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اتذكرين عندما كنا سوية قبل عشرين ...اىل العمة هناء 
سنة من أالن ننتظر جملة جملتي على عتبات املكتبة األهلية 

 صحبتك  على حيث العم أبو مصطفى فلوال ذلك االنتظار ولوال
تلك العتبات من بيت شناشيلي قديم ملا كتب هلذا الكتاب وال 
لغريه أن يرى النور فإليكِ واىل العم أبو مصطفى غازي فيصل 

 صاحب املكتبة األهلية كل الود 

، يف زمن صعب لقد ولدمتا" تيم"و"جلني"ذة كبدي إىل فل
 ......امتىن لكما وجليلكما رؤى االصالح والتنوير 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :المقدمة
یعتبر مفهوم التنمية من المفاهيم الرائدة والمهمة في العالم اليوم وحتى في االزمان التي              
سبقتنا وان آان المصطلح ليس نفسه ، الن البشر جبلوا على التغيير نحو االفضل اال من     

ا               شكل عصب الحي وم ت ة الي ان النممي ا ف ذه القضية ، من هن نهم عن ه م   شذ م ل االم ة لك
وم      ذا المفه ل ه ية لجع ات اساس ي وضع الي رى ف ع االخ سابق م ة ان تت ل ام اول آ وتح
صادیة                 ة او اقت متغلغال في المجتمع ، من هنا فان التنمية وباصنافها سواء آانت اجتماعي
سان وجرى الجدل حول أي االصناف في اعاله                         اء لالن ة بن او سياسية او ثقافية هي لبن

ات               تسبق لتنمية أي م    ا وضعنا تعریف ة ومن هن صادیة ام االجتماعي جتمع الثقافية ام االقت
ذي                        ذا ال ا ه ارئ في آتابن ذا المجال سيراها الق عدة وتعليالت آثيرة لنر ایهم اسبق في ه
ة       رة التنموی ل الفك ى جع دف ال اس یه ري باالس اب فك و آت اب ه ذا الكت ه، ان ه ين یدی ب

ا ي فكري آم ع تحليل ان بواق دنا ا حاضرة في االذه ا عه ي الفكري في آتبن ع التحليل لواق
اهيم                         ا عن مف صورة وتكلمن ارئ بال ة لنضع الق ات عدة للتنمي دأنا بتعرف ذا ابت السابقة ، ل

ة  التخطيط آأحد اهم اوجه التنمية وتصنيفاتها الهامة فالتخطيط دعامة من دعامات الت          نمي
ا            آما تحدثنا في فصول اخرى عن         ة وله دة في التنمي اهيم جدی ا      مف ات به د یكون    عالق ق

ه لغرض                 ين یدی رؤى ب ذه ال ذا وضعنا ه القارئ المتخصص غير متبين لها وغير متابع ل
دثنا في               االستفادة القصوى ومنها مفاهيم آالحوآمة والحكومة الرشيدة وغيرها ، آما تح
ة وجسدناه                     ة آمفهوم االخالق العالئقي ة بالتنمي ا عالق سانية له هذا الكتاب عن مفاهيم ان

ا في فرض رؤى                    واق ان وواقعه دثنا عن االدی ا تح ا العراقي ، آم ى مجتمعن عا تطبيقيا عل
معينة مخالفة لمفاهيم التنمية ، وتحدثنا في فصل آامل عن مفهوم التنمية المستدامة هذا              
ل         ا بك ات مهتم ذي ب ة وال ة الحالي شاریع التنمي ل م م لك اس المه د واالس وم الرائ المفه

دخل                مشاریع الحياة التي لها ع     وم تت ة المستدامة باتت الي ة بصلب الموضوع فالتنمي الق
ة                        ع االتصاالت وتضعه في المقدم تم بواق ات وته ضعها في سلم االولوی ة وت بتنمية البيئ

ر             ایضا،   ستطيع ان نجي وتحدثنا عن العولمة وعالقتها بالتنمية واالعالم والتنمية وآيف ن
ة الرائ      شاریع التنموی ة الم صالح ولخدم الم ل بالد،  االع ي ال ضاب   دة ف ا باقت ا تكلمن آم

ام                  ر بعض االرق وباالرقام نوعا ما عن واقع التنمية المتصدع في العراق وغرضنا من ذآ
وعلى قلتها في مجمل هذا الكتاب هو التوضيح للمتلقي بعض االمور التي من الواجب                      

ا مع             ام وآم روف هي  توضيحها عبر االرقام وليس البقاء على هذه االحصائيات الن االرق
ة أي                     ام في مجاالت التنمي وقتية وسرعان ما تضمحل ولن یجد القارئ الباحث عن االرق
ام التي                          د عن االرق ي بحثي بعي اب تحليل ه آت اب الن ذا الكت رة في ه ر بكث ا وذآ تفصيل له
اب                          ذا الكت ا ه ا ام ذي یحویه ان ال ة ضمن الزم ام هي وقتي وده فاالرق ه وخل تفقده دیمومت

ذا     امامنا التحليل وفلسفة التنمية هو الغرض االساس      عندما آتبناه وضعنا   ذي حواه ه ال
ا   اك هي آم ا وهن ارئ من هن ي سيجدها الق ام الت ا االرق ام ام ة االرق د عن لغ اب بعي الكت

ن    ة م ود فردی ب بجه اب آت ر ، الكت يس اآث ى 2009اوضحنا لغرض التوضيح ل  م وحت
ى    2013 صول عل بيل الح ي س لنا ف سنين ناض ك ال وال تل د وط ة والتاآ ا المعلوم  منه

ى مجتمع حرم        من هذا الكتاب    القصد ان  . وتحليلها وایجاد فلسفة لها    ر ال  هو ایصال الفك
اء الحجر              ة وبن د البالي ة والتقالي ار المخزی منه طوال سنين وباتت اليوم تتدفق عليه االفك

ة    قبل البشر من هنا آانت انطالقتنا مستلهمين من خاللها ایجاد رؤیة فلسفية فك             ة ثقافي ری
حقيقية تخرج من البيئة العراقية مستلهمة رؤى التنمية الیجاد رؤى االصالح في مجتمع             
غابت عنه هذه المفاهيم وحلت محلها مفاهيم بائدة تحاول استئصال النهضة عن مجتمع                

سنين          ذ االف ال ا من ذین                    امن به ذا العصر من ال ل ظالميي ه ى آ اب هو رد عل ذا الكت ، ه
ؤ زمن           ارادوا ان یخب ذا ال ي ه وده ف ر وج ود عب د الخل اب یری و آت ر وه ة الفك وا حری

ا             . واالزمان القادمة    ا وحللن ذي عالجن اب ال ختاما عسى ان یجد القارئ بغيته في هذا الكت
يا      صادیا او سياس دأ اقت يس مب ة ل ى ان التنمي دنا عل ع تاآي ة م ه رؤى التنمي سفنا في وفل



شكل مع         مجتمعية ثقافية متكاملةرؤیةفحسب بل هو   اریخ حتى الحاضر وت د من الت  تمت
  . المعرفة والنهضة جدال قائما الیجاد السبل الكفيلة لنهضة مجتمعية تنمویة حقيقية 
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  یاسر جاسم قاسم / تاليف 
  

  الفصل االول
  مفهوم التنمية

  
  :/ية معنى التنم: اوال

  
سياسي           صادي وال ر االقت اج الفك ن نت و م تخدام وه شائعة االس ات ال ن الكلم ة م التنمي
ا         سبب تعلقه ضفاضة ل اهيم الف ن المف زال م وم ال ت ي آمفه ر ،وه اعي المعاص واالجتم
سياسية   ة وال صادیة واالجتماعي ب االقت ع الجوان س جمي ي تم سانية الت ط االن بالمناش

ة وسياسية           عندما نتكلم عن ال   ف والثقافية   تنمية ال نفرق بين ان تكون اقتصادیة واجتماعي
ة واحدة     ة                :وثقافية ،فالتنمي ة االجتماعي اة المختلف اول جوانب الحي ة شاملة تتن هي عملي

سياسية  صادیة وال ك    1واالقت ة تل ة التنمي صد بكلم ضا ،یق دة ای م المتح ائق االم ي وث  وف
ة   اة وتنمي ة للحي روف المادی ة الظ ة اي تنمي سواء المتكامل واء ب ة س ب الروحي   2 الجوان

ا فاصبح                    دا علمي ة تحدی د مفهوم او مصطلح التنمي واختلفت االراء واالتجاهات في تحدی
  :هناك العدید من التفسيرات والتعریفات لمصطلح التنمية ومن ذلك 

ا       - 1 ي یتبعه ات الت ي العملي ي تعن ة ،والت صادي للتنمي د االقت ى البع ز عل ذي یرآ ال
تغال  ي اس سان ف رد او    االن دخل للف ستوى ال ع م ل رف ن اج ة م وارد الطبيعي ل الم

 .الجماعة 
ة         - 2 رامج التربي ام بب ار االهتم ة باعتب افي للتنمي وي والثق د الترب ى البع ز عل یرآ

 .والتعليم واالستثمار فيها منطلق اساسي للتنمية 
صادیة        - 3 ا االقت ة ابعاده ة بكاف ف التنمي ي تعری شمولية ف رى ال ث ی اه الثال واالتج

 .تماعية والثقافية والسياسية وغيرها باعتبارها عملية مترابطة االجزاء واالج
ق    ع لتحقي ة للجمي صادیة المتاح وارد االقت تخدام الم ة اس ة عملي بعض ان التنمي رى ال في
ادة                ؤدي الحداث زی ا ی زیادات مستمرة في الدخل القومي تفوق معدالت النمو السكاني بم

  3خل حقيقية في متوسط نصيب الفرد من الد
ة                     درة المجتمع الذاتي د من ق ر حضاري یزی والتنمية عملية شاملة تهدف الى احداث تغيي

ة   –على االستجابة الشباع الحاجات االساسية   ة والفكری ة   –المادی ة واالبداعي – والروحي
  4المتجددة لكل من الفرد والمجتمع على السواء

ة          رى ان التنمي ة مو    وهناك من ی افي دینامي ر ثق ة تغيي اعي      عملي تم في اطار اجتم جهة ت
ر           ذا التغيي ع ه ي دف ة ف اء الجماع ن ابن شارآين م داد الم اد اع ى ازدی ل عل ين وتعم مع

ه تنطوي ه وثمرات اع بنتائج ذلك االنتف ه وآ االت وتوجيه ل مج ي آ ى توسيع حاسم ف  عل
                                                 

عيل ،مفاهيم جدیدة في التربية والتنمية ومغزاها في تعليم الكبار ،مجلة اراء،المرآز الروسي للتعليم  سعاد خليل اسما-  1
 17ص)1976(1،2الوظيفي،سرس الليان،العدد

د   - 2 ر،وزارة االعالم،الكویت،المجل الم الفك ة ع ي التنمية،مجل ور ف الح،دور الفلكل دي ص رش
ذي اشرفت    ، آما ورد في البيان ا     9ص)1976(،4السادس،العدد لختامي الصادر عن اجتماع لمندوبي دول العالم الثالث ال

ام   ة للع صادي والتنمي اون االقت ة التع ه منظم ة  ((1974علي ر مالئم ون اآث ة ،تك ة للتنمي ان الوقت لوضع سياسات بدیل د ح لق
ة في ا             ة واالجتماعي يم الثقافي ى      الحتياجات العالم الثالث بحيث تتجاوز التقدم المادي لتشمل الق دة عل ود بالفائ لمجتمع ،بحيث تع

صادیة    ة واالقت ي االوضاع االجتماعي ة ف رات مالئم اجراء تغيي سكان ب ن ال م م سواد االعظ ال  )) ال ن كنق ت .ت.ع دي جراف
ة      :ت)) بعض المؤثرات االقتصادیة واالجتماعية لقياس التنمية في غرب افریقيا        ((جونسن   شریف،المجلة الدولي ود ال امين محم

محمد عبد القادراحمد   ((  آما اشار اليها      64ص)1976(،السنة السادسة 22تماعية،مرآز مطبوعات اليونسكو ،العدد   للعلوم االج 
  ))124،ص1982،دور االعالم في التنمية ،دار الرشيدللنشر،بغداد،

  
 
 122،  ص1986 محمد عبد المنعم، التخطيط والتنمية في االسالم، جدة، دار البيان، -  3
  145- 144 علم االجتماع وقضایا التنمية في العالم الثالث، الطبعة الرابعة، القاهرة ،دار المعارف، ص محمد الجوهري،-  4



ادي                 صادي وم وجي واقت القدرات االنسانية والنشاط االنساني من روحي وفكري وتكنول
  1واجتماعي 

ا                         افر فيه ة تتظ ر قصدیة هام ات تغيي ة او مجموعة عملي ا عملي ة بانه آذلك تعرف التنمي
اء  ع بمختلف مؤسساته لالرتق راد والمجتم ود االف شاط جه ب الن درات وجوان بمختلف ق

االنساني المادي والمعنوي على السواء لتحقيق الرفاهية والسعادة التي ینشدها الفرد او            
  .تحقيق درجة عالية منها 

صادیة    و ة واالقت ه االجتماعي ل اتجاهات ع لك ور المجتم ة تط ي عملي ة ه ان التنمي الشك ب
ع التطور   دم والنهضة وم ع التق ة م داخل المصطلح التنمي ة حيث یت سياسية والفكری وال
سياسية                   ة وال اج في المجاالت الفكری ادة االنت وهذه داللة على تداخل عناصر االنتاج واع

صادیة واال ة واالقت ضاوالثقافي ة ای ضة .جتماعي ل النه وم تمث ذا المفه سب ه ي وح فه
  .والتطور 

ذا                  ا ه ا آتابن ن    ،وینبغي ان ارآز على مفهوم اساسي جدا سيجده القارئ في ثنای فسوف ل
یجد ارقاما آثيرة تدلل على مفاهيم التنمية وانما سيجد ارقاما هنا او هناك لكي نعطي من   

ا هي      ة في نظرن ر فالتنمي يس اآث ل ل ا مث د    ليست ال خالله ام ق ة االرق نمو االقتصادي فلغ
في بعض االحيان ومع اهمية لغة االرقام اال اننا نرید        عطي دالالت خادعة وغير صحيحة      ت

ام تناسب عصرا               ام الن االرق ى االرق ز عل هذا الكتاب آتابا تنظيریا عمليا مستقبليا ال یرآ
ا الل  ان ام ان والزم اختالف المك رقم ب ف ال ا یختل ا معين ى ومكان ة عل ة المبني ة التنظيری غ

  .اسس عملية فهي تيمر مع المستقبل الداء الدور المنشود في التنمية 
شي   سبة تف ع ن ة وترتف سبة االمي ع ن ي حين ترتف الي ف ومي االجم اتج الق و زاد الن اذا ل م

ام            االمراض، وتزداد التحدیات     اخ الع على الموارد الطبيعية مما یؤدي الى اختالل في المن
  .للعالم

صاد الفرنسي                     الم االقت ذي حدده ع ز ال ى التميي سو  ((في هذا الصدد یمكن االشارة ال فران
اتج               )) بيرو الي والن ومي االجم اتج الق رد من الن بين النمو االقتصادي والتنمية نصيب الف

رتبط                      ل ت ك ،وبالمقاب ى ذل ا ال ال الثابت وم راس الم الي ل المحلي االجمالي والتكون االجم
دم   ة بالتق شري   التنمي اعي والب صادي واالجتم دفها    :/االقت ة وه ور التنمي سان مح فاالن

ون    ذي یجب ان یك سان ال ن صنع االن ة م ون التنمي د، ویجب ان تك ي ان واح ائي ف النه
ة     ضا ثقاف ي ای ة ه ر ان التنمي ة غي ا النهائي اث   غایته ن االبح ة م ا المحرآ ستمد قيمته ت

ة     ل النزع صاد وتفعي م واالقت ق العل ن طری دم ع ضل  بالتق ستقبل اف ين بم صریة واليق الع
والتنمية عملية طویلة االجل ال بد من        ،وتراآم الفوائد التي تتحقق في النشاط االقتصادي        

  .تخطيطها الجل قصير او متوسط مع مراعاة الغایات الطویلة االجل
ا في نفس الوقت                   ة وغایته سان هو محور التنمي ا ان االن ة مفاده اما ما ورد یعزز مقول

مية بدون انسان، بالمبتدأ والمنتهى في العملية التنمویة هو االنسان بوصفه فاعال            ،فال تن 
سعادة من                    ة یعني تحقيق ال دي للتنمي متفاعال مع هذه العملية المستمرة والمفهوم التقلي

  .والتقني خالل التقدم االقتصادي 
  
  
  

ا نعيش         وعن مفهوم التنمية یقول    ون بانن ة،ث       اشر دیل بت االن خطؤه     بمفهوم عن التنمي
رد    ى مج ا ،عل ى التكنلوجي د عل ضع التاآي وم ی و مفه ال وه دة عن االم ه بعي او ان نتائج

ات   الي الن ي اجم و ف ال و  النم وین راس الم ى تك ومي وعل دیث ج الق ى التح د ورد 2عل  وق
                                                 

 محروس احمد غبان، التنمية الشاملة للجمعيات االسالمية ودور التربية االسالمية في تحقيقها ،المدینة المنورة ، دار -  1
 17، ص1995، 1االیمان، ط

 45 تؤثر في التعليم غير النظامي للنساء ،مجلة اراء،المصدر السابق،صاشر دیلون، مفاهيم خاطئة-  2



ه         صاد ونحو            ((تعریف التنمية في الموسوعة السياسية بان ل االقت ه الجهود في حق توجي
ة   زیادة االنتاج بالن   ة   ،))سبة لكل من الدخل القومي ومتوسط انتاج الفرد في الدول والتنمي

ة           ن التبعي تخلص م ي ت سياسي لك تقاللها ال ت اس ي نال دول الت ا ال ا اليه سياسية تلج ال
زیادة وسطي (( ویعرف رودولفو التنمية بانها     1االقتصادیة لالجنبي وتتحول الى التصنيع    
سلع الما رات وال رد من الخي اج للف زمناالنت ر ال ى م ة عل دت ((ویضيف))دی ا ب ه مهم بان

اء     ا علم سبل یختاره ائل آ ا ان الوس ددة آم ة متع رق التنمي ان ط صيغة ف ذه ال ساطة ه ب
دي جرافت آيف ان العلماء اختلفوا في       . ت. ویبين ك  2....))االقتصاد هي االخرى متنوعة   

عدل نمو دخل الفرد    تعریف التنمية ویسوق ثالثة امثلة للمناهج هو تعریف التنمية بانها م          
د     . من اجمالي الناتج القومي في دولة ما       د عب ول االستاذ محم وبناء على هذا التعریف یق

رد         ةاذا وصل دخل الف ا متقدم القادر احمد في دور االعالم في التنمية توصف الدولة بانه
 فيها الى مستوى نظري معلوم ،وبانها متخلفة اذا اتسعت هذه المسافة ونامية اذا ضاقت              

اني في    3.وطبقا لهذا التعریف فان معظم دول العالم الثالث تعد غير متقدمة        .  نهج الث  والم
صادیة   وضع تعریف مناسب للتنمية یربط مفهومها بعدد من المتغيرات ا          الجتماعية واالقت

م         ة وحج صحة والتغذی ة وال وى العامل ة والق و االمي يم ومح االت ،التعل ي بعض المج ف
زراعيين     ر ال ى                   .السكان غي ة عل ون التنمي اء یعرف نهج الثالث فهو ان بعض العلم ا الم ام

ر                دم وغي سمين متق ى ق الم ال سموا الع ذا االساس ق ى ه د وعل اساس المعدل العام للموالي
دم  ارین    ،متق ا اي المعي ه اذا اتبعن ي ان ة ف رج بنتيج اتج   :ویخ ى الن رد ال ل الف سبة دخ ن

ا         دنا ان          القومي او المعدل العام للمواليد ووضعنا ترتيب ى اساسه لوج ة عل دول المتخلف  لل
الغرض الن            .ایا من الترتيبين یختلف من االخر        وفي ب ریفين ال ی ل من التع بالنتيجة فان آ

ة                     ا التنمي وم عليه آل منهما قد رآز على جانب معين من التنمية واهمل جوانب اخرى تق
رد     التنمية هي تحسين نو   (( فهو   اما التعریف الذي یبدو اقرب الى العقل       او ((عية حياة الف

راد  ة االف و ))مجموع ين      ((او ه ة ب ة والنوعي رات الكمي ن التغيي سلة م ي سل ة ه التنمي
شة                جماعة معينة من السكان من شانها ان تؤدي بمرور الزمن الى ارتفاع مستوى المعي

اة  لوب الحي ر اس ة     4))وتغيي رف التنمي ة فيع ز عجيم د العزی د عب دآتور محم ا ال  ام
ا یترتب              مجموعة ا ((بانها لمحاوالت التي تهدف الى تغيير الهيكل االقتصادي للمجتمع بم

نفس الوقت استخدامه باقصى درجة من                      ال ،وب راس الم سبي ل عليه تحسين الوضع الن
ا                    5))الكفایة اة سيؤدي تلقائي ر اسلوب الحي شة وتغيي اع مستوى المعي ان ارتف  بالنتيجة ف

ل الثقافة والحالة االجتماعية بل حتى الوعي       الى ارتفاع بقية المعایير في المجتمع من قبي       
اذا ازدادت             اس ف ا في الوضع المعاشي للن ا وثيق ة مرتبطة ارتباط السياسي اي ان التنمي
ة   سالة مهم ى م ا تبق ستویات االخرى،طبع ى الم ة تنجر ال دي التنمي رى آيف تب سوف ن

ا            سياسي او م اتي نتيجة وجود االصالح ال صادیة ت ة االقت ة   وهي ان التنمي سميه التنمي ن
  .السياسية وآما سنرى في بقية فصول الكتاب

ر هي   ا م ة وآم ان التنمي رار ب ستدعي االق ة ت ایير االساسية للتنمي د المع ة تحدی ان اهمي
دان    ي بل ارب ف ت التج د اثبت صادي ولق و االقت ى النم صر عل ا ال تقت مولية وانه ة ش عملي

صار ة ان االقت دان العربي ا البل الم الثالث ومنه صادي الع النمو االقت ة ب اس التنمي ى قي  عل
ة                 معبرا عنه بزیادة متوسط الدخل الفردي ما هو اال تغطية لخفایا الموضوع اذ ان االغلبي
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زال                     رد ال ت الساحقة من المواطنين في تلك البلدان التي حققت متوسطا عاليا في دخل الف
ي ص  شارآة ف دة عن الم ه وبعي اع ب اج واالنتف ع االنت دة عن مواق ه بعي رار وتوجي نع الق

ة        بالد النامي الحياة ، ویتجلى خطأ معادلة التنمية االقتصادیة بالنمو االقتصادي في حالة ال
شرط                    راد المجتمع ب والسيما العربية منها فالتنمية اذا هي اشباع الحاجات االساسية الف
ل    يم والعم صحة والتعل سكن وال ذاء وال ب الغ شمل جوان ات لي وم الحاج د مفه ان یمت

  .لجوانب المعنویة حتى وا
ر            والجوانب المعنویة هذه تتلخص بالحاجة الى تحقيق الذات باالنتاج والمشارآة في تقری
ة                    روح المواطن زاز ب ة واالعت شعور بالكرام ر واالمن وال ر والتفكي ة التعبي المصير وحری
تمراریة     صر الحاضر وضرورة اس ى الع اء ال ن ضرورات االنتم ا اصبح م ا مم وغيره

  .لتنمية في آل هذه المجاالت مفهوم ا
ة هي       ة   : " نستطيع ان نخرج بمفهوم جيد للتنمية مما مر ذآره فالتنمي ة المجتمعي العملي

ى       –الواعية المتجهة نحو ایجاد تحوالت في البناء االقتصادي          ادرة عل االجتماعي تكون ق
ي متوسط ا     ة ف ادة منتظم ق زی ى تحقي ؤدي ال ا ت ة ذاتي ة مدعم ة انتاجي ة طاق دخل تنمي ل

ات                  ة عالق الحقيقي للفرد على المدى المنظور وفي نفس الوقت تكون موجهة نحو تنمي
ا               –اجتماعية   ة آم  سياسية تكفل زیادة االرتباط بين المكافأة وبين آل من الجهد واالنتاجي

ات                    ه في المشارآة وتعميق متطلب رد وضمان حق تستهدف توفير الحاجات االساسية للف
رات  وعملية التنمية هي احداث مجموعة من1"دى الطویل   امنه واستقراره في الم     المتغي

 بهدف اآساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر    الجذریة في مجتمع معين   
درة المج                  ادة ق ى زی راده بمعن ل اف تمع  بمعدل یضمن التحسن المتزاید في نوعية الحياة لك

ات االسا تجابة للحاج ى االس ات المعل ية والحاج ل  س ي تكف صورة الت ددة العضائه بال تج
وارد           تغالل الم ستمر الس يد الم ق الترش ن طری ات ع ك الحاج باع تل ات اش ادة درج زی

  .االقتصادیة المتاحة وحسن توزیع عائد ذلك االستقالل 
  

ا ر ي  .ج.ام ا یل شترط م انط في م   : آ ب االم ي مطال ة یلب ف للتنمي ا وضع تعری ا اردن اذا م
ة ویبقى صالحا لال اهيم المختلف ة مف دیم اربع ك المطاليب ینبغي تق ر تل ستعمال رغم تغي

  :یجب ان یتضمنها التعریف ،هي
  .ان التنمية معياریة ترمي التقدم نحو اهداف محددة - 1
 ان التنمية ذات ابعاد متعددة تتناول مختلف جوانب الحياة - 2
تتناول مجموعة محددة من االهداف صيغت        ((ان لها سماتها الخاصة في آل بلد       - 3

 )).من محددفي ز
 .التوفيق بين االهداف في الوقت االواحد:یجب ان تكون عملية مترابطة  - 4

الي         دیم التعریف الت ى تق د االهداف             /((ویخلص ال صلة من تحدی ة مت ة عملي ان التنمي
وطن               ذا ال اء ه ين وابن م       2))وانجازها في اتجاه زیادة رخاء وطن مع د عرفت االم  وق

ا       ((بانهاالمتحدة في العقود الماضية التنمية       النمو مضافا اليه التغيير اجتماعيا وثقافي
صادیا ة    )).واقت و غای ذرتها وه و ب ا ه ة مثلم رة التنمي و ثم سان ه ان االن ة ف بالنتيج

ة        ها العدال ى راس سان عل رة لالن اهيم آثي ق مف ة تحق يلتها فالتنمي ة ووس التنمي
ا من    االجتماعية والحریات والحقوق وتوسيع فرص العمل واالهتمام بالتعليم         وغيره

ثال      صادي م ون اقت ان یك ين آ ب مع ى جان صر عل ور وال تقت ة  .االم اء والعدال فالرخ
اة    ستوى الحي ة وم يط او      االجتماعي ة للتخط داف تبادلي درس آاه ة ت ة البيئ  ونوعي
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ة  وغ . آاهداف متوازن ى آشرط الزم لبل ى ان یبق راي عل اق واسع في ال اك اتف وهن
رى  داف اخ شرو   1اه رتبط ب ة ت ي   ان التنمي ة ه داف   :ط ثالث ق اه يط ،وتحقي التخط

  ..واخيرا اثار ذلك على حياة االفراد في المجتمع 
ا                        ومي الحقيقي نتيجته دخل الق ادة في ال ك المحاوالت التي تحقق زی فالتنمية هي تل
رد مستبعدین                ا الف تحسن في حياة ودخل ومستوى نوعية الخدمات التي یحصل عليه

ن الهب    ة م وارد االتي ك الم ذلك تل تغالل  ب ن اس ة   اات او م يم الدول ل اقل روات داخ لث
ائي   صادي التلق و االقت ين النم ة وب ين التنمي رقين ب دول  2،مف ي ال دث ف ذي ح  ال

اس وال                   اة الن الراسمالية والذي ال یتبعه اعادة لتوزیع الدخل وال یجلب تحسنا في حي
ون نتيجة   اي ان القضاء على الفقر ال یمكن ان یك         .اشباعا الدنى حاجات المحرومين     

و  دل النم ة لمع ة یجب ان .الي ا  (( والتنمي ال انتقائي ا عم ى اعتباره دها عل اد تحدی یع
ر  واع الفق اجم اسوا ان ة والمرض )) یه ى سوء التغذی ضاء عل دد بالق دافها تتح واه

ذارة  ة والق ساد(واالمي دم )الف اهر ع اب ومظ صول الكت ا سياتي ضمن ف ة آم والبطال
  .3المساواة

  
  :/ثانيا

   التنمية ؟ن ان تتواجداین ممك
  

ح شتغلين فسؤال مل راود الم صر  ی ة ال تقت د التنمي اآن تواج ة فام ي موضوع التنمي
يا      رطا اساس سها ش ضع نف اآن وت تى االم ي ش د ف ي تتواج ر فه ان دون اخ ى مك عل

ة اال ان              (( للتقدم فعلى الرغم من اعتبار الوجه االقتصادي هو الوجه البارز في التنمي
ك الوجه او                 االمر احاطه بعض   ى مضمون ذل شامل عل اق ال  الغموض ولم یحظ باالتف

رین      4)) نوعية النماذج التي تتجلى من خاللها التنمية االقتصادیة        الي اصبح الكثي بالت
ى الجانب االقتصادي فقط في موضوع                   ا ینظرون ال احثين فيه من رواد التنمية والب

د من    التنمية وذهب بعضهم الى ان التنمية في الشعوب النامي       ى العدی ة ال تحتاج اال ال
ذلك                ا ل ا ستتغير تبع ان ظروفه ك ف ون      5رؤوس االموال وعند توفر ذل  فهؤالء ال یفرق

شير         د ان ن ا ال ب بين بلد واخر والتنمية عندهم عبارة عن عملية حسابية مجردة وهن
دم                   الى ان التنمية تقف بالضد من التخلف ولكن ال یمكن ان تحل مشكلة التخلف بالتق

ة   الت سات االجتماعي ویر واصالح للمؤس ى تط اج ال ده،ولكنها تحت وجي وح  اذن 6كنل
ر   ن غي ة وم ة اجتماعي ر تنمي ستمر من غي دأ او ت ن ان تب صادیة ال یمك ة االقت التنمي

ية  ة سياس سفته  .تنمي اب بفل صول الكت ن ف د م ا بع ا سنرى فيم سياسي آم ام ال فالنظ
صاد و    ة لالقت ة تحتي ل بني ه یمث ه وتنظيم اء   واتجاهات ى البن صدق عل شيئ ی س ال نف

ور      ة للتط و نتيج ا ه بب مثلم و س راده فه ادات اف ه وع ه وقيم اعي بنظم االجتم
ر      .قتصادي  اال ة              وعلى هذا االساس اعتب دول النامي ة في بعض ال فشل تجارب التنمي

يس           سببه الرئيسي غياب     سياسية في العمل ،ول ة او       النظرة ال دان العناصر التقني فق
س دى م ة او اح ة   العلمي د ان التنمي ن المؤآ ط ،فم ة فق د عامل ل وی ن تموی تلزماتها م
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شكالن      ث ت ية، حي ة سياس ر تنمي ة، وبغي ة اجتماعي ر تنمي ق بغي صادیة ال تتحق االقت
  .الوجهان االخران للتنمية 

ة        دول النامي ي ال حة ف دو واض اعي تب ل اجتم ى تحوی صادیة ال ة االقت ة التنمي فحاج
ة من ا و مجموع اعي ه ةوالتحول االجتم اس، مواقف /لتحوالت االجتماعي يم الن تعل

ا فكيف                   سانية یجب تغييره ات ان اعي وعالق دیلها،طقوس وسلوك اجتم وقيم یجب تب
ة                وعن  نطلب من المزارعين تنمية منتجاتهم بدون استخدام وسائل الزراعة االحدیث

صير   ول الق ة یق ة االجتماعي ة التنمي ة  : اهمي سلم ان التنمي م الم بح بحك د اص وق
ة  االقت يء االرضية االجتماعي ى االدارة اال ان ته ا عل اح فم ا النج د له صادیة اذا اری

ة واالوجه               شكيالت االجتماعي المناسبة ،وذلك بتغلغلها بعمق حتى تصل الى قرارة الت
ة              االجتماعية في المجتمع ،ومن ثم تستمر في تحليلها وارجاعها الى مقوماتها القيمي

ة   1یقها حسب مقتضيات خطة عمل التنميةبغية تاهيلها او تنشيطها او تطو  ا التنمي  ام
اد     . السياسية فهي ایضا ضرورة مالزمة لتحقيق التنمية االقتصادیة          ى ایج وتهدف ال

ردي ومن                ((ارضية مالئمة للتنمية   ى االنجاز الف ة ال ساب واالتكالي ال من االنت باالنتق
سلطة وطرق             د من مصادر ال ين والتاآ استعمالها ومن   الغموض والضبابية الى اليق

رة       ة الني شارآة الجماعي ى الم سحابية ال تغراب واالن ن    االس ة وم اة العام ي الحي ف
ى                 الخشونة وا  ة ال ام ومن االنكماش والقدری سلوك الع لعنف الى الصقل والرقة في ال

داع     ار واالب ي االختي ع ف ي      2))التوس ة ف ة والرغب شعور بالمواطن ث ان ال وحي
ي تعتب   از والت شارآة واالنج ي     الم ن ف سياسي االم ع ال ق المجتم ات خل ن مقوم ر م
   .3الشعوب النامية غير متبلورة

هنالك نظریة في التنمية تسمى التحدیث اذ یؤآد هذا االتجاه ان التطور یتدرج خالل 
مراحل معينة في نظام محدد على هذا االساس یمكن ان نفكر بالعالم آسلسلة متصلة 

لة ماآن متفرقة على طول الخط الذي یشكل السلسالحلقات فيها مجتمعات متباینة  في ا
ب هذه النظریة بانها تقع على الخط نفسه، فالمجتمعات التي تأتي والتي یدعي اصحا

متاخرة تتبع اثار المجتمعات الرائدة التي سبقتها وآما قال مارآس المجتمع االآثر تقدما 
 عليها مستقبال ،ان احد یبين، على هذا النحو، الى المجتمع االقل تقدما التي سيكون

مراحل " في آتابه"والت روستو"منظري اتجاه التحدیث الذي یفكر بهذه الطریقة هو 
 فالبالد التي تحقق النمو هي البالد المتطورة المتقدمة وال یعني ذلك "النمو االقتصادي

ضمنا انها توقفت عن النمو ولكن وصلت آما یعبر روستو في اصطالحه المشهور 
 وبصورة معكوسة توجد بالد اخرى اقل تقدما في الوقت الحاضر Take off) قاالنطال(

وهنالك البالد غير المتقدمة ) البالد النامية(هذه البالد یمكن ان نطلق عليها بتفاؤل اسم
 الذي استخدم الول مرة في االربعينات من القرن under developedاو المتاخرة 

  .الماضي
ظریة التبعية وهي المدرسة الثانية في علم اجتماع التنمية وبالرغم من ذلك فعلى وفق ن

نظري التحدیث ليست حيادیة ومن وجهة مفان آل هذه المصطلحات المستخدمة من قبل 
) اندریه جوندر فرانك(النظر هذه المختلفة عن السابقة آما وصفها احد دعا هذه النظریة 

عني المعنى غير النامي او التخلف او فان االدنى او االقل تنمية او ناقصة التنمية ال ت
  .غير التقدم او أي مصطلح اخر یعطي المعنى نفسه

مثل ما یمكن ان (فاذا آان المقصود بالمصطلح االخير  النقص النسبي للتنمية او التطور 
نفترضه عن وضع أوروبا أیضا في مراحل ما قبل الرأسمالية او قبل وجود الصناعة 

ع السائد في العالم الثالث وعليه وبحسب ما تراه نظریة التبعية فان ذلك ال یشابه الوض)
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فان افتراضات نظریة التطور ليست مناسبة تماما فحال عدم وجود التنمية او نقصها او 
التأخر او عدم وجود التقدم وعدم الوصول الى التنمية في الوقت الذي یدور الكالم حول 

ى التطور او التنمية النها وضعية مختلفة ذلك، بعيدة عن آونها مرحلة في طریقها ال
تماما وفي طریق مسدود ال یقود الى شيء، وهذا بسبب آونها ليست فقط عملية بل هي 

) الدول المتقدمة ( عالقة ایضا فهي شيء ليس لطيفا او مناسبا قام به شخص ما
دقية عدوه وعليه فان فرانك مثل الثائر الذي یستولي على بن) البالد النامية(لشخص اخر 

 under اخذ آلمة 1)علم اجتماع التنمية (آما یعبر ایدن فوستر آارتر في آتابه
develop  وقلبها راسا على عقب آما هو مالحظ في احد آتب نظریة التبعية لوالتر 

  :وعنوانه باالنكليزیة) آيف ادت اوربا الى تأخر تنمية أفریقيا وعرقلتها(رودني الموسوم
How Europe under developed Africa  فعرقلة 1972 والذي صدر عام 

التنمية او نقصها او التخلف بالمقارنة مع الغرب بحسب وجهة النظر هذه تتضمن 
االستعمار واالستغالل فالعالم الثالث قد منع من التطور وحيل بينه وبين التطور او 

قاعس الدول التنمية الن ذلك یخدم مصالح الغرب ولكن هذاليس شيئا صحيح دائما فت
دول العالم الثالث آما یسمى قدیما والسيما االسالمية منها والعربية هو السبب الرئيسي 

  .عن عدم اللحاق بدول العالم المتقدمة
  / باإلضافة الى ما ذآرناوالتنمية لها ثالثة اهداف

ومنها تلبية الحاجات األساسية التي یمكن تحدیدها اما بصورة واسعة : اجتماعي  -  أ
ورة ضيقة فكحد ادنى تتضمن الطعام ،السكن الملبس والخدمات واما بص

األساسية آالماء الصافي والصحة والتعليم والنقل وفرص العمل وهناك من 
سویع المفهوم لكي یتضمن عوامل نوعية اخرى آالبيئة واتخاذ القرار وحقوق 
النساء واالوليات آما سنتناول هذه االمور بالتفصيل في القادم من فصول 

وبالنسبة لمؤیدي الحاجات االساسية فان مجرد الزیادة نحو الناتج ./الكتاب
ال یعد تنمية وبالنتيجة ان وجود سكان یعملون ) G.N.P(القومي االجتماعي 

ویتمتعون بتعليم وصحة هو استثمار افضل ونقطة بدایة أساسية الي برنامج 
  .تنموي

.  
الب مصطلحا  فارغا ویعرف التنمية السياسية یمكن ان یكون في الغ/ سياسي  -  ب

من قبل اإلیدیولوجيين ،الذین ینتمون الى اراء وفلسفات مختلفة وفي سنة 
 جرت محاوالت آثيرة ومثيرة العادة تحدید وتعریف التنمية السياسية 1971

أي ) مونكوزو(واالقتصادیة واالجتماعية في وثيقة سياسية تنزانية اطلق عليها 
  :هالموجز التي جاء فيها ما نص

بالنسبة للناس الذین آانوا عبيدا او الذین قهروا واستغلوا ولم یعطوا أي اهمية من " 
قبل االستعمار فان التنمية تعني التحرر فاي عمل یعطيهم سيطرة اآبر على شؤونهم هو 
عمل من اجل التنمية حتى لو ان هذا العمل ال یعرض عليهم صحة افضل او خبزا اآثر ، 

ادتهم في تقریر شؤونهم الخاصة او ادارة شؤون حياتهم ال یمكن واي عمل یقلل من ار
ان تكون تنمية ویؤدي الى تاخرهم حتى لو آان هذا العمل یجلب لهم صحة احسن او 

  2"خبزا اآثر 
  

في نص آهذا یمكن مالحظة تاثير افكار نظریة التبعية في التاآيد على االستقالل وتقریر 
  .ذلك على حساب اهداف التنمية المادیة المصير آقيم اساسية حتى لو آان 
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والتنمية الثقافية تشمل وضع آافة االمكانات االقتصادیة في بناء جيل یؤمن /  ثقافي- ج
بالتعددیة واالخر من یكون ومهما یكن مذهبه او دینه او عرقه او قوميته الثقافة هي 

تنمية ثقافية عالية السلوك لبناء هكذا جيل وضرورة االیمان وجوبا بهذه االفكار لصنع 
الهمة وقادرة على تغيير االفكار باتجاه االصالح والنهضة والتنمية تتم من خالل هذین 
المفهومين ، ان التنمية الثقافية بعضهم یعزوها سببا الجراء تنمية سياسية واقتصادیة 
ء فبدون الوعي المجتمعي بضرورة الدیمقراطية وقبول االخر آسلوك ثقافي ال یمكن البنا

وبعضهم یعتبرها نتيجة لتنمية اقتصادیة تجعل الناس تعيش رفاهية او تنمية سياسية 
تجعل الناس تعيش التعدد السياسي الممهد للتعدد المجتمعي ومهما یكن فالتنمية الثقافية 

ونحن نذهب .سواء آانت سببا او نتيجة لتنمية ما فهي ضرورة ملحة لبناء امة متكاملة 
قافية هي االساس الجراء بقية انواع التنمية ودليلنا في ذلك اليوم في الى ان التنمية الث

دول الخليج العربي هنالك تنمية مادیة اقتصادیة آبيرة جدا ولكن ال یوجد مطلقا تنمية 
ثقافية من ناحية قبول االخر وتقبله واالیمان بالدیموقراطية آنهج حكم بل ان الحكم 

لم تنفعهم التنمية االقتصادیة العمرانية بشيء من هنالك قبلي متخلف عشائري بالتالي 
هنا فنحن نذهب الى ان التنمية التي ننشدها هي التنمية الثقافية التي تسبق آل انواع 

  .التنميات 
آما ان التنمية الثقافية تشمل ایجاد الوسائل التي یتم من خاللها بث اسلوب الثقافة من 

ن مي ودعم القصة ودعم آل الوسائل التي خالل المسرح والسينما والمهرجان الشعر
خاللها اسوق افكاري الثقافية واالهم من آل ذلك وآجزء اساسي من التنمية الثقافية هو 

  .التربية الذي سنتطرق له في القادم من الفصول
  
  

صادیة                        ى اقت ا ال ة ،ال یمكن تجزاته ة متكامل ة عملي دم یتضح ان التنمي ومن آل ما تق
ية   ة وسياس دول  . واجتماعي ل ال ك ان آ ة((ذل ه   )) المتخلف ا االوج ة تعوزه او النامي

ات   دة دون االخری ق واح ن تحقي ة ،وال یمك شكل  .الثالث سير ب ب ان ت ة یج فالتنمي
ا في مجتمع                 ة ال یمكن بلوغه ا ان التنمي ا االخرى،فكم متوازن لتغذي احدى فروعه

ات ا ه عالق ا،تتحكم في سعى لتحقيقه ا ، وال ی درك اهميته ل ال ی ة وسيطرة جاه لطائفي
ر     ((التقاليد وتالعادات القدیمة ،یعج بالمشاآل االجتماعية        ات التغيي ) )والتي هي معوق

ا           ؤمن به صناعة والزراعه او ال ی ة في ال ال یقبل تيار التحدیث یحارب الطرق الحدیث
ر ال                  ،آذلك الحال ،بالنسبة للتنمية االجتماعية التي ال یمكن ان تتحقق في مجتمع فقي

ك م صناعية یمل ة ال ات التنمي ق  . قوم دو صعبة التحقي ضا تب صادیة ای ة االقت والتنمي
ه     دون تنمية سياسية ضمن وحدة وطنية متماسكة ،وشعب متعاون وفي جو یتوفر في

سعى     المجتمع في ظل استقرار سياسي،وشعب        االمن للفرد و   ه عمال، وی ز بوطن  یعت
سياسية،  ة ال ه واجب التنمي ك آل ه، وذل ل علم ه یبج ا خفض لتقدم ن نتيجته والتي م

رامج   ط والب ذ الخط تقرار تنفي ة واس دة الوطني يانة الوح ن وص ظ االم اليف حف تك
رفها          دل ص صادیة ب ة االقت دان التنمي ى مي وفرة ال وارد الم ن الم ر م ه الكثي وتوجي

ویبدو ان مشكلة بعض الدول النامية التنمویة ان لم یكن اغلبها هو            . 1الغراض امنية 
  .ل آل شيئ االعداد الوطني قب

  
  :/ثالثا

  :التنمية والتخطيط
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ا             ((یعرف التخطيط بانه   را عنه ة معب صادیة واالجتماعي سياسات االقت مجموعة من ال
  :والتخطيط على انواع  . 1))في صورة اهداف آمية ومهام محددة

  .التخطيط مشروع فمشروع ویعني باعداد مشروعات منعزلة عن بعضها - 1
ة من التخطيط الجزئي،وهو تخطيط شامل  - 2 صاد او لمنطق الحدى قطاعات االقت

 .مناطق القطر
ة                - 3 ى نظرة واقعي وم عل واخيرا التخطيط الشامل الذي یتناول االقتصاد باآمله ویق

 .واساليب سليمة للتنبوء االقتصادي لالقتصاد
وده       سارع بوج ة تت ه الثالث يط بانواع ور التخط ق منظ ة وف ان التنمي ة ف بالنتيج

وال تتجاوز           والتخطيط للدولة یتسبب في      رى وتوظيف رؤوس ام تشغيل الورش الكب
  . امكانيات الفرد والمؤسسات الضخمة التي تستخدم االف االشخاص 

ى                     سيمه ال ى نطاق المجتمع یمكن تق اعي عل دم االقتصادي واالجتم ان التخطيط للتق
  :قسمين ایضا هما 

دم االقتصادي واال              - 1 اعي  االول یحاول من حيث الجوهر ان یعزل التخطيط للتق جتم
  .عن طبيعة السلطة السياسية واالساس االقتصادي للمجتمع 

 .الثاني یؤآد على الربط العضوي فيما بينهما وهذا باعتقادنا هو االهم - 2
وارد  ى م سيطرة عل ى ال درة عل ى الق اعي بمعن صادي واالجتم دم االقت يط للتق والتخط

ا      تخدامها وتنميته سن اس ة وح شریة والمالي ة والب ع المادی ة  المجتم ة والكيفي الكمي
  .المستمرة لصالح االنسان یعتبر اداة لترشيد ارادة التغيير في اطار االختيار االجتماعي

ة التخلف                     ره من حال راد تغيي ع الم ة الواق وهو یفترض ابتداء اجراء مسح متكامل لمعرف
راد الو                 ا ی ؤ العلمي بم صول  المرآبة الى حالة التقدم والتنمية المتكاملة الجوانب اي التنب

ذه   ام به وادر المتخصصة للقي د الك ضا تواج دد ویفترض ای ي مح ه خالل منظور زمن الي
شابكة  دة والمت ة المعق ام التخطيطي صياغة   .المه اء ال ي بانته ن ان ینته يط ال یمك والتخط

ل هدف من اهداف                     للخطة او حتى بالشروع في التنفيذ لمحتویاتها بل یتطلب ان یكون آ
ادیر ر ه بمق را عن ة معب صحوبة الخط ویم االداء م ة وتق ق والمتابع ة للتحقي ة قابل قمي

ذه          ق ه ضروریة لتحقي ائل ال وفير الوس ذلك بت ة وآ ة عملي وات اجرائي سياسات وخط ب
ؤات تأ  اال رد تنب ل مج ى ال تظ داف ،حت يریة ه ة   .ش ذور الخط شروع بوضع ب م ال ن ث وم

صادي واالجت    دم االقت ة للتق ة التخطيطي تمراریة العملي ضمان اس ة ل اعيالتالي ن . م ویمك
ة مصاغة من                   الحدیث عن التخطيط بالمعنى الواسع للكلمة في حالة وجود اهداف انمائي
الي          ة وبالت ضير للخط ي وتح از تخطيط ود جه سؤولة ووج سياسية الم ات ال ل الهيئ قب
ق     ى تحقي ل الوصول ال ن اج ة م صادیة المتاح سياسة االقت تخدام ادوات ال ا واس وجوده

ى صعيد مجموعة    االهداف التي تؤطرها هذه ا   لخطة وذلك على صعيد قطاع الدولة او عل
  .مؤسسات او حتى داخل المؤسسة الواحدة 

ظ         ن ان نالح اعي یمك صادي واالجتم دم االقت شامل للتق يط ال ذا التخط ل ه ح مث ان مالم
وارد       ویر م ة وتط ى تعبئ ى عل ة االول ود بالدرج ز الجه دما تترآ ع عن ي الواق ا ف وجوده

ة                 المجتمع المادیة والبش   ة القوى المنتجة المادی ى تنمي ریة والمالية من اجل الوصول ال
ادة وتحسين                   ،والبشریة   ى زی ؤدي باستمرار ال ا ی ة مم دراتها االنتاجي ع ق وتوسيع وتنوی

  .انتاجية العمل االجتماعي 
ى طریق                          م وضعه عل د ت وطني ق صاد ال ار االقت آما ان وجود الخطة ال یكفي وحده العتب

سعة من              التخطيط للتقدم االق   تصادي واالجتماعي لو آان مثل هذه الخطة ممتعا بدرجة مت
دادها      ضيرها واع ون تح ل ان یك ن المحتم شمول فم ة     ال ر واقعي ى اسس غي م عل د ت ق

ة                      دان المنطق ة في بل شواهد القریب ي ،وال ذ العمل ،وبالتالي فال یكون لها نصيب من التنفي
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ط القو       ذه الخط ال ه ن امث شرات م ن ع دثنا ع ة تح صادیة   العربي ة االقت ة للتنمي مي
ورق ومن الممكن ان تكون الخطة سليمة حسابيا                      ى ال را عل واالجتماعية التي ظلت حب

ورق، اال ان  ى ال ام        هعل ة للقي ضروریة الالزم شروط ال وفر ال دم ت ذ لع دخل التنفي ا ال ت
دا عن االهداف المحددة                  ة بعي بتنفيذها وبذلك یبقى االقتصاد الوطني سائرا بطریقة تلقائي

  .له في اطار الخطة
  :/رابعا

  يط للتقدم االقتصادي واالجتماعيمقدمات التخط
  

  :ان اول شرط للتقدم االقتصادي واالجتماعي هو 
  

 :االستقالل السياسي - 1
  

ة             ات االجتماعي م اقصاء الطبق  اي انهاء الوضع االستعماري حيث ال یزال مفروضا ث
سلطة       والتشكيالت السياسية  المرتبطة باالمبریالية والت      ي تفضل التعاون معها عن ال

ة          ات الطفيلي اء الطبق ى اختف ضي ال ذي یف ذري ال اعي الج التحول االجتم سير ب وال
شودة ه المن و غایت تعمار نح ة باالس صادي 1المرتبط د االقت ال یؤآ ذا المج ي ه  وف

لرسوخ الفساد في البلدان المتخلفة سبب هام هو  (( السویدي غونار ميردال على انه    
ا         عادة تقدیم    ة من      الرشوة الى السياسيين والموظفين التي تلجا اليه شرآات الغربي ال

رة              اجل الحصول ع   ان  ... لى اسواق لها وتمریر اعمالها بدون ان تالقي عقبات آبي ف
ة   صادیة واالجتماعي ة االقت ت الرجعي د دعم صادیا ق ة اقت ة المهيمن دان الغربي البل

صادیون  والسياسية من النوع االشد شؤما في البلدان ا      لمتخلفة ،وعندما تحاشى االقت
ذا               ان ه ة آ تحليل اهمية االصالحات المحلية الجذریة االساسية لتنمية البلدان المتخلف
ا        ان مؤاتي ل آ سب ب دان وح ذه البل ي ه ة ف ات الحاآم يس لالقلي يا ل راف فرض االنح

ورة    ة المتط دان الغربي ذه البل ل ه ا بالفع ي تنتهجه سياسات الت تقالل 2))لل  واالس
ر وجود سلطة           السياسي بمضمونه التقدمي الثوري یعتبر الوجه اال       ول في حين یعتب

ة وفير     وطني سعي لت ن ال سؤول ع ا م دة، وآالهم ة واح اني لعمل ه الث ة الوج  وتقدمي
صادي     دم االقت وار التق ق اط ق لتحقي ذا الطری ى ه رى عل دمات االخ شروط او المق ال

  3واالجتماعي 
  
  :/المقدمات االقتصادیة  - 2

ل  اد اساستتمث صالح  بایج دة الم رة عن وح دة والمعب م القائ سلطة الحك صادي ل  اقت
النسبية العضاء المجتمع ،وبدون هذه القاعدة االقتصادیة التي یرتكز عليها التوافق            
سلطة                 ذه ال ستطيع ه ة ،ال ت ه المختلف واالنسجام النسبي لمصالح افراد المجتمع وفئات

دم االق  يط للتق دت التخط سياسية ،ان وج ة  ال ة قابل صورة فعلي اعي ب صادي واالجتم ت
للتنفيذ بل ستكون مثل هذه السلطة السياسية عاجزة حتى عن البقاء واالستمرار في         

   4مرآزها القيادي لالقتصاد الوطني والمجتمع
  
 /المقدمات التنظيمية االحصائية والمؤشراتية لعملية التخطيط - 3
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اثير         ان یعرف العاملون ومنهم بشكل خاص المسي          :ومنها   وطني ت صاد ال رون لالقت
اد            القوانين االقتصادیة الموضوعية وآيفية التالؤم معها لصالح المجتمع باسره وایج
ة باستعمالها               تمكن الدول افضل االشكال التنظيمية االداریة والطرائق واالسس التي ت
دم االقتصادي                  ه المخططة لتحقيق اطوار التق من تسيير االقتصاد الوطني نحو اهداف

ر   وا ا یعتب اعي ، وهن سعود   الجتم د م دآتور مجي سيرین  :/ال ين والم ان المخطط
سات       شاطات والمؤس صنيف الن د لت ل موح ى دلي اجون ال وطني یحت صاد ال لالقت

ا اال ون منطلق ة یك صادیة واالجتماعي رات المتدا لقت اهيم والمؤش د المف ي توحي ة ف ول
ة والمؤشرات في سياق     جميع االنشطة االحصائية والمحاسبة واالقتصادیة التخطيطي     

ل     وة العم ن ق ر ع ة وللتعبي ة ومادی ادیر مالي ي لمق ر رقم ي تعبي ل التخطيطي ه العم
  :/البشري وهي تصنف على النحو التالي

ب     -  أ ر مكع ع، مت ر مرب رام ،مت و غ ة طن،آيل ة المادی رات الكمي المؤش
وذلك لعكس الخواص الفيزیائية المحددة وزن طول         . الخ....،لتر،هكتار،

رض ،حج  ل      ،ع ات، العم ن منتج ة م ة االنمائي ضمنه الخط ا تت ل م م لك
  .واالرض والمياه

ود المستخدمة في           المؤشرات الكمية القيمية      -   ب التي یعبر عنها بوحدة النق
ا من العمالت ،حيث                  دوالر وغيره دینار وال ة ال حسابات الخطط االنمائي
ة        ات ولمعرف شكيلة المنتج وع ت دما تتن ضرورة عن ا آ ل به ري العم یج

ين              اسعار ة ب ة العالق ها او للمقارنة فيما بينها ،وآذلك عند الحاجة لمعرف
 .عدد من المتغيرات االقتصادیة واالجتماعية 

ساعة عمل او              -   ت المؤشرات الخاصة بقوة العمل وهي التي یعبر عنها اما ب
یوم عمل لتشخيص مصادر قوة العمل البشري واستخدامها  /او بشخص  

 .فة لالنشطة االقتصادیة واالجتماعية بمعنى توظيفها في الفروع المختل
ة       -   ث رات الهدفي ا بالمؤش سمى احيان ي ت ي الت ة ،وه رات النوعي المؤش

ددة      راض متع تعمالها الغ ري اس ة ویج صادیة الفني شخيص :االقت لت
 1الجودة وغيرها 

ات       ن المنطلق ه وم ذي نبغي دم ال يط للتق ة التخط ي عملي يات ف ن االساس م
دم   ق التق ي طری سير ف ضروریة لل ا   ال ل م وفير آ اعي ت صادي واالجتم  االقت

ل        وة العم ن ق الي وم ادي والم صادي الم ائض االقت ن الف اره م ن ادخ یمك
ریط في               ائض االقتصادي او التف البشري لمواجهة احتياجاته ،فالعجز في الف
شكل                 ا ب ر منه المتاح منه ،والضياع في قوة العمل ،آما في حالة تشغيل الكثي

ات اع  ا لنفق ي مردوده ن   ال یغط ر م وفرة یعتب ات المت در االمكاني ا اي ه الته
ر حاجة                   ة االآث ا العربي شود في اقطارن دم المن العقبات البارزة في طریق التق

ة  ائض        .للتنمي اره ان الف سعود باعتب د م دآتور مجي ع ال ق م نحن نتف ف
زء          ك الج ه ذل ي توجي ضمونه ف تلخص م ام ی ه ع راآم بوج صادي للت االقت

ن   ستهلك م م ی ذي ل دخر ال ز  الم ات التجهي سد حاج ام ل وطني بانتظ دخل ال ال
ن      ل وم ن ب ن الممك ع ،وم اج الموس د االنت ة تجدی ة عملي امين دیموم لت
اهير                  ع مستوى االستهالك للجم ى جانب رف الضروري ،في وطننا العربي ال

ا االساسية         امين          –الواسعه من حاجاته راآم لت ائض االقتصادي للت ادة الف زی
ذلك اذا لم یهدر جزء من الفائض االقتصادي     سلع التجهيز ویمكن ان یتحقق      

ة          ى حمای ة ،وعل رف المختلف ه الت ى اوج ذیر عل ي التب ي ،ف يما النفط ،الس

                                                 
 31م، ص1984، الكویت ،ینایر 73االجتماعي ،سلسلة عالم المعرفةمجيد مسعود،التخطيط للتقدم االقتصادي و-  1



ائم                سبب التعامل الق ستنزف للخارج ب م ی ذلك اذا ل دخل ،وآ الالمساواة في ال
    1على العالقات غير المتكافئة مع الدول الراسمالية المتطورة 

ن المه ي موم ية الت صادي   ات االساس دم االقت ين للتق ه المخطط  تواج
ة االستراتيجية            ة بطبيع واالجتماعي ،مهمة توفير وتحليل المعلومات المتعلق
اره المجتمع             ذي اخت والسياسات االقتصادیة واالجتماعية للدولة والطریق ال
ل   ة وتحلي ذلك لمعرف اعي ،وآ صادي واالجتم دمها االقت ة لتق سيرته الالحق لم

وعلى ضوء ما تقدم یجري العمل     ل مع العالم الخارجي     طبيعة اتجاهات التعام  
راهن           اعي ال لتوفير مجموعة المعلومات الخاصة بالواقع االقتصادي واالجتم
ك       ن ذل رة ع رات المعب م المؤش شاآله واه شخيص م ية وت ماته االساس وس

  .،وعن مكوناته وترابطاته العضویة ومفاصل ضعفه وقوته
بطالة داخل المجتمعات ومدى تواجدها    آذلك من خالل التخطيط یمكن رصد ال      

ن    رة م داد غفي دیس اع ة بتك ة المقنع الم البطال ن رصد بعض مع ا ویمك فيه
ة     دان العربي ة البل ي غالبي ة ف ة المختلف ر الدول ب ودوائ ي مكات شتغلين ف الم
رى                رة حيث ن شرة وبكث ،وخصوصا لدینا في العراق نالحظ هذه الظاهرة منت

ذي من         اعداد غفيرة من الموظفين في          ة ففي الوقت ال ر الدول سام ودوائ اق
وفي عن  ي ت ال الت وظفين عدد من االعم شتغل موظف من الم الممكن ان ی

ذت   اهرة المرضية اخ ذه الظ سونه ،ه وظفين یجال شرة م ي ع ى ف ر حت  تظه
    .المواقع االنتاجية 

  
  :2وتجسيد ضرورة التخطيط یمكن النظر اليها من اجل

  
ا       تحقيق مهمة آشف وتعبئة اهم ا      - ة التي یملكه لموارد البشریة والطبيعية والمالي

 .البلد 
 االستخدام العقالني االفضل ال من        ،تحقيق مهمة تأمين استخدام الموارد المتاحة      -

حيث تأمين استمرار عملية تجدید االنتاج الموسع فحسب بل ولالسراع ایضا في      
ة التي اوجدها المسيطر عل             ا لتكون       تغيير البنية االقتصادیة واالجتماعي د م ى بل

 .رآيزة له
ة التي تحققت فعال ومن                     - ة التكنيكي تحقيق مهمة االستفادة من المنجزات العلمي

التجربة التأریخية المتراآمة بغية تصفية التخلف االقتصادي واالجتماعي باسرع         
 .ما یمكن 

ام                    - ل الع ى اساس التحلي ك عل تحدید مقدار الفائدة من احداث هذه المؤسسة او تل
 هات الرئيسية الطوار التقدم االقتصادي واالجتماعي لالتجا

ات           - ين االحتياج ا ب ة فيم بالد النامي ة ال ي غالبي ة ف وة العميق ة الفج لمعالج
ات                 ذه االمكان الموضوعية من جهة وبين امكانياتها الفعلية من جهة اخرى ان ه

ذها وال        ات تنفي ام اولوی ل  المحدودة تجبر هذه البالد باستمرار على تحدید المه  یق
 .اهمية عن ذلك تقریر المهام التي یمكن ارجاء حلها الى المستقبل 

يم                   - ين مراحل التعل وال والجهود ب ع االم لحل مسألة آيفية وبایة نسبة یجب توزی
ط           ر المتوس دائي عب رورا باالبت دائي وم سبق االبت ي ت ة الت ن المرحل داء م ابت

 .والثانوي وصوال الى مرحلة التعليم العالي 
اد ا - دم        ایج وار التق ن اط ور م ل ط ة لك ة المالئم صادیة االجمالي سب االقت لن

راآم      يد الت ين رص ة ب سب المالئم اص الن شكل خ اعي  وب صادي واالجتم االقت
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سية             صاد الرئي روع االقت ين ف ة ب ضروریة المتبادل ة ال ورصيد االستهالك والعالق
ة     ل والعمال ة العم ين انتاجي ة ب اثيرات المتبادل ين الط والت سب ب ي  والن ب الفعل ل

ة التي                   رات البنيوی ذه التغي ر ه ورصيد سلع االستهالك والخدمات والوصول عب
 .تسمح خالل المرحلة االنتقالية باختالل التوازن الى التوازن البنيوي المنشود

ع       - ى الواق شه ال ذي نعي ف ال ع المتخل ن الواق ال م ات لالنتق ان المنطلق را ف واخي
ون م   ي ان یك شده ینبغ ذي نن دم ال سان  المتق دم االن ور تق ع(ح باع ) المجتم واش

دون           ن خل التطور  ) 1406-1332(حاجاته االساسية ولقد لخص المفكر العربي ب
ر الفرنسي         1)الحضارة تخلق الحاجات      (المستمر للحاجات بقوله     ال المفك ا ق آم

ان الحاجة هي المحرك االقوى اثرا في        (في هذا الصدد    ) 1751-1709(المارتي  
درة        الحياة وان التقدم   ه بالق ين درجت سا           تتع سد الحاجة وان االن ة ل ى الحرآ ن عل

یحتل المقام االول بين االحياء بسبب آثرة حاجاته وقدرته على اعداد ما یفي بها              
ارآس2 ارل م ي راي آ رد  ) 1883-1818( وف سعى الف ي ی ات الت ان الحاج

ة  س ذات طبيع ى العك ي عل ل ه ة ب ا فردی ي طبيعته ست ف ا لي صول عليه للح
ين      اجتماع اون ب ارف والتع ية النها من صنع عمل اجتماعي یفرض التعامل والتع
ذا التوجه               3البشر   وى ه ة محت  وفي تاریخنا المعاصر عرفت منظمة العمل الدولي

ا      ((بانه یرمي الى     توفير االحتياجات االساسية االنسانية التي تكفل حدا ادنى معين
ة   م وانتاجي ادة حج ق زی ن طری ك ع شة وذل ستوى المعي اج لم ة بانته  العمال
 .4))السياسات االقتصادیة واالجتماعية بما یكفل تحقيق هذا الهدف

شودة ینبغي                   ة المن بعد آل ما مر من خصائص التخطيط ودوره في احداث التنمي
دم          ه التق ي لتوجي از التخطيط ا الجه صف به ب ان یت صائص یج اة خ مراع

  :حتى یكون منسجما عضویا ووظيفيا االقتصادي واالجتماعي 
صادیة                  - 1 ه ،وفي االدارة االقت ة في ة والمجاالت الحيوی ز القيادی ان یحتل المراآ

 .بشكل خاص واالدارة العامة بصورة عامة مخلصون لالختيار االجتماعي 
 .سيادة الفكر الموائم للتقدم االقتصادي واالجتماعي في مجمل نشاطه - 2
 .ة التخطيطية تقدم اساليب العمل والنظم والقوانين التي تهتدي بها االجهز - 3
 .تامين التوازن في تكون وتوزیع اجهزة االدارة االقتصادیة  - 4
ال یحل                    - 5 اعي عقالني فع سيم عمل اجتم ة محددة وتق ایجاد مواصفات وظيفي

شابك في المهمات وعدم                  ة في العمل والت المشاآل الموروثة مثل االزدواجي
 .تحدید العالقة فيما بين بعض الوزارات والدوائر المختلفة

ا - 6 زال      اش ا واخت اهير واحترامه ة بالجم از والثق ل الجه ة داخ عة الدیمقراطي
 .معامالتها الى الحد االدنى الضروري في هذه االجهزة التخطيطية 

ة العمل             - 7 ایجاد نظام للحوافز المادیة والمعنویة یحفز المبدعين ویكافئ انتاجي
صرین     ب المق ب ویعاق ة ویحاس ة والجماعي سؤولية الفردی ذي الم ویغ

 .هملين ویشل ایدي المرتشين والمفسدینوالم
دة    - 8 رات الجي ارب والخب ادل التج سين االداء وتب ل تح ن اج اراة م اعة المب اش

دون ، ل وب الل العم ستمرین خ دریب الم يم والت ب التعل ى ح شجيع عل والت
 .انقطاع
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ون في               - 9 ل یعمل ار الك سجام باعتب سيق واالن اعي والتن التعود على العمل الجم
عليا واحدة هي مصلحة المجتمع باسره فالتخطيط في         جهاز واحد ولمصلحة    

 .جوهره یعني العمل الجماعي المشترك المتناسب
ى خارطة               -10 ه عل از موقع التغذیة المستمرة بالمعلومات حتى یعرف آل جه

االجهزة التخطيطية والتسيير االقتصادي في اطار الصالحيات والمسؤوليات         
 1.المحددة له

 االقتصادي واالجتماعي انما هو تطبيق مباشر        ان التخطيط للتقدم  :/ خالصة  
شري     ع الب شكالت المجتم ل م ل ح ن اج ي م ي المنهج ر العلم وم التفكي لمفه

التخطيط                 ، رات آ سمع تعبي ا المعاصر ان ن ولقد اصبح من المألوف في عالمن
دل                 رات ت ا تعبي اعي وآله صادیة والتخطيط االجتم االقتصادي او الخطة االقت

شاط البشري اصبحت          على اعتراف المجتمع ا    لحدیث بان ميادین اساسية للن
ائي ،او                     ى نحو تلق رك لتنمو عل د ان آانت تت توجه بطریقة علمية منظمة بع

للميدان باآمله وتسري    تخضع لتنظيمات مؤقتة تغيب عنها الصورة الشاملة        
ا المعاصر                     ل نجاح یحرزه التخطيط في عالمن خالل وقت محدود فحسب وآ

  2 العلمية في تدبير شؤون االنسان انما هو نجاح للنظرة
  

ة              و ة بتنمي ذه التنمي بالنتيجة تحقيق تنمية في المجال االقتصادي بشكل آبير تتسبب ه
ة المستویات      ى آاف اء عل ه للبن دى المجتمع رؤى متطلع ة وتكون ل ة واجتماعي ثقافي

افي   اء الثق يما البن م       .والس ى حج ف عل و ال یتوق و ان النم رى رودولف ذا ی وهك
اه                     االستث ا االتج ة وانم دل التنمي ى مع ذه االستثمارات وال عل ة ه ى طبيع مارات بل عل

ة استخدام                     ى طریق ا عل وفرة وانم وال المت ة رؤوس االم الذي تسير فيه وال على آمي
ضا   ل وای وال ب ذه االم ة له ان   الدول رى ب ا وی ارج آم ع الخ ات م امل للعالق دیل ش تع

دخل مرت      ى ت ا عل ر تحقيقه رتهن ام ة ال ی اة      التنمي ي الحي ة ف ب الدول ن جان ب م ق
ه   صاد بجوانب ام االقت ة بزم ساك الدول ى ام ذلك عل ل وآ سب ب صادیة فح االقت

ة                 بالنتيجة نرى ان    3الرئيسية ة حقيقي ة وال توجد تنمي ود التنمي ذي یق التخطيط هو ال
م والتخطيط  دینا رؤى :دون وجود تخطيط حقيقي مه ون ل م الن تك ة االه هو العملي

آما .في التعرف على مستقبلنا القاتم السيما في بلدان العالم الثالث          مستقبلية اساسية   
ر           / لتخطيط یطرح مشكلتين اساسيتين    ان ا  ه التثمي روة اوال وتوجي ز مصادر الث تجهي

ا     ة ووجود                .نحو الميدان الصحيح ثاني وال االجنبي وفر رؤوس االم اتي من ت االول ی  ف
اص     اع الخ شجيع القط روض وت ة والق ضرائب العام صناعي  فال دانين ال ي المي

وال    والتجاري والضرائب على االستعماالت غير المنتجة للثروة ومراقبة رؤوس االم
ر         4التي ال تتجه نحو تمویل مشاریع التثمير       ه التثمي ة ،مشكلة توجي اما المشكلة الثاني

تهالآية      : ار اس صناعات نخت ویة؟ اي ال ا س صناعة ام بهم ة او ال دا بالزراع ل نب فه
ة ،ثق ة ام ا تحویلي ة القوی ع الدفع ة،هل نتب وازنيل ة؟النمو المت ة التلقائي ر لتنمي  ام غي
فالصناعة تتطلب امواال   .یؤآد ان االهتمام بالزراعه اوال      بوجانان والياس   5المتوازن؟

صناعة                      .ضخمة   ال ال ام مع عدم اهم ا مصدر الطع ادة دخل سكان الریف والنه ولزی
رى         آذلك 6وانما تشجيع الصناعات االستهالآية      ذي ی ة   (( رایموند فروست ال ان تنمي
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ة ان        )).دولة متخلفة هي عملية مماثلة لتحسين مزرعة       دول النامي آما یتوجب على ال
ا ولل ا اخطاره دة له صناعة المعق اده ان ال ذي مف صح ال ر الن ه لخط ا تتنتب كنلوجي

ضارها  ة م أ   .المتقدم ا ان تلج ضار عليه ار والم ذه االخط ة ه دول النامي ادى ال ولتتف
اهرة وال یعرضها                   لل دي الم اج لمواجهة نقص في االی صناعات البسيطة حيث ال تحت

اج                 سع اال لالنت ة وهي ال تت ومصدر النصح    . المتفوق للمنافسة في االسواق العالمي
ة         ى          1الستمرار احتكار الدول المتقدمة للصناعات المتقدم ضا عل رح ای و یقت رودولف

و        دئ من               الدول النامية ان اي تنمية اقتصادیة تق اديء ذي ب ا یجب ان تنطلق ب م فيه
رى ان      ث ی اس حي ان والي ن بوجن ك ع باب ذل ي اس ف ف ه یختل ي ولكن اساس زراع

ة         ات زراعي ن مجتمع اص م ه خ الف بوج ة تت دان المتخلف ي ان  .البل ذا یعن وه
ا     يم فيه م الق صادیة ونظ شاطاتها االقت لطتها ون ى س ة وبن سات االجتماعي المؤس

دالت في             وتاریخها مرتبطة مباشرة     ى تب ود ال ة تق باستثمار االرض والتنمية الزراعي
  2البنى الزراعية وفي خصائص السكان الزراعيين

.  
ي   يبالنت ه ف ل دخل ستطيع ان یوظف آ ه ال ی ا بلغت انتاجيت امي مهم د الن ان البل ة ف ج

ع قطاعات             الصناعة ،وغایة التخطيط هي الوصول الى نمو متوازن ومترابط في جمي
  ـ:وسكار النكه فيضع الحل االتي لمشكلة توجيه التثمير اما ا3المجتمع

صاد                   - 1 ة لالقت ة االنتاجي ادة الطاق دل لزی اختيار افضل المشاریع لتحقيق اسرع مع
  .بصناعة وسائل االنتاج او استيراد االت لصناعة سلع تصدیر

ي  - 2 ستخدمين ف سكان الم ادة ال صنيع وزی ع الت ي فم اع الزراع ي القط التثميرف
ر               الصناعة والنقل  سد حاجة غي  والمواصالت ال بد من زیادة الفائض الزراعي ل

 .العاملين في الزراعة
امين خدمات               - 3 التثمير في القطاعات الحيویة في اقتصاد البالد ،مواصالت طرق ت

 . 4اجتماعية وهي مشاریع تثميریة مكملة لسير التنمية االقتصادیة بشكل منتظم
  
  

ة الم ي اوالنقط ة ف ة آمهم يط للتنمي رام ه لتخط ا ش د عليه ة ا یؤآ ي ان الزراع
ل      والتوظيفات االجتما  ة قب عية والموارد البشریة یجب ان تتطور الى درجة معين

صناعة          صناعية     5ان یصبح البلد مستعدا النجاز االندفاع العظيم في ال ة ال فالتنمي
ة        ات االجتماعي ين التوظيف ا وب ادل وبينهم ا متب اثير بينهم ة الت ة الزراع وتنمي

وارد ادة    والم ي الع ي ف ة ه ة التنمي ي ان خط رام ف ع ش رى م ن ن شریة ونح  الب
ستطيع ان    المرء ال ی ة ف ات المختلف ي القطاع ة ف ات الجوهری ين الحاج ق ب توفي
شتري االالت    م ی ول المناسبة ث م یغرس المي ال ث درب العم م ی ینشئ المصانع ث

ى ج   ا ال سير جنب ات یجب ان ت ن الفعالي ا م ذا وغيره سكن فه ي دور ال ب ویبن ن
ل                       اهزا ال قب ام جاهزة حين یصبح المعمل ج واد الخ فيجب ان تكون االالت والم

ة  دة طویل ك بم ي  ذل اة ف ب الحي ع جوان املة لجمي ون ش ة یجب ان تك اذن التنمي
صادیة       الدولة بحيث التتيح المجال لثغرات وانتكاسات في جوانب من الحياة االقت

ين     آما ان خطط التنمية یجب ان تكون      ،  واالجتماعية    قائمة على موازنة دقيقة ب
ة  ات المختلف ات القطاع ذه   ،حاج ة ضمن ه نوات الخط الل س ه خ و تنميت ا ه وم
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ة      فعند الترآيز على قطاع النقل یجب اال یاتي         ،القطاعات   ائرات الحدیث شراء الط
اع    ي قط اء ف ى البن ز عل ة وان الترآي سيارات المریح ال ال ساب اهم ى ح عل

اء ف  ل البن ارات  الحضري یجب اال یهم ى العم ز عل ي او الترآي اع الریف ي القط
ى    ز عل الي والترآي كان االه ارات س وت وعم ى حساب بي دوائر عل ة لل الحكومي
امعي     يم الج يع التعل شجيع وتوس ل ت ب اال یهم دادي یج دائي واالع يم االبت  التعل

ة و        وسنفرد في هذا الك    اب فصل آامل حول مجال التنمي يم ت ى   التعل ز عل  والترآي
ر                بناء القدرات  ى حساب الفك  الثقافية في مجال االدب والشعر یجب اال یكون عل

صحفية یجب اال              والمعرفة النهضویة    درات ال اء الق صحافة وبن ى ال والترآيز عل
ة               ة في مجال التنمي ا      ،  یهمل الترآيز على بقية القنوات االعالمي ين لن ذا یتب وهك

ات ال    ليم للحاج دیر س ى تق ا عل ون قائم ب ان یك يط یج رة ان التخط حاض
 . العمل على تحقيقها بصورة مؤآدة والمستقبلية ومن ثم

ر واضح في اذهان                   ا غي ا مفهوم ة التي نعيش فيه یبقى نمط التنمية في دول المنطق
ا                  ة وآانه دت التنمي صانعي القرارات وال في اذهان االغلبية الساحقة في المجتمع وب

ة              دول المتقدم ى مشاریع       فاتج تقتصر على نقل المظهر الحضاري من ال اق ال ه االنف
ا تكونت     ،البناء العمراني واستيراد احدث وسائل الترف الحضاري      ولذلك سرعان م

ة     واق التجاری ضریة واالس ز الح سيارات    ، المراآ ة وال ارات الفخم شرت العم وانت
ا                  الفارهة وهذا ما یثبت فشل التخطيط للتنمية في اغلب دول المنطقة التي نعيش فيه

الم الثالث    والتي هي دول من        ة مفه     ، الع ذا المفهوم للتنمي وم سطحي  وال شك ان ه
اطئ اصال ؛ الن ال  وم خ اج    ومفه ق وه ا بری ون له د یك شور ق ى ق ذا المعن ة به تنمي

وم عاصف دثر في اي ی ا تن ا سرعان م اءة  ؛ولكنه ى قاعدة معط ز عل ا ال ترتك  النه
دول المتقدم       .قادرة على االنتاج المستمر      ان     ولعل في تجربة بعض ال ا والياب ة آالماني

ى ان ال       ادرة        ما یعطي اآثر من شاهد عل شریة الق ة تكمن في القوى الب ة الحقيقي تنمي
ر ان      ى اخ ائلها بمعن اليبها ووس ویر اس ضارة وتط اء الح اج وبن اء واالنت ى العط عل

ذا المجال      ة ان     .یسبق التنمية منحى تخطيطي آبير جدا في ه دول النامي ى ال ا عل وهن
ى   را عل ز آثي صادي  ترآ ال االقت ي المج ة ف ي    ؛ التنمي ة ف اب للتنمي ل والب ا الح  النه

اب االوسع              سياسي هي الب المجاالت االخرى على الرغم من ان التنمية في المجال ال
ه استراتيجية او                   ،  للتنمية االقتصادیة    م تكن لدی دول ل ذه ال ولكن لالسف ان اغلب ه

ك عن االستر    صادیة ناهي ة االقت ة واضحة للتنمي شاملة منهجي ة ال اتيجية او المنهجي
ة  ب التنمي ع جوان يط ؛ لجمي اب التخط ة .اي غي وم التنمي ون مفه ي ان یك وال یكف

ذي                      ا یجب ان یكون واضحا في اذهان منف رارات وانم واضحا في اذهان صانعي الق
ا   1القرارات وفي اذهان القطاع االآبر من المجتمع   ول م بالنتيجة قد یتسائل سائل ویق

ا تف م م و اه ة   ه ة التنموی سبق العملي ة ت اليب تخطيط ن اس ة م ده دول المنطق تق
ة      رة االداری ة والخب ن التجرب دودا م يدا مح ك اال رص ا ال تمل ة؟والجواب انه الحقيقي
م                 ة اال مؤخرا ول ان االداري بصورته الحدیث والسياسية واالقتصادیة ولم تعرف البني

رة      اال ،تشهد مجتمعاتها تحوالت اقتصادیة وسياسية ملموسة        ود االخي ا  . في العق طبع
صفر                 دات من نقطة ال دول ب ذه ال اء المؤسسات وفي     السبب في ذلك هو ان ه في بن

دة  يع قاع شاء        توس ي ان ة وف صحية واالجتماعي ة ال ام بالرعای ي االهتم يم وف  التعل
ة         صفة عام ة ب صادیة واالجتماعي ة االقت ة للتنمي ية المطلوب زات االساس التجهي

نفط في       دات ال سبب           وساعدت عائ اخر ب ذا الت ا ه رامج طبع ذه الب ل ه ى آ  االغداق عل
بسبب تقاعسها بعد رحيل المستعمر عنها وعدم جدیة التخطيط لتنمية شاملة من قبل             

  .صانعي القرار فيها 
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اب وضوح                      ا وفي غي ة عموم ه في دول المنطق م حداثت ة بحك المهم ان مفهوم التنمي
ان اال     املة ف ة ش تراتيجية عميق ة او اي اس ذه     الرؤی ل ه ى آ اق عل ي االنف داق ف غ

ة او سعي لتحقيق             البرامج وغيرها    ة االجتماعي ه  صورة من صور الرعای دا وآان ب
م        .الرفاهية االجتماعية    ة بحك ورغم ان الرفاهية  االجتماعية هدف من اهداف التنمي

 الن  ،ان االنسان هو هدف التنمية فانها یجب ان تكون مرتبطة بجهد االنسان وعمله           
سا د    االن ي ان واح يلتها ف ة ووس دف التنمي و ه ذه     ن ه ة به ة االجتماعي ا الرعای ام

ستكون          رد ف ذا الف ه ه الصورة التي ال یرتبط فيها المردود على الفرد بالجهد الذي بذل
ة          ى الرعای يش عل ع یع ق مجتم ل وخل ى العم افز عل عاف الح ي اض لبيا ف امال س ع

تهالك واال      ى االس يش عل ع یع ل ،مجتم ن العم اعس ع ى   ویتق رف ال تيراد وال یع س
  .االنتاج سبيال

وهنا سيكون للتخطيط دوره االآبر في هذا المجال فان دولة الخدمات ودولة الرفاهية             
دي                       شطتها لالطار التقلي ة وتجاوز ان ر الدول ر عن تغي ة التي تعب من المفاهيم الحدیث

ها له تعتمد فان الخدمات التي تقدمها الدولة لالنسان والرفاهية التي تسعى الى تحقيق     
ساهمة  ذه الم د وه ذا الجه ا سيكون ه ساهمته وهن سان وم ذا االن د ه ى جه ضا عل ای

ذي یجب ان    ار االستراتيجي للتخطيط ال اهرة في مرهونين باالط ون مساهمته ظ تك
ا ذا المج ى اوج صورها ، ل ه ة عل ام التنمي وم  التم ى ان مفه شير ال د ان ن ا ال ب وهن

دو     ى االغداق في        التنمية من وجهة نظر التخطيط ل صبا عل اد یكون من ة یك ل المنطق
ة والرفاهي           ة االجتماعي ة   االنفاق وفي زیادة الخدمات االجتماعية والرعای ة االجتماعي

ر   ذها مظه م ان ه ل    ،ورغ ا ال تمث ا اال انه ن جوانبه ب م ة او جان اهر التنمي ن مظ م
شاملة  ة ال ام  التنمي ب دون اهتم ذا الجان ي ه راط ف ضال عن ان االف ذا ف ب  ه بالجوان

ا  دما مظهری ع متق دو المجتم لبيا اذ یب اثيرا س ة ت ى ظروف التنمي االخرى سيؤثر عل
ان      ة ف وهر التنمي اك ادراك لج ن هن م یك ا ل ف ،وم باب التخل ل اس اني آ و یع ا ه بينم

صحيحة ة ال ة الوجه ون موجه ن تك ذل ل ي تب ود الت ان .التوجهات والجه وبالنتيجة ف
  لعب دورا بارزا في انجاح مشاریع التنمية التخطيط في هذا المجال هو الذي سي

ة مع                      ى اساس اهداف استثماریة مادی ا زال یوضع عل ان اآثر مشروعات التنمية م
ر المنتجة او الخدمات المنتجة                 توجيه القوى العاملة الى ذلك النوع من الخدمات غي

اظرا                    اق واالستثمار من ر االنف ر من الحكومات یعتب ة  انتاجا مباشرا ولعل الكثي للتنمي
ا     ن اهتمامه ر م تثمار اآث اق واالس رامج االنف ام بب د اتجهت لالهتم سبب فق ذا ال وله

ومي         1بالهدف الرئيسي من وراء آل ذلك وهو االنتاج        اق الحك رامج االنف  ولهذا فان ب
ذا                 المتمثلة في الميزانية تكاد تبرز وآانها انجاز في حد ذاته وآان الهدف من وراء ه

سيط وال شك ان الهدف الرئيسي الي خطة                 االنفاق سيتحقق تلقائ   يا او بمجرد جهد ب
ة   ق التنمي االت لتحقي ة المج ي آاف اج ف ى لالنت دالت اعل ى مع و الوصول ال ة ه تنموی
ا                          ك وهن ى تحقيق ذل ساعد عل ين وسائل اخرى ت ل وسيلة فقط من ب واالستثمار یمث

ى مسالة االستثمار    لدینا في العراق تتجه االنظار سواء آانت الحكومية او الشعبية ال          
ه المجتمع   وآانه الحل السحري لمشكلة التنمية في العراق وانه سيحقق           ما یصبو الي

ه اذ یمكن تحقيق                ،نعم وان آان    االستثمار وسيلة رئيسية فانه ليس هدف في حد ذات
ذه                     اءة استخدام ه ك عن طریق آف الزیادة في االنتاج بنفس  القدر من االستثمار وذل

رى ترآيز الحكومة العراقية اليوم على هذه المسالة هو صحيح ولكن       االستثمارات ون 
راق                    ة في الع یجب اال یكون ترآيزا نافيا للمسائل االخرى التي یمكن ان تحقق التنمي
ة ولكن سوف                    رة في التنمي ،ان تحقق االستثمار في العراق فسوف نقطع اشواط آبي

نحتاج الكثير من الوسائل وعلينا     لن نصل الى تنمية حقيقية باالعتماد عليه فقط بل س         
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ا                م یتهي ا ل راق م ا الع ة ومنه دول المنطق ا ل ان نفهم مسالة جدا هامة بان النفط قد هي
ة             ة ال یحقق معجزة التنمي ل فوائضه المالي نفط وآ ة ولكن ال دول النامي لغيرها من ال

سان     ات االن ي تطلع ا وال یرض ه     تلقائي ة توجه دول دون ارادة حقيقي ذه ال ي ه ف
  .تثمره في بناء القاعدة المادیة والبشریة القادرة على العطاء المستمر وتس

ل                   ( ا من قب  )ولقد تبين للكثيرین ان النفط  لم یكن نعمة في آل االحوال آما آان متوقع
ا   1 ة بانه دول النامي ة لل سياسات المعلن ة او ال تقراء خطط التنمي دو من اس ا یب  وهن

شك   م الم ة  بحج ط للتنمي دیها خط يس ل ق   ل دول ان تتف ذه ال اد ه ا وتك ي تعانيه لة الت
  / وبشكل آبير  آبير في ادراك اولویات التنمية والتي هي 

  .اهمية تنویع مصادر الدخل  - 1
 .اهمية تطویر القوى البشریة - 2

ل                       ى االق ا عل ا نظری ضایا المسلم به وال شك ان مثل هذه االولویات تكاد تكون من الق
ا القاب ي ظل موارده دول وف ذه ال ي ه شریة ف وى الب ي ظل ضالة الق ة للنضوب وف ل

ا الطموحة            وفي استقصاء الراء مجموعة من         .المدربة والمؤهلة وفي ظل تطلعاته
ى                     ال عل يج العربي آمث ومي والقطاع الخاص في دول الخل العاملين في القطاع الحك
ة    ق الرفاهي دخل وتحقي صادر ال ع م ة تنوی داف التنمي م اه ن اه ان م ة آ دول النامي ال

شري   االقت ال الب ویر راس الم ة وتط زال    2صادیة واالجتماعي ا ت ه فم ك آل م ذل ورغ
دول التي              ة سواء في ال ا منعدم االنجازات في تحقيق هذه االولویات محدودة او ربم
دول التي حظيت                   تبنت خططا للتنمية او تلك التي لم تتبن خططا للتنمية وسواء في ال

ان التخطيط الفعال ضرورة ال غنى      . ذلكباالستقالل مؤخرا او تلك التي نعمت به قبل         
ل          ة ال تق درة االداری ر ضرورة والمق عنها ،والحاجة الى الدعم السياسي للتخطيط اآث
ا آانت ناتجة عن                        ان االنجازات المحدودة او القاصرة ربم ذا ف ة ،وله عن ذلك اهمي

ا تن       .غياب واحد او اآثر من تلك العناصر         ا خطط بن اآثره ة  ان دول المنطقة لم یت موی
محددة غير انه آانت فيها محوالت تنمویة وان تفاوتت من حيث الحجم والمضمون                 

م تخرج     رامج              وربما ل ا عن بعض المشاریع والب ة في اآثره ك المحوالت التنموی تل
التي طرات حاجة او رغبة في تنفيذها دون ان یحتویها اطار مدروس منسق ویتفق                

ا تخطيط حقيق          ه ال یوجد عموم اك      آثيرون في ان ا آانت هن ة وربم ي في دول المنطق
ن          دودة ولك ة مح ازات تنموی ضها وانج ي بع رامج ف ط او ب ة وخط زة تخطيطي اجه
دول وعدم وضوح االهداف             المشكلة تكمن في عدم وضوح مفهوم التنمية في هذه ال

ة                   اصال   دول خالل مسيرة التنمي ذه ال ولعله حدثت اخطاء آثيرة وخطيرة في معظم ه
د الطف  ذات بع د     وبال تثمار وق اق واالس م االنف ادة حج سبعينات وزی ي ال ة ف رة المالي

ك االخطاء ،              ى امتصاص تل ة ال یمكن ان تكون        ساعدت الوفرة المالية عل  ان التنمي
ك ان                عمال عشوائيا وتكاد التنمية تكون من قبيل العمل العشوائي في دول المنطقة ذل

دوما حتى في                 اد یكون مع ال یك ا          التخطيط الحقيقي الفع دول التي تتبنى خطط ك ال تل
ة ویجب          تنمویة، والتنمية تحتاج الى تحدید االولویات ضمن اطار استراتيجية متكامل
ة    يلة التنمي و وس سان ه ا ان االن شریة طالم وى الب ة الق ى تنمي اتي ضمن االول ان ی
ضمن          سب،ولكن یت دریبها فح ا وت ي تاهيله شریة ال یعن وى الب ة الق دفها وتنمي وه

وفير                باالضافة الى  اج والتفاعل وت م لالنت اخ المالئ ة والمن  ذلك توفير الحوافز المالئم
وطين      ضا ت ات ای ك االولوی من تل اتي ض رار ،وی اذ الق ي اتخ شارآة ف رص الم ف
ادرة                     رة الق وفير الخب ة وت ك شراء االجهزة الحدیث ا وال یعني ذل التكنلوجيا وتطویره

 على صنع تلك االجهزة باالضافة       على تشغيلها وصيانتها وادارتها ،وانما بذر القدرة      
                                                 

1  - L.Dabasi-Schweng,The Influence of Economic Factors in ,public Administration in 
Developing.Countries ed.by 20.M.Kreisberg.Washington,D.C.,Brookings Institute,1965,p20  
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شاء المؤسسات                ات ان ك االولوی الى تشغيلها وصيانتها وادارتها ویجب ان تتضمن تل
ر من العناصر              . الضروریة للتخطيط والمتابعه   اذن التنمية تحتاج الى تالحم عدد آبي

ا حول   اك اتفاق م ان هن ي ورغ سياسي الحقيق دعم ال ا هو ال ن ابرزه ات ولك والمقوم
ا ینظر      اهمية   ادة م ه ع احساس المواطن بالتنمية وادراآه الهدافها وتفاعله معها فان

ساس واالدراك   ذا االح ق ه ى خل ادرة عل ا الق ى انه سياسية عل ادة ال ى القي ال
ى     .والتفاعل ان مسالة تاثير المجتمع الواعي على القيادة السياسية وقدرته الذاتية عل

شارآة او     ل والم ساس واالدراك والتفاع ى     االح سياسية عل ادة ال اثير القي سالة ت م
ان ببعضهما                 ان ومتاثرت ك مسالتان مؤثرت ى ذل ادرا عل ه ق وان آانت   . المجتمع وجعل

ان                      ة ف ا بالتنمي ة فعلي ر ملتزم سياسية غي ادة ال التجارب تشير الى انه حين تكون القي
راق                   ة والع ر ان المشكلة في دول المنطق زام غي  المجتمع باسره یغلب عليه عدم االلت

ه      وة انتمائ سياسي وق ان ال واطن للكي اء الم روف انتم ق بظ ر وتتعل بالخصوص اآب
ك    ق ذل ان ، عن تحقي ر االحي ي اآث سياسي ف ان ال ز الكي ا عج ة وربم لالسرة والقبيل
الم                   ة م اال نحو التنمي ا فع الشعور باالنتماء اليه ومن الصعب ان تتحرك الجهود تحرآ

سياسية واال    سلطة ال ارادة ال ك ب رن ذل ان   یقت ون هات ث تك ة وبحي رادة المجتمعي
  . ومتوجهتين الى التنمية الشاملة منبعثتين من القلق من حالة التخلفاالرادتان 

ة       ه للتنمي سخر طاقات ضحية وان ی ل بالت ور ان یقب ى الجمه ان عل زم واذا آ وان یلت
رار االقتصادي               باهداف التنمية فال بد من ان تكون له فرصة المشارآة في صنع الق

ادة               وال درة للقي سياسي وان توفر له الحوافز المالئمة فحيث ال مشارآة ال التزام وال ق
ة   ى                      1على التعبئ ة ال رامج التنموی دول من وراء وضع الخطط او الب ذه ال   وتهدف ه

رة                    رة االخي االسراع في تحقيق معدالت عالية من النمو االقتصادي وخاصة في الفت
الغ         حيث توافرت لدیها المقدرة التمویلية      الهائلة ،ولقد سعى بعضها الى تخصيص مب

و        ن ه م یك شامل    ل ة ال وم التنمي ذا یوضح ان مفه ل ه تثمار ولع ي االس خمة ف ض
ذه المحاوالت آانت                   ا ان ه ة آم المفهوم الذي استندت اليه هذه المحاوالت التخطيطي
ن   م تك ة ول اني الفخم شاءات والمب ر من االن ى آثي صبة عل ان من ر من االحي ي آثي ف
ي   ة ف سالة غای سالة التخطيط هي م رى ان م ذا ن ة وهك شاریع انتاجي ى م ة ال موجه
شكل          دة وب االهمية تهدف وبشكل رئيسي وآبير الى ان تكون حالة تنمویة رائدة معتم
ى                    ة فعل ة مستویات التنمي ى آاف ذا عل رئيسي على عملية االنتاج وليس االستهالك ه

في فالتنمية فيه یجب اال تكون استهالآية       سبيل المثال عندما نتكلم عن المستوى الثقا      
ك                   ة االخر للتفكي ستخدم ثقاف ة وت ة في مجال الثقاف لثقافة االخر بقدر ما تكون انتاجي
افي          اء االستراتيجي الثق والتحليل وليس النسخ المباشر منها مراعية بذلك اسس البن

دما یق                    الي عن ه الخاصة بالت ل مجتمع ثقافت ا   الهادف اي بمعنى اخر ان لك وم بتنميته
ه                 ة تحليلي ة انتاجي یفرض خطط لهذه العملية تضمن ان تكون الثقافة القادمة هي ثقاف

  .بارزة ال ثقافة استهالك هجينة
  
  
  
  
 

  :/خامسا
  /خالصة حول معرفة مفاهيم التنمية 
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ة                    ة عملي ول ان التنمي ستدعي الق ة ت اذن یتضح ان اهمية تحدید المعایير االساسية للتنمي
الم الثالث               شمولية وانها  دان الع د اثبتت تجارب بل ى النمو االقتصادي  ولق  ال تقتصر عل

ه       را عن صادي معب النمو االقت ة ب اس التنمي ى قي صار عل ة ان االقت دان العربي ا البل ومنه
ساحقة                    ة ال ا الموضوع اذ ان االغلبي ة لخفای بزیادة متوسط الدخل الفردي ما هو اال تغطي

دة عن   من المواطنين في تلك البلدان ال      تي حققت متوسطا عاليا في دخل الفرد ال تزال بعي
ى  1مواقع االنتاج واالنتفاع به وبعيدة عن المشارآة في صنع القرار وتوجيه الحياة            ویتجل

نفط   ة المنتجة لل رة العربي ار الجزی ة اقط ي حال صادي ف النمو االقت ة ب ة التنمي ا معادل خط
ه              دالت مرتفع ذه االقطار مع شكل           بشكل خاص حيث حققت ه ا ب دخل اال انه في متوسط ال

  .عام ال تزال محسوبة ضمن البلدان النامية
ذا                راد المجتمع وه اذن التنمية بمفهومها الشمولي تعني لنا اشباع الحاجات االساسية الف
وم  د مفه شرط ان یمت وال ب ا قب ة ومن اآثره اهيم عن التنمي وم هو من انسب المف المفه

  . ليشمل الغذاء والسكن والصحة والتعليم والعملالحاجات االساسية الفراد المجتمع
ر  ي تقری شارآة ف اج والم ذات باالنت ق ال تلخص بالحاجة لتحقي ي ت ة الت الجوانب المعنوی
ة                    روح المواطن زاز ب ة واالعت شعور بالكرام ر واالمن وال ر والتفكي ة التعبي المصير وحری

  .وغيرها مما اصبح شيئا مهما في حياة االنسان 
ذا یفترض  ا یفترض  وهك ا ،آم ى اختالفه ذه االحتياجات عل شمل ه ة ان ی وم التنمي بمفه

ة                    ة التنمي ة لعملي ة الداخلي ار الحرآ ا ان تاخذ باالعتب شتق منه دراتها   بالمعایير التي ت  وق
تمرار   ى االس ة عل ات      الذاتي باع الحاج صادي واش و االقت ى ان النم ذا ال ن ه ،ونخلص م

ا المفهوم االنسب            االساسية والقدرة االنتاجية الذاتية مع        شكل في مجموعه االستمرار ت
ي                  ا یل ا آم ذي یلخص ابعاده ة وال ة  / للتنمية وبهذا نتفق مع التعریف التالي للتنمي ،التنمي

ي صادي    ((ه اء االقت ي البن والت ف اد تح و ایج ة نح ة المتوجه ة الواعي ة المجتمعي العملي
ادة        واالجتماعي ،تكون قادرة على تنمية طاقة انتاجية مدعمة ذاتيا         ى تحقيق زی  ،تؤدي ال

ى المدى المنظور وفي نفس الوقت تكون                       رد عل منتظمة في متوسط الدخل الحقيقي للف
ل                ين آ متوجهة نحو تنمية عالقات اجتماعية سياسية تكفل زیادة االرتباط بين المكافأة وب
ه في  رد وضمان حق وفير الحاجات االساسية للف ستهدف ت ا ت ة، آم د واالنتاجي من الجه

ل            المشا ه واستقراره في المدى الطوی اك تعریف اخر        2))رآة وتعميق متطلبات امن   وهن
ى       ول الوصول ال صل ح ذا الف ن ه ه م رج ب د ان نخ ذي نری ف وال ذا التعری ن ه ب م قری

و  ة وه ف التنمي ي تعری ه  : خالصة ف داث مجموع ي اح ة ه ة التنمي رات عملي ن المتغي م
القدرة على التطور الذاتي المستمر     الجذریة في مجتمع معني بهدف اآساب ذلك المجتمع         

درة المجتمع                    ادة ق ى زی راده بمعن ل اف بمعدل یضمن التحسن المتزاید في نوعية الحياة لك
ل         صورة التي تكف ى االستجابة للحاجات االساسية والحاجات المتجددة العضائه  بال عل

باع تل     ات اش ادة درج ستم    زی يد الم ق الترش ن طری ات ع وا ك الحاج تغالل الم رد ر الس
ك االستقالل           سر         3االقتصادیة المتاحة وحسن توزیع عائد ذل شموليته یف ذا المفهوم ب  وه

ة      ة للتنمي ایير الخارجي ق المع ت بتحقي ي اآتف دان الت ي البل ة ف ودات التنمي شل مجه ف
ة                  االمور االجتماعي صلة ب ة المت دراتها الذاتي دون تطویر ق بالمعاني االقتصادیة الصرفة ب

ة                فالتنمي .والثقافية   ة ليست مجرد نمو آما قد یوحي اصلها اللغوي انما هي مسيرة واعي
د      را بي ست حك ة لي ا ،فالتنمي ات توجهه ار وممارس دم بافك ى التق عيها ال ي س سترشد ف ت
ة التقصي                     دت مهم د ب ابع االقتصادي فق ه الط االقتصادیين والن مفهوم التنمية غلب علي
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ى   ون في      والبحث والدراسة والتنظير فيها وآانها وقف عل م قریب صادیين او ممن ه  االقت
اد         ر االبع ا تهمل او تنك ا م ورة غالب ذه النظرة ليست صحيحة ومبت صاد ان ه مجال االقت

ة حضاریة    المختلفة للتنمية اجتماعيا     او سياسيا او ثقافيا آما اسلفنا ، فالتنمية هي عملي
اد سياس  ة ذات ابع ة واعي ة مجتمعي ا عملي ل منه ى یجع ذا المعن ة وه صادیة واعي ية واقت

ة  ة وثقافي بعض ،واذا   1واداری ضها ال ع بع ة م ة ومتفاعل شابكة ومتداخل اد مت ذه االبع فه
وفر         ي تت ضاري حقيق ستوى ح ى م ول ال ى الوص دف ال ا ته ة بمجمله ت التنمي ه آان في

ر        ي اط ا ف ع ثماره سن توزی ة وح شارآة المجتمعي ة ،والم صادیة االنتاجي دة االقت القاع
ه  فالتنمية .لجهد واالنتاجية حوافز سليمة مرتبطة با  تكون من االنسان وباالنسان فمنه وب

رب سائل   : عامر حسن فياض سؤاال مهما یقول     .تفتح جميع مغاليق التنمية ، وهنا یثير د       
دان     ة والبل دان المتخلف ي البل ودة ف سان ،موج ة باالن ة المتمثل ذه االمكاني ول ان ه یق

دم في االخي        المتقدمة   ى؟ والجواب          على سواء فلماذا التق د ان    :رة والتخلف في االول ال ب
ا یتطلب صناعة                          ل مم ة وهو المعروف بعيب العق دان المتخلف سان البل ا في ان هناك عيب
ف       سان وتخل ف ان و تخل ف ه ان التخل ا آ ة ولم ذه الحال ي ه سان وف ة ان ول اي تنمي عق

سان عاق                ى ان ة بحاجة ال ل ومجتمع   مجتمع ،فان البلدان المتخلفة وضمنها البلدان العربي
ة                        . 2متنور ة التنمي ة تكشف عن فاجع سان في التنمي ى دور االن ان االشارة ال ا ف ومن هن

د جالء                   دان جاءت بع بدون انسان في البلدان المتخلفة فالمالحظ ان اغلب انظمة هذه البل
بذلت ما في وسعها     ( المستعمر وهي ال تملك تصورا واضحا للتنمية ،ویعود ذلك الى انها          

شه           البطال فعال  ى اخر تهمي ال بمعن ه في اداء دور فع ال  3)ية المواطن وعدم تمكين ان اهم
ك      ة ،وتل ة التنمي شمولية لعملي اد ال ال االبع رادف اهم ة ی ة التنمي ي عملي سان ف دور االن
ود المفهوم                      دوا عن ضرورة الخروج من قي الحقيقة لم تغب عن اذهان البعض عندما اآ

ول   ة فيق ضيق للتنمي صادي ال الير( االقت ستانج  ف سكار دی د ) ي جي ا یفي اء (م ان النم
ه                   االقتصادي آهدف وحيد ليس فكرة مقبولة البتة ،وعلينا من االن فصاعدا ان نجمع مع

سياسية   ة وال ونتين االجتماعي شأن    4) المك ذا ال ول به ر اوري فيق ا بيي دواعي ( ام ان ال
ا الم  صادیة والتكنولوجي ضواغط االقت ن ال ر م ا حاسمة اآث سانية هي هن ااالن ازع فيه ) ن

ل اهداف                   د یجع د البع اء االقتصادي الوحي عندها فاغن تهميش االنسان مع االهتمام بالنم
سعادة       (التنمية آما ترى اندیرا غاندي متمثلة        د ال ل   5) .بتزاید الرغبات وليس في تزای وآ

ة صفر     ون تنمي ن ان تك دال م شاملة ب ة ال ي التنمي ة اخرى ه رفض ضرورة تنمي ك ی ذل
ة اال ا ،والتنمي سان، ومن هن ة االن صاد في خدم ون االقت دما یك شاملة تتحقق عن خرى ال

ة             د للتنمي ه        یعتبر الدآتور عامر فياض ان بروز مفهوم جدی سان وقدرت یتمحور حول االن
واعي                     ا للتحول الحضاري ال ل باب شاملة تمث ا ال ل ابعاده ة بك االبداعية ،ولما آانت التنمي

ه غارودي           فان االنسان هو محور ذلك آله وسيلة و        ول روجي شرط  (غایة بل هو آما یق ال
و   ذا النم ف ه اریخي واال توق و الت ارودي للنم ي سوى  ) االساس غ ف ال یعن ذا التوق وه

  . التخلف
ا     ة فانه صادیة الحدیث ة واالقت ات االجتماعي ه التكوین ور في و وتتبل ذي تنم ت ال ي الوق وف

ترسيخ دعائم المشارآة في    تخلق معها تنظيمات مجتمعها المدني التي تسعى بدورها الى          
اك      الحكم واليوم اذا آان ترویج خطاب المجتمع المدني یتم من باب الدیموقراطية ،فان هن
ة ؟          دني والتنمي ين المجتمع الم ة ب باب اخر للترویج هو باب التنمية فما هي حدود العالق

ي      اع االمریك الم االجتم ى راي ع ة عل ام (ان التنمي رت بونت ال )روب ذي راس الم  تغ
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ين             ربط ب ة ال االجتماعي بالقوة ،والمصطلح االخير یعني المجتمع المدني واذا آانت عملي
ى             شاملة ستعتمد عل ة ال ل ان التنمي التنمية والمجتمع المدني تغذي االخير بالقوة فبالمقاب
دعوة                   راهيم ان ال دین اب رسوخ قيم ومبادئ المجتمع المدني وفي هذا الصدد یؤآد سعد ال

ة                لقيم ومبادئ ال   ة الحق ل للدیموقراطي دني ودعم مؤسساته هي الطریق االمث مجتمع الم
دني من             .والتنمية الشاملة العادلة     واالآثر من ذلك تبدو العالقة بين التنمية والمجتمع الم

دني         ردة ذات             .خالل المفهوم النظري للمجتمع الم ى مف ود اصال ال المفهوم یع ام ب فاالهتم
ردة         شاملة وهي مف ة ال اریخي وفي            صلة بالتنمي ردة التطور الت  التحول الحضاري او مف

دني     ع الم وم المجتم ام لمفه دخل الع ي معرض الم ار ف د الجب الح عب شير ف شان ی ذا ال ه
ر               اد ووغي واالهتمام االستثنائي بمفهومه خالل العقد االخير، بالقول ان سمة االهتمام الج

ه      الجاد ایضا تاتي من تحول حضاري آبير یتمثل بانهيار عالم            ه ومفاهيم قدیم بمثله وقيم
ا             ة آله ة دیني اء لطائف دل االنتم اء للمجتمع ب ومقوالته الفلسفية ، التسامح الدیني واالنتم
ورات         ة بتط صائص المتمثل ذه الخ ين ان ه ى یق نكن عل ة ول شغاالت تنموی ن ان ر ع تعب

ى مدى عدة                    دریج عل ورت بالت ل تبل رون اقتصادیة واجتماعية وثقفية لم تبرز جاهزة ب  ق
ان                       ه ف وترات وانفجارات وحروب وعلي و من ت على نار التطور الهادئة التي لم تكن تخل
دم                    ة رآن اساس للتق ا وان التنمي ساني عموم دم االن رتبط بمفهوم التق دني ی المجتمع الم

  .االنساني 
ر       ع دون اخ ي مجتم صر ف ساني ال ینح دم االن ة ان التق ي   . والحقيق ع ف صدد المجتم وب

ا    ة وا           المنطقة العربية ف ين التنمي ة ب دني هو حدیث عن          ن الحدیث عن العالق لمجتمع الم
ة    ن التنمي دیث ع ة اي الح سياسية والثقافي ة وال صادیة واالجتماعي ى االقت ول البن تح

ل            .الشاملة   شوء وتفعي ا لن ل مستلزما او شرطا مالزم ة تمث ة العربي رة في المنطق واالخي
  .المجتمع المدني العربي قيد التشكطيل

شكيل فهو                     فطالما ا  د الت ة هو ضعيف وهالمي وقي ة العربي ن المجتمع المدني في المنطق
ل              ا ینق ار آم د الجب الح عب شاملة ویصف ف ة ال یحتاج الى مستلزمات اولها واخرها التنمي
عنه الدآتور عامر حسن فياض عملية نشوء المجتمع المدني في المنطقة العربية السيما        

ة    في حالة العراق مثال بوصفها عملية      ة حيث تجري التحوالت       . تنموی ففي المدن العربي
ة               فالجدران  .وتتغير صورة آل مدینة االى درجة یتعذر معها التعرف على مالمحها القدیم

ي               ائفي او قبل التي تفصل االحياء المحالت عن بعضها البعض آخطوط انفصال دیني او ط
دماج الميكا      كال االن دریج اش ة بالت ذوب مزیل ار وت ي تنه ة   او حرف ة وخالق ة القدیم نيكي

اء              ذه االحي اد في ه ة  ) الحارات  (عوامل التحام عضویة جدیدة اي ان عوامل االتح القائم
ة         ات الدیني ة او الجماع ناف الحرفي ضامن االص صية وت ة الشخ ات التبعي ى عالق عل

ة صوفية ( ة او طائف دریج ) مجموعة سنية او شيعية او مسيحية او یهودی او تخف بالت
ا   ل محله ادات        لتح كل االتح ي ش دریج ف ور بالت دة تتبل ة جدی ط اجتماعي ات ورواب عالق

   .1الصناعية وغرف التجارة ونقابات العمال والمنظمات المهنية واالحزاب السياسية
دآتور عامر فياض في                     رر ال ا یق هناالك فجوة آبيرة بين المجتمع المدني والدولة على م

ل من اقام           ذي یجع ة ،االمر ال ة       المنطقة العربي ين الدول شاملة وسد الفجوة ب ة ال ة التنمي
ي      ستقبل ف شراف الم ضل ،ان است ستقبل اف روریان لم ستلزمان ض دني م ع الم والمجتم

  . التنمية-أ"  العالم العربية یتحدد اليوم في 
 .الدیموقراطية   -   ت
 .المجتمع المدني  -   ث

اه   ذه فاالتج ن تنفي ال ال یمك ة هي محض خي ود الدیموقراطي ة دون وج ان التنمي
ى                ا در واالجدر عل ة االق لغائم بان الواحدیة السياسية في اتخاذ القرار هي الطریق
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ان              . توفير مستلزمات العملية التنمویة      اه ب ذا االتج دى ه سائدة ل ة ال ذلك فالرؤی ل
ق  ك بخل ة وذل ات التنمي م لعملي ر مالئ ا غي ق مناخ سياسية سوف تخل ة ال التعددی

ل   ى تحوی افة ال تقرار سياسي اض دم اس ة ع ة  حال ن التنمي ات ع ام الحكوم  اهتم
ى   ا عل ذه، بينم سياسية ه ة ال ين اطراف التعددی صراعات ب ة ال شغالهم بتهدئ وان
ام الحزب الواحد سوف                ة بنظ العكس فان الواحدیة والشمولية السياسية المتمثل
تنقل الوالءات الفرعية المتعددة الى الحزب ثم الى الدولة واالمة عن طریق جعل             

يلة لتح ي  الحزب وس ستوى االفق ى الم سياسي سواء عل دمج ال ن ال وع م ق ن قي
اء        ين الزعم ي ب ستوى الرأس ى الم ة او عل اليم الدول ز واق ين المرآ ي ب االقليم

اهير  دان  . والجم ة البل شل غالبي د ف اك مؤشرات تؤآ ارب ان هن ت التج د اثبت وق
ا                    سياسي في صيغة نظ ام ال ة التي اتبعت النظ دان العربي م المتخلفة وضمنها البل

صر      ریط بالعن ال التف ي مج يما ف ة س ة الحقيقي ق التنمي ي تحقي د ف زب الواح الح
  .البشري الكفوؤ

ضمان      ة ال و بمثاب سياسية ه سات ال ة المؤس ى تعددی ز عل ان الترآي ا ف ن هن وم
ة          لتحقيق االستقرار السياسي واالخير بدوره یمثل مستلزما من مستلزمات التنمي

  .الحقيقية الشاملة 
ضح ان الدیمو وهر   یت ر وج ة مظه ي بمثاب سياسية ه ة ال صيغة التعددی ة ب قراطي

اء            الزم لبن وهر م ر وج سه، مظه ت نف ي الوق ي ف شاملة وه ة ال الزم للتنمي م
شرطا من شروط      آما یمكن اعتبار النمو والتطور االقتصادي          . المجتمع المدني 

ي                قيام الدیموقراطية ، وفي هذا الشأن تم الترویج على المستوى الفكري والعمل
ة ة القائل ة ( للمقول دان المتخلف ة  (ان البل دان العربي ا البل ا فيه ة ) بم ر مؤهل غي

ا  االقتصادي                    ا او لتخلفه دمها او عدم تطوره سبب عدم تق للدیموقراطية وذلك ب
ي  ا یعن ا(مم سياسية فيه ة ال ام التعددی سمح بقي ي ت شروط الت وفر ال دم ت ) ع

ه التي افترض       (والحقيقة ان مقولة    1 ين        ليبست دوفرجي ة ب ة طردی ت وجود عالق
ى ان   د عل ي التاآي ت تبغ دم ،آان صادي المتق ستوى االقت ة والم ام الدیموقراطي قي
دان تعيش                   ذه البل ة الن ه دان المتخلف ا في البل الدیموقراطية تفتقد لسبب وجوده

  .في ظل التخلف االقتصادي
ارتن لي                 بست  ان هذه المقولة روج لها منذ عهد مبكر الكاتب االمریكي سيمور م

د هي التي               : فقد آتب قائال   ة للجذور والتقالي ان االمم التي تفقد فيها الدیموقراطي
ز      ا یرآ صادیة وهن ة االقت ن الناحي ورا م ل تط اليم االق ي االق ب ف ي الغال د ف توج
ليبست على التطورات االجتماعية واالقتصادیة بصفتها عوامل وشروط اساسية          

ة      لتحقيق الدیموقراطية ،حيث اوضح وجود ع    ين مستویات التنمي ة ب ة ایجابي الق
ة      ى ان التنمي ار ال دیموقراطي ، واش ور ال ة والتط صادیة واالجتماعي االقت
ة               ادة في رفاهي يم وزی اع مستوى التعل صنيع وارتف االقتصادیة بما تتضمنه من ت

ة        ق الدیموقراطي سة لتحقي شروط الرئي د ال د اح ل ، تع ع آك ست 2المجتم ان ليب
ان            یفترض انه آلما آانت ا     ة وآ اء الدیموقراطي روة ، زادت فرصة بق لبالد اآثر ث

ة                   ة الحقيقي ه في تلمس الدیموقراطي دي عدم رغبت عالم االجتماع ماآس ویبر یب
سي    ب الفرن أى الكات ضخمة، وال ین صناعية ال اليم ال ي االق وریس (اال ف م

ه ال)دوفرجي د ق راي فق ذا ال ددي :  (( عن ه دیموقراطي التع ام ال ق النظ ان تطبي
دو                     عل ة سوف یب ة وامي ة وجاهل ا شبه جائع ة سكانها بانه ى شعوب تتميز غالبي

ول     3))امرا مستحيال من الناحية العملية       ة التمدن     (  ویضيف روستو الق ان عملي
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ذي    االق تصادي والتنمية تصطحب معها اماال جدیدة وتطلعات لمستوى الرفاهية ال
ى آاهل        سه، عل دة    یتوقعه االفراد ، آما یضع في الوقت نف اء جدی الحكومات اعب

صناعي   و ال ة الستمرار النم شروط والظروف الالزم ة ال ددة ضروریة القام مح
دوره ان         اء یتطلب ب ذه االعب ام به ة وان القي يم واالشغال العام وخاصة في التعل
ل المجتمع   ضرائب وان یقب رة عن طریق ال وارد آبي ة آيف تجمع م تعلم الدول ت

ا رب و  . دفعه اب الع ض الكت ب بع ى ان    وذه د اهللا ال بري عب ماعيل ص نهم اس م
صادیة  ات اقت ا مقوم وفرت له ر اال اذا ت وم وتزده ن ان تق ة ال یمك الدیمقراطي
واجتماعية معينة وبالتالي فحيث ال تتوافر هذه المقومات یمكن القول بان ال امل              

  .في الدیموقراطية 
سبة    وم بالن ت الي ة بات ان ضرورة الدیموقراطي دم ف ا تق ى اساس م ة وعل للتنمي

الشاملة في البلدان المتخلفة بمثابةة ضرورة تكاملية فال جدوى من االستغناء او            
ستویاتها ،  ل م ة في آ از التنمي صالح حجة انج ة ل ضحية بهدف الدیموقراطي الت
ن         ا م ة او بغيره واء بلتنمي ضة س ازل او للمقای ة للتن ر قابل ة غي فالدیموقراطي

ة واالستغناء        االهداف ،ففي معرض حدیثه عن خطورة ال       ازل عن الدیموقراطي تن
ة                . عنها او ارجائها من اجل انجاز اهداف اخرى یعتقد انها اهم من الدیموقراطي

شاملة تقتضي للتحقيق شرطا                   ة ال صيغة التنمي ة ب والحقيقة ان االهداف التنموی
ة من                  ع الدیموقراطي ك ان موق مالزما لها یتمثل بالدیموقراطية بل واالآثر من ذل

ة وي    التنمي ل التنم ق الفع روط تحقي ن ش دا م ا واح ل منه ا ،یجع شاملة عموم  ال
رآن   ذا ال ى ه ار ال ؤدي االفتق ه وی يا من ارآان ا اساس شامل ورآن ى /ال شرط ال ال

ة هي                 ل الجهود الن الدیموقراطي دار لك االطار  (تهدید آامل العملية التنمویة واه
ة وال             ل محاوالت التنمي ه آ المجتمع ،   والوعاء الذي ینبغي ان تصب في نهوض ب

  1) وان التنازل عنها معناه اهدار آل هذه الجهود
  
  

 وقبل الختام لهذا الفصل علينا ان نعي اهمية التنمية ومفاهيمها حتى عدتها االمم 
  :المتحدة على اجندتها الدولية واعلنت عنها في اعالن دولي مهم 

  
  : اعالن الحق في التنمية :/سادسا

  
 المؤرخ في     41/128بموجب قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة       اعتمد ونشر على المأل     

  1986دیسمبر/آانون االول4

 تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق االمم التي اذالجمعية العامة لالمم المتحدة ان 
المتحدة المتصلة بتحقيق التعاون الدولي في حل المشاآل الدولية ذات الطابع االقتصادي 

او الثقافي او االنساني وفي تعزیز وتشجيع احترام حقوق االنسان او االجتماعي 
والحریات االساسية للجميع دون تمييز بسبب العنصر او الجنس او اللغة او الدین ،واذ 
تسلم بان التنمية عملية اقتصادیة واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف 

 جميعهم على اساس مشارآتهم التحسين المستمر لرفاهية السكان بأسرهم واالفراد
النشطة والحرة والهادفة في التنمية وفي التوزیع العادل للفوائد الناجمة عنها واذ ترى 
انه یحق لكل فرد بمقتضى احكام االعالن العالمي لحقوق االنسان ان یتمتع بنظام 
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 تاما اجتماعي ودولي یمكن فيه اعمال الحقوق والحریات المبينة في هذا االعالن اعماال
،واذ تشير الى احكام العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية 
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،واذ تشير آذلك الى ما یتصل بذلك 
من االتفاقات واالتفاقيات والقرارات والتوصيات والصكوك االخرى الصادرة عن االمم 

ها المتخصصة فيما یتعلق بالتنمية المتكاملة لالنسان وتقدم وتنمية المتحدة ووآاالت
جميع الشعوب اقتصادیا واجتماعيا بما في ذلك الصكوك المتعلقة بانهاء االستعمار ومنع 
التمييز واحترام ومراعاة حقوق االنسان والحریات االساسية وحفظ السلم واالمن 

لتعاون فيما بين الدول وفقا للميثاق ،واذ تشير الدوليين وزیادة تعزیز العالقات الودیة وا
الى حق الشعوب في تقریر المصير الذي بموجبه یكون لها الحق في تقریر وضعها 
السياسي بحریة وفي السعي الى تحقيق تنميتها االقتصادیة واالجتماعية والثقافية بحریة 

ة على جميع ثرواتها واذ تشير ایضا في حق الشعوب في ممارسة السيادة التامة والكامل
ومواردها الطبيعية مع مراعاة االحكام ذات الصلة من العهدین الدوليين الخاصين 
بحقوق االنسان واذ تضع باعتبارها االلتزام الواقع على الدول بموجب الميثاق بتعزیز 
االحترام والمراعاة العالميين لحقوق ااالنسان والحریات االساسية للجميع دون تمييز 

 نوع آالتمييز بسبب العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدین او الراي من اي
السياسي او غيره من االراء او االصل القومي او االجتماعي او الملكية او المولد او 
غير ذلك من االوضاع واذ ترى ان القضاء على االنتهاآات الواسعة النطاق والصارخة 

الفراد المتأثرین بحاالت مثل الحاالت الناشئة عن لحقوق االنسان الخاصة بالشعوب وا
االستعمار واالستعمار الجدید والفصل العنصري وجميع اشكال العنصریة والتمييز 
العنصري والسيطرة واالحتالل االجنبيين والعدوان والتهدیدات الموجهة ضد السيادة 

 ،من شأنه ان یسهم الوطنية والوحدة الوطنية والسالمة االقليمية والتهدیدات بالحرب
واذ یساورها القلق ازاء وجود في ایجاد ظروف مواتية لتنمية جزء  آبير من االنسانية 

عقبات خطيرة في طریق تنمية البشر والشعوب وتحقيق ذواتهم تحقيقا تاما نشات في 
جملة امور عن انكار الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادیة واالجتماعية والثقافية واذ 

 ان جميع حقوق االنسان والحریات االساسية متالحمة ومترابطة وان تعزیز التنمية ترى
یقتضي ایالء االهتمام على قدم المساواة العمال وتعزیز وحمایة الحقوق المدنية 
والسياسية واالقتصادیة واالجتماعية والثقافية والنظر فيها بصورة عاجلة وانه ال یمكن 

عض حقوق االنسان والحریات االساسية واحترامها والتمتع وفقا لذلك ان یبرر  تعزیز ب
بها انكار غيرها من حقوق االنسان والحریات االساسية واذ ترى ان السلم واالمن 

یشكالن عنصرین أساسيين إلعمال الحق في التنمية،وإذ الدوليين یشكالن عنصرین 
 التقدم في ميدان نزع تؤآد من جدید وجود عالقة وثيقة بين نزع السالح والتنمية، وأن

السالح سيعزز آثيرا التقدم في ميدان التنمية، وأن الموارد المفرج عنها من خالل تدابير 
نزع السالح ینبغي تكریسها للتنمية االقتصادیة واالجتماعية لجميع الشعوب ولرفاهيتها 

