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تمهيدالفهرس

ما هو مستقبل العولمة؟ وكيف يمكن تحقيق النمو االقتصادي العالمي 
المستدام؟ وما هي أهم التقلبات الجيوسياسية لسنة 2013؟ هذه بعض من 
التساؤالت التي تحظى باألولوية على أجندات العديد من القيادات العالمية 

وأصحاب القرار والتي كانت على رأس قائمة المواضيع التي ناقشها خالل 
السنة الماضية 1500 خبير عالمي ينتمون لشبكة مجالس األجندة العالمية، 
بينهم 900 التقوا وجهاً لوجه خالل قمة األجندة العالمية لعام 2012 بدبي.

ويبرز هذا التقرير بعضا من أكثر النقاشات إلحاحا بهدف توسيع مجال 
استشرافنا للعام 2013. ويبحث تقرير األجندة العالمية لسنة 2013 

النقاشات والفرضيات المتداولة من منظور بعض من أبرز رجاالت الفكر 
ويتممها بثروة غزيرة من المعطيات المستنبطة من استطالعات أنجزها 

خبراء هذه الشبكة العالمية للوصول إلى تقييم أكثر شمولية لما يمكن توقعه 
خالل سنة 2013 وما بعدها. وخالصة القول أن هذا التقرير في نظرنا 

بمثابة بيان موجز يمكن أن يعتمد عليه قادة اليوم.

وستستمر مجالس األجندة العالمية في العمل معا خالل األشهر القادمة 
إلنتاج األفكار والتوصيات لمواجهة أكبر تحديات العصر. ويلتزم المنتدى 
اإلقتصادي العالمي بإدراج نتائج عمل هؤالء ضمن أنشطته، بما في ذلك 

اجتماعه السنوي القادم بدافوس-كلوسترز 2013، لتجد طريقها األكيد إلى 
مسارات اتخاذ القرار العالمية.

ويود المنتدى اإلقتصادي العالمي التعبير عن امتنانه الصادق لكل أعضاء 
مجالس األجندة العالمية حيث كانت حواراتهم خالل قمة دبي ولقاءاتهم 

اإلفتراضية أساسا لهذا التقرير، مع شكر خاص لكل من ساهموا بكتاباتهم 
في صياغة فقرات هذه الوثيقة.

آمل أن يزودكم »تقرير رؤية األجندة العالمية للعام 2013« برؤى غنية 
ترشدكم خالل اتخاذ قراراتكم على مدار اإلثنى عشر شهرا المقبلة وأدعوكم 
إلى مواصلة هذه النقاشات مع أعضاء شبكتنا لطرح أفكاركم وبلورة خطط 

عمل ملموسة من شأنها أن تساعدكم على إعداد مستقبل أفضل.

شاركونا على الموقع:
www.forumblog.org/communities/global-agenda-councils

مارتينا ن. جمور
مدير أول شبكة مجالس األجندة العالمية

المنتدى االقتصادي العالمي



رؤية األجندة العالمية للعام 2013 45 رؤية األجندة العالمية للعام 2013

رؤية تفاؤلية حول قمة مجالس األجندة العالمية 2013

كلمة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري،
وزير االقتصاد – اإلمارات العربية المتحدة

الرئيس المشارك – قمة مجالس األجندة العالمية 2012

لمحة حول األجندة العالمية لعام 2013

مقدمة يلقيها السيد مصطفى كامل النابلي،
حاكم البنك المركزي التونسي )2012-2011(

رئيس مجلس األجندة العالمية حول العالم العربي

شكلت قمة مجالس األجندة العالمية 2012 التي 
استضافتها دولة اإلمارات العربية المتحدة في 
دبي للعام الخامس على التوالي منصة مثالية 
لمناقشة أكثر القضايا العالمية إلحاحاً عبر ما 

يفوق 88 مجلساً ومشاركة ما يزيد عن 1000 
من قادة الفكر والخبراء واألكاديميين لتبادل 
أفضل الخبرات والممارسات ومناقشة أبرز 
التحديات والقضايا التي يواجهها العالم اليوم.

ورسخت القمة أيضاً موقعها كأداة مؤثرة لتعزيز 
روح المواطنة العالمية، والتأكيد المستمر على 

أهمية الحوار اإليجابي والمشاركة البناءة مع 
المجتمع الدولي في سبيل الوصول إلى صيغة 

عالمية للتعاون تعمل على تحقيق األهداف 
المشتركة وعلى رأسها التنمية الشاملة المستدامة 
وإيجاد واقع معيشي أكثر أمناً وسالماً واستقراراً.

ومن جديد تستعد دولة اإلمارات العربية المتحدة 
وانطالقاً من عاصمتها أبوظبي الستضافة قمة 

مجالس األجندة العالمية 2013، كي تمثل امتداداً 
لنجاح الدولة في استضافة األحداث العالمية 

الكبرى، والخروج بأجندة موحدة جامعة.

ولعل من أبرز القضايا المطروحة للنقاش والتي 
تستأثر باهتمام المجتمع الدولي تكمن في توفير 

أرقى الخدمات على صعيد التعليم والتوظيف 
واإلسكان، سيما أن تحقيق تلك الرغبات يندرج 

في إطار مسيرة النمو المنشود.

الطاقة والطاقة المتجددة والتغير المناخي وأمن 
المياه والغذاء، تحديات تشهد إجماعاً كلياً من قبل 

المجالس المشاركة على أنها ستحدد وجه العالم 
ومستقبل البشرية في قادم األيام، والشك بأن 

التئام المجالس وتوحد جهودها خالل العام 2013 
كفيل بمقاربة تلك التحديات.

إن أكثر ما يميز قمة مجالس األجندة العالمية هو 
اجتماع ذلك الطيف الواسع من وجهات النظر 

والمقاربة الفريدة للتحديات والقضايا المطروحة، 
الذي يفضي إلى تغليب المنفعة العامة على 

المصالح الفردية والخروج بتوصيات تعود بالخير 
على المجتمع العالمي ككل، وهو ما يستحق كامل 

اإلشادة والتقدير والشكر من كافة المعنيين.

ال يسعني إال أن أرحب بإصدار النسخة العربية 
من تقرير األجندة العالمية لعام 2013، التي 
ستمكن القادة العرب من االطالع وبكل يسر 

على وثيقة غنية وبالغة األهمية تجمع بين طياتها 
آراء حية ومعاصرة لبعض من أهم رواد الفكر 

والخبراء الدوليين حول أبرز التحديات والمشاكل 
التي يواجهها العالم.

وأنا على يقين بأن القارئ والمواطن العربي 
سيجد أن المشاكل والتحديات والمخاطر التي 

يناقشها هذا التقرير ليست بعيدة البتة عن 
اهتماماته. فصعود الصين بأبعاده االقتصادية 

والجيوسياسية يؤثر على منطقة الشرق األوسط، 
شأنه شأن القضايا المرتبطة بعطالة الشباب وبعدم 

المساواة التي بات لها صدى قويا في المنطقة 
العربية، خاصة بعد الثورات األخيرة التي 

عصفت بالعديد من بلدانها، بينما سيلعب مستقبل 
مشهد الطاقة العالمي والتطور التكنولوجي 

السريع والمستمر دورا رئيسا في صياغة مستقبل 
المنطقة. وسيكتشف القارئ العربي كذلك من 

خالل هذا التقرير ودون أن يفاجئه ذلك بأن انعدام 
األمن والصراعات اإلقليمية في المنطقة هي 

من أهم المخاطر التي يواجهها العالم وبأن العالم 
العربي، كغيره من المناطق األخرى، يتعرض 

بشكل متزايد للمخاطر الناجمة عن فرط الترابط 
االلكتروني.

ومن المثير لالهتمام تسليط هذا التقرير الضوء 
على قضيتين من أهم القضايا التي نواجهها في 

عالمنا العربي وهما: القيادة والقيم األخالقية، 
فالثورات األخيرة في العالم العربي كانت انتفاضة 
مباشرة في وجه قيادات فقدت مصداقيتها وفشلت 

في االستجابة لحاجيات شعوبها، كما كانت 
صرخة قوية للمطالبة باحترام القيم اإلنسانية 

األساسية المتمثلة في الحرية والكرامة والعدالة.

وقد كان مجلس األجندة العالمية حول قضايا 
الوطن العربي نشيطاً ومتفاعال بدرجة عالية 
مع بقية المجموعات، حيث ركز في المرحلة 

السابقة على بعض من القضايا المطروحة مثل 
عطالة الشباب والحوكمة، بينما هو منهمك حاليا 
في أعمال ونقاشات فكرية مرتبطة بقدرة القطاع 
الخاص على مواجهة تحديات النمو االقتصادي 

ويسرني هنا أن أضع بين أيديكم هذا التقرير 
المفصل للمنتدى االقتصادي العالمي حول 

تصورات عام 2013 على صعيد أكثر القضايا 
البشرية إلحاحاً وأهمية، داعياً المجالس لتكون 

مصدر إلهام ومبعث أمل في تحقيق تطلعات 
الشعوب ورغباتها.

نتطلع للترحيب بكم مجدداً في النسخة السادسة 
لقمة مجالس األجندة العالمية في العاصمة 

اإلماراتية أبوظبي.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

سلطان بن سعيد المنصوري
وزير االقتصاد – اإلمارات العربية المتحدة

الرئيس المشارك – قمة مجالس األجندة العالمية 
2012

وخلق فرص عمل، من خالل كسب ثقة الشعوب 
وااللتزام بالقيم األخالقية األساسية في إدارة 

األعمال.

ومن خالل هذا التقرير وعمل مجلس األجندة 
العالمية حول الوطن العربي، سيستمر المنتدى 

االقتصادي العالمي في دعم تواصل المنطقة 
العربية مع بقية العالم وفي سعيها نحو تحقيق 

السلم واالزدهار.

مصطفى كامل النابلي
حاكم البنك المركزي التونسي )2012-2011(
رئيس مجلس األجندة العالمية حول العالم العربي
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تقرير األجندة العالمية االستشرافي لسنة 2013 مقدمة
من منشورات شبكة مجالس األجندة العالمية وهي 
شبكة فريدة تضم أكثر من 1500 خبير من أكثر 

الخبراء حنكة في تخصصهم عبر العالم، من 
أكاديميين ورجال أعمال وناشطين من المجتمع 

المدني ومسؤولين حكوميين وفاعلين في منظمات 
دولية. ويقدم التقرير رؤى وآراء حول مواضيع 

من أكثرها إلحاحا حول العالم من خالل نتائج 
مجموعة من االستطالعات والنقاشات التفاعلية بين 

أعضاء الشبكة. وتمزج نتائج االستطالعات بين 
أجوبة 1500 من أعضاء الشبكة ورواد الصناعة.

ويتوزع تقرير األجندة العالمية االستشرافي لسنة 
2013 على ستة فصول يعالج كل منها موضوعا 

معينا: العولمة، النمو االقتصادي، المخاطر 
الجيوسياسية، ترابط العالم المفرط، مخطط النمو 
لما بعد 2015 وأخيرا القيم. ويقدم كل فصل من 
الفصول الستة للقارئ فرصة االنغماس في أحد 
الحوارات الثنائية بين خبراء الشبكة مع بيانات 

تكميلية من استطالعات األجندة العالمية.

-   ويركز الفصل األول على آثار العولمة 
ويطرق باب عدم المساواة في الدخل والبطالة 

والتكنولوجيا والحوكمة العالمية.

-   ويتطرق الفصل الثاني لموضوع كان حاضرا 
في جل النقاشات خالل الخمس سنوات 

األخيرة: االقتصاد وآفاق النمو المستدام في 
ظل عالم متقلب.

-   ويسلط الفصل الثالث الضوء على تحوالت 
الدينامية اإلقليمية والمخاطر المستقبلية 

المحتملة من خالل تحليل جملة من المخاطر 
الجيوسياسية التي تهدد بقوة بعض مناطق 

العالم.

-   ويبقى الدور المتزايد للتكنولوجيا خالل 2013 
والمخاطر المرتبطة بذلك من المواضيع 

الحاضرة في كل النقاشات. ويستحضر الفصل 
الرابع أهم الفرص والمخاطر التي يواجهها 
عالمنا المترابط إلى أبعد الحدود، ليس فقط 

على مستوى تأثيرها على السكان ولكن أيضا 
بالنسبة لمستقبل المجال الحضري.

-   ويبرز الفصل الخامس تعقيدات مخطط النمو 
لما بعد العام 2015 ويبحث سبل تحقيق 

التوازن بين النمو االقتصادي واالستدامة 
البيئية.

-   أما الفصل السادس والذي خصص لموضوع 
إعادة بناء نظام القيم فيسعى إلعادة تجميع 

كل أجزاء هذا النظام عبر الوقوف عند القيم 
األساسية التى تحرك مساطر اتخاذ القرار 

والريادة.

وقد فصل التقرير حسب ثالث صيغ متباينة 
ليعكس التنوع والغنى الذين اتسمت بهما 

الحوارات التي دارت بين الخبراء خالل قمة 
األجندة العالمية لعام 2012. فالفصول حول 

العولمة والنمو االقتصادي والترابط تمت 
صياغتها على شكل جلسات أسئلة وأجوبة 

للخبراء، بينما يقدم الفصالن حول مخطط ما بعد 
2015 والقيم، آراء الخبراء في مقاالت مختصرة 

ودقيقة. أما الفصل السادس واألخير حول 
المخاطر الجيوساسية فيسترق فيه القارئ السمع 

خلسة لجلسة حوار بين خبيرين.

وتكمل كل هذه الحوارات معطيات تمت مزانتها 
باالعتماد على آراء أعضاء شبكة مجالس األجندة 

العالمية التي قمنا بتجميعها قبل وخالل قمة 
األجندة العالمية بدبي للعام 2012، والتي تضم 
ما يربو على 1500 تعليق. وقد سعى استطالع 

أولي أنجز خالل شهري يونيو\يوليو 2012 
ضمن مجموعة شبكة مجالس األجندة العالمية 
وتم تحديثه خالل القمة في نوفمبر، إلى تحديد 
التوجهات العالمية للعام 2013، بينما يقدم في 
الوقت ذاته نمط التحول من تصنيف »توجه« 

إلى »موضوع عاجل« الذي برز خالل المؤتمر، 
ويقدم نظرة حول االهتمامات الرئيسة التي تحرك 

المشاركين. وحين يجتمع النقاش والمعطيات 
تكون النتيجة نظرة استشرافية تضم مجموعة من 

المواضيع واضحة المعالم التي يجدر متابعتها 
خالل 2013.

