�سييب 
املو�سييوع  يف  الت�ييرف 

اخلا�ص بالتجارة.
العوامييل  ميين  العديييد  وهنيياك 
املتحييدة  الواليييات  تقيييد  التييي 
االمريكية يف ا�ستخدام التحقيقات 
ان  طاملييا   ،301 الق�سييم  مبوجييب 
اأ�س�سييت  العاملييية  التجييارة  منظميية 
اجراءاتهييا يف جميياالت التفاهييم يف 
ت�سوييية اخللفات، حيث ان الق�سم 301 
قييد اأ�سبح خييارج نطيياق املو�سيية. ففي 
احليياالت االوىل بييني الواليييات املتحييدة 
االمريكييية واوربا التييي �سملتها مواد الق�سم 
301، ا�ستبعييدت الئحيية اخللفييات اخلا�سة 
مبنظمة التجييارة العاملية ان تكييون الواليات 
املتحدة قد خرقت التزامييات املنظمة باإتباعها 
العقوبييات من طييرف واحد �سد اع�سيياء املنظمة 
العاملية بدون الرجييوع اىل قنوات حل اخللفات 
اخلا�سيية باملنظميية. ف�سييل عيين ذلييك، يتطلييب 
القانييون االمريكييي ان تقييوم الواليييات املتحدة 
االمريكييية مبلحقة اي خروقييات لقواعد منظمة 
التجارة العاملية من خلل املنظمة نف�سها. وعلى 
وجه التحديييد. فالت�ريعات الداخلييية االمريكية 
ت�ساعد يف الدخييول اىل منظمة التجارة العاملية، 
لي�ييص فقط يف التييزام املمثل التجيياري االمريكي 
باآلية اخللفات، بل يف اجبييار الواليات املتحدة 
على االمتنيياع عن اتخاذ اي ت�رف اذا مل توافق 
عليييه منظمة التجييارة العاملية. ويييوؤدي هذا اىل 
منييع الرئي�ييص ترامييب ميين اتخاذ ت�ييرف فردي 
الأهييداف �سيا�سية.اإن اي حماوليية للإلتفاف حول 

اجييراءات منظميية التجارة العاملييية ال يعد حتديًا 
للمنظميية فقييط – اذ من املوؤكد خ�سييارة الواليات 
املوقييف  ي�سمييل  وامنييا   – االمريكييية  املتحييدة 
يف املحاكييم االمريكييية حيييث ميكيين لل�ييركات 
املتاأثرة بالقييرارات االمريكية مناق�سة االمر على 
�سعيييد املحاكم باعتبييار ان مكتب ممثل التجارة 
االمريكية ال يتبع القوانييني االمريكية ميا يخ�ص 
االجييراءات امل�سييادة للق�سييم 301، اأي مبعنى ان 
الت�ريعييات تقيد ادارة الرئي�ييص ترامب يف العمل 
�سييد منظميية التجييارة العاملييية باإ�سييم ال�سيييادة 
القومييية. وتطبق هذه التقييييدات عندما يت�رف 
املمثييل التجيياري االمريكييي يف حتقيقاته �سمن 
االمييور التييي ت�سملها منظميية التجييارة العاملية. 
وميكيين ان تناق�ييص الواليات املتحييدة االمريكية 
هييذا االميير بيياأن بنييود اتفاقييية منظميية التجارة 
العاملييية ال ت�سمييل بع�ييص االجييراءات التجارييية 
ال�سينييية، رغم �سمول مو�سوعييات حقوق امللكية 
الفكرية وانتقييال التكنولوجيا. ويف الواقع، بينت 
الواليييات املتحدة يف عدد ميين البيانات الر�سمية 
ان هذه املمار�سييات ت�سمل التزامات ال�سني جتاه 