لية وال سيما شعوب البلدان النامية،وإذ تسلم بأن اإلنسان هو الموضع الرئيسي لعم
التنمية ولذلك فانه ینبغي لسياسة التنمية أن تجعل اإلنسان المشارك الرئيسي في التنمية 
والمستفيد الرئيسي منها،وإذ تسلم بأن إیجاد الظروف المواتية لتنمية الشعوب واألفراد 
هو المسئولية األولى لدولهم، وإذ تدرك أن الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لتعزیز 

حقوق اإلنسان ینبغي أن تكون مصحوبة بجهود ترمى إلى إقامة نظام اقتصادي وحمایة 
  دولي جدید،

وإذ تؤآد أن الحق في التنمية حق من حقوق اإلنسان غير قابل للتصرف، وأن تكافؤ 
 .الفرص في التنمية حق لألمم ولألفراد الذین یكونون األمم، على السواء

  : يما یليتصدر إعالن الحق في التنمية، الوارد ف



  1المادة 

الحق في التنمية حق من حقوق اإلنسان غير قابل للتصرف وبموجبه یحق لكل . 1
إنسان ولجميع الشعوب المشارآة واإلسهام في تحقيق تنمية اقتصادیة واجتماعية 
وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي یمكن فيها إعمال جميع حقوق اإلنسان 

  .عماال تاماوالحریات األساسية إ
ینطوي حق اإلنسان في التنمية أیضا على اإلعمال التام لحق الشعوب في تقریر . 2

المصير، الذي یشمل، مع مراعاة األحكام ذات الصلة من العهدین الدوليين الخاصين 
بحقوق اإلنسان، ممارسة حقها، غير القابل للتصرف، في ممارسة السيادة التامة على 

  .ها الطبيعيةجميع ثرواتها وموارد

  2المادة 

اإلنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية وینبغي أن یكون المشارك النشط في الحق . 1
یتحمل جميع البشر مسؤولية عن التنمية، فردیا وجماعيا، . 2.في التنمية والمستفيد منه

آخذین في االعتبار ضرورة االحترام التام لحقوق اإلنسان والحریات األساسية الخاصة 
هم، فضال عن واجباتهم تجاه المجتمع الذي یمكنه وحده أن یكفل تحقيق اإلنسان لذاته ب

بحریة وبصورة تامة، ولذلك ینبغي لهم تعزیز وحمایة نظام سياسي واجتماعي 
  .واقتصادي مناسب للتنمية

من حق الدول ومن واجبها وضع سياسات إنمائية وطنية مالئمة تهدف إلى التحسين . 3
اهية جميع السكان وجميع األفراد على أساس مشارآتهم، النشطة والحرة المستمر لرف

  .والهادفة، في التنمية وفى التوزیع العادل للفوائد الناجمة عنها

  3المادة 

تتحمل الدولة المسؤولية الرئيسية عن تهيئة األوضاع الوطنية والدولية المواتية . 1
في التنمية االحترام التام لمبادئ یقتضي إعمال الحق . 2.إلعمال الحق في التنمية

القانون الدولي المتصلة بالعالقات الودیة والتعاون فيما بين الدول وفقا لميثاق األمم 
  .المتحدة

من واجب الدول أن تتعاون بعضها مع بعض في تأمين التنمية وإزالة العقبات التي . 3
اتها على نحو یعزز وینبغي للدول أن تستوفى حقوقها وتؤدى واجب. تعترض التنمية

عملية إقامة نظام اقتصادي دولى جدید على أساس المساواة في السيادة والترابط 
والمنفعة المتبادلة والتعاون فيما بين جميع الدول، ویشجع آذلك مراعاة حقوق اإلنسان 

  .وإعمالها

  4المادة 

 دولية من واجب الدول أن تتخذ خطوات، فردیا وجماعيا، لوضع سياسات إنمائية. 1
من المطلوب القيام بعمل . 2.مالئمة بغية تيسير إعمال الحق في التنمية إعماال تاما

والتعاون الدولي الفعال، آتكملة . مستمر لتعزیز تنمية البلدان النامية على نحو أسرع
لجهود البلدان النامية، أساسي لتزوید هذه البلدان بالوسائل والتسهيالت المالئمة 

  . الشاملةلتشجيع تنميتها

  5المادة 



تتخذ الدول خطوات حازمة للقضاء على االنتهاآات الواسعة النطاق والصارخة لحقوق 
اإلنسان الخاصة بالشعوب واألفراد المتأثرین بحاالت مثل الحاالت الناشئة عن الفصل 
العنصري، وجميع أشكال العنصریة والتمييز العنصري، واالستعمار، والسيطرة 

بيين، والعدوان والتدخل األجنبي، والتهدیدات األجنبية ضد السيادة واالحتالل األجن
الوطنية والوحدة الوطنية والسالمة االقليمية، والتهدیدات بالحرب، ورفض االعتراف 

  .بالحق األساسي للشعوب في تقریر المصير

  6المادة 

راعاة ینبغي لجميع الدول أن تتعاون بغية تعزیز وتشجيع وتدعيم االحترام والم. 1
العالميين لجميع حقوق اإلنسان والحریات األساسية للجميع دون أي تمييز بسبب العرق 

جميع حقوق اإلنسان والحریات األساسية متالحمة . 2.أو الجنس أو اللغة أو الدین
ومترابطة، وینبغي إیالء االهتمام علي قدر المساواة إلعمال وتعزیز وحمایة الحقوق 

. 3.قتصادیة واالجتماعية والثقافية، والنظر فيها بصورة عاجلةالمدنية والسياسية واال
ینبغي للدول أن تتخذ خطوات إلزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية والناشئة عن 
عدم مراعاة الحقوق المدنية والسياسية، فضال عن الحقوق االقتصادیة واالجتماعية 

  .والثقافية

  7المادة 

 إقامة وصيانة وتعزیز السلم واألمن الدوليين، وتحقيقا ینبغي لجميع الدول أن تشجع
لهذه الغایة ینبغي لها أن تبذل آل ما في وسعها من أجل تحقيق نزع السالح العام الكامل 
في ظل رقابة دولية فعالة، وآذلك من أجل استخدام الموارد المفرج عنها نتيجة لتدابير 

  . وال سيما تنمية البلدان الناميةنزع السالح الفعالة ألغراض التنمية الشاملة،

   8المادة 

ینبغي للدول أن تتخذ، على الصعيد الوطني، جميع التدابير الالزمة إلعمال الحق في . 1
التنمية ویجب أن تضمن، في جملة أمور، تكافؤ الفرص للجميع في إمكانية وصولهم إلى 

ان والعمل والتوزیع العادل الموارد األساسية والتعليم والخدمات الصحية والغذاء واإلسك
. وینبغي اتخاذ تدابير فعالة لضمان قيام المرأة بدور نشط في عملية التنمية. للدخل

وینبغي إجراء إصالحات اقتصادیة واجتماعية مناسبة بقصد استئصال آل المظالم 
ینبغي للدول أن تشجع المشارآة الشعبية في جميع المجاالت بوصفها . 2.االجتماعية

  .هاما في التنمية وفى اإلعمال التام لجميع حقوق اإلنسانعامال 

  9المادة 

جميع جوانب الحق في التنمية، المبينة في هذا اإلعالن، متالحمة ومترابطة وینبغي . 1
ليس في هذا اإلعالن ما یفسر على أنه . 2.النظر إلى آل واحد منها في إطار الجميع
و على أنه یعني أن ألي دولة أو مجموعة أو یتعارض مع مقاصد ومبادئ األمم المتحدة أ

فرد حقا في مزاولة أي نشاط أو في أداء أي عمل یستهدف انتهاك الحقوق المبينة في 
  .اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وفى العهدین الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان

  10المادة 



ملة وتعزیزه ینبغي اتخاذ خطوات لضمان ممارسة الحق في التنمية ممارسة آا
التدریجي، بما في ذلك صياغة واعتماد وتنفيذ تدابير على صعيد السياسات وتدابير 

  .تشریعية وتدابير أخرى على الصعيدین الوطني والدولي

  
  :یتضح من هذا االعالن آون التنمية لها خمسة ابعاد نحددها على النحو التالي

  
  : التنميةالسالم اساس:التنمية آقضية امنية : البعد االول

  
شكل       سانية ب سالم وامن االن حيث ان االنفاق المباشر بوضوح على التنمية یخدم قضية ال
ان                     ى استقرار لكي تزدهر ف اج ال ة تحت ا ان التنمي افضل فالسالم هو اساس التنمية ،وآم
وارد المتاحة من اجل                   ل الم توافر االستقرار واالمن یساعد على توفير وتعبئة وتوجيه آ

م المتحدة في مجال                   التنمية ،و  هنا تبدو العالقة واضحة جدا بين ما یمكن ان تقوم به االم
دخل                   شطة ت د ان شطة وان آانت تع الدیبلوماسية الوقائية وفي مجال بناء السلم، فهذه االن
ا                    ا في جوهره دوليين ،فانه سلم واالمن ال في صميم مهام االمم المتحدة المتعلقة بحفظ ال

ة         انشطة تنمویة او على االق      ضایا التنمي ة بق ة وثيق ا عالق ان موضوعة     .ل له ا ف ومن هن
ين                       سلة الوصل ب ة اساسية في سل ثالن حلق اق العسكري یم نزع السالح وتخفيض االنف
ة     ضية التنمي ة ق ستحيل معالج ه ی ام الوضوح ان دو واضحا تم ا یب سالم وهن ة وال التنمي

ي        ا وب ة بينه ة العالق ذت طبيع ة اال اذا اخ ا بفاعلي صدي له ن   والت سلم واالم ضية ال ن ق
ى     ين ان یترتب عل ا یتع صحيحة لم ى االستنتاجات ال ار، والتوصل ال دوليين في االعتب ال

  .هذه العالقة من اجراءات او برامج
ذه                    ة وه انوني والجدوى القانوني انوني واالستقرار الق والسالم ال یقع اال ضمن االمن الق

ن واال    سالم واالم صر ال ات عن م مثبت ن اه ر م م   العناص ائم لحك ر دع ي تعتب تقرار وه س
الء       ه اع ن اوج ه م بالد آوج ي ال ساد ف ة الف ن مكافح ال ال یمك بيل المث ى س انون فعل الق

  :التنمية في البالد اال باالعتماد على 
 التشریعات القانونية  - 1
 .االجهزة التي تعمل على تنفيذ هكذا تشریعات - 2
اء ال            - 3 صادیات بن ات واقت ة      وسياسة قانونية عامة تحدد اولوی انوني للدول ام الق نظ

 .في ضوء االجندة الوطنية للتنمية العامة والتنمية القانونية 
م               وفيما یخص االمن     م یق فان اول مقومات التجمع البشري هو االمن فال قائمة لالمن ما ل

آشرط البتدائه فيحميه مما قد یأتيه من        " وجود آيانه "بحمایة التجمع البشري من حيث      
يقهم          الخارج فيغلبه او م    أتي تحق شر ی دار تحضر الب ه، وبمق داخل فيفتت ه من ال ما قد یأتي

ة         لالمن اما بقوة السالح واما بقوة القانون ،ودولة القانون في معناها المعاصر هي الدول
ة  –التي یتمتع افرادها داخل مجتمعهم بامن قوة القانون        سالح    -آقاعدة عام وة ال  وامن ق

ه ومن          آاستثناء لعارض او لطارئ ،وال تتأ      تى للقانون قوته مالم یثق العامة بنزاهة حكم
  .هنا فان الثقة العامة بنزاهة حكم القانون هي اساس االمن القانوني

راد       ة اف ة لحمای سات القانوني سكریة والمؤس سات الع ين المؤس ة ب ة العام وزع الثق وتت
ة دا              خل حدود    التجمع البشري من اي اعتداء على مرآزهم الواقعي او مراآزهو القانوني

ام            ة النظ ي لحمای ه یرم انوني فان ن الق صوص االم ي خ ه وف ون في ذي یقطن يم ال االقل
ان                      ذي یمس ارآ ك ال ي ذل انوني الكل ام الق ات النظ القانوني الوطني الكلي ویعد اهم تطبيق

سيادة    :الدولة االساسية    يم وال ا من         . الشعب واالقل صلة به ة المت ز القانوني فيحمي المراآ
ين                 عدوان اي عنصر ق    ال قواعد المفاضلة ب ى سبيل المث انوني اجنبي دخيل ،من ذلك عل

الوطنيين ومزدوجي الجنسية واالجانب ،عند تولي بعض الوظائف او عند مباشرة بعض             



نح ع م ي تمن د الت ضا القواع ا ای اب ومنه يح واالنتخ ق الترش ات آح وق والحری  الحق
ار     ن االث د م ى الح ة ال د الرامي ة والقواع ازات اجنبي صادیة  امتي شطة االقت ضارة باالن  ال

والقواعد ) مثل قواعد مكافحة االغراق االجنبي وقواعد مكافحة االحتكار االجنبي        (الدولية
ة اللجوء     (الرامية الى الحد من االثار الضارة بضعف البنية القانونية الوطنية            مثل مالءم

راف باال  ة االعت التحكيم او مالءم ة لفض المنازعات آ نظم البدیل ى ال ة ال ام االجنبي –حك
ة ضائية او تحكيمي ات الخصخصة) ق توریة لعملي ضوابط الدس ذلك ال وم 1وآ زداد مفه  وی

ة في                     دول النامي اة اغلب ال االمن القانوني اهمية في الوقت الحاضر ،خاصة في ظل معان
واع شتى من                  العالم المعاصر من ضعف البنية القانونية فيها ،وهو ما یجعلها عرضة الن

ى سبيل        قانونية ،التي ال عهد لها بها     المشكالت ال  انوني وعل ا الق  والتي تمس صميم امنه
د حشيش الباحث                 م احم المثال فان من صور ضعف البنية التحتية القانونية آما یذآر اده

ة              -االآادیمي في آلية الحقوق    دول النامي انوني لل دد االمن الق جامعة االسكندریة ،التي ته
ه في              عدم مواآبة تشریعاتها المنظم    ة لقواعد الصحة والسالمة المهنية لما هو معمول ب

دة      ات الفاس بعض الممارس دخال ل سى م د ام ر ق ذا االم ة ،والحاصل ان ه دول المتقدم ال
دانها        (للشرآات العابرة للحدود التي تقوم بنقل مصانعها         التي اضطرت الى اغالقها في بل

ك الب      دان  االصلية لمخالفتها معایير السالمة والصحة في تل ة مستغلة     ) ل دول النامي ى ال ال
ادة حصتها في االستثمار االجنبي المباشر          ى زی رة ال  Foreign Direct حاجة االخي

Investment       سالمة في ایير الصحة وال ة لمع  ومنتهزة ضعف البنية القانونية المنظم
ين درج  م ب ضيف الباحث أده ا ی ة آم ة الطردی ار العالق ذ باالعتب ع االخ دان وم ك البل ة تل

ان                 سالمة ف التنمية في دولة ما ونوع التقنية المستخدمة فيها مراعاة لمعایير الصحة وال
ة  دول النامي ة في مصانعها في ال ة بدائي شرآات لتقني ك ال ا هو استخدام تل المقصود هن

ة ،    باب تنموی صادیة ال الس باب اقت د    الس ي الهن ال ف ة بوب شفت آارث د آ ن 1984وق  ع
ایير الصحة          مشكلة استعمال شرآة یوني    ن آاربيد االمریكية لتكنولوجيا بدائية لمراعاة مع

ا المستخدمة             والسالمة في مصنعها للمبيدات في مدینة بوبال الهندیة مقارنة بالتكنولوجي
ال                        د ادى تسرب غازي من المصنع في بوب ة وق ا االمریكي في مصنعها في والیة فرجيني

وم           الى اسوا آارثة صناعية في العالم نجم عنها وف         اة ما یقرب من خمسة االف شخص ی
 الف شخص بعد اسبوعين من الحادث لمزید من التفاصيل  18الحادث وتصاعد الرقم الى     

   2009/ حزیران/11ادهم حشيش ،دروس من آارثة بوبال ،المدونة االلكترونية ،:انظر 
يس التف                       سبة من االمن ول ى المكاسب المكت اظ عل انوني فهو الحف ریط اما االستقرار الق

  .بها
ى فض المنازعات               / والجدوى القانونية    ة عل فينبغي اال یقتصر دور المؤسسات القانوني

ا                      ارز ومثلم وم دور تنافسي ب الم الي ة في ع او حتى توقيها بل اصبح للمؤسسات القانوني
ضا               ة ای افس المؤسسات القانوني ة تتن صادات الوطني ات المتحدة      تتنافس االقت ففي الوالی

ة               االمریكية آما    ات االمریكي ر الوالی یذآر ادهم احمد حشيش على سبيل المثال نجد ان اآث
ة  د مؤسساتها القانوني الور ، حيث تع ة دی راغبين في تاسيس شرآات هي والی ذبا لل ج
ات                       ا الوالی ا من المؤسسات التي تقره ى غيره دما عل ر تق شرآات اآث المتعلقة باعمال ال

سات القانوني     ا المؤس رى ام ة االخ صوصية     االمریكي ي الخ ق ف ة الح ة بحمای ة المتعلق
ة سكناها                       ذلك تفضل اغلب الشخصيات العام ا ل ا عن غيره ة آاليفورني فتشتهر بها والی
حمایة لهم من التطفل االعالمي اآثر من هذا فان والیة آاليفورنيا اصبحت تنافس دیالور              

ال تكنولو          ي مج ة ف شرآات العامل ي ال شرآات ،ه ن ال ين م اع مع ذاب قط ي اجت ا ف جي
المعلومات وذلك بالنظر الى تطور المؤسسات القانونية المتعلقة بالملكية الفكریة في تلك            
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ة  ذلك 1الوالی د       ل ا وتعتم د ذاته صادي بح ورد اقت ة ذات م سات القانوني بحت المؤس اص
  ::الجدوى على ارآان ثالثة هي

 .القوانين الحاآمة  -  أ
 االجهزة العاملة   -   ب
 .هزة بتطبيق تلك القوانينالحوافز المشجعة لمطالبة تلك االج  -   ت

ذا             والسؤال المطروح    اتي ه ما هو دور القانون في نظریة التنمية الوطنية وهنا ی
شكل                الدور من خالل التغيير القانوني اي ان االقتصاد والقانون یرتبطان سویة ب
ة                       صاد الخطة الحكومي انون في ظل اقت م ان دور الق ا یمكن ان تفه آبير ومن هن

ة                  یختلف عن دوره في    سيطرة الدول انون اداة ل د الق م یع سوق الحر فل صاد ال  اقت
وم آانت                   ة ی صاد الخطة الحكومي ان االمر في ظل اقت ا آ ل شيء آم اوال وقبل آ
ك           ا تل الدولة تحكم قبضتها وبالتالي علينا اعادة صوغ االمتيازات التي تمتعت به

ة بغرض ضمان نجاح تنفي               ذ الخطة   المؤسسات القانونية في فترة تاریخية معين
افؤ الفرص   ي سوى االخالل بتك ر ال یعن سوق الح ي ظل ال ا ف ة فبقاؤه الحكومي
ث        شير الباح ا ی ة آم ة والخاص صادیة الحكومي ات االقت ين الكيان تثماریة ب االس
صادیة                دتها االقت حشيش الى ان تطور الفن القانوني الناجم عن تغيير الدولة عقي

صادیة     ینبغي اال یتم اختزال اثره في المؤسسات ا        لقانونية المرتبطة بالتنمية االقت
ة                دة التنمي ى اجن صادیة عل ة االقت وحدها ورغم غلبة االهتمام بموضوعات التنمي

رى  ة االخ ور التنمي اب ص ي غي ك ال یعن ان ذل ة ف دول النامي ي ال ة ف : الوطني
صاد      ة الخاصة القت ك في ضوء الطبيع سير ذل سياسية ویمكن تف ة وال االجتماعي

ك في النمو                  السوق وتوزع سل   اثير ذل ين وت ين عدة العب طة القرار االقتصادي ب
  2.التدریجي لطبقات المجتمع االقتصادیة واالجتماعية والسياسية 

صادیة              وفي هذا الصدد یشير الباحث حشيش الى ان عالقة القانون والتنمية االقت
ز حمای               انون تعزی ولى الق ال یت ى سبيل المث ه  عالقة تبادل منفعة فمن ناحية وعل ت

ؤدي               ا ی للمقرضين والمستثمرین خاصة حملة اسهم االقلية مدنيا وجنائيا وهو م
الى تعزیز الطلب الداخلي على االوراق المالية وزیادة تداولها ومن ناحية اخرى             

ة   ن للتنمي ن   یمك ث یمك انون حي دم الق صادیة ان تخ الحات  االقت ن االص ر م لكثي
ك احتكارات   صناعة وتفكي ر ال ل تحری سوقية مث م   ال ة حك ا بتنمي ل فعلي ا ان تعج ه

دد       ل ع دة وبتقلي وانين جدی ة بق شجيع المطالب واء بت د س ى ح ك عل انون وذل الق
  3ونفوذ المجموعات التي تربح من غيابها وهو االهم 

رُ  ا تب د      وهن ي قي و ف ذي ه صاد ال ي دول االقت ة ف انوني  خاص ن الق ة الف ز اهمي
ع    ل توزی ول ليكف ين    التح صادي ب رار االقت لطة الق ي   س يين ف ين االساس الالعب

ر       لطة االخ ى س دهم عل لطة اح ى س ال تطغ سوق ف يم   .ال ي تنظ انون ف ودور الق
ه    ر ال یرادف سوق الح صاد ال دى فاقت د م ى ابع وي ال و حي ذا النح ى ه سوق عل ال
ى          اقتصاد الراسمالية المتوحشة آما یعتقد البعض فمعيار تحول اقتصاد السوق ال

  4نظيم القانوني لذلك السوقراسمالية اليفة او متوحشة هو الت
سوق  ((والمبدأ القانوني الحاآم للعمل االقتصادي آما یبشر به فقيه قانوني هو       ال

  5))المنظم ولو آان حرا
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خالصة القول ان االنتقال من الخطة الى السوق یتطلب طریقة تفكير جدیدة حيال النظام 
لذین یساعدون في صياغتها القانوني باآمله ،فيجب على اطراف التعاقدات ،والمحامين ا

والمحاآم التي تتولى انفاذها ،ان یكفوا جميعا عن التصرف آما لو آانوا ال یزالون ادوات 
لمخطط مرآزي وحيد وان یبدأوا في العمل لما فيه مصلحة افراد متفرقين ال حصر لهم 
تشكل انشطتهم السوق ویتعين ان یعرف الناس وان یحترموا القانون والمؤسسات 

كلفة بانفاذه ومن المهم آذلك ان یكون لدیهم بعض االیمان بان الحكومة ستطبق الم
 لذلك آما 1القانون بثبات وستلتزم بقيود معينة وستنأى عن التدخل التعسفي والفساد

یصف ادهم حشيش فان الواجب الملقى على عاتق رجال ومدارس القانون هو االعتناء 
 خالل عملهم في الحقل القانوني تتجاوز ما الفوه بنوع جدید من العقبات التي ستواجههم

،العقبات الجدیدة ال تتعلق بالصياغة اللفظية او التنفيذ العملي للقوانين ،وانما بالصنعة 
  .الفنية للقوانين او ما نطلق عليه التكنولوجيا القانونية

  :/سابعا
  :القانون والتنمية 

يا القانونية المقصود بها هو تحول وهنا یرآز الباحث ادهم حشيش على ان التكنولوج
بوصلة التنمية الزطنية من اقتصاد الخطة الحكومية الى اقتصاد السوق الحر ، بما تطلبه 
ذلك من ال مرآزیة صناعة القرار االقتصادي وما استتبعه من ال مرآزیة صناعة التنمية 

  بمعزل عن باقيبوجه عام، ذلك ان اجندة التنمية الوطنية لم تعد تصكها نخبة حكومية
ة وطنية بين المجتمع الرسمي ومجتمع االعمال قوى المجتمع بل اصبحت ثمرة شراآ

والمجتمع االهلي، وشراآة قوى المجتمع في وضع اجندة التنمية الوطنية تستدعي 
بدور هذه القوى في صناعة القانون ،وهذا هو محور اهتمام قانون اهتماما قانونيا 

  .التكنولوجيا القانونية للتنمية التنمية ،باعتباره علم 
والدولة الرشيدة ال تسعى وراء التنمية االقتصادیة في حد ذاتها ،وانما تتخذها مدخال الى 
التنمية االجتماعية والسياسية وفي غير ذلك من الحاالت فان االمر ال یعدو في حقيقته 

ادیا یدعمه اقطاع نموا وليس تنمية اقتصادیا تنحصر ثماره في نخب تشكل اقطاعا اقتص
. فان صدقت الدولة في سعيها الى تنمية عامة حقيقية ال وهمية .اجتماعي وسياسي 

عكفت على حصر ما تراه واجبا استراتيجيا ینبغي السعي اليه لتحقيق تلك التنمية العامة 
وقيمة اجندة . لتصكه في سياستها العامة او ما یطلق عليه االجندة الوطنية للتنمية 

  .ة الوطنية ليست فقط في رؤیتها لما تطمح الدولة للوصول اليه نظریاالتنمي
بل هي ایضا في ادراآها ما یمكن تحقيقه عمليا بال افراط وال تفریط ومن هنا فكلما 
اتسعت القاعدة الشعبية التي تعبر تلك االجندة الوطنية عن ارادتها عمليا وليس نظریا 

  .تزاید معدل نجاح تنفيذها
  

ول ان تحقيق التنمية االقتصادیة ال یستتبعه بالضرورة تحقيق التنمية خالصة الق
االجتماعية او السياسية ،ویتوقف  االمر الى حد آبير على عدالة توزیع ثمار التنمية 
االقتصادیة لذا یستمر الفقراء في احتياجهم الى حقوق قانونية تمنحهم اسباب القوة 

في وجه المعاملة التعسفية والمعاملة غير لالستفادة من الفرص وتزویدهم باالمن 
ومن هنا تبرز اهمية مؤسسات قانونية جدیدة وتطویر المؤسسات القانونية 2المنصفة 

  .القائمة من اجل تحقيق تنمية وطنية حقة ومستدامة 
وللقانون دور مزدوج ازاء نظریة التنمية الوطنية ،فمن ناحية یتولى القانون بادواته 

تنفيذ اجندة التنمية الوطنية ومن ناحية اخرى یساهم ) ضائية والتنفيذیةالتشریعية والق(
القانون في صناعة اجندة التنمية الوطنية وتصحيح عوارها او االختالالت التي قد تنجم 
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االمن القانوني واالستقرار :عنها في المجتمع فالقانون عبر مراعاته اولویات مهامه 
وتعزیزه 1 الى بناء الوفاق الوطني آما یشير حشيش القانوني والجدوى القانونية یسعى

حول اجندة التنمية الوطنية وبالتالي حشد جميع القوى المجتمعية لضمان تحقيق التنمية 
بفاعلية عبر االسترشاد بالصكوك القانونية الوطنية ،مثل الدستور واجندة التنمية 

  .الوطنية نصا وروحا
تتبلور موضوعاته في الوقت الراهن وبالتالي نظرا  ان قانون التنمية فرع قانوني ناشئ 

الى قصر عمره الزمني فان من الصعب تعریفه بطریقة مباشرة ویمكن وصف قانون 
التنمية بانه قانون یتناول المنهج او التكنيك القانوني للتنمية وذلك من زوایا مختلفة 

ة آال من المنهج الوطني لهذا المنهج وبالتالي ال بد ان یراعي المنهج القانوني للتنمي
والدور االساسي لقانون التنمية هو توطيد العالقة بين االصول العامة . والدولي لها

  .للقانون والدور الحضاري للمؤسسات القانونية 
  
  
  
  
 

  
  :/االقتصاد محرك التقدم:ية اقتصادیة التنمية آقض: البعد الثاني

و االقتصادي ،الن ذلك هو الشرط االساسي       التنمية ال تتحقق اال من خالل زیادة معدل النم        
ي      اخ دول ة ومن ة داعم ة وطني ود بيئ ق اال بوج ة ال تتحق وارد ،فالتنمي دة الم ادة قاع لزی
ة او              در من المساعدة الثنائي ؤدي اي ق مساعد، فما لم توجد سياسات وطنية مالئمة لن ی

ساعدة المق        ن للم س یمك ى العك ل عل ل، ب و متواص ى نم راف ال ددة االط ذه  متع ة به دم
م سيكون من               دولي المالئ اخ ال الطریقة ان تزید االعتماد على العالم الخارجي ودون المن
اة    ن معان د م سياسات ویزی ذه ال دد ه ا یه ي مم ق سياسات االصالح المحل صعب تحقي ال
المي           صادي الع ام االقت ي النظ ة ف والت الجاری ا التح ادة بمزای ب االش ا یج سكان، آم ال

ى االستفادة    :السوق، ویجب الحذر في الوقت نفسه من       واالتجاه نحو اليات     ان الحاجة ال
ضا بوجوب    سليم ای ار ضرورة الت ي اط ا ف ر اليه سوق یجب ان ینظ ات ال اءة الي ن آف م

  .وق ان توفر حلوال لجميع المشاآلالتدخل الحكومي حيثما ال تستطيع اليات الس
م المتحدة ال           ين عام االم ه ام ة   ((موسوم وقد اشار التقریر الذي قدم  1994))خطة التنمي

ة                   ي افضل للتنمي اخ محل اشارة واضحة على انه اذا آانت الدول النامية مطالبة بتهيئة من
المي               صعيد الع فأن الدول المتقدمة مطالبة باتباع سياسات آلية لتقسيم المسؤولية على ال

ر   الن سياستها بشأن سعر الفائدة والتضخم واستقرار سعر الصرف لها اهمية وتأ            ثير آبي
ر  ا اشار التقری ة آم دول النامي ى ال د صيغة عل ه ال توج ة حين اوضح ان ى نقطة مهم ال

وان اختالف االحوال والظروف والقدرات یؤدي بالضرورة الى اختالف          ...وحيدة للتنمية   
  2االليات الالزمة لتحقيق النمو

  
  :/البيئة شرط دیمومة التنمية:التنمية آقضية بيئية :/ البعد الثالث

  
صادیة         ات االقت ة االحتياج رورة تلبي ين ض وازن ب ة ت ى نقط ور عل ب العث ا یج وهن

ة  ى         واالجتماعي صول عل ي الح شروع ف ة ال ال المقبل ق االجي ين ح ة وب ال الحالي لالجي
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دم االخالل   ا ع ب حتم وازن یتطل ذا الت ق ه ذه االحتياجات ،وتحقي مستوى مناسب من ه
ى          ة والمحافظة عل ساق البيئي ة تحول دون       بالنظم او االن اع سياسات تنموی وارد واتب  الم

  .تدهور البيئة 
ا هو                  . ين م رابط الوثيق ب والواقع ان طرح قضية البيئة في عالقتها بالتنمية یؤآد ذلك الت

ادئ                    اع قواعد ومب المي، فاتب ي او ع ا هو دول اهو اقليمي وم اظ     محلي وم  مشترآة للحف
ة              ایير عالمي ى اسس ومع ستند ال اعس     على البيئة یجب ان ی اليف التق ا ان تك ة ،آم  ملزم

ا دول اخرى                 عن اتخاذ اجراء ما تتطلبه القواعد السليمة للمحافظة على البيئة قد تتحمله
رارات  ذین یتخذون اصعب الق ك ال صيب اولئ ا من ن ون دائم د ال تك ا ان المكاسب ق ، آم

اثير    وبعضها  االخ  ) طبقة االوزون (،والن بعض المشكالت البيئية لها تاثير عالمي         ه ت ر ل
ي  ن     (اقليم ة م ين مجموع شترآة ب ار الم وث االنه دود او تل ر الح صناعي عب وث ال التل
دول ي  ) ال أثير محل ه ت ر ل ضها االخ ة (وبع ار الداخلي ي االنه اه ف وث المي ول ) تل ان حل ف

  .لزمة للجميعمالمشاآل البيئية یجب ان یستند الى قواعد ومبادئ مشترآة و
  

  :/العدالة آدعامة للمجتمع:ية اجتماعية التنمية آقض:/ البعد الرابع
  

ف ان     ه وآي ة في ات التنمي دد اولوی ي تح ع هي الت ل مجتم روف الخاصة بك ث ان الظ حي
ة ،                   دول المتقدم ا في ال ة تختلف عنه دول النامي الظروف  االجتماعية واالقتصادیة في ال

ا ة بالتماسك واالستقرار االجتم ة التنمي ا هو عالق ه هن شير الي ا ن م م ه واه ال ((عي وبأن
  )) .یكفي االعتراف بالبعد االجتماعي للتنمية بل ینبغي العمل من اجله

  
ة شامله       :/ البعد الخامس   ة آقضية مجتمعي ة ضمان سالمة التوجهات      :التنمي الدیمقراطي

  :/التنمویة
فيتعين على بعض الدول ان تحقق مستوى معقول من التنمية آشرط سابق الحداث تحول          

وفي دول اخرى ادى التحول الى الدیمقراطية الى نقلة نوعية في مجال            دیمقراطي الحق ،  
صادي،   ال االقت ة والمج واء     التنمي ى احت ادر عل د الق لوب الوحي ي االس ة ه فالدیمقراطي

ل              ى المدى الطوی ة عل وترات سياسية واجتماعي المصالح المتنافسة وما ینجم عنها من ت
ات الوس  ات الطبق الق ملك ساد، واط ة الف ة ومقاوم ار الطبق ة دون احتك طى والحيلول

ي      ة ف سينات ملموس ى تح ا ال ؤدي تلقائي ة ال ت صادیة والدیمقراطي ا االقت ة للمزای الحاآم
وات      اس قن ل للن ا تكف ساواة ،اال انه ة او الم ة االجتماعي ق العدال و او تحقي دالت النم مع

شعب  اهير ال ى جم رب ال ات اق ل الحكوم شترآة تجع ل المحل.... م ل العوام ي وتجع ة الت ي
  .تمس القرارات المتعلقة بالتنمية تؤخذ بشكل افضل في االعتبار

ة                ة والدیمقراطي وهكذا تبدو جدیة العالقة بين قضية التنمية ،وقضایا السلم واالمن والبيئ
ة                       ا الفني ا من حيث طبيعته ة هي في جوهره والعدالة االجتماعية فاذا آانت قضية التنمي

ان عناصر       ا                 على االقل اقتصادیة ف ة آم صاد من ناحي ع خارج االقت ا االساسية تق  نجاحه
  .انها اصبحت تتجه اآثر فأآثر لتصبح قضية دولية لها مكون محلي 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل الثانيلا
  

  مؤشرات قياس التنمية
  

اس             اء لقي نالحظ في هذا الموضوع انه ال یوجد مؤشر واحد متفق عليه بين جمهرة العلم
ي  ة ف ه    التنمي ى متقدم ه ال ى اساس دول عل سيم ال ار لتق تخدامه آمعي الي اس ا وبالت د م بل

اك                ة فهن اس مؤشرات التنمي ومتخلفةوهناك الكثير من المعایير المستخدمه في مجال قي
صادي         ال االقت ي المج اك ف ة وهن رات التنمي اس مؤش ایير لقي سياسي مع ال ال ي المج ف

اعي   ال االجتم افي والمج ال الثق ل ا .والمج ي آ ذه    وف ي ه ر ف تالف آبي اك اخ وال فهن الح
الق           ه ان اط دول المتقدم ة وال دول المتخلف ين ال ستویات ب ة الم ى آاف رات وعل المؤش

ك      ال ى في التفتيش عن                  تسمية على البلدان النامية لم ی ل ان االشكال یتجل  هو المشكلة ب
د                   ایير متع اؤا بمع اني فج ضها من النصف الث م   معایير للتفرقة بين هذه الشعوب ونقي دة ل

وعي        تاخذ الطابع العلمي في آثير من االحيان بل ان اآثر تلك المعایير جاءت على شكل ن
ر    رة بتغي ة ومتغي صورة تقدیری وع ب ي الموض ية ف ضة او القاض دول النقي ه ال طرحت

صادیة          1الظروف واالحوال  وفي آل االحوال فان مؤشرات قياس التنمية االجتماعية واالقت
ة تت سياسية والثقافي ذه  وال ول ان ه ان نق ستطيع ى ر اذن ن البعض االخ ضها ب اثر بع

ول ان                       يس من الممكن ان نق ة فل ى التنمي شير ال المؤشرات هي عبارة عن شبكة آاملة ت
سياسي                امي في المجال ال هذا البلد نامي في المجال الثقافي وهو فاشل اقتصادیا او هو ن

ة ومؤشراتها ادي ان التنمي ا باعتق ا ان ة وهو فاشل اجتماعي ارة عن شبكة آامل  هي عب
  .تكمل بعضها البعض االخر وتحقق بعضها البعض االخر

  
  :/المؤشرات االقتصادیة/اوال 

دخل ال                         ار ال رد ،ولكن معي ع للف ومي المرتف ا الق رقم دخله ة ب دول المتقدم ز ال اجماال تتمي
شاط االقتصادي             ه ال یعطي صورة واضحة لحجم الن ة الن یمكن استخدامه آمرشد للتنمي
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ا دخل                       رد فيه يج العربي یفوق دخل الف فبعض الدول في منطقتنا وبالتحدید في دول الخل
سياسي  ستوى ال ى الم اني عل زال تع عوبها ال ت م ان ش ة رغ دول المتقدم ي ال رد ف الف
والثقافي اذن فمعيار دخل الفرد ال یعكس االوضاع االقتصادیة واالجتماعية الحقيقية ،آما        

صادي واال  شاط االقت ادة       ان الن ي زی رة ف نعكس مباش ا ت ي انه ة ال تعن ة العالي نتاجي
ا ادل له ع الع ة والتوزی دخوالت الفردی د المؤشرات  . الم ي تحدی ن المضي ف م یمك ومن ث
تهالآية    ا االس ة ومنه صادیة الرقمي ات     1 ،االقت ر القياس اخ ان اآث وتر ب رت ل رى الب وی

شة عن ط              دخل     شيوعا هو القياس االقتصادي الذي یقيس مستوى المعي ات ال ریق مقارن
عار   ى اساس االس رد او االسرة عل شرائية لمتوسط دخل الف وة ال رد اي الق ي للف الحقيق

ة  ر،    .الثابت اس اخ اك قي ضروریة وهن سلع ال ن ال رد م تهالك الف اس اس ذلك قي صل ب ویت
اج طن من                  ا انت المستویات االنتاجية ومقارنتها ،آمعرفة عدد ساعات العمل التي یتطلبه

  : الزراعة وتتضمن:  ومن المؤشرات االقتصادیة االخرى2القمح مثال
  .النسبة المئویة لنصيب الزراعة في الخطة العامة للتنمية - 1
 .انتاج الفقدان من المحاصيل الهامة - 2
 3.نسبة انتاج البذور المحسنة الى االحتياجات السنویة االجمالية - 3

  
  :/ثانيا

  :المؤشرات االجتماعية
  /ة وهيمنها السكانية وغير السكاني

  .ففي الریف اعلى من الحضر والطبقات العليا اقل من السفلى. المواليد - 1
 المعدل العام للوفيات ویرتبط بدخل الفرد - 2
د       عامل اقتصادي اجتماعي حيث سوء ا      الهجرة وتعتبر  - 3 صادیة في بل الحوال االقت

ان     المنشا عوامل طرد وتعد المغریات حقيقية آانت او وهمية عوامل جذب فالمك
ذي ی ه  ال د الي ذي یف ان ال ة والمك ة االجتماعي صا من الناحي ر ناق ه یعتب اجر من ه

 .یعتبر متقدما اقتصادیا
رة   - 4 ات والهج د والوفي اثر بالموالي سكان ویت و ال دل نم و مع المؤشر المؤلف وه

سه          ر نف دل العم د ومع سبة للموالي ر بالن ول العم ل ط رات مث اك مؤش وهن
ة          واحتماالت بقاء المولود على قيد الحياة ب       سبة االعال والدة ومؤشر ن ا  4عد ال ام

ة  و االمي التعليم ومح ق ب ي تتعل ا الت سكانية فاوله ر ال رات غي اك المؤش وهن
صحف    داول ال ون وت ل والتلفزی زة الموبای ل اجه ة مث رى ثقافي رات اخ مؤش

ن      ل م سيارات لك دد ال ت وع صفح االنترن راءة   1000وت سكان والق ن ال  م
رؤى المتعل   ة وال ة الثقافي صل      والمتابع ا یت ي فيم افي المجتمع ع الثق ة بالوض ق

ا او               ا سواء ایجابي ة التعامل معه ات وآيفي ا من الغيبي بالنظرة الى الدین وغيره
ا             وفير الخدمات ومنه ة التي تتصل بت اك المؤشرات االجتماعي را هن سلبيا واخي
ى          اء ال سبة االطب شرب ون صالح لل اء ال م الم سر له ذین یتي سكان ال سبة ال ن

اء      المرضى او نس  ستخدمون الكهرب ذین ی سكان ال سبة ال بهم الى عدد السكان ون
ة   رق المبلط سبة الط شفيات او ن ي المست الج ف م الع ا له ا ان .5او یتهي واذا اردن

ر                شكل آبي ة وب د عن التنمي د بعي ه بل راق نجد ان نقيس آل هذه المقایيس في الع
وا             شرب ووصولها للم صالحة لل اه ال تكلم عن المي ا ال اذا اردن طن العراقي  جدا ف
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ر                    اع آبي ا حيث ارتف ة بعينه ا الكارث السيما في آبرى مدن الجنوب البصرة لراین
ى                          ال فقط عل ذا اسوقه آمث ة ه ة حقيقي ة بيئي ذر بكارث ا ین في نسب الملوحة مم

 .صورة التنمية في العراق والتي سوف نتكلم عنها بفصل مستقل لذاته
  

  :/ثالثا
  :عالممؤشرات قياس التنمية  الواقعية في ال

ذنا بعض                 في هذا المبحث من هذا الفصل سنبحث بمؤشرات واقعية لقياس التنمية فلو اخ
ا          ر بينه االمثلة العالمية لمستویات التنمية لبعض دول وقارات العالم لوجدنا التفاوت الكبي
ا           رة تعرضنا لبعضها فيم ة آثي ة وثقافي صادیة واجتماعي وهذا یعود السباب سياسية واقت

ة في شرك النمو البطيء                   سبق فعلى سبي   ة واقع ا الالتيني ل المثال فان معظم اقطار امریك
ة           ة التحتي ا والبني ي التكنولوجي ضعيف ف تثمار ال يم واالس ستویات التعل دني م ة ت نتيج

سخریة    ى ال ة عل ضرائب الباعث صيل ال ستویات تح ضعيفة وم وفير ال دالت الت ا –ومع آم
  .تشير بعض التقاریر واالنقسامات السياسية 

الم ففي                 وبالنتيجة فان ضعف هذه المحصالت یسبب تدني التنمية في هذه المنطقة في الع
ام  ا       2004الع زمن نم ن ال دین م الل عق ة خ ا الالتيني دم المریك نوات لتق ضل س و اف  وه

دل      دل             5,5اقتصاد القارة بمع د تنمو بمع ل آانت الهن ة وبالمقاب سنة   % 6 في المائ في ال
دى  ى م صاد15عل ا اقت نة ونم دل  س صين بمع دة % 10 ال نة 25لم ام  1 س ذه االرق  وه

ساعات            دقائق وال نسوقها آمثال تاریخي ليس بذات اهمية آبرى الن هذه االرقام تتبدل بال
سریعة    ا ال صر التكنولوجي ي ع ام ف ات   واالی ات المقارن ان عملي ذلك ف الم  آ ين دول الع ب

صين      ه ال د حث بعض     بخصوص التنمية تحفز بعض الدول ،فالتقدم الذي احرزت د ق  والهن
ادا حول                 ا ح تج نقاش سياسي وان االمریكيين الالتينيين على تفحص نموهم االقتصادي وال

ار          ما یمكن ان یتعلموه من ن      دول االسيویة اي بعب دأ          جاح بعض ال ذا هو مب ة اخرى ان ه
  .التنافس الشریف الذي تطمح اليه بعض الدول

اس التن            ا            ولو انتقلنا الى مؤشر اخر من مؤشرات قي ى وجوده دلل عل م ی ة وجانب مه مي
سبة          ا ازدادت ن ل فكلم و العم را اال وه ة آثي ه التنمي د علي ث تعتم ات حي ل المجتمع داخ

ك المجتمع             ة داخل ذل ة    العاملين في المجتمع ازدادت التنمي سبة البطال ا ازدادت ن - وآلم
ع       ل المجتم ة داخ ضعف التنمي اس ل ر قي ر مؤش ي تعتب ة فالعال -الت ت التنمي ا قل ة  آلم ق

  .عكسية بين التنمية والبطالة وطردیة بين التنمية والعمل 
المعاناة الشخصية التي تفجرت وسط رآود البلد االقتصادي        فيصف تقریر حكومي الماني     

شعور      : وف وال اة والخ ن الحي ام م ا الع دم الرض اب وع ى االآتئ ث عل سية تبع االت نف ح
سالم               ذات واست رام ال دان االمل وضعف احت االة ،ومستوى        بالعجز وفق رب من الالمب یقت

رة   2متدن من النشاط وعزلة اجتماعية وشعور بالوحدة   سية آبي  وآل هذه هي امراض نف
ة                 ا متراجع ة ویجعله تعمل على تراجع االنسان في حياته تراجعا آبيرا مما یقلل من التنمي

ان عاطال              اذا آ ه ف سان داخل مجتمع آانت  داخل المجتمع الن اساس التنمية هو عمل االن
ى                       م تقتصر عل ة ل وم ان البطال الم الي هناك اشكاليات آثيرة في التنمية ،والمشكلة في الع
ا         سا والماني دول العالم النامي فحسب بل دخلت آل الدول الكبيرة في العالم تقریبا ففي فرن

دني ،او عدم النمو             ة والنمو المت اة        وایطاليا اصبح الرآود والبطال ائق الحي ة من حق حقيق
ورو                     االن،   ة الي اج االقتصادي  لمنطق ة اخماس االنت تج ثالث رة تن ثالث الكبي دول ال  هذه ال

رك          3وهي ليست متعافية ،ولم تكن آذلك مذ سنوات          ا یت ه حينم ولكن یعتقد المتنبؤون بان
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رئيس الفرنسي       ة          -جاك شيراك ال ة اي البطال ذه المعلوم ه ه ا في وقت نقلت في ذا طبع  ه
ام   سا ع ي فرن رة ف سا   ع2005الكبي يراك رئي اك ش ان ج دما آ ة اوالف -ن نة آتاب  س

ذا الموضوع   ي ه مان البحث ف و   –جيرس يخلفه ه ذي س ل ال ان الرج ة ف  آرسي الرئاس
د        –نيكوال سارآوزي    ا بع ا الصالحات             -وهذا ما حدث فعال فيم ر دعم ل اآث ى االق  وهو عل

راهن              ا مر في اع         1السوق الحرة من اي سياسي فرنسي بارز في الوقت ال اله یتضح مم
ذا                     صادیة وه ا االقت ة المجاالت ومنه آيف ان التغيير السياسي له اثره في التنمية في آاف
ر في احداث          ر الكبي ه االث ا ل ما ابتدأنا به هذا الكتاب حيث ان تغيير الوضع السياسي دائم

 عندما آان جاك    2005التنمية ،فالكاتب اوالف جيرسمان تحدث عن هذه المعلومات سنة          
اك              شيراك في الح   م وستكون هن كم وضرب مثال مهما وتوقع سارآوزي سيصعد الى الحك

سياسية                        رات ال ع ضمن التغيي ة التي تق ة التنمي رز اهمي ا تب ارزة وهن ة ب اصالحات تنموی
ا  بالد ،ام ة في ال يس المتتالي د عمل رئ ا فق سبة لبریطاني سابق بالن اني ال وزراء البریط ال

ة المتحدة یصل           توني بلير على فتح حوار اقتصادي عبر اور        با ومعدل البطالة في المملك
ى         الى نصف المعدل في اوربا، آما ان الفقر في تراجع في بریطانيا              ر اشار ال ا ان بلي ،آم
اخرا   سائل س ا وت ي حينه ا ف ي اورب ة ف ات التنموی اذج  ((سبب االخفاق ن النم وع م ي ن ان

ون عاطل عن العم   ه عشرون ملي ذي یوجد في ك النموذج ال ة ذل ا؟ االجتماعي ل في اورب
ذي هو حسب اي        المعدالت في الوالیات المتحدة و      وتتخلف معدالت االنتاجية فيه وراء     ال

ا       راءات وتكنولوجي ویر والب ث والتط ارات والبح دیث المه صاد ح سبي القت ر ن مؤش
سية     2))المعلومات في هبوط وليس في صعود      ر یعطي صورة تناف   بالتالي فان توني بلي

يس           عن التنمية ببين اوربا     وامریكا ویدعو للحاق بالنموذج االمریكي من حيث التنمية ول
ا                       ك ففي حينه النموذج االوربي الذي یعاني الكثير آما اشار هو الى ذلك وال عجب في ذل

ا یقرب من       % 40آان دخل الفرد في الوالیات المتحدة یزید على دخل الفرد الفرنسي بم
   3 ذلكوتتخلف آل من المانيا وایطاليا حتى اآثر من

  :/رابعا
  :/التنمية والعقل االیماني

  
ر                        ة التي تعتب ة دون حری اة والتنمي واحي الحي ع ن ة مع جمي ة متداخل وتبقى مسالة التنمي
رز مجموعة                  ة یب ة الغربي احد اهم مقایيس التنمية ،حيث ان الفضاء الممتد لتجربة التنمي

ة           ة تجرب ا الی اهيم ال غنى عنه ى مف ة    من العناصر التي تحولت ال ادة الن تجرب ة ج تنموی
ل    ات آ ن مقوم ى اصبحت م ن حضورها ،حت ادت م اهيم واف ذه المف ت ه د وظف رب ق الغ

ه     وم ب ذي تق دور ال ة ال ا وجدی وت مفاعيله ضة لثب زات   .نه ذه المرتك رز ه ن اب ان م وآ
الم                           د حوى الع ة الغرب ان تنطلق وق ان لتجرب ا آ واله لم ذي ل م ال والمفاهيم توظيف العل

ا                   الغربي من الباح   د م دیهم االستعداد للتضحية بالوقت والجه ذین وجد ل ادین وال ثين الج
تطاعت     ة اس ات العلماني اهيم والمنطلق ذه المف ن ه م وم ضة بالده ت نه ه قام ى اساس عل
اء                دین بالبق سة ورجال ال زم الكني القوى الصاعدة والمتولدة في المجتمعات الغربية ان تل

وط ال      ساك بخي ن االم اد ع زهم واالبتع ي حي صاص    ف و اخت ا ه اة فيم سار الحي تحكم بم
دین                  ى ال د القضاء عل ة ال تری الي فالعلماني ر اختصاصها وبالت ا هو من غي الكنيسة وفيم
زات                      ى حي سلط عل ه من الت ه ورجاالت زه وتمنع ا تضبطه في حي وتجاربه بل الصحيح انه

اة من                    ع الحي دد  اخرى بمعنى اخر ابعاد الدین عن ان یكون احدى المعوقات التي تمن التم
شبع  اني الم ل االیم رى ان دور العق ارة اخ ة ،اي بعب لة والممكن ا الحاص ر مجاالته عب
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وف         ات وس ة للمجتمع ور والتنمي ه التط ف بوج ة دور یق لبي للغای و دور س ان ه باالیم
شير صادق                    ذا المبحث حيث ی اني في ه نناقش مجریات التنمية واصطدامها بالعقل االیم

كري   ممث  جالل العظم الى راي بعض ن ش ل ع العلم، فينق اني ب ل االیم ي العق ل
ى       (( مصطفى احد قادة المنظمات المتاسلمة المتطرفة في مصر قوله         ریقين ال ثم دعوت ف

ك     : الذي اجاز اهللا تعلمه وهو عبادته وحده تعالى ونقول           العلم ان ذرة تعلم خارجة عن ذل
ة ال تكتب         لقد اراد اهللا ان یختار خير امة اخرجت للن         (( ویتابع)) ال تجوز  ة امي ... اس ،ام

ادة                      ر من العب ك خي ان في ذل و آ دنا الرسول      ... لقد آان بمقدور النبي ان یتعلم ل ا وج وم
ات   سفة والطبيعي تعلم الفل ون ب صحابة یعن ل   1)) وال احب العق ن ص ا ورد م الي فم  وبالت

اداة                م ومع ة هو العل م  االیماني هذا هو عداء ظاهر لمفهوم التنمية ،الن اساس التنمي العل
د         معاداة ل  ه الن            )ص(لتنمية برمتها ، آما ان الرسول محم ذا الجاهل وامثال ريء من ه  ب

م من      ((الرسول آان یؤمن بالعلم ایمانا آامال ،واحادیثه وردت في هذا المجال              اطلب العل
،وبالتالي فمما الشك فيه ان تنمية بدون       )) اطلب العلم ولو في الصين    ))((المهد الى اللحد  

ل اصحاب           علم هو ا  تم من قب داء ی ر ممكن اذا الع ة غي دون عقالني م ب مر غير ممكن وعل
د                    ة فق ا العلماني ا ،ام ا له ضا مطلق العقل االیماني للعلم والعقالنية یعني العداء للتنمية ورف
وجدت مناخها في الظروف التي شجعت على العلم والعقالنية والعلمانية آما ان العلمانية              

ا   د تعابيره ي اح ى ال   االآثف ح عل ي رد واض روزا ه دم   ر ب يطرته وع اني وس ل االیم عق
  .صالحيته لقيادة حرآة تنویر لواقع التخلف الذي انتجه ،والذي آانت اوربا غارقة فيه

  
ررا للبحث عن                 اك مب ان هن  ولو آان لهذا العقل صالح لقيادة النهضة في تلك البالد لما آ

دا     دمها بعي ة وتق ضارة الحدیث و الح ر لنم ار اخ ه اط ي   2عن ة ه ان العلماني ة ف  وبالنتيج
سة       دآتورة اني ول ال االساس في التنمية والعقل االیماني هو االساس في عرقلة التنمية تق

ام                (( االمين سفي ام اذ موقف فل والعلمنة ال تعني االلحاد وانما تعني حریة االختيار ،واتخ
د الجابري         3))مشكلة المعرفة    د عاب ول محم ة حقوق      ((ویق ر      ان علماني سان في الفك االن

ل فقط                 دین ،ب دین آ االوربي الحدیث لم تكن تعني لدى فالسفة هذا الفكر االستغناء عن ال
ها  سة وطقوس لطة الكني ن س ل  التحرر م اد العق سان باعتم وق االن ة حق وا معقولي د بن لق

ه                    ا یرافق سة وم وحده فعال ولكن ال ضدا على الدین بل ضدا على الفهم الذي تفرضه الكني
ل          ((  ویقول نصر حامد ابو زید     4))وسمن طق  ا سوى التاوی وليست العلمانية في جوهره

الحقيقي والفهم العلمي للدین ،وليست ما یروج له المبطلون من انها االلحاد الذي یفصل               
شكل جدي            5)) الدین عن المجتمع والحياة      ا وب ة یتضح لن ا سبق في وصف العلماني  مم

ة تنمي        اد عملي ة ليست ضد       واساسي دورها في ایج ا ان العلماني ة سيما اذا عرفن ة حقيقي
ل                              ة آ ه الحقيقي وتضع للتنمي ه في مكان ان تجعل دین ب ى ال دا تحافظ عل ل هي مب الدین ب
سان  وق االن ادئ حق ى مب ابوات والممنوعات فحت دا عن الت ة لحصولها بعي سبل الكفيل ال

ل     ة وحدها    التي تدعم العملية التنمویة تتحقق ليس بفضل العقل االیماني ب بفضل العلماني
اني              ان االسالم   (( وقد جاء في البرنامج السياسي لقلب الدین حكمتيار زعيم الحرب االفغ

والدیمقراطية ال یتوافقان مع بعضهما، وستكون افغانستان دولة اسالمية متشددة ،تحظر           
سلطة     الوات ال ستلم الم ت وی ى البي راة ال ود الم شروبات وتع ا الم ذ6))فيه الي ه ا  وبالت
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ل شكل                 اء آ الي الغ ة وبالت اء الدیمقراطي نموذج من اصحاب العقل االیماني یعمل على الغ
ستان               ا فافغان ا طبع ا اشد التخلف في حينه من اشكال التنمية وجعل افغانستان بلدا متخلف

  .اليوم تعمل بالدیمقراطية الحقيقية بعد ان نالت حریتها من حكم طالبان المتخلف 
ه ،ان  : (( باآستان العسكري السابق ،فقد قال  اما ضياء الحق ،حاآم    ان هاتفا جاء في نوم

ة      )) االسالم والدیمقراطية یتعارضان تعارضا تاما      ات العام ك الغى االنتخاب ى ذل وبناء عل
ا      د باجرائه د وع ان ق ي آ ود       1الت دون وج ع ب ي المجتم تكون ف ة س الي اي تنمي  وبالت

سياسي        سياسي           االنتخابات التي تمثل عمود االصالح ال اب االصالح ال د غي  وبالنتيجة عن
  .بغياب االنتخابات ستغيب عندئذ التنمية على آافة االصعدة

ة       اني للتنمي ل االیم داء العق دها ان ع ف عن ا وان نق شير اليه ب ان ن ي یج ة الت والحقيق
ر مؤهل الحداث                   اني غي ل االیم ا وان العق االنسانية واضح من النصوص التي اشرنا اليه

ة وا ة تنتاي تنمي ضة  ن التنمي اهيم نقي ة مف ل ومنظوم ى حق ي ال اني  م ل االیم ل العق  لحق
  .ومنظومته المفاهيمية

ا                  ا تنموی ا تغييری آما ان فكرة تجاوز الواقع آمفهوم تهدف اليه التنمية ،الیمكن فهمه فهم
ر            سانيته اآث سان وتحقيق ان اق االن ى انعت ام ال ى االم اال محكوما بطاقة ایجابية وتوجه ال

ر                   واآثر ل عن المفك د نق  والحلم والطموح ،اي عدم الرآون الى مستوى معين وصلناه لق
م ان                          ن یكون مسرورا اذا عل ه ل اه ان ا معن د بریخت م اني برتول واالدیب المسرحي االلم
ه          مسرحياته ال تزال تمثل بعد عشرین عاما وهو موضوع یحلم به اي مؤلف مسرحي الن

د             ذي جه درك عمق االدراك                عند ذلك سيعلم ان المجتمع ال ا ن د وهن ر بع م یتغي ره ل  لتغيي
را اي    ر تغيي ي یجب ان تثم ر الت ات التغيي ن منطلق ا م رف انهم ر ،ونع دور االدب والفك ل

  .تنمية واال عدت الثقافة فاشلة 
ى                 التجاوز ليس محكوما او محدودا بحد معين او بدرجة معينة ،وليس له مقياس یشير ال

اء او اال تالء او االنته ا االم ع ،انه ل مع الواق ضبطه جدل العق ه وی التغيير یحكم اء ،ف آتف
  .عملية صيرورة مستمرة

زال           ى اخت درتها عل ان وق ق باالدی ة تتعل ي االهمي ة ف سالة غای ى م شير ال ب ان ن ویج
ل                     ل تطویر آ االنغالق وقطع الطریق لك اهيم آ ري فمف المفهوم التنموي النهضوي التغيي

شرة بتجاوز ا     هذه المفاهيم تتبناها االدیان ،       د جاءت مب ا     فاالدیان ق ى م ره ال ع وتغيي لواق
و    ا ه صاقه بم و دنس الل ا ه سان عم د االن ر یبع ذا التغيي اس الن ه ا ال یق ضل ،بم و اف ه

ة              مقدس ومطهر ،بما ال یجوز تجاوزه      ى االرادة االلهي  مستقبال ، ففي تجاوزه خروج عل
دما تتحول       ،وهذا یدخل عالم المحرمات ،من هذه الزاویة نفهم آيف ا          ن االدیان خاصة عن

ار      ا جاءت في االصل                 الى ایمان ق دما اعلنت انه ين بع د وضع مع اة عن د سمرت الحي ،ق
ر یهودي او مسيحي ، او                         وم بالقداسة ،هل یق ا محك سمير او التثبيت هن لتغييرها ، والت
ذه                   رر التمسك به مسلم مؤمن ان هناك ما هو افضل من دینه وعقيدته ؟ آيف یمكن ان یب

ا وان             ا ك طعن ا اال یكون ذل ا هو افضل منه اك م ر وامن ان هن تقاصا من   لعقيدة اذا هو اق
  قداسة ایمانه المعلنة ؟

روط    من ش ار ،ض ع ق ي واق ة ف داث نقل ف الح دة توظ شریة واع ات ب ة امكان فالتنمي
اء            سعى اللغ ل ی ن لعق ر الممك ن غي الي فم ب ،بالت الم الغي ن ع اتي م وعية وال ت موض

ات الحداث            االمكانات البشری  ى توظيف االمكان ادرا عل ا ،ان یكون ق ة وسد الطرق امامه
  .النقلة ،ال یستطيع ان یكون الشيء ونقيضه ،بالتالي ليس عقل تنمية 
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ل     ویبقى السؤال االهم هل ان التنمية تتم باالنطالق بوجود دیانة الخوف المنطلقة من العق
ن ا  ة م ة المنطلق ة االخالقي ن الدیان اني ام م ه  االیم يجيب علي ا س ذا م ساني ؟ ه ل االن لعق

  :المبحث التالي من الفصل 
  :/خامسا

 ....دیانة الخوف والدیانة األخالقية واثرهما على واقع التنمية وبناء االنسان  
  
  ))التطور من دیانة الخوف إلى الدیانة األخالقية هي الخطوة العظيمة في حياة األمة ((

                                                            ألبرت اینشتاین                               
  

ا مجتمع من                  هنالك دیانتين في حياة االمم االنسانية متحكمتان باالمم آافة وال یخلو منهم
ات  ا ان       ...المجتمع وف، واذا اردن ة الخ رى دیان ة واالخ ة األخالقي ل بالدیان ى تتمث االول

شكل سالة ب ستقرأ الم ي ن سانية الت ة االن ة هي الدیان ة األخالقي ا، ان الدیان  اخر یتضح لن
ا   شترك فيه ي ت سانية الت ة اإلن ارة اخرى ان الدیان اء، أي بعب سانية جمع ا االن شترك به ت
سانية           األخالق االن ع ف ع الجمي يم یجم ساني عظ ق ان ك خل ون هنال ا الن یك م جميع االم

سامح واالخالص          المشترآة تشكل الدین االخالقي او الدیانة ا       يم الصدق والت ة ،فق الخالقي
ر مسيرتها         ة عب اآن متفاوت واالیثار هي اخالق نعمت بها االنسانية جمعاء في فترات وام
ة                 شریة ،فقيم ة والتي توحد الب سانية المجتمع رؤى االن ع ضمن ال ة تق ،والدیانة االخالقي

ن        ر الممك ن غي از م سانية بامتي ة ان ة اعتباری ي قيم أخالق ه صدق آ ة  ال ا ام  ان تقبله
ة                   ة اخالقي ل الحب آقيم وترفضها اخرى ، والقبول یكون عالمي ایضا ،آذلك فان قيمة مث
ة                         ه یكون الحوار وتكون المعرف ه یكون التواصل ومن خالل هي دین للبشریة فمن خالل
االمن                  نعم ب نعم بالحب ی ذي ی المجتمع ال الم ف سالم في الع م ال وینتشر العلم ومن خالله یع

  /الطمأنينة وآل االخالق الرفيعة ،من هنا جاءت مقولة ابن عربيوالسالم و
  ُأدین بدین الحب أنى توجهت 

                                    رآائبه فالحب دیني وایماني
يهم رسل                          تهم الني ارسل ال م بمحب ع وانع ى الجمي تح عل فمن خالل الحب استطيع ان انف

ة االخالق سالم ،اذن الدیان ة وال شاعر   المحب ا م ي تفرزه سانية الت ة االن ي الدیان ة ه ي
ت         ات ان تثب ذه الحاج ع ه رر جمي الص تق ة واالخ صدق والمعرف ا لل سانية وحاجته االن

  .الدیانة االخالقية انها دیانة یشترك فيها الجميع في العالم
ة التي                       ة المؤسساتية المنغلق ة فهي الدیان ة والرغب ى الرهب ة عل اما دیانة الخوف القائم

  .فئة من الفئات او مجتمع من المجتمعات تخص 
  :دیانة الخوف تقوم على مجموعة أسس سنعرض لها

ك              - 1 سالسل واالغالل وذل ار وال انها دیانة تعتمد على ترهيب الناس وتخویفهم بالن
ان للتمسك              شير بالجن بغرض دعوتهم للصالح واالخالق او تستخدم الرغبة والتب

ى ان التمسك         باالصالح واالخالق وآال االمرین یقو     دان أي الترغيب والترهيب ال
زوال          ضمحل ب ا ی رعان م طحي وس ي وس يكون وقت الق س صالح واالخ بال
رد ان   الم فمج ى الع ا ال ب خطابه ه للترغيب والترهي ة الموجه المؤسسات الدیني
دها                     سابق عه ه وترجع ل ا قال اس م ینزل الواعظ من المنبر سرعان ما تنسى الن

  .ديفي وضعها االخالقي االعتيا
ي   - 2 ورة ف ر من الخط سياسة تعتب ذه ال شير وه ى سياسة التب د عل ة تعتم ا دیان انه

شر                  ة التي تب مكان انها تسهم اسهامة آبيرة في انغالق الفئات على بعضها فالفئ
ين               ين منغلقت ل الفئت ا یجع في مكان ما تعتمد على سياسة تخطئ الفئة المقابلة مم

ذلك    اربتين آ ا ومتح صورة غي  . مجتمعي ك ب ون   وذل رب تك رة ،الن الح ر مباش



اه  ضغائن اتج اد وال ر االحق شير تثي ان سياسة التب ذلك ف ة وآ ر مرئي ة وغي داخلي
  .الفئات المتعایشة ضمن المجتمع نفسه

اعتماد دیانة الخوف على االستبداد في تبني خطابها واالستبداد ترعاه المؤسسة    - 3
ل وا                 ا من الممكن ان یتعرض للقت ذي یختلف معه ر    الدینية ،فال صفية والتهجي لت

آذلك من مكانه ،فاالعتماد على االستبداد یكون صورة واضحة عن دیانة الخوف        
من       وف ض ة الخ شر سياس ة ن ية لممارس صورة االساس و ال ات ه ق الحری وخن

ا   ي تتبناه ة الت نوان ال    .الدیان ا ص ن اعتبارهم تبداد یمك وف واالس ة الخ ان دیان
 .یفترقان

ى نهج ال - 4 ة الخوف عل اد دیان ر اعتم ة التكفي ى منظوم ود ال تبداد یق ر ،فاالس تكفي
ة الخوف  ره أي اخراجه من دیان ة تكفي سبقها عملي ه ت اء االخر وقتل ة الغ فعملي

ه   ا الن زءا منه يس ج اره ل الف"واعتب ل  " مخ ة قت ى عملي رة ال ذه الفك ود ه فتق
ات      ذه العملي ب ه ا لترات م مخطط ا ان نرس ذلك بامكانن شریده ،فل سان وت االن

 :/وآالتالي
 

ل او                      ـ القت ى ــــــــ ـيقود ال اء االخر ـــــ االستبداد ــــــاحد اوجهه ــــــــــــــ التكفيرـــــيقود الى ـــــــــ الغ
  .التشرید

  
  -1-شكل رقم 

ا              آذلك فان عملية التكفير التي تقود الى الغاء االخر وقتله تزداد آلما ازداد االستبداد وآم
  :في الشكل البياني التالي 

  

  
  

  -2- شكل رقم
  

فالمالحظ للشكل البياني اعاله انه آلما ازداد االستبداد ازداد النهج التكفيري الى ان تصل              
االمور الى القمة في الغاء االخر عبر قتله وتشریده بشكل تام، آما ان موضوع االستبداد   

التسامح عبرهما ضربة قاصمة      والتكفير المتالزمين ضمن عالقة طردیة یشكل موضوع        

     التكفير

االستبداد



ل                    ه یق د قلت ل االستبداد وعن سامح ق ات والت وآذلك موضوع الحریات فكلما ازدادت الحری
  :التكفير وآما في الشكل البياني التالي 

  
  

  
 

 -3-شكل رقم 
  

ه حسب الرسم   فعندما یكون االستبداد في قمته آما في الشكل اعاله یكون التسامح في قلت            
ا هو                        ه  آم ه فاالستبداد في قلت سامح في قمت البياني والعكس صحيح أي عندما یكون الت
ا في                 شرید وآم ل والت مالحظ وعند قلة االستبداد سيقل النهج التكفيري وتقل عمليات القت

  :الرسم البياني التالي
  
  

  

 االستبداد

 التسامح والحریات

 االستبداد

 هج التكفيريالن



  -4-شكل رقم 
  

اء        د في قلته یكون التكفير في قلته        بدافعندما یكون االست   ات الغ  والقتل سيقل آذلك وعملي
  .االخر
امع او   - 5 ر الج ون عب ان یك ا فالمك شر ثقافته ان لن ى المك ة الخوف عل اد دیان اعتم

ة                     ة االخالقي ا ال تجده في الدیان ذا مم ا وه د وغيره الحسينية او الكنيسة او المعب
ا  الن مكان الدیانة االخالقية هو العالم باجم  عه وال یحدها سور او مكان آذلك فانه

تعتمد على ازمنة معينة لنشر هذه الثقافات التي تنشرها دیانة الخوف فهي تنشر             
ة               ة معين ثقافاتها في ازمان معينة واماآن متعددة ولكنها ترآز على مناسبات دیني

  .في السنة لترسيخ ما تدعو اليه وتؤطره ضمن اطر القداسة
ة            دیانة الخوف تؤطرها ا    - 6 ستطيع دیان را وال ت ا آبي یدیولوجيا النص وتحكمها حكم

ة           ى الفئ الخوف التخلص منه ،بل هي تنطلق من النص وتسبر اغواره لتنطلق ال
ا حاجات              ل تحكمه الموجهة اليها االفكار ،اما الدیانة االخالقية فال یحكمها نص ب

شكل الت              ر العصور وال الي الناس ومشاعرهم وبصورة عامة حاجات البشریة عب
  :یبين ما ندعو اليه

 
  

  

 
  
  
  
  النص

 
  
  

)المؤسسات الدینية(المراقبة 

 
  
  

  المجتمع

االفكار 
 المستقاة

   دیانة الخوف

   النص



 
 -5-شكل رقم 

ى         ا ال شر افكاره نص لن ن ال ق م وف تنطل ة الخ اله ان دیان شكل اع ن ال ظ م ث یالح حي
ة                  ة وهي مرحل ة اسميناها الرقاب المجتمع واالفكار المستقاة من قبل المجتمع تمر بمرحل

ا مؤسسات المؤسسة الدین  وم به دا تق رة ج ع  آبي ي المجتم ان ف ل مك ي آ شرة ف ة المنت ي
رة              ات في ضوء النص م وتقوم هذه المؤسسات بمراقبة االفكار وتطبيقها داخل المجتمع
ان النص هو المحور  الي ف ة الخوف بالت ة لدیان ار التابع النص هو محور االفك أخرى ف

  .الرئيس لدیانة الخوف والذي تدور حوله ومعه
  

ى المؤسس   - 7 ة الخوف عل اد دیان ة  اعتم ات المادی ك من االمكان ي تمتل ة الت ة الدیني
ر                    شكل آبي سها بمفهوم القداسة ب ر وتحيط نف شيء الكثي ة ال والبشریة والمعنوی
ات                 ا من االمكان ا وله سها به وتظهر للناس عبر الوسائل االعالمية التي تحيط نف
ذلك       ام ل ا لالم دفع عجلته المادیة التي تأخذها من المجتمع تحت عناوین مختلفة ل

 نستطيع ان نقول ان المؤسسة الدینية تعتمد 
  :على العناصر التالية لدیمومتها

 .العنصر المادي •
  .العنصر البشري •
 )وهو عنصر بشري(العنصر التبشيري  •
 .العنصر الترهيبي لجمع االموال في بعض االحيان والترغيبي في احيان اخرى  •
 .عنصر النص لدعم وجودها المعنوي •
 ..يفي بوجودهاالعنصر االعالمي التثق •
ة الخوف یجب ان تكون مقدسة        :العنصر التقدیسي   • وهو من اهم العناصر فدیان

ى     راض عل تم االعت ع وی ل المجتم ن قب صرفاتها م ا وت اقش افكاره ي ال تن آ
ا                    ا ومن هن ذي یحویه ا ضمن المجتمع ال سبب بوقوعه اخطاءها الفادحة التي تت

ا     دیا        .تنبع خطورته ين ال ة ب ة الخوف       واالن سنقوم بالمقارن ة ودیان نتين االخالقي
ة                 اط المقارن على ضوء ما جاء في دیانة الخوف في البحث اعاله آما وتعتبر النق
التالية هي اهم النقاط التي تقوم عليها الدیانة االخالقية باالضافة الى نقطة الحب             

 :التي تكلمنا عنها فيما سبق في البحث
اس   - 1 ب الن ى ترهي ة عل ة االخالقي وم الدیان ة تخص  ال تق ي عالمي رغيبهم فه  او ت

وم   ة الخوف تق ين ان دیان ي ح ات ،ف ة من الفئ ا بفئ ه دون ارتباطه الم بأجمع الع
 .على الترهيب والترغيب آما مر بنا

ال تقوم على سياسة التبشير فاالنسانية آلها تبشر بها عبر التصرفات والحاجات              - 2
ایش      والرؤى العالمية فالدیانة االخالقية هي دیانة آونية بال        تالي فهي تضمن التع

  .بين المجتمعات بشكل آبير جدا
سامح والحوار                      - 3 ى اسس الت وم عل ل تق ى االستبداد ب ة عل ال تقوم الدیانة االخالقي

ة                    ة والحری ه مقومات معين ا ل يس خطاب اء ول سانية جمع وخطابها هو خطاب االن
 .تعتبر في قمة الدیانة االخالقية 

نى آثيرا بالتفكير االنساني في المعاني التي        عدم اعتمادها على التكفير بل هي تع       - 4
 :/آالتالي-1 -تجمع البشر وال تفرقهم ،بالتالي نستطيع ان نعيد الشكل رقم

 
ـيقود         واء االخرــــــــــــ ـ احت ى ــــ ـيقود ال ر ــ الحریات ــــــ احد اوجهها ــــــــــ التفكي

  .الى ـــــــــــ المحبة للجميع واحترام وقبول الجميع



  
  -6-شكل رقم 

  
دوره                      ود ب ذي یق ات وال ين شياع الحری رة ب ة الكبي حيث یتبين من الشكل اعاله العالق
ن خالل    سالم م اهيم ال اعة مف ي اش سانية ف ه االن د االوج ل اح ذي یمث ر ال ى التفكي ال
ود                م یق التفكير في اليات التعایش واالخالق االنسانية التي ینبغي ایجادها في العالم ،ث

ر ا رام  التفكي ع واالحت ة للجمي ى اشاعة المحب دوره ال ود ب ذي یق واء االخر ال ى احت ل
ا ازدادت                     زداد آلم واء االخر ت ى احت ود ال ر التي تق ة التفكي ان عملي ذلك ف والقبول، آ

  :/الحریات وآما في الشكل البياني التالي
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  -7-شكل رقم 
  

ا    شكل البي المالحظ لل ى أن        ف ر إل ات ازداد نهج التفكي ا ازدادت الحری ه آلم ني في اعاله ان
ة     ول والمحب سامح والقب اهيم الت اعة مف ر واش واء االخ ي احت ة ف ى القم ور ال صل االم ت
شكل     ة ی ة طردی من عالق ان ض ر المتالزم ات والتفكي وع الحری ا ان موض ع ،آم للجمي

 االستبداد فكلما ازداد قلت   موضوع االستبداد عبرهما ضربة قاصمة لهما وآذلك موضوع       
اني    شكل البي ي ال ا ف تبداد وآم زداد االس ات ی ة الحری د قل ات والعكس صحيح وعن الحری

  :التالي

الحریات

  التفكير



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  -8-شكل رقم 
  -3-وهو نفس الشكل البياني رقم 

ا               - 5 ان له ا فالمك شر ثقافته ان لن  هو األرض    عدم اعتماد الدیانة األخالقية على المك
  .جميعها والزمان هو آل األزمان

ه    - 6 ال تعتمد الدیانة األخالقية على نص یؤدلجها فهي تنطلق من المجتمع وتعود إلي
  :والمراقب لها هو اإلنسانية جميعها ،آما في الشكل التالي

     االستبداد 

     الحریات 



 
  -9- شكل رقم

شاعرهم اس وم ة حاجات الن ة األخالقي م الدیان ق إذن تحك ة تنطل ة األخالقي ، أي إن الدیان
  .بصورة أدق من حاجات الناس ومشاعرهم

  .بالنتيجة فان حاجات الناس ومشاعرهم هو المحور االساسي المحرك للدیانة االخالقية 
ى        - 7 د عل ا تعتم ا وانم شر بياناته سة تن ى مؤس ة عل ة االخالقي اد الدیان دم اعتم ع

  .مؤسسة االنسانية جمعاء
ا             بالنتيجة فهي تعتمد    على عنصر واحد فقط من العناصر السبعة التي اشرنا اليها فيم

ة                 . سبق ة االخالقي ه الدیان د علي ذي تعتم والتي تعتمد عليها دیانة الخوف والعنصر ال
  .هو العنصر البشري

ة الخوف                ة فدیان ا العام وتبقى الدیانتان اعاله تتجاذبهما القوة البشریة وحسب رؤاه
بعض في اشاع         ا ال اس وفق            یستفيد منه ه الن ؤمن ب ا یحب ان ی د وتثبيت م ا یری ة م

ساني الراسخ                منطلقات الرغبة والرهبة ،اما الدیانة االخالقية فهي ذات االساس االن
ة من       سانية النابع المضمونة رؤاه في سياق نشر ثقافة الفضيلة وسيادة المفاهيم االن

  .مشاعر الناس تجاه بعضهم البعض
دین االخالقي            اذا یتبين ان حاجات الناس وم      ق الحضارة الن ال شاعرهم تسهم في خل

الي               ا فبالت ا وخالله اس عبره ساهم الن هو الحضارة والحضارة هي االسهامات التي ت
  :نستطيع ان نضع العناصر انفة الذآر آما في المعادلة التالية

 
  

حاجات الناس (المجتمع
  )ومشاعرهم

  
  

 
  
  
  

  عبر الدیانة األخالقية 

 
  
  

  ية المراقبة اإلنسان



  
اس   ات الن شاعرهم+ حاج ضارة   = م ـ الح ى ــــــــــــــ ـيقود ال ي ـــــــ دین االخالق  ال

  االنسانية
  

آما ال یفوتنا ان نذآر ان المجتمعات البشریة جميعها لدیها دین الخوف موجود ولكن              
ة         اة العام ع والحي ن المجتم أثيره ع صر ت تطاعت ان تح ا اس ة فاورب سب متفاوت بن
د                   شرقية تعتم ات ال ا زالت في المجتمع واعتمدت على الدیانة االخالقية آثيرا ولكن م

ين                .. .آثيرا على دیانة الخوف    داخالت والمشترآات ب ل بعض الت ا ال یمكن ان نغف آم
سانية  اهيم االن ى بعض مف ز عل ة الخوف ترآ ة الخوف فدیان ة ودیان ة االخالقي الدیان

صدق و   ة آال شترآة االخالقي ف     االم اليب تختل ن االس ة ولك الق العام سامح واالخ لت
ار وهو     بالدعوة اليها فدیانة الخوف تعتبر ان الذي یكذب ویخالف الصدق            سيدخل الن

ة                       ا الدیان ا مر ، ام ا آم ى قيمه ستخدم اسلوب ترغيبي للحث عل اسلوب ترهيبي او ت
اذب        شخص الك ع ال من المجتم رز ض ي فينف ق العمل و التطبي لوبها ه ة فاس االخالقي
ى                        يس فقط عل ه ل تم التقرب الي صادق في ا ال صدیقه ام وعقوبته االبتعاد عنه وعدم ت

اه لمسالة          مستویات االفراد بل حتى على      المستوى الجماعي والدول ،آما علينا االنتب
ة     ة االخالقي سك بالدیان سانية للتم م االن تنهاض الهم ي اس ا ف ي ارادتن ق ف ة تتعل هام
ة          ين الدیان شترآات ب ى الم ز عل ا الترآي ا علين را آم ا مباش دها وقوف وف عن والوق

ى ال    شيئا إل يئا ف ة الخوف ش ل دیان ة الخوف وتحوی ة ودیان ة االخالقي ة األخالقي دیان
ة        بتخليصها من القيود والمؤسساتية التي تحيطها، ان تحویل دیانة الخوف إلى الدیان
األخالقية هي مسالة صعبة للغایة وخطيرة في نفس الوقت وهذا التحویل یتطلب عدة             

  :أمور منها 
  .جهد فكري یقوم به المتمرسون في العمل اإلصالحي - 1
يس       القيام بخطوات بطيئة وليس خطوات       - 2 سریعة أي القيام بالتحویل التدریجي ول

  .التحویل السریع الذي ال یراعي أساسيات المجتمع الذي نتحرك فيه
ا     - 3 ضعف فيه اط ال ضعف ونق ه ال ة أوج ة ومعرف راءة دقيق ة الخوف ق راءة دیان ق

 .ومحاولة الدخول من هذه النقاط واستغاللها إلجراء عملية التحویل المطلوبة
رك نحوها وليس الشمولية في التفكير والتعميم أي إننا         وضع اهداف سریعة للتح    - 4

يس بصورة تفصيلية للموضوع                   ة ول ل بصورة عام نرید أن نقوم بعملية التحوی
صورة       داف ب ذه األه ق ه ى تحقي ال ال ددة واالنتق داف مح ضع اه ا ان ن أي علين

ة الخو      .تدریجية ومرآزة    ف فمثال عند محاولتنا إلغاء األماآن التي تستعملها دیان
ذه              اء ه أمر مباشرة بإلغ يس من الممكن أن ن ه ل سعى إلي ا آهدف ن لنشر أفكاره
ن     ا نح را علين ي آثي ع المجتمع يفجر الوض ذا س ة فه صورة حالي اآن وب األم
سيير                 ى ت ادرة عل ر ق ا غي آمصلحين ولكننا نستطيع ان نحيد هذه األماآن ونجعله

ا     الناس ضمن اإلیدیولوجيات المبثوثة من خاللها ونبقي عليه        ا ظاهرا مع إفراغه
اآن                  ة وأم ة األخالقي اآن للدیان ا أم ل منه من محتواها الترهيبي والترغيبي ونجع
شر                 ى ن ادرة عل اء ق حب واحترام للجميع وتكون حالها حال أماآن اإلنسانية جمع

 .ونبعد عنها التقدیس.الحب من خاللها 
اتهم        - 5 ة من       القراءة السيكولوجية الدقيقة ألبناء المجتمع ومعرفة متطلب ل مرحل  بك

ى             مراحل التحرك ،وهذا یتطلب استحضار المصطلح الذي ذآرناه في النقطة األول
ه          ) المتمرسون في العمل اإلصالحي       (في أعاله     د ان ذي نعتق ذا المصطلح ال ،وه

ستخدم    م ت اذا ل ول لم ائل ویق ساءل س ذي یت ا وال ن قبلن ى م رة األول ستخدم للم ی
ه؟ والجوا         دال عن ة           :بمصطلح رجال اإلصالح ب ة رجال االصالح هي آلم ان آلم

ري      شروعهم فك ون م ر االصالحي یك حاب الفك صلحون اص ال الم ة والرج عام



الح    ة االص ي عملي ون ف م ال ینفع ارهم وه رح الفك ریعي الط از اوال وس بامتي
ستخدمون    ذین ی م ال ل االصالحي ه ي العم ين ف ين ان المتمرس ي ح دریبي ،ف الت

يس المباشرة والضربات القاصمة للمؤسسات     التدریج في العملية االصالحية ،ول    
ة  ون بالعملي صلحين یقوم ل الم يس آ دنا ان ل ن تأآي رغم م ى ال ة ،عل الرجعي
دریجي أي ان     الح الت وم باالص ضهم یق ل ان بع ریعة ب صورة س الحية ب االص
ال االصالح      ن رج ر م زء اساسي وآبي م ج ل االصالحي ه ي العم ين ف المتمرس

ارة اخرى  ة اخرى ،بعب يس فئ شكل ول سيمهم بال ستيطع تق ال االصالح ن ان رج
 :التالي 
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حيث یمتاز المباشرون بالسرعة وعدم تحقيق اهداف آبيرة واساسية بل حتى ان بعضهم             
  .قد یفقد حياته بسبب افكاره ورؤاه وخطواته السریعة لالصالح

ال االص     ن رج ة م ة الثاني ا الطائف ون   ام يهم المتمرس ا عل ذین اطلقن ذین  :الح وال م ال ه
  .یتدرجون في االصالح ویعطون نتائج طيبة خالل مدة ليست بالقليلة 

ان استغالل دیانة الخوف نفسها لتحویلها الى الدیانة االخالقية أي بعبارة اخرى استغالل              
ا                     ة الخوف من خالله ا دیان وم عليه ا لضرب المؤسسة التي تق سها  المنبر الخاص به  نف

ة                     ا دیان وم عليه سية التي تق راف بالمؤسسات التقدی لكي ال یستهجن المجتمع عدم االعت
اهري      راف ظ و اعت وف ه ة الخ ة لدیان سة التابع ل المؤس ود داخ رد الوج وف، فبمج الخ
رویج                 سها والت ة نف بشرعيتها ،وبالنتيجة انتاج خطاب تنویري من خالل المؤسسة الدیني

  .خالقية وضرب المؤسسة التي تقوم عليها دیانة الخوفلعالمات وصفات الدیانة اال
ؤال   سأل س ا      :واالن سن رض زیادته ع لغ من المجتم ة ض ة االخالقي درج بالدیان ف نت آي

  .وماهي العوامل التي تساعد على تفشي دیانة االخالق آبدیل لدیانة الخوف 
  :وللجواب

ة  - 1 ة االخالق    :التربي ق الدیان دریجي لتطبي ل ت ذا العام ر ه ل   ویعتب ن العوام ة وم ي
م                 ال ه ة حيث ان االطف االساسية الكبيرة النشاء جيل متربي على الدیانة االخالقي
ة         ن طریق تكلم ع ا ال اذا اردن ة ،ف ة التربي ق منظوم ع وف اء المجتم اس لبن االس
ة او   سياسة الترغيبي تخدام ال ال دون اس ة،فيجب ان نوصل االخالق لالطف التربي

سان  سياسة االن ل ال ة ،ب ا  الترهيبي ض اوجهه ي بع ب ف شمل الترغي ي ت ية الت

 رجال االصالح

رجال االصالح المتمرسون
  

رجال االصالح المباشرون 



ذ سياسة                     يم ونب ر التعل ا عب تم توصيل االخالق من خالله ،والسياسة االنسانية ی
  .الترهيب والترغيب المشبعة

ا                اس منه ر الن يس تنفي ة ول اهيم االخالقي ومسالة التربية اساسية وضروریة لتاصيل المف
دور    .عبر دیانة الخوف   ة ال ه المدرسة في      وال ننسى في مسلك التربي ذي یجب ان تؤدی  ال

اه    م تج ه المعل وم ب ذي یق دریب ال ر الت ك عب ة وذل ة االخالقي اهيم الدیان صال مف ة ای عملي
اعة       ي اش دني ف ع الم ي دور المجتم ية اال وه ة اساس ة نقط ا معرف ذلك علين ة ،وآ الطلب

سان             ا   مفاهيم الدیانة االخالقية وليس الترآيز على الوثائق االممية في حقوق االن  وغيره
ا                    ات تطبيقه ة الي ات ومعرف ة اشاعتها في المجتمع ،فهي وعلى الرغم من اهميتها واهمي
ا یجب االشارة                       ة ، آم ة االخالقي ا الدیان وم عليه ولكنها ال ترقى لمعرفة االساليب التي تق
ة                   اهيم الدیان ا في اشاعة مف دني ودوره الى نقطة اساسية تتعلق بمنظمات المجتمع الم

ب على هذه المنظمات عدم اشاعة مفاهيم الدیانة االخالقية ضمن مؤسسات          االخالقية فيج 
ة                    ة االخالقي واال لما فرقنا شيئا عن دیانة الخوف ،فسوف تتطور المسالة وتتحول الدیان
ة         ق الدیان وف تحق ة س ات المدني رف ان المنظم ا ان نع ذلك علين وف ،فل ة الخ ى دیان ال

ياقات التح من س ع ض من المجتم ة ض ساتية االخالقي ست المؤس سانية ولي رك االن
  .والمنظماتية 

  
  ان نسال انفسنا سؤال حول من االسبق دیانة الخوف ام الدیانة االخالقية؟ - 2

ة وجدت                      ة االخالقي ل هي أي الدیان ة الخوف ب ان الدیانة االخالقية سبقت وجود دیان
ستطيع ی  مع وجود االنسان ،فعندما وجد االنسان وجدت معه االخالق التعاملية والتي          

ات    ستقر المجتمع الق ال ت ذه االخ دون ه ع وب ع المجتم ایش م ا ان یتع ن خالله م
د            م      ((االنسانية بل تنهار وهنالك دليل على ذلك وهو قول الرسول محم ا بعثت التم انم

ل                 )) مكارم االخالق  ا ب د فيه أي ان االخالق موجودة قبل دعوتي ولم أأتي بشيء جدی
ة  ا ، فالدیان ا واثبته ت التممه نص    جئ الم ب الة االس ل رس ن قب ودة م ة موج  االخالقي

ة           رز الدیان ا ان نف ا وعلين ا واتمامه وف لتثبيته ة الخ اءت دیان د وج ول محم الرس
ا                  ه آلم ة ان ا معرف سانية ، وعلين االخالقية فرزا واضحا ووفق المفاهيم االساسية لالن

ا في     ازدادت الدیانة االخالقية في مجتمع قلت دیانة الخوف فيه والعكس صحي            ح وآم
   :11الشكل رقم 
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ة الخوف في                           ات أي مجتمع نجد دیان ة سلم اولوی ة في قم ة االخالقي فعندما تكون الدیان

  .والعكس صحيح.قلتها ضمن ذلك المجتمع
  :االبداع او الخلق - 3

انة االخالقية  واالبداع في احدى تعریفاته هو امكانية الربط بين مسالتين ،أي بين الدی           
ى                تخطي  /ودیانة الخوف وهنا فان اهمية االبداع تنطلق من آونه عمل ذاتي یقوم عل

ستطيع من                     داخلي حيث ت ة من التواصل ال الحواجز والعقد والعقد الداخلية وهو حال
ابوات     ي الت ذات لتخط ع ال اور م سك ومح ع نف ادق م ون ص داع ان تك الل االب خ

ه من                والمحرمات في التفكير ویوظف اال      سعى الي ذي ن ة الهدف ال ي لخدم داع العقل ب
ة           ى دیان ة عل ة االخالقي ب الدیان و تغلي ي وه دف اساس سالتين له ط الم رب

اط المشترآة            ناوعندما نقول الربط بين الدی    .لخوفا ى النق ز عل ا نقصد الترآي تين فانن
  .بينهما آما بينا

ه لتغ  - 4 د ان نعمل ذي نری ل ال شل للعم اح والف ایير النج دد مع ة ان نح ب الدیان لي
  .االخالقية

ة    - 5 ب الدیان بيل تغلي ي س رك ف ل للتح ات العم ر مجموع داع ان نحظ من االب ض
ر صدامية    ون غي ات یجب ان تك ذه المجموع ة الخوف ،وه ى دیان ة عل االخالقي
ل تحرك             وغير استفزازیة للتحرك بين الناس تحرك سلمي وغير واضح المعالم ب

ر مؤس      رى غي ارة اخ نظم أي بعب ر م ي وغي سالة    ذات بحت الم اذا اص ه ،ف سا ل
سانيا                 ا ان ة هي بالنتيجة تحرآ مؤسسا لها ستؤدلج بالنهایة ،اذن الدیانة االخالقي

 .بامتياز ودیانة الخوف تحرآا ایدیولوجيا بامتياز
  

ا الغالب في                   سانية له ات االن الواضح مما ورد في اعاله ان الدیانة االخالقية ذات المنطلق
ة النه ة التنمي ل اعالء عملي ل من عق ة الخوف فتجع ا دیان سان ام اء االن ى بن ل عل ا تعم

االنسان قابعا غير منتجا غير متسامح غير قادر على التنمية والشكلين التاليين یوضحان             
  :هذه المفاهيم

  :التنمية والدیانة االخالقية 
  
  

  

 التنمية 

 الدیانة االخالقية 
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يف ان التنمية تزداد آلما ازدادت الدیانة االخالقية في           آ )12(الشكل رقم   حيث یتضح من    
   :-13-رقموآلما ازدادت دیانة الخوف قلت التنمية وآما في الشكل . المجتمع 
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  :/سادسا
  وبالنتيجة لو نسأل سؤال ما هو تاثير االدیان بالتنمية ؟

ة مع شعو           ر عالق الم الثالث      المعروف ان الدیانات اآث ات او االف من      ب الع من خالل مئ
صال                           ذا االت م یكن ه د مع احدها االخر ول صال متزای التقاليد المستقلة التي دخلت في ات
ى مراحل             ة عل الم المسيحية واالسالم والبوذی متساویا لقد حققت الدیانات الكبرى في الع

ى امت          ساو عل ر مت ان غي و آ ا زالت    مختلفة من الزمن تقدما جوهریا حتى ل الم وم داد الع
ة لخصها جون             هذه العملية مستمرة وهنالك      سيوسيولجيا التنمي ة ب عدة جوانب لها عالق

  .آولد ثورب وتتعلق بالدین آسبب او نتيجة للتنمية االقتصادیة 
اشارة الى راي ماآس    )) روتستانتيةابن االخالقية الب  ((ل هذه الجوانب یمكن ان یسمى       او

ل ان                 بان التنمية ال   :فایبر صادیة فقط ب سبب العوامل االقت راسمالية في الغرب لم تحدث ب
  .البروتستانتية تسببت بهكذا شكل من التنمية 

ة اخرى   دة دیني ستانتية او أي عقي ون للبروت ي ان یك ل ینبغ دور  وه ث ال الم الثال ي الع ف
امرة المحرك نفسه الذي لعبته في الغرب؟ لقد آتبت العدید من الدراسات من قبل فئات مغ       

رح االخالق الكونفوشيوسية                    رة تقت ة المثي ذه الدراسات الحدیث في هذا المجال واحدى ه
النمور  سمى ب ا ی يا او م صنيع في شرق اس ة الت دان الحدیث ي ان البل ذا ال یعن ا (وه آوری

ل ان      ) الجنوبية، تایوان، هونغ آونغ،سنغافورة    هي في الغالب صينية او آونفوشيوسية ب
ر راي ی ذا ال سریعة اصحاب ه ة ال ز للتنمي ي الكونفوشيوسية محف ا ف ون وجود شيء م

 دیانة الخوف

 التنمية 



ى            تعلم والنظر ال التعليم وال ام ب ة واالهتم سلطة  وللدول رام لل وهذا الشيء قد یشمل االحت
  .االجتماعي ،والعمل سویة في انسجام تامالفرد بوصفه جزءا من الكل 

ل حال توجد     وهذا قد یبدو مقبوال ،وبالتاآيد یوجد فيه ترابط یحتاج الى اال     ى آ یضاح وعل
ة او            : بعض المشاآل فأوال     سفة اجتماعي ال تعد الكونفوشيوسية بالضبط دینا وانما هي فل

ر هو                   اخالقية ، ومع ذلك فهذا الیهم بقدر تعلق االمر بغرضنا الحالي ومما یسبب اذى اآب
ا   ب تحسب االن آمزای ذه الجوان ان–ان ه ة-االذع ي -ضعف الفردی ر ف دعي فيب ي ی   والت

د او                اطروحته االصلية ان بامكانها ادامة النزعة المحافظة اجتماعيا بقدر ما تجعل التجدی
سيرات التي                     .الثورة مستحيلة     ا حذرین من التف ا یكون المغزى هو ان نكون دائم وربم

ن       ا م ا رابط ية دورا مهم الق الكونفوشيوس و ادت االخ ى ل د فحت ل واح ى عام ز عل ترآ
د  ة ، فعن ة االجتماعي راه  الناحي و مج ذ النم ات   (ما یأخ ي ان الثقاف ك ف ى ش د ادن وال یوج

ل                     ا في البرازی ا عن مثيالته صنيع تختلف آلي السياسية لكافة دول شرق اسيا الحدیثة الت
ر          ) والمكسيك في سبيل المثال    وهذا الكالم في ربط الدین بمنظومة النمو والتطور هو غي

ذ االف            مقبول في الكثير من جوانبه فالكونفوشيوسية موجو        ل من ة خلت ب ا طویل دة قرون
ات   سير عملي ط، ان تف نة فق و نحو عشرین س ذه ه و ه ات النم ر عملي ا عم سنين بينم ال
ذه                         أ استبعاد ه ك سيكون من الخط دا ومع ذل التنمية والنمو بلغة الدین هو خطأجسيم ج

رة ساهم في د                ان آثي دین في احي ل ان طرد ال ة ب ا التنویری ة بجزأیاته ع  العوامل الثقافي ف
  .عجلة التنمية آما فعلت اوربا في بدایات العصر الحدیث عندما حجمت الكنيسة

ا موضوعا                     ان دائم دین آ ان ال وسواء آان الدین سببا في التنمية االقتصادیة او لم یكن ف
ة وهي ال تقتصر                        ورب ، الثاني د ث ة آول ى فئ الم    ذا اثار آبيرة جدا وهذا یقودنا ال ى الع عل

لعكس فعندما یواجه الناس تغييرات شاملة ومفاجئة في حياتهم وال     الثالث وحده بل على ا    
ا تكون    . في ما یحدث لهم  یمكن تفسيرها فمن الطبيعي ان یحاولوا ایجاد معنى        را م وآثي

الم الثالث                          ذلك في الع ل العصر الحدیث وآ ا قب ا م هذه التفسيرات آما هو الحال في اورب
  .،ذات صبغة دینية قویة 

د یكون           اسة ،فالتغيير قد یكون فيضانا      ولغرض هذه الدر   ة او ق او طاعونا او آارثة طبيعي
درات                      ل ،یمتلكون ق ا من قب ر مثله م ی ة ل الوان غریب اس ب الوصول المذهل والمرعب الن
م         ذك معه دمون الخ ادق ویتق ائرات والبن سيرها آالط ن تف ياء ال یمك ى االش حریة عل س

قویا الستجابة دینية معينة آما هو الحال         ویأمرونك بذلك وباختصار آان االستعمار سببا       
ه             سلطة        :مع العمليات االبطأ واالقل ازعاجا التي جلبها االستعمار مع ة ال رات في بني تغيي

  .الخ...وفي انماط ملكية االرض وفي االتصاالت 
سمى في                      ا ی ا االن في نطاق م یقول ایدن فوستر آارتر الباحث االجتماعي في التنمية انن

 واالختالف الفني   millenesion او الدیانة االلفية     messionicالمخلص–ة  الغالب بدیان 
ذ                   رد مخلص واحد ،االن او في المستقبل ،ینق ؤمن بوجود ف ى ت بين االثنين هو ان االول
ذه                    ا توصي ه دة ،وآم ة جدی ة لمملك ع عودة ثاني الناس من العذاب اما االخيرة فهي تتوق

ر من نت             ى حد آبي ة االستعمار             المفردة االلفية هو ال ادة ضمن بيئ اثير المسيحية ع ائج ت
  .االوربي

اد عدد                    ان اشكال العقيدة االلفية قد تكون شدیدة التنوع وأحد اشكالها الواضحة هو ازدی
ا                      ام به ة التي ق د عدة سنوات من الهدای الكنائس والطوائف المنشقة في المستعمرات بع

  )) ت من هذه الكنائس والطوائفففي جنوب افریقيا وحدها یوجد عدة مئا((المبشرون 
صار                 اني ،باخت آيف  :والجانب االخير الذي ارید ان اسلط عليه الضوء یرتبط بالجانب الث

ات                  نفسر ایة اهللا؟ ان من السمات المهمة الجزاء من العالم الثالث المعاصر ظهور الحرآ
ر      االسالمية المسلحة المتطرفة والتي تعد الثورة االیرانية اوضح مثل عليها           والى حد آبي

راض                   ى االفت ون ال انوا یميل شاه آ فاجأ هذا علماء االجتماع فاولئك الذین تنبأوا بسقوط ال
د            م الجدی ين ان الحك رة تب د فت ه ولكن بع بان القوة التي ستسيطر ستكون علمانية وتقدمي



الم        . عسكري رجعي ثيوقراطي   ة في الع ات االرهابي انسحب هذا الحكم ليدعم اغلب الحرآ
ذاك        االسال مي بالخصوص من القاعدة وغيرها ومن الواضح ان المالیين من االیرانيين ان

شاه في                   ة ال اوموا طریق نظروا الى العالم من خالل منظار دیني الى حد آبير ،ولذلك فقد ق
ر          التحدیث من االعلى فقط النها دآتاتوریة من الناحية السياسية وقد آانت فعال آذلك وغي

م یكن أسوأ         مستقرة اقتصادیا وقد     ا ول ة ثقافي ا منعزل ك النه ل ذل آانت فعال آذلك وفوق آ
ك هو                     دال من ذل ه ب وب تحقيق شيء في نظرهم الفقر او الدآتاتوریة بل االجانب ان المطل

  .العودة الى االساسيات ال الى الراسمالية بل الى سياسة تنمویة اسالمية حقيقية
ا د عليه ود التاآي ي ن ل من  ان المالحظة االساسية الت ان المتطرفين في آ د ب هي التوآي

ة    رتهم التخلفي ة بنظ ة الحقيقي ة المجتمعي ة التنمي ون بعرقل الم یقوم سيحية واالس الم
الساليب التنمية وال نغفل ان في االسالم والمسيحية على السواء وجد المصلحون فهنالك             

دم االج      م والتق ى العل د عل ذي یؤآ ى االصالح ال ون ال اء یميل سلمون اتقي ثال  م اعي م تم
ن         ة م ه مجموع ي یمثل الم رجع ك اس ات وهنال وق االقلي ساء وحق ع الن صوص وض بخ
دفعون                ات االخرین وی مراجع الدین الرجعيين المتخلفين الذي یعملون على مصادرة حری

  .بالتخلف ليحل محل االصالح المنشود من السنة والشيعة على حد سواء
اء     ض علم د اراء بع ى ح سخریة عل ر لل ن المثي اء    وم ك علم ا ینهم ه بينم اع ان  االجتم

ة ،  شته فرضيات العلمن شمال بمناق اع  في الغرب او ال ات االجتم ات والكيان نجد ان الفئ
دم                         ا لع د سببا آافي ذا وحده یع ا وه المعنى دائم شبعة ب ا مت الدینية في الجنوب تبدو وآأنه

ا     دو رای اع ان یب اء االجتم أن علم ن ش يس م الطبع ل ال وب ذا المج ال ه ة اهم ي الحقيق ف
الدینية او یكذبوا المزاعم الدینية ولكن عند اجراء مسح للدین في العالم الثالث في الوقت               

اس     :توماس  . اي.الحالي ینبغي االینسى علماء سایسولوجيا التنمية بدیهية  و         اذا ظن الن
ساعد    ل م ة عام كاله المختلف ة اش دین بكاف ه فال ي بنتائج و حقيق ي فه ا حقيق يئا م ان ش ب

شكله           ممكن  للتنمية واساليب لمعالجة حاالت الهيجان التي تسببها التنمية اذا تم توظيفه ب
ة ونهضة من بعث                     اج تنمي ستطيع انت الي ن دیولوجي الرجعي وبالت االصالحي وليس االی

  .دین متحضر
  
  
  

  :/سابعا
  :/التنمية وعالقتها بالتعليم الجامعي آمؤشر قياس لها

  ت ساقتصر بالحدیث عن واقع الجامعا
المي من حيث جودة البحث                  أصبح تقييم الجامعات وتصنيفها أآادیميا على المستوى الع
شغال                ذا االن العلمي في صلب اهتمام االآادیميين والسياسيين على السواء ،ولم یقتصر ه

سمى ب             ا ی ة     ((على البلدان التي تحتضن أعرق الجامعات واجودها او م ات النخب )) جامع
Class-world universities        ة دان النامي ى بعض البل ضا ال شغال ای  بل امتد هذا االن

د اهللا االستاذ في             ن عب بما في ذلك الدول العربية ویقول االستاذ في جامعة سيدي محمد ب
ع االعالن عن    ((المغرب –آلية العلوم القانونية واالقتصادیة واالجتماعية في فاس   قد دف

الم ال         سها           هذه التصنيفات العدید من جامعات الع ل نف ى وضع سياسات استراتيجية لتاهي
ا ،قصد تحسين                    ة وجودته ع من مستوى المخرجات العلمي اآادیميا وتحفيز باحثيها للرف

سبة   ا بالن صنيفات او ولوجه ذه الت ي ه ا ف ن  مرآزه صنفة ،وتكم ر الم ات غي ى الجامع ال
رد اسمها ضمنها ف          ات التي ال ی ى الجامع ا  اهمية هذه التصنيفات حتى بالنسبة ال ي آونه

زا                    ل محف ا تمث ا آم ة مع نظيراته ا مقارن تعطي صورة تقریبية لمستوى الجامعة وتطوره



ا    ا بينه ة فيم سية العلمي ستوى التناف ع م سات  1لرف اقي المؤس ات  وب ت الجامع  واذا آان
االآادیمية تتحمل مسؤولية عظمى في تحقيق التكامل المجتمعي على مختلف المستویات            

ساع رس    د ات يما بع سياسية      والس صادیة وال االت االقت ى المج د ال ة لتمت الة الجامع
ى مدى                    ر عل ى حد آبي واالجتماعية والدبلوماسية فان نجاحها في هذه الرسالة یتوقف ال
ا للتكيف مع                   ة وقابليته ا االآادیمي ة وجودته ا العلمي استعدادها للرفع من مستوى آفاءته

ا      وح الجامع ال ان طم ذا المج ي ه ة ف ایير العالمي د    المع ل اي بل ا داخ ة اآبره ت وخاص
شكل                   لالندراج ضمن جامعات النخبة التي تكلمنا عنها فيما مضى من االسطر ینبغي ان ی

  .احد االعمدة االساسية في اي استراتيجية لتاهيل هذه الجامعات وفق المعایير العالمية 
  

  :/سؤال لالآادیمي السوري الدآتور محمد مرعي یقول فيه
ذا                  جامعة ه  100من بين    ان ه ة واحدة ،فهل آ ة عربي ي االولى على العالم ال توجد جامع

دآتور مرعي            د استقى ال ة وق التصنيف موضوعيا؟ ام اننا نستحق ان نكون خارج القائم
  :/هذا الترتيب وهذا الرقم من استطالع یرتب الجامعات في العالم تبعا للدول وفق التالي

  
   من مائة 33الوالیات المتحدة االمریكية 

   من مائة15بریطانيا    
   من مائة7استراليا ،هولندا     

   من مائة5فرنسا ،سویسرا   
   من مائة 3اليابان ،المانيا،آندا،هونغ آونغ 

  2 من مائة 16/ بقية دول العالم
طبعا  خلو الجدول اعاله من أي ذآر للجامعات العربية یدلل على ضعف التنمية في العالم                 

  .ر آبير في احداث التنمية العربي الن للجامعات دو
ة                      ل االجاب ذا االستطالع وقب ة ضمن ه ة عربي د أي جامع م تعتم اذا ل ما یهمنا في االمر لم

اك   د هن سؤال ،یوج ذا ال ام  500عن ه صنيف ع الم حسب ت ي الع ى ف ة اول  2005 جامع
ه             500لجامعة شنغهاي ،وهو استطالع اخر یصنف             رى في الم ون ى في الع ة االول  جامع

ا هو ان              ایضا الجام  م هن رى ولكن المه ة آب ذه طام عات العربية خارج هذا االستطالع وه
ة  ایير علمي ة مع ى اربع ستند ال ات .استطالع شنغهاي ی ذه الجامع ار ه وموضوعية الختي

ایير                           ذه المع د له ا تفتق ار النه م تخت ة ل ات العربي الي سنرى ان الجامع ا هي؟ وبالت فلنر م
م  وبالتالي سنعرف االجابة عن السؤال ا      الول الذي طرحناه في هذا الموضوع وهو لماذا ل

ذي ضم   ة ضمن االستطالع ال ة عربي د أي جامع ى ضمن 500تعتم الي حت ة وبالت  جامع
   جامعة أي االستطالع االول100

  :/والمعایير هي
  :معيار جودة التعليم - 1

ر ا ،او    (المؤش ل منه وائز نوب ى ج ائزون عل ة ،والح سة الجامعي وا المؤس خریج
  %) 10 مجال تخصصهم ونسبته ميداليات في

  :/معيار جودة الكلية او المعهد - 2
ر ل     (المؤش وائز نوب ى ج ائزون عل سة والح ي المؤس ي ف شري العلم از الب الجه

سبته   ا ون ي التخصص منه داليات ف و %) 20والمي ر ه وا ( والمؤش احثون رفيع الب
  %)20 فئة من الموضوعات العلمية الرئيسية ونسبته 21المستوى لدیها في 

  :/يار مخرجات البحث العلمي مع - 3
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اال   وم الط           المؤشر ،المق ا في عل شورة من قبله سبته        ت المن وم االساسية ن ة والعل بيع
وم  ( والمؤشر% 20 ي العل ارس الموسعة ف ي الفه ا ف ن قبله شورة م االت المن المق

  % )20االجتماعية والفنون والعلوم االنسانية ونسبته 
ار        المؤشر االداء ا :( معيار حجم المؤسسة       ا مع االخذ في االعتب ادیمي من قبله الآ

   .1% )10حجم المؤسسة العلمية ونسبته 
ودة    ار ج ا معي ضعف فيه صها او ی ر او ینق ة تفتق ات العربي نجد ان الجامع الي س بالت
سة          م المؤس ي وحج ث العلم ات البح ار مخرج سها ،ومعي ة نف ودة الكلي يم وج التعل

ة خارج    وبالتالي فان ضعف هذه المعایير او عدم وجو  ات العربي دها یجعل من الجامع
ة دور    ة الن للجامع ة مهم ات تنموی وم بعملي ا ال تق ة ویجعله ة ولعالمي رؤى العلمي ال

  .اساسي في احداث التنمية
ة         ات العربي ي الجامع املين ف ادیميين الع ع االآ ة ان جمي ارة مهم ك اش ا ان هنال آم

ا مؤسسات         یعرفون ان ادارات الجامعات لدیهم تدار بالطریقة نفسه        دار وفقه ا التي ت
لوب االدار        دوائر أي ان اس ن ال ا م ة وغيره وال المدني ر االح د ودوائ  ةالبری

ة             ائم في مؤسسات الخدمات المختلف وجيهي الق  یمارس في ادارات      البيروقراطي الت
الجامعات ،وبالنتيجة فان المسالة االهم في قضية الجامعات هي ان نعرف مدى تاثير             

ال  ة في الع ك الجامع ون هنال ن تك ة ل دون الجامع ة واستدامتها وب م في احداث التنمي
ى                ا وعل تنمية حقيقية ،وهنا اذا تبوءت الجامعة مكانها في المجتمع فسوف یقع عليه

ك من خالل تاسيس               .....المراآز البحثية    ة وذل والعلمية دور اساسي ومهم في التنمي
  :/عالقة ممنهجة بين ادارة البالد والجامعات وآالتالي

  :/اوال
اج العلمي                یجب ان یستند ا    ة االنت ى مرحل دخول ال لتعليم الى الجهد البحثي من اجل ال

ذي ینفق عشر         .هابدال من مراآمة المعلومات وتخزین     ین ساعة او  حيث ان االستاذ ال
وافر                  30 ن یت شية ل وره المعي  ساعة اسبوعيا في ممارسة التدریس بهدف تمشية ام

  .البحثلدیه الوقت الكافي لممارسة 
  

  :/ثانيا
د      یجب توفر اجواء امنة في الجامعات وتبعث على الفاعلية الجل توسيع ممارسة النق

  .وبناء القناعات بشكل عقالني
  :/ثالثا

ة                      ين الحكوم ة ب ذه العالق اذا تاسست ه ة ف بالد والجامع ين ادارة ال تاسيس تواصلي ب
ة الع               ى االوساط العلمي ا ال ة طلباته دمت الحكوم داد االبحاث وادرآت     والجامعات وق

ذ              دابير حينئ د االفضل من الطرق والت رین في تحدی راء والمفك ى الخب ا بحاجة ال انه
  .سيكون في وسعنا ان نتفاعل بمستقبل افضل

  :/رابعا
اء            ذاتي داخل المجتمع واالیف ة التحول ال ا الحداث عملي ات آفاءته ة اثب ى الجامع عل

ال االقت   ي مج بالد ف ة لل ات المتنوع وم،  باالحتياج ة والعل صناعة والثقاف صاد وال
ال   ذا المج ي ه م ف اهيري مه ابع جم ة ذات ط تكون الجامع الي س ة وبالت ق تنمي وتحق

  .وفق هذه المنطلقات
  :/خامسا

  .النظام المعلوماتي وضرورة اتاحته داخل الجامعات وان یكون له مدى في تطبيقه
  :/سادسا
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دراتها      راة وق ب الم ام لمواه ن االهتم د م الء المزی ي   ای ي والعلم ال البحث ي المج  ف
  .التعليمي
  :/سابعا

ات عددیا دون            ددي فتوسع الجامع ى التوسع الع التطویر النوعي للجامعات اضافة ال
ات   نهن غائب ط ولك دد فق ات بع شكل وجود جامع بالد وسي وعي في ال وجود تطویر ن

  .1المعنى
ة   ط للتنمي يس فق ية ل دة االساس د االعم وم اح ات الي بحت الجامع د اص ة لق العلمي

ذا للحوار                 ة وعامال ناف سياسية واالجتماعي صادیة وال والثقافية بل ایضا للتنمية االقت
ست       وم لي ات الي المي ،ان الجامع سلمي الع ایش ال ز أسس التع ات وتعزی ين الثقاف ب
ع     ادین اوس ى مي التها ال د رس ل تمت سابقة ب االت ال ي المج ساهمة ف ط للم دعوة فق م

ات رسالتها   استجابة للتحدیات التي تواجه    ها المنطقة العربية ویاتي على راس اولوی
ان                     ذآير ب ول الت ة الق يس من نافل االنخراط الشامل في تحقيق حلم التكامل العربي ول
ة           ات قوی ود جامع ون اال بوج ن یك ر ل شروع الكبي ذا الم ي ه ة ف ساهمتها الفاعل م

الء ا                 ستدعي ای ا ی ذا م ة وه ة قصوى    متطورة تتوفر فيها عناصر الجودة العالمي همي
ات    ى جامع ى ترق ث خصوصا حت الم الثال ي دول الع ه ف يم وتنميت ودة التعل ویر ج لتط

الم    ي الع ة ف ات النخب صاف جامع ى م ل ال ى االق ضها عل ة او بع ي .المنطق وفر ف وتت
ا     سن تأهيله و أح ا ،ل ن له رة یمك شریة آبي ؤهالت ب ة م ة او العربي ا العراقي جامعاتن

اء               وتشجيعها تحقيق نتائج علمية آبي     ه العلم ا یحقق ذا م ى ه ر عل رة ولعل الدليل االآب
ذه هي                  ة وه ز البحث االجنبي ات ومراآ اهرة في الجامع والباحثون العرب من نتائج ب
ة استراتيجية                ك بوضع رؤی ا ،وذل احدى المفارقات المؤسفة التي یجب وضع حد له

ة         ات العربي ة خصوصا      طموحة وواضحة للجامع ا والعراقي د ویمكن االسترشا  عموم
  :في هذا بالتوصيات االتية اضافة الى ما مر ذآره

ة تطویر جودة                     - 1 ى مهم ة لالشراف عل ة عربي ل جامع انشاء لجنة على مستوى آ
  .البحث العلمي وفق المعایير العالمية 

 :تأسيس مرآز عربي تكون من مهامه االساسية ما یأتي - 2
ات    -  أ شارة للجامع دیم االست ای   تق ق مع ادیمي وف ل االآ ال التأهي ي مج ودة ف ير الج

  .العالمية 
 .تقييم مستوى الجامعات العربية وفق المعایير العالمية   -   ب
ستویاتها     -   ت ع م ق م ة تتواف ات العربي زة للجامع ة محف ایير تقييمي ع مع وض

 .وخصوصياتها 
  .تعزیز التعاون العلمي بين الجامعات العربية  - 3
 .تشجيع االنتاج العلمي المشترك بين العلماء والباحثين العرب  - 4
ات توسي - 5 ين جامع ا وب ة وبينه ات العربي ين الجامع ة ب شراآات العلمي ع ال ع وتنوی

 .النخبة في العالم
ذه              - 6 تشجيع الباحثين العرب للنشر في المجالت والدوریات العالمية المعتمدة في ه

 .التصنيفات 
  :وذلك من خالل

الت        - 1 ى المج ي ارق شر ف ستطيعون الن ذین ی احثين ال ة للب وائز مالي صيص ج تخ
  . المعتمدة عالمياوالدوریات

اس    - 2 يهم واالقتب ة ال ر احال رب االآث احثين الع ة للب ة او مالي هادات تقدیری نح ش م
 .منهم في البحوث العالمية 
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ایير   - 3 ق المع ة وف ات علمي الت ودوری شاء مج ى ان رب عل احثين الع ز الب تحفي
 .العالمية 

اءة               - 7 ل الكف ى االق ة  تعزیز التاثير العلمي االفتراضي ليوازي او یقارب عل االآادیمي
  :الواقعية للجامعات العربية وذلك من خالل 

تطویر المواقع االلكترونية للجامعات والمؤسسات االآادیمية العربية لتتوافق مع           - 1
ى المقاس االفتراضي المعروف ب                اء عل المعایير العالمية الخاصة بالتصنيف بن

)Webometrics ( أو)Cybermetrics (  
ة   - 2 ع االلكتروني دیث المواق ذا     تح ة به ا الخاص ور التكنولوجي ق تط تمرار وف  باس

 .الميدان
 .تضمين المواقع االلكترونية بالمخرجات العلمية لباحثيها - 3
ع          - 4 ا المواق ن ان تحتویه ي یمك ة الت ة الخاص صفحات العلمي م ال يع حج توس

 .االلكترونية 
ل         - 5 االحتفاء آل سنتين او ثالث سنوات بالباحث العربي االآثر حضورا علميا في آ

ي        تخ ضور العلم سمى بالح ا ی ت او م بكة االنترن ى ش دة عل ى ح صص عل
 .االفتراضي

ة              - 8 ى ارقى الجوائز العلمي احثين العرب للحصول عل الرفع من مستوى طموح الب
  .عالميا وتوضيح االجراءات والسبل الموصلة وذلك بصياغة دليل تعریفي بذلك

  
ا ا ستوى جامعاتن ى م ت عل و طبق ي ل راءات الت ن االج ا م ة وغيره ة او العربي لعراقي

  .السهمت في تنميتها وبالتالي تنمية المجتمع التواق للمعرفة 
ات                        اء المجتمع ر في بن ات دور اساسي وآبي ة ان یكون للجامع ستنتج اهمي مما مر ن
ذا المجال سيكون           واحداث تنمية حقيقية وشاملة في المجتمع الن دور الجامعة في ه

ا        ایجابيا وفعاال ویحدث تنمية شاملة ح      قيقية مهمة ان للتعليم ومؤسساته بكل مراحله
ا                      امال ومترابط ا متك دور اساسي آما مر ذآره في وضع نموذج تعليمي یعكس نظام
امي      لتخریج اناس متعلمين بشكل مستمر ودائم وقادرین على حل مشاآل المجتمع الن

ذا المجال یع                 ات وفي ه ذه المجتمع شودة له طي  لضمان دیمومة التنمية البشریة المن
ة   ط المرحل يس فق ه ول ع مراحل يم بجمي ة للتعل ارات توضيحية مهم دباغ اش ل ال جمي

   :/1رات هياالجامعية التي تكلمنا عنها واالش
  
  
  

ـ  ى ـــ ود ال ـ تق ات ــــــــــ ـ عملي ى ـــــــــــــ ود ال ـ تق دخالت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م
  مخرجات 

ـ                ـ                     ـــــــــــ                                        ــــــــــــ
  ــــــــــــــ

ة   شمل طلب اتذة+ وت ة        +اس دریب وثقاف يم وت شمل تعل اهج                     وت من
  وتشمل 

ول+ ة          (اص ة اجتماعي ارات وتربي ة                    واختب زة مختبری اني ،اجه مب
  خریجون 

ة  آ ة منوع ة ثقافي ة علمي ب،دورات حدیثة،بيئ ة  ). ت ة وتطبيقي وث علمي ة وبح .   حدیث
  متعلمون 

                                                 
،جریدة الصباح، بغداد 3جميل الدباغ ، اقتصادیات التعليم والتدریب ودورها في استدامة التنمية البشریة ، ح. د. ا-  1
  .11،ص689، العدد2005/ تشرین االول/31،



                                                                                                  ذوو 
ة قاب  +سلوك قدیم قادرون على مصارعة الحياة في سوق العمل المتنافسة           ائج علمي ة  نت ل

  .للتطبيق وخلق فرصة بناء المجتمع وحل مشاآله 
  

  * ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تغذیة عكسية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         *
  .والتغذیة العكسية من المخرجات الى المدخالت 
  

  -1-شكل رقم 
  

ا           فيوضح هذا الممخطط ان التعليم       ا بينه بجميع مراحله هو حلقة واحدة مهمة متصلة فيم
ام                ى القي ادرین عل تخرج اناس قادرین على البناء واسویاء صالحين لنهضة مجتمعهم وق
يم  اء التعل ة في بن ك اسس متين ة وهناال ة والثقافي صادیة واالجتماعي اة االقت اء الحي باعب

  :/ذه االسس هيآلبنة اولى للوصول الى التنمية البشریة المستدامة وه
ه    - 1 ا توصل الي ادة مم ستویاته واالف ع م يم بجمي ي التعل ة ف اد االسس الحدیث اعتم

  .االخرون في هذه المجاالت اختصارا للجهود والزمن
ع       - 2 ارات ورف ویر المه ي لتط ي والمهن دریب التطبيق ى الت ل عل ل الكام التحوی

صادیة  شاطات االقت ي الن ة ف ة الداخل وى العامل ع الق اءات لجمي ل الكف والمؤم
 .دخولها

 توفير الحصانة التعليمية والحریة الكاملة في اجراء البحوث العلمية والتاليف والنشر            -3
سهيل حضور                ك ت ا في ذل ة بم شریة العامل في مجاالت رفع الكفاءة االقتصادیة للقوى الب

  .المؤتمرات العلمية والندوات والدورات التدریبية داخل وخارج البالد
ش-4 شارآة ال ویر  الم ة وتط يم وتنمي ق بتعل ا یتعل ل م ة بك رارات الخاص ي الق عبية ف

دور              اتي ال ا ی ة ،وهن المالآات البشریة لالندماج في عملية التنمية االقتصادیة واالجتماعي
  .المهم لمنظمات المجتمع المدني غير الحكومية 

