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كـــل مـــا تـــريـــد 
مـــعـــرفـــتـــه عـــن 

�ألـــمـــانـــيـــا

حـــــقـــــائـــــق   �أرقـــــام، لــــــمــــحـــــات،
األــمــانــيــا بــالد الـــتــنـوع، والــديـــمــقــراطــيــة الــحــيــة، واالقـــتـــ�ســـاد الـمـــبـــدع. "حـــقـــائـــق عـــن 
األـمـــانـــيـا" هـــو الـبـــوابـــة االإلـكـــتـرونـــيـة الـتـي تـــقـــودك اإلـى اأهـــم الـحـــقـائـــق والـمـــعـــلـومـات عـن 
األـمـــانـــيـا. تــعـــّرف عـلـى الـمـــزيـــد عـــن الـ�ســـيـا�ســـة االألـمـــانـــيـة والـمـــجـــتـــمـع االألـمـــانـي، وعـــن 

مـو�ســـوعـــات مـهـــمـــة، مـثـــل �ســـوق الـعـــمـــل وحـــمـايـــة الـمـــنـــاخ والـنـــظـــام الـتـــعـــلـــيـــمـي. حـــديـثـــة 
ومـوثـــوقـــة: "حـــقـائـــق عـن األـمـــانـيـــا" يـقـــدم الـمـــعـــلـــومـات بـــثـــمـان لـــغـــات مـخـــتـــلـــفـــة.   
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deutschland.de

هـل تـبـحثون عـن معـلومـات موثـوقـة حول الـسـيـاسـة األلـمـانـيـة، 
أو حول الفـنـون والـثـقـافة، أو عن االقـتـصـاد أو المـجـتـمع في ألـمانـيـا؟ 
هـنا تـجدون على مـوقـع دويـتـشـالنـد deutschland.de كـل الحقـائـق 

والـمعـلومـات المـهـمة، والـتـحقـیـقات الحرفـيـة، مقـدمة بـأسـلـوب 
واضـح وسـهل في عـشـر لـغات مخـتـلفـة. كـما نـقـدم لـكـم أهـم 

شـركـائـنـا وأهـم الـروابـط الـتي تـحـتاجون إلـيـها. إن أردتـم الـتـعـرف 
على ألـمـانـيـا، يمـكـنـكم زيـارة موقـعـنـا االلكـتـرونـي.

نـحـن دلـيـلكـم في ألـمانـيـا.
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Journalism.

J O I N  T H E  D I G I T A L  C O N V E R S A T I O N !

In the coming months, Deutsche Welle will offer a series of
digital networking opportunities to all friends of the Global
Media Forum.

We will use various digital formats to promote discussions
on this year’s topic and create a platform for interactions and
exchanges within our global conference community. Despite
these turbulent times, we hope to bring together decision-
makers and influencers from the media, politics and civil
society, culture, education, business, science and more.

Visit us online to stay up to date on our conference program
and join this global, interdisciplinary conversation
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D_1-20_01Cover_ARA.indd   62 08.07.2020   17:47:09

https://hosting.maileon.com/1228/2084/subscribe_de.php
https://twitter.com/en_germany
https://www.youtube.com/channel/UCvOQwFjV0T8UsTDVGUOM7Gg
https://www.facebook.com/deutschland.de
https://www.instagram.com/deutschland_de/


D E U T S C H L A N D  E D I T I O N   2 0 2 2

االفـتـتـاحـيـة

عـمـل أفـضـل – فـكـر جـديـد
الـقـارئ الـعـزيـز، الـقـارئـة الـعـزيـزة، 

لـقــد أدت الـجـائـحـة إلـى تــسـريــع مـشـروع الـتـغـيــيـر فـي عـالـم الـعـمـل. »الـمـكـتـب 
الـمـنـزلـي«، »الـعـمـل عـن بـعـد«، »الـعـمـل الـتـشـاركـي«، »الـعـمـل الـجـمـاعـي«: مـا كـان 

سـابـقـاً حكـراً عـلـى الـقـلـيـل مـن الـنـخـبـة، أصـبـح اآلن – ولـيـس فـي ألـمـانـيـا وحـدهـا – بـشـكل 
مـتـزايـد مـن بـديـهـيـات الـحـيـاة الـيـومـيـة. إلـى أيـن تـقـود هـذه »الـتـجـربـة الـواسـعـة االنـتـشـار 

في مخـتـلف أنـحـاء الـبـالد لـرقـمـنـة الـعـمـل والـتـعـاون« كـما يـصـفـها مـعـهـد فـراونـهـوفـر 
الـعـلـمـي  بـرلـيـن  رئـيـسـة مـركـز  ألـمـنـديـنـغر  يـوتـا  والـتـنـظـيـم؟  الـصـنـاعـيـة  لـلـهـنـدسـة 

لألبـحـاث االجـتـمـاعـيـة تـعـطـي تـقـيـيـمـهـا لـهـذه المـسـألـة. روبـرت هـابـيـك، الوزيـر االتحـادي 
الـتـطـورات. مـؤسـسـة فـراونـهـوفـر تـفـتـح مـخـتـبـرات  الـمـنـاخ يـصـنـف  لـالقـتـصـاد وحمـايـة 

الـمسـتـقـبـل وتـسـتـشـف ما تـخـبـئـه لـنـا األيـام مـن تـقـنـيـات. رافـائـيـل الغـونـا دي ال فـيـرا، 
المـديـر المـؤسـس للوكالـة االتحـاديـة للقـفـزات اإلبداعيـة يـعـمـل علـى إنـجـاز القـفـزة الكـبـيـرة. 

رافـقـونـا في الطـريـق نحـو الـمـسـتـقـبـل!
 

مـع أطـيـب الـتـحـيـات
أسـرة الـتـحـريـر
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مــوؤ�ســ�ســة فــراونــهــوفــر 

تــحـــقــيــق : الــ�ســكــن والــعــمــل والــمــعــيــ�ســة                              46
فــي مــدن الــمــ�ســتــقــبــل
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لـلــقــفــزات الإبــداعــيــة، يـتــحــدث عـن 
الإبـداعــات الـكــبــيرة والــنــجــاح الـبـاهــر

صـفـحـات دائـمـة

الفــتـتـاحـيـة                                                                                          3                       
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الـمـحـتـويـات
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ألــمــانــيــا فــي حــــوار

جــديــد
مــل الــ
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مـنـظـمـة الـعـمـل الـدولـيـة ILO الـتـابـعـة 
لـمـنـظـمـة األمـم الـمـتـحـدة تـهـتـم بـأوضـاع 

ومـعـايـيـر الـعـمـل وبـالمـعـايـيـر االجـتـمـاعـيـة. 
أهـدافـهـا، مـثـل الـعـمـل الـذي يـضـمـن كـرامـة 

اإلنـسـان والـضـمـان االجـتـمـاعـي تـحـظـى بـدعـم 
ألـمـانـيـا دون أيـة قـيـود أو شـروط. وتـعـتـبـر ألـمـانـيـا 

رابـع أكـبـر دافـعـي رسـوم االشـتـراك، كـمـا 
تـسـتـضـيـف الـمـقـر الـدائـم لـمـجـلـس اإلدارة. 

أحـدث األمـثـلـة عـلى االلـتـزام بـتـطبـيـق مـطـالب 
مـنـظـمـة ILO يـتـجـلـى فـي قـانـون سـلـسـلـة 

اإلمـداد، الـذي يـدخـل حـيـز التـطـبـيـق في 2023. 

يـورو الحد األدنى لألجـور 
هو الحد األدنى المفروض قانونياً ألجر الساعة 
في ألمانيا، اعتباراً من تموز/يوليو 2022. تم 
تبني فكرة الحد األدنى لألجور في األول من 

كانون الثاني/يناير 2015، حيث كان الحد 
األدنى ألجر الساعة حينها 8,50 يورو. وهذا 
يسري على جميع العاملين مع استثناءات 

قليلة جداً، مثل طلبة التأهيل المهني. ولكن 
هذا يترافق أيضا مع ضمان مكان لدراسة التأهيل 
المهني لجميع خريجي المدارس الذين أنهوا 

دراستهم المدرسية في ألمانيا. إلى جانب 
الحد األدنى من األجور الذي يفرضه القانون، 
يوجد في العديد من القطاعات اتفاقات بين 

النقابات وأرباب العمل حول الحدود الدنيا 
لألجور التي يتم التفاوض عليها.  

10 , 45
ألـمانـيا بحـاجة إلى المـزيد من القـوى 

الـعـامـلـة. هـذا ما تـتـفـق علـيه الحـكـومة 
والقـطاعـات االقـتصـاديـة. لهـذا السـبب 
يـتـم تسـهـيـل عملـية الهـجرة الوافـدة. 

حيـث سـيـتـم تـبـنـي نـظـام الـنـقـط من 
أجل تـسـهـيل الدخول والهـجرة إلى ألـمانـيـا 

بالـنـسـبـة للبـاحثـيـن عن عـمـل. سـوف 
يـتـم أيـضـاً تسـهـيـل قـواعـد تـعـديـل 

الشهـادات العـلـمـيـة وشـهـادات الـتـأهـيـل 
المـهـني واالعـتـراف بـهـا. كـمـا سـيـتـم 

الـتـوسـع فـي إمـكـانــيـات اإلقـامـة بـغـرض 
مـتـابـعـة الـتـأهـيـل والـتـدريـب. وسـوف 

يـكـون مـن المـمـكـن الـمـسـتـقـبل 
الحـصـول عـلـى الجـنـسـيـة بـعـد ثــالث 

أو خـمـس سـنـوات.  

الـعـمالـة الـمـؤهـلـة 
والمتـخـصـصـة األجـنـبـيـة

الـشركـات الـنـاشـئـة حـسـب القـطـاعـات
2021

تـقـنـيـات الـمعـلـومـات واالتـصـاالت

الـطـب والقـطـاع الـصـحـي

الـتـغـذية والـغـذاء/الـسـلـع االسـتـهـالكـيـة

الـسـيـارات والـنـقـل/الـلـوجـسـتـيـة

الـبـنـوك والـتـمـويـل/الـتـأمـيـن

الـبـنـاء والـعـقـارات

الـتـعـلـيـم

     % 30,5                  

% 10,6                                    

% 9,8                                 

% 6,6                     

% 4,7              

% 3,7           

% 3,5          
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أرقــام و حــقــائــق 

طـاقـة خـضـراء  

االقـتـصـاد المسـتـدام يعـني أيـضـاً إمـداد 
مـسـتـدام بالطـاقـة في ألمـانـيـا: من المـفـتـرض 
أن تـصـل نـسـبة الكـهـربـاء المسـتـمدة من مصـادر 

الطاقـة المتـجـددة بحـلول العـام 2030 إلى 80 
في المـائـة من إجمـالي الطـاقـة الكهـربائـيـة. 

للمـقـارنة: في 2020 كانت هذه النـسـبـة 47 في 
المـائـة فقـط. ويفـتـرض الوصـول إلى هذا الهـدف 

عـبـر التـوسـع في اعـتـماد طـاقـة الـريـاح 
والـطـاقـة الشمسـية. محـطـات الطـاقـة الحديـثـة 

العـاملـة بالغـاز سـتـكـون ضـمـانـة للـمـرحلـة 
االنـتـقـالـيـة حتى الوصـول إلى تـقـنـيـات 

الـهـيـدروجـين، بينـما سيكـون إغـالق المحـطات 
العـامـلة بالفـحم حتى 2030 هو الخطـوة 
المـثـالـية الـتي من الممكن أن تتـحقـق. 

مــلــيــون 
عــامــل

يعـيشـون في ألمـانـيـا. منـذ آذار 2021 يـرتـفـع هـذا 
الـرقـم وسـطـياً 55000 شـخـصـاً في الشـهـر. بهذا 
يكـون 75,5 في المـائـة مـن األلـمـان مـن سـن 15 

حـتى 65 سـنـة من العـامـلـين. نـسـبـة العـاطـلـين 
عن العـمـل حـسـب بـيـانـات ILO وصـلـت في 
الـعـام 2021 إلـى 2,9 في الـمـائـة. في 2020 
أنـهـت جـائـحـة كـورونـا االتـجـاه الـتـصـاعـدي 

المـسـتـمـر مـنـذ 14 عـامـاً في عـدد العـامـلـين، 
حيـث تـراجـع هـذا العـدد لـلـمـرة األولى بمـقـدار 
370000. وقد استـمـرت العـمـالة المـتـاحـة في 

سوق العـمـل أي »العاطـلـين« بالتـراجـع خـالل عام 
2020 بمـقـدار حوالي 0,4 في المـائة وسـطـيـاً. 

45,3

أرقـــام و حـــقــائــق
تـ�سـعـى الحـكــومــة االألـمــانــيــة االتـحــاديــة اإلــى جــعــل اقــتــ�ســاد األــمــانــيــا اأكــثــر ا�ســتــدامــة. 

ومــن الــمــفــتــر�ض اأن يــقــود هـــذا الــتــحــول اإلــى جــعــل األــمــانــيــا دولــة �ســنــاعــيــة 
حــيــاديــة لــجــهــة الــمــنــاخ.  

اقـتـصـاد 
الـسوق االجـتـماعـية 

الـبـيـئـيـة
وضعت الحكومة األلمانية االتحادية أهدافا طموحة أللمانيا فيما 

يتعلق بحماية المناخ: توسع كبير في اعتماد مصادر الطاقة 
المتجددة، تخلي أسرع عن الفحم، زيادة ملحوظة في عدد 
السيارات الكهربائية على الطرقات األلمانية. المعيار واألولوية 

القصوى هو الهدف الذي تم تحديده في معاهدة باريس حول 
المناخ، والمتعلق بالحفاظ على ارتفاع حرارة األرض قدر اإلمكان، 
عند مستوى 1,5 درجة مئوية كحد أقصى. ومن أجل تحقيق 

هذا الهدف تم توسيع وزارة االقتصاد لتصبح قضايا البيئة من 
ضمن مسؤولياتها أيضا. »التوفيق بين االزدهار وحماية 

المناخ« هو هدف هذه الحكومة، حسب وزير 
االقتصاد روبرت هابيك.   

جــديــد
مــل الــ

الــعــ
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مـنـظـمـة الـعـمـل الـدولـيـة ILO الـتـابـعـة 
لـمـنـظـمـة األمـم الـمـتـحـدة تـهـتـم بـأوضـاع 

ومـعـايـيـر الـعـمـل وبـالمـعـايـيـر االجـتـمـاعـيـة. 
أهـدافـهـا، مـثـل الـعـمـل الـذي يـضـمـن كـرامـة 

اإلنـسـان والـضـمـان االجـتـمـاعـي تـحـظـى بـدعـم 
ألـمـانـيـا دون أيـة قـيـود أو شـروط. وتـعـتـبـر ألـمـانـيـا 

رابـع أكـبـر دافـعـي رسـوم االشـتـراك، كـمـا 
تـسـتـضـيـف الـمـقـر الـدائـم لـمـجـلـس اإلدارة. 

أحـدث األمـثـلـة عـلى االلـتـزام بـتـطبـيـق مـطـالب 
مـنـظـمـة ILO يـتـجـلـى فـي قـانـون سـلـسـلـة 

اإلمـداد، الـذي يـدخـل حـيـز التـطـبـيـق في 2023. 

يـورو الحد األدنى لألجـور 
هو الحد األدنى المفروض قانونياً ألجر الساعة 
في ألمانيا، اعتباراً من تموز/يوليو 2022. تم 
تبني فكرة الحد األدنى لألجور في األول من 

كانون الثاني/يناير 2015، حيث كان الحد 
األدنى ألجر الساعة حينها 8,50 يورو. وهذا 
يسري على جميع العاملين مع استثناءات 

قليلة جداً، مثل طلبة التأهيل المهني. ولكن 
هذا يترافق أيضا مع ضمان مكان لدراسة التأهيل 
المهني لجميع خريجي المدارس الذين أنهوا 

دراستهم المدرسية في ألمانيا. إلى جانب 
الحد األدنى من األجور الذي يفرضه القانون، 
يوجد في العديد من القطاعات اتفاقات بين 

النقابات وأرباب العمل حول الحدود الدنيا 
لألجور التي يتم التفاوض عليها.  

10 , 45
ألـمانـيا بحـاجة إلى المـزيد من القـوى 

الـعـامـلـة. هـذا ما تـتـفـق علـيه الحـكـومة 
والقـطاعـات االقـتصـاديـة. لهـذا السـبب 
يـتـم تسـهـيـل عملـية الهـجرة الوافـدة. 

حيـث سـيـتـم تـبـنـي نـظـام الـنـقـط من 
أجل تـسـهـيل الدخول والهـجرة إلى ألـمانـيـا 

بالـنـسـبـة للبـاحثـيـن عن عـمـل. سـوف 
يـتـم أيـضـاً تسـهـيـل قـواعـد تـعـديـل 

الشهـادات العـلـمـيـة وشـهـادات الـتـأهـيـل 
المـهـني واالعـتـراف بـهـا. كـمـا سـيـتـم 

الـتـوسـع فـي إمـكـانــيـات اإلقـامـة بـغـرض 
مـتـابـعـة الـتـأهـيـل والـتـدريـب. وسـوف 

يـكـون مـن المـمـكـن الـمـسـتـقـبل 
الحـصـول عـلـى الجـنـسـيـة بـعـد ثــالث 

أو خـمـس سـنـوات.  

الـعـمالـة الـمـؤهـلـة 
والمتـخـصـصـة األجـنـبـيـة

الـشركـات الـنـاشـئـة حـسـب القـطـاعـات
2021

تـقـنـيـات الـمعـلـومـات واالتـصـاالت

الـطـب والقـطـاع الـصـحـي

الـتـغـذية والـغـذاء/الـسـلـع االسـتـهـالكـيـة

الـسـيـارات والـنـقـل/الـلـوجـسـتـيـة

الـبـنـوك والـتـمـويـل/الـتـأمـيـن

الـبـنـاء والـعـقـارات

الـتـعـلـيـم

     % 30,5                  

% 10,6                                    

% 9,8                                 

% 6,6                     

% 4,7              

% 3,7           

% 3,5          
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أرقــام و حــقــائــق 

طـاقـة خـضـراء  

االقـتـصـاد المسـتـدام يعـني أيـضـاً إمـداد 
مـسـتـدام بالطـاقـة في ألمـانـيـا: من المـفـتـرض 
أن تـصـل نـسـبة الكـهـربـاء المسـتـمدة من مصـادر 

الطاقـة المتـجـددة بحـلول العـام 2030 إلى 80 
في المـائـة من إجمـالي الطـاقـة الكهـربائـيـة. 

للمـقـارنة: في 2020 كانت هذه النـسـبـة 47 في 
المـائـة فقـط. ويفـتـرض الوصـول إلى هذا الهـدف 

عـبـر التـوسـع في اعـتـماد طـاقـة الـريـاح 
والـطـاقـة الشمسـية. محـطـات الطـاقـة الحديـثـة 

العـاملـة بالغـاز سـتـكـون ضـمـانـة للـمـرحلـة 
االنـتـقـالـيـة حتى الوصـول إلى تـقـنـيـات 

الـهـيـدروجـين، بينـما سيكـون إغـالق المحـطات 
العـامـلة بالفـحم حتى 2030 هو الخطـوة 
المـثـالـية الـتي من الممكن أن تتـحقـق. 

مــلــيــون 
عــامــل

يعـيشـون في ألمـانـيـا. منـذ آذار 2021 يـرتـفـع هـذا 
الـرقـم وسـطـياً 55000 شـخـصـاً في الشـهـر. بهذا 
يكـون 75,5 في المـائـة مـن األلـمـان مـن سـن 15 

حـتى 65 سـنـة من العـامـلـين. نـسـبـة العـاطـلـين 
عن العـمـل حـسـب بـيـانـات ILO وصـلـت في 
الـعـام 2021 إلـى 2,9 في الـمـائـة. في 2020 
أنـهـت جـائـحـة كـورونـا االتـجـاه الـتـصـاعـدي 

المـسـتـمـر مـنـذ 14 عـامـاً في عـدد العـامـلـين، 
حيـث تـراجـع هـذا العـدد لـلـمـرة األولى بمـقـدار 
370000. وقد استـمـرت العـمـالة المـتـاحـة في 

سوق العـمـل أي »العاطـلـين« بالتـراجـع خـالل عام 
2020 بمـقـدار حوالي 0,4 في المـائة وسـطـيـاً. 

45,3

أرقـــام و حـــقــائــق
تـ�سـعـى الحـكــومــة االألـمــانــيــة االتـحــاديــة اإلــى جــعــل اقــتــ�ســاد األــمــانــيــا اأكــثــر ا�ســتــدامــة. 

ومــن الــمــفــتــر�ض اأن يــقــود هـــذا الــتــحــول اإلــى جــعــل األــمــانــيــا دولــة �ســنــاعــيــة 
حــيــاديــة لــجــهــة الــمــنــاخ.  

اقـتـصـاد 
الـسوق االجـتـماعـية 

الـبـيـئـيـة
وضعت الحكومة األلمانية االتحادية أهدافا طموحة أللمانيا فيما 

يتعلق بحماية المناخ: توسع كبير في اعتماد مصادر الطاقة 
المتجددة، تخلي أسرع عن الفحم، زيادة ملحوظة في عدد 
السيارات الكهربائية على الطرقات األلمانية. المعيار واألولوية 

القصوى هو الهدف الذي تم تحديده في معاهدة باريس حول 
المناخ، والمتعلق بالحفاظ على ارتفاع حرارة األرض قدر اإلمكان، 
عند مستوى 1,5 درجة مئوية كحد أقصى. ومن أجل تحقيق 

هذا الهدف تم توسيع وزارة االقتصاد لتصبح قضايا البيئة من 
ضمن مسؤولياتها أيضا. »التوفيق بين االزدهار وحماية 

المناخ« هو هدف هذه الحكومة، حسب وزير 
االقتصاد روبرت هابيك.   

جــديــد
مــل الــ

الــعــ
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بــنــاء الــمــســتــقــبــل 

�ســيادة �لـوزيـر هـابــيــك، مــن �لــمــفــتـر�ض �أن 
تـ�سـعـى �لــوز�رة �لجـديـدة لـالقــتــ�ساد وحـمـاية 

�لــمـنـاخ �إلـى �لـتوفـيق بـيـن �القــتـ�سادو�لـبـيـئـة. 
كــيـف  �سـتـنـجحـون فـي تـاأديـة هـذه �لـمـهـمـة؟ 

حماية المناخ واالحتفاظ بالقدرة التناف�سية وتحقيق النجاح 
بل  ت�ستطيع،  األمانيا  متناق�سة.  اأمور  لي�ست  االقت�سادي 
ويتوجب عليها اأن تكون مثاًل اأعلى على هذا ال�سعيد. يمتلك 
اقت�سادنا القوة االإبداعية وطرق حماية المناخ والقدرة على 
تطوير المنتجات. ونحن نريد اال�ستمرار في توفير ال�سروط 
المو�سوعية واالعتماد على عنا�سر الجذب والت�سجيع. االإنتاج 
من  ومو�سوعًا  ومتاحًا  متاأ�ساًل  يكون  اأن  يجب  الم�ستدام 
يجب  ال�سيا�سية.  المجاالت  جميع  في  االأ�سا�سية  الموا�سيع 
دعم ال�سركات والقطاع االأ�سري الخا�ص وم�ساعدتهم على 
القيام بالتغييرات ال�سرورية، ودعم ا�ستثماراتهم الم�ستقبلية. 
الخطوات  اأولى  و�سعنا  ال�سنوي  االقت�سادي  التقرير  في 

العملية نحو اقت�ساد ال�سوق االجتماعي البيئي. 

حـمـاية �لـمـناخ لـهـا تـكـلـفـة مـالـيـة، و�القـتـ�سـاد 
يـريـد تـحـقـيـق �لـربـح. هـل يـتــنــا�سـب هـذ� مــع 

�ألـمـانـيـا بـ�سـفـتـهـا مـوقـعـًا مـتـمـيـزً� لـلـ�سـنـاعـة؟   
لي�ص هناك اأدنى �سك في اأن حماية المناخ تتطلب االإنفاق في 
لدعم  ا�ستعداد  على  اأي�سًا  نحن  ال�سبب  لهذا  البداية. 
ال�سيا�سات  من  مزيد  خالل  من  الالزمة  اال�ستثمارات 
للقطاعات  تتوفر  االنتقالية  العملية  خالل  من  الت�سجيعية. 

»الـتـحـول أصـبـح حـقـيـقـة«
الـجـمـع بـيـن االزدهـار وحـمـايـة الـمـنـاخ هـو هـدف الـحـكـومـة 

االألـمـانـيـة االتـحـاديـة. روبـرت هـابـيـك، الـوزيـر االتـحـادي 
لـالقـتـ�صـاد وحـمـايـة الـمـنـاخ، يـتـحـدث فـي هـذا الـلـقـاء مـا 

الـذي يـعـنـيـه هـذا لـلـنـا�س. 
 

أجـرى الـلـقـاء: آرنـد فـيـسـتـرلـيـنـغ وكـارسـتـن هـاوبـتـمـايـر

روبــرت هــابــيــك

المختلفة  والمهن  للحرف  اأي�سًا  وكذلك  االقت�سادية، 
خالل  من  هائلة.  فر�ص  الحجم  المتو�سطة  وال�سركات 
الجوانب  لمختلف  جديدة  طلبات  �ستتوفر  اال�ستثمارات 
تتمتع  جديدة  اقت�سادية  حقول  تن�ساأ  و�سوف  االقت�سادية 
بالقدرة  وكذلك  االألماني،  لالقت�ساد  واعدة  كبيرة  بفر�ص 

على المناف�سة الدولية.  

مـا هـي �لــفر�ض �لــتـي تـوفـرهـا �إعـادة بــناء 
وهـيـكــلـة �القـتـ�سـاد على م�سـتـوى �لمـنـافـ�سـة 

�لـدولـيـة؟  
يتيح  المناخ  حماية  مع  يتوافق  بما  االقت�ساد  بناء  تعديل 
فر�سًا كبيرة الألمانيا كموقع متميز لل�سناعة. التحول بات 
واقعًا ملمو�سًا: نحن نعرف تمامًا اأن االأ�سواق تتغير وتتبدل، 
التغيرات.  تواكب هذه  اأن  العمليات االقت�سادية يجب  واأن 
الطلب على المنتجات الم�ستدامة �سوف ي�ستمر في االرتفاع، 
المركز  تحديد  في  اأهمية  تزداد  �سوف  المناخ  وحماية 
في  للم�ساركة  الفر�سة  االآن  لدينا  المتميز.  ال�سناعي 
التحول القائم حاليًا. تقنيات حديثة فعالة موفرة للموارد 
هي االآن القوة الدافعة للنمو واالإبداع. ال�سركات االألمانية 
الالزمة  والو�سائل  العملية  والتجربة  الخبرة  لديها  تتوفر 
اأف�سل  بدعم  نقوم  و�سوف  الم�ستدامة.  الحلول  لتطوير 
هذه  من  اال�ستفادة  على  قادرة  تكون  بحيث  منها،  المتاح 
المنا�سبة  االقت�سادية  ال�سروط  خالل  من  الفر�سة، 
اأ�ساليب  من  العديد  عبر  وكذلك  الحكومية  واال�ستثمارات 

والت�سهيالت. الدعم  و�سيا�سات 

جــديــد
مــل الــ

الــعــ
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مـع تــغــيـر �القـتـ�سـاد �ســوف تـتــغـيـر �أيـ�سـًا قــوة 
�لـعـمـل: مـاذ� �ســيـفـعـل �لــنـا�ض �لــعـامـلـون فـي 
�لـمـهـن �لـتـقــلــيـدية في �لـمـ�سـتــقـبـل، �سـائـقــو 

�لـر�فـعـات فـي مـنـاجـم �لـفـحـم، و�سـنـاع �أجـهـزة 
نـفـث �لـغـاز�ت �لـعـادمـة فـي �لـ�سـيـار�ت؟  

اأ�سكال العمل الجديدة والتقنيات الحديثة ال يمكنها اأن توفر 
االزدهار الحيادي لجهة المناخ فقط، واإنما تخلق فر�ص عمل 
عنه  ينجم  �سوف  الجذري  البنيوي  التحول  اأي�سًا.  جيدة 
بالتاأكيد انقرا�ص بع�ص المهن. على التوازي مع ذلك �سوف 
تظهر مهن جديدة تمامًا، وهي غالبًا ما تخفي وراءها اأي�سًا 
الحاجة اإلى العمالة الموؤهلة والمتخ�س�سة. من المفارقة اأننا 
المختلفة  المناطق  وح�سب  الم�ستقبل  في  ن�سهد  �سوف 
بع�ص  في  العمل  قوة  في  فائ�سًا  المتنوعة  والقطاعات 
القطاعات، ونق�سًا في العمالة الموؤهلة في ذات الوقت، وهذا 
هو واقع االأمور جزئيًا االآن. �سوف يكمن التحدي الكبير في 
اإعادة تاأهيل النا�ص الذين مار�سوا حتى االآن اأعماال معينة، 
لن يكون لها حاجة في الم�ستقبل، واال�ستفادة من مهاراتهم، 
يكونوا  بحيث  االإمكان،  قدر  ال�سحيح،  التوقيت  في  وذلك 
قادرين على اأداء مهمات اأخرى جديدة. اأي اأن متابعة التاأهيل 

والتدريب تلعب دورًا محوريًا. 

عـلـى �سـوء �لــتـغــيـر�ت �لــديـمـغـر�فــيـة: هــل 
تـكـفـي �إجـر�ء�ت "�إعـادة �لـتـاأهـيـل" لـلـعـامـلـيـن 

فـي �لمـجـاالت �لـتـي �نـتـهـت �لـحـاجـة �إلـيـهـا، 
لـتـغـطـيـة �لـطـلـب فـي �سـوق �لـعـمـل؟   

من الطبيعي اأن تكون التوقعات دومًا مرتبطة ب�سيء من عدم 
التاأكد وعدم الثقة، وعدم الثقة هذا يزداد حجمًا كلما نظر 
المرء محاواًل ا�ستقراء الم�ستقبل. على �سعيد التغير ال�سكاني 
"الديمغرافي" فاإننا قادرون بالفعل على التنبوؤ الموثوق اإلى 
حد ما: نحن نعرف عدد المواليد الجدد في كل عام، ويمكن 
�سيكونون  الذين  النا�ص  عدد  ا�ست�سفاف  ذلك  خالل  من 
متواجدين في �سوق العمل بعد ب�سع ع�سرات من ال�سنين. مع 
الحكومة  في  نعتقد  االأ�سا�ص،  ت�سكل  التي  الدرا�سات  هذه 
االتحادية اأن األمانيا تحتاج لمزيد من هجرة االأيدي العاملة 
تطوير  في  باال�ستمرار  قرارًا  اتخذنا  ال�سبب  لهذا  الوافدة. 

قانون الهجرة الوافدة.  

من �لـعـمل �الأزرق "�لـيدوي و�لـحرفـي" �إلى �لـعـمل 
�الأبـيـ�ض "�لمـكـتـبـي" – �سـاهـمـت جـائـحة كـورونـا 

فـي تـ�سـريـع �لـكــثـيـر مـن �لــتـطــور�ت فـي مــجـال 
"�لـعـمـل �لـجـديـد" بـ�سـكـل كـبـيـر، مـن �لـمـكــتـب 

�لــمـنـزلـي �إلـى �الجــتـمــاعـات �الفــتـر��سـيـة. مـا 
�لـذي يـعـنـيه هـذ� �الأ�سـلوب �لـجـديد فـي �الأعـمال 

بـالـنـ�سـبـة لـحـمـايـة �لـمـنـاخ؟    
لي�ص كل عمل ي�سلح للقيام به انطالقًا من المكتب المنزلي. 
اأن  اإال  اأي�سًا.  الم�ستقبل  في  بالتاأكيد  �ستكون  الحال  وهذه 
الجائحة قد بينت لنا مقدار ما هو ممكن في هذا الجانب، 
النا�ص  من  مزيد  يعمل  عندما  �سروريًا.  ذلك  يكون  عندما 

ب�سكل متزايد انطالقًا من المنزل فاإن لهذا االأمر الكثير من 
التبعات. فقد تمكنا �سبيل المثال من متابعة كيف تراجعت 
�سهدنا  كما  الذروة،  �ساعات  في  المروري  االزدحام  اأزمة 
تراجعًا في رحالت ال�سفر المهنية التي يفر�سها �سير العمل. 
وعندما يكون من نتائج هذه التطورات، تراجع اال�ستخدام 
�سبيل  على  العمل  اإلى  الذهاب  اأجل  من  لل�سيارات  اليومي 
المثال، اأو تناق�ص عدد الرحالت الجوية الأ�سباب مهنية، فاإن 
هذا �سوف يعتبر بالتاأكيد م�ساهمة فعالة في حماية المناخ.    

مــا هـو مــوقــع و�أهــمــيــة "�لــعــمــل �لــجــديــد" 
بـالــنـ�ســبـة لــالقـــتـــ�سـاد �الألــمــانـي؟ هــل هــو 

مــجــرد ��ســطــالح جـديــد، �أم �أنــه و�قـع مـُـعـا�ض؟    
في التناف�ص على الفوز بخيرة العقول تحاول ال�سركات بذل كل 
ما ت�ستطيع لكي تبدو كاأرباب عمل جذابة لخيرة العاملين. وهذا 
ي�ستمل بالتاأكيد اأي�سًا تقديم عرو�ص اأ�ساليب العمل المرنة على 
هوؤالء العاملين. اليوم يوجد العديد من القوى العاملة الموؤهلة 
والمتخ�س�سة التي تتواجد �سمن اأو�ساع �سوق العمل التي تتيح 
عرو�ص  من  العديد  بين  االختيار  لها 
وفر�ص العمل. بع�ص هذه القوى العاملة 
الجانب  على  اعتمادًا  قرارها  تتخذ  ال 
المادي فقط، واإنما تراعي في قرارها 
مو�سوعات  مثل  اأي�سًا،  اأخرى  معايير 
هذا  على  واال�ستدامة.  المناخ  حماية 
االأ�سا�ص با�ستطاعة ال�سركات التي تهتم 
جديًا بم�ساألة حماية المناخ تحقيق نقاط 
في  االآخرين،  العمل  اأرباب  على  تفوق 
اإطار التناف�ص على الفوز بخيرة العاملين، 

في �سوق العمل.  

فـي �لــخــتـام، نـــظـرة �إلــى 
تــوقـعـات �لـمـ�سـتـقـبـل. كــيــف 

تـرون �القــتــ�سـاد �الألـمـانـي 
فـي عـام 2030؟    

من الوا�سح جدًا بالن�سبة لي اأن اأو�ساع 
االقت�ساد االألماني في 2030 �سوف تكون مرتبطة ب�سكل كبير 
وطريقة  القادمة  وال�سنوات  ال�سهور  من  اال�ستفادة  بكيفية 
ت�سكيلها. حماية المناخ عبارة عن تحد يمكنه اأن ي�ساعدنا على 
النمو، واأنا اأالحظ ا�ستعدادًا كبيرًا وا�سع النطاق لمعالجة االأمر 
اأخيرا. في ذات الوقت ال يجوز اأن تغيب عن اأنظارنا التحديات 
الهائلة التي ي�سببها لنا التحول الديمغرافي والتي �سوف تنعك�ص 
على �سوق العمل بقوة، بحلول منت�سف القرن على اأبعد تقدير. 
اإذا لم نتخذ االإجراءات المنا�سبة وال�سحيحة فاإن التغيرات 
الديمغرافية �سوف ت�سغط با�ستمرار، وتكبح بازدياد قدراتنا 
التنموية. وللتغلب على هذا االأمر يتوجب علينا تقديم اإجابات 
االجتماعية  ال�سوق  اقت�ساد  اإطار  �سمن  و�سحيحة  جيدة 
البيئية. الم�سروعات والخطط التي تم التو�سل اإليها في اتفاق 
ائتالف "�سارة المرور ال�سوئية" الحكومي تدل على توجهات 

في الطريق ال�سحيحة.  