بالتوازي مع الهواجس المرتبطة باآلفاق غير 
الواضحة للنمو االقتصادي العالمي، والمخاوف 

التي سلط إنقاذ قبرص الضوء عليها مؤخراً، 
هناك موضوع يحضر بقوة ويرتبط باألهمية 

المتزايدة التي يكتسبها اإلقالع االقتصادي 
للصين، في حين ما زال أثر ذلك على المستوى 

العالمي يحتاج إلى تحديد، حيث يعتمد ذلك 
على التقدم الداخلي الذي سيحرزه هذا البلد 

)في مجاالت مثل إصالحات السوق ومحاربة 
الفوارق في الدخل( وعلى تركيزها الخارجي 

)والقرارات الدبلوماسية التي على البلد اتخاذها 
بشأن قضايا شرق آسيا والشرق األوسط من بين 
قضايا أخرى(. ويبدو أن القيادة الصينية الجديدة 
قد وصلت إلى الحكم في مرحلة قد تغدو حرجة 

بالنسبة للبلد وللعالم ككل.

وتشكل الهوة التي مافتئت تتسع بين األغنياء 
والفقراء هاجسا آخر – بدءا بالمخاوف التي 
يثيرها تزايد نسب البطالة في العالم العربي 

ضمن شريحة سكانية فتية والتي تهدد التماسك 
االجتماعي، ومرورا باالحباط المرتبط باألعداد 
الهائلة لمن يعيشون بأقل من 2 دوالر في اليوم، 

حتى مع اقتراب عام النمو االقتصادي العالمي 
المرتقب في 2015. وقد تبدو هذه االختالالت 
أحيانا كنتيجة حتمية للرأسمالية العالمية، ولكن 

تجاهلها قد يؤدي إلى الهاوية.
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ويشكل عدم االنتباه بما فيه الكفاية لإلمكانيات 
وكذلك المخاطر التي تحملها التقنيات الجديدة، 

خطرا محدقا إضافيا. وإذا كانت التكنولوجيا هي 
األمل األمثل لتحقيق النمو االقتصادي العالمي، 
فهي تحتاج كذلك إلى متابعة واستغالل حذرين 
ليس فقط لفائدة السكان )التكنولوجيا المتحولة 

تتطلب سوق عمل عالمي متحول( بل كذلك لفائدة 
كوكبنا. فهاجس التغير المناخي الذي تسبب فيه 

االنسان – وعدم القدرة البين على عكس المسار 
– يظل حاضرا في خلفية عدد من الحوارات التي 

تلي. في غضون ذلك تتأرجح فوائد فرط ارتباط 
العالم ببعضه البعض على األفراد والمجتمعات 

بين مشكك ومدافع، مما يبرز مدى تعقيد 
عملية تخطيط المجال الذي يتراوح بين صدمة 

افتراضية ومدن ذكية.

ومن المواضيع التي تطفو أكثر من غيرها، 
الحاجة إلى قيادة واضحة وديناميكية في عالم 

سريع التغير، خاصة )كما الحظ أحد المشاركين( 
أن معظم زعماء العصر – من ساسة ورجال 

أعمال وأكاديميين و رواد مجتمع – ترعرعوا 
في عالم مختلف إلى حد كبير عن عالم اليوم، 

مما يجعل موضوع الريادة دون شك أحد أكبر 
التحديات إن لم يكن أكبرها خالل العام 2013 

واألعوام التي تليه.

ويقدم موقعنا التفاعلي لعرض البيانات معطيات 
فريدة ومحتوى أكثر غنى، باإلضافة إلى نسخ 

موسعة لنص الحوارات 
.)www.weforum.org/gac(

بينما تتزايد وتيرة العولمة دون 
فتور، ستبرز فرص وتحديات 

جديدة للرواد والمجتمعات على 
حد سواء. وفي حين استفادت 
عدة مجاالت وبصورة كبيرة 

من العولمة ظلت بعض البلدان، 
شأنها شأن العديد من األفراد، 

عرضة للهشاشة وتحتاج 
مصالحها لمن يدافع عنها 

ويدعمها. فكيف يمكن للمجتمعات 
مواجهة هذه التحديات وماهي 

أحسن السبل لذلك؟

جمع تقرير األجندة العالمية بين كل من باســكال 
المي )يســار(، مدير عام منظمة التجارة 

العالمية، وكيفين رود )وســط(، رئيس وزراء 
أســتراليا )2007-2010(، بينما ترأس الجلسة 

عضــو البرلمان الحالي نغاري وودز، عميد 
مدرســة بالفاتنيك لإلدارة الحكومية التابعة 

لجامعة أوكسفورد.

س- ماهي أحسن وأسوأ األشياء حول العولمة؟

كيفين رود: انتشار الثروة هو أهم ميزات 
العولمة في نظري، حيث تقوم بتحفيز نسب 

النمو االقتصادي ومستويات العيش في معظم 
البلدان النامية، لكن ليس كلها، وأيضا في البلدان 

المتقدمة.

وأسوأ ما فيها هي القطيعة بين حجم النشاط الذي 
أصبح اآلن يحتاج إلى تنظيم على المستوى 

العالمي واألنظمة السياسية الوطنية العاجزة على 
االتفاق على أنماط حوكمة عالمية لتحقيق ذلك.
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تقليص مستويات الفقر وأسوأ ما فيها هو عدم 

التكافؤ. وألن العولمة شديدة الفعالية، فقد زادت 
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س- كيف يمكن أن نجعل العولمة »آمنة« بالنسبة 
لمن يعانون من عدم المساواة؟

كيفين رود: عدم التكافؤ نتيجة حتمية للرأسمالية. 
الحل هو السيطرة على مستوى عدم التكافؤ. 

وسواء تم التعامل مع الموضوع من باب تكافؤ 
الفرص أو المصلحة الخاصة المستنيرة فالنتيجة 

الصافية هي مستوى التدخل االجتماعي. أنا ال 
أدافع عن الشكل النيولبرالي المطلق للعولمة 

ولكن على شكل يبنى على شرط الديمقراطية 
االجتماعية. هذا يعني أن كوكبة الخاسرين مؤقتا 

يمكنهم االستفادة من شبكات أمان مناسبة تدعمهم، 
كما يمكنهم إعادة التكيف مع أشكال أخرى 

للتوظيف.

أظن أن انتظار بروز سوق سحرية لحل 
هذه المسائل درب من دروب الوهم الذاتي. 

فالموضوع له أيضا أبعاد اقتصادية. فالبطالة 
طويلة األمد وعلى نطاق واسع لها أثر بالغ على 

الموازنات الحكومية من حيث خسارة الدخل 
المترتبة عن انهيار كتلة األجور، وعليه من 

األجدر القيام بتدخالت أكثر صرامة إلعادة الناس 
إلى العمل.

باسكال المي: في أوروبا، تمكنت دول الشمال 
من التعامل بطريقة جيدة إلى حد معقول مع 

مشكلة عدم التكافؤ، عكس دول الجنوب. أظن 
ذلك من الضروري ويمكن القيام به، فعلى 

الحكومات معالجة عبئ ديونها وهذا سيحتاج إلى 
وقت، كما عليها اطالق اإلصالحات الهيكلية 

الالزمة لالستفادة من امكاناتها كليا.

أما على المستوى الدولي، فهناك حاجة لحوكمة 
عالمية جيدة تتوفر لها األدوات والسلطة وقدرة 
التدخل إلعادة بناء فضاء تتساوى فيه الفرص 

أكثر.

ما يهدد الديمقراطية هو عدم السيطرة 
على العولمة بسبب اعتقاد الناس أنه 

ليس هناك ما يمكن فعله.

باسكال المي

س- هل تظنون أن العالمية لها جانب معين يرفع 
من قدرة األفراد على محاسبة المسؤولين؟

باسكال المي: تمنح التكنولوجيا وهي البنية 
التحتية للعولمة، قدرة تمكين هائلة وتضيق الخناق 

على الحكومات. فالحكومات تضبط العولمة إذا 
حصلت من منتخبيها على تخويل بذلك – وإذا 
لم تفعل فألنها تفتقد حاليا للطاقة السياسية في 

بلدانها. فما يهدد الديمقراطية هو عدم السيطرة 
على العولمة بسبب اعتقاد الناس أنه ليس هناك ما 

يمكن فعله.

كيفين رود: يكمن أساس العولمة في القدرة على 
تقليص الزمن والمسافات لعقد الصفقات الدولية 

بفضل قاعدة من التقنيات الحديثة. فالكل اليوم 
متصل بالعالم، حتى من هم في أفقر البلدان. 

غير أن إدارة االنتخابات والديمقراطية والدوائر 
الحالية عبر المسارات التقليدية والدوائر الجديدة 

حسب نمط أكثر فوضوية عبر التكنولوجيا 
الحديثة، يجعل مسألة الحوكمة الديمقراطية أكثر 

تعقيدا من أي وقت مضى.

س- ما هي أهم جوانب التعاون التي قد تجعل 
العولمة آمنة على المستوى الدولي؟

كيفين رود: أحد المشاكل األساسية هو عدم قدرة 
منظمة التجارة العالمية على إطالق توصيات 
جولة الدوحة وهي أقرب سبيل لتحقيق %0.5 

أو حتى 1% إضافية في نسبة النمو العالمي في 
عالم بات النمو تحديه األكبر. والخطأ ليس خطأ 
منظمة التجارة العالمية بل يعود إلى عدم قدرة 

الحكومات الوطنية على إعطائها الضوء األخضر 
للعمل عبر منحها تخويال سياسيا فعليا. فالعنصر 

األساسي في العولمة هو تبني اقتصاد حر 
وأهم عنصر مكون لهذا األخير هو فتح خطوط 
التجارة. إن أحد سبل تعزيز الثقة في االقتصاد 
العالمي في الوقت الراهن وزيادة النشاط بأقل 
الخسائر هو التجارة الحرة وإذا اختارت أكبر 

قوتين اقتصاديتين في العالم وهما الصين 
وأمريكا، إنجاح األمر غدا فسينجح.

باسكال المي: أظن أن مسألة االستدامة البيئية 
ال يتم معالجتها بطريقة مناسبة حاليا. أنا ال أقول 

أنه ليس لدينا مشاكل على مستوى التجارة – 
فنحن نحتاج إلى االستمرار في تحريرها وجولة 

الدوحة كانت وال تزال وصفة صالحة لتحقيق 
ذلك. ولكنها ليست الوصفة الوحيدة وهناك العديد 

من الوصفات األخرى. فإذا قمنا بتجديد اتفاقية 
تكنولوجيا المعلومات على سبيل المثال قد نتمكن 
من تحرير التجارة بشكل أكبر بكثير. ففي مجال 

التجارة، نجحنا في عدم التراجع ولم يتضرر 
النظام إلى حد اآلن. أما على مستوى البيئة فنحن 
نجر كوكبنا إلى الوراء ونضر برفاهيتنا، ولهذا 

أظن أن البيئة يجب أن تحظى باألولوية.

س- هل مجموعة العشرين هي المكان األنسب 
لجعل العالم يهتم بمسألة تغير المناخ؟

باسكال المي: بعد اجتماعها الثاني، قررت 
مجموعة العشرين عدم التطرق لموضوع البيئة 

إطالقا – فقد تباينت اآلراء بشأنه بشكل كبير. 
لكننا نعرف جميعا أن أي اتفاق بيئي يجب أن 

تحدد عناصره األساسية داخل هذه المجموعة. 
فهذا هو المكان التي تجتمع فيه حول الطاولة 

ذاتها كل البلدان التي تقف عائقا أمام إبرام هذا 
اتفاق – ألنها تختلف فيما بينها.

كيفين رود: توفر المؤسسات العالمية اآلليات 
الالزمة لنجاح العولمة، لكنها تحتاج إلى عمل 
الحكومات السياسية الوطنية أيضا. فإذا قالت 

مجموعة كبيرة بما فيه الكفاية من داخل مجموعة 
العشرين إن »هذا يجب القيام به« فسيصبح 
ممكنا. فمجموعة العشرين ليست فقط غرفة 

تصفية بل هي أيضا آلية تنفيذية.

س- ماهي أكبر صدمة تخشونها في 2013؟

باسكال المي: من باب ماهو ضعيف االحتمال 
ولكن بقوة تدمير عالية جدا، هناك خطر االنهيار 
اإللكتروني. نحن نتابع الشأن السياسي عن كثب 

وندري أن خطر االنهيار في هذا المجال أكبر 
مما يتم االعتراف به علنا. فقد يكون وقع عدم 
االستقرار في منطقة الشرق األوسط أقل حدة 

آنيا على المستوى العالمي لكن احتمال تسببه في 
صدمات يبقى أعلى.

كيفين رود: قد يؤدي هجوم أمني-إلكتروني 
إلى كارثة إذا انهارت منصات التشارك على 

المستوى العالمي.

س- ماهي المواضيع الجديرة بتصدر جدول 
أعمال القادة خالل االجتماع السنوي للمنتدى 

االقتصادي العالمي بدافوس لعام 2013؟

كيفين رود: على مستوى استدامة العولمة، قد 
تكون خارطة طريق استراتيجية جديدة لكل من 
الصين و أمريكا. وبعدها العمل على ما يمكنهما 

االتفاق بشأنه – وعالميا التوصل إلى ميثاق لتنفيذ 
توصيات الدوحة وموضوع تغير المناخ، وفي 

منطقتنا، منطقة آسيا المحيط الهادي، بدء العمل 
على قواعد السالمة الطرقية في شرق آسيا.