منظمة التجارة العاملية.
ق�سية �سيا�سية مت�ساعدة

هنيياك حقيقيية اخييرى حييول اجييراءات حتقيقات 
املمثييل  اجبييار  ت�ستطيييع  انهييا  الق�سييم 301 يف 
التجيياري االمريكييي علييى طلييب املفاو�سات مع 
ال�سييني حلل اخللفييات. ففي ال�سابييق كانت هذه 
االداة القوييية الأنها املطرقيية التي تتعامل مع كل 
م�سكلة باإعتبارها م�سماراً. وبالتايل جناح الق�سم 
301 �سيييوؤدي اىل اجييراءات مهميية �سييد ال�سييني. 
فعندما ُهددت ال�سني والدول االخرى بهذا الق�سم، 
كمييا حييدث االميير مييع اليابييان و�سناعيية ا�سباه 
املو�سييلت يف الثمانينييات من القييرن املا�سي، 
اجرب هوؤالء علييى الر�سوخ واجللو�ييص على مائدة 
املفاو�سييات.  ولي�ص من م�سلحة ال�سني ان تقوم 
الواليييات املتحييدة االمريكييية باتخيياذ اجراءات 
جتارييية �سدهييا، وكذلييك فيياأن مو�سييوع رغبيية 
ال�سني يف احل�سول على التقنيات ا�سبحت ق�سية 
�سيا�سية يف الواليات املتحدة االمريكية – واوربا 
اي�سييًا - خييلل ال�سنييوات القليلة االخييرية عندما 
قامت ال�ركات ال�سينية ب�راء ال�ركات التقنية. 
وبالتييايل ازاليية الهييوة بييني ال�ييركات التقنييية 
ال�سينييية ومناف�سيهييا يف اوروبييا و�سمال امريكا 
واليابان وتايوان وكوريييا ال�سمالية. ويلحظ ان 
املانيييا وفرن�سا وايطاليا دفعييوا االحتاد االوربي 
مبنييع �سيطييرة ال�ييركات االجنبييية –وخ�سو�سًا 
ال�سينييية منهييا– الأ�سبيياب اقت�سادييية مقارنيية 
مييع مو�سوعات االميين القومييي. وقد �سهييد وزير 
الدفيياع االمريكي جيم�ص ماتي�ص امام الكونغر�ص 
االمريكييي، يف بداييية هييذا العييام، ان النهو�ييص 
التقنييي ال�سينييي يهييدد االمن القومييي االمريكي. 
ويف �سييوء اال�سنيياد ال�سينييي لكوريييا ال�سمالية، 
اأر�سييل النائب الدميقراطييي وزعيييم االقلية ت�ساك 
�سومر ر�سالة اىل الرئي�ص ترامب يدعوه ال�ستخدام 
التحقيقات اخلا�سة بلجنة اال�ستثمارات االجنبية 
يف الواليييات املتحييدة ومنييع جميييع حميياوالت 
بالن�سبيية  البلد.اأمييا  داخييل  ال�سينييية  ال�سيطييرة 
لل�سييني، فيياإن التحقيقييات يف جميياالت امللكييية 
الفكرية �ست�سيب قلب ا�سرتاتيجيتها االقت�سادية، 
وبالتييايل ال ت�ستطيييع بكني ولن تنحنييي ب�سهولة 
امام ال�سغوط االمريكية. وبداًل من ذلك، �ستناق�ص 

ال�سييني باأن حماوالتها تتوافق مع قانون منظمة 
التجييارة العاملية الييذي هو من االهمييية مبكان، 
ولي�ييص االآراء او االيحاءات ال�سيا�سييية االمريكية.
ان احل�سول على التقنيات –وخ�سو�سًا التقنيات 
املتقدميية – االمر املركزي يف برنامج )�سنع يف 
ال�سييني لعام 2025(، وبالتايل فاإن خطة ال�سني 
املتعلقيية باالنرتنييت �سميين برنامييج 2025 هي 
تهييدف اىل اعتماد ال�سني على التقنيات االجنبية 
والقطاعييات  والربامييج  املعييدات  جميياالت  يف 
املتعلقيية بهمييا، والقفز بالقييدرات الت�سنيعية اىل 

