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تصدير
ال جدال أن جائحة كوفيد ١٩-اليت تتحكم يف العامل بأسره منذ خريف عام  ٢٠١٩بكل

ما تتسبب فيه من عواقب وخيمة ،سترتك آثارًا غائرة يف ذاكرة التاريخ احلديث .فلقد حصد
الوباء إىل يومنا هذا أرواح أكثر من مليوني إنسان ،يف الوقت الذي ضرب فيه حنو  ١٠٠مليون.

كما يتوقع صندوق النقد الدويل أن تسود العامل حالة من الركود االقتصادي قد تكون أشد وطأة

من أزمة ثالثينيات القرن املاضي ،و ُتقدر خسائرها بثالثة تريليون دوالر .وتأتي هذه الورقة

البحثية الصادرة عن مؤسسة إندراسرتا جلوبال ،نيويورك ،والعامل أمجع يف خضم صراعه مع
هذا الفريوس اللعني ،الذي ما زال يطرح سيلاً من التساؤالت حول نشأته وحتوراته ومآالته.

وقد جاءت اجلائحة كاشفة عن مدى خطورة التهديدات اليت يتعرض هلا النظام العاملي بيئيًّا

واقتصاديًّا وإنسانيًّا؛ مبا يهدد استدامة هذا الكوكب الذي يعيش عليه حنو مثانية مليار نسمة إذا

ما مل يتحرك العامل بكل عزم حنو تنفيذ أهداف التنمية املستدامة الـسبعة عشر اليت أقرهتا اجلمعية

العامة لألمم املتحدة يف سبتمرب  ٢۰١٥اليت تعد حمور خطة التنمية املستدامة لعام  ،٢٠٣٠مع
األخذ يف االعتبار ما جسدته اجلائحة من قوة الروابط القائمة فيما بني أبعادها.

إذ تكشف التقارير والبيانات واإلحصاءات اخلاصة بانعكاسات الوباء على أهداف التنمية

املستدامة عن حقائق خطرية .فبداية ،سلطت اجلائحة الضوء على مدى هشاشة األنظمة

الصحية يف العامل  -الصحة اجليدة يتناوهلا اهلدف الثالث من أهداف التنمية املستدامة  -مبا

يدعو إىل ضرورة تطوير قدرات مؤسسات اإلنذار املبكر لألمراض املعدية الناشئة ،واحلد من
املخاطر وإدارة الكوارث الصحية ،وغريها من املخاطر الصحية بشكل أفضل .من جانب
آخر تعكس التقارير األخرية الصادرة عن اليونسكو أن اجلائحة تعوق  ١,٢٥مليار طالب عن
استكمال مسريهتم التعليمية بشكل طبيعي (اهلدف الرابع /التعليم اجليد) ،كما فقد ما يقارب

 ٥٥مليون شخص عملهم خالل عام ( ٢٠٢٠اهلدف الثامن /العمل املالئم) ،باإلضافة إىل

الضرر البالغ الذي حلق بقطاع العمل غري الرمسي .كما أدت حالة التقلص اليت أصابت النمو

االقتصادي إىل اتساع نطاق الفقر يف العامل؛ ليضم حنو مليون شخص إضايف  -القضاء على
الفقر بكافة أشكاله ،مبا فيها الفقر املدقع يعد اهلدف األول الذي يتصدر قائمة األهداف
الـسبعة عشر  -ناهينا عن تعذر توفري األمن الغذائي للكثريين يف ظل تلك الظروف العسرية

(الغذاء /اهلدف الثاني) إضافة إىل تعذر توفري املياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي
(اهلدف الثامن).

هذه مجلة من احلقائق السلبية اليت جاءت األهداف الـسبعة عشر خصيصًا للتغلب

عليها ،وإن ظلت يف احليّز النظري يف عمومها ،حتى جاءت اجلائحة لتدق ناقوس اخلطر حني

جسدت للعامل يف قسوة بالغة مدى فداحة هذه احملنة يف كافة أبعادها ،اليت يظل العامل واق ًفا
عاجزًا عن التغلب عليها ،فأيقظت إدراكه أن هذا التحدي العاملي وغري املسبوق  -على
األقل يف العصر احلديث  -ينذر بتفجر أزمات عاملية غري تقليدية جديدة على غرار أزمة

جائحة كوفيد ،١٩-هذا إن ظلت مناذج احلوكمة العاملية على وهنها احلايل .وعليه ،تدعو
الدراسة إىل ضرورة إعادة بناء مناذجنا االجتماعية يف عامل ما بعد الكورونا يف شكل مناذج

أكثر عدالة وإنصا ًفا ،اجتماعيًّا واقتصاديًّا؛ بغية متكني العامل من املواجهة والصمود ،وإعداده
ملواجهة األزمات مستقبلاً ،وهو ما يتطلب انتهاج مجلة من السياسات العاملية اجلديدة القادرة
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على استيعاب الصدمات البيئية ،أو الصحية ،أو أية كوارث مفاجئة ،باختاذ اإلجراءات الالزمة
للتكيف مع هذه التحديات الناشئة .وعليه ،تربز أمهية الدفع مبسرية االنتقال إىل هذا النظام
العاملي املستدام الذي تدعو إليه هذه األهداف الـسبعة عشر يف سياق خطة التنمية املستدامة

لعام .٢٠٣٠

وعليه ،تتحدث هذه الدراسة عن تصور تطلق عليه مسمًى مبتكرًا هو «عملية التعايف

األخضر»؛ وذلك عرب تفعيل أهداف التنمية املستدامة ،اليت تتعامل معها الدراسة على

أهنا «طوق النجاة» بالنسبة إىل هذا الكوكب يف شتى املناحي؛ حيث نؤكد أن تنفيذ تلك
األهداف يقود إىل عامل أقدر صمودًا وأكثر إنصا ًفا ،من أجل التمكن من مواجهة املخاطر

الصحية ،واألمراض املعدية الناشئة ،وتغري املناخ ،والتدهور البيئي ،والفقر املدقع ،وغريها
من التحديات اليت تقف أمام «التعايف» وذلك يف عامل أكثر أمنًا واطمئنانًا ،مع مالحظة تشديد
هذه الدراسة على الضرورة امللحة لتكثيف اجلهود؛ بغية القضاء على الفقر ،بصفته اهلدف
الرئيسي يف قائمة األهداف السبعة عشر ،فضلاً عن تأكيد متكن تلك األهداف إذا ما حتققت

من محاية هذا الكوكب ،وحتقيق التقدم واالزدهار؛ وذلك بدلاً من التقهقر إىل اخللف بالعودة
إىل أمناط احلياة التقليدية اليت أدت إىل هذا التأزم العاملي.

وتنطلق هذه الدراسة من فرضية جديرة باالهتمام ،تضمنها تقرير املنتدى االقتصادي

العاملي األخري بتأكيده «أن أزمة كوفيد ١٩-تقدم فرصة فريدة لبناء عامل أفضل .وبإعادة

تشغيل االقتصاد العاملي ،ستكون هناك فرصة لدمج قدر أكرب من املساواة االجتماعية
واالستدامة ضمن خطة التعايف؛ وذلك إسراعًا وليس تأخريًا لوترية التقدم حنو حتقيق أهداف

التنمية املستدامة لعام  ،٢٠٣٠وإطالق العنان لعصر جديد من االزدهار».

تصدير
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وتسلط هذه الدراسة إذن الضوء على أن جائحة كوفيد 19-متثل فرصة ساحنة إلعادة

توجيه مناذجنا االجتماعية إىل مسار أكثر مشولاً وتكافؤًا ،وأكثر متكنًا من إعداد األجيال
القادمة القادرة على مواجهة التحديات التقليدية والبازغة.

املبتكرة منوذج «الكعكة احملالة» ملؤلفته
من جانب آخر ،يربز بني التصورات االقتصادية ِ
كيت راوث اليت تسعى من خالله إىل وضع تصور يُمَكّ ن الكوكب والبشر من االنطالق إىل

مسرية التقدم بشكل متوازن عرب حتقيق أهداف التنمية املستدامة .من ثم ،يدعو بناء تلك
النماذج اجملتمعية اجلديدة إىل ضرورة التغيري يف أمناط اإلنتاج واالستهالك ،وإىل دور أكرب للمدن

واحملليات ،ويف جماالت اإلسكان ،والنقل ،وختطيط املدن ،وتدوير النفايات ،والتخلص منها إىل
آخره ،هذا باإلضافة إىل تنشيط ديناميكية االبتكار والتجريب.

أما على مستوى احلوكمة العاملية فتؤكد الدراسة أمهية العمل على توجيه االستثمارات

العامة لتمويل مشروعات التنمية املستدامة ،واحلرص على تقديم استجابات طويلة املدى من
شأهنا  -على سبيل املثال  -دعم مشروعات الطاقة املتجددة ،والبنية التحتية املستدامة،
فضلاً عن متويل األنشطة البحثية يف اجملاالت التنموية ،واالهتمام باملشروعات اخلاصة حبماية

البيئة ،كما توضح أنه ميكن االنطالق إىل آفاق املستقبل املستدام ،استنادًا إىل االتفاقيات الدولية
املعنية باحلفاظ على البيئة والتنمية املستدامة.

كما يستوقف االهتمام ،ما تطرحه الدراسة بالنسبة إىل «فلسفة اقتصاد االكتفاء» اليت

جتمع بني االكتفاء الذاتي ،واالعتماد على الذات ،مع االستناد إىل مبادئ العقالنية ،واحليطة،
آخذا يف
واالعتدال ،وهي فلسفة اقتصادية جديرة بأن يوليها العامل النامي اهتمامًا متزايدًاً ،
االعتبار أهنا تشق له طري ًقا ميكنه من االعتماد على ذاته يف بناء اقتصاد مكتفٍ ومستدام،
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وكفيل بأن حيميه من التبعات السلبية للعوملة .وتتوقف الدراسة مطولاً أمام النجاح املتميز الذي
حققته تايالند النتهاجها لتلك الفلسفة االقتصادية املبتكرة اليت أخذت هبا منذ مطلع السبعينيات
إىل أن أصبحت اليوم منوذجًا متفردًا للتنمية املستدامة يتعني على دول اجلنوب اقتفاء آثاره.