د. روبـــرت 
هـابــيــك

نائـب المـسـتـشـار ووزيـر االقـتـصـاد 
وحمـاية المـناخ من مـوالـيد مـديـنـة 
لوبـيـك عـام 1969. في 2009 دخل 

للمـرة األولى عـضـوية برلـمـان الواليـة 
»الندتـاغ« عن حـزب الخضـر في واليـة 
شـلـيـسـفـيغ-هولـشـتـايـن. من 2012 
حـتى 2018 كـان هـنـاك أيـضـاً نـائـبـاً 

لرئيـس مجلـس وزراء الواليـة. اسـتـقال 
من المـنصـب، عـندمـا تم انـتـخـابه 
رئـيـسـاً لـحـزب الخـضـر، إلى جانـب 

وزيرة الخارجيـة الحـالية أناليـنا بيـربـوك.
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مـع تــغــيـر �القـتـ�سـاد �ســوف تـتــغـيـر �أيـ�سـًا قــوة 
�لـعـمـل: مـاذ� �ســيـفـعـل �لــنـا�ض �لــعـامـلـون فـي 
�لـمـهـن �لـتـقــلــيـدية في �لـمـ�سـتــقـبـل، �سـائـقــو 

�لـر�فـعـات فـي مـنـاجـم �لـفـحـم، و�سـنـاع �أجـهـزة 
نـفـث �لـغـاز�ت �لـعـادمـة فـي �لـ�سـيـار�ت؟  

اأ�سكال العمل الجديدة والتقنيات الحديثة ال يمكنها اأن توفر 
االزدهار الحيادي لجهة المناخ فقط، واإنما تخلق فر�ص عمل 
عنه  ينجم  �سوف  الجذري  البنيوي  التحول  اأي�سًا.  جيدة 
بالتاأكيد انقرا�ص بع�ص المهن. على التوازي مع ذلك �سوف 
تظهر مهن جديدة تمامًا، وهي غالبًا ما تخفي وراءها اأي�سًا 
الحاجة اإلى العمالة الموؤهلة والمتخ�س�سة. من المفارقة اأننا 
المختلفة  المناطق  وح�سب  الم�ستقبل  في  ن�سهد  �سوف 
بع�ص  في  العمل  قوة  في  فائ�سًا  المتنوعة  والقطاعات 
القطاعات، ونق�سًا في العمالة الموؤهلة في ذات الوقت، وهذا 
هو واقع االأمور جزئيًا االآن. �سوف يكمن التحدي الكبير في 
اإعادة تاأهيل النا�ص الذين مار�سوا حتى االآن اأعماال معينة، 
لن يكون لها حاجة في الم�ستقبل، واال�ستفادة من مهاراتهم، 
يكونوا  بحيث  االإمكان،  قدر  ال�سحيح،  التوقيت  في  وذلك 
قادرين على اأداء مهمات اأخرى جديدة. اأي اأن متابعة التاأهيل 

والتدريب تلعب دورًا محوريًا. 

عـلـى �سـوء �لــتـغــيـر�ت �لــديـمـغـر�فــيـة: هــل 
تـكـفـي �إجـر�ء�ت "�إعـادة �لـتـاأهـيـل" لـلـعـامـلـيـن 

فـي �لمـجـاالت �لـتـي �نـتـهـت �لـحـاجـة �إلـيـهـا، 
لـتـغـطـيـة �لـطـلـب فـي �سـوق �لـعـمـل؟   

من الطبيعي اأن تكون التوقعات دومًا مرتبطة ب�سيء من عدم 
التاأكد وعدم الثقة، وعدم الثقة هذا يزداد حجمًا كلما نظر 
المرء محاواًل ا�ستقراء الم�ستقبل. على �سعيد التغير ال�سكاني 
"الديمغرافي" فاإننا قادرون بالفعل على التنبوؤ الموثوق اإلى 
حد ما: نحن نعرف عدد المواليد الجدد في كل عام، ويمكن 
�سيكونون  الذين  النا�ص  عدد  ا�ست�سفاف  ذلك  خالل  من 
متواجدين في �سوق العمل بعد ب�سع ع�سرات من ال�سنين. مع 
الحكومة  في  نعتقد  االأ�سا�ص،  ت�سكل  التي  الدرا�سات  هذه 
االتحادية اأن األمانيا تحتاج لمزيد من هجرة االأيدي العاملة 
تطوير  في  باال�ستمرار  قرارًا  اتخذنا  ال�سبب  لهذا  الوافدة. 

قانون الهجرة الوافدة.  

من �لـعـمل �الأزرق "�لـيدوي و�لـحرفـي" �إلى �لـعـمل 
�الأبـيـ�ض "�لمـكـتـبـي" – �سـاهـمـت جـائـحة كـورونـا 

فـي تـ�سـريـع �لـكــثـيـر مـن �لــتـطــور�ت فـي مــجـال 
"�لـعـمـل �لـجـديـد" بـ�سـكـل كـبـيـر، مـن �لـمـكــتـب 

�لــمـنـزلـي �إلـى �الجــتـمــاعـات �الفــتـر��سـيـة. مـا 
�لـذي يـعـنـيه هـذ� �الأ�سـلوب �لـجـديد فـي �الأعـمال 

بـالـنـ�سـبـة لـحـمـايـة �لـمـنـاخ؟    
لي�ص كل عمل ي�سلح للقيام به انطالقًا من المكتب المنزلي. 
اأن  اإال  اأي�سًا.  الم�ستقبل  في  بالتاأكيد  �ستكون  الحال  وهذه 
الجائحة قد بينت لنا مقدار ما هو ممكن في هذا الجانب، 
النا�ص  من  مزيد  يعمل  عندما  �سروريًا.  ذلك  يكون  عندما 

ب�سكل متزايد انطالقًا من المنزل فاإن لهذا االأمر الكثير من 
التبعات. فقد تمكنا �سبيل المثال من متابعة كيف تراجعت 
�سهدنا  كما  الذروة،  �ساعات  في  المروري  االزدحام  اأزمة 
تراجعًا في رحالت ال�سفر المهنية التي يفر�سها �سير العمل. 
وعندما يكون من نتائج هذه التطورات، تراجع اال�ستخدام 
�سبيل  على  العمل  اإلى  الذهاب  اأجل  من  لل�سيارات  اليومي 
المثال، اأو تناق�ص عدد الرحالت الجوية الأ�سباب مهنية، فاإن 
هذا �سوف يعتبر بالتاأكيد م�ساهمة فعالة في حماية المناخ.    

مــا هـو مــوقــع و�أهــمــيــة "�لــعــمــل �لــجــديــد" 
بـالــنـ�ســبـة لــالقـــتـــ�سـاد �الألــمــانـي؟ هــل هــو 

مــجــرد ��ســطــالح جـديــد، �أم �أنــه و�قـع مـُـعـا�ض؟    
في التناف�ص على الفوز بخيرة العقول تحاول ال�سركات بذل كل 
ما ت�ستطيع لكي تبدو كاأرباب عمل جذابة لخيرة العاملين. وهذا 
ي�ستمل بالتاأكيد اأي�سًا تقديم عرو�ص اأ�ساليب العمل المرنة على 
هوؤالء العاملين. اليوم يوجد العديد من القوى العاملة الموؤهلة 
والمتخ�س�سة التي تتواجد �سمن اأو�ساع �سوق العمل التي تتيح 
عرو�ص  من  العديد  بين  االختيار  لها 
وفر�ص العمل. بع�ص هذه القوى العاملة 
الجانب  على  اعتمادًا  قرارها  تتخذ  ال 
المادي فقط، واإنما تراعي في قرارها 
مو�سوعات  مثل  اأي�سًا،  اأخرى  معايير 
هذا  على  واال�ستدامة.  المناخ  حماية 
االأ�سا�ص با�ستطاعة ال�سركات التي تهتم 
جديًا بم�ساألة حماية المناخ تحقيق نقاط 
في  االآخرين،  العمل  اأرباب  على  تفوق 
اإطار التناف�ص على الفوز بخيرة العاملين، 

في �سوق العمل.  

فـي �لــخــتـام، نـــظـرة �إلــى 
تــوقـعـات �لـمـ�سـتـقـبـل. كــيــف 

تـرون �القــتــ�سـاد �الألـمـانـي 
فـي عـام 2030؟    

من الوا�سح جدًا بالن�سبة لي اأن اأو�ساع 
االقت�ساد االألماني في 2030 �سوف تكون مرتبطة ب�سكل كبير 
وطريقة  القادمة  وال�سنوات  ال�سهور  من  اال�ستفادة  بكيفية 
ت�سكيلها. حماية المناخ عبارة عن تحد يمكنه اأن ي�ساعدنا على 
النمو، واأنا اأالحظ ا�ستعدادًا كبيرًا وا�سع النطاق لمعالجة االأمر 
اأخيرا. في ذات الوقت ال يجوز اأن تغيب عن اأنظارنا التحديات 
الهائلة التي ي�سببها لنا التحول الديمغرافي والتي �سوف تنعك�ص 
على �سوق العمل بقوة، بحلول منت�سف القرن على اأبعد تقدير. 
اإذا لم نتخذ االإجراءات المنا�سبة وال�سحيحة فاإن التغيرات 
الديمغرافية �سوف ت�سغط با�ستمرار، وتكبح بازدياد قدراتنا 
التنموية. وللتغلب على هذا االأمر يتوجب علينا تقديم اإجابات 
االجتماعية  ال�سوق  اقت�ساد  اإطار  �سمن  و�سحيحة  جيدة 
البيئية. الم�سروعات والخطط التي تم التو�سل اإليها في اتفاق 
ائتالف "�سارة المرور ال�سوئية" الحكومي تدل على توجهات 

في الطريق ال�سحيحة.  

د. روبـــرت 
هـابــيــك

نائـب المـسـتـشـار ووزيـر االقـتـصـاد 
وحمـاية المـناخ من مـوالـيد مـديـنـة 
لوبـيـك عـام 1969. في 2009 دخل 

للمـرة األولى عـضـوية برلـمـان الواليـة 
»الندتـاغ« عن حـزب الخضـر في واليـة 
شـلـيـسـفـيغ-هولـشـتـايـن. من 2012 
حـتى 2018 كـان هـنـاك أيـضـاً نـائـبـاً 

لرئيـس مجلـس وزراء الواليـة. اسـتـقال 
من المـنصـب، عـندمـا تم انـتـخـابه 
رئـيـسـاً لـحـزب الخـضـر، إلى جانـب 

وزيرة الخارجيـة الحـالية أناليـنا بيـربـوك.
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العمل الجديد

مـوومـايـنـد »MOWOMIND«                         �أّنـــا ونــيــلــ�س �شــنــيــل

شـركة  في  عـمل  خـالل  من  كان  المـرنة  الجـديدة  العـمل  أسالـيب  مع  األول  شـنيل  نيـلس  لـقاء 
»الوميض«  أثر  له  كان  ما  وهذا  هامـبورغ.  في  المـعلومات  تقـنيات  مجال  في  شـابة  حديـثة 
تـأسـيـس شـركة االسـتـشـارات مـوومـانـيد  إلى  أّنـا  حسـب قولـه. سـرعان ما عمـد مع زوجـته 
فـي  التـنفـيذيـين  والمدراء  العـمل  فـرق  تـدريب  عـبر  الفكرة  نقـل  أجل  من   »Mowomind«
الـشـركات المختـلفة، ثم انطـلقا في رحلة حول العـالم. الهدف األول لهما: التعرف على أفضل 
تحدثا  سيدني  في  أستراليا.  إلى  األولى  جولتهما  قادتهما  الجديد«.  »العـمل  مجال  في  األمثلة 
مع أحد المدراء التنفيذيين، الذي غير تسميته إلى كبير مسؤولي األهداف )CPO(، وقاد بهذا شركته 
االثنان  شاهد  أفريقيا  في  الغوس،  في  فعال.  يريدونه  بما  القيام  للعاملين  سمح  فقد  النجاح.  إلى 
الرائدة. حيث عمد  المتحركة  الرسوم  استوديوهات  إلى أحد  استوديو ماجيك كاربيت  كيف تحول 
في  المستويات.  أرفع  إلى  للوصول  أنفسـهم،  تطـوير  إلى  بينهـم  فيما  التبـادل  عبر  العاملون 
جولتهما التالية توجه نيلس وأنّا سريعاً إلى شمال القارة األمريكية وجنوبها، أي إلى الموطن األخير 
في  توفي  والذي  ألمانيا  في  المولود  بيرغمان  فريتيوف  الجديد.  العمل  لحركة  األول  للمؤسس 
أيار/مايو 2021 في أن أربور/والية ميشيغان. حيث كان االثنان على تواصل دائم معه حتى وفاته. 
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�أحــد �لحــتــمــالت �لآن: "�لــعــمــل عــن بــعــد" �نــطــالقــًا مـن �أي مــكــان
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اســتــغــالل الــفــرص
جــديــد

مــل الــ
الــعــ

نحـن نعـمـل 
بـشـكـل 

مـخـتـلـف!
لـقـد �سـرعـت الـجـائـحـة الـتـغـيـرات فـي 
مـجـال الـعـمـل بـ�سـكـل كـبـيـر. اإلـى اأيـن 

تـقـود هـذه الـطـريـق؟ كـيـف يـبـدو 
مـ�سـتـقـبـل الـعـمـل؟ 

 الـنـص: كــالوس لــوبــر
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�أحــد �لحــتــمــالت �لآن: "�لــعــمــل عــن بــعــد" �نــطــالقــًا مـن �أي مــكــان
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اســتــغــالل الــفــرص

جــديــد
مــل الــ

الــعــ

نحـن نعـمـل 
بـشـكـل 

مـخـتـلـف!
لـقـد �سـرعـت الـجـائـحـة الـتـغـيـرات فـي 
مـجـال الـعـمـل بـ�سـكـل كـبـيـر. اإلـى اأيـن 

تـقـود هـذه الـطـريـق؟ كـيـف يـبـدو 
مـ�سـتـقـبـل الـعـمـل؟ 

 الـنـص: كــالوس لــوبــر
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بـ
ـاتت �لثورة �ل�شناعية �لر�بعة في �أوجها. �لت�شبيك و�لرقمنة 
يغير�ن �شكل و�أ�شاليب �لعمل ب�شكل لم ي�شبق له نظير. مهن 
�ل�شركات تخت�شر من  تن�شاأ.  قديمة تختفي، ومهن جديدة 
بنيتها �لهيكلية، لتكون قادرة على �ل�شتمر�ر في �لمناف�شة. 
�أن  �أريد  كيف  متز�يد:  ب�شكل  يت�شاءلون  �أنف�شهم  و�لعاملون 
يكون �شكل �لعمل؟ وما هي قيمة �لعمل في حياتي؟ وقد ظهرت 
هذه  نحو  �لد�فعة  �لأ�شا�شية  �لقوة  �أنها  على  �لجائحة 
�لتطور�ت. ما كان �شابقًا ميزة لنخبة �شئيلة، �أ�شبح �ليوم 
معياريًا ونمطيًا للجميع تقريبًا. "�لمكتب �لمنزلي"، "�لعمل 
هي  �لجماعي"،  "�لعمل  �لت�شاركي"،  "�لعمل  بعد"،  عن 
يجوز  ول  �لجديد.  �لعمل  عالم  في  �لمفاتيح  �لم�شطلحات 
تنا�شي "�لغاية"، �أو �لمعنى �لأ�شمى للعمل. معهد فر�ونهوفر 
"تجربة  عن  يتحدث   )IAO( و�لتنظيم  �ل�شناعية  للهند�شة 
�لعمل  رقمنة  في  �لبالد  كامل  م�شتوى  على  �لنطاق  و��شعة 

و�لتعاون" 

التـأثـير على التـنـقل والتـوسع الحضـري

�أي�شًا توجهات �أخرى، مثل �لتو�شع  يطال تاأثير هذ� �لتطور 
�لتطور  �أبحاث  مدير  ريف،  �شتيفان  و�لتنقل.  �لح�شري 
�لتنظيمي وت�شميم �لعمل في معهد فر�ونهوفر IAO يتنباأ: 
"�شوف يبقى مزيد من �لنا�س با�شتمر�ر بعيدين عن �ل�شركة 
لفتر�ت زمنية طويلة. �لذهاب بو�شائل �لنقل �إلى هناك �شوف 
يتحول �إلى �أمر يحتاج �إلى قر�ر عن �إدر�ك، ولي�س بديهيًا. كما 
مغريًا  �حتماًل  يعود  �شوف  �لأرياف  في  و�ل�شكن  �لعمل  �أن 
للكثيرين".  ولكن لي�س للجميع، ح�شب مالحظة كاتارينا ر�ت، 
�للوج�شتية  �شركة  في  �لموظفين  �شوؤون  �إد�رة  ع�شو مجل�س 
�شينكر DB �لتابعة ل�شركة �لقطار�ت �لألمانية دويت�شة بان. 
و�لمحطات.  �لم�شتودعات  يعملون في  لدينا  �لعاملين  "ثلث 
بالن�شبة  و�ردة  غير  م�شاألة  �لمنزل،  من  �نطالقًا  �لعمل 
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ال وجودللجـواب 
الشافي الوحيـد 

للـتـحـول في 
مجـال الـعـمـل، 
وإنـمـا مـروحـة 

واسـعـة مـن 
الحـلـول. 

�لتــجــاه �لــجــديــد: �لـجــمــع و�لــتــوفــيــق بــيــن �لــعــمــل و�لـحــيــاة

D_1-22_14 arab-Arbeitenanders_ARA.indd   18 07.04.2022   14:23:30

اســتــغــالل الــفــرص
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مــل الــ
الــعــ

�ل�شن ب�شوق �لعمل ب�شكل �أف�شل. بالإ�شافة �إلى ذلك �شيتم دعم 
وت�شهيل �لهجرة لأ�شحاب �لموؤهالت و�لخت�شا�س من خارج 
�لبالد. عالوة على ذلك يتم ت�شجيع �ل�شركات على �ل�شتفادة 
من مز�يا �لتنوع في �لقوى �لعاملة: �لنا�س من �أجنا�س و�أعمار 
متفاوتة و�أ�شول متنوعة، وكذلك �أ�شحاب �لإعاقة يجلبون معهم 
وجهات  وكذلك  �لمتنوعة،  و�لتجارب  �لخبر�ت  من  �لمزيد 

�لنظر �لمختلفة، وهذ� كله يعود على �ل�شركات بالفائدة. 
             من �شيعمل في �لم�شتقبل في �أية مهن و�شمن �أية 
�إعد�د�ت، يعتمد هذ� �أي�شا على �لتطور �لتقني. "�ل�شوؤ�ل �لذي 
في  �لعمل  عالقة  �شكل  �شيكون  كيف  هو،  �لجوهر  في  يدور 
�لم�شتقبل بين �لإن�شان و�لآلة"، ح�شبما ت�شرح �أنا دوجيت�س، 
�لبيانات، �لذي يعتبر من مر�كز �لفكر  رئي�شة ق�شم م�شنع 
و�ل�شوؤون  للعمل  �لتحادية  �لألمانية  �لوز�رة  في  و�لدر��شة 
�لجتماعية )BMAS(. "يجب �لتفكير في كل قطاع �قت�شادي، 
�أي من �لأن�شطة �لمهنية و�لعملية يمكن �أن تقوم بها �لآلة بدل 
من �لإن�شان، و�أين يمكن تعزيز قدر�ت �لإن�شان من خالل �لآلة، 
يمكن  ل  فريدة  تبقى  �لب�شرية  و�لقدر�ت  �لمهار�ت  و�أي 

�ل�شتغناء عنها". 

باأ�شلوب  بالمرونة  �لتفكير  يجب  �لحال  هذه  في  لهوؤلء". 
جديد، ربما على �شكل �لعمل �شمن فرق عمل ذ�ت ت�شل�شل 
هرمي م�شطح، وم�شتوى رفيع من �ل�شتقاللية و�تخاذ �لقر�ر 
ذ�تيًا. "ل وجود لجو�ب موحد على �لتحول في مجال �لعمل، 
و�إنما مروحة و��شعة من �لحلول، �لتي يتوجب علينا �لتو�فق 

عليها وتنفيذها". 
             لن يكون �لتغيير حكرً� على �شعيد "�أين وكيف" تتم 
تاأدية �لعمل، و�إنما �شيطال �أي�شًا طريقة و�أ�شلوب �لتعاون مع 
�لـمـغـزى  �لـتـ�شارك و�ل�شـتـقـاللـيـة،  �لـزمـالء و�لزمـيـالت. 
و�لجوهر �أمور تكت�شب �أهمية م�شتمرة لدى مزيد من �لنا�س. 
"وقد �زد�د هذ� �لتوجه ب�شكل كبير خالل �لعامين �لما�شيين"، 
وقابلية  �لتوظيف  ر�مب من معهد  يوتا  �لبروفي�شورة  ح�شب 
�ل�شركات  فقط  لي�س  هو  بهذ�  �لمعني   .)IBE( �ل�شتخد�م 
�لألمانية  �ل�شركات  و�إنما  برلين،  في  �لمتميزة  �لنا�شئة 
�لمدن  تجمعات  عن  بعيدً�  �لقائمة  �لحجم،  �لمتو�شطة 
�لجديدة.  �لمفاهيم  هذه  �أي�شًا  ��شتوعبت  �لتي  �لكبيرة، 
"جميع �ل�شركات �لمتو�شطة �لحجم �لر�ئدة على �لم�شتوى 
�لعالمي، و�لقائمة في �لمناطق �لريفية، تحقق �لنجاح، ب�شكل 
خا�س لأنها نجحت في خلق روحية �لنتماء وفريق �لعمل بين 
هذه  فكرة:  �لمثال  �شبيل  على  �أي  لديها.  �لعاملين  �أو�شاط 

�شركتي، ونحن ننتمي لأكثر �ل�شركات �إبد�عًا في �لعالم". 

تـحـديـات لـلـشـركـات

بالن�شبة لألمانيا، وقطاع �ل�شركات �لمتو�شطة �لحجم �لقوي 
و�لمتميز فيها، وما ي�شمه هذ� �لقطاع من �لعديد من "�لأبطال 
�لخفيين" تعتبر هذه �لم�شاألة في غاية �لأهمية، حيث �أن �لقطاع 
�لمتو�شط يعتبر في غاية �لإبد�ع، وهو محرك �لبتكار و�لتقنية 
في �لبالد. �أكثر من 99 في �لمائة من �ل�شركات في �ألمانيا هي 
�شركات متو�شطة �لحجم. وهي ت�شاهم بما ن�شبته 61 في �لمائة 
من مجمل �شافي �لقيمة �لم�شافة، وت�شغل 55 في �لمائة من 
�لعمالة، وتبلغ ح�شتها من طلبة �لتاأهيل �لمهني 80 في �لمائة. 
ولكن �لعديد من �ل�شركات تت�شارك في ذ�ت �لمخاوف: فهي ل 
تجد �لآن ما يكفي من �لقوى �لعاملة �لماهرة و�لمتخ�ش�شة. 
�لو�جب  �لمهنية  و�لمتطلبات  �لمو��شفات  تزد�د  ناحية  من 
توفرها، ومن ناحية �أخرى تتر�جع �أعد�د �لقادرين على �لعمل 
ب�شبب �لتغير �ل�شكاني "�لديمغر�في" با�شتمر�ر. وهذ� ي�شيب 
ب�شكل �أ�شا�شي �لمهن �لحرفية و�شناعات �لتعدين و�لتقنيات 

�لكهربائية، �إ�شافة �إلى �لتقنيات �لمتعلقة بالعلوم �لطبيعية. 
             هذ� ما تبينته �لحكومة �لألمانية �لتحادية وبد�أت 
�لعمل على مو�جهته. �شمن �إطار ��شتر�تيجية �شمان توفير 
�لعمالة �لموؤهلة و�لمتخ�ش�شة من �لمفتر�س ربط �لمر�أة وكبار 
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ذ�تيًا. "ل وجود لجو�ب موحد على �لتحول في مجال �لعمل، 
و�إنما مروحة و��شعة من �لحلول، �لتي يتوجب علينا �لتو�فق 

عليها وتنفيذها". 
             لن يكون �لتغيير حكرً� على �شعيد "�أين وكيف" تتم 
تاأدية �لعمل، و�إنما �شيطال �أي�شًا طريقة و�أ�شلوب �لتعاون مع 
�لـمـغـزى  �لـتـ�شارك و�ل�شـتـقـاللـيـة،  �لـزمـالء و�لزمـيـالت. 
و�لجوهر �أمور تكت�شب �أهمية م�شتمرة لدى مزيد من �لنا�س. 
"وقد �زد�د هذ� �لتوجه ب�شكل كبير خالل �لعامين �لما�شيين"، 
وقابلية  �لتوظيف  ر�مب من معهد  يوتا  �لبروفي�شورة  ح�شب 
�ل�شركات  فقط  لي�س  هو  بهذ�  �لمعني   .)IBE( �ل�شتخد�م 
�لألمانية  �ل�شركات  و�إنما  برلين،  في  �لمتميزة  �لنا�شئة 
�لمدن  تجمعات  عن  بعيدً�  �لقائمة  �لحجم،  �لمتو�شطة 
�لجديدة.  �لمفاهيم  هذه  �أي�شًا  ��شتوعبت  �لتي  �لكبيرة، 
"جميع �ل�شركات �لمتو�شطة �لحجم �لر�ئدة على �لم�شتوى 
�لعالمي، و�لقائمة في �لمناطق �لريفية، تحقق �لنجاح، ب�شكل 
خا�س لأنها نجحت في خلق روحية �لنتماء وفريق �لعمل بين 
هذه  فكرة:  �لمثال  �شبيل  على  �أي  لديها.  �لعاملين  �أو�شاط 

�شركتي، ونحن ننتمي لأكثر �ل�شركات �إبد�عًا في �لعالم". 

تـحـديـات لـلـشـركـات

بالن�شبة لألمانيا، وقطاع �ل�شركات �لمتو�شطة �لحجم �لقوي 
و�لمتميز فيها، وما ي�شمه هذ� �لقطاع من �لعديد من "�لأبطال 
�لخفيين" تعتبر هذه �لم�شاألة في غاية �لأهمية، حيث �أن �لقطاع 
�لمتو�شط يعتبر في غاية �لإبد�ع، وهو محرك �لبتكار و�لتقنية 
في �لبالد. �أكثر من 99 في �لمائة من �ل�شركات في �ألمانيا هي 
�شركات متو�شطة �لحجم. وهي ت�شاهم بما ن�شبته 61 في �لمائة 
من مجمل �شافي �لقيمة �لم�شافة، وت�شغل 55 في �لمائة من 
�لعمالة، وتبلغ ح�شتها من طلبة �لتاأهيل �لمهني 80 في �لمائة. 
ولكن �لعديد من �ل�شركات تت�شارك في ذ�ت �لمخاوف: فهي ل 
تجد �لآن ما يكفي من �لقوى �لعاملة �لماهرة و�لمتخ�ش�شة. 
�لو�جب  �لمهنية  و�لمتطلبات  �لمو��شفات  تزد�د  ناحية  من 
توفرها، ومن ناحية �أخرى تتر�جع �أعد�د �لقادرين على �لعمل 
ب�شبب �لتغير �ل�شكاني "�لديمغر�في" با�شتمر�ر. وهذ� ي�شيب 
ب�شكل �أ�شا�شي �لمهن �لحرفية و�شناعات �لتعدين و�لتقنيات 

�لكهربائية، �إ�شافة �إلى �لتقنيات �لمتعلقة بالعلوم �لطبيعية. 
             هذ� ما تبينته �لحكومة �لألمانية �لتحادية وبد�أت 
�لعمل على مو�جهته. �شمن �إطار ��شتر�تيجية �شمان توفير 
�لعمالة �لموؤهلة و�لمتخ�ش�شة من �لمفتر�س ربط �لمر�أة وكبار 
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الــــتــــنـــوع

فـيـنـتـيـبـا »Fintiba«                         بـا�شـتـيـان كـريـغـهـوف وفـريق فـيـنـتـيـبـا

»التنوع موجود في مورثاتنا«، يقول باستيان كريغهوف عن فريق عمل شركته الناشئة »فينتيبا« التي 
تأسست في العام 2016 في فرانكفورت، والعاملة في مجال التكنولوجيا المالية. بالتعاون مع فريق 
عمله يتيح للشباب من خارج أوروبا فرص الحصول على مقاعد للدراسة في ألمانيا. »هنا ال يلعب األصل 
أو لون البشرة أو الجنس أو الدين أي دور على اإلطالق«، يقول كريغهوف. »نحن نهتم بتأمين تأشيرة 
اإلقامة في  المرء من أجل  الفيزا، والحساب المصرفي والتأمين الصحي وكل ما يحتاجه  الدخول، 
ألمانيا«. باستيان كريغهوف عاش شخصيا تجربة الجهود المضنية الضرورية من أجل االنتقال إلى الخارج. 
فقد درس في إندونيسيا، وعمل لصالح أحد البنوك األلمانية في الصين. من هذه التجارب ومع خلفيته 
وخبرته في المجال المصرفي تولدت فكرة »فينتيبا«. اليوم تستفيد شركته من التنوع والتعددية ومن 
المعارف المتعددة الثقافات لموظفيه البالغ عددهم 45 موظفا من 15 جنسية مختلفة. »هكذا نجحنا 
في تجاوز العديد من الصعوبات وإيجاد حلول فردية لما يزيد عن 150000 شاب وشابة من حوالي 
190 بلداً، تمكنوا من المجيء إلى ألمانيا بمساعدتنا«. مستقبل العمل: تعرف هنا لماذا يعتبر التنوع 

من البديهيات بالنسبة لشركة باستيان كريغهوف »فينتيبا« الناشئة.  
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�ل�سـيدة �لبروفـيـ�سـورة �ألمنـديـنـغـر، يعـتـقـد كثير من 
�لنـ��س فيـمـ� يتـعـلـق بـ�لعـمـل �لجـديـد، �أن �لـمـ�سـ�ألـة 

بد�يـة هـي �لعـمـل �نطـالقـً� مـن �لمـنـزل �أي "�لمـكـتـب 
�لمـنـزلـي". هـل هـذ� �لـتـ�سـور لـمـ� يـ�سـمـى "�لـعـمـل 

�لجـديـد" �سـحـيـح، �أم �أنـه يقـود �إلى �لخـطـ�أ، لأن هـذ� 
يـ�سـتـبـعد عـ�لـم �لعـمـل في �لـ�سـنـ�عـة؟  

كالهما معًا. المكتب المنزلي ي�ضهد في زمن الجائحة نه�ضة 
هائلة. كثير من النا�س من اأ�ضحاب المهن والأعمال التي من 
الممكن من حيث المبداأ القيام بها من المنزل لم يذهبوا اإلى 
اأعي�س هذا  واأنا  ندر.  فيما  اإل  �ضهور عديدة،  مكاتبهم منذ 
ب�ضكل �ضخ�ضي: كثير من العاملين في مركز برلين لأبحاث 
تناول  اأجل  من  المعهد  اإلى  يح�ضرون  الجتماعية،  العلوم 
الطعام معًا، اأو فقط من اأجل الحوار والت�ضلية. الجزء الأكبر 
من اأعمالهم يقومون به في المنزل.  هذا الأمر جديد. وهذا 
ي�ضتوجب من المديرة الإدارية ومني اأنا �ضخ�ضيًا اأن نعمل على 
اإدارة وتنظيم العمل ومقر المعهد ب�ضكل مختلف. وهذا يتطلب 
مرونة في اإدارة وتنظيم العمل، وَكّما اأكبر من الموارد ومزيدًا 
من الت�ضالت، للحفاظ على اأجواء العمل المنا�ضبة. ولكن 
انتباه: نحن نتحدث على الم�ضتوى التحادي عن 25 في المائة 
كحد اأق�ضى من اإجمالي العاملين، يمكنهم العمل انطالقًا 
ان  الآخرون جميعا يجب  المنزلي.  المكتب  في  البيت،  من 
يعملوا في الموقع: في الم�ضانع والم�ضافي ودور الرعاية، وفي 
المطاعم  وفي  الت�ضوق،  ومجمعات  ال�ضوبرماركت  متاجر 

والزراعة. هذا ما يتم التغافل عنه في كثير من الأحيان. 
 

كـيـف تـعـّرفـيـن "�لـعـمـل �لـجـديـد"؟  
العمل الجديد بالن�ضبة لي هو م�ضطلح �ضامل، ي�ضم جميع 
التطورات التي خلفتها التقاليد. العمل انطالقًا من البيت هو 
جزء منها، ولكن اأي�ضًا التعاون مع الروبوت في دور الرعاية 
في الموقع، والأعمال ذات التقنية العالية في ال�ضناعة والعمل 
عبر اأنظمة المن�ضات. العمل الجديد ل يرتبط فقط بمحتوى 
العمل والمهام المنوطة به، واإنما ي�ضتمل اأي�ضًا على التنظيم 

الجديد للعمل الم�ضحوب باأ�ضكال اأكثر مرونة في القيادة. 

»يـجـب الـتـخـلـي عن هـذه )إمـا-أو(«
الـبـاحـثـة االجـتـمـاعـيـة يـوتـا  حـتـى قـبـل جـائـحـة كـورونـا اهـتـمـت 

االأعـمـال. رئـيـ�سـة مـركـز بـرلـيـن  األـمـنـديـنـغـر بـالمـتـغـيـرات في عـالـم 
الـجـديـد  الـعـمـل  تـتـحـدث عـن  لـلأبـحـاث االجـتـمـاعـيـة،  الـعـلـمـي 

"New Work"، والـعـمـل الـجـيـد.
 

أجـرى الـحـوار كـارسـتـن هـاوبـتـمـايـر

ألــمــنــديــنــغــر يــوتــا 

فـي مـركـز بـرلـيـن لـلـعـلـوم تـهـتـمـون بـمـ�سـ�ألـة 
"�لـعـمـل �لـجـيـد". مـتـى يـكـون �لـعـمـل جـيـدً�؟  

هناك العديد من المعاني التي تنطوي على العمل الجيد. ففي 
النقابات  اتحاد  موؤ�ضر  على  اختيارنا  وقع   WZB مركز 
الألماني باعتباره المنطلق الأولي. وح�ضب هذا الموؤ�ضر فاإن 
مما يتاأثر به العمل الجيد توفر ما يكفي من الموارد واإمكانات 
عمل  فر�س  ووجود  مقبول،  دخل  وتوفر  للعاملين،  التطور 

م�ضمونة مع اإتاحة حق الم�ضاركة في القرار. 

�لـعـمـل �لـمـ�أجـور يـبـقـى فـي جـمـيـع �لأحـو�ل فـي 
غـ�يـة �لأهـمـيـة بـ�لـنـ�سـبـة لـغـ�لـبـيـة �لـنـ��س، 

حـ�سـبـمـ� تـبـيـن در��سـ�ت مـركـز WZB  �أيـ�سـً�. ولـكـن 
في ظـل �أيـة ظـروف يـرى �لـنـ��س عـمـلـهـم عـلـى �أنـه 
عـمـل مـفـيـد لـه مـغـزى؟ مـ� هـو �لـدور �لـذي يـلـعـبـه 

�لـمـ�ل �أو �لـتـك�فـوؤ بـيـن �لـعـمـل و�لحـيـ�ة �أو �لأ�سـرة؟  
ترى غالبية النا�س اأن العمل المجدي يكون �ضمن بيئة تقدر 
هذا العمل، وتعتبر اأن هذا اأهم من الجانب المادي. درا�ضتنا 
الموثقة التي قام بها مركز WZB بالتعاون مع جريدة "دي 
 »infas« الجتماعية  الأبحاث  ومعهد  الأ�ضبوعية  ت�ضايت" 
على  النا�س  من  كثير  موؤكدة:  وا�ضحة  نتيجة  اإلى  تو�ضلت 
ا�ضتعداد للذهاب اإلى العمل اأي�ضًا، حتى في حال عدم حاجتهم 
الذي  والنا�س  لالآباء  بالن�ضبة  وب�ضكل خا�س  اإطالقًا.  للمال 
لديهم اأقارب بحاجة اإلى الرعاية يعتبر التوفيق بين العمل 
والأ�ضرة في غاية الأهمية. ولكن اأي�ضًا بالن�ضبة لكثير من جيل 
ال�ضباب نالحظ التالي: النجاح والتطور المهني مهم، اإل اأنهم 
اإلى  ل يريدون تم�ضية كل الوقت في العمل، واإنما يتطلعون 

توفير الوقت لحياتهم الخا�ضة والأ�ضرية.

مـ� مـدى �لخـتـالف و�لـتـفـ�وت فـي �لـتـوقـعـ�ت 
�لـمـتـعـلـقـة ب�لـعـمـل �لـجـيـد فـي مـخـتـلـف �أنـحـ�ء 

�لــعـ�لــم؟  
الفوارق كبيرة ووا�ضحة. في األمانيا والعديد من البلدان تعمل 
غالبية العاملين لح�ضن الحظ �ضمن �ضروط اآمنة م�ضمونة 

»بالـنـسـبـة 
لـغـالـبـيـة 

الـنـاس 
يـعـتـبـر 
الـعـمـل 

الـمـجـدي 
ذو المنفعة 
أهـم مـن 

الراتب الذي 
يتقـاضـونه«
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تــنــظــيــم الــتــغــيــيــر
جــديــد

مــل الــ
الــعــ
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اأعي�س هذا  واأنا  ندر.  فيما  اإل  �ضهور عديدة،  مكاتبهم منذ 
ب�ضكل �ضخ�ضي: كثير من العاملين في مركز برلين لأبحاث 
تناول  اأجل  من  المعهد  اإلى  يح�ضرون  الجتماعية،  العلوم 
الطعام معًا، اأو فقط من اأجل الحوار والت�ضلية. الجزء الأكبر 
من اأعمالهم يقومون به في المنزل.  هذا الأمر جديد. وهذا 
ي�ضتوجب من المديرة الإدارية ومني اأنا �ضخ�ضيًا اأن نعمل على 
اإدارة وتنظيم العمل ومقر المعهد ب�ضكل مختلف. وهذا يتطلب 
مرونة في اإدارة وتنظيم العمل، وَكّما اأكبر من الموارد ومزيدًا 
من الت�ضالت، للحفاظ على اأجواء العمل المنا�ضبة. ولكن 
انتباه: نحن نتحدث على الم�ضتوى التحادي عن 25 في المائة 
كحد اأق�ضى من اإجمالي العاملين، يمكنهم العمل انطالقًا 
ان  الآخرون جميعا يجب  المنزلي.  المكتب  في  البيت،  من 
يعملوا في الموقع: في الم�ضانع والم�ضافي ودور الرعاية، وفي 
المطاعم  وفي  الت�ضوق،  ومجمعات  ال�ضوبرماركت  متاجر 

والزراعة. هذا ما يتم التغافل عنه في كثير من الأحيان. 
 