ة الخاص      -5 سياسات العلمي ة توفر القاعدة المالية والمادیة للنهوض بالبرامج وال
ذه الخطط االساسية                    ي ،فه اتج المحل ل من حصيلة الن دریب والتاهي بالتعليم والت
شریة                   ات الب ة المالآ سبق تهيئ ة التي ت ة التعليمي تعتبر هي السبيل االنجح للعملي
صر اساسي     ي عن ة ه ا ورد ان التنمي ين مم ستدامة ،یتب ة الم ضروریة للتنمي ال

ل مستویات          یقوم على التعليم ولكن ليس التعليم الجامعي         ل آ اه ،ب فقط آما اوردن
  ية في احداث التنمية داخل البالدالتعليم تعتبر اساس

ات           ع الجامع ویر واق سوقها لتط ي ن رى الت رؤى االخ ن ال ة م ك مجموع وهنال
  :ومنها: نسوقها الصالح النظام التعليمي في العراق السيما النظام الجامعي

  تطبيق مفهوم استقاللية الجامعة  - 1
  نظام التعليم الجامعي على اساس المرونة والكفاءةاعادة انشاء - 2
 زیادة واستقرار مصادر التمویل - 3
 تاآيد التنافسية بين الجامعات والمؤسسات العلمية وبين العلماء - 4
 مرونة االنظمة التربویة البحثية - 5
 منع التدخل السياسي في شؤون الجامعات - 6
 تطویر العالقات بين الجامعات الوطنية والعالمية  - 7
 ية المستمرة لقدرات اعضاء الهيئات التدریسيةالتنم - 8
 ادخال المعلوماتية في آل مفاصل الجامعة - 9

 .زیادة التفاعل بين المخصصات -10



ر             د تغيي راق بع ا حصل في الع ل م ين مث د مع ع في بل اذا وق دام امن   2003ف  من انع
صحية                صادیة وسوء الخدمات ال وتصاعد للعنف الطائفي مع قلة وسائل التنمية االقت

اطق سكناهم                  وغي ون من من م ینتقل اس وجعله رها من التهجير القسري الذي الم بالن
  .ویخسر البعض منهم وضعه التعليمي والم یخسره فهو یتراجع اوتوماتيكيا

راق                      ام التعليمي في الع وفي هذا المجال نعطي  مجموعة من المحاور الصالح النظ
  :/وبالخصوص الجامعي منه

ى             منع اي شكل م   :/المحور االول  ة عل سيطرة الحزبي ة وال ن اشكال المصادرة الحزبي
ر                      د التغيي راق بع رة وقعت في الع ذه نظرة اشكالية آبي مرافق الجامعات العراقية وه

  .حيث سيطرت مجموعة من االحزاب السيئة المتأسلمة على بعض الجامعات 
اني ور الث ي   :/ المح ام البعث ل النظ ن قب ة م سات الجامعي ال المؤس ذي ط ب ال  التخری

ة                     ة التحتي ة واصالح البني ل الدول ذه المؤسسات من قب البغيض والعمل على ادامة ه
  .للجامعات

  :/المحور الثالث
ات              ز الجامع ى تجهي االهتمام الكبير بالمختبرات والشؤون العلمية للجامعة والعمل عل

  .بمنظومة مختبرات عالية تناغم العالم
معية واالعتماد على المناهج العالمية في      االهتمام بمناهج التعليم الجا   / المحور الرابع 

  .التعليم
امس ور الخ ات  :/ المح ه ببعث ر اقحام امعي عب تاذ الج ي لالس شان التعليم ع ال رف

ه            ا توصل الي ى اخر م تدریسية یتصل من خاللها االستاذ بجامعات العالم ویتعرف عل
  .العلم الحدیث

سادس  ور ال ث    :/المح الي والبح يم الع ل وزارة التعل ة   ان تعم ى توام ي عل العلم
  . من الخبرات مع الجامعات العالمية لالستفادةالجامعات العراقية

اقش :/ سابعا ي تن ة الت ة والفكری دوات العلمي د الن ال بعق دور فع ات ب وم الجامع ان تق
ة     ررات مهم رج بمق واء وان تخ د س ى ح سانية عل ور االن ة واالم ور العلمي االم

  .واساسية
امن ات :/ الث وم الجامع ة عن  ان تق صل الجامع ع اي ال تنف ع المجتم ازج م دور التم ب

دور اساسي    . المجتمع بل تقوم باسناد الدور الحضاري للمجاتمع      عبر قيام االساتذة ب
  .ومهم لبناء المجتمع من خالل تنظيراتهم المعرفية 

ا وان                :/ التاسع ه التي یعطيه ار مادت ة باختي ة التام ان یعطى لالستاذ الجامعي الحری
ه  ون ل اح      تك ي انج سهم ف رة ت سهيالت آبي ه ت ون ل امعي وان تك ل الج ة التعام حری

  .العملية التعلمية التي یقوم بها
ر       :/ العاشر ة عب ان یعمل الطالب ایضا على ان یتابع  المادة العلمية من خارج الجامع

ه          النت واستحصال المجالت العلمية واال یبقى مهتما فقط بالجانب النظري المعطى ل
ل الجام ن     داخ ستطيع م ي ی ة الواضحة الت ه التنظيری ه رؤیت ون ل ل ان تك ط ب ة فق ع

  .خاللها ان ینجز المطلوب على اتم وجه
ا               :/ الحادي عشر    دخل المباشر في عمله ة وعدم الت استقاللية عمل الجامعات العلمي

سهم في               .  من قبل الحكومة   ر ی ا منقطع النظي هذا الى جانب االهتمام بالشباب اهتمام
وازع العلمي        العمل على    ة ال ة وتقوی ان یكون لهم رؤیة علمية واضحة ضمن الجامع

  . لدیهم
ا            دحرت الماني ان التنمية تعتمد اعتمادا اساسيا ومباشرا على اصالح التعليم فعندما ان

ى ان الخروج          في القرن التاسع عشر اشار الفيلس      امام نابليون  ة ال وف االلماني فيخت
ى رفض             من الهزیمة اال یتم اال باستبدا      وم عل دة تق ل نظام التعليم االلماني بتربية جدی

اد                   ك اع ى ذل اء عل ي وبن التدریب الميكانيكي الآتساب المعارف القائم على الحفظ االل



صارمة      ة ال ة واالخالقي ضباطية العقلي ى االن وي عل ائهم الترب ة بن ان هندس االلم
اني شرع          1944،وعندما تحررت فرنسا عام       زو االلم اء     لفرنس ام من الغ يون في بن

ك مجموعة من المقترحات الصالح          . وطنهم من خالل اصالح النظام التعليمي       وهنال
ام          الح النظ ن اص بق م ا س ا فيم ا  ذآرن رار م ى غ راق عل ي الع ي ف ام التعليم النظ

  .الجامعي في العراق
  :/ومنها

اء امور                      - 1 ى اولي ه عل واردة في ات ال يم اإللزامي والعقوب انون التعل تفعيل العمل بق
  .متسربينال

شأن سير      - 2 اتهم ب تطویر اهتمام اولياء االمور بالعملية التعليمية وبارائهم ومقترح
 .العملية 

 .استعادة المتسربين وتوفير حلول بدیلة لتعليمهم - 3
ة واستخدام              - 4 اهج التعليمي التاهيل المستمر للمعلمين لمواآة التطور المستمر للمن

 .الوسائل المبتكرة في ذلك خاصة االنترنت
 .في الشواغر في القرى والمناطق البعيدةتال - 5
رامج من اجل                     - 6 زم من ب ا یل السعي الى خفض نسب التسرب من التعليم ووضع م

 رفع مردودیة التعليم بمختلف مستویاته 
 .توفير المزید من ریاض االطفال - 7
 .وقف اشكال العنف في المدارس السيما العقاب الجسدي - 8
يم و  - 9 ال التعل ي مج املين ف ة الع ز مكان يم عزی رامج التعل ام بب شجيعهم الهتم ت

 .وتطویرها
االهتمام باعداد المناهج واماآن التعليم ووسائله وادخال التعلم الجماعي          -10

 .والعملي عن طریق المجموعات والنشاطات الالصفية 
التوسع في فتح المدارس المسائية الستيعاب الذین ال تساعدهم ظروفهم           -11

 .ار في الدراسات الصباحية الحالية من اآمال دراستهم او االستمر
 .التوعية باهمية التعليم وااللتحاق بالمدرسة -12
ام بمشاریع في القرى لمحو                 -13 ى القي تشجيع منظمات المجتمع المدني عل

اتهم     ال بن ضرورة ارس ال ب ة الرج سربين وتوعي ال المت يم االطف ة وتعل االمي
رامج    للمدارس ویجب ان تلعب نقابة المعلمين      دورها في التوعية وا               عداد الب

ة       ة بالتغذی رة والریفي اء الفقي دارس االحي ي م ذ ف مول التالمي اهج وش والمن
 والكسوة 

 .زیادة التخصيصات المالية للتعليم في الميزانية  -14
ائفي             -15 التهجير الط ة آ فتح مدارس مؤقتة لمعالجة عواقب الظواهر الطارئ

 1الستيعاب االطفال 
 

  
  
  
  

  
  :/ثامنا

                                                 
، 319، ظاهرة التسرب من التعليم االبتدائي ،االسباب واالثار والمعالجات، الثقافة الجدیدة ، العدد  ماجد زیدان الربيعي-  1

 37، ص2006بغداد، 



ن مؤشرات ضرب المفاهيم مؤشر م والصراعالنزاعات االهلية 
 التنمویة

  
ة                 زاع فالمتالزم ر والن ا تتعلق بقضية الفق هنالك مسالة یجب ان نرآز عليها في بحثنا هن

ر                ى الفق ود ال زاع یق زاع والن ة     (بينهما آبيرة فالفقر یسبب الن ر المجتمع والدول ففي  ) فق
سبب             زاع العنيف وال د الن ر مع تزای ل     الوضع العراقي تزاید الفق دان العوائ واضح في فق

ار             ى افق ؤدي ال ا ی ل مم للمعيل لها بسبب اعمال القتل والسلب والنهب التي تصاحب القت
ویبقى مفهوم الفقر المادي هو  .العائلة بضياع مداخيلها الواصلة اليها من خالل المعيل ،        

الد    ففي افغانستان مثال البلد الذي یعد من اف       .االساس المرجعي السوي لتفسير العنف     ر ب ق
 في قائمة برنامج االمم المتحدة للتنمية البشریة ،مع تدني          169العالم ،وتاتي في المرتبة     

ام  197الدخل السنوي للفرد فيها الى   وفي االطار االفریقي    1 1981دوالر امریكي في الع
اثير                 ر حجم ت  ال یزال الفقر یعزى تقليدیا الى التقلبات المناخية والصعوبات البيئية وال ینك

یمكن  .النزاعات العنيفة في اشاعة الفقر وتحطيم التنمية في المقابل في الوضع االفریقي             
زاع               رابط بصورة متماسكة مع نشوب الن ر تت ى ان مستویات الفق ا مر عل ان نستدل مم
ر     ط عب يس فق ون ل ن ان تك ر ممك ستویات الفق ي م التغيرات ف ه ف تداد حدت ف و اش العني

ر تم عب ا ت زاع العنيف وانم ة  الن اس وطبيع ل الن ة عم بالد وطبيع ة ال ق بطبيع ور تتعل  ام
ادة                    اثير المباشر في زی ه الت زاع ل الموارد الموجودة آثرتها وقلتها ولكن یبقى مفهوم الن

  .مستویات الفقر 
والنزاعات یمكن ان تحدث بسبب الموارد في البالد لذلك آان من الضروري التشدید على           

وصول الى الموارد وتوزیعها بين مختلف الجماعات في         التوجهات المعاصرة المتعلقة بال   
شجع                      اط ت ذه االنم ال ه سبية في امث المجتمع، نظرا الى انه بات من البين ان التغيرات الن
سكانية                     ة في صفوف الجماعات ال ة مهم شكل عوامل تعبئ على النزاع بصورة الفتة ،وت

ت     شية بات ت هام ا آان وارد ومهم ازة الم دو ان حي ة ویب تدامة  المعني ما الس ددا حاس مح
  .االعالة الجماعية وافاق التنمية المستقبلية 

بدون التوزیع العادل للموارد سيقود ذلك الى تفجر نزاع وسيقود النزاع الى الفقر والفقر              
  .یقود الى ان تكون التنمية في مهب الریح

  
ر وا        اس الفق ارز لقي ر ب زاع ومؤش ل الن م عوام د اه ة االرض اح ر ملكي ا تعتب اط آم نم

اط           م انم سواء ،تع ى ال طى عل ا الوس يا وامریك وب اس ي جن ه ،فف ة ب اوت المرتبط التف
ا الوسطى مباشرة عن                     نمط في دول اميرآ ذا ال الالمساواة في توزیع االراضي ،وینتج ه
ائدة في  اط س ذه االنم د آانت ه يا فق وب اس ا في جن سياسي االستعماري ،ام صاد ال االقت

اط                  االزمنة ما قبل االستعماریة      ا یظهر من انم د واخر آم ين بل اوت ب ،وتتباین درجة التف
ة       سكانية المرتفع ة ال دان ذات الكثاف ي البل عا وف ا واس ي تباین ع االراض نغالدش (توزی ب

سلفادور ه  ...) ،سریالنكا،ال ذهب الي ا ی ى م ا عل اط بنيوی ذه االنم زز ه ت س:تتع ا .بي دوم
ذین  نظرا الى عدم وجود اراضي غير مزروعة یشكل استصالح  ها صمام امان للفالحين ال

ا  ون ارض تهم         2ال یملك ا وعالق رب افریقي ي غ ين ف ط الفالح ا نم ث دوم اول الباح  ویتن
ازة االرض في          . باالرض الموروثة عبر العائلة والصالت العشائریة        ائق حي ان وث لذلك ف

ة  هذه المنطقة ال تشكل في ذاتها مقياسا مالئما التجاهات الفقر الجماعي ومع هذا فال              عملي
ادة ب   ا ع شار اليه ة والم ى االرض ((القائم سكاني عل ضغط ال رد  )) ال و المط راء النم ج

  للسكان والقطعان ،قد افضت الى الندرة المستمرة ولفتت االنتباه الى التنافس ما بين 
                                                 

1  - Human Development Report (New York:United Nations Development Programme,1996) 
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ى                       افس ادى ال ذا التن ا ه الجماعات التي تستعمل االرض في االطار الریفي ویضيف دوم
اه   والمراعي والم  الوصول الى الموارد الطبيعية السيما االرض     نشوب الصراع من اجل      ي

ة               وقد نشأ تدریجيا آمسألة جوهریة تتعلق بالمعيشة والبقاء في انحاء مختلفة من المنطق
الكون            تهم الم ين وفي جمل صراعات مختلف المعني ذه ال شبه الصحراویة ،وینخرط في ه

ائبي  (الغائبون   الكين الغ ن لالرض والمواشي وتتكون بالدرجة     وهم جماعة ما یسمى بالم
ذین ینافسون الجماعات      ) االولى من النخب المدینية ،والسيما الساسة وضباط الجيش         ال

ين               المحلية على استعمال هذه الموارد المتناقصة وفي مقابل مواجهة المستعملين المحلي
ة تعب          ب المحلي تحاول النخ ة ،س صلة بالدول ة ال ة وثيق ة قوی ب خارجي الرض بنخ ة ل ئ

زاع         االت الن دها احتم اظم عن د تتع ة وق ة منظم ات مقاوم ي حرآ شها ف دها وتجيي قواع
ان وجود جماعات        .العنيف التي تؤدي بالنهایة الى ضعف التنمية بل انعدامها           بالنتيجة ف

ه من منظور                     ا نظر الي ؤدي اذا م ذات امتيازات ،وبالتالي وجود تفاوت بين الجماعات ،ی
ك ا     ين تل رة واالحتجاج من    لجماع العالقات ب ى الغي ذه     ات ،ال ة فه ل الجماعات المتظلم  قب

ى                   ام ،عالوة عل االخيرة ترید تمثيال متناسبا واآثر انصافا في مختلف مجاالت القطاع الع
دان                ا من فق ا یليه توزیع متوازن للمنافع العامة ،والواقع ان انماط النمو واالنحطاط ،وم

ة     ور جوهری ة ،ام ات معين وذ لجماع ع نف ات   مواق ة ، والجماع اء الدول سارات بن ي م ف
دان  ل آفق سبي ،ب ان ن اره وضع حرم ى وضعها باعتب ذه ال تنظر ال رات آه اثرة بتغي المت
سياسات التي                  حقيقي ومباشر لنفوذها او فقدان للوظائف في القطاع العام ، لذلك آانت ال

صافا ل    ر ان ع اآث ذة لتحقيق توزی دابير المتخ اوت والت ى اصالح التف ين تهدف ال وارد ب لم
زاع ، ومن شأن                        دة لنشوب الن ا اسبابا جدی الجماعات  المكونة للدولة ،تحمل في طياته
ارا     ستجر اث ات ،وت ين الجماع ائم ب وى الق زان الق ي مي دخل ف سياسات ان تت ذه ال ل ه مث
جانبية غير مقصودة ،اذ قد تعمل على تمكين جماعات معينة على حساب جماعات اخرى              

  .قال النفوذوبذلك تساعد على انت
ر     ي تفج ر االساس ف ة  یعتب صورة عام وارد ب ع حصص الم ي توزی اف ف ا ان االجح آم

  .النزاع المؤدي الى ضمور التنمية 
آما ینبغي االشارة الى مسالة مهمة جدا تتعلق بان هشاشة النظام االقتصادي المعتمد في              

ل         دینا مث ا ل نغالدیش حيث    دولة من الدول ال یقود دائما الى تفجر صراع عنيف وهن  في ب
صاد شاشة االقت ضافرت      ه ث ت نغالدش، حي ال ب ي مث ده ف يا نج وب اس ي جن ومي ف الحك

ررة   ة المتك وارث الطبيعي سارع ،والك سكاني المت النمو ال دة آ ل ع ضانات(عوام ) الفي
ين         وة ب ساع اله ة ، وات واق العالمي ي االس ية ف سلع االساس عار ال ب اس شوائية تقل وع

داخلي ،ومن الممكن               االستثمارات واالدخارات    ام االقتصادي ال ادة هشاشة النظ ،على زی
اعي          تقرار الجم دم االس ال ع ي ح ساهما ف امال م ضعيف ع صادي ال ار االداء االقت اعتب

نغالدش  سائدة في ب سياسي ال ى ا1وال سبة ال ا مشكلة الحجم بالن سها  ام د تفرض نف لهن
ة لرسم صورة              ویحتاج المرء الى   ات معين ة    النظر في اداء والی د سجلت بعض      .دقيق وق

دین     ة العق داد قراب ى امت و عل سب النم ى ن ن اعل ضا م ا ،بع اب وهاریان ات ،آالبنج الوالی
ين احصائيات النمو وظهور النزاعات                       ا ب ر م رابط في التغي ورغم انعدام الدالئل على الت
طرابات         ت االض د وقع د ،فق ي الهن ات ف ة بعض التوجه عنا مالحظ ي وس ان ف ة ف العنيف

ادنى متوسط  الواسعة ا صفت ب ي ات ع الت ات االرب ن الوالی ة م اطق الریفي ي المن اق ف لنط
  .لنسب النمو

                                                 
1 -Abdur Rob Khan ,country paper on Bangladesh ,South Asia:Regional Report ,vol.1,pp.242-
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اء   ى االنكف شعب عل اهير ال ل جماعات من جم ا حم شدید ربم صادي ال اط االقت ان االنحط
صادات ظل او                     ى تطویر اقت سلفادور ،او ادى ال ا وال ورفض المشارآة آما حصل في غان

راق          اقتصادات حرب آما سنرى في المب      ا في الع ذه رایناه صادات الظل ه ادم واقت حث الق
   .وافغانستان 

  
  :/تاسعا

  :/اقتصادات الظل واثرها في العملية التنمویة 
  

ة       –تنطلق هذه االقتصادات بسبب االنقسامات االثنية        ات القدیم صارخة والكراهي الدینية ال
سر اشتعال النزا          وغيرها من العوامل ذات الصلة     الم ال تف ى        بوجود مظ ل تعمل عل عات ب

سمون  دى من ی صادیة ل دات االقت ه االجن اولي العنف((تموی ر )) مق شر اآث صبح الب اذ ی
ى االسواق  اعلين عل ة من الف ون سيطرة قل ة وتك زداد الجریم ة في الحروب وت انتهازی

ع            ذلك    . واحتكارها اسهل وتتفاقم بصورة ملحوظة ضراوة الصراع من اجل الری ونتيجة ل
دینا         تسنح الفرص امام     ا حصل ل سواء آم ى ال اصحاب السلطة والميليشيات المسلحة عل

نفط                 صراع من اجل تهریب ال ا ال ام صدام حسين راین في الحالة العراقية عندما سقط نظ
ة                  وات الحكومي ا مع الق رى ام وظلت الميليشيات المتقاتله على تهریبه تخوض معارك آب

ه واال     ب وطرق اليب التهری ى اس بعض عل ضها ال ع بع ل   او م ه وقت ى من ي تجن وال الت م
سياسي    صاد ال ل او االقت صاد الظ د ان اقت ا یؤآ صراعات ،مم ذه ال ة ه رین نتيج الكثي

ين    .یشكل عارضا آبيرا امام التنمية     )) دوما((للحروب االهلية آما یسميه    وليير ب ز آ ویمي
  :اربع فئات منتفعة بوضوح في هكذا اقتصادات هم

  .اصحاب االعمال - 1
 .التجار - 2
 المتمردون - 3
 المجرمون - 4

ویتحقق السالم عندما تكون الفئات صاحبة المصلحة فيه اوسع نفوذا واقوى سياسيا         
دیها مصلحة في استمرار الحرب  ان            ات     ((من الفئات التي ل ين الفئ تناسب القوى ب

سياسي     صاد ال ه االقت ذي یطرح يكي ال سؤال الكالس و ال صادیة ه صالح االقت ذات الم
 1))الحدیث

 
  

 
صوغ تع ستطيع ان ن اعال ن ا ف صادریف ا( الحرب ل تاالقت ي اس دوم ر ان ) ب دما اعتب عن

ر                      ة عب ة بالغ ه اهمي شاطات عسكریة ،ول رتبط بن صادیة ی شاطات االقت جزءا آبيرا من الن
يح               صادیة تت ات اقت ى الي صادات الحرب ال شير اقت ا، وت ارتباطه مع خوض الحرب عموم

دولتيين       ل صنف     للفاعلين ،وبينهم الفاعلون الدولتيون وغير ال خوض حروب او   :  من آ
ل                          ذا التعریف العریض عن وجود مصادر دخل لمث نم ه ة وی االنخراط في نزاعات عنيف
زم من                ا یل ى م ا ال هؤالء الفاعلين وتوليد وسائل اقتصادیة تحت تصرفهم ،یمكن تحویله
ة                       ة جغرافي د قاعدة إسناد ،سواء أآانت منطق دادات لرف ى إم أدوات لخوض الحرب او ال

ة ب  ا   مأهول دد آم اطفون مع طرف مح ازحين یتع ة ن ردین ام منطق دنيين ام قاعدة للمتم م
لغرض واحد هو زیادة الثروة الشخصية ،من         ایمكن ان تراآم هذه المواد نتيجة الجشع و       

و        ى النح ا عل ا مهم رف تعریف ات تع ة بالنزاع سياسية المرتبط صادات ال ان االقت ا، ف هن
                                                 

1 -Collier(2000),Doing Well out of War :An Economic Perspective,in Bernal and Malone 
,Greed and Grievance,p.105  



ليد موارد اقتصادیة واستغاللها على أیدي أطراف       الطریقة التي یجري فيها تو      ((: التالي
سمى      )داخلية وخارجية   (وفعاليات   ة     ((منخرطة في ما ی تتموضع داخل    )) نزاعات داخلي

صادیة               سياسية واالقت بلدان معينة من اجل الحفاظ على وجودها ذاته وتوطيد مصالحها ال
سبب الحر          1)) دان ب د من البل شر في بل ة    هذه االقتصادات عندما تنت ة والداخلي وب االهلي

تنحسر نتيجتها العملية التنمویة وهذا االنحسار بسبب السيطرة على الموارد المستخدمة        
  .في عملية التنمية من قبل فئة من الفئات او جهة من الجهات 

  
  :/عاشرا

  :اقتصادیات الحرب نماذج مختارة 
  

قوط الن  د س ي بع ي الوضع العراق وة ف ا بق صادات الحرب رأیناه ام اقت ي ع ام ف  2003ظ
ة       شاریعها اإلجرامي ول م ي تم وب العراق ي الجن صارعة ف شيات المت دات الميلي دما ب عن
سویقه بطرق                   البترول وت بعض ب صاعدة مع بعضها ال ة والمت وتغذي صراعاتها المتنامي
غير قانونية إلى دول الجوار واستخدام الموانئ العراقية لهذا الغرض حتى غدا آل حزب               

زاب او   ن األح وانئ      م ن الم زء م ى ج سيطر عل صارعة ی شيات المت ن الميلي شيا م ميلي
ذه        راق ،أدت ه وب الع صرة جن ي الب صوصا ف نفط خ وارد ال ن م زء م ى ج سيطر عل وی
ة العنف الناشئ من                    صارعة المسلحة بالنتيجة تغذی المسالة إلى تغذیة هذه الجهات المت

 اما الميلشيات المتواجدة في       خاللها والنتيجة غياب القانون وانحسار المشاریع التنمویة      
وب العراقي                 المنطقة الغربية من العراق ولعدم وجود النفط هناك بشكله المتوفر في الجن
ف           ب والخط سلب والنه ات ال ي عملي ر وه وع آخ ن ن صادیات م ر اقت ا عب ذت عنفه غ
الق     ة ،إق ة اآلمن ل العراقي ن العوائ وال م صيل األم ساومة بتح ه والم ن خالل زاز م واالبت

وال              المج اذا . تمعات بهذا الشكل من قبل الجهات المتصارعة في سبيل الحصول على االم
رة ساهم اسهامة                          ة لفت ل الدول سبب التغيب األمني من قب راق وب وم الع ما حصل في عم
صادیات          ذه االقت سبب ه ة ب آبيرة في تنامي قوة الميليشيات وتصاعد العنف وغياب التنمي

ة         التي نشات عبر ضياع االمن في ال     دد من الخطط االمني ام بع د القي رة ،ولكن بع بالد لفت
ذلك دور االحزاب وأصبح               را وآ شيات آثي ذه الميل دور له التي قامت بها الدولة انحسر ال
صادیات   ق ویتمحور باقت ابقه یتعل ل من س سبته اق ن ن صادیات ولك وع من االقت ك ن هنال

سبب ان       الفئة الحاآمة او الحزب الحاآم ،فيعتبر الحزب الحاآم في           العراق اليوم األقوى ب
ده    ة بي صادر المالي ات       . الم ين الفئ زاع ب ر الن أتي عب ي ت صادیات الت ذه االقت ا ان ه آم

صفيات الجسدیة  ل والت ى رأسها القت صاحبه عل رة ت ات آثي ه عملي أتى من صارعة یت المت
راق  اما اليوم فالوضع في ال    . والسرقة وغيرها من االمور الخفاء واقع الجریمة الفعلي          ع

ى الوضع 2010أي في سنة  سيطرة عل ة م وى امني سبب وجود ق  افضل من سوابقه ب
ذي                  ذا الموضوع ال النفطي وتحكم الدولة المباشر فيه ، نحن یجب ان نعرف من خالل ه

رة                :أثرناه انه    صادیات م ذه االقت رر ه راق ،یجب اال تتك ة في الع ة حقيقي لكي نحقق تنمي
ذه الماساة         اخرى في العراق ویجب ان تعمل ال     رر ه شعب في سبيل اال تتك ة مع ال حكوم

ة التي قامت                    ات التهریب الرهيب واال فليس من الفائدة ان نذآر هنا االرقام الخاصة بعملي
ا المستوردة والتي           ا فيه نفط ومشتقاته بم وب العراقي لل بها القوى المتصارعة في الجن

ا ب             ة یبغيه دوالرات في تنمي سوء من قوى              تكلف العراق المالیين من ال ذا ال ل ه ه آ د في ل
  .متصارعة في وقت من اوقاته

رب      صادات الح ا اقت شط فيه ن دول تن اذج م ذآر نم و ی ا فه ي اس دوم ى ب الرجوع ال وب
ى راس              ة وعل ة للتنمي ساحة العالمي دول عن ال ذه ال اب ه بصورة آبيرة مما ساهم في غي

                                                 
 1عبد االله النعيمي،معهد الدراسات االستراتيجية ،بيروت، ط: بي اس دوما ،االقتصاد السياسي للحروب االهلية، ت-  1
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ا       الدول التي یذآرها دوما هي انغوال التي شارك طرفان رئيسيان            ة فيه في الحرب الداخلي
ام   ف ع ل ان تتوق ا 2002قب م (م وهم اآم باس زب الح ر  :الح شعبية لتحری ة ال الحرآ

االتحاد الوطني الستقالل    (و.  بقيادة ادواردو دوس سانتوس    )مبال(والذي یرمز له    )انغوال
ه   ) انغوال الكامل  ا   (والذي یرمز ل ا            )اونيت ادة جوناس سافيمبي استمرت الحرب بينهم بقي

راق       2002ما ،ابتداء من نيل االستقالل وحتى        عا 27 ين انغوال والع ك   : والفارق ب ان هنال
فئتين تتصارعان على الحكم في انغوال فقط  في حينها ولكن في العراق بعد سقوط النظام                

صارع            2003في العراق عام     د ان تت  برزت مئات الجهات المتصارعة واالحزاب التي تری
صادیاته   ذي اقت سلطة وتغ ى ال ه    عل نفط وبيع ب لل ق التهری ر منط عارات  ا عب ت ش  وتح
  .االسالم السياسي لتمویه انحطاطها

نفط             شكل صادرات ال ا          % 80بالرجوع الى انغوال التي ت رادات التي تحققه ة االی من قيم
نفط ساهم في                        اج ال ة تعني ان انت روة انغوال النفطي ة لث انغوال ،وقد آانت الطبيعة البحری

ي   ه ف رب ،لكن ل الح ة    تموی نفط ذات اهمي دات ال ت عائ ا وآان اثر به م یت سه ،ل ت نف الوق
ستخدم في                          م ت نفط ل وال ال ارة اخرى ان ام ا، أي بعب حاسمة في تمویل الحرب ضد اونيت

  .التنمية بل في دعم الحرب الداخلية وتهدیم التنمية 
ر من                          شطر االآب ة ال دعم الخارجي طيل ى ال ا عل ة بتمویله ذه الحرآ ا اعتمدت ه اما اونيت
ان        ذي آ اس ال ى الم افة ال رن الماضي ،باالض ن الق ات م سبعينيات والثمانيني دي ال عق
اليم                        ل االق ة من الحرب تحت رات مختلف ا التي آانت خالل فت مصدرا اساسيا لتمویل اونيت
الشمالية الشرقية الغنية بالماس ،اذا این تقع التنمية بعد فالموردین االساسيين في البالد             

ل           النفط والماس مستول   ستخدمان لتموی بالد وی ى عليهما من قبل الحرآات المسلحة في ال
  .العنف

   
روب     صادیات الح ا اقت د فيه ي تتواج دول الت وذج لل يراليون نم ل س ة مث ر دول ذلك تعتب آ

ة    ((نتيجة وجود اطراف رئيسية متقاتله فيها تمثلت في          ) روف))(الجبهة الموحدة الثوری
نكوح  وداي س ادة ف ى  . بقي دمت عل ي اق ن اذار   الت داء م د ابت اح البل ارس /اجتي  1991م

د                     سلطة في عق ى ال اقبوا عل ذین تع دنيين والعسكریين ال فالحقا وسلسلة من الزعماء الم
ين               دة ب رة الممت ى    1991التسعينيات ،وآان الجيش الوطني الذي عرف في الفت  1998 ال

يراليون(( باسم ة س سلحة لجمهوری وات الم ام )) الق داء من ع جيش (م  باس1999وابت
  .یخوض القتال ضد روف) سيراليون

ن     رة م ن وف ضال ع ذهب ،ف اس وال يما الم ة ،الس الثروات الطبيعي ي ب د غن يراليون بل س
ا من استخراج          االراضي الخصبة وآميات آافية من االمطار، والمنافع التي یمكن تحقيقه

اطق الماس ،وف  ى من سيطرة عل صراع من اجل ال ا لل افزا مهم شكل ح ت ت ي الماس آان
  1لتوسيع رقعة العمليات القتالية) دوما(الحقيقة اتاح الماس آما یذهب 

صاد                    ه آاقت ى احدهما یتصرف ب سيطر عل اذا الجميع یتقاتل على الماس والذهب والذي ی
  .ممول لحربه ضد االخر وتختفي التنمية في هذه الحالة 

اد                 ين االبع ل ان نب صادات     نحن هنا ال یهمنا ان نشير الى هذه الدول فحسب ب ة القت  المحلي
د               أة العنف ،ویمكن ان تع اني وط الحرب تع اثرة ب سكانية المت ات ال الحرب فغالبية التجمع

رب   حایا الح ي –ض ا وسياس صادیااجتماعي ب  -ا واقت بء العواق ة ع ن   متحمل ة ع  الناجم
رین و    سى المهج ن ان نن ك ال یمك ع ذل داخلي م زاع ال ة  مالن ي نتيج ي ال تنته اتهم الت عان

ن رهم م سبب  تهجي ى اوجه ب ان عل راق آ ي الع ذا الوضع ف ا ه د راین اآن سكناهم وق  ام
سنوات من       ى  2004الحرب الطائفية التي دارت به خالل ال ة   2007 وحت صورة العام  فال

اتهم           دء حي يهم ب ين عل اتهم ،ویتع اتهم ومتعلق ع ممتلك ا جمي دوا عملي ذین فق للمهجرین ال
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النزا           زاع ،ف ى االراضي التي             مجددا من الصفر ،ما ان ینحسر الن ين االطراف عل تم ب ع ی
ذین        ين ال سكان المحلي ر ال يراليون فيهج ي س ال ف بيل المث ى س اس عل ا الم د فيه یتواج

  .یسكنون هذه االراضي ،وهم ال ناقة لهم فيها والجمل
ه وجود               سبب  اذا یمثل النزاع في آل حاالته رؤیة متجذرة لواقع تنموي مهزوز وليس ل  ب

شكل یتضح من             النزاعات والعنف واعتق     ه ب د استوفى حق ذه االمور ق د ان البحث في ه
  .خالله للقارئ قدرة النزاعات على تفكيك النهضة والتنمية 

ا         ب توفره راءات الواج اهي االج دان فم ن البل د م ي بل صراع ف زاع او ال ر الن واذا تفج
ة ؟ لغرض درء الفتنة والسيطرة عليه لكي ال یشكل وجوده في البلد واجهة لضرب التنمي            

ول  ة نق راءات  :ولالجاب ن اإلج دد م ذ ع ا أن نتخ ة علين اقم األزم دم تف ضمن ع ي ن لك
  .االحتياطية قبل حدوث األزمة الن تفاقم االزمة یعني ضربا لمشاریع التنمية غير مسوغ

  :فمن بين االجراءات االحتياطية هي
ذ العمل                 - 1 ى تنفي ذي سيقوم باالشراف عل تحدید وتدریب الكادر االداري ال

  ).آادر الطوارئ( حدوث االزمةعند
 .تحدید وتدریب الكادر الفني الذي سيقوم بالتنفيذ وتعریفه باليات العمل - 2
م     - 3 اع به االت واالجتم ذه الح ل ه دین لمث اولين المعتم ماء المق د اس تحدی

 .وابالغهم بخطة الطوارئ
ستودعات       - 4 ة أو الم ستودعات المرآزی ي الم وارئ ف واد الط امين م ت

 .الفرعية
 .بالغ الالزمة لخطة الطوارئ ومعالجة األزمات المحتملةتخصيص الم - 5
ة                    - 6 دیم الخدم ا لتق صال به ساندة والتي یمكن االت وضع الئحة بالجهات ال

 .عند حدوث األزمة
 .خلق خلية طوارئ على المستوى المحلي - 7

  :اما أثناء حدوث األزمة فاإلجراءات للحد منها هي
ار ا     - 1 يم اث ة وتقي ریع لدراس داني س سح مي راء م دد  اج د ع ة وتحدی الزم

  .السكان المتضررین واختيار الوسائل الالزمة لتقليل معاناتهم
 .وضع خطة العمل وتقسيم الفرق - 2
دین   - 3 اولين المعتم تعانة بالمق د  (االس هاریج وتمدی ز وص يانة وتجهي ص

ومراقبة هؤالء المقاولين آي ال یقوموا باستغالل االزمات     ) شبكات ونقل 
 .مال العاموتهدید مصالح الناس وسرقة ال

ة    - 4 اجراءات عملي وم ب فافيته وتق ل وش ة العم ة نزاه ان لمراقب د للج تحدی
 ) .آتابنا وآتابكم(سریعة واالبتعاد عن اسلوب 

 .تامين وسائط النقل الالزمة لنقل المواد من المستودعات - 5
ساندة    - 6 ات ال صال بالجه ة     (االت ات الحكومي ة ،المنظم زة الحكومي االجه

 )وغير الحكومية 
 .جراءات االداریة والمالية واستخدام ارصدة الطوارئتسهيل اال - 7
 .نشر التوعية واشراك المجتمع المحلي في وضع وتنفيذ الخطة - 8

  :اما اجراءات التعاون وزیادة الفعالية بعد حدوث االزمة فتتلخص بالتالي
رى ان        - 1 دمات االخ دیم الخ ة لتق ة ذات العالق سات الحكومي الغ المؤس اب

  .)الخ...اء، الداخلية ،البلدیاتالصحة،الكهرب(تطلب االمر
ستوى    - 2 ى الم ة عل ة العامل ر الحكومي ة وغي ات الحكومي الغ المنظم اب

شبكات      ين اصالح ال ية لح شة االساس ستلزمات المعي امين م ي لت المحل
 .الرسمية 

 .التفكير بالوسائل والطرق الكفيلة بتقليل وانهاء االزمة - 3



ة  - 4 اء االزم ي انه ستخدمة ف يلة الم شر الوس ة ن ة محاول ر الدول ين دوائ  ب
سبل        المختلفة لزیادة الخبرة للكوادر العاملة في هذا المجال والتعریف بال

  .الكفيلة لمعالجة االزمات ذات الطابع نفسه
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  /لفصل الثالثا

  .التنمية وتاثير الفقر على اسس وجودها داخل المجتمعات 
  

ك         ان اي تنمية نرید ل     ا خصوصية ذل ها ان تتحقق ضمن اي مجتمع یجب ان نراعي فيه
اء المجتمع                    ل ابن ساغة من قب ا متناسقة ومست المجتمع لكي تكون التنمية المراد تحقيقه

راد المجتمع                 ة في اف ة آامن ارة عن طاق ا   ،والتنمية وفق هذا المنظور هي عب تم تفریغه ی
ون ل    ع ویك ى ارض الواق سدة عل ون مج ي تك بلهم لك ن ق ل   م ع داخ م وواس دى مه ا م ه

المجتمع الذي نرید ،فمن غير الممكن ان ناتي بتنمية وفق منهج غربي ونستنسخها لكي               
دة ،الن             ائج جي ه ال یعطي نت دا ولكن ذا هو امر ممكن وسهل ج ى المجتمع فه ا عل نطبقه
الغرب نفسه صنع تنميته من خالل االرتباط ببيئته وال باس ان تكون التنمية وفق المنهج               

د طغى اسمه                  ا ع ق لغربي حافز لجميع البشر ،الن النموذج الغربي وآما هو واضح للجمي
م   ى ان اه ا ینبغي االشارة ال دا ،وهن م ج الم واصبح ذو شان عال ومه ى الع ورسمه عل
ة                  ين هو حال عنصر من عناصر التنمية الواجب توافره لغرض ایجاد تنمية في مجتمع مع

م      االصالح الداخلي حيث ان االیمان ب  ضرورة اجراء االصالحات هو عنصر اساسي ومه
سياسية  ة ال ة هو اصالح االنظم اد التنمي م اصالح الیج ة واه اد التنمي ضية ایج ي ق الن ف

صادیة الحاصلة في المجتمع                ة واالقت اصالح بنيتها بصورة تتفق مع التغيرات االجتماعي
ام االصالحي  ذا النظ د ه م یوج ارزا واذا ل ا ب تقرارا تنموی سياسية سيحقق اس ة ال  لالنظم

  .ستتعرض هذه االنظمة الى ازمات بنيویة عميقة تهدد وجودها 
ى                  دليل عل هذا االمر ینطبق طبعا على االنظمة الراسمالية واالشتراآية على حد سواء وآ
ة خالل                      ة هام رات اجتماعي ا تغيي صادیة المتواصلة التي واآبته ان التطورات االقت ذلك ف

ا اصطدم            عهد الزعيم السوفييتي جوزی    ف ستالين خلقت مجتمعا صناعيا حدیثا سرعان م
ة  ة المفرط ة البيروقراطي سياسي بالطبيع ام ال شددة للنظ ة المت ان  1والمرآزی ة ف  بالنتيج

م یوجد       ة داخل اي                    النظام السياسي اذا ل ة حقيقي اك تنمي ن یكون هن ه اصالح سوف ل في
سياسية      وهذا االمر یترجم لنا آيف ان خروتشوف قام بعملية        مجتمع، داخلي ال  االصالح ال

ول             ك یق د وفي ذل ة داخل البل دینا   : بعد وفاة ستالين مباشرة لكي یحقق تنمية مهم آانت ل
تحداث   ى اس صادیة اضافة ال دراتنا االقت د من ق ا ان نزی ان علين د من المعضالت آ العدی

اء شعبنا  طریقة ما بهدف توفير المزید من الخبز والزبد وبقية المنتجات الزراعية الى ابن            
دا                       ان مصيرنا ان نبقى بل رميم صناعاتنا وتحدیثها لك ،فوق آل ذلك آنا نعلم انه وبدون ت

د                 سياسي في البل زز الوضع ال ا ان نع ویتضح من    2متخلفا اقتصادیا وعسكریا وآان علين
الحات    ق اص رض تحقي زه لغ م تعزی سياسي مه ع ال ف ان الوض شوف آي الم خروت آ

ن تتحقق    اقتصادیة وعسكریة وزراعية وغي  ة ل رها وآل هذه مفاهيم تنمویة اي ان التنمي
دات                ذا ب ال، وهك ذا المج م في ه حسب نظرة خروتشوف فيها اال باالصالح السياسي المه
يال واضحا                  ذا دل العملية االصالحية لغرض التنمية بعد وفاة ستالين دون اي تردد وآان ه

ة اوجه ا      عضالت ا على استيعاب القادة السوفيتيين الجدد التام للم       اة  لتي آانت تلف آاف لحي
رن الماضي     االجتماعية واالقتصادیة والسياسية والثقافية في بدایة العقد السادس من الق
وب وآانت          ولكن هذه التنمية التي قام بها القادة بعد وفاة ستالين لم تكن بالمستوى المطل

ضغط  ضيقة اال اب ال و غي ك ه ي ذل سبب ف ق وال نف ن االسفل اي م ي م ات  الحقيق  الطبق
ة     (المبادرة جاءت من االعلى     والى آون   الشعبية   ا    ) اي من قيادة الحزب والدول ذا طبع وه

                                                 
،مجلة 1964- 1953سعد بشير اسكندر،خروتشوف واالصالحات الداخلية في االتحاد السوفييتي-  1

  165- 164،ص32،العدد2002النهج،
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ه         آمثال حي نسوقه في هذا المجال اما الحدود القصوى لعملية االصالح السوفيتية هذه ان
ام                شرعية النظ ا ب شكك خروتشوف مطلق م ی ل     لم یتجاوز الخطوط الحمراء فل ستاليني ب ال

ه با  دد مهمت رة       ح سدت نظ ي وتج شكل طبيع ه ب ؤدي وظائف ي ی ه آ شوهات عن ة الت زال
اهير          تثنت الجم ي اس ة الت تالين الفوقي ورة س ق بث ه المطل تالين بایمان شوف الس خروت
ة   صادیة والثقافي سياسية واالقت اة ال ه الحي ي ادارة اوج ي ف ة من لعب اي دور فعل العامل

يس بالم   ن ل ة ولك اك اصالح اي تنمي ان هن ة آ اد وبالنتيج ه الیج وب تحقيق ستوى المطل
  .نهضة حقيقية اصيلة في مجالهم المجتمعي العام

  
  /التنمية والفقر:/ اوال 

یعتبر الحد من الفقر مهمة معقدة تقتضي التزاما متواصال بتدابير مشترآة منسقة ولكنها             
دور مؤسسة  يس بمق ول سهلة ول ة سریعة وال حل دابير عالجي اك من ت يس هن ة ول مرن

ء اآانت وطنية او متعددة األطراف عامة او خاصة وال باستطاعة إستراتيجية            واحدة سوا 
ي تقف وراء   ة الت ة مع الظروف واألسباب المختلف ل في ان تتعامل بفعالي دة أن تأم فری
ات شراآة                     ر تقتضي إرساء عالق ة لمكافحة الفق ان اإلستراتيجية المتالحم الفقر ولهذا ف

  .حة الذاتية ایضاثابتة ترتكز على الثقة وعلى المصل
ستطيع أن                 را ت يس أم ر ل راء فالحد من الفق واهم عالقات الشراآة األساسية هي مع الفق
راء              صالح الفق ة ل ر الحكومي ة او المنظمات غي تقوم به الحكومات او المؤسسات اإلنمائي
اراتهم        راء استخدام مه فهي تستطيع أن تسهم في خلق الظروف التي یمكن في ظلها للفق

ة              ومواهبهم راء في محور العملي  الذاتية لإلفالت من قبضة الفقر ویتطلب ذلك وضع الفق
رهم من العوائق التي                     ات واتجاهات التحول ، وتحری د األولوی املين في تحدی آشرآاء آ
ة                 ة بيروقراطي تبقيهم في فخ الفقر وتمكينهم ولذلك فان التخطيط للفقراء ما هو اال مرآزی

ا امكن بواسطة          خاطئة وعلى عالقات الشراآة ال     دأ حيثم ر أن تب ى الحد من الفق ة إل رامي
دور      راض ان بمق سذاجة االفت ن ال ر ان م اتهم غي ضلياتهم وإمكاني سهم وباف راء انف الفق
اء         ى بن دعو ال ة ت ة فالحاج واد اولي ضروریة دون م ات ال صنعوا اللبن راء ان ی الفق

ع اال   اون م ارات بالتع دارس والمه ات والم ات والمعلوم ة التكنولوجي راف الخارجي ط
دو             والدالئل المتاحة عن نجاح عالقات الشراآة مع الفقراء حتى في تلك المجاالت التي تب
ل اصطفاء     سلبية ب ة ال ارات الزراعي ات إال االختب ار النبات ل اآث اهر مث ي الظ ستبعدة ف م
ة  وارد المعني وع الم ان ن ا آ ر ومهم ول الكثي ا تق شطاءلالصناف وتطویره زارعين الن الم

ارات االصول            سواء ا  سكن او خي ات او ال ات او الحيوان آانت خيارات التكنولوجيات للنبات
ان           ع االراضي ف ادة توزی ة الع اط التوافقي ة او االنم بين المهارات او انواع الطرق الریفي
ام                     ى تحقيق النجاح والمشكلة ان القي ساعد عل شراآة ی اشراك الفقراء عبر مؤسسات ال

مرآزیة یعني فتح الفرص امام البلغاء او االقویاء او عدیمي          بذلك محليا في ظل النظم الال     
  .الضمير 

راء                      شراآة مع الفق ات ال ساند عالق ة ان ت دور الجهات الخارجي وبعد ایضاح ذلك فان بمق
ات مؤسسية                 صغير هي ترتيب على مستویات مختلفة وعالقات الشراآة على المستوى ال

ين     مية ب ر رس مية او غي د رس ات وقواع وارد   أي تنظيم ات ادارة م ل ترتيب ران مث الجي
ة         ين الحكوم ط ب ستوى المتوس شراآة ذات الم ات ال ستخدم عالق شترآة وت ة الم الملكي
ي       دة ف صورة متزای اص ب اع الخ ة او القط ر الحكومي ات غي دني والمنظم ع الم والمجتم
ة           شروعات الحكومي ذ الم ة تنفي ر الحكومي ات غي ولى المنظم ث تت دمات حي سليم الخ ت

د او مع الجهات                  وتتعاون ب  دعم واستقطاب التأیي صورة مشترآة غالبا في جهود حشد ال
ل       المانحة وعالقات الشراآة الصغيرة او المتوسطة ضروریة ال لتسليم الخدمات فحسب ب

  .ولتحدید وتنمية الطلب عليها
  



د             آذلك فان مسالة ایجاد تنمية حقيقية یتطلب تخفيض معدالت الفقر في المجتمع حيث یع
ر  راة   الفق ف ضد الم اف العن ذلك ایق ستدامة وآ شریة الم ة الب ام التنمي ائق اساسي ام ع

سيسهم اسهامة مهمة في ایجاد تنمية حقيقية وبالتالي فان الفقر بالتعاون مع العنف ضد              
المراة یقفان مصدرا حقيقيا الیجاد تنمية حقيقية في اي مجتمع حيث یتفاعل آل من الفقر       

دائري من السببية فالفقر یمكن ان یكون عامال اساسيا في           والعنف ضد المراة في مرآب      
  .العنف ضد المراة والعكس صحيح 

  
ا ومن مسببات                     ة یجب معالجته راة قضية مهم ر في العنف ضد الم وهكذا فان دور الفق
ل   سيدات للعنف من خالل تعرضهن لمواقف العنف وتقلي د من تعرض ال ه یزی ر ان الفق

دولي عام         قدراتهن على تجنب هذه المواق   ك ال ا ففي دراسة للبن ف او حتى الهروب منه
احثون ان       2000 شف الب ث اآت ف حي راة للعن رض الم ر وتع ين الفق ة ب  اوضحت العالق

 وهكذا یتضح 1المراة الفقيرة تقر ان العنف عامل اساسي ومرتبط بالفقر الذي یعشن فيه     
ة                   ا بوجه التنمي ر بمساعدة عوامل اخرى یقف عائق  وفي حاالت اخرى       لنا آيف ان الفق

دا في                           ذابح روان د ماساة م زوج بع د موت ال ا بع شبع حاجة اطفاله آانت االرملة ولكي ت
ر                 تخرج   1994العام   دور الرئيسي للفق ا ال مع رجال اخرین وهناك امثلة آثيرة توضح لن

في اوربا الشرقية واوضاع    ) الدعارة(وعالقته بالعنف ضد المراة وتشمل االتجار بالنساء      
ات للتحرش الجنسي              المراة   في العمل بباآستان ومصانع السجاد في النيبال وتعرض البن

الهن       ى اعم شریة         2وذلك للحفاظ عل ة الب ام التنمي ا تقف عائق ام ال بمجمله ذه االعم  وه
ثال    راة للتحرش الجنسي      . فكيف تكون هناك تنمية مع وجود الدعارة م او مع تعرض الم

راة  ا ان العنف ضد الم سبب الفقر،آم ة  ب ا بطریق راة وصحة اطفاله ي صحة الم ؤثر ف ی
ر            مباشرة وغير مباشرة ،فالصحة عامل اساس في الفقر المادي وبصورة اوسع  في الفق
ين                 االنساني وقد اوضحت بعض الدراسات ان العنف ضد المراة یسبب المرض والعجز ب

ين ار ب ي االعم ساء ف ي تحدث آ)44-15(الن ات الت ع الوفي ة م ك بالمقارن ا ان سنة وذل م
ساء                    دز بالن ه دور اساسي في استفحال مرض االی راة ل ى نتيجة       العنف ضد الم  نصل ال

ر    ار تقری ث اش ذاتها حي ا ل راة واحترامه ة الم ن ثق ل م راة یقل ا ان العنف ضد الم مفاده
د     ن الهن صادر م سفام ال وال     2001اوآ ي انغ راة  ف د الم ف ض ى ان العن د   ال او التهدی

ر ان الم ف یحرم اللجوء للعن ي ان  ب ذا یعن ة وه شطة اليومي ي االن شارآة ف ن الم اة م
ة                د التنمي الي تفق المؤسسات االنغولية محرومة من االمكانات التي قد تقدمها المراة وبالت
راة                     ة وجود الم ا تكمن اهمي اساس آبير تقوم عليه التنمية الي مجتمع یراد تطویره وهن

  وغناها المجتمعي الیجاد تنمية حقيقية 
ات                 آما ال یفوت   ا من اخفاق ا سببه له ا عورة وم راة واعتباره اني للم ل االیم ا نظرة العق ن

ة   ة التنمي ى عملي ر عل شكل مباش رت وب صل  -اث ي الف صيل ف ن التف شيء م نتناول ب  وس
  :وآالتالي -الخامس موضوع المراة والتنمية 

ا في                    - 1 راة ومن لمستها وذوقه ة للم ات الخالق حرمان الحياة والمجتمع من الطاق
دهما              بناء و  ا وجه ا مع تن بنظرتهم سين ومغ ساني مشترك للجن تطویر وجود ان
  .معا

المراة                        - 2 راة ف ى النشئ في النظرة للم سلبي عل اثير ال ل في الت ر یتمث الخطر االآب
شيئ ال                  د ال السجينة في البيت لن تكون قادرة على تربية جيل حر باعتبار ان فاق

 .یعطيه

                                                 
1  - Poverty Reduction and Violence Against Women:Exploring Links,Assessing Impact  جيرالد

  4،العدد14، المجلد 2004، یونيو  Dwvelopment in Practiceتيري،مجلة
 2000تقریر االمم المتحدة لحقوق االنسان في اسيا -  2



ذل والخضوع لل          - 3 صغار وال ه          الحفاظ على نفسية ال ا یحمل رجل خوف الطالق وم
سلبي      في  المستقبل من عوز واتهامات وبالتالي فان هذه االستكانة تفعل فعلها ال

ا        ى حيویته ده ولتبق ا تفتق ویض عم رج للتع ى التب راة ال دفع الم ث ت اة حي الحي
ى                دفعها ال ا ی وشبابها عنوان وجودها آما تتطلب رجولة الرجل ونزواته وهذا م

ائل الز ي وس ى  االغراق ف ر عل ن خط ك م ي ذل ا ف ى م ي سجنها عل ة وهي ف ین
في آل هذا   تها الجسدیة والنفسية ومالحظ ما      امكانات زوجها المادیة وعلى صح    

 .من اعاقة للتنمية حقيقية
شارك في االستهالك                - 4 المراة ت هذا الوضع یعطي مبدا القوامة بعدا اآثر خطورة ف

 .ونبشكل واسع وال تشارك في االنتاج آما یریدها المؤمن
التنمية عملية تكاملية من هنا آانت ضرورة اطالق امكانات المراة وعدم اطالق              - 5

سعى                      ا ی ذا مم ر وه شيئ الكثي ة ال ة التنموی دمر من العملي هذه االمكانات یحد وی
ذلك                ان ل اء في غالب االحي سمون في الغب اليه العقل االیماني واصحابه الذین یت

ات       وجب على المصلحين الي مجتمع واصحاب اي         ى امكان تنمية النظر بجدیة ال
ة              ا بجدی سنصل  1المراة في امكانية وضع عملية التنمية على المحك والنظر اليه

ل                  ذا العق راة ان اصحاب ه بعد هذا الكالم حول العقل االیماني وسيطرته على الم
دیهم                   ة ال یوجد ل رامجهم اني ل ب تخلو منظومتهم الفكریة من اي برامج تنمویة ب

ستقبلي و  ر م م      فك دیهم وه ة ل رامج التنمي ق ب ف تتخل ك آي ل ذل د آ م بع ه
  .یستحضرون برامج التعصب والفرقة

ف     راة یق د الم ف ض ره ان العن ر ذآ ا م ستنتج مم ة الي  اذن ن ام التنمي يا ام ا اساس عائق
ذین شاهدوا العنف االسري او تعرضوا                         ال ال ا ان االطف ذه الماسي آم ه ه مجتمع تقع في

ة             لالیذاء یعانون من مشاآل ص     وزن او سوء التغذی حية وسلوآية وقد یشمل ذلك نقص ال
ي تحصيل   ؤثر ف اثيرات ت ذه الت ل ه ي المدرسة ومث وم وصعوبات ف ي الن واضطرابات ف

ال البشري        ؤثر سلبا في راس الم ا ی  Humanاالطفال في مراحل تعليمهم المختلفة بم
Capital     ى راس ذا     في المستقبل وبالتالي اذا آان هناك تاثير آبير عل ال البشري فه الم

   .هو راس المال البشريیعني ان التنمية ال تتقدم الن اساس تقدمها 
  

الم      ي الع د ف ث یوج ستقبليا حي ؤاال م رح س ود ان نط ف  800(واالن ن ائع وال ون ج  ملي
د          2010وهذا هو الرقم حيث نعيش في عام            )مليون فقير  م سيصبح بع م آ  ولكن من یعل

ر      حسب احصائيات االمم المت سنين   ة المجاعة والفق ى حاف حدة اي ان خمس البشریة عل
ة في                  فاي عالم هذا الذي نعيشه ؟وهل ستتحقق التنمية عبر وجود آل هذه االرقام المخيف
الفقر ؟ ونقول آيف تتحقق التنمية في ظل الفقر؟ والفقر یسبب انواع خطيرة من المرض            

طفال الذین یموتون تحت سن     وانتشار الجریمة والعنف فعلى سبيل المثال یتراوح عدد اال        
ين               الخامسة بسبب الجوع ونقص التغذیة حسب احصائيات االمم المتحدة بين عشرة مالی

وهذه في حد ذاتها مشكلة تؤرق ضمائر المهتمين في          2د   مليون طفل في العام الواح     12و
ى حل                      دولي التوصل ال د حاول المجتمع ال ا ولق سان فيه التنمية والمهمومين بوضع االن

ر والجوع ولكن دون جدوى           –ذه المشكلة   له دا          - مشكلة الفق ة ج ا ان نعرف معلوم  علين
سمة عام       8هامة ان سكان العالم سوفف یصل عددهم الى          و     2022 بالیين ن  والقضاء ول

ورة                    ام ث ى قي جزئيا على مشكلة الجوع وبخاصة في دول العالم الثالث فان االمر یحتاج ال
الم وتغط  دة الع رة لنج ة آبي وج زراعي ان بورل الم نورم ر الع ا ینظ ه وهن ة متطلبات -ي
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رى     1970 في علوم الوراثة والحاصل على جائزة نوبل عام           -الدنمارآي االمریكي   فهو ی
ادة المحصول من االراضي           الخطر الذي یواجه المجتمع البشري اآبر من ان یواجهه زی

سكاني               النمو ال تحكم ب  والحد من سرعته      المتاحة ،وانه ال بد من اتباع سياسة صارمة لل
سمة                 وني ن ه حوالي بلي ى ان دیرات ال ذهب بعض التق ر وت وبخاصة في العالم الثالث الفقي

والي    ذائي ،وان ح نقص الغ ة وال ن سوء التغذی انون م الم یع كان الع ن س ون 840م  ملي
نهم  زمن وان  شخص م ة الم وء التغذی انون س وب  % 70یع ا جن ي افریقي ساء ف ن الن م

ذه         1عن سوء التغذیة    ية الحادة الناجمة    الصحراء یعانين االنيم   ة ه راف باهمي  ومع االعت
ل تحت سن        150 سوف یظل هناك حوالي      2020الجهود فالمتوقع انه في عام       ون طف ملي

ل حوالي                 ة وهو عدد یق انون سوء التغذی ه الحال عام          % 20السادسة یع ان علي ا آ عم
سوء الت               1993 ال المصابين ب ع عدد االطف ع ان یرتف ا بحوالي         بل المتوق ة في افریقي غذی

سه          2م  1993عما آان عليه الوضع في سنة         % 45 ذي یطرح نف م ال سؤال المه ا ال  وهن
الم       آيف تتحقق التنمية مع وجود آل هذه المشاآل والمجاعات والفقر المستحصل في الع
ا               اننا اليوم بامس الحاجة الى اقتصادیات اساسية توضع وفق خطط استراتيجية یكون له

كبير في حسم موضوع التنمية العالمية وهناك اليوم دعوات آبيرة في هذا المجال              االثر ال 
سالم     (فقد رفع شعار   ان              )الطعام من اجل ال سياسة وآ رون من رجال ال ا الكثي وتحمس له

سناتور             دعوة ال ذه ال ى ه اآجفرن   (من اهم الداعين ال ه عام       ) جورج م ذي عين م 1998ال
االت  دى وآ فيرا ل ون س ل آلينت رئيس بي دةال م المتح ر  االم د عب ة وق ذاء والزراع عن الغ

الم وق                ه     ماآجفرن عن خطورة الموقف الناجم عن انتشار الجوع المزمن في الع د ظهر ل
وان  2000في عام    اب بعن ة   (( آت ة الثالث وان    The Third Fredom))الحری ه عن  ول

راهن(فرعي هو   ا ال ى الجوع في زمنن ضاء عل اول ان یضع مجموعه من )في الق وح
ة              ا ة مهم لخطوات واالجراءات الكفيلة في نظره بالقضاء على ظاهرة الجوع وتحدث تنمي

ة                 2030في هذا المجال، بحلول عام        ة غداء یومي دیم وجب ذه الخطوات خطة لتق  ومن ه
سميه            ا ی ة م ى اقام الم ال ات  ( لطالب المدارس في المناطق الفقيرة في آل انحاء الع محمي

د          في مختلف الدول ،وخاصة   ) غذائية  دول العالم الثالث ولم تسلم هذه االقتراحات من النق
رة            ات الفقي ل الفئ الم ولك عوب الع ل ش ام لك وفير الطع ى ان ت اب ال ض الكت ب بع اذ ذه

د    سكانية اذ ق شكلة ال اقم الم ى تف ساعد عل د ی ة ق وفرة بالتغاضي عن  المحروم ري ال تغ
ل المنظمات الدو                  ا آ ادي به تحكم في االنجاب التي تن ة ومؤسسات المجتمع      سياسة ال لي

وفير                      ى ت ة عل درة االنتاجي سكانية والق ادة ال ين الزی ساعا ب المدني وبذلك تزداد الفجوة ات
ة              الطعام ،ویحدث بالنتيجة عند زیادة الطعام تنمية سكانية،حيث تؤدي العوامل االجتماعي

ه بحيث                  3 اثرها الفاعل  ذاء ووفرت ى الغ سكان باالضافة ال یكون  في زیادة وتنمية حجم ال
اذا آانت  ا المجتمع ،ف ع به ي یتمت ة الت وارد الطبيعي م مع حجم الم ا من حيث الك متوازی

ة   ر              العوامل االجتماعي سكان غي ادة حجم ال د ان        مشجعة     المسؤولة عن زی ذا ال ب ان ه ف
ان ان العوامل                         يال علم سكان اال قل الي ال ینمو ال سكاني وبالت دالت النمو ال یقلص من مع

ؤثر ة الم ذلك    االجتماعي ذهب ل ا ی سهم آم االفراد انف ق ب سكان التتعل ة لل ة الكمي ة بالتنمي
ة والحضارة المحيطة              ات االجتماعي ل تتعلق بالمعطي االستاذ مشحن زید محمد التميمي ب
بهم آالعادات والتقاليد االجتماعية والخدمات التي یمكن ان تقدمها الدولة لهم ،فضال عن   

   4السرة والقيم االجتماعية التي یحملها المجتمعالموارد المالية  التي تتمتع بها ا

                                                 
 .1977نز،عدد دیسمبر  التقاریر السكانية التي تصدرها جامعة جون هوبك-  1
 . احصائيات صادرة من االمم المتحدة-  2
 256،ص1976احسان محمد الحسن، علم االجتماع،دراسة نظامية،بغداد، مطبعة الجامعة،-  3
 مشحن زید محمد التميمي ،دور العوامل االجتماعية في التنمية الكمية للسكان في العراق،مجلة مدارك، السنة االولى -  4

  187،ص3،العدد2006



ة          ى نتيجة مهم ة                 بالتالي سنصل ال ة التنمي رة في قل سهم اسهامة آبي سكان ی ادة ال ان زی
رة                 وذلك لزیادة الضغط على موارد الدولة مع عدم وجود التخطيط وعدم وجود فرص آثي

ة تب     رامج التنمي سكان في حين      لهم للعمل او للسكن او للنقل وبالتالي ستقل ب ادة ال ا لزی ع
صاد  ((ان التنمية للسكان یجب ان تكون محددة ومقننة فيقول العالم هانسن في آتابه             االقت

ي سكان هي  ))التطبيق ة لل ة الكمي سكان التنمي ة ال ي تعریف تنمي ادة :ف سكان زی ادة ال زی
ة ا         مبرمج ي یمتلكه ة الت رات الطبيعي وارد والخب ادة الم ع زی تالئم م ث ت ة بحي ومخطط

ع  سند  1المجتم الم بتيرتاون ا الع شحن        ام ا م ا ینقله سكان آم ة لل ة الكمي رف التنمي فيع
ا (التميمي   ات                     بانه دالت الوفي ى مع والدات عل دالت ال ادة مع ة عن زی ادة سكانية ناجم زی

ة       الهجرات الداخلي ا ب ة له ي ال عالق سكان الت ة لل ادة الطبيعي ه الزی ق علي ا یطل ذا م ،وه
ة ومبرمجة                  اذ 2 )والخارجية للسكان  سكان یجب ان تكون ضمن ضوابط مهم ن تنمية ال

د من               ر الممكن ان نزی ام حيث من غي تصحبها زیادة في الموارد بالنتيجة زیادة في الطع
ة في طریق    سبب مجاعات قاتل ا سي وارد مم دینا نقص في الم سكان ول سانية اذن ال االن

  :یجب فهم حقيقة هي
ستهلك     ان زیادة حجم السكان تسهم في تقليل ال        - 1 وارد حيث ست الزم       م ر من ال اآث

  .ولن تكون هناك توسعة اجتماعية في البلد وبالتالي تقل التنمية 
صاد الن                   - 2 ة االقت وارد وتقوی ادة الم ان زیادة السكان یجب ان یكون مصحوبا بزی

ة   صادیة تنموی شاآل اقت ا وم ا قلن اك مجاعات آم رین ستكون هن ذین االم ال ه ب
 .آثيرة

صحيحة جدا لذلك یجب  عام تسبب في التنمية للسكان مسالة       ة الط مسالة زیاد ان   - 3
ط  من خط ة وض ة ومبرمج كانية مدروس ة س ة تنمي دول عملي ضع ال ان ت
ع من                استراتيجية في هذا المجال وسنفصل هذا الموضوع اآثر في الفصل الراب

 .هذا الكتاب 
اق العسكري المقيت وف                    الم هو االنف ر في الع ة   ومن اسباب تفاقم الجوع والفق رص تنمي

ة         سكري والتنمي اق الع اع االنف ائر ارتف ين وت سية ب ة عك ة عالق ة فثم صادیة حقيقي اقت
ي صحيفة   شرت ف ين ن راء االوربي د الخب ة دراسة الح صادیة فثم سبالت((االقت )) هاندیل

سبة     2002/اآتوبر/13االلمانية في   اق العسكري بن ادة االنف فقط  % 1م ،تشير الى ان زی
اتج الم الي الن ؤدي خالل من اجم ا ،یمكن ان ت د م ي لبل درات 5حل ى تراجع ق  سنوات ال

شكل                % 0,7االقتصاد الوطني بنسبة     ساهم ب دة ی آما ان التنافس في تطویر اسلحة جدی
اج         ة بانت ة المرتبط ان التكلف ال ف بيل المث ى س ع فعل وارد المجتم تنزاف م ي اس ذهل ف م

ا        26ر من   غواصة نوویة واحدة تساوي ميزانية التعليم السنوي الآث        ا فيه دا نامي  180 بل
المي یفوق ستة               اق العسكري الع مليون طفل في سن الدراسة ،وفضال عن ذلك فان االنف
وفر                 اق ان ی ذا االنف اضعاف خدمة الدیون الخارجية للبلدان النامية ومن شأن تخفيض ه

الف        ة آ قر على نطاق واسع الموارد الالزمة الحراز تقدم سریع نحو حل المشكالت العالمي
ف   وع والتخل زء       والج ي ج ا وف ون احيان ذي یك صاعد ال سكري المت اق الع ا ان االنف آم

وارد       ن الم دا م ر ج سم آبي اع ق ى اقتط ؤدي ال ة ی ررات حقيقي ن دون مب ه م اساسي من
ى القطاعات  اق عل ي یمكن ان تخصص لالنف ة والت دان النامي المتاحة خصوصا في البل

ع              االقتصادیة المنتجة وعلى تطویر البنى ا      ى دف ؤدي ال ا ی ة بم ة واالجتماعي ة المادی لتحتي
صاد   ((عملية   ع االقت ة ،والخروج               )) تنوی ه االنتاجي ع بنيت ه وتنوی دما ،اي توسيع قاعدت ق

واد                 اج الم از وانت نفط والغ ى قطاع ال من دائرة االقتصاد االحادي الجانب،القائم اساسا عل
د ة في بل صناعات الخفيف دان او ال ة ، في بعض البل ى االولي ا عل ى حد م ان اخرى ، وال

ة یمكن ان                      روة الوطني الخدمات في حاالت معينة آما انه یحرم المجتمع من جزء من الث
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ا ان                    واطنين ،آم صحية للم ة ال ام التعليمي وتحسين الرعای ینفق في مجاالت تطویر النظ
ر من افضل            سم آبي ه ق تم توجي  تطویر االنتاج العسكري في البلدان التي تصنع االسلحة ی

ا         سكري حارم صناعي الع اع ال ي القط ل ف ة للعم ة واالنتاجي اءات العلمي درات والكف الق
راع وتطویر                     ار واخت شریة في ابتك ول الب قطاعات االنتاج المدني منها فتعمل افضل العق
واد                وارد وم اسلحة التدمير واالبادة ویترافق تطور االنتاج الصناعي العسكري مع هدر م

ى ا  ول ال ة تتح ة طائل د   اولي دميره عن ي ت ساهم ف ل ت ع ال ب ا المجتم ستفيد منه لحة ال ی س
نشوب الحروب والنزاعات المسلحة واالخطر من ذلك آله هو تدمير راس المال البشري              
نتيجة الحروب والنزاعات والقضاء احيانا على هذا الراسمال الكامن في اجيال من البشر             

ا      شریة      ممما یشكل عائقا هائال ام دم الب شكل اداة          ،خالصة ا   تق سلح ت ات الت ول ان عملي لق
استنزاف آبرى لموارد المجتمعات النها تتسبب في تحویل موارد هائلة الى اغراض غير             
سبب                  راق ب ا حصل في الع ة آم منتجة والى تفاقم ازمة المدیونية الخارجية للبلدان النامي

ة مدیون                   ى ازم ا ادى ال ى مم ا معن ة    حروب نظام البعث فيه حروبا هوجاء ليس له ة عالي ي
 ةبذمة العراق بقيت آعبئ ثقيل ارهق االجيال الحالية وسيرهق القادمة وهنا تتجسد العاقب         

دان                   ة البل اني غالبي سلح في حين تع ة  (المدمرة لتزاید االنفاق العسكري وسباق الت النامي
ة صورة خاص ي    ) ب ل ف نقص الهائ وازن وال ر المت ور غي صادیة والتط ات االقت االزم
ات الماد ة       االمكان ة والتنموی صادیة واالجتماعي دیات االقت ة التح ضروریة لمواجه ة ال ی

ك                .عموما ى ذل شير ال وعند الحدیث عن اثر االنفاق العسكري على النمو االقتصادي آما ی
دالت التضخم                  .د ى مع اثيره عل محمد دیاب االآادیمي اللبناني ال بد من االشارة ایضا الى ت

ن االنف    وع م ذا الن روف ان له ن المع ي    فم ر ف ى تغي ؤدي ال ه ی ضخمية وان ة ت اق طبيع
ا                   وطني وم دخل ال ع ال ادة توزی المستوى العام لالسعار والى ارتفاع معدالت التضخم واع

  .یستتبعه ذلك من سوء تخصيص للموارد وتشوهات في االقتصاد الوطني
  
 

ة   ة مهم رف حقيق د ان نع ا ال ب سياسة   وهن ام ل دف الع و اله ر ه ل الفق ي ان تقلي وه
ة وليس تقليل التفاوت في حد ذاته فينبغي اال نقبل بسياسات توزیع تضع عبء              التنمي

ا ان نعرف                  مستویات   راء ولكن علين ى عاتق الفق ى واالطول مدى عل شة االدن المعي
ر                          ى من الفق در اعل سفر االن عن ق ا ال ی ر في اتجاهات بعينه اوت الكبي آذلك ان التف

دل النمو            فقط بل یمكن ان یعوق التنمية وبالتالي آلم        راء تراجع مع سبة الفق ا زادت ن
تقرار     دم اس ى ع ؤدي ال الي ی اوت الع ا ان التف ا آم ر ذاتي دوم الفق ذا ی الي وهك االجم
ب    ي تتطل اءة الت شجيع الكف ى ت ة ال وق االصالحات الرامي صادي ویع اعي واقت اجتم

ة   اون والثق در      1التع ان الق اء ب اليون االدع ى راي راف والت عل ذه المق رر ه  وال تب
دما     االعلى من التفاوت في الدخل سيعني بالضرورة نموا اقل وتظهر االستثناءات عن
ى        افظ عل ذي یح تحكم ال ام ال اء نظ ن الغ ا ع اوت ناجم ن التف ى م در االعل ون الق یك
د اشكال االستثمار             يم او عوائ ى التعل التفاوت منخفضا بتحویل عوائد سوق العمل ال

ون       ن ان یك ة یمك روف معين ي ظ رى وف ؤثر    االخ ر م در غي ضا بق اوت منخف  2التف
بالد ذات                  راء في ال سيئ في النمو وان الفق ره ال اوت اث بالنتيجة اذن سنعرف ان للتف

ة مضاعفة             اوت تواجه اعاق ى مواجهة       :النسبة العالية من التف بالد ال ذه ال ستحيل ه
ا             ذا ان هن ك معدالت نمو ادنى وسيكون النمو المتحقق اقل تاثيرا في الفقر وال یعني ه

ر        ل الفق النمو وتقلي سمح ب اع ی ن االرتف دا م اوت ح ذا التف ا ه غ فيه رة یبل الدا آثي ب
ادة             والبيانات والتقدیرات المتاحة في االدبيات تعني ان مستوى التفاوت المطلوب لزی
ة                  سرعة المراقب ل ان ال ات ،ب تقليل التفاوت مستقبال یبلغ الحد االعلى الموجود للبيان
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ى     زد                لتقليل الفقر ستميل ال م ی و ل اوت حتى ل ة التف بالد المرتفع ى في ال  ان تكون ادن
ي   صورة مضطردة ینبغ ة ب ادة التنمي اوت وزی ل التف ة سنحتاج لتقلي اوت بالنتيج التف
ا               ایجاد جوانب من سياسة االصالح التي تكلمنا عنها فيما مضى وسياسة االصالح له

بالد            رات ال ى تغي الي       عالقة في التغيرات المؤسسية التي طرات عل صاد  الع  ذات االقت
ن ان     رغم م ى ال صادي عل صين االقت ول ال صين او تح ا ال ستمرة ومنه ة الم والتنمي

  . التفاوت ازداد لدیهم مع تقليل الفقر الى حد مقبول اجتماعيا 
  

  :/ثانيا
   في العالم العربيالتنمية والفقر

  
ة وذل                 الم تنموی اطق الع ى من ين ادن ا ب دة اسباب   تعد المنطقة العربية في معظمه ك لع

ال من                        سياسية من جهة ،ونخب االعم ين النخب ال تالحم ب سة وال اب المناف منها غي
ذي                      شاط االقتصادي العربي ال ة في الن ة توظيف المعرف جهة اخرى ، آذلك بسبب قل
اتج االقتصادي                ان حجم  الن ى العرب ،ف شائع بغن تردى بعائده ،فعلى خالف  الوهم ال

دود،   ة مح ة العربي ي المنطق ة   ف ي نهای ا ف ي، جميع صادي العرب اتج االقت ل الن فمجم
دة      م المتح دیث لالم ر ح ا لتقری شرین تبع رن الع و 2002الق ار دوالر604( ه )  ملي

ار دوالر   559(یتعدى بالكاد ناتج دولة اوربية واحدة مثل اسبانيا           ى     )  ملي وال یصل ال
ا ل ایطالي ة اخرى مث اتج دول ار دوالر1074( ن ذا الوضع الم1)  ملي ت  ه ؤسف ترتب

ة           ساب المعرف ة اآت ة لمنظوم وارد آافي صيص م ذر تخ ة ،اذ تع ات تابع ه اعاق علي
ن   سهم م شال انف ي انت راء ف صت فرص الفق ي ،وتقل شاط المجتمع ي الن ا ف وتوظيفه
ى            صعود ال وهدة الفقر، مما ادى الى تقليص فرص التعليم لدیهم فما بالنا باستحالة ال

  مجتمع المعرفة 
ذه          تالف جميعها في تكوین ا    هنالك عدة عوامل ت    ى راس ه  لفقر في العالم العربي وعل

اعي حيث یعرف التخطيط             /العوامل   الين االقتصادي واالجتم سوء التخطيط في المج
بانه التوجيه الواعي واالستخدام االمثل للموارد االقتصادیة والبشریة لتحقيق اهداف          

ا         فمن االخطاء الجسيمة التي وقعت بها ال       2اجتماعية ،  ط خططه خطط العربية هي رب
ات       وفر المنتج سبب ت ا ب دما منه ر تق ع دول اآث صوصا م صادیة وخ ات اقت ع تبعي م
ة                   دول العربي ه اغلب ال ذي اضحت في الصناعية والتقدم العلمي والتكنلوجي، االمر ال
اد في وضع خطط   ة وال یمكن االعتم صادیات المتقدم ة مع االقت دة لخطط التنمي مقي

ة بعي     رة                    تنمویة فعال رة والكثي وارد الكبي ا ان وجود الم دول آم ك ال صاد تل دة عن اقت
ا            ه مم دول علي داخل اراضي العالم العربي جعلت منه محطة آبيرة لالطماع وتكالب ال
م               جعله محط انظار العالم اجمع وقيد موارد اقتصاده الطبيعية النها اصبحت تحت تحك

الم العربي     مما ساهم اسهامة مباشرة في قضية     الدول الطامعة    ر في الع . تواجد الفق
یبقى الشيء المهم هو في       .وقد تناولنا مسالة التخطيط فيما سبق بشيء من التفصيل        

ایجاد سياسة للتنمية لمواجهة التفاوت اذا قبلنا بان  التفاوت الكبير في الدول النامية              
ه واض   ن ان یفعل ذي یمك ا ال ر فم ن الفق د م وق الح ي یع الم العرب ا دول الع عوا ومنه

ى ان    السياسة بالنسبة الى التفاوت؟      ا عل اذا اتفقن اوال ،یجب ان یكون هدفنا واضحا ف
ه فينبغي     تقليل الفقر هو الهدف العام لسياسة التنمية وليس تقليل التفاوت في حد ذات
ى                    شة االدنى واالطول مدى عل اال نقبل بسياسات توزیع تضع عبء مستویات المعي

د      ول بع اوت ال یعني              عاتق الفقراء ،والقب دخل االدنى والتف ين ال ي ب ادل آل م وجود تب
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د من   اوت باضافة مزی ا وخفض  التف ى مستوى سياسات بعينه ادالت عل اب التب غي
ر ، لكن                ة في النمو والحد من الفق التشوهات على االقتصاد سيكون له اثاره المبهم

اسات التوزیع  في آل سي  ینبغي اال نفترض مسبقا ان مثل هذا التبادل سيكون موجودا           
.  

من -جنكينزوجون مایكلرایت . ستيفن بي    -وینبع احتمال سياسات الكل رابح آما یقول      
حقيقة ان بعض العوامل التي تعوق النمو تعني ایضا ان یحصل الفقير على نسبة اقل               

ا                 .1من النمو المطلق   ادة النمو ونمط ر وسيلة لزی وتتطلب زیادة سرعة الحد من الفق
ازا ر انحي و اآث ن  للنم د م ي تح ات الت سبق للتفاوت ل الم ي التقلي اح ف راء ،والنج  للفق

الفرص  االقتصادیة المتاحة امام الفقراء، حتى العمليات المحایدة لتوزیع النمو التي             
اوت ،یمكن ان                ة التف بالد العالي ساوي في ال تعد بالكاد مستوى مرتفعا من النمو المت

دي في الفهم االفضل للعوامل المحددة    تترك آثيرا من الفقراء في الخلف ویكمن التح 
تخالص     امي ،واس صاد الن د االقت ن فوائ تفادة م ن االس راء ع وق بعض الفق ي تع الت

ر    زال اغلب   .الدروس المستفادة من انماط السياسات المطلوبة للحد السریع للفق وال ی
ة             ة الزراعي ع ان یظل للتنمي ا ان نتوق ة ویمكنن اطق ریفي  فقراء العالم یعيشون في من
ة               ر ،فاالنتاجي ل الفق والریفية غير الزراعية االولویة في وضع سياسات قطاعية لتقلي
و     ى ان النم دل عل ا ی اك م ات اخرى ، وهن ي قطاع و ف شجع النم ى ت ة االعل الزراعي
ة       ل االنتاجي ن ان تقل امل ویمك صادي ش و اقت شر بنم ة یب بالد النامي ي ال ي ف الزراع

ي ي ف اوت الكل ة للمزرعة من التف م منتجي العالي ون معظ امي حيث یك صاد الن  االقت
ة المخصصة        الغذاء من الفقراء ویحظى فقراء المس      تهلكين بحصة آبيرة من الميزاني

د  اف عوائ ى المطر والمعرضة للجف د عل ي تعتم ق المزرعة الت للغذاءسيتطلب تحقي
اعلى وسيتطلب مزیدا من االبحاث عن تقنيات المزرعة المناسبة وسياسة االصالح          

  .ستثمارات العامة ،للمساعدة في ضمان تبني هذه التقنيات بصورة ناجحة واال
ة حتى في           رط قائم ر المف ة للفق زات المكاني ى ان التمرآ ویعلق ستيفن بي جنكينز عل
وازن الصحيح                  واترة هي ضرب الت وا ،والمسألة المت االقتصادات النامية االسرع نم

ل اع            رة وتقلي اطق الفقي اطق            بين االستثمار  في المن ذه المن ى خارج ه اء الهجرة ال ب
ى الوظائف                     اس ال اس ام توصيل الن ى الن ،هل االآثر منطقية هو توصيل الوظائف ال
ى سبيل         ز عل ؟هل هناك عالقة تبادل بين تحقيق عدالة اقليمية اآبر عن طریق الترآي

ل من الف                 ة االق ر  المثال على المناطق ذات المعدالت العالية من الفقر لكن ذات الكثاف ق
ستقبل   ي الم اك ارضية خصبة للبحث ف ال ؟ان هن ر باالجم د من الفق ا .والح ن هن لك

ون      د تك راقبين ،وق دها بعض الم ي یعتق دة الت ادل بالح ة التب ون عالق د ال تك ضا ق ای
رة    اطق الفقي ي المن تثمار ف ن االس صحيحة م واع ال يم وادارة  (االن ي التعل ا ف آم

  .2شرطا ضروریا لبدء الهجرة ) المخاطر
ذاتي   و دم ال ن فرص التق ادة م رم ع ذي یح و ال ي ،ه يس الغن ر ،ول أن الفقي رار ب االق

ل       سات تعم ذه المؤس ل ه ي تجع دخالت الت سوق والحكومات،والت ات ال سبب اخفاق ب
سياسات                    راء، ویمكن لل ع النمو لمصلحة الفق بصورة افضل ،یمكن ان یساعد في دف

سوق المعني واالخ             ى تصحيح ال ى        الناجحة ان ترآز اما عل ا عل ة وام ات الحكومي فاق
راآم االصول  ز ت ات لتعزی تخلص من التفاوت دخل المباشر لل شریة(الت ة والب ) المادی

شمل  للفقراء، وهنا یمكننا ان نشير الى ان االهمية المحتملة          لتشكيلة من السياسات ت
دیم        ضل، لتق ات اف ة وسياس ة الریفي ة التحتي ي البني سليمة ف ة ال تثمارات العام االس

دمات  ادل      خ ي وتب اتج االساس سمح للن ات ت دة للفقراء،وسياس ة جي حية وتعليمي ص
ل     ) االرض والعمل واالئتمان  (الموارد   بالعمل بصورة افضل من منظور الفقراء ویتمث
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ات      و وسياس شجيع النم ات ت ين سياس ع ب ي الجم سياسة ف ه ال ذي تواجه دي ال التح
ة في الفرص المتاحة        راء الكامل م في     سليمة لضمان مشارآة الفق والمساهمة من ث

ن         ن الممك سياسات ،م ين ال صحيح ب ربط ال د ال اد بل ا اج اذا م و ،ف ذا النم ق ه تحقي
ذا           ي ه أ ف ا اذا اخط ر ام ن الفق د م و والح ن النم ل م رة آ سارع وتي اعتها ان تت س

  .،فسينهار االثنان 
ر لج  ة الفرصة االآب ة التنمي ل سياس ى لعوام ات  عویبق ي المجتمع ارزة ف ة ب ل التنمي

  .د من الفقر ومسبباته ووضع نتائج آفيلة لرفعة ونهضة الحاضر والح
  ):بفتح الدال وتشدیدها(ومن المسائل المسببة لحاالت تفاقم الفقر هو مسالة الدین

  
  :/ثالثا

  :الَّدین وأثره على التنمية 
یمكن تفسير الدین الخارجي على انه وسيلة للتمویل وانه قيد على تمویل تكوین 

ء بسواء ومع ذلك یظهر حجم الدین ودیناميكيته ان القروض ال راس المال سوا
تساهم في تمویل عملية التنمية والى جانب ذلك فان الدین بحد ذاته یستمر في 
االزدیاد من اجل ان یغطي دفعات الفوائد ورأس المال وبذلك فهو یعمل آآلية لتفاقم 

 في دول المحيط تصادیاالفقر والستغالل مفرط للعمل وآعائق في وجه تنمية االقت
هي المناطق الجغرافية التي تقع خارج : دول المحيط( في النظام الرأسمالي العالمي 

إن التفاوت 1) المناطق الرئيسية للنشاط االقتصادي في النظام الرأسمالي العالمي 
 الحالي القائم ما بين مدیونية البلد النامي والتاریخ السابق للمنظومة الدولية النقدیة
والمالية ال یوفر حال ممكنا الزمة الدیون باالعتماد فقط على تعبئة الجهود ومصادر 
الثروة في هذه البلدان فمن الواجب ان یعاد تنظيم العالقات االقتصادیة ،التجاریة 

) دول الجنوب( ودول المحيط) دول الشمال(والنقدیة والمالية بين دول المرآز 
نحو عميق شریطة ان تقام على مبادئ جدیدة ویجب للنظام الرأسمالي العالمي على 

ان تقوم هذه األسس بفرض قيود صارمة على دیناميكية التراآم الرأسمالي المبنية 
آما یجب ان تشجع التضامن .  تحقيق الحد األقصى من األرباح وعلى النهبىعل

دي والتعاون ما بين الشرآاء هذا واحد من الشروط الجوهریة لتشييد نظام اقتصا
  .دولي أآثر عدال وإنصافا

الدین الخارجي للدول النامية ليس مشكلة مالية فقط ،ففي معظم الحاالت آان الدین 
قد تطور وفقا لظروف ومصالح الرأسماليين المسيطرین في دول الشمال بالتعاون 
اللصيق مع النخب في دول المحيط، وقد نجمت عن هذه التحالفات في اغلب االحوال 

غير شرعية او غير قانونية وتحویل الدیون )المشينة(دة من مثل الدیون اوضاع معق
الخارجية الى دیون عامة والتي غالبا ما ینظر اليها على انها شكل من اشكال الدیون 
المشينة ودیون بيئية على ما یفصلها باولو ناآاتاني ویضيف ناآاتاني على انه تم 

ب المحلية التي استعملتها ضد المصلحة التعاقد على الدیون المشينة من قبل النخ
والتي غالبا –العامة من اجل تمویل نفقات البذخ او الفساد او لقمع الطبقات العاملة 

ن تحویل الدیون الخاصة الى دیون عامة ا-ما انتهى بها االمر الى مذابح وتعذیب 
رجوازیة آان عبارة عن طریقة تقوم بها الدولة بتدبير امر ازمة الدیون لصالح الب

المحلية ، وعندما قررت الوالیات المتحدة ان ترفع سعر الفائدة البنكية على امل ان 
تحل ازمتها الذاتية قام عدد آبير من دول المحيط الراسمالية في اوائل الثمانينيات 
من القرن العشرین بتأميم جزء آبير من الدیون الخارجية الخاصة بالبرجوازیة 

لوالیات المتحدة ان ترفع سعر الفائدة البنكية على امل ان المحلية وعندما قررت ا
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دول المحيط الرأسمالية في اوائل الثمانينيات زمتها الذاتية قام عدد آبير من تحل ا
من القرن العشرین بتأميم جزء آبير من الدیون الخارجية الخاصة بالبرجوازیة 

عامة الشعب وفضال عن المحلية مما فرض مسؤولية تكاليف تلك العملية على آاهل 
ذلك استعملت الدیون ایضا في تمویل انشطة ملوثة للبيئة من قبل الشرآات عابرة 
القوميات والتي نتج عنها انحطاط بيئي حاد ومظاهر خارجية سلبية لدرجة عالية 

ان العدید من المنظمات غير الحكومية مثل اللجنة . على المستویين الوطني والدولي
 Committee for the cancellation ofون العالم الثالث من اجل الغاء دی

Third World Debt  او یوبيل الجنوبJubilee South  ترى ان البلدان
النامية ولدیها ما یثبت ذلك آانت قد قامت بدفع دیونها الخارجية للدائنين من دول 

  .آثر فقراالشمال وان الدول الغنية هي التي تدین من ناحية فعلية بدیون للدول اال
وفقا لهذه الحرآات االجتماعية فان الغاء الدیون هو الوسيلة الوحيدة المتاحة من 
اجل فتح الطریق امام التنمية ومع ذلك فان الدول التي تقع في مرآز النظام 
الرأسمالي العالمي ومؤسساتها النقدیة والمالية متعددة الجوانب قبل آل شيء 

دولي ونادي باریس ليس لدیها مصلحة في حل مشكلة صندوق النقد الدولي والبنك ال
الدیون الخارجية نظرا النها تمثل وسائل جدیرة باالعتماد البقاء دول الجنوب في 
حالة تبعية ابدیة وعليه فان شعوب هذه البلدان مدعوم من قبل الحرآات االجتماعية 

  .هذه المهمة في دول الجنوب اضافة الى دول الشمال هي التي یجب ان تتولى امر 
وهكذا فانه یجب دعم الحملة من اجل الغاء دیون الدول النامية وبشكل خاص 

یجب ان تبدأ التعبئة من اجل الغاء .المبادرات التي تم تنفيذها في الدول الدائنة 
الدیون الخارجية او رفض االعتراف بها من داخل الدولة المدینة ایضا ومن قبل 

لم تحقق سوى القليل من التقدم لغایة االن حتى من حكوماتها على الرغم من انه 
  .قبل الدول التقدمية 

ومن العوامل االخرى المسببة لتفاقم المشاآل واعاقة التنمية في العالم العربي آدول 
  :نامية 

  
حيث  نلمس اليوم ومن خالل التقاریر والبيانات الصادرة من مجمل الدول العربية آدول 

تشير هذه االرقام الى فشل او اخفاق عمليات التنمية االقتصادیة مصنفة على انها نامية 
واالجتماعية في البلدان العربية باعتباره نتيجة مباشرة لعدم تحقيق مشروعات التنمية 
العربية في القطاعات الحكومية واالهلية الحد االدنى الذي آان منتظرا منها لقد بات 

 المقصود في النهایة بالتنمية وقد تعرض العالم یدرك بدرجة اآبر ان االنسان وهو
للمعاناة عمدا او سهوا وبسبب اخطاء في انتهاج افضل السبل ،االمر الذي اطلق جهودا 
عدة تهدف الى استعادته موقع الصدارة الجدیر به، وآان هذا هو الدافع الى تبني 

 ة اهتمام الجمعيالبرنامج االنمائي لالمم المتحدة مفهوم التنمية البشریة آما آان وراء
العامة لالمم المتحدة بمشاآل التنمية االجتماعية فخصصت لها مؤتمرا عالميا في 

تناول قضایا الفقر والبطالة والتهميش فعاد الفقر بذلك ليشغل ) 1985(آوبنهاغن 
  .االذهان مرة اخرى بعد ان لوحظ فشل مناهج التنمية المطبقة في القضاء عليه

 قد نجم عنها زیادة في حدة تباین توزیع -ا یشير منير الحمش  بل ان هذه المناهج آم
الدخل والثروة وبخاصة تلك المناهج التي اعتمدت وصفات صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي في االصالح االقتصادي والتثبيت الهيكلي التي ادت في اطار دعاوى العولمة 

ستقطاب والتهميش والفقر ،مما ادى الى وااللتحاق باالقتصاد العالمي، الى المزید من اال
ظهور الدعاوى الجدیدة مثل المطالبة باآساب االصالح االقتصادي وجها انسانيا 



وضرورة تمحور التنمية حول الناس بدال من تمحورهم حولها وجعل االسواق صدوقة 
  1.للناس

تها عملية بالنتيجة ترآز تقاریر التنمية العربية باستقصاء منهجي لالشواط التي قطع
التغير السياسي في العالم العربي ویحث بالحاح على التعجيل واالسراع في مسيرة 
االصالح الدیموقراطي ویطرح مقترحات محددة القامة مؤسسات اقليمية لحقوق االنسان 
ومجالس تشریعية قویة ومنتخبة انتخابا حقيقيا حرا وهيئات قضائية مستقلة آل 

  .االستقالل
وني والسياسي بعيد االثر یرمي الى ترسيخ القواعد المؤسسة للحریة واالصالح القان

ة السيما في والحد من احتكار السلطة الذي یحظى به المتنفذون في اآثر بلدان المنطق
سوریا وعلى الرغم من ان هذا المسعى یستلزم البدء بطائفة  بلدان الخليج العربي

قریر یشددون على عدد من عریضة من االجراءات التصحيحية فان واضعي الت
  :/االحتياجات االصالحية الفوریة منها

  .االحترام الكامل للحریات - 1
 .ء جميع انواع التهميش والتمييز ضد الجماعات االجتماعية واالقلياتاانه - 2
آمات العسكریة وجميع المحاآم االستثنائية اضمان استقالل القضاء ووقف المح - 3

 .االخرى 
 .غدت من المالمح الدائمة للحكم في المنطقة الغاء حاالت الطوارئ التي  - 4
آما انه یجب التحذیر من ان استمرار القمع في البلدان العربية آما یجري اليوم  - 5

وفي غيبة . في البحرین وسوریا قد یفضي الى تفاقم الصراعات المجتمعية 
 البدائل السلمية الفعالة لمعالجة المظالم وتحقيق التداول السياسي  یزین للبعض
ان یعتنقوا االحتجاج العنيف بما ینطوي عليه ذلك من مخاطر االضطراب 
الداخلي وقد یؤدي الى تداعيات فوضویة والى انتقال للسلطة في بلدان عربية 
على ان مثل هذا االنتقال قد ینطوي على عنف مسلح وخسائر بشریة ال یمكن 

نف ال یضمن ان القبول بها   مهما صغر حجمها  آما ان نقل السلطة عبر الع
 .انظمة الحكم الالحقة ستكون اقرب الى عقول الناس وقلوبهم 

یعانون من عدم تطبيقها بشكلها هنالك ثالثة مسائل عالقة وما زال العرب  - 6
 :/الصحيح وهي

  .القصور في مجاالت المعرفة  -  أ
 .القصور في مجاالت الحریة  -  ب
 .القصور في تمكين النساء   -  ت

  
رفة المتسعة في العالم العربي باالستثمار المكثف في ونتيجة لذلك یجب ردم فجوة المع

التعليم والبحث ،وتوسيع افاق االستقصاء الثقافي وتعزیز التفاعل مع االمم االخرى ، 
وتحقيق الحریات الصحافية ، ولكي ال نظلم الجميع فبعد ریاح التغيير التي طالت بالد 

قيقية وواعدة اال انها ال ترقى في العالم العربي آمصر وليبيا وتونس فهنالك اصالحات ح
مجملها لمستوى القضاء على مناخ آبت الحریة المستقرة وهي في عمومها اصالحات 
سطحية خاصة من منظور ضمان الحریة والحكم الصالح آما یجري اليوم في العراق فال 

لذلك على العرب ان ینتبهوا الى ما یلي لتحقيق تغيير صالح .وجود لحریة حقيقية 
  :/ذري وحقيقيوج

" المعایير المزدوجة"احترام القانون الدولي لحقوق االنسان مع وضع حد ل  - 1
  .التي نراها اليوم انها مهيمنة على السياسات الغربية تجاه العالم العربي
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 .القبول بحق العرب في ان یضعوا االطار لرؤیتهم للحریة والحكم الصالح - 2
 .لتي تعكس ارادة الشعبااللتزام بنتائج المسارات الدیموقراطية ا - 3
االقرار بحقوق جميع القوى المجتمعية في التنظيم والتنافس طالما انها ال تلجأ  - 4

 .للعنف او تخل بالمسيرة الدیموقراطية 
المصادقة على العالقة بين المصلحين ومساندیهم الدوليين بوصفها عالقة  - 5

 .شراآة ال وصایة 
  

لنضال من اجل الحریة والحكم الصالح حيث والننسى ان االحتالل بكافة اشكاله یضر با
اتاح النظمة الحكم العربية استمرار التذرع بالخطر الداهم االتي من الخارج لتعطيل 
االصالح الدیموقراطي وتاجيله آما حدث في سوریا وان ممارسات االحتالل     تحرج 

ول االعمال قوى االصالح العربية ذاتها حيث تولي اولویة لمقاومة االحتالل على جد
آما ان االحتالل یفسح المجال . الوطني مضيقة من حيز العمل االصالحي الدیموقراطي

لظهور قوى متطرفة ال تتورع   عن الجنوح للعنف تقوى بمقاومتها االحتالل باساليبه 
ذاتها ولكنها تضيق في الوقت نفسه من فرصة الحریة في المجال العام في الوطن 

ان العرب یعانون اليوم من ازهاق ا آم. رات االصالح الوليدة العربي وتضعف من مباد
مستمر الرواح المدنيين االبریاء وتنتهك الحق بالحياة ایضا جماعات متطرفة من خالل 
التصفيات الجسدیة والتفجيرات وتسویغ العنف، آما ان المواجهات المسلحة التي تدور 

لى وقوع ضحایا من المدنيين تفوق بين السلطات االمنية والجماعات المسلحة تؤدي ا
  .نسبتها بينهم نسبتها بين المتقاتلين

ان اهم ما یميز الدول العربية والى االن هو التبعية واالستغالل لها ولمواردها فنحن 
نتكلم هنا عن مفهوم التنمية المستقلة التي تحتاجها الدول العربية عندما نرغب في 

 التبعية واالستغالل وما یرتبط بهما من فقر وجهل تغيير ارادي مقصود یحرر البالد من
ومرض وغيرها من صنوف الحرمان وبالمقابل هناك التنمية التابعة او المشوهة او 

  ..المزدوجة وفي سياق اخر یمكن ان تكون التنمية متعثرة او زائفة 
مية آما یمكن ان تكون خبيثة آما یشير حمش عندما تؤدي الى تعميق حالة التخلف والتن

التي تجري في ظل التبعية او فقدان القرار الوطني المستقل یمكن ان تدعى تنمية معوجة 
النها ال تشمل جميع القطاعات االقتصادیة آما ال تشمل النواحي االجتماعية والثقافية 
وهي تنمية متوجهة في االساس الى الخارج لخدمة مصالح االستعمار ولذلك ال یعود 

 الدول العربية على استقاللها السياسي لومنذ حصو.القتصاد الوطنيعائدها آامال على ا
سعت الى اقتصاد متطور ومستقل وآانت التنمية مطلبا یشكل امتدادا للنضال الوطني 
بهدف تحقيق التحرر االقتصادي واالجتماعي والحضاري ویصفي بنى التبعية 

ل والعدل االجتماعي وتجدید واالستغالل الراسمالي العالمي ویقيم بنى االستقالل الكام
 طرح القضية على هذا النحو هو بدایة لمفهوم التحرر ة الحضاریة وآأنشباب الهوی

  .الفكري واسترداد المجتمع لقدرته
ویشير حمش اشارة مهمة حول واجهة االعتماد على المعونات والمساعدات والقروض 

ات دون ان یعني ذلك االنعزال واالستثمارات االجنبية ،حيث طرح شعار االعتماد على الذ
  .واالنكفاء بل اقامة عالقات متكافئة وعادلة مع العالم الخارجي

وفي مقابل انشطار االقتصاد والمجتمع الى شطر حدیث مرتبط عضویا بالشرآات متعدیة 
الجنسية وشطر تقليدي او متخلف برزت فكرة التوجه الداخلي للتنمية او ما یسمى تنمية 

  .لذاتمتمحورة حول ا
وفي مواجهة اثراء االقلية وتهميش االآثریة ظهرت الدعوة الى الوفاء بالحاجات 
االساسية للسكان وفي مواجهة نهب الموارد الطبيعية حتى االستنفاد ظهرت الدعوة الى 
التنمية البيئية وفي مواجهة طغيان الحكام واهدار حقوق االنسان اآتسبت الدعوة الى 



ة جدیدة وفي مواجهة االنبهار بالتقدم العلمي والتكنولوجي الذي المشارآة الشعبية اهمي
حققته الدول الصناعية المتقدمة ظهرت الدعوة الى بناء قاعدة علمية وتكنولوجية 

  .وطنية
ان التنمية المستقلة تعني االعتماد على القدرات الخاصة ،قدرات االفراد ،وبهذا المدخل 

واالعتماد . والحرآة انطالقا من آونه صانع التنمية یعود االنسان ليحتل قلب ساحة الفكر
  .الجماعي على النفس هو المكمل الطبيعي لالعتماد على النفس على مستوى البالد

  
آذلك فان عدم االستقرار االمني في الدول العربية بشكل رئيسي وجيد ادى الى 

عربية في ضعف حالة التنمية بشكل او باخر وتكمن جذور المشكلة في االنظمة ال
  :/النقاط التالية

  .الواقع العربي المزري  - 1
 .تعاظم الفجوة بين االغنياء والفقراء - 2
شكل انظمة الحكم وسيطرة الحكم الفردي او العائلي او العشائري وانعدام  - 3

المشارآة الشعبية الحقيقية وهي انظمة توحي بالتقسيم والتفتيت الطائفي 
 .وطنية والدیمقراطية لة الوحدة اوالمذهبي والعشائري اآثر مما توحي بفكر

 .شيوع ظاهرة الفساد والحكم غير الصالح وانعدام روح العدالة  - 4
تصاعد دور اصحاب المال والطبقة الجدیدة الذین ترتبط مصالحهم بالخارج في  - 5

 مقابل انحسار الطبقة الوسطى واتساع دائرة الفقر 
زید من االرتباط باالسواق انتهاج سياسات الليبرالية االقتصادیة الجدیدة مع الم - 6

 .العالمية والعولمة 
ویمكن تلخيص المبادئ التي قامت عليها الليبرالية الجدیدة في خمسة مبادئ 

  :،وهي 
عدم تدخل الدولة في االقتصاد واقتصار دورها على توفير المناخ المناسب   -  أ

 .لالستثمار
 .فرض حریة السوق  -  ب
 .نظام المالي دون رقابة الدولة الفردیة هي القيمة الرئيسية للعاملين في ال  -  ت
 .حمایة االحتكارات وحریة المنافسة   -  ث
 .آل االشياء بما في ذلك الثقافة والفن واالدب) جعله سلعة(تسليع  -  ج

الحریة ،وتحقيق الذات بحيث یصنع :اما قيم الليبرالية الجدیدة الثقافية فهي
لوب حياة ، الفرد ذاته بذاته والكرامة االنسانية والنزعة االستهالآية آاس

والدیمقراطية آنظام سياسي ،وحریة الدیانة ، والبحث عن الحقيقة بعقالنية 
1 

الفشل الذریع في ادارة شؤون البالد وانخفاض االنتاجية واالنتاج وتدني  - 7
 .مستوى الخدمات االجتماعية 

في مقابل تراجع القوة الدفاعية  تعاظم دور اجهزة االمن والقمع الداخلي - 8
 .العسكریة

 افرزت الدیمقراطية الحدیثة في بعض البلدان الناشئة فيها الدیمقراطية بعد آما - 9
سيادة االستبداد آالعراق مثال دیمقراطية هجينة غير صالحة وسيئة تتحكم فيها 
ما یسمى بالمرجعيات الدینية ،القابعة في آهوف من الظلمة والنافرة الي تنمية 
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 في نفس الوقت ،لذا فان الف ودماء تنتج تنمية بل تنتج خحقيقية ،فاالدیان ال
الدیمقراطية في العراق هي دیمقراطية شوهاء تتحكم فيها الطائفية السياسية 
ليس لها اس وال اساس تقوم عليه ، وما رایناه من تمزق في النسيج االجتماعي 
العراقي والعربي بشكل عام اال دليل اآيد على ما نحن سائرون تجاهه من تعاظم 

بالضد من التنمية الحقيقية التي نحن بامس الحاجة اليها ،ان رؤى دور التخلف 
التنمية تنطلق من تجليات حقيقية من اهمها ایجاد تنمية سياسية حقيقية للتمهيد 

 .الیجاد تنمية اقتصادیة رائعة وثقافية منسابة ضمن تطلعات المجتمع
                                    

  ة وجدل النهضة المعرفية التنمية الثقافي:/ رابعا
  

ة                  وال یخفف من اهمية هذه الظاهرة آون النهضة الثقافية ظلت نخبویة من حيث نوعي
ات من خالل                ل الفئ ا طاولت آ ا دامت مفاعيله م في المجتمع م ا وحجمه المشارآين فيه
ردات المشتقة حدیث                ة وشيوع المف ا انتشار التعليم والتكييف مع انماط حياة لم تكن مالوف

ا                   ه فيه ذي ادت دور ال دة وال سياسات الجدی وخصوصا عبر تقبل المجتمع االطار الفكري لل
اء االقتصادي                  ى البن ة عل النخب الثقافية والملفت هنا انه وبنتيجة اسبقية النهضة الثقافي
ك     صادیة وذل ن النخب االقت سياسة م ي ال ر حضورا ف ة اآث ة العربي ة الثقافي ت النخب آان

  . ظم الدولبخالف ما حصل في مع
صحافة      و ال صادي وه د االقت افي بالبع د الثق ع البع ي تجم شطة الت د االن ال اح ي م ا ف ولن

شات ا  د ن اوت فق ذا التف ل ه ى مفاعي ال عل ر مث ي عصر النهضة واالعالم خي صحافة ف ل
دایتها للمنطق              آصحافة آفاح  ية سجالية یغلب عليها الراي والهم الثقافي ولم تخضع في ب

سر             الصناعي الذي طبع     ا یف عصر الصحافة في منشأها االوربي في االونة نفسها وهذا م
ي          صل ف ا ح يمن آم ل ومه اع فاع ى قط صادیا ال ول اقت ن التح ي ع الم العرب اخر االع ت

  .اقتصادات البلدان الصناعية 
ة مثلث                    سقة تمفصله حول حرآي ة المت ة العربي ل الثقاف ى ان حق ویشير مهدي الحافظ ال

د  وج ال:البع ة المنت ة حرآي ها وحرآي ل تعارض ا ب ى تنوعه ار عل ة االفك افي ،حرآي ثق
ذه الح     الفاعلين فيه من مبدعين ومتعهدین للنشاط الثقافي ا        ة استفادت من      ذا آانت ه رآي

ضا نتيجة ظاهرة سلبية في حد                        ا ای ل واالتصاالت فانه ورة في وسائل النق تسهيالت الث
ة العرب      متي الثقاف زامن لعاص اب المت ي الغي ت ف ا آمن اهرة    ذاته سبعينات الق ى ال ة حت ي

ا             د استكملت بناءه رة آانت دول المغرب ق وبيروت آل لظرفها القاهر الذي حصل في فت
ا  وغ االستقالل فيم ا عن دول المشرق في بل سرعة عن تاخره المؤسساتي وعوضت ب
بدات دول الجزیرة العربية تقطف ثمار الطفرة النفطية واذا آانت آل من بيروت والقاهرة       

ا               قد است  ا اال انهم عادت مكانتيهما على الخریطة العربية بل استرجعتا شيئا من ارجحيتهم
ا          اط عدة في جغرافي ين نق ين ب ال تختزالن آما سبق الصناعات الثقافية بل اتضحتا آنقطت

  .الثقافة العربية 
  :/ في العالم العربياماعن التنمية في مجال التعليم 

و االم  - 1 ق مح ى تعم   تحقي ط معن يس فق ة ول م ي ة فه ل  يم قابلي ى آام روف عل  الح
ة                      يم قابلي ى تعم ضا في معن ا ای سين وانم ين الجن ز ب المجتمعات العربية دون تمي
اب                     واطنين العرب ب ين من الم وج المالی زال تعوق ول القراءة الوظيفية التي ال ت

  .المعرفة المقروءة علما بان االحصاءات ال تعد هؤالء بين االميين 
ل               توسع قاعدة التعليم ا    - 2 ات المجتمع في آ ل فئ أمن لك البتدائي والتكميلي بحيث یت

 .االقطار العربية 



راد                   - 3 تنویع التاهيل الثانوي بما یضمن في ان واحد وصول اآبر عدد ممكن من اف
ام                ة وتجنب االزدح دروس الثانوی ى مستوى شهادة ال ة ال ة المعني الفئات العمری

 .في بعض قنوات التاهيل الضخمة 
دة عن توسع في                 تصحيح االثار ال   - 4 ة عدی ار ایجابي سلبية التي نجمت الى جانب اث

اه تكييف التحصيل الجامعي                  ستينات في اتج التعليم الجامعي في الخمسينات وال
أة                   د والتخفيف من وط ل بل ة لك صادیة والبحثي ة واالقت مع االحتياجات االجتماعي

الل          ن خ ة م ة العام وم الخدم ن مفه ا ع ع تمزیه ام م اع الع ة القط امين عقلي ت
ث      ال والبح المي االعم ين ع ا وب صال بينه وات ات تح قن ات وف تقاللية الجامع اس

 .العلمي
 

  -:اما في مجال العلوم
  

ان  - 1 ن هات ا تك ي مهم ث العلم وطين البح ادة ت ة واع ادرة المعرفي تعادة المب اس
ا                  ة منه شعوب حتى المتقدم ع ال سبة لجمي المهمتان صعبتين في عالم اليوم وبالن

ك بارساء شبكة من              بازاء هيمنة ال   ى البحث العلمي ویمر ذل والیات المتحدة عل
ة            ذاب الطاق المؤسسات المرتبطة مع مراآز البحث في الخارج بحيث ال یكون اجت

  .العربية المهاجرة سببا لضمورها بعد عودتها
ا                 - 2 ة وانم ان االنكليزی ا مك وهم احالله يس ب تعزیز التداول العلمي باللغة العربية ول

ة من االستالب                وسيلة لتواصل  ل درجة ممكن  المجموعات العلمية العربية في اق
 .الثقافي 

ز بحث            - 3 ل مراآ التحفيز الضریبي حيث توجد ضرائب على الشرآات من اجل تموی
ى       وال ال ارجي وص ومي او الخ ل الحك ال التموی تقاللية حي ن االس در م ع بق تتمت

 .استبطان مفهوم البحث والتطویر في النسيج الصناعي العربي
  :/ اما في االقتصاد

التأقلم مع التحوالت الجاریة في البنية االقتصادیة العالمية اي ما یسمى االقتصاد           - 1
ة    ذه المرحل ي ه وي ف دمات المنط اع الخ ل قط ة تفعي صوصا لجه د وخ الجدی
ة    ي ثقاف ل ف ت ب تخدام االنترن ي اس ر ف افي واضح یتمظه د ثق ى بع ة عل التاریخي

  .االنترنت
 .عالم المتعدد القنوات وقد بات مجاال وفيرا لفرص العملاالنخراط في مجال اال - 2
ة   - 3 ة التقليدی صناعات الثقافي دیث ال وني (تح سينمائي والتلفزی اج ال شر ،االنت ) الن

يش      ربط تهم ذا ال ن ه ن ثم اح وان یك ى النج ه ال صال المتج اع االت ا بقط بربطه
ددة                ا اصال مه افي والسيما انه داع الثق التهميش   الحرفية التي آانت دعامة االب  ب

 .من دون مقابل
اقلمة التراث العربي المادي اي المعماري واالثري والبيئي مع متطلبات السياحة            - 4

ذا المجال                  ة تجارب ناجحة في ه دول العربي بعض ال ان ل ة واذا آ الثقافية العالمي
ى ان                   ه ال ه یجب التنب ل من سوریة ، فان آمصر وتونس والمغرب وفي درجة اق

 في الحفاظ الجامد على البيئة واالثارـ وانما تفترض احياء          هذه االقلمة ال تنحصر   
سياحية      حدیثة ومنفتحة على االخر وتقاليد    قيم ثقافية    ة ال  من اجل توسيع الحرآ

ر         دیث التعبي ه لتح تفادة من رب واالس ا المغ د م ى ح ونس وال ي ت صل ف ا یح آم
 .الثقافي العربي واآسابه طابعا آونيا

ك مجموعة من االشكاليات ي وهنال صادیة والمؤسساتية الت ة واالقت ة والمجتمعي  الفكری
  :/تقف عائقا بوجه التنمية في البالد العربية 



ة او محصلتيهما               ففي االشكاليات الفكریة نجد ان المدرستين االصالح االسالمية والقومي
ا          ى العكس تمام ل عل الم العربي ب لم تستطيعا ان تقدما شيئا لقضية االصالح الحقيقية للع

ا داریا         ف ى انح رس منح ا لتك ضافرت مفاعيله ات ت هدتا انقالب تين ش ن المدرس ال م ن آ
  .یستشعره من یتابع النقاش الفكري الراهن وتعاني منه المجتمعات العربية برمتها

ود                   د في غضون عق ومي فق ا ان المسار الق دو جلي ة یب ا یتعلق بالمدرسة العروبي ففي م
  تدام الصراع ضد االستعمار  المجتمعي ومع احالسياسي والتحدیثبعدي استيعاب التعدد 

ا                           ة وم ه العروب ا آانت تحمل ا لبثت ان نقضت م ة م ة سياسية آياني غلبت اتجاهات فكری
ذا      ملته هي من قيم   ح ر ه ة النقالب الفك  تحرریة واذا آان ال یمكن انكار الحيثيات التاریخي

ا وهو                 ة القوى      وال حتى قدرة هذه االتجاهات على انجاز جزء من برامجه المتعلق بتعبئ
ة                 ة التحدیثي في وجه االستعمار ثم في وجه اسرائيل فان المحصلة آانت في تحول العروب
شيئا                            ه شيئا ف د عن ا فتئ یبع ه وم شأ في آنف ذي ن الى جهاز انفصل عن حياة المجتمع ال

ه         ى معادات ا ال ا             . وصوال احيان سهل رصد ابتعاده ا مدرسة االصالح االسالمي فمن ال ام
سلفية                      المط ة ال ى آلم دل في معن ة التب رد عن اولویات شيوخ المصلحين من خالل معاین

فبعدما آانت هذه الكلمة تعني عند االمام محمد عبدة االقتداء بالسلف الصالح اجتهادا في               
ة        سبيل اقلمة االسالم مع العصر صارت اليوم تفيد معنى العودة الى ماض محنط وال عالق

ا یمكن             له اصال بما آان یزخر به       الماضي الحقيقي من انفتاح وثراء في الفكر الثقافي آم
الميين  رین االس ن المفك ل م ل جي د آ ول عن ة التح رد مراجع اد بمج ذا االبتع اس ه قي
دت                        دة والتي فق د عب اني ومحم دین االفغ ال ال ة من جم سلة المنبثق المنضوین داخل السل

د وسيد قطب           وحسن جيال بعد جيل رهاناتها االجتهادیة اوال مع رشيد رضا           ا بع ا فيم  البن
راهن لمرج       ت هذه الحر  وقد بلغ  ز فوق شيوخ          آة ذروتها مع الرجحان ال ة اسالمية تقف عي

  .االصالح في عصر النهضة لتفترض صحة فكر ابن تيمية في آل االزمنة وتفترضه
  

  :/خامسا
  : االشكاليات المجتمعية 

ة الرق        ى ثقاف افظ عل دي الح ر مه ا یعب ل آم طع دلي ل اس ستقویة   لع ة الم ة االجتماعي اب
زل عن   سينما المصریة من تحول بمع ا شهدته ال و م سياسي ه دیلوجيات االسالم ال بای
ازمتها االقتصادیة المستدیمة فالمحاوالت المتكررة الخضاع المادة السينمائية فضال عنه          

ة اعمق م  ریم تكسب دالل ى منطق التح اع ال ذا القط ي ه اعلين ف ة للف ات الفردی ن الحری
سينما              ونها تجيء على نقيض تراث ثقاف     آ زت ال د تمي ود فق ي تشكل في غضون سبعة عق

ة                  المصریة طوال تاریخها ببثها نماذج السينما االمریكية او في مجال اخر سينما الواقعي
دي                ابع بل الجدیدة االیطالية والسينما السوفياتية واذا آان تمصير هذه النماذج واضفاء ط

سينمائية المصریة        عليها قد ساهم في اعطائ     ة ال ان محصلة المخيل اهيري ف ها صدى جم
يم                    ى الق دما آانت تنحاز ال ذة حتى عن آانت تفيد معاني التحدیث والفردیة ، فضال عن الل

  .التقليدیة فانها آانت تسعى الى اثبات قدرة هذه القيم على ایفاء المعاني نفسها
درة فان ما یزید ا   :/ ؤسسية  اما في االشكاليات الم    ة من         لق ة للمحافظة االجتماعي  التعطيلي

جهة والتناحر الفكري من جهة اخرى ، هو هشاشة االطر المنظمة للنشاط الثقافي فبينما              
ك، اخر           افي او سوى ذل تتعمق ازمة المؤسسات الحكومية المولجة في ادارة القطاع الثق

سينما في سوریا یبقى القطاع الخاص في حال                        وجوده  مثال على ذلك ازمة مؤسسة ال
ات دمج واستيعاب                    محكوما بمنطق ما قبل الصناعي حيث ال مؤسسة مستدیمة وال حرآ
بين الشرآات العاملة في المجاالت الثقافية بعكس ما یحصل في دول العالم المتقدم او في                

ابرة للحدود              امریكا الال  ة الع ة العربي ل الصدف ان المؤسسات الثقافي تينية وليس من قبي
ة          التي نجحت واستمر   ز دراسات الوحدة العربي سطينية ومرآ ت آمؤسسة الدراسات الفل



دعم                    هي في منزلة بين منزلتين فهي خاصة من حيث التمویل وان یكن خاضعا لمنطق ال
  .والهبات وليس الى المردودیة ولكنها تعمل وفق مفهوم الخدمة العامة

ة في نسق العملي      على الجميع ان یؤآد مدى فا    ة الثقافي الم    علية التنمي ة في الع ة التنموی
سها في                    ة نف سقة تتفاعل باستمرار وبالحرآي ة مت العربي وتاآيد التوجه نحو ثقافة عربي
ا هو جامع للعرب وضمان                    ى م مختلف انحاء العالم العربي وذلك من اجل المحافظة عل
امكان االستمرار في السعي الى تنمية شاملة عابرة للحدود فضال عن صون هویة عربية         

  .  مع التحدیات التي تواجهها شانها شأن ثقافات اخرى منسجمة
اح مع                        ة انفت ى التاسيس لعالق وم عل ر العربي تق آما یجب استيعاب فكرة اخرى في الفك

ایرة ة مغ رات ثقافي ار تعبي ذ نزعة انك ات االخرى ونب ي الثقاف ة في الفضاء العرب  واقلوی
سليما      وهي ل  دیولوجيا مستوردة     يست فكرة االخر ت ام ای د      ام ا ق بعض وصفها       آم و لل یحل

وانما وسيلة تفعيل للدیموقراطية العربية الباحثة عن نفسها ودرعا تحمي الهویة العربية        
ادرا            من مفاعيل اقتحام االخر للجغرافيا الذهنية العربية من دون ان یكون الذهن العربي ق

  .على فقد مرجعياته
عب شرط االص و ال ار وه امرة واالبتك تعادة روح المغ ي ازاء واس ا فف ياغة وتحقيق  ص

ة          الصورة الشائخة والبالية احيانا التي تالزم المشهد الفكري العربي تحتاج الثقافة العربي
ين   ارج اليق امرة خ سها وال المغ ساؤل عن نف ال تخشى الت دایات ف تعادة نفس الب ى اس ال

  .فبذلك وحده تستطيع بث روح الشباب في جسدها واقحام الشباب في حرآتها
ا                  وفيما ه من الضروري استعارة م  یخص بعض الرؤى حول التنمية المستدامة رأیت ان

ة   ا والتنمي ين التكنولوجي ربط ب افظ حول ال دي الح ي مه الم العراق دآتور الع ه ال ذهب الي
دول             وجي لل المستدامة حيث یشكل مثلث التكنولوجيا ضرورة للتطور االقتصادي والتكنول

ستتبع    اال ی ه فع ذ ب ون االخ ي یك ب دور  ولك ا لع ث التكنولوجي ساتي لمثل االساس المؤس
ي المثل   ة ف ر الثالث ب العناص ن جان شغيلي م ال  :ث ت سات االعم اع مؤس ة ،قط الدول

مؤسسات توليد المعرفة وهنا تلعب الدولة دورا خاصا في دعم علوم ونظام التكنولوجيا         و
ما القطاع الخاص     ا. في البلد وهي مصدر مهم للدعم المالي الذي تقدمه للبحوث العلمية            

ان         ذلك ف روف ول و مع ا ه ة آم ارات االمني ي االعتب يس ف اح ول سب االرب ه آ ان دافع ف
ا      یقوم بها تعتبر جوهریة   النشاطات االقتصادیة والصناعية التي       بالنسبة لمثلث تكنولوجي

يم                       ام التعل ى نظ سبة ال فعال آما بالنسبة للدولة ، اذ ان مؤسساتها هي صاحبة العمل بالن
  .سات البحثية والمؤس

ضغط  ا اذ ت ة وبالقطاع الخاص في ان مع ا بالدول وم والتكنولوجي رتبط مؤسسات العل وت
ذي                    الي ال دعم الم ل ال ى اداء افضل مقاب ك المؤسسات بهدف الحصول عل الدولة على تل
ثالث في مثلث          رق ال سه، واذا لبت الف تعطيه آما یضغط عليها القطاع الخاص للهدف نف

دعم                 التكنولوجيا حاجات  ة ل ة فعال ا الي بعض یصبح مثلث التكنولوجي  ومتطلبات بعضها ال
  .قدرات التكنولوجيا في مجتمع ما

  :/سادسا
  :/الدعائم المؤسساتيه لمثلث التكنولوجيا

ل عناصر المثلث                   ة ،من قب ا فعال ینبغي لكي تكون الدعائم المؤسساتية لمثلث التكنولوجي
ي الحد االدنى       الدولة ومؤسسات االعمال ومؤسسات    :جميعها   ا یل ة ، وفيم د المعرف تولي