أ .د .مصطفى الفقي
مدير مكتبة اإلسكندرية

تصدير
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 .1مقدمة

ِ
تعد جائحة كوفيد 19-إحدى النماذج املغيّرة للعامل؛ وذلك ملا تسببت فيه من دمار واسع
النطاق عرب أحناء العامل ،قلبت به احلياة واملعيشة رأسًا على عقب .ورغم أن تأثري اجلائحة
فيما يتعلق حبجم اخلسائر يف األرواح ال يُقدر بثمن بداهة ،إال أن آثارها يف االقتصاد العاملي
وسيناريوهات التنمية املستدامة مثرية أ ًيضا للقلق .فعلى سبيل املثال ،يتنبأ صندوق النقد
الدويل بدخول العامل فرتة ركود أسوأ من الكساد الكبري يف ثالثينيات القرن العشرين؛ حيث تبلغ
تقديراته األولية لألثر االقتصادي لألزمة ترليوني دوالر أمريكي.
وبالنظر إىل كشف اجلائحة عن ضعف مناذج احلوكمة العاملية ،وإثباهتا مدى مسامهة
استشراء الفقر وهشاشة أنظمة الصحة والتعليم وغياب التعاون الدويل يف اإلسراع من وترية
األزمات ،جند أنه سيكون هناك عامل ما قبل جائحة كوفيد 19-وما بعدها .ويصعب جدًّا
توقع أبعاد تلك التغيريات وتأثريها يف أسلوب معيشتنا ،بل سيتوقف جزء منها علينا.

لقد كشفت جائحة كوفيد 19-عن وجود حتديات مشرتكة يتوجب على اجملتمع الدويل
مواجهتها تأكيدًا على احلاجة الطارئة إىل اختاذ تدابري عاملية من أجل تلبية االحتياجات
األساسية لألشخاص ،وإعادة بناء مناذج جملتمعنا أكثر إنصا ًفا وقدرة على الصمود.

وقد بدأ العمل بالفعل على مناقشة كيفية إعادة بناء مناذجنا االجتماعية .ويستند أحد
األشكال املقرتحة على فكرة «التعايف األخضر» اليت ميكنها تعزيز عملية تنفيذ أهداف التنمية
املستدامة للقضاء على الفقر ومحاية الكوكب وضمان الرخاء ،بدلاً من العودة إىل أمناط
اجتماعية سابقة ستجعلنا أكثر عرضة لألزمات يف املستقبل.
ومن املنظور االقتصادي ،فإن دمج الربامج اخلضراء ضمن خطط التعايف ميكنه إعادة بناء
طرق تشغيل الصناعات بشكل أفضل بعد مرور اجلائحة .وذلك باعتماد أساليب مبتكرة
بنموذج الكعكة احملالة أو الدونات Doughnut؛ فهو يشمل منوذجًا
كما هو احلال فيما يسمى ِ

اقتصاديًّا يضع تصورًا لعامل يُمَكّ ن الناس والكوكب من االزدهار بتوازن قائم على أهداف التنمية
املستدامة ،كما ذكرت مؤلفة النظرية كيت راورث« :عندما نبدأ مجيعًا بالتفكري يف كيفية
خروجنا من هذه األزمة ،فلنسعْ إىل مشول رؤيتنا يف طريقة إعادة ختيلنا ورمسنا ملستقبل
األماكن اليت نعيش فيها ،من احمللي إىل العاملي»(((.

كما شدد املنتدى االقتصادي العاملي يف تقرير بعنوان «نظرة مستقبلية يف خماطر كوفيد:19-
مسح أويل للجائحة وتداعياهتا» ،على احلاجة إىل تدابري استباقية قائمة على مفهوم االستدامة
لرسم الوضع اجلديد املأمول ،مؤكدًا أن «األزمة تقدم فرصة فريدة لتشكيل عامل أفضل .وبإعادة
تشغيل االقتصادات ستكون هناك فرصة لدمج قدر أكرب من املساواة االجتماعية واالستدامة
ضمن خطة التعايف؛ وذلك إسراعًا وليس تأخريًا لوترية التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية
املستدامة  ،2030وإطال ًقا لعنان عصر جديد من االزدهار»(((.
((( Emma Charlton, “Here’s Why the World’s Recovery from COVID-19 Could be Doughnut
Shaped”, World Economic Forum, www.weforum.org/agenda/2020/05/doughnut-modelamsterdam-coronavirus-recovery.
((( COVID-19 Risks Outlook: A Preliminary Mapping and Its Implications (Geneva: World Economic
_Forum, 2020), online e-book, www3.weforum.org/docs/WEF_COVID_19_Risks_Outlook
Special_Edition_Pages.pdf.
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وإىل جانب احلزم التحفيزية يف جمال االقتصاد الكلي ،فمن املهم حتسني معايري االستدامة
ضمن جهود التعايف على مستوى املبادرات صغرية ومتوسطة النطاق ،وذلك بالرتكيز على
التغيريات احملتملة يف مناذج اإلنتاج وسلوك املستهلك عرب مستويات أدنى من احلوكمة .كما
أن املدن واجملتمعات احمللية مسئولة بالضرورة عن التعريف باملبادرات املستدامة وتشجيعها؛
حيث إهنا متارس دورًا يف جماالت السياسات ذات الصلة؛ مثل اإلسكان ،واستهالك الطاقة
املنزلية ،والنقل ،واللوائح التنظيمية ،والبنية التحتية ،واستخدام األراضي ،وختطيط املدن،
والتخلص من النفايات ،وغريها(((.
عالوة على ذلك ،متارس املستويات األدنى من احلوكمة دورًا حامسًا كساحة ديناميكية
لالبتكار والتجريب .وميكن اعتبارها خمتربات إلنتاج خمرجات مستدامة ومبتكرة ميكن نسخها
وتكرارها يف دوائر اختصاصات أخرى؛ سواءٌ على املستوى نفسه أو على مستويات خمتلفة.
كما أهنا تليب احلاجة إىل الثقة والعالقة التبادلية لدى أولئك املتضررين بشدة من اإلخفاق
الواضح يف أداء املؤسسات الدولية والوطنية.

ويف هذا السياق ،قد تكون «فلسفة اقتصاد االكتفاء»((( هنجًا إمنائيًّا قادرًا على تعزيز
جهود التعايف يف مرحلة ما بعد جائحة كوفيد ،19-استنادًا إىل أهداف التنمية املستدامة.
وهتدف هذه الفلسفة إىل حتقيق رفاه مستدام يف أربعة منا ٍح للحياة؛ االقتصادي ،والبيئي،
((( يف حقيقة األمر ،إن املبادرة األكثر أمهية هي حتمل مسئولية إمدادات الطاقة احمللية؛ حيث ميكن للمدن يف مجيع أحناء
أوروبا  -على سبيل املثال  -أن يكون هلا تأثري قوي .ويرجع ذلك إىل ارتباط أكثر من  ٪80من انبعاثات الغازات الدفيئة
يف هذا اجلزء من العامل باألنشطة احلضرية ،انظر:
Martin Jänicke, Accelerators of Global Energy Transition: Horizontal and Vertical Reinforcement
in Multi-Level Climate Governance, IASS Working Paper (Potsdam: Institute for Advanced
Sustainability Studies, 2013): 12.

((( Sufficiency Economy Philosophy (SEP).

مقدمة
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واجملتمعي ،والثقايف؛ وذلك من خالل حتقيق التقدم مقرتنًا بالتوازن ،خاصة يف املستويات األدنى
من احلوكمة اليت تركز على األفراد واجملتمعات.
ومن ثم ،هتدف هذه الورقة البيضاء((( إىل مناقشة ضرورة إعادة بناء مناذجنا االجتماعية

فيما بعد جائحة كوفيد 19-عرب حتقيق أهداف التنمية املستدامة .والغاية يف هذا الشأن
هي إدراك املسارات احملتملة اجلديدة للتنمية اليت تركز على العوامل البشرية .وذلك من خالل
تقديم منوذج فلسفة اقتصاد االكتفاء الذي يستند إىل هنج حموره اإلنسان ،طاحمًا حنو متكني
األفراد واجملتمعات ،وحتقيق التوازن بني التقدم االقتصادي ،واحلماية البيئية ،وأ ًيضا االحتياجات
البشرية.

((( الورقة البيضاء  White Papersهي اصطالح يستخدم لإلشارة إلى تقرير أو دليل يخبر القراء بإيجاز عن قضية معقدة،
ويقدم رؤية الكاتب في هذا الشأن .ويُراد بها مساعدة القارئ على فهم مسألة ،أو حل مشكلة ،أو اتخاذ قرار.
18
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 .2أهداف اتلنمية املستدامة

تتألف أهداف التنمية املستدامة من جمموعة تضم  17هد ًفا عامليًّا و 169مقصدًا ،متت
صياغتها لتكون «خطة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع»((( .أطلقتها اجلمعية
العامة لألمم املتحدة عام  ،2015ومن احملدد بلوغ تلك األهداف حبلول عام .2030

ومبعنى آخر ،متثل أهداف التنمية املستدامة حمور خطة التنمية املستدامة لعام ،2030
موجهة كافة املساعي اإلمنائية العاملية واإلقليمية والقومية واحمللية على مدار السنوات
اخلمس عشرة القادمة.
وتقر خطة التنمية ،اليت تشمل األهداف السبعة عشر ،بأن «القضاء على الفقر جبميع
أشكاله وأبعاده ،مبا فيه الفقر املدقع ،هو أكرب التحديات العاملية ومطلب ال غنى عنه لتحقيق
التنمية املستدامة»(((.

قررت الدول األعضاء باألمم املتحدة ،من خالل اعتمادها خطة  ،2030اختاذ «خطوات
جريئة وانتقالية وعاجلة للدفع بالعامل إىل مسار مستدام وقادر على الصمود .وحنن ،إذ نشرع
يف هذه الرحلة اجلماعية ،نتعهد بعدم إغفال أحد»(((.
(((

“Take Action for the Sustainable Development Goals”, United Nations Sustainable Development
Goals, www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.

((( “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development”, United Nations
Sustainable Development Knowledge Platform, https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/
transformingourworld.

((( املرجع السابق.

مجيع أحناء العامل،
تعد أهداف التنمية املستدامة برناجمًا عامليًّا تتبعه وتطبقه كافة الدول يف ٍ
فلكل من احلكومات
وليس الدول الفقرية فحسب .ويتطلب حتقيقها جهودًا على مجيع اجلبهات؛ ّ
وقطاع األعمال واجملتمع املدني واألفراد يف كل مكان دور مهم يف ذلك .وهلذا السببُ ،أتيحت
أهداف التنمية املستدامة يف صيغة يسهل فهمها.