كـيـف تـعـّرفـيـن "�لـعـمـل �لـجـديـد"؟  
العمل الجديد بالن�ضبة لي هو م�ضطلح �ضامل، ي�ضم جميع 
التطورات التي خلفتها التقاليد. العمل انطالقًا من البيت هو 
جزء منها، ولكن اأي�ضًا التعاون مع الروبوت في دور الرعاية 
في الموقع، والأعمال ذات التقنية العالية في ال�ضناعة والعمل 
عبر اأنظمة المن�ضات. العمل الجديد ل يرتبط فقط بمحتوى 
العمل والمهام المنوطة به، واإنما ي�ضتمل اأي�ضًا على التنظيم 

الجديد للعمل الم�ضحوب باأ�ضكال اأكثر مرونة في القيادة. 

»يـجـب الـتـخـلـي عن هـذه )إمـا-أو(«
الـبـاحـثـة االجـتـمـاعـيـة يـوتـا  حـتـى قـبـل جـائـحـة كـورونـا اهـتـمـت 

االأعـمـال. رئـيـ�سـة مـركـز بـرلـيـن  األـمـنـديـنـغـر بـالمـتـغـيـرات في عـالـم 
الـجـديـد  الـعـمـل  تـتـحـدث عـن  لـلأبـحـاث االجـتـمـاعـيـة،  الـعـلـمـي 

"New Work"، والـعـمـل الـجـيـد.
 

أجـرى الـحـوار كـارسـتـن هـاوبـتـمـايـر

ألــمــنــديــنــغــر يــوتــا 

فـي مـركـز بـرلـيـن لـلـعـلـوم تـهـتـمـون بـمـ�سـ�ألـة 
"�لـعـمـل �لـجـيـد". مـتـى يـكـون �لـعـمـل جـيـدً�؟  

هناك العديد من المعاني التي تنطوي على العمل الجيد. ففي 
النقابات  اتحاد  موؤ�ضر  على  اختيارنا  وقع   WZB مركز 
الألماني باعتباره المنطلق الأولي. وح�ضب هذا الموؤ�ضر فاإن 
مما يتاأثر به العمل الجيد توفر ما يكفي من الموارد واإمكانات 
عمل  فر�س  ووجود  مقبول،  دخل  وتوفر  للعاملين،  التطور 

م�ضمونة مع اإتاحة حق الم�ضاركة في القرار. 

�لـعـمـل �لـمـ�أجـور يـبـقـى فـي جـمـيـع �لأحـو�ل فـي 
غـ�يـة �لأهـمـيـة بـ�لـنـ�سـبـة لـغـ�لـبـيـة �لـنـ��س، 

حـ�سـبـمـ� تـبـيـن در��سـ�ت مـركـز WZB  �أيـ�سـً�. ولـكـن 
في ظـل �أيـة ظـروف يـرى �لـنـ��س عـمـلـهـم عـلـى �أنـه 
عـمـل مـفـيـد لـه مـغـزى؟ مـ� هـو �لـدور �لـذي يـلـعـبـه 

�لـمـ�ل �أو �لـتـك�فـوؤ بـيـن �لـعـمـل و�لحـيـ�ة �أو �لأ�سـرة؟  
ترى غالبية النا�س اأن العمل المجدي يكون �ضمن بيئة تقدر 
هذا العمل، وتعتبر اأن هذا اأهم من الجانب المادي. درا�ضتنا 
الموثقة التي قام بها مركز WZB بالتعاون مع جريدة "دي 
 »infas« الجتماعية  الأبحاث  ومعهد  الأ�ضبوعية  ت�ضايت" 
على  النا�س  من  كثير  موؤكدة:  وا�ضحة  نتيجة  اإلى  تو�ضلت 
ا�ضتعداد للذهاب اإلى العمل اأي�ضًا، حتى في حال عدم حاجتهم 
الذي  والنا�س  لالآباء  بالن�ضبة  وب�ضكل خا�س  اإطالقًا.  للمال 
لديهم اأقارب بحاجة اإلى الرعاية يعتبر التوفيق بين العمل 
والأ�ضرة في غاية الأهمية. ولكن اأي�ضًا بالن�ضبة لكثير من جيل 
ال�ضباب نالحظ التالي: النجاح والتطور المهني مهم، اإل اأنهم 
اإلى  ل يريدون تم�ضية كل الوقت في العمل، واإنما يتطلعون 

توفير الوقت لحياتهم الخا�ضة والأ�ضرية.

مـ� مـدى �لخـتـالف و�لـتـفـ�وت فـي �لـتـوقـعـ�ت 
�لـمـتـعـلـقـة ب�لـعـمـل �لـجـيـد فـي مـخـتـلـف �أنـحـ�ء 

�لــعـ�لــم؟  
الفوارق كبيرة ووا�ضحة. في األمانيا والعديد من البلدان تعمل 
غالبية العاملين لح�ضن الحظ �ضمن �ضروط اآمنة م�ضمونة 

»بالـنـسـبـة 
لـغـالـبـيـة 

الـنـاس 
يـعـتـبـر 
الـعـمـل 

الـمـجـدي 
ذو المنفعة 
أهـم مـن 

الراتب الذي 
يتقـاضـونه«
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2 5  I  2 4

للعـامـلـين  المـ�ضـورة  تـقـدم  التي  والمتخ�ضـ�ضـة،  المـاهـرة 
وتقدم لهم المعلومات عن التطورات الجديدة. الوقاية هي 
ح�ضول  انتظار  عدم  علينا  لزامًا  يكون  �ضوف  ال�ضر.  كلمة 
النا�س  البطالة، حتى ن�ضتثمر في مزيد من المعارف لدى 
اأن  علينا  يجب  التدريب.  اأو  التاأهيل  متابعة  اأو  اإعادة  عبر 
ال�ضتمرارية  على  نحافظ  واأن  م�ضبق  ب�ضكل  فاعلين  نكون 
والمتابعة. في مجال ال�ضحة تتحقق اليوم نجاحات فعلية 
على بع�س الأ�ضعدة. لنتذكر فقط الفحو�ضات الوقائية التي 

نجريها ب�ضكل م�ضبق. 

�لـتـغـيـر فـي عـ�لـم �لـعـمـل مـتـ�سـل �أيـ�سـً� بـجـ�ئـحـة 
كـورونـ�، ول يـمـكـن فـ�سـلـه عـنـهـ�. قـلـت فـي كـ�نـون 
�لأول/ديـ�سـمـبـر، مـع نـهـ�يـة �سـنـة كـورونـ� �لأولـى 

فـي �إحـدى مــقــ�لتــك فـي جـريـدة "فـر�نـكـفـورتـر 
�ألــغــمــ�يــنـة": "مــ� �أن تــتـم �لـــ�سـيــطــرة عـلـى 

�لـفــيــرو�س �ســيــعـود كــل �سـيء تــقـريــبــً� �إلــى مــ� 
كــ�ن عــلــيـه". هــل مــ�زلــت تــريـن �لأمــور هــكــذ� 

�لآن �أيــ�ســً�؟  
هما  مجتمعين  التقني  والتطور  الرقمنة  فاإن  لي  بالن�ضبة 
الجائحة  الجديدة.  العمل  لأ�ضاليب  الأ�ضا�ضيان  المحركان 
�ضاهمت فقط في تعجيل التطورات في بلد يتعثر في م�ضيرة 
اآمل من كل  الأ�ضا�س  التقني الجتماعي. على هذا  التطور 
النا�س  يتقارب  �ضوف  �ضحيحة:  توقعاتي  تكون  اأن  قلبي 
و�ضيكـونـون  البـعـ�س،  بعـ�ضـهـم  مـع  �ضـخـ�ضـيـًا  ويتحـدثـون 

ف�ضوليين تجاه بع�ضهم البع�س. 

�لـعـمـل �لـمـنـزلـي و�لجـتـمـ�عـ�ت �لفـتـر��سـيـة 
كـ�نـت هـي �لـمـهـيـمـنـة عـلـى �أ�سـلـوب �لـعـمـل لـدى 

كـثـيـر مـن �لـنـ��س خـالل فـتـرة �لـجـ�ئـحـة. مـ� �لـذي 
�سـيـبـقـى مـن كـل هـذ�؟ �أو هـل مـن �لـمـ�أمـول �أن يـعـود 

�لـنـ��س للـتـالقـي في �لـمـكـتـب وفـي مـكـ�ن �لـعـمـل؟  
اأو.  اإما،  يجب علينا في جميع الأحوال التخل�س من فكرة 
المكاتب  جذرية،  اأهمية  ذات  عملية  ال�ضركة  في  الأوقات 
ومباني ال�ضركة كانت و�ضتبقى مواقع في غاية الأهمية من 
حمايتها  علينا  اأن  يجب  الم�ضترك.  والحوار  اللقاء  اأجل 
في  نقوم  �ضوف  يعني:  هذا  المجتمع.  ت�ضامن  لم�ضلحة 
الم�ضتقبل باإنجاز الكثير مع مزيد من المرونة وعبر مزيد 
من الرقمية ومزيد من الالمركزية. ولكن اإذا ا�ضتمرينا في 
ال�ضتغناء تمامًا عن اأي تواجد �ضخ�ضي "فيزيولوجي" في 

مكان م�ضترك، فاإننا نهدد ُلحَمة المجتمع وترابطه. 

لــقــد �أثـرت �لـجـ�ئــحـة فـي عـ�لـم �لــعـمـل �أيـ�سـً� 
بـطــرق مـخـتـلـفـة كـلـيـً�. بـيـنـمـ� تـمـكـن �لـبـعـ�س 

مـن �لـعـمـل دون �أيـة مـ�سـ�كـل �نـطـالقـً� مـن �لـمـنـزل، 
جـ�ءت �لأعـبـ�ء عـلـى �لأ�سـرة، وخـ��سـة عـلـى �لأم 

كبـيـرة جـدً�. مـ� هـي �لـتـبـعـ�ت �لجـتـمـ�عـيـة �لـتـي 
تـتـركـهـ� �لـجـ�ئـحـة عـلـى عـ�لـم �لـعـمـل؟  

حالت  زادت  لقد  بالتاأكيد.  نعرفه  ما  هذا  جدًا،  كبيرة 
الفوارق  زادت  لقد  بالوحدة.  وال�ضعور  والتوتر  ال�ضتياء 
الجتماعية بين النا�س الذين يعملون انطالقًا من المنزل 
اإلى  بالإ�ضافة  هذا  الموقع.  في  يعملون  الذين  واأولئك 
الفوارق في العمل المتنقل نف�ضه. العاملون الذين يتمتعون 
تقنيًا  ومجهز  ال�ضطرابات  من  خال  هادئ  عمل  بمكان 
حياتهم  متابعة  المطاف  نهاية  في  يمكنهم  جيد،  ب�ضكل 

ب�ضكل مختلف كليًا عن اأولئك الذين تكون بيوتهم �ضغيرة، 
الدخل  اأ�ضحاب  ومن  المنزلي،  للعمل  فيها  ُمتَّ�َضع  ل 
بالأطفال  الهتمام  عليهم  الذين  اأولئك  اأو  المتوا�ضع، 

ال�ضغار اأو بالوالدين العاجزين. 

مـن �لـمـعـتـقـد �أيـ�سـً� �أن �لـجـ�ئـحـة عـززت �لتـجـ�ه 
نــحـو �لــخــلــط بـيـن �لــعــمــل و�لـحــيـ�ة �لـخـ��سـة.

 هـــل يـبــقـى مـن �لــمــهـم �لــفــ�سـل بـيـن هــ�ذيـن 
�لـعـ�لـمـيـن، �أم �أن هـذ� عـبـ�رة عـن فـكـرة مـتـقـ�دمـة؟ 
كـيـف يـمـكـن �أن يـبـدو �سـكـل �لـتـمـيـيـز بـيـن هـ�ذيـن 

�لـعـ�لـمـيـن عـلـى �لإطـالق، فـي زمـن �لـرقـمـيـة؟  
مرة ثانية: هذا ي�ضري على قلة من العاملين. بالن�ضبة لهوؤلء 
كانت  حال  في  جدًا،  مهمة  وهي  وا�ضحة،  قواعد  هناك 
من  �ضاعات  اإلى  يحتاج  اإن�ضان  كل  العمل.  لرب  منا�ضبة 

الهدوء لمراجعة الذات، واإل فاإنه �ضيكون منهكًا تمامًا. 

عـالـمـة االجـتـمـاع الحـائزة علـى العـديـد 
من الجـوائـز تـتـرأس منذ 2007 مـركـز بـرلـيـن 

العـلـمي لـألبحـاث االجـتـمـاعـيـة، وهـي 
بـروفيـسـورة عـلم االجـتـماع التـربـوي وأبـحاث 

سـوق الـعـمـل في جـامـعـة هومـبـولـت. 
وقـد كانـت قبـلـها مـديـرة لـمـعـهـد أبـحـاث 

سـوق العمـل والمهـن، وعملـت في المـجال 
العـلمـي في ألمـانـيا والواليـات المتـحـدة. 

الـبـروفـيـســورة الـدكــتـورة 
يــوتــا ألـمـنــديـنــغـر
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القيام به،  الكثير مما يجب  اأن هناك  اإلى حد ما. ل �ضك 
التي  المكا�ضب  عن  الم�ضتمر  الدفاع  �ضرورة  عن  ناهيك 
تحققت. اإل اأننا من النادر جدا ما نفكر بالنا�س في اأفريقيا، 
اأغلب  في  وجود  ل  هنا  الالتينية.  اأمريكا  بلدان  بع�س  اأو 
الأحوال لالأمان وال�ضمانات الموؤ�ض�ضاتية، في حال المر�س 
على �ضبيل المثال، اأو في حالت الأزمات الأخرى. بالإ�ضافة 
اأعمق  اإلى ذلك غالبا ما تعاني هذه البلدان من م�ضكالت 
اأو  الغذاء  اإمدادات  توفر ما يكفي من  من هذا، مثل عدم 
الخوف  حتى  اأو  الجوع  ينت�ضر  حيث  العام.  الأمان  انعدام 
على الحياة، ل يفكر الإن�ضان غالبا في العمل الجيد. يكون 
واأ�ضرته قد و�ضل حال من  المرء  يكون  هذا ممكنا عندما 

ال�ضبع اإلى حد ما. 

يـربـط كـثـيـر مـن �لـنـ��س مـع "�لـعـمـل �لـجـديـد" 
�أيـ�سـً� �لــتـ�سـور بــ�أنــهـم فـي �لـمــ�ســتــقـبـل �ســوف 

يـتـمـتـعـون بـ�لـقـدرة عـلـى �لـتـنـقـل و�لمـرونـة فـي 
�لـعـمـل فـي مـخـتـلـف �أنـحـ�ء �لـعـ�لـم. ولـكـن كـم عـدد 

�لـنـ��س �لـقـ�دريـن فـعـلـيـً� عـلـى تـرجـمـة هـذ� �لأمـر 
�إلى �لـو�قـع �لـعـمـلـي؟ هـل يـعـتـبـر �لـعـمـل �لـجـديـد 

فـي هـذ� �لـ�سـيـ�ق نـوعـً� مـن �لمـتـيـ�ز لـلـنـخـبـة 
�لـمـثـقـفـة، �أو �لـنـخـبـة �لـرقـمـيـة؟   

على المدى البعيد �ضوف تكون اأ�ضاليب العمل الجديدة من 
النا�س في هذا العالم با�ضتمرار. ولكن  ن�ضيب المزيد من 

من  توجه  هو  حاليًا  الجديد  العمل  اأن  �ضك  ل  للحقيقة: 
اأ�ضا�ضي، كما يحلو لك ت�ضميته. هذه  ن�ضيب النخبة ب�ضكل 
المو�ضوع  هذا  حول  نجريه  الذي  الخطاب  اإ�ضكالية  اأي�ضًا 
نركز  الحديث  اأننا في خ�ضم  ما يزعجني حقًا هو  حاليًا. 
"العمل  غالبًا  ونن�ضى  الجديد"  "العمل  على  الهتمام 
الظروف  يواجهون  الذين  اأولئك  كل  فاإن  وهكذا  الجيد". 

ال�ضعبة، يبقون في الظل.  

تـعـتـبـر مـتـ�بـعـة �لـتـ�أهـيـل و�لـتـعـلـم مـدى �لـحـيـ�ة 
مـن �لمـو�سـوعـ�ت �لـمـحـوريـة فـي عـ�لـم �لـعـمـل. 

و�سـفـت حـ�سـرتـك هـذه �لـمـ�سـطـلـحـ�ت بـ�أنـهـ� 
"تـعـ�بـيـر مـن �لـمـ��سـي". كـيـف هـذ�؟  

التغيرات  لمواكبة  ي�ضلحان  يعد  لم  الم�ضطلحين  كال 
المت�ضارعة في هذا الع�ضر. التطور التقني اأ�ضبح ديناميكيًا 
اإلى درجة كبيرة، وكذلك التطور الديمغرافي نحو مجتمع 
الـماهـرة  الـعــمـالـة  في  والـتـنـاقـ�س  �ضـيخـوخـة،  يـزداد 
المتخ�ض�ضة، كلها اأمور ت�ضعنا في مواجهة مهمات جديدة 
ب�ضكل كامل، ل يجدي معها مجرد متابعة التاأهيل المهني 
اأو تطوير �ضيء فكري اأو ذهني. ول اأريد اأن يتم فهمي ب�ضكل 
الأمور  من  الحياة  مدى  والتعلم  التاأهيل  متابعة  خاطئ: 
المهمة، اإل اأنها يجب اأن تاأخذ اأخيرًا طابع خطوة كبيرة في 

م�ضروع العمل في الم�ضتقبل.   

كـيـف �سـيـكـون �سـكـل �لـ�سـيـرة �لـذ�تـيـة لـلـعـ�مـل 
فـي �لـمـ�سـتـقـبـل؟ هـل �سـيـكـون بـ�إمـكـ�ن �لـمـرء فـي 

�لـمـ�ستـقـبـل �أن يـبـد�أ تـ�أهـيـاًل مـهـنـيـً� جـديـدً� فـي
�سـن �لـخـمـ�سـيـن؟  

هذا ما اآمله! �ضوف يتوجب علينا التخلي ب�ضرعة عن اأنظمة 
التعليم والتاأهيل المهني، القائمة على اأ�ضا�س اأن نتعلم في 
بداية حياتنا، من اأجل حياتنا باأكملها، واأن نتمتع مع ذلك 
بما يكفي من المعارف والعلوم لكل م�ضيرتنا الحياتية. كثير 
�ضمن  عنها  ال�ضتغناء  يتم  �ضوف  والوظائف  الأعمال  من 
الجديدة  والوظائف  الأعمال  من  وكثير  الرقمنة،  م�ضيرة 
اأخرى  ووظائف  اأعمال  وفي  ال�ضاحة،  على  تظهر  �ضوف 
�ضيكون من ال�ضروري توفر معارف ومهارات اأكبر بكثير مما 

هي عليه اليوم. 

كــيـف يــجــب �أن يـتـغـيـر �لـنـظـ�م �لـتـعـلـيـمـي 
�إذ� كـ�ن عـ�لـم �لأعـمـ�ل �سـوف يـكـون بـ��سـتـمـر�ر 

مـتـغـيـرً� ومـتـطـورً� بـ�سـرعـة مـتـز�يـدة؟  
يجب اأن يكون اأكثر اإغراء بكثير مما هو عليه اليوم، واأكثر 
�ضمولية. يجب اأن يقدم المعلومات ب�ضكل اأف�ضل، واأن يكون 
موجها للنا�س بفعالية واإيجابية. كما اأنه بحاجة ما�ضة اإلى 
اأ�ضكال تمويل جديدة. نحن نحتاج اأكثر بكثير اإلى العمالة 

»يزعـجـني 
حـقـاً أنـنـّا 

نـركـّز 
االهـتـمـام 

عـلـى 
الـعـمـل 

الـجـديـد، 
وننـسـى 

غالباً العمل 
الـجـيـّد«
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للعـامـلـين  المـ�ضـورة  تـقـدم  التي  والمتخ�ضـ�ضـة،  المـاهـرة 
وتقدم لهم المعلومات عن التطورات الجديدة. الوقاية هي 
ح�ضول  انتظار  عدم  علينا  لزامًا  يكون  �ضوف  ال�ضر.  كلمة 
النا�س  البطالة، حتى ن�ضتثمر في مزيد من المعارف لدى 
اأن  علينا  يجب  التدريب.  اأو  التاأهيل  متابعة  اأو  اإعادة  عبر 
ال�ضتمرارية  على  نحافظ  واأن  م�ضبق  ب�ضكل  فاعلين  نكون 
والمتابعة. في مجال ال�ضحة تتحقق اليوم نجاحات فعلية 
على بع�س الأ�ضعدة. لنتذكر فقط الفحو�ضات الوقائية التي 

نجريها ب�ضكل م�ضبق. 

�لـتـغـيـر فـي عـ�لـم �لـعـمـل مـتـ�سـل �أيـ�سـً� بـجـ�ئـحـة 
كـورونـ�، ول يـمـكـن فـ�سـلـه عـنـهـ�. قـلـت فـي كـ�نـون 
�لأول/ديـ�سـمـبـر، مـع نـهـ�يـة �سـنـة كـورونـ� �لأولـى 

فـي �إحـدى مــقــ�لتــك فـي جـريـدة "فـر�نـكـفـورتـر 
�ألــغــمــ�يــنـة": "مــ� �أن تــتـم �لـــ�سـيــطــرة عـلـى 

�لـفــيــرو�س �ســيــعـود كــل �سـيء تــقـريــبــً� �إلــى مــ� 
كــ�ن عــلــيـه". هــل مــ�زلــت تــريـن �لأمــور هــكــذ� 

�لآن �أيــ�ســً�؟  
هما  مجتمعين  التقني  والتطور  الرقمنة  فاإن  لي  بالن�ضبة 
الجائحة  الجديدة.  العمل  لأ�ضاليب  الأ�ضا�ضيان  المحركان 
�ضاهمت فقط في تعجيل التطورات في بلد يتعثر في م�ضيرة 
اآمل من كل  الأ�ضا�س  التقني الجتماعي. على هذا  التطور 
النا�س  يتقارب  �ضوف  �ضحيحة:  توقعاتي  تكون  اأن  قلبي 
و�ضيكـونـون  البـعـ�س،  بعـ�ضـهـم  مـع  �ضـخـ�ضـيـًا  ويتحـدثـون 

ف�ضوليين تجاه بع�ضهم البع�س. 

�لـعـمـل �لـمـنـزلـي و�لجـتـمـ�عـ�ت �لفـتـر��سـيـة 
كـ�نـت هـي �لـمـهـيـمـنـة عـلـى �أ�سـلـوب �لـعـمـل لـدى 

كـثـيـر مـن �لـنـ��س خـالل فـتـرة �لـجـ�ئـحـة. مـ� �لـذي 
�سـيـبـقـى مـن كـل هـذ�؟ �أو هـل مـن �لـمـ�أمـول �أن يـعـود 

�لـنـ��س للـتـالقـي في �لـمـكـتـب وفـي مـكـ�ن �لـعـمـل؟  
اأو.  اإما،  يجب علينا في جميع الأحوال التخل�س من فكرة 
المكاتب  جذرية،  اأهمية  ذات  عملية  ال�ضركة  في  الأوقات 
ومباني ال�ضركة كانت و�ضتبقى مواقع في غاية الأهمية من 
حمايتها  علينا  اأن  يجب  الم�ضترك.  والحوار  اللقاء  اأجل 
في  نقوم  �ضوف  يعني:  هذا  المجتمع.  ت�ضامن  لم�ضلحة 
الم�ضتقبل باإنجاز الكثير مع مزيد من المرونة وعبر مزيد 
من الرقمية ومزيد من الالمركزية. ولكن اإذا ا�ضتمرينا في 
ال�ضتغناء تمامًا عن اأي تواجد �ضخ�ضي "فيزيولوجي" في 

مكان م�ضترك، فاإننا نهدد ُلحَمة المجتمع وترابطه. 

لــقــد �أثـرت �لـجـ�ئــحـة فـي عـ�لـم �لــعـمـل �أيـ�سـً� 
بـطــرق مـخـتـلـفـة كـلـيـً�. بـيـنـمـ� تـمـكـن �لـبـعـ�س 

مـن �لـعـمـل دون �أيـة مـ�سـ�كـل �نـطـالقـً� مـن �لـمـنـزل، 
جـ�ءت �لأعـبـ�ء عـلـى �لأ�سـرة، وخـ��سـة عـلـى �لأم 

كبـيـرة جـدً�. مـ� هـي �لـتـبـعـ�ت �لجـتـمـ�عـيـة �لـتـي 
تـتـركـهـ� �لـجـ�ئـحـة عـلـى عـ�لـم �لـعـمـل؟  

حالت  زادت  لقد  بالتاأكيد.  نعرفه  ما  هذا  جدًا،  كبيرة 
الفوارق  زادت  لقد  بالوحدة.  وال�ضعور  والتوتر  ال�ضتياء 
الجتماعية بين النا�س الذين يعملون انطالقًا من المنزل 
اإلى  بالإ�ضافة  هذا  الموقع.  في  يعملون  الذين  واأولئك 
الفوارق في العمل المتنقل نف�ضه. العاملون الذين يتمتعون 
تقنيًا  ومجهز  ال�ضطرابات  من  خال  هادئ  عمل  بمكان 
حياتهم  متابعة  المطاف  نهاية  في  يمكنهم  جيد،  ب�ضكل 

ب�ضكل مختلف كليًا عن اأولئك الذين تكون بيوتهم �ضغيرة، 
الدخل  اأ�ضحاب  ومن  المنزلي،  للعمل  فيها  ُمتَّ�َضع  ل 
بالأطفال  الهتمام  عليهم  الذين  اأولئك  اأو  المتوا�ضع، 

ال�ضغار اأو بالوالدين العاجزين. 

مـن �لـمـعـتـقـد �أيـ�سـً� �أن �لـجـ�ئـحـة عـززت �لتـجـ�ه 
نــحـو �لــخــلــط بـيـن �لــعــمــل و�لـحــيـ�ة �لـخـ��سـة.

 هـــل يـبــقـى مـن �لــمــهـم �لــفــ�سـل بـيـن هــ�ذيـن 
�لـعـ�لـمـيـن، �أم �أن هـذ� عـبـ�رة عـن فـكـرة مـتـقـ�دمـة؟ 
كـيـف يـمـكـن �أن يـبـدو �سـكـل �لـتـمـيـيـز بـيـن هـ�ذيـن 

�لـعـ�لـمـيـن عـلـى �لإطـالق، فـي زمـن �لـرقـمـيـة؟  
مرة ثانية: هذا ي�ضري على قلة من العاملين. بالن�ضبة لهوؤلء 
كانت  حال  في  جدًا،  مهمة  وهي  وا�ضحة،  قواعد  هناك 
من  �ضاعات  اإلى  يحتاج  اإن�ضان  كل  العمل.  لرب  منا�ضبة 

الهدوء لمراجعة الذات، واإل فاإنه �ضيكون منهكًا تمامًا. 

عـالـمـة االجـتـمـاع الحـائزة علـى العـديـد 
من الجـوائـز تـتـرأس منذ 2007 مـركـز بـرلـيـن 

العـلـمي لـألبحـاث االجـتـمـاعـيـة، وهـي 
بـروفيـسـورة عـلم االجـتـماع التـربـوي وأبـحاث 

سـوق الـعـمـل في جـامـعـة هومـبـولـت. 
وقـد كانـت قبـلـها مـديـرة لـمـعـهـد أبـحـاث 

سـوق العمـل والمهـن، وعملـت في المـجال 
العـلمـي في ألمـانـيا والواليـات المتـحـدة. 

الـبـروفـيـســورة الـدكــتـورة 
يــوتــا ألـمـنــديـنــغـر
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تــنــظــيــم الــتــغــيــيــر

جــديــد
مــل الــ

الــعــ

القيام به،  الكثير مما يجب  اأن هناك  اإلى حد ما. ل �ضك 
التي  المكا�ضب  عن  الم�ضتمر  الدفاع  �ضرورة  عن  ناهيك 
تحققت. اإل اأننا من النادر جدا ما نفكر بالنا�س في اأفريقيا، 
اأغلب  في  وجود  ل  هنا  الالتينية.  اأمريكا  بلدان  بع�س  اأو 
الأحوال لالأمان وال�ضمانات الموؤ�ض�ضاتية، في حال المر�س 
على �ضبيل المثال، اأو في حالت الأزمات الأخرى. بالإ�ضافة 
اأعمق  اإلى ذلك غالبا ما تعاني هذه البلدان من م�ضكالت 
اأو  الغذاء  اإمدادات  توفر ما يكفي من  من هذا، مثل عدم 
الخوف  حتى  اأو  الجوع  ينت�ضر  حيث  العام.  الأمان  انعدام 
على الحياة، ل يفكر الإن�ضان غالبا في العمل الجيد. يكون 
واأ�ضرته قد و�ضل حال من  المرء  يكون  هذا ممكنا عندما 

ال�ضبع اإلى حد ما. 

يـربـط كـثـيـر مـن �لـنـ��س مـع "�لـعـمـل �لـجـديـد" 
�أيـ�سـً� �لــتـ�سـور بــ�أنــهـم فـي �لـمــ�ســتــقـبـل �ســوف 

يـتـمـتـعـون بـ�لـقـدرة عـلـى �لـتـنـقـل و�لمـرونـة فـي 
�لـعـمـل فـي مـخـتـلـف �أنـحـ�ء �لـعـ�لـم. ولـكـن كـم عـدد 

�لـنـ��س �لـقـ�دريـن فـعـلـيـً� عـلـى تـرجـمـة هـذ� �لأمـر 
�إلى �لـو�قـع �لـعـمـلـي؟ هـل يـعـتـبـر �لـعـمـل �لـجـديـد 

فـي هـذ� �لـ�سـيـ�ق نـوعـً� مـن �لمـتـيـ�ز لـلـنـخـبـة 
�لـمـثـقـفـة، �أو �لـنـخـبـة �لـرقـمـيـة؟   

على المدى البعيد �ضوف تكون اأ�ضاليب العمل الجديدة من 
ن�ضيب المزيد من النا�س في هذا العالم با�ضتمرار. ولكن 

من  توجه  هو  حاليًا  الجديد  العمل  اأن  �ضك  ل  للحقيقة: 
اأ�ضا�ضي، كما يحلو لك ت�ضميته. هذه  ن�ضيب النخبة ب�ضكل 
المو�ضوع  هذا  حول  نجريه  الذي  الخطاب  اإ�ضكالية  اأي�ضًا 
نركز  الحديث  اأننا في خ�ضم  ما يزعجني حقًا هو  حاليًا. 
"العمل  غالبًا  ونن�ضى  الجديد"  "العمل  على  الهتمام 
الظروف  يواجهون  الذين  اأولئك  كل  فاإن  وهكذا  الجيد". 

ال�ضعبة، يبقون في الظل.  

تـعـتـبـر مـتـ�بـعـة �لـتـ�أهـيـل و�لـتـعـلـم مـدى �لـحـيـ�ة 
مـن �لمـو�سـوعـ�ت �لـمـحـوريـة فـي عـ�لـم �لـعـمـل. 

و�سـفـت حـ�سـرتـك هـذه �لـمـ�سـطـلـحـ�ت بـ�أنـهـ� 
"تـعـ�بـيـر مـن �لـمـ��سـي". كـيـف هـذ�؟  

التغيرات  لمواكبة  ي�ضلحان  يعد  لم  الم�ضطلحين  كال 
المت�ضارعة في هذا الع�ضر. التطور التقني اأ�ضبح ديناميكيًا 
اإلى درجة كبيرة، وكذلك التطور الديمغرافي نحو مجتمع 
الـماهـرة  الـعــمـالـة  في  والـتـنـاقـ�س  �ضـيخـوخـة،  يـزداد 
المتخ�ض�ضة، كلها اأمور ت�ضعنا في مواجهة مهمات جديدة 
ب�ضكل كامل، ل يجدي معها مجرد متابعة التاأهيل المهني 
اأو تطوير �ضيء فكري اأو ذهني. ول اأريد اأن يتم فهمي ب�ضكل 
الأمور  من  الحياة  مدى  والتعلم  التاأهيل  متابعة  خاطئ: 
المهمة، اإل اأنها يجب اأن تاأخذ اأخيرًا طابع خطوة كبيرة في 

م�ضروع العمل في الم�ضتقبل.   

كـيـف �سـيـكـون �سـكـل �لـ�سـيـرة �لـذ�تـيـة لـلـعـ�مـل 
فـي �لـمـ�سـتـقـبـل؟ هـل �سـيـكـون بـ�إمـكـ�ن �لـمـرء فـي 

�لـمـ�ستـقـبـل �أن يـبـد�أ تـ�أهـيـاًل مـهـنـيـً� جـديـدً� فـي
�سـن �لـخـمـ�سـيـن؟  

هذا ما اآمله! �ضوف يتوجب علينا التخلي ب�ضرعة عن اأنظمة 
التعليم والتاأهيل المهني، القائمة على اأ�ضا�س اأن نتعلم في 
بداية حياتنا، من اأجل حياتنا باأكملها، واأن نتمتع مع ذلك 
بما يكفي من المعارف والعلوم لكل م�ضيرتنا الحياتية. كثير 
�ضمن  عنها  ال�ضتغناء  يتم  �ضوف  والوظائف  الأعمال  من 
الجديدة  والوظائف  الأعمال  من  وكثير  الرقمنة،  م�ضيرة 
اأخرى  ووظائف  اأعمال  وفي  ال�ضاحة،  على  تظهر  �ضوف 
�ضيكون من ال�ضروري توفر معارف ومهارات اأكبر بكثير مما 

هي عليه اليوم. 