  :من المستلزمات لكل منها 
 .الدولة   -  أ
 .الصناعة وقطاع االعمال  -   ب
 .مؤسسات العلوم والتكنولوجيا  -   ت

 



ا      دار م و بمق ا فه ث التكنولوجي ي مثل اص ف اع الخ ى دور القط د عل ا یجب التاآي آم
ة               واتج المؤسسات التعليمي ة ومن ن ارات    افك . یستفيد من الحوافز الحكومي . ار ومه

ومن الضروري ان تدرك البلدان العربية اهمية البنى التحتية للمعلومات واالتصاالت            
  .بالنسبة لتطورها االقتصادي والتكنولوجي 

  : اما ما یخص بعض النتائج والمعلومات حول المؤسسات المالية في العالم العربي
ن المؤسسات     - 1 دا م دودا ج ددا مح اع اال ع ل قط ي آ اك ف يس هن د ل ة اعتم المالي

 .مدونات قانونية حول مدونات قواعد السلوك البيئي
 .ليس هناك اال عددا قليال من المنظمات طور سياسات بيئية مشترآة - 2
 .ليس هناك اطالقا ادارة مختصة بالبيئة في بعض القطاعات المختلفة - 3
ي  - 4 ي ف وم االداء البيئ ستعرض ویق ات ی ن المنظم يال م ددا قل اك اال ع يس هن ل

 .هنشاطات
 .ليس هناك اال عددا قليال من المنظمات وضع خططا ألغراض حمایة البيئة  - 5
 .ليس هناك قوانين بيئية من شأنها ان تنظم عمليات الخدمات المالية  - 6
ممها      - 7 ة ص شاطات داخلي ویر ن ام بتط ات ق ن المنظم يال م ددا قل اك اال ع يس هن ل

 .خصيصا الهداف بيئية 
اریر بيئية في شتى القطاعات باستثناء بعض   اآثریة المنظمات ال تعد وال تقدم تق     - 8

 .الشرآات 
 .هناك مشارآة ضعيفة من المؤسسات المالية لحمایة البيئة والتنمية المستدامة - 9

شجيع        -10 ى ت سعى ال ة ی سات المالي ن المؤس يال م ددا قل اك اال ع يس هن ل
 .المنظمات االخرى للمشارآة في مشاریع التنمية المستدامة

ة داخل         ليس هناك اي اتصال وتب     -11 ادل معلومات فعلي بشأن المسائل البيئي
 .المؤسسات وفي القطاع الواحد

 .اهم مصدر معلومات حول البيئة یتمثل في وسائل االعالم  -12
ة              -13 یكاد ال یكون هناك اي مؤسسة تطلب من زبائنها القيام بممارسات بيئي

 1. سليمة 
   

راء     الم اج م دول الع ى معظ ة عل ت العولم د فرض رات جذریلق اتها تغيي ي سياس ة ف
صناعة    االقت صر ال ع ع ة وتراج ة والمعلوماتي صر المعرف ور ع ي ظه ت ف صادیة ،وتمثل

دول          ى ال ا عل ة وم والزراعة وهذا ال یعني اهمال هذین القطاعين في خطط النمو والتنمي
العربية اال ان تغير استراتيجياتها االنمائية لتأخذ بعين االعتبار هذه التطورات وخصوصا            

عيد  ى ص ث    عل ا البح ا ومنه وم والتكنولوجي سات العل ة ومؤس ة للمعلوماتي ة التحتي البني
دول                 . والتطویر   ين ال رق الرقمي او الهوة ب ة ینبغي تقليص الف ة التحتي ففي مجال البني

ي  ة ،الت ة المعلوماتي ى التحتي ادة االستثمار في البن ة النمو ،زی دان المتقدم ة والبل العربي
  . وشبكات االنترنتتشمل الهاتف العادي والخلوي

توخيا لتشجيع آل القطاعات على استعمال تكنولوجيا المعلوماتية من اجل تحسين االداء              
ا    ضها داخلي ات ببع و اساس وصل القطاع ذي ه ت ال وردي االنترن اع م ك قط ي ذل ا ف بم

  .وخارجيا
ة ، ومع ال          دول العربي دول بناء شبكات المعرفة باللغة العربية لتسهيل نقل المعرفة بين ال

  .المتقدمة النمو في آل المجاالت بما فيها الزراعة والصناعة والتجارة 
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ة                   شاء انظم ارة فضال عن ان ال والتج تطویر وسائل ارتباط بالمراآز الدولية لقطاع االعم
اتصال داخل البلد لتساعد في عملية توزیع ودورانت المعلومات االساسية لخدمة حاجات    

  .االسواق المحلية 
ك                  اما المسأل  ا في ذل ة االهم فتتمثل اليوم في بناء شبكة اقليمية تربط آل الدول العربية بم

ا                         ى محاور اخرى في اورب اد عل ي واقليمي یخفف من االعتم بناء محور معلومات محل
  .والوالیات المتحدة وغيرها ویسهل نقل المعلومات والمعرفة فيما بين الدول العربية

  .ء اساس في استراتيجية التنمية تطویر قطاع صناعة الكومبيوتر آجز
ا متطورة لتكون المصدر                     وم وتكنولوجي اء مؤسسات عل ة بن آما ینبغي لكل الدول العربي
ة  رة العالي شریة ذات الخب ات الب ا بالطاق وجي وتزوده ر التكنول ار والتغيي سي لالبتك الرئي

  .وباحدث المعدات
داعياتها   ا وت ة ومؤثراته دیات العولم ار لتح الء االعتب م سياسات ای ك برس ة وذل المختلف

  .مالئمة وفعالة 
ورة    دول المتط ن ال ضل الممارسات م ة واف ل المعرف ت لنق بكات االنترن ن ش تفادة م االس

  .واستعمال هذه الشبكات لوصلها ببعضها في القطاعين العام والخاص
  .استعمال االنترنت لربط مؤسسات العلوم والتكنولوجيا ببعضها في آل الدول العربية 

اعتماد مثلث التكنولوجيا ،مع آل ما یتضمنه آقاعدة اساسية لسياسات العلوم 
 وتعزیز شراآات استراتيجية البحث والتطویر في الدول العربيةوالتكنولوجيا بما فيها 

 تنمية راسمال بلدان ویرآز مثلث التكنولوجيا علىلمثلث التكنولوجيا بين مختلف ال
قدرة على توليد الثروة والمنافسة والتنمية المستدامة البشري وتطویر البنى التحتية وال

  .للبلدان العربية 
ویبرز هنا بشكل خاص االهتمام بتطویر قطاعي الطاقة النفط والغاز والمياه من خالل 

االستخدام االمثل لالنظمة واالساليب والمبتكرات التكنولوجية الحدیثة والنظيفة اي 
 ودرجة التلوث الى حدود دنيا او اعاقة تولدها الكفيلة بحمایة البيئة وتقليص حجم

بالكامل وان الجمع بين هذه العناصر االربعة في توليفة متماسكة في نظام انتاجي 
واداري ومعلوماتي منسجم الطاقة والمياه والتكنولوجيا وحمایة البيئة من شأنه ان 

 والكلفة االقل یفضي الى نتائج طيبة ویضمن االستثمار الناجح وذي الكفاءة الفضلى
وهنا یتجلى الدور البارز والمنشود للتكنولوجيا في تطویر النسق المادي الطبيعي 

الذي یمثل رآنا اساسيا في النظرة االنمائية ) النفط والمياه–الموارد الطبيعية (
  .المستقبلية 

ين ان تحدید رؤیة انمائية متقدمة للعالم العربي هو تحد فكري آبير امام جميع ال معني
ببناء مستقبل امن ورغيد للشعوب العربية سواء اآانوا خبراء ومختصين  و وناشطين 
في القضایا العامة او راسمي سياسة وصناع قرار ولعل االهم في صياغة هذه الرؤیة 

هو اعتماد منهج موضوعي صحيح لبلورة معالم هذه الرؤیة واقتراح البرامج 
  .على ارض الواقعوالسياسات العملية المطلوبة لتجسيدها 

ان الرؤیة المنشودة هي تلك التي تدور في سياق واضح محدد سياق السعي لتحقيق 
تقوم على ایالء  تنمية بشریة مستدامة ویشكل بناء االنسان عمادها ومبتغاها اما ارآانها
 الطبيعية في البالد اهتمام آبير لتطویر انساق التطور المادي باالفادة التامة من الثروات

بوجه خاص فضال عن معالجة شح المياه ) النفط والغاز(هایروآاربونات لعربية والا
ووضع استراتيجية مدروسة واسسها الدارة الموارد المائية وآيفية استثمارها ویقترن 

بغية احداث نهضة ثقافية شاملة .القيمي –تطویر االنساق المادیة بتطویر النسق الثقافي 
 نظام قيمه وانماط سلوآه على نحو یكفل جعله مواآبا تستهدف وعي االنسان وتطویر

  .لروح العصر ومتطلباته وانجازاته



اء                        ر بن ة والیمكن تصورها من غي ة حقيقي صنع نهضة تقدمي أمون ل هذا هو الطریق الم
 1دولة المؤسسات والحكم الصالح آشرط البد منه لنجاح اي مشروع تحدیثي وطموح

.  
بالد   ي ال ع ف سعى الجمي ة حضاریة وضمن خطط  یجب ان ی ة تنموی اد رؤی ة الیج العربي

ة          ساق الثقافي ع االن التزامن م ادي ب سق الم ور الن ب ان یتط ية ویج تراتيجية اساس اس
  .والقيمية والمجتمعية 

ة                     دآتور مهدي الحافظ لنصنع  نهضة تقدمي ا ال وضمن هذه الرؤى  التي تناول قسم منه
  .حضاریة 

  
  

  
 

  
  :/فقر عوامل اخرى لتفاقم ال: سابعا 

  
ر هي             ة      / من العوامل االخرى المتسببة في قضية تفاقم الفق ة والمتمثل العوامل البيئي

  /بالعوامل التالية
ام البيئي             : الخلل االیكولوجي    - 1 ات النظ ين مكون وازن ب دام الت وازن   2وهو انع  والت

و  وجي ه ا دون  (( االیكول ى حالته ة عل ة الطبيعي اء عناصر البيئ تمرار او بق اس
  3)) ي یذآر في خصائصها سواء الكمية او النوعية تغير جوهر
ر  اول  تقری وان  ویتن ایولوجي : الكوآب الميت ،الكوآب الحي  (( یحمل عن وع الب التن

المي       4))واصالح النظم االیكولوجية من اجل التنمية المستدامة         ة الع  عشية یوم البيئ
ة    وجاءت مادة التقریر نتاجا لتقييم االف المشاریع الخاصة باصال         ح النظم االیكولوجي

ن      ر م اح اآث رز نج ة تب ات حال الم ودراس اء الع ف انح ي مختل دثت 30ف ادرة اح  مب
ال دراسة عن اصالح                   ى سبيل المث ر عل ين التقری رة ویب والتزال تحدث تحوالت آبي
ي   سنبرج ف ال دراآ ي جب ار ف أل واالراضي الخصبة حول االنه تعادة مراعي الك واس

  .فاقد الترسبات ویعمل على استعادة الكاربون یقلل من وانجنوب افریقيا ،
ساند موضوع استعادة                 آما ینبغي االشارة الى نقطة اساسية مهمة تؤآد ان التقریر ی
سنة  ا الح فيرة النوای ه س ذي اطلقت ة ال اه النظيف شروع المي وجي م ام االیكول النظ

ام     ي الع دها ف ن ووال ل بوندش سيدة جيزی ة ،ال امج البيئ دینته2008لبرن ي م ا  ف
ة         هورایزنت/ ز          ينا ویهدف المشروع الى استعادة عافي ى تعزی اه عالوة عل وارد المي م

ى    ات عل ار والزراع ات وضفاف االنه ق اصالح الغاب ایولوجي ،عن طری وع الب التن
  .طول احواض االنهار

  :ویعرض التقریر انف الذآر عددا من التوصيات ،منها
ة     حث وآاالت التنمية فيما وراء البحار ووآالت ال        - 1 تمویل الدولية والجهات الممول

ا             ا فيه ووآاالت التمویل الدولية والجهات الممولة وصنادیق التمویل االخرى ،بم
ام     درج اصالح النظ ى ان ت ة عل االت الثنائي ة والوآ ة االقليمي صارف االنمائي الم

                                                 
 27مهدي الحافظ، نحو رؤیة انمائية للعالم العربي ،آتاب في جریدة ، مصدر سابق، ص.د-  1
 .51المصدر السابق نفسه ،ص-  2
،الكویت،دار البحوث العلمية ، 1زین الدین عبد المقصود، البيئة واالنسان دراسة في مشكالت االنسان مع بيئته، ط-  3
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االیكولوجي في برامج توفير التمویل لدعم التنمية وخلق فرص العمل والتخفيف    
  .فقرمن وطأة ال

الي لالستثمار في                   1تخصيص نسبة    - 2 ي االجم اتج المحل ة سنویا من الن  في المائ
الظروف                ربط الوثيق ب ا ،مع ال ة وادارته ة والطبيعي وارد البيئي حفظ واصالح الم

 .المحلية 
 .ان تسترشد نظم االصالح االیكولوجي بالتجارب والخبرات المستفادة حتى االن - 3
وجي         اعطاء االولویة في البدایة الى م      - 4 ام االیكول ایولوجي والنظ وع الب شاریع التن

 .في المناطق الساخنة
وال      - 5 ة ام نظم االیكولوجي ي ال ؤثر ف ي ت ة الت ة التحتي شاریع البني ي م درج ف ان ت

د او في                الستعادة واصالح النظام االیكولوجي المتدهور في اماآن اخرى من البل
 .مجتمعات اخرى 
  :ي فه االنف الذآراما ابرز نقاط التقریر

مة        -  أ ة حاس دمات حيوی دم خ ة تق نظم االیكولوجي ایولوجي وال وع الب در ان التن یق
  .االهمية للجنس البشري

رن الماضي                      -   ب ى مدى الق ا عل صفها تقریب م تجفيف ن توفر االراضي الرطبة التي ت
 .تریليونات دوالر آل سنة7،غالبا الغراض الزراعة ،خدمات سنویة تقدر بمبلغ 

ر من              زرتعالج االراضي الرطبة الم     -   ت ا تعالجه معامل التكری ر مم ات اآث وعة بالغاب
 .مياه الصرف لكل وحدة من الطاقة 

وفر                  -   ث ة التي ت ات المتحدة االمریكي تقدر قيمة االراضي الرطبة الساحلية في الوالی
 . بليون دوالر سنویا23حاليا خدمات الحمایة من العواصف بما یعادل 

 . مانعة العواصف وفي الهند حيث غابات المنجروف تقوم بمهمة  -   ج
وتقدر الخدمات التي تقدمها حبوب اللقاح من النحل وغيره من الحشرات والتي                -   ح

 . بليون دوالر سنویا153تتمثل في زیادة االنتاج الزراعي بما الیقل عن 
ى         -   خ ؤدي ال وجي یمكن ان ت تفيد بعض التقدیرات بان خسارة خدمات النظام االیكول

الم حتى عام      من انتاج الغذاء  % 25خسارة بمقدار    ا یضاعف   2050 في الع  مم
 .من مخاطر الجوع

تقدر الخدمات التي یتيحها مجمع غابات ماو في آينيا، مثل الطاقة الهيدرولوجية              - د
سياحية                  اطق ال ى المن دفقات النهر ال شاي وت صناعة ال ومياه الشرب والرطوبة ل

 . مليون دوالر سنویا320بما فيها ماساي مارا وبحيرة ناآورو،بنحو 
ستوى     % 75اتي ی  - ذ ى م ا عل تعمال حالي ة لالس ة القابل اه العذب دادات المي ن ام م

سبرغ    انيرو وجهان ودي ج ل ری دان مث ن البل ر م د آثي ات ،وتعتم ن الغاب الم م الع
سكان               د ال ة لتزوی اطق المحمي ى المن وطوآيو ومولبورن ونييویورك وجاآرتا عل

 .بمياه الشرب
دینة في العالم تاخذ جزءا آبيرا من   م 100وعلى مستوى العالم نجد ان ثلث اآبر          - ر

 .مياه الشرب فيها من مناطق تحميها الغابات
ى                % 80اآثر من     - ز وم عل ة تق ة تقليدی ى ادوی من سكان العالم النامي یعتمدون عل

 .اساس االعشاب في الرعایة الصحية االولية
ى عناصر                  - س وي عل الم تحت ثالثة ارباع اهم االدویة التي تصرف بالروشتات في الع

 .تقاة من خالصة النباتاتمس
وجي        - ش ام االیكول سارة النظ ك خ ي ذل ا ف ة ،بم دهور البيئ ؤدي ت ر  ی ادة اث ى زی ال

 .مثل الفيضانات والجفاف والسيول   الكوارث الطبيعية 
وب   حراري الناتجة عن جفاف اراضي      تؤدي غازات االحتباس ال     - ص  في جن

ادل          ا یع ى   1,3شرق اسيا الى اطالق م سيد    ع انبع من مجمو  3,1 ال اني اآ ات ث اث



ا      وري، آم ود االحف الكاربون الحالي على مستوى العالم الناتجة عن احتراق الوق
 .انها تهدد حياة االورانغ اوتان المهددة باالنقراض

ن   ر م ا م ة م رف نتيج ي ان نع نظم اوینبغ تعادة ال ي اس ه ینبغ ر ان ة لتقری االیكولوجي
ة التي         المفقودة النه باستعادتها یتم اطالق رؤیة حتمية       ادم والتنمي  لوضع االرض الق

امج دراسات               ا برن ام بتجميعه ة التي ق تحصل نتيجة ذلك حيث تشير الدراسات االولي
ستنقعات  ایولوجي ان اصالح اراضي الم وع الب ة والتن نظم االیكولوجي صادیات ال اقت
ة                د االستثمار والتنمي ى عوائ وغابات االشجار واالخشاب توفر عائدات تعتبر من اعل

راق خصوصا                      و. ا والع الم العربي عموم ا في الع ر من تطبيقاته ا الكثي هذه الحالة له
سببب الحروب التي وقعت                        رت ب راق تغي ة في الع ا الطبيعي فالكثير من عناصر بيئتن
ات في               واع النبات وسببت اختفاء  بعض انواع الحيوانات في االهوار مثال او بعض ان

دة      العراق مما اسهمت اسهاما فظيعا في تغير    ة عدی اثيرات بيئي راق وت  المناخ في الع
حيث ،بسبب فقدان التوازن االیكولوجي في االهوار العراقية مما احدث ازمات عدیدة            

ة من   ه الطبيع ا قدمت ا م سدت من خالله راءات اف دة اج ى ع ذاك ال سلطة ان دت ال عم
سمي                    سموم سواء بت ة بال ذه االجراءات هي تلویث البيئ م ميزات الهل االهوار، من ه

المياه او باستخدام االسلحة الكيمياویة او تلغيم بعض المناطق او قتل المزروعات او           
اه                        ة التجفيف لمي ارا وال شك هي عملي ك االجراءات اث ر ان اوسع تل الحيوانات ،غي

ان              ام وبي ى    االهوار وفيما یلي عرض لخطة التجفيف التي اعتمدها النظ ا عل مخاطره
   .التوازن االیكولوجي 

  /جفيف آانت على مراحل هي خطة الت
ار   : اوال انبي االنه ى ج ة عل دود ترابي شاء س ضمن ان ار وتت ف االنه ة تكتي مرحل

 لالراضي الواقعة  جنوب العراق فضال عن سقيها    ةالرئيسية التي تغذي اهوار العمار    
ل                 ام قب صغيرة وآانت سلطات النظ على جنباتها عن طریق العشرات من الجداول ال

  . نسبة آبيرة من مياه تلك االنهار بنواظم خاصة عند المصدر هذا قد مهدت بقطع
ان              : ثانيا رابيتين تقطع شاء سدتين ت تلخص بان ار والتي ت مرحلة تهذیب ضفاف االنه

ارة              ه      نهایات جميع االنهار والروافد المتجهة نحو اهوار العم اه المتجمع لتوجه المي
  .نتيجة لذلك نحو نهر الفرات غرب القرنة 

ى               مرح: ثالثا راق ال وب الع لة تحویل الفرات الى المصب العام من شرق الناصریة جن
ة اخفض                      ار وفي منطق وب هور الحم ة جن مجرى المصب العام الذ ي یمر في منطق

  .منه مما یجعله مبزال یسحب مياه الهور المذآور 
ا ين  : رابع دة ب ى الممت اذاة ضفته اليمن شاء سدة بمح رات بان ر الف ة تكتيف نه مرحل

ضاء ا ر       ق اه نه ع مي ك لمن ایش وذل رورا بالجب ریة م صرة والناص مال الب ة ش لمدّین
  .الفرات من التسرب جنوبا نحو هور الحمار 

سا ك  : خام ات وذل ك العملي د تل ة بع ارة والناصریة المتبقي وار العم ع اه ة تقطي مرحل
  .بعدة سدود من أجل تجفيفها بسهولة 

  :توازن الطبيعي االیكولوجيوهنا القارئ قد یتسائل عن اثار التجفيف على ال
  :بدأت هذه االثار بــــــــــــــــ والتي
ري   -  أ ام ال ات   : نظ ى آمي زارع ال ة التجفيف افتقرت مساحات من الم فنتيجة عملي

دة عن               مناسبة من المياه بينما تغرق مساحات أخرى بمياه حجبتها السدود الجدی
وار ادى      ف االه شروع تجفي ادة وان م ا المعت ى اج مجاریه ن   ال اة م اث الحي تث

ى اراضٍ      ا ال ا وتحویله و به ت تزه اطق آان رة   من بحت االخي ث اص رداء حي   ج
زرع            ر من الدارسين          .تغطيها طبقة سميكة من االمالح ال تصلح ل د الكثي د اآ ولق

ر         ة غي ي الزراعي الح لالراض ة االص ا ان عملي صين فيه سالة والمخت ذه الم له
ر       محتملة النجاح اذ ان خطر نسبة الملوحة في اال         رض اصبحت عالية جدا مما اث



سلبا على العمليات الزراعية والتي آان هدف النظام المعلن هو االرتقاء بها نحو       
  .االحسن 

نفط التصحر  -   ب ة وال اه الجوفي ا  /  ومخزون المي ين لن ذات یتب ذه النقطة بال وفي ه
ف ان ا ي          نآي ر ف اقم الفق ي تف ر ف اثير مباش ؤثر ت وجي ی وازن االیكول دام الت ع

ل من العسير              المجت ع او یجع مع وهنا فان التوسع في رقعة االراضي الجافة فيمن
الزراعة وتربية الحيوانات وبالتالي یمنع استقرار السكان آما یقلص من فرص              

ر ان تقليص      .تنمية الحرآة السياحية في المنطقة       يس هو        غي اه المكشوفة ل المي
ة التجفيف یمكن ان              دو اذ ان عملي وین         الخطر الوحيد فيما یب ل من فرص تك  تقل

ر          ة عب اه الجوفي ك المي المياه الجوفية ایضا وبقدر ما هنالك من امكانات امتداد تل
ى                       اثير واضح عل ك ت ه سيكون هنال ة فان شرقية والجنوبي او قریبا من الحدود ال

ومن الضروري توضيح المخاطر االقليمية ایضا لعملية التجفيف حيث           مخزونها  
راق  دود الع اوز ح ا تتج اخ انه ى المن صحر عل اثير الت وار سواء بت ى دول الج ال

االقليمي او على المياه الجوفية باالستنزاف او التلویث او الملوحة وفي الوقت               
ران      ة الی دود الدولي اه الح ة ،وباتج اطق المعني ي المن نفط ف زین ال ان خ سه ف نف
ار                 اءة اب والكویت والسعودیة قد یتعرض بسبب التجویف الى حالة ضعف في آف
ى        النفط الموجودة على جانبي الحدود باعتبار ان المياه الجوفية تشكل ضغطا عل

ا اذا  النفط مما یدفعه الى الخروج       بقوة وهذا ما یزید من آفاءة االبار النفطية وام
اج                  د یحت ة ستكون ضعيفة وق تقلص حجم المياه الجوفية فان آفاءة االبار النفطي

 وازن الضغط السابق اصالحها امواال طائلة من اجل اعادة ت
ة    -   ت ة االجتماعي عة    : البيئ رة واس ى هج ى ال ة االول ف وبالدرج ة التجفي ادت عملي

رزق والعيش                   ا لمصادر ال ة طلب ى المدن القریب سكان ال ك   وشاملة لل ا ادى ذل آم
شحة االعالف                      ك ل اتهم وذل ع حيوان ى بي ار ال بالكثير من مربي الجاموس واالبق

اه وجف ع انحسار المي دامها م صورة وانع سكان ب اة ال دهورت حي وار وت اف االه
 . آبيرة نتيجة للمعاناة التي عاشوها بسبب تدور بيئتهم التي آانوا یعيشون فيها 

سياحية          -   ث ة وال ة والزراعي ات          : / الثروة الحيواني دما جففت االهوار تعرض نب عن
ان       ة قطع وتهم وتغذی اء بي ي بن وار ف ل االه ده اه ذي یعتم ردي وال صب والب الق

ة في شهري تموز واب                  ة  الماشي دما تكون الحرارة عالي سریع عن الى الموت ال
ى   صل ال ث ت رز    50حي ة ال صيد وزراع صبح ال ك ی د ذل ان عن ي بعض االحي م ف

ة       ة عالي وار ذات اهمي اطق االه ا ان من ستحيال آم را م رى ام يل االخ والمحاص
راق وللن                ة للع ة مهم اس للحيوانات وتنوع االحياء المختلفة وهي مصادر طبيعي

اطق                ة لمن آما ان تهدید هذه المناطق یمثل تهدیدا حاسما وشدیدا للمشاهد الجذاب
 1المياه بامتداد التصحر اليها 

ة                 اطق المائي ى أساس ان المن ة عل ة المناخي ى الحال ة عل آذلك فان للتجفيف خطورة بالغ
م 93(المائية والسيما االهوار التي یبلغ سطحها الفيضاني         ادل  ) 2 الف آ ا یع % 21 اي م

أن                          ذلك ف اره ،آ د من امط راق وتزی اخ في الع ى تلطيف المن من مساحة العراق تعمل عل
ى                        ة ولجأت  ال ار الطبيع سبب دم ا في االهوار ب اعدادا آبيرة من الطيور هجرت مواطنه

  . المناطق المحيطة باالهوار
د           / البيئة الدولية     -   ج راق لتمت یمكن ان نستخلص بعض االثار التي تتجاوز حدود الع

  : لى االقاليم المجاورة بما یلي ا
دود    - 1 دة تحت الح ة الممت اه الجوفي ة المي ادة ملوح وث وزی ضوب او شحة او تل ن

  .المشترآة الشرقية والجنوبية
                                                 

،البصرة ، 1، العدد2004، ایلول)مجلة(مرتضى فرج الحلو، اهوار العراق بين الواقع واعادة التاهيل،رسالة الرافدین 1
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  انخفاض آفاءة ابار النفط الموجودة على جانبي الحدود  - 2
  . الغاء المحطات الشتویة للطيور المهاجرة بين اسيا واوربا وافریقيا - 3
ة ومنسوب                  االثار المناخ  - 4 اع درجة الحرارة وخفض الرطوب ة في ارتف ة المتمثل ي

  االمطار
  والتي تكون االهوار جزءا مهما منهالتاثير على المساحات المائية الدولية  - 5
ة              - 6 روة عالمي انقراض انواع من الحيوانات المهمة النادرة والتي یمكن اعتبارها ث

.    
  :الخلل االیكولوجي یقود الى

  
ه  تازم العالقة بين ا    - 2 ة              : النسان وبيئت ازم بيئي للبيئ ى ت ود ال وجي یق ل االیكول الخل

ة ال یمكن ان                   ه الن التنمي سان وبيئت المحيطة باالنسان نفسه ثم الى تازم بين االن
دة ، ر جي ة غي ل بيئ ي ظ ق ف ستتحق يش االن بة لع ر مناس ة ،غي ر نظيف ان غي
ادر         ،والكائنات التي یعيش على وجودها     ى احداث     من هنا فان تنمية مجتمع ق عل

ه                 ه وتنوعه وطبيعت تنمية بيئية قابلة لالستمرار هو الذي سيمنح للمجتمع وحدت
ة       ة المختلف ة الطبيعي ع البيئ يد م ل الرش ن التفاع تمكنه م ي س سانية الت االن

ة المستمرة      .والمتوحدة في الوقت ذاته    ة البيئي والشك ان من اهم عناصر التنمي
ة ا        ة فالزراعة التي اسست الحضارة          هي الحفاظ على توازن النظم البيئي لزراعي

نة     شرة االف س و ع ة نح ة طيل ة والحكم م المعرف سان تعل شریة واتاحت لالن الب
ستقبل      دا للم ا جدی تح طریق د لتف ن جدی وم م ود الي ة  تع روع العلمي دد الف ، وتتع

ة      تم بالمراقب د وت ة الرص و عملي الق ه ى االط ا عل ن اهمه ة لك ات البيئي للدراس
ة              المنظمة والمستم  اعالت طبيعي رة لكل ما یحدث في البيئة من تغيرات نتيجة لتف

شاطات     ة الن سانية وخاص شاطات االن ف ن ة لمختل م نتيج ة اه ذلك وبدرج وآ
ة                    ة الحادث رات البيئي د التغي دورها من تحدی ذه المعلومات ب االنتاجية وستمكن ه
ا   ا وبحالته سار تطوره ؤ بم ائل التنب ویر وس ن تط تمكن م ا س ه آم والمتوقع

ل من                 ا ذي جع وجي ال ل االیكول لمستقبلية ، والتغيرات البيئية الحادثة نتيجة الخل
دیث البحث عن    صر الح ي الع اء ف اول العلم ه ح ع بيئت ازم م سان بوضع مت االن
اخ                  ى المن ا عل آيفية معالجة هذه التغيرات السلبية في البيئة ومن ضمنها تاثيره

ن    ي م زء اساس د ج ذي یع سا ال ة باالن ة المحيط ان   البيئ ال ف بيل المث ى س ن فعل
ى          ودا عل ان قي درتها یفرض اه ون وث المي د فتل صين تتزای ة لل شكالت البيئي الم
ين  ى المالی شكل خطورة عل واء ت وث اله صاعدة لتل صاد، والمستویات المت االقت
د           حراء ،وق ى ص سرعة ال ول ب بالد تتح ي ال ن اراض ر م صينيين والكثي ن ال م

الم   ستوى الع ى م دة عل صين رائ واء  أصبحت ال وث اله ي تل ل 1 ف اه وتاآ  والمي
ا                     ة ازعاج ة العالمي ر المشكالت البيئي سا في بعض من اآث االرض ومساهما رئي
اخ وحيث                ر المن ،مثل االتجار غير المشروع في الخشب وتلوث مياه البحار وتغي
صادها                     ى اقت ضا المخاطر عل د ای ال تتزای صين آمث وث في ال تتزاید منغصات التل

ة  صحة العام ى ال ا   وعل ذا م ة وه معتها الدولي ى س اعي وعل تقرار االجتم  واالس
ي    ة االمریك ات الخارجي س العالق ي مجل يویة ف ات االس دیرة الدراس ه م ذآرت

ة  (بشكل من التفصيل في فصل      وسنناقش موضوع البيئة وعالقته بالتنمية       التنمي
  ).المستدامة 

وارد - 3 تنزاف الم ه عن اداء / اس ورد او اختفائ ة الم ل قيم ي تقلي ادي یعن  دوره الع
ه      دة تواج شاآل ح ر الم ن اآث ر م ذا االم د ه اة ویع ة الحي ي منظوم ه ف دد ل المح
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ر وتختلف اسباب                البشریة والتي تمارسها ومن اآثر عوامل تكوین وشيوع الفق
ا     ا ام ي بانه د العجيل دآتور محم ا یحددها ال ورد وهن ة الم ا لنوعي االستنزاف تبع

تنزاف    رض لالس ددة تتع وارد متج درتها     ذا م ا م ن ق ر م ة اآث تغلت بدرج ا اس
ر المتجددة فهي تتعرض لالستنزاف اذا                التجدیدیة او التعویضية اما الموارد غي

وارد                 سرعة استنزاف الم ا یعجل ب ا في استغاللها بم ذا       1ما افرطن ه ه ا یحدث فيم
ل من                     ذا الخل ا یصاحب ه وجي وم ام االیكول ل واضح في النظ االستنزاف من خل

ذ  ى راس ه شكالت وعل شكالتم ن    ه الم شيء م ا ب نعرض له ي س شكلة الت  الم
 :التفصيل في المبحث التالي

  :/ثامنا 
  :/ استنزاف الدول العربية ضمن عملية انتاج النفط 

  
ى                ة عل حيث تقوم الدول الغربية وعلى راسها الوالیات المتحدة بالسيطرة شبه الكامل

سوق ح                  تحكم باسعارها في ال ى ال ادة وعل ذه الم اج ه راء امن        موارد انت يث بقى خب
ى           طوال الليل ویتسائلون حول اذا ما     الطاقة مستيقظين    اد باالستيالء عل ام مع ام نظ  ق

ع     ة او یقط صورة جنوني عار ب ع االس ا ان یرف شرق االوسط ،فام ي ال نفط ف ول ال حق
سهم                     ون انف احثون یطمئن ان الب امدادات النفط آليا وقبل الحادي عشر من سبتمبر آ

ري     بان ذلك اذا حدث في   سحق مثي ا ل اي وقت فما على امریكا سوى ان ترسل قواته
ي         ة الت درة الفائق ي الق ذا یعن ة وه دادات النفطي ن لالم ق ام مان طری ب وض المتاع
ه    مان دوام ط وض شرق االوس ة ال ن منطق نفط م تنزاف ال رب الس ستخدمها الغ ی

ذي قاده  لهموعلى اي حال آانت النتيجة الرئيسية لحرب الخليج عندما قام التحالف ال           
و            جورج بوش    بطرد صدام حسين خارج حقول النفط الكویتية وعندما بدا جورج دبلي

ة           ام الدآتاتوری ع نظ بوش في االعداد لحرب العراق فلم یكن الغرض الرئيسي هو خل
المتمثل بصدام بقدر ما آان الغرض الرئيسي هو الحقيقة التي تقول ان العراق یمتلك              

سعودیة     ثاني اآبر مخزون نفطي في الع      اذن ادرآت القوى    . الم بعد المملكة العربية ال
ال           ع تحت الرم دة یق ة زهي الغربية ان معظم النفط الذي من الممكن استخالصه بتكلف
ا        سعودیة وجيرانه الصحراویة لعدد قليل من الدول في الخليج العربي واليوم تمتلك ال

تج ال              ا ومع       نحو ثلثي مخزون النفط في العالم وان هذه الدول ال تن نفط باقصى طاقته
ة                    ر اعضاء في منظم ة من دول غي استمرار العالم في استنزاف النفط العالمي التكلف
دة                    يج المكسيك واالصقاع المتجم ة في خل ة العميق اوبك في اماآن مثل المياه الجوفي
ضاء      سوق الع صة ال زداد ح رر ان ت ن المق ة فم سنوات المقبل الل ال يبيریا خ ي س ف

شرق االوسط                   االوبك بصورة هائل     ة في ال م القائم ة الحك وة انظم ا ستزداد ق ة ومعه
ة مضادة                   ة بواسطة جماعة ارهابي دادات النفطي وعليه فان امكان حدوث توقف لالم
ات                صفة خاصة للوالی د حاسم ب ذا التهدی للغرب مثل القاعدة ال یمكنه اال ان یزداد وه

ا  المتحدة التي هي اآبر دولة مستهلكة للنفط والضامن الفعل     ي المدادات النفط لحلفائه
ع النفطي یجب ان    . ى ان الری ا عل ون متفق اد یك ه یك ل حكومات الغرب بك الي ف  وبالت

ام اصولي                 سيطر نظ یستمر وان ُیستنزف من الدول المستخرجة له باي طریقة واال ی
يس           راون رئ ورد ب صرح الل ا ی رب وهن ن الغ ا ع ي ال یمنعه نفط لك وارد ال ى م عل

سيظل          : ((مقاوما هذه المخاوف   )) بریتش بتروليوم ((ال ام اصوليا ،ف ان النظ ا آ مهم
  .)) بحاجة الى اموال للعنایة بشعبه

ا              ر سلعة قيمته نفط یعتب ى ان ال  وآثير من االقتصادیين یوافقونه الراي باالصرار عل
ذا   ان ه ل ف دى الطوی ى الم سوق وعل ى ال صل ال م ت ا اذا ل ة له ي استهالآها والقيم ف
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ك ول  ن دون ش ي م صاد    حقيق دمير االقت ا ت صيرة یمكنه ف الق االت التوق ى ح ن حت ك
شاه انهارت                      العالمي   د ال ة في عه ورة االیراني دلعت الث دما ان ال عن ى سبيل المث وعل

ستوى         ى الم رة عل كالية آبي بب اش ا س ت مم بعض الوق ة ل نفط االیراني ادرات ال ص
شری                  العالمي ،  رن الواحد والع ار في الق ود المخت نفط هو الوق ا صرح     ویبقى ال ن آم

ال           انني لست    :  (( بذلك وزیر النفط بالمملكة العربية السعودیة علي النعيمي عندما ق
و ان           د ،وه يء واح ن ش د م ي متاآ الم لكنن ي االح تغراق ف وء او االس صدد التنب ب

    .1)) الهيدروآربونات ستبقى الوقود المختار  خالل القرن الواحد والعشرین
امل مساعد آبير على التنمية اال انه لم یحقق التمویل وعلى الرغم من اهمية النفط آع

المطلوب لعملية تنمية حقيقية  فقد ادى ارتفاع العائدات النفطية الى نتائج سلبية هامة 
   :2منها

 ربية وعمق انقسام العرب الى بلدانزیادة حدة الفروق الداخلية بين البلدان الع - 1
ى اعادة توزیع الموارد وتوطين غنية واخرى فقيرة آما ادت النظرة الضيقة ال

االنشطة االقتصادیة في العالم العربي ال على اساس مدى االفضلية االقتصادیة 
بل على اساس مدى توافر مصادر التمویل وبمعنى اخر فان النمو االقتصادي 
تسارع بدرجة اآبر في البالد والمناطق التي تمتلك الموارد المالية االمر الذي 

آما صاحب تدفق المال النفطي تغيرات اساسية في االنماط .وارقزاد في حدة الف
نتشار االستهالك الترفي  في البالد االآبر ثروة ،ثم ما ااالستهالآية بدأت اوال ب

لبثت ان انتقلت تلك االنماط الى البالد العربية االخرى من خالل حرآة العمالة 
 .والمثقفين العرب

ائض المالية بما زاد على استخداماتها من امال احتفظت البلدان النفطية ذات الفو - 2
في ارصدة مالية او في شكل استثمارات في الدول الرأسمالية المتقدمة 
واستخدمت عملية اعادة االستثمار للفوائض العربية من خالل استخدامها 
بالنشاط االستثماري في الغرب ،في احكام القبضة على الدول المصدرة للنفط 

للطاقة تساعد الغرب في تدعيم مرآزه في مواجهة هذه الدول ،وتطویر بدائل 
ورغم ان قدرا مهما من المال النفطي وجد طریقه الى دول من العالم الثالث بما 
فيها الدول العربية غير النفطية اال ان ذلك بقي محدودا بالنسبة الى االحتياجات 

ة هو المصالح التنمویة واستمر المحرك االساسي لتوجهات الفوائض العربي
  .الراسمالية العالمية والربحية في االجل القصير 

برز من خالل توافر المال النفطي وزیادة السيولة لدى النظام المصرفي الدولي  - 3
،اتجاه لدى البلدان العربية ذات الموارد المالية المحدودة الى تبني توجهات 

 الخارجي وتطلب هذا االنماء االقتصادي التي تعتمد بدرجة آبيرة على التمویل
 في السياسات االقتصادیة في اتجاه العدید من الحاالت اجراء تغييراتفي 

 .التخفيف من ادوات الضبط االقتصادي والرقابة االقتصادیة بواسطة الدولة 
تولدت خالل المرحلة انماط توسعية مختلفة للعالقات العربية ومورست مناهج  - 4

تحت عنوان التعاون االقتصادي او التكامل متعددة ومتباینة لما یمكن ادراجه 
القطاع "االقتصادي او العمل العربي المشترك، فظهر نوع مما یمكن تسميته 

وعقدت ) مالية واقتصادیة(باقامة عدد من الشرآات المشترآة " المشترك
لقد دخلت الدول العربية آذلك في نزاعات وصراعات . اتفاقيات تجاریة بينية 
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التي زرعها االستعمار قبل (لي نتيجة النزاعات الحدودیة رافقها نزیف داخ
والتباین في االنظمة السياسية هذا فضال عن االستنزاف ) رحيله المادي

الخارجي المتمثل في صيغة وتشكل العالقة مع المراآز الراسمالية االساسية 
حيث نجم عن هذه العالقة ارتفاع المدیونية الخارجية والخلل في هيكل 

رات والواردات وتصاعد نفوذ المؤسسات المالية الدولية والشرآات الصاد
 .متعدیة الجنسية 

وفي ضوء هذه العالقة غير المتكافئة ومع فشل العمل العربي المشترك ،زادت درجة 
اندماج البلدان العربية منفردة في االسواق العالمية واستبدلت االشكال القدیمة 

سيطرة المباشرة على الموارد االولية باشكال جدیدة للتبعية التي آانت تعتمد على ال
  :من التبعية وبرزت بصورة واضحة فيما یاتي

تزاید االعتماد على تصدیر النفط الى الدول الصناعية المتقدمة ،وباقي الدول  - 1
المستهلكة فازداد بذلك ارتباط اقتصادات الدول النفطية وغير النفطية ایضا 

  .ية للنفطبتطورات اوضاع السوق العالم
تزاید االعتماد على االستيراد من الخارج لمواجهة تزاید الطلب على وسائل  - 2

ومعدات االنتاج ومستلزماته وعلى سلع االستهالك ،وبالتالي الخضوع للتاثير 
الكبير لفنون االعالن والتسویق الحدیثة ذات التاثير في االنماط االستهالآية 

راد انواع مختلفة من االسلحة في استي،واستخدام قسم هام من المال النفطي 
 .سها في البالد النفطية وتكد

سيطرة الدوائر الراسمالية العالمية على الفوائض المالية للبلدان النفطية  - 3
واستخدام هذه الفوائض المالية للبالد النفطية واستخدام هذه الفوائض في دورة 

لبالد راي او قرار في راس المال العالمي ولخدمة اغراضه دون ان یكون لهذه ا
آيفية استخدام اموالها التي طالما تعرضت للمخاطر المختلفة ،وفي مقدمتها 

 .تبخيس قيمتها وفقا لتطورات اسعار صرف الدوالر 
تزاید المدیونية الخارجية للبالد غير النفطية ،واعتمادها الكبير على االسواق  - 4

ها لشروط البنك الدولي المالية العالمية وخضوعها لدى محاولة جدولة دیون
وصندوق النقد الدولي ،بشأن التحول التحول نحو اقتصاد السوق واجراء 

 .اصالحات اقتصادیة وفق الوصفة المعروفة
تزاید التبعية التكنولوجية للدول الصناعية المتقدمة سواء في مجال االنتاج ام  - 5

ت تزاید الطلب التسویق وسواء لمواجهة احتياجات التحدیث والتنمية ام احتياجا
 .االستهالآي

التبعية الثقافية في فحوى الثقافة واالعالم وتوجهات الحياة وبروز االزدواجية  - 6
 .الثقافية 

التبعية الغذائية الناتجة من الفجوة الغذائية المتزایدة من جهة ومن التغير في  - 7
 .انماط االستهالك من جهة ثانية 

اخرى للتبعية تتجلى في الخيارات ویضاف الى انماط التبعية المذآورة اليات  - 8
السياسية وتحالفات البلدان العربية الخارجية واهمالها المتعمد للعمل العربي 
المشترك وعدم تنفيذ االتفاقات والمعاهدات العربية وبخاصة معاهدة الدفاع 

 .المشترك واتفاقية السوق العربية المشترآة 
  

  .من التفصيل في الفصول القادمة وسنعرض الثر النفط في عملية التنمية بشيء 
ا في قضية اسباب                     آما ان هناك عوامل اقتصادیة مكملة للعوامل البيئية التي عرضنا له

ي    الم العرب ي الع ر ف مالية      : الفق دول الراس ة لل ي بالتبعي صاد العرب صاف االقت ا ات ومنه
ا ان                 واطن العربي آم عدم وجود    الكبرى وعدم تحقيق االمن الغذائي الذي یصبو اليه الم



توازن وتنسيق في االنشطة االقتصادیة یعني بصورة اخرى ان النظام االقتصادي العربي    
ي         تثمار ف و االس ة نح وال العربي ه رؤوس االم دم توجي يط وع عف التخط ن ض اني م یع

صناعي         1مشاریع اقتصادیة عربية رغم انها مخصصة لالستثمار       شاط ال ا یخص الن  وفيم
ان    ه یع ى عدم استغالل          في العالم العربي فان ك ال ود ذل شكل عام ویع ي من ضعف االداء ب

ي         ضافة ف ة الم ن القيم ة م سبة عالي شكل ن ة ت د النفطي صنيع اذ ان العوائ ي الت نفط ف ال
  .2الصناعات االستخراجية الى جانب تخفيض الدول العربية النتاجها من هذه المادة 

ل اساسي ومهم في قضية تثبيط      آما وتعتبر مسالة الدین المترتبة على الدول العربية عام        
دول      ى ال ب عل ارجي المترت دین الخ م ال هد حج ث ش ة حي دول العربي ة لل ة التنموی العملي

ا ة ارتفاع ا  . 3العربي ة وهن دول المدین صادیا لل ة اقت رب تابع ة دول الع ي ان غالبي ا یعن مم
ة انتكست ف         ة العربي م  ینبغي فتح موضوع مهم في هذا المجال وهو ان مشروعات التنمي ل

دول    ة لل ستهلكة مدان ون دول م ة ان تك دول العربي ل ال ا جع الم مم ب الع ستطع ان تواآ ت
دول            العظمى وانتكست هذه المشاریع في       دم قناعة ال في السبعينات من القرن الماضي لع

ة والجانب االوربي          ة بها ،وهنا انقل ما حصل من تعاو       الصناعي ن ثقافي بين الدول العربي
امبورغ بشأن العالقة بين الحضارتين العربية واالوربية في عام           حيث تم عقد ندوة في ه     

ا 1983 اجرین في اورب ال العرب المه شة العم ل ومعي ضية تحسين ظروف العم ا ق  وام
ة           دول االوربي ة الحوار العربي مع ال الم اهمي ذا الك فظلت مثار جدل ونقاش فيتبين من ه

دات اجتما           ذا ابت اریخ         من اجل تشييد تنمية عربية اصيلة ل عات الجانب العربي للحوار بت
ك االجتماعات              15/11/1975    للتهيئة لالجتماع المشترك مع الجانب االوربي وتم في تل

بحث الدراسات واوراق العمل التي اعدتها بعض الدول العربية والمنظمات االختصاصية            
ار            ات والتي دخلت   التابعة للجامعة العربية ومن بينها اوراق العمل التي اعدتها دولة االم

د استعرض   ي ،وق ى الجانب االورب م عرضها عل ي ت ة الت ل العربي ة العم آجزء في ورق
رارات           وعات والق ام الموض اع الع ن االجتم ة ع سبع المنبثق ان ال ي اللج ون ف المجتمع

 االوربي   -وفي ابو ظبي عقد اجتماع لجنة التعاون االقتصادي والفني العربي          . المشترآة  
دة  ي الم شترآة ف ين  الم ا ب اني   27-22 م شرین الث ات  1975ت ة االحتياج رر دراس  وتق

سة                 د المجاالت الرئي ة وتحدی ة والعالمي ة واالوربي والطاقات االنتاجية في االسواق العربي
اون العربي                   ذ في اطار التع سة الجدیرة بالتنفي االوربي  –للتكامل وتحدید المشاریع الرئي

رورة      ة ض ات اللجن ستطاعة وارت سرعة الم ة    بال صة لدراس ات متخص شكيل مجموع ت
مواضيع محددة مثل صناعة تكریر وتصفية البترول والصناعات البتروآيمياویة وتصنيع          

الم         4االسمدة االزوتية والفوسفاتية المرآبة وصناعة الحدید والصلب         ذا الك  یتضح من ه
ر لغرض اال                  اهمية الحو  ى الغيي ا ال راز حاجاتن ة وفي اب سراع  ار في ادارة مشاریع التنمي

ة                    ضایا التنمي ا  في التنفيذ وفي العالم العربي نستطيع ان نقول اننا نفتقد للحوار في ق ،آم
ة                     شمولية لعملي اد ال ال االبع رادف اهم ة ی ة التنمي ان اهمال دور االنسان العربي في عملي

ود                   التنمية   دوا ضرورة الخروج من قي دما اآ وتلك الحقيقة لم تغب عن اذهان البعض عن
وم ا ستانج     المفه سكار دی اليري جي ول ف ة فيق ضيق للتنمي صادي ال اء (( القت ان النم

ه                   االقتصادي آهدف وحيد ليس فكرة مقبولة البتة ،وعلينا من االن فصاعدا ان نجمع مع
ول       5))المكونتين االجتماعية والسياسية     ر اوري فيق ا بيي سانية هي       :  ام دواعي االن ان ال

صادی    ضواغط االقت ن ال ر م مة اآث ا حاس ا   هن ازع فيه ة المن ان  6ة والتكنولوجي دها ف عن
ة                 ل اهداف التنمي د یجع ا  –تهميش االنسان مع االهتمام بالنماء االقتصادي الوحيد البع آم
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ة ب  دي متمثل دیرا غان رى ان سعادة  (ت د ال ي تزای يس ف ات ول د الرغب ان 1)تزای الي ف  بالت
ه ليست ف             سان وحاجات ل      التخلف والفقر اتخذا اشكال اخرى تتعلق باالن صادیة مث قط االقت

دات تتخذ                      اد االوربي ب رى ان دول االتح التنمية التي ال تشمل فقط الجانب االقتصادي فن
اظهار جوانب اخرى من صورة االنسان لدیهم فالفقر ليس هو العوز المالي فقط بل هناك               
ال             ى ادخ ة ال ى الحاج اعي وعل زل االجتم ر والع اد الفق ة ابع ى تعددی د عل د متزای تاآي

رات       المؤش ة المؤش ان مجموع ذا ف دخل وهك ر ال رى غي اد اخ صلة بابع ي رات المت  الت
اعي في مجلس             ام   ) الیكن (استخدمها االتحاد االوربي لمراقبة الدمج االجتم  ال  2001الع

يم           ان من التعل ذلك الحرم تتضمن قياسات لفقر الدخل والتفاوت في الدخل فقط بل تشمل آ
ز عن ا  ة والعج صحة والبطال ال ال ي مج ة  ف ن التنمي ل م رات تجع ذه المؤش ل ه ل وآ لعم

وز             ة التخلف والع ى حال ر   .تصاب باالحباط وینتقل المجتمع من حالة التنمية ال وتتبنى آثي
دد                  نهج المتع ذا ال ل ه ة مث من الدول االعضاء باالتحاد االوربي وغيرها من البالد المتقدم

اس ا           . االبعاد دم في التخفيف من حدة          آما ان هناك دور اساسي لتعددیة االبعاد في قي لتق
دول   ى ج يمن االن عل ي ته ة الت ة االلفي داف تنمي دده اه ا تح ة ،آم بالد النامي ي ال ر ف الفق

ة ال التنمي ي اي     .اعم اخر الزمن ي الت ذي یعن ف ال ب التخل ي رآ سقوط ف ان ال ة ف بالنتيج
د اهللا   ماعيل صبري عب ه اس رى في ضارة وی ن الح ف ع ة  : التخل يض التنمي يس نق و ل ه

درجات   فحسب ،ب ث ب الم الثال ات الع د خضوع مجتمع ة یؤآ ن التنمي ث م وع خبي و ن ل ه
ة                 2متفاوتة للتبعية واالستغالل     ة العربي ع التخلف في المنطق  واذا اردنا ان نتكلم عن واق

رد                        يم للف ع المجتمعي للتعل شيء من خالل الواق ذا ال ومظاهره واشكاله ویمكن تلمس ه
ارب    1980المية في العالم العربي عام       العربي حيث تدل االحصاءات ان نسبة ا       % 57 تق

ان ،                  3 ا   وهذا نسوقه على سببيل المثال واال فان مثل هذه النسب متغيرة بتغير االزم وهن
ة                      ل تعكس نوعي الم العربي فحسب ب سكان الع فان هذه االرقام ال تعكس الواقع التخلفي ل

  .التعلم السيء ومدى تاثيره في تغيير الذهنية
  

  :/تاسعا
  تربية والتنمية ال

ة                 اط التالي ان الدور الذي یمكن للتربية ان تقوم به في تحقيق التنمية یمكن تلخيصه بالنق
:  

واطن                   - 1 ل م يم لك ى من التعل ایجاد قاعدة اجتماعية عریضة متعلمة بضمان حد ادن
ى               صال عل ،یمكنه من العيش في مجتمع یعتمد على القراءة والكتابة ووسائل االت

 .مختلف انواعها 
واالتجاهات بما یتناسب والطموحات التنمویة في       المساهمة في تعدیل نظام القيم       - 2

ر      ي التفكي تقاللية ف م االس اج ودع ل واالنت ة العم ز قيم ك تعزی ن ذل ع وم المجتم
ة            ة والنزعة االستهالآية واطالق الطاق ذ االتكالي الموضوعية في التصرف ،ونب

ة     ى المالحظ ه عل ة قدرت رد بتنمي ة للف ق   االبداعي ل والتطبي ب ،والتحلي والتجری
ذا         ه بممارسة ه ه وضرورة تمتع وتأآيد دور الفرد في المساهمة في بناء مجتمع
الدور والمشارآة الفكریة واالجتماعية والسياسية ضمن اطار حق تمتع االخرین          

يم النظامي في                  بهذا الدور،    ى ان دور التعل ى ال وال یفوتنا بهذا الصدد االشارة ال
شواهد والبحوث التي               تعدیل نظام ا   ه ال دل علي لقيم واالتجاهات دور محدود آما ت

صدد        ذا ال ي ه ر ف الم دورا اآب ا االع ة ومنه ة واالجتماعي ل البيئي ي للعوام تعط
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ة               ع المؤسسات التربوی وعليه فان هذه المسؤولية تبقى مسؤولية مشترآة لجمي
 .المباشرة وغير المباشرة في المجتمع

ى المستویات           تأهيل القوى البشریة واع    - 3 ة وعل دادها للعمل في القطاعات المختلف
 :وذلك ب

 .التزوید بالمعارف والمهارات والقيم الالزمة للعمل المستهدف  -  أ
ذا        -   ب ب ه ا ،ویتطل ائله وطني ویر وس ي وتط صر التقن ع الع ایش م ة للتع التهيئ

ين ال            ة ،وتمك ة والتطبيقي ة النظری ا في      الترآيز على العلوم الطبيعي يم منه تعل
 . یدرك قيمة العلوم والمعارف االخرى ساني شمولياطار ان

ك                   ال  -   ت رة ویتطلب ذل ة حسب االحتياجات المتغي ل القوى العامل توازن في تأهي
  1.الترآيز على القاعدة العریضة في التأهيل اوال وتفریعه حسب االحتياجات 

ة او         ) المتغير المستقل   (ان التربية هي العامل الفاعل       ا مع التنمي في عالقته
تخدامها  ه سن اس ة اذا اح ة ، فالتربي بالد النامي ي ال ون ف ب ان تك ذا یج ك

ویر          ان تط تمراریتها ف ة واس ق التنمي ة بتحقي ي فعالي ساهم ف ا ت وتوجيهه
در         سر بق ق بي أمول یتحق ا الم ن اداء دوره ا م ة وتمكينه وفر  التربي ا یت م

الوعي      ة ، ف ا المختلف ي جوانبه ة ف وازن للتنمي ق مت ن تحقي ع م للمجتم
سي ه     ال ي توجي سهم ف ة ی ى الدیمقراطي د عل سياسي المعتم يم ال اسي والتنظ

ة   وال الالزم وفيره لالم وق ت صادي ف و االقت ا والنم ة تطوره ة ومراقب التربي
ة      د نوعي ة وتحدی ه التربي ه بتوجي ضا متطلبات رض ای وي یف ل الترب للعم
 مخرجاتها والتطور االجتماعي في العالقات ونظام القيم یمكن التربية من ان     
ن           دال م ة ب شئة المرغوب ه والتن ي التوجي حة ف ات واض ى جبه ارب عل تح
افي         ه الثق وح التوج ع ووض ي المجتم ارس ف ا یم م وم ا یعل ين م ازع ب التن
ذه                     ة ه دافها التنموی ة ولكن في تحقيق اه زز دور التربي وایجابية االعالم تع

  .امثلة فقط للعالقة التي ال تخفى على ذوي االختصاص 
را ان      وهنا ففي هذا ال   د اهللا الجالل معتب ز عب د العزی مجال یتطرق الدآتور عب

ذ       ه المنق ى ان يم عل ر للتعل زمن تنظ ن ال رة م ث عاشت فت الم الثال دان الع بل
اط وثيق                     اك فعال ارتب ان هن د آ سریعها وق ة وت واالمل الوحيد الحداث التنمي

ببية الن النم     ست س ة لي ذه العالق ن ه صادي ولك و االقت يم والنم ين التعل و ب
ة        االقتصادي یزید من فرص التعليم ایضا        ك النظرة الخاطئ ،وتحت سيطرة تل

ساب       ى ح يم عل ى التعل صرف عل ادرة ت وال الن رة واالم ود الكبي ت الجه آان
يم                   شاف ان التعل ل الآت د مضى زمن طوی مشاریع اخرى ویعتبر الجالل انه ق

ر مر                   ان غي تبط قد یكون ذا اثر سلبي على طموحات المجتمع وبخاصة اذا آ
ه   ع واحتياجات ع المجتم ث     2.بواق الم الثال و الع ي نم يم ف ائج التعل ت نت  وآان

ذا      ي ه احثين ف د الب ا اح ا ابرزه ان آم ي بعض االحي لبية ف ل وس شية ب هام
  :/الموضوع بقوله

ث     ات ،وحي ذه المجتمع ومي له اج الق ز االنت ث یترآ ة حي اع الزراع ي قط فف
ي  ؤثر ف يم ی اد التعل سكان ال یك ة ال يش غالبي ل یع اج ،فالعم ات االنت  عملي

ى           يم ال ا تحول التعل ون بينم الزراعي ال یزال بصفة عامة تقليدیا،یقوم به امي
تهالك       د اس ث یزی صناعة حي ي ال ف وف ن الری ة وم ن الزراع اردة م وة ط ق
زال    دیث ،ال ت ة والتح اوالت التنمي زت مح ث ترآ ين وحي يم والمتعلم التعل

بالد المت          ا في ال ل منه ساؤال عن العنصر       انتاجية العمل اق ا یطرح ت ة مم قدم
سبة      البشري ومستوى تعليمه وتدریبه ، وفي قطاع الخدمات             ز ن حيث تترآ
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ذا               د ه آبيرة من المتعلمين وحيث یوجد عجز وتدهور واضحان یثور من جدی
     1التساؤل عن مدى آفاءة التعليم ودوره في التنمية 

ام    ي النظ ة ف ل المطلوب ات للعم ة  ان االدوار واالولوی ز عملي وي لتعزی الترب
  :التنمية یمكن تلخيصها بالتالي

 .خلق انسان واعي وقادر على اعطاء النقد وتقبله ومواجهة المشكالت - 1
داع       - 2 ادرة واالب شجيع المب نفس وت ى ال اد عل ل واالعتم ب العم رس ح غ

ع  ة م صناعة والمهن الفني ة نحو ال ة والمواقف االیجابي يم االنتاجي والق
 .باراخذ التوازن في االعت

درات   - 3 ة الق ة وبخاص ا التنمي ي تتطلبه ارف الت ارات والمع وفير المه ت
 .االداریة

دان      المتخصص ودمجه مع مسا    تطویر التعليم الفني   - 4 رات التعليم بدون فق
 .الترآيز وجودة النوع

واد     - 5 ة وم ة واالنكليزی ين العربي ى اللغت ز عل نهج والترآي صار الم اخت
 .التخصص العلمية واالنتاجية 

ة          التوازن   - 6 في التوجيه للتعليم وضبط سياسات التخرج والقبول لكل مرحل
 .حسب الحاجة بسلطة القرار االداري والسياسي

وین  - 7 ویري   تك راث التن الرض والت اء ل ة واالنتم و المواطن اه نح االتج
 .والحث على العالمية ضمن استفادات التنویر 

ي للمعلومات   تكوین ملكة التفكير والتأمل بدال من الحفظ واالستدعاء االل         - 8
. 

 .اعادة تاهيل المعلمين وتحسين اختيار واعداد المرشحين منهم مستقبال - 9
ى  -10 سلط ال سيير والت ا من الت ساع مفهومه ة االدارة وات دیمقراطي

 .التسيير والتطویر 
ادات   -11 د والع ل التقالي ة مث سائل الخالفي ي الم ع ف ادة المجتم قي

 .لتنویر وضرب البالي منها والذي یبعد االنسان عن مناهج ا
ة        -12 ات آافي نهح حری ع م ذاتي م تعلم ال ه لل ب وتوجيه ع الطال دف

 .للبحث وتبادل الفكر لخلق االنسان الواعي والمدرك والدیمقراطي
ضایا           -13 دعم ثقة الطالب بنفسه وتمكينه من الموضوعية ومعرفة ق

 .عصره، ومشكالت مجتمعه
ى     -14 درة عل ز الق ة وتعزی ار المخالف ع االفك سامح م شجيع الت ت

 .فالتكي
اطنين         -15 ى الق تعميم التعليم ومحو االمية والترآيز على االناث وعل

 .خارج المدن
واد  -16 ي الم ا ف شترآة بينه زاء م اد اج اهج وایج ب المن تقری

عية        ن وض ا ع ن آتابن ادم م ي الق ا ف د تكلمن سانية وق ة واالن االجتماعي
 .المناهج والمشكالت التي تعتریها وسبل حل تلك المشكالت

ا        اعتماد مبدأ التك   -17 امل في مؤسسات التعليم وبخاصة المكلف منه
 .مثل التعليم العالي والفني

ا       -18 ة بانواعه تطویر اساليب التقویم وجعلها مالئمة الهداف التربي
 .ومستویاتها المختلفة
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دة     -19 صغر القاع االت ل ل المج ي آ ادات ف داد القي ى اع ز عل الترآي
 .السكانية في بعض الدول

صف  -20 ي ال دریس ف ات للت ه الخریج ة  توجي ن المرحل ى م وف االول
 .االبتدائية لحل مشكلة العمالة 

 .تفریع التعليم الثانوي وادخال التعليم الفني من خالله -21
سير التحسين             -22 ضمان تي ة ل الترآيز على تطویر المرحلة االبتدائي

 .والتطویر للمراحل الالحقة
اهج           -23 ا للمن الترآيز على البحوث التربویة العملية وتحویل نتائجه

 .تدریس مباشرة وطرائق ال
ى          -24 اهيلهم عل دائي وت يم االبت تشجيع االساتذة للتخصص في التعل

رامهم   ق احت تهم عن طری ي مهن م لالستمرار ف ة ودفعه مستوى الجامع
 .واعطائهم حقهم مساواة بغيرهم

ي    -25 ته ف ى ممارس د عل ه والتعوی دوي واحترام ل الي دیر العم تق
 .المدارس

 .لمواطنآسر الخوف من التكنولوجيا وااللة لدى ا -26
ه لفروعه            -27 الرفع من سویة التعليم العالي وتفریعه وضبط التوجي

 .المختلفة حسب الحاجة
ز     وي لتعزی ام الترب ارج النظ ة خ ل مطلوب ات للعم ك ادوار واولوی وهنال

  :عملية التنمية ومنها 
ة                - 1 يم واالتجاهات االجتماعي ى الق شدید عل ة والت وازین التنمي تغيير م

 االنتاجية 
واع           التوازن في اال    - 2 راز االعالمي لمختلف ان اعي واالب رام االجتم حت

ا           المهن واعطاء المهن الفنية والوظائف التنفيذیة دون القيادیة حقه
 .من التقدیر 

 .تعدیل نظام الحوافز والرواتب الحداث التوازن بين المهن - 3
د  - 4 أة بالجه ط المكاف سوبية رب طة والمح ن الواس دا ع اج بعي واالنت

 .والشكليات االخرى
 . ضمان الوظائف للخریجين وترآهم لمتطلبات السوقعدم - 5
سكاني   - 6 ع الوضع ال سجم م ة لتن رامج التنمي ي ب وح ف ن الطم د م الح

 .للمنطقة
 .استيعاب االناث في مجاالت العمل المختلفة وحل مشكلة الخریجات  - 7
م         - 8 ي دع ا ف اغم بينهم ضمان التن ة ل ع التربي الم م سيق دور االع تن

 .ماعيا االتجاهات والقيم المقرة اجت
ولي       - 9 رطا لت ا ش شهادات واعتباره ة لل ة االجتماعي ة القيم محارب

 . المناصب القيادیة والحصول على المراتب والرواتب العليا 
وین              -10 اج وتك ا لالنت تصحيح مبدأ المشارآة في الثروة ليكون دافع

يطرة       ن س دال م وطني ب صاد ال ستمر لالقت صدر م ضافة وم ة م قيم
 .النزعة االستهالآية المدمرة 

الي          انوي والع يم الث ط التعل ى رب ة ال رى بحاج ارة اخ ن بعب نح
د ان یؤخذ في الحسبان                    ة وسوق العمل حيث ال ب باحتياجات التنمي

ذلك      ا ب شریة محقق دأ التكامل في التخطيط لالحتياجات الب دأ ((مب مب
  )).التكامل في التأهيل والتكامل في التشغيل 

  



ة المستخدمة في             فالتعليم لدینا في العالم العربي یعان      ي من الفشل وذلك لالساليب البدائي
قضية التعليم ومن هنا جاءت رؤى نوري جعفر النهضویة لتبعث االمل بالنفوس في حال   

ا           تطبيقها   ر رجل النهضة        ((علما اننا بحثنا هذا الموضوع بالتفصيل في آتابن وري جعف ن
ى بعض   ))واالصالح الصادر عن دار رند السوریة     ا جاء    وسوف اشير ال ضبات مم المقت

درس    ا الم ن مزای ثال ع تكلم م و ی د فه سابع بالتحدی صل ال ي الف ه ف ا في اجح ویوجزه  الن
  :بالتالي 

  
  .قدرته على اجتذاب التالميذ نحوه ونحو الدراسة  •
سه         • ة للطالب بنف ل         قدرته على تكوین ثق ى تخطي العراقي ه عل وبامكانيات

 .التي تعترض سبيل تقدمه
 .ضعف عنده وعلى اتصافه بالمثابرةسعيه لتالفي جوانب ال •
و     • ة نح ب االیجابي شاعر الطال ارة م رد اث ى مج ه عل صر موقف اال یقت

 .الدراسة وانما یتعداها نحو حثه على تحقيق النجاح الباهر فيها
ل طالب  مع ضمان الحد                      • د آ واطن التفوق عن ان یسعى الى االهتمام بم

يع االخرى،و    ي المواض اح ف ن النج ول م ى المقب ل  االدن ي ان آ ذا یعن ه
ة اذا احسن المدرس             ة معين طالب بمستطاعه ان یتخطى اقرانه في ناحي

 .التوجيه
 .ان یشيد المدرس بجهود الطالب وابراز نقاط القوة فيهم  •
ل                     • ى جع دائب عل دریس والعمل ال ة وفن الت م التربي ان یتقن المدرس عل

ي   ه ف ان علي ا آ ل مم ضل واآم صبح اف دا لي ا واب سعى دائم ب ی ل الطال آ
 .لحظة من لحظات وجوده الدراسي وفي الحياة

لناجح هو الذي یستشير دائما ویجسد وینمي آل ما هو ایجابي           المدرس ا  •
ى   ب عل ى التغل درة عل تعلم والق ة في ال ه الرغب ب ویغرس في دى الطال ل

 .الصعاب
ال  • ئ للط نهم      ان یهي ال م يط آ ة وان یح ة متكافئ رص تعليمي ا ف ب جميع

 .جيع والتوجيهبالرعایة والعطف والتش
ي     • ة المدرس ذ المعرف ى التالمي م ال دم المعل شكالت  1ان یق ة م ى هيئ  عل

سهلة                  تستدعي الحل شریطة ان ال تكون بالعویصة التي تخيفهم وال بال
اي ان تكون سهلة وصعبة في ان واحد         .التي ال تتطلب المبادرة والتفكير    

ر وسهلة بحيث ی         :بالنسبة للتلميذ    جد الطالب    صعبة بحيث تتحدى التفكي
 .بخبرته السابقة ما یعينه على حلها

دها  • ائج وح ي النت ات ال ف صحيح االجاب د ت درس عن ام الم ز اهتم ان یترآ
 وانما ایضا في االسلوب المتبع في التوصل اليها 

ذ في          • ا التالمي ال بد من المدرس ان یميز بين انواع االخطاء التي یرتكبه
ية   اتهم الدراس ول و   :حي الط معق بعض االغ دوث    ف ع الح ول ومتوق مقب

 .وبعض اخر غير مقبول
ار وان     • اتهم باالبتك سم اجاب ذین تت الب ال شجعا للط درس م ون الم ان یك

 .یحث التالميذ االخرین على االتيان بمثله
ى         • غاء ال ي واالص ام المدرس د بالنظ ى التقي ذ عل د التالمي رورة تعوی ض

ي      اب المدرس ا العق ا فيه شروعة بم شدة الم ل ال ه وتقب ك الن التوجي ذل
                                                 

دود معرفتنا واطالعنا علما انه یقصد فيه العلوم مصطلح استخدمه نوري جعفر الول مرة ولم نجد احد استخدمه غيره في ح-  1
 .المتداولة والمكتسبة داخل المدرسة فقط



ذر ردع الطالب عن                   ا اذا تع ا ایجابي را تربوی للعقاب حتى البدني احيانا اث
ة االخرى  اليب التربوی سلبية باالس ه ال ر .مواقف اب اخ ون العق اي ان یك

 )).اخر الدواء الكي((شيء یفكر فيه المدرس وقدیما قيل 
ى • ز عل د ان یرتك اال ال ب ون فع ة الطالب ،فلكي یك م منزل رم المعل  ان یحت

ة في شخصية الطالب والوقوف بحزم                 تقدیر وتجسيد الجوانب االیجابي
ا           تخلص منه سلبية لغرض ال ة      .وحذاقة ازاء النواحي ال ذه الزاوی ومن ه

ا        ب باعتباره ا الطال ع به ي ان یتمت ثال ینبغ ة م درجات االمتحاني ان ال ف
ة     ده ال عقوب وة عن اط الق ى نق ه عل أة ل ر  (مكاف ا وغي ارمة احيان ص

 . ماال یحسنه في تلك اللحظةازاء) مشروعة
وین  • تعلم وتك ي ال صادقة ف ة ال ب الرغب ي الطال درس ف رس الم ان یغ

وب                    د الفكري المطل ذل الجه ابرة في ب اد والمث ذة في االجته الشعور بالل
ع       ة م ي الدراس ضل ف ع االف تالل الموق و اح ل نح سعي المتواص ي ال وف

 . الضعفتكوین الثقة بالنفس وبالقدرة على تخطي العقبات ونقاط
صراحة او               • شعر بال ان یبتعد المعلم ابتعادا تاما ومطلقا عن جعل الطالب ی

ا              دم في الدراسة مهم التلميح بانه طالب ردئ غير قادر على تحقيق التق
ك لكي ال یجرح                    ه، وذل يس بمستطاعه تحسين حال بذل من الجهد وان ل
وب          ري المطل د الفك ذل الجه ن ب اف ع ر المط ي اخ صده ف اءه وی آبری

 .نتشاله من الكئآبة والتشاؤموال
سه            • عن عوامل تخلف الطالب         على المعلم ایضا ان یفتش في الوقت نف

ذه     ن ه ه وم اون مع ا بالتع دا الزالته ية تمهي واحي الدراس ي بعض الن ف
و          صدر والحن ة ال ى رحاب ة ال امس الحاج يم ب ة التعل ان مهن ة ف الزاوی

ال      ي الح ا ه ا آم ه تمام ساعدة والتوجي ابي والم ب  االیج ة الط ي مهن ف
ين             صدارة ب ز ال وعلى هذا االساس فان مهنة الطب والتعليم یحتالن مرآ

 . المهن االنسانية
درآا  • ون م م ان یك ى المعل سلبي   عل ر ال سایكولوجي واالث بن ال دى الغ  م

ه          رون آفاءت ه یحتق ان المحيطين ب ه شعور الطالب ب ذي یترآ العميق ال
 . ن یحتلهالعلمية ویضعونه  دون الموقع الذي ینبغي ا

ه                  • سه یهون علي رم نف على المعلم ان یحترم نفسه ومهنته الن من ال یحت
 .احتقار االخرین 

  
ة                    ا قطاع التنمي اني منه واحي سلبية یع آذلك فان نوري جعفر یشير فيما یشير إليه من ن

  :1 في العالم العربي وتأثيراته على مجال التربية والتعليم ومنها
ة    إن االنجازات في مجال العل     - 1 ا زالت        اوم الطبيعي ة م ة والتكنولوجي لنظری

  .دون مستوى الطموح
إن البالد العربية مازالت تستورد األدوات واألجهزة في حقل التكنولوجيا        - 2

سرعة                    ا أو استخدامها في أقصى حد من ال ة لتطبيقه من الدول المتقدم
ى          افي مجتمع لم یتهيأ ثقافي     ى مستوى أعل ه إل ك لغرض رفع  لتقبلها وذل

 .ناحيتين المادیة والثقافيةمن ال
شریة                   - 3 ات ب ا تعمل بإمكاني ل التكنولوجي إن البالد العربية ما زالت في حق

 .غير مهيأة من حيث الكمية والنوع 

                                                 
نوري جعفر، دور المؤسسات التربویة في مجال التنمية االقتصادیة في الوطن العربي، دائرة الشؤون الثقافية والنشر، .د-  1
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يم                    ى التعل الي عل ة وبالت ى التنمي ؤثرة عل سلبية الم ذه األمور ال وري    . وبعد ذآر ه یضع ن

اع الت     اذ قط ا إنق دف منه ات اله ن المعالج ة م ر مجموع راز دور   جعف الل اب ن خ ة م نمي
  :المؤسسات التربویة في خطط التنمية االقتصادیة  ومنها

  
افي من                 -  أ القيام بعمل مزدوج یرمي إلى استئصال مظاهر التخلف االقتصادي ولثق

ة  ة من جه ة وتكنولوجي ة نظری ة علمي ي متطور وثقاف صاد وطن اء اقت ة وبن جه
  .ثانية

شمل جمي              -   ب ة ت ة وفعال وازن دقيق ة ت صادیة         إیجاد عملي ة االقت اة العام ع أوجه الحي
 .والثقافية بالنسبة لعموم السكان وبمختلف مراتبه االجتماعية 

واطنين       -   ت ين الم سائدة ب ة ال دیث  العقلي ة تح ة بعملي سات التربوی وم المؤس إن تق
 .وتطویرها 

ة                   -   ث ه آملكي ا خاصا ب رد ملك استئصال الراسي الشائع المغلوط الذي یعتبر ثقافة الف
اث واأل ة  األث أداة للبهرج ة آ ر للثقاف ذي ینظ صية وال ة الشخ دوات المنزلي

وللحصول على الربح المادي الفردي دون اآتراث آبير بقضایا المجتمع وبخطط            
 .التنمية االقتصادیة فيه

ضرورة إعادة النظر في قضية العالقة بين الفرد والمجتمع ،حيث اعتبرها نوري              -   ج
ر       رد حسب النظرة           جعفر من أآثر القضایا االجتماعية الكب ددا والف ا وتج ى إلحاح

ه        ع ب سف المجتم ریطة أال یتع ضا ش ع أی ك المجتم سه ومل ك نف و مل ة ه للعالم
 .وشریطة أال یعزل الفرد نفسه عن قضایا مجتمعه الملحة 

ه      -   ح ع احتفاظ ع م ي المجتم رد ف صهار الف ه ،ان رد بمجتمع ة الف ون عالق أن تك
سد ف     ي یتج ة والت ن ناحي ة م ه االیجابي ث     بمقومات ن حي الفرد م ع ب ا المجتم يه

 .مطامحه وتطلعاته نحو المستقبل األفضل من جهة أخرى 
ع    -   خ ية لجمي ة والمعاش ة والثقافي اع االجتماعي سين األوض دائب لتح ل ال العم

صل      ا یت نهم فيم سؤول بي ول والم اعي المعق وعي االجتم ث ال واطنين وب الم
 .بحقوقهم والتزاماتهم 

ة النظری   - د وم الطبيعي تخدام العل ضل  اس ه أف ى وج ة وعل ة بكفای ة والتكنولوجي
 .وإدراج العلم بجانبيه النظري والتكنولوجي في خطط التنمية االقتصادیة نفسها.

ة    - ذ ة مادی ات تقدیری ز البحوث مكافئ إن تخصص مؤسسات البحث العلمي ومراآ
 .ومعنویة إلغراض البحث 

اث العلم    - ر ي األبح ة ف ساهمة فعال ا م ات العلي ساهم طالب الدراس ة أن ی ة النظری ي
وجي ال        اك في البحث العلمي النظري والتكنول وا إن االنهم ة،وان یتبين والميداني
ك الن               ه رسميا وذل ة المخصصة ل ساعات اليومي دد ال ده أو قياسه بع یمكن تحدی
الباحث یواصل االنهماك بعمله الذهني وحتى ألمختبري أحيانا أثناء تناول الطعام           

شي         ا ی الم               وحتى في النوم ومن طریف م ا عن ع ر قصة یرویه وري جعف ه ن ر الي
ا نصه               د آتب م (( الكيمياء االلماني آكولي الذي عاش في القرن التاسع عشر فق

اني حل مسالة        1867آنت جالسا في احد ایام الشتاء قرب الموقد عام           د اعي م وق
ي  دة ف ضویة   معق اء الع ادالت    .الكيمي ا مع ت اثناءه وم فرای نة ن ذتني س د اخ وق

ة            آيمياویة تتر  ددة وصفوف المتناهي اقص امام عيني الحالمة النائمة بهيئات متع
اء          ضایا الكيمي وص ق ن اع دة م حيح لواح ل ص ي ح ي ذهن ضت وف فاستيق

  1))العضویة
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ين     - ز ة ب ضع موازن ل ان ی دریس ب ه للت ل وقت ة ج ي الجامع سي ف اال یكرس التدری
اث العل   ين االبح ة وب ن جه عة م ة الواس ة العلمي ضيق والمعرف ة التخصص ال مي

 .النظریة او االساسية والتطبيقية من الجهة الثانية
ا                 - س ستلزم دائم الي ت ان تجرى تحسينات مستمرة على وظائف مؤسسات التعليم الع

 وابدا اجراء تحسينات متواصلة في مناهج الدراسة واساليب التدریس وعالقات 
زة المختب     - ش وفير االدوات واالجه ي ت سية وف ات التدری ضاء الهيئ الب باع ة الط ری

د من                  ك امور ال ب الحدیثة وفي انتقاء الطالب الصالحين الغراض التخصص وتل
ار   ين االعتب ذ بع ا ان تاخ ي عليه صادیة الت ة االقت ط التنمي ي خط ا ف مراعاته

 .اتجاهات التطور االجتماعي وتستند ایضا الى التنبوء في تطور المجتمع 
ة والتطبيق   - ص ة النظری وم الطبيعي ي العل ث ف سير البح ة ان ی ي جبه ة ف ي

 :عریضة متماسكة ذات ثالثة جوانب متالحمة متكاملة ومتبادلة االثر هي
  .الجانب النظري االآادیمي في الریاضيات العالية وفي العلوم الطبيعية النظریة - 1
الطبع            - 2 ة باالستناد ب ة التطبيقي وم الطبيعي ه العل ستخدم في ذي ت الجانب التطبيقي ال

صادیة         الى العلوم الطبيعية النظریة است     ة االقت خداما مباشرا في اطار خطط التنمي
في حقل االنتاج الزراعي والصناعي بالدرجة االولى وفي مجال الخدمات آالطب            

 .والتعليم والمواصالت
درب  - 3 وء والم شري الكف صر الب ة العن ق بتهيئ سایكولوجي المتعل ب ال الجان

اج   ضح اذا تذآرنا ان   واهمية هذا الجانب تت   .والمخلص في اداء عمله       عملية االنت
ستلزم                 ا ت در م ة متطورة بق زة تكنولوجي المتطورة تستلزم استخدام ادوات واجه

ية الشعور بالمسؤولية    ادوات بشریة متطورة ایضا من الناحية الثقافية ومن ناح        
ة ى      االجتماعي ل عل ا وتعم افظ عليه ة وتح ة ودرای ك االدوات بكفای ستخدم تل  ،ت

  1ادامتها وتطویرها 
  
اقش   - ض ا وین اث ال آم بعض االبح صادي ل ردود االقت ر الم وري جعف ة ن علمي

ا نصه              ومنها الفلكية من جانب است     ول م ة حيث یق :  هدافه للبحث العلمي والتنمي
ن       ((  سان م ستفيد االن ور ان ی ستقبل المنظ ي الم صل ف ل ان یح ن المحتم ان م

ارا من                    سماویة االخرى اعتب ة الضخمة الموجودة في االجرام ال الثروة المعدني
ى الكواآب المسماة  ر وصعودا ال ضة(القم ة) (الكواآب الناب ) االجرام النيتروني

شكل مكثف   ادة ب ا الم ز فيه ي تترآ ل سنوات والت ك قب اء الفل شفها علم ي اآت الت
اء        ایيس    100بحيث ان السنتمتر المكعب الواحد یحتوي على زه ون طن بمق  ملي

د    .االرض ر البعي ستقبل غي ي الم ا ف ؤدي حتم ذا سوف ی ن  وه ویض ع ى التع ال
تهالك   رة االس ل آث ي االرض بفع ة ف روة المعدني ي الث نقص الحاصل ف ا 2))ال مم

روة                   ر في الث وم یفك الم الي ة للمستقبل ففعال الع ر الثاقب یبين لنا نظرة نوري جعف
اه          ا الغرب تج وم به المعدنية الموجودة في الكواآب وما االبحاث االخيرة التي یق

  .اليه نوري جعفر ولما نتلمسه في المدى القریبالمریخ اال تأیيد لما ذهب 
اخر حتى وان                     - ط شكل او ب ة سبيلها للتطبيق ب یجب ان تجد االبحاث النظریة العلمي

 .طالت مدة اآتشافها 
ين     - ظ ة وب ة النظری ة ذات الطبيع اث العلمي ين االبح ول ب وازن معق ة حصول ت اهمي

 .من جهة اخرى االبحاث التطبيقية من جهة وبين خطط التنمية االقتصادیة 
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ة     - ع اث العلمي ي االبح ضيق ف دقيق ال ين التخصص ال سيق ب وازن والتن اة الت مراع
ين           الي وب يم الع دى بعض اعضاء مؤسسات التعل ا النظري والتطبيقي ل بجانبيه

 .االشخاص الذین یقومون بمساعدة اولئك المتخصصين
وجيا مع اخذ    التوزیع المتناسق للكوادر العلمية على مختلف فروع العلم والتكنول          - غ

 .حاجات البلد الملحة واالساسية بنظر االعتبار دائما
ة                    - ف ة النظری ى االبحاث العلمي ا لالشراف عل ا وعلمي وءة اداری انتقاء العناصر الكف

اد   م وایج سایكولوجي المالئ و ال وفير الج ة وت ا بكفای ة وتوجيهه والتطبيقي
وب     المحفزات المادیة والمعنویة لحث العناصر القائمة بها على          د المطل بذل الجه

ار      ة اختي رز اهمي ا تب اراتهم وهن ة وابتك ة والجماعي ادراتهم الفردی شجيع مب وت
 .العناصر الكفوءة اداریا لالشراف على مراآز البحث العلمي ومؤسساته

  
ة                وهكذا نرى انه وفي حالة تطبيق هذه المفاهيم فسوف یكون هنالك انقاذ للعملية التنموی

سان و اء االن ي سياق من خالل بن تعلم ،فف يم وال ي التعل ة ف ه الخالق تفادة من قدرات االس
ن    ستمد م دة الم م المتح ة لالم امج التنمي سانية لبرن ة االن رس التنمي ان فه ة ف التنمي

ل                  ر وینق ام آبي شة یحظى باهتم ستيفن  (مؤشرات توقعات العمر والتعليم ومستوى المعي
من المهم على  االتجاه    انه  ) 2002(عن اتكينسون واخرین  ) بي جنكينز وجون مایكلرایت   

اعي                1االساسي لالجندة االجتماعية االوربية بان یرآز على تعددیة ابعاد الحرمان االجتم
.  

ة التي یطمح                    نستطيع الخروج بنتيجة مهمة للغایة اال وهي ان االنسان هو محور التنمي
ع  ا اي مجتم ام واقع      .اليه سنا، أم ام أنف ضعنا أم ستقبل، ی ن الم دیث ع اش،   الح ا المع ن

ة هو حدیث                   وم، والحدیث عن الطفول والحدیث عن الغد هو حدیث عن أطفال یولدون الي
ة              عن التنمية والتي تعني تنمية الظروف المادیة للحياة وتنمية الجوانب الروحية والثقافي
سواء واء ب   . س

ة     ن التربي دیث ع ة دون الح ن تنمي دیث ع ن الح ذا الیمك ة  . وهك اس التنمي ي أس فه
ي خط                      ورآيزت ا في نقطة واحدة وأن تتحد مسيرتهما عل د أن یتقاطع ها، فالمفهومان الب

ور  ة التط ي حرآ صاعدي ف وین  . ت ة والتك ين التنمي سجام ب ل واالن م یحصل التفاع وإذا ل
ستقبل       ن الم دیث ع ن الح ن یمك ل فل ي للطف رة    . الدراس ي نظ سبيا ف ل الزال ن ألن الطف

ل        مجتمعنا مجرد مخلوق بريء یدخل السرور وی       ثري الحياة الزوجية بنكهة خاصة، الطف
ي مجتم ى   ف داننا إل ي وج رق ف م ی الي ل ا الح صبح ق  عن وب لي ستوي المطل ك الم ضية  ذل
ة           لقد آان أآبر دليل على    .وهاجسا ة أو الثقاف  العالقة القائمة بين تنمية المجتمعات والتربي

س         27ماجاءت به التوصية رقم      دولي لل ؤثمر ال ة   من إعالن مكسيكو أثر الم ياسات الثقافي
نة  سيك س ي المك سكو ف راف اليون د بإش ذي عق زءا  : 1982ال شكل ج ة ت ؛ إن الثقاف

دفها األول        جوهریا من حياة آل فرد وحياة آل جماعة وأن التنمية التي ی             جب أن یكون ه
افي ؛           منصبا على  د ثق ا بع ة الیمكن الحدیث عن          .  اإلنسان، یجب أن یكون له دون تربي فب

ل المس  الغد، واألطفال ف   ل الجهود یجب أن    ي آل أمة یشكلون نصف الحاضر وآ تقبل، وآ
ى صب عل ةتن شئة االجتماعي ة التن ستقبل .  عملي ل للم ي العم شئة تعن ة . والتن والوقف

د اهللا            . المستقبلية تالئم التربية آل المالءمة     ا الباحث عب ا یعرفه ة آم وسيسولوجيا التربي
م             ادئ عل ذي یطبق مب م ال ة            العبادي هو ذلك العل ر ان التربي ة ویعتب ى التربي اع عل  االجتم

رى       ة اخ سات اجتماعي الل مؤس ن خ ن م دها ولك ة وح ي المدرس ا ال ف ارس تاثيراته تم
ة              ه من وسائط ثقافي ا یوجد في ومي وم متعددة مثل االسرة والبيئة المحلية والمجتمع الق

رى  ساؤل الم      .اخ د والت اح والنق ز باالنفت ة یتمي يولوجيا التربي دان سوس ول ومي نظم ح
                                                 

، 363سلسلة عالم المعرفةبدر الرفاعي، : ستيفن بي جنكينز وجون مایكلرایت ،ت:  منظور جدید للفقر والتفاوت، تحریر-  1
 188، ص2009الكویت ،مایو 



ة  ساب المعرف ة الآت سوسيوثقافية العلمي شروط ال الم    1ال دى الع ن ان نتع ا ال یمك ا انن آم
ة التي                  ك االلي دورآهایم ودوره في تعرفة الية التطبيع االجتماعي التي یبينها على انها تل
ل                       ات آ اة سائد في المجتمع وفق متطلب یتم من خاللها دمج الناشئة ضمن نسيج نمط حي

  :قاته العالئقية والمعرفية والتطبيع االجتماعي عملية ثنائية الجانب تهدف الىنمط وتواف
ات             -1 ام العالق استيعاب الناشئة للتجربة االجتماعية بالدخول في البيئة االجتماعية في نظ

  .االجتماعية
  2. عملية تجدید انتاج نظام العالقات االجتماعية من طرف الناشئة-2

ى               آما یؤآد دورآهایم على دو     ساهرة عل ا ال ة باعتباره ى التربي ر الدولة في االشراف عل
تسيير المؤسسات التربویة لخلق ذلك االنسان المطلوب والمرغوب فيه اجتماعيا ،بعبارة           

ا              ه اجتماعي ى درجة ان یكون مرغوب في ایم ان    .اخرى تنمية انسان ال رى دورآه ذا ی ول
ة و          د المجتمع            هدف التربية تحقيق االنسان ال آما خلقته الطبيع ا یری سان آم ا هو االن انم

ى نحو                   : ان یكون ولذلك فهو یقول     ا اال عل ان ال یمكن الفصل بينهم في آل منا یوجد آائن
ا نطلق                   ا الشخصية وهو م تجریدي احدهما نتاج آل الحاالت الذهنية الخاصة بنا وبحياتن

ار والمشاعر و             ام من االفك ائن االخر فهو نظ ادات التي ال   عليه الكائن الفردي اما الك الع
ة              د الدیني ه آالعقائ تعبر عن شخصيتنا بل عن شخصية الجماعة والمجتمع الذي ننتمي الي
شكل في                والممارسات االخالقية والتقاليد القومية والمشاعر الجمعية من اي نوع وهي ت
ة      ي نهای ل ف اعي یمث ائن االجتم ذا الك ل ه اء مث ر وبن اعي االخ ائن االجتم ا الك مجموعه

  .3دف التربية وغایتهاالمطاف ه
ى                     دورها تعمل عل ة والتي ب ة للتربي رؤى المعرفي بالنتيجة فان بناء االنسان ینطلق من ال
سان                 اء االن ة والخاصة ،بن تنمية االنسان من الداخل وتجعله مترعرعا في مباهجها العام
ؤدي                      ة ت رؤى المعرفي ة وال رؤى المعرفي ة واسسها تنطلق من ال ینطلق من اسس التربي

  . التنمية الى
یتكلم الدآتور سليمان إبراهيم العسكري في إحدى افتتاحيات مجلة العربي الكویتية 

تنمية البشر قبل ((رئيس التحریر في مقال افتتاحي ملفت للنظر تحت عنوان 
حيث یعتبر ان التنمية ال تتوقف في شيوع العدید من مظاهر الحداثة الشكلية ))الحجر

ز العمارة األجنبية وشبكات الطرق الحدیثة وفي التسابق في التي تتجلى في أساليب وطر
تشييد األبراج الشاهقة والمباني الضخمة التي تقام على مساحات شاسعة تضم 

 التجاریة المنقولة عن النمط األمریكي والتي أصبحت معلما من معالم تالمجمعا
لعربي منذ استعاد اغلب  اجاالستهالك الشره معتبرا ان التنمية التي شهدتها منطقة الخلي

دولها االستقالل وحتى اليوم تحيزت للحجر وخلق ظاهرة جنون االستهالك والرفاهية 
االقتصادیة على حساب المعمار البشري او تحيزت لثقافة الحجارة على حساب ثقافة 

  .البشر 
ویرى العسكري ایضا ان التسابق اليوم في الدول العربية النشاء الجامعات والمعاهد 
الخاصة قبل ان نسعى لتطویر المستوى االآادیمي بالجامعات الوطني المهملة التي تحول 
اغلبها الى االهتمام فقط بمنح الشهادات واقامة المهرجانات لتوزیع تلك الشهادات او 
انشاء مهرجانات سينمائية دولية وغيرها من الشواهد المثيلة بدال من انشاء اآادیميات 

ء الوطن فنون السينما لخلق جيل من السينمائيين یسهمون في متخصصة لتعليم ابنا
مسيرة هذا الفن في العالم العربي والعالم ویعتبر العسكري ان أي تنمية یمكن ان تتحقق 

  :وتتاسس یجب ان تعتمد على عنصرین اساسيين هما
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  .بناء االنسان الحر الذي یتمتع بكامل حقوقه في دولة مؤسسات  - 1
االصالة والمعاصرة من جهة واالنخراط الكامل في منتوج اقامة التوازن بين  - 2

 . الحداثة المنفتحة على علوم العصر الحدیثة ومخرجات التكنولوجيا
وفي قضية االنسان الحر فقد شوه خلفاء المسلمين  هذا المضمون بتسييدهم لمفاهيم 
: الجبر وعدم جواز االختيار فهذا معاویة ابن ابي سفيان یقول في احدى خطبه

فاقبلونا بما فينا فان ما وراءنا شر لكم وان معروف زماننا هذا منكر زمان قد "
 ولما قدم زیاد ابن ابيه البصرة عامال " مضى ومنكر زماننا معروف زمان لم یأت

ایها الناس انا أصبحنا لكم ساسة : لمعاویة عليها القى خطبته المعروفة البتراء قال
.  الذي اعطانا ونذود عنكم بفيء اهللا الذي خولناوعنكم ذادة سنسوسكم بسلطان اهللا

:/ ولما ولي یزید بن معاویة قاتل الحسين بن علي بن ابي طالب الخالفة خطب فقال
الحمد هللا الذي ماشاء صنع ،من شاء اعطى ،ومن شاء منع ومن شاء خفض،ومن (

يفا وحاولت االیدولوجيا الجبریة االمویة توظيف النص الدیني توظ..) شاء رفع
سياسيا مكشوفا لتجرید االنسان من قدرته على االختيار وعلى التمييز بين القبيح 
والحسن العقليين وفرض الطاعة الصحاب السلطان وجندت لهذه االغراض خطباء 
المساجد والشعراء والقصاص ووضعت االحادیث على لسان ابي هریرة وعائشة 

اب یوم القيامة فقد جاء في احدى وابن عمر لفرض الطاعة واعفاء الخلفاء من العق
یا محمد اقرئ معاویة السالم واستوص :/ الروایات ان جبریل اتى الى الرسول فقال 

  .به خيرا فانه امين اهللا على آتابه ووصيه ونعم االمين
آما روجوا . االمناء ثالثة جبریل وأنا ومعاویة :/ وجاء في نص اخر ان النبي قال

ان اهللا تعالى اذا استرعى عبدا ((العقاب یوم الحساب مثلاحادیث تعفي الخلفاء من 
ان من قام (( ویقول نص اخر . ))رعية آتب له الحسنات ولم یكتب له السيئات

ووضعت احادیث اخرى هدفها سياسي ایضا ))بالخالف ثالثة أیام لم یدخل النار 
يب الشعال حرب سياسية وظف فيها النص الدیني الى حد بعيد آما یقول الحب

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه :الجنحاني فقد روي عن عبد اهللا بن مسعود انه قال 
  .اذا رایتم معاویة على منبري فاقتلوه: وسلم

وغيرها من )) اذا رایتم معاویة یطلب االمارة فاضربوه بالسيف ((وفي روایة اخرى 
السياسي االحادیث التي وضعت من اجل اهداف سياسي عالقتها واضحة بالمحتوى 

للحریة وفي خضم هذا الصراع التاریخي التي قيد الحریات برزت مدرسة جدیدة 
ان الناس مخيرون وهم بالتالي مسؤولون عن : أسسها الحسن البصري تقول

افعالهم ،ان اهللا ال یرضى الظلم فكيف یجبر االنسان على فعله وآيف یامر اهللا الناس 
عتمد الحسن البصري في تأسيس خطاب بعبادته ثم یجبرهم على فعل المعاصي وا

تنویري جدید على النص القرآني بالدرجة األولى آما ورد ذلك في جوابه على 
لمن شاء منكم ان یتقدم او یتاخر،آل نفس بما آسبت (رسالة عبد الملك بن مروان 

االنسان ایة )(انا هدیناه السبيل اما شاآرا واما آفورا) (37،38المدثر ایة ) (رهينة 
3(  

ان (( آما وبرز هذا الموقف في المجال السياسي فيما اشارت اليه المصادر قائلة
معبد بن خالد الجهني وعطاء بن یسار دخال على الحسن البصري ،وهو یحدث 

یا أبا سعيد ان هؤالء الملوك یسفكون دماء (( الناس في مسجد البصرة فسأاله
)) تجري اعمالنا على قدر اهللالمسلمين ویأخذون االموال ویفعلون ویقولون انما 

  1)).آذب أعداء اهللا(( فأجابهما الحسن قائال
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آما أعطى المعتزلة هامشا آبيرا من الحریة الفكریة األساسية التي استخدمت في 
تحليالت النص الدیني ولكن المسلمين عطلوا آل هذه االمور وجعلوها غير واردة 

ومصادرة الحریات هي التي تتحكم بهم ضمن اشاراتهم التاریخية وما زال االستبداد 
لذلك وعودا على بدء ما قلناه في بدایة هذه الفقرة فأن تنمية البشر تبتدأ اوال بتنمية 

  .الحریة لدى االنسان ثم تنمية الحجر
 البشر قبل الحجر لذلك ظهر في العصر الحدیث نماذج مشرفة قامت ودعت لتنمية

حيث سخر آل حياته مدافعا عن )1897-1838( جمال الدین االفغانيومنها المصلح
آتب عنه المصلح . استقالل البلدان العربية االسالمية وذائدا عن مبادئ الحریة

حسب جمال الدین من عظمة ومجد انه في ((المصري الشيخ مصطفى عبد الرازق
  ))تاریخ الشرق الحدیث اول داع الى الحریة واول شهيد في سبيل الحریة

 المعطيات یجب ان تراعى الحریة آمبدأ اساسي تقف عنده آل اذن وبناء على هذه
المبادئ لكي تستقي منه فبدونها لن ولم تتحقق التنمية التي یصبو اليها أي مجتمع 

وتراثنا التنویري زاخر بهذه الرؤى التي تحمل بين طياتها مبادئ الحریة . انساني 
 بصددها لكي ال ینتج لدینا فعلينا استلهامها ومزجها مع المعاصرة التي نحن اليوم

فالتنمية الثقافية تاتي من وجود الحریة .مفهوم مشوه للحریة او منغلق على ذاته 
فبوجودها تزدهر الثقافة بكل مسمياتها السينما والمسرح والقصة والشعر ومناقشة 
الفكر وهنا آم بودي ان اشير الى ازدهار بعض الفنون الثقافية في بعض الدول 

نما االیرانية حيث ازدهرت الى ابعد حد وذلك نتيجة وجود هامش آبير ومنها السي
  من الحریة 

حيث اهتم بها سياسي إیراني عمل على إعادة الثقة  الى نفوس المخرجين 
اإلیرانيين الذین حرموا ان ینهضوا بوطنهم في عهد الشاه وآون جيال جدیدا وعددا 

ئي من منطق الثقة والقدرة وقد أشار آبيرا من الجنسين یتعامل مع االخراج السينما
 500المخرج والناقد السينمائي المغربي حسن بنشليخة الى ان في إیران أآثر من 

 على الدول ى امرأة مخرجة سنویا وبذلك تتفوق حت20مخرج ویتخرج في معاهدها 
الغربية اال ان رؤى محمد خاتمي وزخمه الثقافي اظهرا ثمارهما في غضون ثالث 

لمخرجه أمير نادري باول ) العداء( فاز اول فيلم إیراني 1985ط ففي سنة سنوات فق
 آانت بفرنسا محمد يجائزة دولية آبرى ألفضل فيلم في مهرجان القارات الثالث ف

 آان على قناعة ان حریة التعبير 1997خاتمي الذي أصبح رئيسا للجمهوریة سنة 
نمائية وهذه الحریة تتمثل في هي الطریق الوحيد للنهوض بالمهمة الثقافية السي

)) مدینة سينمائية ((استقاللية اإلنتاج السينمائي فأنشأت وزارة الثقافة اإلیرانية 
جندت لها آل الطاقات ورؤوس األموال واخر المكتشفات التقنية والتكنولوجية 
المتطورة آما هي الحال في استودیوهات هوليوود بذلك تكون وزارة الثقافة أعدت 

ة الالزمة للسينما اإلیرانية خالل السنوات التالية آما أنها أتاحت الجو الالئق األرضي
  .للمخرجين حتى یبدعوا في انتاجاتهم 

ومن هنا یتبين لك آيف ان التنمية الثقافية تمتد حتى تصل الى تفصيالت الرؤى 
ة اننا اذن بحاجة الى اقام.المعرفية والفنية ومنها السينما وغيرها من المعارف 

مجتمع معرفة قائم على استغالل المعرفة آأهم مورد للتنمية وان اقامة هذا المجتمع 
یتطلب من المؤسسات العربية ضرورة تغطية الدورة الكاملة الآتساب المعرفة التي 
هي المورد الوحيد الذي یبقى وینمو مع زیادة استهالآه فالهدف الرئيسي للتنمية 

اتاحة :ية من منظور ثقافي وهو ما یعني تربویا الثقافية هو رأب الفجوة المعرف
فرص التعليم امام الجميع ولغویا التصدي لتهميش اللغة العربية بفعل العولمة 

التصدي لمظاهر االستبعاد /واجتماعيا . اقامة بيئة مواتية لتنمية االبداع/وابداعيا 
الت وآذلك االجتماعي بفعل طيف الطبقيات وليدة تكنولوجيا المعلومات واالتصا



التصدي النتهاك حقوق اإلنسان األساسية التي باتت تشمل حق النفاذ الى مصادر 
المعرفة وهذه الدورة الكاملة الآتساب المعرفة آما اشرنا اليها تشمل بجانب مهمة 
النفاذ الى مصادر المعلومات ،ولدیها مهام أخرى تشمل استيعاب المعرفة 

شفتها ،وتوفير قنوات التواصل التي تضمن وتنظيماتها وإدارتها وإنتاجها وأر
االنسياب الحر للمعرفة من مستویات التشغيل إلى اإلدارة العليا وفق مفهوم المنظمة 
الن التنظيم هو األساس في إنشاء مجتمع معرفي وتنمية هذا المجتمع فأهمية إنشاء 

عمليات المنظمة في حياة المجتمع تكمن في أنها تنظم أساليب معينة تستخدم في 
  .بنائية متميزة 

  :/عاشرا  
  مهيدا إلطالق التنمية الثقافية رأب الفجوة المعرفية ت

  
فالفجوة المعرفية لها مفاهيم عدة تكلم عنها الكثير من المفكرین ومنهم األستاذ نبيل 
علي مدیر مؤسسة النظم المتقدمة متعددة اللغات في مصر حيث أشار إن الفجوة 

  :/المفاهيم التالية المعرفية تتمحور حول 
یرون ان الفجوة المعرفية هي قضية تعليمية في /من وجهة نظر التربویين  - 1

المقام األول ومظهرا لعدم المساواة في النفاذ الى فرص التعليم والحل في رأیهم 
لراب الفجوة المعرفية هو اآساب المتعلم القدر على التعلم ذاتيا مدى الحياة 

ي تتيحها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وفي مقدمتها باستغالل اإلمكانات الت.
  .االنترنت وتنمية القدرات الذاتية للجامعات ومراآز البحوث

یرون الفجوة المعرفية ضربا من عدم المساواة :/وجهة نظر االجتماعيين  - 2
 آالدخل والسن والنوع ةاالجتماعية عبر الفواصل االجتماعية المختلف

عليم وسكن المدینة والریف ویرون ضرورة بلورة نظرة مستوى الت) أنثى/ذآر(
 . جدیدة لمجتمع المعرفة ةاجتماعي

یرون الفجوة المعرفية انتهاآا لحق اإلنسان في :/ وجهة نظر حقوق اإلنسان - 3
 وحقه ةتنمية ذاته بحرمانه من حریة النفاذ الى المعلومات في صيغتها األمریكي

 .في مواصلة تعليمه وتعلمه
یرون ان العولمة الحالية تعمل على اتساع الفجوة / ناهضي العولمةوجهة نظر م - 4

المعرفية بسبب نزعتها االستقطابية االحتكاریة وهم یؤآدون ان تحریر التجارة 
 .واألسواق سيقلل من فرص الدول النامية للحاق برآب اقتصاد المعرفة

ام األول إلى یرون الفجوة المعرفية قضية أخالقية في المق/وجهة نظر الفالسفة  - 5
 .حد اعتبار البعض منهم أمور التنمية التكنولوجية فرعا من فلسفة األخالق

  
وآل هذه الوجهات بخصوص الفجوة المعرفية تصب في المقام االول في شأن التنمية 
الثقافية والمجتمعية وذلك الن رأب هذه الفجوة من آل وجهات النظر التي استعرضناها 

ء المجتمع سواء آان الجزء التعليمي او االجتماعي او سينهض بجزء مهم من اجزا
  .حقوق االنسان او غيرها

وباالنتقال لموضوع ال یقل اهمية عن سابقه یتعلق بالهویة الثقافية والحفاظ عليها 
آجزء من عملية تنمية أي مجتمع ولكن علينا ان نعي ان الهویة ترتكز على مفهوم عدم 

طالق الى العالم عبر هویتنا واالعالن عنها بشكلها االنغالق على الذات وانما االن
والتي تتطلب مدخل معلوماتي ثقافي یرتكز على عاملين هما اللغة والتاریخ .الحضاري

وتوفر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وسائل عدة المكانية ترجمته لواقع عملي، 
لب عدة امور اساسية وهذا المدخل المعلوماتي یتط. وارادة سياسية لرفع شأن الهویة

  :تكلم عنها الدآتور نبيل علي 



 بين البلدان العربية حيث یشكو Inter-confectivityزیادة التواصلية البينية  - 1
  .العالم العربي من غياب الترابط بين شبكات االتصاالت 

زیادة معدل تدفق المعلومات بين البلدان العربية من خالل تبادل االنتاج االعالمي  - 2
 .ى التعليمي والمحتو

تنمية توجه المشارآة في الموارد الخاصة فيما یخص التعليم عن بعد واقامة  - 3
 ).Virtual(الجامعات الخائلية

  
  :/وعلينا ان نعرف ان غایات التنمية الثقافية من منظور معلوماتي هي

  .صون الهویة الحضاریة لغویا واعالميا وتربویا والتصدي للتشرذم الثقافي  -  أ
لتحتية فكریا التي تكفل االنسياب الحر وزیادة التواصل بين الدول اقامة البنى ا  -  ب

وزیادة التدفق االعالمي وزیادة التعاون االآادیمي والتنسيق من خالل االنترنت 
 .ما بين المؤسسات الثقافية المختلفة 

 .الحث على المشارآة في الموارد وحشد جهود التنمية المعلوماتية والمعرفية   -  ت
 .تمام بامور اللغة العربية بالنسبة لنا نحن العرب تنظيرا وتعجيماایالء اقصى اه  -  ث
 التكنولوجية وربطها بالمشكالت الواقعية –تجدید الوسائل لتنمية الثقافة العلمية   -  ج

 .التي تعاني منها المجتمعات العربية 
 .خلق بيئة مواتية لتنمية االبداع الثقافي وتذوقه  -  ح

مة ثقافة المعلومات آوسيلة اساسية من آما ان هنالك عالقة واضحة بين منظو
من ان الخيال : وسائل التنمية الثقافية لتطویر الفكر فقد خلص تقریر لليونسكو 

السياسي قد أصيب بالخمول وقد تخلف عن الطفرات التي حققها ویحققها الخيال 
 العلمي والتكنولوجي وهو االمر الذي ادى بدوره الى فجوة بين السياسات وبين العلم

والتكنولوجيا ومن ثقافة العصر التي ترتكز علها بصفة اساسية ،وال شك ان وضع 
سياسة للتنمية الثقافية في عصر المعلومات تحتاج الى درجة عالية من الخيال 
واالبداع االجتماعي وقدر عال من الجسارة لمساءلة االوضاع القائمة وتجاوز ما هو 

  .سائد ومألوف
السياسية الخاصة بتنمية ثقافية رصينة هو –لمعلوماتية من ابرز مالمح العالقة ا

العدالة االجتماعية وحمایة الخصوصية الفردیة والملكية :اعادة طرح مفاهيم 
الفكریة ،وما یتعلق بالدیموقراطية،مفهوما وممارسة حيث یرى الكثيرون ان 
ه االنترنت ستفضي الى اعادة النظر في مسألة الدیموقراطية بعد ان وفرت هذ

الشبكة التواصلية الفریدة ساحة جدیدة للراي العام تسمح بظهور اشكال جدیدة 
ان عالمنا العربي : ومن المنظور العربي یعتبر الدآتور علي .للمارسات الدیمقراطية 

یشكو من نقص وعي ثقافة المعلومات لدى عدد آبير من اصحاب القرار وقادة 
ال یمكن التعامل معها على مستوى الراي وعدم ادراآهم ان ثقافة المعلومات 

عموميات المنظومة المجتمعية الكلية فحسب ،بل یجب تناولها بصورة اآثر تعمقا 
على المستوى القطاعي ایضا، ویلح على الذهن هنا ما صرح به مهاتير محمد عن 

في لقاء مع قناة دریم (اهمية دور الثقاف في جميع مجاالت التنمية المستدامة 
ث یؤآد رائد النهضة الماليزیة على ضرورة ان تتفرع نهضتنا لثقافة حي) المصریة

 التعليم،وثقافة الصناعة ،وثقافة االعالم وثقافة السياسة ةثقاف: هذا العصر الى 
وهنالك عالقة بين منظومة ثقافة المعلومات بالمنظومة االقتصادیة . وثقافة االقتصاد

االقتصاد :نوعين رئيسيين من االقتصاد فهنالك .وآيفية قدرتها على تنمية االقتصاد
وهي ازدواجية )) االقتصاد الجدید((التقليدي واقتصاد المعرفة او ما یطلق عليه

ملتبسة لم یعهد مثلها الفكر االقتصادي من قبل واقتصاد المعرفة ینقسم بدوره الى 
لكون المعرفة موردا  knowledge-basedاقتصاد قائم على المعرفة : فرعين



 ال غنى عنه في آافة قطاعات االنتاج والخدمات واقتصاد للمعرفة حيویا
 بصفتها ،أي المعرفة قطاعا اقتصادیا قائما economy of knowledgeذاتها

بذاته ،له اصوله وخصومه وسلعه وخدماته وتكنولوجياته المحوریة وصناعاته 
فرع من المغذیة ویندرج اقتصاد منظومة الثقافة بصورة شبه آلية تحت هذا ال

  .االقتصاد الجدید
لقد طرأت بفعل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تغيرات جذریة على المقومات 

  :/االساسية للمنظومة االقتصادیة نوجزها في التالي
التقليدي الى  من ثنائية قيمة المنفعة وقيمة التبادل في االقتصاد :القيمة  •

 بجانب الثنائية المذآورة رباعية القيمة في االقتصاد الجدید التي تشمل
قيمة المعلومات آما في نظم خدمات المعلومات وسلعها والقيمة 

  .المرآزیة مثل تلك المتعلقة بالهویة الثقافية 
من الملكية المادیة لالقتصاد التقليدي التي یمكن تحدیدها : الملكية  •

وحمایتها الى الملكية الفكریة التي یصعب تحدیدها وحمایتها في 
 .صاد الجدیداالقت

وقد ناقشه الدآتور علي من ناحية ترآيز االقتصاد :العرض والطلب •
التقليدي على جانب العرض في ظل تكنولوجيات تقليدیة تنتج ما تقدر 
على صنعه على النقيض من ذلك یرآز االقتصاد الجدید على جانب 
الطلب في ظل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ذات القدرة العالية على 
انتاج نطاق واسع من السلع والخدمات یتوقف طرحها في االسواق على 
توفر الطلب المجتمعي عليها وینطبق هذا اآثر ما ینطبق على المنتجات 

 .الثقافية
یرآز االقتصاد التقليدي على جانب العرض في ظل تكنولوجيات تقليدیة  •

ید تنتج ما تقدر على صنعه على النقيض من ذلك یرآز االقتصاد الجد
على جانب الطلب في ظل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ذات القدرة 
العالية على انتاج نطاق واسع من السلع والخدمات یتوقف طرحها في 
االسواق على توفر الطلب المجتمعي عليها وینطبق هذا اآثر ما ینطبق 

 على المنتجات الثقافية 
نظم التجارة التقليدیة یعتمد االقتصاد التقليدي على :/ نظام التوزیع •

بصفة اساسية ،ونقل البضائع برا وبحرا وجوا في المقابل یقوم 
االقتصاد الجدید على نظم التجارة االلكترونية عبر االنترنت خاصة فيما 
یتعلق بمنتجات التصنيع الثقافي من تسجيالت واصدارات وبرامج 

 .وماشابه
على نظام الدولة والسؤال االن ما أثر آل هذه التغيرات الجذریة 

؟ لقد نجح هذا النظام في عصور ثروات االراضي وثروات اقتصادیا 
االموال، فهل سيكتب له النجاح في عصر الملكية الفكریة والثروات 
المعرفية والعمالة الذهنية ، وهنا یكمن التحدي الحقيقي الذي یواجهه 

 بالنجاح ویزعم البعض انه لن یكلل. االقتصادي حاليا–الفكر السياسي 
دون مشارآة فعالة من طرف ثالث اال وهو الفكر الثقافي الذي یصبو 
لالرتقاء الى مصاف العلوم الدقيقة ومن المنظور العربي نقول آيف 

تقليدیة وجدیدة مثلما فعلت :ینهض االقتصاد العربي ليسير على ساقين 
 االقتصادات الناهضة البازغة وفي مقدمتها الصين والهند والبرازیا

 .وماليزیا
  



  
ة     ال التنمي ي مج ة ف م العربي بعض القم ت ل د آان ة فق رب والتنمي ى الع الرجوع ال وب
م       ذه القم ة ومن ه ة التنموی دا في استكمال العملي سيط ج ة دور ب صادیة واالجتماعي االقت

 والتي ناقشت     2009/ینایر  /20-19القمة العربية االقتصادیة في الكویت التي عقدت في         
شا            العدید من القضا   ل ودعم الم ة لتموی ة   یا ومنها توفير الموارد المالية الالزم ریع العربي

ة               الصغيرة والمتوسطة    ة العالمي ة المالي ى االزم ضا ال ة ای التي اصابت    ،آما تطرقت القم
نة    ي س الم ف ي        2008الع ان ف ك آ ي اال ان ذل صاد العرب ى االقت يما عل داعياتها الس وت

ع      اض اس ان النخف صة وآ ر متخص االت غي ة الن     عج ي القم ي ف اش اساس نفط نق ار ال
ة ،         ة اساسية          ایرادات النفط مورد مهم واساس للتنمية العربي شكل رافع رادات ت ك االی وتل

  .االستثماریة والتنمية العربية البينية من رافعات المشاریع 
  
  

  :/الحادي عشر
  المسلمون والتنمية 

ع ا   ن واق سلمون م رب والم ن الع سه ای رح نف ذي یط سؤال ال اوت  ال ة؟ تف لتنمي
درات                         ين ضخامة الق ع ب شكل اخر حيث یق الد المسلمين ولكن ب المصطلح یقع في ب
لدى المسلمين وهول اهدارها ، وهنا نستطيع القول ان المسلمين البالغ عددهم ستة               

شغلون       . من الصادرات العالمية  % 40مليارات نسمة یستحوذون على      ك ال ی ومع ذل
سه          اال الحد االدنى من المراتب ع      سبب في االسالم نف لى سلم التطور العالمي ،فهل ال

ث   سكري حي ليمان الع دآتور س سؤال ال ذا ال ب عن ه سهم؟ یجي سلمين انف ي الم ام ف
ر صحيح           ه زعم غي یعتبر ما یزعمه ماآس فيبر من ان االسالم عقبة امام التنمية بان

ول    ایبر یق ستانت     ((الن ماآس ف يم البروت ية التي مكنت    ان المسلمين ال یمتلكون الق
  1)) الدول الغربية من السير قدما في طریق الحضارة 

ة    ع التنمي ود واق د ان یق ا یری ل منهم ایبر الن آ سكري وف ع الع ف م ا نختل ونحن هن
ستانتية واال   يم البروت و الق د نح ة واح ه العقيدی الم  ضمن رؤیت و االس ر نح ال . خ وآ

و رفين ل ع التالط ة لواق ة الدیني دادها  استخدما االیدولوجي ي ارت سهم ف ة سوف ی نمي
دین ثوابت وليست                    . فعال ن وال فاالسالم قيم ثابتة ال یمكن ان تتغير او تتطور فهو دی

ذلك          ال فل ذا مح ة ه ور والتنمي لما للتط ت س ن الثواب ذ م ة ان نتخ رات بالنتيج متغي
دادها              استخدام االسالم في قضایانا التنمویة وحشره فيها یسهم اسهامة آبيرة في ارت

القيم        وا. صد ب و یق م ه اس نع ق أي قي يكون وف ستانتية س يم البروت تخدام الق س
ستانتية  يم       :البروت ل الق ست آ ن لي ة ولك يم  الخرافي ذ الق ة ونب ة والجدلي االحتجاجي

ن لنا هویتنا الخاصة     نبغي ان تكو  البروتستانتية تتماشى مع افكارنا نحن الشرقيين في      
ا        المعتمدة على واقعنا وبنفس الوقت ان نفعل       تج واقع  حرآة االحتجاج الفكریة لكي نن

  .نهضویا بارزا
ي   درة ف ل الق دیها آ ن ل ستانتية ولك يم البروت دیها الق ست ل الم لي الكثير من دول الع ف
د عن  ا تبع ا ثوابت ولكنه ا آونه ا دون نقاش فيه اء ادیانه ار مع بق التطور واالزده

الم        الساحة التنمویة ومنها الهند التي تعد من الدول العشر ا          ا في الع الآثر تقدما علمي
.  