ووف ًقا لتقرير «خطة عمل للتنمية املستدامة» الذي أعدته شبكة احللول املستدامة ،فإن
أهداف التنمية املستدامة هلا بعد عاملي؛ حيث ينبغي تطبيقها يف الدول الغنية والفقرية على
ٍ
حدّ سواء .كما أهنا تستهدف احلكومات جبميع مستوياهتا ،باإلضافة إىل قطاع األعمال واجملتمع
املدني .وهذا ال يعين أن كل هدف ال بد أن يكون «هد ًفا ممتدًّا» ليناسب كل دولة .عالوة
على ذلك ،يشري التقرير إىل أنه «ال بد أن تتسم أهداف التنمية املستدامة باملرونة؛ لتعكس
بصورة أفضل توافق اآلراء العاملي اآلخذ يف التطور ،ولكن دون أن ُتخفض حد طموحاهتا»(((.

يضة ،وحتوي
ُتعرف أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر بأهنا مستقلة وذات قاعدة عر ٍ
لكل منها ما
جمموعة من املقاصد ُتقاس عرب جمموعة مؤشرات .وهبذا ،يوجد  169مقصدًاّ ،
بني مؤشر واحد إىل ثالثة مؤشرات ،بإمجايل عدد  232مؤشرًا معتمدًا؛ لقياس التقدم يف حتقيق
أهداف التنمية املستدامة.
وتتألف عناوين أهداف التنمية املستدامة من عبارات عدد كلماهتا يرتاوح ما بني كلمتني
ارتباطا مباشرًا بالصياغة الدقيقة لتوصيفات
إىل أربع كلمات لتعريف كل هدف ،وتأتي مرتبطة
ً
األهداف املدونة يف مجلة واحدة ،على النحو اآلتي:

((( “V. Framing Sustainable Development Goals”, in An Action Agenda for Sustainable Development:
Report for the UN Secretary-General (n.p.: Sustainable Development Solutions Network, 2014):
resrep15862.8/stable/org.jstor.www 26, online e-book.
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اهلدف األول :القضاء ىلع الفقر

«القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان».
اهلدف اثلاين :القضاء اتلام ىلع اجلوع

«القضاء على اجلوع ،وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملسَّنة ،وتعزيز الزراعة املستدامة».
اهلدف اثلالث :الصحة اجليدة والرفاه

«ضمان مت ُّتع اجلميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف مجيع األعمار».
اهلدف الرابع :اتلعليم اجليد

«ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع ،وتعزيز فرص التع ُّلم مدى احلياة للجميع».
اهلدف اخلامس :املساواة بني اجلنسني

«حتقيق املساواة بني اجلنسني ،ومتكني كل النساء والفتيات».
اهلدف السادس :املياه انلظيفة وانلظافة الصحية

«ضمان إتاحة املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع ،وإدارهتا إدارة مستدامة».
اهلدف السابع :طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

«ضمان حصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة واملستدامة».

أهداف التنمية املستدامة
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اهلدف اثلامن :العمل الالئق ونمو االقتصاد

«تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام ،والعمالة الكاملة واملنتجة،
وتوفري العمل الالئق للجميع».
اهلدف اتلاسع :الصناعة واالبتاكر واهليالك األساسية

«إقامة بُنى حتتية قادرة على الصمود ،وحتفيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام ،وتشجيع
االبتكار».
اهلدف العارش :احلد من أوجه عدم املساواة

«احلد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها».
اهلدف احلادي عرش :مدن وجمتمعات حملية مستدامة

«جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة».
اهلدف اثلاين عرش :االستهالك واإلنتاج املسئوالن

«ضمان وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة».
اهلدف اثلالث عرش :العمل املنايخ

«اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآثاره من خالل تنظيم االنبعاثات ،وتعزيز
التطورات يف جمال الطاقة املتجددة».
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اهلدف الرابع عرش :احلياة حتت املاء

«حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام؛ لتحقيق التنمية
املستدامة».
اهلدف اخلامس عرش :احلياة يف الرب

«محاية النظم اإليكولوجية الربّية وترميمها وتعزيز استخدامها على حنو مستدام ،وإدارة
الغابات على حنو مستدام ،ومكافحة التصحر ،ووقف تدهور األراضي وعكس مساره،
ووقف فقدان التنوع البيولوجي».
اهلدف السادس عرش :السالم والعدالة

«تعزيز اجملتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية املستدامة ،وتوفري الوصول إىل العدالة
للجميع ،وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على مجيع املستويات».
اهلدف السابع عرش :عقد الرشااكت تلحقيق األهداف

«تعزيز وسائل التنفيذ ،وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة».

أهداف التنمية املستدامة
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 1 . 2وضع سياق أهداف اتلنمية املستدامة

لكي نضع سيا ًقا مناسبًا هلذا النقاش ،جيدر بنا فهم دور «أهداف التنمية املستدامة»
يف احلوكمة العاملية ،والعملية التارخيية اليت مر هبا تنفيذها منذ إطالق األهداف السابقة هلا
املعروفة باألهداف اإلمنائية لأللفية.
بادئ ذي بدء ،ميكن القول إن احلاالت املتزايدة النعدام املساواة والتأثريات االجتماعية
األعمق النامجة عن الليربالية اجلديدة والعوملة ،تقتضي تبين مناهج جديدة للتنمية البشرية فيما
يتعلق بالتعاون الدويل.

يف عام ُ ،2000أطلقت خطة اجتماعية مبتكرة عرب األهداف اإلمنائية لأللفية ،جاء
الرتكيز فيها على قضايا البيئة ،والتنمية البشرية ،واملساواة بني اجلنسني واملساواة بني األعراق،
وغريها .وكان هدفها إلزام الدول األعضاء يف األمم املتحدة بتطوير مستقبل أفضل للمجتمع
الدويل.

تضمنت خطة األهداف اإلمنائية لأللفية نقطة انطالق؛ لتحسني مفهوم التنمية البشرية على
مستوى الكوكب ،إال أن حتقيق هذه األهداف تأثر بفعل جمموعة أحداث غريت الفهم املعتاد
للنظام العاملي يف سنوات قليلة .ومن بينها اهلجمات اإلرهابية على أغلب الدول الغربية
املتقدمة ،وصعود الدول النامية على الساحة السياسة الدولية ،واألزمة االقتصادية عام
 .2008هذا باإلضافة إىل عوامل عاملية هيكلية أخرى نشأت حدي ًثا؛ مثل األزمة البيئية،

اليت عزز من ظهورها املشاكل املتعلقة بتغري املناخ واحلاالت املتزايدة النعدام املساواة ،وأمناط
االستهالك غري املقيد ،على مستوى العامل.

ورغم تعدد أوجه النقد املوجه لألهداف اإلمنائية لأللفية حول اخنفاض قابليتها للتنفيذ
ومستوى تأثريها( ،((1إال أهنا أسست إطار عمل مهمًّا للحوكمة العاملية؛ فهي تسعى إىل حتقيق
التقارب بني القوى يف النظام الدويل هبدف خلق أجواء من التعاون والتضامن بني اجلهات املعنية
املتعددة .وبتجاوزها للتعهدات السياسية الدولية املنتشرة ،اليت ال يتم دائمًا التنسيق فيما
بينها؛ فقد أثبتت األهداف اإلمنائية لأللفية إمكانية وضع خطة عاملية موحدة بشأن التنمية
االجتماعية والبشرية.
وبالتايل ،مثلت األهداف اإلمنائية لأللفية عالقة ترابط بني العوامل االجتماعية والسياسية
اليت قدمت مبادرة ناشئة ،على املستوى العاملي؛ لتحسني البعد االجتماعي للعوملة .وكان ذلك
من خالل وضع إطار عمل للحوكمة العاملية ،يتسم بالتعددية الثقافية وتعدد األجناس ،وكان
هدفه مواجهة منطق اإلقصاء الذي قدمه املشروع الليربايل اجلديد املهيمن على النظام الدويل.

منذ عام  2012فصاعدًا ،كثفت األمم املتحدة من تروجيها إلطالق حوار عاملي مع
خمتلف اجلهات املعنية وأصحاب املصلحة من أجل صياغة أهداف إمنائية جديدة ملا بعد عام
 .2015ويف سبتمرب عام ُ ،2015أطلقت أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر مبوجب
وثيقة «حتويل عاملنا :خطة التنمية املستدامة  .»2030وكان اهلدف منها تناول األهداف
اإلمنائية لأللفية تناولاً تفصيليًّا ،وتوسيع نطاقها ،اليت جاءت مبثابة اقتباس للخطة العاملية بشأن
التنمية االجتماعية والبشرية؛ ملسايرة التحديات اجلديدة على مستوى العامل.
( ((1يوضح روب فان تولدر أن حمتوى األهداف اإلمنائية لأللفية مل يكن طموحًا مبا يكفي لدعم التغيري العاملي املطلوب فيما
خيص التنمية املستدامة .وكانت هذه األهداف عبارة عن «أهداف بال وسائل»؛ حيث اتسمت بالغموض نسبيًّا دون
وجود مؤشرات دقيقة للقضايا الداخلية يف البلدان ،مع استبعاد قضايا مهمة مثل االستدامة البيئية املتعلقة بتدفقات
االستهالك واإلنتاج ،انظر:
Rob van Tulder, Business and the Sustainable Development Goals: A Framework for Effective
Corporate Involvement (Rotterdam: Erasmus University. Rotterdam School of Management, 2018).
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يف بادئ األمر ،جرت عملية بناء أهداف التنمية املستدامة يف جمموعة العمل املفتوحة
باألمم املتحدة ،وذلك تزامنًا ،ودون التالقي دائمًا ،مع املناقشات الدائرة حول التمويل وخطة
التنمية األكرب ملا بعد عام  .2015عالوة على ذلك ،تضمنت هذه املفاوضات أ ًيضا جلسة
مشاورات بني وجهات نظر متعددة (من منظور األمم املتحدة ،ومنظور إقليمي ،وآخر وطين)،
باإلضافة إىل إقامة منصة إلكرتونية؛ للوصول إىل شرحية أوسع نطا ًقا من اجلمهور .وجاء ذلك
كاش ًفا عن عملية مطولة تتسم باالنفتاح والشفافية ،مع عدد كبري من اجلهات املعنية وعرب
مستويات متنوعة من النقاشات أسفرت يف النهاية عن جمموعة مكونة من  17هد ًفا للتنمية
املستدامة ،و 169مقصدًا( ،((1وف ًقا ملا سبق ذكره.