كــيـف يــجــب �أن يـتـغـيـر �لـنـظـ�م �لـتـعـلـيـمـي 
�إذ� كـ�ن عـ�لـم �لأعـمـ�ل �سـوف يـكـون بـ��سـتـمـر�ر 

مـتـغـيـرً� ومـتـطـورً� بـ�سـرعـة مـتـز�يـدة؟  
يجب اأن يكون اأكثر اإغراء بكثير مما هو عليه اليوم، واأكثر 
�ضمولية. يجب اأن يقدم المعلومات ب�ضكل اأف�ضل، واأن يكون 
موجها للنا�س بفعالية واإيجابية. كما اأنه بحاجة ما�ضة اإلى 
اأ�ضكال تمويل جديدة. نحن نحتاج اأكثر بكثير اإلى العمالة 

»يزعـجـني 
حـقـاً أنـنـّا 

نـركـّز 
االهـتـمـام 

عـلـى 
الـعـمـل 

الـجـديـد، 
وننـسـى 

غالباً العمل 
الـجـيـّد«
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العمل التشاركي

»DB شـيـنـكـر«                         يـانـيـنـا مـاركـ�س ومـيـ�شـائـيـل هـيـديـنـغـر

ولزميلها  لها  ماركس،  يانينا  حسب  األطراف،  لجميع  مشتركة  منفعة  عن  عبارة  النهاية  في  األمر 
»شينكر«  شركة  في  قيادياً  منصباً  هيدينغر  ميشائيل  مع  ماركس  يانينا  تتشارك  عام  منذ  وللشركة. 
اللوجستية التابعة لشركة القطارات األلمانية دويتشة بان »DB« في هامبورغ. »تشارك القمة« هو االسم 
الذي يطلق على هذا األسلوب. التوصيف الرسمي للمنصب هو: »مدير إدارة التجارة العالمية«، لكل 
منهما. وقد جاء األمر على النحو التالي. عرضت شركة DB شينكر بداية على يانينا ماركس مركزاً إدارياً 
رفيعاً. ولكن رغم كل المغريات التي تدفع التخاذ خطوة الترقي المهني الجديدة، لم تكن يانينا تريد 
العمل بدوام كامل، حيث كان عندها طفل في الثانية من العمر، وكانت تأمل في االحتفاظ بشيء 
من الوقت لنفسها وأسرتها. لهذا فكرت بالتشارك مع شخص آخر في شغل هذا المركز اإلداري. حينها 
دخل ميشائيل هيدينغر على الخط. كان االثنان يعرفان بعضهما من خالل العمل في ذات المجال. 
وكان ميشائيل يحتل أيضاً منصباً إدارياً رفيعاً. إال أن العمل في المجال الدولي في شركة تعمل على 
المستوى العالمي شّده، إضافة إلى إمكانية الجمع والتوفيق بين العمل واألسرة. منذ األول من نيسان/

أبريل 2021 يدير االثنان معاً فريق عمل من حوالي 20 موظفا، يجمعان قواهما وخبراتها معاً، ويتوفر 
لديهما مزيد من الوقت. »منفعة إضافية لجميع األطراف«، يقول ميشائيل هيدينغر. 
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شـ
دعاية  البريطاني  التلفزيون  في  �سنوات  عدة  قبل  ـاهدت 
برنامج  في  الم�سرح  خ�سبة  على  األماني  رجل  فيها  يقف 
اأحد  ال  لكن  جاهدًا،  يحاول  اإنه  النكات.  ويروي  منوعات 
ي�سحك. وفي نهاية المطاف ي�سدل ال�ستار وترت�سم الجملة 
التالية: "ال ي�ستهر االألمان بروح الدعابة، بل ب�سياراتهم". 
وكما هو الحال مع كل نكتة جيدة، جاءت ال�سخرية لتك�سف 
الواقع برّفة عين. وبنف�س القدر ن�ستهر نحن االألمان اأي�سًا 
- بل لنا �سمعة �سيئة - باأننا جديون اإلى اأبعد الحدود، واأن 

عملنا "ال غبار عليه". 
وربما يكون هذا المزيج الخا�س من الجدية وانعدام روح 
الفكاهة والعقلية الخا�سة في العمل هو ال�سبب الذي يجعل 
األمانيا قبل غيرها من البلدان مكانًا لن�سوء ظاهرة جديدة 
اأال وهي ظاهرة  ب�سكل جدي،  ومناق�ستها بعمق واختبارها 
"العمل الجديد". يقال عن االأمم االأخرى اإنها تعمل لتعي�س 
في حين ين�ساأ االنطباع اأحيانًا باأننا نحن االألمان نعي�س لنعمل، 
ولذلك تجدنا نكر�س اأنف�سنا في خدمة كل ما يرتبط بالعمل 
العالم  في  اأول مكان  األمانيا  كانت  لقد  بعيد.  اأو  قريب  من 
العمل  اأخالقيات  مع  ال�سناعية  الراأ�سمالية  فيه  تن�سهر 
مارك�س  كارل  قام  األمانيا  وفي  ال�سارمة.  البروت�ستانتية 
الراأ�سمالية  حدود  بم�سح  �سواهما  قبل  اإنغلز  وفريدري�س 

وا�ستك�ساف م�ستنقعاتها ومياهها ال�سحلة. 
الجديد"  "العمل  فكرة  موؤ�س�س  بيرغمان،  فريتيوف  ولد 
اإلى  طفاًل  يزال  ال  وهو  انتقل  اأنه  ولو  األمانيا،  في  اأي�سًا 
مدينة  في  االجتماعي  الفيل�سوف  هذا  ترعرع  النم�سا. 
هال�ستات النم�ساوية قبل اأن يهاجر عام 1949 اإلى الواليات 

مزاولة  من  بداية  يومه  قوت  يوؤّمن  كان  حيث  المتحدة، 
اأن  قبل  با�ستمرار،  تتبدل  كانت  التي  االأعمال  من  العديد 
يبداأ بدرا�سة الفل�سفة ومن ثم يغدو في العام 1958 مدّر�سها 
في جامعة مي�سيغان. بلغ �سن التقاعد في العام 1999 لكنه 
حتى  اأجلها  ومن  الجديد"  "العمل  حركة  في  نا�سطًا  بقي 
واأ�س�س  الترحال  كثير  كان   .2021 العام  في  المنية  وافته 
يعّبر  وبقي  العالم،  الجديد حول  العمل  العديد من مراكز 
وتلك  الفل�سفية  الم�سائل  في  قريب  وقت  حتى  اآرائه  عن 

العمل.   ب�سيا�سات  المرتبطة 

تـفـكـرة تـنـتـمـي إلى الـيـوتـوبـيـا 
»المـثـالـيـة« االجـتـمـاعـيـة

وليدة  اأنها  على  الجديد  العمل  فكرة  اإلى  النظر  يمكن 
طبيب  وال  اأعمال  مدير  يبتكرها  لم  االأوروبية.  الفل�سفة 
نف�ساني وال م�ست�سار اأعمال، بل فيل�سوف اجتماعي اأراد خلق 
يوتوبيا اجتماعية، ت�سعى لخلق مجتمع للعمل اأف�سل مما هو 
بل  للعمل،  مكر�سًا  االإن�سان  فيه  يكون  ال  اليوم، حيث  قائم 
عن  فيه  االإن�سان  يبحث  وحيث  لالإن�سان،  مكر�سًا  العمل 
اأي�سًا. وبالمنا�سبة  ن�ساط يعبر عن �سغفه الحقيقي ويجده 
اإلى  الروؤية  في  االنقالب  هذا  بل  االدعاء،  هذا  يكون  قد 
فل�سفة العمل هو ال�سبب الذي اأدى اإلى الكثير من �سوء الفهم 

المرتبط اليوم بم�سطلح "العمل الجديد".
وال يمكننا فهم م�سطلح العمل الجديد اإال من خالل التعرف 
تعر�ست  لقد  اأفكارها.  ومناق�سة  بيرغمان  �سخ�سية  اإلى 
اأ�سرته لال�سطهاد على يد النازيين، حتى اإن والدته ا�سطرت 
اإلى ت�سّنع االنتحار قبل اأن تتمكن من الهروب من النم�سا. 
اأف�سل  اإلى خلق عالم  يتوق  بيرغمان  ال�ساب  كل ذلك جعل 

ومحاربة اال�سطهاد والفا�سية.
بها  ينادي  كان  التي  الحرية  فل�سفة  في  بيرغمان  انخرط 
فريدري�س هيغل، الذي كتب عنه اأطروحة الدكتوراه، ونقل 

الـفـيـل�سـوف االجـتـماعـي  اإلـى  الجـديـد"  "الـعـمـل  يـعـود مـ�سـطـلـح 
اأراد تـطـويـر  االألـمـانـي االأمـيـركـي فـريـتـيـوف بـيـرغـمـان، الـذي 
ثـمـانـيـنـيـات  فـي  والـراأ�سـمـالـيـة  لـال�سـتـراكـيـة  مـ�سـاد  نـمـوذج 

الـقـرن الـمـا�سي. مـقـال بـقـلم مـاركـو�س فـيـت، رائـد حـركـة الـعـمـل 
الـجـديـد وتـداعـيـاتـهـا. الـعـمـل  الـجـديـد، حـول فـكـرة 

الـعـمـل الـجـديـد الـجـمـيـل 
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شـ
دعاية  البريطاني  التلفزيون  في  �سنوات  عدة  قبل  ـاهدت 
برنامج  في  الم�سرح  خ�سبة  على  األماني  رجل  فيها  يقف 
اأحد  ال  لكن  جاهدًا،  يحاول  اإنه  النكات.  ويروي  منوعات 
ي�سحك. وفي نهاية المطاف ي�سدل ال�ستار وترت�سم الجملة 
التالية: "ال ي�ستهر االألمان بروح الدعابة، بل ب�سياراتهم". 
وكما هو الحال مع كل نكتة جيدة، جاءت ال�سخرية لتك�سف 
الواقع برّفة عين. وبنف�س القدر ن�ستهر نحن االألمان اأي�سًا 
- بل لنا �سمعة �سيئة - باأننا جديون اإلى اأبعد الحدود، واأن 

عملنا "ال غبار عليه". 
وربما يكون هذا المزيج الخا�س من الجدية وانعدام روح 
الفكاهة والعقلية الخا�سة في العمل هو ال�سبب الذي يجعل 
األمانيا قبل غيرها من البلدان مكانًا لن�سوء ظاهرة جديدة 
اأال وهي ظاهرة  ب�سكل جدي،  ومناق�ستها بعمق واختبارها 
"العمل الجديد". يقال عن االأمم االأخرى اإنها تعمل لتعي�س 
في حين ين�ساأ االنطباع اأحيانًا باأننا نحن االألمان نعي�س لنعمل، 
ولذلك تجدنا نكر�س اأنف�سنا في خدمة كل ما يرتبط بالعمل 
العالم  في  اأول مكان  األمانيا  كانت  لقد  بعيد.  اأو  قريب  من 
العمل  اأخالقيات  مع  ال�سناعية  الراأ�سمالية  فيه  تن�سهر 
مارك�س  كارل  قام  األمانيا  وفي  ال�سارمة.  البروت�ستانتية 
الراأ�سمالية  حدود  بم�سح  �سواهما  قبل  اإنغلز  وفريدري�س 

وا�ستك�ساف م�ستنقعاتها ومياهها ال�سحلة. 
الجديد"  "العمل  فكرة  موؤ�س�س  بيرغمان،  فريتيوف  ولد 
اإلى  طفاًل  يزال  ال  وهو  انتقل  اأنه  ولو  األمانيا،  في  اأي�سًا 
مدينة  في  االجتماعي  الفيل�سوف  هذا  ترعرع  النم�سا. 
هال�ستات النم�ساوية قبل اأن يهاجر عام 1949 اإلى الواليات 

مزاولة  من  بداية  يومه  قوت  يوؤّمن  كان  حيث  المتحدة، 
اأن  قبل  با�ستمرار،  تتبدل  كانت  التي  االأعمال  من  العديد 
يبداأ بدرا�سة الفل�سفة ومن ثم يغدو في العام 1958 مدّر�سها 
في جامعة مي�سيغان. بلغ �سن التقاعد في العام 1999 لكنه 
حتى  اأجلها  ومن  الجديد"  "العمل  حركة  في  نا�سطًا  بقي 
واأ�س�س  الترحال  كثير  كان   .2021 العام  في  المنية  وافته 
يعّبر  وبقي  العالم،  الجديد حول  العمل  العديد من مراكز 
وتلك  الفل�سفية  الم�سائل  في  قريب  وقت  حتى  اآرائه  عن 

العمل.   ب�سيا�سات  المرتبطة 

تـفـكـرة تـنـتـمـي إلى الـيـوتـوبـيـا 
»المـثـالـيـة« االجـتـمـاعـيـة

وليدة  اأنها  على  الجديد  العمل  فكرة  اإلى  النظر  يمكن 
طبيب  وال  اأعمال  مدير  يبتكرها  لم  االأوروبية.  الفل�سفة 
نف�ساني وال م�ست�سار اأعمال، بل فيل�سوف اجتماعي اأراد خلق 
يوتوبيا اجتماعية، ت�سعى لخلق مجتمع للعمل اأف�سل مما هو 
بل  للعمل،  مكر�سًا  االإن�سان  فيه  يكون  ال  اليوم، حيث  قائم 
عن  فيه  االإن�سان  يبحث  وحيث  لالإن�سان،  مكر�سًا  العمل 
اأي�سًا. وبالمنا�سبة  ن�ساط يعبر عن �سغفه الحقيقي ويجده 
اإلى  الروؤية  في  االنقالب  هذا  بل  االدعاء،  هذا  يكون  قد 
فل�سفة العمل هو ال�سبب الذي اأدى اإلى الكثير من �سوء الفهم 

المرتبط اليوم بم�سطلح "العمل الجديد".
وال يمكننا فهم م�سطلح العمل الجديد اإال من خالل التعرف 
تعر�ست  لقد  اأفكارها.  ومناق�سة  بيرغمان  �سخ�سية  اإلى 
اأ�سرته لال�سطهاد على يد النازيين، حتى اإن والدته ا�سطرت 
اإلى ت�سّنع االنتحار قبل اأن تتمكن من الهروب من النم�سا. 
اأف�سل  اإلى خلق عالم  يتوق  بيرغمان  ال�ساب  كل ذلك جعل 

ومحاربة اال�سطهاد والفا�سية.
بها  ينادي  كان  التي  الحرية  فل�سفة  في  بيرغمان  انخرط 
فريدري�س هيغل، الذي كتب عنه اأطروحة الدكتوراه، ونقل 

الـفـيـل�سـوف االجـتـماعـي  اإلـى  الجـديـد"  "الـعـمـل  يـعـود مـ�سـطـلـح 
اأراد تـطـويـر  االألـمـانـي االأمـيـركـي فـريـتـيـوف بـيـرغـمـان، الـذي 
ثـمـانـيـنـيـات  فـي  والـراأ�سـمـالـيـة  لـال�سـتـراكـيـة  مـ�سـاد  نـمـوذج 

الـقـرن الـمـا�سي. مـقـال بـقـلم مـاركـو�س فـيـت، رائـد حـركـة الـعـمـل 
الـجـديـد وتـداعـيـاتـهـا. الـعـمـل  الـجـديـد، حـول فـكـرة 

الـعـمـل الـجـديـد الـجـمـيـل 
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فيما  ومختلفة  متنوعة  مدار�س  ووّلدا  تاريخيًا 
في  التنوع  لهذا  يمكن  ناحية،  ومن  بينها. 
ي�سكل  اأن  والتيارات  واالأطروحات  االأفكار 
اإغناًء للنقا�س الفكري، لكنه من ناحية اأخرى، 
ي�سّعب على الممار�سين في المجال العملي اأن 
بطريقة  الجديد  العمل  فكرة  مع  يتعاملوا 

العمل  "ميثاق  اإطالق  �سّكل  ولذلك  ومنظمة.  منهجية 
كما  للنظريين  فكريًا  حافزًا   2019 العام  في  الجديد" 
مع  االجتماعية  اليوتوبيا  ربط  يحاول  اأنه  اإذ  للممار�سين، 
يحقق  الذي  العمل  مفهوم  وربط  الحقيقي،  االقت�ساد 
ال�سركات.  لتنظيم  ال�سرورية  المتطلبات  الفرد مع  �سغف 
البع�س  ويجده  حقيقيًا،  مك�سبًا  البع�س  يراه  ما  وهذا 

االأ�سلية. للفكرة  خيانة  االآخر 
ولعل اأهم جانب من جوانب فكرة العمل الجديد الم�ستمر 
على طول الطريق من بيرغمان اإلى ميثاق العمل الجديد 
تحقيق  في  واأهميتها  الحرية  على  التاأكيد  في  يتمثل 
اإن�سانية االإن�سان واإيجاد عمل ذي معنى يحقق �سغفه. على 
حريته  يوظف  اأن  والمجتمع  ال�سركة  على  كما  االإن�سان 
وينطلق  الذاتي  ن�سجه  عدم  من  النابعة  اأغالله  ويحطم 
اأبهى.  وم�ستقبل  اأف�سل  عالم  فكرة  تطوير  نحو  ب�سجاعة 

التنوير. اإياه ع�سر  تمامًا ما علمنا  هذا 
هي  اليوم  الجديد  العمل  لفكرة  الكبرى  الم�سكلة  ولكن 
المتفائلة، حيث  الم�ستقبلية  واالأطروحات  الم�ساريع  ندرة 
التغير  من  كبير  خوف  المعا�سر  االإن�سان  على  ي�سيطر 

و�سعور  كورونا،  فيرو�س  من  �سديد  واإرهاق  المناخي، 
بالتهديد في هذا العالم المليء بالتعقيدات وال�سراعات. 
االجتماعية  بالحريات  الت�سكيك  اإلى  ذلك  كل  يوؤدي  وال 
يمار�س  باأن  االإن�سان  اإرادة  اأي�سًا  ي�سل  اإنه  بل  فح�سب، 
ولكن  كامل  كاإن�سان  وم�سوؤوليته  ال�سخ�سية  حريته 
ال�سعبة  الظروف  هذه  ظل  وفي  اأي�سًا.  عامل  ك�سخ�س 
الماألوفة  منطقته  اإلى  االن�سحاب  عادة  المرء  يختار 
ومتابعة م�سل�سله المف�سل وهو جال�س على اأريكته، والبقاء 
م�سوؤولياته  على  والمحافظة  فيها  يعمل  التي  ال�سركة  في 
الهدف  هي  ال�سالمة  تغدو  وهكذا  وال�سهلة.  المتوا�سعة 
االأول للمجتمع الخائف. لكن من يتخلى عن الحرية طلبًا 
لل�سالمة �سيفقد في نهاية المطاف كليهما – هذا ما كان 

بعيد. زمن  منذ  فرانكلين  بنجامين  يعرفه 
اليوتوبية  ر�سالتها  ت�ستعيد  اأن  الجديد  العمل  لفكرة  يمكن 
جديد:  بم�سمون  ولو  االجتماعية،  "المثالية" 
الحرية  دافع  ح�سر  االآن  بعد  لنا  ينبغي  فال 
والم�سوؤولية في العمل. فالعمل الذي نريده حقًا 
اأن يزدهر في مجتمع  ويحقق طموحنا ال يمكن 
الجديد  العمل  يتطلب  للحرية.  فاقد  متوّتر 
"مجتمعًا جديدًا" يلتزم بقيم الحرية والم�سوؤولية 
ال�سخ�سية والم�سوؤولية االجتماعية، ويعمل على 
التعليم  في  ثورة  وُيحدث  العام  ال�سالح  تعزيز 

وي�سعى الأن يغدو مجتمعًا متفائاًل وابتكاريًا.
نحن  مدى  اأي  اإلى  الحالية  النقا�سات  تبّين 
الو�سول  في  ناأمل  التي  الحالة  عن  بعيدون 
المكتب  فكرة  اأن  يرى  من  فهناك  اإليها. 
وبائي  ب�سكل  اأي�سًا  ينت�سر  بات  الذي  المنزلي، 
تج�سيدًا  فجاأة  يغدو  اأن  يمكن  الوباء،  اأثناء 
بالن�سبة  االأمر  وكذلك  الجديد.  العمل  لفكرة 
اأي�سًا.  الجديد  المكتب  اأثاث  اأو  الفاكهة  ل�سلة 
فمثل هذه الروؤية وهذا الفهم لالأمور ال عالقة 
بل  الجديد،  العمل  بفكرة  االإطالق  على  لهما 
للعديد  الجادة  الم�ساعي  اأي�سًا  ت�سوهان  اإنهما 
للعمل  الحقيقية  الفكرة  لتطبيق  ال�سركات  من 
"العمل  الجديد، وذلك من خالل ت�سكيل فرق 
الجديد" الخا�سة بتلك ال�سركات، ومن خالل 
حدود  يتخطى  قد  الذي  للعمل  الحقيقي  الت�سبيك 
ومن  العامل،  االإن�سان  قيمة  تقدير  ال�سركات، ومن خالل 
جدية  تغييرات  الإحداث  الهادفة  بالتجارب  القيام  خالل 

والتعاون. والقيادة  الهرمي  الت�سل�سل  في 
لقد تم ف�سل فكرة العمل الجديد اإلى حد كبير عن النهج 
اإلى  تتحّول  بداأت  لكنها  بيرغمان،  لل�سيد  االأول  اليوتوبي 
�سيء جديد. فلنمنح العمل الجديد فر�سة تح�سين جوهر 
بو�سفها  الجديد  العمل  فكرة  اإلى  ننظر  ال  اإننا  العمل. 
مجرد فر�سة الإحداث ثورة في عالم العمل، بل اإننا نريد 
اإلى  بجراأة  النظر  على  كمجتمع  ت�ساعدنا  اأن  منها 
على  والعمل  اأمامنا  المتاحة  الفر�س  واغتنام  الم�ستقبل، 
توريث اأطفالنا عالمًا اأف�سل. اأفال ي�ستحق هذا الهدف اأن 

اأجل تحقيقه؟ نبذل ق�سارى جهدنا من 

يُـَعـّد مـاركـوس فـيـت من قـادة حـركـة الـعـمـل الجـديـد 
المـعـاصـريـن فـي ألـمـانـيـا. هـو مـؤلـف »مـيـثـاق الـعـمـل 
الـجـديـد  الـعــمـل  مـجـال  فـي  ومـحـاضــر  الـجـديــد«، 
والتـطـويـر التـنـظـيمي في جامـعـة نـورنـبـيـرغ التـقـنـيـة. 

إن أهـم جـانـب مـن 
جوانـب فكـرة الـعـمل 

الجـديـد الـمـسـتـمر 
علـى طـول الطـريـق 
مـن بـيـرغـمـان إلـى 

ميـثـاق الـعمل الجديـد 
يتـمـثـل في التـأكـيـد 

على الحرية وأهميتهـا 
في تحـقـيق إنـسانـية 
اإلنسـان وإيجـاد عمـل 
ذي مـعـنـى يـحقق 

شـغـفـه.
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اإلقـدام عـلـى شـيء جـديـد

العمل الجديد؟ كانت نبوءة فريتيوف بيرغمان قاتمة وبدى 
له االأمر موغاًل في ال�سلبية، فقبل ب�سع �سنين �سّرح هو نف�سه 
العمل  فكرة  تطبق  األمانيا  في  واحدة  �سركة  يعرف  ال  باأنه 
الجديد بال�سكل الذي يراه �سحيحًا، لكنه كان في الوقت ذاته 

�سعيدًا بتقبل اأفكاره موؤخرًا ب�سكل متزايد.
اإذ  اأكثر اعتدااًل،  الواقعيين راهنًا فهو  الممار�سين  اأما حكم 
هنالك االآن العديد من المحاوالت الجدية لتطبيق فكرة العمل 
ال�سغيرة  الحرفية  الور�سات  في  الواقع  اأر�س  على  الجديد 
وال�سركات المتو�سطة الحجم وبع�س ال�سركات الكبرى. لكن 
ال�سركات  الم�سي هذه لن تنجح فعاًل ما لم ُتجب  محاوالت 
والمراكز واالأ�سخا�س الذين يتبنون فكرة العمل الجديد عن 
ال�سوؤال التالي: ما هي الموا�سفات االأ�سا�سية للعمل الجديد من 
حيث المبداأ، واليوم على وجه الخ�سو�س؟ وما الذي يمكن اأن 

ي�سهم في اإجراء نقا�س جدي حول عالم العمل المعا�سر؟ 

مـشـاريع مـسـتـقـبـلـيـة 
تـبـعـث عـلـى األمـل

لقد اختفت فكرة اليوتوبيا االجتماعية االأ�سا�سية التي كان 
المجال لمجموعة  واأف�سحت  ينادي بها فريتيوف بيرغمان 
من االأفكار وال�سياغات ووجهات النظر الجزئية المختلفة. 
ولم تعد فكرة العمل الجديد االأ�سا�سية قائمة، بل بتنا اليوم 
هذه  نعرف  ولعلنا  متباعدة.  وتوجهات  تيارات  ن�سهد 
تطورا  اللَذين  النف�س  وعلم  الفل�سفة  حقَلي  من  الظاهرة 

�سعي االإن�سان وتوقه نحو الحرية اإلى مجال العمل. ففي العالم 
المثالي يجب اأن يكون االإن�سان حرًا في تقرير م�سيره، واأن 

يحقق �سغفه وقيمته الذاتية من خالل عمله.
ف�ساًل عن ذلك كان بيرغمان يرى اأن الم�ساركة االجتماعية 
وتحقيق اال�ستدامة البيئية اأمران مهمان للغاية. وكان بهذا 
المعنى �ساحب روؤية عميقة وم�ستقبلية وكان ينظر اإلى مجتمع 
االثنين  اأيام  "ياأتي  خفيفًا  مر�سًا  بو�سفه  المعا�سر  العمل 
ويذهب اأيام الجمعة". كما كان ينظر اإلى محاوالت تطويع 
فكرة العمل الجديد وتكييفها مع نظام العمل ال�سائد نظرة 

�سلبية ومت�سككة.
يمكن و�سف بيرغمان باأنه مفّكر متطّرف لكنه اإن�سان لطيف 
العالقة معهم  وتعميق  التعرف عليهم  للنا�س، يحب  ومحب 
اأينما كانوا على وجه االأر�س. وكما هي الحال مع الكثيرين 
حياته  بيرغمان  عند  ان�سهرت  الكبار،  المفكرين  من 
ال�سخ�سية مع عمله، وبالن�سبة لبع�س مريديه فاإن فكرة العمل 
الجديد ال تزال م�ساوية تمامًا للمفكر بيرغمان ذاته، وترتبط 
العمل  م�سهد  ينق�سم  وهكذا  اأبدًا.  ينف�سل  ال  ارتباطًا  به 
الجديد اليوم بين من يّتبع اليوتوبيا االجتماعية ومن يمتلك 
التنظيمي  التطوير  عملية  في  ينخرط  ومن  واقعية  نظرة 
االنتهازي لفكرة العمل الجديد، م�سيفًا اإليها مفاهيم جديدة 
ال�سائد قد  التيار  اأن  ع�سوائية بغر�س ت�سريع ت�سويقها، بما 

اقترب من فكرة العمل الجديد.
والمفكرين  ال�سعراء  بلد  موقف  هو  ما  األمانيا؟  عن  وماذا 
والتحليل العميق واأخالقيات العمل البروت�ستانتية من فكرة 

جــديــد
مــل الــ

الــعــ
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فيما  ومختلفة  متنوعة  مدار�س  ووّلدا  تاريخيًا 
في  التنوع  لهذا  يمكن  ناحية،  ومن  بينها. 
ي�سكل  اأن  والتيارات  واالأطروحات  االأفكار 
اإغناًء للنقا�س الفكري، لكنه من ناحية اأخرى، 
ي�سّعب على الممار�سين في المجال العملي اأن 
بطريقة  الجديد  العمل  فكرة  مع  يتعاملوا 

العمل  "ميثاق  اإطالق  �سّكل  ولذلك  ومنظمة.  منهجية 
كما  للنظريين  فكريًا  حافزًا   2019 العام  في  الجديد" 
مع  االجتماعية  اليوتوبيا  ربط  يحاول  اأنه  اإذ  للممار�سين، 
يحقق  الذي  العمل  مفهوم  وربط  الحقيقي،  االقت�ساد 
ال�سركات.  لتنظيم  ال�سرورية  المتطلبات  الفرد مع  �سغف 
البع�س  ويجده  حقيقيًا،  مك�سبًا  البع�س  يراه  ما  وهذا 

االأ�سلية. للفكرة  خيانة  االآخر 
ولعل اأهم جانب من جوانب فكرة العمل الجديد الم�ستمر 
على طول الطريق من بيرغمان اإلى ميثاق العمل الجديد 
تحقيق  في  واأهميتها  الحرية  على  التاأكيد  في  يتمثل 
اإن�سانية االإن�سان واإيجاد عمل ذي معنى يحقق �سغفه. على 
حريته  يوظف  اأن  والمجتمع  ال�سركة  على  كما  االإن�سان 
وينطلق  الذاتي  ن�سجه  عدم  من  النابعة  اأغالله  ويحطم 
اأبهى.  وم�ستقبل  اأف�سل  عالم  فكرة  تطوير  نحو  ب�سجاعة 

التنوير. اإياه ع�سر  تمامًا ما علمنا  هذا 
هي  اليوم  الجديد  العمل  لفكرة  الكبرى  الم�سكلة  ولكن 
المتفائلة، حيث  الم�ستقبلية  واالأطروحات  الم�ساريع  ندرة 
التغير  من  كبير  خوف  المعا�سر  االإن�سان  على  ي�سيطر 

و�سعور  كورونا،  فيرو�س  من  �سديد  واإرهاق  المناخي، 
بالتهديد في هذا العالم المليء بالتعقيدات وال�سراعات. 
االجتماعية  بالحريات  الت�سكيك  اإلى  ذلك  كل  يوؤدي  وال 
يمار�س  باأن  االإن�سان  اإرادة  اأي�سًا  ي�سل  اإنه  بل  فح�سب، 
ولكن  كامل  كاإن�سان  وم�سوؤوليته  ال�سخ�سية  حريته 
ال�سعبة  الظروف  هذه  ظل  وفي  اأي�سًا.  عامل  ك�سخ�س 
الماألوفة  منطقته  اإلى  االن�سحاب  عادة  المرء  يختار 
ومتابعة م�سل�سله المف�سل وهو جال�س على اأريكته، والبقاء 
م�سوؤولياته  على  والمحافظة  فيها  يعمل  التي  ال�سركة  في 
الهدف  هي  ال�سالمة  تغدو  وهكذا  وال�سهلة.  المتوا�سعة 
االأول للمجتمع الخائف. لكن من يتخلى عن الحرية طلبًا 
لل�سالمة �سيفقد في نهاية المطاف كليهما – هذا ما كان 

بعيد. زمن  منذ  فرانكلين  بنجامين  يعرفه 
اليوتوبية  ر�سالتها  ت�ستعيد  اأن  الجديد  العمل  لفكرة  يمكن 
جديد:  بم�سمون  ولو  االجتماعية،  "المثالية" 
الحرية  دافع  ح�سر  االآن  بعد  لنا  ينبغي  فال 
والم�سوؤولية في العمل. فالعمل الذي نريده حقًا 
اأن يزدهر في مجتمع  ويحقق طموحنا ال يمكن 
الجديد  العمل  يتطلب  للحرية.  فاقد  متوّتر 
"مجتمعًا جديدًا" يلتزم بقيم الحرية والم�سوؤولية 
ال�سخ�سية والم�سوؤولية االجتماعية، ويعمل على 
التعليم  في  ثورة  وُيحدث  العام  ال�سالح  تعزيز 

وي�سعى الأن يغدو مجتمعًا متفائاًل وابتكاريًا.
نحن  مدى  اأي  اإلى  الحالية  النقا�سات  تبّين 
الو�سول  في  ناأمل  التي  الحالة  عن  بعيدون 
المكتب  فكرة  اأن  يرى  من  فهناك  اإليها. 
وبائي  ب�سكل  اأي�سًا  ينت�سر  بات  الذي  المنزلي، 
تج�سيدًا  فجاأة  يغدو  اأن  يمكن  الوباء،  اأثناء 
بالن�سبة  االأمر  وكذلك  الجديد.  العمل  لفكرة 
اأي�سًا.  الجديد  المكتب  اأثاث  اأو  الفاكهة  ل�سلة 
فمثل هذه الروؤية وهذا الفهم لالأمور ال عالقة 
بل  الجديد،  العمل  بفكرة  االإطالق  على  لهما 
للعديد  الجادة  الم�ساعي  اأي�سًا  ت�سوهان  اإنهما 
للعمل  الحقيقية  الفكرة  لتطبيق  ال�سركات  من 
"العمل  الجديد، وذلك من خالل ت�سكيل فرق 
الجديد" الخا�سة بتلك ال�سركات، ومن خالل 
حدود  يتخطى  قد  الذي  للعمل  الحقيقي  الت�سبيك 
ومن  العامل،  االإن�سان  قيمة  تقدير  ال�سركات، ومن خالل 
جدية  تغييرات  الإحداث  الهادفة  بالتجارب  القيام  خالل 

والتعاون. والقيادة  الهرمي  الت�سل�سل  في 
لقد تم ف�سل فكرة العمل الجديد اإلى حد كبير عن النهج 
اإلى  تتحّول  بداأت  لكنها  بيرغمان،  لل�سيد  االأول  اليوتوبي 
�سيء جديد. فلنمنح العمل الجديد فر�سة تح�سين جوهر 
بو�سفها  الجديد  العمل  فكرة  اإلى  ننظر  ال  اإننا  العمل. 
مجرد فر�سة الإحداث ثورة في عالم العمل، بل اإننا نريد 
اإلى  بجراأة  النظر  على  كمجتمع  ت�ساعدنا  اأن  منها 
على  والعمل  اأمامنا  المتاحة  الفر�س  واغتنام  الم�ستقبل، 
توريث اأطفالنا عالمًا اأف�سل. اأفال ي�ستحق هذا الهدف اأن 

اأجل تحقيقه؟ نبذل ق�سارى جهدنا من 

يُـَعـّد مـاركـوس فـيـت من قـادة حـركـة الـعـمـل الجـديـد 
المـعـاصـريـن فـي ألـمـانـيـا. هـو مـؤلـف »مـيـثـاق الـعـمـل 
الـجـديـد  الـعــمـل  مـجـال  فـي  ومـحـاضــر  الـجـديــد«، 
والتـطـويـر التـنـظـيمي في جامـعـة نـورنـبـيـرغ التـقـنـيـة. 

إن أهـم جـانـب مـن 
جوانـب فكـرة الـعـمل 

الجـديـد الـمـسـتـمر 
علـى طـول الطـريـق 
مـن بـيـرغـمـان إلـى 

ميـثـاق الـعمل الجديـد 
يتـمـثـل في التـأكـيـد 

على الحرية وأهميتهـا 
في تحـقـيق إنـسانـية 
اإلنسـان وإيجـاد عمـل 
ذي مـعـنـى يـحقق 

شـغـفـه.
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اإلقـدام عـلـى شـيء جـديـد

العمل الجديد؟ كانت نبوءة فريتيوف بيرغمان قاتمة وبدى 
له االأمر موغاًل في ال�سلبية، فقبل ب�سع �سنين �سّرح هو نف�سه 
العمل  فكرة  تطبق  األمانيا  في  واحدة  �سركة  يعرف  ال  باأنه 
الجديد بال�سكل الذي يراه �سحيحًا، لكنه كان في الوقت ذاته 

�سعيدًا بتقبل اأفكاره موؤخرًا ب�سكل متزايد.
اإذ  اأكثر اعتدااًل،  الواقعيين راهنًا فهو  الممار�سين  اأما حكم 
هنالك االآن العديد من المحاوالت الجدية لتطبيق فكرة العمل 
ال�سغيرة  الحرفية  الور�سات  في  الواقع  اأر�س  على  الجديد 
وال�سركات المتو�سطة الحجم وبع�س ال�سركات الكبرى. لكن 
ال�سركات  الم�سي هذه لن تنجح فعاًل ما لم ُتجب  محاوالت 
والمراكز واالأ�سخا�س الذين يتبنون فكرة العمل الجديد عن 
ال�سوؤال التالي: ما هي الموا�سفات االأ�سا�سية للعمل الجديد من 
حيث المبداأ، واليوم على وجه الخ�سو�س؟ وما الذي يمكن اأن 

ي�سهم في اإجراء نقا�س جدي حول عالم العمل المعا�سر؟ 

مـشـاريع مـسـتـقـبـلـيـة 
تـبـعـث عـلـى األمـل

لقد اختفت فكرة اليوتوبيا االجتماعية االأ�سا�سية التي كان 
المجال لمجموعة  واأف�سحت  ينادي بها فريتيوف بيرغمان 
من االأفكار وال�سياغات ووجهات النظر الجزئية المختلفة. 
ولم تعد فكرة العمل الجديد االأ�سا�سية قائمة، بل بتنا اليوم 
هذه  نعرف  ولعلنا  متباعدة.  وتوجهات  تيارات  ن�سهد 
تطورا  اللَذين  النف�س  وعلم  الفل�سفة  حقَلي  من  الظاهرة 

�سعي االإن�سان وتوقه نحو الحرية اإلى مجال العمل. ففي العالم 
المثالي يجب اأن يكون االإن�سان حرًا في تقرير م�سيره، واأن 

يحقق �سغفه وقيمته الذاتية من خالل عمله.
ف�ساًل عن ذلك كان بيرغمان يرى اأن الم�ساركة االجتماعية 
وتحقيق اال�ستدامة البيئية اأمران مهمان للغاية. وكان بهذا 
المعنى �ساحب روؤية عميقة وم�ستقبلية وكان ينظر اإلى مجتمع 
االثنين  اأيام  "ياأتي  خفيفًا  مر�سًا  بو�سفه  المعا�سر  العمل 
ويذهب اأيام الجمعة". كما كان ينظر اإلى محاوالت تطويع 
فكرة العمل الجديد وتكييفها مع نظام العمل ال�سائد نظرة 

�سلبية ومت�سككة.
يمكن و�سف بيرغمان باأنه مفّكر متطّرف لكنه اإن�سان لطيف 
العالقة معهم  وتعميق  التعرف عليهم  للنا�س، يحب  ومحب 
اأينما كانوا على وجه االأر�س. وكما هي الحال مع الكثيرين 
حياته  بيرغمان  عند  ان�سهرت  الكبار،  المفكرين  من 
ال�سخ�سية مع عمله، وبالن�سبة لبع�س مريديه فاإن فكرة العمل 
الجديد ال تزال م�ساوية تمامًا للمفكر بيرغمان ذاته، وترتبط 
العمل  م�سهد  ينق�سم  وهكذا  اأبدًا.  ينف�سل  ال  ارتباطًا  به 
الجديد اليوم بين من يّتبع اليوتوبيا االجتماعية ومن يمتلك 
التنظيمي  التطوير  عملية  في  ينخرط  ومن  واقعية  نظرة 
االنتهازي لفكرة العمل الجديد، م�سيفًا اإليها مفاهيم جديدة 
ال�سائد قد  التيار  اأن  ع�سوائية بغر�س ت�سريع ت�سويقها، بما 

اقترب من فكرة العمل الجديد.
والمفكرين  ال�سعراء  بلد  موقف  هو  ما  األمانيا؟  عن  وماذا 
والتحليل العميق واأخالقيات العمل البروت�ستانتية من فكرة 

جــديــد
مــل الــ

الــعــ
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الـعــمـل عـلـى الـمـسـتـوى الـدولـي

فـي بـيـنـيـن يـعـيـ�ش اأكـثـر مـن 70 فـي الـمـائـة مـن الـ�سـكـان مـن الـزراعـة. 
ا�سـتـخـدام مـ�سـادر الـطـاقـة الـمـتـجـددة بـدعـم مـن األـمـانـيـا – يـزيـد 

الـعـمـل.  ويـ�سـهـل  الـمـحـ�سـول 
 

الــنــص: كــاتــريــن غــيــنـســلـر

بـنـدورة بـفـضـل 
الـطـاقـة الـشـمـسـيـة

جــديــد
مــل الــ

الــعــ
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لهواء جاف مليء بالغبار، هنا في �شمال بينين، وال�شم�س 
ال تكاد ترى خلف الغيوم. "هارماتان" تهب هنا، وهي رياح 
الكبرى.  ال�شحراء  منطقة  من  قادمة  �شرقية  �شمالية 
تنخف�س الحرارة في الليل اإلى ما دون 20 درجة مئوية. منذ 
اأ�شهر لم تمطر هنا، واالأر�س باتت في العديد من المناطق 
قا�شية في غاية الجفاف. في حقول مزرعة "العافية فانرو" 
بجوار  الواحدة  البندورة  نبتات  تنت�شب  ماريبورو  في 
االأخرى. على م�شافة 30 هكتار من االأر�س الم�شتاأجرة تتم 

هنا زراعة الخ�شرة المحببة االأكثر �شعبية في بينين. 
             ولكـن من غـير الممكـن هنا روؤية كثير من الثمار 
الحمراء النا�شجة في نهاية كانون الثاني/يناير. اإنه لي�س 
التوقيت ال�شحيح لزراعة البندورة التي تتطلب الكثير من 
الفني  المدير  اأدجة،  في  اإ�شتا�شة  يقول  الماء. رغم ذلك، 
اليوم".  في  و�شطيًا  كيلو   1750 ح�شاد  "يمكننا  للمزرعة: 
ابن  متر من   100 بعد  على  النتيجة.  بهذه  �شعيد  اأنه  يبدو 
مليئة  اأوعية  �شيدات  ثالث  تجلب  والع�شرين  الخام�شة 
بالثمار اإلى الميزان االأزرق اللون. هناك تقف خم�س �شالل 
كبيرة من الق�س، زنة كل منها 35 كيلو، بانتظار نقلها اإلى 
ال�شوق. هناك يتراوح �شعر الكيلو حاليًا بين ما يعادل 7،60 

اإلى 9 يورو. 
             مـا يتيـح زراعـة البنـدورة خـارج اأوقـات المـو�شـم 
بالطاقة  تعمل  م�شخات  اأربع  عن  عبارة  هي  المـعـتاد 
ال�شم�شية، اإ�شافة اإلى نظام الري. اأدجة يركع ويدلنا على 
كافة  �شقاية  تتم  هكذا  دقيقة.  ثقوب  ذي  اأ�شود  خرطوم 
النبتات هنا. اإنه اإنجاز كبير بالن�شبة للجميع الذين يزرعون 

البندورة هنا، وبع�س المزارعين يمكنهم ا�شتئجار و�شمان 
هكتار كامل اأو عدد من الهكتارات، ويقدمون 20 في المائة 

من المح�شول بدل اإيجار. 
             اأي�شـًا اأدجة، الـذي يعـمل هـنا في المزرعة منـذ 
2018، مازال يتذكر تمامًا كم كانت الزراعة م�شنية وعالية 
"هناك  قائاًل:  بعيدة  اإلى نقطة  ي�شير  ال�شابق.  التكلفة في 
�شخ  اأجل  من  ولكن  للمزرعة.  الناب�س  القلب  اإنه  البئر". 
المياه كان من ال�شروري في ال�شابق ا�شتخدام مولدة تعمل 
بالمازوت )الديزل(. "اأحد العاملين جاء في ال�شباح، في 
عليه  لزامًا  وكان  المولدة،  بت�شغيل  قام  جدا،  مبكر  وقت 
مراقبتها با�شتمرار، للتاأكد من �شير كل �شيء على يرام". 
وكانت  متوا�شلة،  �شاعات  ثمان  العمل  المولدة  على  كان 
ت�شتهلك كميات كبيرة من المازوت. "في بع�س االأيام دفعنا 
اأكثر من 70000 فرنك"، يتذكر اأدجة. المبلغ الذي يعادل 
ما يقرب من 110 يورو هو اأكثر من راتب �شهر لعامل يقوم 
المزرعة  في  العمل  كان  وهكذا  يومي.  اأو عامل  بالتنظيف 
يوجد  اأنه  وبما  المازوت.  مادة  بتوفر  با�شتمرار  مرتبطًا 
االأحيان، فقد قاد  المازوت في بع�س  توريد  اختناقات في 
هذا اإلى م�شكالت اأخرى: "لم يكن االأمر مجديًا اقت�شاديًا 

على االإطالق"، يخت�شر المدير الفني تو�شيف االأحوال. 