دم                     ة شاملة وان االسالم ق ا الحداث تنمي ا مطلق فالمزج بين االسالم والمسلمين مزج
يم النهضویة   ة ووضع الق ي التنمي املة ف ة ش ا  نظری ل جوانبه ي آ اة ف سيرة الحي لم
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ن قائليها یؤآدون ان حال المسلمين هي افضل ما یكون، وبذلك یظلمون االسالم            ،فكأ
ة                      من وا  ة شاملة للتنمي ذا نظری دم هك م یق قع ما هو عليه حال المسلمين ، فاالسالم ل

سلخ                د ان ی ه یری االسالم رؤیة نحو حياة اجتماعية افضل ،واتجاه فایبر مرفوض آون
  .المسلمين والعرب من هویتهم التي تؤآد انتمائهم الحضاري

اه وسط تكلمن ك اتج ایبري واالسالمي هنال اهين الف ابين االتج ي االسطر وم ه ف ا عن
ى                   -اعاله   ة عل ة الدیني اني المستغرق باالیدولوجي ل االیم ر العق وآنا قد تكلمنا عن اث

يس من                      -تاخر التنمية    ه ل ر ان ذي یعتب سكاتوري ال ة وهو ب ه احد مفكري التنمي یمثل
د ق       الضروري ان یتناقض     دول االسالمية         االسالم مع التنمية خاصة وق دم عدد من ال

اذج خ يا نم ه في اس اه ان ذا االتج زة ه ا ومي سيا وماليزی ل اندوني ة مث اصة في التنمي
ى   ق عل ذلك فهو ال یقطع الطری ه آ ه، والن ذهب الي ا ی ى م ا واضحا عل سوق برهان ی
الباحث عن الحقيقة ،بل یفتح دروبا الختبار تلك النماذج ،والكشف عن الجذور التي                

ا د   تنتمي اليها ،وهنا نورد مقاربات مفكرین مسلمين في مس          ة جمعه سيف  .الة التنمي
  .الدین عبد الفتاح آما نقلها عنه العسكري 

  :والمقاربات هي 
اوردي -1/ ة الم ه  :  مقارب ي آتاب دین (( ف دنيا وال ى حس   )) ادب ال ز عل ي ترتك وه

ست     شامل ،ی ام ال وم االتم ار لمفه ن االعم ي م ه   عمران رك في ي یتح ار دین ى اط ند ال
س دراتاالن ستعينا بق صلحته ،م ي حضور ان صوب م ا ،ف ة وهيبته سلطة الملتزم  ال

ذ الفوضى                 وافر عنصر االمن ونب رد ،وللجماعة مع ت ان الف العدل آحالة شاملة للكي
  .والتهارج ،آل هذا بفهم ان صالح الدنيا موصول بصالح االنسان واعماره

ه     -2 ة (( مقاربة ابن خلدون في آتاب ه       )) المقدم اریخ في عمق ر بالت ة تعتب وهي مقارب
ن العمران البشري والمقدمات المتصلة به آالجغرافيا ،وتحذر من الترف           ،وتوصل بي 

  .آسببين من اسباب انهيار الحضارة ) ولعله یقصد البذخ(او االنغماس في التمدن 
ه        -3 شریعة         (( مقاربة الشاطبي في آتاب ات في اصول ال ة بمفهوم    )) :الموافق التنمي

  .جلب المنافعالحفظ أي اعمار الواقع وانماؤه بدفع المضار و
ار  ((في آتابه : مقاربة محمد بن خليل االسدي   -4 سير واالعتب ذ    )) التي ى نب زا عل مرآ

  .) وابنيته وهياآلهالتنموي( آمؤشر للفساد العمراني )سوق المال(الفساد النقدي
ة    ):/ مالك بن نبي( مقاربة المفكر االسالمي  -5 ة والعمراني ة التنموی الذي یتبع العملي

ار واشياء                ضمن عناصر متس   ه من افك لسلة تبدأ بعوالم الوجود البشري وما یحيط ب
رة الظاهرة            ام فك ن نبي ام ة، ویتوقف ب ات اجتماعي واشخاص تنتظم في شبكة عالق
وال   ه ل ه ان یحقق اهداف ان ل ا آ ذي م ى االستمرار ال ا عل دوثها ویطبقه ة لح والقابلي

ر   ول اخ ات وبق ل المجتمع ه داخ ة ل ان :/ عناصر القابلي ا آ ة ان م ار او التنمي لالعم
  .تخفق لوال وجود قابلية لالخفاق في المجتمع

ي شریعتي                -6 ة عل ا مقارب رین مسلمين اخرین ومنه  وهنالك مقاربات اخرى ولمفك
ا           )العودة الى الذات    (في آتابه  دال من انتاجه التي یحذر فيها من استهالك الحضارة ب

دینا ان        وینبه الى الحفاظ على الشخصية ضمن اطار عقيدي وه         صورة ل ا تتوضح ال ن
االشكالية ليست في االسالم آدین بل في المسلمين انفسهم وهنا نرى ان بلدا اسالميا   
سبب عدم وجود االنغالق    ارزة ب ة ب دم حضاري وتنمي ه تق ا في سيا او ماليزی آاندوني
راق       ستان والع دا آافغان ين ان بل ي ح اآمين ف دى الح ر ل صب والتحج ري والتع الفك

بالد                غابت عنه ا   ه ال ذي حكمت في ر ال لتنمية بصورة شبه مطلقة بسبب االنغالق الكبي
ة حتى تراجعت                  لفترات طویلة وتم ممارسة االستبداد فيه على الناس الى اقصى غای

  .التنمية في البلدین اعاله الى ما دون الصفر
ة              دیهم الرؤی ذهم العنف والتعصب ستكون ل د نب د ان المسلمين عن ولكن بشيء مؤآ

لة والواضحة لعملية تنمویة بارزة وهذا ما سنراه في موضوع التنمية والثقافة       الشام



اح الحضاري في                   ا غاب االنفت ،الن للثقافة دور اساسي بارز في عملية التنمية وآلم
ة     دت التنمي ضاري وج اح الح د االنفت ا وج ة ،وآلم ه التنمي ت عن ات غاب المجتمع

ضاري  اح الح ا االنفت د فيه دما وج ا عن شكل اساسي  فماليزی ا وب ة فيه دت التنمي  وج
  .وآبير

ابرة            وفي باب التنمية العلمية والثقافية التي وصل اليها المسلمون في عصورهم الغ
رؤاهم             ون ب انوا یعج ث آ ا حي صر له ي ال ح ة الت رؤى التنموی ن ال ر م رى الكثي ن
ال ال الحصر                 ى سبيل المث ا عل ا في الظالم ، ومنه م آاورب المعرفية في حين تعج ام
شریحها          ين وت ل الع ة عم شف آيفي ثم ان یكت ن الهي سن اب تطاع الح ف اس ذآر آي ن

  الفيزائي او جابر بن حيان ورؤاه العلمية في الكيمياء وغيرهم آثير جدا
د أرآون               الم محم ى الع دم سواهم        (وفي سؤال وجه ال أخر المسلمون وتق اذا ت  1؟)لم

رح     زال یط سؤال  ال ی ذا ال ه ان ه من اجابات ون ض ر ارآ ا  اعتب ع مجتمعاتن ي جمي  ف
ن    رة ولك ة آثي ه اجوب دِّمت حول د ُق رر وق و یتك رن التاسع عشر وه ذ الق ة من العربي

دة المدى            ة وبعي ر العربي            . االسباب عميقة جدا النها تاریخي ى ان الفك ح عل وهو  أل
شر    ث ع رن الثال ذ الق ث من ر والبح ن التفكي ت ع د انقطع ة ق ات العربي والمجتمع

رن الثالث                  والمؤرخون یعرضون عن       د من الق ة التي تمت رة الطویل ك الفت دراسة تل
دا      را جدی تج فك ن ان د م رون وال یوج ث مضت ق شر حي ع ع رن التاس ى الق شر ال ع
یشخص ما الذي یحدث في جميع المجتمعات العربية وفي الفكر العربي بصفة خاصة             

  .م1406منذ موت ابن خلدون سنة 
صفه              آما یعتبر ان ابن خلدون هو المفكر العربي        ا ان ن ا یمكنن تج آتاب ذي ان ر ال  االخي

ا                      د ادرآه ان ق صلة بموضوعنا وآ ه بعض االسباب المت بانه آتاب فكري یشخص في
اد   يال یك ات تحل ل المجتمع صبية حل م عن الع دما تكل ثال عن ة ،م ي المقدم ه ف بتحليالت

ة المرتب               وة العامل طة  یكون في ذلك الوقت انثروبولوجيا تحليل العصبية هو تحليل الق
سلطة     ى ال سيرة ال ف الم ي تكي ة الت ات االجتماعي ع العالق تج جمي ا ین سب اي بم بالن

  .وتكيف ایضا ما نسميه المشروعية للسلطة 
د        ذا البع ى ه ه ال م ننتب ذا ل ا ه الى یومن ون ف سوقه ارآ دا ی م ج ل مه ذا تحلي ه

ة التي ن               ا  االنثروبولوجي لتحليل القوة العاملة والعاملة من داخل ومن تحت البني راه
  .ما نصفه عندما نقول تحالفت هذه القبيلة مع تلك القبيلة ) تحت(

ا                  ى یومن وآذلك علم االنثروبولوجيا ألح على وضع المراة في المجتمع وهو وضع ال
ف          وم مواق شاهد الي شع ون ر ب ذا ام سان وه المراة آأن رف ب ر معت زال غي ذا ال ی ه

ذه الم   ع ه ي المجتم ذا ف راة ه ا یخص وضع الم شرع شرعية فيم ول ان ال واقف تق
  .قضي بان تبقى المراة على وضعها الحالي

ع    ستقبل المجتم ّون م ذي یك و ال راة ه ى ان دور الم ح عل ى ان نل اج ال ونحن ال نحت
ستقلوا      . وق وی ن الط شبوا ع ى ی م حت ذ والدته ا من ي باوالده ي تعتن ي الت ست ه ألي

ى سواه                  ع عل ا تق ر مم راة اآث ى الم م         الحقا؟ تربية االوالد تقع عل وم ل ى الي ا ولكن ال
ا                 دراتها ومؤهالته ات من ق ذه المجتمع تعترف مجتمعاتنا بحقوقها وبالتالي حرمت ه
ة عن                 الكثيرة هذه االمور التي تبدو بسيطة ،لها شأن آبير في ابقاء مجتمعاتنا متخلف

اریخي  دم الت ا (مستوى التق ة فكری ر تنموی ات غي ارة اخرى مجتمع ة ) بعب ان الذهني
ة الت ان  الثقافي دیم الزم ن ق ة م ة خاطئ ا ذهني ا البنائن ا ونورثه د عليه زال نعتم ي ال ن

داء                       ة ابت ات االوربي رات التي حصلت في المجتمع ولكن بدال من ان نتفاعل مع التغي
أن                   ذا التطور وآ ل ه دین عن مث ا نحن بعي ة بقين ا الحداث من القرون التي عرفت فيه

ات          هذه االحداث الفكریة لم تحدث أصال في االرض ن            ذه المجتمع حن نعيش بقرب ه
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االوربية ویفترض ان نتفاعل معها ،نحن العرب ننتمي مع االوربيين الى فضاء واحد             
  .هو فضاء البحر االبيض المتوسط

ا ارآون      ا یعتبره ا اورب ة التي عرفته ة واالنثروبولوجي ات التاریخي ذه المعطي ل ه مث
ا                ر بنياتن ا من اجل تغيي ر القوى       یجب ان تدرس ویمعن النظر فيه ة وتغيي  االجتماعي

ي   ون ف ا یقول سطحية آم ة ال ة ،ان البني ة التحتي ون البني ي تك داخل الت ة من ال العامل
سطح  ي ال ا یحدث ف ر م ا ان تغي وي ال یمكنه ل البني ك . التحلي ون ان هنال ر ارآ ویعتب

ا ا                  وین ذهنياتن د آعرب او مسلمين وهي المسؤولة عن تك شفها بع و جرثومة لم نكت
رید ان نعترف بانها هي االصل في االوضاع التي نعيشها          تشفناها ولكننا ال ن   اننا قد اآ  

دیني        . ونعاني منها    ل ال ر العق لقد الح ارآون في بحوثه على ضرورة نقد طریقة تفكي
ا العصبية             من اجل اآتشاف هذه الجراثيم العاملة في االدمغة االسالمية وفي منظومتن

رره العلم              ،المعرفة تنسخ باللغة عن طریق اللغ         ذا امر ق ام العصبي ه  اءة وفي النظ
صوص   ى الخ صبية عل ه الع ون منظومت ا یدرس وم آم دماغ الي ون ال ذین یدرس ال
دما                  ة وبع ة واالخالقي يم الثقافي یكتشفون انه عن طریق اللغة تترسخ المعلومات والق

ا                   تترسخ هذه المعل   ة حتى نكتب في ادمغتن ك اللغ ر تل ومات والقيم یفترض بنا ان نغي
دي        .اذا صح التعبير آتابة اخرى مختلفة       ل النق ى ضرورة التحلي ح ارآون عل ذلك ال ل

دي                 ل النق ك ان استخدمت التحلي الستعمالنا العقل ومنه تحقيق التنمية حسب راینا الن
  .استطعت ان تواآب التنمية الحقيقية 

ستعمل            م آيف ی ع المه ى الجمي ة موزعة عل شر وهو موهب ان العقل واحد لجميع الب
ي       ة الت ك المعرف ة تل ة ولمراقب اج المعرف يالت النت تنباطات والتحل رق االس ل ط العق
ع                     ة للواق ة صالحة مطابق ا معرف ینتجها العقل ،من اجل ان نصحح وان نتيقن من انه
ة      ر آيفي ا وان نغي د عنه ا ان نبتع ع فعلين ة للواق ن مطابق م تك اذا ل ة ف ر مطابق او غي

سلطه              استعمال العقل ولكن علينا باستمرار     ا یجب ان ن ع م ى جمي ل عل سلط العق  ان ن
ا                      ا ننتجه في مجتمعاتن ه في مسيرتنا وفيم عليه آي نتعرف على الواقع وآي نلتزم ب
ة               ا العربي ویذآر ارآون مجموعة من االمثلة الدالة على التخلف الفكري في مجتمعاتن

اد ان اف             ا    واالسالمية ضمن منظومة النقد التي افتقدناها وآان سبب االفتق دنا رؤیتن تق
بالعربية عبارة صعبة   ) نقد العقل االسالمي  (ومنها آانت عبارة    .النهضویة والتنمویة   

آون  ولكن قول مثل هذه العبارة باالجنبية ال یثير حساسية احد وعندما ترجم آتاب ار             
وُأخِبَر انه من غير الممكن استعمال مثل هذه العبارة     آة   االول الى العربية نوقش انذا    

ة ا باللغ ي تعلمه باب الت ة لالس ي  . العربي ون والت ا ارآ م عنه ي تكل ة الت اذن الجرثوم
تعيقنا عن التقدم ما زالت تعيش في وجداننا وقد قویت في مرحلة تاریخية معينة هي   
رین                مرحلة الخمسينيات من القرن الماضي فالدعوة من قبل ارآون وغيره من المفك

ة ب       ى            تترآز على االهتمام بالتنمية الثقافي ى وعل واسطة البحث العلمي بالدرجة االول
صية التي               ة التشخي السلطة السياسية العربية ان تعترف بضرورة حصول هذه العملي
دخلوا           سانيات ان یت اء الل ى علم اریخ وعل ة ،من الت على المؤرخ ان یضطلع بها بدای

ة وفي تحلي             ل الثقاف ل  ایضا الن اللسانيات مهمة جدا في تحليل النفسية وفي تحلي ل آ
ة    شها متعلق ي نعي ة الت ة والثقافي ائل الفكری شه ان الوس ا نعي ه وم ا ننطق ب شيء م
بالبحوث ثم سياسة تتعلق باللغة ولكن هذه السياسة یجب ان تكون مبنية على علم ال               
االن                ا ف على تلك الدیماجوجية التي عرفناها في بالدنا العربية على مدى خمسين عام

د من استعمالها              العرب یشكون من فقر اللغة و      من عدم توافر االصطالحات التي ال ب
  .لتدریس العلوم المعاصرة آما ینتجها الباحثون 

ك ؟ الجواب آال                   ولكن السؤال الذي یطرح نفسه       ة من ذل ة مانع ة لغ ة العربي هل اللغ
وم         ع العل رب جمي ا ان نع ة ان علين سياسية القائل دولوجيا ال و االی ع ه ا یمن ا م طبع

وم ا ة وعل د   الدقيق اریخ وق ا ت وم له ذه العل ى ان ه اه ال ع دون االنتب سان والمجتم الن



صيرورة          ي ال ة ه ة الحداث سميه الحداث ا ن ذا م ة وه ات الغربي الغرب باللغ ت ب تكون
دریس البحوث              ا ان ت ة وغيره وم الدقيق التاریخية للفكر ،للثقافات والعلوم جميعا العل

ى          غ            وتدریس علوم االنسان والمجتمع في جامعاتنا وال م یبل دا ل ذا ضعيف ج ا ه یومن
ى حد              سانيات ال م الل وجي ،عل م االنثربول هذا التدریس ذلك المستوى من تدریس العل

  .یمكننا من ان نعيد النظر والتقييم لما نسميه التراث العربي واالسالمي بشكل عام
سات                آثيرا ما نسمع او نقرأ اشياء عن التراث ینكرها العقل ومع ذلك یقال هذا في جل

  .لمية مع مثقفين ،وفي مؤتمرات تعقد لتحدیث الفكر الفكر العربي ع
داوة                يم الب ين ق وتبقى منهجية الصراع واضحة في المجتمعات العربية بشكل خاص ب
شكل عام یمكن ان                     ة وب ا العربي ة في عالمن والحضارة هي احدى صور تصدع التنمي

ا       تكون في المجتمعات االسالمية االخرى القریبة من المجتمع        ة السيما ترآي ات العربي
الم                     وردي ع ذه وجهة نظر ال ر ،وآانت ه ا آثي ستان وغيره وایران وافغانستان وباآ
ن           ر م ن الكثي ز ع ه یتمي ن ان ي م ع العرب ي المجتم روف ف ي المع اع العراق االجتم
داوة           ين الب صراع ب وع ال ا زال موض ان وم ه آ الم بان ي الع رى ف ات االخ المجتمع

وردي راي یق  ضارة ولل هوالح وطن    (( ول في يء ان ال ل ش ل آ سى قب ب ان ال نن یج
م صار          ل ستة االف سنة ث العربي آان مهد اول حضارة ظهرت على وجه االرض قب
ت   ي الوق سى ف ا یجب ان ال نن رون الوسطى ولكنن ي الق ة ف زا للحضارة العالمي مرآ
ر                         ه اآب ك ان ى ذل الم بمعن داد صحراوي في الع ر امت نفسه ان الوطن العربي یضم اآب

الم  ي الع داوة ف ع للب ه     .منب د ان ة نج ار العربي ن االقط ر م اریخ اي قط درس ت ين ن ح
اه      ا راین و م ذا ه رى وه ارة أخ ة ت يم البدوی ارة والق يم الحضریة ت ه الق سيطر علي ت
م                        ة ث زا للحضارة العالمي د العباسي مرآ ان في العه راق فهو آ واضحا في تاریخ الع

الدولة وظل آذلك طوال ستة قرون حتى  سيطرت عليه القيم البدویة عقب سقوط تلك      
يم           جاءت الحضارة الحدیثة     اخيرا في القرن العشرین وحدث الصراع عند ذاك بين الق

  1))الجدیدة والقيم القدیمة وهو الصراع الذي ما زال المجتمع العراقي یعاني منه
ي  ع االسالمي والعرب شخيص الواق ن  وت ذي م ري ال دم الفك ور والتق ضية التط ي ق ف

بعض بقضية                    المم ا یظن ال ة ال یكمن آم ة معرفي ة وتنمي كن ان یقود الى نهضة فكری
ة               ة ، والحداث ة للنصوص الدیني القراءة العلمي فصل الدین عن الدولة القضية تتعلق ب
ق رؤى     المية لتحقي ة واالس ات العربي ي المجتمع ق ف ن ان تتحق ن الممك ي م ي الت ه

ُتنتج من الداخل من داخل المجتمع      نهضویة وتنمویة والحداثة هي صيرورة تاریخية       
رجم احد                 دما نت فليست القضية هي استيراد ،وهنا اسوق مثاال الرآون حيث یعتبر عن
راغ مفهومي                  ا في ف المصطلحات من الفرنسية الى العربية یبقى هذا المصطلح معلق
د من                       دا وال ب را ج ،هذا المفهوم یجب ان ُینتج من داخل ،ولكن هذا الداخل اصبح فقي

ا                         ان اآن االخرى هي اورب اآن اخرى واالم ل البشري في ام ه العق  یبحث عما أتى ب
ات     ع الثقاف بقت جمي ا س اریخ اورب اج الت اریخ ،انت سيير الت ق بت ا یتعل ا فيم ،اورب
الموجودة في ارضنا ،طبعا هناك ثقافات اخرى هناك ثقافات صينية مهمة جدا وهناك             

دا من       ة      ثقافة هندیة بل ثقافات هندیة مهمة ج ة والفني ة واالخالقي ا الثقافي حيث قيمه
ا   و م ذا ه م ،وه تج للعل ا الموقف العلمي المن ات یعوزه ذه الثقاف ن ه ل شيء ،لك وآ

ة               سميه الثقاف ا ن  2نسميه التحدیث ،التحدیث یعني ان نخرج من التصورات القدیمة لم
يم االخ   ة ، الن الق يم االخالقي سميه االخالق ،الق ا ن ة م صورات القدیم ن الت ة وم القي

سميه في                    ا ن ل ازاء م ر موقف العق اریخي ولتغيي خاضعة للتاریخ،خاضعة للتطور الت
  .آل ثقافة هذه شخصيتنا ،هذه خصوصيتنا ،هذه قيمنا
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ر         في الغرب انتبه الفيلسوف نيتشة       ذا الموضوع الكبي ى ه ه      : ال يم ،وخصص آتب الق
ى الع        ع ال يم ،رج اریخ الق ى ت ا عل سب مطبق م الن ماه عل ا س ا لم اني  جميع د اليون ه

ؤرخ      الفلسفي   ة المسيحية لي ة              و والى بدای ات االوربي سمى في المجتمع ا ی وین م  لتك
اج الحضارة      .القيم سنة من انت ران باالصطالح الخ    وتبقى االن اج العم دوني   ومن انت ل

سنة وجدت                     ضا، فاالن ة سواه ای ل بثقاف ومن انتاج العقل الذي یتثقف ال بثقافته فقط ب
رزت و      ة                عند المسلمين وب ع الهجري وآونت آمفهوم تنمي رن الراب انتشرت في الق

ة االسالمية في             شون في المدین انوا یعي ذین آ رهم ال عقلية آبيرة الن المسلمين وغي
ذا             وا به د رحب اني ،لق راث اليون سوا من الت وا ان یقتب الحضارة االسالمية العربية قبل

ا            د اش ه، وق رین       التراث اليوناني ،ودرسوه ودّرسوه واستفادوا من ر من المفك ر الكثي
ى                  نهم أرآون حيث اشار ال الى مفهومي اللوغوس والميثوس في بعض آتاباتهم وم
ى                   ل البشري عل ة العق سفي مخصص لتربي ر الفل مصادر التفكير الفلسفي ،الن التفكي

  .التساؤل عما یفعل العقل بالعقل
 بالحق للحق،    نازعُت الحق : قال عبد القادر الجيالني المتصوف الشهير جملة رائعة         

ة صوفية          دا جمل ه                .هذا جميل ج ذات متصال باالل ل ال ر الصوفي یتعمق في تحلي الفك
ة            .،باهللا   ولكن ليس بالمعنى الذي یقدمه الفقهاء والمتكلمون عادة ،انها طریقة مختلف

صوفية        رة ال ا الخب ية ،ام امور سياس ون اهللا ب ين یربط اء والمتكلم ا الن الفقه تمام
ي   النفس الت ي ب سط فتعتن ة       تنب يا لكلم ون مماش ول ارآ ون ویق ا یقول بض آم وتنق

سوقها ارآون       ! العقل ینازع العقل بالعقل الفادة العقل       : الكيالني   هذه المطابقة التي ی
اب     ا غ را م سان، وآثي ي باالن ذي یعتن سني ال ف االن سية للموق ة التاسي ي المطابق ه

ا          سان وانقطعن ا االن د اغفلن ا ،لق و      مبحث االنسان في تراثن ه ،الحظ اب ام ب عن االهتم
ذا      :حيان التوحيدي ذلك فقال      سان ان یحل ه د لالن االنسان أشكل عليه االنسان، فال ب

ل وع              المشكل   ا بالعق ن ُیحل اال اذا اعتنين دافع عن         ،هذا المشكل ل ل ن دما نعتني بالعق
ة               ل بمنزل واطن ،الن حقوق العق سان آم حقوقه وهي حقوق تختلف عن حقوق االن

ل  .س عند الصوفي وحقوق النفس هي حقوق االنسان        حقوق النف  وعندما نعتني بالعق
را ولكي           ل اوال واخي بمعنى اخر نعتني بالمعرفة ونعتني بالتنمية التي تصدر عن العق
راث                  ا الت ل من خالله نعتني بالعقل علينا ان نعتني بمنظومة التحليل الفكریة التي نحل

ر یبره    راث والحاض ا اي الت ر وآالهم ر     والحاض ضاري فبغي ا الح ى وجودن ان عل ن
ة ان                          ى النهضة فاساس وجود اي ام ادرة عل ة ق ن نكون ام ا ل الوجود الحضاري لن
ستقبلها ان         ا وحاضرها وصنع م ا وتراثه ا الحقيقي من خالل هویته شعر بوجوده ت
ر             ستطيع ان نغي ن ن ل ل ر التحلي ل فبغي ات التحلي التنمية آمفهوم معرفي تنطلق من الي

  .ي االنساني واقعنا الحقيق
  

ان اسهام العالم االسالمي في التجارة العالمية على سبيل المثال هو اسهام ضعيف 
واع الصادرات  الرئيسة للبالد صاء مدخوالت صادرات النفط وان انوسيقل اآثر اذا تم إق

االسالمية ومواردها االساس التي تحقق المدخوالت بمبادالت تجارتها الخارجية تصور 
ئس لمدى تخلف البالد االسالمية عن روح العصر اذا اخذنا مقياسا للمدى السجل البا

  .الذي بلغته في التصنيع
، ان الغالبية العظمى للبالد العربية تعتمد على تصدیر عدد قليل من البضائع 

الهایدروآاربونات والمعادن االخرى والمنتجات الزراعية لتمثل معظم مبادالتها 
 جدا من البالد االسالمية فقط مثل ماليزیا وترآيا لها حجم آبير الخارجية وان عددا قليال

من المبادالت الخارجية اذ تصدر بضائعها المصنعة آما تكتسب من صناعاتها الخدمية 
  .آالسياحة 



وتحقق آل من مصر وتونس نجاحا آبيرا في السياحة وآثير من البالد العربية تعيش 
 من ان السكان في العالم اإلسالمي قد زادوا في على المساعدات الخارجية وعلى الرغم

  .المدن اال ان نسبة السكان في األریاف بقيت عالية جدا
فضال عن ذلك فان ازدیاد السكان في مدن الغالبية العظمى من البالد اإلسالمية ، لم یكن 
بسبب توسع الصناعة بنطاق آبير وإنما باألحرى بسبب هجرة سكان القرى الفقراء الى 

لمدن ونتيجة لهذه الظاهرة فان أقساما واسعة من مراآز المدن في العالم اإلسالمي ا
تمثل مناطق ریفية في مفهوم المستویات التعليمية والقيم الثقافية ومواقع تواجدها 
وباختصار فان معظم مراآز المدن في العالم اإلسالمي التمثل ظاهرة عصریة بل تمثل 

  .ليدیة بخليط من البشر یعيشون في المدنحالة استبدال المجتمعات التق
وفي الواقع ان الخمسين عاما االخيرة عاشت خاللها الغالبية العظمى من بلدان العالم 
اإلسالمي في ظل اشكال من الحكومات الفاشية او شبه دآتاتوریة ، وأحيانا في بعض 

لدیمقراطية الحاالت جرى تثبيت هذه االنماط من الحكومات بطریقة یمكن تسميتها با
االنتخابية وحتى في ترآيا التي عملت بالنظام الدیمقراطي منذ مدة طویلة في العالم 
االسالمي غالبا ما آانت العمليات الدیموقراطية تنتهك باالنقالبات العسكریة وتمثل 
ماليزیا اليوم بلدا اآثر ثباتا وتواصال من الناحية الدیموقراطية ولو ان عملية ترسيخ 

اطية فيها لم تكن بعيدة عن التشویش واالضطراب وباختصار وعلى الرغم من الدیموقر
ظهور عدد من المناطق  المشجعة مثل السنغال ومالي وبنغالدش ومحاوالت اندونيسيا 
إلدخال الدیمقراطية فان الغالبية العظمى من البالد االسالمية تحت الحكم الفاشي ومنها 

 الكائنة في وسط اسيا فان النظام الجمهوري مدى سوریا واذربيجان وایران وفي الدول
  .الحياة قد أصبح نمط نظام الحياة اليومية 

ان عجز العالم اإلسالمي في التحدیث والدیموقراطية تمهيدا للتنمية على آافة األصعدة 
قد اثر عكسيا في نمط حياة الشعوب اإلسالمية ولكن هذا العجز هو ایضا محفوف 

جدیة آعدم االستقرار السياسي ومحاوالت إضفاء التطرف على آل بمخاطر آامنة آبيرة 
ما یتمحور حول قضایا اإلسالم السياسية واالجتماعية وقد أسفر ذلك عن ظهور اشكال 
مختلفة من التطرف بل وحتى الى انهيار دول وآانت بعض هذه االحتماالت قد فهمت في 

رف وظهور شبكات اإلرهاب التي حينه بصيغة انتشار اطياف مختلفة من اإلسالم المتط
تثيرها بعض النصوص اإلسالمية والحروب األهلية التي ال تخلف وراءها غير الدمار 
آما حصل في الجزائر وأفغانستان والصومال ، ومن خالل تأمل األهمية اإلستراتيجية 
لمناطق مهمة في العالم اإلسالمي اذا تحقق فيها نظام اقتصادي عالمي مزدهر وتمخض 

نه استقرار سياسي عالمي، بضمنه المنطقة الممتدة من بحر قزوین الى الخليج حيث ع
نرى ان تراجعات العالم اإلسالمي في . االحتياطات العالمية الهائلة من النفط والغاز

مجالي التحدیث والدیموقراطية ليست مسالة تهم المسلمين وحدهم فحسب بل ان لها 
اسكندر " العالم على حد سواء وقبل اربعين عاما قال تاثيراتها في الدول المتقدمة في

ان اعظم درس من دروس : في محضر حدیثه عن العالم النامي عموما "آيرشنكرون
القرن العشرین هو ان معضالت الدول المتخلفة ال تعود اليها حصرا بل لها التاثير ذاته 

رب الى المصداقية اليوم على الدول المتقدمة ان ما اشار اليه آيرشنكرون باالمس هو اق
لذا فان المازق الحالية للعالم االسالمي هي ابعد بكثير من نطاق الدول االسالمية ولها 
عواقب وتشعبات عالمية ، وفي الواقع ان احداث الربع االخير من القرن الماضي ابتداء 

هلية والحرب اال) 1988-1980( والحرب العراقية االیرانية 1979من الثورة االیرانية 
 2001/ایلول/11 وانتهاء بالهجمات االرهابية في 1991االفغانية وحرب الخليج عام 

والتدخل العسكري الغربي في افغانستان والعراق لهي شواهد على العواقب الدولية 
  .السلبية نتيجة الفشل في تحدیث العالم االسالمي وادخال الدیموقراطية فيه

  :/البحث عن االسباب 



ا بنظر االعتبار جدیة وخطورة تحدیث العالم االسالمي وادخال الدیموقراطية اذا ما اخذن
اليه، ومضامين ذلك على االستقرار االقليمي والعالمي فليس من المدهش ان تناقش 
،خالل الخمس عشرة سنة االخيرة مسألة االنجاز الهزیل للعالم االسالمي من قبل 

سياسيين واالجتماعيين وغيرهم من الغرب االآادیميين وشریحة واسعة من المحللين ال
  .وفي العالم االسالمي ذاته على نحو ساخن

 فان مسالة آيفية معالجة الموقف قد اصبحت 2001/ ایلول/11فضال عن ذلك فمنذ 
موضع انشغال واهتمام آبير لصناع القرار في الغرب والسيما في الوالیات المتحدة، وقد 

 ملحا من لدن الشعوب االسالمية وقادتها ونتيجة لذلك نالت هذه المسألة ایضا اهتماما
قدمت تحليالت وتوضيحات مختلفة بشأنها والى حد بعيد، فان اآثر الفرضيات واالراء 
العلمية المؤثرة التي برزت في الغرب لتعليل فشل تحدیث ودیموقراطية العالم االسالمي، 

سالمي، وعلى مميزات االسالم الثقافية للعالم اال–استندت على الخصوصيات الدینية 
بوصفه دینا ونظاما اجتماعيا وسياسيا وبتعبير اخر على طروحاته الثقافية ولعل اشهر 

السيما تلك المتعلقة 1شخصين آتبا في هذه الطروحات آما یشير تقریر شيرین هنتر 
بالتحدیث والدیمقراطية صامویل هنتغتون وبرنارد لویس ومع ذلك من المهم ان نشير 

ومن المؤآد .ى انهما سارا على طریقة التفكير الثقافي الغربي التي تناولت هذه المسائلال
 1993ان الطروحات الثقافية آانت مصدر صراع من ان قدمها هنتغتون الول مرة عام 

وقد اوضج بعض الغربيين المتصدین ومنهم جورج دبليو بوش تحدیدا ان اإلسالم ال 
آالم سياسي ال معنى منه سوى استمالة قلوب المسلمين یتعارض مع الدیمقراطية ،وهذا 

الن اإلسالم بنصه ال یعرف شيئا اسمه دیمقراطية وانما اسلوب الخالفة الذي ابتدعه 
المسلمون سواء بالنص او بالشورى هو مخالف تماما لحكم الدیموقراطية وحكم 

فالنص على اشخاص .ليهاالغلبية بالنتيجة لم ینتج اإلسالم أي نظام حكم ممكن االستناد ا
بحد ذاتهم آنص الهي هذا امر ال یقبله العقل السليم والمنطق وهو فرض على الناس 
بغير حق والشورى هو امر یجعل من الدولة منساقة خلف خالفة ظالمة تمثلت بانتخاب 
المسلمين للبعض وجعل هؤالء یرآبوا فوق ظهورهم دون ضمانات تذآر من قبل ما 

  .یعرف بالشورى 
هنا یجب ان نستخلص اسباب فشل العالم اإلسالمي في االخذ بالتحدیث والدیمقراطية و

من بين عدد من المميزات االساسية لإلسالم واألبرز منها، هو الكره الشدید نحو أي 
تفكير عقالني، وهو الشرط الضروري للنظر في أي شكل من اشكال التحدیث واولویة 

ح، واسبقية الجماعة على الفرد واندماج الملكيات الدین على العقل ، وعلى ماهو صحي
الخاصة والعامة والدنيویة والروحية في سبيل المثال استنادا الى ما یقوله ارنست آيلر 

تقدم صورة هي من الناحية الفعلية مراة  فان المجتمعات االسالمية في العالم الحدیث
اما التهم . تعاني من دمویتهللصور المارآسية انها مشربة بالدین او في الواقع انها

االخرى التي توجه الى االسالم، فهي انه یولد روحا خاصة جوهرها االذعان والطاعة 
الرادة اهللا وتتوجه ميوله االجتماعية الى آبت مبادرات الفرد، وابداعاته ،وهو نظام 

 لتقبل انطوائي یرى العالم بانه مقسم بين المسلمين وغير المسلمين، لذا فهو غير مستعد
 تستند على فهم غير نزیه وتاریخي للتحدیث ةاالفكار الجدیدة، بيد ان الفرضية الثقافي

والدیموقراطية وعند اخذ انماط من الثقافة الغربية لحقبة اواخر القرن العشرین، وبدایة 
القرن الحادي والعشرین، معيارا نحكم بموجبه على الثقافات االخرى ووجدنا بانها 

                                                 
هنتر ،مرآز الدراسات . التحدیث والدیمقراطية ،في العالم اإلسالمي، المعوقات والمعالجات، تقریر اعدته شيرین  ط 1

  واشنطن ) CSIS(االستراتيجية والدولية 
 ان الفرضية الثقافية تستند ،تقدیم، السفير احميدو ولد عبد اهللا، المبعوث الخاص لالمين العام لالمم المتحدة الى غرب إفریقيابيد

محمود احمد عزت البياتي، مرآز الدراسات الدولية ،جامعة بغداد، : الى فهم غير نزیه وتاریخي للتحدیث والدیموقراطية ،ت
  .مراجعة انيس عبد الخالق محمود، آلية اآلداب، جامعة بغداد



لمثقفين على وجه التحدید یتجاهلون النطاق الذي انتعشت فيه، عوامل مطلوبة فان ا
التقليد، بضمنها الدین في المجتمعات الغربية ، الحدیثة التي اصبحت ،في بعض 

وهؤالء ال یاخذون العبرة بما یكفي ابدا من . الحاالت، آما في الوالیات المتحدة اآثر قوة
م باستمرار طروحات مختلفة تالئم جميع الحقائق حقيقة ان االدیان وتقاليدها تتجدد وتقد

االجتماعية واالقتصادیة والثقافية المتغيرة ، على ایة حال فان تحدیث اوربا قد آلف ثمنا 
باهظا بالنسبة لشرائح واسعة من سكان اوربا اذ عانوا من الحرمان االقتصادي 

  .واالضطراب االجتماعي وهذا الثمن یتجاهله المعنيون بالحضارات
ان النظریة المعنية بالحضارات تتجاهل ایضا تاثير المحيط الخارجي في عملية التحدیث 
بينما یرتبط تحدیث اوربا عن آثب ولحد االن بامتدادات الدول االوربية التي تشكلت 

 وقد 16 واوائل القرن 15حدیثا او الدول التي اوجدتها اوربا خارج اوربا اواخر القرن 
الطار االساس للعالقات بين دول العالم وحدد ابعاد القوة االقتصادیة خلق هذا االمتداد ا

لقد ظهر التحدیث في العالم .والسياسية التي یمكن ان یعمل اآلخرون في إطارها
اإلسالمي مع بدایات االستعمار لدول العالم االسالمي ومع البدایات المبكرة للقرن التاسع 

سيما بریطانيا وروسيا وفرنسا توسع نفوذها في عشر ،بدأت القوى االوربية الكبرى وال
المناطق االسالمية لغرض دمجها في النهایة بهيمنتها االمبراطوریة او تحویلها الى 
مستعمرات او شبه مستعمرات تابعة لها، ونتيجة لهذا التوسع اصبحت قضية تخلف 

يس للمفكرین العالم االسالمي فيما یتعلق باالندماج بروح العصر الشغل الشاغل الرئ
المسلمين والحكومات االسالمية ، الن الفجوة بينها وبين التحدیث تحولت الى فجوة قوة 
اقتصادیة وعسكریة تسعى الى فرض هيمنة القوى االوربية عليها لذلك اصبحت عملية 

  .التحدیث بالنسبة للدول االسالمية قضية ملحة ضمن اجراءات الدفاع عن نفسها
لى وجه التحدید دورها الدفاعي في التصدي للتحدیات الخارجية ان ظاهرة التحدیث وع

بدأت تؤثر تاثيرا شامال في عملية التحدیث ذاتها في االقطار االسالمية بل في االقطار 
  .غير االوربية آافة وبدأت توضح شكل الجدل بشأن مساوئ او مزایا التحدیث

د هذا التداعي وضع وخالل تفحص اسباب تداعيهم والبحث عن طرائق الیقاف ور
المفكرون المسلمون التفسيرات الثقافية الحضاریة الخاصة بهم من خالل التاآيد على 
العوامل الثقافية بوصفها السبب الرئيس في تداعيهم ویرى بعض المفكرین المسلمين 
ان االسالم في االقل آما عرضته المؤسسة الدینية ، بعيد عن مظاهر الدیناميكية الفكریة 

ه الذهبي وان المعوقات الرئيسة والسبب االساس لتداعي العالم االسالمي بدأت لعصر
تتكشف وتتوضح بالنسبة لهذه المجموعة من المفكرین المسلمين، وان الحل یكمن في 
اعتناق شامل لنموذج التحدیث االوربي وبضمنه علمة البيئتين االجتماعية 

                        ن م تحریره"والسياسية،او آما یسميها ماآس ویبر 
في االقل ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر اجریت االصالحات و"السحر والوهم

التي استندت على هذه الرؤیة في بضعة اقطار اسالمية آما حصل في مصر والدولة 
للقوة الدافعة العثمانية وایران ولو بدرجة اقل نجاحا وفي غضون ذلك اجریت دراسة 

عمار الذي مثل  آانت نتيجة افرزها التصدي لالستللتحدیث والمحفزة لها ووجد انها
مصالح وسياسات القوى االستعماریة التي غالبا ما رات الجهود المبذولة لتحدیث 
المسلمين تسير في االتجاه المعاآس لمصالحهم االستراتيجية واالقتصادیة، وبتعبير اخر 

 االستعماري من جانب توترا عندما جعل من نفسه قوة دافعة للتحدیث فقد خلف الوجود
بل خلف هذه القوة في بعض االحيان ، ومن جانب اخر اوجد المعوقات على طریق 

  .تحقيقها 
لقد عزا مسلمون اخرون تداعي العالم االسالمي الى انحراف المسلمون انفسهم عن 

العالج هو التطبيق السليم لمبادئ االسالم الطریق السوي لالسالم وبالنسبة لهؤالء آان 
وفي ایران فان اؤلئك الذین آانوا في نهایة القرن التاسع عشر والبدایات االولى للقرن 



ن مفكري هذه ستند على الشریعة آانوا یمثلوالعشرین، یطالبون بانشاء حكومة ت
لثالثة االخيرة، الطریقة ویتنبأون بعودة حرآات االسالم، التي حدثت فعال في العقود ا

ولجأ اخرون الى طرائق توفيق دینية عندما آانوا یحاولون ادخال التحدیث وذلك باالبقاء 
وباختصار ظهرت هنالك ثالث نزعات فكریة .على بعض القيم الثقافية والدینية االساسية

في العالم االسالمي آرد فعل على تحدي التحدیث وهي التزال تشكل مالمح تلك االفكار 
 المحاآاة والرفض والتكيف االنتقائي مع الخبرة الغربية في الحياة العصریة وقد وهي

بشكل صحيح المناقشات بشأن االقطار التي اندمجت في الحياة ) اي سي بالك(شخص
العصریة مؤخرا مثل روسيا والصين واليابان وعدد من البالد االسالمية منذ لحظة 

ها ذات صلة وثيقة باالنماط االجنبية ومطبقة المواجهات االولى لتحدیات التحدیث آون
من قبلها واليوم آما آان عليه الحال قبل قرنين فان االراء تميل نحو تحقيق استقطاب 
حول قضایا مثل قبول النموذج الغربي بالجملة مقابل الرفض الكامل له ،واالعتقاد 

لتي تحضرت مبكرا بشمولية وعالمية المؤسسات االجتماعية التي انشاتها المجتمعات ا
  .مقابل التكيف االنتقائي للمؤسسات المحلية مع نشاطات التحدیث

على ایة حال فان هذا النوع من المعالجة للموضوع هو رد فعل لمواجهة التحدیث والى 
حد ما هو عملية محاآاة للتحدیث االوربي ولم یك محددا بالعالم االسالمي وقد ظهر الى 

  .يابان والصين وفي مجتمعات عصریة اخرى غير اوربية حد ما في آل من روسيا وال
  :/لقد اصبحت هنالك اربعة انواع من االستجابات للتحدیث من خالل الثقافات

ان اولئك الذین ینتقدون بعمق آال من الحضارات الخاصة بهم :/االبتكار الثوري - 1
 آانت وبالغرب فانهم ینجذبون الى هذا الشكل من االستجابة وفي القرن العشرین

الفوضویة والشيوعية االدوات الرئيسة لالبداع الثوري وفي البالد غير االوربية 
آانت واجهات مختلفة للمارآسية مقبولة النها قدمت التبریرات االیدیولوجية 
لمهاجمة الموقف الدیموقراطي والغرب، وهذه الصيغ القدیمة المستندة على 

ن من الممكن تخيلها وتصورها المارآسية آانت مرفوضة وال تصدق وآلها آا
بان االفكار الجدیدة التي تنتقد آال من الثقافات الفطریة الطبيعية والتحدیث 

 .الغربي یمكن ان یظهر الى الوجود
 ویستند هذا النوع من االستجابة على الشعور Integralism: التضامنية  - 2

ة واالآثر والحس بالتفوق الثقافي التقليدي لالفكار ذات المناشيء الخارجي
 .مالءمة لمعالجة االمراض السائدة في الوقت الحاضر

ان التضامنية بالوقت الذي یشار فيه اليها بانها عملية استعادة وتجدید آما یشير 
للتقاليد الفطریة الطبيعية فانها في الحقيقة عبارة عن " شيرین هنتر"تقریر 

 هذا المفهوم فانها نسخة معدلة وانتقائية للمساهمة المشربة بالعقيدة وضمن
عملية ابداعية وابتكاریة آالتحدیث تهدف الى المعادلة والتجدید وتتضمن امثلة 
التضامنية آال من السالفية في روسيا والميانيتجي الشنتویة واالیدیولوجيات 
االسالمية المتنوعة والحرآة الهندوسية الوطنية التي تحاول تطویر الهندوسية 

جية ، وان رد فعل التضامنية یعرف العالم بمفاهيم االقطاب الى بنية اآثر ایدیولو
المتضادة في صيغة تقليد حقيقي اصيل وجملة خارجية على الحقائق العصریة 
الطبيعية وتظهر االستجابات التضامنية المتنوعة من السالفية الى االسالمية من 

ریخها ومع ذلك مرحلة معارضة الغرب ومن القراءة المثالية للثقافة الطبيعية وتا
فعلى الرغم من ان للتضامنية جذورا في الماضي فان منهجيتها وبشكل ملحوظ 
االسالمية تعد عصریة اذ تضع ایدیولوجية الدین بطریقة ال تظهر في 
التوضيحات والتفسيرات التقليدیة لذلك فهي تجسد العناصر العصریة وتبين 

ة ومتواصلة فان لها تاثيرا ایضا بان عملية التحدیث حتى وان آانت غير منتظم



تراآميا ال یمكن تجاهله الذي یؤثر في تفكير اولئك الذین یریدون العودة الى 
  .التقاليد القدیمة

ان هذه االستجابة مستندة على االعتقاد بتفوق عملية : االخذ بالنمط الغربي - 3
التحدیث الغربية ونمط الحياة الغربية طالما تقدم االجابة على المشاآل 

عاصرة، وعليه، فان غير الغربيين الذین انجذبوا الى التحدیث الغربي یعملون الم
بنسخة معدلة انتقائية للتحدیث الذي یحدده نمط الحياة الغربية، وان البعض 
السيما المثقفين العلمانيين یؤآدون على االبعاد االجتماعية في االخذ بنمط 

لحریة من الوصایة الحكومية الحياة الغربية املين في تحریر المجتمع ونيل ا
وان النخب السياسية بالمقابل منجذبة الى مظاهر خاصة بالتحدیث الغربي مثل 
مرآزة السلطة وخلق البيروقراطيات المؤثرة والجيوش العصریة واالقتصادیات 

 .الفاعلة القابلة للتطبيق
ع ان هذه االستجابة تستند على فكرة جم) : synthesis(االستجابة الجمعية  - 4

ماهو افضل واحسن في المجتمع التتقليدي واضافته الى اآثر الخصائص 
العصریة االیجابية ، ویمكن رؤیة امثلة االستجابة الجمعية في الصين قبل 

 .االشتراآية وفي اليابان وفي العالم االسالمي
ث وان فة معظم انواع االستجابات للتحدی آالقد مارست البالد غير الغربية

لتحدیث في العالم االسالمي والى التضامن بالوقت الحاضر الميول الى ا
ومهما یكن . واالنخراط في النمط الغربي واالستجابة الجمعية قد جرت مالحظتها

اعتمادا على عدد من المتغيرات، . فان قوة آل ميل تختلف من بلد الى اخر 
ل في بضمنها الوزن االجتماعي والسياسي للعاملين فيه او سعة عناصر آل مي

  .المجتمع
وان ما یعنيه هذا هو ان جوهر الميكانيكية التي تميز مجتمعا معينا وباستجابة 
ثقافية منفصلة وموحدة للتحدیث تعد اداة غير آافية لتحليل مسألة التحدیث 

وباالحرى ان التغير التاریخي المستمر یجب ان یكون الشرط . واالستجابة لها
،ضمن مجتمعات خاصة ، یجب ان اط التحدیث االساس للتحليل، وان اشكال وانم

تكون منفصلة عن القضایا التي تتخطى الحدود القومية ،مثل الضرورات العامة 
  .للتحدیث وانتشار االنماط الثقافية من مجتمع الى اخر

  هل ینسجم االسالم والتحدیث؟: وهنا یجب اثارة سؤال
مضمون هي اهمية توافر ان النقطة االولى التي جرى التأآيد عليها في هذا ال

درجة من الوضوح للتعریف الذي استخدم في وصف عدد من االفكار مثل 
 فقد لوحظ  modernization  واالخذ بمظاهر التحدیث modernityالحداثة 

ان الحداثة تطبق على المسلك الفلسفي الذي یحاول التاآد باالعتماد على السبب 
مظاهر التحدیث ،فهو تعبير یفهم منه اما االخذ ب. بدال عن الكشف واالظهار 

عموما بانه یعني التحول االقتصادي والسياسي االجتماعي الوربا بعد التطورات 
عقالنية للتفكير والمنهجية العلمية والتقنية التي بدأت تنساب من الطریقة ال

عة في ذلك، ویتضمن هذا في الواقع االنتقال من االعتماد على الدین اساسا المتب
نهایة الى اخرى غير دینية، ليؤدي ذلك في العية السياسية الى مراجع للشر

الدیموقراطية ، وخالل التطبيق العملي واثناء االستخدام اليومي استعملت هذه 
منها محل االخر ، في المعنى وادى هذا الى المصطلحات بحيث یحل الواحد 

بعض المسلمين درجة من االرباك فيما تعنيه هذه المصطلحات اسفرت عن حمل 
على رفض التحدیث النه یستند على المذهب العقلي النهم یرون في هذه العملية 
، وآانها التخلي عن الدین، ولحد االن فان االتجاه السائد، للمذهب العقلي 
الغربي لم یجر بناؤه ليقف ضد الدین، ومع ذلك سعى المذهب العقلي الى مضادة 



لى االمام السلطات الدینية، وبالنظر الى المسالة االفكار الخاطئة التي تدفع بها ا
في اطار هذا المضمون نجد ان هنالك تقليدا عقالنيا قویا في االسالم اذ یعد العقل 

  .مهما ان لم یكن قيمة مهيمنه في حياة االنسان
لقد تم التوضيح بانه في الوقت الذي یرفض فيه الرادیكاليون االسالميون 

قولون عنه بانه یرقى الى مستوى رفض الدین، یتقبل المذهب العقلي النهم ی
قادة اسالميون اخرون ، المذهب الكلي والتحدیث ویعتقدون بانهما متساوقان 

  .مع االسالم تماما
ویذهب البعض الى .ویدعو هؤالء الى احياء التقليد االسالمي العقالني المنطقي 

ن مارسوا الحداثة واالخذ ابعد عن هذا باالدعاء ان المسلمين حتى قبل االوربيي
وفي شواهد افرزها البحث المنهجي والعقالني . بمظاهر التحدیث الخاصة بهم

لعلماء مسلمين وفالسفتهم مثل البيروني وابن سينا وابن رشد لكن المسلمين 
على الرغم من تاآيدنا ان الذین جاؤوا بعدهم نسوا بدرجة آبيرة هذا التقليد 

ا الحداثة بالمعنى الذي ععرفته فيه اوربا آمذهب هؤالء المسلمين لم یمارسو
فلسفي بل مارسوا استعمال العقل في تنمية حاضرهم وتنویر مستقبلهم وانتجوا 

  .رؤى التحدیث وآما مر بنا في بعض انجازاتهم التي عرفوها قبل الغرب
وبذلك اصبح بامكان االسالميين المتزمتين بان یفكروا بان المذهب العقلي هو 

اسالمي ، ولحد االن حتى االسالميين دین ولهذا السبب فهو غير ضد ال
بل  ن الیرفضون العلم والتكنولوجيا والفوائد المادیة التي تظهر منهما المتشددی

على العكس تماما انهم یعتقدون بان االسالم یجب ان یكسب البراعة العلمية 
ي العصور والتقنية من اجل حمایة االسالم والمسلمين، وعلى االغلب ف

االجتماعية والثقافية والسياسية آانوا ینفرون عن استخدام،طرائق العمل 
العقلية ، وقد لوحظ ایضا انه على الرغم من ان عددا آبيرا من المسلمين 
رفضوا العلمانية آنظام شامل للتفكير ، والتوجيه ، لتنظيم المجتمع العتقادهم 

تفتح الطریق الى الحكم بانه یعارض الدین ویساندون التعددیة التي 
الدیموقراطي فان عددا من المحللين اوضحوا بان جذور االعتراض على 
التحدیث بين البعض من المسلمين یجب البحث عنها في تجربة المسلمين االولى 

  .مع التحدیث في عهود االستعمار
من المسلمين قد اصبح التحدیث مساویا  اعين العدید لذلك فان التحدیث في 

د االستعمار تقریبا وبدء الهيمنة الغربية على العالم االسالمي ، وقد ادت لوجو
هذه الظاهرة الى رفض التحدیث من قبل شریحة من المسلمين آرد فعل عاطفي 

  .ودفاعي بازاء االستعمار والهيمنة الغربية 
وبالتالي فان احادیث آاعتبار ان المسلمين  تبنوا المنهج الحداثي قبل غيرهم 

مم فهذه احادیث خالية من الصحة ، فالحداثة آمنهج فلسفي واسلوب من اال
حياتي فكري یختلف جذریا عما تبنوه المسلمون فيما سبق ، فزج هذه االمور 
آما یروج لها البعض في االسالم هومنهج غير صحيح وغير واضح المعالم 

عد الحداثة فالحداثة منهج فكري تبنته اوربا فيما سبق واليوم تؤمن هي في ما ب.
في حين ان المسلمين وليس آل بالدهم طبعا ما زالوا یقبعوا في ما قبل 

 وهذا ما . جتمع ما قبل حداثي الحداثةوالسيما في العراق اليوم اي اننا في م
نه المثقفين في اآثر من موضع من آتاباتي لضرورة التنبه اال یسقطوا محذرت 

ثي ومحاولة ادخال النهج الحداثي في جتمع ما قبل حدامالحداثة وما بعدها على 
  .النقد والتطبيق آجرعات لهذا المجتمع 

ویظهر طرح رئيس في الجدل بشأن االسالم والدیموقراطية ،فضال عن نقاط 
االتفاق ونقاط االختالف بين االثنين فانه آان ینصب على ضرورة ان یكون هذا 



عن االسالم والدیموقراطية النقاش اقل انعزالية واقل مثالية ،ونعني ان النقاش 
یجب ان یدار في البيئة االوسع من التجربة الدیموقراطية للثقافات االخرى ، 
وبدرجة اقل من المثالية اي ان االفكار المختلفة االسالمية والدیموقراطية یجب 
اال تنفصل عن بعضها في بيئتها التاریخية ونشير بذلك مرة اخرى الى اهمية 

  .خالرجوع الى التاری
الى ان هنالك طرح اخر مهم هو ان مقارنة " شيرین هنتر"ویشير تقریر 

افق بينهما تفرض اوال اهمية التحدید االسالم والدیموقراطية وادراك درجة التو
عندها فقط یمكن . وبوضوح اي اسالم وایة دیموقراطية ینبغي المقارنة بينهما

اء متعارضة بشأنها وفي اعطاء الراي بصدد درجة التساوق بينهما مع ظهور ار
الحقيقة لحد االن ال یمكن بسهولة اعتماد تعریف محدد لالسالم والدیموقراطية 

فلقد نشأت الدیموقراطية مع بدایة القرن الثامن عشر . آمصطلح واحد
بصيغ الدیموقراطية ،وللدیموقراطية الليبرالية الغربية الحالية قليل من الشبه 

مستلزمات الدیموقراطية وتفتقر الى البعض االخر المبكرة التي آانت لها بعض 
لذلك آان هنالك تاآيد على ان الدیموقراطية عبارة عن فكرة ناشئة وذات . منها

وجوه متعددة، وعند مقارنتها باالسالم، فعلى المرء ان یكون واضحا اي شكل 
من الدیموقراطية یدور في ذهنه آما ان لالسالم رؤیة واسعة للمبادئ 

ات التي یمكن ان تكون عامال في بناء اما سلطة فاشية او نظام والشعار
دیموقراطي، فضال عن ذلك جرى تفسير االسالم بشكل مختلف من قبل 

  .المسلمين انفسهم
ویبدو ان االسالم الرادیكالي یرى االسالم غير متساوق مع الدیموقراطية ویرى 

لدیموقراطية البد منها البعض انه غير متساوق نهائيا ،آما یعتقد البعض بان ا
لمجتمع اسالمي حقيقي وعلى ایة حال نجد تأریخيا بان المجتمعات االسالمية 
مثل نظيراتها قبل التحدیث االوربي آان یتم حكمها وفق نمط فاشي ،وان هذه 
المشروعية الفاشية التي آانت مفروضة على االسالم مقرونة بقراءة رجعية 

بدال عن فهم االسالم آدین اسهم في تاخير نمو لالسالم، من قبل بعض المسلمين 
  .الدیموقراطية في العالم االسالمي

  هل التحدیث یعارض الدیموقراطية؟ 
لقد اثار االختالف في مستویات التحدیث والدیمقراطية في العالم اإلسالمي السؤال فيما 

عزیز إذا آان التحدیث الذي یتعامل معه اليوم العالم اإلسالمي یعوق تأسيس وت
الدیمقراطية ؟لقد لوحظ ان التجربة اإلسالمية للتحدیث یمكن فهمها عن طریق تمييز 
التوتر الذي یعانيه التحدیث بين الترآيز على محاربة الفاشية والدعوة الى التحریر 

  .والمساواة
وألسباب تاریخية وغيرها في العالم اإلسالمي جرى الترآيز على بناء الدولة بإیجاد 

 المؤسسات الفاعلة المرآزیة البيروقراطية والعسكریة وتولت الدولة ایضا المزید من
وینبغي ان نتامل حقيقة موجودة وهي ان بعد الحریة .تحدیث االقتصاد وقيادته وتوجيهه 

واالستقالل اللذین حصلت عليهما الدول اإلسالمية استمر معهما تحدیث اإلسالم الذي بدا 
اال ان . من موقع وجوده القوي بين الدول اإلسالمية في الحقيقة مع عهد االستعمار،

العملية مالت بكاملها الى تحدید المساهمة الشعبية في السياسة بدال من توسيع رقعة 
المشارآة آعملية دیمقراطية ،وان المدى الذي اسهم به التحدیث في تقویة موقف الدولة 

تطور الدیمقراطية وآذلك على حساب موقفها من المجتمع، هو ان التحدیث قد عرقل 
لوحظ بان التوتر بين عملية بناء الدولة والتحدیث والدیمقراطية حاد، في الدول آافة 
التي دخلت مجال التحدیث متأخرة  بضمنها عدد من البالد األوربية الرئيسة مثل ألمانيا 

  .وایطاليا    حيث آان ظهور الدولة القومية حالة متأخرة 



  
  :/الثالث عشر

  فة والتنمية الثقا
لقد تم االتفاق عموما على ان البنيات الثقافية وقيمها ومواقفها تلقى درجة من التأثير 
على عملية التنمية فعلى سبيل المثال ان الهيمنة العائلية التي تأخذ باالتساع وسيادة 

تضعف وتكبح المبادرة الفردیة وتعرقل االندماج الكامل ) المسيطرة(النظم االبویة 
اء في الحياة االجتماعية واالقتصادیة للبالد اإلسالمية ویميل تأثير هذه التقاليد، الى للنس

  .االزدیاد حيثما تبرز األهمية الدینية حتى لو ان هذه التقاليد لم تكن مستمدة من الدین
ان مواقف ثقافية أخرى مثل تلك التي تتعلق بجوانب التوفير والناتج والتوزیع في 

ومع ذلك جرى اإلصرار على انها ليست .یضا في عملية وطبيعة التنمية االقتصاد تؤثر أ
اال ان خبرة اقطار جنوب .العوامل التي تؤثر في التنمية وليست مانعة ومقاومة للتغيير 

اوربا السيما ایطاليا واسبانيا واليونان فضال عن خبرة بعض البالد األسيویة االقتصادیة 
دیة ادت الى حصول تحول في القيم الثقافية والى توضح آيف ان المتغيرات االقتصا

تغيير مواقفها وآان من المتفق عليه عموما بان الخيارات االقتصادیة وممارسات 
الحكومات اإلسالمية وطبيعة اقتصادها ونظمها السياسية لعبت دورا اآثر اهمية من 

لتي حققتها اقطار العوامل الثقافية ولوحظ ایضا بان المستویات المختلفة من التنمية ا
  .اسالمية معينة تؤید هذا القول

  

  
  :/الرابع عشر

العوائق الداخلية للتحدیث والدیمقراطية في البالد 
  :اإلسالمية 

  
ان الميزة الرئيسة للنظم االقتصادیة للغالبية العظمى للبلدان : النظام االقتصادي - 1

الحالة هي اإلسالمية هي الدور المكثف للدولة وضعف القطاع الخاص وهذه 
نتيجة لتبني التنمية االقتصادیة عن طریق التدخل المباشر للدولة، وفي بعض

 األحوال تبني النمط االشتراآي للتنمية االقتصادیة التي آان إصالح   
بنيانها عملية صعبة على الرغم من محاوالت الخصخصة وتحریر االقتصادیات، 

جتمع ميزان القوى لصالح وتحرك هيمنة الدولة على الحياة االقتصادیة للم
الدولة وفي غير صالح المجتمع، وفي حاالت اخرى تكون الدولة صاحبة الدخل 
أي انتقال االعتماد من المجتمع الى االعتماد على الدولة وان الدول االسالمية 
في الشرق االوسط وشمالي افریقيا غنية بالطاقة امثلة رئيسة على التنمية 

وفي هذه الحال آما یشير تقریر .لها الى الدولة االقتصادیة التي یعود دخ
أصبحت االشغال االخرى للحصول على الریع من مصادر مختلفة " هنتر"

  .بضمنها المصادر غير المشروعة 
هنالك ميزة رئيسة لدى غالبية الدول االسالمية وهي .القوة العسكریة المفرطة - 2

ثف في نواحي حياة احتفاظها بمؤسسات عسكریة واسعة النطاق لها تاثير مك
شعوبهم آافة ، وان جميع البلدان االسالمية تقریبا مثل نظيراتها الدول غير 

ري طوال فترات التغيير وفي حت الحكم العسكاالسالمية في العالم الثالث هي ت
معظم الدول االسالمية اليوم تفرض القوات العسكریة تاثيرها الكبير على الحياة 



 بلدانها، ویتم فرض التاثير السياسي اما مباشرة عن السياسية واالقتصادیة في
طریق قائد عسكري او قائد عسكري سابق هو رئيس الدولة او یتم فرضه 
بطریقة غير مباشرة   اذ یعمل الرئيس العسكري     للدولة من خلف الكواليس 

 .آما هو الحال في الجزائر وترآيا
 جذورا عدیدة السيما من خالل دوره ان للهيمنة السائدة للجيش في العالم االسالمي

في الحرآات ضد االستعمار وحرآات االستقالل واحساسه الذاتي بانه طليعة التحدیث 
والوطن وبناء الدولة وفي بعض الحاالت یجب ان یضاف الى هذه االمور وجود 
المنازعات االقليمية مع الدول المجاورة زائدا القوى المحرآة للنظم االقليمية 

ية وهي التي عززت الدور السياسي للجيش وقوته وان التكامل المتنامي بين والدول
قوات االمن والجيش ونمو النشاطات االستخباریة في احوال عدیدة ضمن الجيش قد 
عزز طاقات االآراه والسيطرة لدى هذه الدول على شعوبها ليكون عملها هذا حاجزا 

  .االآثر انفتاحا واسهامابازاء النظم السياسية التي یمكن ان تكون    
ان القوة الزائدة عن الحاجة للجيش تعرقل ایضا عملية التحدیث عندما یتم تحویل 
الموارد المالية من برامج التنمية الى االنفاق العسكري فضال عن ذلك آان 
العسكریون في العالم االسالمي قادرین دائما على التكيف جيدا مع االجواء 

زاولوا االعمال التجاریة وشارآوا فيها واقعيا وهذا التعایش االقتصادیة الجدیدة ف
غير المتكافئ بين العوامل العهسكریة واالقتصادیة یمنع تطور ونضوج االقتصادیين 
المستقلين عن الدولة ، مما یساعد على بقاء وجود حالة عدم توازن في العالقات 

تي غالبا ما تمنح على اساس بين الدولة والمجتمع ویبقى الجيش یتمتع بامتيازاته ال
الروابط العرقية او الطائفية بدال عن تفعيل احساس قوي لدیه بالهویة الوطنية 
ليخلق بذلك شقاقات جدیدة في المجتمعات آما حصل عندنا في العراق اليوم وان 

االسالمية تجعل المستفيدین االسس العرقية او الطائفية للجيش في عدد من البلدان 
  .لدیموقراطية من احذرین

لقد لوحظ آما یشير تقریر هنتر بان تجربة بلدان دول امریكا الالتينية تبين بان زمرة 
واحدة في ظروف ميعنة السيما عند ظهور الزمر المنشقة بعمق ضمن الجيش قد 
تقرر ضرب االتفاق الدیموقراطي المعقود مع السلطات المدنية لذلك فان هذا االتفاق 

 الغالب وتحتفظ الزمرة العسكریة الخاصة بنفوذها ولوحظ في یكون ذا افق ضيق في
حالة البالد االفریقية بان القادة العسكریين غالبا ما یتخلون ببساطة عن رتبهم 
العسكریة ليصبحوا رؤساء جمهوریات ویحافظوا في الوقت نفسه مع روابطهم مع 

بين الجيش وبقية الجيش ونتيجة لذلك ال یطرا أي تغيير حقيقي على ميزان القوى 
  .المجتمع

 
ان ظهور نطاق واسع من الفقر واالمية .العوامل االجتماعية واالقتصادیة  - 3

والظروف الصحية السيئة والتفاوت الكبير في الدخل عبارة عن عوامل تعيق 
عملية التحدیث واالهم من ذلك انها تمنع العالم االسالمي من التحول نحو 

 استثناءات آما صورتها دولتا مالي وبنغالدیش الدیموقراطية ،وان آانت هنالك
اذ ان آلتا الدولتين فقيرتان لكنهما مسلمتان ودیموقراطيتان على الرغم من 

 حيث 2012االشكاليات الدیموقراطية الكبيرة التي وقعت في مالي في سنة 
وهذه .سيطرت مجموعة اسالمية متطرفة على اقليم في احدى مقاطعات البالد

 توفر الفرص لالفكار المتطرفة بضمنها افكار االسالميين الظروف ایضا
الرادیكاليين    بان تكون اآثر جاذبية وهذا الموقف بدوره یقضي على الجهود 
المبذولة للدیموقراطية بسبب الخوف من ان المتطرفين یمكن ان یفوزوا ضمن 

 حصل عملية دیموقراطية ثم یدمروها ویؤسسوا نوعا  من الفاشية الدینية آما



عندنا في العراق عندما سيطر االسالميون المتشددون الشيعة واسسوا لفاشية 
دینية بدعم مما یسمى بالمرجعيات الشيعية التي تعيش في النجف وفي بعض 
الحاالت تستخدم الحكومات هذا العامل لمجرد تجنب وصول ایة نظم سياسية الى 

ين من المشارآة في العملية الساحة وابعاد حتى المسلمين المعتدلين الليبرالي
 .السياسية

بصرف النظر عن بعض المكتسبات التي حققتها .عدم المساواة بين الجنسين - 4
المراة المسلمة خالل الخمسين عاما االخيرة فان معظم البالد االسالمية التزال 
تتميز بفجوة آبيرة من عدم المساواة بين الجنسين في المجاالت االقتصادیة 

والسياسية وان هذه الثغرة في عدم المساواة عائق خطير امام واالجتماعية 
التنمية النها تسهم في المعدالت العالية للنمو السكاني وتوقف نصف السكان 
عن االنتاج  ویضيف استثناء النساء من العملية السياسية مجال السعي نحو ایة 

ثير من عملية دیموقراطية ممكنة وعلى الرغم من ان هذا االمر عرضة للك
التوضيحات والتفسيرات الليبرالية التقدمية اال ان هنالك عددا من القوانين 
االسالمية التي تخص اوضاع النساء وتنظيم العائلة تعيق محاوالت غلق ثغرة 
التفرقة بين الجنسين لذلك فان تصرف االنماط التقليدیة لنظم السيطرة االبویة 

     هو من اآثر العقبات خطورة الن بحق النساء ودورهن في المجتمع        
 .من دونها یمكن ان تسير قوانين اسالمية ذات قراءات اآثر ليبرالية

 
العوامل الخارجية ان المتفق عليه عموما هو ان العوامل الخارجية خالل  - 5

القرنين االخيرین لعبت دورا معوقا في رسم شكل وطبيعة النظم الدولية 
ات وافعال القوى الكبرى على نطاق واسع في والسياسية واالقتصادیة وسياس

ما یتعلق بتحدیث العالم االسالمي وتحوله نحو الدیموقراطية مع وجود بضعة 
رجية المتمثلة في وفي حالة ترآيا فان العوامل الخا. استثناءات لهذه القاعدة

 في الناتو واحتمال قبولها عضوا في االتحاد االوربي قد آون ترآيا عضوا
آيا خالل خمسين عاما االخيرة على التحدیث والتطور وآذلك لوحظ ساعدت تر

بان هذا ال یحتاج ان تكون حالة یؤخذ بها في المستقبل وباالحرى یمكن 
 .للتاثيرات الخارجية ان تفرض نفسها ایجابيا وبشكل محبط على هذه النواحي

  
الد لقد شدد عدد من المتحدثين على نقطة وهي ان الب:/ شرعية االستعمار - 6

ها في التحدیث االسالمية ال تستطيع ان تلوم االستعمار بسبب فشل
ب اال تستمر في ذلك فقد اظهرت عدة دراسات خاصة بهذه والدیموقراطية ویج

الحالة تاثير نظم استعماریة  مختلفة في ظروف متباینة في تحریك عمليتي 
موما في  عموقراطية فالحكم البریطاني في ماليزیا ساعدهاالتحدیث والدی

التحدیث بعد حصولها عل استقاللها وضمن النظام الدیموقراطي السائد في حين 
ت على لم یساعد االستعمار الهولندي اندونيسيا على التحدیث بعد ان حصل

واحي معينة من الحكم الهولندي مثل الحكم المباشر وبالمقابل فان ن.استقاللها
 قوضت تالحم اندونيسيا وآان ىفي جاوا والحكم غير المباشر في اماآن اخر

م الحكم الهولندي یمنح االفضلية لمسيحيي اندونيسيا  لنثر بذور الفرقة بين قيا
المسلمين والمسيحيين لذلك آان هنالك اجماع آبير على ان التجربة االستعماریة 
شوهت النمو والتطور الطبيعي للمجتمعات االسالمية وعقدت مهمتها في بناء 

في الفترة التي تلت استقالل اندونيسيا ومن بين المشروعات الدولة والوطن 
 :/االستعماریة السلبية الرئيسة والمشوهة آانت االمور التالية اآثر ضررا

  



لقد لوحظ بان طریقة القوى العظمى :   الحدود االعتباطية والمجتمعات المقسمة- 1
تتطابق مع االرض مع في تقسيم االراضي ترآت معظم البالد االسالمية امام حدود ال 

الواقع العرقي والطائفي وفي بعض الحاالت آما في اسيا الوسطى ابان الحقبة 
  .السوفيتية ترآت اقليات اثنية آبيرة     في اقطار مختلفة آأداة بيد موسكو 

لقد شوه الوجود االستعماري النظام االقتصادي للبالد :/  الفساد االقتصادي- 2
 وعرقل تقدمها الطبيعي الن ایة تنمية اقتصادیة حدثت في االسالمية التي استعمرها

عهد االستعمار آانت لها عالقة بحاجة ومتطلبات المستعمر وبصورة خاصة االهتمام 
باغراق اسواق الدولة المستعمرة او شبه المستعمرة بالبضائع المصنعة في الدول 

  .االستعماریة 
ة في البلدان المستعمرة ومنعت وقوضت هذه الصناعات الصناعات الحرفية المحلي

تراآم االموال الداخلية واالستثمارات طالما لم تستطع المصانع المحلية منافسة 
  ..البضائع الرخيصة المستوردة

" هنتر"شوهت التجرب االستعماریة آما یشير :/  التاثير في التطور الفكري- 3
االفكار الطبيعية النشاة الفكریة للبالد االسالمية عن طریق تغيير او تشویه 

والتعریفات الخاصة بالدین والعرق والهویة الموحدة العامة للبالد لتبذر بذلك    فيما 
بعد بذور الشقاق بين تلك المجتمعات  فضال عن ذلك تميز التحدیث الذي تقبلته 
الدول االسالمية بطبيعة دفاعية ،الن التوسع االستعماري سبب لها خسائر اجمالية 

سيادتها وسعى المسلمون في حقيقة االمر الى التحدیث ليس الن آبيرة وشتت 
التحدیث آان بحد ذاته جيدا، بل النه في الحقيقة آان ضروریا بالنسبة اليهم 
ليحافظوا على استقاللهم او احيائه، وتمثلت ناحية اخرى من رد فعل المسلمين 

تي نشات على التعاليم الدفاعي في الجهود التي بذلوها لحمایة تقاليدهم الثقافية ال
الدینية الرافضة للتدخل االجنبي وادت هذه الناحية في تسييس اقوى للدین والى 
استقاللية المؤسسات الدینية في العدید من المستعمرات بدرجة اآبر مما آانت عليها 

وهنا وفي هذا السياق علينا اال نلق باللوم اآبره على االستعمار .  في السابق
النشاة الفكریة للبالد االسالمية  فاالشكاليات الفكریة موجودة اصال لمساهمته في 

في تاریخ المسلمين وفي حضارتهم وفكرهم واال فما التكفير الذي تشهده المجتمعات 
االسالمية اليوم اال امتداد لما آان یحصل في زمن الدولتين االمویة والعباسية من 

البعض واستمرت هذه الحالة نعم لقد فتن تقع بين السنة والشيعة وتكفير بعضهم 
ساعد االستعمار في اثارتها من وقت الخر ولكنها متاصلة اصال في الوجود والعقل 

اال ما ندر وبالتالي . االسالمي الذي هو بطبيعته غير متسامح مع االخر المختلف عنه
فاالستعمار ساهم في ضرب مفاهيم آالهویة نعم هذا صحيح ولكنه ليس السبب 

 بل السبب الرئيس هو  نشهده اليوم ،يسي في تخلف المسلمين الفكري الذيالرئ
المسلمين انفسهم بتكفير بعضهم البعض واالذآاء الذي تقوم به المرجعيات الشيعية 
والسنية على حد سواء في توتر العالقات بين المسلمين وبالتالي فنهضة االسالم 

ف لن یكتب لها النجاح ما لم یتخل الفكریة التي ستنعكس على المسلمين انفسهم سو
 .المسلمون عن تكفير االخر  ،ویعملوا بمنهجية قبول االخر

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
  

  التنمية و الدول النامية 
  

  :/ اوال
  مراجعة فكریة حول القضایا التنمویة للدول النامية 



ث،      والدول االسالمية بشكل عام هي من ال      الم الثال ة وبعضها من دول الع دول النامي
ة       دول النامي ي ال ة ف ى ان التنمي رة حت دیات الكبي ن التح ا م ة فيه ر التنمي ي  تعتب الت
سرعة             اثارت القضایا المتعلقة بالنمو االقتصادي ووضع الدول النامية اهتمام العالم ب

د            ا هو       فائقة ،ویتفق الجميع على ان التعجيل بالنمو االقتصادي في ال ة حالي ول النامي
ان قضية النمو االقتصادي                      م ف شرط اساسي لضمان سالم دائم وامن مستقر ومن ث
الم یتصف             م في ع هي القضية االساسية في هذا القرن وال یمكن ان یتحقق سالم دائ
دول                   ين  ال دم العلمي ب ة ، والتق بالتفاوت في توزیع السلع ،الدخول، الطاقات االنتاجي

  . هو عليه في عالمنا المعاصروالقارات مثل ما
ة  اهرة حدیث ة ،ظ دول النامي صناعية وال دول ال ين ال اوت ب ذا التف الطبع ه ر ب وال یعتب
ال ونقال عن               ى سبيل المث صناعية ، حيث نجد عل ورة ال رة الث ى فت ه ال فترجع بدایت

را عن                    :/جوزیف بوجنار  زي ليختلف آثي شعب االنجلي شة ال م یكن مستوى معي ه ل ان
ش رن مستوى معي سينيات الق ى خم ام االستعماري حت د ان النظ صيني بي شعب ال ة ال

دول           ستعمرات وال ين الم اوت ب ادة التف وة وزی ساع اله ى ات ل عل د عم شرین ق الع
االستعماریة ،وبانهيار النظام االستعماري ومولد الدول الجدیدة اصبح ضرورة اعادة      

ة وف                 سياسة العالمي ة في ال ي اتجاهات القوى نحو       تجميع القوى من العوامل الهام
   .1معالجة القضایا الدولية

يس مشكلة خاصة                 ة ول بالتالي فان النمو االقتصادي للدول النامية یمثل قضية عالمي
ذا یعني اذا            سانية وه واصبح الحل الناجح لها امرا ال بد  منه للبشریة والحضارة االن

ا ا         ة لتطوره القتصادي ،وهي   ما استخدمنا مدخال مختلفا ضرورة خلق ظروف مالئم
ي       ضا ف ل ای دة ب ى ح ة عل ل دول صادیات آ ي اقت ط ف يس فق ا ل روف یجب توافره ظ

  .االقتصاد العالمي آكل
ت او      شكل ثاب رر ب ي تتك صادیة الت ات االقت صادي ،ان العملي و االقت دء النم ي ب ویعن
ا        دة ویعلمن ة جدی وى دافع ا ق ي تحكمه ع الت ة التوس ا التنمي ل محله يال تح ر قل متغي

ر من               التاریخ   در آبي ز ق ان تحول النمو الى عملية تراآمية تغذي نفسها ،یتطلب ترآي
الطاقات المادیة والفكریة ویفترض مقدما العدید من التغيرات االجتماعية مما یترتب            
عليه خلق احتكاآات خطيرة داخل الدول المعنية ، آما ویعتمد نجاح النمو االقتصادي    

ة            على ماهية الطاقات الكامنة التي یم      وارد المادی كن اطالقها عن طریق استخدام الم
شير       ا ی د، وهن اس جدی ى اس شأ عل ي ستن صادیة الت دورة االقت صالح ال شریة ل والب
جوزیف بوجنار الى ان جميع الطاقات الالزمة للعملية باآملها سوف ال تكون متاحة               

ك   ،باست ) بدایة فترة خطة متوسطة االجل على سبيل المثال       (عند بدایة التنمية     ثناء تل
ة      ات الكامن الالزمة للبدء في التنمية ،واذا امكننا بمساعدة هذه الموارد ان نغير الطاق
صبح  د ،وی ى اساس جدی صادي عل شاط االقت د الن سوف یعتم ة ،ف ات متحرآ ى طاق ال
النمو عملية تراآمية تغذي نفسها بنفسها ،ومن ناحية أخرى ،اذا فشل تحویل الطاقة             

شاط االق     ة                  ،فسوف یختل الن ك ازم ى ذل دة ویترتب عل ى أسس جدی ائم عل تصادي الق
ى أسس              2نمو    ومن الطبيعي ان عملية تحویل الطاقات وتنظيم النشاط االقتصادي عل

ك التي                    ة وتل ات المطلوب ين الطاق ة ب جدیدة ،تتطلب متسعا من الوقت ،حيث ان العالق
رة                 د فت ة اال بع ة من الوقت    یتم انتاجها عن طریق عملية النمو ،ال تصبح مواتي طویل

ة النمو عن طریق                   ا عملي ات التي تتطلبه ة یجب ضمان الطاق ،وحتى تتم تلك العملي
ة                  ) السكان(تقييد االستهالك  ان عملي م ف ر مباشرة ،ومن ث ة مباشرة او غي اما بطریق
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ات     ت المتطلب ل ،اذا تحقق ومي مقف صاد ق ة اقت ي حال سارا صحيحا ف ذ م ة تتخ التنمي
  :/االتية 

رة          الفعالية المطل  - 1 وبة لالستثمارات التي تغذي النشاط االقتصادي خالل فت
  .زمنية طویلة 

ر           - 2 ذي یثي د ال ى الح ة ال ات المادی ن االحتياج اهير م ان الجم دم حرم ع
 .المتاعب االقتصادیة او السياسية 

ل                   ومي مقف صاد ق ل في نموذج اقت ولكن التنمية في الدول النامية ال تتمث
شهد ت    م ی ك، ل ن ذل ى العكس م ل عل ن  ،ب دد م ذا الع ل ه الم مث اریخ الع

 .االقتصادیات التي ترتبط ارتباطا وثيقا باالقتصاد الدولي
  

ا                    ك اساس صدیر ویرجع ذل ة موجه نحو الت دان النامي وعلينا معرفة ان اقتصاد اغلب البل
ات  ا عملي ا وال تجرى عليه ه داخلي ستهلك منتجات د ال ت ى التخصص في محصول واح ال

ه ا  ا ان ة ،آم صنيع محلي زداد   ت واردات ت ى ان ال تيراد ،بمعن ساسية لالس الغ الح صاد ب قت
  .بالضرورة بمعدل اسرع من معدل الزیادة في الدخل القومي

االت    دة والوآ م المتح ام االم اب اهتم ي غي ية وه ضية أساس ى ق ز عل ا ان نرآ وعلين
يس      و ل سبب ه ث وال الم الثال ي دول الع ف ف شكالت التخل ا بم ة به المتخصصة المرتبط

المي                       بسبب   صعيد الع ى ال ا عل وعي به دان ال ع او فق ذه المشكالت في الواق عدم وجود ه
االت المتخصصة ارتفعت اصوات بعض         فمنذ المؤتمرات التاسيسية لالمم المتحدة والوآ
د من           ة االساسية في العدی دهور البني ى ت الدول وعلى راسها مصر والهند تلفت النظر ال

ى االحتي ا ال الم وافتقاره دان الع ة بل سكك الحدیدی اجات االساسية من شبكات الطرق وال
شفيات        دارس والمست ل والم شرب ب اه ال ة ومي ة الكهربائي صال والطاق ائل االت ووس
ة                    دول مختلف المنظمات الدولي ذه ال دم وطالبت ه والمعامل الالزمة لها للحاق برآب التق

ا لمع      دها وموارده ن جه ا م ان تخصص جانب دة ب م المتح دمتها االم ي مق ذه ةالجوف  ه
ذه الصرخات                   ل ه سمح لمث المشكالت لكن هيكل عالقات القوى في ذلك الوقت المبكر لم ی
ذه المأساة                     سببت في ه دول االستعماریة التي ت بان تسمع بوضوح وان تحرك وجدان ال
ة          االنسانية فقد آان العالم الثالث في معظمه ما زال حبيس الجدران االستعماریة من ناحي

ة           اخرى لم تكن مجم    وعة الدول االشتراآية قبل تفككها تؤمن بجدوى قيام المنظمات الدوی
صادیة             االت االقت ى الوآ ام ال ا رفضت اصال االنظم صدد خصوصا انه ذا ال باي دور في ه
ه                 سعى الي المتخصصة التي اعتبرتها اداة من ادوات االمبریالية العالمية واآثر ما آانت ت

ى ساحة           الم الثالث             هو ان تتحول االمم المتحدة ال شة مشكالت التخلف في دول الع لمناق
دأ یتغي                    ذا الوضع ب ا ولكن ه د المسؤول عنه ة لتحدی  تحت   ر ، السباب ایدولوجية ودعائي

  :ضغط عاملين هما
ا              - 1 م المتحدة ،مم حصول المستعمرات على استقاللها تدریجيا وانضمامها الى االم

ية العامة وفي المجلس      ساهم في تعدیل هيكل عالقات القوى العددیة داخل الجمع        
  .االقتصادي واالجتماعي

درة المستعمرات       - 2 ام ق تزاید الوعي بعالقات التبعية االقتصادیة باعتبارها عائقا ام
ي     لة ف صدق الفاش ة م ت محاول صادي وآان الق االقت ق االنط ى تحقي ة عل القدیم

اميم               1951ایران لتاميم النفط عام      د الناصر الناجحة في مصر لت  ثم محاولة عب
ضامن                      ة الت روز حرآ ذا الطریق والشك ان ب ارزة في ه قناة السویس عالمات ب

ى المعسكر                   -األفریقي ة عل ذه الحرآ اح ه از وانفت ة عدم االنحي  اآلسيوي ثم حرآ
 .االشتراآي ساهم في دعم االتجاه الرادیكالي لدول العالم الثالث

ا مطالب                    ين ثالث مراحل اختلفت فيه ز ب ين التميي الم الثالث     والواقع انه یتع دول الع
صادیة                    ه في المجاالت االقت وم ب ورؤیتها للدور الذي یتعين على األمم المتحدة ان تق



ذه     ب وه ذه المطال دة له م المتح تجابة االم ة اس ه طریق ت في ا اختلف ة آم واالجتماعي
  :المراحل هي 

ى         :مرحلة البحث عن المعونة    - 1 م المتحدة وحت شاة االم ذ ن ة من ذه المرحل د ه وتمت
صف ى    منت ا عل ث خالله الم الثال ب دول الع زت مطال د ترآ ا وق ستينيات تقریب  ال

ا للمساعدة في                 ا وموارده ضرورة قيام االمم المتحدة بتوجيه جانب من برامجه
  .دفع جهود التنمية في دول العالم الثالث

مع نهایة الخمسينيات   ) :1980-1964(البحث عن نظام اقتصادي وعالمي جدید        - 2
د ساعدت             لوحظ ان دول العالم     الثالث بدات تحارب بالتوازي على جهة اخرى فق

ة وخاصة دراسات   ا الالتيني ي امریك ي ظهرت ف صادیة الت دارس االقت بعض الم
راؤل بریبتش حول تدهور شروط التبادل الدولي لصالح المنتجات المصنعة على            

ى حس         حساب المواد االولية ومن    ة عل ة     ثم لصالح الدول المتقدم دول النامي  اب ال
المي        صادي الع ام االقت ل النظ ي هيك ائم ف ل الق ة الخل وعي بطبيع ادة ال ى زی عل
ة                    ات التبعي ة عالق ى حقيق اء الضوء عل ة اللق ا بدای وآانت هذه الدراسات وغيره
ر   اري غي ادل التج ن التب م یك ي ل ة والت دول المتقدم ة بال دول النامي ربط ال ي ت الت

د           ا ل د اقتناع الم الثالث        المتكافئ سوى احد مظاهرها مما ول د من دول الع ى العدی
ن  ة م دول النامي تمكن ال ضروري ل شرط ال و ال ة ه ات التبعي ر عالق ان تغيي ب
ا هي          ة آم ات التبعي االنطالق االقتصادي وان المعونة لن تجد شيئا ما دامت عالق

اه    .بل على العكس قد تؤدي الى تعميقها         وهكذا بدات الدول النامية تضغط في اتج
شكالت التج  ي    بحث م ات الت ل العقب ب ع ول للتغل عه حل دف وض ة به ارة الدولي

ا      ة منتجاته ادراتها وخاص ع ص صيلة بي ن ح ول م د معق ق عائ ول دون تحقي تح
والن .االولية یكفي لتمویل مستلزمات التنمية التي یتعين استيرادها من الخارج             

ن هي المنب  م تك ات ل ة الج ذه ا منظم ل ه رح مث م لط دولي المالئ ن ر ال ضایا م لق
د ان     و جهة نظر العالم الثالث الن المطالبة بتعدیل شروط التبادل الدولي آانت ال ب

د      تصطدم باالسس التي تقوم عليها هذه المنظمة فقد یتعين انشاء منبر دولي جدی
ي       دة ف م المتح ة لالم ة العام رار للجمعي ى ق ضغوط عل ذه ال فرت ه واس

سمبر/19 ن ادوات ا   1961/دی ية م ارة اداة اساس ول التج صادیة   ح ة االقت لتنمي
ارة      ومي لبحث مشكالت التج ي حك ؤتمر دول د م ا في عق ه عن رغبته رت في عب

ف      ي جني ل ف ؤتمر بالفع ذا الم د ه د عق ة وق م  1964الدولي ؤتمر االم مي م  وس
 وتحول الى جهاز دائم یجتمع بانتظام آل        UNCTADالمتحدة للتجارة والتنمية    

 77االول والدة مجموعة دول ال    اربع سنوات ثم آل ثالث سنوات وشهد المؤتمر         
ى اساس  الم الثالث عل ل دول الع ى تكت ز ال ي ترم رة وهي المجموعة الت الول م
ؤتمر هو                    ذا الم ة واصبح ه دول المتقدم اقتصادي وليس سياسي في مواجهة ال

 .المنبر الرئيسي لمناقشة آل ما یهم العالقة بين الشمال والجنوب
ة       ا            ومن اهم تاآيدات المؤتمر ان التنمي اعي یجب ان یكون دم االجتم صادیة والتق  االقت

  .مسؤولية تضامنية تقع على عاتق المجتمع الدولي آكل
 

  :/ ثانيا
 1980:تراجع دول العالم الثالث

م   ة لالم ة العام ة في الجمعي ه العددی ى استخدام اغلبيت الم الثالث عل درة الع توقفت ق
صا         اع         المتحدة الحداث تغير جوهري في هيكل النظام االقت ى مدى اقتن المي عل دي الع

ل                    ة الحداث مث ازالت الالزم دیم التن ى تق ة عل دول الشمال المتقدم بان التكلفة المترتب
دول     ان ل ا آ ا وم ضه له ى رف ب عل ن ان تترت ي یمك ة الت ن التكلف ل م ر اق ذا التغيي ه
ى           ه عل ث قدرت الم الثال ت الع الم یثب ادل م اد المتب ة االعتم ع بنظری شمال ان تقتن ال



نفط                   التم دول المنتجة لل ا ال دت فيه اسك والوحدة وهو مالم یحدث فبعد فترة قصيرة ب
الم الثالث ان              وآانها تتحدث من موقع القوة باسم العالم الثالث آله ما لبث تماسك الع
رارة         ا ش دلعت منه ي ان ة الت ي المنطق ت ه ط آان شرق االوس ة ال ار والن منطق انه

  .وتماسكه في الواقع على ما یجري فيها التغيير فقد توقف مصير العالم الثالث 
ة             رار باهمي وم االق سلمات الي ن الم بح م ي اص م واساس يء مه ة ش ا معرف وعلين
دل النمو               االصالح المؤسسي لضمان استراتيجيات التنمية االقتصادیة بما في ذلك مع
اءة    ستوى الكف سين م وهري لتح ر ج دة ام اج فالمؤسسات الجي ستوى االنت ع م ورف

اج             االقتصادیة   من خالل دورها في التاثير على الحافز نحو االدخار واالستثمار واالنت
د              . والتوزیع ة آصندوق النق صادیة الدولي ولعل ذلك ما ادرآته اخيرا المؤسسات االقت

ا                والبنك الدوليين التي باتت بعد عقود من االهمال والتجاهل تكرس جانبا من جهوده
ه واساليبه ،          لدراسة وتحليل االصالح والتطویر المؤس     ه  سي من حيث اهميت وعوائق

اثير   دى ت صادیون یدرسون م دأ االقت ه الخصوص ب ى وج ه وعل اته ونتائج وانعكاس
دني والقواعد                  ة ومنظمات المجتمع الم نظم القانوني سياسية وال آفاءة المؤسسات ال

  .الحاآمة لالسواق على الوضع االقتصادي لدولة من الدول
د       ال ال ذا المجال حين                 ویشير الدآتور احمد جم دا في ه ا ج ین موسى موضوعا مهم

دل النمو                    ادة مع ة زی ا العربي ة ومنه دول النامي یعتبر ان تبني بعض المسؤولين في ال
االقتصادي آهدف اسمى لسياساتهم الحكومية تساؤال عن مدى واقعيته في النهوض            

ق ت      تمرار وتحقي ه لالس دى قابليت ا وم ام فيه اه الع ستوى الرف اتهم وم ة بمجتمع نمي
اد لالصالح المؤسسي             امج طموح وج متواصلة خاصة اذا لم یقر في الوقت ذاته برن
سياسات                ا ان تنحاز ال الواقع ان هؤالء المسؤولين یواجهون عادة خيارا صعبا ، فام
ا ان               التي یتبنونها لمصلحة نمو اقتصادي سریع ومضمون في االجل القصير ، وام

اخر        تكون تلك السياسات اآثر شجاعة واخال      د تت ادا ق صا فتتبنى اصالحا مؤسسيا ج
دى    ى الم دة عل ول ومفي دة المفع تكون اآي ا س ة ولكنه ه االیجابي ت نتائج بعض الوق ل

  .الطویل
شاء مؤسسات                     ة هو ان دان النامي ذي یواجه البل ویبين موسى ان التحدي الحقيقي ال

ستو  ى الم ضا عل ن ای صادي ولك ستوى االقت ى الم ط عل يس فق ة ل اءة عالي ى ذات آف
ل  ب اال نتغاف سياسي فيج ضع ال ي ت ي الت سياسية ه سات ال ة ان المؤس ن حقيق ع

ام                د المجتمع النظ اذا افتق القواعد الحاآمة للمؤسسات االخرى ،وتقوم على تنفيذها ف
دم       ة والتق ق التنمي ي تحقي ه ف اب امل فء غ ه والك سياسي النزی ار  1ال م آب  ان معظ

دول      المفكرین واالقتصادیين الغربيين انفسهم یعت  ة في ال رفون بفشل سياسات التنمي
در        ى ق صادیة عل ية واقت سات سياس ود مؤس راض وج ى افت وم عل ا تق ة النه النامي
ة                   ا هي اقام ام به ان یجب القي مقبول من الكفاءة على حين ان الخطوة االولى التي آ
او اصالح هذه المؤسسات ان وجدت فضال عن تحقيق الشفافية وانسياب المعلومات             

  .مواطنون من اتخاذ خياراتهم الرشيدة ليتمكن ال
ى           دة ال ار الجي ل االفك هلة فتحوی ة س يس مهم سي ل الح المؤس ة ان االص والحقيق
ى                    ه انعكاساته عل دیا صعبا خاصة اذا آانت ل ا تح سياسات مالئمة ومتميزة یعد دائم
سياسات من النجاح            ذه ال ع نصيب ه ان من الصعب توق شر ومستقبلهم وآ اة الب حي

ود عدة            الواقعي فا  وليست مضمونة    لعالقة بين السبب والنتيجة هنا معقدة وتمتد لعق
ة             ا الوثيق بالرؤی د وارتباطه ة االم ة مستمرة طویل ة االصالح آعملي فضال عن طبيع
ة مؤسسات ذات   أزق سوى اقام ذا الم ك ال مخرج من ه ع ذل سياسية وم واالرادة ال
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القائمة والتي تكاثرت في     آفاءة عالية ومهام محددة وواضحة او اصالح المؤسسات         
  .البالد النامية 

ز                       ل ترآي ة وتقل زز الالمرآزی ة تع واذا آان االصالح جدیا فال بد ان یتم في  اطار رؤی
سعى لرفاهة                        ا وت ة عليه اج الخدمات والرقاب ين انت ة وتفصل ب د قليل السلطات في ای

ف البير    ستقرة لطوائ ة الم صالح الذاتي داد بالم سيط دون اعت واطن الب راطيين الم وق
الي،                 ة بوضعها الح وارث للدول دي المت دور التقلي والمتنفذین والمنتفعين من وراء ال
ة              رات الوقتي وآذلك یتعين التحلي بالمرونة والقدرة على التأقلم واالستفادة من المتغي
ة       ف العملي سر او تتوق ى ال تنك ا حت ا ودولي ة محلي اع الدول ا اوض ر به ي تم الت

ا االصالح             االصالحية بسبب طارئ قد     یحدث هنا او هناك ویتخذ ذریعة الجهاض خط
  .او التراجع عنها

ة        ة ذات رؤی ية جدی وافر ارادة سياس ين ت ع یتع ى ارض الواق ك عل ل ذل ق آ ولتحقي
يم  ه وتقي الح ومتابعت ة االص دعم عملي اعية ل ور وس ة التط ة بحتمي عة مؤمن واس

احترام ال زام ب ه وااللت ل نتائج اوال وتقب ه اوال ب ذین متطلبات اال ال ساء ورج شر ن ب
ستحقونه        ذي یي ار ال دیر واالعتب ائهم التق يهم واعط ؤثر عل الح وی ستهدفهم االص ی
ه واالستفادة من       وتحفيزهم على تفهم دواعي االصالح والسعي لجذبهم للمشارآة في

  .المزایا الناجمة عنه
  

  :ثالثا
وعوائق تنمية هذا )اآلفاق واالتجاهات( الثقافة العربية

ذا العدد الكبير من الدول النامية الذي تمثله الواقع له
  الدول العربية 

اؤل          ى التف راهن عل ة متماسكة وال یوجد           ,ال یبعث الواقع العربي ال ه الداخلي فال جبهت
من خالل الصورة المطروحة اآلن لألنظمة      -في األفق ما یوحي بأن هذه الجبهة قادرة       

ة ردي  -العربي عها المت ن وض روج م ى الخ ا أن .  عل نح  آم ة ال تم روف الخارجي الظ
صارع والتخبط والتكالب                   ة والتخلف والت الفرصة الكافية للخروج من شرنقة التبعي
د  ى ح ة عل د طرفي المعادل شكل أح ي ت ز الت دول المرآ سمى ب ا ی د م ات موائ ى فت عل
دول              دول المسماة بال ك ال تعبير بعض الكتاب والطرف اآلخر هو دول األطراف أي تل

دول            لالنامية وإضافة    ا تواجهه ال ل أصعب م ر لع شاء         ما ذآ ا إلن ة في معرآته  العربي
ى          ة عل البنى التقليدی اة التمسك ب ين دع صراع ب ك ال ل في ذل افي یتمث مشروعها الثق

ف    تج إال التخل ي ال تن افي الت ستوى الثق ي   , الم شروع الغرب اق بالم اة اللح ودع
ا        فكأن المشروع    . واالستسالم له والذي ال ینتج سوى التبعية       افي العربي في آلت الثق

ة         . الحالتين ال ینتج سوى تخلفه أو تبعيته       ة العربي وفيما یلي أهم سمات الحالة الثقافي
  :الراهنة

وى أم              : تخلف النظم التعليمية وقلقها   -1 نظم من جهة المحت ذه ال فسواء نظرنا إلى ه
ا   من جهة الطرائق واألساليب والوسائل وأدوات التقویم فال نكاد نلمح في ال             صورة م

سفة                  . یبعث التفاؤل في النفس      اب الفل ة هو غي ذه الحال ه ه شير إلي ا ت ولعل أوضح م
سفة واحدة حتى             , التربویة العربية الموحدة   ة ال فل ففي الوطن العربي فلسفات تربوی

  .داخل النظام التربوي الواحد تداخل لفلسفات متباینة. داخل القطر الواحد
وم ع         وحي       أما من حيث األسس التي یق ا ال ت ة فإنه يم والطرائق المتبع ا التعل ليه

ة                اة العربي بخروج النظم التربویة العربية عن نمط التلقين وهو النمط السائد في الحي
يم  اق التعل ارج نط ى خ ائل    .حت ا وس ي تتبعه ات الت د الممارس ى أح ًا عل يس غریب ول



ة   ول آاف ة زج العق ن محاول ة م دول العربي ائر ال ي س ة ف الم المختلف ة اإلع ي بوتق  ف
سط   ل والعواطف وأب تهانة بالعق ر واس ل للفك ن تعطي ك م ع ذل ا یتب سائد وم ام ال النظ

وليس ذلك فحسب فالتلقين هو النمط السائد حتى         .الحقوق القانونية والقيم األخالقية     
ر          ا وغي ة منه مية اإلنتاجي به الرس مية وش سات الرس ل المؤس رة وداخ ل األس داخ

  .اإلنتاجية
ين   اون ب ا التع ن   أم ًا ع دومًا رغم ون مع اد یك ة فيك ة العربي  المؤسسات التعليمي

  .ظهور بعض االتفاقيات الثقافية والتربویة بين بعض األقطار العربية
ين المؤسسات                        ًا ب اد تكون مقطوعة تمام آما أن الصالت داخل القطر الواحد تك

ين و           .. التثقيفية آل في وادیه یعمل     ين جهود المعلم ين  فإذ یفترض التكامل ب اإلعالمي
ثًال ر أو        .. م ه اآلخ ا یفعل و م دها یمح ل أن أح ه ب ود ل ون  ال وج ر یك ذا األم اد ه یك

  یشوشه وإال فأین دور الخبراء والفنيين التربویين في عمل المؤسسات اإلعالمية؟
ة    : تغييب دور الفرد وفاعليته وطمس القدرات الفردیة والجماعية       -2 رغم الدعای

سلط عن           الرعناء وشآبيب اإلعالن ال    زة الت تي تطمرها المنظمات الرسمية  وأجه
, العنایة بالمواطن وأخذ دوره في معرآة البناء والتحریر وما أشبه من شعارات              

فإن المواطن غائب تمامًا ألن األنظمة القهریة لم تستطع إال أن تطمس شخصيته   
ل شي           م تفع ة ل رات عالي شعارات بنب ئًا وهو مصاب باإلحباط ألن سياسة إطالق ال

ة     الم وتعمي ة الك ن طاحون رب م ًا لله ع دفع ذي دف واطن ال ذا الم ذالن ه سوى خ
د مناسبة          م تع ي ل روح العصر والت ة ل ة المخالف يم العتيق د نحو الق اهيم ليرت المف

ه        ,لطبيعة التحوالت التي توصل لها العالم        ة ل ر طمأنين أوى أآث ا م ولكنه یجد فيه
باب التكي    م أس ارت أه سائد ص اخ ال ة   ألن المن اء والمداهن اليب الری ه أس ف مع

رة                 .والخداع الى وفق وتي فإذ ال یجد المرء أمام آل الهزائم التي مني بها والتي تت
سميات     سویغات وت وى ت سارعة س ه   (مت ن عقال ر م رج الفك شي   ) . تخ د ح لق

) النصر  (إنها مفاهيم . قاموسنا الثقافي بمفاهيم ال یقبل تعریفاتها وال تفسيراتها       
ل                 ..لهزائم  التي تسوغ ا   وحيث ال یجد المواطن في آل ما وعد به من أمن وفي آ

ما صور له على أنه سبيل النصر والتقدم ما یشعره باالطمئنان واألمان فإنه ارتد       
ا       ,باحثًا عنهما في آنف القبيلة أو الطائفة       وارتد الناس إلى تداول الخرافات وآأنه

م والتقني       از العل ن إنج ه م دوا ب ا وع ل م دیل لك اة   الب دم والحي عارات التق ة وش
  …األفضل

ل والمنطق             ا للعق ة في مجافاته ة المغرق ات الغيبي ى الثقاف ون إل اس یحن اد الن . ع
ن   م یك دي ل ر النق اب الفك ر العلمي والمنطق وغي التحول عن الموضوعية والتفكي ف
زة   ل من أجه ة األم ي تلعب خيب ة الت ة العربي ي الثقاف ة ف سوى بعض نتاجات األزم

وليس التحول إلى الغيبيات مجرد نكوص أو  .. العربية دورًا هامًا في تشكيلها    التثقيف  
ة                   , ردة فعل طبيعية   ة منظم ة في عملي ذه الثقاف ل ه روج لمث سة ت بل إن األنظمة المفل

اد    ا هو مع ل م شجيع آ ة بت ة المجتمع التاریخي وة في حرآ ى عوامل الق از عل لإلجه
ل زعبال , للعق اعات والخ رویج اإلش ي ت سهم ف ن وت ة م ب المختلف ستفيق الجوان ت لت

ات وانتظار المفاجآت          ان بالغيبي شعوذة واإلیم سحر وال الثقافة حيث تصبح ظواهر ال
ة المجتمع                رز من ثقاف ا یب ذه        , للتخلص من األزمات هي أهم م ستفيق مع ه ذا ت وهك

ة                اس من حال الردة المتسارعة آل العلل االجتماعية من عشائریة ومذهبية ویرتد الن
  .ء لألمة إلى الوالء للطائفة أو العشيرةالوال
آما یقول جمال الدین األفغاني في      -األمة التي ليس لها في شؤونها حل وال عقد        "  

ا      ,  هذه األمة التي ال تستشار في مصالحها         -العروة الوثقى  وال أثر إرادتها في منافعه
شاء    , وإنما هي خاضعة لحكم واحد إرادته قانون ومشيئته نظام        , العمومية   بحكم ما ی



ش , ویفعل ما یرید تلك أمة ال تثبت على حال واحد      قاء وال ینضبط لها سير فيعتورها ال
  "ویتناولها العزل والذل.. 

ي هي     ة الت ة العربي ساحة الثقافي ور ال ا یعت ة لم صورة القاتم ذه ال د عرض ه بع
ا  .. بطبيعة الحال الجانب المقروء من حياة األمة في تردیها وانهزامها   من مخرج   أم
ا وت     ا وتبعيته ار تخلفه نفض غب ة أن ت ف لألم ة؟؟ وآي ن األزم ة  م ا الذاتي ي قوته بن

ادم من المبحث            مستقبل أآثر إشراقًا وأوضح سبيًال؟     الفاعلة من أجل    وسنجد في الق
  ....اجابة عن هذا السؤال المطروح

ة أن  - 1 ود األم ى وج ة عل ة(المراهن م بعام ود  ) أو األم ن الوج م م أو زوال األم
افيزیقي  اإل ق ميت ن ألي تلفي ال یمك ست واردة ف ساني لي ال أراغون–ن ا ق  أن -آم

ة                       ذي هو األم ع الحي ال ذا الواق ازل عن ه ول التن ى قب ال یمكن أن    .. (یحملنا عل
  1)یقوم أي تفاهم علمي على غير افتراض وجود األمم واحترامها

دعيم الشخصية    سهم في ت ة ت ة عربي اء ثقاف ذا أن بن ي ه الم یعن ي للع  من العرب
ة ینبغي                       ة وهي ثقاف اة الراهن ى التعامل مع ظروف الحي مالمحها أن تكون قادرة عل
ات                        د عم طبق يم ق شار التعل ة بخاصة وأن انت ة النخب ة ال ثقاف ة األم لها أن تكون ثقاف

ة          . األمة آافة  ة      –هذه الثقافة ال تكون خارج نطاق اللغة العربي ذلك بطبيع والمقصود ب
اة والتجدد       حيث  -الحال الفصحى  ا للحي ى قابليته وحيث أن  . أن المعطيات آافة تدل عل

ى أن الفصحى ليست                       دل عل يم ت شار التعل ة الناتجة عن انت التطورات الكمية والكيفي
سابقة  ات ال ل المراهن ة وأن آ ين األقطار العربي داول ب ى الت ة –عسيرة عل ام األمي أی

ة   ا ع   -شبه الكامل ال ودليلن زًا ذا ب ا مرتك ي     ال تجد له دعوات الت ل ال ك سقوط آ ى ذل ل
روف        ر الح ة بغي ة أو الكتاب ة المحكي يم األدب باللغ ل تعم ن أج لت م شرت وناض انت

ة                 ..العربية وغير ذلك   ات النخب المثقف ة التي تتعدى حلق ثم إن الدعوة إلى ثقافة األم
ة أو سياسية       ات اجتماعي در  , إلى الساحة الواسعة للجماهير ال تعني صياغة نظری بق

ا یك ام ا بلغته اب عواطفه اهير وإله ول الجم ة عق دفها هو مخاطب صود , ون ه والمق
اً           ة طبع يس اللهجات العامي ا ل ا        , باللغة هن اهير لتنميته اهيم الجم ل االنطالق من مف ب

صحيحها ن        . وت ة م سحة آافي ا ف ون له ث یك ة بحي صافها بالمرون سرها ات ا یي ومم
ة ا            شاف وتنمي ات االآت الحوار وبعملي سمح ب دع     الحریة ت ر المب داع والفك ذا ال   . إلب وه

ار الراسخة                  وة األفك اهير بصالفة تتجاهل ق یتحقق عن طریق مجابهة معتقدات الجم
لوب         ن األس اریخ ولك ي الت ویًال ف ا ط د عمره ي یمت ادات الت شعبية والع د ال والتقالي
اليب     بة وأس ائل مناس تخدام وس دریج وباس ك بالت ن ذل راب م ي االقت و ف وب ه المطل

  .لإلقناع
ه أن       و - 2 ل ینبغي ل المشروع الثقافي المطلوب ال ینهض به فرد أو جماعة محددة ب

ل  ن مشروعًا جماعيًا یبنيه العرب    یكو  الذین إن أرادوا أن یكونوا قادرین على تمث
لوك     ر وس رأي اآلخ رام ال اون واحت آزر والتع ن الت م م د له ال ب اریخ ف ة الت حرآ

ى أخرى       الحوار الدیمقراطي بعيدًا عن أي تسلط أو عسف          ة عل ویقتضي  . من فئ
دعيمها          اق وت ل عوامل الخالف     , ذلك من األطراف آافة وعيًا بعناصر االتف وتحلي

ت   ایة أو التزم اء الوص صب أو ادع شنج أو تع دون ت امًال ب امًال ع تها ع , ودراس
ة                  سياسية واإلیدیولوجي ا ال ویقودنا هذا إلى ضرورة الكشف عن عورات أدبياتن

ذا    التي تراآمت في ثقافتنا   اني من ه القومية خالل عدد من العقود في النصف الث
وًال               بعض األدلجات وصار المثقف ال یجد قب القرن بخاصة حيث سادت الخدعة ب
نام        ن أص صنم أو ذاك م ذا ال ن ه شهادات م عها باست اره إال إذا رص ألفك
وة         ت ق دان وموه ض البل ي بع مية ف سلطة الرس متها ال ي رس دیولوجيا الت اإلی

                                                 
  7ص-،1980- الكویت-سلسلة عالم المعرفة،نهضة العربيةالعدالة في ال:عزت قرني 1



ا تصورها أجهزة اإلعالم              األفكار بمن  صورة وآم ة من حيث ال . جزات مادیة هائل
ووسيلة , وآثيرًا ما استخدمت بعض النصوص آطالء لعمليات االنتهاز والتسلق          

  .لإلیقاع باآلخرین بل التهامهم في وطنيتهم وإخالصهم ألمتهم
ا أن - 3 ة آم صوصية الثقاف وعي بخ ة  ال صية األم دعيم شخ ى ت درتها عل  وق

ة                    و. وتحصينها ل ثقاف داء لك ار الع ات اآلخرین وإظه ام ثقاف ك ال یعني اته لكن ذل
ا أن  . أخرى  ن له ذا العصر ال یمك ي ه ل للعيش ف و وتعم ة تطمح للنم أي ثقاف ف

اً  ضًا قاطع ضهم رف رین وترف ر لآلخ ع  . تتنك ا م ة تجربته ة العربي ان للثقاف د آ وق
ات األخرى  أ, الثقاف ا ب ا وحيویته ى مرونته ا مضى عل ت فيم ى ودلل ت عل ن أقبل

ر  ذ–اآلخ رى  -حينئ م األخ ات األم ت ثقاف ل  , وتمثل صوصيتها ب ضيع خ دون أن ت
  .دعمت هذه الخصوصية

دروس                       ا الماضية ال ة أن تجد في خبرته ى األم وفي العصر الراهن ال یصعب عل
م األخرى واستيعابها  ليكون إسهامها في               التي تستفيد منها للتفاعل مع ثقافات األم

صر ممك  ضارة الع ًاح صون      .ن ا أن ت سر له ر ال یتي ع اآلخ ة م ذه العالق ن ه ولك
ة            ة العصر لخدم ستوعبه من ثقاف ا ت الخصوصية الثقافية إن لم یكن هدفها توظيف م

ًا . األغراض النهضویة ًا وعلمي وق الحضارة المعاصرة تكنولوجي فاالستفادة من تف
ال  وال مث ى من سج عل ون بالن دیًا ال یك ي العصر الح( وعقي ا ف اأوروب ) اضر وأمریك

ستوعب التجارب ا وت ظ تمایزه ة تحف سج ثقاف ا بن ق , وإنم ك والمنطل ي ذل ة ف والبدای
ا الحضارة المعاصرة  ي ترعرعت فيه ة الت م البيئ ة العصر وفه م طبيع ون في فه یك

  .والوعي بأهم مالمح المستقبل
دأ  ق من مب ا بخصوصيتها تنطل ا وعنایته ى تمایزه ا عل ة في حفاظه ة القومي  الثقاف

ل       ن ام     "هضوي یشدد على أن النهضة ال یمكن أن تبدأ من فراغ ب ا من االنتظ د له ال ب
  1" تراث غيرها بل في تراثها هيوالشعوب ال تنتظم في, في تراث 

  
راث وصوابيته     رأ     . ولكن هذا ال یعني االعتقاد بصحة آل ما في الت د من أن یق ل ال ب ب

زوع   ى ن اهدًا عل يًال وش ون دل د ليك ن جدی راث م دةالت ة نحو الوح ن , األم امًال م وع
ا             سها في تاریخه ة حيث تجد نف ى مستقبل األم ة  . عوامل األمن واالطمئنان عل واألم

ل            ى تواص د عل ا ویؤآ ا هویته ظ له ا یحف ى م ر إل ال ال تفتق ذا المج ي ه ة ف العربي
ا م أخرى وهي   , وجوده ذلها شعوب وأم ي تب ود الت ن الجه رًا م ذا آثي ا ه وفر له وی

ذور ل   ن ج ث ع ستقبلها     تبح ى م ا عل ا وتطمئنه دد هویته ا تح ة  , ه ة القومي فالهوی
ة         رارات واإلرادات الفوقي الم المتحضر      . والمالمح الشخصية ال تبنيهما الق درك الع وی
ویحث المهتمون بقضایا   . اليوم أهمية الماضي في توازن الحاضر وضمان المستقبل         

ال      شعوبهم ومصيرها على االهتمام بالتاریخ ووعيه وتكوین اإل        دى األجي حساس به ل
ة      ة لألم صية القومي دة الشخ ى وح اظ عل ي الحف ة ف ن أهمي ذلك م ا ل ر . لم د اعتب فق

دى            ) ميتران(الرئيس الفرنسي  ة ل ذاآرة الجماعي أن نقائض التاریخ تقود إلى فقدان ال
دة ال الجدی ر   . األجي ي اآلخ ذوبان ف ن ال ة م صن األم راث تتح ي الت ه  , فف ا ل وبوعيه

د ى اإلب درتها عل د   وق ن تجدی تمكن م رین وت ارب اآلخ ن تج ستفيد م ستطيع أن ت اع ت
فالتراث جزء   . هویتها فيصبح حاضرها استمرارًا طبيعيًا لماضيها وأساسًا النطالقتها       

اعت       د أض سها وق تجد نف ا س ا بتراثه ا ارتباطه ة م د أم ين تفق ة وح اریخ األم ن ت م
ا وال خ             ستفيد منه ا ت ا وصارت ال تجارب له ا    شخصيتها مع تاریخه رات تبني عليه ب

  ..خبرات جدیدة
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  :أهمية التراث في حياة األمة بقوله) جاك بيرك( یشرح   
اریخ"    ة ال تنفصل عن الت ابع . إن الهوی ر تت ة عب ى الهوی افظ عل ن لكي نح ولك

ة                   راألطوار التا  رًا في الكينون دونها سيكون األمر تغيي . یخية ال بد من وجود ثوابت ب
ائن           ول بوجود آ ًال                 هل ثمة من یق سان طف اة اإلن ائن آخر في مراحل حي یحل محل آ

ى     ق عل ك ینطب ور؟ إن ذل ذي یتط ائن ال س الك و نف يس ه دًا؟؟ أل ًا وراش ومراهق
  1" الشعوب

  
ا           اریخي م س الت اریخ والح وعي بالت ة ال ة وتنمي ة التاریخي الء الثقاف ي إی ذا یعن ه

ى               ا عل يح ذهنه ة الناشئة وتفت وعي مفهوم   تستحق من اهتمام بحيث تسهم في تربي
ان شأة     , الزم م ن ي فه ا ف ر أفكاره ي تني ث الت ق البح ة طرائ ى معرف ساعدتها عل وم

ستقبلها  ؤ بم سانية والتنب ضارة اإلن ة  .الح ون للثقاف ي یك سان العرب سبة لإلن وبالن
ى  . التاریخية دورها الذي یمكنه من إدراك أبعاد مفهوم العروبة وطبيعته المتجددة        عل

ة   ذه الثقاف ادة ه ون م داد  أال تك اد األج ي بأمج ساعدة   , التغن ى م ادرة عل ون ق ل تك ب
ة                      وین الشخصية العربي ه أحد أهم عوامل تك اریخ آون الشباب العربي على وعي الت

آما یجب االنتباه الى ان هذه العروبة ال تعني         .والمسهم في تجدید هویتها واتجاهاتها      
ى االخر    االنغالق على الذات في سبيل الحفاظ على الهویة مطلقا بل یع           ني االنفتاح عل
ة المنفتحة ،              ذه         قدر االمكان مع الحفاظ على شيء اسمه الهوی يس من أهداف ه  ول

اریخ وصلة الماضي                -مرة أخرى –الثقافة   ة الت ل وعي حرآ  إذآاء الحنين للماضي ب
ستقبل  الراهن والم صين     . ب ي تح سهم ف ا أن ت ن لمخرجاته ة ال یمك ذه الثقاف ل ه فمث

ي ة إن ه صية القومي ة  الشخ ذه المرحل صب له صادر تتع ن م ا م تمدت مادته  اس
ا    سبب من تعصبها لمذهب دون                , التاریخية دون غيره ة ب بعض المصادر المعين أو ل

ة هي التي یكون              . آخر ة المطلوب ة القومي فالثقافة القادرة على اإلیفاء بأهداف التربي
  .من سماتها نقد المصادر والتعامل معها بروح نقدیة موضوعية

ا یجب  - 4 ب آم افي القری ا الثق املة لتراثن ة ش الل  ,  مراجع ه خ تج من ا أن بخاصة م
ة         لطان الدعای ن س ررة م ة متح رة نقدی ه بنظ ل مع رة والتعام ود األخي العق

رف  ویش والتط ة      .والته صفه بأی ن أن ن ا یمك افي م ل الثق دان الفع ي مي دث ف ح
ل   زان والتعق ى االت ي إل فات ال تنتم ارون . ص سابق المتب د ت رین -فق ن مفك م

ل  -أحزابو ي الفع ي وف ومي العرب ل الق ي الفع ار ف ى دور األفك ز عل ى الترآي  عل
ا  , السياسي بعامة من منطلقات إیدیولوجية فيها الكثير من التسرع والمغاالة    وبتن

ك                    ة أو تل ذه الفئ ة له ة في الدعای ال مختلف ى حب سویغ   , نرى ظاهرة اللعب عل ولت
سلوك أو ذاك  ذا ال ساحة الث. ه ى ال ضاربت عل ات وت ة االتجاه قافي

سية سية(المارآ تالينية,تروتك شوفية, س ة,خروت شوفية,غيفاری ) ……غوربات
ة    ة في     , …باالتجاهات القومية المغالية منها والمعتدل ة المغرق باالتجاهات الدیني

  ...رجعيتها والمنفتحة على العصر بهذه الدرجة أو تلك
زاودات      سارع من     , وغدت الساحة الثقافية ميدان م ل فریق ی ه للتطرف في    آ خطوات

ات واألحزاب والجماعات           , هذا االتجاه أو ذاك    شرذم الفئ دا  … وقد نتج عن ذلك ت وغ
ا أعطى   , على حساب ثقافتنا) طفيليةبل ثقافات (المجال واسعًا لبروز ثقافة طفيلية   مم

دیها هدف إال في تخریب                    لقوى التخریب الفرص الكافية لنشر أفكارها التي لم یكن ل
اف وم الثق ةالمق سها  . ي للشخصية العربي دت نف ي أبع دعوات الت ذه ال ل ه ى أن مث حت

تكرس  , خارج إطارها الحقيقي بتنا نجدها تتردد على ألسنة وفي آتابات أعالم ثقافية           
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ة  (جهودًا ال یستهان بها في تنمية نزعات         د األدب العربي          ). ال عروبي ا هو ذا عمي فه
دأ أن مصر ال   ) مصریةمستقبل الثقافة ال(في آتابه) طه حسين (الحدیث   ینطلق من مب

وهذه النزعة التي یمكن إدراجها داخل  . تدین للعرب بشيء ألنها بنت أوروبا والغرب   
اء       ) النزعة المتوسطية (ما یسمى    رین واألدب دا    .. عمت قطاعًا واسعًا من المفك ا ح مم

دم        العقم وع ا ب صحى ونعتهم ي والف رف العرب ر الح اداة بهج ى المن ضهم إل ببع
  ..ما لطبيعة العصرمالءمته

سح    -5 صریة تف ائل ع ًا إال بوس ون ممكن ي ال یك افي العرب شروع الثق  النهوض بالم
ؤمن       سفة ت ن فل ق م ة تنطل دون تربي سر ب ذي ال یتي دع ال ر المب عًا للفك ال واس المج
افي               بالمستقبل والتطور وتهدف إلى بناء الشخصية التي ال تستهویها في المجال الثق

ة ذات  ماء اللمع قاألس ا    , البری ل م صب لك ذي یتع ف ال ورة المثق ي أن ص ذا یعن وه
ة   صورة المطلوب ي ال ست ه رؤه لي ر    , یق سان ذي الفك ى باإلن ي تعن ك الت ا تل ل إنه ب

  .وهذا یعني تربية الناشئة على ما یمكنها التحرر من سلطة األفكار المسبقة. النقدي
ذین   والصورة السائدة للثقافة إلى حد آبير بين مثقفينا تتمثل ب      حفظة النصوص ال

ا یمكن أن یمت            .. ما یقرؤون بعمليات استعراضية    ا وم ة النصوص مع أهميته ك  ثقاف ل
م               صاحبها من معارف ومعلومات ال یم      ا في فه ار وظيفته ا وال إنك كن االستغناء عنه

االة ال تفسح المجال للمثقف لإلسهام بإضافة                        ة المغ ا في حال العصر واآلخر إال أنه
ل               وإبداع ما من شأنه      ى األق ردي عل ى المستوى الف ه عل نهض بثقافت ا    .  أن ی وجل م

ون      ة ألشخاص یختزن د بحاج م یع صر ل ي ع ة ف صوص محفوظ رار ن ستطيعه اجت ی
اءة           ة بكف ذه الوظيف األفكار والمعلومات حيث تقوم الوسائل التكنولوجية المعاصرة به

ر    ثم إن إغالق الذهن وتعویده على الحفظ األصم واالستذآار ببر   , أآبر   يس أآث اعة ل
  .ال یخرج صاحبه من دائرة التقليد,

ن          نمط م ذا ال ا له د م ذ أم تعباد من تغالل واالس ة واالس وى الهيمن ت ق د أدرآ وق
ة         درات اإلبداعي ا أشرنا            . المثقفين من دور في لجم الق الي توضيح لم ال الت وفي المث

تالل البریطاني   لواقع التعليم في مصر أیام االح      ) أنور عبد الملك  (إليه وهو ما لخصه     
:  

أن الضمان الوحيد الستعباد     ) آرومر(رأى دنلوب مستشار التربية أیام اللورد       "   
ر       , مصر ال یكمن في االحتالل العسكري واالستعمار االقتصادي          وإنما في ضرب الفك

دًا                    داع ویظل معتم عند المصریين في الصميم بحيث یصبح عاجزًا عن التطور واإلب
ره   ة نحو                   ورأى أن ه  , على غي ه المختلف يم في مراحل ه ال یتحقق إال إذا اتجه التعل دف

شة ظ دون الناق د,الحف ل دون النق شة  ,والترتي تاذ دون مناق ع واألس اة للمرج والمحاآ
تحانها والتصارع الفكري    واحترام الكلمة المكتوبة دون ام    , وتكوین رأي مستقل فيها   

  1"معها
صر واتج    ة الع ع طبيع صوص م ة الن تالءم ثقاف هال ت نظم   . اهات ات ال د مخرج م تع فل

ة  ة المطلوب سب   (التعليمي ة فح راءة والكتاب دون الق ون یجي م   , )متعلم د أه ل أن أح ب
ونهم                أهداف التربية المعاصرة یتمثل في إعداد متعلمين قادرین على االستفادة من آ

ون رؤون ویكتب ي   . یق وم ف ضع الي الم ت ي الع يم ف ة والتعل م التربي ة نظ إن غالبي ذا ف ل
رأس ر  ال ي التفكي ق ف تالآهم  طرائ ين من خالل ام ة المتعلم ة ثقاف دافها تنمي ن أه  م

رة   ى دائ ادیهم إل ودة تحت أی اوز النصوص الموج ى تج ادرین عل وا ق والبحث ليكون
د  داع والتجدی يم    , اإلب ة والق ار المعلب اهزة واألفك ن اآلراء الج رر م اق التح ى آف وإل

                                                 
  119، ص1967بيروت -ار الطليعةد،دراسات في الثقافة الوطنية"أنور عبد الملك - 1

  
  



ة ل عل   .المحفوظ دریب العق ك ت ي ذل يلتها ف م   ووس ب العل صبح ح ث ی ر بحي ى التفكي
  .والبحث من اتجاهاته وتدریبه على اإلبداع واالبتكار

ة -6 ه النهضویة واإلبداعي ي بأهداف افي العرب د من , المشروع الثق ات تح ة معوق ثم
نموه تتمثل بوسائط االتصال الحدیثة حيث أنها باتت تستخدم تقنيات متطورة جدًا في              

ة إن في تعميق               و..عمليات تسویقها وإعدادها     ل في الثقاف من حيث قدرتها على الفع
ة            . بعض جوانبها أم في تسطيح بعضها اآلخر        صال الحدیث ا في وسائل االت وأخطر م

ك من           التي تغلغلت في الحياة الثقافية للبشر في مختلف البلدان والمجتمعات أنها تمتل
ا  ا یجعله شویق م ة والت ائل الجاذبي ن وس ار ال أدوات التوصيل وسرعتها وم  ذات آث

ة           اس المختلف ات الن ر خطورة آون        . یمكن تجاهلها في ثقاف ك واألآث واألدهى من ذل
افي          ا الثق ي غزوه ستغلها ف ي ت سلط الت ة والت رة الهيمن ي دائ ع ف ائط تق ذه الوس ه

  .للشعوب األقل تقدمًا ونموًا من النواحي االجتماعية واالقتصادیة
ط وسائط االتصال الحدیثة من القوة بحيث         من تسل  ولعل ما تقاسيه البالد العربية      

ورة          ق بخط رة تتعل ارات آثي رى العتب عوب أخ يه ش ا تقاس ع م ه م ن مقارنت ال تمك
ة         البالد العربية   وأهمية   بالنسبة للنظام اإلعالمي نظرًا لغناه من حيث الثروات الطبيعي

ه      ز وألن ا سبق           -ولموقعه الجغرافي المتمي ل م ة  ذو خصوصية ثقافي     -وهو أهم من آ
ذات جذور وتاریخ تتناقض إلى حد آبير مع اتجاهات ثقافة المرآز المهيمن حاليًا في    