كما متتاز أهداف التنمية املستدامة ،مقارنة باألهداف اإلمنائية لأللفية ،بأن عملية بنائها
أكثر استيعابًا وأفقية؛ حيث تضمنت منظومة األمم املتحدة كاملة ،والدول األعضاء ،وكثريًا من
اجلهات املعنية وأصحاب املصلحة من اجملتمع املدني ،والقطاع اخلاص ،واألوساط األكادميية،
والرأي العام .وتوصلت يف النهاية إىل مقرتح شامل باألهداف واملقاصد؛ للتعجيل باخلطط اليت
من شأهنا حتويل العامل حنو مسارات إمنائية أكثر استدامة.

(Casey Stevens and Norichika Kaine, “The Transformative Potential of the Sustainable Development ((1
Goals (SDGs)”, International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics 16, no. 3
(Spring 2016): 393-396.
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ويف حني أن األهداف اإلمنائية لأللفية السابقة تبلورت باألساس يف األمانة العامة لألمم
املتحدة ،جاءت املوافقة على أهداف التنمية املستدامة يف إطار عملية عامة تضمنت على
األقل  70حكومة ،باإلضافة إىل جمموعة ممثلني من اجملتمع املدني( .((1وبالتايل ،ميكن النظر إىل
أهداف التنمية املستدامة باعتبارها تفاعلاً بني القوى ميثل التحوالت اليت شهدها النظام الدويل،
ويتصف بتنوع وتعدد قنوات احلوار وصناع القرار فيها.

وبتجسيد أهداف التنمية املستدامة لتحوالت اجملتمع الدويل واهتماماته املتعددة ،فقد
راعت يف مرحلة بنائها تضمني حوار إنساني؛ لوضع جمموعة متكاملة من األهداف تشمل
االستدامة البيئية والشواغل االجتماعية ،مع وضع خطة القضاء على الفقر يف صميم احلوكمة
والسياسات الدولية .واهلدف من ذلك هو توفري إمكانية حتويل املسارات السائدة املتبعة يف
معاجلة التحديات العاملية(.((1

وكانت الفكرة من وراء أهداف التنمية املستدامة هي التطرق إىل القضايا السياسية
واحلساسة املدرجة يف اخلطة العاملية ،تلك اليت مل تتصد هلا األهداف اإلمنائية لأللفية بشكل
صريح .كما تعتزم أهداف التنمية املستدامة التوسع يف حمتوى األهداف اإلمنائية لأللفية ،وليس
إعادة صياغتها فحسب .وذلك على سبيل املثال باخلوض يف موضوعات تتعلق باألبعاد البيئية
والربط بينها وبني املناحي االجتماعية املختلفة؛ مثل احلد من حاالت الال مساواة ،واالستهالك
املسئول ،وغريها ،اليت تنعكس على النموذج االقتصادي الذي تتبعه الدول املتقدمة والنامية.

(Jeffrey D. Sachs, “From Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals”, ((1
Lancet 379, no. 9832 (June 2012): 2206-2211.
(David Griggs et al., “Sustainable Development Goals for People and Planet”, Nature 495 (2013): ((1
305-307, online e-article, https://www.nature.com/articles/495305a.
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وبالنظر إىل وضعها العاملي اآلخذ يف التدهور ،كان هناك إمجاع حول احلاجة إىل تأكيد
املالمح البيئية ألهداف التنمية املستدامة باعتبارها هد ًفا أساسيًّا من أجل حتقيق التنمية
االجتماعية والبشرية ،لتصبح مركزًا للرتابط بني األحكام واملقاصد املختلفة ألهداف التنمية
املستدامة .وعلى سبيل املثال ،كان رأي غالبية األوساط العلمية وجوب تضمني احلدود البيئية
هلذا الكوكب ضمن أهداف التنمية املستدامة(.((1

عالوة على ذلك ،ترتكز أهداف خطة التنمية املستدامة  2030ومقاصدها على عملية
تصاعدية ،من أسفل ألعلى ،يتعاون فيها كثري من أصحاب املصلحة .وتتضمن مؤشرات كميَّة
ونوعية؛ لقياس مدى التقدم احملقق فيها ،والسعي حنو قدر أكرب من مصادر التمويل هبدف تفعيل
تلك األهداف عمليًّا.

وكنتيجة منطقية لوضع أهداف التنمية املستدامة ألحكامها مبا يساير التحديات احلقيقة
والناشئة اليت تواجهها اإلنسانية ،فإهنا بذلك هتدف إىل إضفاء الشرعية لنفسها دميقراطيًّا يف
سياق ديناميكية العامل ا ُملعَوْلَم ،وأ ًيضا إىل منح احلوكمة العاملية مسارًا يتسم بالفاعلية والقدرة
على الصمود من خالل عملية حتديد أهداف ،تتمحور حول عالقات الرتابط بني املشاكل
املختلفة املتعلقة باألبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية والثقافية للتنمية املستدامة.

(Lidia Brito, “Analyzing Sustainable Development Goals”, Science 336, no. 6087 (June 2012): ((1
1396; melissa Leach et al., “Transforming Innovation for Sustainability”, Ecology and Society 17,
no. 2 (2012).
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 .3أهداف اتلنمية املستدامة وجاحئة كوفيد19-
ُتظهر جائحة كوفيد 19-االرتباط الوثيق بني األبعاد املختلفة للتنمية املستدامة؛ االقتصادية،
واالجتماعية ،والبيئية ،والثقافية .وبذلك ،فإنه ال ميكن فصل ردود األفعال إزاء آثار اجلائحة
عن أهداف التنمية املستدامة.

وتبدو املعلومات والبيانات الناشئة حول تأثري اجلائحة يف إجناز أهداف التنمية املستدامة
مثرية للقلق .فعلى سبيل املثال ،تتنبأ منظمة اليونسكو بأن اآلثار ستنال حنو  1,25مليار
طالب ،مبا يشكل عقبة ،تدعو إىل التفكري ،أمام إمتام اهلدف الرابع للتنمية املستدامة اخلاص
بالتعليم .بينما ُتقدر منظمة العمل الدولية أن حنو  25مليون شخص تقريبًا قد يصبحون عاطلني
عن العمل ،وأن أغلب أولئك العاملني باألنشطة غري الرمسية سيعانون أكثر يف ظل انعدام احلماية
االجتماعية.
ويف كثري من أحناء العامل ،تتسارع وترية آثار اجلائحة؛ بسبب مجلة من القضايا املتعلقة
بتحقيق مقاصد توفري املياه النظيفة ،وخدمات الصرف الصحي (اهلدف السادس)؛ وبغياب
النمو االقتصادي املستدام والشامل ،واالفتقار إىل العمل الالئق (اهلدف الثامن)؛ ووجود كثري
من أوجه عدم املساواة (اهلدف العاشر)؛ والفقر (اهلدف األول)؛ وانعدام األمن الغذائي
(اهلدف الثاني) .ويتنبأ البنك الدويل بأن جائحة كوفيد 19-ستزج بنحو  11مليون شخص
إىل دائرة الفقر.

ومن ثم ،جيب أن تكون إعادة بناء مناذجنا االجتماعية يف عامل ما بعد كوفيد 19-عادلة
اجتماعيًّا واقتصاديًّا؛ وذلك لتهيئة قدرة عاملنا على الصمود وإعداده ملواجهة األزمات يف
املستقبل .وهبذا الرتتيب لألفكار ،فإنه من املهم أن تكون النقاشات الدائرة حول «التعايف
األخضر» مشمولة بنماذج مستدامة وعادلة وقادرة على الصمود؛ إلعادة بناء جمتمع مزدهر.

كما أن وجود خماطر نظامية ترتبط حبماية حياة اإلنسان وضماهنا ،يقتضي حتولاً جذريًّا
يف األسلوب الذي يتعني على اإلنسانية إتباعه يف ختطيط احلوكمة االجتماعية وإدارهتا على
املستويني الوطين والعاملي .وهبذا املعنى ،فقد كشفت جائحة كوفيد 19-عن قدرة جمتمعنا
على حتويل نفسه بني يوم وليلة ،وأن الوقت صار أفضل لل َّتوَجه يف مسار التغيري املستدام.

ويتحتم علينا تنمية مفهوم التضامن العاملي عرب أهداف التنمية املستدامة ،بتعزيز اإلجراءات
التعاونية ضمن عامل مرتابط يتجه إىل العوملة ،بدلاً من اإلصرار على العمل يف منظومة سياسية
قائمة على نظام مبعثر من دول ذات سيادة عاجزة عن التنسيق بني اجلهود الرامية إىل مواجهة
املخاطر النظامية العاملية .ويف النهاية ،ينبغي معاجلة املخاطر النظامية العاملية من خالل
إحداث تغيريات نظامية عاملية.

ومن املؤكد أن تنفيذ أهداف التنمية املستدامة يقودنا يف مسار قادر على الصمود وأكثر
إنصا ًفا من أجل مواجهة املخاطر العاملية النظامية؛ مثل األمراض املعدية الناشئة ،وتغيُّر املناخ،
والتدهور البيئي ،والفقر ا ُملدْقع ،وغريها من التحديات اليت تقف أمام التعايف يف عامل أفضل
وأكثر أمنًا.
ِ
كشفت جائحة كوفيد 19-عن ضعفٍ يف أنظمة الصحة العاملية .وهو ما يُ َقوّض احتمالية
بلوغ اهلدف الثالث للتنمية املستدامة (الصحة اجليدة) حبلول عام  .2030بل وينال تأثريه
مجيع األهداف األخرى أ ًيضا .ويف الواقع ،يعد التقدم يف حتقيق اهلدف الثالث تطورًا يف قدرة
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مؤسساتنا على اإلنذار املبكر ،واحلد من املخاطر ،وإدارة حوكمة الكوارث الصحية بصورة
أفضل ،وغريها من املخاطر النظامية العاملية ككل.

ويف ظل حالة الطوارئ واإلغالق التام اليت كانت من نتائج جائحة كوفيدُ ،19-أتيحت
الفرصة للتحقق من وقوع اخنفاض حاد يف معدل االنبعاثات والتلوث عامليًّا .فعندما تبدأ
الدول يف إعادة تشغيل اقتصاداهتا ،ال بد أن تكون معايري االستدامة يف صلب جهودنا حنو
التعايف ،استمرارًا منا يف االنتقال إىل الطاقة منخفضة الكربون والقادرة على التكيف مع تغري
املناخ .وذلك بدلاً من االستمرار يف احللقة املفرغة السابقة من التدهور البيئي ،وفقدان التنوع
البيولوجي ،وتفشي األمراض املعدية حيوانية املنشأ.

