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للتجارة وال�صناعة
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التنقل» يجب �أن ت�صبح مفهوم ًا مروري ًا و�سائطي ًا يقوم باجلمع بني
خمتلف �أمناط حمطات النقل و الو�صول بطريقة فعالة� .إن البنية
التحتية للنقل على �سبيل املثال املطارات و املواينء البحرية حتظى
بالفعل ب�إهتمام و عناية ال ب�أ�س بها� ,إال �أن الأولوية يجب �أن تُوجه
حالي ًا نحو تطوير البنية اللتحتية الداخلية ل�شبكات النقل على نحو
كاف و ربطها بنظام و�سائطي يجعلها على �إت�صال دائم مع املمرات
الدولية القائمة و ي�شتمل ذلك على حلول تتميز بـاملجهود املقت�ضب و
الت�أثري اجليد و التي ميكنها �أن تقوم بتقوية البنية التحتية احلالية
ملنظومة النقل مثل طرق احلافالت و �سيارات الأجرة بالإ�ضافة اىل
احلافالت احلديثة ذات املقاعد الوثرية و �أنظمة توجيه �ساحات
�إنتظار املركبات .و تتمثل العنا�صر الإ�ضافية و رمبا االكرث تقليدية يف
مرافق الوقوف و الركوب و مفاهيم حت�صيل ر�سوم الطريق باال�ضافة
اىل تقدمي حوافز مل�شاركة ال�سيارات .و من املثري للإهتمام هنا �أنه مل
تقوم �أي من دول جمل�س التعاون اخلليجي بالإهتمام ب�إدراج املمرات
املالحية املائية �ضمن خطط النقل اخلا�صة بها �سواء كانت اخلطط
متو�سطة �أو ق�صرية املدى – وذلك على الرغم مما يتمتعون به من
باع طويل يف هذا اجلانب .كما ميكن لبع�ض و�سائل النقل االخرى مثل
العوامات و العبارات ال�سريعة و التاك�سيات املائية و حتى الطائرات
املائية ميكن لها �أن تلعب دور ًا هام ًا يف اال�سرتاتيجية ككل من خالل
اال�ستفادة من املياه الهادئة و الأرا�ضي املنب�سطة .ان ا�سرتاتيجية
النقل و التنقل يف الأ�سا�س البد لها و �أن حتقق �أق�صى ا�ستفادة ممكنة
من الو�ضع اخلا�ص و نقاط القوة بدول جمل�س التعاون اخلليجي و
دمج العنا�صر الفردية على النحو الأمثل.
بالإ�ضافة اىل الهدف ال�صريح نحو تقدمي بنية حتتية م�ستدامة
حلركة النقل ت�ستمر ل�سنوات قادمة ،ف�إن �سيا�سة النقل ذاتها ت�ساهم
كذلك يف تن�شيط و�إ�ضفاء احليوية على خطط الت�صنيع ,و بوجه عام,

ميكن ل�سيا�سة النقل �أن تدعم �سيا�سة التنمية ال�صناعية من خالل
�إن�شاء مرافق لتجميع الأنظمة امل�ستخدمة يف تنفيذ خطة النقل,
ويبدو ذلك جلي ّا يف املركبات الكهربائية مثل ال�سيارات و احلافالت و
القوارب من وجهة النظر التقنية ،يت�ضح لنا �أن املركبات الكهربائية
(الربية و البحرية) جاهزة دوم ًا للإ�ستخدام اليومي �أكرث من املركبات
الإعتيادية � -إال �أنه يجب �أن يتم �إن�شاء وتطوير مراكز التجارة
والتجميع العاملية .هذا و من اجلدير بالذكر �أن الدول ال�صناعية
لي�س لديها �أية مزايا تناف�سية فيما يتعلق باملركبات الكهربائية مبا
�أن �إمكانياتها موجهة ب�شكل كبري نحو حمركات الإحرتاق التقليدية,
كما �أنه مل تدرك �أي من الدول النامية با�ستثناء ال�صني �أن املبادرة
نحو ا�ستخدام املركبات الكهربائية يف خطة البنية التحتية املرورية
يعني كذلك �أن الرتبع على �صدارة الدول التي تتجه اىل ت�صنيع هذا
النوع من املركبات .و بالنظر اىل �أن العديد من البلدان ال�صناعية
م�شغولة ب�إدارة خطط الهروب من �شبح من الأزمة الإقت�صادية
العاملية يف الوقت احلايل ,جند �أن الفر�صة �سانحة و تدعوا اىل
الإهتمام �أي�ض ًا يف الوقت احلايل.
�إن ا�ستخدام ال�سيارات الكهربائية على �سبيل املثال بالإ�ضافة اىل
التفاعل بني �سيا�سة البنية املرورية و ال�سيا�سة ال�صناعية ميكن و�صفه
كالآتي :يف �إطار �سيا�سة البنية التحتية للنقل تقوم احلكومة بو�ضع
مزايا حتفيزية حمددة للقطاع اخلا�ص الذي يعمل يف جمال النقل
الكهربائي مثل التاك�سيات و احلافالت من خالل �إعفاء هذا القطاع
من الر�سوم �أو �أية �أعباء �أخرى ,على �سبيل املثال ,حتديد ممرات
مرورية خا�صة بها� .إن و�ضع بع�ض اللوائح للقطاع العام ,على �سبيل
املثال� ,إمداد الهيئات احلكومية �إجباري ًا باملركبات الكهربائية ,قد
يكون بالأمر الفعال و امل�ؤثر نظر ًا لأن مثل هذه اللوائح ققد ت�ساهم
يف و�ضع اللبنة الأوىل للبدء يف تلك ال�صناعة اجلديدة ,يف الوقت