مدى اكرب من مديات املناف�سني االوربيني.
االدوات  ميين  العديييد  با�ستخييدام  بكييني  وتقييوم 
التبيياع وتنفيييذ خططهييا، ب�سمنها ا�سنيياد الدولة 
و�سيا�سييات  واخلا�سيية،  احلكومييية  لل�ييركات 
الت�سغيييل والرتابط غري الر�سمييي من خلل احلزب 
ال�سيوعييي وعلقتييه بقيادات ال�ييركات. تعد هذه 
ال�سيا�سيية امييراَ مهما بالن�سبيية لطموحات الرئي�ص 
ال�سينييي �سييي جييني بينييغ الكبييرية يف حتقيييق 
التييوازن يف االقت�سيياد ال�سينييي. واإذا و�سعنا يف 
املنظور �سعييف ال�سني يف هييذه القطاعات، فاإن 
اأكييرب ا�سترياداتهييا كانييت يف ا�سبيياه املو�سييلت 
التييي بلغييت  والدوائيير املتكامليية ومكوناتهمييا، 
6ر227 بليون دوالر يف عام 2016، او 14% من 
اال�ستييريادات ال�سينية. يعد هييذا الرقم اكرب بي 50 
بليييون دوالر ميين ا�ستريادات ال�سني ميين الطاقة. 
وبالتايل انييه �سعف ا�سرتاتيجييي حتتاج وترغب 
ال�سييني يف ت�سحيحييه، ولكنهييا من اجييل حتقيق 
ذلييك حتتاج اىل احل�سول علييى التكنولوجيا. وان 
ت�سنيييع الرقاقات وت�سميمها ما هما اال جزء من 
حلقييات ا�سباه املو�سييلت والييدورات املتكاملة، 
وبالتييايل ترغييب ال�سني يف حت�سييني قدراتها يف 

هذه املجاالت اي�سَا،
 يف عييام 2016، ا�ستخدمييت ال�سييني 45% ميين 
�سناعييات ا�سبيياه املو�سييلت يف العييامل، اال ان 
55% منهييا ا�ستخدمتهييا يف ت�سنيييع املعدات من 
قبل ال�ييركات متعييددة اجلن�سيات التييي ت�ستثمر 
يف ال�سني، بداًل من ا�ستخدامها من قبل ال�ركات 
ال�سينييية. وتاأمل ال�سني زيييادة قدراتها اخلا�سة 
بال�ركات متعددة اجلن�سيات، وكذلك يف �سناعة 
ا�سبيياه املو�سييلت ال�سينييية. وعلييى كل حييال، 
فاأن العديد ميين التكتييلت التكنولوجية ال�سينية 
�ستظييل معتمدة على التقنيات االجنبية، وا�سترياد 
ا�سبيياه املو�سييلت، او تعتمييد علييى ال�سناعييات 
املحلييية املتخلفة بجيلني او ثلثة اجيال مقارنة 

ب�ركات مثل �سام�سونغ وبقية ال�ركات.
 واإذا ركزنييا على هدف امللكية الفكرية واحل�سول 
ترامييب  الرئي�ييص  ادارة  تقييوم  التقنيييات،  علييى 
بالرتكيز على انتقيياد ال�سيا�سة ال�سينية ال�سابقة، 
اال ان ال�سييني تعدهييا اال�سرتاتيجييية االقت�سادية 
حرجيية  ال�سيا�سيية  هييذه  ان  كمييا  لبكييني.  االوىل 
بالن�سبيية ل�سيطرة احلزب ال�سيوعييي ال�سيني على 
ال�سلطيية التي حافظييت على ابقاء منييو اقت�سادي 
ثابييت وقوي لتخفيف اي ميين التهديدات الداخلية 
ان كانييت اراء �سيا�سييية او ق�سايييا معار�سة مثل 
البطاليية.  وهكذا، فاأنه من غري املتوقع ان تخ�سع 
ال�سييني لل�سغوطييات االمريكية، وحتييى لو حدث 
ذلييك يف �سييوء التهديييدات االمريكييية بتحقيقات 
الق�سم 301، فاإن هذا االمر �سي�ستغرق وقتًا طويًل 
و�سيكييون من ال�سعوبة مبييكان النظر يف اخللف 