الـزراعـة ممـكـنـة بـدون مـازوت

اأخيرًا  اأثبتها  اأخرى،  اأي�شًا بطرق  الزراعة ممكنة  اأن  فكرة 
الجيران، حيث عمدوا اإلى تركيب األواح للطاقة ال�شم�شية من 
ب�شع  تبلغ  لم�شاحة  الري،  نظام  ا�شتمرارية  �شمان  اأجل 
االأمر  بات  فانرو"  "العافية  في  للنا�س  بالن�شبة  هكتارات. 
وا�شحا: النظام يعمل بنجاح ويمكن ا�شتخدامه على نطاق 
وا�شع. وهكذا تم التوا�شل مع �شركة BRCE التي تم تاأ�شي�شها 
في  المدن  اأكبر  ثالث  باراكو،  في  مكتبها   .2002 العام  في 
بينين، وتبعد حوالي �شبع �شاعات بال�شيارة عن المرفاأ الكبير 
مكاتبها  ال�شم�شية  الطاقة  �شركات  من  العديد  كوتونو. 
الرئي�شية هناك. تن�شط BRCE في مجمل �شمالي البالد، 
واإلى جانب تركيب الم�شخات العاملة بالطاقة ال�شم�شية تقدم 
اأي�شًا خـدمـات بيـع مجـمـوعـات متكـاملـة للطـاقة ال�شـمـ�شية. 

مــحــمـد عــوالــي جــبــريــل 
)فـي الــو�شــط( هـو حــلــقــة 
الــو�شــل بــيـن الـمــزارعــيــن 

و�شــركـــة الــطــاقـــة 
 BRCE  الــ�شــمــ�شــيــة

وهــيــئــة  GIZ االألــمــانــيــة.  

الــحــ�شـاد خــارج اأوقــات 
الــمـو�شــم الــمــعـــهــودة: 

الــري بــمـ�شــاعــدة الـطــاقــة 
الـ�شــمـ�شــيـة يـجــعـل هــذا 

مــمـكــنـًا واقـتـ�شــاديــًا

ا
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مـزارعـون مـبـتـكـرون
الإبـداعـات فـي الـقـطـاع الـزراعـي تـ�سـهـل عـمـل 

اأفـريـقـيـا. مـا هـي الـطـرق الـمـتـاحـة،  الـمـزارعـيـن فـي 
هـذا مـا يـعـرفـه اأولـيـفـر كـيـروي مـن ZEF فـي بـون. 

 
أجـرى الـحـوار : آرنـد فـيـسـتـرلـيـنـغ

الـعـمـل الجـديـد في قـطـاع الـزراعـة

الـ�سـيـد كـيـروي، مـا مـدى الـجـاهـزيـة ال�سـتـيـعـاب 
االبـتـكـارات الـرقـمـيـة والـتـقــنـيـة فـي الـقـطــاع 

الـزراعـي فـي اأفـريـقـيـا؟ 
تــوؤكــد اأفـريـقــيـا ب�شـكـل مـتـزايـد عـلـى اأهــمـيـة االإبـــداعــات في 
مـ�شـيـرتـهـا الــتــنـمـويـة. وتــ�شـيـر اآخـر الــتــطـورات اإلـى تـحـقـيـق 
تـقـدم كـبـيـر في مـخـتـلـف الـمـجـاالت، عـلـى الـ�شـعـيـد الـتـقـنـي 
والـمـوؤ�شـ�شـاتـي، وكـذلـك عـلـى مـ�شـتـوى االإبـداعـات الـبـنـيـويـة 
فـي الـقـطـاع الـزراعـي. وهـذا مـا �شـاهـم خـالل الـ�شـنوات الـعـ�شر 
االأخـيرة فـي الـتـطـور االجـتـماعـي واالقـتـ�شادي والـتـقـني لـدى 
االأ�شـر الـريــفــيــة، واأ�شــر الـمـزارعـيـن. االإمـكــانـات الـكـبـيـرة 
االإمــدادات  وتـحـ�شـيـن  الـمـ�شـتـدامـة  الـزراعـيـة  لـلـتـنـمـيـة 
الـغـذائـيـة تـكـمـن فـي الـتـاآزر بـيـن االبـتـكـار مـن اأعـلى الـهــرم 
جــهـة،  مـن  الـبـحـثــيـة  الـمـوؤ�شــ�شـات  بـقــيـادة  اأ�شـفـلـه  اإلـى 
واالبـتـكـار مـن الـقـاعـدة فـي االأ�شـفـل اإلـى ذروة الـهـرم الـذي 

يـقـوم بـه الـمزارعـون مـن جـهـة اأخــرى.  

عـلـى مــاذا يـعـتـمــد االبـتــكـار؟ 
اأتـاحــت  وقـد  الـجـوهــريـة،  الـعــوامـل  مـن  الـعــديـد  هـنـاك 
الـثــورة الـرقـمــيــة لـكــثـيــر مـن الـمــزارعـيـن فـر�شــة الـو�شـول 
اإلـى الـمــعـلــومـات عـلـى طــول �شـلــ�شـلــة الـقــيـمــة الـمـ�شــافــة، 
وكـذلـك عـلـى �شـعــيـد الـمــواد الـغــذائــيـة، وذلـك عـلـى �شــبـيـل 
الـمــثـال حـول االأ�شـعـار اأو الـعــر�س والـطــلـب وحــول اأو�شـاع 
عـلـى  �شــهــل  المــتــزايــد  الــرقــمــي  الـتــ�شــبــيــك  االأ�شــواق. 
�شــبـيـل المـثــال اإمـكــانــيـة الـو�شــول اإلـى راأ�س الـمــال الــالزم 
في  االآخــريــن  والـفــاعــلــيــن  لـلــمــزارعــيـن  اأتــاح  الــذي 
اال�شــتــثــمــار  اإمـكــانــيـة  الـمــ�شــافــة  الــقـيــمــة  �شــلـ�شــلــة 
مـع  الـتــكــيــف  اإلـى  الـحــاجــة  الـمـ�شــتــقـرة.  والـمــ�شـاركــة 
تــعــتــبــر  وطــاأتــه  مـن  والـتــخــفـــيـف  الـمــنــاخـي  الـتـحــول 

اأيــ�شـا مــن الـدوافــع الـهــامــة. 

مـا الــذي يـعــيـق تـطــور الـمــزارع؟
الـعــقــبـة االأ�شــا�شــيـة لـالإبــداع هـي مــحــدوديــة الــحــ�شــول 
عـلـى الـتــاأهــيـل الـمــهــنـي ومـتــابــعــة الـتــاأهــيـل الـمــنـا�شــب 
اإ�شــافــة اإلـى الـتــقــنــيــة. غــالــبـًا مــا يــفــتــقــد الـمــزارعــون 
فــر�شـة الـو�شــول اإلـى االإبــداعــات الـتــي تـ�شــاعــدهــم بــدايـة 

الـتـحـول  اآثــار  الـخـا�س و�شــمـانـه.  تــوفـيـر غــذائــهـم  عـلـى 
الـجـويـة  والـظـواهـر  الـطــقـ�س  تـقـلـبـات  مـثـل  الـمـنـاخي 
الــ�شـديـدة تــعــود عـلى الـمـزارعــين بــتــبـعـات كــارثــيـة. بـهـذا 
تــذهـب االأربــاح الــنــاجــمــة عــن االإبــداعـات بــ�شـكــل كــامـل 
تــقــريــبـا هــبـاء مــنــثـورًا. �شـغـار المـزارعــين لــيــ�س لــديــهــم 
ال الموارد وال االإمكـانـات الــتي تــ�شاعـد عــلى الــتـخـفــيـف مـن 
وطـاأة اآثـار الــتـحول الـمـناخي اأو الـوقـاية منـهـا. عـقــبـة اأخـرى 
تــتـجـلـى فـي �شـعـوبـة الـحـ�شـول عــلى الــقـرو�س الـزراعــيـة 
والـو�شـول اإلـى االأ�شـواق. لـهــذا يــجـب اأن تــكـون الـمـكا�شـب 
الـنـاجـمـة عن االبــتـكـارات الــتــقــنــيـة مــ�شـحــوبـة بــمـزيـد 
مـن  الـمـزارعــيـن  �شـغار  يــتـمكـن  كـي  التــغـيـيـرات،  مـن 
اال�شـتـفـادة منها وجني فوائدها في مزارعهم ب�شكل حقيقي.  

كـيـف تـغـيـر االإبـداعـات مـنـاخـات وحـيـاة الـعـمـل 
فـي الـقـطـاع الـزراعـي فـي اأفـريـقـيـا؟

مـ�شــدرهـا  والـتـوثـيــقــات  الـدرا�شــات  من  الـعـديـد  هنـاك 
برامـج مـتـعــددة تـ�شـمــل مـخـتــلــف جـوانـب �شـلـ�شـلــة الـقـيـمـة 
الـمـ�شـافــة، تـوؤكــد جـمـيــعـهـا اأن تـبـنـي االإبــداعــات الـزراعـيـة 
يـقـود اإلـى تـغـيـرات جـوهـريـة اإيـجـابـيـة فـي االإنـتـاج الـزراعـي 
مـا  وخـا�شـة  وتـطــورها،  االأريـاف  فـي  االأ�شـر  ازدهـار  وفي 

يـتـعــلـق بجــوانـب الـدخـل والـغــذاء.

كـيـف يـمـكـن لـلـعـالـم اأن يـ�سـتـفـيـد مـن تـحـ�سـن 
اأو�سـاع الـمـزارعـيـن االأفـارقـة؟

الـمـزارعـون االأفـارقـة مــبـدعـون، اإال اأنــهـم بـحــاجـة اأيـ�شــًا 
والـتــطــبــيـق  الـتــنــفــيــذ  مـن  يـتــمـكــنــوا  كــي  الــدعــم،  اإلـى 
والــزراعــة،  الــغــذاء  مـجــاالت  فـي  لـالإبــداعـات  الـعــمـلـي 
ونـ�شـرهـا. مـن خــالل تـو�شــيـع االإمـكــانــات وزيــادة الـطــاقــات 
الــزراعــة  قــطــاع  فـي  واال�شـتــثــمـارات  االإبــداعـات  ودعـم 
عـلـى  اأفــريــقــيــا،  مـ�شــاعــدة  لــلــعـالـم  يــمـكـن  والـــغــذاء 
تـحــقــيــق العـديـد مـن اأهـداف االأمـم الـمـتـحـدة الـمـتـعـلـقة 

   .)SDGs( بـالـتـنمــية الـمـ�شــتـدامـة

د. أولـيـفـر كـيـروي هـو كـبـيـر الـبـاحـثـيـن في مـركـز 
أبـحـاث الـتـنـميـة )ZEF( في جـامـعـة بـون
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جــديــد
مــل الــ

الــعــ

لـلـطـاقـة  "خـلـيـة"  لـوحـة  تـ�شـم  الـ�شـغـيـرة  المجـمـوعـات 
بهذا  م�شابيح.  لعدة  وماآخذ  وكابل  وبـطـارية  الـ�شـمـ�شـيـة 
يمكن اأي�شًا اإي�شال االإنارة اإلى القرى غير المربوطة ب�شبكة 
الكهرباء. حيث بلغت ن�شبة هوؤالء في 2019، ح�شب تقديرات 
البنك الدولي حوالي 60 في المائة من مجمل ال�شكان، بما 
يعادل 7،8 مليون من اإجمالي �شكان بينين البالغ 13 مليون 
ن�شمة. رغم كافة جهود الحكومة والمانحين الدوليين، فاإن 
في  البديهيات  من  لي�س  اليوم  مازال  الكهربائي  التيار 

الريفية. المناطق 

تـقـلـيـل انـقـطـاعـات الـتـيـار

الـكـهـربـائي،  الـتـيـار  انقـطـاعـات  تكـثر  بـاراكو  في  اأي�شـًا 
"في   .BRCE مدير  �شيدي،  اأمين  محمد  يروي  ح�شبما 
المواعيد، ب�شبب  االأيـام عـدة مـرات. حـيـنـهـا تلغى  بـعـ�س 
تعذر و�شولنا في الوقت المنا�شب، وهذا ما يزعج الزبائن 
اأنظمة  بتقديم  ال�شركة  لقيام  الدافع  كان  وهذا  اأي�شًا". 
االأمر  يكن  لم  البداية  في   .2018 منذ  ال�شم�شية  الطاقة 
بذل  عـلـيـنـا  يـتـوجـب  "كـان  الـتـركـيـب:  بمـجـرد  مقـ�شـيـا 
الـكـثـيـر مـن جـهـود االإقـنـاع. اليوم يعرف 80 في المائة من 
ب�شكل خا�س هو  "المهم  المتجددة.  الطاقة  اأهمية  النا�س 
اأن تغطي االإيرادات التكاليف ب�شرعة، واأن تتمتع الم�شخات 

واللواقط والبطاريات بعمر مديد. 

يزورها محمد  التي  فانرو"،  "العافية  اإلى مزرعة  بالعودة 
عوالي جبريل بانتظام. وهو م�شوؤول في BRCE عن الطاقة 
االألمانية  الهيئة  مع  وثيق  توا�شل  على  وهو  المتجددة، 
في   1978 منذ  تعمل   GIZ هيئة   .  )GIZ( التقني  للتعاون 
بين  من  موظفًا.   400 عن  يزيد  ما  حاليًا  وت�شغل  بينين، 
والموارد  البيئة  وحماية  الجيدة  الحوكمة  عملها  مجاالت 
الطبيعية، اإ�شافة اإلى التاأهيل المهني والتنمية الم�شتدامة. 
             اأحـد الــمــ�شـروعـات الـتي تـخـطـط لـهـا GIZ هـو 
تزويد  اإلى  ي�شعى  الذي  الخ�شراء"،  المواطنين  "طـاقـة 
على  اعتمادًا  بالطاقة،  مركزي  ال  ب�شكل  الريفية  المناطق 
م�شادر الطاقة المتجددة. كما تحظى BRCE على الدعم 
المالي اأي�شًا. باالإ�شافة اإلى ذلك، فقد ح�شل العاملون على 
تدريب ي�شاعدهم على و�شع خطة العمل واال�شتثمار وتقديم 
م�شورة اأف�شل للزبائن حول مزايا ومنافع الطاقة المتجددة. 
الحكومية  غير   Energy4Impact منظمة  وتقوم  هذا 
باإثارة الوعي العام لل�شكان، عبر تنظيم المعار�س وفعاليات 

المختلفة.  المعلومات 
             غـالـبـًا مـا يـ�شـهـد جـبـريـل تـزايـد قبول الطاقات 
المتجددة ونمو اال�شتعداد لال�شتثمار فيها، عندما يح�شل 
التجهيزات  وتكون �شيانة  الكافية،  المعلومات  النا�س على 
مع  الواحدة  الم�شخة  على  الح�شول  تكاليف  م�شمونة. 
الخلية ال�شم�شية تقع عند م�شتوى 3800 حتى 4500 يورو. 
وعند الحاجة اإلى حفر البئر، فاإن هذا يكلف حوالي 1500 
هذا  يعتبر  اأدجة  في  الإ�شتا�شة  بالن�شبة  اإ�شافية.  يورو 
ا�شتثمار، يوؤتي ثماره وي�شدد تكاليفه �شريعًا. "في الزراعة 
يكمن الم�شتقبل. فالزراعة يمكنها اإتاحة الكثير من فر�س 
وا�شح:  االأمر  لي  بالن�شبة  بالتحديد.  ال�شباب  لجيل  العمل 

اأريد اال�شتمرار بالعمل في هذا المجال".  
اأيـة حـال، فـاإن حا�شـر بيـنـيـن يـكـمـن فـي               عـلى 
الـنـاتـج المـحـلـي االإجمالي يتم  الـعـمـل فـي الـزراعـة: ربـع 
تحقيقه في الحقول والمزارع، واأكثر من 70 في المائة من 
ال�شكان يعملون في الزراعة. �شوق الخ�شار والفاكهة تنمو 
يقوله جبريل:  البندورة. هذا ما  �شوق  با�شتمرار، وخا�شة 
"الـبنـدورة هي العن�شر االأهم في مطبخ بينين التقليدي. 

ال يجـوز اأن تـغـيب عـن طـبـق". 
 

اإ�شــتــا�شــة فـي اأدجــة 
يــعــمــل لــدى الــعــافــيــة 

فــانــرو، الــتـي تــوؤجــر 
الــمــزارعـيـن االأرا�شــي

مـحـمـد �شــيـدي، مــديــر 
BRCE. �شــركــتــه تـبــيـع 

تــجــهــيــزات الــطــاقــة 
الــ�شــمـ�شــيــة
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الـعــمـل عـلـى الـمـسـتـوى الـدولـي

مـزارعـون مـبـتـكـرون
الإبـداعـات فـي الـقـطـاع الـزراعـي تـ�سـهـل عـمـل 

اأفـريـقـيـا. مـا هـي الـطـرق الـمـتـاحـة،  الـمـزارعـيـن فـي 
هـذا مـا يـعـرفـه اأولـيـفـر كـيـروي مـن ZEF فـي بـون. 

 
أجـرى الـحـوار : آرنـد فـيـسـتـرلـيـنـغ

الـعـمـل الجـديـد في قـطـاع الـزراعـة

الـ�سـيـد كـيـروي، مـا مـدى الـجـاهـزيـة ال�سـتـيـعـاب 
االبـتـكـارات الـرقـمـيـة والـتـقــنـيـة فـي الـقـطــاع 

الـزراعـي فـي اأفـريـقـيـا؟ 
تــوؤكــد اأفـريـقــيـا ب�شـكـل مـتـزايـد عـلـى اأهــمـيـة االإبـــداعــات في 
مـ�شـيـرتـهـا الــتــنـمـويـة. وتــ�شـيـر اآخـر الــتــطـورات اإلـى تـحـقـيـق 
تـقـدم كـبـيـر في مـخـتـلـف الـمـجـاالت، عـلـى الـ�شـعـيـد الـتـقـنـي 
والـمـوؤ�شـ�شـاتـي، وكـذلـك عـلـى مـ�شـتـوى االإبـداعـات الـبـنـيـويـة 
فـي الـقـطـاع الـزراعـي. وهـذا مـا �شـاهـم خـالل الـ�شـنوات الـعـ�شر 
االأخـيرة فـي الـتـطـور االجـتـماعـي واالقـتـ�شادي والـتـقـني لـدى 
االأ�شـر الـريــفــيــة، واأ�شــر الـمـزارعـيـن. االإمـكــانـات الـكـبـيـرة 
االإمــدادات  وتـحـ�شـيـن  الـمـ�شـتـدامـة  الـزراعـيـة  لـلـتـنـمـيـة 
الـغـذائـيـة تـكـمـن فـي الـتـاآزر بـيـن االبـتـكـار مـن اأعـلى الـهــرم 
جــهـة،  مـن  الـبـحـثــيـة  الـمـوؤ�شــ�شـات  بـقــيـادة  اأ�شـفـلـه  اإلـى 
واالبـتـكـار مـن الـقـاعـدة فـي االأ�شـفـل اإلـى ذروة الـهـرم الـذي 

يـقـوم بـه الـمزارعـون مـن جـهـة اأخــرى.  

عـلـى مــاذا يـعـتـمــد االبـتــكـار؟ 
اأتـاحــت  وقـد  الـجـوهــريـة،  الـعــوامـل  مـن  الـعــديـد  هـنـاك 
الـثــورة الـرقـمــيــة لـكــثـيــر مـن الـمــزارعـيـن فـر�شــة الـو�شـول 
اإلـى الـمــعـلــومـات عـلـى طــول �شـلــ�شـلــة الـقــيـمــة الـمـ�شــافــة، 
وكـذلـك عـلـى �شـعــيـد الـمــواد الـغــذائــيـة، وذلـك عـلـى �شــبـيـل 
الـمــثـال حـول االأ�شـعـار اأو الـعــر�س والـطــلـب وحــول اأو�شـاع 
عـلـى  �شــهــل  المــتــزايــد  الــرقــمــي  الـتــ�شــبــيــك  االأ�شــواق. 
�شــبـيـل المـثــال اإمـكــانــيـة الـو�شــول اإلـى راأ�س الـمــال الــالزم 
في  االآخــريــن  والـفــاعــلــيــن  لـلــمــزارعــيـن  اأتــاح  الــذي 
اال�شــتــثــمــار  اإمـكــانــيـة  الـمــ�شــافــة  الــقـيــمــة  �شــلـ�شــلــة 
مـع  الـتــكــيــف  اإلـى  الـحــاجــة  الـمـ�شــتــقـرة.  والـمــ�شـاركــة 
تــعــتــبــر  وطــاأتــه  مـن  والـتــخــفـــيـف  الـمــنــاخـي  الـتـحــول 

اأيــ�شـا مــن الـدوافــع الـهــامــة. 

مـا الــذي يـعــيـق تـطــور الـمــزارع؟
الـعــقــبـة االأ�شــا�شــيـة لـالإبــداع هـي مــحــدوديــة الــحــ�شــول 
عـلـى الـتــاأهــيـل الـمــهــنـي ومـتــابــعــة الـتــاأهــيـل الـمــنـا�شــب 
اإ�شــافــة اإلـى الـتــقــنــيــة. غــالــبـًا مــا يــفــتــقــد الـمــزارعــون 
فــر�شـة الـو�شــول اإلـى االإبــداعــات الـتــي تـ�شــاعــدهــم بــدايـة 

الـتـحـول  اآثــار  الـخـا�س و�شــمـانـه.  تــوفـيـر غــذائــهـم  عـلـى 
الـجـويـة  والـظـواهـر  الـطــقـ�س  تـقـلـبـات  مـثـل  الـمـنـاخي 
الــ�شـديـدة تــعــود عـلى الـمـزارعــين بــتــبـعـات كــارثــيـة. بـهـذا 
تــذهـب االأربــاح الــنــاجــمــة عــن االإبــداعـات بــ�شـكــل كــامـل 
تــقــريــبـا هــبـاء مــنــثـورًا. �شـغـار المـزارعــين لــيــ�س لــديــهــم 
ال الموارد وال االإمكـانـات الــتي تــ�شاعـد عــلى الــتـخـفــيـف مـن 
وطـاأة اآثـار الــتـحول الـمـناخي اأو الـوقـاية منـهـا. عـقــبـة اأخـرى 
تــتـجـلـى فـي �شـعـوبـة الـحـ�شـول عــلى الــقـرو�س الـزراعــيـة 
والـو�شـول اإلـى االأ�شـواق. لـهــذا يــجـب اأن تــكـون الـمـكا�شـب 
الـنـاجـمـة عن االبــتـكـارات الــتــقــنــيـة مــ�شـحــوبـة بــمـزيـد 
مـن  الـمـزارعــيـن  �شـغار  يــتـمكـن  كـي  التــغـيـيـرات،  مـن 
اال�شـتـفـادة منها وجني فوائدها في مزارعهم ب�شكل حقيقي.  

كـيـف تـغـيـر االإبـداعـات مـنـاخـات وحـيـاة الـعـمـل 
فـي الـقـطـاع الـزراعـي فـي اأفـريـقـيـا؟

مـ�شــدرهـا  والـتـوثـيــقــات  الـدرا�شــات  من  الـعـديـد  هنـاك 
برامـج مـتـعــددة تـ�شـمــل مـخـتــلــف جـوانـب �شـلـ�شـلــة الـقـيـمـة 
الـمـ�شـافــة، تـوؤكــد جـمـيــعـهـا اأن تـبـنـي االإبــداعــات الـزراعـيـة 
يـقـود اإلـى تـغـيـرات جـوهـريـة اإيـجـابـيـة فـي االإنـتـاج الـزراعـي 
مـا  وخـا�شـة  وتـطــورها،  االأريـاف  فـي  االأ�شـر  ازدهـار  وفي 

يـتـعــلـق بجــوانـب الـدخـل والـغــذاء.

كـيـف يـمـكـن لـلـعـالـم اأن يـ�سـتـفـيـد مـن تـحـ�سـن 
اأو�سـاع الـمـزارعـيـن االأفـارقـة؟

الـمـزارعـون االأفـارقـة مــبـدعـون، اإال اأنــهـم بـحــاجـة اأيـ�شــًا 
والـتــطــبــيـق  الـتــنــفــيــذ  مـن  يـتــمـكــنــوا  كــي  الــدعــم،  اإلـى 
والــزراعــة،  الــغــذاء  مـجــاالت  فـي  لـالإبــداعـات  الـعــمـلـي 
ونـ�شـرهـا. مـن خــالل تـو�شــيـع االإمـكــانــات وزيــادة الـطــاقــات 
الــزراعــة  قــطــاع  فـي  واال�شـتــثــمـارات  االإبــداعـات  ودعـم 
عـلـى  اأفــريــقــيــا،  مـ�شــاعــدة  لــلــعـالـم  يــمـكـن  والـــغــذاء 
تـحــقــيــق العـديـد مـن اأهـداف االأمـم الـمـتـحـدة الـمـتـعـلـقة 

   .)SDGs( بـالـتـنمــية الـمـ�شــتـدامـة

د. أولـيـفـر كـيـروي هـو كـبـيـر الـبـاحـثـيـن في مـركـز 
أبـحـاث الـتـنـميـة )ZEF( في جـامـعـة بـون

[ [ n a c h t r ä g l i c h e r  T e x t  f ü r  R u b r i k  S e i t e  5 0  +  5 2 ] ]

R A D I K A L  N E U  D E N K E N

D_1-22_32 arab-Tomaten_ARA.indd   34 07.04.2022   14:08:36

جــديــد
مــل الــ

الــعــ

لـلـطـاقـة  "خـلـيـة"  لـوحـة  تـ�شـم  الـ�شـغـيـرة  المجـمـوعـات 
بهذا  م�شابيح.  لعدة  وماآخذ  وكابل  وبـطـارية  الـ�شـمـ�شـيـة 
يمكن اأي�شًا اإي�شال االإنارة اإلى القرى غير المربوطة ب�شبكة 
الكهرباء. حيث بلغت ن�شبة هوؤالء في 2019، ح�شب تقديرات 
البنك الدولي حوالي 60 في المائة من مجمل ال�شكان، بما 
يعادل 7،8 مليون من اإجمالي �شكان بينين البالغ 13 مليون 
ن�شمة. رغم كافة جهود الحكومة والمانحين الدوليين، فاإن 
في  البديهيات  من  لي�س  اليوم  مازال  الكهربائي  التيار 

الريفية. المناطق 

تـقـلـيـل انـقـطـاعـات الـتـيـار

الـكـهـربـائي،  الـتـيـار  انقـطـاعـات  تكـثر  بـاراكو  في  اأي�شـًا 
"في   .BRCE مدير  �شيدي،  اأمين  محمد  يروي  ح�شبما 
المواعيد، ب�شبب  االأيـام عـدة مـرات. حـيـنـهـا تلغى  بـعـ�س 
تعذر و�شولنا في الوقت المنا�شب، وهذا ما يزعج الزبائن 
اأنظمة  بتقديم  ال�شركة  لقيام  الدافع  كان  وهذا  اأي�شًا". 
االأمر  يكن  لم  البداية  في   .2018 منذ  ال�شم�شية  الطاقة 
بذل  عـلـيـنـا  يـتـوجـب  "كـان  الـتـركـيـب:  بمـجـرد  مقـ�شـيـا 
الـكـثـيـر مـن جـهـود االإقـنـاع. اليوم يعرف 80 في المائة من 
ب�شكل خا�س هو  "المهم  المتجددة.  الطاقة  اأهمية  النا�س 
اأن تغطي االإيرادات التكاليف ب�شرعة، واأن تتمتع الم�شخات 

واللواقط والبطاريات بعمر مديد. 

يزورها محمد  التي  فانرو"،  "العافية  اإلى مزرعة  بالعودة 
عوالي جبريل بانتظام. وهو م�شوؤول في BRCE عن الطاقة 
االألمانية  الهيئة  مع  وثيق  توا�شل  على  وهو  المتجددة، 
في   1978 منذ  تعمل   GIZ هيئة   .  )GIZ( التقني  للتعاون 
بين  من  موظفًا.   400 عن  يزيد  ما  حاليًا  وت�شغل  بينين، 
والموارد  البيئة  وحماية  الجيدة  الحوكمة  عملها  مجاالت 
الطبيعية، اإ�شافة اإلى التاأهيل المهني والتنمية الم�شتدامة. 
             اأحـد الــمــ�شـروعـات الـتي تـخـطـط لـهـا GIZ هـو 
تزويد  اإلى  ي�شعى  الذي  الخ�شراء"،  المواطنين  "طـاقـة 
على  اعتمادًا  بالطاقة،  مركزي  ال  ب�شكل  الريفية  المناطق 
م�شادر الطاقة المتجددة. كما تحظى BRCE على الدعم 
المالي اأي�شًا. باالإ�شافة اإلى ذلك، فقد ح�شل العاملون على 
تدريب ي�شاعدهم على و�شع خطة العمل واال�شتثمار وتقديم 
م�شورة اأف�شل للزبائن حول مزايا ومنافع الطاقة المتجددة. 
الحكومية  غير   Energy4Impact منظمة  وتقوم  هذا 
باإثارة الوعي العام لل�شكان، عبر تنظيم المعار�س وفعاليات 

المختلفة.  المعلومات 
             غـالـبـًا مـا يـ�شـهـد جـبـريـل تـزايـد قبول الطاقات 
المتجددة ونمو اال�شتعداد لال�شتثمار فيها، عندما يح�شل 
التجهيزات  وتكون �شيانة  الكافية،  المعلومات  النا�س على 
مع  الواحدة  الم�شخة  على  الح�شول  تكاليف  م�شمونة. 
الخلية ال�شم�شية تقع عند م�شتوى 3800 حتى 4500 يورو. 
وعند الحاجة اإلى حفر البئر، فاإن هذا يكلف حوالي 1500 
هذا  يعتبر  اأدجة  في  الإ�شتا�شة  بالن�شبة  اإ�شافية.  يورو 
ا�شتثمار، يوؤتي ثماره وي�شدد تكاليفه �شريعًا. "في الزراعة 
يكمن الم�شتقبل. فالزراعة يمكنها اإتاحة الكثير من فر�س 
وا�شح:  االأمر  لي  بالن�شبة  بالتحديد.  ال�شباب  لجيل  العمل 

اأريد اال�شتمرار بالعمل في هذا المجال".  
اأيـة حـال، فـاإن حا�شـر بيـنـيـن يـكـمـن فـي               عـلى 
الـنـاتـج المـحـلـي االإجمالي يتم  الـعـمـل فـي الـزراعـة: ربـع 
تحقيقه في الحقول والمزارع، واأكثر من 70 في المائة من 
ال�شكان يعملون في الزراعة. �شوق الخ�شار والفاكهة تنمو 
يقوله جبريل:  البندورة. هذا ما  �شوق  با�شتمرار، وخا�شة 
"الـبنـدورة هي العن�شر االأهم في مطبخ بينين التقليدي. 

ال يجـوز اأن تـغـيب عـن طـبـق". 
 

اإ�شــتــا�شــة فـي اأدجــة 
يــعــمــل لــدى الــعــافــيــة 

فــانــرو، الــتـي تــوؤجــر 
الــمــزارعـيـن االأرا�شــي

مـحـمـد �شــيـدي، مــديــر 
BRCE. �شــركــتــه تـبــيـع 

تــجــهــيــزات الــطــاقــة 
الــ�شــمـ�شــيــة

الـعــمـل عـلـى الـمـسـتـوى الـدولـي
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الــــغــــايـــة

ألــنــاتــورا                         �أنـــكـــة بـــافـــلـــيـــ�شـــيـــك

أنكة بافليشيك تخرج إلى الطبيعة. إنها تريد العمل باليدين، في الطبيعة، وتتطلع إلى تحقيق إنجاز حقيقي. 
في مجمع »ألناتورا« الجديد في دارمشتات هناك الكثير من العمل. المهندسة الزراعية المتخصصة في 
الزراعة العضوية هي المسؤولة عن إدارة وصيانة الحقول الخارجية التي تبلغ مساحتها خمسة هكتارات، 
في »ألناتورا« أكبر شركة ألمانية لتجارة المنتجات الغذائية العضوية، وذلك منذ انتقالها في 2019 إلى البناء 
الطيني الحائز على جوائز. أي أنها مسؤولة عن البركة الكبيرة وعن الحقل الطبيعي والحديقة العضوية 
 الواسعة، وعن كل ما يزحف ويتحرك هنا. ليس من السهل على أحد التخلي عن عمله، كما فعلت: 
إذ غادرت مركزها كاستشارية زراعية في برلمان والية هيسن لكي تعمل في الزراعة في العراء، على أرض 
 معسكر سابق، وفي ظل مختلف أنواع الطقس من برد ورياح وأمطار وحرارة. إال أن أنكة بافليشيك ترى 
إثارة اهتمام العاملين في مركز   في عملها أكثر بكثير من مجرد عمل تقوم به. وهي تسعى إلى 
وإدارة الشركة بالطبيعة. »أصطحب كال من العاملين مرة في العام على األقل إلى الخارج، إلى الحقول 
التالية ستكون في قيامنا معاً  العمل. والخطوة  العملية من  الجوانب   الميدانية، كي أعرفهم على 

ببناء صناديق األعشاش. عندها سوف يختلف فهمهم وإدراكهم لها في المستقبل بشكل كامل«.  
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بــقـلــيـل مـن الــوقــود طــيــران 
بــ�صــرعـــة هــائـــلــة: تــ�صــل 

�صــرعـة طـائـرة الـهـيـلـيـكـوبـتر 
"ريـــ�صـــر" الــمــطـــورة 

بــاال�صــتــراك مــع �صــركــة 
اإيــربــا�ص اإلـى حــوالــي 400 

كــم فــي الــ�صــاعــة.
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تــشــجـيــع اإلبــداعــات

إبـداعـيـة ومـتـشـابـكـة 
على مـسـتـوى الـعـالـم

 ،MP3 "ســو�ء تعـلـق �لأمر بالو�ســادة �لهـو�ئــية �أو بـتـنـ�سـيق "�إم بي ثري�
بالكـومبـيـوتـر �لكـو�نـتي �أم بالهـيـدروجـيـن �لأخـ�سـر، فاإن مـوؤ�ســ�سـة 

فـر�ونـهـوفـر معـروفـة منـذ عقـود وعـلى م�سـتـوى �لعـالـم بـاإبـد�عـاتـهـا 
و�أبـحـاثـها في مجـال �لتـكـنـولوجـيـا �لـمـفـتـاحـيـة.