ذاته ,تقوم احلكومة يف �إطار �سيا�ستها اخلا�صة بالتنمية ال�صناعية
بعمل �إن�شاء �ساحة انتظار خم�ص�صة لل�سيارات الكهربائية الأمر
الذي دعا ال�شركات املعنية للمجيء اىل البالد و العمل على تطوير
�سيارات �أجرة و حافالت كهربائية جنب ًا اىل جنب مع منتجات الطاقة
املتجددة .على وجه العموم� ,إن هذا النهج ال يقت�صر على و�ضع حلول
للتحديات املتعلقة بطاقة النقل الإ�ستيعابية و لكن �أي�ض ًا ي�ساهم يف
عملية �إر�ساء �صناعة جديدة يف �أي دولة مع �إمكانية �إيجاد فر�ص
للنهو�ض بتلك ال�صناعة حتى مراحل الت�صدير .وجتدر الإ�شارة �إىل
�أن الدول القادرة على مثل هذا التخطيط املتكامل هي بالفعل مبثابة
«الأبطال» املتناف�سني يف جماالت التنمية الإقت�صادية.
و �أخري ًا ف�إن ما �سبق ي�ضرب لنا مث ًال للت�أثريات الإقت�صادية
املتطورة ل�سيا�سة البنية التحتية املحلية للمرور و التي جتمع بني خمتلف
�أمناط و�سائل النقل على نحو فعال و يف نف�س الوقت ت�سهم يف تكامل
ال�سيا�سة ال�شاملة للتنمية ال�صناعية لدول اخلليج .يف احلقيقة �إن مثل
هذا اجلهد املتزامن من املمكن له �أن يدُر فوائد �إقت�صادية متميزة و
عديدة ملن يبادر بالتحرك  -و دول جمل�س التعاون اخلليجي مهي�أة
ب�شكل كبري لأخذ زمام املبادرة يف هذا الأمرn .

الأ�ستاذ الدكتور بريند .جي .هووفر
رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي
ل�شركة  A9Cكابيتال ول
�إ�ست�شاريون جتاريون و م�ست�شاري
تكنولوجيا – البحرين

>> دبي هنا على سبيل المثال ستقوم بتشغيل مطارها الجديد في المستقبل القريب ليستوعب ما
يقرب من  120مليون راكب سنويًا في الوقت الذي نجد فيه أن شركة طيران اإلمارات قد تعاقدت
على عدد  90طائرة من طراز أير باص  A-380حتى تحقق أقصى استفادة ممكنة من هذا المطار<<.
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نحو تبني إستراتيجية جيدة

للنقل و التنقل
املفاهيم و الأفكار املبتكرة لو�سائل النقل و �إمكانية ربط
خمتلف �أنظمته ببع�ضها البع�ض هي احلل الأمثل مل�شكالت
الننقل و املوا�صالت بدول جمل�س التعاون اخلليجي

�إ

�إن وجود بنية حتتية للنقل يعترب من العنا�صر احليوية امل�ساهمة
يف جناح خطط الت�صنيع و التنمية ب�أي دولة يف قلب عامل �أ�صبحت
حتكمه قوانني العوملة و متتد فيه �سال�سل ال�شركات و امل�ؤ�س�سات عرب
خمتلف القارات ب�سهولة و ي�سر ,كما �أن �أية �شركة ترغب يف املناف�سة
بنجاح �سواء على امل�ستوى الإقليمي �أو العاملي �أ�صبحت تعتمد ب�شكل
�أ�سا�سي على و�سائل النقل املتكاملة و هكذا ف�إن �أية دولة ترغب يف
اقتحام عامل الت�صنيع البد و �أن ترتكز خطط التنمية االقت�صادية
اخلا�صة بها على �أ�سا�س قوي من البنى التحتية لو�سائل النقل لي�س فقط
ال�ستخدامها يف جمرد التنقل داخل الدولة و لكن �أي�ضا ال�ستخدامها
فيما بعد لنقل الب�ضائع و الأفراد داخل الدولة.