باسكال المي: الموضوع األهم هو سعي كل واحد 
إلى فهم من أين يأتي اآلخر. والوصفة الجذرية 

هنا هي أن يصل كل من القادة إلى دافوس 
مصحوبا بعالم أنثروبولوجيا – فيصمت الزعيم 
ويشرح العالم لآلخرين خصائص بلده. أظن أنه 
بعد هذا سيتمكن القادة من فهم بعضهم البعض 

بطريقة أحسن وتصبح غالبا لديهم قدرة أكبر على 
االتفاق حول المواضيع المطروحة.

1 ساهمت مجالس األجندة العالمية حول أنظمة الحوكمة، الهند، ومستقبل 
االنترنت وسيادة القانون، من بين مجالس أخرى، في النقاش خالل هذه 
الجلسة. لتفاصيل أوفر حول شبكة مجالس األجندة العالمية يرجى زيارة 

http://www.weforum.org/ :الموقع
global-agenda-councils-experience-2012

بعض األفكار من جلسة حول »أثر التراجع عن 
العولمة« خالل قمة األجندة العالمية 2012: 1

-   غالبا ما ينظر إلى العولمة وسهولة الوصول 
إلى المعلومة وكشفها من جانبهما اإليجابي 

فقط، في حين أنهما يساهمان كذلك في جعل 
العالم أقل استقرارا واالقتصاد أكثر تقلبا.

-   فــي عالــم متقلب كالذي نعيش فيه حاليا، 
قد تتنــاوب العولمة وفترات تقلصها وقد 

تتعايشــان في آن، فاإلقصاء المتبادل بينهما 
أصبــح يندثــر تدريجيا عبر التجمعات والبلدان 
والمناطــق وحتى عبر الصناعات والقطاعات 

المختلفة.

-   هناك فقدان للثقة في قدرة الحكومات، حتى 
تلك المنتخبة ديمقراطيا، وفي كبار رجال 

األعمال على حل األزمات وتحسين مستوى 
عيش مواطنيهم.

-   إن نجاح الحوكمة العالمية كعنصر أساسي في 
العولمة تحفزه النتائج أكثر مما يحفزه المسار، 

فالثقة ال تكتسب إال بإيجاد الحلول.

-   تســتمر العولمة عبر الهجرة وأنظمة إنتاج 
الغــذاء العالمية وقطاع التعليم العالي )تدفق 

الطالب وتوســع الجامعات عالميا، فيما 
تظــل معالم تقلص العولمة بارزة في قطاع 

الصناعة واإلنتاج.

للمزيد من المعلومات حول القمة الرجاء زيارة 
الموقع:

www.weforum.org/events/
summit-global-agenda-2012

إن أحد سبل تعزيز الثقة في االقتصاد 
العالمي في الوقت الراهن وزيادة 

النشاط بأقل الخسائر هو التجارة الحرة.

كيفين رود

ما مدى ثقتك في قدرة القيادات العالمية على حل مشكلة الفوارق الحادة في الدخل؟

أمريكا الشمالية
أوروبا

آسيا
أمريكا الالتينية

إفريقيا جنوب الصحراء
الشرق األوسط - شمال إفريقيا

٪۱۹
محايد

٪٥٤
غير واثق

٪۲۳
غير واثق

إطالقا
٪٤
واثق

٪۰
واثق جدا

٪۱٪۱٪۱٪۱٪۱٪۱٪۱ ٪۱ ٪۱
٪٥ ٪۷ ٪۸

٪۲٪۳

٪۱۱

٪۱۸٪۱۹

٪٦٪٥٪٥
٪۲

٪۳
٪٤۷
٪٤۱
٪۹
٪٤۱
٪۹٪۹

أوافق بقوة
أوافق

ال أوافق
ال أوافق إطالقا

٪٦
٪۳۰
٪٥۰
٪۱٤
٪٥۰

٤٪۱٪۱٤

٪٤
٪٥۲
٪٤۱
٪۳
٪٤۱
٪۳٪۳

٪۲
٪۳۳
٪٥٦
٪۹
٪٥٦
٪۹٪۹

٪۸
٪۱۹
٪٥۷
٪۱٦
٪٥۷

٦٪۱٪۱٦

٪۳
٪٤۱
٪٤۸
٪۸
٪٤۸
٪۸٪۸

هل توافق أو ال توافق على أن التنمية البشرية أصبحت أكثر استدامة بيئيا؟*

حكومةقطاع األعمال مجتمع مدني 
وغيره

منظمات غير منظمات دولية
حكومية

جامعة 
ومجموعات 

تفكير

*جمعت اإلجابات حسب مجموعات أصحاب المصلحة.
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البحث الدؤوب عن النمو 
االقتصادي

أظهرت األزمة المالية العالمية 
مدى ترابط اقتصادات العالم 
وبرزت الحاجة إلى تنسيق 

عالمي على مستوى السياسة 
والحوكمة. وبعد مرور خمس 

سنوات، الزال استرجاع النمو 
المستدام على رأس أولويات 

صناع القرار عبر العالم، لكنه 
أضحى في الوقت ذاته هدفا 

صعب المنال. فأين ذهب النمو 
وكيف يمكن استعادته في عالم 

متقلب ومترابط كعالمنا؟

جمع تقرير األجندة العالمية بين كل من مايكل 
سبينس )يسار(، أستاذ اقتصاد وإدارة أعمال 

بجامعة نيويورك-مدرسة ستورن إلدارة األعمال، 
وفو جون )وسط(، عميد تنفيذي وأستاذ االقتصاد 

السياسي بمدرسة اإلدارة الحكومية بجامعة بيكين، 
وترأس الجلسة سكوت كالب، الرئيس التنفيذي 

لمجموعة كي إل تي آي لالستشارات.

س- هل وصلنا إلى نهاية الطريق على مستوى 
مكاسب اإلنتاجية المتاحة لنا في البلدان 

المتطورة؟

فو جون: بالنسبة لي، لقد استنفذت االقتصادات 
المتقدمة على ما يبدو رصيد الفترة التاريخية التي 
نسميها مرحلة التصنيع. أما ما بعد هذه المرحلة، 

فلست مقتنعا بأن هناك موارد إضافية لزيادة 
االنتاجية في العالم المتقدم. لقد سمعنا قصصاً 

رائعة عن تكنولوجيا المعلومات والصناعة 
الموجهة نحو الخدمات. لكن هل سيمكن استخدام 

تكنولوجيا المعلومات من زيادة االنتاجية؟ 
الجواب قد يكون نعم، لكن إلى أي مدى؟ ليس 

لدينا جوا ب نهائي رغم كل أنواع البحوث 
المنجزة. وإذا أعدنا توزيع أصول شركات 

الخدمات – بنوك اسثمارية، خدمات قانونية، 
محاسبة وإلى غير ذلك- على المستوى العالمي 
هل سيساهم ذلك في زيادة اإلنتاجية؟ قد يكون 

الجواب نعم مرة أخرى، لكن إلى أي مدى؟ إذا 
نظرنا مرة أخرى إلى هذه القصص سنجد أن ما 

حكي عن نجاحها كان مبالغا فيه.

لكن ومع ذلك أنا أرى موارد إضافية لدى 
البلدان المتقدمة الستعادة النمو في مرحلة ما بعد 
التصنيع. إذا انخرطت في عملية إعادة تصنيع – 
إلنتاج سلع بتوجه أكثر احتراما للبيئة – قد يشكل 

ذلك موردا إضافيا هائال لتحقيق النمو.

لكن هناك شرط مسبق ال بد من تحقيقه، أال 
وهو إعادة ضبط القطاع المالي ليتناسب حجمه 

مع حجم االقتصاد الحقيقي – وهنا تكمن 
الصعوبة ألن الموضوع سياسي وال بد له من 

التزام مزدوج يجمع بين السياسي واالقتصادي. 
والسؤال المطروح والذي سيظل مفتوحا هو 

ما إذا كانت السياسات العامة التي ننهجها حاليا 
ستمكن بلدا مثل أمريكا من الدخول في مسلسل 

إعادة تصنيع بتوجه بيئي.

ثم هناك التقدم التكنولوجي وهنا علينا توخي 
الحذر – فآثاره على االقتصاد العالمي قد تكون 

سلبية على مستوى التوزيع. وإذا استطعنا 
تعويض العمالة البشرية بمجموعة كاملة من 

الحلول اآللية فماذا سيكون أثر ذلك على إعادة 
توزيع الدخل؟ فأحد السيناريوهات المحتملة 

سيكون زيادة توسيع الهوة بين األغنياء والفقراء 
وفقدان التوازن بين العرض والطلب وطاقة إنتاج 

مفرطة. وخالصة القول أن عدم المالئمة بين 
العرض والطلب ليست مفيدة لالقتصاد العالمي.

مايكل سبينس: ال أحد منا يعرف أبدا من أين 
سيأتي النمو مستقبال. لو كنا جالسين في نفس 

المكان سنة 1980 ورغم وجود اإلنترنت آنذاك 
ال أحد كان ليتوقع الوقع الهائل الذي ستخلفه. إن 

نسب النمو المرتبط باإلنتاجية كحافز له واالبتكار 
على المدى الطويل تبلغ 2-2.5% وال أظن أن 
هناك سبب معقول يجعلنا نعتقد بأن هذه النسب 

ستتراجع.

عندما أنظر إلى االقتصاد األمريكي أجد أن لدينا 
تكنولوجيا النانو وصناعة روبوتية أكثر قدرة 

بكثير ولدينا ما يطلق عليه أحيانا الطباعة ثالثية 
األبعاد ولدينا إمكانية تغيير استراتيجية الطاقة 
عبر النفط والغاز الصخريين رغم ما لذلك من 
تأثير بيئي. فبالتركيز على االقتصاد األمريكي 

دون سواه أقول إن هناك العديد من األسباب 
المقنعة لالعتقاد بأن النمو قادم. إن البلدان 

المتقدمة الزالت بعيدة كل البعد عن استنزاف كل 
قدراتها االنتاجية الستدراك الوضع – مما يمكن 
بوضوح أن يصبح حافز نمو لها ولغيرها أيضا.

س- هل سيشهد العالم المتقدم نموا متفاوتا؟

مايكل سبينس: تتوقع تقديرات البنك العالمي أن 
تصدر الصين خالل الخمس إلى عشر سنوات 
المقبلة مايقارب 85-100 مليون منصب عمل 
نحو المجموعة األولى من البلدان النامية وسيتم 

تعويضها بأنشطة ذات قيمة مضافة أعلى. 
وستشكل هذه فرصة القرن بالنسبة لهذه البلدان 
ألنها ولفترة طويلة مافتئت تردد عن صواب أو 

عن خطأ أنها اليمكنها الدخول في منافسة مع 
الصين التي تتحرك إلى األمام تماما كما فعلت 

كوريا سابقا، وهذه فرصتهم.

فو جون: إلى وقت قريب، كانت استراتيجية 
الصين للنمو ترتكز على ثالث عناصر لعبت 

دور القاطرة: الصادرات واالستثمار واالستهالك. 
ومع تباطؤ االقتصاد العالمي تم التخلي عن 

الصادرات وبقي االستثمار واالستهالك. 
والمشكلة مع االستثمار أن جزءا كبيرا منه الزال 
يأتي من القطاع العام وليس القطاع الخاص وليس 

بإمكان الحكومة االستمرار في ضخ األموال 
العامة في نظام طويل األمد. فإذن لم يتبق سوى 
االستهالك ولضمان استمرار النمو ال بد للصين 

من دعم االستهالك الخاص.

وإذا نظر المرء إلى إمكانات نمو االقتصاد 
الصيني من زاوية تزويد األسواق، فالصورة تبدو 

واضحة. فما دامت الصين قادرة على ردم الهوة 
التكنولوجية مع االقتصادات المتقدمة فأمامها 
إمكانات هائلة. لكن الصورة أقل وضوحا من 

زاوية الطلب. فلكي يتمكن االقتصاد الصيني من 
السير قدما في غياب صادرات قوية، فعليه داخليا 
أن يحقق توازنا معقوال بين إمكانات نمو العرض 

وإمكانات نمو الطلب. ومالم تتمكن الصين من 
تحقيق ذلك فاقتصادها مقبل على أيام عصيبة.

س- ما هو الدور المناسب الذي يمكن للدولة أن 
تلعبه لتساهم في تحفيز النمو؟

فو جون: إن المورد األساسي للنمو هو التقدم 
التكنولوجي، فإذا بلغت حدود المعرفة البشرية 

فأنت غالبا تحتاج إلى إعطاء السوق دورا أكبر، 
ألن ال أحد يمكنه التكهن بالخطوة التالية المناسبة. 
لكن إن كنت بعيدا عن هذه الحدود وعليك اللحاق 

بالركب، فمن األجدر دون شك أن تعطي الدور 
األكبر للدولة. وإذا كنت متأخرا عن الركب فأنت 

على األقل تعرف االتجاه الذي عليك أن تسلكه. 
ورغم ذلك وحتى بالنسبة لألسواق الناشئة البد 

من التفكير بحذر والحفاظ على نوع من التناسب 
بين الحكومة والسوق. وإذا أرادت االقتصادات 

االنتقالية كاالقتصاد الصيني االستمرار في تحقيق 
المكاسب على مستوى توزيع الموارد بفاعلية 

فستظل اصالحات السوق بالغة األهمية.

مايكل سبينس: نحن نعيش في عالم يطبعه 
الترابط والتشابك الكثيف والمتزايد. وحيث يتفوق 

الترابط على هياكل الحوكمة النظامية بأشواط 
يبدو ويعطي انطباعا بأنه يحوي في طياته بذور 

عدم االستقرار. وهنا تظهر الحاجة إلى حكومات 
– سواء كانت نامية أو متقدمة – قادرة على 

امتصاص الصدمات ولديها الموارد لالستجابة 
ألي أزمة على مستوى الطلب، كما يمكنها ضخ 
استثمارات ضخمة إن تطلب األمر تغييرا هيكليا.