أما األخذ خبيار «التعايف البين» ،بدلاً من االستثمار يف النمو املستدام ،فهو يتوقف على
طريقة معاجلة اجملتمعات البشرية للمخاطر الفورية وطويلة األجل الناشئة عن جائحة كوفيد.19-
ولذلك ،جيب أن يكون تركيز استجابة العامل للجائحة على معاجلة العوامل املتسببة يف ذلك من
خالل حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛ الستعادة االزدهار ،وإعادة هيكلة جمتمعنا يف مسار
أسلم وأكثر أمانًا وإنصا ًفا واستدامة.

ومن منظور احلوكمة ،فيقدم هذا املسار نطا ًقا واسعًا للتجريب واالختيار والتع ُّلم عرب
املنظمات االجتماعية ،مركزًا االهتمام على إجياد أوجه تآزر بني التفاعالت اإلجيابية القائمة بني
أهداف التنمية املستدامة ،ومعاجلة اآلثار السلبية هلا واحلد منها .وجيب أن يكون املنهج احلاكم
يف حتقيق هذه األهداف ومقاصدها داعمًا لالبتكار والتكيُّف واجلدارة بالثقة ،باإلضافة إىل
تعزيزه لدرجات التعاون بني اجلهات املعنية املتعددة؛ وإلجناز مزيد من النتائج األكثر نفعًا وإنصا ًفا
واستدامة على املستويات املختلفة للحوكمة(.((1
(Daniel H. Cole, “Advantages of a Polycentric Approach to Climate Change Policy”, Nature ((1
Climate Change 5 (2015): 115.
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ومن ثم ،تستدعي التحديات اليت تواجه تنفيذ أهداف التنمية املستدامة بذل جهود جتريبية
من أجل تقديم حتليالت مقارنة للنتائج يف أنظمة أيكولوجية حمددة ،مبا ييسر عملية تقييم تكاليف
االسرتاتيجيات وفوائدها؛ لضمان فعالية تكامل السياسات ،وبالتايل يعزز من إجياد حلول سهلة
التكيُّف آلليات احلوكمة هبدف خلق مناخ من الثقة احلقيقية.

ومن خالل عمليات التع ُّلم واملعرفة يف جماالت احلوكمة املختلفة ،تسهم هذه النتائج يف قياس
التقدُّم احملقق يف أهداف التنمية املستدامة بشكل فعَّال ،وذلك من خالل توفري إطار مستدام
لتكامل األهداف واملقاصد ،يتسم بالقدرة على الصمود .هذا باإلضافة إىل أهنا تعزز إجنازات
كثري من الوحدات املوازية لبعضها البعض يف مناطق خمتلفة ،خاصة على املستوى احمللي القادر
على تكييف السياسات املبتكرة مبا يتناسب مع سياقه احمللي على أفضل وجه.

ووف ًقا جلرجيز وآخرين ،متارس الشروط والطموحات احمللية دورًا اسرتاتيجيًّا يف الطريقة اليت
ترغب الدول الوطنية االستجابة هبا للتحديات النامجة عن تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.
فهي مبثابة عنصر تصاعدي ،من أسفل إىل أعلى ،تنشأ عنه ملكية حملية للحلول إزاء التعبريات
احمللية لألهداف واملقاصد ،وإن كانت من املرجح أن تفي بالنوايا العاملية(.((1

إن اكتساب املعرفة احمللية ،إىل جانب التع ُّلم من أولئك املنخرطني يف جمال التع ُّلم باحملاولة
واخلطأ ،يقدم آليات فنية للرصد املتبادل والتع ُّلم ،وتكييف اسرتاتيجيات احلوكمة احملسَّنة(.((1
ويعد مفهوما التع ُّلم واملعرفة ركنني أساسيني من فلسفة اقتصاد االكتفاء وهنجها اإلمنائي حموره
اإلنسان ،ويهدف إىل متكني الشعوب واجملتمعات ،وحتقيق التوازن بني التقدم االقتصادي واحلماية
البيئية ،بل واحتياجات البشر أ ًيضا.
(David Griggs et al., “An Integrated Framework for Sustainable Development Goals”, Ecology ((1
and Society 19, no. 4 (2014), online e-article, www.ecologyandsociety.org/vol19/iss4/art49/.
(Elinor Ostrom, “Polycentric Systems for Coping with Collective Action and Global Environmental ((1
Change”, Global Environmental Change 20, no. 4 (October 2010): 552.
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ويف إطار فلسفة اقتصاد االكتفاء ،ال بد أن تكون الكيانات احمللية؛ مثل القرى ،واألحياء
 ...إخل ،ذاتية االكتفاء نسبيًّا ،مع تطبيق شروط املعرفة والفضائل (املبادئ األخالقية) ،كما
سيتم مناقشته يف الفصل التايل .وتعد هذه الشروط مبثابة األسس النوعية لتنفيذ منوذج إمنائي،
يساير أهداف التنمية املستدامة ،جامعًا بني التقدم والتوازن.

عالوة على ذلك ،تنهض «الشراكة العاملية» بوظيفة مهمة يف هذا السياق؛ وذلك بكوهنا
مسة مبتكرة ألهداف التنمية املستدامة( ((1هتدف إىل دراسة اسرتاتيجيات احلوكمة العاملية
للنهوض بالسياسات العامة واجلهود الذاتية من أجل حتقيق خطة استدامة طموحة للتنمية
االجتماعية والبشرية(.((1

وسيكون تطوير العالقات والتشبيك بني اجلهات املعنية يف القطاع العام والقطاع اخلاص،
وداخل القطاع اخلاص ،حامسًا ألداء حوكمة أهداف التنمية املستدامة .فهو يربطها جبوانب
احلياة األربعة؛ االقتصادي ،والبيئي ،واالجتماعي ،والثقايف ،وبآمال حتقيق الرفاه اليت تقدمها
فلسفة اقتصاد االكتفاء من أجل تعزيز الشراكات العاملية.

(Maarten Hajer et al., “Beyond Cockpit-ism: Four Insights to Enhance the Transformative Potential ((1
of the Sustainable Development Goals”, Sustainability 7, no. 2 (2015): 1651-1660.
(Stevens and Kanie, “The Transformative Potential of the Sustainable Development Goals”: ((1
393-396.
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 .4فلسفة اقتصاد االكتفاء
تستمر حكومة تايالند يف تعزيز جهودها لتطبيق فلسفة اقتصاد االكتفاء من أجل حتقيق
أهداف التنمية املستدامة .وتعد فلسفة اقتصاد االكتفاء ،أو فكر االكتفاء ،إحدى عمليات
صناعة القرار اليت تتسم بالعملية وبساطة التنفيذ واملرونة يف التصدي للتحديات املختلفة(.((2
كما ميكن تعريفها بأهنا هنج إمنائي حموره اإلنسان ،يهدف إىل متكني األفراد واجملتمعات ،وحتقيق
التوازن بني التقدم االقتصادي ،واحلماية البيئية ،بل وتلبية االحتياجات البشرية.
وسواءٌ أكان األمر يتعلق مبستهلك خيتار ما يود شراءه ،أم رجل أعمال يصدر قرارًا حيال
إجراء تشغيلي معني ،أم رجل سياسة يقرر بشأن السياسات العامة؛ فإن فلسفة اقتصاد
االكتفاء تقتضي أن تكون القرارات شاملة وفعالة التكلفة وصديقة للبيئة.

(Sufficiency Economy Philosophy: Thailand’s Path towards the Sustainable Development ((2
Goals (Kingdom of Thailand: Ministry of Foreign Affairs, 2017), online e-book, https://data.
opendevelopmentmekong.net/dataset/ae9eb825-d327-4953-ab65-10060cd96ffc/resource/
adacab88-fcf3-4cf0-8751-7363ba26afee/download/sep_thailands_path_towards.

 1 . 4خلفية تارخيية
إن التحليل املوجز للخلفية التارخيية لتطور فلسفة اقتصاد االكتفاء ،أمر مهم لفهم ديناميكية
هذه الفلسفة ،بدءًا من املنظور املؤسسي إىل تطبيقها بصورة أكثر عملية ،باإلضافة إىل اإلطار
النظري الذي يتضمن مفهوم تلك الفلسفة ومبادئها وشروطها.
ففي عام  ،1974استحدث ملك تايالند معايري االستدامة يف املشروعات القومية للتنمية،
اليت كانت مبثابة اخلطوة األوىل حنو فلسفة اقتصاد االكتفاء:

«ينبغي أن تكون عملية التنمية االقتصادية تدرجيية؛ فيجب أن نبدأ بتعزيز أساسنا
االقتصادي بالتأكد أن أغلبية السكان لديهم ما يكفيهم للعيش به .ومبجرد حتقيق تقدم منطقي
يف ذلك ،جيب حينئذٍ أن نبدأ يف اختاذ اخلطوات التالية ،وذلك من خالل السعي حنو حتقيق
مستويات أخرى من التنمية االقتصادية أكثر تقدمًا»(.((2

إال أن مفهوم «فلسفة اقتصاد االكتفاء» مل يُصغ ويُطبق كنهج للحوكمة على مستوى الفرد
واجملتمع والدولة ككل ،إال يف عام  1997إبَّان األزمة املالية اآلسيوية ،وتأكيدًا على صلتها مبفهوم
«الطريق الوسط» حيث إن:
(Bhumibol Adulyadej (King of Thailand), “Royal Speech on Wednesday, December 4, 1974”, in ((2
Royal Speech [sic.] Given to the Audience of Well Wishers on the Occasion of the Royal Birthday
Anniversary at the Dusidalai Hall, Chitralada Villa, Dusit Palace, on December 4, 1974, 1975,
1976, 1977, 1978 (Bangkok: Amarin Printing and Publishing, 1998).