ه                . العالم ذي ال رادع ل دفق المعلومات ال وتتمثل مخاطر وسائط االتصال الحدیثة في ت
یحمي هذه المنطقة من عمليات االختراق الثقافي بخاصة في عصر األقمار الصناعية      

ًا             وبسبب من وقوع المنطقة العر     ا یومي ة تتعرض له ات متباین أثير إعالمي ة تحت ت بي
اورة  دان المج ن البل زة م ة والتلف ائل اإلذاع ر وس ة .(عب ة المتاخم زات األوروبي التلف

اطق شمال سوریة              , لبلدان شمالي أفریقية   ة لمن ة المتاخم ة واإلیراني زة الترآي والتلف
ة   مما یسهم في شيوع فوضى ث     ). ربيوالعراق  ومنطقة الخليج الع     ة عربي ا  . قافي ومم

ك عن شعور عدم              ة موحدة ناهي ة عربي اب سياسة إعالمي ك غي یزید من خطورة ذل
ضوعها      ن خ سبب م واطن بخاصة  ب ل الم ن قب ة م الم العربي زة اإلع ي أجه ة ف الثق
ة                     ا إضافة الستخدامها في الدعای ا بينه سيق فيم ر لعناصر التن لسياسات قطریة تفتق

  .األنظمة التي تعدها منافسة لهاألنظمة همها تزویق نفسها وشتم 
ة            ق مناع ى تحقي ادف إل اد اله ل الج ة العم ى أهمي د عل دعونا للتأآي بق ی ا س م

  1.إعالمية تخدم األمن الثقافي العربي وتحافظ على اللغة العربية
  

ا                دعوة له ون لل د المثقف ة یتجن ى    , ویستلزم ذلك وجود استراتيجية عربي ستند إل ت
ا     أساس من التوجه إلى امتال     دخول العصر وتوظف    -آعرب –ك تكنولوجيا تسمح لن  ب

الم و   االت اإلع ي مج صون ف ا مخت ى به ة یعن ام ثقافي از مه ةإلنج ستوعب , التربي وت
ات  ي  الطاق ل ف ة وتعم ة متكامل سياسات التربوی ة وال سياسات اإلعالمي ون ال  وأن تك

  .2اتجاه واحد
ى تنمي  اظ عل ة والحف ة الخصوصية الثقافي ى أهمي اح عل ي اإللح ذوب ف ا دون أن ت ته

ة   ) ثقافة المرآز الغربي  (الثقافة المهيمنة    ون       اساسية مهم  یتحمل مسؤوليتها المثقف
د     ن مب ًا م ة انطالق اءاتهم االجتماعي ف انتم ى مختل صيتنا(أ عل ي شخ ائن ح ي آ )  ه

ه                وال .ینطبق عليها ما ینطبق على الكائنات الحية من حيث خصائص النمو واتجاهات
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ه       عن ماضي الكائ   یمكن عزل هذا النمو    ه جزءًا من ة   . ن آون بالد العربي  شأنها في     وال
ى        . ذلك شأن أیة جماعة بشریة تستبطن ماضيها       ادرة عل ة والق وليست الثقافة الفاعل

الحياة إال تلك التي یكون من خصائصها فهم طبيعة النمو بالنسبة لألمة من خالل حل                
ك ومن خ                 سها من خالل ذل الل ترآيب العناصر التي       رموز تراثها وإعادة ترآيب نف

ات       .عرفتها الجماعات األخرى في أثناء تطورها التاریخي       وال یكون التعامل مع الثقاف
ا  صاًال عنه ا وانف ورًا منه ون نف ا ال یك ا آم صهارًا فيه ا أو ان ارًا به ل , األخرى انبه ب

  ,  والحفاظ على مقومها الثقافي المتميزفها في خدمة وحدة الشخصية توظي
رًا    رًاوأخي يس آخ ن المخ  ,ول ر م وره الكثي ي تعت افي العرب شروع الثق اطر إن الم

اً     -والصعوبات ولكن البالد العربية      ا حالك ا       -مهما آان ليله ى تجاوز محنته ادرة عل ,  ق
ستهدف      ذي ی افي ال راق الثق زو واالخت اطر الغ صد مخ ة ل ائل الكفيل دم الوس ن تع ول

ود ههموج ر  ,  ذات ستطيع عب ي ت رؤى الدیمقوه ي ال سانية تبن ة واالن صنع راطي أن ت
اهر          ل مظ ن آ تخلص م ا وت نهض به ضياع وت ن ال ا م ي ثقافته ا وأن تحم نموذجه

  ..التخلف والتبعية مهما بعد الزمن
ر       ة التفكي ى أهمي اح عل ا لإللح ر یقودن واطن الخط ضعف وم باب ال ل تلمس أس ولع

  .المبدع وتنميته في تجاوز ذلك ووضعنا على الطریق السليمة
  
  
  
  

  :/رابعا
  أهمية اإلبداع في المشروع الثقافي العربي

  
اع  ل واالتب رار والنق ى التك ة إل ا  , النزع اهرة ال تخطئه ار ظ د واالبتك اة التجدی ومجاف

ة المعاصرة       ذه الظاهرة ودرستها أبحاث             . العين في الحياة العربي د تحدثت عن ه وق
دوا     ن ع سياسية م ة وال ة والفكری ا االجتماعي ي حياتن ا ف رزت م رة وأب دودة آثي ت ل

  .لإلبداع والمبدعين
  

ة البحث عن األساليب والطرائق والوسائل في                 وليس جدیدًا التأآيد اليوم على أهمي
ة  اء وليمعرآ ادرة وامتلكالعرب وصراعهم من أجل البق ى المب درة عل اة ,  الق فالحي

ة     ورهم لحرآ دیرون ظه ذین ی ك ال رحم أولئ ردد وال ت سكون والت رذل ال المعاصرة ت
ور وی دارالتط ورهم لألق ام أم ى  . سلمون زم درة عل سها والق ام نف ة زم امتالك األم ف

ه الحضارة المعاصرة من تطور                     ا بلغت ة ومناسبة لم استخدام وامتالك أسلحة مكافئ
صور الماضية   ات الع ة وتراآم دیات الراهن ة التح ائل مواجه دم هي بعض وس . وتق

اج الو    ة إنت ى أهمي ز عل ور الترآي دیهيات األم ن ب ه م ت  ولعل ضروریة لتثبي ائل ال س
ا             , األقدام في األجواء الدولية العاصفة     ك الوسائل مم أو إعادة إنتاجها سواء آانت تل

القيم ارف أو ب ارات أو بالمع ق بالمه ه  . یتعل ل إلي ا وص رذل م ذا أن ن ي ه وال یعن
ات          ارف والتقني ى               , اآلخرون من تقدم في المع د من العمل بهدف الوصول إل ل ال ب ب

ة بوساطة استثمار            "التي یصير معها ممكنًا     تلك الدرجة    اج المعرف المشارآة في إنت
ا وجدت  سائدة أینم ة ال ة واألدوات المنهجي ة الحالي ائج العلمي ر , النت ة التفكي ومحاول

ا     فيها بما یسمح بإخصابها والمشارآة في           ادة بنائه ا     1."تجارب بإع  وإال فال أمل لن
ة من سيادة نمط           في اختراق السدود وأدوات الحصار التي أح       يطت بها البلدان النامي
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تهالآية اة االس ذي    , الحي ب ال ون الرهي ك األت ار ذل ات بن ذه المجتمع وي ه ث تكت بحي
دو    تغالل فيغ ة واالس ز الهيمن دم مراآ ط یخ ى نم شكله عل ود وی ل شيء ليع صهر آ ی
سلوك               اج ضبط ال تشييء الناس وهندسة تفكيرهم وسلوآهم واتجاهاتهم بعضًا من نت

ة                   البشري شعب ومعامل يم ال سلط واالستغالل واالستهتار بق ابر الت ذي تبرمجه مخ  ال
  .. الناس آسلع في سوق االستهالك العالمي

  
  

وسائل وأساليب وتقنيات تنتجها مراآز األبحاث والمخابر الغربية        -فيما بعد –وسنذآر  
ساني               دون من مرآز تسلطها الجدید في القارة الجدیدة تهدف إلى هندسة السلوك اإلن

ة             يم روحي رد وق ن تف ه م سانية علي صية اإلن وي الشخ ا تنط ار لم ي االعتب ذ ف أخ
ر وسائله              . وأخالقية صدرها عب وإال فبماذا تفسر صرعات المجتمع الرأسمالي التي ی

ار  ة االنبه ى حين غرة محدث ا عل ه؟ تأتين ه ونماذج ة المتطورة ومودیالت التكنولوجي
دو     , يب التشوق واإلثارة  وهي التي ال ینقصها شيء من معرفة أسال        ا تلبث أن تغ ثم م

ل أو                    اًال لتحلي دع مج ا الجارف فال ت زوابع بل عواصف هوجاء تلف آل شيء بتياره
سير             زر الي و الن م   .. تفكير أو نقاش فنفقد القدرة على أن نملك من أمورنا ول حتى العل

ا م         ا تعامله ا مجتمعاتن ل معه اهزة تتعام صدر ج ه ت ث في د البح ه وقواع ع ومناهج
اهزة  سة الج ة واأللب أآوالت المعلب ا   , الم شدوهين بم ا م ي تكراره ن ف ا ونمع نكرره

ادة                        سعي إلع ى ال ا حاجة إل ر ودونم ال لتفكي شفها دون إعم م نكت تحفل به من مزایا ل
  .فنتيه في ممارسة النقل معطلين تفكيرنا,إنتاجها

ى     ادرین عل سنا بق ا ونحن ل شد حریتن ا أن نن ن لن اج"فمن أی ادة إنت ایير إع  المع
   ؟"التي یتميز بها اإلبداع عن التكرار والخلق عن االستبدال والتغيير عن التخریب

فالقدرة على الفعل الحضاري وتجاوز حالة      , من هنا یستمد تعلم اإلبداع مشروعيته      1
ل عناصر   ار بك رین واالنبه ارب اآلخ اث وراء تج التكرار والله ل ب ي تتمث ة الت التبعي

ضارتهم  سا ممك, ح ي لي داع العرب دون والدة عصر اإلب ين ب ات  . ن ى درج وغ أدن وبل
ة                   درات إبداعي امتالك ق ًا إال ب يس ممكن د ل النجاح في صنع المشروع الحضاري الجدی

دنا  , بعيدًا عن انتظار المخلص الذي یأتي من وراء الحدود      أو من عالم الغيب ليأخذ بي
  .من مستنقع الدوران حول النفس وبنفس المكان

شروع   ة ال    والم ي بعام ضوي العرب شروع النه ة والم ي بخاص افي العرب  الثق
اً    ات    . یتكونان خارج إطار االتصال والتواصل اجتماعيًا وثقافيًا وتاریخي م تكن عملي فل

ات   ة الماضية عملي رون القریب ي الق ة ف اة العربي زت الحي ي مي ردي الت التراجع والت
ا  .قطاعًا في عمليات اإلبداعبل آانت ان, انفصام عن تاریخ األمة وحضارتها فحسب  فم

ى تخطي حواجز           . أن خبا الفعل المبدع حتى سكنت الحياة العربية        واليوم فال سبيل إل
ستویين   ى الم ة عل درات اإلبداعي ة الق ة إال بتنمي ف والتبعي دود التخل ع وس وموان

ى دراسات             . الفردي واالجتماعي  ادًا عل سلوآية اعتم العلوم وال وهذا یعني النهوض ب
سياسية              حقيق صادیة وال ة واالقت ى االجتماعي ة شاملة للبن ال األخذ   , ية تنطلق من رؤی

اهزة    ا ج وم واتجاهاته ذه العل ات ه تقراءات    , بمقارب اج اس ر نت ع األم ي واق ا ف ألنه
اج     . لبيئات ومجتمعات مغایرة   ادة إنت ى إع فال بد من جهود جماعية متعاظمة تعمل عل
دها  ات ونق ذه المقارب غ الطم , ه ا نبل ا     آيم ى أنن ا عل زز خطان ي تع ة الت ة الالزم أنين

كة     وات متماس حيحة وبخط ق ص ى طری ائرون عل ال    . س ة الح ي بطبيع ذا ال یعن وه
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صفر ن ال داء م ارف , االبت ن المع د م ى المزی اج إل ق تحت ن عن , مواصلة الطری ولك
ا          (طریق المزید من النقد    ا الخاصة بن ا ومودیالتن ى نماذجن ا التقى     ) للوصول إل إذا م ف

سلطات    قامت سلطة ال  " والمعرفة   النقد أعلى ال ذي قصده شاعر           1"علم آ ذا هو ال  وه
  :في مقابلة معه) آارلوس فونتيس(المكسيك 

ى            "   ور عل ى العث ادرین عل م نكن ق ا ل ة أنن سابقة عن حقيق لقد نجمت إخفاقاتنا ال
  2"مودیالتنا السابقة ونماذجنا الخاصة

ل توجه     شد      ,ولكن المعرفة وإن آانت هي في األساس لك ضالة التي نن ا ليست ال لكنه
دفع المشروع         . لدیها المداواة لبعض أدوائنا وعللنا     فهي وإن آانت شرطًا ضروریًا ل

ام  ى أم ي إل ذلك  , العرب افي ل شرط الك ست بال ا لي داعي   , إال أنه ل اإلب ن الفع د م ال ب ف
ك هو                   ى ذل ویكون ذلك بحفز القدرات اإلبداعية آافة في الفرد والجماعة والطریق إل

ا   ى هویته اظ عل ة للحف وفر اإلرادة الالزم ة وت صيتنا القومي وعي لشخ شخص . ال فال
ا یمسخان  ا غنم سخًا فإنهم ا عن اآلخرین ن سخان ذاتهم دة إذ ین ة المقل د واألم المقل

  .شخصيتهما مسخًا
ه           والخروج من دائرة التخلف والتبعية یدعونا لتعلم       وم مقام ذي ال شيء یق اإلبداع ال

علمنا التاریخ دومًا أال سبيل لمغالبة      " مع االستهالآي وأتونه فقد     لمغالبة حمى المجت  
, عن طریق المادة الرمادیة   ,ندرة الموارد وشحها إال عن طریق العقل المبدع المبتكر        

دیم                  ورد ق د بم وأن , عن طریق تلك القوة الفكریة التي تقوى على استبدال مورد جدی
ة          تح ة زائل ان طاق ة مك ة بدیل ل ال   ل طاق ة            فالعق د التربي ر هو سبيل تجدی دع المبتك , مب

وارد شریطة أن                وسبيل التغلب على أزمتها ومغالبة ما فيها من نقص اإلمكانات والم
ل    تع ك العق وین ذل ة بتك ى التربي ر ن ال تنتظ ا  , أجي ر فاه ة تفغ واه جائع ات ,وأف وأزم

في  ومن رؤاها ینبغي أن نستمد العزم على أن یكون التجدید   , عاصفة تلوح في األفق   
  3" رسالتنا القومية واإلنسانيةالتربية بعض

ًا فحسب                   ر آنف ا ذآ ل  , فالحاجة إلى تعلم اإلبداع ماسة وهي ليست محصورة فيم ب
د            ا بع ضًا نتلمسها فيم ر           , هي تلح ألسباب أخرى أی داع والفك ة اإلب د أن نحدد طبيع بع

  .المبدع
  :/ العولمة والتنمية :/ خامسا

م ج         رة في              واالن سننتقل الى موضوع مه ة ودور االخي ة والعولم تلخص حول التنمي دا ی
ذي  اخر ال دم او الت رى مدى التق الم الثالث لن دان الع ة وبل دان النامي صادیات البل م اقت حك

  ...یحصل بحسب حكم مؤسسات العولمة للدول النامية ومنها صندوق النقد الدولي 
  

 :حكم اقتصادیات البلدان النامية العولمة ودورها في  •
  

ة في                       وبدا ة حول دور العولم اط التالي ذا المجال سوف نؤشر النق یة وقبل الخوض في ه
  :التنمية 

ى في                  - 1 دم والغن فشلت العولمة في تقليل الفقر في نظر البعض وفي دفع عجلة التق
  .نظر البعض االخر

سبب                   - 2 ل ب ى دلي اج ال ا ال یحت فشلت العولمة في ضمان االستقرار العالمي وهذا مم
ة          النزاعات في الشر   ق االوسط وعدم دفع عملية السالم لالمام والحروب المتوالي

 .في العراق وافغانستان وعدید من دول العالم 
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لم تعط العولمة واعتماد نهج اقتصاد السوق النتائج الموعودة في روسيا ومعظم             - 3
 .االقتصادات االخرى التي قامت بالتحول من الشيوعية الى نظام السوق

دان      دمرت البيئة وافسدت ال  - 4 سریعة للب ر ال عمليات السياسية ولم تعط خطى التغيي
 .الوقت الكافي لتتكيف ثقافيا

 .اعداد الفقراء في تزاید - 5
 .االزمات المالية بسبب العولمة اصبحت شيئا مألوفا  - 6
ل مساعدتهم             (قيام المشروطية     - 7 دوليون مقاب دائنون ال شروط التي یفرضها ال ) ال

 .بزعزعة السيادة الوطنية 
 :/ان نعرف ان العولمة تحكمها ثالث مؤسسات هي آما علينا  - 8

د ال -أ ندوق النق ضایا    :.وليدص ة بق ات خاص دولي أي اهتمام د ال صندوق النق ن ل م یك  ل
ي                       دي دول ام نق ل في وضع نظ شائه تمث التنمية في الدول المتخلفة ،ذلك إن الهدف من إن

ى سي                     دول إل ة دون لجوء ال ى تثبيت سعر الصرف والحيلول وم عل اسة تخفيض   جدید یق
دفوعاتها وهي               وازین م أسعار عمالتها آوسيلة لتنشيط الصادرات وتخفيض العجز في م
د           ة وظهور العدی ارة الدولي السياسة التي ترتب عليها في فترة ما بين الحربين آساد التج
ى اجراء  ة ال سمح بلجوء أي دول صندوق ی م یكن ال د ل ام الجدی ا للنظ من االزمات ووفق

ي اس   ر ف يض آبي ى     تخف صول عل د الح ة وبع روف خاص ي ظ ة اال ف ا الوطني عار عملته
ستطيع                      سحب ت ا لل سياسة وضع نظام ذه ال ذ ه موافقته ولتمكين الدول االعضاء من تنفي
ضة     ى مقای أ ال دفوعاتها ان تلج زان م ي مي ا ف زا طارئ ه عج ة ان تواج ضاه أي دول بمقت

ا لنظ            ا وفق دول االخرى التي تحتاجه د  . ام وشروطا خاصة  عملتها الوطنية بعمالت ال وق
زان       ي مي ارئ ف ز الط االت العج ة ح ع مواجه ي الواق و ف ام ه ذا النظ ن ه دف م ان اله آ
ى تخفيض     ه دون اللجوء ال ذي ادى الي ل ال دول من تصحيح الخل ين ال دفوعات وتمك الم

را      ضا آبي ة تخفي ة الوطني ة العمل ين        قيم وال ویتع ة رؤوس االم ى حرآ ود عل او فرض قي
  . سنوات5-3رة تتراوح بين ادة ما سحبته من الصندوق خالل فت اععلى الدول المعنية

ة الن العجز في                            دول النامي م یكن یتناسب مع مشكالت ال ام ل ذا النظ ومن الواضح ان ه
ا                 صادیاتها نتيجة حاجته موازین مدفوعاتها هو عجز شبه دائم یعكس خلال هيكليا في اقت

واردات خصوصا ان          الستيراد وسائل االنتاج وعدم آفایة حصيلة صاد        دفع ثمن ال راتها ل
ا حصلت                 اج وسداد م مشاریعها االنتاجية سوف تستغرق وقتا طویال قبل ان تبدأ في االنت
عليه من قروض ،وهذا النوع من العجز الدائم او المستمر لفترات طویلة ال یمكن عالجه               

ك ان ق                     ى ذل صندوق یضاف ال ا ال سمح به دول  اال بتسهيالت طویلة االجل لم یكن ی درة ال
سبة               اتيكي آانت محددة فقط بن من حصتها في راس     %25النامية على السحب االوتوم

صندوق   ال ال ا  (م عيفة بطبيعته صة ض ي ح سبة    ) وه ذه الن اوز ه ا یتج سحب فيم ا ال ام
فيخضع لشروط یحددها الصندوق لتصحيح مسار اقتصادها وعادة ما تكون هذه الشروط            

  .ا سنرىقاسية وخاضعة العتبارات سياسية آم
ك          :.البنك الدولي -ب  لم یكن موقفه من قضایا التنمية في دول العالم الثالث باحسن حاال ذل

اري    ك تج ك شان أي بن ي ذل أنه ف أن ش ة آ ة دولي ي صورة منظم ائم ف ك الق ذا البن ان ه
ات     وم بالعملي تخدامه ،ویق ي اس راغبين ف ال وال راس الم ائزین ل ين الح يط ب رد وس ،مج

  .اقراض واقتراض في سوق المالالعادیة للبنوك من 
دولي    ((وبرغم ان احدى الوظائف االساسية للبنك آما یستدل على ذلك من اسمه              ك ال البن

دول االعضاء             ))للتعمير والتنمية  سهيل حصول ال ى من دستوره ،هي ت ومن المادة االول
ة خاصة  ه اهمي م یوج ه ل ة ،فان ل المشروعات االنتاجي ة لتموی تثمارات الالزم ى االس  عل
زا      ى مرآ سنوات االول للدول النامية او یمنحها أي معاملة تفضيلية ،بل ظل اهتمامه في ال
ى                       ك عل ة عمل البن ساعد طریق م ت الحرب ،ول صادیا ب اثرت اقت على الدول االوربية التي ت



دة في                      سوق واسعار الفائ وانين ال ا لق ه یتحرك وفق اغراء الدول النامية بالتعامل معه الن
  .سوق المال

د البنك على مرآزه الدولي وسمعته الدولية في االقتراض باسعار فائدة معقولة من      ویعتم
ة           ة المشروعات االنتاجي سوق المال ،ثم یقوم باعادة االقراض الى الدول تمكنها من اقام
صا                    ان حری ك آ يال والن البن باسعار فائدة تكاد تماثل االسعار السائدة في السوق او اقل قل

ه     ة                    على استعادة اموال ادة اال للمشروعات االنتاجي دم قروضا في الع م یق ه ل سرعة فان  ب
ا آانت                           الم الثالث النه دول الع را ل ك سندا آبي م یصبح البن ذلك ل التي تدر عائدا سریعا ول
صادیا               دا اقت در عائ تحتاج اساسا الى قروض تستثمر في مجال البنية االساسية وهي ال ت

  .اال بعد مرور فترة طویلة نسبيا 
ام التصویت            والن ى اساس نظ صندوق صمم عل ك وال ل من البن  هيكل صنع القرار في آ

 وزنا یتناسب مع حجم اسهامها في   دولة  الذي یمنح آلWeighted Votingالمرجح 
ة الراسمالية           دول الغني ى ال ا ال راسمالها ،فقد الت السيطرة على عملية صنع القرار فيهم

سياسية            وقد ساعد هذا الوضع على تاثر هاتين ال        شروط ال ا بال ر من غيرهم ين اآث منظمت
ك بسحب                       رار البن ان ق د آ ال فق ى سبيل المث التي تفرضها الدول الراسمالية الكبرى  وعل

ام     صر ع ي م الي ف سد الع ل ال ي تموی ساهمة ف دة  1956الم ات المتح الن الوالی ر اع  اث
عالقة هاتين  وبریطانيا سحب عرضهما  بالمساهمة في التمویل دليال واضحا على طبيعة            

  . المنظمتين بالدول الرأسمالية الكبرى 
  1االطار الشامل للتنمية :مبادرة البنك الدولي :/ سادسا

 اعلن جيمس وليفنسون رئيس البنك الدولي االطار 1999/ینایر /في آانون الثاني
اآد  الذي  Comprehensive Development Frameworkالشامل للتنمية 

حكومات والمانحين الدوليين والقطاع الخاص وباقي المهتمين اهمية الشراآة بين ال
  .بعملية التنمية وعلى راسها المجتمع االهلي 

  
وقد لفت االطار الشامل للتنمية االهتمام نحو اهمية تمكين الفئات المحدودة الدخل خاصة 
الشدیدة الفقر من المشارآة بفاعلية في رسم سياسة التنمية ووضعها موضع التطبيق 
ووجه البنك عنایته الى حاالت معينة راى انها تشكل نموذجا ینبغي دراسته واالستفادة 

ومن تلك االمثلة اوضاع التنمية في بوليفيا فقد قدمت الحكومة البوليفية . من دروسه
 واوضح البنك ان المنظمات غير الحكومية 1997اجندتها للتنمية الى البنك الدولي عام 

المدني قد ابدت تحفظها بالنظر الى تهميشها خالل الحوار وباقي عناصر المجتمع 
الوطني الذي انبثقت عنه االجندة الوطنية للتنمية وقد خلص البنك الى ان استبعاد 
المجتمع االهلي من الحوار الوطني في بوليفيا وما اعقبه من مشاورات وطنية ال یعني 

 ورقة لتنسيق الجهود بين ان االجندة الوطنية للتنمية ماهي اال:سوى امر واحد 
وان حدث وترتبت عليها امور ایجابية فانها ال تعنى .الحكومة والمانحين الدوليين 

بالضرورة بالتنمية االجتماعية المستدیمة الرامية الى تقليل الفقر حيث انها فشلت في 
  2دمج الفئات الفقيرة في مراحل رسم وتطبيق سياسات التنمية 

لى بناء منظور متكامل للتنمية یرمي الى توازن افضل لسياسات  لذا فان البنك سعى ا
التنمية ویمزج عناصر التنمية االجتماعية والبشریة والبيئية واالقتصادیة والمالية 

وترمي مساعي البنك من خالل اطاره الشامل للتنمية الى تشجيع قوى . والمؤسساتية
  :3اتباع المبادئ االربعة التالية التنمية في المجتمعات الوطنية على تنسيق جهودها ب

                                                 
 88مبادئ قانون التنمية ، مصدر سابق، ص نقال عن ادهم احمد حشيش ،المجتمع االهلي ومكافحة الفساد في ضوء - 1

   88 المصدر نفسه،ص-  2
  . المصدر نفسه-  3



ان تتولى الدول ذاتها بدال من البنك وضع اجندتها الخاصة بالتنمية سواء فيما  •
  .یتعلق باالهداف او باالستراتيجيات والتوقيتات

ضرورة ان تكون التنمية متكاملة فتهتم بالمشكالت االجتماعية آاهتمامها  •
 .بالمشكالت االقتصادیة 

 .لتنمية في رسم سياسة التنمية ووضعها موضع التطبيقانخراط آل قوى ا •
اهمية ان تنحو عملية التنمية منحى العمل الجماعي في ما یتعلق بسياسات  •

التنمية البعيدة المدى وبالتالي ان تمر عبر مشاورات وطنية تخلق اجماعا وطنيا 
 .بشأنها

  
  
 
 .منظمة التجارة العالمية -ج

  : العولمة وهنالك مؤسسات صغرى اخرى تحكم
  UNDP(1(برنامج االمم المتحدة االنمائي - 1
 .مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية  - 2

  
ا                  در م ونحن ال نرید التكلم عن ماهية هذه المؤسسات المعروفة لدى ذوي االختصاص بق
ة                    ا في عملي ة واثره نرید تسليط الضوء على دور بعضها في حكم العالم من خالل العولم

صددها    التنمية التي نح   اثيرات صندوق              .ن ب ا مر شرحه من ت ى م وسنفصل باالضافة ال
ستين          اتين المؤس ن ه ة ع ث التالي ي المباح ر ف شكل اآب دولي ب ك ال دولي والبن د ال النق

  .المهمتين
الم الثالث الصابنا                      ة في دول الع واذا اردنا التكلم عن اثر صندوق النقد الدولي في التنمي

ه ال      الهلع   دان التي تواجه انكماشا في             حيث لم ینجح في مهمت وال للبل دیم االم تي هي تق
ا اخطاء في       نشاطها االقتصادي   صندوق من خالله نتيجة بعض السياسات التي ارتكب ال

ة                      دان المتحول ة وفي البل ة وادارة االزم ا سواء في التنمي جميع الميادین التي شارك فيه
  .من الشيوعية الى الرأسمالية 
رامج التكي ب ب م تجل ي حيث ل ا الت دان آبوليفي ك البل ى لتل ستدام حت و الم ي النم ف الهيكل

رامج    2التزمت بضوابطه ،وفي العدید من البلدان عرقل التقشف المفرط           النمو وتطلبت الب
ا             ذي تحدث      –االقتصادیة الناجحة عنایة بالغة في تسلسلها الزمني وفي خطاه الترتيب ال

حت االسواق امام المنافسة بصورة أسرع        فيه االصطالحات ،ففي سبيل المثال اذا ما انفت       
ى الوظائف الموجودة                   ة فسيقضى عل مما ینبغي قبل ان تترسخ فيها مؤسسات مالية قوی
ي          اء ف دان ،أدت االخط ن البل د م ي العدی ستحدثة ،وف ائف الم ن الوظ رع م صورة اس ب
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شابهة ومتداخلة یؤدي الى ازدواج الجهود عنهما فيما یاتي من هذا المبحث حيث اتضح ان وجود برنامجين یمارسان انشطة مت
وتبدید الموارد ومن ثم فقد اسفرت محاوالت ترشيدهما عن دمجهما معا في اطار تنظيمي واحد هو برنامج االمم المتحدة 

 ویعتبر هذا البرنامج منذ نشأته وحتى االن هو.للتنمية وقد خضع هذا البرنامج بدوره لعدة محاوالت لتطویره وتحسين اداءه
اضخم برنامج لتقدیم المعونة متعددة االطراف الى الدول النامية ،تشرف عليه االمم المتحدة وتقوم الوآاالت المتخصصة بتنفيذ 

المشروعات الممولة من خالله واالشراف الفني عليها ویعتبر البرنامج احد الفروع الثانویة المستقلة التابعة للمجلس 
 عضوا  تختارهم الدول االعضاء في المجلس االقتصادي واالجتماعي 48س ادارة من االقتصادي واالجتماعي ویدیره مجل

ویقوم بالمساعدة في تقدیم الخبرة الفنية والتجهيزات الالزمة القامة مشروعات تنمویة في آل القطاعات االقتصادیة 
ویتشغل باالساس على .دارة العامة وااالجتماعية بدءا بانتاج المحاصيل وصيد االسماك وانتهاء بالتخطيط االقتصادي واال

الدول النامية ویالحظ ان البرنامج ال یمول المشروعات التي یشارك فيها بالكامل ،اذ یهدف الى حث الدول النامية نفسها على 
مقدمة من االستثمار من اجل التنمية ،ولذلك یتعين على الدول المستفيدة ان ترصد  اعتمادات محلية او مقابال محليا للمعونة ال

 .) .الخ...عادة ما تكون االراضي والمباني  والهياآل االداریة (البرنامج 
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ر          ادة الفق ة وزی ة          1الترتيب والخطى الى ارتفاع البطال ال والمعلوم ى سبيل المث التي   وعل
سة في بعض                      دولي البائ د ال ى سياسات صندوق النق بقيت راسخة في تاریخ البشریة عل

ى          1997االحيان،حيث وبعد االزمة االسيویة عام       دولي ال د ال  ،ادت سياسات صندوق النق
ا          ي امریك ر ف سوق الح الحات ال ق اص م تحق د ول سيا وتایالن ي اندوني ات ف اقم االزم تف

  .اثنين الالتينية سوى نجاح واحد او 
ام    یعتبر ان خيبة االمل تنامت في         ان جوزیف ستيكلتز   اه        النظ ذي یرع ة ال دولي للعولم ال

ع          ان یتمت ذي آ ة ال صندوق النقد الدولي عندما اوقف الدعم المالي للوقود والمواد الغذائي
ذین في                     ك ال رى اولئ دة ، وحيث ی به الفقراء في اندونيسيا والمغرب او بابوا غينيا الجدی

ات   تایال ي النفق دولي ف د ال ي فرضها صندوق النق صات الت ة التقلي دز نتيج اد االی د ازدی ن
ة     ور الدراس ع اج ى دف ة ال دان النامي ن البل د م ي العدی ل ف ع اضطرار العوائ صحية وم ال
رار                     اذ ق ى اتخ اليف التي تضطرهم ال امج التخفيف من التك سمى ببرن الوالدهم تحت ما ی

  .مؤلم بعدم ارسال بناتهم للمدارس
يهم من اجل                   وجراء ترآهم من دون بدائل ومن دون سبيل للتعبير عن قلقهم والضغط عل
ان       ي المك ست ه شوارع لي د ان ال ن المؤآ شغب وم داث ال ى اح اس ال دفع الن ر ین التغيي
لمناقشة القضایا وصياغة السياسات او التوصل الى اتفاق عام بيد ان االحتجاجات جعلت             

د اصبح من الواضح        مسؤولي الحكومات واالقتصادیي  دائل ، وق رون بب الم یفك ن حول الع
دان                 ذین في البل تماما ليس للمواطنين العادیين  بل لصناع السياسة آذلك وليس الولئك ال
م                        ا مورست ل ة آم ذلك، ان العولم ة آ دان المتقدم ذین في البل النامية فحسب بل الولئك ال

ه سيتحقق               صارها بان ا وعد ان اذا بوسع   –تسر وفق م ه     او م ا ان تفعل ا ینبغي به ها او م
افع     ب المن م یجل ك فل ن ان حصل ذل و ولك ا اي نم تمخض عنه م ی االت ل ي بعض الح وف
ب        ي اغل ت ف نطن آان اع واش عها اجم ي وض سياسات الت ة لل صلة النهائي ع فالمح للجمي
راء وفي                    ى حساب الفق اء عل رة واالغني االحيان تصب في مصلحة القلة على حساب الكث

د من الح ة العدی ة والدیمقراطي ام بالبيئ ة محل االهتم يم التجاری ت المصالح والق االت حل
  .وحقوق االنسان والعدالة االجتماعية 

يم ،ففي                     ر عم ام بخي ى القي ليست العولمة بحد ذاتها جيدة وال ردیئة لكنها تمتلك القوة عل
ع عظيم                   ا آانت مصدر نف  بلدان شرق اسيا التي احتضنت العولمة وفق شروطها وخطاه

ل              1997على الرغم من نكسة ازمة عام        سبية ب افع ن  ولكنها في معظم العالم لم تجلب  من
دیدة         ة ش ى آارث ون ال ا تك رب م د اق دت للعدی يا     . ب رق اس وب ش ة جن سبة الزم وبالن

ذآر بمأساة االسواق اذا فتحت                  التاریخية والتي ستبقى على مر العصور ولنهایة العالم ت
  .ذا اسيء استخدامه على مصراعيها ولراس المال ا

  
رض      ح ي ف اق ف ارجي واالخف راض الخ و االقت ث ان نم د حي ي تایالن ة ف دأت االزم ث ب ي

ي      الي المحل ام الم ي النظ ة ف ة المزدوج اب الليبرالي ي اعق اءا ف ة ج ضوابط الفعال ال
ة                 ة الثنائي ة الليبرالي دأت عملي والضوابط الخارجية على راس المال والحساب الجاري ،ب

سون          – 1990ند عام   هذه في تایال   ام طومب ول هيرست وجراه شير ب ا     -آما ی ك اساس  وذل
اء        : ب صرفية والغ ر الم ال غي واق الم ویر اس ة وتط رف العمل ن ص ضوابط ع ة ال ازال

ال وتحرك الوسطاء                       ع راس الم ي عن قواعد توزی دة ،والتخل دالت الفائ ى مع السقف عل
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ال         دة       الماليون لالفادة القصوى من هذه التخفيفات فاقترضوا ب دالت فائ صعبة بمع عمالت ال
 في  12,3اجنبية أوطأ ،وهكذا ارتفعت التدفقات الداخلة من رأس المال الى الذروة فبلغت      

ألف من        % 11,6 وآان   1995المائة من اجمالي الناتج المحلي عام        دفقات یت من هذه الت
ة          تثمارات اجنبي ن اس دال ع ة ب هم عادی دفقات اس ة وت ندات مالي هم وس تثمارات اس اس
ي                  ي  الفعل اج المحل مباشرة طویلة االمد وبذا لم تكن تدفقات االستثمار االجنبي تعزز االنت
ى                          سهم في نفخ  فقاعة اسعار االصول  زد عل ل ت ة ب صناعة التحویلي او تقوم بتطویر ال
دفقات االستثمار االجنبي المباشر آانت استثمارات الغراض            ذلك ان نسبة معتبرة من ت

دمج مم     ى                    االستيالء وال ا اضافة ال ر منه دفقات قصيرة االجل اآث ذا االستثمار ت ل ه ا جع
ال أنها ان تقوض  .اصول راس الم رة من ش دیون الخاصة الكبي ذه ال ل ه شكلة ان مث الم

ل    صيرة االج ن االرصدة ق را م دارا آبي ا سحب المقرضون مق ة اذا م عر صرف العمل س
ون          فاالحتياطات التایالندیة آانت اصغر من ان تلبي الطلب ا          : سبة دی د بلغت ن لمحتمل فق

صيرة االجل نحو  د ق صيرة االجل 121تایالن دیون المستحقة ق ة حيث آانت ال  في المائ
اهز  ن 45,6تن زد ع م ت د فل ات تایالن ا احتياطي ار دوالر ام ي 37,7 ملي ار دوالر ف  ملي

ة               .19971یونيو/حزیران   ة عمل دد بنشوب ازم وعليه فان بمقدور الدین الخارجي ان یه
ل الطریق                       شأنه بح ذاتي متأصل ولع و من أي آ  شأن الدین العام فاالسواق الخاصة تخل

ة     ى    . الوحيد الذي آان یمكن التماسه لتجنب ذلك ،في ضوء اللبرلة المتحقق ال ال هو االنتق
ا                     د قيمته ان تزی ة ب معدل صرف مرن للعملة فقد آان من شأن هذا التدبير ان یسمح للعمل

ة     ة         خالل تدفق االرصدة االجنبي ة المحلي ى ردع المؤسسات المالي زع ال ا ین د، مم ى البل  ال
ان  المشكلة ان             .عن االقتراض المفرط من الخارج       سون ب ول هيرست وطومب ویضيف ب

ا           م یكن مطروح ار ل ة التي            :هذا الخي صناعة التحویلي اء ال د أعب ان من شأنه ان یزی اذ آ
و              اني من هب ا تع اليف آم اع التك د     آانت تعاني ،أصال ،من ارتف صيني بع وان ال ة الي ط قيم

د عام          1994عام   دوالر           1995 وهبوط قيمة الين الياباني بع ازاء ال ين ب ة ال وط قيم  وبهب
وب شرق                بدات المصارف اليابانية وهي المقترض الرئيس لفترات قصيرة االجل في جن
د ، ،آانت                  راض جدی ع اي اق د استحقت ،ومن ا ق و ان اجاله ا ل دیون آم اسيا باسترجاع ال

ول هيرست             المؤ ا اشار ب وط       سسات اليابانية تواجه سوق اسهم هابطة آم ى هب و ادت ال
اع ازاء   د اخذت باالرتف اني ق ين الياب ة ال ت قيم دیونها وآان ة ل ة االصول المعادل ي قيم ف

   .1975الدوالر ارتفاعا مطردا من عام 
أزق صعب وادت االنخفاضات الال     ة انحشرت في م سلطات التایالندی ة والنتيجة ان ال حق

ة                         دهور المنظومات المالي ان في ت ى االمع د ال ل بل ة الخاصة بك في اسواق االسهم العادی
ة  اني    :المحلي انون الث الل آ هم خ وق االس ي س ت االنخفاضات ف ى 1998وبلغ ا ال  قياس

اني   انون الث اع آ ایر /اوض سبة 1997ین د و % 59 بن ي تایالن ا  % 61ف ي ماليزی ف
اقم بدرجة           في سنغافورة % 53في اندونيسيا و  %53و د تف  وآان الوضع في اندونيسيا ق

ي                ى الطلب المحل اآبر بفعل تاثير اجراءات التقشف التي فرضها صندوق النقد الدولي عل
تيجليتز شجب صندوق   ل جوزیف س صندوق مث ي ال صادیين ف راء االقت د ان الخب ى ح ال

م ستيكلت      2النقد الدولي صراحة على قيامه بفرض شروط مدمرة ذاتيا           د تكل ز صراحة    وق
ة شرق اسيا              ائال بخصوص ازم د        (( على صندوق النقد الدولي ق ة التوآي د سرني رؤی لق

اق           1998-1997خالل االزمة المالية العالمية في       شفافية ولكن احزنني نف  على اهمية ال
هاتين المؤسستين صندوق النقد الدولي ووزارة المالية االمریكية ، فالذي تاآد في شرق             

سبب            اسيا اذ آانتا من      اآثر المؤسسات التي واجهتها في حياتي العامة ال شفافية ولهذا ال
ا       ي یعرفه ات الت سين المعلوم شفافية وتح ادة ال رورة زی د ض شة االصالح اؤآ ي مناق ف
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سياسات                  ذه ال ذین تضرروا به ك ال سمح الؤلئ المواطنون عما تفعله هاتان المؤسستان لت
م           ان        1)) في صياغتها    في ان تكون لهم فرصة اآبر للتعبير عن ارائه ا ان ستيكلتز آ  علم

احد خبراء صناعة القرار في صندوق النقد الدولي ولكن آانت مواقفه تنطلق من نظرات               
وال      ة رؤوس االم ن تنمي دى م شر اب ة الب سميته تنمي ن ت ا یمك اه م رة تج صادیة ح . اقت

دان       ة البل ارات سياس ى خي ة ال ارات هام سون اش ام طومب ول هيرست وجراه شير ب وی
ة ،من جانب                      ا ة والخارجي شاملة الداخلي ة ال ة المالي ين اللبرل لنامية من حيث ان الجمع ب

ة               دان النامي سبة للبل ة بالن والتثبيت المتحجر لسعر صرف العملة من جانب اخر هو آارث
ة اشراف مناسبة             اء انظم ولكن في ضوء الضحالة النسبية السواقها المالية وصعوبة بن

ة في         من جانب السلطات المحلية    شرآات المحلي  وارساء ممارسات الشفافية من جانب ال
ع      دیون                ضوء ذلك یصعب من رط والنمو الجامح لل راض الضخم المف اه االقت ول باتج المي

دفاع               ه عن طریق ال ى احتوائ وحين یبدأ الراسمال بالفرار فان من العبث بمكان السعي ال
ي   د االجنب ات النق تخدام احتياطي ة باس عر صرف العمل ون عن س ذعر یك دب ال ين ی ، فح

ستثمرین وان          ار الم ام انظ ا ام ات جلي ى االحتياطي ل ال صير االج دین ق سبة ال اع ن ارتف
دیل        ن دون تع الوجود م ستثمرین ب سمح للم ط ان ی انه فق ن ش ات م تخدام االحتياطي اس
ع                      ات انف ى ان االحتياطي سون ال شير طومب ا ی ة اخر المطاف آم الخفض الضروري للعمل

ة اوضاع د   لمعالج ب صندوق النق ن جان ة م دات المالي ان النج ل ف ة وبالمث د االزم ا بع  م
وا                      م یجلب راس ول ذین استثمروا في الغالب دون احت الدولي تحمي المقرضين االجانب ال
د                  ستطيع ان یجن دولي ال ی د ال ي ومن الواضح االن ان صندوق النق النفع لالقتصاد المحل

اون والت   ة التع دان منظم ن بل ة م وارد آافي صادیة م ة االقت ن ) OECD(نمي الي م وبالت
رابط   ة الت ات وثيق سلة من االزم الج سل دان ليع ذه البل ي ه ضرائب ف ي ال اق :دافع د ف فلق

سيك  ى المك ساعدات ال الي الم امي (اجم الل ع سيا ) 1995-1994خ د واندوني وتایالن
   .2وروسيا المائة مليار دوالر امریكي

شروط  وهنا وآما هو معروف فان صندوق النقد ال   دولي یرهن مساعداته للبلدان النامية ب
صا           ا    قاسية للتسدید لذلك تحتاج البلدان النامية  الى ان تنبذ الحتمية االقت دیة التي یعظ به

د                 انصار العولمة    م تكن ق ة، ان ل وان تقر بان هناك خيارات اخرى امام الحكومات القومي
دولي وان آانت تقب                د ال ل بوجوب التحرك الحاسم       وقعت في قبضة اشراف صندوق النق

د       ندوق النق تدعاء ص رورة اس ت ض ة تجنب ال دول ا آمث سوق ماليزی ا ن سق ، وهن والمت
تثمار   ى االس ا ال صير االجل ، قياس دین ق ة من ال سبة متدني ع بن ت تتمت ا آان دولي النه ال
ضوابط من              االجنبي المباشر وقد فاقم الدآتور مهاتير محمد االزمة سوءا بالحدیث عن ال

بتمبر      دون ا ول س ن ایل داء م ها وابت ى فرض ل عل ة   1998ن یعم ة المحلي ت العمل  هبط
سبة              % 48الرینجيت بنسبة    % 70من قيمتها في بدایة االزمة وهبطت سوق االسهم بن

ادرج      1998قياسا الى ذروته وتحرك مهاتير منذ االول من ایلول سبتمبر            ا ف  تحرآا حازم
ى الع      ل عل صيرة االج ضوابط ق رض ال ا لف ة برنامج ن    : مل ة م صارف االجنبي ع الم من

ان             سهيالت ائتم المتاجرة باستثمارات الرینجيت وحظر المؤسسات الماليزیة من عرض ت
ت      دة الرینجي ترجاع ارص ب واس هم االجان رة االس ة وسماس صارف االجنبي ى الم عل
المتداولة خارج البالد خالل شهر واال فقدت قيمتها ،وحصر اجراء آل الصفقات التجاریة             

عملة االجنبية ،ومنع االجانب الذین یبيعون اسهمهم من المغادرة قبل مرور عام واحد               بال
ة                     ة او اجنبي ة محلي ة عمل ين من اخراج ای وفرض ضوابط صارمة على االجانب والمقيم

ا فقط     ((  وهذه الضوابط علق على نجاحها جورج ستيكلتز قائال        3خارج البالد  آانت ماليزی
ا      رغم من ان سياسات                شجاعة بما فيه الكفایة لتخ ى ال ا ،وعل صندوق عليه طر بغضب ال
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دة                       دالت الفائ اء مع ه حاول ابق ع االوساط الن رئيس الوزراء مهاتير قد هوجمت من جمي
شاط                    بالد ،اال ان انخفاض الن واطئة وحاول وقف الخروج السریع للمال المضارب من ال

 ان الغرض    1))ن االخرى   االقتصادي في ماليزیا لم یدم طویال وآان اخف من جميع البلدا          
ة عن      ة المحلي من هذه الخطوات االقتصادیة المهاتيریة الناجحة هو فصل السياسة النقدی
دة          دالت الفائ ض مع ن خف تمكن م ا ان ت ي لماليزی صرف ، وینبغ عر ال دل س ة مع سياس
راءات        ذه االج ة ،ان ه روض المحلي داد الق سهيل س صادي ،وت شاط االقت تعادة الن ،واس

دا           الناجحة في ب   ي عال ج م       .لد یتميز بمعدل ادخار محل ة في حك ات العولم ذه هي امكان ه
دولي                     د ال ة تحكمات صندوق النق ة القادم رى في االسطر القليل ة وسوف ن البلدان النامي
ياقات    ة ضمن س دول النامي دها ال ا تری و ال آم دها ه ا یری ة آم ي فرض التنمي ه ف وارادت

تى ما حصل ذلك ومتى ما ادیرت بشكل صحيح          العولمة فالعولمة یمكن صياغتها ثانية وم     
ة                   ك امكاني م ،ستكون هنال ؤثرة به سياسات الم ومنصف وآان لجميع البلدان صوت في ال
في المساعدة على انشاء اقتصاد عالمي جدید حيث ال یكون النمو فيه مستداما وأقل تقلبا             

شكل عادل         ذا النمو ب ار ه اط    .فحسب بل یجري تقاسم ثم ى انم اج ال ة في   نحن نحت  مالوف
ز في سجل                   د المتمي ة البل التعامل مع االزمات وناجحة في تعامالتها ومنها آوریا الجنوبي
ة           ا الجنوبي اغت آوری ة ص رب الكوری ار الح ن دم ت م د ان خرج وي فبع سار التنم الم
استراتيجية نمو زادت حصة دخلها الفردي الى ثمانية اضعاف في امد ثالثين سنة وقللت        

ا              وحققت مست بشكل مذهل   الفقر   وى تعلم عالمي وبرعت في رأب الفجوة في التكنولوجي
ا                 د ولكنه ر من الهن ة آانت افق ة الحرب الكوری دما ففي نهای بينها وبين البلدان االآثر تق

ة      صادي والتنمي اون االقت ة التع ى منظم ضمت ال سعينيات ان ول الت ادي  (OECDبحل ن
ة     صناعية المتقدم ا احد ا    ) البلدان ال ائق الحاسبات      واصبحت آوری الم لرق ر منتجي الع آب

واصبحت مجموعة من شرآاتها الكبيرة آسامسونغ ودایوو وهونداي تنتج سلعا معروفة           
  .في انحاء العالم 

  :مقومات التجربة التنمویة الماليزیة
د  سكانية األخرى نحو لق ات ال ا والفئ ع بالماالی نهج التنموي ودف د الم اتير محم ى مه تبن

ع              النهضة التنمویة م   ا دف م، آم ن خالل توفير مستویات عالية من التعليم والتكنولوجيا له
ع   ل م ارج والتواص ة للخ ات التعليمي ال البعث ام بإرس ة، وق ة اإلنجليزی تعلم اللغ م ل به
واطن  ز الم صادیة بتجهي ار سياسته االقت ده في إط ل جه ة، و حاول بك ات األجنبي الجامع

الم          الماليزي بكافة الوسائل العلمية والتكنول     وجية لكي یستطيع االنفتاح والتواصل مع الع
الخارجي والتعرف على الثقافات المختلفة، ثم الدفع به بعد ذلك إلى سوق العمل من أجل                
ى                         اتير یهدف إل ان مه شعب، حيث آ راد ال ين أف ة ب زیادة اإلنتاج وخفض مستوى البطال

اع    ى ارتف ود عل ذي یع ر ال ع، األم ن المجتم ر م زء األآب ل الج ة تفعي ستوى التنمي م
د                        ة یعتم ة زراعي ا من دول ر، و استطاع أن یحول ماليزی ة األم االقتصادیة للبالد في نهای
ل المطاط والقصدیر                   سيطة مث ة الب واد األولي ة والم اقتصادها على تصدیر السلع الزراعي
صادها                  صناعي والخدمي في اقت وغيرها إلى دولة صناعية متقدمة، آما شارك القطاع ال

سبة  صناعة      % 90بن ن ال اليزیون م ا الم ي یرتاده سيارات الت م ال بحت معظ ، وأص
الماليزیة الخالصة، آما زاد نصيب دخل الفرد زیادة ملحوظة فأصبحت ماليزیا واحدة من              
الي      ز الم ة المرآ ى تقوی ول إل ذا التح يا، و أدى ه وب آس ي جن صناعية ف دول ال ح ال أنج

ة            للدولة آكل، وأصبحت تجربة ماليزیا في النهضة         ا تحت رعای صناعية التي قامت به ال
صادیين     ل االقت ن قب ة م ادة للدراس دول، وم ه ال ذي ب ثًال تحت اتير م  ..مه

دروس                        ر من ال ز بكثي ا تتمي ة جدیرة بالتأمل وخصوصًا أنه ة الماليزی إن التجرب وعليه ف
ى                      ة، فعل وة التخلف والتبعي نهض من آب التي من الممكن أن تأخذ بها الدول النامية آي ت

                                                 
 113 جورج ستيكلتز، العولمة ومساوؤها ،مصدر سابق،ص-  1



ا               الر ة، فإنه صادیات العولم دماج في اقت غم من االنفتاح الكبير لماليزیا على الخارج واالن
تحتفظ بهامش آبير من الوطنية االقتصادیة، وقد تبدلت األمور في ماليزیا خالل عشرین           
د   ى بل ة إل ة الزراعي واد األولي صدیر بعض الم ى ت شكل أساسي عل د ب د یعتم سنة من بل

صناعية، في      ات         مصدر للسلع ال ة واإللكتروني دات واآلالت الكهربائي شير  .  مجاالت المع ی
ام      دة ع م المتح ائي لألم امج اإلنم ن البرن صادر ع شریة ال ة الب ر التنمي ى 2001تقری  إل

ين أهم               ة التاسعة من ب ا للمرتب ة           30احتالل ماليزی ة، متقدم ة العالي ة مصدرة للتقني  دول
صين           سوید وال ا وال ة           وآانت . بذلك على آل من إیطالي زة في مواجهة أزم ا متمي  تجربته

ام          صندوق           1997جنوب شرق آسيا الشهيرة التي شهدها الع أ بتحذیرات ال م تعب ، حيث ل
ودًا                        ا قي ة فرضت من خالله دة وطني ا من خالل أجن الج أزمته والبنك الدوليين وأخذت تع

را                   ا ی ذ م ك المرآزي صالحيات واسعة لتنفي ة البن ة، معطي ه صارمة على سياستها النقدی
د                  صادرات بالنق لصالح مواجهة هروب النقد األجنبي إلى الخارج، و استجالب حصيلة ال
دوليان في            ك ال األجنبي إلى الداخل، فأصبحت عصا التهميش التي یرفعها الصندوق والبن
ك    ا، تل ة ماليزی ة في مواجه ال فاعلي دوائر المرسومة، ب د أن یخرج عن ال وجه من یری

ن آبوته   ت م ي خرج ة الت سيرة    الدول ط، لتواصل م امين فق الل ع وة خ ر ق ة أآث ا المالي
د   سيا وتایالن ل أندوني دان أخرى مث ذي ظلت بل ة، في الوقت ال شروطها الوطني ة ب التنمي

دوليين         ك ال صندوق والبن دة ال ا تعليمات أجن  . تعانيان من أثر األزمة، من خالل تعاطيهم
سياسية   اة ال ه الحي   اعتزال

ي و ف اليزي وه زعيم الم رر ال ام ق سلطة ع سحاب من ال ده االن ة مج ه 2003 قم د نقل  بع
دة  وزراء م ه رئاسة ال صادیة، وتولي ة من النهضة االقت دة متقدم ة جدی ى مرحل بالد إل ال

الم   22 ت للع د أن أثب ك بع اليزي، وذل ان الم ي البرلم ة ف يم حزب األغلبي ان زع نة، وآ س
ى ا        ادا عل صادیا اعتم النهوض اقت ع     إمكانية قيام دولة إسالمية ب ين جمي آلف ب لوحدة والت

د              . أفراده بمختلف دیاناتهم وأعراقهم    د اهللا أحم ه عب ى خليفت بالد إل وسلم مهاتير مقاليد ال
د منهجه                      ذي یع يم ال ك الرجل االقتصادي الحك بدوي وهو في قمة نجاحه، وأصبح بعد ذل

ع       الم أجم الده والع ي ب ادة ف سياسيين والق ن ال د م ا للعدی وي مرجع سياسي والتنم  . ال
اجي                 إن رجًال مثل مهاتير استطاع أن ینقل بالده من نمط اإلقطاع المتخلف إلى النمط اإلنت
دم               ة هي أساس تق ى التحتي وما تبع ذلك من بنية فوقيه ثقافيه هو دليل قاطع على إن البن
ع  ف أي مجتم  .أو تخل
ة   فة الماليزی رار الوص   أس

ي التجر  : أوًال  صيد ف ت الق ى بي سياسية ، وه ن أن   اإلرادة ال ان یمك ا آ ة، فم ة الماليزی ب
سبها     ادة ویكت م القي ية واضحة تحك ة وإرادة سياس ود رغب ضة إال بوج ذه النه ق ه تتحق

م           رًا رق  وهو یرمز   2020الشعب، فمن یذهب إلى ماليزیا سيتردد أمام بصره وسمعه آثي
م عام               ه الحك ذ تولي اتير من رة أن تصبح     1981إلى الخطة التي أعدها مه ى فك وم عل  وتق

ًال، ویمكن تلخيص                 ماليزیا في ذلك العام دولة مكتملة البنيان الصناعي، وهذا ماتحقق فع
اتير ا مه ة قاله ي جمل ذه اإلرادة ف ستقبل: ه ى الم اظرًا إل ع رأسك ن اليزي ارف ا الم  . أیه

ى                 . تطویر مفهوم التنمية  : ثانيًا   ذا المعن و، وظل ه ى النم ًا لمعن ة مرادف ظل مفهوم التنمي
سبعينات، ولكن           محصورًا في ا   لبعد االقتصادي طيلة الخمسينات والستينات وشطرًا من ال

ة                         ى قل رن آشفت عن أن التخلف الیرجع فقط إل خبرة تلك المرحلة التي تصل إلى ربع ق
ة من                   تلخص في جمل األموال المطلوبة لالستثمار و إنما یرجع إلى عوامل أخرى مهمة ت

مل خارجية تتعلق بنمط العالقات الدولية التي      العوائق الهيكلية والمؤسسية المحلية وعوا    
ة آشفت                   ك المرحل رة تل تربط البلدان النامية بالبلدان المتقدمة، واألهم من ذلك هو أن خب
سياسي،                  ة والجانب ال دًا في عمليتي التنمي ة ج صادیة مهم ر اقت عن أن هناك جوانب غي

ع ودیم       ة التوزی رتبط بعدال اعي الم ب االجتم دمتها الجان ي مق م،   وف ام الحك ة نظ قراطي
ة                      ى التنمي ذا هو معن ع، ه سائدة في المجتم ادئ ال يم والمب والجانب الثقافي ومنظومة الق



ة                  ة طاحن يس فقط أن تعمل في ظروف أزم ة ، ل ة الماليزی الذي جاءت في سياقه التجرب
ا               صناعية التي أضحى فيه للتنمية على مستوى العالم في الثمانينات وخاصة في الدول ال

ذا                 العالم ى مخططي ه ان عل ا آ ا، و إنم  المتقدم أقل رفقًا بالشعوب النامية و أآثر ظلمًا له
ى     ة حت ن جبه ر م ى أآث ة عل ازات ملموس ق إنج ى تحقي سعوا إل اليزي أن ی وذج الم النم

الم    یمكنهم من قهر الفقر وبناء اإلنسان الماليزي      الجدید من جهة، ومقاومة سلطویة الع
ن جه   ا م ى ماليزی دم عل رىالمتق   .ة أخ

ا سياسة النظر شرقًا في             . سياسة النظر شرقاً  : ثالثًا   د العمل      1981أعلنت ماليزی  و امت
ى أسراب األوز                1991بها إلى    اء إل ، یتضمن عنوان السياسة إشارة ذات داللة في االنتم

ة               تعلم من التجرب داء وال ى االقت الطائرة، وهدفت تلك السياسة على تشجيع الماليزیين عل
صادي  الياباني  ي واألداء االقت صناعية والتطور التقن ة ال ات العمل والمنهجي ل أخالقي ة مث

ا                           اء لم ارا و انتق ل اختي دًا محضًا ب ة تقلي ة الياباني ة األخذ بالتجرب م تكن عملي المميز، ول
دد األعراق                 د متع ا بل اره الصحيح، خاصة وإن ماليزی ك في إط یناسب ماليزیا ووضع ذل
ان   .واألدی

سوق الحر          . هتمام بالقطاع الخاص  اال: رابعًا   انتهج مهاتير محمد سياسة الخصخصة وال
ودفع الدیون الخارجية وأوقف االستدانة وقرر تخصيص القطاع العام وأوقف التعيين في           
ان یخلق                        ام إال إذا آ ه بالقطاع الع ونيرًا بالتحاق ن یصبح ملي الدولة موضحًا أن اإلنسان ل

ا       المليونيرات، وهدف بذلك إلى حل       ال وعدم تحقيقه ة في إدارة األعم إشكال توسط الدول
ربحية نقل الخدمات التي تقدمها، آما وضع الرجل قوانين تحدد تداخالت الدولة والقطاع              
دفع    ذي ی اع الخاص ال ام والقط ين الموظف الع اون ب ق تع ى خل ذلك إل الخاص وهدف ب

  .الضرائب، والتي منها یتم دفع رواتب موظفي الدولة
ل           ان القياد  اهيم والقناعات بنجاح ولع ة استطاعت تكریس وتطبيق بعض المف ة الماليزی

  من اهم التحدیات التي واجهت التجربة الماليزیة 
قيام أمة موحدة یحكمها الشعور بالمصير الواحد المشترك، وشعب متحد إجتماعيًا  

 .و أمنيًا، قوي ومتطور، شدید الثقة بنفسه وفخور ببلده
تمع ناضج دیمقراطي، ینهض بفعالية في تطویر بلده تسوده بناء مج          -

  .األخالق والقيم واإلحترام المتبادل
  .بناء مجتمع متسامح مخلص لوطنه دون اإللتفات لعرق معين أو فئة          -
بناء مجتمع علمي تقدمي، غير مستهلك للتقنية فقط، بل منتج لها، وقادر           -

  .التصنيع في آافة المجاالتو  على اإلبتكار واإلبداع
بناء مجتمع یهتم باآلخرین ویعترف بهم تسوده العدالة اإلقتصادیة           -

  واإلجتماعية وتسوده
  .روح الشراآة

  .حمایة البيئة والحفاظ عليها ومنع ما یهددها من عوامل التلوث          -
دیة واإلجتماعية تحقيق التنمية الشاملة المتوازنة بأبعادها اإلقتصا          -

  .والسياسية والتعليمية والثقافية
إنتشال المجتمع من الفقر والجهل ومحدودیة الدخل وقلة فرص العمل           -

واإلنتاج، الى مجتمع صناعي تقدمي ینعم أفراده بموارد مالية جيدة وإستثمارات 
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لى هذه التحدیات تحقق لها في أقل من ربع قرن وآنتيجة لتمكن ماليزیا من التغلب ع
حزمة من النتائج الباهرة وقفزات آبيرة على أرض الواقع تمثل أهمها في البناء 

سيارات، تكنولوجيا، مصانع متنوعة (والتشييد في آافة المجاالت ومن أهمها الصناعة 
تجاري وبناء ، فضًال عن اإلستثمار الزراعي وال)ومشاریع حكومية وإستثماریة أخرى

إلخ مع توفر .. المراآز التجاریة الضخمة ووسائل النقل والطرق وصناعة السياحة 
األیدي العاملة المدربة التي تمتلك المهارات وأخالقيات العمل، فضًال عن توفر قيادیين 

  في آافة المستویات اإلداریة وفي شرآات القطاع
  .الخاص واإلستثمار

  ..امل التي ساعدت على نجاح التجربة بما یلي آما یمكن تلخيص الفرص والعو
یمثل المناخ السياسي لدولة ماليزیا حالة خاصة بين جيرانها، بل بين الكثير       .1

من الدول النامية، حيث یتميز بتهيئة الظروف المالئمة لإلسراع بالتنمية 
  .وذلك أن ماليزیا لم تتعرض إلستيالء العسكریين على السلطة اإلقتصادیة،

یتم إتخاذ القرارات دائمًا من خالل المفاوضات المستمرة بين األحزاب       .2
السياسية القائمة على أسس عرقية، ما جعل سياسة ماليزیا توصف بتميزها 

  .الدیمقراطي في جميع األحوال
تنتهج ماليزیا سياسة واضحة ضد التفجيرات النوویة، وقد أظهرت ذلك في       .3

لتجارب فرنسا النوویة، وحملتها التي أثمرت عن توقيع دول معارضتها الشدیدة 
على وثيقة 1995جنوب شرق آسيا العشرة المتحدة في تجمع اآلسيان في العام 

إعالن منطقة جنوب شرق آسيا منطقة خالية من السالح النووي وقد ساعد هذا 
 على األمر على توجيه التمویل المتاح للتنمية بشكل أساسي بدًال من اإلنفاق

  .التسلح وأسلحة الدمار الشامل
رفض الحكومة الماليزیة تخفيض النفقات المخصصة لمشروعات البنية       .4

لذا  األساسية، التي تمثل سبيل اإلقتصاد الى نمو مستقر في السنوات المقبلة،
فقد إرتفع ترتيب ماليزیا لتصبح في مجال قوة إقتصادها المحلي 

  . األولى في العالمالدول الخمس إقتصادیات ضمن
إنتهجت ماليزیا إستراتيجية تعتمد على الذات بدرجة آبيرة من خالل اإلعتماد       .5

  .على سكان البالد األصليين الذین یمثلون األغلبية المسلمة للسكان
إهتمام ماليزیا بتحسين المؤشرات اإلجتماعية لرأس المال البشري اإلسالمي،       .6

ال المعيشية والتعليمية والصحية للسكان األصليين، من خالل تحسين األحو
سواء آانوا من أهل البالد األصليين أو من المهاجرین إليها من المسلمين الذین 

  .ترحب السلطات بتوطينهم
إعتماد ماليزیا بدرجة آبيرة على الموارد الداخلية في توفير رؤوس األموال       .7

 40فاع اإلدخار المحلي اإلجمالي بنسبة الالزمة لتمویل اإلستثمارات حيث إرت
، آما زاد اإلستثمار المحلي اإلجمالي بنسبة 1993 وسنة 1970بين سنة % 
الفضيل أستاذ اإلقتصاد بجامعة  محمود عبد .ویرى د .خالل الفترة عينها % 50

المرض  مثلث القاهرة، أنه في الوقت الذي تعاني فيه بلدان العالم النامي من
هل، فإن ماليزیا آان لها ثالوث آخر دفع بها الى التنمية منذ مطلع والفقر والج

النمو والتحدیث والتصنيع، وإعتبار هذه الثالثية من   مثلث الثمانينيات وهو



( األولویات اإلقتصادیة على المستوى الوطني، آما تم الترآيز على مفهوم 
ع بين القطاعين ، آما لو آانت ماليزیا حاضنة آبرى تجم)الشراآة الماليزیة 

العام والخاص من ناحية وشراآة تجمع بين األعراق والفئات اإلجتماعية 
ویضيف  المختلفة التي یتشكل منها المجتمع الماليزي من ناحية أخرى،

الفضيل أن هناك عوامل أخرى ساعدت على نجاح التجربة التنمویة في  عبد
  :ماليزیا منها

   
ر األجنبي المباشر بحذر حتى منتصف أنها تعاملت مع اإلستثما         ·

الثمانينات، ثم سمحت له بالدخول ولكن ضمن شروط تصب بشكل 
  أساسي في صالح اإلقتصاد

  ..الوطني منها 
  
أال تنافس السلع التي ینتجها المستثمر األجنبي الصناعات الوطنية  -

  .التي تشبع حاجات السوق المحلية
  .جملة ما تنتجهعلى األقل من  % 50أن تصدر الشرآة  -
 مليون 2 ُیسمح للشرآات األجنبية التي یصل رأسمالها المدفوع نحو -

  . بإستقدام خمسة أجانب فقط لشغل بعض الوظائف في الشرآة دوالر
أیضًا إمتالك ماليزیا لرؤیا مستقبلية للتنمية والنشاط اإلقتصادي من          ·

 وحتى اآلن، بل خالل خطط خمسية متتابعة ومتكاملة منذ اإلستقالل
إستعداد ماليزیا المبكر للدخول في القرن الحادي والعشرین من خالل 

  . والعمل على تحقيق ما تم التخطيط له2020التخطيط لماليزیا 
وجود درجة عالية من التنوع في البنية الصناعية وتغطيتها لمعظم          ·

 -  الوسيطة- اإلستهالآية : الصناعات(فروع النشاط الصناعي 
وقد آان هذا األمر محصلة لنجاح سياسات التنمية بماليزیا، ) الرأسمالية

  .آما یمكن إعتباره سببًا ونتيجة في الوقت عينه
  ..الدروس المستفادة من التجربة الماليزیة 

   
بعد هذا السرد یمكننا أن نخلص الى مجموعة من الدروس یمكن لبلدان العالم النامي 

  :اإلستفادة منها وهي
اإلهتمام بجوهر األخالقيات الشفافة وتفعيل منظومة القيم التي تحض عليها       .1

مباديء العدالة وحقوق اإلنسان في المجال اإلقتصادي وغيره، مع عدم جدوى 
  .رفع الفتات وطنية بال مضمون

  .إعمال مبادئ الحوار البناء من خالل نظم دیموقراطية تحترم حقوق األفراد      .2
حال وجود عرقيات مختلفة یمكن التوصل إلى اتفاقات تتوائم فيها مصالح في       .3

  .الدوائر المختلفة وبذلك یكون التنوع مصدر إنماء ال هدم
  .اإلستفادة من الظروف العالمية السياسية لبناء اإلقتصادات الوطنية      .4
ذا إال في اإلعتماد على الذات في بناء التجارب التنمویة وسوف لن یتحقق ه      .5

  .ظل إستقرار سياسي وإجتماعي



اإلستفادة من التكتالت اإلقليمية بتقویة اإلقتصادیات المشارآة بما یؤدي إلى       .6
  .قوة وإستقالل هذه الكيانات في المحيط الدولي

التنمية البشریة ورفع آفاءة رأس المال البشري فبدون اإلنسان التستقيم        .7
  .رهاالتنمية ولن یجني ثما

أهمية تفعيل األدوات اإلقتصادیة والمالية اإلسالمية في مجال التنمية مثل       .8
  .الزآاة والوقف من خالل وجود مؤسسات تنظم عملها والرقابة على أدائها

أن تتوزع التنمية على جميع مكونات البلد دون القصور على مناطق وإهمال       .9
من المشكالت مثل التكدس السكاني مناطق أخرى، مما یترتب عليه الكثير 

والهجرة إلى المناطق المعنية بالتنمية وتكریس الشعور بالطبقية وسوء توزیع 
  .الدخل

إعتبار البعد الزمني من حيث إستيعاب التقدم التكنولوجي، وأن المعرفة  .10
وأن المشكالت مع الوقت سوف تزول في وجود أداء منضبط بالخطط   تراآمية،
  .المرسومة

قد تكون هناك فترات إنتقالية بخصوص التطبيق لمبادئ وأسس اإلقتصاد  .11
السليم لتهيئة المجتمع للتطبيق الكامل ولكن ال یعني ذلك التوقف عن البدء في 

ویفضل البدء بما تتوافر له الشروط   .التطبيق، فماال یدرك جله ال یترك آله
  .والظروف المالئمة

  
    ..ماليزي بيانات أساسية عن اإلقتصاد ال

 67.4صادرات عالية ومتوسطة التقنية آنسبة من إجمالي صادرات السلع          ·
.%  

 سنة أو 15النسبة المئویة لمن تبلغ أعمارهم (معدل األمية بين البالغين          ·
  .1999في العام  % 13) أآثر

والستين من  هو الخامس 2001ترتيب ماليزیا في دليل التنمية البشریة لعام          ·
  . دولة162بين 

  . مليون نسمه21.8 هو 1999عدد السكان في العام          ·
  . آم مربع329749المساحة الكلية          ·
من السكان یستخدمون إمكانيات مالئمة من الصرف الصحي في العام 98%         ·

1999.  
  .1999 من السكان یستخدمون مصادر مياه محسَّنة في العام % 95         ·
 95خالل الفترة  % 4.9اإلنفاق على التعليم آنسبة مئویة من الناتج القومي          ·

  .1997ـ 
خالل  % 15.4اإلنفاق على التعليم آنسبة من مجموع اإلنفاق الحكومي          ·

  .1997-95الفترة من 
  . مليار دوالر79 هو 1999الناتج المحلي اإلجمالي في العام          ·
  . دوالر8209 هو 1999نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في العام          ·
بلغت صادرات السلع والخدمات آنسبة مئویة من الناتج المحلي اإلجمالي          ·

  .1999 في العام   122%



في % 97بلغت واردات السلع والخدمات آنسبة مئویة من الناتج المحلي          ·
  .1999العام 

  .2000في العام % 3.5إنخفاض نسبة البطالة الى          ·
  .2000في العام % 6.8إنخفاض نسبة الواقعين تحت خط الفقر الى          ·

  
  :/ سادسا

  :/اراء معتبرة حول دور صندوق النقد الدولي في حكم االقتصاد العالمي
  :/یقول ستيكلتز

سة   دعي المؤس دولي  (ال ت د ال ندوق النق صد ص تالك  ) یق ال ام ة   فع ي التنمي رة ف –الخب
دان               صالحياتها االصلية هي دعم االستقرار االقتصادي العالمي وليس تقليل الفقر في البل

ة  ة ،اال ان      –النامي ضایا التنمي ي ق الغ ف ا ،وزن ب اء وزن له ي اعط ردد ف ك ال تت ع ذل  م
ر من قضایا التنمية معقدة وفي العدید من النواحي تمثل البلدان النامية مصاعب اآبر بكثي         

ة  دان المتقدم ة .البل ا غائب ون االسواق فيه ا تك ا م ة غالب دان النامي ذا یرجع  الن البل وه
ة        :وعندما تكون حاضرة فانها غالبا ما ال تعمل بشكل تام            آما وان مشاآل المعلومات جم

  1ومن الممكن ان تؤثر العادات الثقافية في السلوك االقتصادي بشكل مهم 
ندوق  ان  دولي وص ك ال ان    البن ذان یتولي ا الل دولي هم د ال ات  النق ع المجتمع اطي م التع

  .االنتقالية التي خرجت من أسر انظمة الحكم التسلطية
د               ى عمل صندوق النق الترآيز عل آما ان المؤسستين تتوليان االمور بصورة مرآزیة ،وب
سيولة                  ا بال الدولي فقد رآز الصندوق عمله على تقدیم العون قصير االجل المتصل اساس

دفوعات وسياسات االستقرار  زان الم ات مي ة الزم دة .الالزم ا دخلت مصطلحات جدی آم
ر               خالل عمل المؤسستين المذآورتين الى نطاق العمل منها التنمية البشریة وتخفيف الفق
ى جانب                  ا ال ى عملهم ا دخلت ال ة آله ة البيئ دیم العون التقني وحمای وانتاج المعرفة وتق

ل    دي بتموی ا التقلي ة    اهتمامهم وارد الخارجي ل الم شاریع ونق ذه    الم ى ه ال ال ان االنتق
د     (المعایير الهينة قد زاد من صعوبة ادارة هاتين المؤسستين           البنك الدولي وصندوق النق

دولي داف          ) ال ت اه د آان ه ،لق ستان لمراقبت ان المؤس دت هات ذي وج شاط ال وادارة الن
صا   تراط ال ایير االش ام مع ة ای ددة بوضوح ودق سياسة مح ذه  ال ق ه ان تطبي ا آ رمة مهم

شریة     ة الب ار التنمي د او معي تحكم الجي ار ال ن معي ان ،لك ي بعض االحي يا ف داف قاس االه
وابح                         ذا یصعب بسط آ ى اخرى ،ل اه یختلف من مؤسسة ال فضفاض وغير دقيق ،ومعن
ات     ي للمنظم د تعط ضفاضة ق ایير الف ذه المع ق ان ه سقة والح صورة مت ه ب ة علي الرقاب

دول االعضاء بدرجة                   العالمية صالحي   ى سيادة ال د توغل في التجاوز عل ات مفتوحة وق
ة     ) على راي طومبسون  (تفوق ما آان یحصل في الحاالت القدیمة         من اعتماد اهداف نقدی

  .2ومالية صارمة
  
  

دثها          ن ان تح ي یمك صير الت ل الق اثيرات االج اهلون ت د یتج صندوق اذا ق صادیو ال فاقت
ل سيكون في                سياساتهم في البالد ویرتضون ال     د الطوی د في االم ان البل نفسهم االعتقاد ب

وضع مادي افضل وایة تاثيرات عكسية ذات امد قصير ستكون مجرد الم ال بد منه آجزء                
ى مجاعة                 وم ال ؤدي الي ا ت سوق      من العملية ،فمعدالت الفائدة العالية ربم اءة ال ،ولكن آف

ول ستيكلتز     –تتطلب اسواقا حرة       ا یق اءة    -آم ؤدي الكف ى النمو            وت ة المطاف ال  في نهای
ة االصالح                        م جزءا من عملي اة واالل د اصبحت المعان ع لق ى الجمي ویعود النمو بالنفع عل
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م ضروري    تيكلتز ان االل ر س ا یعتب صحيح آم ساره ال ي م سير ف د ی ى ان البل دليل عل وال
شكل سدید یمكن ان تجنب في                       سياسات المصممة ب ه فال احيانا ولكنه ليس ميزة بحد ذات

ذي         ا البؤس ال غلب االحيان الكثير من االلم ولكن بعض اشكال االلم لها مردودات سلبية آ
یسببه التقليص المفاجئ في اسعار دعم المواد الغذائية في سبيل المثال یؤدي الى احداث               
شغب وعنف في المراآز الحضریة وتفكك عرى النسيج االجتماعي،لقد قام صندوق النقد            

ا ارادت   الدولي بعمل جيد اذ اق  نع العدید بان سياساته الموجهة ایدیولوجيا ضروریة اذا م
ا        البلدان   تحقيق نجاح في االمد الطویل ویرآز االقتصادیون دوما على اهمية الندرة وغالب

شكل متواصل                       دورها ان تعيش ب يس بمق دان ل درة فالبل ه رسول الن ما یقول الصندوق ان
رء ب    اج الم ا ،وال یحت دود امكانياته ارج ح شغلها    خ ة ی ة محنك سة مالي د مؤس التاآي

د، ولكن                   اق ضمن حدود العوائ أن یقصر االنف ا ب دا م ر بل اقتصادیون حملة دآتوراه ليخب
ا               .برامج اصالح الصندوق تذهب الى ابعد من ضمان عيش البلدان ضمن نطاق امكانياته

یكمن  وصندوق النقد الدولي یطلب التحول السریع جدا الى القطاع الخاص ولكن الخطر                
اوز       اري وتج ا االحتك ة موقعه ال الدام افز والم ستمتلك الح ة ف صالح خاص شا م ا تن فيم
ة      ارات المباع ط واالحتك ول الخ ى ط سياسية عل ة ال ساد العملي سة واف ضوابط والمناف ال
اءة في                للقطاع الخاص اشد آفاءة في االنتاج من الحكومة اال انها غالبا ما تكون اشد آف

آما ان التحول  للقطاع الخاص         اري ليعاني المستهلكون بالنتيجة     استغالل موقعها االحتك  
ادة                     م اع ذلك ، ومن المه ال آ لم یات على حساب المستهلكين فحسب بل على حساب العم
ة                       ة الفعال ك التحول للقطاع الخاص هو الطریق ا یكون ذل هيكلة مشاریع الدولة وغالبا م

اج           امج شمولي      للقيام بذلك، آما ان التحول للقطاع الخاص یحت  الن یكون جزءا من برن
ا           ى الوظائف التي غالب یستلزم استحداث وظائف بصورة مترادفة مع القضاء الحتمي عل
ى القطاع الخاص                ى التحول ال شار ال ا اصبح ی ما تنجم عن التحول للقطاع الخاص، آم
ا للقطاع الخاص حيث                     ع المتالعب به ة البي بالتبرطل بسبب الفساد الذي حصل من عملي

يس    آ سهم ول ة النف ا وزراء الحكوم ن ان یقتطعه ي یمك الغ الت يم المب صممة لتعظ ت م ان
ة ،   ة الحكوم ي خزین تتراآم ف ي س الغ الت اوي  المب وذج مأس ة نم يا حال كلت روس د ش وق

اليف                  ل التك ه التحول للقطاع الخاص في آ دول         1للضرر الذي احدث ة ال ذنا تجرب و اخ  ول
سها         ة ناجحة حيث فعلت         النامية في شرق اسياوآيف فتحت نف الم وحققت تنمي ى الع  عل

يع       ة لتوس ن العولم دان م ذه البل تفادت ه ة واس ة متعاقب دا وبطریق يء ج شكل بط ك ب ذل
تظم              أن ومن شكل مت ة اال ب غ الحواجز الحمائي م تل صادراتها والنمو سریعا بالنتيجة فهي ل

ال ال       سر راس الم منت تي دة وض ائف جدی تحدثت وظ ا اس د م ا اال بع م تلغه تحداث ول س
دة    شاریع الجدی ز الم ي تعزی ا ف ى مارست دورا ریادی شاریع وحت دة والم ائف الجدی الوظ
د مضي                  دریجيا بع ة ت ا التجاری اء حواجزه ة في الغ دة ليست بالقليل ل م صين قب وبدات ال
سوق وهي            دء مسيرتها نحو ال ى ب سنين عدیدة من مطلع ثمانينيات القرن العشرین  عل

ة     .ة تماما   فترة نمت فيها بصورة سریع     ان النمو یحصل من خالل التحریر اي اطالق حری
ذاب                   ذه العوامل الجت د ه االسواق واستقرار االقتصاد والتحول للقطاع الخاص حيث تمه

  . واالستثمار هو الذي یولد النمو االستثمار القادم من الخارج
تقرار التي  ان عدم االستقرار ليس سيئا للنمو االقتصادي فحسب بل ان تكاليف عدم االس   

ى عدم                    ؤدي ال ال ی یتحملها الفقراء تكون غير متناسبة ، فالتحریر بسرعة نحو راس الم
ي   ة ف ة قوی ل ان توضع مؤسسات مالي ه وقب ل اوان دما یجري قب يما عن تقرار والس االس

  .مكانها المناسب 
د      د اح ذي یع ي ال تثمار االجنب ا االس و ومنه ق النم رى لتحقي ية اخ سالة اساس ك م وهنال

النمو یحصل من                   اال اع واشنطن ف ى اجم عمدة االساسية من العولمة الجدیدة واستنادا ال
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د التحول للقطاع الخاص       خالل التحریر اي اطالق حریة االسواق ومن المفترض ان یمه
ن          ادم م ضمنها الق تثمار ب ذاب االس واء الجت ي االج صاد الكل تقرار االقت ر واس والتحری

ال االجنبي               الخارج وهذا االستثمار في نظر ست          د النمو فقطاع االعم ذي یول يكلتز هو ال
ات استخدام                     ستحدث امكاني ة وی ى االسواق الخارجي سبيل ال ة وال یجلب معه الخبرة الفني
دان              جدیدة وتمتلك الشرآات االجنبية السبل الى مصادر المال والسيما المهمة في تلك البل

ا ضعي           ة فيه د لعب االستثمار االجنبي         النامية حيث تكون المؤسسات المالية المحلي فة فق
ة ا          ا من قصص التنمي دان    المباشر دورا مهما في العدید ولكن ليس جميعه لناجحة في بل

  .زیا وحتى الصينآسنغافورة ومالي
بالد                  ى ال وهنالك بضعة نقاط سيئة حقيقية عند دخول االجنبي للبالد لغرض االستثمار عل

ا خصوصا         ذه               المستفيدة من االستثمار ان تنتبه له راق في ه نحن في الع ه ف ة علي  المقبل
  :السنين مقبلين عليه فلنر ما هي هذه النقاط في ضوء ستيكلتز

a.           سين دمر المناف ا ی ا م ه غالب ال فان اع االعم ي قط دخل االجنب دما ی عن
  .المحليين 

b.      ویر ي تط املون ف ذین ی صغار ال ال ال ال االعم ات رج سحق طموح ی
ا  ة محلي ناعاتهم النامي ة ع .ص ك امثل صنعو   وهنال ك فم ى ذل دة عل دی

ا  د دخول الكوآ رهم عن ى ام وا عل الم غلب المشروبات المنعشة حول الع
ي وجدوا              ریم المحل آوال والبيبسي الى اسواق بلدانهم وصانعوا االیس آ

  .انفسهم عاجزین عن منافسة منتجات شرآة یونيليفر لالیس آریم
  
دولي ،         و د ال دا   بالرجوع الى وضع صندوق النق ك ب ر  هنال صندوق       ئل للب ى طراز ال امج عل

سوق       ى یمكن ان تتضمن مستوى معقوال من        مج اخر ا،بر ى اصولية ال ستند ال درة ال ت الن
د صغير                     سوانا بل ذآره ستيجلتز هو بوت ذي ی ،برامج ذات نتائج ایجابية ،والمثال الجيد ال

 مليون نسمة تمكن من ادارة دیمقراطية مستقرة من االستقالل في             1,5یبلغ عدد  سكانه     
شكل        ،1966وقت الذي اصبحت فيه بوتسوانا مستقلة بشكل تام عام           ال را ب دا فقي آانت بل

بائس حيث بلغت حصة الفرد من الدخل مائة دوالر سنویا ، وآانت البالد زراعية الى حد                 
سوانا هي احدى القصص            ة ،ولكن بوت ة متخلف ة تحتي اه وذات بني ى المي ر ال ر وتفتق آبي

ه حقق متوسط                 الناجحة للتنمية ،وعلى الرغم    دز اال ان اني من ویالت االی  من ان البلد یع
ة من   3,5نسبة نمو بلغ اآثر من        ى  1961 بالمائ ى سبيل التوضيح       (1997 ال ذآره عل ن

د ذا لع ا ه ي آتابن ام ف ى االرق ا عل دم ترآيزن ا ملع سنين عليه ول ال د حل ا بع ان  )  اهميته آ
سوانا  اعد بوت ذي س دانال ن بل اس ولك ا للم و امتالآه و ه ة الكونغ ر (ا آجمهوری زائي

ابقا وفرة )س ذه ال دان ،غذت ه ك البل ذلك، ففي تل الموارد آ ة ب يراليون غني ا وس ونيجيری
ل               الفساد وولدت نخب االمتيازات الذین انغمسوا في صراعات للسيطرة على الثروة في آ

ى   بلد منها ، ویرتكز نجاح بوتسوانا الى قابليتها في الحفاظ على اجماع سياسي مستند               ال
اعي    د اجتم ضروري الي عق سياسي ال اع ال ك االجم ة وذل دة الوطني عور واسع بالوح ش
شارین         ع مست اون م ق بالتع شكل دقي ة ب اغته الحكوم وم ص اآم والمحك ين الح ي ب عمل
اعد        ورد ،وس سة ف ا مؤس ا فيه ة بم ة والخاص سات العام ف المؤس ن مختل ارجيين م خ

ستقبل    امج لم م برن ي رس سوانا ف شارون بوت د  المست ى عكس صندوق النق بالد ،وعل ال
رح        ة ،ش وك المرآزی ة والبن ع وزارات المالي ر م د آبي ى ح ل ال ذي یتعام دولي ال ال
ى                     ة للحصول عل م مع الحكوم اء عمله شكل علني وصریح اثن المستشارون سياساتهم ب

ار مسؤولي               رامج مع آب سوانا بضمنهم    تأیيد شعبي للبرامج والسياسات وناقشوا الب بوت



ا لوجه             الوزراء وا  اءات ضروریة وجه عضاء البرلمان وعقدت ندوات مفتوحة وآذلك لق
1   

ان صندوق النقد الدولي بحاجة الى االصالح وان یكون جانب من صالحياته واشتراطاته           
تقبل قائما على تشجيع اتباع سياسات معينة على الصعيد القومي          لتقدیم المعونة في المس   

ضوابط عل     ول ال ثال بقب ب م بح التقل رض    لك ة وف دان النامي ال للبل سابات راس الم ى ح
مثل المتاجرة باالسهم خارج البورصات        (تقييدات على االسواق المالية شدیدة المجازفة       

ة  ة ) او االسهم المتفرع دان المتقدم ي البل د .ف ا اذا توجهت سياسات صندوق النق وثاني
اج               ارة وتعظيم االنت سيولة للتج وفير ال ى ت صندوق       الدولي الى الترآيز عل ي لكن ال  المحل

 .فعل نقيض هذا تماما في االزمة االسيویة 
دولي       د ال ندوق النق ى اصالح ص ه عل ز في سون یرآ ا لطومب ا مهم وق رای ا اس وهن
ره   دة یعتب ة واح سة عمالق ي مؤس ستين ف ج المؤس الل دم ن خ دولي م ك ال والبن

ؤرة                    سلطة في ب دمج یكثف ال ذا ال ل ه ا لكن مث  واحدة  طومبسون رایا حصيفا عقالني
ة هو عن               .ویدمج وظائف متباینة للغایة      ة العام طرق  وان خير سبيل لتعضيد التنمي

ة           عدد محدود من الوآاالت المتنافسة التي تكفي لتجسيد مختلف استراتيجيات التنمي
سة     صادیة متناف سات اقت ود مؤس ستقبل ،وان وج ى الم ة ال بال بدیل ذلك س يح ب ، فتت

ة       ضروري لتعزیز االرتقاء االقتصاد    ي ،اما صندوق النقد الدولي بالمقابل فعنده وظيف
واحدة ولكن ليس عنده ارصدة آافية اال بالكاد الداء ادواره الحالية وعليه ثمة حاجة             

   .2الى تعظيم ارصدته المتاحة
ة                  سانية العالمي وال احد یعلم فقد ینتهي صندوق النقد الدولي في حقبة من الحقب االن

شكل             او  وتحل محله مؤسسة اخرى      مؤسسات اخرى ال نعرف المستقبل سيحددها ب
افضل من الحالي او ال ونرجو ان تكون المؤسسات القادمة افضل بكثير من سياسات              
بالد التي                     ة في ال ة حقيقي ى احداث تنمي هذه المؤسسة وارحم في شروطها واقدر عل
تساعدها ضمن منح وقروض او قد یكون هنالك اصالح عالمي في مؤسسة صندوق              

تعماریة تراعي  الن ست اس سانية ولي ا ان ى مؤسسة غایته ا ال ة ایاه دولي محول د ال ق
ة ال                     ة ان النهضة والتنمي دول النامي رة مصالح ال ة ومنك دول ادول المتقدم مصالح ال
تم                       ل ت ة ب ر مصالح تنموی ة وتنك ة ترعى مصالح دولي تتم بوجود مؤسسات احتكاری

ساعدة ع    سات م ر مؤس ة عب ا التنمي ضة وردیفته ساني   النه نهج االن نهج ال ة ت المي
وليس المصالح المالية التي تسبب انهيارات للدول المطلوبة للصندوق وتبقى الرؤیة           
ة ضمن     ة التنمي ع قيم ي رف ي االساس ف داثها ه د اح ي نری سانية الت ضویة االن النه

 .المؤسسات االقتصادیة النهضویة 
 
 

  :/سابعا
  

  :لث عوائق التنمية في دول العالم الثاعنامثلة 
  

هنالك عقبات وعراقيل تسبب اشكاليات آبيرة في عملية التنمية وتقدمها لالمام ومن             
ات                 تحكم بالعالق ة وی هذه العقبات ان النظام الدولي ما زال یستخدم المؤسسات الدولي
اني       ة التي یع ات الهيمن االقتصادیة الدولية وترتيب المصالح والنفوذ والقوة اي عالق

شر وع      ة          منها مالیين الب ة والهيمن ر التبعي رزح تحت ني شعوب التي ت ر من ال دد آبي
ي           دولي ف د ال ندوق النق دولي وص ك ال ات البن ا عالق ار تناولن ي اط ا ف ر بن ا م وآم
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ى      ة عل ات التنمي م معوق ى اه اال عل ضرب مث ة ،وسن الم النامي ع دول الع ا م تعاملهم
  :المستوى االفریقي آنموذج لدول العالم الثالث

  :ة في هذه الدول هيفالمعوقات للتنمي
  .الفقر والفساد االداري - 1
 .غياب الحریات الدیمقراطية  - 2
 تهميش دور المراة - 3
 .انخفاض مستوى التعليم والثقافة بما في ذلك استمرار تفشي ظاهرة االمية  - 4
 .تجاهل حقوق االقليات وعدم االعتراف بها - 5
ضانا       - 6 اف والفي ات الجف دة موج اد ح ة ازدی ة خاص رات المناخي اثير التغي ت ت

 .والكوارث الطبيعية وشح المياه
 .تزاید عدد الالجئين في افریقيا  - 7
 .اخطار المجاعات والكوارث الطبيعية واالوبئة - 8
 .الدیون الخارجية التي تثقل آاهل افریقيا - 9

ع     -10 ادة توزی صارعة الع وى المت ين الق سياسي ب اوض ال عوبة التف ص
سياسي           ة ال ة في المجتمع     االستحقاقات االجتماعية على وجه الخصوص والمكان

 .بوجه عام
دول         -11 غياب النظم الدیمقراطية وغياب نظم الحكم الرشيدة في العدید من ال

 .االفریقية والدول النامية في العالم
ذه                  -12 د من ه الزائر الغریب الي بل عدم وجود فلسفة تربویة للعالم الثالث ف

ة          ) بریثوس (البلدان على حد تعبير      ات، ،ومؤسسات حدیث دارس ،وجامع رى م ی
دما                     ه عن ة ،ولكن ورة ثقافي وحي بث ا ی ل ،مم اني والهياآ وعصریة ، من حيث المب

رى   ا ی ري فيه ا یج درس م ضا   : ی ر مناق رى ان المظه ا ی ا ،آم ور بطيئ ان التط
ا وهر تمام د 1للج ل بل ام   فلك ل النظ ة داخ سفات للتربي ث فل الم الثال دان الع ن بل م

ذا النظ              ا مر به ا م ل سياسية ،   ام من م  التعليمي الواحد تعكس آله شكالت وقالق
 بهذا الوزیر تارة ،وبذلك الوزیر تارة أخرى ، ولكل وزیر من هؤالء الوزراء              اتى

را             : الذین تولوا شؤون التربية والتعليم ،فلسفته التربویة ،المخالفة ، قليال او آثي
 .لفلسفات السابقين له او الالحقين 

دان          اننا ال نجد فلسفة قومية للترب     :وقد ترتب على ذلك      ذه البل ية في اي بلد من ه
د    ة عن البل ة غریب سفات تربوی ن فل شوها م سخا م ة م سفة التربي د فل ا نج وانم

  .وعن مقوماته الثقافية ليس لها نتيجة لذلك شكل محدد ،وال رؤى واضحة 
  :/من ابرزها:/ اما االسس والسمات العامة للتربية في بلدان العالم الثالث 

 .الشعبأنتشار االمية بين أفراد  - 1
 .الدولة مسؤولة عن التعليم - 2
 .ال توجد فلسفة تعليمية واضحة المعالم - 3
 .االزدواجية في التعليم - 4
 .غلبة الجانب النظري على التعليم - 5
 .فقدان التوازن بين انواع التعليم ومراحله - 6
 .عدم االخذ بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية - 7
 . غياب التخطيط للتعليم - 8

 
  :ت اخفاق التنمية مما ادى الى آل هذه االشكاالت وغيرها سبب
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  .تفشي الفساد والقبلية - 1
صراعات    - 2 ن ال ة م سلة جهنمي ي سل سها ف رت عن نف ي عب ة الت ات العرقي النزاع

 .العرقية والحروب االهلية التي دمرت امكانات التقدم
ى                  - 3 ادرة عل ة الق وادر المتعلم هجرة العقول االفریقية التي ادت الى تقلص عدد الك

 . الدول االفریقية المشارآة في تنمية
  

  :/ثامنا
  واالن بمكاننا ان نسأل سؤال ماهو مستقبل التنمية في افریقيا ؟

  
صالحة                 ى جانب االراضي ال فافریقيا لدیها من الموارد الطبيعية والمواد الخام واالنهار ال
ى      اد عل صنيع واالعتم و الت صها ه ا ینق ارات اال ان م ى الق ن اغن ا م ا یجعله ة م للزراع

اج   ة شاملة حيث یلتقي      االنت وب مقارب دو ان المطل سياق یب ذا ال ارة وفي ه الزراعي للق
  .الدور الدولي بالدور االقليمي بالدور الوطني لبلورة شراآة استراتيجية النقاذ افریقيا 

يس فقط لتكون                      ة ل ة النظر في سياستها الزراعي ومن الضروري ان تعيد الدول االفریقي
ا في مجال                  قادرة على تغذیة سكانها انما     دخول فعلي ا بال سمح له  ایضا لتكون في وضع ی

ن            د م خ المزی ة وض ة الزراعي ع االنتاجي ب رف ا یتطل ة مم سوق الدولي ي ال افس ف التن
االستثمارات لتحسين التربة والحد من تدهورها وتنمية خصوبتها واستصالح المزید من          

وارد المائي ام بتحسين ادارة الم ى االهتم ى االراضي باالضافة ال وم عل الم یق ة ، وفي ع
ددة اال       ستدامة والمتج ة الم از التنمي ن انج المي ال یمك اح الع ة واالنفت سة التنموی المناف

   :1بمشارآة جميع القوى في المجتمع خاصة الطبقات الفقيرة مما یتطلب 
يم     - 1 محو امية افراد الطبقات الفقيرة ليس فقط ابجدیا وحسابيا وانما من خالل تطع

اة           برامجها بمكون  اج والحي  سلوآي تطبيقي وعملي یتصل بمتطلبات العمل واالنت
  .وتعامالتها

ة  - 2 ارات حرفي ام مه يم الع ي وتضمين التعل دریب الحرف ي والت يم الفن تحسين التعل
 .ومهنية ترتبط باحتياجات سوق العمل

صغيرة    - 3 شروعات ال م الم ویر نظ سين وتط صادیة  تح سياسات االقت ه ال بتوجي
ذ بي   تثمارات لالخ ي      واالس دماج ف ى االن ساعدتها عل دراتها وم م ق دها ودع

ى امتصاص             درة عل ر ق القطاعات االنتاجية فهذه المشروعات الصغيرة هي االآث
 .واستيعاب فائض العمالة الذي تئن منه اغلب الدول االفریقية

ا            - 4 راء بم ا الفق تحسين الخدمات الصحية والتعليمية الموجهة للمناطق التي یقطنه
 . ان تقوم بدورها االنتاجي والمشارآة في التنمية یؤهلها ویهيء لها

اعي              - 5 دورها االجتم ام ب ى القي تشجيع وتحفيز المشروعات الكبيرة والمتوسطة عل
رة من خالل الحوافز                   ات الفقي د الطبق والتنموي لتحسين قدرات وفرص االخذ بي

 .الضریبية والمؤسسية 
ا لتحقي  - 6 اعي والمؤسسي وتوظيفه ضبط االجتم يم ال ة ق ات تنمي ضافر التجمع ق ت

الفقيرة فراس المال االجتماعي الذي تملكه التجمعات الفقيرة یمكن ان یتم تنميته    
 .بالتوعية وبالحوافز االنتاجية واالقتصادیة وبالمشارآة المجتمعية 

ل  مشارآتهم                   - 7 سياسي وتفعي ة وعيهم ال التمكين السياسي للفقراء من خالل تنمي
ات  ي االنتخاب راطهم ف ي الوانخ ارات    وف ى تي ائهم ال ة انتم سياسي وتنمي ل ال عم

وتجمعات ومؤسسات اهلية واحزاب تتبنى قضایاهم وتدافع عن مصالحهم ومن             
ة       خالل تنمية تضامنهم وتضافر      جهودهم في مواقف واعمال ومشروعات جماعي
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ب           ومي ان المطال ي والق وي والمحل م الفئ ى واقعه اثيرهم عل وة ت ن ق ع م ترف
ستند ا ي الموصوفة اعاله ت ضخم ف تج والت ر المن اق غي شطة االنف يص ان ى تقل ل

د     ي تولي ة وف ر المنتج شطة غي ساد ودور االن يم الف ي تحج ومي وف از الحك الجه
 .الدخل والى تعظيم دور االنشطة والعمليات المنتجة خاصة التحویلية

ون  االحترام  آي یك دیر ب م الج ك ست قواعد مؤسساتية للحك ون هنال وینبغي ان تك
  مية ونهضة حقيقية في افریقيا هي ح وتنهنالك اصال

اف نزیف راس               - 1 صادي والیق الي واالقت بنك مرآزي مستقل لضمان االستقرار الم
ة                     دول االفریقي دولي عدم التعامل مع ال ك ال المال خارج افریقيا ،لذلك ینبغي للبن
وك        ام البن يمكن لحك ذا ف دث ه م یح ستقل واذا ل زي م ك مرآ ود بن ن دون وج م

ضغوط    المرآزیة ان ی   تناوبوا في مراآزهم في منطقة معينة ليكونوا بعيدین عن ال
 .السياسية او التنفيذیة غير المالئمة

اوب                     - 2 ال ان یتن ى سبيل المث يمكن عل انون ،ف م الق نظام قضائي مستقل لضمان حك
دول       ي ال اطق او ف دى المن ي اح زهم ف ة مراآ ا االفریقي اآم العلي ضاة المح ق

ة   ة والفرانكفوني وفونية االنغلوفوني ة   (واللوس دث اللغ ي تتح دول الت اي ال
 .التي تتبع قوانين متشابهة) البرتغالية

دفق الحر للمعلومات ،ویمكن للمساعدة                 - 3 ضمان الت وسائل اعالم حرة ومستقلة ل
و               ة وبخاصة الرادی ا الدول الذآية ان تشجع خصخصة وسائل االعالم التي تمتلكه

 .الذي یعد الوسيلة االعالمية االآثر شعبية 
ة         - 4 يس لجن سياسية ول زاب ال ع االح ل جمي ضمان تمثي ستقلة ل ة م ان انتخابي لج

 .ممتلئة بموظفين تعينهم الحكومة
ى اساس                   - 5 ة االساسية عل دیم الخدمات االجتماعي ة لتق ة ومهني خدمات مدنية فعال

 .الحاجة وليس على اساس العرق او االنتماء السياسي
ة لح - 6 ة ومهني وى امن حيادی سلحة وق وى م يس اطالق تأسيس ق اس ول ة الن مای

 1النار عليهم 
اء           واق والغ ر االس ا تحری ي افریقي ور ف اه االم ر اتج ام تغيي شكل ع ب ب ویتطل
المرآزیة او نشر السلطة وتبني تدابير المشارآة بالسلطة الدیموقراطية المتعلقة       

  .بالواقع المحلي 
  

  :/تاسعا
  
  رورة الخطط التنمویة ض
  

ة      ة    ما لم توضع السياسات التنموی ول         االفریقي سریع الحل دة لت لمشاآل الجوع     الجدی
ة     صادیة واالجتماعي وارث االقت ن الك د م واب للعدی ي فتحت االب ة الت ر والبطال والفق
دول                ين ال والسياسية واالخالقية ومالم تعد العدالة لتسود وتقود في جميع المجاالت ب

  .والجماعات واالفراد ،فان افریقيا تسير نحو المجهول
ر من                   : لدآتور ترآماني یقول ا  وم هو مشاهدة الكثي ا الي ان االمر المشجع في افریقي

ارة         اء الق ع انح ي جمي سئولياتهم ف ون م وبين یتحمل طين والموه خاص الناش االش
ة     ول تأریخي ة مي اني ثالث ذآر ترآم شاق وی ل ال تعداد للعم ذآاء واالس صحبين ال مست

 لم یكن یتجاوز     1989يا في العام    أولها ان عدد االنظمة الدیمقراطية في افریق      :آبرى  
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ذي طرأ                   االربعة ،اما اليوم فقد ارتفع ذلك الرقم الى ثمانية عشر ، وثانيها التحسن ال
على السياسة االقتصادیة فقد وّلت باستثناءات ضئيلة ایام اسعار الصرف المزدوجة             

را     ى حل   ومعدالت التضخم الهائلة والحواجز التجاریة المكثفة وثالثها التوصل اخي ال
ان االمر                     رن من الزم ع ق الزمة الدیون في آثير من البلدان االفریقية والتي دامت رب
صحة        ي ال تثمارات ف ن االس م م در اعظ ضخ ق دان ب ذه البل ات ه مح لحكوم ذي س ال

  .والتعليم والبنية االساسية 
ا                     دا افریقي ألف من نحو خمسة عشر بل ة في مجموعة تت وتتداخل هذه الميول الثالث

ذه                تبدي ا  ة وتحرص ه صادیة العقالني سياسات االقت الحكم المسؤول وال لتزاما قویا ب
الدول على  التحاق المزید من اطفالها بالمدارس ومكافحة االمراض وتوفير الفرص             

  .االقتصادیة الجدیدة للفقراء
ة                    ر واقام ى الفق ة المستدامة والقضاء عل ویعتبر ترآماني انه من اجل تحقيق التنمي

ا               المؤسسات ال  م فيه ام الحك ى اصالح نظ ا بحاجة ال دیمقراطية المستقرة ،فان افریقي
ة ،             وتحقيق الشفافية واالستقرار من اجل تشجيع الدول المانحة واالستثمارات الدولي

سهم        ة انف اتق االفارق ى ع ع عل سية تق سؤولية الرئي د ان الم ن تأآي د م ك وال ب وذل
من االنظمة الحاآمة وتحقيق التنمية     بالقضاء على الفساد الذي ینخر في جسد الكثير         

ة                  ى االمراض وفض المنازعات الداخلي ا والقضاء عل باستغالل الثروات الكامنة فيه
سياسي         الح ال و االص ادة نح وات الج اذ الخط ق اتخ ن طری ك ع ا وذل ا بينه فيم

  .واالقتصادي واالجتماعي الذي یعبر عن طموحات وامال الشعوب االفریقية 
ط الت  اح الخط ها     ان نج اص فرص ة واقتن دیات العولم ة تح ة ومواجه ة االفریقي نموی

ة تمكن                  وفير مؤسسات دیمقراطي دمتها ت اتي في مق رة ،ت ،یتطلبان توفير شروط آثي
ة      لة بحری نهم والمفاض ستقبل وط ياغة م ي ص شارآة ف ن الم ة م واطنين االفارق الم

ا         ة المتاحة وطرق ووسائل بلوغه ارات التنموی ين الخي الي  ووعي واستقالله ب  وبالت
ارات  ذه الخي ل من ه ه لك ة المتوقع اء والمردودی ين االعب اجراء مفاضلة صحيحة ب

ع مستوى            :مما یتطلب ضرورة االنطالق من       . ع مستوى االداء االقتصادي اي رف رف
االنتاجية وزیادة حجم االنتاج القومي ضمن نمط قطاعي متوازن قدر االمكان واتاحة       

ي  دمات الت سلع والخ ن ال د م ع  المزی ة م شعوب االفریقي ية لل ات االساس ي الحاج  تلب
ة   ة وتعبئ شوفة والمقنع ة المك ة خفض البطال ة ومحاول ة المنتج وفير فرص العمال ت
د                     شرائية في ی درة ال د من الق امين المزی ى ت المزید من الموارد البشریة بما یؤدي ال

ل اال        دخل داخ ع ال ط توزی الح نم ى اص افة ال واطنين اض ن الم ر م دد االآب ار الع قط
ى جنب مع تطویر                    ا ال ة جنب االفریقية وتقليص الفجوة التنمویة بين االقطار االفریقي
ار      قدرة البيئة االجتماعية والثقافية والسياسية بحيث تستطيع ان توفر لالقتصاد االفك
والمعارف والمواقف والمؤسسات الضروریة للتحرك االقتصادي بكفاءة بحيث یكون          

ال واخيرا وبمواآبة آل ذلك تحقيق مشارآة شعبية واسعة  نموه وتحسن ادائه متواص  
تراتيجيات  صلة باس صادیة المت سياسية واالقت ة وال رارات االجتماعي اذ الق واتخ

  .وسياسات التنمية 
ة               :وهنا یقول ترآماني     ة حقيقي ى تنمي ا ال ان افریقيا ال تحتاج الى قواعد عسكریة انم

اج      ة           بشریة واقتصادیة وثقافية واجتماعية تحت وعي ومعرف وال الستثمارها ی ى ام  ال
ى       دز وعم ا واالی ة المالری ة لمكافح ى ادوی اج ال ي تحت سان االفریق د االن ا یفي ي م ف

  1العيون تحتاج الى تعليم ینقلها من حال البؤس الى مرحلة االنطالق
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  الفصل الخامس
  التنمية وعالقتها بالتغيرات السكانية

  
ة        ارول جوي           تن:في مقال عن المشكالت المزمن ول آ الم الثالث تق ة الع ا  : (( مي جميع

 ولكن  1))نقف في صف واحد ،على حافة هاویة سحيقة ،وان لم یقتنع الكثيرون بذلك            
ون آيف   ذین یعرف ؤالء ال ا اال له ضح بكامله ن تت ا ل يش فيه ي نع اة الت ة الماس حقيق

ذ   ذلك ال ل شيئ ،وآ ي آ نهم ف تالفهم ع ن اخ الرغم م رین ب ع االخ د م ن التوح ین یمك
یتمتعون بالقدرة على اآتشاف الجانب االنساني المشترك بين ابناء البشر بالرغم من            
ا اساليب وطرق                      ذي یحدد لن شاف هو ال آل االختالفات والفوارق ،الن مثل هذا االآت
ا سوف یتحقق في                  ذا م توآيد ومؤازرة العالقات داخل العائلة االنسانية العالمية ،وه

ذه العالق   2المستقبل   سانية الواحدة سوف تحدد بالنتيجة         اذن ه ة االن ات داخل العائل
ات                 دینا عالق مستقبل التنمية وآذلك سوف تحدد اليات آفيلة للتنمية ،الننا ان اصبح ل
ة                      الم من تنمي ه الع ا وصل الي ى م آبيرة بين المجتمع االنساني بالتالي سوف نصل ال

ا في     آبيرة في هذا المجال ، وبالرجوع الى مسالة ترآيب ودرج    سكان واثره ة نمو ال
ع      ي جمي ة ف ة التنمي ة وعملي ى طبيع ؤثرة عل ية الم رات االساس شكل بعض المتغي ت
البلدان سواء آانت نامية او متقدمة ،هذا على الرغم من ان طبيعة المشكلة السكانية              
تراتيجيات  ع اس ستدعي وض وال ، وت ض االح ي بع ف ف ة تختل ا بالتنمي او عالقته

ة ومهم   ة للتنمي ة       مختلف سياسات التنمي ة ل ات المتداخل ان العالق ر ف ن االم ا یك
االجتماعية واالقتصادیة المختلفة والتغيرات في النمو السكاني قد اآتسبت في الوقت           
ذه     د ادراك ان ه ك بع ة ،وذل دان النامي سبة للبل ل بالن ن ذي قب ر م ة اآب راهن اهمي ال

اك      العالقات والتغيرات هي المفتاح االساسي لقياس النمو ال        سكاني وربما ما زالت هن
راء حول           رات          بعض االختالفات في الراي بين الخب ات والتغي ذه العالق ل ه ة تفعي آيفي

ي       ذات الت صادیة بال ة واالقت ة االجتماعي ة سياسات التنمي د ماهي ى االخص تحدی وعل
د             ....تؤثر على المتغيرات السكانية      شكل متزای سياسات ب ذه ال ة بعض ه وتظهر اهمي

ار الل الت ي    خ د ف دل الموالي ا مع ي انخفض فيه ة الت دان النامي ك البل سكاني لتل یخ ال
  .بعضها

ة     ة االجتماعي سكاني والتنمي ر ال ين التغي ات ب ة العالق ة طبيع ال معرف ع اهم یرج
  :واالقتصادیة في الماضي بشكل رئيسي الى سببين 

  .آانت التنمية تقاس بالزیادة في الدخل السنوي للفرد/ اوال
ا ان ا/ ثاني يط       آ ار التخط ارج اط ن خ اتي م ه ی اس ان ى اس الج عل سكاني یع و ال لنم

ع    ة لرف يلة جوهری صنيع آوس ى الت د عل ا تؤآ ا م ة غالب تراتيجيات التنمي ت اس ،وآان
ة      ات التنمي دخل او سياس ع ال ضایا توزی ل ق ا تهم دخل وام ي ال ادة ف ة الزی درج

صادیة التي یم              ا واالقت ة التي سنتطرق اليه كن ان تعجل بدرجة       االجتماعية والثقافي
ا توسيع   .معقولة بتحقيق رفاهية غالبية السكان     وهذه النظریات الى التنمية نتج عنه

د الواحد            ين مختلف القطاعات والجماعات داخل البل ة ب الفروق في مستویات التنمي
  .وبين البلدان 
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ى  وبدرجة آبيرة ادى التاآيد على التصنيع وبناء وسائل القاعدة المادیة في المدن                ال
دم         ادة ع ى زی اد ال ة ،وق دان النامي ن البل دد م ي ع ف ف ة والری ين المدین اوت ب التف
ا زاد من الهوة                       ة آم ة والمدني اطق الریفي ل من المن المساواة في توزیع الدخل في آ

  .االجتماعية واالقتصادیة بين الذآور واالناث من السكان
ي ه  د زادت ف سكاني ق و ال ة النم ان درج ت ، ف ي ذات الوق ر وف شكل آبي دان ب ذه البل

ة                     ه التوسع في اجراءات الصحة العام ذي حقق ات ال نظرا لالنخفاض في معدل الوفي
  .وبرامج السيطرة على االمراض

ن تحت خط الفقر الذي یقاس عموما على اساس         وآذلك فان نسبة السكان الذین یقعو     
سان   د   . مقادیر وحدات السعر الحراري التي یتناولها االن سبة ق ذه الن د  .  زادت وه ولق

يم                    ل التعل وفر الحاجات االساسية مث وجد ان البلدان النامية لم یكن في مقدورها ان ت
ف          كان والتوظي ة واالس ائل النظاف شرب ووس اء ال صحية وم ة ال دائي والعنای االبت

ع  .لالعداد المتزایدة من السكان في ظل استراتيجية التنمية المتبعة في الماضي               جمي
د ساه       ددا          هذه العوامل ق ر مج ادة التفكي سكانية ومفهوم       مت في اع في االتجاهات ال

ادل     ع ع ق توزی ق لتحقي ا ان تطب د له ي ال ب سياسات الت ي ال ذلك ف سه وآ ة نف التنمي
ة  د التنمي دخل        .لفوائ ي ال ادة ف اس الزی ى اس اس عل ة تق ت التنمي دما آان ى عن وحت

ا حول تح  ي حقيقته زت ف د ترآ ة ق داف التنمي ان اه رد ، ف سنوي للف وال ال سين االح
  .المعيشية للسكان

ولقد اعتبر في نفس الوقت ان الزیادات في الدخل السنوي للفرد سوف تمكن السكان             
ان تجربة التخطيط في      . من اقتناء السلع والخدمات الضروریة لتحقيق تلك االهداف         

ر   دخل اآث ع ال ان توزی و آ ى ل ه حت ى ان شير ال رن العشرین ت رة من الق ود االخي العق
  .فان الدخول السنویة لالفراد لم تزد بدرجة آافية بحيث تجعل ذلك امرا ممكنا  عدالة

ة التي اتبعت استراتيجية اوسع                     دان النامي ة من البل ة قل ان تجرب ومن جهة اخرى ف
  .للتنمية تشير الى امكانية تحقيق هذه االهداف خالل وقت معقول

  :/اوال
   مفهوم اشمل للتنمية 

الى جوار –التنمية ال بد له ان یكون اآثر رحابة حتى یشمل ولهذا الغرض فان مفهوم 
 عددا من المتغيرات بحيث تمثل جوانب اخرى من نوعية -مستوى الدخل السنوي للفرد
مثل مستوى الوفيات بين االطفال وعدل االعمار ودرجة .الحياة التي یحياها السكان

لبلدان المتقدمة وآذلك ما اآتشف وتبين التجربة التاریخية ل. الخ... االمية بين االفراد
یحدث انخفاض في .مؤخرا في بعض البلدان النامية انه حينما تسير عجلة التنمية 

معدالت الميالد والوفاة وتحول في دور المراة وزیادة في مستویات التغذیة وارتفاع في 
هيكل المستوى العام للتعليم وانخفاض في نسب االميين بين اجمالي السكان وتحول في 

االنتاج والتوظيف وفي تنوع التكنلوجيا وآذلك تحدث زیادة في تنوع وفي استخدام 
ولقد وجد ان هذه التحوالت تقود بشكل تام الى انخفاض درجة النمو .الموارد الطبيعية 

وفي عدد من البلدان النامية حيث انخفض النمو السكاني بشكل ملحوظ  1. السكاني ایضا
ن االفتقار الى زیادات مقدرة في الدخل السنوي  للفرد او ،حدث ذلك على الرغم م

ویصادف ایضا انه في مثل هذه البلدان ،یعيش غالبية السكان في . مستویات التصنيع 
مواليد في الریف بشكل ملموس،وفي آثير الالمناطق   الریفية وقد انخفض ایضا معدل 
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االقتصادیة التي تؤثر تاثيرا من هذه االحوال یبدو ان سياسات التنمية االجتماعية و
مباشرا على نوع الحياة وآذلك على السكان،انما آانت نتاج العنایة الصحية وانتشار 
المعرفة وتوفر الوسائل المختلفة لمنع الحمل وضمان التعليم السيما التعليم االبتدائي 

ن نتائج هذه  ال بد من االشارة هنا الى ا.وآذلك القضاء على الصور الحادة لسوء التغذیة
السياسات یمكن ان تنتج الثمار المرجوة منها خالل النظرة الطویلة المدى للتنمية هذا 

  .مع العلم بان التغيرات السكانية هي ایضا من خالل النظرة الطویلة االمد
ان التغيرات السكانية تعكس بالضرورة النقالت بين جيل واخر وهي نقالت دیموغرافية 

  . الزمني ال بد وان یصل الى نقط تتمشى مع ذلكوعلى ذلك فان االفق
غير ان خطط التنمية ال ینظر اليها عادة اال من خالل افاق زمنية قصيرة تبدو اثناءها 
التغيرات السكانية وآانها غير متعاقبة ولكن عندما یصل االفق الزمني الى الرؤیة 

االقتصادیة لها تأثير على البعيدة المدى فانه سيالحظ ان سياسات التنمية االجتماعية و
التغير السكاني فمثال ان تحسين نوع الحياة السكاني لن یؤثر على نمو وتوزیع السكان 

  .فقط وانما سيتاثر ایضا بالتغيرات في درجة نمو السكان أنفسهم
  

  :/ ثانيا
  /حقوق اإلنسان

طا وثيقا هذه العناصر الخاصة بسياسات التنمية االجتماعية واالقتصادیة ترتبط ارتبا
 1948آانون األول /بحقوق اإلنسان فالحقوق التي تضمنها إعالن العاشر من دیسمبر 

قد وضعت في العهد الدولي بشان الحقوق المدنية والسياسية وفي العهد الدولي بشان 
الحقوق االجتماعية واالقتصادیة والثقافية وقد صادقت عليها الجمعية العامة لألمم 

  .م1966ر  دیسمب16المتحدة في 
وعلى ذلك فان المسلم به ان الحقوق االجتماعية واالقتصادیة والثقافية تتساوى من 

ان مقدمة اإلعالن العالمي .حيث االهمية والضرورة لضمان الحریات اإلنسانية االساسية 
لحقوق االنسان ذاتها تنص بشكل واضح على ان الرجال والنساء یتمتعون بحقوق 

 االجتماعية واالقتصادیة في االعالن الحق في الحصول على متساویة وتتضمن الحقوق
المستوى المعيشي الالئق بما في ذلك المأآل والملبس والمسكن والعنایة الصحية 
والتعليم والخدمات االجتماعية الضروریة للحمایة من البطالة واالمراض والعجز 

  .والترمل
  .العنایة الخاصة وبالمساعدةویذآر االعالن ایضا انه یحق لالم والطفل التمتع ب

جميع االزواج واالفراد ((باالضافة فان خطة العمل العالمية للسكان تنص على ان
یتمتعون بالحق االساسي في تقریر عدد اطفالهم والفروق بين اعمارهم بشكل حر 

  )) ومسؤول وان تتوفر لدیهم الحقائق الكافية والوسائل الالزمة للقيام بذلك
اعية واالقتصادیة لها معنى واهمية بالنسبة لسكان امة من االمم واذا ما والحقوق االجتم

وهذه . توفر لهم الحد االدنى من الحاجات االساسية من قبل المجتمع او الحكومة 
الحقوق تتضمن توفير العنایة الصحية ووسائل منع الحمل والقضاء على سوء التغذیة 

لعمالة ان هذه العوامل نفسها تؤثر ایضا والتوسع في التعليم وخلق الفرص الكاملة ل
على درجة النمو السكاني وعلى التوزیع المكاني للسكان وهجرتهم ان الوضع  الصحي 
للسكان ینعكس في نسبة االمراض المتفشية في المجتمع وانواعها وعلى معدل الوفيات 

السهال لمختلف القطاعات من السكان وفي معظم البلدان النامية تغلب امراض مثل ا
  .والحمى والسعال ویعود الى بعضها ارتفاع نسبة الوفيات

هذه االمراض غالبا ما تترافق مع احوال عدم النظافة وعلى ذلك فان امداد مياه الشرب 
والعنایة الصحية واحوال النظافة یمكن ان تؤدي الى تحول آبير في صحة السكان على 



فاة ال یمكن ان تتحقق اال بعد تعميم ان التحوالت المستدیمة في معدالت المرض والو
  .العنایة الصحية

واالن سنعرف آيف هو تاثير العنایة الصحية على نظام التنمية وآيف یسهم في عملية 
  .تطویر التنمية

  
  :/ ثالثا

  
  تأثير العنایة الصحية 

ان قياس التأثير الذي یحدثه نظام تقدیم العنایة الصحية في بلد ما یمكن معرفته بعدد 
ولقد وجد انه في تلك . الشخاص الذین یعالجهم النظام في آل مائة شخص من السكان ا

البلدان النامية حيث انخفض معدل الوفيات بشكل ملحوظ آانت العنایة الصحية لها تأثير 
  .ملموس

وعند فحص نسبة عدد السكان الى عدد االسرة في المستشفيات او نسبتهم الى االطباء 
ضمن موقع الهند او في مختلف البلدان النامية ، فتتبين انه على في الدول التي تقع 

الرغم من التساوي في هذه النسب اال ان هناك فروقا واسعة ما زالت توجد بينها في 
  .مستوى الخدمات

ولقد وجد ، ان االنتفاع یعتمد على امكانية وسهولة توفير نظام العنایة الصحية بالنسبة 
  .لسكان البلد او المنطقة 

ومن الطبيعي انه ال یمكن دائما ضمان التساوي في الوصول الى نظام تقدیم العنایة 
الصحية عبر توفير نظام مجالس لخدمات العنایة الصحية یمول بواسطة المصروفات 
العامة ، وبينما یكون من الضروري ضمان السهولة االقتصادیة لذلك فان جدول االنتفاع 

  .ة العضویة واالجتماعية الى ذلكلن یرتفع اال اذا ضمت السهول
هذه االمور یمكن ان تضمن فقط اذا ما حددت مواقع الوحدات الصحية بشكل مرآزي 
وآانت في متناول السكان بشكل عملي وفي متناول جميع الطبقات من السكان بالتساوي 

  .بما في ذلك الرجال والنساء دون تمييز
ن الالمرآزیة ضروریة لتحقيق االنتفاع رح لماذا تكوتشوهناك عدد من االسباب التي 

ففي البلدان االآثر فقرا حتى عندما تقدم تسهيالت العنایة الصحية .االآبر  بالنظام 
بالمجان فان المرء الذي یرید ان ینتفع بالنظام یمكن ان یتحمل مع ذلك االتعاب مباشرة 

ي في تلك االیام التي وقد ینطوي ذلك على فقدان االجور بالنسبة للعاملين باالجر اليوم
یزورون فيها المصحة او المستشفى وآذلك ثمن المواصالت والمبيت اذا آان موقع 

وفي مثل هذه .التسهيالت الصحية بعيدا عن المسكن في المناطق الریفية القاصية 
الضروف فان فئات الدخل االآثر فقرا من بين السكان من المحتمل جدا اال ینتفعوا بنظام 