بني اإدارتي الرئي�سني ترامب و�سي.

نكمييل رحلتنا يف ا�ستك�ساف كيييف متكنت احلكومات 
االن�سانييية يف حل م�سكلة ال�سكيين، امل�سكلة التي باتت 
ع�سييية علييى كل حييكام العييراق ميين ال�سابقييني اىل 
احلاليييني، فلم يكيين ميين اهتماماتهييم االأ�سا�سية حل 
م�سيياكل املجتمييع، مما جعل اأزمة ال�سكيين تتفاقم، يف 
زميين غييياب الرقيييب واملحا�سب، وكما يقييول "حجي 
جرب" ))اغلب حكام اليوم يفتقدون ل�سفة مهمة، وهي 
خمافيية اهلل((، واليييوم نتكلم عيين احلييل ال�سنغافوري 
مل�سكليية ال�سكن، حيث تعترب التجربة ال�سنغافورية من 
اجنييح التجارب يف معاجليية ق�سية ال�سكيين، فالبلدان 
عندمييا متتلييك قيييادات نزيهيية ووطنييية، ومتلييك من 
احلكميية والتعقل مييا ي�سعفها لعبور االزمييات، عندها 

يتحقييق الكثييري، وهنييا كان مقتييل العييراق، فاغلييب 
ميين حكمييه و�سيطر على القييرار كان ال ميلييك النزاهة 
وال الوطنييية وفاقييد للحكميية والتعقل، ممييا جعل ليل 

العراقيني طويل.
لنييرتك حكاييية العييراق احلزينيية مييع �سا�سيية ال�سييوء، 
ولنتحدث عيين االإرادة ال�سنغافورية، التي احالت جبل 

من الهم اىل وادي من االمنيات املتحققة فعل.
�سنغافييورة كانييت تعاين ميين اأزمة �سكيين خانقة جدا، 
بييل حتييى مييا كان موجود ميين �سكيين كان يعترب غري 
منا�سييب لل�سكن، فييكان ما موجود يعتييرب رديء جدا، 
كحييال العييراق االن، والإ�سييلح هييذا الو�سييع البائ�ص 
قامييت حكوميية �سنغافييورة بعييدة اإجييراءات فاعليية، 
فعمييدت احلكوميية اىل اإن�ساء هيئة االإ�سييكان والتنمية 
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تكليييف هييذه اللجنيية مبهميية توفييري م�ساكيين عالييية 
النوعييية، خييلل �سقييف زميين حمييدد، وا�سرتطييت اأن 
تكييون الوحييدات ال�سكنييية منخف�سيية التكلفيية، وقييد 
قييررت احلكومة دعييم هذه اللجنة عييرب اإعطائها احلق 
يف ال�ييراء الق�ييري للأرا�سي اخلا�سيية، والتي تراها 
اللجنيية باأنهييا منا�سبة الإقاميية م�ساكن عاميية، ب�سعر 

يعادل فقط 20% من القيمة ال�سوقية لتلك االأرا�سي.
 وقد حققت هذه الطريقة توحيد عملية بناء امل�ساكن، 
نتيجيية التخطيط املتكامل والتوجيييه االمثل للموارد، 
ميين قبييل هيئيية االإ�سييكان والتنمييية، ممييا مكنها من 
والعماليية  البنيياء  ومييواد  االأرا�سييي  علييى  احل�سييول 
بتكاليييف متدنية، وقد اأ�سهمييت حركت البناء الوا�سعة 
يف خف�ييص ن�سب البطالة، عييرب توفري فر�ص للعاطلني 

عن العمل، باالإ�سافيية الكت�ساب خربات كبرية نتيجة 
اال�ستمرار باالإعمال.