ان البنية التحتية ملنظومة النقل بدول اخلليج تتجه ب�شدة نحو
مفهوم املراكز اللوج�ستية العاملية الكربى ,باال�ضافة اىل ذلك ,جند
�أن الأولوية الرئي�سية �أ�صبحت تتمثل يف و�ضع بنية حتتية قوية جنبا اىل
جنب مع ما يتعلق بها من خدمات نقل الب�ضائع و الأفراد و ت�صدير
املوارد الطبيعية ملختلف البلدان .و يف الواقع جند �أن ذلك يعني �أن
خدمات النقل و اخلدمات اللوج�ستية يتم ت�صديرها من خالل نقل
الب�ضائع و ال�سلع و الركاب من الدول الأجنبية عن طريق تلك املحاور
الرئي�سة و دبي هنا على �سبيل املثال �ستقوم بت�شغيل مطارها اجلديد
يف امل�ستقبل القريب لي�ستوعب ما يقرب من  120مليون راكب �سنوي ًا
يف الوقت الذي جند فيه �أن �شركة طريان الإمارات قد تعاقدت
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>> إن فكرة تدشين كم ضخم من وسائل النقل ليست بالجديدة أو
المبتكرة إال انها من الموروثات القديمة لدول الخليج التي كانت
تمثل أحد أهم المحطات التجارية عبر مسارات التجارة المعروفة
آنذاك بين الشرق و الغرب<<.
على عدد  90طائرة من طراز �أير با�ص �أيه  380حتى حتقق �أق�صى
ا�ستفادة ممكنة من هذا املطار .على اجلانب الآخر يت�ضح �أن باقي
دول اخلليج تنتهج ا�سرتاتيجيات مماثلة تركز ب�شكل �أ�سا�سي على
املطارات و املواينء البحرية العميقة و ما يت�صل بها من مرافق
لوج�ستية لنقل الب�ضائع و الركاب.
�إن فكرة تد�شني كم �ضخم من و�سائل النقل لي�ست باجلديدة �أو
املبتكرة �إال انها من املوروثات القدمية لدول اخلليج التي كانت متثل
�أحد �أهم املحطات التجارية عرب م�سارات التجارة املعروفة �آنذاك
بني ال�شرق و الغرب� .أما يف �سياق الت�صنيع ،فيتمثل التحدي هنا
يف و�ضع �سيا�سة ميكنها �أن تُر�سي بنى حتتية حملية كافية لو�سائل
النقل بغر�ض ان�شاء حماور �صناعية لتجميع املنتجات كخطوة �أوىل
باال�ضافة اىل تطوير تلك املحاور و حتويلها اىل جمموعات انتاج
�صناعية بغر�ض تطوير �أن�شطة عالية امل�ستوى من القيمة امل�ضافة.
وتتج�سد �أبرز التجارب الناجحة يف هذا ال�صدد جتربة كال من
تايوان و �سنغافورة و هوجن كوجن.
�إن م�صدر القلق الرئي�سي فيما يتعلق بالبنى التحتية للنقل ال يتمثل
يف كم الوقت املُهدر يف زحام املرور �أثناء �ساعات الذروة يومي ًا ولكن

التحدي الذي يعرقل حركة التنمية يف هذا املجال �أخطر مما نت�صور
و يهدد خطط التنمية الإقت�صادية امل�ستدامة جلميع دول جمل�س
التعاون اخلليجي :تعتمد ال�صناعات التحويلية ب�شكل �أ�سا�سي على
جمموعة القيم املتكاملة كما تتطلب �شبكات نقل و موا�صالت لها
القدرة على نقل و تو�صيل كميات �ضخمة من املواد اخلام و الب�ضائع
الن�صف م�صنعة يف الوقت املحدد ملرافق و جهات الإنتاج املعنية
بالإ�ضافة اىل نقل املنتجات امل�صنعة و �إعادتها اىل نقاط الو�صول
للدولة مرة �أخرى� .إن عدم القدرة على توفري �أو �إتاحة تلك البنية
التحتية �سيجلب �أثار ًا �سلبية كثرية و خطرية على حركة تدفق الإنتاج
و جودة املنتج على حد �سواء الأمر الذي قد يق�ضي على م�صداقية
مرافق االنتاج و عليه قد ي�ؤدي يف نهاية املطاف اىل جتريد دو ًال
بعينها من كونها منطقة ت�صنيع .بعبارة �أخرى :ال ميكن جتاهل �أو
التغا�ضي عن �أهمية وفاعلية تبني �سيا�سة ر�شيدة متكاملة لو�سائل
النقل و البنية التحتية للنقل الداخلي.
من ناحية �أخرى يجب �أن تقوم �سيا�سة النقل ال�شاملة بو�ضع
الإجابات املنا�سبة لكيفية قيام الدول منفردة بالإ�ضافة اىل دول
جمل�س التعاون اخلليجي جمتمعة بالتعامل مع نقل الأفراد و الب�ضائع
من و اىل و داخل منطقتهم� .إن مثل هذه ال�سيا�سة «�سيا�سة النقل و
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مــن مــطـبـوعــات غــرف الــتـجـارة والــصـنـاعـة األلــمـانــيـة بــالـخـارج

للتجارة وال�صناعة
�أملانيا  -اخلليج

تــعامـــل
بــــحـــــــر�ص
الطريق الحريري في الهواء
رحلة لوفتهانزا فى دولة االمارات العربية
سعادة عبدالله محمد المسعود
حوار مع رجل وراءه اسطورة