أنا أتفق تماما مع فو جون بأن دور الحكومة 
اليفتأ يتغير في بلد يسعى إلى التقدم وأمامه عقود 
لتحقيق ذلك، كما أظن أننا نحتاج إلى نقاش جدي 
داخل االقتصادات المتقدمة حول جدوى التركيز 
على الجزء الخاص بالموجودات في الميزانيات 

العمومية في عالم معرض للصدمات. وقد يتحول 
األمر بسرعة إلى أيديولوجي. فسياسات رفع 

الموجودات بشكل كبير تزيد من احتمال سوء 
إدارتها ومن ثم التدخل في االقتصاد. أظن أن 

حديثا مثيرا ينتظرنا هنا حول كيفية االستفادة من 
العالمين والحصول على أفضل ما فيهما.

 

 

 

*

 

 

 

هل توافق أن منطقة اليورو ستفكك خالل ۳ سنوات المقبلة؟*

۰

۲۰

٤۰

۱۰

۳۰

٥۰

٦۰

۷۰

۸۰
٪

إفريقيا جنوب أمريكا الشماليةأمريكا الالتينيةأوروباآسيا
الصحراء

الشرق األوسط - 
شمال إفريقيا

*نم تجميع األجوبة حسب المناطق.
أوافق بقوة

أوافق
ال أوافق

ال أوافق إطالقا

هنا تظهر الحاجة إلى حكومات – 
سواء كانت نامية أو متقدمة – قادرة 

على امتصاص الصدمات ولديها 
الموارد لالستجابة ألي أزمة.

مايكل سبينس
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س- ماهي األخطار المنهجية التي على القادة 
االنتباه لها خالل 2013 وما بعدها؟

مايكل سبينس: على رأس الالئحة هناك أوروبا 
– فاالتحاد األوروبي بناء معيب ولم يتم إصالحه 
بعد. وبعدها هناك أمريكا، ألن إدارتها منقسمة، 

األمر الذي سيولد توترا لدى الناس. ثم هناك 
الصين في المرتبة الثالثة. فكما ناقشنا آنفا هناك 

جدل داخلي في البالد حول النموذج السليم 
وهناك مصالح قوية مرتبطة بالموضوع. أنا 

لست متشائما عادة، لكن هناك سيناريو محتمل 
يمسك فيه األشخاص الخطأ بزمام األمور فيتعثر 

اإلصالح. وفي مرحلة نموها الحالية قد يؤدي 
ذلك في الحال إلى انفجار من الداخل لالقتصاد 

الصيني.

فو جون: النظام الحالي في الصين – في 
منتصف الطريق بين التخطيط والسوق – قد 

يشجع الفساد الذي قد يؤدي بدوره إلى توترات 
اجتماعية وسياسية تضيف طبقة أخرى من 

التعقيد لمسلسل النمو االقتصادي. إذا احتكرت 
السلطة السياسية عوامل االنتاج واقتصرت على 
استعمال األسواق للسلع والخدمات، مع استفادة 
مجموعة معينة من الناس من وجهي المعادلة، 

ستدخل في منطق مؤسسي قوي يزيد الهوة بين 
األغنياء والفقراء. هذه اآلثار السلبية على توزيع 

الثروة ستؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف 
االستهالك. على الصين أن تمشي بخطوات حثيثة 
في مسار اإلصالحات الموجهة نحو السوق، بما 

في ذلك سيادة القانون، لكي تحظى بفرصة أفضل 
للخروج من »فخ الدخل المتوسط« وتدخل في 

دائرة البلدان ذات الدخل المرتفع.

أفكار برزت خالل مناقشات اقتصادية دارت أثناء 
انعقاد قمة األجندة العالمية 2012: 2

-   يجب الرفع من مستوى االستثمار في االبتكار 
والتكنولوجيا واالنتاجية لتقليص الفوارق. 

وسيساهم االستثمار العمومي في هذه 
المجاالت في خلق المناخ المناسب الزدهار 
القطاع الخاص ويمكنه في النهاية من خلق 

وظائف جديدة، في حين لن يؤدي البحث 
عن الريع أوأي مجهودات تبذلها الحكومات 

للتعامل مباشرة مع سوق العمل إال إلى نتائج 
محدودة.

-   لقد أثبتت األزمة المالية في أوروبا مرة أخرى 
ارتباط اقتصادات العالم بعضها ببعض وانتقال 

عدوى نتائج سياسات بلد أوجهة معينة إلى 
بقية العالم. وعليه فإن تيسير إطالق برامج 
تقويم متطابقة على المستوى العالمي يظل 
من أهم التحديات التي تواجه النظام النقدي 

العالمي.

للمزيد من المعلومات حول القمة الرجاء زيارة 
الموقع:

www.weforum.org/events/
summit-global-agenda-2012

إذا انخرطت )البلدان الصناعية( في 
عملية إعادة تصنيع – إلنتاج سلع 

بتوجه أكثر احتراما للبيئة – قد يشكل 
ذلك موردا إضافيا هائال لتحقيق النمو.

فو جون

هل توافق أن التغيير األخير في القيادة في الصين 
سيؤدي إلى تقليص الفوارق في الدخل على مستوى 

هذا البلد؟

ال أوافق إطالقاال أوافقأوافقأوافق بقوة

٪٥۷ ٪۳۱ ٪٤٪۸

2 ساهمت مجالس األجندة العالمية حول نماذج التنمية واالستثمار طويل األمد 
والنظام النقدي العالمي والفكر االقتصادي الجديد، من بين مجالس أخرى، في 
النقاش خالل هذه الجلسة. لتفاصيل أوفر حول شبكة مجالس األجندة العالمية 

يرجى زيارة الموقع:
http://www.weforum.org/ 

global-agenda-councils-experience-2012

تذبذبات جيوسياسية

هناك ما اليقل عن 1.6 مليار 
شخص حول العالم يرزحون 

تحت ويالت نزاعات مستمرة. 
ورغم النجاح الذي حققه 

المجتمع الدولي في تخفيض 
مستويات العنف إجماال، الزالت 

هناك بؤر ساخنة ومشتعلة 
تخلف خسائر هائلة في األرواح 
وكلفة اقتصادية ضخمة. فماهي 
النزاعات التي ستشكل مصدر 
القلق األكبر في 2013 وماذا 

على القادة فعله لمعالجتها؟

جمــع تقرير األجنــدة العالمية بين كل من خافيير 
ســوالنا، رئيس مركز الدراسات االقتصادية 

والجيوسياســية التابع لمدرسة إيساد إلدارة 
األعمال وزميل بفورين بوليســي، معهد 

بروكينــز، وأيان بريمر، رئيس مجموعة 
أوراســيا، بينما ترأس الجلســة وضاح خنفر، أحد 

مؤسسي منتدى الشرق.

نماذج حل النزاعات الحالية

خافيير سوالنا: أظن أننا ما زلنا ننظر لمشاكل 
العالم اليوم من منظور غربي بحت وأننا ال نفهم 
الماضي بصورة جيدة – وهنا أميز بين التاريخ 

والذاكرة. التاريخ هو تاريخ البلد والذاكرة هو ما 
يعلق بأذهاننا من أفعال قمنا بها من قبل وعلى 

مدى أقرب في هذه البلدان. إذا أخذنا النزاع 
الفلسطيني اإلسرائيلي على سبيل المثال تخوننا 

الذاكرة والنسترجع ما قمنا به منذ مؤتمر مدريد 
أو أوسلو أو غيره. كل ما يختفي من الساحة 

النستخدمه ونبدأ كل شيء من الصفر. هذا خطأ 
جسيم.

وفي الماضي كنا ننظر إلى النزاعات – على 
المستوى الذهني – من منظور أمني بحت. هذا 

الواقع تغير وأصبحنا النرى دبابات في نزاعات 
اليوم بل قوات خاصة وأشياء خطيرة جدا في 

نظري وهي الطائرات بدون طيار. والخطر يأتي 
من كوننا أصبحنا نلعب بهذه األشياء دون التفكير 

في العواقب.

أيان بريمير: من الواضح أن نظرتنا للنزاعات 
مبنية على مقاربة الدولة. فما يهم الدول هو إدارة 
النزاعات على المستوى العالمي ونريد أن تتحول 
األطراف األخرى إلى دول – هذه مشكلة أفغانية 

وهذه مشكلة إفريقية وهذه مكلة شرق أوسطية. 
خلقنا خالل فترات االحتالل كيانات تشبه الدول 
ولكنها ليست كذلك. وفي النزاعات نحاول حلها 
بطريقة تجعل هذه الكيانات تظهر على أنها دول 

في حين أنها ليست دوال. ومع مرور الوقت، 
سيصبح األمر تحديا أكبر فأكبر، في حين أن 

مسببات النزاعات تتغير وتصبح أكثر اقتصادية 
منها أمنية.

أظن أن آســيا تبقى التحدي األكبر دون منازع. 
وتركز أمريكا على آســيا بصفتها تحديا دفاعيا 
بالدرجــة األولى، في حين أنها تحد اقتصادي 
أوال. فالصين التشــكل تهديدا عسكريا عالميا 

والحتى إقليميا – لكنها تشــكل تحديا هائال من 
الناحيــة االقتصاديــة دون أن يتم التعامل معها على 

هذا األساس.

هل توافق على أن العقد القادم سيشهد استعماال أكبر 
للعملة الصينية عالميا؟

٪٥۸
أوافق

أوافق بقوة
أوافق

ال أوافق
ال أوافق إطالقا

٪۹
٪٤۹
٪۳۹

٪۳
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المخاطر الجيوسياسية الكبرى في 2013

خافيير سوالنا: ما أخشى أكثر من غيره هو حل 
تفاوضي ألزمة النووي اإليراني – مما قد يشكل 
نقطة اشتعال محتملة بأبعاد وجودية، لكن صعود 

الصين يبقى مشكلة أساسية لعدة أسباب. لنلق نظرة 
على هيكلية الطاقة في العالم حاليا، حيث تحقق 

أمريكا اكتفاءها الذاتي. إذا كنت صينيا وتفكر في 
المستقبل سوف تقول: »ياإلهي، إن مشاكل الشرق 
األوسط ستصبح جزءا من مشاكلي«. لماذا؟ ألن 

أمريكا قد تصبح في نهاية المطاف أقل اهتماما 
بالشرق األوسط – ليست غير مهتمة تماما ألن 

هناك إسرائيل وخطوط االتصال كقناة السويس – 
لكن يمكن أن تفكر أن الصين قد تحتاج إلى االهتمام 

بمجريات األحداث في الشرق األوسط أكثر مما 
مضى. في غضون ذلك، تظل الحرب األهلية في 

سوريا مصدر إزعاج هائل على المستوى اإلنساني 
واألمني والسياسي. فالحرب التدور فقط داخل 
حدود البلد ودعم األطراف المتنازعة يأتي من 

جهات حليفة قريبة وبعيدة. وتعثر مخطط الخمسة 
الكبار في هذا الشأن أمر خطير ومؤسف.

هل نحن على عتبة حقبة جديدة؟

خافيير سوالنا: هناك أمر آخر شديد األهمية 
في سياق قضية الشرق األوسط وهوتحديد ما 

سنحصل عليه بعد الربيع العربي. ربما سنحصل 
على منطقة يسيطر عليها اإلخوان المسلمون وإذا 
كان الحال كذلك يجدر بنا أن نستعد لفهم عواقب 

ذلك. وستتطلب نتيجة من هذا القبيل تغييرا جبارا 
من طرف فاعل هام – الواليات المتحدة – لن 

يتخلى عن المنطقة تماما ألن فيها إسرائيل. أظن 
كذلك أن على االتحاد األوروبي محاولة تسطير 

سياسة أكثر وضوحا في هذا الشأن.

أيان بريمير: ما يميزالنظام العالمي اليوم إلى حد 
كبير هو غياب الزعامة. ستلعب الصين بكل تأكيد 

دورا أكبر في الشرق األوسط ولكنها لم تشرع 
في ذلك بعد. أنا أنظر إلى السودان بكل وضوح، 

فإذا كان أحد له مصالح في السودان فهي 
الصين. فماذا فعلت الصين لحماية مصالحها في 
السودان؟ أقل بكثير مما كان سيفعله األوربيون 
واألمريكيون تاريخيا لو كانوا في نفس الموقع. 
ففي الوقت الراهن، األمريكيون اليلعبون دور 
الزعامة وال األوروبيون، فهم مشغولون. وال 

اليابانيون يقومون بهذا الدور طبعا. أما الصينيون 
والروس فإمكانات محدودة. فمن يلعب هذا الدور؟
اليجب على القادة السماح للبحث عن الكمال أن 

يتحول إلى عدو الخير. فأي مبادرة حتى لو كانت 
تدريجية ودون مستوى العالمية تظل خطوة في 
االتجاه الصحيح. كما على القادة االعتراف بأنه 

في حال لم يكن أي تحرك عالمي ممكنا – أوليس 
ممكنا بسرعة كافية- فمن المهم السعي ألفضل ما 

يمكن فعله كبديل وإعطاؤه األولوية.

خافيير سوالنا: أظن أن الرئيس أوباما كزعيم 
لديه فرصة خالل واليته الثانية لفعل الكثير من 

األشياء الجيدة – فزعيم قوي في الواليات المتحدة 
يمكنه التشجيع على قيام وضع جديد. في الملف 
اإليراني مثال، لم أكن متفائال بشأن المفاوضات 

ألن المرء ال يعرف مع من يتفاوض. األمر 
صعب لكنه ليس مستحيال وأظن أن اإلدارة 

األمريكية عليها تبني مقاربة ثنائية.

أيان بريمير: أفضل ما يمكن للرئيس أوباما القيام 
به هو ترتيب البيت األمريكي بما فيه الكفاية 

ليجعل المواطن المتوسط يهتم برؤية أمريكا تلعب 
دورا عالميا مرة أخرى. وما لم يحدث ذلك سيظل 
المواطن األمريكي المتوسط يرى في العالم مكانا 

يعادي مصالح بلده.