 
الـنـص: تــيـم شــرودر

فــراونــهــوفــر مـؤســســة 
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نـظــرة فــاحــ�صــة عــلــى 
قــ�صــطــرة الــبــالــون: تــعــمــل 

مــوؤ�صــ�صــة فــراونــهــوفــر 
فــي مــجــال الــطــب 

اأيــ�صــًا.  

تـقــنـيـات فــراونـهـوفــر في مـحـطــة 
الــفــ�صـاء الـدولــيــة: انــطـالقــًا مـن 

مـحــطــة الــفــ�صـاء مـن الـمـفـتـر�ص اأن 
تــقــيــ�ص الـمــ�صــتــ�صــعــرات اإجــهــاد 

الــجــفــاف فــي الــنــبــاتــات.
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تــشــجـيــع اإلبــداعــات
جــديــد

مــل الــ
الــعــ

يــبــحــث خــبـراء فــراونــهــوفــر عـن مــواد مــنــا�صــبـة لــ�صــنــاعــة الـمــر�صــحــات لـلــحــ�صــول عـلـى هــواء اأنــظــف.

داينر"  "توم�ص  الم�صهورة  فيغا  �صوزن  اأغنية  الباحثون 
مو�صوعًا لتطوير اختراعهم، م�صتفيدين من اإيقاعها الوا�صح 
يتم  اأغنية  اأول  االأغنية  هذه  غدت  حيث  نغماتها،  وب�صاطة 
�صغطها على االإطالق. ومن بين اختراعات عالم فراونهوفر 
الم�صهورة ديود ال�صوء االأبي�ص. ف�صابقًا كان على المرء اأن 
يمزج �صوء الديود االأزرق والديود االأخ�صر والديود االأحمر 
للح�صول على ال�صوء االأبي�ص، االأمر الذي جعل توليد ال�صوء 
 1995 العام  وفي  الثمن.  وغالي  مكلفًا  بالديودات  االأبي�ص 
تمكن الباحثون في معهد فراونهوفر لفيزياء المادة ال�صلبة 
التطبيقية بمدينة فرايبورغ والأول مرة من توليد �صوء اأبي�ص 
نقي من �صريحة اإلكترونية واحدة اأي من ديود وحيد، االأمر 
الديودات  نجاحات  لم�صل�صل  االنطالق  اإ�صارة  �صكل  الذي 
المكاتب  من  الماليين  تنير  اليوم  غدت  حتى  ال�صوئية، 

وال�صقق ال�صكنية.
ال�صيد رايموند نويغيباور رئي�ص موؤ�ص�صة  يـ�صرح               
فراونهوفر من اأين ياأتي هذا الغنى باالبتكارات الذي تزخر 
التكنولوجيا  اهتمامنا على  نركز  "اإننا  فيقول:  موؤ�ص�صته  به 
المفتاحية الموجهة نحو الم�صتقبل. وعالوة على ذلك نقوم 
من وقت الآخر باإعادة تقييم المجاالت والتوجهات االإبداعية 
اجتماعية  واأهمية  �صخمة  ت�صويقية  باإمكانات  تحظى  التي 
كبيرة، ونعيد ترتيب اأولوياتنا واهتماماتنا وفقًا لذلك". ومن 
في  فراونهوفر  موؤ�ص�صة  فيها  تعمل  التي  المهمة  المجاالت 
الوقت الراهن: االقت�صاد الحيوي والطب الذكي والتقنيات 
البيئية  والتقنيات  ال�صناعي  والذكاء  )الكمية(  الكوانتية 
م�صاألة  تكت�صب  نويغيباور،  ال�صيد  يقول  وكما  والمناخية. 
اإمدادات الطاقة الم�صتقبلية اأهمية خا�صة، "فبو�صعنا اإنتاج 
الحو�صبة  ومراكز  الكوانتية  الكومبيوترات  من  هائل  عدد 

ال
اإال  فراونهوفر  لموؤ�ص�صة  الحقيقي  الحجم  المرء  ي�صتو�صح 
عندما يم�صك بيده خارطة األمانيا والعالم. ومن حيث المبداأ 
يمكن القول اإن معاهد فراونهوفر منت�صرة على كامل م�صاحة 
اإلى  ال�صمال  اإيت�صيهوة بالقرب من �صاطئ بحر  األمانيا من 
اأق�صى الجنوب حيث بلدة هولت�صكير�صن في بافاريا العليا 
بالقرب من جبال االألب. فهنالك حاليًا 76 معهدًا في األمانيا 
االتحادية لوحدها. اأ�صف اإلى ذلك معاهد منت�صرة في جميع 
وفي  االأميركية  المتحدة  الواليات  في  تقريبًا:  القارات 
البرازيل كما في جنوب اأفريقيا واإ�صرائيل وال�صين والهند. 
ولذلك يمكن القول اإن موؤ�ص�صة فراونهوفر منت�صرة ومت�صابكة 
اأكبر موؤ�ص�صة للبحوث التطبيقية  على م�صتوى العالم، وهي 
ومـعـالـجـة  الـبـنـاء  فـيـزيـاء  بـين  تـتـنـوع  والتـي  اأوروبـا،  في 
وهند�صة  الحيوي  والطب  الكهر�صوئية  والخاليا  البيانات 
الميكاترونيك�ص )ميكانيك واإلكترون( واأبحاث البوليميرات. 
ولي�ص هنالك من اخت�صا�ص علمي اأو تقني اإال وتن�صط فيه 

موؤ�ص�صة فراونهوفر.
             لقد حازت الكثير من اختراعات معاهد فراونهوفر 
�صهرة عالمية، كالو�صادة الهوائية على �صبيل المثال اأو تن�صيق 
"اإم بي ثري" MP3 الم�صهور الذي ي�صمح ب�صغط الملفات 
معهد  في  التن�صيق  هذا  ن�صاأ  �صغير.  حجم  اإلى  المو�صيقية 
اتخذ  اإرالنغن، حيث  بمدينة  المتكاملة  للدارات  فراونهوفر 
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مو�صوعًا لتطوير اختراعهم، م�صتفيدين من اإيقاعها الوا�صح 
يتم  اأغنية  اأول  االأغنية  هذه  غدت  حيث  نغماتها،  وب�صاطة 
�صغطها على االإطالق. ومن بين اختراعات عالم فراونهوفر 
الم�صهورة ديود ال�صوء االأبي�ص. ف�صابقًا كان على المرء اأن 
يمزج �صوء الديود االأزرق والديود االأخ�صر والديود االأحمر 
للح�صول على ال�صوء االأبي�ص، االأمر الذي جعل توليد ال�صوء 
 1995 العام  وفي  الثمن.  وغالي  مكلفًا  بالديودات  االأبي�ص 
تمكن الباحثون في معهد فراونهوفر لفيزياء المادة ال�صلبة 
التطبيقية بمدينة فرايبورغ والأول مرة من توليد �صوء اأبي�ص 
نقي من �صريحة اإلكترونية واحدة اأي من ديود وحيد، االأمر 
الديودات  نجاحات  لم�صل�صل  االنطالق  اإ�صارة  �صكل  الذي 
المكاتب  من  الماليين  تنير  اليوم  غدت  حتى  ال�صوئية، 

وال�صقق ال�صكنية.
ال�صيد رايموند نويغيباور رئي�ص موؤ�ص�صة  يـ�صرح               
فراونهوفر من اأين ياأتي هذا الغنى باالبتكارات الذي تزخر 
التكنولوجيا  اهتمامنا على  نركز  "اإننا  فيقول:  موؤ�ص�صته  به 
المفتاحية الموجهة نحو الم�صتقبل. وعالوة على ذلك نقوم 
من وقت الآخر باإعادة تقييم المجاالت والتوجهات االإبداعية 
اجتماعية  واأهمية  �صخمة  ت�صويقية  باإمكانات  تحظى  التي 
كبيرة، ونعيد ترتيب اأولوياتنا واهتماماتنا وفقًا لذلك". ومن 
في  فراونهوفر  موؤ�ص�صة  فيها  تعمل  التي  المهمة  المجاالت 
الوقت الراهن: االقت�صاد الحيوي والطب الذكي والتقنيات 
البيئية  والتقنيات  ال�صناعي  والذكاء  )الكمية(  الكوانتية 
م�صاألة  تكت�صب  نويغيباور،  ال�صيد  يقول  وكما  والمناخية. 
اإمدادات الطاقة الم�صتقبلية اأهمية خا�صة، "فبو�صعنا اإنتاج 
الحو�صبة  ومراكز  الكوانتية  الكومبيوترات  من  هائل  عدد 

ال
اإال  فراونهوفر  لموؤ�ص�صة  الحقيقي  الحجم  المرء  ي�صتو�صح 
عندما يم�صك بيده خارطة األمانيا والعالم. ومن حيث المبداأ 
يمكن القول اإن معاهد فراونهوفر منت�صرة على كامل م�صاحة 
اإلى  ال�صمال  اإيت�صيهوة بالقرب من �صاطئ بحر  األمانيا من 
اأق�صى الجنوب حيث بلدة هولت�صكير�صن في بافاريا العليا 
بالقرب من جبال االألب. فهنالك حاليًا 76 معهدًا في األمانيا 
االتحادية لوحدها. اأ�صف اإلى ذلك معاهد منت�صرة في جميع 
وفي  االأميركية  المتحدة  الواليات  في  تقريبًا:  القارات 
البرازيل كما في جنوب اأفريقيا واإ�صرائيل وال�صين والهند. 
ولذلك يمكن القول اإن موؤ�ص�صة فراونهوفر منت�صرة ومت�صابكة 
اأكبر موؤ�ص�صة للبحوث التطبيقية  على م�صتوى العالم، وهي 
ومـعـالـجـة  الـبـنـاء  فـيـزيـاء  بـين  تـتـنـوع  والتـي  اأوروبـا،  في 
وهند�صة  الحيوي  والطب  الكهر�صوئية  والخاليا  البيانات 
الميكاترونيك�ص )ميكانيك واإلكترون( واأبحاث البوليميرات. 
ولي�ص هنالك من اخت�صا�ص علمي اأو تقني اإال وتن�صط فيه 

موؤ�ص�صة فراونهوفر.
             لقد حازت الكثير من اختراعات معاهد فراونهوفر 
�صهرة عالمية، كالو�صادة الهوائية على �صبيل المثال اأو تن�صيق 
"اإم بي ثري" MP3 الم�صهور الذي ي�صمح ب�صغط الملفات 
معهد  في  التن�صيق  هذا  ن�صاأ  �صغير.  حجم  اإلى  المو�صيقية 
اتخذ  اإرالنغن، حيث  بمدينة  المتكاملة  للدارات  فراونهوفر 
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فـي مــخــتــبــر ا�صــتــطــاعــتــه 
اأكـــثــر مــن مــيــغــاواط 

يــعــمــل الــبــاحــثــون عــلــى 
تــحــديــد مــتــطــلــبــات 

تــاأمــيــن مــ�صــادر الــطــاقــة.

ال�صخمة الفائقة ال�صرعة، لكن ذلك لن يفيدنا في �صيء ما 
لم ن�صمن اإمداداتنا بالطاقة ب�صكل اآمن وم�صتقر. وهذا يعني 
اأنه يتوجب علينا تطوير �صيا�صاتنا المتعلقة بالطاقة، وحلولنا 
الناجعة لم�صاألة اإمدادات الطاقة ب�صكل اأ�صا�صي". ويجب اأن 
يكون الهدف هو تحقيق اال�صتقاللية لجهة الطاقة بالتعاون 

والتن�صيق مع جيراننا في االتحاد االأوروبي. 

الهـيدروجـين موضـوع بحـث مستـقبلي

في  الق�صوى  االأهمية  الهيدروجين  مو�صوع  يكت�صب  ولذلك 
معاهد  من  معهدًا   35 فيه  يعمل  حيث  الراهن،  الوقت 
الموؤ�ص�صة، وفق ما يقول ماريو راغفيت�ص الناطق با�صم �صبكة 
اأن  هو  الجيد  "االأمر  وي�صيف:  للهيدروجين،  فراونهوفر 
اأبحاثنا تغطي كامل �صل�صلة القيمة المرتبطة بالهيدروجين، 
من اإنتاجه مرورًا بنقله وانتهاًء با�صتهالكه". وبذلك تمتلك 
اأمَثَلة  تجري  الماء حيث  تحليل  مخابر  فراونهوفر  موؤ�ص�صة 
عملية اإنتاج الهيدروجين من الماء، وي�صاف اإلى ذلك مخابر 
الهيدروجين  تحول  التي  الوقود  خاليا  بتطوير  متخ�ص�صة 
اإلى تيار كهربائي، وعالوة على ذلك تعمل فرق البحث على 
اأتمتة عملية اإنتاج خاليا الوقود، حيث اأنها ال تزال حتى اليوم 
اإنتاجها بطيئًا وغالي  تنتج ب�صكل يدوي، االأمر الذي يجعل 
الثمن، وهذا ما يقف عائقًا اأمام توظيفها وا�صتخدامها على 
اأن�صاأ  الحلول  ولتطوير  م�صتقباًل.  المطلوب  الوا�صع  النطاق 
بمدينة  الت�صكيل  وتقنيات  االآالت  الأدوات  فراونهوفر  معهد 
ا�صمها  �صيارة  وهو  اأال  ماألوف:  غير  بحث  جهاز  كيمنيت�ص 
من  �صباق  �صيارة  مخططات  على  بناء  وذلك  زيلبرهومل 

اأربعينيات القرن الما�صي لم يتم بناوؤها فيما �صبق. اأما االآن 
فقد قام الباحثون في المعهد ببنائها وزودوها بمحرك يعمل 
االأجزاء  بع�ص  اختبار  يمكنهم  بحيث  الوقود  خاليا  على 

المكونة واالأفكار الجديدة.    
             اأين يمكن للهيدروجين اأن ي�صكل اإ�صافة حقيقية 
العملية  االأ�صئلة  هذه  مثل  الطاقة؟  تحول  لم�صروع  بالن�صبة 
والباحثين في معاهد  الباحثات  ت�صكل دائمًا محور اهتمام 
المفيد  من  اأنه  راغفيت�ص  ماريو  ال�صيد  ويرى  فراونهوفر. 
توظيف الهيدروجين في المجاالت التي ال تمتلك الكثير من 
بدائل الطاقة الخ�صراء، وحيث يوؤدي توظيفه اإلى تخفي�ص 
اأك�صيد الكربون، وهذا ما  كبير في الت�صبب بانبعاثات ثاني 
والحديد  الكيميائية  ال�صناعات  قطاع  على  اأ�صا�صًا  ينطبق 
ال�صلب وال�صفن وال�صحن والطيران ونقل الب�صائع الثقيلة. 
يتم  المثال  �صبيل  على  ال�صلب  الحديد  �صناعة  قطاع  ففي 
ا�صتهالك كميات هائلة من الفحم الحجري ل�صهر فلزات 
الحديد الخام، ولذلك تقوم موؤ�ص�صة فراونهوفر بالتعاون مع 
�صركة ال�صلب الم�صاهمة زالت�صغيتر و�صركاء اآخرين بتطوير 

م�صروع �صالكو�ص الذي ي�صتفيد من الهيدروجين كوقود.
             وي�صير ماريو راغفيت�ص اإلى م�صاألة حرجة بالنظر اإلى 
اال�صتفادة من الهيدروجين، اأال وهي اأن "اقت�صاد الهيدروجين 
لن يعمل ب�صكل جيد ما لم يتم اإيجاد حل ناجع لم�صالة نقل 
نمتلك  فراونهوفر  موؤ�ص�صة  في  "اإننا  وي�صيف:  الغاز"،  هذا 
التحتية  البنى  بتخطيط  يرتبط  فيما  الالزمة  الكفاءات 

وكذلك بالخبرة والمعرفة العلمية في مجال علم المواد".
             كانت موؤ�ص�صة فراونهوفر على مدار ال�صنوات الع�صر 
الع�صرين  اإلى  الع�صر  الموؤ�ص�صات  اأولى  واحدة من  الما�صية 

تـقـديـم 
حـلـول 

لـمـشـكـلـة 
تـزويـد طـاقـة 
الـمـسـتـقـبـل 
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الــتـركــيـز عـلـى تكــنــولــوجــيـا 
الـمــ�صــتــقــبـل: تــعــمــل مــوؤ�صــ�صـة 

فــراونــهــوفــر بــ�صــكــل 
مــركــز عـلـى الـتــكــنــولــوجــيــا 

الـكــوانــتــيــة.

جــديــد
مــل الــ

الــعــ
تــشــجـيــع اإلبــداعــات

»إن الـمـادة الـخـام األكـثـر أهـمـيـة الـتـي تـمـتـلـكـهـا 
ألـمـانــيــا هـي روح اإلبـداع لــدى أهـلـهـا ونـاســهـا. 
فـالـحـلـول واالبـتـكـارات الـتـي يـتـم تـطـويـرهـا هـنـا 

تـسـهــم بـشـكـل كـبــيـر فـي رفـاهـنــا وازدهـارنـا 
وتـشـكـل أهـم وأثـمـن هـديـة نـصـدرهـا لـلـعـالـم 

قـادرة عـلـى الـتـأثـيـر بـشـكـل مـلـمــوس فـي 
الـعـالـمـيـة.« الـقـيـمـة  سـلـسـلـة 

رايـمـونـد نـويـغـيـبـاور رئـيـس مـؤسـسـة فـراونـهـوفـر

اأدوات �صــريــعــة لــفــحــ�ص 
الــبــ�صــائــع: يــتــم فــحــ�ص 

مــواد الــبــنــاء بــا�صــتــخــدام 
بــرمــجــيــات خــا�صــة.
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فـي مــخــتــبــر ا�صــتــطــاعــتــه 
اأكـــثــر مــن مــيــغــاواط 

يــعــمــل الــبــاحــثــون عــلــى 
تــحــديــد مــتــطــلــبــات 

تــاأمــيــن مــ�صــادر الــطــاقــة.

ال�صخمة الفائقة ال�صرعة، لكن ذلك لن يفيدنا في �صيء ما 
لم ن�صمن اإمداداتنا بالطاقة ب�صكل اآمن وم�صتقر. وهذا يعني 
اأنه يتوجب علينا تطوير �صيا�صاتنا المتعلقة بالطاقة، وحلولنا 
الناجعة لم�صاألة اإمدادات الطاقة ب�صكل اأ�صا�صي". ويجب اأن 
يكون الهدف هو تحقيق اال�صتقاللية لجهة الطاقة بالتعاون 

والتن�صيق مع جيراننا في االتحاد االأوروبي. 

الهـيدروجـين موضـوع بحـث مستـقبلي

في  الق�صوى  االأهمية  الهيدروجين  مو�صوع  يكت�صب  ولذلك 
معاهد  من  معهدًا   35 فيه  يعمل  حيث  الراهن،  الوقت 
الموؤ�ص�صة، وفق ما يقول ماريو راغفيت�ص الناطق با�صم �صبكة 
اأن  هو  الجيد  "االأمر  وي�صيف:  للهيدروجين،  فراونهوفر 
اأبحاثنا تغطي كامل �صل�صلة القيمة المرتبطة بالهيدروجين، 
من اإنتاجه مرورًا بنقله وانتهاًء با�صتهالكه". وبذلك تمتلك 
اأمَثَلة  تجري  الماء حيث  تحليل  مخابر  فراونهوفر  موؤ�ص�صة 
عملية اإنتاج الهيدروجين من الماء، وي�صاف اإلى ذلك مخابر 
الهيدروجين  تحول  التي  الوقود  خاليا  بتطوير  متخ�ص�صة 
اإلى تيار كهربائي، وعالوة على ذلك تعمل فرق البحث على 
اأتمتة عملية اإنتاج خاليا الوقود، حيث اأنها ال تزال حتى اليوم 
اإنتاجها بطيئًا وغالي  تنتج ب�صكل يدوي، االأمر الذي يجعل 
الثمن، وهذا ما يقف عائقًا اأمام توظيفها وا�صتخدامها على 
اأن�صاأ  الحلول  ولتطوير  م�صتقباًل.  المطلوب  الوا�صع  النطاق 
بمدينة  الت�صكيل  وتقنيات  االآالت  الأدوات  فراونهوفر  معهد 
ا�صمها  �صيارة  وهو  اأال  ماألوف:  غير  بحث  جهاز  كيمنيت�ص 
من  �صباق  �صيارة  مخططات  على  بناء  وذلك  زيلبرهومل 

اأربعينيات القرن الما�صي لم يتم بناوؤها فيما �صبق. اأما االآن 
فقد قام الباحثون في المعهد ببنائها وزودوها بمحرك يعمل 
االأجزاء  بع�ص  اختبار  يمكنهم  بحيث  الوقود  خاليا  على 

المكونة واالأفكار الجديدة.    
             اأين يمكن للهيدروجين اأن ي�صكل اإ�صافة حقيقية 
العملية  االأ�صئلة  هذه  مثل  الطاقة؟  تحول  لم�صروع  بالن�صبة 
والباحثين في معاهد  الباحثات  ت�صكل دائمًا محور اهتمام 
المفيد  من  اأنه  راغفيت�ص  ماريو  ال�صيد  ويرى  فراونهوفر. 
توظيف الهيدروجين في المجاالت التي ال تمتلك الكثير من 
بدائل الطاقة الخ�صراء، وحيث يوؤدي توظيفه اإلى تخفي�ص 
اأك�صيد الكربون، وهذا ما  كبير في الت�صبب بانبعاثات ثاني 
والحديد  الكيميائية  ال�صناعات  قطاع  على  اأ�صا�صًا  ينطبق 
ال�صلب وال�صفن وال�صحن والطيران ونقل الب�صائع الثقيلة. 
يتم  المثال  �صبيل  على  ال�صلب  الحديد  �صناعة  قطاع  ففي 
ا�صتهالك كميات هائلة من الفحم الحجري ل�صهر فلزات 
الحديد الخام، ولذلك تقوم موؤ�ص�صة فراونهوفر بالتعاون مع 
�صركة ال�صلب الم�صاهمة زالت�صغيتر و�صركاء اآخرين بتطوير 

م�صروع �صالكو�ص الذي ي�صتفيد من الهيدروجين كوقود.
             وي�صير ماريو راغفيت�ص اإلى م�صاألة حرجة بالنظر اإلى 
اال�صتفادة من الهيدروجين، اأال وهي اأن "اقت�صاد الهيدروجين 
لن يعمل ب�صكل جيد ما لم يتم اإيجاد حل ناجع لم�صالة نقل 
نمتلك  فراونهوفر  موؤ�ص�صة  في  "اإننا  وي�صيف:  الغاز"،  هذا 
التحتية  البنى  بتخطيط  يرتبط  فيما  الالزمة  الكفاءات 

وكذلك بالخبرة والمعرفة العلمية في مجال علم المواد".
             كانت موؤ�ص�صة فراونهوفر على مدار ال�صنوات الع�صر 
الع�صرين  اإلى  الع�صر  الموؤ�ص�صات  اأولى  واحدة من  الما�صية 

تـقـديـم 
حـلـول 

لـمـشـكـلـة 
تـزويـد طـاقـة 
الـمـسـتـقـبـل 
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الــتـركــيـز عـلـى تكــنــولــوجــيـا 
الـمــ�صــتــقــبـل: تــعــمــل مــوؤ�صــ�صـة 

فــراونــهــوفــر بــ�صــكــل 
مــركــز عـلـى الـتــكــنــولــوجــيــا 

الـكــوانــتــيــة.

جــديــد
مــل الــ

الــعــ

تــشــجـيــع اإلبــداعــات

»إن الـمـادة الـخـام األكـثـر أهـمـيـة الـتـي تـمـتـلـكـهـا 
ألـمـانــيــا هـي روح اإلبـداع لــدى أهـلـهـا ونـاســهـا. 
فـالـحـلـول واالبـتـكـارات الـتـي يـتـم تـطـويـرهـا هـنـا 

تـسـهــم بـشـكـل كـبــيـر فـي رفـاهـنــا وازدهـارنـا 
وتـشـكـل أهـم وأثـمـن هـديـة نـصـدرهـا لـلـعـالـم 

قـادرة عـلـى الـتـأثـيـر بـشـكـل مـلـمــوس فـي 
الـعـالـمـيـة.« الـقـيـمـة  سـلـسـلـة 

رايـمـونـد نـويـغـيـبـاور رئـيـس مـؤسـسـة فـراونـهـوفـر

اأدوات �صــريــعــة لــفــحــ�ص 
الــبــ�صــائــع: يــتــم فــحــ�ص 

مــواد الــبــنــاء بــا�صــتــخــدام 
بــرمــجــيــات خــا�صــة.
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4 5  I  4 4

الـمـصـدر: فـراونـهـوفـر

عــالــم فــراونــهــوفــر
الـمـركـز الـرئـيـسـي فـي مـيـونـخ وأفـرع في كـل الـعـالـم 

بع�ص المهام المحددة ب�صكل اأ�صرع بكثير من الكومبيوتر ات 
العادية. وبم�صاعدة هذا الكومبيوتر ياأمل اأ�صحابه اأن يتمكنوا 
من حل بع�ص الم�صائل الريا�صية المعقدة والم�صتع�صية، كما 
قد تتمكن ال�صركات الكيميائية والدوائية من تطوير بنى جزيئية 
جديدة معقدة ودرا�صتها. اأما تقنية التوا�صل الكوانتي فقد تكون 
منا�صبة وفعالة ل�صمان اأمن المعلومات اأثناء نقل البيانات فيما 
بين البنوك و�صركات التاأمين الأنها ت�صتطيع الك�صف ب�صكل اآلي 

عن اأية محاوالت العترا�ص المعلومات و�صرقتها.     

الكـومبـيـوتـر الكـوانـتـي يـحـدد 
االتجـاهـات المسـتـقـبـلـيـة

يجري في موؤ�ص�صة فراونهوفر حاليًا و�صع الكثير من اللبنات 
االأ�صا�صية للكومبيوتر الكوانتي، وذلك بالتعاون مع �صركة اآي بي 
اإم من بين الكثير من ال�صركات االأخرى اأي�صًا. وفي العام 2019 
عر�صت ال�صركة نموذج "اآي بي اإم كيو �صي�صتم وان" الذي يعد 
اأول كومبيوتر كوانتي يعمل خارج بيئة المختبر. ومنذ ب�صعة 
في  بت�صغيله  فراونهوفر  معاهد  �صبع  من  اتحاد  يقوم  اأ�صهر 
ينا�صبها هذا  التي  التطبيقات  اكت�صاف  "نرغب في  األمانيا. 
الكومبيوتر "، يقول مانفرد هاو�صفيرت، مدير معهد فراونهوفر 
فوكو�ص في برلين، وي�صيف: "الأنه من الموؤكد اأن الكومبيوتر 
اإنه  بل  العادية،  الكومبيوترات  جميع  ي�صتبدل  لن  الكوانتي 
ف لحل الم�صائل الخا�صة والمعقدة فقط". وقبل اأن تتم  �صيوظَّ
برمجة الكومبيوتر الكوانتي واال�صتفادة منه في الحياة العادية 

يجب اأواًل تطوير الخوارزميات المنا�صبة له ب�صكل خا�ص. اإن 
جعل هذا الكومبيوتر المتطور جاهزًا للعمل ي�صكل مهمة �صخمة 

جدًا تتطلب ت�صافر جهود الكثير من ال�صركاء.
اأنـدريـا�ص تـونـرمـان مدير معهد               ويـوؤكـد الـ�صـيـد 
فراونهوفر للب�صريات التطبيقية والهند�صة الدقيقة بمدينة 
يينا "اأن و�صعنا في األمانيا منا�صب جدًا الإنجاز هذه المهمة 
يعرف  ما  وجود  هو  األمانيا  بلدنا  يميز  ما  "اإن  "وي�صيف: 
بالبحث التعاوني الذي يمول تطوير التكنولوجيات الجديدة 
على مدى �صنوات عديدة" – وبخا�صة تلك التكنولوجيات التي 
ال تعد بنجاح قريب ومنظور. فال�صركات ال�صغيرة والمتو�صطة 
الكبير  الم�صروع  ال يمكنها منفردة تحمل تكاليف مثل هذا 
والمحفوف بالمخاطر – لكنها ت�صتطيع ذلك �صمن م�صاريع 
البحث التعاوني، حيث تتعاون مع الموؤ�ص�صات البحثية االأخرى 
وال  موؤ�ص�صة فراونهوفر  لقد كانت  الحكومة.  وتحظى بدعم 
"ولفترات  التعاونية  الم�صاريع  هذه  مثل  في  ت�صارك  تزال 
طويلة" كما يقول ال�صيد تونرمان، م�صيفًا: "قد تمتد م�صاريع 
البحث التعاوني الأكثر من ع�صر �صنوات – ومن ثم يمكن اأن 

تحقق نتائج باهرة". 
             وبف�صل هذا العمل الجهيد والمثابرة قامت موؤ�ص�صة 
فراونهوفر خالل هذه الفترة التي تزيد على 70 عامًا منذ 
تاأ�صي�صها عام 1949 بتحويل الكثير من اأفكارها اإلى نجاحات 
ا�صتغرق  الذي   MP3 ثري"  بي  "اإم  تن�صيق  – مثل  كبيرة 
من  المطاف  نهاية  في  تمكن  لكنه  عديدة  �صنوات  تطويره 

فر�ص نف�صه معيارًا عالميًا. 

سـان خوسـيـه

النـسـيـنغ الشـرقـيـة

 بـاليـمـوث 

بـروكـلـيـن 

نـيـوارك 

ريـفـرديـل 

سـانـتـيـاغـو
دي تـشـيـلـي  

سـاو بـاولـو 

غـالسـكـو

 بـولـزانـو 

دبـلـن 

بـروكـسـل 

بـورتـو

 فـيـيـنـا

 غـراتـس
 إيـركـوالنـو 

سـتـيـلـيـنـبـوش 

غـوتـيـبـورغ

مـوسـكـو 
مـيـونـيـخ 

بـودابـسـت 

الفـون 

بـريـتـوريـا

 بـنـغـالـور

 أمـبـانـغ
سـنـغـافـورة 

بـكـيـن 
سـيـؤول 

طـوكـيـو
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تــشــجـيــع اإلبــداعــات
جــديــد

مــل الــ
الــعــ

الــتــعــاون مـع الــمــركــز 
االألــمــانــي لــبــحــوث 
الــ�صــرطــان: يــقــوم 

الــكــومــبــيــوتــر الــكــوانــتــي 
بــتــحــلــيــل بــيــانــات 

الــعــالج.

 30،000 
إنـسان يعـمـلون 
لدى مـؤسـسـة 
فراونهوفـر في 

جمـيع أنحاء العالم 
لخلق تكنولوجيات 

مفـتـاحـيـة 
للـمسـتـقـبـل

تـشـبـيـك عالـمي من أفـضـل ما يـكـون

اآذار/مار�ص   26 بتاريخ  فراونهوفر  موؤ�ص�صة  اإطالق  جرى 
1949، ولم تكن ت�صم في البداية �صوى 103 ع�صوًا. ولم يكن 
باالإمكان حينئذ تخيُّل الحجم الكبير الذي �صت�صل اإليه يومًا 
داخل  مح�صورًا  الموؤ�ص�صة  هذه  عمل  يعد  لم  واليوم  ما. 
األمانيا، بل تخطاها اإلى م�صتوى العالم كله، وذلك من خالل 
موؤ�ص�صاتها الخارجية الثمانية التي تن�صط في اأماكن متعددة 
من العالم كالواليات المتحدة االأميركية وال�صين و�صنغافورة 
لي�صت  الدولية  الم�صاريع  فاإن  وهكذا  المثال.  �صبيل  على 
اليومي.  �صغلها  ت�صكل  بل هي  الموؤ�ص�صة،  غريبة على عمل 
وف�صاًل عن ذلك ت�صهم الموؤ�ص�صة في عدد كبير من الم�صاريع 
الكربون  كم�صروع   – االأوروبي  االتحاد  �صمن  الم�صتركة 
االأخ�صر الذي تقوم من خالله وبالت�صارك مع �صركاء اآخرين 
االألياف  ا�صتخراج  كيفية  ببحث  اأخرى  اأوروبية  بلدان  من 

الكربونية من النفايات الع�صوية. 
             ومن االأمثلة االأخرى على التعاون الدولية للموؤ�ص�صة 
التكنولوجيات  تطوير  على  يعمل  الذي  كيوتك  م�صروع 
موؤ�ص�صة  تتعاون  الم�صروع  هذا  خالل  ومن  الكوانتية. 
فراونهوفر مع موؤ�ص�صة البحث تي اإن اأو وفرع فراونهوفر في 
هولندا والجامعة التقنية بمدينة ديلفت. وُتعد التكنولوجيا 
مجاالت  اأهم  من  الراهن  الوقت  في  "الكوانتية"  الكمية 
البحث في موؤ�ص�صة فراونهوفر. وعلى م�صتوى العالم يجري 
في الوقت الراهن تطوير كومبيوتر كوانتي قادر على تنفيذ 

االألماني  المكتب  لدى  االختراع  لبراءات  ت�صجياًل  االأكثر 
لبراءات االختراع والعالمات التجارية. ولقد تطورت مع 
مرور ال�صنين انطالقًا من الكثير من تلك البراءات اأعمال 
تجارية ناجحة جدًا، وجرى تاأ�صي�ص الكثير من ال�صركات 
في  تمتلك  فراونهوفر  موؤ�ص�صة  اأن  اإلى  اإ�صافة  الخا�صة، 
الوقت الراهن اأ�صهمًا في 86 �صركة. ويبلغ حجم الميزانية 
ال�صنوية الأبحاث الموؤ�ص�صة حوالي 2،9 مليار يورو، يذهب 
العمل  مجال  اإلى  يورو،  مليار   2،5 منها،  االأكبر  الجزء 

االأ�صا�صي المتمثل ببحوث العقود مع ال�صركاء.
             اإن العالقات الوثيقة مع ال�صناعة مهمة جدًا، لي�ص 
فقط ب�صبب التمويل، بل لكي يتعرف الباحثون في الموؤ�ص�صة 
قرب،  عن  ال�صناعيين  ال�صركاء  احتياجات  على 
فعلى  لها.  المنا�صبة  الحلول  اإيجاد  اأجل  وبالتف�صيل، من 
ال�صبك  لتكنولوجيا  فراونهوفر  معهد  يقوم  المثال  �صبيل 
مع  باال�صتراك  اأوغ�صبورغ  بمدينة  والمعالجة  والتركيب 
"ري�صر" بالغة  اإيربا�ص بتطوير طائرة الهيليكوبتر  �صركة 
ال�صرعة التي من المفتر�ص اأن ت�صل �صرعتها اإلى 400 كم 
في ال�صاعة، ويبقى ا�صتهالكها للوقود قلياًل بالمقارنة مع 
�صرعتها  تزيد  ال  التي  االعتيادية  الهيليكوبتر  طائرات 
الق�صوى عن 230 اإلى 260 كم في ال�صاعة. وال�صبب في 
الطائرة من مادة  المعهد ي�صنع قطع  اأن  اإلى  يعود  ذلك 
هذا  يميز  وما  الكربون.  باألياف  مدعومة  بال�صتيكية 
الت�صنيع هو اأنه ال يتم يدويًا بل باال�صتعانة بروبوت اآلي، 
الذي  االأمر  الكربونية،  االألياف  طبقات  بتو�صيع  يقوم 
ي�صرع عملية الت�صنيع ويجعلها دقيقة وذات جودة عالية. 
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الـمـصـدر: فـراونـهـوفـر

عــالــم فــراونــهــوفــر
الـمـركـز الـرئـيـسـي فـي مـيـونـخ وأفـرع في كـل الـعـالـم 

بع�ص المهام المحددة ب�صكل اأ�صرع بكثير من الكومبيوتر ات 
العادية. وبم�صاعدة هذا الكومبيوتر ياأمل اأ�صحابه اأن يتمكنوا 
من حل بع�ص الم�صائل الريا�صية المعقدة والم�صتع�صية، كما 
قد تتمكن ال�صركات الكيميائية والدوائية من تطوير بنى جزيئية 
جديدة معقدة ودرا�صتها. اأما تقنية التوا�صل الكوانتي فقد تكون 
منا�صبة وفعالة ل�صمان اأمن المعلومات اأثناء نقل البيانات فيما 
بين البنوك و�صركات التاأمين الأنها ت�صتطيع الك�صف ب�صكل اآلي 

عن اأية محاوالت العترا�ص المعلومات و�صرقتها.     