«اقتصاد االكتفاء هو فلسفة تؤكد أمهية مفهوم الطريق الوسط باعتباره املبدأ األساسي
للعامة يف انتهاج السلوك املناسب على مجيع املستويات .وينطبق ذلك على مستويات سلوك
الفرد والعائلة واجملتمع ،وعلى اختيار اسرتاتيجية إمنائية متوازنة للدولة هبدف التجديد؛ مسايرةً
لقوى العوملة ،ويف الوقت ذاته الوقوف كحاجز صد جتاه ما ينشأ من تقلبات وصدمات حتمية.
واالكتفاء يعين االعتدال وإيالء العناية الواجبة باختالف األمناط السلوكية ،إىل جانب ضرورة
وجود محاية كافية من الصدمات الداخلية واخلارجية .ولتحقيق ذلك ،يتحتم إتباع احليطة
عند تطبيق املعرفة .وبوجه خاص ،جيب التعامل بتأ ٍن كبري أثناء استخدام نظريات ومنهجيات
التخطيط والتنفيذ .ويف الوقت ذاته ،من الضروري تقوية النسيج األخالقي للدولة حبيث يلتزم
اجلميع  -خصوصًا املسئولني السياسيني واملسئولني العموميني والتكنوقراطيني ورجال األعمال
ورجال املال  -مببادئ الصدق والنزاهة أولاً وقبل كل شيء .كما أن اتباع هنج متوازن جيمع
بني الصرب واملثابرة والدأب واحلكمة واحليطة ،أمر ال غنى عنه من أجل التعامل بشكل مالئم مع
التحديات الناشئة عن التغريات السريعة وواسعة النطاق على املستوى االجتماعي /االقتصادي
نتيجة للعوملة»(.((2
والبيئي والثقايف؛ ً
يف عام  ،1999وبعد مرور عامني ،حظي مفهوم «االكتفاء» مبزيد من التوضيح باعتباره آلية
حتصني ذاتي لتحقيق محاية كافية من التأثريات النامجة عن التغيـرات الداخلية واخلارجية ،مع
تسليط الضوء على احلاجة إىل تأسيس أسلوب حياة قائم على مبادئ الصرب واملثابرة والدأب
واحلكمة واحليطة اليت ال غنى عنها من أجل حتقيق توازن اجتماعي؛ للتعامل بشكل مالئم مع
التحديات الناشئة عن التغريات السريعة وواسعة النطاق على املستوى االجتماعي /االقتصادي
والبيئي والثقايف عامليًّا .ويتعني حتقيق هذا التوازن االجتماعي على مستويات خمتلفة ،بدءًا

(Nattapong Thongpakde, Thailandʼs Economic Development and the Philosophy of Sufficiency ((2
Economy (n.p., 2005).
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من مستوى العائالت واجملتمعات حتى مستوى الدولة ككل ،وذلك فيما يتعلق بالتنمية واإلدارة
هبدف التجديد؛ مسايرةً لقوى العوملة(.((2
ويف اآلونة األخرية بدأ تدويل مفهوم فلسفة اقتصاد االكتفاء وإقراره من قِبَل األمم املتحدة.
ففي عام  ،2006استعرض األمني العام األسبق لألمم املتحدة؛ كويف عنان تطبيق فلسفة اقتصاد
عوزا يف اجملتمع،
االكتفاء يف تايالند باعتبارها منوذجًا للتنمية يهدف إىل محاية الفئات األكثر ً
ومثالاً على أفضل املمارسات اليت تتماشى مع حقوق اإلنسان:

«إن لفلسفة اقتصاد االكتفاء اخلاصة جباللتكم ،اليت تركز على مبادئ االعتدال واالستهالك
املسئول والقدرة على التصدي للصدمات اخلارجية ،أمهية عظيمة جبميع أحناء العامل خالل
عصر العوملة املتسارعة تلك .كما أهنا تعزز جهود األمم املتحدة اهلادفة إىل خلق مسار
مستدام للتنمية حموره اإلنسان»(.((2

فمنذ عام ُ ،1997أدرجت فلسفة اقتصاد االكتفاء ضمن اخلطة الوطنية للتنمية االقتصادية
واالجتماعية يف تايالند .بينما حتظى باالعرتاف حاليًّا فيما يتعلق بإدارة املخاطر ،بوجه خاص،
يف ظل التغيريات االجتماعية /االقتصادية والبيئية ،وذلك من أجل حتقيق التنمية املستدامة
للدولة ،وبالتايل بناء جمتمع تعاوني يتسم بالسعادة واملساواة والعدالة والقدرة على الصمود أمام
التغيريات ،إىل جانب اكتساب قدرات عالية على التكيُّف الستيعاب الصدمات(.((2

وقد حظيت فلسفة اقتصاد االكتفاء باهتمام اجملتمع الدويل وعنايته؛ حيث ُطبِّق منوذجها
بدول خمتلفة ،ليس فقط يف آسيا ،بل أ ًيضا يف أمريكا الالتينية وإفريقيا .كما وضعت بعض

(His Majesty’s Principal Private Secretary. ((2
(Kofi Annan, Statement by UN Secretary-General, Award Ceremony, 2006. ((2
(Kulvadee Kansuntisukmongkol, “Philosophy of Sufficiency Economy for Community-based ((2
Adaptation to Climate Change: Lessons learned from Thai Case Studies”, Kasetsart Journal of
Social Sciences 38, no. 1 (January–April 2017): 56-61.

خلفية تارخيية
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املؤسسات التايالندية جمموعة من الربامج والدورات التدريبية املتميزة .ومن بني تلك املؤسسات
وكالة التعاون الدويل التايالندية  TICAاليت ُتنظم دورة تايالند الدولية السنوية للتدريب،
بالشراكة مع عدة جامعات وكيانات أخرى(.((2

(“The Annual International Training Courses (AITC)”, Thailand International Cooperation ((2
Agency (TICA), https://tica-thaigov.mfa.go.th/en/content/28934-the-annual-international-trainingcourses-(aitc)?cate=5d7da8d015e39c3fbc007424.
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 2 . 4املبادئ والرشوط

تستند فلسفة اقتصاد االكتفاء إىل ثالثة مبادئ متداخلة ومرتابطة متارس دورًا يف حتليل
األوضاع ،وتعريف األهداف ،ووضع اخلطط ،واختاذ القرارات على مجيع مستويات اجملتمع(:((2

االعتدال :هو مبدأ مطلوب من أجل توفري احلماية الكافية من الصدمات اخلارجية والداخلية
من خالل التخطيط والتنفيذ .واالعتدال أ ًيضا يعين االكتفاء عند مستوى ال نقدم فيه على
شيء أقل أو أكثر من الالزم على حساب املرء نفسه أو اآلخرين .فعلى سبيل املثال ،اإلنتاج
واالستهالك مبستوى معتدل وحبسب موارد املرء املالية .وبتطبيق ذلك على أهداف التنمية
أمناطا أقل إسرا ًفا من االستهالك واإلنتاج (اهلدف الثاني عشر)؛ واحلد
املستدامة ،فهذا يعين ً
من استخدام الوقود األحفوري (اهلدف السابع)؛ واإلدارة املستدامة للبحار (اهلدف الرابع
عشر)؛ وللنظم اإليكولوجية الربِّية (اهلدف اخلامس عشر)(.((2

العقالنية :ينبغي التحلي بالعقالنية عند اختاذ القرارات املتعلقة بدرجة االكتفاء ،مع األخذ
يف االعتبار العوامل ذات الصلة والتحسُّب بعناية للنتائج املتوقعة من اختاذ هذا اإلجراء وتأثريه
يف اآلخرين ويف العامل ككل .وملبدأ العقالنية تطبيقات عملية بعدد من القضايا العاملية ،مثل تغري
(Thailand Human Development Report 2007: Sufficiency Economy and Human Development ((2
(Bangkok: United Nations Development Programme (UNDP), 2007).
(https://thailand. ((2

“Sustainable Development Goals”, Open Development Thailand,
opendevelopmentmekong.net/topics/sustainable-development-goals/.

املناخ (اهلدف الثالث عشر)؛ واملساواة (اهلدف العاشر)؛ والعدالة (اهلدف السادس عشر)؛
وتنمية مصادر الطاقة النظيفة (اهلدف السابع)؛ واحلد من التلوث (اهلدف الثاني عشر).

احليطة :هي القدرة على تقييم املخاطر وإدارهتا ،وعلى مواكبة التأثريات والتغريات احملتملة
يف شتى اجملاالت ،مع األخذ يف االعتبار األوضاع املستقبلية حمتملة احلدوث .كما أهنا تعين
أ ًيضا حتقيق درجة من الكفاءة واالعتماد على الذات قبل املضي قدمًا يف اخلطوة التالية.

ويف ضوء ذلك ،ال بد أن ُتنفذ القرارات واألنشطة بدرجة اكتفاء تعتمد على شرطني؛ مها
املعرفة ،مبا فيها كافة أنواع املعرفة يف اجملاالت ذات الصلة ،واألخالقيات (القيم) اليت تشري إىل
النزاهة والسلوك األخالقي والعمل اجلاد واألمانة واملثابرة .وإنه بتطبيق هذه املبادئ الثالثة:
االعتدال ،والعقالنية ،واحليطة ،مقرو ًنة بشرطي املعرفة واألخالقيات؛ فإن ذلك يؤدي إىل
حتقيق تقدم فيما يتعلق باالستدامة ،وبالتوازن مع مناحي احلياة األربعة؛ االقتصادي ،والبيئي،
واالجتماعي ،والثقافية.

تنادي فلسفة اقتصاد االكتفاء بتحقيق التقدم االقتصادي تدرجييًّا ،إىل جانب دعم األساس
االقتصادي للنظام املرجو تنميته .ومبجرد حتقيق تقدم منطقي يف ذلك ،ميكن البدء يف اختاذ
اخلطوة التالية إىل جانب السعي حنو حتقيق مستويات أخرى من التنمية االقتصادية أكثر تقدمًا.
فبالنسبة إىل ملك تايالند بوميبول أدولياديج ،ال يهم أن يكون اقتصاد تايالند واحدًا من النمور؛
بل األهم أن يكون اقتصادها مكتفيًا .ومن منظور فلسفة اقتصاد االكتفاء ،يكون االقتصاد
مكتفيًا عندما يكون لدينا ما يكفينا لدعم أنفسنا .ويتوجب على الكيانات احمللية؛ مثل القرى،
واألحياء ...إخل ،أن تكون مكتفية ذاتيًّا بشكل نسيب.

وعلى سبيل املثال ،تقدم هذه الفلسفة نظرية جديدة حول بناء نظام زراعي شامل
ومستدام مبا حيقق االستخدام األمثل لألراضي؛ وذلك ملساعدة املزارعني على االكتفاء ذاتيًّا.
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وباختصار ،س ُتقسم األراضي يف املرحلة األوىل أربعة أجزاء بنسبة 30:30:30:10؛ حبيث
يكون أول  ٪30من األراضي خمصص لتجميع مياه األمطار أثناء موسم األمطار؛ الستخدامها
الح ًقا خالل موسم اجلفاف ،هبدف احلفاظ على احليوانات والنباتات بصورة مستدامة .أما
ثاني  ٪30من األراضي ،فهو خمصص لزراعة األرز أثناء موسم األمطار؛ ألغراض االستهالك
األسري خالل ِ العام .أما ثالث  ٪30من مساحة األراضي فيستخدم يف زراعة الفواكة
واألشجار املعمّرة واخلصراوات وغريها؛ ألغراض االستهالك اليومي ،بينما يذهب الفائض
للبيع .ويبقى اجلزء األخري من األراضي بنسبة  ،٪10وهو خمصص للسكن وتربية املواشي
وغريها.