منظمات إقليمية، حل النزاعات وإشارات ضعيفة

أيان بريمير: األمر برمته مرتبط بما يمكن للقادة 
فعله على األرض. هناك ثالث مناطق من العالم 
ستشهد اضطرابات جيوسياسية عميقة جدا. ومن 

بين هذه المناطق هناك واحدة فقط لديها مؤسسات 
ستمكنها من مواجهة األمر – مع أن تلك 

المؤسسات يجب أن تتغير – وهي أوروبا. فهل 
المنظمات قادرة على ذلك في الشرق األوسط؟ ال. 
ثم نذهب آلسيا حيث المنظمات ليست فقط ضعيفة 

البنية ولكن باالضافة لذلك هناك مصالح مختلفة 
جذريا. ماتبحث عنه أمريكا في المؤسسات متعددة 
األطراف هو العمل مع األصدقاء. فلنأخذ منظمة 

اآلسيان )رابطة دول جنوب شرق آسيا( على 
سبيل المثال ولنلق نظرة عليها. اليابان تقول: 
»لدينا مشاكل في شرق بحر الصين، فلنذهب 

لمحكمة العدل الدولية«، في حين تسعى الصين 
لمحادثات ثنائية ألنها أكبر من أي دولة أخرى 
على المستوى الثنائي ويمكنها الحصول على 

النتائج التي تريدها. لدينا بيئة جيوسياسية متغيرة 
تماما في آسيا وأظن أن النزاع الوحيد الذي 

يطرح مشكلة أكثر من غيره في 2013 على 
مستوى العالم هو النزاع الصيني-الياباني.

خافيير سوالنا: أنا متفق معك تماما، فالعالم قد 
تغير وهذه حقيقة يجب أن نأخذها في الحسبان 
بدل أن نتجاهلها كما نفعل اليوم. أظن أن هناك 

مجهودات بذلت – لقد أصبح منتدى اآلسيان 
اإلقليمي أفضل مما كان عليه وبين أطرافه 

نقاشات مفيدة. علينا فعال بناء ثقة استراتيجية 
وهذا ليس باألمر السهل مع بلد ناشئ كبير 

مثل الصين. فالصين تبحث عن عالقات ثنائية 
وسيكون من الصعب زحزحتها عن هذه المقاربة.

أيان بريمير: ولم نتحدث بعد عن العالم 
االفتراضى. فما هو احتمال أن يتسبب هجوم 

إلكتروني واسع النطاق في اضطراب أحد 
االقتصادات الصغرى أو متوسطة الحجم؟ أظن 
أننا كلنا قلقون من وجود هذا التهديد فعال دون 

أن نعلم كيف نقوم بتقييمه. ما هو احتمال حصول 
فضيحة ويكيليكس خاصة بالصين يتسرب خاللها 
مئات آالف من الوثائق تعصف بالحكومة الصينية 

وتؤدي إلى عسكرتها؟ إن احتمال حصول هذا 
النوع من الحوادث السوداوية في 2013 أكبر من 

أي وقت مضى.

أفكار برزت خالل نقاش حول بؤر التوتر 
االقليمية احتضنته قمة األجندة العالمية 2012: 3

-   المؤسسات واألنظمة التي قامت في القرن 
الماضي أصبحت متجاوزة وتحتاج أن تتطور 
وتتكيف مع الواقع الجديد. وقد أظهر التاريخ 

أن وجود قطيعة من هذا الحجم بين المؤسسات 
العالمية وواقع الحكم قد يؤدي إلى نزاعات 

واسعة النطاق.

-   إن عدم القدرة على تدارك الفوارق بين 
األغنياء والفقراء وتحسين ظروف عيش 
»مليار شخص في الحضيض« سيشكل 
مصدر نزاع في العديد من مناطق العالم.

-   إن تشغيل الشباب في العالم العربي يزعزع 
التماسك والسلم االجتماعيين.

-   يجب أن تأخذ أهداف األلفية من أجل التنمية 
في االعتبار دور السلم والحوكمة الجيدة في 

تحقيق التنمية المستدامة.

للمزيد من المعلومات حول القمة الرجاء زيارة 
الموقع:

www.weforum.org/events/
summit-global-agenda-2012

3 ساهمت مجالس األجندة العالمية حول المخاطر الجيوسياسية والدول الهشة 
وأنظمة الحوكمة المؤسساتية والمخاطر الكارثية، من بين مجالس أخرى، في 
النقاش خالل هذه الجلسة. لتفاصيل أوفر حول شبكة مجالس األجندة العالمية 

يرجى زيارة الموقع:
http://www.weforum.org/ 

global-agenda-councils-experience-2012

سألنا مشاركين من الصين وأمريكا إذا كانوا يوافقون 
بأن التعاون العالمي في تحسن.

أمريكا
الصين

ال أوافق إطالقاال أوافقأوافقأوافق بقوة

٪٥ ٪٦ ٪٥٦ ٪٤۰ ٪۳۸ ٪٥٤ ٪۱ ٪۰

أظن أننا الزلنا ننظر لمشاكل العالم 
اليوم من منظور غربي بحت وأننا ال 
نفهم الماضي بصورة جيدة – وهنا 

أميز بين التاريخ والذاكرة.

خافيير سوالنا

الصين التشكل تهديدا عسكريا عالميا 
والحتى إقليميا – لكنها تشكل تحديا 

هائال من الناحية االقتصادية دون أن 
يتم التعامل معها على هذا األساس.

أيان بريمير
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النجاح في عالم مترابط
إلى أبعد الحدود

تستمر خطوط التماس بين العالم 
الحقيقي والعالم الرقمي في 

التالشي بسرعة غير مسبوقة دون 
أن يكون العديد من صناع السياسة 

ورؤساء الحكومات ورجال 
األعمال على استعداد لدمج 

مفاهيم جديدة في عمليات اتخاذ 
القرار. وقد تطورت التكنولوجيا 
والزالت في تطور مستمر بينما 

ترسل وتستقبل مليارات األجهزة 
المترابطة عبر العالم كميات هائلة 
من المعلومات. وبينما يزيد اعتماد 
األفراد على بعضهم البعض وبين 
األنظمة التي ينتمون لها، ماهي 

المشاكل وما هي الفرص التي 
يجب اقتناصها؟

جمع تقرير األجندة العالمية بين كل من روبرت 
مادلين )يسار( مدير عام شبكات االتصال 

والمحتوى والتكنولوجيا بالمفوضية األوروبية، 
ومارك ديفس )وسط(، مهندس مساعد، قسم خدمات 

االنترنت بمايكروسوفت، وترأس الجلسة رود 
بيكستروم، رئيس مجموعة رود بيكستروم، ورئيس 

مدير عام مجموعة إيكان )2012-2009(.

س- ما معنى أن تعيش في عالم مترابط بشكل 
مفرط؟

مارك ديفس: نحن اليوم في موقع يمكننا من طاقة 
أكبر بكثير ويمنحنا مساحات تخزين أوسع، وهذا 

رفع من حجم وكمية البيانات من كل المصادر 
واألنواع، بدءا بمعلومات مواقع التواصل 

االجتماعي التي تعطينا على سبيل المثال تفاصيل 
دقيقة وخاصة جدا عن الناس. وهذا بدوره يعطينا 

رؤية أوضح تساعدنا على العمل بشكل أفضل 
في العالم الحقيقي. حجم البيانات الضخم ليس 

فقط مسألة تقنية، بل ليس أساسا مسألة تقنية، فهو 
أمر مرتبط بهيكلة المجتمع الرقمي واالقتصاد 
الرقمي. وهذا هو معنى أن تكون شخصا لديه 

حقوق االطالع على معلومات معينة واستخدامها 
وألية أغراض يمكن استعمالها.

روبرت مادلين: بالنسبة لي الترابط المفرط يشبه 
إلى حد كبير دماغ االنسان. فنشاطنا الواعي 
نتوء بسيط جدا من جبل الجليد الذي تختزنه 

عقولنا. فنحن ال نعرف ما يدور في رؤسنا في كل 
لحظة والنحتاج للتفكير لنتنفس. فنظرتنا لترابط 
العالم الذي يفوق كل تصور يجب أن تكون على 

هذا النحو ويفترض بأننا الزلنا نسيطر على 
الموضوع، ألن األشياء الجيدة تحصل كنتيجة 

لهذا الترابط المفرط.

س- ماهي الحقوق التي يجب أن يحظى بها 
مواطنو العالم في ما يتعلق بالبيانات الخاصة بهم؟

روبرت مادلين: في مجتمع ديمقراطي يجب 
أن نقرر جميعا الكيفية التي نريد أن ندير بها 

المعلومة. وكفرد أود أن أعرف الطريقة التي يتم 
بها تكوين معلومات عني. أريد أن أعرف أنني 

في مجتمع يضبط فيه القانون طرق استعمال 
تسجيالت كاميرات المراقبة داخل مراكز 

التسوق. ال أريد أن تجمع أي شركة أوحكومة 
معلومات عني وتضعها في ملف حول شخصي 
دون أن أعلم بذلك ودون أن تكون لدي إمكانية 
االطالع على هذا الملف. إذا ظل اسم صاحب 

المعلومة مجهوال فسيقول جل الناس: »أنا سعيد 
جدا ألن جزءا من معلوماتي داخل قاعدة بيانات 

أكبر يساهم في خدمة الصالح العام«. والمثال 
التقليدي هنا هو كشوفات مرضى السرطان. تأخذ 

كل المرضى الذين يعانون من نوع معين من 
السرطان وتجمع البيانات معا مما يشكل منجما 
من ذهب للبحث العلمي في مجال الطب. لكن 

هؤالء المرضى اليرغبون في أن يصبح وضعهم 
الصحي معلومة عامة. فيصبح السؤال كيف 

يمكننا التوفيق بين تراكم المعرفة وحماية البيانات 
الشخصية والسيطرة عليها.

مارك ديفس: هناك حاالت تكون فيها المعلومة 
لي وهناك حاالت أخرى تصبح فيها المعلومة لنا 
كجماعة من أجل الصالح العام. غير أن معظمها 

يوجد في خانة الحقوق المشتركة وأصحاب 
المصالح المشتركة. نحن لم نبلور ولم نصدر بعد 
الهياكل القانونية والتقنية واالقتصادية والتنظيمية 
التي تحدد كيفية تشارك وضبط تدفق المعلومات. 
ونسوق مقارنة على ذلك – تتشابه فيها الحالتان 
وتبين األبعاد المجتمعية واالقتصادية للموضوع 
– من نظام النقل في القرن التاسع عشر: إذا لم 
يكن لدينا نظام تشغيل مشترك لعرض السكك 
الحديدية ال يمكننا تسيير قطارات يمكنها أن 

تجوب الشبكة.

س- كيف يمكن توحيد معايير سياسات 
الخصوصية بشكل أكبر؟

مارك ديفس: تحمل تحديات هذا الترابط المفرط 
للعالم الحلول في طياتها، فكوننا مترابطين إلى 
هذه الدرجة يسهل علينا صياغة معايير موحدة 
بشكل أكبر حول الحقوق المرتبطة بالمعلومة. 
فنحن نتوجه نحو تطبيق نظام أذونات تفصيلية 

يمكن للمرء من خاللها القول: »نعم يمكنكم 
الحصول على المعلومات الخاصة بموقعي 
الجغرافي«. وهناك أيضا مفهوم جديد من 
خالل شبكة من الشركات وفي أمريكا من 

خالل االستراتيجية الوطنية للهويات الموثوقة 
في الفضاء االفتراضي، مفهوم تتفق من خالله 

أطراف متعددة المستويات على ميثاق سلوك 
ومعايير يشكل إطارا للثقة حول كيفية استعمال 

المعلومات فيما بينها.

روبرت مادلين: اليمكن إيجاد حلول مختلفة لهذا 
النقاش في أجزاء مختلفة من العالم دون تقليص 

القيمة االفتراضية للترابط الحاصل في العالم: 
ال يمكن ربط العالم ببعضه تكنولوجيا وفصله 

بتصور حدود قانونية – وهناك في أوروبا من 
يدعم فكرة إطار قانوني مشترك يغطي العالم كله. 
المشكلة األكبر التي ما زلنا نعاني منها هي انعدام 

الثقة الذي يدفع بالطلب بفرض سيطرة مفرطة.

س- ما الدور الذي تلعبه الثقة في عالم مفرط 
الترابط؟

مارك ديفس: اليمكن أن يكون هناك مجتمع فعلي 
أو اقتصاد دون ثقة. لكن الثقة يجب كسبها وهذا 

اليحصل إال من خالل الشفافية التي تمكن األفراد 
من فهم مايجري وتجعل األطراف المسؤولة عن 

المعلومة في موقع محاسبة.

ومن الناحية التجارية، فإن العالقات المبنية على 
الثقة والمدعومة ببيانات شخصية أكثر فاعلية من 

الوضع الحالي الذي تنعدم فيه الثقة في النظام. 
وتمكن عالقات الثقة األفراد من القول: »أنا 

أريد أن أشاطر هذه المعلومة ألنها ستمكنني من 
الحصول على خدمة أفضل«. أظن أن هناك 

رؤية مشتركة للفرد على كونه في قلب التحالف 
الرقمي الذي يستفيد منه كل من المجتمع والنمو 

االقتصادي.

روبرت مادلين: في الوقت الراهن، الزال »كسب 
الثفة« كأولوية غير واضح تماما في أذهان 

كل من لهم عالقة بإدارة وتوظيف المعلومة. 
وإذا غيبنا الفرد عن ناظرنا فإننا حتما سنواجه 

معارضته في مكان ما أسفل الطريق. إذا تحدثنا 
مع الناس وحاولنا معرفة ما يحبونه وما اليحبونه 

فقد نتفادى ذلك – ونتفادى كذلك الحاجة إلى 
قوانين تنظيمية مبالغ فيها.