   العقل ال�سنغافوري اجلبار
 وقييد عملت جلنة االأعمار على تخيري املواطن، بني اأن 
ي�سكيين م�ستاأجييرا او اأن ي�سرتي الوحدة التييي ي�سكنها 
بالتق�سيييط، وقد مت حتديد االأق�سيياط ال�سنوية بحيث ال 
تزيييد كثريا عيين القيمة االيجارية للوحييدة، مما �سجع 
املواطنييني علييى �ييراء الوحييدات التييي ي�سكنونهييا، 
وحييددت اأ�سعار الوحدات باأقل ميين التكلفة االإن�سائية 
كما مت ا�ستبعاد تكلفة االأر�ص متاما من �سعر الوحدة، 
بحيييث اأ�سبحييت الوحييدات احلكومييية تبيياع باأ�سعار 
تقييل بحييوايل 50 اإىل 70 من قيمة الوحييدات ال�سكنية 
اخلا�سيية، وكان ميين نتيجيية هذا امل�ييروع اأن حوايل 
93% ممن �سكنييوا يف االإ�سكان العام امتلكوا الوحدات 

التي خ�س�ست لهم. 
واثبييت العقييل ال�سنغافوري انه عقل جبييار، حيث فكر 
بكل اجلزئيييات، ومل يرتك ق�سييية مرتبطة بامل�روع 

اإال و�سع لها علج.
فكييرت اللجنيية ال�سنغافورييية يف اأهمية جتيياوز اأخطا 
الييدول االأخييرى التييي ظهييرت يف م�ساريييع االإ�سييكان 
احلكومييي، ميين قبيل انت�سييار االأن�سطيية االإجرامية يف 
امل�ساكيين احلكومييية للفقييراء، فاهتمييت اأن يف تكون 
الوحييدات ذات جييودة ممتازة، وتييدار بكفيياءة عالية، 
حيث تولييت الهيئة م�سوؤولية ال�سيانيية والرتميم وفق 
برامييج دورييية �سارميية ودقيقيية، مبا يف ذلييك اإعادة 
تاأهيييل كامييل و�سامييل كل خم�ييص �سنييوات، مما حول 
هذه املجمعات ال�سكنية اإىل مناطق جذب لكافة اأفراد 
املجتمييع ال�سنغافييوري، اإىل حد اأنهييا االن توفر �سكنا 

ملا يزيد على 82% من ال�سنغافوريني.
هكييذا حتولييت �سنغافييورة اإىل واحدة ميين اغلب بلدان 
العييامل ميين حيييث ملكييية املنييازل، حيث بلغييت هذه 

الن�سبة 92% يف عام 2009.
ومل يكتف العقل ال�سنغافوري يف اجلانب االقت�سادي، 
بل عمييدت اإىل االهتمام باجلوانييب املرتبطة االأخرى 
كاجلانييب االجتماعي حيييث كان للمجمعات ال�سكنية 
احلكومييية دور اأ�سا�سي يف تفتيييت التجمعات العرقية 
التي كانت تت�سف بهييا �سنغافورة ما بعد اال�ستقلل، 
حيييث كانييت تييوزع اال�سكانييات العامة ح�سييب ن�سب 
كل عييرق ميين اجمييايل ال�سييكان، ومينييع التنقييل بني 
املجمعييات اذا كان يوؤثيير على ن�سبيية كل عرق يف كل 
جممييع �سكني، هكذا هي العقول الراقية تنتج ح�سارة 

عندما تتاح لها الفر�سة الإجناز �سيء ما.
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