الكـومبـيـوتـر الكـوانـتـي يـحـدد 
االتجـاهـات المسـتـقـبـلـيـة

يجري في موؤ�ص�صة فراونهوفر حاليًا و�صع الكثير من اللبنات 
االأ�صا�صية للكومبيوتر الكوانتي، وذلك بالتعاون مع �صركة اآي بي 
اإم من بين الكثير من ال�صركات االأخرى اأي�صًا. وفي العام 2019 
عر�صت ال�صركة نموذج "اآي بي اإم كيو �صي�صتم وان" الذي يعد 
اأول كومبيوتر كوانتي يعمل خارج بيئة المختبر. ومنذ ب�صعة 
في  بت�صغيله  فراونهوفر  معاهد  �صبع  من  اتحاد  يقوم  اأ�صهر 
ينا�صبها هذا  التي  التطبيقات  اكت�صاف  "نرغب في  األمانيا. 
الكومبيوتر "، يقول مانفرد هاو�صفيرت، مدير معهد فراونهوفر 
فوكو�ص في برلين، وي�صيف: "الأنه من الموؤكد اأن الكومبيوتر 
اإنه  بل  العادية،  الكومبيوترات  جميع  ي�صتبدل  لن  الكوانتي 
ف لحل الم�صائل الخا�صة والمعقدة فقط". وقبل اأن تتم  �صيوظَّ
برمجة الكومبيوتر الكوانتي واال�صتفادة منه في الحياة العادية 

يجب اأواًل تطوير الخوارزميات المنا�صبة له ب�صكل خا�ص. اإن 
جعل هذا الكومبيوتر المتطور جاهزًا للعمل ي�صكل مهمة �صخمة 

جدًا تتطلب ت�صافر جهود الكثير من ال�صركاء.
اأنـدريـا�ص تـونـرمـان مدير معهد               ويـوؤكـد الـ�صـيـد 
فراونهوفر للب�صريات التطبيقية والهند�صة الدقيقة بمدينة 
يينا "اأن و�صعنا في األمانيا منا�صب جدًا الإنجاز هذه المهمة 
يعرف  ما  وجود  هو  األمانيا  بلدنا  يميز  ما  "اإن  "وي�صيف: 
بالبحث التعاوني الذي يمول تطوير التكنولوجيات الجديدة 
على مدى �صنوات عديدة" – وبخا�صة تلك التكنولوجيات التي 
ال تعد بنجاح قريب ومنظور. فال�صركات ال�صغيرة والمتو�صطة 
الكبير  الم�صروع  ال يمكنها منفردة تحمل تكاليف مثل هذا 
والمحفوف بالمخاطر – لكنها ت�صتطيع ذلك �صمن م�صاريع 
البحث التعاوني، حيث تتعاون مع الموؤ�ص�صات البحثية االأخرى 
وال  موؤ�ص�صة فراونهوفر  لقد كانت  الحكومة.  وتحظى بدعم 
"ولفترات  التعاونية  الم�صاريع  هذه  مثل  في  ت�صارك  تزال 
طويلة" كما يقول ال�صيد تونرمان، م�صيفًا: "قد تمتد م�صاريع 
البحث التعاوني الأكثر من ع�صر �صنوات – ومن ثم يمكن اأن 

تحقق نتائج باهرة". 
             وبف�صل هذا العمل الجهيد والمثابرة قامت موؤ�ص�صة 
فراونهوفر خالل هذه الفترة التي تزيد على 70 عامًا منذ 
تاأ�صي�صها عام 1949 بتحويل الكثير من اأفكارها اإلى نجاحات 
ا�صتغرق  الذي   MP3 ثري"  بي  "اإم  تن�صيق  – مثل  كبيرة 
من  المطاف  نهاية  في  تمكن  لكنه  عديدة  �صنوات  تطويره 

فر�ص نف�صه معيارًا عالميًا. 

سـان خوسـيـه

النـسـيـنغ الشـرقـيـة

 بـاليـمـوث 

بـروكـلـيـن 

نـيـوارك 

ريـفـرديـل 

سـانـتـيـاغـو
دي تـشـيـلـي  

سـاو بـاولـو 

غـالسـكـو

 بـولـزانـو 

دبـلـن 

بـروكـسـل 

بـورتـو

 فـيـيـنـا

 غـراتـس
 إيـركـوالنـو 

سـتـيـلـيـنـبـوش 

غـوتـيـبـورغ

مـوسـكـو 
مـيـونـيـخ 

بـودابـسـت 

الفـون 

بـريـتـوريـا

 بـنـغـالـور

 أمـبـانـغ
سـنـغـافـورة 

بـكـيـن 
سـيـؤول 

طـوكـيـو
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تــشــجـيــع اإلبــداعــات

جــديــد
مــل الــ

الــعــ

الــتــعــاون مـع الــمــركــز 
االألــمــانــي لــبــحــوث 
الــ�صــرطــان: يــقــوم 

الــكــومــبــيــوتــر الــكــوانــتــي 
بــتــحــلــيــل بــيــانــات 

الــعــالج.

 30،000 
إنـسان يعـمـلون 
لدى مـؤسـسـة 
فراونهوفـر في 

جمـيع أنحاء العالم 
لخلق تكنولوجيات 

مفـتـاحـيـة 
للـمسـتـقـبـل

تـشـبـيـك عالـمي من أفـضـل ما يـكـون

اآذار/مار�ص   26 بتاريخ  فراونهوفر  موؤ�ص�صة  اإطالق  جرى 
1949، ولم تكن ت�صم في البداية �صوى 103 ع�صوًا. ولم يكن 
باالإمكان حينئذ تخيُّل الحجم الكبير الذي �صت�صل اإليه يومًا 
داخل  مح�صورًا  الموؤ�ص�صة  هذه  عمل  يعد  لم  واليوم  ما. 
األمانيا، بل تخطاها اإلى م�صتوى العالم كله، وذلك من خالل 
موؤ�ص�صاتها الخارجية الثمانية التي تن�صط في اأماكن متعددة 
من العالم كالواليات المتحدة االأميركية وال�صين و�صنغافورة 
لي�صت  الدولية  الم�صاريع  فاإن  وهكذا  المثال.  �صبيل  على 
اليومي.  �صغلها  ت�صكل  بل هي  الموؤ�ص�صة،  غريبة على عمل 
وف�صاًل عن ذلك ت�صهم الموؤ�ص�صة في عدد كبير من الم�صاريع 
الكربون  كم�صروع   – االأوروبي  االتحاد  �صمن  الم�صتركة 
االأخ�صر الذي تقوم من خالله وبالت�صارك مع �صركاء اآخرين 
االألياف  ا�صتخراج  كيفية  ببحث  اأخرى  اأوروبية  بلدان  من 

الكربونية من النفايات الع�صوية. 
             ومن االأمثلة االأخرى على التعاون الدولية للموؤ�ص�صة 
التكنولوجيات  تطوير  على  يعمل  الذي  كيوتك  م�صروع 
موؤ�ص�صة  تتعاون  الم�صروع  هذا  خالل  ومن  الكوانتية. 
فراونهوفر مع موؤ�ص�صة البحث تي اإن اأو وفرع فراونهوفر في 
هولندا والجامعة التقنية بمدينة ديلفت. وُتعد التكنولوجيا 
مجاالت  اأهم  من  الراهن  الوقت  في  "الكوانتية"  الكمية 
البحث في موؤ�ص�صة فراونهوفر. وعلى م�صتوى العالم يجري 
في الوقت الراهن تطوير كومبيوتر كوانتي قادر على تنفيذ 

االألماني  المكتب  لدى  االختراع  لبراءات  ت�صجياًل  االأكثر 
لبراءات االختراع والعالمات التجارية. ولقد تطورت مع 
مرور ال�صنين انطالقًا من الكثير من تلك البراءات اأعمال 
تجارية ناجحة جدًا، وجرى تاأ�صي�ص الكثير من ال�صركات 
في  تمتلك  فراونهوفر  موؤ�ص�صة  اأن  اإلى  اإ�صافة  الخا�صة، 
الوقت الراهن اأ�صهمًا في 86 �صركة. ويبلغ حجم الميزانية 
ال�صنوية الأبحاث الموؤ�ص�صة حوالي 2،9 مليار يورو، يذهب 
العمل  مجال  اإلى  يورو،  مليار   2،5 منها،  االأكبر  الجزء 

االأ�صا�صي المتمثل ببحوث العقود مع ال�صركاء.
             اإن العالقات الوثيقة مع ال�صناعة مهمة جدًا، لي�ص 
فقط ب�صبب التمويل، بل لكي يتعرف الباحثون في الموؤ�ص�صة 
قرب،  عن  ال�صناعيين  ال�صركاء  احتياجات  على 
فعلى  لها.  المنا�صبة  الحلول  اإيجاد  اأجل  وبالتف�صيل، من 
ال�صبك  لتكنولوجيا  فراونهوفر  معهد  يقوم  المثال  �صبيل 
مع  باال�صتراك  اأوغ�صبورغ  بمدينة  والمعالجة  والتركيب 
"ري�صر" بالغة  اإيربا�ص بتطوير طائرة الهيليكوبتر  �صركة 
ال�صرعة التي من المفتر�ص اأن ت�صل �صرعتها اإلى 400 كم 
في ال�صاعة، ويبقى ا�صتهالكها للوقود قلياًل بالمقارنة مع 
�صرعتها  تزيد  ال  التي  االعتيادية  الهيليكوبتر  طائرات 
الق�صوى عن 230 اإلى 260 كم في ال�صاعة. وال�صبب في 
الطائرة من مادة  المعهد ي�صنع قطع  اأن  اإلى  يعود  ذلك 
هذا  يميز  وما  الكربون.  باألياف  مدعومة  بال�صتيكية 
الت�صنيع هو اأنه ال يتم يدويًا بل باال�صتعانة بروبوت اآلي، 
الذي  االأمر  الكربونية،  االألياف  طبقات  بتو�صيع  يقوم 
ي�صرع عملية الت�صنيع ويجعلها دقيقة وذات جودة عالية. 
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ال
نتكلم هنا عن برلين اأو نيويورك، بل عن تلك البلدة ال�صغيرة 
"فينندن" الواقعة في جنوب غرب األمانيا، والتي ُي�صيَّد فيها 
في  به  يحتذى  مثااًل  ي�صكل  اأن  المفتر�ض  متكامل، من  حي 
مدينة  من  القريبة  البلدة  تلك  ففي  كلها.  االأر�ض  اأ�صقاع 
ط  ُخطِّ ن�صمة   30.000 �صكانها  عدد  يبلغ  والتي  �صتوتغارت 
الإ�صادة حي تتجاور فيه ال�صقق ال�صكنية والمحال التجارية 
العمل وال�صاالت ال�صناعية وال يف�صل  والمكاتب وور�صات 
بع�صها عن بع�صها االآخر �صوى ب�صع �صوارع. ولقد اأُطلق على 
هذا الم�صروع ا�صم "الحي المنِتج"، وهو م�صروع يخالف اإلى 
بين  بالف�صل  يقول  الذي  االنت�صار  الوا�صع  المبداأ  بعيد  حد 
ي�صّر  والذي  الت�صلية،  ومكان  ال�صكن  ومكان  العمل  مكان 
عن  واإبعادها  ال�صناعية  المراكز  عزل  على  خا�ض  ب�صكل 

المدن ال�صكنية.

ُولد هذا الم�صروع في اإطار المعر�ض الدولي للبناء للعام 2027 
�ض للإجابة على  في جوار مدينة �صتوتغارت )IBA’27(، المكرَّ
في  ونعمل  ون�صكن  �صنعي�ض  "كيف  التالي:  الحيوي  ال�صوؤال 
ع�صر الرقمنة والعولمة". ومن الوا�صح اأن المقترح المتميز 
الذي تم عر�صه في م�صابقة ت�صييد المدن لحي فينندن يقدم 
اإجابة منا�صبة على ذلك ال�صوؤال: اإننا نتحدث هنا عن "مزيج 
جديد من ال�صناعة والتجارة وال�صكن والت�صلية"، يقول مدير 
معر�ض البناء اأندريا�ض هوفر، م�صيفًا: "لم اأ�صمع قط في اأي 
مكان من العالم بمثال يج�صد هذه الفكرة على هذا النحو". 
ويرى هوفر اأنه من ال�صروري تغيير اأ�صلوب التفكير في مجال 

ت�صييد المدن، قائًل: "ال يزال المبداأ ال�صائد حتى االآن ينطلق 
اأن تجري في  والت�صلية يجب  ال�صكن والعمل  اأن�صطة  اأن  من 
يعد  لم  المبداأ  ذلك  اأن  غير  بع�صها،  عن  منف�صلة  اأماكن 
�صالحًا، اإذ اأن االأ�صباب التي كانت تمليه لم تعد قائمة". وتعود 
عامًا   150 قبل  الت�صنيع  ع�صر  بدايات  اإلى  االأ�صباب  تلك 
"حين كانت الم�صانع توّلد الروائح الكريهة والقذارة". هذا 

ما يقوله مدير المعر�ض، المهند�ض المعماري ال�صوي�صري.

االبـتـعـاد عن تـشـيـيـد المـنـاطـق 
الصـنـاعـيـة في أمـاكـن نـائـيـة

اإن عواقب هذا الف�صل بعيدة االأثر: فهي ال توؤدي فقط اإلى 
تبلغ  ما  غالبًا  العمل  ومكان  الم�صكن  بين  الم�صافة  اأن 
كيلومترات عدة، بل اإن ذلك الف�صل يوؤدي اأي�صًا، كما يقول 
ال�صيد هوفر، اإلى اأن "االأحياء ال�صكنية الخال�صة والمناطق 
اأبـعـد  ال�صناعية الـ�صـرفة فـي و�صـعـها الراهـن ممـلـة اإلى 
الـحـدود. "وبخلف ذلك َيِعد المقترح الذي طرحه مكتب 
فرانكفورت  مدينة  في  القائم  المعمارية  للهند�صة  "يوت" 
�صنجد  اإذ  بالحياة،  مختلف  ب�صعور  فينندن  حي  حول 
الم�صاحات المزروعة بالخ�صراوات على االأ�صطح والور�صات 
وال�صاالت  ال�صكنية  للأبنية  الداخلية  االأفنية  في  الحرفية 
المقاهي  و�صتتجاور  االأبنية،  تلك  بين  فيما  الزراعية 

وال�صاحات مع ور�صات الحرفيين والمنتجين.

ف�صًل عن ذلك ي�صير ال�صيد هوفر اإلى اأن المناطق ال�صناعية 
ت�صلح  ال  فقط  واحد  لغر�ض  الم�صيدة  ال�صرفة  وال�صكنية 
ل�صواه، واإذا ما دعت الحاجة ب�صكل مفاجئ اإلى المزيد من 
اال�صتفادة من  المثال، ال يمكن  �صبيل  ال�صكنية على  ال�صقق 
م�صاحات المناطق ال�صناعية، و"هذا يوؤدي اإلى �صواغر هائلة 

حـي فـيـنـنـدن الـجـديـد: 
الـخـ�صــار الـمــزروعــة عـلـى 
الـ�صــطــوح وور�صــات الـعـمــل 

فـي اأفــنـيــة االأبــنــيــة

لـيـ�ض هــنـالـك مـقــتــرح ال 
يـحــتــوي مـ�صـاحـات خـ�صـراء: 

حــديـقــة غــليــزبــوغــن فـي 
حــي روزنـ�صــتــايـن بـمـديــنــة 

�صــتــوتــغــارت
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خــلــق جــودة الــحــيــاة
جــديــد

مــل الــ
الــعــ

مـدن مـسـتـدامـة 
ومـنـاسـبـة لـلـحـيـاة 

الـمـ�سـتـقـبـل؟  الـ�سـكـن والـعـمـل والـعـيـ�ش فـي  كـيـف نـرغـب فـي 
عـلـى  الـمـعـمـاريـون  والـمـهـنـد�سـون  الـمـدن  مـخـطـطـو  يـعـمـل 

الـمـ�سـتـقـبـل.  مـدن  تـ�سـيـيـد 
الــنــص: كـارسـتـن هـاوبـتـمـايـر
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ال
نتكلم هنا عن برلين اأو نيويورك، بل عن تلك البلدة ال�صغيرة 
"فينندن" الواقعة في جنوب غرب األمانيا، والتي ُي�صيَّد فيها 
في  به  يحتذى  مثااًل  ي�صكل  اأن  المفتر�ض  متكامل، من  حي 
مدينة  من  القريبة  البلدة  تلك  ففي  كلها.  االأر�ض  اأ�صقاع 
ط  ُخطِّ ن�صمة   30.000 �صكانها  عدد  يبلغ  والتي  �صتوتغارت 
الإ�صادة حي تتجاور فيه ال�صقق ال�صكنية والمحال التجارية 
العمل وال�صاالت ال�صناعية وال يف�صل  والمكاتب وور�صات 
بع�صها عن بع�صها االآخر �صوى ب�صع �صوارع. ولقد اأُطلق على 
هذا الم�صروع ا�صم "الحي المنِتج"، وهو م�صروع يخالف اإلى 
بين  بالف�صل  يقول  الذي  االنت�صار  الوا�صع  المبداأ  بعيد  حد 
ي�صّر  والذي  الت�صلية،  ومكان  ال�صكن  ومكان  العمل  مكان 
عن  واإبعادها  ال�صناعية  المراكز  عزل  على  خا�ض  ب�صكل 

المدن ال�صكنية.

ُولد هذا الم�صروع في اإطار المعر�ض الدولي للبناء للعام 2027 
�ض للإجابة على  في جوار مدينة �صتوتغارت )IBA’27(، المكرَّ
في  ونعمل  ون�صكن  �صنعي�ض  "كيف  التالي:  الحيوي  ال�صوؤال 
ع�صر الرقمنة والعولمة". ومن الوا�صح اأن المقترح المتميز 
الذي تم عر�صه في م�صابقة ت�صييد المدن لحي فينندن يقدم 
اإجابة منا�صبة على ذلك ال�صوؤال: اإننا نتحدث هنا عن "مزيج 
جديد من ال�صناعة والتجارة وال�صكن والت�صلية"، يقول مدير 
معر�ض البناء اأندريا�ض هوفر، م�صيفًا: "لم اأ�صمع قط في اأي 
مكان من العالم بمثال يج�صد هذه الفكرة على هذا النحو". 
ويرى هوفر اأنه من ال�صروري تغيير اأ�صلوب التفكير في مجال 

ت�صييد المدن، قائًل: "ال يزال المبداأ ال�صائد حتى االآن ينطلق 
اأن تجري في  والت�صلية يجب  ال�صكن والعمل  اأن�صطة  اأن  من 
يعد  لم  المبداأ  ذلك  اأن  غير  بع�صها،  عن  منف�صلة  اأماكن 
�صالحًا، اإذ اأن االأ�صباب التي كانت تمليه لم تعد قائمة". وتعود 
عامًا   150 قبل  الت�صنيع  ع�صر  بدايات  اإلى  االأ�صباب  تلك 
"حين كانت الم�صانع توّلد الروائح الكريهة والقذارة". هذا 

ما يقوله مدير المعر�ض، المهند�ض المعماري ال�صوي�صري.

االبـتـعـاد عن تـشـيـيـد المـنـاطـق 
الصـنـاعـيـة في أمـاكـن نـائـيـة

اإن عواقب هذا الف�صل بعيدة االأثر: فهي ال توؤدي فقط اإلى 
تبلغ  ما  غالبًا  العمل  ومكان  الم�صكن  بين  الم�صافة  اأن 
كيلومترات عدة، بل اإن ذلك الف�صل يوؤدي اأي�صًا، كما يقول 
ال�صيد هوفر، اإلى اأن "االأحياء ال�صكنية الخال�صة والمناطق 
اأبـعـد  ال�صناعية الـ�صـرفة فـي و�صـعـها الراهـن ممـلـة اإلى 
الـحـدود. "وبخلف ذلك َيِعد المقترح الذي طرحه مكتب 
فرانكفورت  مدينة  في  القائم  المعمارية  للهند�صة  "يوت" 
�صنجد  اإذ  بالحياة،  مختلف  ب�صعور  فينندن  حي  حول 
الم�صاحات المزروعة بالخ�صراوات على االأ�صطح والور�صات 
وال�صاالت  ال�صكنية  للأبنية  الداخلية  االأفنية  في  الحرفية 
المقاهي  و�صتتجاور  االأبنية،  تلك  بين  فيما  الزراعية 

وال�صاحات مع ور�صات الحرفيين والمنتجين.

ف�صًل عن ذلك ي�صير ال�صيد هوفر اإلى اأن المناطق ال�صناعية 
ت�صلح  ال  فقط  واحد  لغر�ض  الم�صيدة  ال�صرفة  وال�صكنية 
ل�صواه، واإذا ما دعت الحاجة ب�صكل مفاجئ اإلى المزيد من 
اال�صتفادة من  المثال، ال يمكن  �صبيل  ال�صكنية على  ال�صقق 
م�صاحات المناطق ال�صناعية، و"هذا يوؤدي اإلى �صواغر هائلة 

حـي فـيـنـنـدن الـجـديـد: 
الـخـ�صــار الـمــزروعــة عـلـى 
الـ�صــطــوح وور�صــات الـعـمــل 

فـي اأفــنـيــة االأبــنــيــة

لـيـ�ض هــنـالـك مـقــتــرح ال 
يـحــتــوي مـ�صـاحـات خـ�صـراء: 

حــديـقــة غــليــزبــوغــن فـي 
حــي روزنـ�صــتــايـن بـمـديــنــة 

�صــتــوتــغــارت
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تـخــطــط مـديــنــة �صــتـوتـــغــارت لــتــ�صــيــيـد حــي جــديــد: وهــنـالــك 
يــمـكـن لــ�صــاحــات ومـراكـز الـحـي اأن تــوفــر مــكـانــًا مــنــا�صــبــًا لـلــتــنــقـــل 

اأو لـلـخــدمــات الـلــوجــ�صـتــيــة اأو لـلأنـ�صــطــة الـثـــقــافــيــة

يقول  م�صاألة مهمة جدًا"،  المرونة  �صتغدو  "اإذ  الم�صتقبل. 
مجال  في  اليوم  علينا  "يتوجب  م�صيفًا:  فلمان،  ال�صيد 
تخطيط المدن اأال نفّكر كثيرًا بما هو خا�ض ومحدد، بل بما 
يوؤكد  باال�صتدامة  يتعلق  وبما  للتكييف".  وقابل  مرن  هو 
المهند�ض المعماري على اأنه "حري بنا اليوم خ�صو�صًا اأن 

ن�صّيد مباني وعقارات تعّمر على االأقل 100 �صنة".

أمـثـلـة عـن مـدن صـالـحـة للـحـيـاة

الـدولي  الـبـنـاء  مـعـر�ض  فـي  الخـلقـة  العـقـول  تـكـتـفـي  ال 
بل  المرا�صم،  على  المخططات  بو�صع  �صتوتغارت  بمدينة 
اأحياء  ت�صييد  في  القادمة  ال�صنوات  خلل  ترغب  اإنها 
النا�ض  يقول  اأن  في  "نرغب  الواقع.  اأر�ض  على  نموذجية 
الخطط  وو�صع  االأمور  هذه  بمناق�صة  نكتف  لم  اإننا  الحقًا 
يقول  الواقع"،  اأر�ض  الخطط على  تلك  نفذنا  اإننا  بل  لها، 
مدير المعر�ض ال�صيد هوفر. وياأمل باأن يتمكن النا�ض في 
فينندن، اأو �صتوتغارت، في غ�صون �صنوات قليلة "من روؤية 
اأر�ض  على  للبيئة  و�صديقة  للحياة  منا�صبة  واأحياء  منازل 

الواقع وب�صكل ح�ّصي".

في  مركزيًا  دورًا  الحديثة  والتنقل  النقل  مراكز  وتوؤدي 
لمرائب  وبالن�صبة  المدن.  في  الجديدة  االأحياء  تخطيط 
ال�صيارات المبنية تحت االأر�ض على وجه الخ�صو�ض "تطرح 
فكرة اال�صتدامة نف�صها ب�صكل كبير"، يقول مخطط المدن 
ماريو فلمان من مكتب الهند�صة المعمارية "بي�ض و�صركاه" 
والذي �صاهم في اإجراء الدرا�صة اللوج�صتية. وتاأتي اأهمية 
اإلى  الحاجة  تت�صاءل  "عندما  اأنه  من  اال�صتدامة  فكرة 
مواقف ال�صيارات بعد عدة �صنوات، ال يمكن اال�صتفادة من 
تلك المواقف بطريقة اأخرى، "ولذلك يعود القائمون على 
تخطيط المدن وب�صكل متزايد اإلى االهتمام بمو�صوع مراآب 
يقول  كما  طويلة"،  لفترة  مكروهًا  كان  الذي  ال�صيارات، 
المهند�ض فلمان. فالن�صخة الحديثة من مراآب الم�صتقبل 
يمكن اأن ت�صمل اأي�صًا المقاهي وم�صاحات العمل الت�صاركية 
وور�صات العمل، وي�صيف فلمان: "وعندما ال تعود مواقف 
اأكبر  ب�صهولة  يمكن  الغر�ض،  لهذا  ت�صتخدم  ال�صيارات 

التحول اإلى ا�صتخدامها ب�صكل اآخر".

والتنقل  النقل  وهياكل  المباني  تكّيف  مدى  و�صي�صكل 
وملءمتها للظروف المتغيرة م�صاألة مركزية بالن�صبة لمدن 

D_1-22_46 arsb-SmartCity_ARA.indd   48 07.04.2022   14:24:33

خــلــق جــودة الــحــيــاة
جــديــد

مــل الــ
الــعــ

وهدر كبير – وال يمكن ت�صميم مدن الم�صتقبل على هذا 
النحو"، يقول مدير معر�ض البناء.

وال �صك في اأن اأطروحات التنقل الحديثة �صيكون لها اأي�صًا 
اأثر كبير في جعل مدن الم�صتقبل م�صتدامة ومنا�صبة للحياة. 
بنقل  التحكم  لم�صاألة  �صافية  حلول  اإيجاد  ال�صروري  فمن 
لتلك  هائلة  ب�صرعة  المتزايد  الحجم  �صوء  في  الب�صائع 
ما  وهذا  االإنترنت.  �صراوؤها عن طريق  يتم  التي  الب�صائع 
ال�صناعة  غرفة  تجريها  التي  الدرا�صات  اإحدى  تعالجه 
والتجارة في مدينة �صتوتغارت حول مثال حي روزن�صتاين 
الذي خططت له عا�صمة مقاطعة بادن-فورتمبيرغ، حيث 
ن�صمة.   15.000 الم�صتقبل  في  يعي�ض  اأن  المفتر�ض  من 
وتتنوع االأفكار المطروحة لحل م�صائل النقل اللوج�صتية بين 
اآليًا  الطرود  وت�صليم  الخا�صة،  الطرود  ا�صتلم  اأنظمة 
با�صتخدام و�صائط النقل ذاتية التحكم، واأنظمة النقل تحت 
االأر�ض، و�صواًل اإلى المرائب متعددة اال�صتعمال، التي يمكن 
اال�صتفادة منها كمن�صة لمتابعة توزيع الب�صائع با�صتخدام 
الدراجـات والمركـبات الكـهـربائـية اللمتناهية ال�صغر. 

مـكــان واحــد لـلــ�صــكــن 
والـعــيــ�ض والــعــمــل فــي حــي 

روزنــ�صــتــايــن بــمـديــنــة 
�صــتــوتــغــارت.

خــطــط الأطــروحــات 
لـوجــ�صــتـيــة مــعــا�صــرة
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تـخــطــط مـديــنــة �صــتـوتـــغــارت لــتــ�صــيــيـد حــي جــديــد: وهــنـالــك 
يــمـكـن لــ�صــاحــات ومـراكـز الـحـي اأن تــوفــر مــكـانــًا مــنــا�صــبــًا لـلــتــنــقـــل 

اأو لـلـخــدمــات الـلــوجــ�صـتــيــة اأو لـلأنـ�صــطــة الـثـــقــافــيــة

يقول  م�صاألة مهمة جدًا"،  المرونة  �صتغدو  "اإذ  الم�صتقبل. 
مجال  في  اليوم  علينا  "يتوجب  م�صيفًا:  فلمان،  ال�صيد 
تخطيط المدن اأال نفّكر كثيرًا بما هو خا�ض ومحدد، بل بما 
يوؤكد  باال�صتدامة  يتعلق  وبما  للتكييف".  وقابل  مرن  هو 
المهند�ض المعماري على اأنه "حري بنا اليوم خ�صو�صًا اأن 

ن�صّيد مباني وعقارات تعّمر على االأقل 100 �صنة".

أمـثـلـة عـن مـدن صـالـحـة للـحـيـاة

الـدولي  الـبـنـاء  مـعـر�ض  فـي  الخـلقـة  العـقـول  تـكـتـفـي  ال 
بل  المرا�صم،  على  المخططات  بو�صع  �صتوتغارت  بمدينة 
اأحياء  ت�صييد  في  القادمة  ال�صنوات  خلل  ترغب  اإنها 
النا�ض  يقول  اأن  في  "نرغب  الواقع.  اأر�ض  على  نموذجية 
الخطط  وو�صع  االأمور  هذه  بمناق�صة  نكتف  لم  اإننا  الحقًا 
يقول  الواقع"،  اأر�ض  الخطط على  تلك  نفذنا  اإننا  بل  لها، 
مدير المعر�ض ال�صيد هوفر. وياأمل باأن يتمكن النا�ض في 
فينندن، اأو �صتوتغارت، في غ�صون �صنوات قليلة "من روؤية 
اأر�ض  على  للبيئة  و�صديقة  للحياة  منا�صبة  واأحياء  منازل 

الواقع وب�صكل ح�ّصي".

في  مركزيًا  دورًا  الحديثة  والتنقل  النقل  مراكز  وتوؤدي 
لمرائب  وبالن�صبة  المدن.  في  الجديدة  االأحياء  تخطيط 
ال�صيارات المبنية تحت االأر�ض على وجه الخ�صو�ض "تطرح 
فكرة اال�صتدامة نف�صها ب�صكل كبير"، يقول مخطط المدن 
ماريو فلمان من مكتب الهند�صة المعمارية "بي�ض و�صركاه" 
والذي �صاهم في اإجراء الدرا�صة اللوج�صتية. وتاأتي اأهمية 
اإلى  الحاجة  تت�صاءل  "عندما  اأنه  من  اال�صتدامة  فكرة 
مواقف ال�صيارات بعد عدة �صنوات، ال يمكن اال�صتفادة من 
تلك المواقف بطريقة اأخرى، "ولذلك يعود القائمون على 
تخطيط المدن وب�صكل متزايد اإلى االهتمام بمو�صوع مراآب 
يقول  كما  طويلة"،  لفترة  مكروهًا  كان  الذي  ال�صيارات، 
المهند�ض فلمان. فالن�صخة الحديثة من مراآب الم�صتقبل 
يمكن اأن ت�صمل اأي�صًا المقاهي وم�صاحات العمل الت�صاركية 
وور�صات العمل، وي�صيف فلمان: "وعندما ال تعود مواقف 
اأكبر  ب�صهولة  يمكن  الغر�ض،  لهذا  ت�صتخدم  ال�صيارات 

التحول اإلى ا�صتخدامها ب�صكل اآخر".

والتنقل  النقل  وهياكل  المباني  تكّيف  مدى  و�صي�صكل 
وملءمتها للظروف المتغيرة م�صاألة مركزية بالن�صبة لمدن 
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خــلــق جــودة الــحــيــاة

جــديــد
مــل الــ

الــعــ

وهدر كبير – وال يمكن ت�صميم مدن الم�صتقبل على هذا 
النحو"، يقول مدير معر�ض البناء.

وال �صك في اأن اأطروحات التنقل الحديثة �صيكون لها اأي�صًا 
اأثر كبير في جعل مدن الم�صتقبل م�صتدامة ومنا�صبة للحياة. 
بنقل  التحكم  لم�صاألة  �صافية  حلول  اإيجاد  ال�صروري  فمن 
لتلك  هائلة  ب�صرعة  المتزايد  الحجم  �صوء  في  الب�صائع 
ما  وهذا  االإنترنت.  �صراوؤها عن طريق  يتم  التي  الب�صائع 
ال�صناعة  غرفة  تجريها  التي  الدرا�صات  اإحدى  تعالجه 
والتجارة في مدينة �صتوتغارت حول مثال حي روزن�صتاين 
الذي خططت له عا�صمة مقاطعة بادن-فورتمبيرغ، حيث 
ن�صمة.   15.000 الم�صتقبل  في  يعي�ض  اأن  المفتر�ض  من 
وتتنوع االأفكار المطروحة لحل م�صائل النقل اللوج�صتية بين 
اآليًا  الطرود  وت�صليم  الخا�صة،  الطرود  ا�صتلم  اأنظمة 
با�صتخدام و�صائط النقل ذاتية التحكم، واأنظمة النقل تحت 
االأر�ض، و�صواًل اإلى المرائب متعددة اال�صتعمال، التي يمكن 
اال�صتفادة منها كمن�صة لمتابعة توزيع الب�صائع با�صتخدام 
الدراجـات والمركـبات الكـهـربائـية اللمتناهية ال�صغر. 

مـكــان واحــد لـلــ�صــكــن 
والـعــيــ�ض والــعــمــل فــي حــي 

روزنــ�صــتــايــن بــمـديــنــة 
�صــتــوتــغــارت.

خــطــط الأطــروحــات 
لـوجــ�صــتـيــة مــعــا�صــرة
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الـمـديـر  حـ�ضـرتـك  فـيـرا،  ال  دي  الغـونـا  الـ�ضـيـد 
الـمـوؤ�ضـ�س لـلـوكـالـة االتحـاديـة لـلـقـفـزات االإبـداعـيـة، 
اأيـن  الـواعـدة.  االبـتـكـارات  تـعـزيـز  عـلـى  وتـعـمـل 
و�ضـلـتـم فـي هـذه الـطـريـق؟ اأو بـطـريـقـة اأفـ�ضـل: هـل 

يـوجـد بـالـفـعـل بـعـ�س الـمـر�ضـحـيـن؟  
بداأنا في الأول من كانون الثاني/يناير 2020، ولدينا حتى 
الآن ما يزيد عن 800 م�سروع تم التقدم بها. وح�سب تقديراتنا 
فاإن 60 مقترحًا تتمتع باإمكانات القفزة الإبداعية، ويتم حاليًا 
البيئة  مجالت  هي  الثقل  مراكز  منها.  �ستة  تمويل  بالفعل 
والطاقة. حيث يدور الأمر على �سبيل المثال حول التخل�ص 
البحار  مياه  من  "ميكروبال�ستيك"  الدقيق  البال�ستيك 
الطاقة  توليد  حول  اأو  �سغيرة،  هواء  فقاعات  بم�ساعدة 
من  التو�سل  ناأمل  التي  المرتفعة،  الرياح  طاقة  بمحطات 
خاللها اإلى �سعر للطاقة يقل عن 3 �سنت لكل كيلوواط �ساعي. 

يـبـدو االأمـر وكـاأنـنـا نـتـحـدث عـن ابـتـكـارات عـظـيـمـة، 
ولـكـن مـا الـذي يـمـيـزهـا عـلـى اأنـهـا قـفـزات اإبـداعـيـة؟   
القفزات الإبداعية هي عبارة عن اإبداعات وابتكارات يمكنها 
تح�سين حياتنا ب�سكل م�ستدام. نحن ل�سنا بحاجة لمزيد من 
في  وال�سفر  التك�سي،  وطلب  الت�سوق  ال�سكلية.  الإبداعات 
و  Uber اأمازون  قبل  وممكنا  كان موجودًا  اإجازة: كل هذا 
Airbnb. نحن بحاجة اإلى اإبداعات تقود اإلى اأكبر تح�سين 
ممكن في حياة اأكبر عدد ممكن من النا�ص. وهذه هي حال 
محطات طاقة الرياح المرتفعة ومحطات التنقية الجديدة. 

الــعــمــل الــجــديــد 
يـ�سـعـى  الإبـداعـيـة  لـلـقـفـزات  التـحـاديـة  لـلـوكـالـة  الـمـوؤ�سـ�س  الـمـديـر 
اإلـى مـ�سـاعـدة الإبـداعـات الـجـديـدة عـلـى تـحـقـيـق النـطـالقـة الأولـى. 

هـنـا يـتـحـدث عـن هـذه الإبـداعـات.
 