٪٦۰
أوافق

٪۸٦
أوافق

هل توافق بأن هناك مخاطر كبيرة مرتبطة ببناء 
قاعدة بيانات مشتركة؟

هل توافق بأن بناء قاعدة بيانات مشتركة سيساهم في 
النمو االقتصادي العالمي؟

أوافق بقوة
أوافق

ال أوافق
ال أوافق إطالقا

٪۹
٪٥۱
٪۳٦
٪٤

٪۲۸
٪٥۸
٪۱۳
٪۱

محتمل جدا
محتمل

محتمل نسبيا
غير محتمل

غير محتمل لحد كبير

٪۸
٪۳۰
٪۳٥
٪۲۲
٪٥

٪۱۱
٪۳۹
٪۲۷
٪۲۲
٪۱
٪۲۲

۱٪۱٪۱

٪۱۸
٪۱۸
٪۲٥
٪۳٦
٪۳
٪۳٦

۳٪۳٪۳

٪۱۰
٪۳۳
٪٤۳
٪۱٤
٪۰
٪۱٤
٪۰٪۰

٪۱۹
٪۳۲
٪۳۱
٪۱٦
٪۲
٪۱٦

۲٪۲٪۲

٪۱۲
٪۳۷
٪۲۷
٪۲٤
٪۰
٪۲٤
٪۰٪۰

ماهو احتمال حد تنظيم أكبر لالنترنت من إمكانات تطويرها مستقبال؟*

*تم تجميع المشاركين حسب مناطق انتمائهم.

أمريكاأوروباآسيا
الالتينية

إفريقيا جنوب 
الصحراء

أمريكا
الشمالية

الشرق األوسط 
- شمال إفرقيا

قادة اليوم تلقوا تكوينهم في عالم لم 
يعد موجودا.

مارك ديفس
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س- هل يمكن لعالم مترابط إلى أبعد الحدود أن 
يجعل المدن أكثر فاعلية واستدامة وفضاء أفضل 

للعيش؟

مارك ديفس: بكل تأكيد. إن كمية المعلومات 
الضخمة ومالحظة سلوك العالم – أفراد وسلعا 
وخدمات – تساعدنا على تحسين مستوى تنظيم 
أمورنا. بالطبع يجب علينا أن نقوم بذلك بطريقة 

تحفظ كرامة الفرد وقوة قراره.

روبرت مادلين: إن المدن الذكية سميت ذكية 
ألنه بامكاننا استخدام هذا الترابط الهائل ودمجه 
في أنظمة الطاقة والنقل، ولكنها ستصبح أذكى 
لو تمكنا من جعلها فعالة وشاملة أكثر بالنسبة 

لكل فرد عبر توظيف المعلومات المجمعة. إن 
تنوع الفرص في مدينة كبيرة سواء تعلق األمر 
بالقاهرة أو لوس أنجلس، تنوع هائل يجب معه 
توخي الحذر لتفادي توزيع »الذكاء« بصورة 
غير متكافئة. فإذا أدى ترابط العالم إلى تفاقم 

الفوارق االجتماعية فقد يتحول إلى عالم »غير 
ذكي« بسرعة البرق. وهنا يكمن الجانب السلبي 

الذي يجب إبعاده.

س- ماهي الصدمات المرتبطة بهذا الترابط 
المفرط التي يجب توقعها في 2013؟

مارك ديفس: سيزداد وعي الناس حول العالم بما 
يجري فعال على االنترنت من حيث درجة تعقيد 

عملية إدارة حجم ضخم من البيانات. أظن أن 
نتيجة هذا ستكون أن الناس سيطالبون بشفافية 

وبمحاسبة أكبر في هذا المجال، وهذا ما سيعمل 
عليه سوية مهنيو القطاع والقائمون على تنظيمه.

روبرت مادلين: أكبر المخاطر قد تأتي من 
انقطاع فني يفقد العالم االفتراضي قدرته أو 

اختراق جسيم للبيانات الرقمية ينتج عنه انهيار 
على مستوى ثقة الجمهور في قدرة السلطات 

واألطراف المعنية على إدارة المعلومات مستقبال.

س- ماهي المواضيع التي يجب أن تتصدر جدول 
أعمال قادة العالم بدافوس؟

مارك ديفس: عدا عن قدرة الفضاء االفتراضي 
الذي أضحى جزءا اليتجزأ من النظام 

اإليكولوجي لكل الدول – وكذلك القطاع الخاص، 
أظن أن على الكل أن يدرك أن المخلوقات 

البشرية غير قادرة على فهم الظواهر المسؤولة 
عن تحول العالم. قادة اليوم تلقوا تكوينهم في عالم 

لم يعد موجودا. واالعتراف بهذا هو أول خطوة 
والخطوة الثانية هي العمل جميعا على إخراج 

هيئة تنظيمية جديدة قوية ومرنة تدعم األهداف 
التي نسعى إليها كلنا.

روبرت مادلين: إن الخبراء يفهمون تهديدات 
الفضاء االفتراضي لكن على أعلى مستوى لدى 

مجالس إدارة الشركات الكبرى والحكومات 
اليتم التعامل معها جماعيا وكقضايا ذات أولوية. 

ولهذا أظن أن استجابتنا لهذه التهديدات ال تتناسب 
مع حجمها بتاتا. وأظن أيضا أن علينا في عالم 

مترابط لهذه الدرجة كعالمنا أن نربط المواضيع 
ببعضها فهي كلها جزء من النظام المعقد الذي 

نشكله نحن البشر. ونحن النعترف بهذه الدرجة 
من التعقيد.

أفكار برزت خالل نقاش حول ترابط العالم 
احتضنته قمة األجندة العالمية 2012: 4

-   أضحت القوة الناتجة عن تحديات ترابط العالم 
تتهيكل بصورة غير مسبوقة وتكشف هشاشة 

السلطة.

-   رغم أن الحقبة الرقمية الحالية ساهمت 
بشكل كبير في ازدياد عدد حاالت الربط 

)البشرية واالفتراضية(، فإن ذلك لم يصاحبه 
بالضرورة زيادة في مستوى التماسك – فال 

تزال هناك انقسامات وتشتت.

-   إن االعتراف بأن العالم أصبح نظاما 
اجتماعيا-فنيا يتطلب دمج قوانين رقمية خاصة 

باألنظمة الفنية في شرعة قانونية خاصة 
بأنظمة اجتماعية.

للمزيد من المعلومات حول القمة الرجاء زيارة 
الموقع:

www.weforum.org/events/
summit-global-agenda-2012

4 ساهمت مجالس األجندة العالمية حول التنمية المبنية على البيانات واألنظمة 
المعفدة والتصميم واالبتكار ومستقبل االنترنت وتخطيط المدن، من بين 
مجالس أخرى، في النقاش خالل هذه الجلسة. لتفاصيل أوفر حول شبكة 

مجالس األجندة العالمية يرجى زيارة الموقع:
http://www.weforum.org/ 

global-agenda-councils-experience-2012

السؤال هو كيف يمكننا التوفيق 
بين تراكم المعرفة وحماية البيانات 

الشخصية والسيطرة عليها.

روبرت مادلين

إذا تمكنت كل البلدان من القضاء على 
الفقر الشديد دون دوالر واحد في اليوم 
فما زال هناك ملياران من سكان األرض 
يعيشون على أقل من دوالرين في اليوم.

جون ماك آرثر

من يجب أن يكون مسؤوال عن حوكمة االنترنت؟

٪۳
٪۳۱
٪۳۲
٪۱۹
٪۱٥

٪۳۲
الحكومات

األكاديميون
المنظمات الدولية
الحكومات
قطاع األعمال
المنظمات غير الحكومية  والمجتمع المدني

برنامج التنمية لما بعد 2015

شكلت أهداف األلفية من 
أجل التنمية النقطة المرجعية 

المحورية لكل جهود التنمية منذ 
إطالقها كأهداف عالمية سنة 

2000. غير أن هذه األهداف 
تنتهي عند منتصف الطريق. 
ويتجاوز االهتمام بالمرحلة 

التالية من مسلسل التنمية الحدود 
التقليدية للمجتمع التنموي. 

ومع بداية الحوار الجدي حول 
برنامج التنمية لما بعد 2015، 

يظل الصراع بين التنمية 
االقتصادية واالعتبارات البيئية 

مصدر تهديد ألي تقدم في 
هذا المجال. فماهي انعكاسات 

محاوالت وضع برنامج تنموي 
مستدام من أجل المستقبل؟

جمع تقرير األجندة العالمية بين كل من جون 
ماك آرثر، زميل أول بمؤسسة األمم المتحدة، 

نيويورك، ووو شانغهوا، مديرة مؤسسة الصين 
الكبرى، مجموعة كاليمت، جمهورية الصين 

الشعبية، وترأس الجلسة جيمس باكوس، أستاذ 
فخري للقانون، جامعة إدارة األعمال الدولية 

واالقتصاد، جمهورية الصين الشعبية.

جون ماك آرثر: منذ إطالق أهداف األلفية من 
أجل التنمية ونحن نخوض حوارا تاريخيا على 
مستوى العالم حول كيفية تعاون الدول المتقدمة 

والدول النامية لتحقيق برنامج طموح للقضاء على 
الفقر الشديد على كوكبنا وتقليصه إلى النصف 

على األقل بحلول العام 2015. وقد شهدنا إقالعا 
حقيقيا في بضعة مجاالت. فقد حققنا اختراقا في 
مجال السيطرة على األمراض – بما فيها األيدز 

والمالريا، باإلضافة لتطعيم األطفال. وفي السنوات 
األخيرة كان هناك تقدم أيضا في مجال صحة األم، 

كما الحظنا نجاحا كبيرا في مجال التعليم األولي.

بينما لم نحقق أي نجاح في مجاالت أخرى. فما 
زلنا نصارع من أجل القضاء على الجوع. وفي 

مجال البيئة كان التعريف الذي أعطته أهداف 
األلفية تعريفا ضيقا جدا في واقع األمر ولم يتم 

معالجة المواضيع المرتبطة به بالشكل الصحيح.

وبينما ننظر إلى األلف يوم األخيرة التي تفصلنا 
عن 2015، هناك بضع أسئلة أساسية يجب 

طرحها، ومن بينها كيف نجعل األمور تسير على 
أحسن مايرام خالل هذه الفترة المتبقية وكيف 
نحافظ على هذا الزخم حول المقترحات التي 
يمكن تنفيذها مثل القضاء على انتقال فيروس 

األيدز من األم إلى مولودها ووضع حد للوفيات 
بسبب المالريا؟ وثاني هذه األسئلة – في الوقت 
الذي حقق فيه العالم أول أهداف األلفية بتقليص 

الفقر المرتبط بسوء الدخل بنسبة 50% - هو كيف 
ننهي المهمة ونقضي على الفقر الشديد بشكل تام؟

فحتى إذا تمكنت كل بلدان العالم من القضاء على 
الفقر الشديد دون دوالر واحد في اليوم فال يزال 

هناك ملياران من سكان األرض يعيشون على 
أقل من دوالرين في اليوم. وثالث هذه األسئلة 
هو: ماهي المواضيع التي لم يتم التطرق لها 

ضمن أهداف األلفية؟ ومنها على سبيل المثال 
كيفية معالجة األسس البيئية للتنمية. ورابعها: 

ماهي المسائل المرتبطة بعدم التكافؤ؟ فالموضوع 
اليرتبط فقط بشكل العالم بعد القضاء على الفقر 

الشديد، بل بمعنى بناء مجتمع عالمي مستدام.

إن التغيير نحو نظرة تعير االنتباه للتحديات 
البيئية سيحتاج إلى فهم أن عبارة »أهداف التنمية 

المستدامة« قد تكون مشحونة سياسيا. فالكلمات 
قد تكون لها معاني مختلفة في أجزاء مختلفة من 

العالم، لكن ما نحاول القيام به هو االلتقاء عند 
رؤية واحدة وبرنامج واحد.

نحن ندرك أن العديد من الناس األشد فقرا يعانون 
من ضغوط بيئية كبيرة وأن الرفع من دخلهم هو 
أحد السبل لمساعدتهم. وكما كان يقول نورمان 

بورلوغ: »من الصعب أن تكون مدافعا عن البيئة 
ببطن خاوية«. ووحتى إذا انتقلت الدول من مستوى 
الفقر الشديد إلى مستوى فقر أكثر من دوالر واحد 
في اليوم فلن يشكل هذا أكبر التحديات البيئية للعالم 

– فتهديد البيئة ال يبدأ إال مع مرحلة التصنيع.

هل توافق أن برنامج التنمية لما بعد ۲۰۱٥ سينتج عنه 
بلورة إطار أقوى للتنمية؟

٪۱۳ ٪٦۳ ٪۲۳٪۱
ال أوافق إطالقاال أوافقأوافقأوافق بقوة
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أنا رجل اقتصاد أدعم النمو وتكافؤ الفرص في 
كل أنماط العيش. ال أظن أن أحدا لديه الحق، 
في ظل عدم التكافؤ العالمي الحالي، أن يقول 
لغيره إن عليه وقف نموه. أنا مع نمو أفضل 

ينبع من أفكار جديدة ومن كفاءات جديدة. ففي 
نهاية المطاف لن نتمكن من حل المشكلة إالعبر 

االبتكار وعليه البد لنا من التفكير في كيفية بلورة 
مبادرات جديدة – وهنا يدخل دور االستثمار 

الحكومي ودور اإلدارة التنظيمي.

وخالل السنوات القليلة المقبلة، يجب على كل من 
يمسك بدفة اإلدارة، سواء كان سياسيا أو مدير 
شركة أو مسؤول منظمة غير حكومية، وعلينا 

جميعا أن نبقى يقظين ونتابع ما يجري حولنا لنبلغ 
النتائج المرجوة بحلول 2015. وإذا فعلنا فقد 

نتمكن أيضا من توفير أرضية لمواجهة تحديات 
الجيل القادم.

وو شانغوا: بإضافتنا لمصطلح »استدامة« إلى 
كل مواضيع التنمية أظهرنا فهماً أفضل لهذه 

المواضيع ولترابطات الكثير منها. لكن هذا يطرح 
أيضا تحديات في خضم بحث المجتمع الدولي عن 

األدوات والوسائل والشراكات األفضل إليجاد 
حلول ال تعتمد إال على الموارد المحدودة المتوفرة. 
أما على مستوى سالمة النظام البيئي العالمي فنحن 

لم نحرز أي تقدم. وفي واقع األمر نحن نتراجع.