  .نایة الصحية اال اذا انطوى ذلك على مرض خطير تقدیم الع
وآلما ارتفع االنتفاع بنظام تقدیم العنایة الصحية فان ذلك ال یؤثر فقط على نمط 
االمراض ومدتها بل على معدل واسباب الوفاة ویمكن توضيح التوزیع لنظام تقدیم 

  .العنایة الصحية وعالقته بمعدل الوفيات والمواليد 
  :/ رابعا
  :العائلة واثر التنمية فيهحجم 

  
یعتمد مدى االنخفاض في معدل المواليد بشكل عام على درجة انتشار منع الحمل بين 
األزواج فالقرار بتطبيق منع الحمل ینطوي عليه قرار الزوجين أو العائلة للحد من حجم 

ائلة األسرة او المباعدة بين الحمل والحمل اآلخر ، مثل هذا اإلجراء الذي تتخذه الع
سينطوي على بعض اإلدراك من طرف الزوجين فيما یتعلق بحجم عائلتهم المطلوب 



والثقافية والدینية ) السلوآية(،ویمكن لحجم العائلة المطلوب أن یتأثر بالعوامل 
واالجتماعية والعوامل االقتصادیة ویمكن أیضا أن تقوم خالفات بين الذآور واإلناث في 

مطلوب للعائلة وفي مثل هذه الحاالت فان انتشار منع الحمل اإلدراك المتعلق بالحجم ال
محدود ومع توفر معلومات معدل الوفيات بين األطفال فان التخطيط لحجم العائلة 
المطلوب ینطوي على التخطيط لبقاء العدد المطلوب من األطفال وعندما ینخفض معدل 

 وسيزید من الحاجة إلى الوفيات فان عدد األطفال األحياء سيتجاوز العدد المطلوب
والحقيقة الهامة التي یجب إن تؤخذ في االعتبار هي إن مثل هذه .إنقاص الخصوبة 

التغيرات التي تحدثها سياسات التنمية االجتماعية واالقتصادیة ستعمل تراآميا نحو 
إن الجهود التي تبذل لتنظيم األسرة تنجح أیما نجاح عندما . تخفيض معدل المواليد 

  1. في القيام بضغط تنازلي على الخصوبةتذه العوامل قد باتتكون ه
من خالل المناقشة السابقة یتضح إن العنایة الصحية وتنظيم األسرة لن یجعال من 
الممكن تحقيق عدد من حقوق اإلنسان المنصوص عليها في اإلعالن العالمي فقط وإنما 

ن، وعلى آل حال فان مساهمة أیضا یمكن أن یكون لها تأثير مفيد على درجة نمو السكا
العنایة الصحية في تحقيق هذه األهداف تعتمد على إمكانية وصول النظام إلى آل فرد في 
المجتمع آما إن العنایة الصحية تسهم والى حد آبير في مسألة  تنمية المجتمعات 
ة وایصالها الى مراقي التنمية المهمة فاليوم التوزیع الجغرافي لنظام تقدیم العنای

الصحية بعيد عن المستوى المطلوب وليس سهل المنال لغالبية السكان الذین یعيشون 
  .في المناطق الریفية

ان الوضع السابق یمكن ان یغير بواسطة التوسع الكبير في وسائل العنایة الصحية التي 
تاخذ بعين االعتبار التوزیع الجغرافي للسكان وضمان امكانية الوصول العملية للسكان 

مثل هذا التوسع سيحتاج الى االستثمارات .لقاطنين في المناطق الریفية الى النظام ا
الكبيرة لتدریب العمال الصحيين والمعاونين لبناء وسائل القاعدة المادیة التحتية التي 
تتجاوز وسائل معظم البلدان النامية اذن یظهر ان التوسع في وسائل العنایة الصحية 

  . عليها المجسدة في النمط الغربيضمن الخطوط المتعارف 
ومن المهم وضع انظمة بدیلة لتقدیم العنایة الصحية .لن یكون عمليا في هذه البلدان 

على ان تقوم هذه االنظمة . الخ...تنتفع بالمساعدین الصحيين وباالطباء المتطوعين 
 اعتمادا على مساهمة الجماعة االآبر مما آان ممكنا حتى الوقت الراهن وان تكون اقل

وفي ذات الوقت فان على االنظمة الحاآمة ان تحاول االنتفاع . على المبادرة الحكومية 
  .بانظمة الطب الشعبية وتوحيدها ببرامج تقدیم العنایة الصحية 

وعندما تنخفض الوفيات بين االطفال سيكون هنالك ميل ليس فقط نحو زیادة حجم 
  . سط العمر المتوقع ستمد من االفق الزمني للعائلة العائلة ،بل ان الزیادة الالحقة في متو

وهنا ال بد ان تنتبه العائلة للزیادة المتوقعه في زیادة الوالدات وتاثيرها السلبي على 
نظام العائلة المالي وتوازنات العائلة االقتصادیة وبالنتيجة تاثيرها السلبي اي تاثير 

شة یكفل لهم معيشة جيدة تجعلهم في الزیادة على ان ینال االطفال مستوى من المعي
  مستوى عالي او متوسط من الرفاهية ونيل التعليم الجيد ونظام صحي جيد ، 

ان االنخفاض في وفيات االطفال واالمهات ال یمكن ان یبقى بدون :التحرر من الجوع
القضاء على االشكال المزمنة لسوء التغذیة ففي بعض البلدان النامية حيث انخفض نمو 

سكان آان هناك تحسن في توفير الغذاء السيما بالنسبة الى القطاعات الفقيرة من ال
  .السكان
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ولقد تحقق هذا اما بواسطة نظام التوزیع العام الهم انواع الغذاء باسعار الحكومة او 
او نتيجة قلة الوالدات التي ساهمت مساهمة بواسطة التغيرات في نمط الملكية لالراضي 

  .  توزیع النظام الغذائي للمجتمعات اعادةمباشرة في 
ولكن بعد سنوات طویلة من االستقرار تعود المواد الغذائية لتسجل قفزة في االسعار 

 منذرة بازمة غذائية طاحنة في معظم ارجاء العالم في 2005منذ العام % 83بنسبة 
ة  ولكن مع الفرق بين الدول النامية والمتقدمة من ناحي2008وقت سابق من عام 

االزمات حيث نرى في البلدان المتقدمة اهتمامات اآثر الحاحا مثل ارتفاع اسعار الطاقة 
دمة الغذاء هي المهمة فالغذاء لربة بيوت لكن في العالم النامي تعد صوهبوط اسعار ال

مية الطاقة في الوالیات المنزل العادیة آما یقول بول آلير في البلدان الفقيرة یعادل بااله
 وبصرف النظر عما اذا آان القضاء على سوء التغذیة یؤدي الى تغير في نمو .المتحدة

فان القضاء على الجوع یعد احد الحقوق االنسانية االساسية وله ان ... السكان ام ال 
یتلقى اهتماما خاصا السيما في حالة االطفال وفي الوقت الراهن هناك نقص في الغذاء 

اج واستهالك الغذاء وآذلك فان االزمة العالمية العالمي وهنالك ایضا سوء في انت
ففي هایيتي اسقط :  بلد30االخيرة ساهمت مساهمة آبيرة في رفع اسعار الغذاء في نحو 

رئيس الوزراء وبالنسبة لبعض المستهلكين في اشد بلدان العالم فقرا فان المشاغبون 
 استمر ارتفاع اسعار المواد االلم الحقيقي الناجم عن الغالء ما زال في بدایته فقط واذا

وهنا بدال من .الغذائية عالميا فان العواقب ستكون قاتمة اخالقيا وسياسيا على السواء 
ان یقوم صناع القرار بمعالجة االزمة الغذائية المتنامية فرضت قيود على الصادرات من 

سليمة الى قبل حكومات البلدان المصدرة للمواد الغذائية وادت هذه االجراءات غير ال
  .مزید من ارتفاع االسعار العالمية 

ان التحدي الحقيقي ال یتمثل في الصعوبات التقنية الخاصة باعادة العالم الى الغذاء 
الرخيص بل بالصعوبة السياسية المتعلقة بتكتالت المصالح واالوهام التي ترتكز عليها 

هي :سية صعبة ،االولى  واطعام العالم سيتضمن ثالث خطوات سيا1السياسات الحالية 
ویمكن . نقيض الرومانسية ان العالم یحتاج الى المزید وليس االقل من الزراعة التجاریة

للنموذج البرازیلي ان یكون نموذجا مشاعا في الكثير من دول العالم النه یقوم على مبدأ 
الى مزید االنتاجية الكبيرة والثانية ،وهي ایضا مناقضة للرومانسية ،ان العالم یحتاج 

  :من العلم
الحظر االوربي والحظر االفریقي الذي اعقبه على المحاصيل المعدلة وراثيا 

genetically modified crops  یبطأن من وتيرة نمو االنتاجية الزراعية في 
مواجهة نمو متسارع في الطلب ،وانهاء مثل تلك القيود قد یكون جزءا من صفقة تهدف 

فبمقابل رفع : مما سيحقق الخطوة الثالثة –جراءات الحمقاء الى وقف تصعيد متبادل لال
عن المنتجات المعدلة وراثيا یتعين على ) الذي یلحق بها ضررا ذاتيا(اوربا لحظرها 

المخصصة لدعم ) التي تلحق بها ضررا ذاتيا آذلك(الوالیات المتحدة ان ترفع اعاناتها 
   2.الوقود الحيوي المحلي
ة الى ان الخاسرین الواضحين عندما یتعلق االمر بارتفاع اسعار وهنا ال بد من االشار

الغذاء هم فقراء المناطق الحضریة فمعظم المدن الكبيرة في العالم المتقدم موانئ وان 
اسعار الغذاء في تلك المدن مرتبطه باالسواق العالمية وسكان المناطق الفقيرة المكتظة 

نفسهم، وليس لهم من خيار سوى شرائها، ونظرا ال یستطيعون انتاج موادهم الغذائية با
لكن وآنتيجة، قاسية لقوانين الضرورة ینفق .لفقرهم فال بد ان ترهقهم زیادة االسعار 

مقارنة –وهي عادة حوالي النصف –الفقراء حصة اآبر بكثير من ميزانيتهم على الطعام 
                                                 

–حسام حسني بدار،الثقافة العالمية، سبتمبر : بول آلير، سياسة الجوع  آيف فاقم الوهم واالجشع ازمة الغذاء ، ت-  1
 .7،ص156العدد ،2009اآتوبر،

 .8-7المصدر السابق ص-  2



ال یتقبل سكان االحياء من المحتمل ا. (بنحو العشر فقط بالنسبة لذوي الدخول العالية 
ولقرون عدیدة اثار الجوع في مثل تلك االحياء نفس . الفقيرة المكتظة مصيرهم بهدوء

المتضرر االآبر في مسالة نقصان المواد الغذائية هم االطفال الذین ). أعمال الشغب:الرد
خل اذا استمرت مسالة نقصان المواد الغذائية سيصابوا بتوقف النمو وباالمكان ان یتد

عامل المتغيرات السكانية آعنصر فعال في قضية منع انتشار سوء التغذیة بسبب نقصان 
المواد الغذائية اذن هناك عالقات متداخلة بين نظم تقدیم العنایة الصحية والتغذیة 
وانتشار منع الحمل والمتغيرات السكانية ،ال یجب ان تقود الى االفتراض ان العالقات 

 آانت آذلك فان تنمية العنایة الصحية او انتشار منع الحمل وحده بسيطة ومستقيمة فاذا
ومن جهة اخرى فان تاثير . آان یمكن ان یؤدي الى انخفاض نمو السكان بصورة آاملة 

من آل سياسات التنمية سياسة معينة غالبا ما یعتمد على ما اذا آان یشكل جزء 
 في مجاالت حقوق االنسان االجتماعية واالقتصادیة ام ال ویكون هذا بشكل خاص

اذن سيكون لمنع زیادة السكان عامل اساسي في الحد من االزمة . والتغير السكاني 
الغذائية ومع ذلك فيتعين خفض االسعار العالمية للغذاء وان یتم ذلك بسرعة واال فان 
اثارها السلبية ستستمر لمدة طویلة والسؤال هو آيف سيتم ذلك ؟ الجواب یجب ان یكون 
زیادة آبيرة في المعروض من الغذاء في السلة العالمية لكي یسد النقص الحاصل فيه 

هذا فيما یخص الغذاء حيث ان زیادة فوریة في العرض سيجري تخطيها من جانب .
بالنتيجة فاننا نتكلم عن حاجات السكان بوصفها الشروط والظروف الواجب . الطلب

وقد تتحدد ) الحاجات الموضوعية(ي الوجود لكي یستمر االنسان او الجماعة فتوفرها 
لكنها على ) الحاجات الذاتية(من جانب اخر على ضوء وعيهم بهذه الشروط والظروف

تعددها واختالفها تسهم هذه الحاجات بتشكيل الوعي وتعميقه في مسالة التنمية 
فتصنيف هذه الحاجات بدا في ادبيات العلوم االجتماعية ومثاله الشائع قسمة 

لها الى ثالث فئات ،لكل منها وسائلها الساعيةالى نثربولوجي البریطاني مالينوفسكي اال
الطعام ووسيلته الغذاء ،والتناسل وتربية االطفال باالسرة (حاجات اساسية:اشباعها

) والمدرسة، والراحة بالمأوى واالمان باالسلحة والحرآة بالریاضة والصحة بالعالج
النتاج وتنظيم النشاط وتقنين السلوك ونقل التراث عن ا(وحاجات متفرعة او مشتقة 

) طریق النسق االقتصادي والتنظيم السياسي والضبط االجتماعي والنظام التربوي
االتصال وضبط الصراع والهدوء النفسي ووسائلها اللغة (وحاجات تكاملية او ثانویة 
ام ماسلو فافترض ان  اما عالم النفس االمریكي ابراه1)والمعایير المشترآة والدین 

للبشر حاجات متدرجة یسعون فيها ابتداء الى اشباع الحاجات المادیة لمعيشة مریحة 
امنة ثم یهتمون بالحاجات االجتماعية التي یقبلها المجتمع ویقدرها ،بعدها یتوجهون 
نحو اشباع الحاجات الفردیة تماشيا مع مثاليات الحب والصدق والعدالة والجمال لتحقيق 

 انساني اسمى ،وبالنتيجة فان آل هذه الحاجات وعلى اختالف تصانيفها لو غرض
وماسلو یصنف .تحققت للسكان فهي دليل مؤشر تنموي قوي داخل البالد  والمجتمعات 

  :/الحاجات وفق نظام هرمي بحسب اهميتها على مستویات خمسة
الحاجات الجسمية االآثر اهمية وتتمثل في الطعام والماء والهواء  - 3

  .والدفء واالشباع الجنسي
 .الحاجات المرتبطة باالمن الفيزیقي آتجنب االخطار الخارجية  - 4
الحاجات التي تتصل بالحصول على الحب والعطف والعنایة واالهتمام  - 5

 .والسند االنفعالي بواسطة االخرین
آالتمتع .الحاجات المتعلقة باقامة عالقة مشبعة مع الذات واالخرین  - 6

 .وتجنب الرفض او النبذ بالتقبل والتقدیر 
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الحاجات ذات العالقة بالتحصيل واالنجاز وتحقيق امكانات االبداع  - 7
 .واالنتاج

 فيصنف الحاجات تصنيفا 1)) مانفرید ماآس((اما االقتصادي التشيلي 
مشابها لماسلو وان رفض ترتيبه التدریجي ،اعتقادا بان اشباع الحاجات 

  : تسع حاجات انسانية جوهریة المادیة وغير المادیة یجري معا ویعرف
  مورد الرزق •
 العاطفة •
 الحمایة  •
 الفهم •
 المشارآة •
 وقت الفراغ •
 االبداع •
 الهویة •
 الحریة  •

  :وهي حاجات یتم السعي الى اشباعها باربعة من اساليب التجربة
  تحقيق الذات - 1
 الحيازة - 2
 العمل - 3
 التفاعل - 4

ان اال والمستقرء لكل هذه الحاجات یفهم ان اليات التنمية ال تتم للسك
حصل روعة والممكنة ،فاالنسان عندما یبتحقيق حاجاتهم ورغباتهم المش
اما اذا آان بالكاد یحصل على طعامه  على حاجاته یهتم بتنمية قدراته ،

ولقد لخص المفكر العربي عبد   .فكيف سيقوم بعملية تنمویة شاملة 
التطور المستمر للحاجات بقوله ) 1406-1332(الرحمن بن خلدون 

-1709)(المارتي( آما قال المفكر الفرنسي 2))الحضارة تخلق الحاجات((
ان الحاجة هي المحرك االقوى اثرا في الحياة ، وان التقدم تتعين ) ((1751

درجته بالقدرة على الحرآة لسد الحاجة ،وان االنسان یحتل المقام االول، 
وفي راي  3))بين االحياء بسبب آثرة حاجاته وقدرته على اعداد ما یفي بها

الحاجات التي یسعى الفرد للحصول (ان ) 1883-1818(آارل مارآس 
عليها ليست في طبيعتها فردیه ،بل هي على العكس ذات طبيعة اجتماعية 
،النها من صنع عمل اجتماعي یفرض التعامل والتعارف والتعاون بين 

  وفي مقاله الذي عنونه بالموجز في االقتصاد السياسي اوضح4))البشر
تناقضات النظام الراسمالي وازماته مؤآدا ) 1895-1820(فردریك انجلز 

ال خالص من هذه الفوضى المحفوفة بالمخاطر التي تعرض الناس ((بانه 
الى المهالك وتسمم حياتهم بقلق دائم اال بتخطيط االنتاج الوطني بمجمله 
لب على اسس عقالنية ليحقق اقصى ما یمكن من التوازن بين العرض والط

  وفي تاریخنا المعاصر عرفت منظمة 5لكي تتوفر الحاجات وتستقر االسعار 
توفير االحتياجات :  (( العمل الدولية محتوى هذا التوجه بانه یرمي الى 
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 المعيشة ،وذلك عن االساسية االنسانية التي تكفل حدا ادنى معينا لمستوى
القتصادیة طریق زیادة حجم وانتاجية العمالة بانتهاج السياسات ا

 بالنتيجة فاعتماد الحاجات 1))واالجتماعية بما یكفل تحقيق هذا الهدف
االساسية للجماهير المجتمعية یعتبر محور اساسي لغرض التنمية والنهضة 
بالمجتمع وتحدید هذه الحاجات بمعنى تحدید مفهومها ومعرفة الجزء الذي 

 ، وآذلك تحدید الجزء یجري حاليا اشباعه وامكانية االستمرار بهذا االشباع
  .غير المشبع في الوقت الراهن 

  
  :/خامسا

  :/الموارد البشریة وقوة العمل التنموي
  

التعرف على الموارد البشریة وبشكل خاص القوى البشریة القادرة على 
العمل یمكن ان یحدد مسارات التقدم االقتصادي واالجتماعي ،حسب فيض 

ان التقدیر السليم للموارد البشریة .ها او عجز هذه الموارد البشریة ونوعيت
یمكن ان یكون المدخل لضمان استخدامها بصورة رشيدة لصالح المجتمع 
بأسره، ولتامين مصادر الوفاء باحتياجاتها االساسية اي معرفة وضع 
السكان المستهلكين مثال لخدمات محو االمية وخدمات التعليم االلزامي 

  .ما آانت مستویات دخولهم والمهني لكل المحتاجين اليه مه
آما ویجري التعرف على الموارد البشریة من االحصاء العام للسكان 
والدراسات المكملة له لمعرفة عددهم ومعدل نموهم السنوي وترآيبهم 

وترآيبهم العمري هل هم شباب ام آهول وتستخدم ) ذآور واناث(الجنسي 
ياء خالل العام على عدد عدد المواليد االح(في هذا المجال معدل الوالدات

عدد (ومعدل الخصوبة) السكان في نفس العام والنتيجة مضروبة في مائة
في عمر الخصوبة والنتيجة مضروبة المواليد خالل العام على عدد النساء 

عدد الوفيات خالل العام على عدد السكان في ( ومعدل الوفيات) في مائة
عدد المواليد (دل زیادة السكان ومع) نفس العام والنتيجة مضروبة في مائة 

ناقصا عدد الوفيات خالل العام على عدد السكان في نفس العام والنتيجة في 
عدد السكان في البالد على مساحة البالد (ومعدل الكثافة السكانية ) مائة

والنتيجة هي عدد االفراد آمعدل وسطي بالنسبة ) بالكيلومترات المربعة
  .للكيلو متر المربع الواحد

ولمعرفة ترآيب السكان العمري یجري تقسيم عمر االنسان الى ثالثة مراحل رئيسية 
  :/2على النحو التالي
  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة االولى 

من الوالدة حتى اآمال 
الدراسة االلزامية لجميع 
من في عمر الطفولة 

  والتكوین االولي

  العمر االنتاجي 
سة المقتدر على ممار

  العمل

  العمر التقاعدي
  ما بعد الشغل

  غير منتجين/مستهلكين  منتجين/مستهلكين   غير منتجين/مستهلكين
  . ومن الممكن اذن وحسب ما مر ان یكون هنالك مجتمع یعيش حالة الشيخوخة 
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وازدیاد معدالت متوسط السن ستكون اآثر وضوحا وتسارعا في الدول النامية عنها في 
تيجة لتوفير الخدمات االجتماعية والصحية في المجتمعات الفقيرة ،التي الدول المتقدمة ن

  .آانت محرومة منها الزمان طویلة جدا
ویمكن االستشهاد للتدليل على ذلك ما یسوقه الدآتور احمد ابو زید العالم االنثربولوجي 
ف المصري على فرنسا التي احتاجت الى قرن آامل من الرعایة والعنایة وتقدیم مختل

من مجموع سكانها % 14- %7الخدمات لمواطنيها آي ترتفع نسبة المسنين فيها من 
،بينما تشير بعض التوقعات الى ان عددا آبيرا من دول العالم الثالث سوف تفلح في 1

تحقيق مثل هذه الزیادة في خمس وعشرین سنة فقط مع وجود فارق جوهري بين 
لكي ) قرن آامل(ان امامها فسحة من الوقت الحالتين وهو ان فرنسا الدولة المتقدمة آ

تستوعب هذه الزیادة ، وتعمل على تاهيل المسنين من ابنائها  وتوجيههم واعدادهم 
  .للحياة الجدیدة والتفاعل مع المتغيرات التي آانوا عليهم مواجهتها 

عالم المسالة االهم اننا نرى اليوم في العالم التزاید المضطرد في اعداد المسنين في ال
 مليون نسمة وهو ضعف مجموع سكان 130ففي الصين یبلغ عدد آبار السن حوالي 

  .بریطانيا
م ،وان هذا الشان 2020 مليون نسمة في عام 230ومن المتوقع ان یرتفع هذا العدد الى 
 الى سن 2000حيث آان عدد الذین وصلوا عام .ایضا في الوالیات المتحدة االمریكية

من % 12,7 مليون نسمة ،وهو ما یمثل 34,8 فوقها حوالي الخامسة والستين وما
 سوف یرتفع العدد الى سبعين 2030ومن المتوقع انه بحلول عام مجموع السكان 

  .مليون نسمة 
وهذا معناه ان شخصا واحدا من آل خمسة .اي اآثر من الضعف خالل ثالثين سنة فقط

الطریف ان نذآر في هذا الصدد اشخاص تقریبا سيكون في هذه السن او ما بعدها ، ومن 
انه في القرن التاسع عشرارسلت الملكة فيكتوریا ملكة بریطانيا برقيات تهنئة الى 
عشرین شخصا في االمبراطوریة لبلوغهم سن المائة عام، ولكن منذ اعوام قليلة ارسلت 

ل مائة اي ما یعاد. حفيدتها الملكة اليزابيث الثانية اآثر من ثالثة االف برقية مماثلة
 والسؤال الذي یطرح نفسه ما جدوى آل هؤالء المسنين في عملية 2وخمسين ضعفا 

التنمية ؟والجواب واضح اال منفعة تذآر من وجود المسنين وآالمنا هذا هو ليس 
اعتراضا على وجودهم ولكن معرفة بان وجود الفئات العمریة غير الناشطة آالمسنين 

سهم والى حد ما الى تثبيط التنمية عن مسارها واالطفال وآثرتهم في المجتمعات ی
من هنا ینبغي االفادة من المجتمعات الشابة فالتحليل الذي اوردناه فيما سبق .المنشود 

  :/حول السكان یكشف للمخططين والمهتمين في هذا المجال الفئات العمریة التالية
شكلون فئة السكان دون سن العمل وهم من المستهلكين غير المنتجين ،وی - 1

  .االحتياطي المقبل لمصدر قوة العمل في المستقبل 
فئة السكان ممن هم في سن العمل او العمر االنتاجي، ویشكلون المصدر  - 2

الرئيسي لقوة العمل ومن الممكن ان یكونوا من المستهلكين والمنتجين ومعرفة 
 .تخصصهم المهني وتوزیعهم في الفروع والقطاعات الرئيسية هام جدا

كان فوق سن العمل ،اي في العمر التقاعدي وهم من المستهلكين غير فئة الس - 3
المنتجين آالفئة االولى من السكان ،ومن الممكن ان یستمر بعضهم في العمل 

 .بعد ان یخفف عليهم
بان ثمرة عمل فئة ممن هم في العمر االنتاجي ویعملون اذن یتبين من هذا التحليل 

  :فعال یغطي
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والتكوین االولي وآذلك من هم في العمر ر الطفولة احتياجات ممن هم في عم
  ) السكان في المرحلتين االولى والثالثة(التقاعدي 

  .واحتياجاتهم هما آمنتجين ومستهلكين في ذات الوقت
  وتوفير فائض اقتصادي للتراآم لتحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي 

على بشري وهي القدرة نتوصل من استخدام هذه المؤشرات لمعرفة قوة العمل ال
العمل عند السكان وتجمع قدراتهم البدنية وآفاءاتهم المهنية اي انها تعني ذلك 
القسم من السكان الذي یمارس الشغل في جميع المجاالت النتاج الخيرات المادیة او 

ان معرفة معدالت النمو السكاني ومعدالت الخصوبة .لتقدیم الخدمات الفعالة
المساعدة للتنبؤ العلمي بالنمو السكاني في عتبر من العوامل ومعدالت الهجرة ،ت

المستقبل المنظور وهو مقدمة ضروریة لمعرفة حجم وترآيب السكان والقوة 
  .العاملة للفترة التي یجري التخطيط لها من اطوار التقدم االقتصادي واالجتماعي 

  :/ان حجم وترآيب ونوعية قوة العمل یتوقف على عوامل عدیدة منها
عدد السكان وترآيبهم الجنسي ومدى مشارآة المراة بالعمل ،وترآيبهم العمري 

 عن العمل للدراسة  وغيرها من المجاالت االخرى وعدد المتعطلين منهم جزئيا
  .الخ...وتاهيلهم  المهني والعلمي وتاثير البيئة والكثافة السكانية 

   
ي غير مباشر للتدخل في قضية الحد اما من ناحية التحكم في السكان فيعتبر عامل اساس

من مشاآل الغذاء في العالم وبهذا الصدد فان التعليم یعد من اآثر العوامل حسما لجعل 
الناس یعترفون ویطالبون بحقوقهم معا آما یفهمون ما تتضمنه مختلف سياسات التنمية 

دافها في االجتماعية واالقتصادیة بالقدر  الذي تتصل فيه هذه السياسات بتعزیز اه
تحقيق الرفاهية ورفع المستوى االقتصادي ولما آان االمر ليس مرغوبا به وليس عمليا 
الحداث تغيير في المتغيرات السكانية عن طریق القسر فانه یمكن استخدام التعليم آأداة 
مؤثرة في تغيير مواقف الفرد او العائلة والمجتمع والجماعة من النمو السكاني المطرد 

  . منع الحملواستخدام
ویبدو ان التعليم هو العامل االآثر اهمية للبدء في تغيير وضع المرأة في المجتمع ویقود 

ففي جميع تلك البلدان النامية حيث . هذا بشكل آامل الى انخفاض درجات النمو السكاني 
انخفض معدل المواليد بشكل ملحوظ آان ثمة ارتفاع حقيقي في معدل المعرفة بالقراءة 

وذلك من المهن التقليدیة . تابة بين االناث وتحقيق بعض النقالت في نمط توظيفهن والك
الى مهن في القطاع الحدیث هذه التحوالت تمكن المراة من ان تكون مستقلة اقتصادیا 
وجميع هذه التحوالت تؤثر على سن الزواج والموقف من منع الحمل واستخدام الموانع 

.  
  

فقد اخذت هذه المعدالت تضعف فعال .للسكان ال یمكن ان تستمر ان معدالت النمو الحالية 
من قدرة العدید من الحكومات على توفير التعليم والرعایة الصحية واالمن الغذائي 

ویزداد تعاظم هذه الفجوة .للناس وتضعف اآثر من قدراتها على رفع مستویات المعيشة 
ني یترآز في البلدان ضعيفة الدخل بين اعداد السكان والموارد الن معظم النمو السكا

  .وفي المناطق المحرومة بيئيا ولدى االسر الفقيرة 
  
  
  

فالفقر وتدهور الموارد الطبيعية .ومع ذلك فان مسألة السكان ليست مجرد مسألة أعداد 
یمكن ان یوجدا في االراضي قليلة السكان ،آما یوجدان في االراضي الجافة ومناطق 

والتحسينات .، فالناس هم المورد الطبيعي االساسي في نهایة االمر الغابات االستوائية 



في التربة والصحة والتغذیة ليست سوى وسائل تتيح لهم استخداما افضل للموارد التي 
بين ایدیهم وتوسيعها اآثر وباالضافة الى ذلك فالمخاطر التي تهدد االستخدام المستدیم 

وآذلك من .اواة في حصة الناس من الموارد تأتي أیضا من الالمسللموارد الطبيعية 
مثل ما تاتي من االعداد المطلقة للناس وهكذا فاالهتمام .طرائق استخدامهم ایاها 

واة االنسانية ام بمشكلة التقدم البشري وبالمسایقتضي بالتالي االهتم) مشكلة السكان(ب
.  

شعوب ذات المعدالت ليست المعدالت المرتفعة لنمو السكان هي التحدي الذي یواجه ال
  .السكانية مرتفعة النمو لوحدها فحسب 

لذلك فعلى العدید من الحكومات العمل في جبهات متعددة لتحدید النمو السكاني 
والسيطرة على اثار هذا النمو على الموارد الطبيعية ،واالفادة من زیادة المعارف في 

قدرات البشریة ليستطيع الناس توسيع نطاق هذه الموارد وتحسين انتاجيتها ، وتحقيق ال
ضمانات اجتماعية للناس بأفضل من تسخير الموارد واستخدامها بشكل افضل ، وتوفير 

مجرد االعداد الكبيرة من االطفال ، وستختلف وسائل بلوغ هذه االهداف من بلد الخر ، 
 ولكن على الجميع ان یتذآروا ان النمو االقتصادي  المستدیم والمساواة في اتاحة

  .الموارد الطبيعية هما سبيالن من انجع السبل لتحقيق انخفاض معدالت نمو السكان 
وليس توفير الوسائل للناس الختيار حجم عائالتهم مجرد طریقة للحفاظ على التوازن 
بين السكان والموارد ،بل هي اسلوب لتاآيد الحق االنساني االساسي خصوصا للنساء 

  .في حریة تقریر المصير 
ير التقدم في السياسات السكانية على وتيرة واحدة لدى جميع الدول فبعض البلدان ال یس

التي تجابه مشاآل سكانية جدیة لدیها سياسات شاملة ،وبعضها ال یذهب الى ابعد من 
تشجيع التخطيط االسري، وبعضها ال یقوم حتى بذلك، ان السياسة السكانية ینبغي ان 

–ية عریضة وثيقة الصلة باالهداف االجتماعية تطرح وتتابع اهدافا سكانية قوم
االقتصادیة االخرى ، فالعوامل االجتماعية والثقافية تسيطر على جميع العوامل االخرى 
في التاثير على االنجاب، واآثر هذه العوامل اهمية هو الدور الذي تلعبه النساء في 

ب بمقدار ما ترتفع نجاالعائلة واالقتصاد ، والمجتمع بصورة عامة وتهبط معدالت اال
 خارج العائلة والحقل ، ومع اتساع فرصهن في  التعليم، ومع فرص عمل المرأة

اعمارهن عند الزواج لذلك ال یجدر بالسياسات المدعوة لخفض معدالت االنجاب ان 
تشتمل على حوافز ومثبطات اقتصادیة فحسب بل عليها ان تهدف الى تحسين وضع 

ینبغي ان تدعم حقوق المرأة بشكل ومثل هذه السياسات المرأة في المجتمع آذلك 
  .اساسي 

فاالسر التي تفتقر الى الدخل المناسب :أن الفقر یولد معدالت عالمية لنمو السكان 
ثم العالة االبوین وفرص العمل والضمانات االجتماعية تحتاج الى االطفال ليعلموا اوال ، 

توفر الرزق المالئم لالسر الفقيرة وتضع لذلك فاالجراءات التي .المسنين فيما بعد 
وتؤمن ضمانا اجتماعيا .القوانين التي تحدد الحد االدنى لعمر العمل بالنسبة لالطفال 

عاما ستعمل جميعا على خفض معدالت االنجاب ویمكن ایضا لتحسين الصحة العامة 
معدالت وبرامج تغذیة االطفال ان تساعد على تقليل معدالت االنجاب وذلك بخفضه ل
  .وفيات االطفال فال یحتاج االباء ان ینجبوا آثيرا من االطفال تحسبا لموت بعضهم 

وال یمكن لهذه البرامج ان تكون مؤثرة في خفض معدالت المواليد مالم تنل اغلبية 
الناس نصيبها من فوائد هذه البرامج فالمجتمعات التي تحاول ان تنشر منافع النمو 

ع من السكان یمكن ان تعمل افضل على خفض معدالت المواليد االقتصادي في قطاع اوس
 االقتصادي ولكنها ومن تلك المجتمعات التي تحقق مستویات اسرع واعلى من النم

فوائد ذلك النمو بشكل اقل تساویا وهكذا ینبغي على االستراتيجيات السكانية بحد توزع 
ماعية واقتصادیة وینبغي من ظروف اجتذاتها فحسب بل مع ما یتضمنه نقص التنمية 



القيام بحمالت متعددة االوجه لتقویة الحوافز االجتماعية والثقافية واالقتصادیة لالزواج 
التخطيط االسري لتامين التعليم والوسائل  وللعمل عبر برامج.لتكوین اسر صغيرة 

  .التكنولوجية والخدمات لكل من یرغب في السيطرة على حجم االسرة 
يط االسري تعاني في العدید من البلدان النامية من عزلتها عن البرامج ان برامج التخط

االخرى العاملة في خفض االنجاب ،بل حتى عن تلك التي تعمل على زیادة الحوافز لهذه 
الخدمات فهي تظل بمعزل سواء في تصميمها ومحتواها عن برامج قریبة الصلة 

الم والطفل وعن التعليم ما قبل المدرسي مثل التغذیة والصحة العامة ورعایة اباالنجاب  
  . الذي یجري في المنطقة نفسها

لذلك ینبغي ان تدمج مثل هذه الخدمات في الجهود االخرى الموجهة نحو تعميم العنایة 
الصحية والتعليم فالعنایة التي تقدمها العيادات الطبية الضروریة لمعظم طرائق منع 

االسري تابعة للنظام الصحي الى حد بعيد، وقد الحمل الحدیثة تجعل خدمات التخطيط 
افلح بعض الحكومات في التوفيق بشكل ناجح بين البرامج السكانية ومشاریع الصحة 

االقتصادیة في القرى او –والتعليم والتطویر الریفي واتخذها آجزء للبرامج االجتماعية 
الستثمار في التخطيط االقاليم، وهذا الدمج یعزز الحوافز ویسهل عملية الوصول الى ا

  1االسري ویرفع من فاعليته 
  
  
  

  :/سابعا
  

  من خالل العلم والثقافة السكان والتنمية المعرفية 
  

ل             ا بالتحلي ة سنعرض له ة الثقافي ة واخرى علمي ان التنمية تنطلق من أسس عقلية ثقافي
  .فيما یاتي من البحث والعلمية ستاتي في سياق البحث ورؤى تفكيریة

ى واألسس تؤمن بخطاب النهضة والحداثة الن نهضة المجتمع وتنميته تنطلق            هذه الرؤ 
دیني                  من أساس الخطاب التنویري للعقل ومن ثم تبدأ عمارة اإلنسان لذلك فان الخطاب ال
ا او المقاصد األرضية او  اء النوای ز بإخف ا یتمي الي آالهم دیم والخطاب األصولي الح الق

ن المع   ف م اء آثي ت غط سلطویة تح ه   ال ة والتنزی ث النبوی ات واألحادی دیني واآلی م ال ج
دون ال       م یب سهولة ألنه اع ب صار واألتب سب األن وليون آ ستطيع األص ذا ی الي وهك والتع
ذا                ك فتحت ه ر ذل ع غي ا ولكن الواق ا وشهواتها وأمالآه مبالين بهذه الحياة الدنيا ومتعه

طماعهم وشهواتهم ومن  الغطاء الدیني والمعجم الالهوتي تربض آل التصرفات للبشر وأ   
: هنا فان هكذا خطابات تسبب تراجع بمفاهيم التنمية الثقافية فأساس التنمية الثقافية هو              

  .تحدیث الخطاب وإیجاد خطاب یهتم باإلنسان وليس باالدیان 
ه یعرف              وتعود قوة الخطاب االصولي الحالي الى ان یضرب بجذوره عميقا في التاریخ ان

وعي العربي       ایضا آيف یضرب على ال     ستخدم اساليب        –وتر الحساس لل اإلسالمي فهو ی
ى                      ل مسلم ترب ستميل آ ه أن ی سهل علي الي في سها وبالت ومفردات التراث الدیني القدیم نف
ة                  صلوات واالدعي ات واالحادیث وال شعائري من اآلی منذ الصغر عل هذا الجو الطقسي ال

   2ستار وهكذا یستطيع ان یموه آل أهدافه السلطویة تحت هذا ال
  :ومن االمور التي تساهم في ضرب المفاهيم التنمویة هو إساءة استخدام المعرفة 
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حيث ال یفوق البشر في ابداعهم ونضالهم من اجل احداث النماء او الحرص على البقاء 
،اال سوء استغاللهم لمواردهم الطبيعية والبشریة ،وآان ال بد ان یفضي ذلك بهم الى 

واردهم قاطبة اال وهو المعرفة وهو ما یمثل ابشع صور الممارسة إساءة استغالل أهم م
الالأخالقية فما اآثر ما ضل البشر طریقهم في تحدید غایات استخدامهم لها ،وأطاحوا 
بأبسط مبادئ العدالة في توزیعها وتبلغ اساءة استخدام المعرفة منتهاها عندما تمارس 

المباشر على تراثها فما اآثر ما احرقت القوة بطشها ضد المعرفة ذاتها، باالعتداء 
ونهبت ارشيفات التراث المعرفي وهل یمكن ان یغيب عن  المكتبات واغرقت الكتب

ذاآرتنا ذلك التاریخ االسود قدیمه وحدیثه الحافل بوقائع مروعة الغتيال المعرفة من 
فية وضرب اغراق آنوز مكتبة بغداد الى ما طال العراق اليوم من نهب لمقتنياته المعر

  .الليات المعرفة فيه من قبل االسالم االصولي
  

ى          افة ال ة باإلض ة اجتماعي ة أي فئ م لدراس ل مه يف عام ال اود ان اض ذا المج ي ه وف
اعي          سياسي واالجتم صادي وال ل االقت ي العام ا وه سببة لتطوره رى الم ل االخ العوام

د أرآون العامل                     ذه العوامل محم ل ه ى آ ره    والعرقي واللغوي ،یضيف ال الروحي ویعتب
ليب النهضة  امهم لدراسة أي فئة مجتمعية ،ودراستها بمعنى آخر توضيح صورتها واس           

ا في              : والتنمية المجتمعية فيها یقول أرآون     اذا أردنا ان ندرس القوى التي تلعب دورا م
ي      ل الروح ل العام ستطيع ان نهم ا ال ن ه فإنن ى وجهت أثير عل اریخ او الت ة الت سم حرآ ح

ة عوامل اخرى ویكفي ان نلقي                        صحيح انه ل    ؤثر من جمل ه عامل م ل شيء ولكن يس آ
ى                 درة عل نظرة على التاریخ لكي نتاآد من ذلك فالعامل الروحي یشحن التاریخ احيانا بالق
ادي              ى عامل م اجتراح الممكنات او حتى على صنع المعجزات فالعامل الروحي یتحول ال

ريء       شكل ب ا ب ان منبثق ا آ ات    حسب رأي أرآون إذا م ل الحرآ اق وآ  وصادرا من األعم
التاریخية الكبرى ابتدأت بالروح أي بالفكر والقلب ثم انطلقت لكي تغير الواقع او التاریخ              
وأصبحت النظریة الحدیثة لعلم االجتماع وعلم التاریخ تولي اهمية آبيرة للعامل الروحي             

و أصبح یت                 ر بوردی ل ان بيي ادي ،ب حدث عن الرأسمال    او الرمزي وليس فقط للعامل الم
ات في                   اریخ العقلي ا جورج دبي مدشن ت ادي وام ا یتحدث عن الراسمال الم الرمزي آم
ك                          ال ذل ل عن ضربة المحراث في األرض ق اثيرا ال ق دیني ت اد ال فرنسا فيعتقد ان لالعتق

   1.وهو یتحدث عن أناس العصور الوسطى في اوربا
ها الدول المتقدمة بحجة إحداث التنمية      آما علينا ان نحذر من شعارات العولمة التي ترفع        

ذا                      ل وه ر من ذي قب ا أآث ة عليه حيث ان الشعوب للعالم الثالث تشعر اليوم بضغط الهيمن
ما یعرقل جهودها الرامية الى التحرر والتوحيد الداخلي لم یعد احد یتحدث اليوم عن حق                

ا غذى    الشعوب المستضعفة في تقریر مصيرها هذا الحق الذي طالما تحدثوا             ه وطالم عن
ة      ة أیدیولوجي ة حماق ر اآلن بمثاب د أصبح یعتب اردة لق رب الب ام الح ام أی الم واألوه األح
وحلت محله سياسة المساعدة اإلنسانية للشعوب التي تعاني من خطر المجازر والتصفية        
ى                       دي الغرب وعل ة هي اآلن في أی صادیة والمصرفية للعولم الداخلية ولكن القوى االقت

ه الو ا     رأس تم إطالق ارة ال ته وى الجب ذه الق ضى وه ت م ن أي وق ر م دة اآث ات المتح الی
ساعدة   را سياسة الم ا آثي صيرها وال تعنيه ي م ددة ف سحوقة والمه شعوب الم صير ال بم
ن       ة ع ة الباحث وى األناني ذه الق ف ه شر ، وموق اف آالم الب بعض إلیق ا ال دعو له ي ی الت

اتحين       التوسع والمنفعة باي شكل یشبه موقف أسالفه       ا من البرجوازیين الرأسماليين الف
ة             ات العامل ساء والطبق ضا بتحرر الن في القرن التاسع عشر فهؤالء لم یكونوا مهتمين أی
ستعمرة   شعوب الم ل بتحرر ال امهم اق ان اهتم د آ الطبع فق ذات وب دانهم بال ى داخل بل حت

ر مصيره  ي تقری شعوب ف سانية وحق ال ساعدة اإلن د ان سياسة الم ذا نج وق وهك ا وحق
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ستخدم   ا ت ا أنه ن مضمونها ومحتواه ة م عارات مفرغ رد ش ى مج ت ال د تحول سان ق اإلن
صالحهم او            ة ل ات العولم ستخدمون عملي ذین ی ك ال ل أولئ ن قب ة م ة إیدیولوجي آتغطي

آربهم  ق م سيطرة عل (لتحقي ربح والتوسع وال افع وال د من المن ا البحث عن المزی دائم
  )أسواق جدیدة 

وى  دت الق د اعتق ع     لق ستطيع أن تخل ا ت تقالل بأنه د االس بالد بع ت ال ي حكم ة الت  الوطني
ت  ي آان ة الت دول الغربي ع ال ت م دما ارتبط شعارات عن ذه ال ى ه ا عل ضمونا حقيقي م
سمونها                 انوا ی ا آ ة آم تستعمرها سابقا بسياسة التعاون أو بسياسة المساعدة على التنمي

سياسة     ذه ال ة فه ة آارث ت النتيج سب رأي أرآ –وآان ستينات   -ونح ي ال ت ف ي اتبع  الت
ا    ران وغيره ي إی ورة اإلسالمية ف ا الث يس اقله رة ل ل آبي ى ردود فع سبعينات أدت إل وال
ة      اهير الفالحي ذه الجم ل ه ي رد فع ا تعن المية ؟ أنه ورة اإلس ى الث ون معن سف أرآ ویفل

د االستقال            ة الفاشلة التي اتبعت بع ى سياسات التنمي دقع عل شكل م رة ب ة الفقي ل والبدوی
ا                       ة وتوازناته دها الموروث ا وتقالي اهير من لغاته ذه الجم د سلبت ه ولمدة ثالثين سنة فق
البيئية وعصبياتها الدمویة بعد أن هاجرت إلى المدن واقتلعت من جذورها وشكلت حزام              
ة عصر                      ة في بدای ة األوربي ات الفالحي الفقر أو مدن الصفيح حولها وهذا ما حصل للطبق

أطر استيعابي         التصنيع في القرن ال    ة     ةتاسع عشر ولكن هذه األخيرة حظيت ب ة وبمهل  فعال
ية    ة األساس دن األوربي ي الم ي ف دماج الطبيع ى االن اعدتها عل ة س ة طویل ذا 1انتقالي  وه

الثورة                  دعى ب الشيء لم یحصل لألسف في العالم العربي أو اإلسالمي فكان أن شهدنا ما ی
ة ه   ولية المتفرق ات األص المية أو بالحرآ شار   اإلس سوسيولوجي لالنت سير ال و التف ذا ه

رها    ستوى األرض بأس ى م شر عل ة تن اهرة العولم ات ،إن ظ ذه الحرآ ع له الواس
ا         الي إطالق ا وال تب ا به دجينها وإلحاقه تهالآية وت واق االس ساح األس تراتيجيات اآت اس
الي    ا ال تب وب آم ي دول الجن ك ف ن ذل اتج ع دقع الن ر الم ة والفق ي االجتماعي بالماس

ة     بال ن سياس ضرورة ع اتج بال افي الن ؤس الثق سياسي والب ع ال ة والقم ات الفكری تراجع
ة من جهة                 التبادل غير المتكافئ ثم یتهمونك بعد ذلك بالتعصب والتطرف فسياسة العولم

د صفقات تج               وب وتعق ات دبلوماسية مع دول الجن صدیر       اتقيم عالق ا من اجل ت ه معه ری
وعز   سلعها االستهالآية واستيراد المواد     ة ت األولية الالزمة لمصانعها وهي من جهة ثاني

ا باالستبداد                        ة إیاه ذات متهم دول بال ذه ال ى سياسات ه ا عل تح أبواقه لوسائل إعالمها بف
ذي تعترف                والتعصب الدیني والتخلف وعدم احترام حقوق اإلنسان وآل ذلك في الوقت ال

  .به رسميا بهذه األنظمة وتعتبرها بمثابة الشریك المحترم
ى الجانب الصحيح للتطور         ة خطورة عل ة المعرفي ى أن للتنمي رهن عل ذه اآلراء تب ل ه آ
سانية             فقوى العولمة تدخل لتنمية البالد عبر وسائل خطيرة وتحت مسمى المساعدات اإلن
دول المستهدفة ولكن تبقى                 وبالتالي تعمل على تمزیق الوحدة الداخلية وضرب آيانات ال

ة مق   ة المعرفي ة التنمي تيعا   عملي درة واس دى ق ة بم ر    برون ي التغيي ى تبن ع عل  المجتم
المطلوب والواجب توفره لكي یستطيع أي مجتمع من أن یحقق نهضة مجتمعية صحيحة              

.  
دي                    ل النق ة العق ى مرحل دوغمائي إل ل ال ویبقى للحداثة التي تعني االنتقال من مرحلة العق

ة ال     ق التنمي ر لتحقي ر األآب تمرار األث ور باس ل   مجتمعالمتط ى العق ة ومعن ة الهادف ي
ل           الد ا العق وغمائي هو الذي یعتقد انه توصل للحقيقة المطلقة منذ البدایة وانتهى األمر أم

ه باستمرار                       ى ذات دیالت عل ى إجراء التع رة إل ل م فهو  .النقدي فيعرف بأنه مضطر في آ
ي عن أشياء                   ى التخل ه مضطر إل  یحقق تنمية آبيرة على مستوى الذات والجماعة آما ان

ه                   ا ذهب إلي ذا شبيه لم سابقة آان یعتقد أنها صحيحة ثم یثبت له فيما بعد إنها خاطئة وه
ى أن               ادر عل ور الق المثقف هو الشخص المتن الوردي من التفرقة بين المتعلم والمثقف ف
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یتنازل عن أفكار سابقة آان قد امن بها الشخص ثم تبين له فسادها فيما بعد والمتعلم هو             
  .دة األآادیمية دون أن یقدر على تغيير أفكاره إذا تبين له خطأها الذي یملك الشها

  .اذن یتبين ان وجود العقل النقدي یقدم اسهمة آبيرة لتطور المجتمعات 
آما ینبغي االشارة من باب التنمية الثقافية للسكان لتحقيق التنميات االخرى هو ضرورة            

ة تقف في            رون آعقب ذا           عدم استبعاد االخرین الذین یعتب ذات وه ذاتي لل  وجه التأسيس ال
كال       ة واالش سلطة الحاآم دولوجيا لل رض االی سياسي وف م ال ى الحك د عل يس یعتم التأس

  :التالية تبين هذه المعاني 
ك        سمى الميكاني ة او مای ة االجتماعي ـ االلي ر ــــــــــــ ـ عب ة ــــــ ة معين ة اجتماعي فئ

ـ           االجتماعي ــــ تولدــــ االیدولوجيا ـــــ       ذات ـــ ذاتي لل التي تؤدي الى ــــــــــــ التاسيس ال
  .الذي یؤدي الى ـــــــــــ استبعاد االخرین وفرض االیدولوجيا بشكل اساسي 

ل                 دولوجيا من قب د االی والميكانيك االجتماعي او االلية االجتماعية آما یسميها ارآون تول
ددها      ف ع ا اختل ة مهم ة اجتماعي ي نظری  . فئ اء ف طوري   وبالبق دي واالس ل النق ة العق

اتج عن             دي الن ر النق ر الفك ة فيعتب الدوغمائي وتاثير آل منهما في عملية التطور والتنمي
سم   دي ات ل النق عة       تالعق ة الواس ر االجتماعي ط ذات االط ورة فق ات المتط ه المجتمع  ب

ة   ة او االختالفي شات الدیمقراطي ان المناق سبب ف ذا ال ثال وله ة م ات االوربي  آالمجتمع
ا                    ة اجتماعي ر مكبوت ا وغي صادیا ومرفهة مادی ة اقت مزدهرة في هذه المجتمعات فهي غني
ات االسالمية او   ا المجتمع ر ام ات النظ ي وجه االختالف ف سمح ب ستطيع ان ت الي ت وبالت
ا                  اه االقتصادي فكيف یمكنه العربية فال تمتلك الحد االدنى من التوازن االجتماعي او الرف

  . النقدي على تراثها الدیني او انظمتها السياسية ان تسمح بتطبيق الفكر

  
  
سكانية                 هآما ان تد   ادة ال ى الزی ضا ال ود ای ور االطر االجتماعية للمعرفة بعد االستقالل یع

دد      ابقا اال الن ع ر س م تزده ة ل ة الليبرالي المية فالمرحل ة واالس شعوب العربي ة لل الهائل
د          السكان آان ال یزال محدودا وتمكن السيطرة عل        يه من قبل الدولة واما بعد االستقالل فق

امين        ة ت ى الدول ستحيل عل ن الم بح م عاف وأص ة أض عفين او ثالث سكان ض دد ال زاد ع
دي لكي                         ر النق يم وتراجع الفك ذلك انخفض مستوى التعل ر ول دد الغفي ذا الع حاجات آل ه

  .اتهایحل محله الفكر األصولي الذي إحدى مسبباته تراجع التنمية الى ادنى مستوی
ات   ي مجتمع ون ف سميها أرآ ا ی شعبویة آم اهرة ال ى ظهور ظ ارة ال د من اإلش ا ال ب وهن
ك أي                  ارة أخرى تمتل ا وهي بعب ة عليه ة الحداث العالم الثالث هذه الظاهرة نتجت من هجم
ام مختلط او                          ه نظ دي ان ام معرفي ثالث ال هو أسطوري وال هو علمي نق المجتمعات نظ

شكل عام           هجين مرتبط بالمرحلة التا    ریخية الخاصة التي تعيشها مجتمعات العالم الثالث ب
ا       ة آم ن ضغوط الحداث اثير م تج بت د ن ة وق المية او العربي ات االس ط المجتمع يس فق ول

ام المعرفي ارآون ب           1945اسلفنا بعد عام     ذا النظ شعبوي   (( وقد سمى ه وهي من    )) ال



ش                ر ارآون ان الظاهرة ال ا واعتب ة في نظرن تج في ان واحد من          معوقات التنمي عبویة تن
   :1العوامل التالية

ى المساهمة           ((تنتج الظاهرة الشعبویة عن       - 1 رة ال شعبية الغفي اهير ال توصل الجم
صراع من اجل الحصول            ا ال سياسة هن في الحياة السياسية الول مرة ونقصد بال
سلطة    ة ال ل ممارس ن اج ا وم ل الحصة منه ع وني ة للمجتم وارد المادی ى الم عل

ار  االآراهي ه ضمن اط ك آل ى ذل ع المشروعية عل م من اجل خل سریة ث ة او الق
ة  اوز الطوائف االجتماعي م ))یتج ك ل ل ذل ة فقب ات التقليدی والعصبيات والمراتبي

وارد              تكن الجماهير الشعبية تحلم مجرد حلم بالوصول الى السلطة او باقتسام الم
  .ة بهاالقتصادیة للمجتمع آانت مقتنعة بواقعها المزري او راضي

ذا                  - 2 د عن الحد وه ساعها الزائ ة او ات دائرة االیدولوجي ضا عن تضخم ال وتنتج ای
ام                    ة النظ ة الحزب الواحد او لدول دیماغوجي لدول التضخم متولد عن الخطاب ال
ى                ان تاسيس مشروعيتهما عل ذان النظام الملكي المطلق الصالحيات ویحاول ه

شعبویة     اهرة ال وجهين للظ سيين الم دئين الرئي ة   المب يغة ایدولوجي صفتها ص ب
يم        -أ:،هذان المبدأن هما     ة والق ة مع العدال ا متطابق ر انه  ان ارادة الشعب المعتب

االخالقية ینبغي ان تتغلب على آل قانون مؤسساتي مبلور من قبل البشر أي من               
 .قبل النخبة 

شعب    -ب رة بال رتبطين مباش انوا م الحين اال اذا آ وا ص ام ان یكون ن للحك  ال یمك
اوزین بذلك النخب المتوسطة او الوسيطة آالمثقفين والخبراء والتكنوقراط وآال       متج

ة                2و1النقطتين   ا من دراسته المعنون الدمقرطة في    ( استقاهما ارآون من جان لوآ
الم العربي    ا ،هشاشتها،مشروعيتها    :الع اعي    ) عدم یقينيته اب جم شورة في آت المن

  .اطيين دیمقراطية بدون دیمقر:باشراف غسان سالمة 
  
ين                     - 3 ة ب ضامنية الكائن شبكات الت ع ال ضا عن تفكك جمي شعبویة ای تنتج الظاهرة ال

سائدة         ة ال د الثقافي راف والتقالي ة او االع شيفرات الثقافي ك ال ن تفك اس وع الن
  .والموروثة ابا عن جد 

صور    ة للت ة الرمزی شعائریة واالنظم وس ال الل الطق ك وانح ن تفك تج ع ا وتن آم
ذه  ل ه ودي     واالدراك وآ ك الوج دة التماس رون عدی ة ق ت طيل د امن ت ق ياء آان االش

ل القطاعات                  اة لك الخالص والنج ة واالمل ب ة الجماعي للبشر والشعور العميق بالهوی
ام                الحضریة والریفية والبدویة من المجتمع ،فبعد ان یتفكك آل ذلك وینحل ال یعود ام

ي الح  راط ف الذ اال االنخ صم او م ن معت ضائعين م شر ال ة او الب ات االیدولوجي رآ
السياسية الشعبویة  والمقصود بالحرآات الشعبویة هنا الحرآات االصولية المنتشرة         
اك                  شار وهن ذا االنت ا له حاليا ومن الواضح ان ارآون یحاول ان یقدم تفسيرا اجتماعي
ة              ة غرائزی ة متطرف فرق بين الحرآات الشعبویة والحرآات الشعبية فاالولى دوغمائي

ين ان  ي ح دم   ف ى التق ة ال سامحة ميال ة مت ستنيرة طيب ة م ستطيع ان . الثاني ا ن وهن
ات                   داثها داخل المجتمع ة واح ى التنمي ادرة عل نستخلص ایضا ان الحرآات الشعبية ق
زداد بوجود                       ة اذا ت ة آمصطلح فالتنمي دیم التنمي ى ته ؤدي ال شعبویة ت في حين ان ال

ز ا  شعبية وتضمحل بوجود وتعزی ات ال ا في وانتعاش الحرآ شعبویة وآم ات ال لحرآ
  : الشكلين التاليين 
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   -1-شكل رقم 
  
  

  
   -2-شكل رقم 

  
شر     -4 تنتج الظاهرة الشعبویة أخيرا عن عمليات االقتالع من الجذور والهجرة الكثيفة للب

ا الحد         من االریاف الى ضواحي المدن وانتشار بيوت         وافر فيه الصفيح البائسة التي ال یت
ن        تج ع ا تن ك انه ر ذل اء وغي اء والكهرب ية آالم دمات االساس ة والخ ن النظاف ى م االدن
ى      اهير ال ؤدي بالجم ا ی ذا م تبعادهم وه ذهم واس شهم ونب راء وتهمي اس الفق شتيت الن ت

ر  د من اجل اسماع صوتها وف ى العنف الجذري واستخدامه آسالح وحي ض اللجوء ال
د    أفق وحي ا والمتجذرین آ سابقين المستبطنين في وعيه وجيهيين ال دأین الت رام المب احت

  .للخالص والنجاة  

التنمية

التنمية

الحرآات 
 الشعبية  

الحرآات 
 الشعبویة  



فالتنمية اذن وحسب هذه العوامل المؤدیة الى الظواهر الشعبویة لن تتقدم اال اذا حوربت    
ا من                    ر وغيره ة الفك شعبية في التحرر ومحب الظاهرة الشعبویة وحلت محلها الظاهرة ال

  .المور المؤدیة الى النهضة والتنمية ا
  

  :/ ثامنا
  :لمعرفي والفكري الليات التنمية التنمية الثقافية واالساس ا

  
واما ما یخص المنظومة الفرعية للفكر في ثقافة عصر المعلومات نلخصها آجهود 
لتنمية الفكر والتسلسل في عملية تنميته وتطویره وقدرتنا عل التنمية افكارنا 

فق أي فكر مطروح؟هذا ما یجب ان نفكر به مليا قبل أي عملية تطبيق ستكون و
  /فكري بغية التنمية الفكریة

  :من البنيویة الى ما بعد البنيویة - 1
لقدقامت البنيویة على افتراض وجود عالقة عضویة ثابتة بين الرمز ومعناه 

تها االداة ویفضي بنا هذا في نهایة المطاف الى تطابق اللغة مع الواقع ،اللغة بصف
  .الرمزیة للتعبير عن فيض المعاني التي یموج بها هذا الواقع

وجاءت ما بعد البنيویة لتنسف هذا االفتراض االساسي فال اللغة مطابقة للواقع وال 
الرمز اللغوي یحيل الى معنى بعينه بل یحيل الى رمز اخر، ليظل یدور في حلق 

،بناء على هذه االستحالة ،اطلقت ما مفرغة یستحيل معها الوصول الى معنى نهائي 
بعد البنيویة حریة قراءة النصوص حيث تختلف وتتعدد القراءات لذات النص مع 

  .اختالف خلفية القارئ وهدفه وقدرته على التحليل والتفسير 
یسود التوتر موقف الفكر العربي ازاء ما بعد البنيویة حيث ما زال الكثيرون 

ربما یكون الدافع الى ذلك . ائمة على مطابقة اللغة للواقعمتشبثين بشفافية اللغة الق
هو تصور البعض ان النص القراني لن تكون له القدرة على النفاذ والتاثير ووضوح 

  .البيان ودقته اال بافتراض الشفافية التامة للغة في نقل المعاني 
ة التي اثرت ومن الحداثة الى ما بعد الحداثة حيث الحداثة هي تلك الموجة الحضاری

على فكر الغرب ومن بعده فكر العالم باسره وفي اوج نجاحها ابان النهضة 
الصناعية ،تمادت الحداثة في ثقتها الزائدة في العقل وقدرته على التصدي لقدرة 

الحتمية :العالم فكان اليقين العلمي القاطع الذي جر وراءه سلسلة من الحتميات 
يها ل والحتمية اللغویة ،وجاءت العولمة لتضيف عالتاریخية والحتمية البيولوجية

  ، ))الخلق العالمي((الحتمية االقتصادیة وحتمية نظام القيم فيما یطلقون عليه
ویرفض مفكرو ما بعد الحداثة آل االسس التي قامت عليها الحداثة بل معظم االسس 

من الطبيعي التي اقمت عليها الحضارة االنسانية دینية وفلسفية وعلمية لهذا آان 
الحذر من فكر ما بعد الحداثة الفكر الثقافي العربي باقصى درجات ان یتسم موقف 

بيد ان هذا الرفض التام یجب اال یغفل عن رؤیة بعض الجوانب االیجابية لهذا الفكر 
من قبيل مناهضته للتمرآزیة االوروبية ونخبویة الثقافة والتجنيس الثقافي البغيض 

  . الحالية الذي تفرضه العولمة
حيث :  بالشكل التاليالفكر الثقافي ستكونان المناحي المستقبلية المتوقعة لتطور 

التي تفصل بين ثقافة علوم )) الثنائية الثقافية((اع بما عرف بممر علم االجت
الطبيعيات وثقافة االخالق التي من المفترض ان تضطلع بها علوم االنسانيات ومن 

علم االجتماع في تناوله لعالقة الشمال بالجنوب ان زاویة اخرى فقد فرض على 
ویمر )) الثقافة الثالثة((یتعامل مع ثقافة العالم النامي او الثالث والتي اطلق عليها 

علم االجتماع حاليا بثقافة جدیدة اطلق عليها ثقافة علم االجتماع الرابعة وترآز هذه 
  :الثقافة البازغة على عدة اسس اهمها



  .ات والمنظمات غير الحكومية المناهضة للعولمةتحالف الحرآ •
استغالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تطبيق تضييق الفجوة  •

 .المعرفية
 .التعامل بشكل مغایر لما هو سائد مع ظاهرة االحياء الدیني •

 
من خالل ما مر یتبين اهمية تطویر الفكر بغية النهوض به وضمن تدرجات 

 االطروحات التي ال تتناسب وشأن الهویة التي معينة والحذر من بعض
ننتمي اليها واالعتزاز بها آخطوة اولى على طریق التنمية ومن هنا ینبغي 

حسب :احضار الثقافة العربية الى المتلقي االجنبي عبر الوسائط الحدیثة
فقد .الدآتور غسان مراد استاذ االلسنية المعلوماتية في الجامعة اللبنانية 

ة االنترنت اساسا آوسيط لتبادل المعلومات ،وآوسيلة للتواصل وجدت شبك
ية ولنشر آل ما هو قابل للتحول الى ملفات رقمية، والتواصل هو عمل

عدة للتعامل وتستند الى وسائط آثيرة اجتماعية دائمة تتضمن طرقا مت
آالكالم واالشارات والنظرات والزمان والمكان آما ان هناك دورا مهما 

مجتمع في استعمال وتطویر هذه العملية اذ ال فصل بين عملية لثقافة ال
التواصل الحدیثة والثقافة بل بينهما شبكة من التجاذب ان هذه الحال 
الفكریة والثقافية آما یعتبرها الدآتور مراد تدفعنا للسؤال عن عالقتنا 

ومات االجتماعية بما فيها الدینية وتاثيرها على تطور التقنيات الحدیثة للمعل
وفلسفة التواصل ليست احادیة الجانب بل هي متعددة الجوانب . والتواصل

وتشمل النواحي العلمية والنظریة والتخصصية وتتازر علوم االناسة 
 واالجتماع واالقتصاد ،لترقى بعملية التواصل الى ةواللغ)االنثروبولوجيا(

يكانيكية بل المستوى المطلوب آما انه یصعب اختزال التقنيات الى اشياء م
انها تتطلب بنية تحتية لتربية المجتمع ومساعدته على تقبلها واستعمالها 
وجعلها جزءا من الحياة اليومية ویذآر ذلك بقول الروائي وعالم الكيمياء 

یجب ان تدرس الثقافة آظاهرة تواصل مرتكزة على : الشهير امبرتو ایكو
تداخل فيها التبادل العائلي نظام للمعاني وبقول اخر یتضمن التواصل انظمة ی

واالداري والجماعي والثقافي ،تعمل هذه االنظمة بحسب منطق مكون من 
  .قواعد تشبه قواعد اللغة 

من ناحية ثانية ان دخول االنترنت على الحياة العامة ادى الى تغييرات ليس 
فقط في عمليات التواصل واقتصادیات المعلومات بل ایضا الى تغيرات 

النظریات التي ((لمبادئ الثقافية وآما تقول شاليني فنتوریللي اعمق في ا
توجه تفكيرنا في ثورة المعلومات وشبكة االنترنت العالمية یجب ان تتجاوز 
حسابات االستخدام ووظائف المعلومات ،وتبدأ في دمج العناصر االجتماعية 

  1والسياسية والثقافية وهو االهم 
 الى المالیين من الناس وحسب قول فنتوریللي تان االنترنت وسيلة لنشر معلوما

بالنسبة الى نظام المعلومات المشبك ففي الوقت الذي یزید فيه من قيمة االفكار واشكال /
التعبير یزید ایضا من الطلب على التعبير نفسه، ویحقق تصاعدا حلزونيا في نشر شكل 

  .معين
ومات فهي العامل االساس الذي یغذي واذا آنا نعتبر الثقافة اساس النجاح القتصاد المعل

المعلومات والذي ینشر افكار فئة من الناس آما ان استخدام االنترنت آوسيلة لنشر 
ثقافة لالخرین یؤدي الى تنافس ثقافي افتراضي ولكن ليس باحتكاري فال احتكار في هذه 
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ي نقدمها العملية ومن خالل االنترنت یمكن الترویج عن هویتنا الحضاریة وبشكل حضار
كریة وليست  االخر مواجهة فةفيه الى العالم بشكل دقيق جدا وقادر على مواجهة ثقاف

 ثقافة االخر تعني بعبارة اخرى الصمود امامها والتفاعل مواجهة حربية ان مواجهة
معها بما یخدم الثقافتين وینميهما ویعمل على تطویرهما اذن فاالنترنت هو وسيلة تقنية 

  .الثقافة والهویة المة من االمم لتسویق وتنمية 
  :/فالسؤال المطروح هو 

ة         ذه النقل از ه ة انج ة والثقافي صادیة والتكنولوجي سياسية واالقت ادات ال ن للقي ل یمك ه
  النوعية الحاسمة في مسيرة التنمية المجتمعية ؟

  
اتي من                       ا ی ة واساسها التنموي الي مجتمع سنعرض فيم بعد ان عرضنا لالسس الثقافي

  . بالنقد والتحليل الهمية االسس العلمية الحداث التنمية والنهضة البحث
وم                 اك الي سيبقى للعلم الذي یقدم الى السكان الدور الكبير في احداث التنمية والنهضة فهن
ا       دود الجغرافي اوز ح تطاعت ان تتج ا اس اح انه ن النج ت م دة بلغ ارب رائ الم تج ي الع ف

اتير           واالقليم الذي انتجت فيه الى افاق او       ة مه سع ووصلت للعالم آله الحقا من مثل تجرب
ى              اظ عل ع الحف ة م ة مثالي ائج تنموی ق نت ي ان تحق ت ف ي نجح ا الت ي ماليزی د ف محم
اني          ا البریط ي حققه صغير الت صاد ال ة االقت اك تجرب ان وهن ة للمك صوصية الثقافي الخ

ا صن                   صاد أمارتي ل في االقت ى نوب نغالدیش الحاصل عل ى     الهندي المولود في ب  اضف ال
% 40ذلك تجربة آوریا في ارساء نظام تعليمي شدید التقدم آان یكلف الحكومة الكوریة            

من ميزانيتها سنویا على مدى اآثر من ثالثين عاما قفز بكوریا من موقع الدول المتاخرة               
سكانها في زمن                 ة ل المتخلفة الى مواقع سباقة في االقتصاد العالمي والرفاهية االجتماعي

ا دور مرآزي                  قياسي ال  ان له التعليم آ ام ب ا وسنجد ان قضية االهتم ين عام  یتعدى الثالث
ين                         ه ب ائال ان ا صن ق دي البریطاني امارتي شير الباحث الهن ا ی آذلك في نهضة اليابان آم

ا یصل            1911-1906العامين   ستهلك م يم ی ان التعل ة المدن والقرى        % 43 آ من ميزاني
ام  ام وبالوصول للع شكل ع ة ب ن  1906 الياباني ان م ه آ الجيش ان د ب د ضباط التجني  وج

رغم من       1913الصعب ان تجد اي مجند جدید جاهال بالقراءة والكتابة وفي عام               ى ال  عل
ر        ن اآث دة م بحت واح ا اص اخرة فانه دا ومت رة ج زال فقي صادیا الت ت اقت ان آان ان الياب

ه وض     ا تنتج ت بریطاني ا آان ر مم ا اآث شر آتب الم تن ي الع ب ف ي الكت ه منتج ا تنتج عف م
ذا    ر ه ة عب شائر النهضة الياباني دأت ب ا یوضح آيف ب و م ذاك وه دة ان والیالت المتح ال

  .االنتاج المعرفي مبكرا جدا 
شكيل                   ر بت ى حد آبي والحق ان تجربة اليابان آلها في التطور االقتصادي آانت مدفوعة ال

ا           سياسة       القدرات البشریة التي تشمل دور التعليم والتدریب وقد رقي االثن ن عن طریق ال
  .العامة ومناخ ثقافي داعم ومؤید

ة في                          ام جهود التنمي ه في اله ة ذات ة الياباني ى دور التجرب رؤى ال آما تشير الكثير من ال
ى                   ان ال بلدان اسيا جميعا للدرجة التي یمكن معها القول ان ما یسمى معجزة شرق اسيا آ

ة       حد ما انجازا الهمته التجربة اليابانية ومن بين ا         لتجارب التي تستحق التامل ایضا تجرب
دا من اعظم مهندسي بعث                  د واح ذي یع و رئيس وزراء سنغافورة االسبق ال لي آوان ی
شرق اسيا والذي قدم تجربة استثنائية في بناء اقتصاد بالده من جهة واستطاع ان یجعل               

اء وباالحس                ان واالنتم ا باالم ات احساسا قوی اس بوجود   سنغافورة قادرة على منح االقلي
صادیا    نغافورة اقت دم س رص تق ن ف زز م ا ع ة مم ع االغلبي شترآة م ة م ة قومي هوی
شرق           يم ال رة ق وا فك ن بعث م م ن اه دا م ان واح د آ سبوق فق ر م شكل غي ا ب واجتماعي
د سبقت في                  االسيوي خاصة في المعرفة والدیمقراطية وقدم االدلة على آون هذه القيم ق

ا الحدیث وتأسس         اریخ اورب رة سبقت الحضارة               وجودها ت ة آبي ت في عمق نهضة فكری
  .الغربية آثيرا 



ا المرآزي                 ة ودوره ومن بين اهم العلوم االساسية في ارساء التنمية والتقدم هي الترجم
  :وللترجمة وظائف ثالثا في غایة االهمية وهي ... في انعاش الوضع التنموي الي بلد 

ة      تحقق التنمية االنسانية باعتبار ان الثقافة هي        - 1 ة التنمي دفع عملي افز االول ل  الح
ى          ه عل ق اطالع يع اف ي بتوس وعي المجتمع ویر ال ات تط اع عملي سریع ایق وت

  .تجارب االمم االخرى واسباب تقدمها في الماضي والحاضر 
رات               - 2 ادل الخب تفتح افق الحوار الصحي بين الحضارات في سياق تعميق عملية تب

ن شر  ة م ذه االمكاني روج به دول والخ ين ال ق  ب ى االف ذات ال ى ال الق عل ك االنغ
ذا ب      سمى ه اق   ((الرحب وی وع الخّل ان            )) التن ى االیم وم عل ذي یق وع ال وهو التن

رام  ي واحت ب االرض اس الكوآ راق واجن ين االع ساواة ب افؤ والم دة التك بوح
ين                    ة الحواجز الفاصلة ب ل عرق وازال خصوصية ثقافة آل امة وتفرد حضارة آ

 .بل االخر وقبوله االدیان والثقافات ومدى تق
الوصل بين معنى التنوع الخالق وعبور االنقسام في مدى مقاومة وعي التخلف           - 3

ارف           ى التع ة معن يح الترجم ة وتت ل االم اته عق صيب فيروس ن ان ت ذي یمك ال
ساني  ة  .االن ي الترجم سوف االسالمي ف دي الفيل ول الكن ا اال (( یق ي لن ه ینبغ ان

اء الح           ن اتى وان اتى من االجناس              نستحي من استحسان الحق واقتن ق من ای
يس   ب الحق من الحق ول ى بطل ه ال شيء اول ة فان م المباین ا واالم القاصية عن

على المسلم ان   ((ویقول  ابن رشد     )) یبخس الحق وال یصغر بقائله وال باالتي به       
ر         شارآا او غي ان م واء آ ه س ن تقدم ه م ا قال سبيله بم و ب ا ه ى م ستعين عل ی

ا لمشارك في                 مشارك في الملة ،فا    يس في آونه ة ل ن االلة التي تصح بها التزآي
صحة  ا شروط ال ر مشارك اذا آانت فيه ة او غي ضا )) المل ول ای االفضل (( ویق

ینسخ بما هو افضل منه ،وان علينا ان نقبل هذا االفضل من اي جانب آان ،وفي                
آرها وهنالك جملة مبادئ لنجاح الترجمة وتحقيق التنمية یذ       1))اي مصدر یكون    
  :2جابر عصفور

امرین           - 1 ه ب ا یضمن اآتمال رجمين        : قومية المشروع بم ى المت اد عل ا االعتم أولهم
ادل                     اد المتب ا االعتم ز قطري وثانيهم الم العربي دون تحي داد الع ى امت االآفاء عل
وع                 ر من ن ل او تحقيق اآث ع االدوار او التموی بين الدول العربية سواء في توزی

اون المت    ع في اهداف                  للمشارآة والتع دل التقوق ا ب د النجاح نجاح ذي یزی افئ ال ك
  .ضيقة ایا آانت صفتها 

ذلك                      - 2 ى رآن جغرافي سياسي واحد ف از ال ه االنحي عالمية المشروع بما یجاوز ب
 .امر یؤدي الى التبعية 

شاریة        - 3 ة است شمل هيئ ة ت وادر متكامل ام لك اد نظ ك بایج شروع وذل سة الم مأس
ولى              الختيار المترجم من المجموعات      ا یت ا فني الم ومكتب ة في الع ة المختلف اللغوی

ة  ة الفكری وق الملكي سما لحق ة وق د المراجع ة بع دقيق الترجم ر وت ة التحری عملي
دریب      ة وادارة لت ة الجذاب ار االغلف ة واختي ب للطباع ز الكت سما لتجهي وق
صلة               ات مت ة وقاعدة معلومات وبيان المترجمين وادارة للجوائز وتشجيع الترجم

 .من المؤسسات بغيرها 
ة   - 4 ة عن لغ ضرر الترجم ة وسيطة  ف ة عن لغ ذ الترجم ة عن االصل ونب الترجم

 .وسيطة اآثر من نفعها
مراعاة الدقة واالمانة في العالقة باالصل واستبدال التعليق او التعقيب او التذیيل             - 5

 .بالحذف وأسوؤه عدم االشارة اليه
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يا واجتماع  - 6 ة سياس صى درج ى اق ة ال ال الحری ساح مج ا ال  اف ك بم ا وذل ا ودیني ي
ة                    ة فمشروع الترجم ل الترجم اب قب ار الكت ینافي او یلغي مبدأ الموائمة في اختي
ه                    ك ان ل ة ویعني ذل القومي الناجح یختار ما یترجم على اسس محددة في النهای

 .اولویاته التي تحدد المهم وغير المهم في عملية اختيار الكتاب المراد ترجمته 
نة بالمراجعة على االصل االجنبي وتحریر اللغة المترجم اليها         ضمان الدقة واالما   - 7

سان             التزاما باقصى درجات الدقة وضمان مقروئية الكتاب المترجم وتحوله الى ل
 .عربي سليم وال یستثنى من ذلك اال المترجمون االفذاذ

استكمال الدقة باقامة حوار مع المؤلف االصلي عن طریق التعليق او التعقيب او              - 8
ه والمختصين              الت ة آتاب ذیيل في موازاة امكان دعوته للنقاش مع القائمين بترجم

ال صاح  ارتن برن ي دعوة م ة ف ى للثقاف ل المجلس االعل ا فع سواء آم ى ال ب عل
اب   وجاك د )) أثينا السوداء ((آتاب   ا ((ریدا صاحب آت رت  )) الجراماطولوجي وروب

اب     احب آت ونج ص ضاء  ((ی اطير بي احب  )) اس ه ص اب  واالن روب جریي  آت
دة (( ة الجدی اب )) الروای در صاحب آت ك بارن ة ((وباتری ة والروای وهي )) االم

ى   ذي تحول اسمه ال ة ال ومي للترجم شروع الق ا عن الم ب صدرت ترجماته آت
ضال ع  ة ف ومي للترجم ز الق االمرآ وة ماری ى  ن دع ا الحاصل عل  بارجاس یوس

 2010جائزة نوبل العام 
ة اال   - 9 ب المعرف ل جوان ي نق وازن ف سانية   الت وم ان ة وعل وم طبيعي سانية عل ن

ة   ة المرتبط ة االدبي ر المرآزی ن اس روج م ون والخ ة ،االداب والفن واجتماعي
ة   ة االوربي ل     –بالمرآزی ي نتجاه اره الت الم واقط ارات الع ة ق ى بقي ة ال االمریكي

ا                ة وغيره ا الالتيني ا وامریك تجاربها الناجحة خصوصا في اسيا فضال عن افریقي
ى                    ویعني ذلك بد   صار عل ا وعدم االقت رجم عنه ات التي نت ر اللغ اهة توسيع دوائ

ك                 ة ویعني ذل سية بالدرجة الثاني عدسة اللغة االنجليزیة بالدرجة االولى او الفرن
 .ضرورة الخروج من المرآزیة االدبية بوجه عام ومرآزیة الروایة بوجه خاص

ه القا              -10 اة حقوق ه ومراع ة في    رد االعتبار الى المترجم الذي طال غبن نوني
ایير       ساَو مع المع م تت رب ال ده تقت ى جه ة عل أة عادل ه ومنحه مكاف ة ترجمت ملكي
ه    ق خبرات يع أف ریم وتوس كال التك ن اش ا م الجوائز وغيره شجيعه ب ة وت العالمي

 .باقامة المؤتمرات وحلقات البحث التي تؤدي الى تبادل الخبرات والمعلومات
واء بال   -11 رجمين س ن المت دة م ال جدی وین اجي د  تك داد معاه ي اع ع ف توس

ة   روع المختلف ي الف ة ف دریب نوعي ى دورات ت ة او االشراف عل ات للترجم وآلي
 .للمعارف االنسانية بكل ابداعاتها 

سياساتها                 -12 ال مؤسسات مستقلة ب الي الآتم دعم الم دور الحكومات في ال
ا         ي مخططاته ة ف ا علمي اذ قراراته ي اتخ رة ف ون ح ا ،تك ضعها خبراؤه ي ی الت

 . اتصاالتها وعالقاتها بدور النشر الكبرى على امتداد العالم آلهعالمية في
اون مع ناشري القطاع الخاص                     -13 ة للتع ق صيغ مرن ى خل ى  العمل عل عل

تح   ا یف ك بم ات وذل ة للحكوم ة المملوآ سات الترجم ارهم ومؤس تالف اقط اخ
 .امكانات التعاون بين الطرفين ودعم االقوى لالضعف

دولي و    -14 اون ال ق التع يع أف ة     توس ز الترجم رات ومراآ ن الخب ادة م االف
 .المتقدمة في العالم

دولي في سبيل               -15 االنفاق السخي ،وعدم التردد في طلب العون المحلي وال
ي   ا ،ف ي مجاله املين ف ل الع ع آ اون م ة ،والتع ة االلي شروعات الترجم ویر م تط

 . هدائرة النقل من اللغات االجنبية الى اللغة العربية والعكس صحيح بالقدر نفس
 



آل هذه الخطوات یتم اتخاذها من قبل الحكومات لكي یستطيع المجتمع من ان یحقق                
  .تنمية باالطالع على علوم االمم االخرى 

ى       اس عل ة لمساعدة الن آما تتطلب تنمية الموارد البشریة المعرفة والمهارات الالزم
صادي م االقت سين ادائه ي ال. تح رات ف ستدیمة تغيي ة الم ستدعي التنمي يم وت ق

ي      ل ف ع والعم ن المجتم ف م د ازاء الموق ة وبالتأآي ة والتنمي ات ازاء البيئ واالتجاه
ة     اه البيئ ة تج ة والجماعي سؤولية الفردی ى الم د عل صانع تؤآ زارع والم ت والم البي

  .وتجاه اقامة االنسجام بين البشریة والبيئة 
ى معال     درة عل ر ق اس اآث ل الن و جع ضا نح يم ای ه التعل ي ان یتوج شاآل وینبغ ة م ج

ا یمكن ان                    م في وضع افضل لتحسين م شدیدة وجعله سكانية ال ة ال االزدحام والكثاف
ات        ) القدرات االستيعابية االجتماعية  (یسمى   ة دون التمزق وهذا امر ضروري للحيلول

ضروریين            في النسيج االجتماعي وینبغي على التعليم، ان یعزز التسامح والتعاطف ال
زدحم وستتو       ة الفضلى             للعيش في عالم م ل والتغذی سل االق قف الصحة الحسنى والن

يم    على تعليم اآبر وعلى االحساس بالمسؤولية االجتماعية         والمدنية ، ویستطيع التعل
ب   ي التغل ع ف درة المجتم زز ق ذلك وان یع ستحث آ ا ان ی ر وزی ى الفق وارد  عل دة الم

  .وتحسين الصحة والتغذیة وتقليل حجم العائلة 
ي تثمار ف ان االس د آ ة  وق ود القليل دارس خالل العق ي الم اق ف ادة االلتح يم وزی  التعل

ذا    ي ه يم وتواصل المضي ف سع االن فرص التعل دم وتت ى التق ات عل الماضية عالم
دائي                 يم االبت وع من التعل ى ن الم عل ا في الع االتجاه واليوم یحصل جميع االوالد تقریب

الوالد       ولكن معدالت التحاق البنات في المدارس في افریقيا واسي         اح ل ا اقل مما هو مت
ة في                    دان المتطورة والنامي ين البل ضا ب رة ای على جميع المستویات وهناك فجوة آبي

ة         د االبتدائي سة          .معدالت االلتحاق في المدارس ما بع ة الرئي اذا ینبغي ان تكون المهم
دالت           ين مع ا شامال وسد الفجوات ب لسياسات التعليم جعل تعلم القراءة والكتابة تعلم

سن    ا ن ان تح داف یمك ذه االه ع ادراك ان ه دارس م ات واالوالد بالم اق الفتي لتح
شئة                ة وتن االنتاجية والموارد الفردیة وآذلك المواقف الشخصية من الصحة والتغذی
ة                       ة للبيئ ائق اليومي ا اعظم بالحق سياسات ان تغرس ادراآ ذه ال ا یمكن له االطفال آم

د       ا بع يم لم ستلزمات التعل يع م ي توس ارات    وینبغ سين مه ة لتح ة االبتدائي المدرس
وي           سة في      .ضروریة لمتابعة التنمية المستدیمة في هذا المجال الحي والمشكلة الرئي

م یكن                         ه من عدم استقرار ول ؤدي الي ا ت شار وم ة واسعة االنت راینا تتمثل في البطال
ق        ضروریة لتحقي ارات ال دیم المه ى تق ادرا عل ب ق ي الغال يم ف ة  التعل ة مالئم عمال

ة      ، ة وحرفي ارات عملي ساب مه و اآت ضا نح دریب ای يم والت ه التعل ي ان یتوج وینبغ
ز                  ذا بجهود التعزی وخصوصا جعل الناس اآثر اعتمادا على النفس وینبغي دعم آل ه

  .القطاع غير الرسمي وتشجيع التنظيمات المحلية 
ه في   ومن اليات التنمية الثقافية الي مجتمع هو مبدأ التفكير الخالق الذي سنعرض     ل

  :القادم من المبحث التالي
  :/تاسعا

  :التفكير الخالق وأثره في التنمية اإلنسانية 
  

التفكير الخالق هو ملكة عقلية موزعة على البشر بصور مختلفة تتمثل في القدرة على 
الدفع بالتفكير ليولد أفكارا جدیدة تسهم في تغيير أفعالنا وسلوآنا وهو یقوم على 

ا مساءلة الفروض الراسخة وتحدي األوضاع القائمة والتخلص من مقومات متعددة منه
  .قبضة القواعد المستقرة إلى حد انتهاآها إن لزم األمر ، 

والتفكير الخالق هو زعزعة المستقر وتجاوز الواقع وعدم اإلذعان للسائد واالستسالم 
طلب العملية للشائع بيد انه مع آل هذا ليس مجرد تمرد نفسي او مروق عقلي فمثلما تت



اإلبداعية آما ذآر محمد صابر عبيد قدرا عاليا من الحریة والتلقائية تتطلب في الوقت 
  1ذاته قدرا مكافئا من االنضباط والمنهجية والحرص والتخطيط 

وسنتكلم في القادم من السطور اهمية التفكير الخالق في تنمية الفرد فالتفكير الخالق 
  ر عصر المعلومات ومجتمع المعرفة نبيل علي آاد یصبح شعا.حسب د

ان العالم یزداد تعقيدا یوما بعد یوم واصبحت المهمة االساسية لتربية عصر المعلومات 
هي اعداد الفرد لمواجهة تعقد الحياة ومن الغایات االساسية لهذه التربية تحقيق الذات ، 

یات حاجات االنسان وهو ذروة ما یتمناه االنسان وفقا لهرم ماسلو الشهير لتحدید مستو
من ادناها الى اسماها وليس هناك من سبيل افضل من االبداع لتحقيق هذه الغایة 
السامية ومن هنا فان التفكير الخالق مهم آذلك في تنمية مؤسسات االعمال في ظل 

 بالنسبة بصورة مطردة اهمية هكذا نوع من التفكير اقتصاد قائم على المعرفة یتعاظم 
  :يجة عدة عوامل اساسية من ابرزها عمال وذلك نتالى مؤسسات اال

  
  

المنافسة الشدیدة التي تتسم بها سوق اقتصاد المعرفة خصوصا في ظل الوضع  - 1
  .السائد للعولمة المتمرآزة اقتصادیا 

القصر النسبي لعمر منتجات اقتصاد المعرفة ،وآونها عرضة الن تلفظها  - 2
افضل للمنتجات المنافسة االسواق في أي وقت بسبب تسارع ظهور انواع 

بتصميمات اآثر ابتكاریة او باستخدام تكنولوجيا اآثر تطور وارخص في االغلب 
او اتباع اساليب تصنيع اآثر انتاجية وجميعها یعتمد بصورة اساسية على 

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
لب ابداعا زیادة ثقل البعد الثقافي واالجتماعي لمنتجات اقتصاد المعرفة ما یتط - 3

 .اجتماعيا لتسویقها خارج موطن نشأتها االصلي
وقد دفعت هذه العوامل مؤسسات االعمال الى اعادة بناء هياآلها التنظيمية وتغيير 
نمط ادارتها وذلك بهدف التحول الى مؤسسات ذآية قادرة على التعلم من خالل حشد 

  .الطاقات االبداعية لعمالتها 
س مالها البشري وقدرتها على حشد ذآاء افرادها وتقاس قدرة المجتمعات برأ

وجماعاتها ومؤسساتها في ذآاء جمعي قادر على التفكير الخالق بتضافر العقول 
  .تحالفا وتخالفا 

وهنالك مصادر في العالم بحاجة الى ابداع ضمن تفكير خالق وذلك لتنميتها وبالتالي 
  :تنمية المجتمعات  ومنها 

الم نفطا اآثر مما یكتشف ما یتطلب ضرورة البحث یستهلك الع: نضوب النفط •
عن مصادر طاقة بدیلة ومتجددة وتصميمات مبتكرة لتقليل معدالت االستهالك 

  .والفقد واعادة تدویره ان امكن 
یشهد العالم بزوغ طور جدید لالنتاج یتيح النفاذ الى : توجه المصادر المفتوحة  •

 الحتكار المعرفة برمجيات وذلك منعاوجية وتفاصيل الاسرار التصميمات التكنول
وسعيا الى دعوة الجميع الى االسهام في انتاجها فاالبتكار یزدهر بالمشارآة 

 .والتفاعل 
تزداد درجة حرارة االرض نتيجة االحتباس الحراري بمعدالت :تغير المناخ  •

فاقت آل ما شاهدناه في االلف عام الماضية فبينما زادت درجة الحرارة نصف 
 درجة مئویة 5,5-1,6 في المائة عام االخيرة من المتوقع ان تزداد من درجة

                                                 
  2006/، ینایر 566 محمد صابر عبيد ،فن التفكير واشكالية العملية االبداعية ،مجلة العربي، عدد-  1
  



في نهایة القرن الحالي وهو ما یهدد بكارثة انسانية تنذر في راي البعض بنهایة 
ان لم یتم تدارآها على وجه السرعة بوساطة حلول مبتكرة لمواجهة .العالم

ن الكوارث الطبيعية طح البحر ، بفعل ذوبان الجليد وغيره مارتفاع منسوب س
 .المتوقعة 

ویقصد بذلك ان اقتصاد العولمة یمكنه عبور :اقتصاد عالمي اآثر تسطيحا  •
الحواجز الجغرافية والثقافية ویمكنه آما یتصور البعض ان یتيح فرصا اآثر 
للمشارآة امام الجميع، ویعني ذلك اشتداد وطيس المنافسة ، وال عاصم منها اال 

 .االبداع
ویقصد بذلك ضرورة ان تتخذ : لجيدة هي ایضا االعمال الخيرةاالعمال ا •

المؤسسات االقتصادیة من المسؤولية االجتماعية توجها رئيسيا لها وهو ما 
یتطلب انماطا مبتكرة الدارة االعمال وترشيد استخدام التكنولوجيا لمراعاة 

 .االعتبارات البيئية واالخالقية واالجتماعية 
یعد آافيا اسلوب عرض فلم :  على المنتجات والخدمات اضفاء الطابع الشخصي •

ات ینتقي منها المشتري او المستخدم ،بل اصبحت عملية االنتاج قوائم لخيار
باآملها متمحورة حوله وهو ما یتطلب مزیدا من االبتكار في تصميم المنتجات 
والخدمات ،واستحداث وسائل عملية طيعة لتكييفها للظروف المحلية وتلبية 

 .لمتطلبات الشخصية ا
 ومن المتوقع 1960تضاعف عدد سكان االرض منذ :/ زیادة عدد سكان االرض •

 ،وهو ما یعني ضرورة استحداث اساليب 2050بحلول العام % 40ان یزید 
مبتكرة النتاج الغذاء وتوفير مصادر المياه وترشيد استهالك الموارد الطبيعية 

 .يمية وتوفير المأوى والخدمات الصحية والتعل
صار الترفيه تثقيفا وترویحا عامال اساسيا :الطلب المتزاید على مصادر الترفيه  •

مع زیادة اوقات الفراغ ،وقد ضاعف منه ذلك الدمج االخذ في النمو ما بين 
التلفزیون والهاتف النقال واالنترنت وهو ما یحتاج بدوره الى تطویر دائم 

نقال من جانب واستحداث اساليب لمحتوى مبتكر یتالءم مع طبيعة الهاتف ال
 .غير معهودة لتفاعله مع االنترنت من جانب اخر

لقد حققت البيولوجيا الجزیئية والهندسة : الجينوميات او البيولوجيا الجدیدة  •
الوراثية ثورة انسانية عارمة وال مبالغة في القول بان الجنس البشري یمر 

قا غير محدودة البتكار ادویة حاليا بنقطة فارقة في مسيرة تطوره تفتح افا
جدیدة وغذاء جدید بل وتخصيب العقول واالبدان بقدرات اضافية او تعویضية 
وجميعها امور طال انتظارها بيد انها تفرض في الوقت ذاته استحداث وسائل 
مبتكرة لتجنب اثارها الجانبية وسوء استخدامها بما یمكن ان یهدد الجنس 

 .البشري بأسره
حت السمنة وباء عالميا یجتاح مناطق آثيرة من العالم وهو ما اصب:السمنة  •

یتطلب وسائل آثيرة مبتكرة لمواجهته وقائيا وعالجيا ویمثل الحل الجيني 
 .تشخيصا وعالجا ،توجها واعدا في هذا الصدد

تزداد الفجوة بين اغنياء : اتساع الفجوة بين من یملكون وبين من ال یملكون  •
موجعة تؤآد ان التقدم التكنولوجي الذي یتباهى به المفارقة ان الالعالم وفقرائه 

عالمنا یعمل لمصلحة األغنياء على حساب الفقراء في آثير من األحيان وهو ما 
یتطلب طرقا مبتكرة لتناول ظاهرة الفقر بصورة اشمل وأآثر إنصافا التقتصر 

للفقر على الجانب المادي فقط ،بل تراعي آذلك الجوانب الكثيرة األخرى 
 .المعرفي ،أس الداء بال جدال



حيث یشهد العالم صعودا مستمرا للطبقة :تنامي التصميم من اجل الجميع  •
الجماهيریة ،ولم یعد الطابع الجماهيري مقصورا على اإلعالم فقط ،بل امتد 
ليشمل آل شيء من بيوت األزیاء إلى إنتاج الفنون وتطویر البرمجيات لقد 

تل الجماهيریة هي األساس وهو ما یتطلب مزیدا من توارت النخب لتصبح الك
االبتكار للتعامل مع تنوع األذواق والخلفيات والتباین الشدید في االحتياجات 
وقبل هذا وذاك ابتكار وسائل إنتاج وتسویق اقل تكلفة وأآثر قدرة على 
االنصهار في الكيان المجتمعي وخير مثال على ذلك هو الهاتف النقال وآيف 

 . متاحا لجميع الفئات االجتماعية أصبح
یقترب عدد مستخدمي االنترنت من رقم المليار ونصف :نمو القریة الرقمية  •

یعيشون في ظل هذا الفضاء ألمعلوماتي الرحيب والمثير ولم یعد األمر محدودا 
بعالمنا الواقعي بعد أن تعددت عوالم الفضاء ألمعلوماتي والتقى فيها الواقعي مع 

صورة تستدعي أقوى صور االبتكار حيث سيغير هذا بصورة جذریة الخيالي ب
 .آيفية ممارستنا لكثير من أنشطتنا الحياتية 

إن هذه القوى ال تعمل منفردة بل :/ ویعلق الدآتور نبيل علي قائال عن هذه القوى  
یتفاعل بعضها مع بعض بصورة مباشرة وغير مباشرة ومن ابرز محاور التأثير 

هو ذلك الذي یربط بين رباعية نضوب النفط وتغير المناخ وتزاید سكان والتأثر لها 
األرض واتساع الفجوة بين من یملكون ومن ال یملكون التحدي األساسي هنا إن هذه 
القوى األربع التي یجب السيطرة عليها یقبض على زمامها أباطرة اقتصاد العولمة 

 1هو قائمالحالية الذین ال هم لهم إال المحافظة على ما 
ویعتبر الدآتور نبيل إن اإلنسان العربي مثله مثل باقي مواطني الدول النامية في 

  :/حاجة أآثر إلى التفكير الخالق ویرجع ذلك إلى عدة أسباب رئيسة من أهمها 
تخلي الحكومات عنه بعد إن فشلت في توفير الحد األدنى من سبل المعيشة من  - 1

 العمل، وهو الوضع الذي یتطلب من خدمات التعليم والصحة وتوفير فرص
  .اإلنسان العربي قدرا اآبر من االعتماد على الذات 

الطابع الخاص الذي تفرضه األوضاع االجتماعية والثقافية والبيئية أحيانا ما  - 2
یتعذر معه استيراد الحلول وقد اتضح ذلك بشدة في لقاءات الشباب العربي 

مریكية التي أظهرت تباینا شدیدا في بنظرائهم في المجتمعات األوروبية واأل
 .طبيعة المشكالت وطرق حلها 

سوق عمل شدیدة التنافس في ظل عولمة سوق العمل وعولمة التعليم وعولمة  - 3
الخدمات وما یتطلب إبداعا من اإلنسان العربي یقيه من شر البطالة التي باتت 

ا وتنمية تحاصره محليا بضمور الطلب وعالميا بعمالة وافدة أحسن تأهيله
 .قدراتها على التعامل مع أدوات العصر 

  
وللتفكير الخالق أهمية اجتماعية على مجتمعات الدول النامية یذآرها الدآتور نبيل علي 

  :/ویعلل سبب حاجتها إلى التفكير الخالق إلى عدة أسباب رئيسة من أهمها 
ویة التي التغلب على طيف الفجوات المعرفية والمعلوماتية والتربویة واللغ - 1

  .ستظل تحيق بها انتظارا لحلول غير تقليدیة 
من أمثلة ذلك : ضرورة توازي جهود تعویض التخلف مع السعي للحاق بالرآب - 2

توازي التعليم العالجي مع التعليم المستمر وتوازي االقتصاد التقليدي مع 
 .االقتصاد الجدید

                                                 
،عالم المعرفة ) الثانيالجزء(نبيل علي،العقل العربي ومجتمع المعرفة ،مظاهر األزمة واقتراحات بالحلول . د-  1
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هب عمالة مواجهة مشكلة نزف العقول ، وتكالب الدول المتقدمة على ن - 3
المهارات العالية في الدول النامية ، وهو ما یتطلب حلوال مغایرة تتجاوز العمل 
على عودة الطيور المهاجرة فهي بما عليه االن ال تخرج عن آونها أضغاث 
أحالم واألجدى من ذلك هو استغالل ما توفره تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

عد مع العلماء والخبراء العرب في خصوصا االنترنت من قنوات تواصل عن ب
 .الخارج

آيفية الخروج من فلك الدوائر الخبيثة ومزیج تعقدها خصوصا مع نقص  - 4
الشفافية وقصور اليات التغذیة المرتدة على مستوى المجتمع وهنا یأتي دور 

 .المبدع ذي البصيرة النافذة القادرة على اختراق حجب هذه العتمة المعلوماتية 
  :ات لتوليد االفكار یوردها الباحث الدآتور نبيل علي وهي وهنالك تقني

ان تقنيات استنهاض العقل تحثه على ان یفكر خارج : استنهاض العقل  -  أ
الصنادیق لكي یستعيد حيویته ویزیل عنه صدأه وتدعوه الى مساءلة عالم هو 

 النظر في االوضاع القائمة والى البحث عن حلول غير معهودة لما فشلت ةأعاد
  .ه االوضاع في تلبيته من غایات وحاجاتهذ

وال حدود للطرق والوسائل التي یمكن استخدامها الستنهاض العقل وسنورد فيما 
  :یلي اهمها

تعریض العقل لمواقف وقضایا غير معتادة من اجل دفعه الى اعادة التفكير في  •
ا مشكالت الواقع او االطاحة بواحد او اآثر من الفروض التي یقوم عليها هذ

الواقع وحضه على تحدي االوضاع القائمة او آسر القواعد الحاآمة امال في ان 
  .تكشف له عن االسباب العميقة لمشكلة ما او استظهار مداخل جدیدة لحلها

تعریض العقل للقضایا الخالفية لحثه على تفكيك المشكالت الى عناصرها األولية  •
ویزخر فكر عصر المعلومات وعقد المقارنات بحثا عن اوجه الوفاق والخالف 

بالقضایا الخالفية وليدة شدة التنوع والتداخل وآثرة البدائل واالحتماالت سواء 
في توصيف المشكالت او اقتراح الحلول لها اضافة الى صعوبة التنبؤ وزیادة 
درجة عدم اليقين من اآثر القضایا الخالفية تلك التي تمس الجوانب االخالقية 

 . والنانویة ةعلوماتية والبيولوجيللتكنولوجيات الم
مواجهة التحدیات الیجاد حلول مبتكرة لمشكالت تستعصي على الحل او حل  •

الغاز تستفز العقل او الخروج من مازق صعبة مفتعلة وتمثل برامج العاب 
 .المغامرات مثاال شائعا في هذا المضمار

خالل السؤال عكس األمور وقلب االوضاع والحقائق وغالبا ما یتم هذا من  •
ماذا لو لم یكتشف :من قبيل )) ماذا لو؟((الذهني الذي ینأى بنا عن الواقع سؤال 

البنسلين ؟او ماذا لو لم یخترع الكومبيوتر ؟ویزخر تاریخ البشریة بكثير من 
االنجازات التي تحققت من خالل عكس ما استقر من امور ،من امثلة ذلك   

حرك المشاة على الممرات یقول روآفللر في استخدام السير المتحرك بدال من ت:
ال تعمل من اجل المال بل دع :مقام ترسيخه الحد مبادئ االستثمار الرأسمالي 

ومن اشهر االدوات انتاجية في هذا الصدد عكس الحكمة . مالك یعمل من اجلك 
نقول )) الحاجة ام االختراع((السائدة فبدال من ان نقول على سبيل المثال 

وهذا ما نشهده حاليا في آثير من االختراعات الحدیثة ))اع ابو الحاجة االختر((
مثل الهاتف النقال واالنترنت اللذین ولدا آثيرا من الحاجات التي لم تكن في 

 .الحسبان 
فكانت معكوسة .وقد مارس التفكير االنعكاسي دورا حاسما في تطور الفكر االنساني 

مدخال اساسيا في تدشين )) دق جمالالجمال صدق والص((جون آيتس الشهير 
المعرفة قوة والقوة (وقد مثلت معكوسة )النيوآالسيكي(حرآة النقد الجدید 



مدخال اساسيا في تأسيس نظریة الخطاب على ید ميشيل فوآو وآانت )معرفة
ليس الماضي هو الذي یؤدي الى الحاضر بل الحاضر (معكوسته التاریخية الشهيرة 
أرآيولوجيا (مدخال اساسيا لتأسيس مفهوم )ماضيهو الذي یؤدي الى ال

وضرورة النظر الى تاریخ الفكر االنساني بصورة غير خطية تعاقبية )المعرفة
ان السلطة تفلت من الناس النها ((وعندما شاعت في القرن السابع عشر مقولة 

بل ((جاء بودلير في القرن التاسع عشر   ليضع االمور في نصابها بقوله ))مقدسة 
أي الناس واخيرا وليس اخرا یمثل المفهوم االنعكاسي ))هي مقدسة النها تفلت منهم

نهجا محوریا سواء للكشف عن خبایا السرد ))البيولوجيا لغة واللغة بيولوجيا ((
الجينومي باستخدام وسائل التحليل اللغوي او سبر اغوار السر اللغوي على اسس 

  .بيولوجية 
وما اآثر انجازات االبداع البشري التي : المستقرةاالطاحة بالفروض والقواعد  •

تحققت من خالل االطاحة بالفروض ومن ابرز امثلتها االطاح بفرضية ثبوت 
الزمن في نسبية انيشتاین وبفرضية استحالة تفتت الذرة وما آان لالدب الحدیث 
ان یحقق ما حققه من ثورة لوال آسره القواعد واالنماط والقوالب المستقرة 

  .دب بنية ومحتوى واسلوبالال
ویمثل التداعي الطليق جانبا مهما في جميع اطوار التفكير : اطالق التداعيات  •

وذلك الن عقل االنسان یعمل اساسا باسلوب التداعي وبالنسبة الى التفكير 
الخالق تحدیدا فهو أي التداعي الطليق یحرر العقل من عقاله ليمارس التفكير 

اجل اآتشاف الجوانب الخفية لالمور في سباقات متعدد العرضي االنفراجي من 
ویقصد بها ))خرائط الذهن((ومن اهم تقنيات التداعي ما یعرف ب.ومتباینة 

رصد مسارات الذهن وهو یجوب فضاء ذاآرته یلملم معارفه وخبراته ومعتقداته 
وبغرض التوضيح ناخذ أي آلمة من المعجم ولتكن آلمة ثقافة على سبيل المثال 

التي یمكن ان تثير تداعيات من قبيل الرؤیة الكونية والحضارات االنسانية و
والمعرفة والفنون وحوار الثقافات ونظریة الثقافة وما شابه ویمكن الي من هذه 

 والبيئة والتاریخ ةالمفاهيم ان یتشعب في مسارات متنوعة تربطه باللغ
 .ومنظومة القيم وخالفه

هو عمل جماعي ،تصدق هذه المقولة اآثر ما تصدق االبداع :    تفاعل العقول- ب
على ابداع عصر المعلومات سواء في تشخيصه للمشكالت او استحداث حلول لها 
ومعظم المشكالت ذات جوانب متعددة تعتمل فيها مؤثرات مختلفة وتتعدد وجهات 
ا النظر في شأنها وتتداخل فيها التخصصات اما على صعيد الحلول فتتعدد البدائل له

  .آما تتعدد استراتيجيات تنفيذها واساليب هذا التنفيذ
ویمكن تعریفه بانه )) العصف الذهني((ومن اشهر تقنيات تفاعل العقول ما یعرف ب

عملية لتوليد االفكار وبلورتها من خالل حوار فعال بين فریق متنوع الخلفيات 
ة رهن النقاش في والتوجهات بقيادة مایسترو بارع في ادارة الحوار ،یطرح المشكل

تعریف محكم وربما في عدة تعریفات ویطالب المشارآين في ابداء ارائهم بشأن 
جوانبها المختلفة ونجاح العصف الذهني رهن بااللتزام بعدة مبادئ اهمها االقرار 
بدایة بان جميع االفكار ذات قيمة مهما آان جموحها وغرابتها حيث یجب ارجاء 

اخرة فالمهم هو التشجيع على المشارآة وحصد اآبر قدر الحكم عليها الى مرحلة مت
من االفكار المتنوعة واحماء وطيس الحوار بهدف تفجير الطاقات االبداعية ، ومن 
مهمات مایسترو العصف الذهني ان یعدل وینقح ویربط بين ما یثار من افكار ویمكنه 

 فيمكنه على سبيل في ذلك استخدام آل التقنيات السابق سردها في استنهاض العقول
المثال اللجوء الى اسلوب عكس الواقع عن طریق ما یعرف بالعصف الذهني السلبي 

آيف یمكن ان نفاقم من حدة المشكلة بدال من آيف یمكن ان :بسؤال المشارآين 



نحلها؟وهو اسلوب اثبت فاعليته في النفاذ الى جوهر المشكلة وتفسير مظاهر 
  .سلوآها
  :/عاشرا

  :/ع والفكر المبدعطبيعة اإلبدا
  

خلقت الحضارة المعاصرة آثيرًا من النتاجات التي أدت إلى تواآل     
فباتت األولى , المجتمعات المتخلفة على الفتات الذي تلقيه إليها المجتمعات المتقدمة

وتطلبها من البلدان المتقدمة على , تنتظر حلوًال جاهزة لمشاآلها تستعيرها أو تنقلها
وهي في ذلك تمعن في ابتعادها عن .. ها أو قروض أو ما شابه ذلكشكل هبات تقدم ل

وفي هذا ما فيه من تعميق األسباب , اإلبداع وتتخذ من االتباع والنقل والتقليد سبيًال لها
ولعل المرء ال تخطئ عينه هذه النتيجة عند . التي تؤدي إلى مزید من التبعية والتخلف

بخاصة عندما بنت مشاریعها , النامي واقتصادیاتهمالحظة ما آلت إليه صناعات العالم 
التنمویة على أساس من البعد االقتصادي مهملة الجوانب األخرى للتنمية وعلى األخص 
ما یتعلق منها بنمو الكائن البشري الذي توليه البلدان المتقدمة عنایتها بحيث أن تربية 

م الجسدیة والعقلية بهدف الناشئة تهدف بالدرجة األولى إلى استنهاض سائر قدراته
باحثة باستمرار عن , اإلسهام في عمليات البناء والنهوض االجتماعي واالقتصادي

  .أنسب الطرائق وأآثرها فاعلية في تعلم اإلبداع وتنمية القدرات اإلبداعية
وقبل أن یلج البحث إلى الطرائق واألساليب والمبادئ التي تستند إليها     

 أن نلقي نظرة سریعة محاولين إیجاد أجوبة لبعض ن من المستحسنرى. التربية باإلبداع
من هو المبدع؟؟ وهل القدرة على اإلبداع وقف على عدد محدود . األسئلة في هذا الصدد

من البشر؟؟ وهل یظهر اإلبداع ویتجلى الفعل المبدع بتلقائية عند صاحبه؟؟ أم أنه وليد 
اتنا عن هذه االسئلة تجيب ضمنيا عن وبالنتيجة اجابظروف ذاتية وأخرى موضوعية؟؟
  .موضوعية اثر االبداع في التنمية 

یترتب على عالقة اإلنسان بالبيئة العدید من المشكالت التي تتطلب منه     
ونميز في الحلول التي یتعامل بها الناس مع هذه المشكالت  حلوًال . البحث عن حلول لها

وأخرى أقل حظًا من ذلك أو أنها , ألوففيها الكثير من مظاهر الجدة والمخالفة للم
ویتجلى اإلبداع بصورة بدیهية في تلك التي . تتوافق مع ما ألفه الناس أو أآثریتهم

  .تتصف أساليبها بالجدة واالبتكار
ویكون تكيف اإلنسان مع البيئة عادة في مستوى أعلى مما هو عليه     

حلول للمشكالت التي تعترضه هو أي أن تكيف اإلنسان وقدرته على إیجاد . عند الحيوان
بخاصة وان اإلنسان ال یوظف قدرات أولية . في مستوى أعلى مما نجده عند الحيوان
 حيث هو والتفكير من.  بل إنه یوظف تفكيره,ذات طبيعة غریزیة بحتة في عملية التكيف

 نشاط إنساني هو نشاط عقلي عالي المستوى ألنه یكون موجهًا نحو آشف العالقات بين
فال یعنى بما هو فردي إال بهدف توظيفه في عملية أو , الظواهر أو األشياء في آليتها

عمليات عقلية تنطوي على الفهم والتفسير والتحليل والترآيب وقد تتجاوز ذلك إلى النقد 
وهذا . والتقویم في إطار من البحث عن القوانين والمبادئ التي تنظم هذه العالقات

ألن اإلنسان یحشد فيه فعاليات إرادیة متعددة معتمدًا على نتائج النشاط یكون مرآبًا 
  .تصل إليها قدراته اإلدراآية وفعالياته العقلية األخرى من انتباه وتذآر وتخيل

ویستخدم التفكير من حيث أنه نشاط عقلي المفاهيم والمبادئ ثم     
  .العقلية المختلفةیطورها ویكتشف مفاهيم جدیدة ویدخل في صميم الفعاليات واألنشطة 

فحيث یكون المرء في حالة , وفعالية التفكير دومًا هي ذات محتوى    
تفكير فإنه یوجه طاقاته الذهنية ومهاراته العملية والعقلية نحو موقف محدد أو مشكلة 



والحلول التي یصلها عن هذه الطریق تتميز بكونها حلوًال ذات آفایة عالية , أو شيء
بعض   بالحلول العفویة أو بردود الفعل االنعكاسية التي تصدر فيالمستوى إذا ما قيست

وآونها أآثر رقميًا من غيرها فإنها على األغلب تؤدي إلى نتاجات توفر الوقت . الحاالت
وألنها تتصف بالتعقيد فال تقتصر حلولها عادة على ما هو . والجهد في إعادة استعمالها

ایات ذات طبيعة مستقبلية ألنها ذات قدرة على آني ومؤقت بل تتجاوز ذلك نحو تحقيق غ
وإن اختلف األمر , استبصار المستقبل والتنبؤ ببعض جوانبه والمعرفة بعواقب األفعال

وهذا ال یعني أن المقاربات التي تحققها فعالية التفكير تكون دائمًا . من شخص آلخر
 أخرى قد تتراوح فهي قد تكون في بعض األحيان مجانبه للصواب وفي أحيان, صائبة

  .مقارباتها بين الصواب والخطأ
والنشاط الفكري یمثل اليوم محط اآلمال البشریة في المحافظة على     

وجود النوع اإلنساني وفي زیادة قدرته على التكيف اإلیجابي واالستمرار في تحسين 
 یصل وفي أن یكون البشر أآثر قدرة على تفهمهم لمسألة استيعاب آل ما, ظروف الحياة

فليس باستطاعة الذاآرة مهما بلغت طاقتها على الحفظ . الدماغ من معلومات ومعارف
واختزان المعلومات والخبرات أن تلبي الحاجة إلى التالؤم المتوازن مع عصر التفجر 

  ..    المعلوماتي والتقني
آما أن تنشيط الفكر البشري تفرضه إضافة لما ذآر الضرورات التي     

اوز التفكير العلمي لتلك األنماط التقليدیة من التفكير التي سادت إلى وقت ترتبت على تج
وهي أنماط ترسم التجربة حدودها , قریب وآانت غایة ما تطمح إليه موضوعية البحث

وتقوم على طرائق في التفكير اعتاد الناس عليها في تطبيق بعض األنشطة المتعلقة 
ق حدًا جعل الناس یعتقدون أنها البلسم الشافي وقد بلغت الثقة بتلك الطرائ. بالمعرفة

وآأن المرء یكفيه أن یمتلك طریقة ما . الكافي لحل آل مشكلة تعترض الطریق البشري
أورغانون أرسطو أو األورغانون الجدید (أو مجموعة من الطرائق ليمتلك آلة التفكير

درسية تشير بنوع وما تزال آتب المنطق الم.وليحيط بكل ما یجري حوله, )بحسب بيكون
وهي آما نعلم تعتمد حدودًا في االستدالل یجري . من القداسة إلى مثل هذه الطرائق

تسلسلها وفق قواعد ثابتة تكون معيارًا لعملية التفكير ذاتها وتقاس نتائجها من خالل 
ولكن . قاعدة االنتقال عبر الحدود المتوسطة من مقدمات لها تسميتها وشروطها

واعه المختلفة یتعرض اليوم للنقد بعد تلك النقالت النوعية في المعارف االستدالل بأن
مما أدى إلى ما یشبه االنقالبات الجذریة في عملية حيازة المعرفة مما یعلن عن عقم 
الطرائق التقليدیة وعدم مالءمتها لإلحاطة بآفاق المعارف والتطور العلمي سواء في 

أعمق وأوسع وأعقد نوع من علوم اإلنسانية،وعلوم الطبيعة والعلوم الریاضيات و 
فقد عده بعض الباحثين . وهو ما یسوغ االختالف في تحدید طبيعته,أنواعها

ولكنه , أو أنه الذآاء في أعلى مستویاته, شكَال من أشكال الذآاء العالي 
فإن اإلبداع , فإذا آان الذآاء یمثل القدرة على حل المشكالت . یجاوز الذآاء
. ك إلى شق دروب جدیدة وخلق عوامل مبتكرة مباینة للمألوف یتجاوز ذل

  .وتمييزَا له عن الذآاء , لذلك
بينما یطلق على , یصطلح البعض أن یسميه بالذآاء المباعد أو المخالف

الذآاء في مستواه المألوف الذآاء المقارب الذي یعتمد في مواجهته 
وف وال قل التزامَا بالمألأما اإلبداع فهو أ, للمشكالت على أساليب مألوفة
وبذلك  یكون . يدة وإنما باستجابات مفتوحة ینحصر عادة باالستجابة الج

 منطلقَا متشعبَا – إن صحت العبارة –اإلبداع بحاجة إلى نوع من التفكير 
یبحث عن استجابات وحلول ليست مما تألفه أو تعتمد عليه أسئلة اختبارات 



 اإلبداع قفزة فوق الروابط المنطقية المتعرف مما تقدم یكون. الذآاء المألوفة
لعبة <<): اینشتاین( أو أنه آما یقول , عليها ألنه یتجلى باستجابات جدیدة
أو آما عبر عنه ویلسون على .  >>المزج بين عناصر وصيغ جدیدة 

بمعنى أنه جدید , شيء مبتكر نحكم عليه في ضوء محك اجتماعي<<:أنه
  1نه جدید بالنسبة للشخص نفسهبمعنى أ,  نفسيوفي محك, بالنسبة للمجتمع

                                                
لذلك , وليس اإلبداع وقفَا على مجال واحد من مجاالت السلوك والتفكير

فوصفه على أنه مهارة عقلية ليس دقيقَا ألنه یتضمن إضافة إلى ذلك  
وأنه لمن . حساس بالمشكالتتجليات ذات طبيعة وجدانيه آالقدرة على اإل

المعروف لدى الناس أن المبدع یمتاز بحساسية مرهفة وقدرة على اإلدراك 
  .الدقيق للثغرات واإلحساس بالمشكالت وإثارتها

ویكشف الباحثون في التحليل العاملي لإلبداع عن عدد من الصفات یمتاز بها 
  : المبدعون منها 

  
أآبر عدد من األفكار المبتكرة ویوصف القدرة على إنتاج —              

  .المبدع بسيولة األفكار وسهولة توليدها
وذلك ,  القدرة على تغيير الحالة الذهبية وفقَا لتغيير المواقف---             

على عكس ما نجده عند أولئك الذین تتصف استجاباتهم بالتصلب والعناد 
  .والتشبث بحلول معينة ال یبارحونها

ویمتاز .  یكتشف المبدع في الموقف ماال یستطيعه اآلخرون---            
تفكيره باالنفتاح على البيئة والقدرة على رؤیة المشكالت ورهافة الحساسية 

  .بها
 االبتعاد عن المألوف والحلول التقليدیة وعدم تكرار أفكار ---            
  .اآلخرین

 جدیدَا یثير في ءإعادة بنائها بنا الربط بين جوانب الخبرة و----             
ویحدث تاریخ العلوم واآلداب . معظم األحيان معارضة الناس وعداواتهم

, والفنون عن العدید من الحاالت التي آان یناصب بها الناس المبدعين
  .ویعرضونهم للخطر

 یمتاز المبدعون بالقدرة على مواصلة االتجاه الذي یسهم ---             
وال یتفق ذلك إال لمن یكون بذل الجهد ومواصلة , أدائهم اإلبداعيفي تشكيل 

  .العمل بعضَا من الصفات التي یتمتع بها
  
  
تنفجر االفكار ما ان تطأ اقدامنا مناطق التقاطعات ،عندما تتصارع : اندماج االفكار- ج

اج االراء وتتداخل المفاهيم وتتحاور الثقافات وتتهاجن الفنون ومن اآثر حاالت اندم
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االفكار درامية واثارة تلك القائمة على المتناقضات وقد اسقطت تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت آثيرا من حواجز التناقض الفاصلة ليتآلف على سبيل المثال 

  . مع الخائلي والعضوي مع الالعضوييال الحصر المادي مع الالمادي والواقع
 االفكار والتجارب والخبرات وتفاعلها ان الحضارة االنسانية بأسرها تدین الندماج

 ویقصد به ان أي فكرة اصيلة  ripple effectوهو ما یعرف بالتاثير االنتشاري 
تتداخل مع افكار اخرى مولدة مجموعة من االبتكارات التي تؤدي بدورها الى مزید 
ة من التاثير المتبادل وهكذا دواليك مما یسهم في احداث عملية تنمية مجتمعية غای

  .في الروعة 
  
معظم منجزات الفكر الخالق تقوم في نهایة االمر :  اعادة تدویر االفكار السابقة-د

على افكار قدیمة  حتى قيل ان التفكير الخالق ما هو في جوهره اال نوع من سرقة 
االفكار التي لم یكتشف وتعد اعادة تدویر االفكار السابقة احد المنطلقات االساسية 

لمعلومات الذي یتميز بطابع الليونة فكثير من ابتكارات هذا العصر تتم البداع عصر ا
ومن .من خالل اعادة تنظيم معلومات قائمة بالفعل او معالجتها بصورة غير مألوفة 

وهو فرع من ))البرمجة اللغویة العصبية ((اآثر التقنيات في هذا الصدد ما یعرف ب 
ة الخبراء من افكار وخبرات هندسة المعرفة یقوم على تفریع ما في ادمغ

واستراتيجيات لحل المشكالت وآيفية التعامل مع حاالتها المختلفة وتسجيل هذه 
المعرفة الكامنة فيما یعرف بقواعد المعارف التي یلجأ اليها اخرون لالستهداء 

  .بحكمة من سبقوهم من الخبراء 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :لفصل السادسا
  عض ادوات التنمية  ب

  
  
  

ة آي                     لكي ت  ستلهم التنمي ا ان نعرف آيف ن ات علين ة داخل المجتمع حدث حالة تنموی
ادوات         تخدامها آ ن اس ضه یمك وط عری ع خط وف اض ا س ع وهن ل المجتم ع داخ تق
ات آال حسب                    اة خصوصية المجتمع ات مع مراع للتنمية في اي مجتمع من المجتمع



ي الدول النامية وليس   لث ا بالتحدید ستكون لدول العالم الثا    رؤاه الحاضرة واالدوات      
ية   ارزة ضمن ادوات اساس ة ونهضة ب ي حققت تنمي ورة الت دول المتط  واالدوات ال

  :/هي 
ة  - 1 ة للتنمي ات الحي ه دوره في التطبيق راث والمعاصرة ل ين الت ادل ب اء المتب االغن

درب العریض                  ة وان ال صادیة واجتماعي ة اقت ى تنمي الثقافية التي تقود بدورها ال
  .راث والمعاصرة یستوعب التطور الدیمقراطي للمجتمع والفردالممتد بين الت

االستغراق في النزعة االستهالآية یعرقل بناء التنمية في المجتمع ،ونحن نحتاج            - 2
 .بالنتيجة الى طرق ترسي دليل عمل لمجتمع منتج

وض       - 3 ودة للنه سامح والم ة الت اعة ثقاف ة واش ار االرهابي ازم لالفك صدي الح الت
ة و    شهر                  بثقافة تنموی ا بعضهم ممن ی ة التي یعانيه نقص الثقافي ة ال معالجة حال

اء            افي من اجل بن ه للتفاعل الثق دال من دعوت اسلحة االتهام والتكفير للمجتمع ب
 .فكري منفتح بجدارة وامانة

المية     - 4 ات االس ة بالمجتمع د خاص ة بالتحدی ذه النقط رات  : وه ن النظ تخلص م ال
ارض وحق   ي تتع ة الت ات الخرافي ى   والممارس ه عل المي وانفتاح دین االس ة ال يق