ومبجرد إمتام املرحلة األوىل ،يأتي تشجيع املزارعني يف املرحلة الثانية على تشكيل مجعيات
تعاونية؛ هبدف تطوير املزارع واألنشطة الزراعية؛ مثل إعداد الرتبة ،والري ،وتوفري املياه
للزراعة ...إخل ،وغريها من األنشطة الضرورية للمجتمع؛ مثل جتفيف األرز ،وصوامع الغالل،
وبيع احملصول ،مبا يسهم يف رفع مستويات املعيشة يف اجملتمع من خالل إنشاء مراكز صحية،
ومدارس ،وغريها .أما يف املرحلة الثالثة ،فيجب على املزارعني التواصل مع البنوك والشركات
اخلاصة؛ للحصول على التمويل لالستثمار يف مستوى معيشتهم ،ومن ثم خلق املنفعة املتبادلة بني
املزارعني والبنوك /الشركات اخلاصة .فيمكن للمزارعني بيع حمصول األرز بسعر مرتفع بسبب
قدرة البنوك والشركات اخلاصة على الشراء مباشرة من املزارعني (بسعر أقل) .كما ميكن
للمزارعني أ ًيضا شراء منتجات استهالكية بأسعار منخفضة؛ حيث ميكنهم الشراء بكميات
كبرية عرب اجلمعيات التعاونية(.((2

(“Philosophy of Sufficient Economy”, The Chaipattana Foundation, www.chaipat.or.th/eng/ ((2
concepts-theories/sufficiency-economy-new-theory.html.
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وتعلي ًقا على تلك املراحل املختلفة ،يوضح ويبلسواسدي ،وبيبولسرافوت ،وبوتراكول،
أنه بعد حتقيق املزارعني لألمن الغذائي ،ميكنهم التوسع يف نطاق عمليات اإلنتاج والتحول إىل
النشاط التجاري .وأخريًا ،ميكنهم مواصلة توسيع عمليات اإلنتاج بالتعاون داخل جمتمعهم من
خالل إنشاء متاجر تعاونية أو مصانع طحن األرز(.((3

(Chaiyawat Wibulswasdi, Priyanut Piboolsravut and Kobsak Pootrakool, Sufficiency Economy and ((3
Development (Bangkok: Crown Property Bureau, Sufficiency Economy Research Project, 2010): 23.
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 3 . 4فلسفة اقتصاد االكتفاء وأهداف اتلنمية املستدامة
حتمل فلسفة اقتصاد االكتفاء توجيهًا حنو تأسيس أسلوب حياة مستدام ،وهو ما ميثل
للحكومة التايالندية منهجًا إمنائيًّا يهدف إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر.
وبعد إطالق تلك األهداف ،قدم رئيس وزراء تايالند؛ برايوت تشان-أوتشا مقاربة خلطة
التنمية املستدامة  2030من منظور فلسفة اقتصاد االكتفاء ،مؤكدًا أنه ال ميكن الفصل بني
االستدامة ومفهوم التواضع ،مبا يعين:

«( )...العقالنية يف تقييم درجة االكتفاء ،مع األخذ يف االعتبار العناصر ذات الصلة،
والنتائج املمكنة ،وحصانة املرء واستعداده ملواجهة التأثريات والتغريات احملتملة .ومن بني
عوامل اختاذ القرارات والقيام بأي نشاط ،عامالن مها املعرفة واألخالقيات»(.((3

وعلى الرغم أن فلسفة اقتصاد االكتفاء تسهم يف النهوض برفاه اإلنسان بكافة أبعاده،
نالحظ ما هلا من تأثري خاص يف خفض معدالت الفقر من خالل مسامهتها يف خفض مواطن
الضعف لدى املواطنني ،وتعزيز قدراهتم ،وتغيري حياهتم .وتدلل هذه اجلوانب على العالقة
الوثيقة بني فلسفة اقتصاد االكتفاء ،وأهداف التنمية املستدامة مبا أن كليهما يسعى إىل حتقيق
األهداف األساسية نفسها(.((3

(Visit of the PM of the Exhibition on “Sufficiency Economy: An Approach to Sustainable ((3
Development”, Royal Thai Government, www.thaigov.go.th/index.php/th/un-en/item.
(Prasopchoke Mongsawad, “The Philosophy of the Sufficiency Economy: A Contribution to the ((3
Theory of Development”, Asia-Pacific Development Journal 17, no. 1 (June 2010): 123-143.

يوضح اجلدول اآلتي  -الذي قدمته مؤسسة تايالند للتنمية املستدامة  -العالقة بني
فلسفة اقتصاد االكتفاء وأهداف التنمية املستدامة .وبناءً على شروط جودة املعرفة والقيم
(األخالقيات) ،ومدى تطبيق مبادئ اإلدارة الثالثة؛ ميكن حتقيق رفاه مستدام يف املناحي األربعة
للحياة؛ االقتصادي ،والبيئي ،واجملتمعي ،والثقايف ،من خالل حتقيق التقدم مقرتنًا بالتوازن .وينتمي
كل هدف من أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر ألحد هذه املناحي:

جدول :االكتفاء من أجل االستدامة :فلسفة اقتصاد االكتفاء من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة(.((3

(“Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development Goals of Thailand”, ((3
under “Sustainable Development Goals”, Open Development Thailand, https://thailand.
opendevelopmentmekong.net/topics/sustainable-development-goals/.
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تتمتع فلسفة اقتصاد االكتفاء بنطاق واسع من التطبيق على مستويي الفرد والقطاع اخلاص،
حمليًّا وقوميًّا .كما أهنا ميكن أن تكون هنجًا للمسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة
على املستوى العاملي( .((3وأخريًا ،فإن اهلدف النهائي لفلسفة اقتصاد االكتفاء هو بناء حصانة
اجتماعية ضد النزعة االستهالكية اجلاحمة والصدمات؛ مثل األزمات االقتصادية ،وتفشي
األمراض املعدية كجائحة كوفيد ،19-والتدهور البيئي ،وتغري املناخ ،وغريها من املخاطر
النظامية العاملية ذات الطابع املختلف.
بأخذ هذه القضايا يف االعتبار ،تتجه فلسفة اقتصاد االكتفاء حنو إجياد حلول جتريبية
ومبتكرة تتناسب مع املستويات األدنى للحوكمة باتباع هنج تصاعدي ،من أسفل إىل أعلى ،يقوم
على املعرفة بالثقافات احمللية وشروطها اجلغرافية؛ ملواجهة التحديات الشائعة بشكل أفضل،
مع تركيز جهود التنمية على ضرورة حتقيق التوازن بني احتياجات البشر ومحاية البيئة.

ومن ناحية أخرى ،وضعت فلسفة اقتصاد االكتفاء منذ تنفيذها ،جمموعة من أفضل
املمارسات .ومن بني أمثلتها مشروع «تامبون واحد منتج واحد ((3(»OTOP؛ لدعم الريادة

احمللية واملؤسسات اجملتمعية ،الذي يُشجع فيه كل جمتمع على البحث عن اهلوية احمللية له من
خالل اختيار منتج حملي واحد رئيسي ،حيصل به على عالمة جتارية رمسية كمنتج ،OTOP
باإلضافة إىل دعم تروجيه على املستويني الوطين والدويل .وتشمل منتجات  OTOPكثريًا من
أنواع املنتجات؛ مثل األغذية ،واملشروبات واملشغوالت اليدوية ،وأدوات الزينة ،ومنتجات
(“National Voluntary Presentation (NVP) for the Annual Ministerial Review (AMR) at ECOSOC ((3
2014 on the Theme”, Open Development Thailand, https://data.thailand.opendevelopmentmekong.
net/en/dataset/national-voluntary-presentation-nvp-for-the-annual-ministerial-review-amr-atecosoc-2014-on-the-the.

( ((3هو مشروع أطلقته تايالند بهدف دعم المنتجات المحلية وتشجيعها التي ُتصنع ويُسوق لها في كل تامبون (أو مقاطعة
فرعية) بها ،وأطلق عليه اسم «تامبون واحد منتج واحد» ).One Tambon One Product (OTOP
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األعشاب ،وغريها .حيظى هذا املشروع بدعم احلكومة على مستويات خمتلفة؛ مثل تقديم
النصح بشأن اإلنتاج ومراقبة اجلودة والتعبئة والتصميم واملبيعات يف األسواق احمللية والدولية.
ويشرف على دورة اإلنتاج بأكملها جلنة  OTOPالوطنية ،مبصاحبة جلان أخرى على مستويي
األقاليم واملقاطعات(.((3

ومن بني التطبيقات األخرى لفلسفة اقتصاد االكتفاء« ،مشروعات شيرتاالدا امللكي» اليت
تبدو مثرية لالهتمام بشكل خاص؛ حيث ُأنشئ مبقر إقامة ملك تايالند بوميبول أدولياديج ،كثريٌ
من املختربات؛ إلجراء البحوث والتجارب باستخدام وقود الديزل احليوي ،والطاقة الشمسية،
وطاقة الرياح ،واجلازوهول .كما أن هذه املختربات أ ًيضا هتدف إىل تعظيم اإلفادة من النفايات؛
مثل استخدام قشور األرز يف إنتاج الوقود الصلب ،والكهرباء باستخدام تكنولوجيات بسيطة
يسهل على املزارعني تبنيها ،عالوة على استخدام هذه املختربات يف نشر املعرفة جمانيًّا
للجمهور .وميكن ألهايل القرى واملزارعني باستخدام التكنولوجيات البسيطة ،حتقيق اكتفائهم
الذاتي ،ورفع جودة معيشتهم على املدى البعيد من خالل استغالل املوارد الطبيعية .واهلدف
هو دفع اجملتمعات حنو استخدام مصادر الطاقة البديلة واملتجددة(.((3