وفي الغرب اليوم، وفي ظل الظرف االقتصادي 
الحالي، فأنت إذا لم تحقق النمو أو تعد به فلن يتم 
انتخابك، مع أن الجميع على علم بالمعطيات التي 

تؤكد أن الموارد الطبيعية المتوفرة ليست كافية 
وأن النظام البيئي اليمكنه تحمل أهداف النمو 

المسطرة لكل بلد. ويظل السؤال الكبير هو كيف 
نحل هذه االشكالية.

يقول لي بعض أصدقائي في بكين إن لديهم ثالث 
سيارات. لماذا؟ حسنا، أوال هم أغنياء بالقدر 

الكافي. وثانيا هناك قوانين تمنع قيادة سيارات 
معينة في أيام معينة بينما يحتاج المرء إلى 

الذهاب إلى العمل كل يوم، فكيف يقوم بذلك؟ 
إن درجة الوعي عند الشباب اليوم عالية جدا، 

لكنك إن سألت أحدهم هل هو مستعد للتخلي عن 
بعض األشياء خدمة للبيئة، من أجل اآلخرين، أو 

حتى إن كان مستعدا لدفع سعر أعلى، فإنك ستبدأ 
تالحظ تراجعا كبيرا في درجة االلتزام.

وفي سياق مختلف كنت أتابع مداخلة لرئيس 
شركة أوروبية خالل ندوة وكان يتحدث عن 

التنمية المستدامة وما قامت به الشركة لتقليص 
البصمة البيئية. بعد أن أنهى مداخلته وخرج من 
القاعة، رأيت رئيس شركة كيماويات كبرى من 
تايوان يهز رأسه ولما اقتربت منه قال: »ليست 
االستدامة هي تخلص الشركات أوبيعها لألشياء 

التي لم تعد ترغب في االحتفاظ بها«. وهو محق 
في ما قال. وأين تذهب هذه األشياء؟ في أغلب 

األحيان ينتهي بها المطاف بكل بساطة في الصين، 
خاصة المواد الصناعية الثقيلة، فاليعدو األمر أن 
يكون نقال للبصمة البيئية من مكان إلى مكان آخر.

لسوء الحظ فحياتنا تطبعها المادية ونستهلك أشياء 
كثيرة وعلى أحد صناعة هذه األشياء. وإذا لم 

نتعامل مع هذه الحقيقة ونجعلها جزءا من مبادرة 
لالبتكار والتكنولوجيا الجديدة في غضون إطار 

زمني محدد فلن نحل المشكلة.

ال أظن التغيير ســيأتي بشــكل تلقائي، فالشركات 
ال بد لها من كســب المال وعليه فهي تبحث عن 

الفاكهــة التي يمكن الحصول عليها بســهولة. ومن 
هنــا كان ال بد أيضــا للحكومات من فرض معايير 

تنظيميــة وإضافــة عامل الكلفة – إذا لم تفعل 
كذا فســيكلفك الموضوع أكثر. فرجال األعمال 

يفهمون هذا.

ولهذا أظن أن وضع الصين لخطة واضحة 
التوجه للتنمية خالل العشر سنوات المقبلة 

أمر مشجع. ومن األمور المثيرة التي وردت 
في وثائق مؤتمر الحزب مثال استعمال عبارة 
»الحضارة البيئية«. وتم كذلك رفع الموضوع 

إلى مستوى الخطط الوطنية إلى جانب المواضيع 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

هذه بداية استيعاب بأن الصين لتتقدم إلى األمام 
ال يمكنها أن تقول: »سأفعل هذا بمفردي«. أملي 
أن يذهب الجيل الجديد من القادة في الصين إلى 
دافوس ويسعوا إلى العمل مع بقية القادة – ليس 

القادة السياسيين فقط – لبلورة خطط مشتركة 
تمكن من تحقيق التنمية المستدامة.

أفكار برزت خالل نقاش حول برنامج التنمية 
لما بعد 2015 احتضنته قمة األجندة العالمية 

5 :2012

-   العملية التي تقودها األمم المتحدة شديدة 
التعقيد. فعكس الجيل األول من أهداف األلفية 
من أجل التنمية، هناك مساع حثيثة للتواصل 

مع كل أصحاب المصلحة وتجميع مساهماتهم 
عبر مئات االستشارات اإلقليمية والعالمية 

حول مواضيع محددة.

-   من أكبر التحديات ما سمي بمتالزمة »شجرة 
أعياد الميالد« التي يشار بها إلى ميل 

مختلف أصحاب المصالح إلى تعليق أهدافهم 
وقضاياهم الخاصة على شجرة أهداف األلفية. 

ويسعى البعض خاصة إلى تضمين اإلطار 
المستقبلي عوامل حاسمة في عملية تقليص 
الفقر مثل الحوكمة واألمن والبنى التحتية 

والهجرة وحقوق االنسان.

-   تطرح ضرورة الشمولية وتعدد الفاعلين 
تحديات هائلة، بينما يثير دمج مفهوم 

االستدامة في اإلطار الجديد عددا من الشكوك. 
فليست هناك فكرة أو مقياس واضح ضمن 
نظام األمم المتحدة حول كيفية دمج مقاييس 

ونتائج أهداف األلفية من أجل التنمية وأهداف 
التنمية المستدامة مع بعضها البعض.

للمزيد من المعلومات حول القمة الرجاء زيارة 
الموقع:

www.weforum.org/events/
summit-global-agenda-2012

5 ساهمت مجالس األجندة العالمية حول األمن الغذائي والفقر والتنمية 
المستدامة وتغير المناخ وإفريقيا، من بين مجالس أخرى، في النقاش خالل 

هذه الجلسة. لتفاصيل أوفر حول شبكة مجالس األجندة العالمية يرجى زيارة 
الموقع:

http://www.weforum.org/ 
global-agenda-councils-experience-2012

في الغرب اليوم، وفي ظل الظرف 
االقتصادي الحالي، فأنت إذا لم تحقق 

النمو أو تعد به فلن يتم انتخابك.

وو شانغهوا

هل توافق أن التنمية البشرية باتت أكثر استدامة بيئيا؟

ال أوافق إطالقاال أوافقأوافقأوافق بقوة

٪٤۷ ٪٤۰ ٪٤٪۹

هل توافق أن عالم األعمال له مسؤولية معالجة مشاكل 
المجتمع حتى لو أثر ذلك على نسبة األرباح؟

ال أوافق إطالقاال أوافقأوافقأوافق بقوة

٪۷ ٪٤٤ ٪٤۸٪۱

إعادة بناء القيم

فى الوقت الذي تصارع فيه 
األنظمة االقتصادية والسياسية 

للتغلب على تعقيدات وتداخالت 
القرن 21، يظل انعدام الثقة 

في الحكومات والمؤسسات في 
تنام مستمر. فهل حان الوقت 

لمراجعة القيم األساسية للمجتمع 
ولعالمي األعمال والسياسة؟ 

وهل ستستفيد القيادات وصناع 
القرار من إعادة تقييم هذه القيم؟

جمع تقرير رؤية األجندة العالمية بين كل من 
تشان يوينينغ، مديرة وأستاذة بمركز دراسات 

اإلعالم والصحافة بهونغ كونغ، المنطقة 
اإلدارية الخاصة، ومايكل جي. إليوت، رئيس 

ومدير عام مجموعة وان، الواليات المتحدة 
األمريكية، وترأس الجلسة جيم واليس، رئيس 

ومدير عام مجموعة سوجورنرز، الواليات 
المتحدة األمريكية، الذي نشر مؤخرا كتابا بعنوان 

»إلى جانب الرب: ما ينساه الدين ولم يتعلمه 
الساسة عن خدمة الصالح العام«.

مايكل إليوت: إن مسألة ربط األعمال بالصالح 
العام وكيفية القيام بذلك استأثرت باهتمام خاص 

منذ سنة 2008. وبدأنا نشهد ما يشبه انهيارا لعالم 
المال سببه الجشع وشهدنا حكومات تبدو عاجزة 
عن التعامل مع مشاكل كبرى. وفي الغرب نشهد 

مستويات من عدم التكافؤ يصعب على جيلنا 
ممن عاشوا فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 

فهمها. ونحن كلنا خاسرون من جراء ذلك. وبينما 
برهنت األسواق الحرة المفتوحة على أنها مصدر 

عظيم لالزدهار والسعادة وتحقيق الطاقات 
البشرية الكامنة، هناك مشكلة حقيقية مرتبطة 
بمدى انتقال الفوارق بين األجيال، علما بأن 

االختيارات السياسية التي قمنا بها هي المسؤولة.

األمر ليس بالسهل، لكن السعي للتوفيق بين كل 
قطاعات المجتمع وتوحيدها – إقناع الناس بتغيير 
نظرتهم للعالم – الزال يستحق العناء. ولم تتغير 

هذه الحقيقة لمجرد أننا نمر بأوقات عصيبة.

لقد حصل انهيار في الثقة الممنوحة للمؤسسات 
ولكن إذا فكرنا أن الحل هو في إعادة الثقة لنفس 

المؤسسات فقد نكون قد أخطأنا قراءة الرسالة. 
هناك مؤسسات جديدة تخلقها وسائل اإلعالم 

االجتماعية، ليست بشركات كبرى وقد ال تتوفر 
على مقر رئيس لكنها ربما تشكل هيئات غير 

رسمية تمكن الناس من العمل سوية. إن الناس 
يتأثرون اليوم بأصدقائهم وليس بي أو بك أو حتى 

بالمشاهير.

وهؤالء األصدقاء يمكن أن يكونوا من أي مكان. 
عندما ذهبت للعيش في الواليات المتحدة ألول 

مرة في منتصف السبعينات من القرن الماضي، 
كانت نسبة السكان المولودين خارج أمريكا 

حوالي 4%، بينما ارتفعت اليوم إلى 13%. هذا 
يعني أن ضمن شبكة كل شخص من نفس فئة 

أوالدي العمرية يوجد أشخاص ولدوا على بعد 
آالف األميال. أظن أن هناك اليوم فعال فرصة 

لبناء شبكات عالمية تتشارك نفس المصالح 
وااللتزامات والثقة واألهداف.

أنا الزلت متفائال دونما تردد. فرغم غياب 
الزعامات خالل الخمس أو ست سنوات الماضية، 

كانت بعض االختيارات المبنية على القيم التي 
قمنا بها رائعة. لقد اخترنا التصدي لبعض من 

أبرز مشاكل الصحة العالمية ويمكننا القول اليوم 
بكل مشروعية أننا يمكننا رؤية نهاية داء فقدان 

المناعة المكتسبة – األيدز ونهاية انتقاله من األم 
إلى مولودها في غضون بضع سنين. ونجحنا 

في تقليص عدد الوفيات بسبب المالريا بصورة 
كبيرة. وأستخلص من هذا أنه بإمكاننا اتخاذ 

المزيد من االختيارات المشابهة المبنية على القيم.

دعونا نضاعف الجهود خالل العام 
2013 لمعالجة المسائل التي مازالت 

تحتاج إلى تحقيق تقدم.

مايكل إليوت
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من حيث الريادة سيتطلب األمر تصميما، كما 
سيتطلب تحالفات غير اعتيادية وموارد مالية، 
لكن يمكننا القيام بذلك. في قطاع التغذية مثال: 
يمكننا أن نقوم باختيارات في مجال السياسات 

واإلنتاج الغذائي واالستثمار الزراعي بحيث نوفر 
أطعمة مغذية لكل فرد خالل األلف يوم األولى 
الحرجة من الحياة. وهناك مجال آخر يمكن أن 
نؤمن ونطلب فيه الريادة أال وهو مجال أهداف 

األلفية من أجل التنمية. أمامنا ألف يوم قبل بلوغ 
األجل المحدد، فدعونا نضاعف الجهود لمعالجة 

المسائل التي مازالت تحتاج إلى تحقيق تقدم، 
سواء تعلق األمر بالصرف الصحي أو الماء 

أو وفيات األمهات، بينما نستمر في التفكير في 
الخطوة التالية.

تشان يوينينغ: كنا نظن أننا نعرف ما هو جيد وما 
هو سيئ. لست متأكدة أننا ما زلنا نمتلك هذا الفهم 
المشترك لألمور وإحدى النتائج – المركزية في 

عدد من التحديات التي تواجه العالم – كانت فقدان 
الثقة في المؤسسات. أنا أرى ذلك في هونغ كونغ 

والصين والواليات المتحدة. كيف يمكن إعادة 
بناء الثقة؟ كيف يمكن إعادة التفاوض حول ذلك 

التفاهم المشترك؟ علينا العودة إلى مسألة القيم.

اليوم الشبكة التي يضع المرء ثقته فيها هي شبكة 
اإلعالم االجتماعية التي ينتمي لها. كما أشغلت 

هذه الوسائل المؤسسات التقليدية أيضاً. أنا متفائلة 
بشأن التكنولوجيا ولكن قدرتنا على ضبطها 

التواكب تطورها، كما أننا في عديد من األحيان 
ننساق وراءها وبطرق متعددة. إن لم ننجح 

في بناء الثقافة والمؤسسات التي تربط العالم 
االفتراضي بالعالم الحقيقي فسنسير نحو قطيعة 

أخرى. هناك جلبة على االنترنت، حيث يضيف 
الناس آالمهم وآمالهم وإن لم ننجح في تحقيق تلك 
اآلمال في العالم الحقيقي فلن تكون النتيجة سوى 

المزيد من اإلحباط.

في الصين، هناك مليار مشترك في خدمة الهاتف 
النقال، حيث يستعمل الناس األجهزة النقالة 

لدخول االنترنت وتنظيم المظاهرات والتعبير 
عن السخط الذي حرموا من التعبير عنه من ذي 

قبل. كيف يجمع رجال األعمال والمسؤولون 
الحكوميون بين كل هذا؟ أين هي سهولة مراقبة 
وولوج اآلراء المعبر عنها على االنترنت؟ نحن 

متأخرون جدا في هذه المهام.