أجــرى الـلـقــاء: مــارتــيــن أورت

رافــائـيـل الغــونـا دي ال فـيــرا

كـيـف تـُـعـَـّرفـون الـقـفـزات االإبـداعـيـة الـمـحـتـمـلـة؟  
نـركـز كـثـيـرًا على الإنـ�سـان. حـيـث اأنـه خـلـف كـل اخـتـراع 
اأيـ�سـًا.  مـخـتـرعـة  اأو  مـخـتـرع  الأغـلـب  على  يـكــمـن  كـبـيـر 
هـوؤلء الـنـا�ص مـتــمــيـزون، متــحـمـ�سون من اأجــل قــ�ســيــة 
حــتـى  ويــثــابــرون  والــجــهـد،  الــوقـــت  يـ�ســتــثــمـرون  مـا، 
الـو�سـول اإلـى الـنـتـيـجـة. وهـم ل يـقـومـون بـذلـك لـلـتـ�سـلـيـة 
اأو الـمـتـعـة فقـط، واإنـمـا هـم عـلـى قـنـاعـة بـاأن مـا يـ�سـعـون 
ونــتــائــج  وا�سـحــة  تـاأثـــيــرات  لــه  يـكـون  �ســوف  اإلــيــه 
اإيـجـابـيـة. ونـحـن نـطـلـق عـلـيـهـم اخـتـ�سـارًا وبـكـل مـحـبـة 
اأ�سـحـاب "الـقــدرات الـعــالـيـة"، اخـتـ�سـارًا بـالإنـكـلـيـزيـة 

»HiPos«. هـوؤلء هـم �سـالتـنــا الـتـي نـبــحـث عـنـهـا. 

يـتـلـخـ�س دور الـوكـالـة االتـحـاديـة اإذا فـي مـ�ضــاعــدة 
اأو  الـكـبـيـر  الـخــرق  تـحـقـيـق  عـلـى  الـنــا�س  هـوؤالء 
القـفـزة الـنـوعـيـة مـع اخــتـراعــاتـهـم. هـل يـمـكـن اأن 

نـعـتـبـر االأمـر كـذلـك؟   
نـعـم، تـمـامـًا، نـريـد مـ�سـاعـدتـهـم عـلـى تـجـاوز الـمـرحـلـة 
الـتـوقـيـت  هـذا  فـفـي  التـقـنـيـة.  لإبـداعـاتـهـم  الأ�سعـب 
كـبـيـرة،  ا�سـتـثـمـارات  اإلى  مـ�سـروعـاتـهـم  تـحـتـاج  بـالـذات 
كـي يـتـمـكـنـوا على �سـبـيـل الـمـثـال مـن بـنـاء الـنـموذج الأول 
مـنـهـا. وهـذا مـا يـكـون تـمـويـلـه �سـعـب فـي اأغـلـب الأحـيـان. 
ولـكـن عـنـدمـا يـنـجـحـون في ذلـك مـرة واحـدة، وتـنـتـ�سـب 
وتـولـيـد  بـالإنـتـاج  وتـبـداأ  مـثـاًل،  الـريـاح  طـاقـة  عـنـفـة 
الـطـاقـة، بـتـكـلـفـة بـ�سـيـطـة بـالـفـعـل، فـاإنـه يـمـكـن حـيـنـهـا 

دعــــم اإلبـــــداع
جــديــد

مــل الــ
الــعــ

D_1-22_50 arab-Sprunginnovation_ARA.indd   51 07.04.2022   14:05:22



D E U T S C H L A N D  E D I T I O N   2 0 2 2

الـمـديـر  حـ�ضـرتـك  فـيـرا،  ال  دي  الغـونـا  الـ�ضـيـد 
الـمـوؤ�ضـ�س لـلـوكـالـة االتحـاديـة لـلـقـفـزات االإبـداعـيـة، 
اأيـن  الـواعـدة.  االبـتـكـارات  تـعـزيـز  عـلـى  وتـعـمـل 
و�ضـلـتـم فـي هـذه الـطـريـق؟ اأو بـطـريـقـة اأفـ�ضـل: هـل 

يـوجـد بـالـفـعـل بـعـ�س الـمـر�ضـحـيـن؟  
بداأنا في الأول من كانون الثاني/يناير 2020، ولدينا حتى 
الآن ما يزيد عن 800 م�سروع تم التقدم بها. وح�سب تقديراتنا 
فاإن 60 مقترحًا تتمتع باإمكانات القفزة الإبداعية، ويتم حاليًا 
البيئة  مجالت  هي  الثقل  مراكز  منها.  �ستة  تمويل  بالفعل 
والطاقة. حيث يدور الأمر على �سبيل المثال حول التخل�ص 
البحار  مياه  من  "ميكروبال�ستيك"  الدقيق  البال�ستيك 
الطاقة  توليد  حول  اأو  �سغيرة،  هواء  فقاعات  بم�ساعدة 
من  التو�سل  ناأمل  التي  المرتفعة،  الرياح  طاقة  بمحطات 
خاللها اإلى �سعر للطاقة يقل عن 3 �سنت لكل كيلوواط �ساعي. 

يـبـدو االأمـر وكـاأنـنـا نـتـحـدث عـن ابـتـكـارات عـظـيـمـة، 
ولـكـن مـا الـذي يـمـيـزهـا عـلـى اأنـهـا قـفـزات اإبـداعـيـة؟   
القفزات الإبداعية هي عبارة عن اإبداعات وابتكارات يمكنها 
تح�سين حياتنا ب�سكل م�ستدام. نحن ل�سنا بحاجة لمزيد من 
في  وال�سفر  التك�سي،  وطلب  الت�سوق  ال�سكلية.  الإبداعات 
و  Uber اأمازون  قبل  وممكنا  كان موجودًا  اإجازة: كل هذا 
Airbnb. نحن بحاجة اإلى اإبداعات تقود اإلى اأكبر تح�سين 
ممكن في حياة اأكبر عدد ممكن من النا�ص. وهذه هي حال 
محطات طاقة الرياح المرتفعة ومحطات التنقية الجديدة. 

الــعــمــل الــجــديــد 
يـ�سـعـى  الإبـداعـيـة  لـلـقـفـزات  التـحـاديـة  لـلـوكـالـة  الـمـوؤ�سـ�س  الـمـديـر 
اإلـى مـ�سـاعـدة الإبـداعـات الـجـديـدة عـلـى تـحـقـيـق النـطـالقـة الأولـى. 

هـنـا يـتـحـدث عـن هـذه الإبـداعـات.
 

أجــرى الـلـقــاء: مــارتــيــن أورت

رافــائـيـل الغــونـا دي ال فـيــرا

كـيـف تـُـعـَـّرفـون الـقـفـزات االإبـداعـيـة الـمـحـتـمـلـة؟  
نـركـز كـثـيـرًا على الإنـ�سـان. حـيـث اأنـه خـلـف كـل اخـتـراع 
اأيـ�سـًا.  مـخـتـرعـة  اأو  مـخـتـرع  الأغـلـب  على  يـكــمـن  كـبـيـر 
هـوؤلء الـنـا�ص مـتــمــيـزون، متــحـمـ�سون من اأجــل قــ�ســيــة 
حــتـى  ويــثــابــرون  والــجــهـد،  الــوقـــت  يـ�ســتــثــمـرون  مـا، 
الـو�سـول اإلـى الـنـتـيـجـة. وهـم ل يـقـومـون بـذلـك لـلـتـ�سـلـيـة 
اأو الـمـتـعـة فقـط، واإنـمـا هـم عـلـى قـنـاعـة بـاأن مـا يـ�سـعـون 
ونــتــائــج  وا�سـحــة  تـاأثـــيــرات  لــه  يـكـون  �ســوف  اإلــيــه 
اإيـجـابـيـة. ونـحـن نـطـلـق عـلـيـهـم اخـتـ�سـارًا وبـكـل مـحـبـة 
اأ�سـحـاب "الـقــدرات الـعــالـيـة"، اخـتـ�سـارًا بـالإنـكـلـيـزيـة 

»HiPos«. هـوؤلء هـم �سـالتـنــا الـتـي نـبــحـث عـنـهـا. 

يـتـلـخـ�س دور الـوكـالـة االتـحـاديـة اإذا فـي مـ�ضــاعــدة 
اأو  الـكـبـيـر  الـخــرق  تـحـقـيـق  عـلـى  الـنــا�س  هـوؤالء 
القـفـزة الـنـوعـيـة مـع اخــتـراعــاتـهـم. هـل يـمـكـن اأن 

نـعـتـبـر االأمـر كـذلـك؟   
نـعـم، تـمـامـًا، نـريـد مـ�سـاعـدتـهـم عـلـى تـجـاوز الـمـرحـلـة 
الـتـوقـيـت  هـذا  فـفـي  التـقـنـيـة.  لإبـداعـاتـهـم  الأ�سعـب 
كـبـيـرة،  ا�سـتـثـمـارات  اإلى  مـ�سـروعـاتـهـم  تـحـتـاج  بـالـذات 
كـي يـتـمـكـنـوا على �سـبـيـل الـمـثـال مـن بـنـاء الـنـموذج الأول 
مـنـهـا. وهـذا مـا يـكـون تـمـويـلـه �سـعـب فـي اأغـلـب الأحـيـان. 
ولـكـن عـنـدمـا يـنـجـحـون في ذلـك مـرة واحـدة، وتـنـتـ�سـب 
وتـولـيـد  بـالإنـتـاج  وتـبـداأ  مـثـاًل،  الـريـاح  طـاقـة  عـنـفـة 
الـطـاقـة، بـتـكـلـفـة بـ�سـيـطـة بـالـفـعـل، فـاإنـه يـمـكـن حـيـنـهـا 

دعــــم اإلبـــــداع

جــديــد
مــل الــ

الــعــ
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إبـــداعـــيـــة  قـــفـــزات 

عـنـفـات الـريـاح الـمـرتـفـعـة 
عـشرة أضـعاف االستـطـاعة التي تتـحيـها عنـفات طاقة الـرياح الـحالـية، 
هـو مـا يـأمـلـه هـورست بينـديكـس من عنـفـات الـريـاح المرتفـعة. وذلك 
عمد  الغـاية  لهذه  االرتفـاع.  ازداد  كلـما  وأعـنف  أشـد  تكـون  الريـاح  ألن 
المـهـندس إلى تصـميم محطـة يتـواجد فيها مولـد الطـاقة في أسـفل 
قاعدة العنفة ويعمل بواسطـة بكرة. وهذا ما يسـمح بارتفـاع إضافي بمقـدار 
250 مـتراً، بنفس الوزن المـألوف. سـوف يكـون البـرج )الحـامل( مصـنوعا 
من أنـابيب الصـلب، من أجـل تخفيض التكـاليف اإلجمـالية، حيث تقـوم 
وحدة الدوران على األرض بتـدوير العنفة بشكل مثالي، حسب اتجاه الرياح. 

ـّالـة لـمـحـاربـة ألـزهـايـمـر  مـاّدة فـع
ديتر فيلبولد يتبع طريقة جديدة في البحث العلمي. عندما تتجمع البروتينات 
الفردية غير الضارة )المونومرات( معاً في الدماغ وتتحول إلى شبكات وتتكور 
على  تعمل  فعالة  مادة  إدخال  يجب  )أوليغومرات(،  سامة  كتل  لتصبح 
إلى  »أوليغـومر«  كتل  بتفتيت  وتقوم  »مونومر«،  الفردية  البنية  استقرار 
وحدات »مونومر« فردية غير ضارة، حسب الخبـير البيولوجي. وقد قام هو 
وعلى  االختبار،  أنابيب  ضمن  التجارب  في  الفعالة.  المادة  هذه  بتطوير 
الدراسة  مرحلة  في  وأيضا  ملحوظا.  نجاحا  الطريقة  حققت  الحيوانات، 
المرحلة  تبـدأ  أن  المفـتـرض  األولى تم تسـجيل نجاحات. ومن  السريرية 
الثانية من الدراسة السريرية على مصابين بمرض ألزهايمر في عام 2023. 

الـتـعـويـم الـمـجـهـري الـدقـيـق 
لو أن األمـر يعـود إلى روالنـد دامـان، فـإن الحـل لمـشـكـلـة الـبـالسـتـيـك 
الدقـيـق في بـحـار العـالم يكـمـن في »التـعـويـم الـدقـيـق«. تـقـنـيـة 
الـمـيـاه الجـديـدة تـعـمـل عـلـى الـشـكـل الـتـالي: يـتـم ميـكـروسـكـوبـيـاً 
بـهـذه  تـعـلق  عـاٍل.  بتـركـيـز  وذلـك  دقـيـقـة،  هـواء  فـقـاعـات  إدخـال 
الفـقاعات تـقـريـبـاً جمـيـع الـمـواد الصـلـبـة الدقـيـقـة المـوجودة في 
الـمـاء وتطـفـو بذلـك على سطـح المـاء. حينــهـا يصـبــح باإلمـكان جمـع 
واستـبـعاد طـبـقـة األوسـاخ المـتـواجدة عـلى هـذا السـطـح. وقـد تـمكن 
قـطـع  من  المـائـة  في   99,7 اسـتـخـراج  من  الخبـيـر  المـهـنـدس 

البـالسـتـيـك الدقـيقـة من مـيـاه نـهر فـيـزر.  

الـحـاسـوب الـتـنـاظـري 
ألن أجهـزة الكومـبـيـوتـر الـرقـمـيـة كادت تـصـل إلـى أقـصـى حدودهـا 
الفـيزيـائـيـة، وهي تـسـتـهـلك مقـداراً كـبـيـراً من الـطـاقـة، يـريـد بـيـرنـد 
بـشكل  يـعمـل  وهو  التـناظري.  الكـومـبـيوتـر  إلى  الحيـاة  إعادة  أولمـان 
مـن  هـائـل  كـم  مـعـالـجـة  على  القـادر  البـشري،  للـعقـل  مـشابه 
المـعـلومات، إال أنـه ال يسـتهـلك من الطاقـة ما يـزيد عن اسـتـهـالك لمـبـة 
باسـتـطـاعة 30 واط. أولمـان المـتـخـصـص في المـعـلومـاتـية يعـمـل 
حالـياً على ابـتكـار شـريـحة حاسـوب تـنـاظـري، يـمـكـن ربـط التوصيالت 
الفردية عليها بحرية. التحكم يمكن أن يتم كما هي الحال من خالل حاسوب 

رقمي، يتـوحد مع الحاسوب التنـاظري في نظـام هجـين »هـوبـريـد«. 
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دعــــم اإلبـــــداع
جــديــد

مــل الــ
تـوفـيـر الـتـمـويـل مـن الـقـطـاع القـتـ�سـادي الـخـا�ص، حـيـث الــعــ

الـمـا�سـي.  مـن  اأ�سـبـحـت  قـد  الـرئـيـ�سـيـة  الـعـقـبـات  تـكـون 
مـن  يـقـتـرب  حـتـى  الـمـ�سـروع،  مـرافـقـة  هـو  اإذًا  هـدفـنـا 

مـرحـلـة الـدخـول اإلى الأ�سـواق.  

حـجـم  بـالـتـاأكـيـد  لـديـكـم  يـتـوفـر  الـغـايـة  ولـهـذه 
مـعـيـن مـتـاح مـن الـتـمـويـل؟   

نـ�ص اتـفـاق تـ�سـكـيـل الئــتالف الـحـكـومـي فـي 2017 عـلـى 
الأولـى على  الـعـ�سـر  الـ�سـنـوات  الـوكـالـة خـالل  تـحـ�سـل  اأن 
مـلـيـار يـورو. خـالل مـرحـلـة الـتـاأ�سـيـ�ص الـتـي تـمـتـد طـيـلـة 
مـلـيـون.   150 تـخـ�سـيـ�ص  تـم  الأولـى،  الـثـالث  الـ�سـنـوات 
 .2022 نـهـايـة  حـتـى  المـرحـلـة  هـذه  في  نـتـواجـد  ونـحـن 
بـعـد  الأمـور  مـ�سـيـر  تـقـرر  الجديدة  التحادية  الـحـكـومـة 
ذلك. وقـد جـاء في نـ�ص اتـفـاق تـ�سـكـيـل الئـتـالف: "�سـوف 
نـعـمـل فـورًا على تـحـ�سـيـن الـ�سـروط الـمـو�سـوعـيـة الـقـانـونـيـة 
جـوهـري،  ب�سـكـل  الإبـداعـيـة  الـقـفـزات  لـوكـالـة  والـمـالـيـة 
بـحـيـث تـتـمـكـن من الـعـمـل وال�سـتـثـمـار بـمـزيـد من الحرية"، 
بتقييم  يحظى  عملنا  باأن  كثيرًا،  متفائلين  يجعلنا  ما  وهذا 

واعتراف جيد على م�ستوى القت�ساد الوطني.   

واالإبـداع  الـبـحـث  نـاحـيـة  من  األـمـانـيـا  مـوقـع  هـو  مـا 
تـاريـخـيـًا  الـدولي،  الـمـ�ضـتـوى  عـلى  بـالمـقـارنـة 
حـتـى  الـطــبــاعـة  حــروف  اخـتـراع  مـن  اأي  وحـالـيـًا، 

بـيــونـتـيـك؟   
بـدايـة فـاإن الـقـفـزات الإبـداعـيـة الـتـي لـم يـتـم ابـتـكـارهـا فـي 

كـانـت  اأيـ�سـًا،  تـطـويـرهـا  هـنـا  وتـم  بـل  فـحـ�سـب،  األـمـانـيـا 
الـ�سـنـاعـات  اأو  الـ�سـيـارات  مـجـال  في  غالبيتها  فـي 
الـكـيـمـيـائــيـة. اإل اأن بيـونـتـيـك رائــعـة حــقـًا، لأنـهـا كـانـت 
 mRNA لـقــاح  تـطــويـر  فـي  نـجــحــت  الـتـي  الـ�ســركـة 
تـحـولــت  وقـد  تـ�ســويـقـه.  مـن  اأيـ�ســًا  وتـمـكــنـت  الـجـديــد 
الــ�ســركــة الـيـوم اإلـى �سـركــة عـالــمـيـة تـقــدر بـالـمــلــيـارات. 
اإل اأن هـذا يـعــتـبـر ا�سـتـثـنـاء مـع الأ�سـف ولـيـ�ص الـقــاعـدة. 

تـغــيـيـره.    اإلـى  نـ�سـعـى  مـا  بـالـتــحـديـد  وهــذا 

كـنـت �ضـخـ�ضـيـًا مـوؤ�ضـ�س لـ�ضــركـة نـا�ضــئـة، ومـ�ضـتـثـمـرًا 
في مـجـال الـتـقـنـيـة. اإذا مـا كـان لـك اأن تـتـمـنـى قـفـزة 

اإبـداعـيـة، فـمـا هـي الـقـفـزة الـتـي تـتـمـنـاهـا؟    
حــلــهـا  يــمـكـن  الـعــالـم  مــ�ســكـالت  مــن  الـمــائـة  فـي   50
مـن خــالل تـولــيـد الـطــاقـة الـتــي تـكــون زهــيـدة الـثــمـن، 
مـجــديــة.  تــكــون  لـن  الـحـ�سـاب  عــمـلــيـة  اأن  درجـة  اإلـى 
حــيــث  المـ�ســتــبـعــدة،  الأمــور  مـن  اإطــالقـًا  لـيـ�ص  وهـذا 
اأنـنـا  اإل  الـطــاقـة.  مـن  بـحـر  في  نـ�سـبـح  الـواقـع  فـي  اأنــنـا 
قـابـلــة  اأ�سـكـال  اإلى  تـحـويـلـهـا  في  الآن  حـتـى  نـفــلـح  لـم 
والـ�سـروري.  الـمـطـلـوب  بـالـ�ســكـل  والـتــخـزيـن  لـلــنـقـل 
الــنــووي.  النـدمـاج  في  يـكـون  اأن  يـمـكـن  الـحــلـول  اأحـد 
مـ�ســاألـة  اإن  الـنـووي.  النـدمـاج  يـتــم  كـيـف  نـعــرف  نـحــن 
تـطــويـره هـي فــقــط مـ�سـاألــة الــتـكــلـفـة والـمـجـهـود. عـلـى 
الـتـطــويــر  فـي  تـ�ســريـعـًا  حــالــيـًا  نـ�ســهــد  الـ�ســعــيـد  هـذا 
الـتــقــنـيـات  مــجـال  فـي  نــا�ســئــة  �ســركــات  خــالل  مـن 

الـجـديـدة.   

كـان مـؤسـس شـركـة نــاشـئــة، 
ومـسـتـثـمـر فـي مجال التقنية. وهو 
منذ 2020 المديـر المـؤسـس للوكـالة 
االتحادية للقفزات اإلبداعية، ويدعو إلى 

»طـريقـة جديـدة كـليـاً في التفكـير«

رافــائـيـل الغــونـا 
دي ال فـيــرا

تـولـيـد 
الـطـاقـة 

التـي تكون 
زهـيـدة 

الـثـمن، إلى 
درجـة أن 
عـمـلـيـة 

الـحـسـاب 
لـن تـكـون 
مـجـديـة، 
هـو أمـر 
ممـكن.

رافــائـيـل الغــونـا دي ال فـيــرا
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إبـــداعـــيـــة  قـــفـــزات 

عـنـفـات الـريـاح الـمـرتـفـعـة 
عـشرة أضـعاف االستـطـاعة التي تتـحيـها عنـفات طاقة الـرياح الـحالـية، 
هـو مـا يـأمـلـه هـورست بينـديكـس من عنـفـات الـريـاح المرتفـعة. وذلك 
عمد  الغـاية  لهذه  االرتفـاع.  ازداد  كلـما  وأعـنف  أشـد  تكـون  الريـاح  ألن 
المـهـندس إلى تصـميم محطـة يتـواجد فيها مولـد الطـاقة في أسـفل 
قاعدة العنفة ويعمل بواسطـة بكرة. وهذا ما يسـمح بارتفـاع إضافي بمقـدار 
250 مـتراً، بنفس الوزن المـألوف. سـوف يكـون البـرج )الحـامل( مصـنوعا 
من أنـابيب الصـلب، من أجـل تخفيض التكـاليف اإلجمـالية، حيث تقـوم 
وحدة الدوران على األرض بتـدوير العنفة بشكل مثالي، حسب اتجاه الرياح. 

ـّالـة لـمـحـاربـة ألـزهـايـمـر  مـاّدة فـع
ديتر فيلبولد يتبع طريقة جديدة في البحث العلمي. عندما تتجمع البروتينات 
الفردية غير الضارة )المونومرات( معاً في الدماغ وتتحول إلى شبكات وتتكور 
على  تعمل  فعالة  مادة  إدخال  يجب  )أوليغومرات(،  سامة  كتل  لتصبح 
إلى  »أوليغـومر«  كتل  بتفتيت  وتقوم  »مونومر«،  الفردية  البنية  استقرار 
وحدات »مونومر« فردية غير ضارة، حسب الخبـير البيولوجي. وقد قام هو 
وعلى  االختبار،  أنابيب  ضمن  التجارب  في  الفعالة.  المادة  هذه  بتطوير 
الدراسة  مرحلة  في  وأيضا  ملحوظا.  نجاحا  الطريقة  حققت  الحيوانات، 
المرحلة  تبـدأ  أن  المفـتـرض  األولى تم تسـجيل نجاحات. ومن  السريرية 
الثانية من الدراسة السريرية على مصابين بمرض ألزهايمر في عام 2023. 

الـتـعـويـم الـمـجـهـري الـدقـيـق 
لو أن األمـر يعـود إلى روالنـد دامـان، فـإن الحـل لمـشـكـلـة الـبـالسـتـيـك 
الدقـيـق في بـحـار العـالم يكـمـن في »التـعـويـم الـدقـيـق«. تـقـنـيـة 
الـمـيـاه الجـديـدة تـعـمـل عـلـى الـشـكـل الـتـالي: يـتـم ميـكـروسـكـوبـيـاً 
بـهـذه  تـعـلق  عـاٍل.  بتـركـيـز  وذلـك  دقـيـقـة،  هـواء  فـقـاعـات  إدخـال 
الفـقاعات تـقـريـبـاً جمـيـع الـمـواد الصـلـبـة الدقـيـقـة المـوجودة في 
الـمـاء وتطـفـو بذلـك على سطـح المـاء. حينــهـا يصـبــح باإلمـكان جمـع 
واستـبـعاد طـبـقـة األوسـاخ المـتـواجدة عـلى هـذا السـطـح. وقـد تـمكن 
قـطـع  من  المـائـة  في   99,7 اسـتـخـراج  من  الخبـيـر  المـهـنـدس 

البـالسـتـيـك الدقـيقـة من مـيـاه نـهر فـيـزر.  

الـحـاسـوب الـتـنـاظـري 
ألن أجهـزة الكومـبـيـوتـر الـرقـمـيـة كادت تـصـل إلـى أقـصـى حدودهـا 
الفـيزيـائـيـة، وهي تـسـتـهـلك مقـداراً كـبـيـراً من الـطـاقـة، يـريـد بـيـرنـد 
بـشكل  يـعمـل  وهو  التـناظري.  الكـومـبـيوتـر  إلى  الحيـاة  إعادة  أولمـان 
مـن  هـائـل  كـم  مـعـالـجـة  على  القـادر  البـشري،  للـعقـل  مـشابه 
المـعـلومات، إال أنـه ال يسـتهـلك من الطاقـة ما يـزيد عن اسـتـهـالك لمـبـة 
باسـتـطـاعة 30 واط. أولمـان المـتـخـصـص في المـعـلومـاتـية يعـمـل 
حالـياً على ابـتكـار شـريـحة حاسـوب تـنـاظـري، يـمـكـن ربـط التوصيالت 
الفردية عليها بحرية. التحكم يمكن أن يتم كما هي الحال من خالل حاسوب 

رقمي، يتـوحد مع الحاسوب التنـاظري في نظـام هجـين »هـوبـريـد«. 
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دعــــم اإلبـــــداع

جــديــد
مــل الــ

تـوفـيـر الـتـمـويـل مـن الـقـطـاع القـتـ�سـادي الـخـا�ص، حـيـث الــعــ
الـمـا�سـي.  مـن  اأ�سـبـحـت  قـد  الـرئـيـ�سـيـة  الـعـقـبـات  تـكـون 
مـن  يـقـتـرب  حـتـى  الـمـ�سـروع،  مـرافـقـة  هـو  اإذًا  هـدفـنـا 

مـرحـلـة الـدخـول اإلى الأ�سـواق.  

حـجـم  بـالـتـاأكـيـد  لـديـكـم  يـتـوفـر  الـغـايـة  ولـهـذه 
مـعـيـن مـتـاح مـن الـتـمـويـل؟   

نـ�ص اتـفـاق تـ�سـكـيـل الئــتالف الـحـكـومـي فـي 2017 عـلـى 
الأولـى على  الـعـ�سـر  الـ�سـنـوات  الـوكـالـة خـالل  تـحـ�سـل  اأن 
مـلـيـار يـورو. خـالل مـرحـلـة الـتـاأ�سـيـ�ص الـتـي تـمـتـد طـيـلـة 
مـلـيـون.   150 تـخـ�سـيـ�ص  تـم  الأولـى،  الـثـالث  الـ�سـنـوات 
 .2022 نـهـايـة  حـتـى  المـرحـلـة  هـذه  في  نـتـواجـد  ونـحـن 
بـعـد  الأمـور  مـ�سـيـر  تـقـرر  الجديدة  التحادية  الـحـكـومـة 
ذلك. وقـد جـاء في نـ�ص اتـفـاق تـ�سـكـيـل الئـتـالف: "�سـوف 
نـعـمـل فـورًا على تـحـ�سـيـن الـ�سـروط الـمـو�سـوعـيـة الـقـانـونـيـة 
جـوهـري،  ب�سـكـل  الإبـداعـيـة  الـقـفـزات  لـوكـالـة  والـمـالـيـة 
بـحـيـث تـتـمـكـن من الـعـمـل وال�سـتـثـمـار بـمـزيـد من الحرية"، 
بتقييم  يحظى  عملنا  باأن  كثيرًا،  متفائلين  يجعلنا  ما  وهذا 

واعتراف جيد على م�ستوى القت�ساد الوطني.   

واالإبـداع  الـبـحـث  نـاحـيـة  من  األـمـانـيـا  مـوقـع  هـو  مـا 
تـاريـخـيـًا  الـدولي،  الـمـ�ضـتـوى  عـلى  بـالمـقـارنـة 
حـتـى  الـطــبــاعـة  حــروف  اخـتـراع  مـن  اأي  وحـالـيـًا، 

بـيــونـتـيـك؟   
بـدايـة فـاإن الـقـفـزات الإبـداعـيـة الـتـي لـم يـتـم ابـتـكـارهـا فـي 

كـانـت  اأيـ�سـًا،  تـطـويـرهـا  هـنـا  وتـم  بـل  فـحـ�سـب،  األـمـانـيـا 
الـ�سـنـاعـات  اأو  الـ�سـيـارات  مـجـال  في  غالبيتها  فـي 
الـكـيـمـيـائــيـة. اإل اأن بيـونـتـيـك رائــعـة حــقـًا، لأنـهـا كـانـت 
 mRNA لـقــاح  تـطــويـر  فـي  نـجــحــت  الـتـي  الـ�ســركـة 
تـحـولــت  وقـد  تـ�ســويـقـه.  مـن  اأيـ�ســًا  وتـمـكــنـت  الـجـديــد 
الــ�ســركــة الـيـوم اإلـى �سـركــة عـالــمـيـة تـقــدر بـالـمــلــيـارات. 
اإل اأن هـذا يـعــتـبـر ا�سـتـثـنـاء مـع الأ�سـف ولـيـ�ص الـقــاعـدة. 

تـغــيـيـره.    اإلـى  نـ�سـعـى  مـا  بـالـتــحـديـد  وهــذا 

كـنـت �ضـخـ�ضـيـًا مـوؤ�ضـ�س لـ�ضــركـة نـا�ضــئـة، ومـ�ضـتـثـمـرًا 
في مـجـال الـتـقـنـيـة. اإذا مـا كـان لـك اأن تـتـمـنـى قـفـزة 

اإبـداعـيـة، فـمـا هـي الـقـفـزة الـتـي تـتـمـنـاهـا؟    
حــلــهـا  يــمـكـن  الـعــالـم  مــ�ســكـالت  مــن  الـمــائـة  فـي   50
مـن خــالل تـولــيـد الـطــاقـة الـتــي تـكــون زهــيـدة الـثــمـن، 
مـجــديــة.  تــكــون  لـن  الـحـ�سـاب  عــمـلــيـة  اأن  درجـة  اإلـى 
حــيــث  المـ�ســتــبـعــدة،  الأمــور  مـن  اإطــالقـًا  لـيـ�ص  وهـذا 
اأنـنـا  اإل  الـطــاقـة.  مـن  بـحـر  في  نـ�سـبـح  الـواقـع  فـي  اأنــنـا 
قـابـلــة  اأ�سـكـال  اإلى  تـحـويـلـهـا  في  الآن  حـتـى  نـفــلـح  لـم 
والـ�سـروري.  الـمـطـلـوب  بـالـ�ســكـل  والـتــخـزيـن  لـلــنـقـل 
الــنــووي.  النـدمـاج  في  يـكـون  اأن  يـمـكـن  الـحــلـول  اأحـد 
مـ�ســاألـة  اإن  الـنـووي.  النـدمـاج  يـتــم  كـيـف  نـعــرف  نـحــن 
تـطــويـره هـي فــقــط مـ�سـاألــة الــتـكــلـفـة والـمـجـهـود. عـلـى 
الـتـطــويــر  فـي  تـ�ســريـعـًا  حــالــيـًا  نـ�ســهــد  الـ�ســعــيـد  هـذا 
الـتــقــنـيـات  مــجـال  فـي  نــا�ســئــة  �ســركــات  خــالل  مـن 

الـجـديـدة.   

كـان مـؤسـس شـركـة نــاشـئــة، 
ومـسـتـثـمـر فـي مجال التقنية. وهو 
منذ 2020 المديـر المـؤسـس للوكـالة 
االتحادية للقفزات اإلبداعية، ويدعو إلى 

»طـريقـة جديـدة كـليـاً في التفكـير«

رافــائـيـل الغــونـا 
دي ال فـيــرا

تـولـيـد 
الـطـاقـة 

التـي تكون 
زهـيـدة 

الـثـمن، إلى 
درجـة أن 
عـمـلـيـة 

الـحـسـاب 
لـن تـكـون 
مـجـديـة، 
هـو أمـر 
ممـكن.

رافــائـيـل الغــونـا دي ال فـيــرا
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تـجـد هـنـا مـزيـداً 
مـن الـمـعـلـومات 

عـن مـسـتـقـبـل 
الـعـمـل

الـوزارة االتحـاديـة للـعـمل 
والـشـؤون االجـتـماعـية 

_______________________________________________________

في الـوزارة االتـحـاديـة 
يـهـتـم أحـد مـراكـز 

األبـحـاث بـمـسـتـقـبـل 
الـعـمـل ويـحـاول البـحث 

واسـتـشـفـاف كـيـف 
سـنـعـمـل بـعـد خـمـس أو 

عـشـر أو عـشـرين سـنـة، 
وكـيـف سـيـكـون بـاإلمـكـان 

حـمـايـة بـيـانـات 
الـعـامـلـيـن في عـالـم 

الـعـمـل الـرقـمـي.
  www.denkfabrik-bmas.de

مـعـهـد أبـحـاث سـوق 
الـعـمـل والـمـهـن  

_______________________________________________________

مـؤسـسـة األبـحـاث 
الـتـابـعـة لـوكـالـة الـعـمـل 

االتـحـاديـة تـضـع األسـس 
الـعـلـمـيـة الـالزمـة 

لـلـقـرارات الـمـدروسـة 
والمـهـمـة الـمـتـعـلـقـة 

بـسـيـاسـات سـوق 
الـعـمـل. لـهـذه الـغـايـة 

تـجـري IBA أبـحـاثـهـا 
حـول سـوق الـعـمـل 

وعالـم الـمـهـن. 
www.iab.de

وكـالـة الـعـمـل االتـحـاديـة   
_______________________________________________________

وكـالـة الـعـمـل هي 
الـهـيـئـة المـركـزيـة الـتي 
يـلـجـأ إلـيـهـا الـبـاحـثـون 

عـن عـمـل. وهـي تـقـدم 
الـمـشـورة أيـضـاً لـلـنـاس 
فـي خـارج الـبـالد، مـن 

الـراغـبـيـن فـي الـعـمـل، 
ابـتـداء بـدورة تـعـلـم 

األلـمـانـيـة، مـروراً 
بـاالعـتـراف بـالـشـهـادات 
وتـعـديـلـهـا، وصـوالً إلـى 
الـسـمـاح بـدخـول سـوق 

الـعـمـل األلـمـانـيـة.  
www.arbeitsagentur.de

اكـتـشـف مـسـتـقـبـلـك 
فـي ألـمـانـيـا    

_______________________________________________________

موقع الـحكومـة االتحاديـة 
من أجل العـمالة الـماهـرة 
والمتـخصـصة في الـخارج 
يـقدم الـمـعلومات حول 
فـرص الـعـمـل وإجـراءات 
تأشـيـرة الدخول »الـفـيـزا« 
والـمعـيشـة في ألـمانـيا. 

بفـضل قـانون هجرة الـعمالة 
المـؤهـلـة أصـبح دخول 
سوق الـعمـل األلمـانـية 

أكـثـر سهـولة. 
www.make-it-in-

germany.com

   deutschland.de
_______________________________________________________

الـبوابـة الدوليـة تقـدم بـعشر 
لـغـات مـختـلـفـة صـورة 
حـديـثـة عـن ألـمـانـيـا، 

مــع مـوضـوعـات 
أسـبـوعـيـة وأخـبـار 

وتـحـلـيـالت وبورتـريـه 
وتحقـيقـات – بـما فـي ذلـك 

عـن الـدراسـة والـعـمـل 
والـحـيـاة فـي ألـمـانـيـا. 

www.deutschland.de

الــتـحـريــر
جــديــد

مــل الــ
الــعــ
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كـــل مـــا تـــريـــد 
مـــعـــرفـــتـــه عـــن 

�ألـــمـــانـــيـــا 

حـــــقـــــائـــــق   �أرقـــــام،  لــــــمــــحـــــات، 
األــمــانــيــا بــالد الـــتــنـوع، والــديـــمــقــراطــيــة الــحــيــة، واالقـــتـــ�ســـاد الـمـــبـــدع. "حـــقـــائـــق عـــن 
األـمـــانـــيـا" هـــو الـبـــوابـــة االإلـكـــتـرونـــيـة الـتـي تـــقـــودك اإلـى اأهـــم الـحـــقـائـــق والـمـــعـــلـومـات عـن 
األـمـــانـــيـا. تــعـــّرف عـلـى الـمـــزيـــد عـــن الـ�ســـيـا�ســـة االألـمـــانـــيـة والـمـــجـــتـــمـع االألـمـــانـي، وعـــن 

مـو�ســـوعـــات مـهـــمـــة، مـثـــل �ســـوق الـعـــمـــل وحـــمـايـــة الـمـــنـــاخ والـنـــظـــام الـتـــعـــلـــيـــمـي. حـــديـثـــة 
ومـوثـــوقـــة: "حـــقـائـــق عـن األـمـــانـيـــا" يـقـــدم الـمـــعـــلـــومـات بـــثـــمـان لـــغـــات مـخـــتـــلـــفـــة.   
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الــعــربــيــة الـنــ�ســخــة

أفــكــار، مــواقــف، حــوارات

عـمــل أفــضـل – تـفــكـيـر جـديــد
 أفـكـار مـن أجـل مـسـتـقـبـل مـسـتـدام
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