كما بدأت جمموعة من البنوك يف تايالند ،من منطلق دعمها لفلسفة اقتصاد االكتفاء وفكرها
املستدام ،يف تقديم ما يعرف باسم «القروض اخلضراء» للمؤسسات الصغرية ،واملتوسطة،
واألفراد من أصحاب املشروعات الصديقة للبيئة .وقدمت هذه البنوك ،ومنها بنك بانكوك،
وبنك كروجنتاي ،وبنك كاسيكورن ،دعمها ملشروعات إعادة تدوير النفايات ،وإنتاج الطاقة
املتجددة والبديلة(.((3
(“What Is OTOP?”, Royal Thai Embassy, www.thaiembassy.sg/friends-of-thailand/p/what-is-otop. ((3

(Sufficiency Economy Philosophy: 48. ((3

(Thongpakde, Thailandʼs Economic Development and the Philosophy. ((3
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ومن ناحية أخرى ،فإن هلذه الفلسفة تطبيقات أخرى بقطاع األعمال التجارية اخلاصة.
فقد تبنت جمموعة من الشركات ،ومن بينها شركة بي تي تي العامة ،وجمموعة سيام لألمسنت،
وشركة توشيبا (تايالند) ،وشركة جموهرات براندا ،ومنتجع تشامبورن كابانا ،فلسفة اقتصاد
االكتفاء كنهج أخالقي ملمارساهتم التجارية(.((3
تعد مفاهيم التعاون والشراكة مبثابة جوانب أساسية لفلسفة اقتصاد االكتفاء .ولذلك،
تشدد تايالند على قيمة العمل معًا عرب تبادل املوارد والتكنولوجيا واملعرفة .ومن خالل جمموعة
شراكات بني أصحاب املصلحة املتعددين ،متارس الدولة دورًا مهمًّا يف سد الفجوة بني البلدان
النامية  -خصوصًا دول جنوب شرق آسيا وليس على وجه احلصر  -والبلدان املتقدمة
والنامية  -تعاون (مشايل-جنوبي) ،وتعاون ثالثي :تعاون (مشايل-جنوبي-جنوبي)  -لتنفيذ
مناذج املشروعات القائمة على فلسفة اقتصاد االكتفاء.

وأثناء انعقاد النسخة التفاعلية اخلاصة من قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا
حول جائحة كوفيد 19-يف إبريل  ،2020شدد رئيس وزراء تايالند؛ برايوت تشان-أوتشا
على أنه ال يُمكن ألية دولة حماربة جائحة كوفيد 19-وحدها .ووف ًقا ملا قاله ،فإن قمة
 ASEANفرصة لتعلم الدروس واخلربات اليت من شأهنا املساعدة يف بناء حصانة ذاتية ضد
التأثريات االقتصادية النامجة عن حاالت الطوارئ يف املستقبل .وأكد أن فلسفة اقتصاد االكتفاء
هي هنج بديل لتحقيق التنمية املستدامة ،هتدف إىل تعزيز مواطن القوة الداخلية مع التأكيد على
مبدأ االعتمادية الذاتية(.((4
ASEAN

(Carlo Vezzoli, Cindy Kohtala and Amrit Srinivasan, Product-Service System Design for ((3
Sustainability (New York: Routledge, 2017): 32.
(“Thai PM: No Country Could Fight against COVID-19 Threat Alone”, Vietnam Investment Review, ((4
www.vir.com.vn/thai-pm-no-country-could-fight-against-covid-19-threat-alone-75609.html.
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ومثال على هذا ،حقيقة أنه أثناء تعطيل جائحة كوفيد 19-لنمو االقتصاد بشكل مؤقت،
عملت تايالند ،يف ظل غياب السياح ،على رفع جودة اخلدمات السياحية من خالل تطوير
تكنولوجيا متقدمة ،والتوسع يف تطبيقات التجارة اإللكرتونية .كما خضع مطار دون موينغ
الدويل يف بانكوك لبعض أعمال التجديد ،باإلضافة إىل االستعانة بروبوتات املساعدة الطبية؛
ملعاونة طواقم األطباء واملمرضني يف رعاية املرضى .هذا باإلضافة إىل مساعدة الدولة
للمزارعني ورواد األعمال ،لتطوير مستوى إملامهم الرقمي ومهاراهتم على املنصات الرقمية،
ويسرت هلم استخدام التجارة اإللكرتونية ،والوصول إىل أسواق أكثر اتساعًا .وفيما يتعلق
بالبيئة ،وباستغالل غياب األنشطة البشرية ،دخلت احلدائق الوطنية يف تايالند مرحلة ترميم،
أطلق عليها «مرحلة االسرتخاء»؛ الستعادة التوازن اخلاص بتنوعها البيولوجي.
لكن االكتفاء الذاتي ال يعين ضعف األهداف االقتصادية ،بل يعين تطوير القدرات اجملتمعية؛
هروبًا من فخ الدخل املتوسط ،وحتقيق اقتصاد يعتمد على التكنولوجيا املتطورة مدفوعًا
باالبتكار( .((4وال يُقصد من فلسفة اقتصاد االكتفاء أن تكون وسيلة مناهضة للعوملة؛ ألهنا

تضم أ ًيضا ممارسات السوق الليربالية ،ولكن يف مسار أكثر ميلاً إىل اإلنسانية .ويعلم تطبيق
هذه الفلسفة اآلخرين مبدأ املساءلة عن واجباهتم الذاتية جمتمعيًّا ،وهو ما يؤدي إىل استدامة
داخلية للفرد كعنصر أساسي يف مداواة جراح هذا العامل املتأمل(.((4

(“Looking Ahead: Thailand's Economic Relief and Recovery-Post COVID-19”, Reuters Plus, ((4
www.reuters.com/brandfeatures/thailand-advancing-into-the-future/thailands-economic-reliefand-recovery-post-covid-19.
(Siribuppa u-tantada et al., “Sufficiency Economy and Sustainability”, in The 2nd Multidisciplinary ((4
Research and Innovation for Globally Sustainable Development (MRIGSD), Extra Issue 24653837 (n.p., 2016): 84-94.
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كما أن لفلسفة اقتصاد االكتفاء جانبًا عامليًّا مثريًا لالهتمام ،وهو مبدأ «فلسفة اقتصاد
االكتفاء من أجل شراكة أهداف التنمية املستدامة» الذي يهدف إىل إقامة شراكات عاملية؛
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة عرب تطبيق هذه الفلسفة .تستخدم تايالند آليات دولية خمتلفة
للتعاون ،ومن بني صور هذا التعاون جمموعة الـ 77يف األمم املتحدة ،جاءت رئاسة تايالند
للمجموعة عام  ،2016حتت عنوان «من الرؤية إىل العمل :الشراكة الشاملة من أجل التنمية
املستدامة»؛ ومنظمة التكامل اإلقليمي :رابطة دول جنوب شرق آسيا ASEAN؛ ومؤخرًا
املنتدى اإلقليمي املشرتك :االجتماع اآلسيوي األوروبي  .ASEMوهتدف من خالهلا  -على
التوايل  -إىل تعزيز الشراكة اإلقليمية واألقاليمية؛ لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
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 .5االستنتاج
توجه جائحة كوفيد 19-إنذارًا لإلنسانية بشأن تقلبات األزمات العاملية وخماطرها .ولن
تستطيع النماذج االجتماعية واالقتصادية نفسها  -اليت بالفعل تتجاوز قدرة املؤسسات على
االستجابة  -استيعاب الصدمات احملتملة يف املستقبل .ولن ميكن للبشرية بعد اآلن اإلصرار
سالمة اجملتمعات واملواطنني .بل بدلاً من ذلك،
على تقديم استجابات قصرية املدى؛ لضمان ِ
تستوجب هذه األزمات تغيريًا نظاميًّا عامليًّا يُسَرّع من وترية االنتقال إىل جمتمع أكثر استدامة.

وتقتضي صيحة اليقظة اليت أطلقتها جائحة كوفيد 19-احرتام حدود هذا الكوكب.
فإزالة الغابات ،وفقدان التنوع البيولوجي ،وتغري املناخ كلها تضاعف إمكانية وقوع مزيد من
اجلائحات مستقبالً.

كما أن هناك حاجة إىل إعادة توجيه االستثمارات العامة ،وتقديم استجابات طويلة
املدى داعمة للطاقة املتجددة ،والبنية التحتية املستدامة على سبيل املثال .ويف الوقت ذاته،
متويل أنشطة البحوث والتنمية اجلديدة ،وإعادة تشجري الغابات ،واستعادة الشعب املرجانية،
والزراعة التجديدية ،واملزارع السمكية املستدامة ،وغريها .وميكن بناء جهود السعي حنو
مستقبل مستدام ما بعد اجلائحة ،على االتفاقيات الدولية احلالية اخلاصة خبفض االنبعاثات،
وزيادة متويل التنمية املستدامة(.((4

(Bertrand Badré, “Don’t Waste the Pandemic Response”, Project Syndicate, www.project-syndicate. ((4
org/commentary/covid19-stimulus-invest-in-green-energy-sustainable-development-by-bertrandbadre-2020-04.

ويف هذا السياق ،تعد أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر مبثابة جدول أعمال عاملي
شامل يُش ِرك كافة مستويات احلوكمة يف جهود التعايف؛ لتغيري مناذجنا االجتماعية .فهي تتجاوز
احلدود بني القطاعات؛ جتنبًا للموازنات السلبية ،وخل ًقا حلالة تآزر إجيابية بني كثري من اجلهات
املعنية وأصحاب املصلحة.
وبذلك ،فإن جائحة كوفيد 19-حتمل فرصة أ ًيضا إلعادة توجيه مناذجنا يف مسار أكثر
متاسكا ومشولاً وتكافؤًا .واستنادًا إىل القيم الرامية إىل تعزيز التضامن االجتماعي واإليثار
ً
واالحرتام املتبادل ،فإن توجهات أهداف التنمية املستدامة قادرة على إعداد أجيالنا احلالية
واملستقبلية؛ ملواجهة التحديات اليت ستطرحها املخاطر النظامية العاملية.
وتأتي فلسفة اقتصاد االكتفاء وإطار عملها ،الذي يتألف من ممارسة مبادئ االعتدال
والعقالنية واحليطة ،مع اتباع شروط املعرفة واألخالق ،مسايرًا ألهداف التنمية املستدامة.
فكالمها يهدف إىل التأكيد على إمكانية عيش املواطنني يف اتساق وسط بيئة وجمتمع مستدامني.
وال يعين هذا األسلوب من املعيشة االكتفاء الذاتي فحسب ،بل جيسد أ ًيضا االعتماد على
الذات ،وهي القدرة على التسامح ،ومواكبة كافة أنواع التأثريات السلبية للعوملة.
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