ما ينقص هو الريادة والرؤية. فيما يخص األيدز، 
قرر الجميع عن وعي وإدراك أنه ال بد من 

معالجة المشكلة – فتم تسخير الموارد واتخاذ 
القرارات ونجحت الشراكات بين القطاعين 

العام والخاص. واليوم نحتاج إلى مضاعفة تلك 
الشراكات فكلنا معنيون: حكومات ورجال أعمال 

ومجتمع مدني.

كما نحتاج إلى فكر اقتصادي جديد، فلقد تعلمنا 
أن السوق الحرة ليست حرة تماما. وهي تخلق 

مشاكل في الوقت ذاته التي تزعم فيه أنها تحلها. 
فهل بلغت الرأسمالية مداها؟ وماذا يمكن أن 

يأتي بعدها؟ فاالشتراكية بالشكل الذي مورست 
به ليست هي الحل: رأينا ذلك في الصين. خالل 

انتقال السلطة في 2012، تم استعمال عبارة 
»االشتراكية بخصائص صينية« 81 مرة في 

تقرير الرئيس المنتهية واليته. لقد قال: »انظروا، 
لقد نجح النموذج الصيني. لقد انتزعت الصين 
600 مليون شخص من براثين الفقر وحققت 

التنمية االقتصادية من دون ديمقراطية«. أنا ال 
أوافق على هذا. فهذه التنمية ليست مستدامة – فقد 

أضرت بالبيئة وخلقت هوة مافتئت تكبر بين 
األغنياء والفقراء. مانحتاجه هو مستوى أعلى من 

التفكير االقتصادي وأظن أن هذا يحتاج بدوره 
إلى موارد تستثمر فيه.

أود رؤية أمرين. أولهما أن يتحدى القادة أنفسهم 
ومؤسساتهم القائمة، فهم بحاجة إلرادة وحكمة 

لالبتعاد عن طرق العمل التقليدية. وثانيهما 
العودة إلى األساسيات إذا صح التعبير. نتحدث 

عن الصالح العام، فما هو هذا الصالح العام؟ كن 
طيبا، قل شكرا، كن ممتنا، اعتن بالضعفاء. هذه 

قيم أساسية نتعلمها في رياض األطفال ولكننا 
فقدناها ال أدري كيف، بسبب الجشع والسعي 

وراء التميز. هناك حاجة إلى وجود رغبة لدى 
القادة وكبار رجال األعمال في االعتراف مجددا 

بهذه القيم.

هل نحن في حاجة لميثاق اجتماعي؟

قمنا خالل دورة دافوس لهذه السنة بإطالق نقاش 
حول »ميثاق اجتماعي« جديد ضم مواطنين 

وحكومات ورجال أعمال. وكان حقيقة بمثابة 
»نداء« لنقاش عالمي حول القيم التي سنحتاجها 

لمواجهة التحديات العديدة والخيارات المطروحة. 
فانعدام المساواة وبطالة الشباب والتقشف وتقليص 

النفقات والضغوطات وسوء التوزيع والنزاعات 
المتزايدة حول الموارد ووضع مخطط أخالقي 

للتغلب على الفقر الشديد، كلها تطرح أسئلة عميقة 
حول القيم الخاصة بنا.

وتقول مقدمة الميثاق: »إن الخيارات المتخذة 
بشأن كل موضوع تحكمها القيم التي نملكها 

– القيم التي تطبقها الحكومة ورجال األعمال 
والمجتمع المدني واألفراد. وهذه الخيارات تحتاج 

إلى وعي ذاتي – وليست مبنية على الجمود 
الناتج عن تراكمات المصالح. فالمسألة ليست 

مجرد عملية فلسفية، بل هي أمر مستعجل يتطلب 
شجاعة أخالقية، فالمخاطر كبيرة«.

وفي حين يعترف النداء من أجل ميثاق اجتماعي 
بتعدد واختالف القيم العالمية، إال أنه يقدم ثالثاً 
منها تتفق كل الثقافات والديانات حولها وتتطلع 
إليها اإلنسانية برمتها، أال وهي كرامة اإلنسان 
والصالح العام الذي يتجاوز المصالح الفردية 
والحاجة لالعتناء بكوكبنا وبمستقبل األجبال 

القادمة.

لقد ولى زمن العقود االجتماعية القديمة وتالشت 
الفرضيات السالفة حول مفاهيم العدل والتوافقات 

والمعاملة بالمثل والمصالح المشتركة واألمن 
والمستقبل المرتقب. فخالل العقدين أو الثالثة 

الماضية شهدنا انهيارا شامال للثقة بين المواطنين 
واقتصاداتهم وحكوماتهم.

إن العقود هي التي تم فسخها، لكن ميثاقا سيضيف 
بعدا أخالقيا للحل الذي أصبح ضروريا. وهذا 

سيتطلب التزاما وتعاونا تفرضهما طبيعة الميثاق 
من طرف الحكومات وقطاع األعمال ومكونات 

المجتمع المدني والمجموعات الدينية والشباب 
على وجه الخصوص.

وسيهدف ميثاق من هذا القبيل إلى تشجيع ازدهار 
وسعادة ورخاء اإلنسان، باإلضافة إلى األهداف 
االجتماعية وتعزيز االنتقال بحوكمة الشركات 

من نموذج المساهم إلى نموذج صاحب المصلحة 
ودعم الفرص والحركة االجتماعية.

وقد يقود هذا النقاش نحو ممارسات جديدة تكون 
محركا لقرارات عملية وأخالقية حول االقتصاد 

على المستويين المحلي والعالمي.

جيم واليس

أفكار ظهرت خالل مناقشات حول القيم عقدت 
ضمن قمة األجندة العالمية 2012: 6

-   تظل »اليد الخفية« ظاهرة مثيرة في توزيع 
الموارد، لكن دون وجود إطار أخالقي يدعم 

الثقة اليمكن لألسواق أن تشتغل.

-   لن يكون من الممكن تبني نظام عالمي 
للحوكمة مادام األساس األخالقي العالمي غير 

موجود.

-   اليجب أن يحتكر الدين منظومة األخالق، بل 
يجب إيجاد هيئات جديدة تعمل على أساس 

قيم شاملة تضم جميع أصحاب المصالح، بمن 
فيهم من ال صوت لهم أو يكاد.

-   يجب السعي لتطبيق القيم المرتبطة بمفهوم 
»الصالح العام« واتخاذها كنظام قياس مع 

جعل صناعة القرار مبنية على مدى تأثيرها 
على مستقبل األجيال القادمة. كاالنتقال على 
سبيل المثال من منطق »استغالل الموارد« 

إلى »إدارة الموارد« كمبدأ يوجه كل مستهلك 
وليس فقط الشركات.

-   إن األنظمة والحوافز ضرورية ولكنها غير 
كافية لمجتمع قائم على سوق سليمة وفعالة. 
اليجب أن تكون القيم مجرد نظرية – فهي 
التصبح ذات قيمة إال إذا نجحت في تغيير 

سلوك األفراد – وعليه البد لها أن تكون 
متجذرة في العمق.

-   هناك حاجة لنماذج يقتدى بها – فوجود ريادة 
ضروري إلبراز القيم والتصرف األخالقي.

للمزيد من المعلومات حول القمة الرجاء زيارة 
الموقع:

www.weforum.org/events/
summit-global-agenda-2012

6 ساهمت مجالس األجندة العالمية حول النماذج الجديدة للريادة والقيم 
ومجتمع المعلومة ودور العقيدة، من بين مجالس أخرى، في النقاش خالل 

هذه الجلسة. لتفاصيل أوفر حول شبكة مجالس األجندة العالمية يرجى زيارة 
الموقع:

http://www.weforum.org/ 
global-agenda-councils-experience-2012

أود رؤية أمرين. أولهما أن يتحدى 
القادة أنفسهم ومؤسساتهم القائمة، 

فهم بحاجة إلرادة وحكمة لالبتعاد عن 
طرق العمل التقليدية.

تشان يوينينغ

كيف ستكون نظرة أصحاب المصالح للرأسمالية بعد 
خمس سنوات من اآلن؟

٪۳۰ ٪۷ ٪۲۲٪۱۲٪۱۸٪۱۱
إيجابيةمحايدةسلبية

خارج عالم األعمال
عالم األعمال

كيف ستكون نظرة الناس من مختلف مناطق العالم للرأسمالية بعد خمس سنوات من اآلن؟

٪۱۳

٪۱۲٪۱٤٪۳٪۲
٪۱ ٪۱ ٪۱

٪۷ ٪۲

٪۱۱ ٪٥ ٪۱۰ ٪۷٪٦٪۲
٪۱

٪۲

إيجابية
محايدة
سلبية

أمريكا الالتينيةأوروباآسيا

إفريقيا جنوب الصحراء أمريكا الشمالية الشرق األوسط - شمال إفريقيا
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عن شبكة مجالس األجندة 
العالمية

أنشأ المنتدى االقتصادي العالمي شبكة مجالس 
األجندة العالمية سنة 2008، وهي شبكة فريدة 
تضم أكثر من 1500 خبير عالمي من أكثرهم 

حنكة كل في مجاله، من أكاديميين ورجال أعمال 
ونشطاء من المجتمع المدني وأطر حكومية 
وأعضاء منظمات دولية، مهمتهم العمل معا 

بهدف إغناء المعرفة وبحث أهم المواضيع التي 
تؤثر في رسم معالم الصناعة العالمية وخطط 

العمل اإلقليمية.

ويضم كل مجلس من مجالس األجندة العالمية 
ما بين 15 إلى 20 خبيرا متخصصا من أهم 

رواد الفكر أوكلت لهم مهمة تحدي طرق التفكير 
التقليدية وتطوير رؤى ثاقبة إليجاد حلول مبتكرة 

ألكبر التحديات العالمية. وفي عالم تطبعه 
التوجهات قصيرة المدى والتخندق الفكري، 

تسعى شبكة مجالس األجندة العالمية إلى تشجيع 
التفكير متعدد التخصصات وطويل المدى حول 

التحديات العالمية.

ويجتمع أعضاء مجالس األجندة العالمية ســنويا 
خالل قمة األجندة العالمية التي تعقد بالشــراكة 

مــع حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
كما يتواصلون افتراضيا عدة مرات في الســنة 
لمتابعــة أهــم التوجهات وتحديد المخاطر التي 

تهدد العالم ومناقشــة األفكار الجديدة واستكشــاف 
الترابطات المترتبة عنها. وقد شــهدت ســنة 

2012 انعقاد الدورة الخامســة لقمة األجندة 
العالميــة التي تعــد أكبر حدث للعصف الذهني في 
العالم، بحضور أكثر من 900 مشــارك ينتمون 

لمــا يزيد عن 80 دولة.

استطالع األجندة العالمية

تنجز األجندة العالمية استطالعا سنويا للرأي 
تطلب من خالله من أعضاء مجالس األجندة 

العالمية وكذلك أكبر الخبراء في المجاالت 
الصناعية تحديد أهم التوجهات العالمية وأثرها 
على اقتصاد العالم والمجتمع والبيئة خالل ال 

12-18 شهرا التالية.

وقد تم تحديث نتائج هذا االستطالع وتحقيقها 
بإضافة معلومات جديدة تم تجميعها خالل قمة 

األجندة العالمية 2012 من أعضاء مجالس 
األجندة العالمية. وتضم النتائج المشتركة 

لالستطالع 1500 جواب من مختلف أنحاء العالم 
من آراء وخبرات وتمثيليات إقليمية.

وقد كشف استطالع هذه السنة معطيات مثيرة من 
خالل تحاليل ومقارنات صنفت حسب أصحاب 
المصلحة والمناطق. وقد مكن تطوير التوجهات 

القديمة وبروز أخرى جديدة إجماال، من التوصل 
إلى رؤى مهمة يعرضها هذا التقرير.

ويعتمد هذا التقرير في جوهره على مجموعة 
من النقاشات والحوارات بين أعضاء مجالس 
األجندة العالمية – الذين يمثلون مجاالت شتى 

وينحدرون من مناطق مختلفة من العالم – والتي 
تم تسجيلها حية خالل قمة شهر نوفمبر 2012 
لألجندة العالمية بدبي. وخالل كل نقاش خاص 
تتم المداولة حول موضوع سبق تحديده كتوجه 

ذي أهمية قصوى حسب نتائج استطالع األجندة 
العالمية لسنة 2012. وقد تم تشجيع المشاركين 
على التحلي بالجرأة ومشاطرة القراء ما يدور 

بأذهانهم دون تحفظ. وقد مكنت النتائج من رسم 
الخطوط العريضة ألهم المواضيع والفرص التي 

ستشغل العالم في العام 2013.

لالطالع على عرض تفاعلي كامل لنتائج مسح 
األجندة العالمية، الرجاء زيارة الموقع:

http://reports.weforum.org/
global-agenda-survey-2012/

توزيع أصحاب المصالح حسب شبكة مجالس األجندة 
العالمية

قطاع األعمال
منظمات دولية

مجتمع مدني وغيره
منظمات غير حكومية

حكومة
جامعة ومجموعات تفكير

٪۳۳
٪۲۹
٪۱۲
٪۱۱
٪۹
٪٦

توزيع المناطق حسب شبكة مجالس األجندة العالمية

أمريكا الشمالية
أوروبا

آسيا
أمريكا الالتينية

إفريقيا جنوب الصحراء
الشرق األوسط-شمال إفريقيا

٪۳۳
٪۳۰
٪۲۳
٪٦
٪٥
٪۳

توزيع المشاركين حسب أصحاب المصالح

منظمات دولية
قطاع األعمال

مجتمع مدني وغيره
منظمات غير حكومية

حكومة
جامعة ومجموعات تفكير

٪۳٤
٪۳۰
٪۱۱
٪۱۰
٪۹
٪٦

توزيع المشاركين حسب المناطق

أمريكا الشمالية 
أوروبا

آسيا
إفريقيا جنوب الصحراء

أمريكا الالتينية
الشرق األوسط - شمال إفريقيا

٪۳٤
٪۳۱
٪۲۲
٪٥
٪٥
٪۳
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