 .االدیان االخرى عند قراءته بوجهات نظر مخالفة لما موجود
 .التعامل مع الفكر والثقافة في البلدان المختلفة للتخلص من فارق التفاوت - 5
يس فقط                   - 6 وة ،ل روة ومؤشر ق االعتناء بالمعرفة باعتبارها اداة تنمویة ومصدر ث

ى من    ا ال ض معطياته ل بع ر تحوی ردود    عب ة الم ورة عالي ات متط تج
سانية          .االقتصادي واالستراتيجي بل ایضا بكينونة المعرفة ذاتها ،آعنصر تنمية ان

راد  البناء اي امة تطمح الى مكان الئق تحت شمس القرن         الواحد والعشرین والف
 .اي مجتمع ینشد االنسجام مع شروط العصر 

شعب بمغزا   - 7 دة ال ين وح اء وتمت ة بن ى سياس د عل ياق  التاآي ق ضمن س ا العمي ه
سان   وق االن ام بحق ة ،واالهتم ة الثقافي رى للتنمي زة آب شكل رآي ي ی دیمقراط
اظ               آعنصر اساسي واعتباره االس الحضاري في العملية التنمویة من خالل الحف

 .على حقوقه
ة االساسي     - 8 ة الثقافي الح التنمي ل وس ة العل ي عل ي ه ة الت ة االمي ووضع .مكافح

 .ية االلزاميتشریع قانوني لمحو االم
ا   - 9 ة واهميته ى بالتنمي ة تعن ة والثانوی دارس االبتدائي ي الم دة ف ادة جدی دریس م ت

 .واهمية التعامل مع دالالتها في المسيرة الوطنية
ع    -10 شاف دواف الم الآت ذ االع ن خالل نواف افي م دة لتثقيف ثق تاسيس قاع

 .التقدم في تنمية وتمكين المجتمع بمختلف جوانبه
راب في تاسيس                االبتعاد عن التقا   -11 ى حد االحت ادة التي تصل ال طعات الح

ة             نظام مؤسساتي فعلي یضع مفهوم التنمية بعين االعتبار وبكافة جوانبها الثقافي
 .واالجتماعية واالقتصادیة والسياسية 

ن         -12 ر ع ة تعب شكالت مرحلي الل م ن خ ة م ع التنمي ل م ضهم یتعام ان بع
  والمساوئتعاطفه مع دالالتها بما یظهر الهنات واالخطاء

ى                -13 ا عل سانا تنموی یجب الترآيز على مفهوم التنمية الثقافية لكي ینبني ان
ي   ه ف ه من استخدام عقل ع دیمقراطي یمكن ي ظل واق ه ف ه وواجبات صلة بحقوق

 .مجال التنمية وسنرآز في هذا الكتاب على مفهوم الدیمقراطية والتنمية 
ة ان  -14 ات المفرق ة والثقاف ة التنموی ين الثقاف وة ب رة اله وة آبي ة ه  الطائفي

 .تساعد على انقسامات اجتماعية ليست في صالح تنمية ثقافية ذات جدوى 
ة                  -15 ة الثقافي ون واالداب هي ليست سلطة التنمي العلوم والفن ان االهتمام ب

 .بقدر ما هي اذرعها المحرآة 



ى             -16 تشكيل مجلس من مختلف الطوائف واالقليات في البالد التي یعيش عل
ددات  ان  اراضيها تع ي لبن راق او ف ي الع دینا ف ال ل و الح ا ه ة آم ة وطائفي عرقي

وان   اب بعن داد آت وب  (،الع واطن المطل لوك الم الج    ) س عبية ،یع ة ش ع طبع یطب
ق           ي یحق بالد لك ي ال ع ف ب ان یتب ذي یج سلوك ال الل ال ن خ ة م اهيم تنموی مف

 .المفاهيم التنمویة ویكون هذا الكتاب بمتناول آل من یقرا ویكتب 
  :/اوال
  :س ومبادئ اقتصاد السوق الحراس

ر   سوق الح صاد ال وم اقت ضمنها مفه رض ان یت ي یفت ادئ الت س والمب م االس ا اه ام
  :1االجتماعي لتحقيق تنمية واعدة ومجتمع نهضوي متحضر اقتصادیا

ى             -  أ حریة النشاط االقتصادي وحمایة الملكية الخاصة وتشجيع اصحاب االعمال عل
شا    ي الن والهم ف تثمار رؤوس ام ع    اس ي جمي اعي ،أي ف صادي واالجتم ط االقت

  .فروع االنتاج والخدمات
تمتع القطاع الخاص بالدور االساسي في الحياة االقتصادیة ومنحه حریة الحرآة             -   ب

ادة        ى زی وال عل حاب رؤوس االم شجيع اص ن ت ضال ع اح، ف ق االرب وتحقي
سهم في تق             سلع التي ت ك ال اج تل ادة انت ليص  توظيفاتهم الراسمالية الموجهة لزی

ي     ذا یعن ارجي وه داخلي والخ سوق ال ات ال باع حاج و اش ه نح واردات وتتوج ال
اء                  سوق واغن اج الغراض ال ة االنت ى حال تحویل االقتصاد من حالة االستهالك ال

  .الدخل القومي بدال من استهالآه
ا دام                     -   ت شاطات القطاع الخاص م رارات ون ابتعاد الدولة عن التدخل في شؤون وق

 .لدیمقراطية المرعية ودستور البالدملتزما بالقوانين ا
سة الحرة                -   ث ى المناف ویتطلب  .دعم قيام منشات اقتصادیة منتجة وفعالة وقادرة عل

 .هذا وجود اسواق حرة للعمل والقروض وسعر الفائدة والعمالت الصعبة
تمتع المنشات االقتصادیة بحریة تامة في مجال القروض وتشغيل االیدي العاملة             -   ج

 .االجوروتحدید االسعار و
 .ترك سياسة تكوین االسعار لقوانين واليات العرض والطلب في السوق   -   ح
 .السعي لتعویم العملة او تثبيتها بسعر صرف واقعي  -   خ
صادیة التي یمكن للقطاع الخاص النهوض                     - د شؤون االقت عدم تدخل الدولة في ال

ا بها ،وایالء اهتمام خاص من جانب قطاع الدولة لتلك القطاعات التي یبتعد عنه              
 .القطاع الخاص الي سبب آان

 .فتح االسواق المحلية وازالة القيود امام التبادل التجاري الدولي  - ذ
سلع ذات االستهالك                 - ر الموافقة على تحدید الدعم من جانب الدولة لتحدید اسعار ال

 .الجماهيري الواسع ولكن بحدود ضيقة جدا
ضم      - ز امين   السعي الیجاد توازن معين في توزیع الدخول في المجتمع ل سلم وت ان ال

ات            جملة من الخدمات االجتماعية واالتفاقيات بين اتحادات اصحاب العمل والنقاب
سنویة    ين االسعار واالجور في ضوء نسب التضخم ال ول ب وازن معق ضمان ت ل

 .دون تدخل الدولة . الخ...
سمى ب       - س ا ی ة لم ات معين س والي د واس ى قواع اق عل ة  ((االتف د اللعب قواع

ة  شكالت  ف)) الدیمقراطي ة الم ل معالج ن اج ة م مالية المتقدم دول الراس ي ال
صناعيين                 ادات ال ة واتح ات العمالي ين النقاب ا ب واالختالفات او حتى النزاعات فيم
ضایا االجور وساعات العمل او               والشرآات الراسمالية واصحاب االعمال حول ق

سا        اعي وم صحي واالجتم ضمان ال د وال ضایا التقاع ة او ق شغيل والبطال ئل الت
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ادة االجور  ة وزی يم  .االنتاجي سلمي والتحك دیمقراطي ال اوض ال وفق اساليب التف
ان نوعه            ا آ ل اعالن االضراب ای ل الطرفين قب مع ضمان حق    . من اطراف تمث

ات         ا النقاب سعى عليه العمال في االضراب عن العمل للوصول الى االهداف التي ت
 .العمالية 

ولي على البلدان النامية ممارسة سياسة        اقتراح صندوق النقد الدولي والبنك الد       - ش
 :/التي تعني االتجاهات والمضامين التالية)) التثبيت والتصحيح الهيكلي ((

ا                  - 1 رك المجال واسعا ومفتوح صادیة وت شؤون االقت تخلي الدولة عن التدخل في ال
ى                      دعو ال ة ت ا آانت في البدای ا انه للدور القيادي والرئيس للقطاع الخاص ،علم

ام اال                    زیادة دور  سبية للقطاع الع  القطاع الخاص مع عدم معارضها لمشارآة ن
صادیة                     ة االقت ة في العملي ة مشارآة للدول ل بای انها في االونة االخيرة لم تعد تقب
عار    ت ش ة تح ة وتام صفية نهائي ة ت اع الدول صفية قط ى ت دعو ال وت

صة(( ة ))الخصخ ا   . الكامل حيحة تمام ست ص ة لي ذه عملي ا ان ه ن براین ولك
سياسة            ف ار ال د عدم انهي شكل جي ضرورة وجود قطاع اقتصادي للدولة یضمن وب

تحكم                   واطن سلعة ی ل من الم االقتصادیة للدولة ووجود القطاع الخاص فقط یجع
 .فيها دون ایة ضمانات تذآر 

ي             - 2 سه تخل ذي یعني في الوقت نف ومي وال ي عن التخطيط االقتصادي الحك التخل
ات        الدولة عن رسم سياسة التوظيف وا      ك اللي لتشغيل واالجور واالسعار وترك ذل
  .السوق ان تنظمها دون تدخل الدولة 

دورها      - 3 ي ب ي تعن ة الت سوق الدولي ى ال صادي عل اح االقت ة االنفت ة سياس ممارس
ارة   ى التج ة وعل وال االجنبي ة رؤوس االم ى حرآ ود عل ع قي ن وض ف ع الك

يذ بنود قوانين العمل  الخارجية وتصدیر االرباح، وآذلك التخلي عن التزامها بتنف       
 .المحلية 

اجراء تغيير واسع في السياسات المالية والنقدیة والضریبية التي انتهجتها حتى            - 4
را                ر فق تلك المرحلة حكومات هذه البلدان من اجل مساعدة الفئات الكادحة واالآث
ك     ام تل ي قي ذا یعن بة ،وه عار مناس ية باس سلع االساس ى ال صول عل ي الح ف

وهذه . الدعم الذي تقدمه الدولة للسلع والخدمات المنتجة محليا  الحكومات بالغاء 
 .هي من اآبر سياسات البنك الدولي  المستخدمة 

امين       ااصالح النظام المالي والمصرفي و     - 5 لنقدي وتعویم صرف العملية المحلية وت
ي،                 دوالر االمریك دوالر االمریكي ولمصلحة ال استقرارها في ضوء العالقة مع ال

ت االه  ذه     وآان ن وراء ه دولي م ك ال دولي والبن د ال صندوق النق ة ل داف المعلن
دالت              ة ةتحقيق مع دیون الخارجي ى تقليص ال تلخص في الوصول ال السياسات ت
استثمار ونمو اقتصادي اآثر ارتفاعا وتقليص البطالة وتامين دور قيادي للقطاع       

صادیات  الخاص في عملية البناء االقتصادي والغاء قطاع الدولة ودوره في             االقت
دول     ي ال دماج ف ى االن ة عل دان النامي صادیات البل درة اقت ادة ق ة وزی الوطني

 .الراسمالية المتقدمة وفي التقسيم الدولي الراسمالي للعمل 
ائق االساسية  دد من الحق ى ع سوق عل صاد ال ام في اقت ا ویفترض ان ینصب االهتم آم

  :1الدآتور آاظم حبيبنشير الى اهمها فيما یاتي وحسب ما فصلها االستاذ 
ة والتطویر                • االنتباه لقوانين السوق او اليات العرض والطلب في سياسات التنمي

ان                سوق سواء اآ ة ال الالحقة من جهة وممارسة التاثير ولتوجيه االیجابي لحرآ
  .الخ...سوق السلع ام سوق قوة العمل ام سوق التقنيات والقروض 
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سلبية             ضمان االخذ بسبل البرمجة االقتصادیة     • ار ال ى تقليص االث ساعد عل  التي ت
ين    ل المنتج ى آاه ة عل اء ثقيل ي باعب ن ان ترم ي یمك ة الت سوق العفوی وى ال لق
در     وع ه ي وق سبب ف ة ، وتت ن جه دود م دخل المح ن ذوي ال ادحين م ة الك وبقي
وارد   ة الم ي تعبئ ة فضال عن اسهامها ف ة ثاني اق من جه صادي واسع النط اقت

امس الحاجة                والطاقات المتوفرة وزج   ة الموجهة التي هي ب ة التنمي ها في عملي
  .اليها ، في المرحلة الراهنة وفي المستقبل ایضا من جهة ثالثة

ي  • ه والخدمات الت شته وعمل ه ومعي سان وظروف حيات ة خاصة باالن الء عنای ای
ل    ي ظ تج ف ا المن ي یتعرض له تغالل الت ة االس يص درج ه وتقل ا ل ن توفيره یمك

 .يةالعالقات الراسمال
ادة               • ع واع تامين ممارسة تاثير ایجابي وفعال من جانب الدولة على عمليات توزی

ين                توزیع الدخل القومي في المجتمع بما ال یقود الى اختالالت آبيرة في العالقة ب
ة                 اء االزمات الدوری التراآم واالستهالك او في اطار آل منهما تزید من تاثير اعب

 .في النظام الراسمالي 
نح القط • اعي ليلعب م صادي واالجتم شاطه االقت ات مفتوحة لن اع الخاص امكاني

ام              الء االهتم دوره الرئيسي في عملية التنمية الوطنية والتقدم االجتماعي ،مع ای
سياسة        ي ال ة وف ة التنمي ي عملي ة ف اء معين وض باعب ة للنه اع الدول دور قط ب

صناعات االستخر      ن المالية ،وخاصة في مجال الب     امين وال اجية المرتبطة   وك والت
ة والتي یصعب              ة الدول دخل ضمن ملكي بالد والتي ت بتوفر الموارد االولية في ال

 .على القطاع الخاص القيام بها 
سلع التي             • ك ال ى تل سبة ال عدم التخلي الكلي عن التاثير في االسعار ،وخاصة بالن

ي        رة ف ة الكبي ة وذات االهمي اهير الكادح ع الجم تهالك اوس رة باس رتبط مباش ت
 .تغذیة الناس

تامين سياسة عدم التمييز بين مواطني البلد المعني في مجال النشاط االقتصادي              •
،أي رفض أي تمييز بحق االقليات القومية والدینية في مجال التوظيفات ومجمل        

 .النشاط االقتصادي
بالد         • ن ال عة م اطق شاس ال من ى اهم اعدت عل ي س سياسات الت ن ال تخلص م ال

ة شوفينية او              وآثيفة السكان السبا   صادیة او قومي ب آثيرة ،منها سياسية او اقت
ات             .دینية متعصبة    ة والوظيف وارد المالي امين الم التخطيط وت وایالء عنایة اآبر ب

ا  صادیا واجتماعي ة اقت اليم المختلف اطق او االق ور المن ضمان تط ضروریة ل ال
 .وثقافيا بشكل متناغم قدر االمكان وعلى مدى غير قصير 

ه               توفر البر  • د اشرنا الي ا ق مجة االقتصادیة او التخطيط االقتصادي ،والتخطيط آن
 .آثيرا فيما سبق من هذا الكتاب

ى              • آما تعد العالقات االقتصادیة االقليمية والدولية من بين اهم االدوات القادرة عل
صادیة       ة االقت ة التنمي ى عملي ة عل لبية او ایجابي صورة س اثير ب شارآة والت الم

 :/ هذه البلدان واالمر یخضع باالساس الى اربعة عوامل هيواالجتماعية في
ة             - 1 ة واجواء الدیمقراطي صادیة واالجتماعي طبيعة الدولة ومضمون سياستها االقت

  .في المجتمع
ة                 - 2 ة والمادی دراتها المالي اعي وق دمها االجتم بالد االقتصادي وتق مستوى تطور ال

 .ومهاراتها الفنية والمهنية
ة وا - 3 اة المدني ات  دور الحي ة والمنظم سياسية والمؤسسات الدیمقراطي زاب ال الح

اة               سياسية والحي اة ال الجماهيریة والمنظمات غير الحكومية التي تساهم في الحي
 .العامة، ومنها الحياة االقتصادیة والعالقات الدولية



ساتها     - 4 دة ومؤس م المتح ة ودور االم ات الدوللي سود العالق ي ت واء الت االج
 .1 الدولية المتعددة الجوانباالختصاصية في الحياة

 
  

  :/اشاعة ثقافة حقوق االنسان والمجتمع المدني احدى اهم وسائل التنمية :/ ثانيا
 
 

ل                وهنا ال بد ان اشير الى مسالة مهمة جدا ال تقل اهمية عما ذآر وتعتبر احدى اهم الم نق
اعة ال     ب اش رورة ان تلع ي ض ة اال وه راض التنمي سالة ادوات واغ ي م م ف ات االه حری

ا          ا فيه دني ،بم ع الم سات المجتم ة مؤس سان واقام وق االن ة حق ة وممارس الدیمقراطي
صادي            سياسي واالقت النقابات واالتحادات والمنظمات االجتماعية غير الحكومية دورها ال
والثقافي االیجابي في العقد االجتماعي الذي یفترض ابرامه بين المنتجين ومالكي وسائل            

ب ان اج ،ویتطل ادات  االنت ع اتح ل م ات العم د اتفاقي ي عق اوض وف اء التف ك اثن ى ذل  یتجل
سنویة        ازات ال ور واالج ل واالج اعات العم ول س صناعيين ح وق  .ال راف بحق ان االعت

ع                  ة لجمي دولي یتيحان فرصة ذهبي داخلي وال صعيدین ال ى ال االنسان وممارستها فعال عل
ة وسریعة              ول عملي اد حل سبيا للمشكالت التي آانت     شعوب العالم للتعاون من اجل ایج  ن

ة                  ة واالثني سياسية والقومي ة وال صادیة واالجتماعي وما تزال تواجهها في المجاالت االقت
سلبي  ف ال ي الموق اس ف ن باالس شكلة تكم ة ،اال ان الم ة والحدودی ة والطائفي والدیني

ود    لحكومات الغالبية العظمى من البلدان النامية، أن لم نقل آلها من االعتراف الفع             ي ببن ل
انون االول   ي آ ر ف ذي اق سان ال وق االن المي لحق الم الع ام /االع سمبر ع رغم 1948دی  ب

  .مصادقة العدد االآبر منها على ذلك االعالن
رة في                       سهم اسهامة آبي ة ت سان والدیمقراطي ره ان حقوق االن والشيء الذي یجب ان نق

ذي             سان        حال تحقيقها بعملية التنمية وابرازها داخل المجتمع ،فال ة هو االن نشء التنمي ی
سطها  د اب ه ویفتق ى حقوق ة وهو ال یحصل عل يم تنمي راءات .فكيف یق ان االج ا ف من هن

ا                  سهم في تنميته ات ت وال وفعال داخل المجتمع سان ق الكفيلة البارزة في اقرار حقوق االن
  .ونهضتها 

ة   وهنا ینبغي االشارة آذلك الى الشرآات متعددة الجنسيات التي تشتغل داخل   بالد النامي ال
  .والتي في اغلبها ال تراعي حقوق االنسان 

امي او ذاك خاضعة                   د الن ذا البل فالعالقة بين الشرآات المتعددة الجنسيات والشغيلة في ه
  :/لجهات ثالث اساسية هي

ا    ضروریة ،ومنه شریعات ال ن الت ا م ا ومواقفه شغيل فيه ل والت ي یجري العم ة الت الدول
تق  روط اس ل وش انون العم شرآات  ق سيةاوال، وال ددة الجن شرآات المتع شاط ال بال ون

يم  ایير والق ا بالمع دان ومدى التزامه ذه البل شاط في ه وم بالن ي تق سية الت ددة الجن المتع
ا، ودور                        صور ثاني اي صورة من ال ا ب ا له سان وعدم خرقه الدولية الخاصة بحقوق االن

ا ان ت      رض فيه ي یفت ة الت ر الحكومي ة وغي ات النقابي سان   المنظم وق االن ن حق دافع ع
سيات             ددة الجن اك  2ومصالح العمال في المؤسسات االقتصادیة التابعة للشرآات المتع وهن

سية           ددة الجن شرآات المتع ي حول مسؤولية ال دولي والمحل صعيد ال خالفات حادة على ال
  .لما یحصل من تجاوز على حقوق االنسان في المشاریع التابعة لها

شرآات ال تعرف       وهنا یعتبر آاظم حبيب ا    ان ال د ب رات التي تؤآ ن هنالك العدید من التبری
ستطيع عمل                      ذا ال ت ة ،وله سان في الممارسة العملي ما یجري من تجاوز على حقوق االن
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ى                           ل ،وان عل ذا القبي ا بشيء من ه ة التلزمه وانين الدولي صدد او ان الق ذا ال شيء في ه
ص   ذا ال ي ه ة ف شریعات الالزم ضع الت ا ان ت دول فيه ا ،او  ال ول به ن القب دها یمك دد ،عن

سيات               ددة الجن شرآات المتع ا ال ل به ایير ال تقب ة التي تضع مع رفض العمل في تلك الدول
ددا           ة ،وبخاصة ان ع دان النامي ع المعاش في البل ام الواق صمد ام ذه الحجج ال ت ولكن ه

ر دستوریة او یمارس              تغييب  آبيرا من حكومات تلك البلدان جاء الى السلطة بطریقة غي
  .الدیمقراطية وحقوق االنسان عن المجتمع 

د المضني في              اء من الجه ى حد االغم ساء وخاصة الحوامل ال ال او الن ان تشغيل االطف
ة  سيات ،بغض النظر عن طبيع ددة الجن شرآات المتع ه من جانب ال العمل ال یمكن قبول

سعى               ك وان ت رفض ذل ذا       الحكومات القائمة في تلك البلدان، بل یفترض ان ت ر ه ى تغيي  ال
الوضع، وهي قادرة على الضغط على حكومات تلك البلدان أن شاءت ذلك وال یمكن قبول               
ون في               ذین یعمل ال ال ة االطف راد حال ا ای ك ویمكن هن حججها بانها عاجزة عن تحقيق ذل
ي      ع وف اق واس ى نط ا عل ال فيه شغيل االطف تم ت ي ی ثال الت ستان م ي باآ رات ف صنع الك

ة تصدر من هؤالء واي                   ظروف عمل قاسية و      اي تنمي ة ،ف ة وساعات طویل اجور واطئ
  .نهضة یحقق المجتمع من خاللهم في ضوء غياب حقوقهم 

ا یفترض                      ذا المجال ،فالمسؤولية هن ومن هنا یاتي الموقف الذي یفترض ان یتخذ في ه
ا            سية والنقاب ددة الجن شرآات المتع ة وال دول النامي ت ان تقع على عاتق االمم المتحدة وال

ام      ا ام اوز له ى اي تج سان وتحاسب عل وق االن ظ حق شریعات تحف ى ت ق عل ي ان تتف ف
سية یفترض ان                      ددة الجن شرآات المتع ولمي لل ابع الع ة ،ان الط دول المعني المحاآم في ال
ل   ا وتتعام ي مختلف مجاالته سان ف وق االن ة لحق يم العولمي ایير والق زم بالمع ا تلت یجعله

  . متالزمة وغير مجزأة معها على انها سلة متكاملة و
ة                       دول النامي م المتحدة وخاصة ال سية یلفت انظار االم ددة الجن شرآات متع وبدأ نشاط ال

د    (فيها ، وعندما بدأت هذه الدول تتحدث عن ضرورة وضع         ام اقتصادي عالمي جدی ) نظ
صاد      ي االقت ورة ف ة والخط دة االهمي ة والمتزای اهرة البازغ ذه الظ ل ه د ان تحت ان ال ب آ

ذي سياتي          الدو ائم او ال ل الق ى اصالح الخل ة ال لي موقعا بارزا في ظل المقترحات الرامي
ام                         ى وعي ت ة آانت عل دول النامي رغم من ان ال في النظام االقتصادي العالمي ، وعلى ال
ة وخصوصا في                        ة التنمي شرآات في خدم ذه ال ه ه وم ب بالدور االیجابي الذي یمكن ان تق

  .الخ...لتكنولوجيا، مجال زیادة االستثمار ونقل ا
سلبية الظاهرة                  فان الشرآات رآزت     ى الجوانب ال ا عل ا قرأن سبعينيات آم في منتصف ال

دول         ة لل سياسية الداخلي شؤون ال ي ال دخل ف ى الت درتها عل ا بق ق منه ا یتعل ة م وخاص
ا        رى ، ونزعته دول الكب ي ال ابرات ف اجهزة المخ ا ب طة وعالقته صغيرة والمتوس ال

ة ان            االحتكاریة الضارة    بقواعد المنافسة، وآان هذا هو الجانب الذي حاولت الدول النامي
م المتحدة           اق       تضع له ضوابط دولية من خالل االم ا ان یتضمن ميث م یكن غریب ذلك ل ،ول

ام        ة ع ة العام ن الجمعي صادر ع صادیة ال ات االقت وق والواجب صا 1974الحق  ن
رة ي      ) 2م/2(الفق دول ف ق ال ى ح راحة ال شير ص ع ال((: ی يم   وض ة بتنظ د الخاص قواع

شرآات                 االستثمارات   شطة ال ى ان ة عل التنظيم والرقاب االجنبية ووضع القواعد الخاصة ب
ة  ات االجنبي اميم الممتلك سية ، وت ددة الجن د اوصى المجلس ))متع ل فق امج العم ا برن ام

ا االساسية              سية وحدد مهمته ددة الجن االقتصادي واالجتماعي بانشاء لجنة الشرآات متع
شرآات  ((في   ة      )) وضع ميثاق شرف دولي خاص بسلوك هذه ال ذه اللجن شاء ه م ان د ت وق

  .بالفعل آاحدى لجان المجلس الدائمة 
ا                    ع جوانبه ذه الظاهرة من جمي م المتحدة بدراسة ه ام االم ومنذ ذلك الوقت تصاعد اهتم

سية     (وتعددت االنشطة المتعلقة بها وخصوصا بعد انشاء  ددة الجن شرآات متع ز ال  )مرآ



Center on Transnatinal Corporations ة شاط حول اربع ذا الن ویتمحور ه
   :1انماط من االنشطة 

ة  - 1 شطة معياری م   normativeان ين ان تحك ي یتع د الت ورة القواع ى بل ز عل  ترآ
  .طبيعة العالقة بين هذه الشرآات والدولة المضيفة وحقوق وواجبات آل منهما

ذه ال       :انشطة بحثية    - 2 اج         تتابع تطور ودور ه شرآات في مجاالت االستثمار واالنت
شامل             . الخ...والعمالة ونقل التكنولوجيا   ر ال سياق التقری ذا ال واهم ما ینشر في ه

 والذي ینشر آل خمس  Surveysحول تطور هذه الشرآات وأنشطتها في العالم    
ون   سنوي المعن ر ال نوات والتقری   World  Investment Report س

 .یا حول الموضوعات المختلفةباإلضافة إلى ما ینشر دور
ي    - 3 اون الفن ق بالتع شطة تتعل دول     :ان ة ال دف معاون شاریة به ة است دیم خدم لتق

النامية على تطویر اسليب التعامل مع هذه الشرآات ،وتقدیم منح وتنظيم دورات            
 .تدریبية

ة  - 4 شطة اعالمي ة  :/ان ات المتعلق ة البيان شر آاف ل ون صنيف وتحلي ع وت دفها جم ه
ة       بالشرآات المت  ر الحكومي عددة الجنسية واتاحتها لكل الحكومات والمنظمات غي

. 
ا ذات                  وم وإنه یتبين مما ورد إن هذه الشرآات تمثل ثقال آبيرا على مستوى العالم الي
شاء    ستقرة وإن ة م ة دول ى أی دخول إل تطاعتها ال ة وباس دول النامي ي ال وي ف وذ ق نف

حسب رغبات الدول الن الجانب      أنظمتها االقتصادیة والتنمویة حسب رغباتها وليس       
 …االقتصادي هو األساس في حكم هذه الشرآات للعالم اليوم

ل لتحسين ظروف العمل                   ا سوى القلي والشرآات متعددة الجنسية لم یفعل العدید منه
ا                 شكل بطيء تمام في البلدان النامية ولم تدرك هذه الشرآات الدروس التي تعلمتها ب

ة العامل    من بلدانها اال تدریجيا اذ ا  زز انتاجي ن تامين ظروف عمل افضل یمكن ان یع
د         ا ویع اد ، آم ا الح ول دون ارتفاعه ل یح ي االق ة او ف اليف االجمالي ض التك ویخف

دان المصرفي  ة المي ساح المحلي ذه باآت شرآات ه وم ال ا تق ا م دانا اخر حيث غالب مي
ي  ودعين ف ر للم دیم ضمانات اآب ة تق ان المصارف االمریكي ا ،وبامك  المصارف منه

ع       (الصغيرة المحلية    ة   ) مالم تقدم الحكومة المحلية تامينا على الودائ وتضغط الحكوم
ا                     ة والمزای دان النامي ة في البل تح االسواق المالي ى ف االمریكية آما یقول ستيكلتز عل

ویمكن ان   واضحة وهي ان المنافسة المتزایدة یمكن ان تؤدي الى تحسين الخدمات              
ة   وة المالي زز الق ى     تع ك یبق ع ذل الي وم تقرار الم ة االس صارف االجنبي رة للم الكبي

ة               ا وفي الحقيق التهدید الذي تشكله المصارف االجنبية لقطاع الصيرفة المحلي حقيقي
ة القت                       صيرفة الوطني ا فال ات المتحدة في القضية ذاته هناك نقاش واسع في الوالی

ر المو                 اثير من وول ستریت تغي ون وبت د آلنت دي للحزب      مقاومة حتى عه قف التقلي
دفق اال  شية ت دیمقراطي خ سة آن  ال ال الرئي ز الم ى مراآ وال ال رد  م ا یج ورك مم يوی

اطق االخرى م ضروریة نالمن وال ال ذه  . االم ل ه د مث ين یؤآ ي االرجنت ا حدث ف وم
ام   ي ع اك ف ذي حدث هن ار ال ل االنهي اوف فقب ي 2001المخ صارف الت  اصبحت الم

يمن ع    ي ته ي الت ب ه ا االجان ت     یملكه ا آان ة وبينم صرفية المحلي صناعة الم ى ال ل
د اشتكت حتى                المصارف تقدم االموال الى الشرآات المتعددة الجنسية بشكل سهل فق
ى                    صغيرة والمتوسطة من عدم الحصول عل شرآات ال رة وال ة الكبي الشرآات المحلي
راض    ي اق ن ف ا تكم دة معلوماته ة وقاع صارف الدولي رة الم ت خب ال ،وآان راس الم

ات االخرى                     زبائن ذه البيئ ى ه ا تتوسع لتصل ال ة المطاف ربم ها التقليدیين وفي نهای
ذي                    دام النمو ال رات وانع ذه الثغ المالئمة او ظهور مؤسسات مالية جدیدة لمعالجة ه
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شكلة       ذه الم ت ه د وآان ك البل ار ذل ي انهي ا ف ان محوری وال آ دام االم ه انع هم في اس
خذت الحكومة بضعة خطوات محدودة     مشخصة على نطاق واسع داخل االرجنتين وات      

  .لملء ثغرة االئتمان بيد ان اقراض الحكومة لم یعوض عن اخفاق السوق
  

ا  ولعل من اشد المخاوف في قضية الشرآات المتعددة الجنسية هو دور الحكومات            بم
في ذلك الحكومة االمریكية في الضغط على الدول لاللتزام باالتفاقيات التي آانت غير             

ى  صفة ال ا        من ا وقعته ا م ي غالب تيكلتز والت ول س ا یق ة آم دان النامي ر للبل د آبي  ح
ك         ة ابي اء منظم اع زعم ي اجتم سيا ف ي اندوني دان فف ك البل ي تل دة ف ات فاس حكوم

APEC       الذي عقد في جاآرتا شجع      1994 التعاون االقتصادي السيا والباسفيك عام 
سي       دوم الندوني ى الق ة عل شرآات االمریكي ون ال رئيس آلنت ك    ال ا ذل د منه ل العدی ا وفع

ى حساب   دیم الرشاوي عل دة بتق ع مقترحات فاس ضلة م شروط مف ان ب ا آ ا م وغالب
اك                      ة الخاصة هن ى حد سواء صفقات الطاق دولي عل ك ال شعب اندونيسيا وشجع البن

ستان  دان اخرى آالباآ ي بل ات  وف شراء آمي ة ب زام الحكوم د الت صت شروط العق ون
ية جدا فيما یسمى بفقرات خذ او ادفع وحصل القطاع            آبيرة من الكهرباء باسعار عال    

را                 ك ام ان ذل الخاص على االرباح فيما تحملت الحكومة المخاطر آما یذآر ستيكلتز آ
دما اطيح بالحكومات الفاسدة               ا ولكن عن سيا        (سيئا تمام د سوهارتو في اندوني محم

ام  ام   1988ع ستان ع ي الباآ ریف ف واز ش ة االمری )1999 ون ت الحكوم ة مارس كي
ى                  اوض عل ادة التف ضغطا على الحكومتين لتنفيذ العقد بدال من النكول او في االقل اع
وة عضالتها   ة ق ات الغربي ا الحكوم ي استخدمت فيه صفة الت ر المن د غي شروط العق

ذها  رض تنفي تثمار         1لغ د االس شروعة ض شكاوي الم ة ال ي قائم د ف ك المزی  وهنال
شرآا     ذه ال ه ه ذه االستثمارات       االجنبي المباشر الذي تمثل ل ه ا تزدهر مث ا م ت وغالب

بسبب انتزاع امتيازات خاصة من الحكومة وبينما یرآز االقتصاد على وفق  سياقاته              
ر               ة غي اك ناحي ازات اال ان هن القياسية على انحرافات الحوافز الناجمة من هذه االمتي

ساد وارت                 ا تكون نتيجة الف شاء مسؤولي   مأمونة تماما اذ ان هذه االمتيازات غالبا م
ات         ة العملي ساب زعزع ى ح ر اال عل ي المباش تثمار االجنب أتي االس ة وال ی الحكوم
وارد       نفط والم ادن وال تخراج المع تثمار اس ي اس يما ف ذا الس صح ه ة وی الدیمقراطي
ازات باسعار       ى امتي ا للحصول عل افزا حقيقي ة االخرى حيث یجد االجانب ح الطبيعي

  .واطئة 
اث       ك ت زز النمو                عالوة على ذلك هنال ا ال تع ذه االستثمارات غالب ل ه سية لمث يرات عك

ة هي   ن التنمي ذآر ولك ة ت ه قيم ون ل د ال تك دین ق ازات التع ه امتي ذي تجلب دخل ال فال
ل سوى                        بالد ال یفع ة من ال ة نائي ل في منطق نجم لنق انتقال للمجتمع فاالستثمار في م

وارد    ن الم ر م ى اآث ة ال ل التنمي ي تحوی ساعدة ف ل للم ن ان القلي دها ویمك ي تول الت
صاد                       روة ولكن االقت وب للث صاد حيث توجد جي صاد مزدوج اقت اد اقت تساعد في ایج
المزدوج ليس اقتصادا متقدما وفي الحقيقة یمكن ان یعيق تدفق موارد التنمية احيانا           

سمى         ف ة ت دي المرض ا  ((عال من خالل الي بالد           )) لهولن ى ال ال ال دفق راس الم اذ ان ت
ذا    یؤدي الى رفع    د جاء ه قيمة العملة ویجعل الواردات رخيصة والصادرات غالية لق

ات            شمال اذ رفعت مبيع از في بحر ال شاف الغ ة عقب اآت االسم من التجربة الهولندی
شمال  بالد غاز ال صدیریة االخرى لل صناعات الت ة واضرت بال ة الهولندی سعر العمل

ك                 ا في ذل ا یمكن ان       بشكل بالغ وسببت مشكلة عویصة ولكن یمكن حله د ولكنه البل
  .تكون المشكلة صعبة بالذات بالنسبة للبلدان النامية 
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  :/ثالثا

  
  التنمية وحقوق االنسان 

  
مما مر نستشف اهمية حقوق االنسان والمحافظة عليها لصياغة عملية تنمویة نهضویة         

د تنموي لمجتمعه،فل               ذلك داخل المجتمع فاالنسان الفاقد لحقوقه من الصعب ان یقوم بجه
ى اصدار                       ة العمل عل رات القادم م المتحدة خالل الفت ة لالم یقع على عاتق الجمعية العام

ذه التوصيات   القرارات والتوصيات او االجراءات االتية في ما یخص حقوق االنسان       ،وه
  :ستسهم في بناء االنسان ووضع التنمية على سلم االولویات والحاجات االساسية 

  
ة المختصة ب      - 1 م المتحدة              تنشيط اللجن ة لالم ة العام ة للجمعي سان التابع حقوق االن

ضاومن ة الق ة لمالحق الحيات آافي ا ص سان حه وق االن اك حق ة بانته یا الخاص
ا من              رح اتخاذه المدنية والسياسية وتقدیم التقاریر التفصيلية واالجراءات المقت

  .ا ،جانب االمم المتحدة والمجتمع الدولي لمواجهة تلك التجاوزات ووضع حد له
ع           رفض قبول ایة دولة في عضویة الج       - 2 ر وتوق الم تق معية العامة لالمم المتحدة م

م المتحدة              على الئحة حقوق االنسان المواثيق والعهود الدولية الصادرة عن االم
ى اجراء          ا توافق عل ا، آم شرعية فيه ا المؤسسات الدستوریة ال صادق عليه وت

ك         ود تل ذها لبن ا من      الرقابة الدولية على مدى تنفي ك حرمانه وائح وبخالف ذل  الل
 .ایة مساعدات دولية او تعاون مع مؤسسات االمم المتحدة

ام          - 3 ل حك ن قب ب م ي ترتك سان والت وق االن اك حق ة بانته دعاوى الخاص ع ال رف
ى     د او ذاك ال ذا البل ي ه سات ف سؤولة ومؤس ات م ات وهيئ سؤولين او حكوم م

دیمهم     المحكمة الدولية لحقوق االنسان التي شكلت في نه        ایة القرن العشرین وتق
ال      ذها فع ه وتنفي ت ادانت ن تثب ق م بة بح ام المناس دار االحك ة واص ى المحاآم ال
ر من جانب                    ذ تق ة للتنفي وینبغي ان یوضع لهذا الغرض اليات دولية مناسبة قابل

 .االمم المتحدة  وتصادق عليها جميع الدول صغيرها وآبيرها
الم            تابعة للجنة حقوق ا    فتح مكاتب خاصة     - 4 ع عواصم الع ة في جمي سان الدولي الن

سان االساسية               للرقابة على مدى تنفيذ حكومات الدول المختلفة لبنود حقوق االن
ي    ات الت راد والهيئ دم تعرض االف ي ع بة ف ضمانات المناس شروط وال امين ال وت
ذیب                 د من المضایقات او التع تقدم الشكاوى عن انتهاك حقوق االنسان الى المزی

 .و حتى الموت من جانب اجهزة االمن واالستخبارات في تلك البلداناو السجن ا
وق        - 5 سات حق ة ومؤس سانية الخيری ات االن ذلها المنظم ي تب ود الت ساندة الجه م

ي     راآها ف ا واش ق معه اون الوثي تعداد للتع داء االس ة واب ر الحكومي سان غي االن
ذا              صدد والكشف    لجان الرقابة الدولية والتحقيق في الجرائم التي ترتكب في ه ال

 .عن االنتهاآات التي تقع یوميا على حقوق االنسان وایقافها الفوري
ة   - 6 ة بصورة دوری ة والدولي ة واالقليمي ة المحلي دوات الفكری ؤتمرات والن د الم عق

ع مستوى              سان ورف واستثنائية وعلى نطاق واسع للتبشير والتوعية بحقوق االن
ا   المسؤولية الشخصية والعامة بالدفاع عن حقوق       االنسان ورفض التجاوز عليه

ة    وق المنتهك ك الحق ت تل واء اآان ا ،س ضح مرتكبيه ا وف ية ام وادانته سياس



سية وهي   وطائفية ام جن  اقتصادیة ام اجتماعية وثقافية ام قومية واثنية ام دینية          
ة فضح الحكومات واالجهزة واالحزاب والقوى او                سه تحمل مهم في الوقت نف

 .هاك حقوق االنسان وحریاتهالجماعات التي تمارس انت
سياسة وضحایا                 - 7 دة وال ر والعقي ل سجناء الفك الدعوة العاجلة الى اطالق سراح آ

ى   وة ال دین عن ع المبع ادة جمي ائفي واع دیني والط ي وال ومي واالثن التعصب الق
ى     افة ال ك اض ل ذل ي آ سببين ف ة المت رامتهم ومعاقب وقهم وآ ظ حق ارهم وحف دی

ام   اء احك دعوة اللغ شيط ال ع    تن وانين جمي ن ق باب ،م ت االس ا آان وت ،مهم  الم
 .البلدان ،اذ ال یحق الحد ان یسلب حق انسان  اخر في الحياة

االعتراف المتبادل من جانب شعوب ودول العالم بحق الشعوب صغيرها وآبيرها            - 8
ذا الحق من                       ة ودون وصایة ،وضمان ه ة تام سها بحری ر مصيرها بنف في تقری

ة ،فضال       ل                 جانب االسرة الدولي م المتحدة القاضي بحق آ رار االم رام ق  عن احت
ه   شعب  ا ل ي اقرته سبل الت ل ال يادته بك تقالله وس ه واس دفاع عن حریت ي ال ، ف

 .وثائق االمم المتحدة
ا في              االعتراف المتبادل  -9  من جانب شعوب ودول العالم بحق الشعوب صغيرها وآبيره

ذا الحق من جانب االسرة        تقریر مصيرها بنفسها بحریة تامة ودون وصایة ،وضما         ن ه
ه                  دفاع عن حریت الدولية ،فضال عن احترام قرار االمم المتحدة القاضي بحق آل شعب بال

  .واستقالله وسيادته بكل السبل التي اقرتها له وثائق االمم المتحدة
ب       -10 ن جان ة م ة التام ستوجب الرعای ي ت سان الت ية لالن وق االساس ين الحق ن ب   وم

ه              حكومات جميع بلدا   ة قدرات ن العالم حقه في العمل والعيش االدمي الالئق وحقه في تنمي
ة المجتمع          وآفاءاته ومواهبه الذاتية ،سواء العقلية منها ام الجسدیه ،ووضعها في خدم
دان      ع البل ات جمي ل حكوم ذي تتحم ت ال ي الوق بة، وف رد مناس ا الف ي یراه صورة الت بال

ك            مسؤولية تحقيق ذلك، فان االمم المتحدة وا       تحمالن مسؤولية دعم تل دولي ی لمجتمع ال
نظم من                   رمج وم ة لتحرك مب الجهود، والمساهمة فيها ایضا ومن هنا تنشا االهمية البالغ
ات          وفير االلي شریة وت وى الب ة الق دة لتنمي م المتح ة لالم ة التابع ات الدولي ب الهيئ جان

  .طاق الدوليالمناسبة لذلك بوصفها جزء عضویا من مهمات االمم المتحدة على الن
ة     -11 ا ،وبخاصة لجن ة له صاص التابع ان االخت دة ولج م المتح اتق االم ى ع ع عل   وتق

حقوق االنسان واللجنة العليا المسؤولة عن الالجئين ،مهمة ومتابعة ومراقبة مدى تنفيذ            
سان حول اللجوء                   ة والئحة حقوق االن ات الدولي حكومات البلدان المختلفة لبنود االتفاقي

سياسي وا ریم      ال يش الك ل والع امين العم ى ت ل عل صادي ،والعم ساني واالقت وء االن للج
ة                   دة الدیني ومي واالثني والعقي وحریة الحرآة لهم بغض النظر عن الجنس واالنحدار الق

  .والطائفية او االتجاه الفلسفي والراي السياسي
ع مستوى الت             -12 م المتحدة مسؤولية رف ضامن   ویتحمل المجتمع الدولي ،وخاصة االم

صادر ارادة        ي ت ستبدة الت ة والم نظم الدیكتاتوری ة ال ي مواجه شعوب ف ين ال ل ب والتكاف
االنسان ،آفرد والمجتمع آكل في ان واحد وتحرمهما من حریتهما وحقوقهما المشروعة            
وتمنع عنهما ممارسة الحياة الدیمقراطية والتعددیة السياسية والحياة الدستوریة وتنوب          

ا  ا وبهتان ا ظلم ة    عنهم ة والخارجي ا الداخلي بالد وعالقاته ات ال ذ سياس ي وضع وتنفي  ف
د ارادة شعبها              ،بحيث یمكن عزل مثل هذه النظم دوليا وفرض التراجع عليها ونزولها عن

.  
سفتها               -13   ادانة آل القوى واالحزاب السياسية التي تمارس العنف واالرهاب لفرض فل

ع، او التي تمارس االرهاب            وعقيدتها وسياستها على بقية القوى واالحزاب        في المجتم
ا    للوصول الى السلطة واحتكارها ومنع التعددیة السياسية في البالد او التي ترفض اساس
ة،                ة واالقليمي ة المواثيق والعهود الدولي االعتراف باالعالن الدولي لحقوق االنسان وبقي

ات ا      ات والنزاع ل االتجاه دین آ دة ان ت م المتح ي االم رض ف ا یفت ة  آم ة المتطرف ليميني



صري      ز العن ة للتميي شعوب واي ممارس ين ال ة ب رویج للكراهي ة واي ت ية العنفي والفاش
ات          ا النزاع ا فيه ائفي بم دیني والط سياسي وال ري وال ز الفك سامية والتميي اداة لل ومع

ادل     راف المتب رفض االعت ي ت صبة الت ة المتع سلفية والدیني ع   ال ایش م سامح والتع والت
  .االدیان االخرى

د                  -14 ادة تؤآ ا م دول وقوانينه  آما یفترض ان تدعو االمم المتحدة الى تضمين دساتير ال
رد وحده                   دین مسالة تمس الف حيادیة الدولة ازاء االدیان في البلدان ،فالدولة للجميع وال
دخل                    ة وعدم ت ادة واداء الطقوس الدیني ة العب ع بحری ،ومن حق االفراد والجماعات التمت

  .االدیان المختلفة واحترامهاالدولة في شؤون 
ا                   -15 د تجاوزه ة المختصة عن اآم الدولي ام المح سية ام ددة الجن  مقایضة الشرآات المتع

ور         مان تط ة ،وض ة او االمني سياسية والثقافي صادیة وال سان االقت وق االن ى حق عل
 التشریعات في الدول المختلفة الخاصة بعالقتها مع الشرآات المتعددة الجنسية بما یحفظ            

   .آرامة االنسان وحقوقه المشروعة
ا        آما توجد مجموعة اخرى من       سان والتي ینبغي توافره المسائل التي تخص حقوق االن

ذه الحقوق اداة اساسية                   ار ه ستطيع اعتب لغرض تحقيق تنمية فاعلة في البالد النامية ون
  :/من ادوات التنمية 

ة نض     - 1 ة حرآ ة واسعة   یجب ان تتواجد داخل مجتمعات البلدان النامي الية جماهيری
ریس   ى وضع او تك ة عل ة القائم توریة الدیمقراطي اة الدس ب بالحي ة تطال ودؤوب
ى وجود وعمل المؤسسات الدستوریة                   ائم عل م ودیمقراطي ق العمل بدستور دائ
ه       في البالد التي تضمن حریة وآرامة االنسان اوال وقبل آل شيء ،ایا آانت اثنيت

راة ام               او قوميته او لون بشرته او دی       سه ،اي سواء آانت ام ه او جن نه او طائفت
  .آان رجال، او عقيدته الفكریة ومواقفه السياسية 

ة     - 2 ر الحكومي ة غي ة واالجتماعي ة والمهني ات النقابي ات والهيئ رض المنظم ان تف
رام ارادة شعوبها واالستجابة                  دانها احت ى حكومات بل العاملة في هذه البلدان عل

اجم في                 لمصالحها ،اذ ان الشرور      ة ن دان النامي ر من البل دد االآب الراهنة في الع
سان              قسم آبير واساسي منه بسبب غياب الحياة الدیمقراطية وانتهاك حقوق االن

تغالل     ان واالس ر والحرم شكالت الفق ن م ضال ع شائنة  . ف سياسات ال سبب ال فب
ود ضد شعوبها                     الم الثالث طوال عق دان الع والقمعية التي مارستها حكومات بل
ذلك   ومي ،وآ ق الق يق االف شوفينية وض صریة وال روز العن سان ب ظ االن یالح
امي                   ي او تن شائري او االقليمي والمحل ي والع ائفي او القبل دیني والط التعصب ال
سياسية المعارضة               سياسي ضد القوى ال االصولية الدینية والفكریة والتعصب ال

ا  ة الحرب .له ي مرحل ر مباشر ف دعم مباشر او غي ك ب م ذل ل وت ن قب اردة م  الب
ة في              . حكومات الدول الراسمالية المتقدمة      ر طبيعي ة غي ك حال سبب ذل شأت ب ون

دان      ى ا         اغلب هذه البل د الوصول ال م یع ة لحقوق         اذ ل ي وممارسة عملي رار فعل ق
شأ الحاجة                     ا تن ة ،ومن هن االنسان في هذه البلدان عملية سهلة او مسالة طبيعي

رة في             الماسة الى تامين رقابة دولية صا      ى تطبيق الدساتير المق رمة تشرف عل
ة       ات عام راء انتخاب ا اج ا فيه توریة ،بم شرعية الدس ة ال دان وممارس ذه البل ه
كان     ين س ف ب ة والتثقي امج للتوعي ذ برن ا، وتنفي رة فيه ة وح صورة دیمقراطي ب
ى خوض    سان ،وال وق االن شرعية حق ة الخاصة ب وائح الدولي ادئ الل بالد بمب ال

ل ض   اق وطوی ضال ش ة والال ن اليب الالدیمقراطي ضمنها   اد االس ي تت سانية الت ن
ذا االطار                   ة، وفي ه ة المختلف سياسية والدیني برامج الدولة واالحزاب والقوى ال

ى وفق       تزداد اهمية اقرار حكومات جميع البلدان ادخال مادة حقو         سان، عل ق االن
وائح والم ل الد     الل ع مراح ة لجمي رامج التعليمي ي الب ة ف ق الدولي ة واثي راس

ي  ة الت ستویات المختلف ة ذات الم رامج التثقيفي يم الب ال وتنظ سها فع وتدری



بمقدورها الوصول الى مختلف فئات المجتمع وبثها عبر وسائط االعالم السمعية         
دول االخرى                 ادل التجارب مع ال في  والبصریة ونشرها في الصحف المحلية وتب

صدد ومشارآة المنظمات غ        ا    هذا ال ة ومنه ر الحكومي سان    ي منظمات حقوق االن
دا ان                    م ج ا ، ومن المه نظم ومشترك فيه المحلية واالقليمية والدولية بمجهود م
االعالن   ا ب ى التزامه سياسية عل ات ال زاب والجماع ع االح رامج جمي نص ب ت

سان     وق االن اق حق دوليين وميث دین ال سان والعه وق االن المي لحق ي الع االفریق
ل     وق الطف راة وحق وق الم خ....وحق ي ال ب ،ف ى   ، وان تحاس ولها ال ال وص  ح

دى  سلطة ،عن م ة ال وائح الدولي ك الل ة لمضمون تل تها الفعلي ا وممارس التزامه
ة دون مساهمة واسعة من جانب                      ذه الحرآ ل ه ،وال یمكن ان تنشأ او تتطور مث

التقدمية ،اذ یصعب    تجاهات والمضامين الدیمقراطية و   االحزاب السياسية ذات اال   
ة            تصور نشوء حرآة من    ة والخيری ر الحكومي  هذا النوع من خالل المنظمات غي

 . ومنظمات حقوق االنسان وحدها
ضایاها       - 3 تنمية حرآة تضامن فعالة ومؤثرة بين شعوب البلدان النامية دفاعا عن ق

ى شرعية                 ة بتجاوزهم عل ة التنموی العادلة ضد تجاوزات حكامها المثبطة للعملي
ي العالقات الدولية ،ویمكن ان تتخذ هذه       حقوق االنسان والشرعية الدیمقراطية ف    

شؤون     ر بال ر مباش ر او غي شكل مباش دخل ب دة دون ان تت يغا عدی ة ص الحرآ
الداخلية للبلدان االخرى ، واآثر تلك الصيغ تاثيرا یمكن ان تتجلى في قيام حرآة              

ة واعت   ة احتجاجي د جماهيری ع وا صامية ض ة القم دان    ممارس ي البل اب ف الره
ا لشجب               المجاورة او في   ى حكوماته ضغط عل  اي بلد من بلدان العالم الثالث ،وال

ة االخرى ، واصد             ل الدولي ات  تلك االعمال في االمم المتحدة وفي المحاف ار البيان
سيا      الدولية بهذا الصدد ، ا  والقرارات ة ال امين فرض العزل ى ت ى  ضافة ال سية عل

سعي لتنظيم ارسال و              سان وال ارة      تلك النظم المعادیة لحقوق االن ود شعبية لزی ف
ل      اب والتنكي ة لالره سياسية المعارض ا ال عوبها وقواه رض ش ي تتع دان الت البل
ع المضطهدین   ضامن م ات والت دیم االحتجاج ن اجل تق اعي م سياسي واالجتم ال

ا،  ين    فيه سجناء والمعتقل ل ال ساعدة عوائ ة لم ة والعيني ات المالي ع التبرع وجم
ذه  وضحایا االرهاب وتنظيم المسيرات التضا  منية السلمية ،ولكي تنمو وتتطور ه

ات                    ة والعالق اهم والثق د من تحسين مستوى التف ة ال ب الحرآة التضامنية العالمي
شعوب            الثقافية المتبادلة واالحترام المتبادل بين شعوب البلدان النامية وخاصة ال

اورة ضا.المتج رات الن ادل الخب د ال وتب سان وعق وق االن بيل حق ي س دوات لية ف ن
ل               المشت ا ان االرهاب والتنكي درك تمام رآة والدورات التثقيفية بصددها ،اذ آلنا ی

زة    ة واجه دان النامي ن البل ر م سم االآب ات الق تهما حكوم ذین مارس دین الل المدی
ة      ة واالثني ات القومي ات واالقلي د  القومي ا وض عوبها عموم د ش ا ض ة فيه الدول

د      اص ق شكل خ ا ب ة فيه ة والطائفي سياسية والدیني اع   وال شوء اوض ى ن ا ال ادی
ة        وى الفكری ف والق ان والطوائ ات واالدی ين القومي وترة ب اذة ومت ات ش وعالق

ى سق     والسياسية في آل منها قادت الى وق    ة وال وط وع صراعات ونزاعات دموی
زال   ا ت سياسات م ذه ال ل ه ا ،ومث صادیة ال حصر له شریة وخسائر اقت ضحایا ب

ات    ب حكوم ها اغل ة ح تمارس دان النامي ب    البل ي ذات عواق ذا، وه ا ه ى یومن ت
ا                 ستغرق ،آم ع التعيس سي وخيمة حاليا وفي المستقبل، وان تغيير مثل هذا الواق
م            ضمنها مشارآة االم رة واستثنائية ب یبدو لنا وقتا طویال ویتطلب اجراءات آثي
دول  ي تمارسها ال ة الت دا عن سياسات العولم ا بعي ادة في معالجته دة الج المتح

وق الراسمالية المت ات حق ن لمنظم ة ویمك دان النامي ضها شعوب البل ة وترف قدم
سعي         ي ال ا ف ب دورا مهم ة ان تلع ر الحكومي ة غي ات الخيری سان والمنظم االن

 لمعالجة جملة من المشكالت والنزاعات القومية او بين االحزاب السياسية من 



ي     ضالت ف ك المع ل تل ل مث ط لح تعدادها للتوس دخلها وعرض اس الل ت بيل  خ س
ي   الم ة ف زاب الكردی ين االح ة ب زال معلق ا ت ي م شاآل الت صر ،الم ال ال الح ث

آردستان العراق برغم حالة الهدوء والتعاون النسبي القائم حاليا ،او النزاع بين            
ة               سودانية من اجل الدیمقراطي ة ال المعارضة السودانية وقوى الجنوب والحكوم

ذ              ادة والمستمرة من سان، او المشكلة الح ين         وحقوق االن رن ب ر من نصف ق اآث
اذ یمكن استثمار    . الخ....اسرائيل وفلسطين او بين الهند وباآستان حول آشمير         

ة  الحال                  ة، وهي تتطلب بطبيع تقدیم مساعداتها االنسانية لتحقيق مثل هذه الغای
ة دیمقراط اذ الخطووضع الي سمح باتخ ذا الغرض ت ة له ات المناسبة من اجل ي

 لهذه المشكلة او تلك، اي تنشيط دور المنظمات غير          الوصول الى معالجة ناجحة   
 .الحكومية، في معالجة االشكاليات الداخلية واالقليمية للبلدان النامية

ى مدى ممارسة                       - 4 ة عل ذلها للرقاب م المتحدة في المساعي التي تب زیادة دور االم
ي       ضویة ف ه للع ى عن ا الغن دها اساس د او ذاك وع ذا البل ي ه سان ف وق االن حق

ى المساعدات                المن ة والحصول عل ات الدولي ة وفي تطویر العالق  من   ظمة الدولي
ز           ضرورة التميي ك ب ن ش يس م ة ، ول رة الدولي دولي واالس ع ال ب المجتم جان
ى اهداف               الواضح بين التدخل لصالح حقوق االنسان والتدخل لصالح الوصول ال

سان، ویفترض               ات حقوق االن  ان  سياسية معينة خارجة عن اطار ومهمات حرآ
ط      تلعب االمم المتحدة دورها في ضمان هذا التمييز وابعاد الدول الكبرى عن الخل
بينهما، وبالتالي فقدان مصداقية النضال في سبيل القضایا العادلة ، ویفترض ان            
ة               ة المحلي ر الحكومي تقبل االمم المتحدة بمشارآة واسعة من جانب المنظمات غي

بل مما    ى س ة عل ي الرقاب ة ف ي    واالقليمي سان ف وق االن ة وحق ة الدیمقراطي رس
اك       دة دون االحتك م المتح ب االم ن جان ة م رة الفوقي ة اذ ان النظ دان، النامي البل
سان في  وق االن دفاع عن حق ا ال ى عاتقه ذ عل ي تاخ ات الت ل مع المنظم والتعام
ر           بلدانها ،سواء آانت في داخل بلدانها ام في المهجر ،یصعب الكشف عن الكثي

 .ت الفظة حقا من جانب حكومات تلك البلدان ازاء مواطنيها من االنتهاآا
سان    - 5 وق االن ال حق ي مج ة ف ة العامل ر الحكومي ات غي ة المنظم ادة دور ورقاب زی

ود                  ة لبن ى مدى ممارسة الحكومات المختلف وفي المجاالت االنسانية االخرى عل
ذه المن  اج ه دوليين وتحت دین ال ة والعه سان الدولي وق االن ة حق اتالئح ر ظم  غي

ا بي      الحكو ارف          مية تعاونا رفيع المستوى فيم ادل المعلومات والمع ضمان تب ا ل نه
شترآة ضيتها الم ة ق ي خدم رة ووضعها ف شوء .والخب ر ن ذا االم ل ه ب مث ویتطل

ي  ة ف صورة ملزم ة ب ر الحكومي ات غي دة والمنظم م المتح ين االم ي ب اون دول تع
ضها االمم المتحدة على    مجال حقوق االنسان لالتفاق على اجراءات مشترآة تفر       

سلبية في                   ا ومن الظواهر ال تلك الدول التي ال تحترم تلك الحقوق وتتجاوز عليه
ؤتمر        ه الم رض ل ا تع ة م ؤتمرات الدولي عيد الم ى ص سان عل وق االن ال حق مج

د    1993الدولي لحقوق االنسان الذي عقد في فيينا  في صيف عام              لمعالجة العدی
راي          من القضایا االساسية في هذا       ات في ال رز  . الصدد من مصاعب واختالف واب

 :نقاط االختالف ،آانت
د      -  أ ا ع المية او غيره ة واالس دان العربي ن البل د م رفض العدی

اق   دوليين وميث دین ال سان والعه وق االن دولي لحق االعالن ال
ي    سان االفریق وق االن خ...حق شترآة  . ال ة م ائق دولي . وث

صائص  ع الخ ارض م ادئ تتع ضمن مب فها تت ة بوص القومي
دانها   ي بل شعوب ف ادات ال د وع ع تقالي ة وم ين .والدیني ي ح ف

ادئ     ضمن مب ة تت ق الدولي ك المواثي ي ان تل ع ف رف الجمي یع
عامة وشاملة وذات طبيعة عالمية نشأت وتطورت في مجرى      



عوب    ع ش ا جمي ي بنائه اهمت ف شریة وس ضارة الب ور الح تط
انب الثورات  برغم انها قد تمت بلورتها واقرارها من ج       .العالم  

ذا              شأ ه د ن سية وق البرجوازیة في اوربا وبخاصة الثورة الفرن
دول   ات ال ن حكوم ة م رار مجموع ن اص سبب م ف ب الموق
ى وجود خصوصية اسالمية       ا عل ة واالسالمية وغيره العربي

ية  خ...وهندوس ع      . ال ارض م سان تتع وق االن ال حق ي مج ف
ائق ال             ك الوث ة ،   مبادئ حقوق االنسان التي جاءت في  تل دولي

تثناء    دون اس ات ب ك الحكوم ع تل ي ان جمي ع ف وم للجمي ومعل
ا  ارتكبت وما تزال ترتكب  منذ عقود اسوء التجاوزات        واآثره

ت   د تحفظ دانها، ولق ي بل ه ف سان وحقوق ق االن ة بح شراس
ة شارآت   171ثماني دول على هذه المسالة من مجموع        دول

   1في هذا المؤتمر العالمي الكبير 
مؤتمر ازالة االختالف بين حكومات الدول الكبرى       لم یستطع ال    -   ب

ضایا حقوق                  الم الثالث حول ق دان الع والكثير من حكومات بل
 2االنسان وآيفية ضمان الرقابة عليها واليات تلك الرقابة

اثير             -   ت لم یتوصل المؤتمر الدولي الى ضمان دور اآثر فاعلية وت
ة     ة والرقاب ال المتابع ي مج ة ف ر الحكومي ات غي ى للمنظم عل

دان ال         مستوى مم  سان في البل سبب    ارسة حقوق االن ة ب مختلف
د  دور وع ذا ال ل ه ات الرافضة لمث ر من الحكوم مواقف الكثي

 .ذلك تدخال في شؤونها الداخلية
امين مستلزمات ممارسة           -   ث مشكالت تمویل عمليات المراقبة وت

 .حقوق االنسان
  

ر  - 8 ب االم الم ا ویتطل دان الع ة بل رار بحاج ك االق دا عن ذل ي ان ع ث ف لثال
ة                دول المختلف دولي یصون ال تصبح جزءا من نظام عام وشامل لالمن ال
ن   ة وخاصة م داءات الخارجي ال االعت ا من احتم صغيرة منه وخاصة ال
د           ا وال ب الدول الكبرى ،آما یحمي الشعوب من اعتداءات حكوماتها عليه
ا                  بس فيه ان یتضمن مثل هذا النظام الدولي لالمن نصوص واضحة ال ل

ا       ت ة عليه داءات الدول ن اعت ع م رد والمجتم سان الف وق االن ي حق حم
ى               ادر عل رد والمجتمع ق وضمان تمتع الفرد والمجتمع بها لكي یكون الف

دول           .احداث تنمية حقيقية داخل المجتمعات       ك ال ة تل ا موافق وال یكفي هن
ل        ذ ب ع التنفي ي موض ا ف ب ان تجعله ل یج ة ب وائح الدولي ذه الل ى ه عل

ام   یفترض ضمان   دان واالحتك ك البل ام في تل ممارستها من جانب الحك
ق        دى تطبي ى م الع عل ة لالط ر الحكومي ات غي دة والمنظم م المتح لالم
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شأ الحاجة  ا تن ا ،ومن هن ا فعلي شعوب به ع ال ا ومدى تمت ات له الحكوم
ضمان         ة ل ر الكافي ة وغي ات الراهن ویر االلي تكمال وتط ى اس ة ال الماس

ة        ة فعال شاط              عملية متابعة ورقاب ول ن ل االساسي من حق ذا الحق ى ه عل
 .االمم المتحدة والمجتمع الدولي

العمل الجاد من اجل الغاء آل قوانين التمييز العنصري والقومي والدیني        - 9
ين      ل وب راة والرج ين الم ز ب سياسي والتميي ري وال ائفي والفك والط
ا       ون فيه ذین یقيم ب ال واطنين االجان ك والم ة او تل ذه الدول واطني ه م

ا        ،سو سيتهم االصلية ،التي م د ام احتفظوا بجن اء اخذوا جنسية ذلك البل
دول           ا ال ا فيه الم ،بم دان الع ن بل د م ضها العدی ا او ببع ل به زال تعم ت
اوف         ن مخ ة م ة واالموم ة الطفول ن حمای ضال ع ة ف ة المتقدم االوربي
المجاعة والحرب والمرض ،وحمایة البنات واالوالد في سن التلمذة من           

ل المب ا   العم رم دولي ر المح سي    ك ذیب النف ى التع ضهم ال ن تعری وم
ات ، ان     ق البن ان بح ة الخت ائن او ممارس اف آره سدي او االختط والج
دم      ى رابطة ال ستند ال سيات التي ت ول بالجن رفض القب ة ت ة الحدیث المدني
ى ارض                   والدة عل ى رابطة الوجود او ال د عل ل تعتم والقبيلة والعشيرة ب

د او             وفي بلد معينيين ،والقب    ذا البل ول في ان یكون االنسان مواطنا في ه
شة          صریة المنتع ـ ان العن ى شاء ك مت ر ذل ل بتغيي ه الكام ع حق ذاك، م
شكل       ر ب ام والغج شكل ع ب ب ود االجان ضة وج سامية ومناه داء لل والع
ين                       ا آانت من ب ان ،اذ انه ل مك شعوب في آ خاص في اوربا تثير قلق ال

ات           ابرز االسباب لنشوب حروب غير قليل      ذ مئ ا االرضي من ى آوآبن ة عل
سنين  واطنين   .ال ى الم را عل شكل خط ا ی ي اورب د ف ها الجدی وانتعاش

 .االجانب الذین یعيشون في بلدان االتحاد االوربي او في اوربا عموما
دآتور      -10 ا ال ز عليه ة رآ ة هام شير بوضوح لنقط رض ان ن ویفت

ة                صادیة واالجتماعي ة االقت ة التنمي ى ان عملي في اي من     آاظم حبيب ال
اة       ورة ،حي ستقرة ومتط ية م اة سياس ود حي ب وج ة تتطل دان النامي البل
ك         صالح تل ة ل وارد الداخلي ال للم تخدام فع سمح باس ي ت ة لك دیمقراطي
روض   ة والق وال االجنبي شجع رؤوس االم ة وت ن جه ة م العملي

ذه البل     ى ه دم ال اتي او تق ة ان ت ساعدات الخارجي ف والم دان وتوظ
  .1ىلصالحها من جهة اخر

  
اهير الواسعة          نتيجة  بال وارد والجم یستحيل تصور استمرار امكانية تعبئة الم

ي ظ    اس ف شة الن ستوى معي سين م ة وضمان تح ة الوطني ق التنمي ل وتحقي
ة  اب الممارس سان  غي وق االن ة لحق توریة  الفعلي اة الدس دام الحي وانع

وع النزا    بالد ووق ي ال ة ف صراعات المتفاقم ل ال ي ظ ة او ف ات الدیمقراطي ع
ل   ة اذ ان مث ة واالقليمي روب االهلي ن   والح د م تلتهم المزی اع س ذه االوض ه

ى  ال ا صارخا عل سان نموذج ورد االن ن ان ی ة ،ویمك شریة والمادی وارد الب م
دا    ذلك ، ومنها الحرب التي نشات بين ارتيریا واثيوبيا ،فهما بلدان فقيران ج

عبيهما ا   ون ش باع بط ارج الش ن الخ ساعدة م ران الم سبب وینتظ ائعين ب لج
ل االستقالل ام         حكومتيهما على امتداد الفترات ال      سياسات سابقة ،وسواء قب

ا                 دة واخرى حرب ين م ك یخوضان ب ا مع ذل بعده بالنسبة الى ارتيریا ولكنهم
ى هدر                    ا ،اضافة ال ل منهم تكلف یوميا ما یزید على مليون دوالر امریكي لك
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ا غير قادرین على الجلوس     عشرات االلوف من ارواح الناس البریئة وآانهم      
سلمية    الطرق ال ة ب شكالتهما الحدودی ل م ات وح ة المفاوض ى طاول ال

ية  ا    التفاوض ة وهم دل الدولي ة الع دولي ومحكم ن ال س االم ساعدة مجل وبم
ر الحرب                    رى غي ة االستبدادیة التي ال ت ا صارخا للذهني بذلك یقدمان نموذج

  .ضاسبيال لحل المعضالت بين الدول وازاء شعوبها ای
ة   -11 ضایا المدني ى الق سان عل وق االن وع حق صر موض ال یقت

ستویين      ى م ة عل ة االجتماعي ضایا العدال شمل ق د لي ل یمت سياسية ب وال
دول      ين ال ات ب ستوى العالق د وم د الواح ي البل ات ف ستوى العالق ،م
ن ان      ي یمك شأعنهما والت ي تن سياسية الت ة وال شكالت االجتماعي ،والم

ة ى حال ر عل شكل مباش ؤثر ب يم ت د واالقل ي البل تقرار ف ن واالس  االم
  .المعنيين وفي العالم

ة  -12 ورة العلمي صر الث ن ع ة م ة الراهن ي المرحل ة –ف التقني
راة                الم ،وحيث تلعب الم واالتصاالتية الحدیثة التي تتمتع بها شعوب الع
ة          في مختلف مجاالت الحياة السياسية واالقتصادیة واالجتماعية والثقافي

م یصل             والعلمية والفنية    ه ل رغم ان واالداریة دورا اآثر بروزا واهمية ،ب
ه نجد ان              سعى الي راة وت ه الم الى المستوى الطبيعي المطلوب الذي تمثل
ات        زاب وجماع ات واح ة حكوم دان النامي ن البل ى م ة العظم الغالبي
ل             ا وتقل ومجتمعات وبشكل خاص الذآور ما تزال تضطهد المراة وتقمعه

ا وتغتصب ا ودوره ا باشكال وصيغ من اهميته ين آرامته ا وته  مكانته
صادي  تقالل االقت ن االس نهن م دا م ة ج سبة عالي رم ن تى ،وتح ش
ف         ن مختل اث م ن االن ة م سبة عالي زال ن ا ت افي فم اعي والثق واالجتم
االعمار یعانون من امية القراءة والكتابة تفوق النسبة بين الرجال آثيرا         

ذا            ه          ،آنا قد تناولنا في الفصل الثالث من ه ا تعاني اهيم حول م اب مف الكت
ن        ي م ة الت ا والتنمي ة تنميته وق عملي دة تع كاليات عدی ن اش راة م الم
ذا الموضوع بشيء                الممكن ان تحصل على یدیها ولكننا هنا سنناقش ه

 ...من التفصيل 
  :/رابعا

  المراة والتنمية 
يم المر                   ا هي قضية تعل ائرین تجاهه م  ان من اهم االمور التي وقف المسلمون ح أة اوال ث

ي    ه ف سانة قابع ا ان ت منه ا وجعل رت عليه ي اث ة الت ة المنهك د البالي ن التقالي ا م تحریره
اد یكون موجودا نتيجة                        ا في البيت یك ل تاثيره ؤثرا ب ا م البيت ليس لها وجودا اجتماعي
ا                      رأة وتحریره يم الم اتين القضيتين تعل ا وه ا المجتمع به ة التي یحيطه الصيغة الذآوری

ض  ا اول ق ضة        هم و النه ري نح شروعهم الفك ي م رب ف ضویون الع تلهما النه يتين اس
سية    المراة الفرن اب ب د االعج اوي اش ة الطهط ث اعجب رفاع ة ، حي ات العربي بالمجتمع

ا                راة في اورب ه الم ا وصلت الي ل مم وطالب ان تاخذ المراة العربية ولو بشئ قلي
وم في        وال. من ناحية تعليمها وتحریرها من التقاليد البالية         ذا نحن الي شيئ العجيب في ه

ى             لاأل يم حيث تصل ال فية الثانية وما زالت المراة في مجتمعاتنا تعاني من منعها من التعل
ا عورة وال یجوز ان                          ة بحجة انه ال دراستها في الجامع ع من اآم ة وتمن مرحلة الجامع

ا               ا تح ط باسوار من     ُیسمع صوتها او ُیرى وجهها واذا سمح لها بالدوام في الجامعة فانه
الي   سالة الحجاب بالت ي م شدد ف ل الت التنفس من قبي ى ب ا حت سمح له ي ال ت ابوات الت الت
ى                 يم من جهة وعدم الحصول عل فالمراة ضمن هذا السياق تعاني االمرین من عدم التعل

  .حریتها من جهة اخرى 



انفصال لذلك فان قضية تحریرها وتعليمها هما متالزمتان یتطلب تحقيقهما سویة وليس ب           
  .مسالة عن اخرى 

وبسبب االستبداد الذي عاشه مجتمعنا من قبيل تسلط الدآتاتوریة والحروب التي خاضها            
دعي          المجتمع خلفت بمجملها خطابا سلطویا قاهرا عاجزا عن االنصات ورافضا للحوار ی
رون             ول بي ا یق وال آم ل االح ي آ ة ف ست مطلق ة لي ة  والحقيق ة المطلق تالك الحقيق ام

ه           االغری ول المنسوب الي ة      /قي في الق ة احتمالي ل حقيق زعم          ان آ ذا الخطاب  ی ا ان ه آم
  .لنفسه مرجعية عليا یستمدها من السماء والمستمد من السماء ال یناقش فهو مقدس 

ا         نراه صادرا من مؤسستين تتحكمان       وهذا الخطاب  تحكم اوالهم اليوم في مجتمعنا اشد ال
شائریة والم ة الع ة والثاني ا  الدیني ر له راة وقه تبعاد الم و اس اب ه ذا الخط صلة له ح

  .واستضعافها اشد الضعف 
راة                   ر الم والمشكلة الكبرى في هذا المجال هي تخلفنا عن الرآب العالمي في قضية تحری
ضایا                 في العالم العربي االسالمي والعراق بشكل خاص بكثير فنحن ما زلنا منشغلين في ق

ذه            تخص المراة آتعليمها وحریتها في ح      شة ه ين ان االخر قد سبقنا بالكثير وتجاوز مناق
ا                     راة وقضية تعليمه ين الرجل والم المسائل فهو اليوم یناقش مسائل اهم من المساواة ب
ة   سالة هوی اقش م وم ین دیهيات فهو الي ه من الب ضایا  اصبحت لدی ذه الق ا  فه وتحریره

ا المستقل       .المراة المستقلة    ة الرجل ،صحيح         فالمراة تحاول التعبير عن هویته ة عن هوی
ا     اننا نرى المراة اليوم وزیرة في العراق وفي بعض البالد العربية وقاضية في بعضها آم
ة                راة تابع ا زالت الم في تونس واليمن وبرلمانية آما في العراق والكویت مؤخرا ولكن م
ذاتها          ة مستقلة ب ا هوی ا الرجال وال یوجد له د له ا یری ذه المناصب تتصرف آم ضمن ه
آأمراة في المجال السياسي فالبرلمانية العراقية اليوم نراها منفذة الرادة سياسية ُفِرضت       
يس                عليها ضمن واقعا مستعبدا لها ومستضعفا فوجودها ضمن هذه المستویات وجودا ل
ى                     ذلك وجب عل ذي ظاهري ل اري تنفي حقيقيا معبرا عن هویة مستقلة بل هو وجود اعتب

راق               الحرآة النسویة ان تحقق هو     دیمقراطي في الع ذاتها مستغلة الوضع ال یة مستقلة ب
راق                        سویة في الع ة الن تمكن الحرآ م ت ة ولكن لالسف ل الذي یسمح لها بالتحرك في حری
ان                 اليوم من تحقيق هویة قائمة بحد ذاتها للمراة داخل الوزارات العراقية او داخل البرلم

ك      العراقي فهي سائرة ضمن التقسيمات الطائفية وضمن ا        الرادة السياسية والسبب في ذل
ة مستقلة                 عدم وجود خطاب نسوي قائم بعيدا عن ارادة الرجال لتحقيق حلم حریتها بهوی

.  
ة                 وآالمنا هذا ال یقلل من شان الحرآة النسویة في العراق التي آانت رائدة في مجال حری

ا     المراة وتحقيق احالمها في عيش آریم لها واستطاعت ان تحقق الكثير ولكن             الطریق م
  . زال امامها طویال لتحقيق هویتها ضمن خطاب نسوي نهضوي یعترف به الجميع 

ف ان        ا وآي دا لتحریره ون ممه ن أن یك ف یمك رأة وآي اب الم ادي لخط دور الری ا  ال ام
المؤسستين الدینية والعشائریة تمارسان دورا سلبيا في منهجية هذا الخطاب هو محور               

الي حيث تبقى  ا   دیثنا الت رأة     ح ل المجتمع للم ة من قب ر هي النظرة النمطي لمشكلة األآب
فهذه النظرة تنطلق حتى من الخطاب الموجه إليها من الرجل أو المرأة نفسها وسنضرب              

  ...المثال التالي على الصورة النمطية
ى    رى عل ة ن ضائية المختلف وات الف ا القن ي تبثه صورة الت ة الم ات التلفزیوني ي اإلعالن ف

 آيف یتم اإلعالن عن مساحيق التنظيف وعن النظافة في المنزل حيث تخرج             سبيل المثال 
داء               ألينا امرأة تقوم بعملية مسح المنزل واألب واألبناء یقومون بالمناداة عليها لجلب الغ
ب    سالة جل سالة التنظيف وم رین م ين أم رة فهي ب ا الحي تحكم فيه رأة آيف ت رى الم ون

ذي تمارسه        تعطي صورة للمتلقي عن    الغداء وبالتالي مثل هكذا إعالنات      الدور النمطي ال
  . والذي یمارس عليها تحت ضغوط المجتمعالمرأة



ات           ذه التغطي ف ان ه و آي ى ه ذه یبق ن ه م م ن األه سيطة ولك سالة ب ون م د تك ذه ق ه
  .اإلعالمية اإلعالنية تكرس الدور النمطي عن المرأة 

ى        هذا من جانب ومن جانب آخر إن المرأة اليوم أصبحت          دور عل  هي نفسها تكرس هذا ال
ة        جنسها وذلك لتشبعها بقيم المجتمع وبالثقافة النمطية التي ابتلي بها علما ان هذه الثقاف
سمه   ي بق راث العرب الع الت ذي یط راث فال ي قصص الت ى ف ا حت ا یخالفه ا م ة راین النمطي

دة السيما                    دا في مجاالت عدی رة ج ا    المستنير طبعا یجد ان للنساء ادوار آبي ة منه الثقافي
سياسة       راث االسالمي       واألدبية بل وحتى دور المرأة في ال د الجاحظ في الت د ورد  عن وق

ول   ا ق سلمين ومنه رب والم د الع ري عن ال الفك ي المج ا ف ان مغيب راة آ آيف ان دور الم
  :/شاعرهم

  1وآيف یرجى الرأي والعقل عند من                یروح على انثى ویغدو على طفل
ضح  ي ان  فيت شارتها  فينبغ ع است راة وتمن ر الم صغر من شأن وفك رب تست آيف ان الع

دى الناشئة،                ه ل ار التي         ننتبه الى هذا التراث الظالمي ونمنع من تداول ره من األفك  وغي
و ى ان یك شجع عل ت ت ة آان رأة صورة نمطي راة   ن للم صير الم ى ان ن ل عل فينبغي العم

  .خارج الصورة النمطية االستهالآية 
ل         ی ل قلي ة ضمان استقالل خطاب                بقى السؤال الذي طرح قب رأة هو آيفي حول خطاب الم

ر في                 المرأة بظل هذه الصورة النمطية التي تعيشها اليوم؟ والستقاللية الخطاب شان آبي
سمى      ا ی دأ مم تقاللية تب ذه االس ن ه ع ولك اء المجتم ي بن ادي ف رأة دور ری ون للم أن یك

صوص  ((ب ك الن اءت )) تفكي ي ج صوص    الت ذه الن ة ه صورتها النمطي رأة ب صور الم  ت
ة اإلصالح المجتمعي                     ا وفق نظری تم تفكيكه سواء آانت دینية أو تراثية أو حتى عرفية ی

ي   ك نص دین ثال هنال رأة فم ه الم ن أن تختط ن الممك ذي م ي ال دور المجتمع ي وال ورد ف
ذا                   )) فاضربوهن((القران الكریم    ذا نص دیني الن ه علينا أن نعي آيف نتصرف مع هك

ه               ة ضربه وأهانت ه في عملي ستند علي النص أصبح اليوم فضفاضا بل إن بعض الرجال ی
شرع    سرها الم و ف ى ل ضرب وحت ة ال ة فعملي صورة النمطي ا یكرس ال ذا مم ه وه لزوجت

دا وا ة ج ون خفيف ا تك سالة اإلسالمي بأنه ضرب م سالة ال ى م ا التأدیب ،تبق لغرض منه
ل        مهينة جدا وال ترقى لشان أنساني في قضایا التعامل اإلنسانية ولم هذه الوصایة من قب
اج لنص من                  ى تأدیب بالنتيجة نحت سه بحاجة إل د یكون الرجل نف رأة فق الرجل على الم

ا بكث              الزوج      نوع آخر وهو فاضربوهم ألنه قد تكون المرأة أفضل من زوجه ر بالنتيجة ف ي
ا                ضایا في حينه الج ق ذه النصوص جاءت لتع ين إن ه ذا النص ،إذن یتب ى ه اج إل قد یحت
ة              ك الرؤی ة تل ة الحدیث وهي من غير الممكن أن یكون لها اليوم في ظل األسس المجتمعي

   .2األساسية التي من الممكن االعتماد عليها
ع ضمن إطار تكریس ا          رأة وصورتها     آذلك مسالة تعدد الزوجات تق ة للم صورة النمطي ل

  .المهزوزة أمام الرجل
ث إن   رأة حي ة للم صورة النمطي ریس ال ة تك ي عملي ة ف م دور التربي سالة األه ى الم وتبق
وم المجتمع                    ل ویق ى للطف سنوات األول ذ ال ة تكون من عملية التنشئة االجتماعية والتربوی

ا             ة التي نراه صورة النمطي شكلة وسوف         بدوره السلبي في تكریس هذه ال وم آيف مت  الي
  :/نعرض لها اآلن بشيء من اإلیجاز

ه         حيث یبدأ المجتمع بتعليم الولد الذآر آيف       ا   ية المحافظة على أخته وآيف ان  وصي عليه
ود     ا إال بوج سير أموره ستطيع أن ت ه شيء وال ت ا ال تفق ف إنه ى وآي سنين األول ذ ال من

رأة في        أخيها معها ،وتستمر هذه التغذیة العكسية آما با        ل الم إلمكان تسميتها إلى أن تجع
ار إن                     ا سلطة داخل سلطة باعتب ل له سنيها القادمة تابعه إلى أخيها وخائفة منه ألنه یمث
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سلطتين  اتين ال ن ه ل م ى أن تنتق لطة األخ إل ایة األب وس ا وص دأ عليه رأة تب الم
زوج     االستبدادیتين في آثير من األحيان إلى السلطة االستبدادیة األآبر المت          سلطة ال مثلة ب

ة                           ة تربي وي في عملي دور الالترب ذا ال ساهم المجتمع بصنع ه رأة ، ی اة الم ة حي إلى نهای
المرأة آما یظن أبناء المجتمع حيث نرى ان المجتمع في حالة من التصدع العظيم نتيجة                 
رأة، الن مسالة التصدع           تهدیم آيان مؤسس آبير وذو دور فعال في المجتمع أال وهو الم

ل                  العظ شمل آ ا ت اني فرنسيس فوآویام يم التي تكلم عنها المفكر األمریكي ذو األصل الياب
ال   اب رأس م صدعه، وغي ع وت دیم المجتم سبب ته ي ت ة والت ر المرغوب الق غي األخ
ة        اء المجتمعي وان عملي دیم البن ى ته اجتماعي یعمل على بناء المجتمع ویعمل غيابه عل

ر في      تنشئة المرأة ضمن هذه األخالقيات ال      ى حد آبي سهم وال مجتمعية التي عرضنا لها ت
ال   اء الن رأس الم يس للبن دیم ول ستخدم للته ه م ي ولكن ال مجتمع وین رأس م ة تك عملي
المجتمعي یستخدم للبناء أو یستخدم بصورة سلبية للتهدیم وعملية بناء المرأة وإعدادها    

اء    آعنصر فعال في المجتمع یعطي لرأس المال المجتمعي قوة آبيرة        ه عامل بن ویجعل من
سهم                    رأة سي اه الم ان المجتمع تج وليس هدم ،إن تغيير النمط التربوي داخل األسر في آي
اعال                      صرا ف رأة حتى تكون عن شئة الصحيحة للم ة التن اسهامة واضحة وآبيرة في عملي
ة في          يس عال اء ول اال في البن صرا فع رأة عن شئة بحيث تكون الم ذه التن وأساسيا في ه

ه وبالنتيجة                المجتمع تع  ة المؤسسة ل ه المختلف يش تحت وطأة وجبروت المجتمع بكيانات
رز                          ى حد سواء بحيث نف رأة والرجل عل شئة للم وي في التن ا للجانب الترب عند مراعاتن
دینا              شخصية نسویة فاعلة وشخصية رجالية فاعلة في نظرتها اإلنسانية للمرأة سيكون ل

تبقى مسالة   .بناء المجتمعية والنهضة اإلنسانية    بالنتيجة خطابا نسویا فاعال في عملية ال      
ب أن       ث یج رأة حي رة للم شئة والنظ ة التن ي عملي ة ف ي دور المدرس ية ه ة وأساس مهم
ا   يع ودروس ة مواض ى اإلعدادی طة وحت ة والمتوس ة االبتدائي اهج التربوی ضمن المن ت

ا وو  ادي له دور الری ریس ال رأة وتك ة للم ة النمطي اد الرؤی ضمن إبع ة تت ع منهجي ض
األساليب الكفيلة بصيانتها إنسانيا ابتداء من األدب والشعر والحض على النصوص التي              

ا وهي زاخرة في             ا وشعراؤ         تبين الدور الریادي له دى مفكرین ا العربي ول نا والعمل   أدبن
ا سدیدا                      ا أسوُق رأی اوات وهن ا آالببغ على هضم هذه النصوص وليس فقط مجرد حفظه

اء المجتمع حين                  للعالمة نوري جعفر حول تف     ر في بن ادي للمدرسة واألث دور الری ل ال عي
ى                    دة تعمل عل داع أساليب جدی ين وابت یطالب الهيئة التدریسية باالبتعاد عن أسلوب التلق
ا دون أن                     ضرورة أن یحفظه يس بال ا ول اعال معه جعل الطالب منغمسا مع القصيدة ومتف

ال زخر شعرنا العراقي ا             الكثير من النصوص        یهضم أفكارها وعلى سبيل المث لمعاصر ب
د                 ذي یع التي أنصف المرأة والسيما لدى الشاعر العراقي الكبير جميل صدقي الزهاوي ال
ات                    ساء عراقي ة لن ره من األمثل رائدا في عملية الدعوة إلى تحریر المرأة هذا المثال وغي

ين   رة الع ال ق راق أمث ى ارض الع دت عل يةأو وج رأة الفارس از  الم ي امت ا الت ت  وغيره
بوجود خطاب نسوي بارز لدیها منذ مطلع القرن التاسع عشر بل قبله حتى وظل صوتها                

  مدویا إلى اليوم یدعو لتحریر المرأة ،
اني  ي تع شاآل الت ا ان الم ا او  منه ا  آحریته ت الحاضر منه ي الوق راة  ف الم

تعليمها او مساواتها بالرجل ،فضال عن زیها ومكانتها االنسانية ،في المجتمع 
ا                  ال راة دائم اول الم ذي یتن ا االطار ال تي یجب ان تتبوءها وتحصل عليها، طبع

هو اطار الحالل والحرام ،وهو اطار یمتاز بانه ال یسمح بالتداول الحر لالفكار           
ة، االمر         ة المعروف فضال عن انه اطار یحصرنا في دائرة تكرار االسئلة القدیم

د حدود      الوقوف عن اء ب ى االآتف ا ال ذي یفضي بن اهزة،  ال ات الج  بعض االجاب
دیم او    دیني الق ر ال ارات الفك ن تي ار او ذاك م ذا التي ي ه لفا ف ة س المعروف

ر  ((الوسيط او الحدیث وهذه التقسيمات للتيار الدیني آان قد رآز عليها             المفك



ة      )) نصر حامد او زید    وهنا نود اثارة سؤال مهم مفاده هل ان التاویالت النفعي
راة والوضع              االیدولوجية للنصوص ال   ر وضع الم ى تغيي ؤدي ال دینية سوف ت

ا     ة یحي صوص الدیني ل الن يس بتاوی ا اذ ل ال طبع واب آ ا؟ الج ساني عموم االن
االنسان واذا آان الخطاب الدیني ینطلق دائما في مناقشة أي قضية من ثابت                
ل     مولها لك ة وش صوص الدیني ة الن ل مرجعي و یمث اش وه ل النق ري ال یقب فك

)) الحاآمية((طبيعي واالجتماعي وهو المبدأ المعروف باسم       جوانب الوجود ال  
تها       ي ممارس ل ف راة المتمث رر الم ان تح م ب ي دائ ى وع ون عل ا ان نك وعلين

ارق تحرر الرجل الم            سانية ال یف ة      لحقوقها الطبيعية االن ل باستيعاب عملي تمث
لدور تحرر المراةوالتحرر هذا یقود الى التنمية المجتمعية الحقيقية من خالل ا          

  .التنموي الذي تقوم به المراة 
ي      ام ف ري ع اعي وفك رر اجتم سياق تح رتهن ب ساني م رر االن ذا التح وان ه
اه   ي اتج ع صاعدة ف ة المجتم ون حرآ ين تك ك ح ددة وذل ة مح ة تاریخي مرحل
دة ضمن            التقدم ،وفي هذه الحرآة تنفتح آل العقول الستيعاب التحوالت الجدی

ر استخدام     )) ثقافيالنضال ال((مبدأ یمكن تسميته   ذي استخدم خي هذا المبدا ال
ه وجود               لدى بعض المناضالت النسویات في التاریخ واللواتي حققن من خالل
المراة في االماآن العامة وسماع صوتها بشكل واسع وآبير بعد ان آان یعتبر          

ا    . صوت المراة عورة   ين  : ((وعلى راس هذه النسوة في نظرن رة الع ذه  )) ق ه
ة                المراة التي  ة باسم الحرآ ا متحدث ة جعلت منه  حررت نفسها بانطالقات دیني

ة او                 ة البابي الدینية التي قادتها وآانت احد ارآانها في بدایاتها اال وهي الحرآ
ة ((التي سميت فيما بعد ب     ات            )) البهائي سرد حكای صدد ان ن سنا ب ،نحن االن ل

ف     افي وآي ضال الثق د الن صدد رص ا ب سيها ولكنن ة ومؤس ذه الحرآ سد ه  تج
سانية والتي وظفت                  ة االن ا وحری بحرآة قرة العين المناضلة في سبيل حریته
النص الدیني توظيفا سليما جعل منها متحدثة وآاتبة وخطيبة ومرشدة وقائدة           
ا           ران تبعته ى ای ربالء وحت ن آ افرت م دما س ا عن سيرة انه دثنا ال ث تح حي

اء واخوة     اربعون امراة آلهن تبعنها دون علم اولياء امورهن من ا            زواج واب
دأ   سر مب ا ان تك ين استطاعت ومن خالل خطابه رة الع دلل آيف ان ق ذا ی وه
الوصایة والقيمومة على المراة والذي ما زالت بعض النسوة ولالسف الشدید          
ذلك       ة ب ترید من زوجها او اخيها او ابيها ان یمارس دور الوصایة عليها الغي

خص  ي ش ا ف ة ایاه ا ومختزل صيتها ورؤاه ذه شخ م ه االخ او االب وال تعل
اء                 وم بالغ ا تق المراة انها عندما ترید من الوصي ان یمارس مبدأ الوصایة انم
عقلها وتكون عبارة عن تابعة ال تملك عقال مفكرا في هذا المجال والسيما في      
ا                   وم هي بحله ة فينبغي ان تق ا الزوجي المشاآل التي تعترض المراة في حياته

ا ،            حال یعتمد على ذآائها     وشخصيتها ورؤاها ،اما اذا جعلت من اخيها او ابيه
راة بصفات یمكن                   ذه الم ر ه والزوج یعتبر نفسه وصيا من نوع اخر انما تعتب

  :/اجمالها آما یلي
رى     -1 ة اخ ن جه زوج م ة وال ن جه ایتان االب او االخ م مها وص تتقاس

  .،بالتالي هي عبدة للجهتين وتابعة لهما آليا



تكون عبارة عن ببغاء یردد ما یردده االخرون         تلغي عقلها وتفكيرها و    -2
 .وتلغي شخصيتها حتى بشكل آبير ومباشر

راة ضد                   -3 ذي تمارسه الم ادئ ال مبدأ الوصایة هذا یعتبر من اخطر المب
نفسها، وتكرسه عليها، بل وتطالب بان یمارس عليها من قبل من هو             

 .یعتبر اخيها او ابيها
ات الن  ن الحرآ بس م راة ان تقت ى الم ة فعل ة رؤى الفكری سویة العالمي

والخطاب المؤسس لمنهجية تحررها وتبوءها مكانتها المرموقة المطلوبة        
 .1في المجتمع الحدیث وتحقيق النهضة المرجوة 

  
آما و تشكل البطالة المنتشرة بين النساء بما یزید على ثالثة اضعاف البطالة بين الرجال               

ين الرجل         واحيانا اآثر من ذلك بكثير عائقا آبيرا ل        لتنمية  وبرغم الحدیث عن المساواة ب
ا في        ول االسالمية تف    وفي الد  والمراة فهي غائبة حقا في الواقع العملي         راة لحقه د الم تق

ى      وم عل اء الل زمتين الق دین المت اء ال ن علم افظون م سعى المح ا ی ا م ساواة ،وغالب الم
دد  الجوانب في البيت     شماعة الدین ،والمراة في البلدان النامية تعاني من التميي      ز المتع

ي        ا ینبغ و م االت ،وه ل المج ي آ ة وف ة والوظيف ل والمدرس ع والعم شارع والمجتم وال
مقاومته والتغلب عليه، ان المرحلة الراهنة من العولمة یمكن ان تزید من عذابات المراة      

ق ،وق    ة الطری ى قارع ة عل دي العامل ن االی د م ظ المزی ي تلف ات الت ور التقني سبب تط د ب
وب            دان الجن راة في بل اثيرا في الم اصاب ذلك منذ االن البلدان المتقدمة، ولكنه سيزداد ت
ة                    اون مع الرجل لخلق حرآ راة وبالتع ایضا، ولهذا یفترض تصعيد النضال من جانب الم
ل المجاالت والمستویات                 نضالية تطالب بمساواة المراة بالرجل دون قيد او شرط وفي آ

ة اللغاء التمييز بينهما، ولكن وضع التشریعات والقوانين والقرارات         ،انها الضمانة االآيد  
دؤوب في                    ي والتثقيف ال ضال العمل ل یفترض الن ادل ،ب غير آاف لتحقيق هذا الهدف الع

دیم     البيت والمدرسة والشارع والجامعة والمعمل ،وفي الری       ف والمدینة بهذه القضية وتق
  .ن جانب القوى الدیمقراطية والتقدمية نموذج الطيب المشجع على هذه المسالة مال
  

  :/خامسا
  

  :المرجعيات القانونية التي ترآز على بناء المراة واشاعة روح التنمية فيها
  

ه               ذي نص علي دأ المساواة ال م المتحدة     "انطالقا من مب ة األم اق منظم في  " ميث
ام  ام  1945الع ي الع سان ف وق اإلن المي لحق الن الع م1948، واإلع ت األم  ، آثف

الم       ي الع رأة ف اع الم سين أوض راءات لتح ا المتخصصة اإلج دة ووآاالته المتح
 . وإقرار حقوقها اإلنسانية

 )1954دخل حيز التنفيذ عام (اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة  
  تطبيق مبدأ المساواة 
  الحق في المشارآة في الحكومة  بشكل مباشر أو غير مباشر 
ع اال      ي جمي صویت ف ي الت ساء ف ق الن ساویة   ح شروط مت ات، وب نتخاب

  .بينهن وبين الرجال دون أي تمييز
                                                 

 مبحث المراة والتنمية عبارة عن دراسة نشرت على ثالث حلقات للباحث یاسر جاسم قاسم في صحيفة الجنوبية ،االعداد -  1
جمعية البصرة لبحوث االعالم – 2010-تموز- 10 و2010- ایار-29و2010- نيسان-30 التوالي في  الصادرة على- 9-10-12

، "المنطلق العملي لتجسيد الرؤیة والمبدأ وتخليص المرأة من العنف "والمراة ، البصرة ، وهذه المباحث هي جزء من آتاب 
 .آتاب مخطوط عن المرأة للباحث یاسر جاسم ،سيصدر قریبا



ام،   االقتراع الع ة ب ات المنتخب ع الهيئ بن لجمي ي أن تنتخ ساء ف ة الن  أهلي
   .والمنشأة بمقتضى التشریع الوطني

شأة           ة المن ع الوظائف العام األهلية لتقلد المناصب العامة وممارسة جمي
ساوی       شروط مت ال، دون    بمقتضى التشریع الوطني، ب ين الرج نهن وب ة بي

  أي تمييز
 1979عام ) CEDAW(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  

ة الحقوق      ) أ( بند   – 7تضيف المادة     ا جاء اتفاقي ى م في هذه االتفاقية إل
ة            “: السياسية للمرأة  یحق للمرأة المشارآة في صياغة سياسة الحكوم

ة    ي تأدی سياسة وف ذه ال ذ ه ع   وتنفي ى جمي ة عل ام العام ع المه جمي
  “المستویات الحكومية

ر    "، فينص على    )ج(البند    ات غي المشارآة في جميع المنظمات والجمعي
  ".الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد

   نشير هنا إلى أن أحكام المواثيق الدولية تعلو على أحكام القوانين الداخلية 
  :عية یعتبر من اهم المفاهيم التنمویة ومفهوم العدالة االجتما

ى المساواة في                       ز عل ساویة ليرآ ة المت ذا التعریف نطاق المعامل ة ه یتعدى مفهوم العدال
تخلص من                . النتائج ة لل اعي المختلف وع االجتم وهي تتطلب تعامًال مختلفًا لمجموعات الن

  . الالمساواة القائمة ولتعزیز االستقاللية
 . ماهيته ونتائجهادماج النوع االجتماعي

تحكم      ى وال ل والوصول إل ي التمثي ة ف ى العدال ية للوصول إل تراتيجية سياس اس
 .بالموارد في ظل الثقافة والواقع السائدین

  االستراتيجية السياسية هي أداة لتنفيذ القانون أو السياسات 
  العوامل لتفعيل هذه االستراتيجية هي اإلدارة والمعرفة والمنهجيات 
  : فهي اما نتائجه
  ترویج حقوق اقتصادیة متساویة 
  العدالة االجتماعية 
  الفعالية االقتصادیة 
  التنمية المستدامة 

 
  :اهم التحدیات والعقبات

 غياب الوعي حول النوع االجتماعي 
  التقاليد والعادات 
  تعدد األدوار للنساء 
  االنحياز المبني على أساس النوع االجتماعي 

  :فغياب الوعي یمثل
ام لل    اب ع اعي      غي وع االجتم ين الن ة ب ول العالق ال ح ساء والرج ين الن وعي ب

 واستدامة التنمية
ع          ة م ساء مقارن عية الن يم وض ل تقي ن أج روریة م ات ض ة لمعلوم ك حاج هنال

  الرجال فيما یتعلق باعتبارات التنمية المختلفة
  

  :والعادات والتقاليد تمثل
 ي العمل العامتعتبر من أهم العوائق التي تحول دون انخراط المرأة ف 
ال    رتبط أصًال بالمج رأة م ى آخر إال أن دور الم د إل د من بل م اختالف التقالي رغ

   stereotyping المنزلي



ع         ى جمي ام عل ال الع ول المج اولتهن دخ د مح دة عن ًا عدی ساء عوائق ه الن تواج
  المستویات

  :/وتعدد ادوار النساء یمثل
ذي یجمع                ساء الالئي انخرطن في        تعدد المسؤوليات هو القاسم المشترك ال الن

 عمليات المشارآة التنمویة والمجتمعية سواء في البلدان النامية أو المتحضرة
یأخذن دور المدبرات للمنزل ویعتنون بالعائلة ویعملن في وظائف مدفوعة األجر            

  باإلضافة إلى األعمال التطوعية في مجتمعهن
  :/واالنحياز یمثل

ا     -على األقل نظریاً  -بول مشارآة النساء    حتى في الحاالت التي یتم فيها ق         نجد أنن
 نحتاج إلى جهود آبيرة ألیجاد التوازن في عالقات القوى

ات       ين فئ وارد ب افع والم ع المن ى توزی أثير عل ي الت ًا ف از دورًا هام ب االنحي یلع
  النوع االجتماعي

ن       درًا م ى ق ل أعل ر الرج ي تعتب خة الت ادات المترس ن الع از ناشئ ع ذا االنحي ه
  المرأة

  ؟ ى التنميةلذي نسعى اليه وسيوصلنا بالنتيجة الالمطروح ما اوالسؤال 
اعي           : على المستوى المجتمعي    وع االجتم ادىء  الن خلق البيئة المالئمة لتقبل مب

 .وتأمن مشارآة النساء وادماجهن في عملية اتخاذ القرار
  

سياسات وال   : على المستوى الرسمي    ر ال ة عب وانين تأمين البيئة المالئم ة  ق  واآلل
وفير                 التنفيذیة رأة وت صفة للرجل والم ساویة والمن  التي ُتمأسس المشارآة المت

  .الموارد الدائمة والثابتة لدعم البنى والبرامج الضروریة لذلك
درة اي                      ة بق ة وثيق ه عالق راة ل وعلينا ان نستنتج مما تقدم ان الدافع لتحسين اوضاع الم

ار ان          ى اعتب ة عل ى التنمي ة           مجتمع عل رأة یضاعف من االنتاجي ة الم  االستثمار في تنمي
ر من                     ى قسط أوف ة عل راة المتعلم صادیة المستدامة وتحصل الم والفعالية والتنمية االقت

ة               اة االجتماعي ر في الحي شمولية أآب رأة      ((الفرص االقتصادیة وتشارك ب أذ ان دخول الم
ل    ع الرج ساواة م در الم ى ق ه عل شارآة في ل والم ال العم ي مج ي ف هام ف أنه االس ن ش م

ى                        يم والوصول ال ى فرص التعل رأة عل ة وحصول الم ر وتحقيق التنمي ى الفق القضاء عل
ا فحسب ،ولكن تقوي      ة حياته سياسية التحسن نوعي ة ال وارد والمشارآة في العملي الم

ا      ر                1)) ایضا اقتصادات مجتمعه دة اآث ع بصحة جي ة التي تتمت رأة المتعلم ر الم ا تعتب  آم
رأة وهي          قدرة على مب   اشرة نشاطات انتاجية وآسب دخل اعلى ،ویوفر االستثمار في الم

ر    رأة االآث ى ان للم ود باالضافة ال دوم لعق دات ت ة عائ ال القادم ية لالجي ة االساس الراعي
رات             ا التغي تعلما قدرة اآبر على االستفادة من التكنولوجيات الجدیدة والفرص التي تتيحه

ة    اء فرص د اعط صادیة ویزی روض    االقت ى االراضي والق صول عل ي الح راة ف ر للم اآب
ر   اطر الفق د من مخ ا ویح اه اسرتها ومجتمعاته ا ورف ادة رفاهه وارد اخرى ، في زی وم
املين                 وتفكك االسر ومن بين ما یشير اليهه التقریر انف الذآر ان المرأة تشكل اغلبية الع

ال     في الوظائف المنخفضة الدخل والمناصب الدنيا والوظائف ذات ال          دوام الجزئي واالعم
ق    ر خل اعي ویعتب ضمان االجتم ات ال ة متطلب دودة لتغطي ا مح وفر فرص ي ت ة الت التعاقدی
صغرى       شرآات ال سبة لل ة بالن اني خاص تهداف االئتم دریب واالس ل والت رص العم ف
رأة            سهيل توظيف الم والمتوسطة التي تعتمد آثيرا على العمل اليدوي عوامل اساسية لت

ذه المؤشرات تكشف عن               في حين تساهم ال    الم ،ه مراة بثلثي عدد ساعات العمل في الع
ا في          ل عامال جوهری حقيقتين جوهریتين اوالهما ان المرأة بوصفها نصف المجتمع تمث

                                                 
، وهو تقریر صادر عن االمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ،نقال 2008ون ،االمين العام لالمم المتحدة ، بان آي م-  1
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ع بكامل الحقوق                   تنمية المجتمع وهي مساهم رئيسي في هذه العملية ولذلك ال بد ان تتمت
ز الجن     ن التميي ر ع واطن بغض النظ ة الي م ك   الالزم ى تل صولها عل اخر ح سي وان ت

ة    ات المختلف صادات المجتمع ي اقت ا ف ستهان به سائر ال ی ق خ ي تحقي سبب ف وق یت الحق
زال جدال واسعا              والنامية منها على وجه خاص       ، آما ان قضية الحجاب التي اثارت وال ت

ساء ممن یهدرن                         دى الن دى الرجل ول رأة ل ل لتحجيم الم ذا المي اصبحت قضية تكشف ه
ة                  حقوقهن ة دفين  في المساواة واتخذت اشكاال مبالغا بها تبدو آقضية شكلية تعكس رغب

ه عن اداء دوره   ع وتعویق ة نصف المجتم ي تنحي وم  ف ي مفه اقض ف ا تكشف عن تن آم
ى                د عل دال من التأآي ا ب ا شكليا ظاهری الحشمة في المجتمع العربي المعاصر ومنحه طابع

ن ینظر            ان االحتشام سلوك اوال واخيرا وان المرأ       ى المجتمع ل ة حين تفرض االحترام عل
ة                       ذه الذهني ة ان ه ز، والحقيق ارة الغرائ ا سوى أث م له تلعب دورا   اليها آأداة جنسية ال ه

راة            آبيرا   ل وصول الم ى تعطي ؤدي ال في سيادة مفاهيم متخلفة عن المراة من جهة آما ت
  .الى المناصب القيادیة في المجتمعات العربية بسهولة 

  :/سادسا
  :االثار االقتصادیة للعنف ضد المراة على المراة والطفل

  
ا       رأة تقودن د الم ف ض سلبية للعن صحية ال ائج ال رة  -ان النت االت آثي ي ح ائج  -ف ى نت  ال

رأة ومن                      ة الم ا انخفاض انتاجي ا یظهر لن ذا م اقتصادیة سيئة بالنسبة للمراة والطفل وه
ال     –لعنف االسري   النتائج االقتصادیة السلبية بالنسبة للمرأة ذلك ا       ى سبيل المث ذي   -عل  ال

ك للعيش                        ال رخيصة االجر ،وذل ى االعم ذهاب ال زل وال رك المن ى ت ربما یجبر المرأة عل
ة ترآت بيت                         ة غوجارات الهندی راة في والی ى قصة ام ورد ال وقد أشارت روث فيني هي
دى عليه                     ا واعت د زوجه صبها وال د ان اغت اجرین بع ال المه ا الزوجية واصبحت من العم

  .زوجها الحقا
رأة من العمل خارج                     ع الم من ناحية أخرى فان العنف الممارس ضد المرأة یمكن ان یمن

المر              شوارع او        المنزل ،وهذا یمكن ان یأخذ شكل التحرش الجنسي ب أة في االسواق وال
ه ال                        شفن ان ساء اآت را من الن ان آثي ة ف حتى في اماآن العمل وطبقا لمنظمة العمل الدولي

ان  د أم شاط     یوج ة اي ن واق او ممارس ي االس ع ف ال البي ي مج زارع او ف ي الم ل ف للعم
ة،     (اقتصادي خارج المنزل خوفا من ممارسة العنف ضدهن           ة العمل الدولي ) 1999منظم

ك    ى ذل ال عل رز مث ا واب ا عن مجتمعه تبعادها وعزلته ن اس زز م رأة یع العنف ضد الم ف
ا   ة وفيه نغالدیش الریفي دن ب ي م ت ف ي أجری ة الت ي  الدراس ل ف ى عم رأة عل  تحصل الم

ا               من  مطاحن االرز خارج قریتها لمساعدة ومساندة أسرتها بعد مرض زوجها وذلك خوف
ذي         ة ، االمر ال ا بتلطيخ شرف العائل تعرضها للعنف ،ما دفع ابناء عمومتها على اتهامه

ا         د                ،  1جعلها تتعرض للضرب من قبل زوجه راة ق أن العنف ضد الم وفي أحوال أخرى ف
ا  رأة من  یمنعه ع الم يا تمن وب اس ي جن ا الشخصية فف ا وحاجاته ي حقوقه تحكم ف من ال

االحتفاظ بحقوقها المادیة الموروثة مثل االرض او یتم اجبارها على التنازل عنها للرجل               
وة او االزواج      ذآور واالخ ن ال رة م ضاء االس ب اع ن جان د م ها للتهدی ن تعرض ا م خوف

ازلهن          فان) في الهند (وطبقا لتقریر أوآسفام      هناك امثلة عدیدة على طرد السيدات من من
ين  بعد وفاة أزواجهن وقتلهن خوفا من مطالبتهن بارث ازواجهن وممتلكاتهن في حال          بق

صادیة              ائج اقت ه نت ان ل رأة ف د الم ف ض ن العن رى م ب أخ ى جوان النظر ال اء ،وب احي
ا     سرب الفتي سبة ت اع ن ة وارتف شار االمي ي انت ل ف لبية تتمث ة س يم واجتماعي ن التعل ت م

ي    ر ف سبة الفق اع ن الي ارتف ذاتها وبالت ا ل ة واحترامه ا االجتماعي راة لمكانته دان الم وفق
  .المجتمع
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  :/سابعا

  :العنف ضد المرأة آعامل اساسي في الفقر داخل المجتمع
  

الل             ن خ ات م ى المجتمع رأة عل د الم ف ض اليف العن دیر تك احثين تق ض الب اول بع یح
بعض االخر یحاول            االوضاع االجتماعية واال   اك ال قتصادیة بصورة ضيقة في حين ان هن

راة في             ر العنف ضد الم ى اث ان یلقي صورة اآثر وضوحا واتساعا من خالل التعرف عل
اعي           ر االجتم ق التغيي ي طری ائق ف ه ع ى ان ه عل ر الي ة والنظ ویض التنمي تق

 Positive Social Changeاالیجابي
  :التكاليف االجتماعية واالقتصادیة •

رأة                 اة الم على الرغم من انه یبدو من غير االهمية بمكان حساب التكلفة االقتصادیة لمعان
ه من                             ا تقدم دة لم ا فائ د استراتيجية له ذا یع د ان ه ذي یمارس ضدها بي نتيجة للعنف ال
ة           ري ومحاول ف االس أثير العن ان ت ا لبي ر ادراآ وا اآث سياسة ليكون صناع ال ساعدة ل م

ه،فالتفكير في ا صادیة التصدي ل ة االقت رأة في ضوء االوضاع االجتماعي لعنف ضد الم
ضحية                  د ال رأة التي تع ى الم يس فقط عل ع، ول ل قطاعات المجتم ى آ أثيره عل ا ت یظهر لن

ساعدنا في               ىاالول  لهذه الظاهرة فالكثير من الدراسات التي أجریت لتقدیر هذه التكاليف ت
شمل       تغيير رؤیتنا وتؤآد ان هذه القضية ذات اهتمام خاص          ،فالتكاليف العامة المباشرة ت

دمات  سية وخ شارة النف ي واالست الج الطبيع ل الع العنف مث رة ب ة مباش ات مرتبط نفق
ذه          ل ه ر مث ذا، وتظه ا وهك رأة وأطفاله سكن للم وفير م ة وت ة الجنائي شرطة والعدال ال
رة    ر مباش اليف اخرى غي اك تك دمات وهن ذه الخ ا ه د فيه ي توج دول الت ي ال اليف ف التك

انخفاض مشارآة المراة في سوق       : ماعية واقتصادیة نتيجة للعنف ضد المراة ومنها      اجت
ل،           خ ..العمل، وانخفاض الدخل وتغيب المراة عن العم راة یعني        . ال ان انخفاض دخل الم

اثيرات                      ضا ت اك ای صادیة وهن سلع االقت ى ال انخفاضا في االنفاق وانخفاضا في الطلب عل
  .السري على مستقبل االطفالبين االجيال مثل تاثير العنف ا

ر المباشرة من الصعب قياسها لكن االصعب من                    والتكاليف االجتماعي واالقتصادیة غي
ة عن            شریة والناجم ة الب ساهم في التنمي ضائعة التي ت ذلك هو معرفة تكاليف الفرص ال
م                    دى االم ال البشري ل راة یضعف من راس الم العنف ضد المراة فالرجل الذي یؤذي الم

دما   Novib تعتمد عليه وبالتالي یعرض التنمية البشریة للخطر ، وطبقا لنوفيب             التي  عن
ضية    ذه ق صادیا وه ا واقت ار اجتماعي دول تنه ان ال اتهم ف باع امكان راد عن اش ز االف یعج

  .تنمویة
اعي         ر االجتم ة والتغي وض التنمي ضعف او یق راة ی د الم ف ض ف ان العن ح آي وسنوض

  :االیجابي طبقا لجيرالد تيري
دز               طبقا لمرآز جنوب افریقيا لدراسة العنف واالصالح فان العنف ضد المرأة ومرض االی
ات                        المراة التي تعيش داخل عالق رأة ف اة الم داخل مع بعضها في حي ة التي تت من االوبئ
ى      درة عل ل ق ون اق العنف تك ستمر ب د الم ضا للتهدی ضع ای العنف وتخ سم ب ة تت اجتماعي

ى ل   ر المرغوب حت د   رفض الجنس غي ذي یری ة شك من ان الشخص ال و آانت في حال
ة              وة محرآ ه ق دز اصبح ذات د ان ظهور مرض االی ه مرض مع ممارسة الجنس معها لدی
شواهد          د من ال اك العدی ات ،وهن ذاء الجنسي للفتي جدیدة للعنف ضد المراة وباالخص االی

اتهم یتعرضن للعنف او یمارسون ا                  شاهدون امه ذین ی لعنف ضد    التي تؤآد ان االوالد ال
ى االخرین سواء                  وة عل امهاتهم ربما یكونوا معرضين الستخدامهم العنف وممارسة الق
العنف             ا ب ا مرتبط ان العنف االسري یصبح دائم ارة اخرى ف داخل المنزل ام خارجه وبعب

  .االجتماعي



ي   ه ف اتهن یتعرضن ل شاهدن امه ي یتعرضن للعنف االسري او ی ات الالت سبة للبن وبالن
ن الط  ة م ن         مرحل ف م ل العن ة لتقب ر قابلي ن اآث وف یك ن س ي انه ذا یعن ان ه ة ، ف فول

ا ل            ستمرة ، طبق صلة وم دائرة مت ان ال التين ف ا الح ي آلت رن وف دما یكب ن عن  ازواجه
م           )رتيا صن اام( دیر المالئ ة من التق سياسي  للتنمي صاد ال  ليس هناك شيء اهم في االقت

سياسية           صادیة وال ا االقت راة وریادته ذهب          لمشارآة الم ة ،وهو ی ة في التنمي واالجتماعي
ستطيع                 ا وهي ت ة وتعزیزه الى ان المرأة بمنزلة وسيلة للتغير ودعم للتحوالت االجتماعي
ى اتجاهين                           شير ال ه ی ال فان ى سبيل المث ا فقط عل يس حياته ان تغير حياة آل شخص ول

الطفال ایجابيين في اسيا وهما انخفاض معدالت الخصوبة وتحسين معدالت الحفاظ على ا           
ادي في المجتمع ومشارآتها                 ا القي ویرجع هذین االتجاهين الى نمو سلطة المراة ودوره
اعي             ر االجتم ام التغي في عمليات التنمية ویمكن القول ان العنف ضد المراة یقف عائقا ام

  .االیجابي لكل المجتمع وللمراة واسرتها ایضا
ا     وهناك عدد من الطرق التي توضح ان العنف ضد المراة            راة ومكانته یقيد من سلطة الم

اك بعضا                       ال ان هن ى سبيل المث يم فعل ى التعل اة عل ویعيق التقدم االجتماعي وحصول الفت
ع       ة ورف ستوى التغذی سين م ل تح صادیة مث ة واالقت ة االجتماعي دوافع للتنمي م ال ن اه م
والدة ونقص               دالت ال ى خفض مع راد األسرة والعمل عل ل أف مستوى الرعایة الصحية لك

نعهن من                          م د یم ات ق ذي یمارس ضد الفتي ان العنف ال دان ف عدالت الفقر وفي بعض البل
ى خوف                        ا یرجع ال ذا ربم د في الدراسة وه الذهاب الى المدارس ویعيق من أدائهن الجي

  .الوالدین المبرر على بناتهم أثناء ذهابهن إلى المدرسة
د من               رأة ومشارآتها في        أشار الكثير من الباحثين إلى أن العنف ضد المرأة یقي درة الم ق

ر        عملية التنمية ویعيق المراة في ان تأخذ أدوارا قيادیة في المجتمع وأثناء اجتماع في أت
ضا                        رأة أی ل یحرم الم سان ب برادش في الهند تقول النساء ان العنف ال ینتهك حقوق االن

   .1مها لذاتهامن مشارآتها في عملية التنمية من خالل تاثير العنف في ثقة المراة واحترا
ا من                  صحية ال یمكن مواجهته ان القضایا العالمية مثل الفقر والتصحر ونقص الرعایة ال
شكلة العنف ضد    م م اظم حج ر وتع ة لكب راة ،ونتيج ة للم ة والفعال شارآة الكامل دون الم
ة        سان وذات عالق وق االن ضایا حق ن ق ضية م ة ق ا بمنزل ى انه ا عل ر اليه رأة والنظ الم

ذه              بالتنمية البشر  یة ،فان هناك العدید من الهيئات الدولية والقومية تعمل على مواجهة ه
  .المشكلة 

آما انه من الضروري ان نحصل على معلومات حقيقية وجادة حول أشكال وصور العنف              
  :ضد المرأة وذلك ألسباب أساسية منها

ساعدنا                       - 1 ا ی رأة ربم ات أساسية حول قضية العنف ضد الم ى بيان ان الحصول عل
ع دة صناع  لرف ام أجن ضية أم رأة ووضع الق وعي حول العنف ضد الم  درجة ال

  .السياسة 
اال     - 2 نحن في حاجة إلى توخي الدقة في تقييم األثر فمن المهم ان نحدد ما یعمل وم

ى أفضل الممارسات في مجال العنف                       ة مع التعرف ال یعمل من سياسات مختلف
ل م    ن اج ية م ات أساس ع بيان ضمن جم ذا یت رأة وه د الم د  ض ل وبع ا قب ة م قارن

 2التدخل
ة حول العنف ضد                - 3 وهنالك إشكاليات عدیدة تقف بوجه معرفة اإلحصاءات الدقيق

ل    ام الرج ن انتق ا م ذا الموضوع خوف اقش ه رفض ان تن رأة ت ا الم رأة ومنه الم
والشعور باالرتباك والخجل والخوف من تشویه السمعة آلها عوامل تقف حاجزا          

ات أخرى              ضد مناقشة قضایا العنف ضد ا        ة أخرى وفي مجتمع رأة ومن ناحي لم
فان أشكال العنف ضد المراة مثل ضرب الزوجات والتحرش الجنسي في الشارع            
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ى     سهل الحصول عل ن ال ون م ن ان یك ن الممك ا فم لوآا عادی ون س ن ان یك یمك
ة استغراب من                   احثون في حال المعلومات من مرتكبي هذا السلوك احيانا آان الب

ين في التصریح عن سلوآهم المتمثل في إیذاء زوجاتهم ومن         عدد الرجال الراغب  
د                    تم تزوی ه ال ی راة هو ان الصعوبات األخرى التي تواجهها برامج العنف ضد الم
د في دراسة                       د تفي اثيرات التي ق هذه البرامج بنموذج مبسط حول االسباب والت

ار یجب در    يم االث ام بتقي د القي ه عن ذا فان ن ه ر م اهرة واالآث ذه الظ ذه ه ة ه اس
ك الظاهرة                      رات التي تحدث في حجم تل الظاهرة في ضوء اطار اوسع من التغي
راة یجب ان تاخذ في الحسبان ان              الناتجة عن مبادرات مناهضة العنف ضد الم
ي        ية ف رات االساس ضع للتغي ة وتخ ة طویل و عملي راة ه د الم ف ض خفض العن

 .اتجاهات الذآور واالناث وایضا المعتقدات والسلوآيات
وارد               ا ن اختيار المناهج واالدوات التي تستخدم في القيام بعملية تقييم االثار تعتمد على م

االنواع                      احثين ف تم استخدامه من جانب الب ذي ی دخل ال وع الت المنظمات وقدرتها وعلى ن
دولي          سفام ال دها من سجالت مشروع اوآ م تحدی ة ت  Oxfam Internationalالتالي

Project    ز النصح واالرشاد او المالجئ                  مثل تقدیم الخدمات ا في مراآ ة آم  االجتماعي
ا      وعي الع ر ممارسة        للمراة ورفع ال ر االتجاهات وتغيي ل       م وتغيي  المؤسسات الرسمية مث

ر                    ا عب راة من خالل تمكينه الشرطة والمحاآم باالضافة العمل على خفض العنف ضد الم
  .برامج التنمية االساسية 

ب ا  ة یج ة الحقيقي ي    ان رؤى التنمي اطالت الت ل المم ن آ د ع ع صحيح بعي سير بواق ن ت
ة التي                     ة والسيما المؤسسة الدیني تتسبب بها بعض المؤسسات الحداث شرخ في التنمي
ة                         ى محارب ة االمر تعمل عل ا في حقيق ة ولكنه ؤازرة وناهضة بالتنمي تجعل من نفسها م

ات المؤسس                  ر من خروق ا مر شرح الكثي ة في   التنمية بكل ما أوتيت من قوة وآم ة الدیني
  .هذا الكتاب

ن     ح ع شكل واض ة ب دا غائب ب ج د قری ى عه ت ال سية آان ات الجن ضایا الفروق ان ق
ة       ویم مكان رض تق ث لغ ي ان نبح ل ینبغ ن العوام وع م ي اي ن ة ،ف يولوجيا التنمي سوس
ة ،هل              ارات حياتي سبعة اختي ة ب ومبرغ قائم المرأة في المجتمعات المختلفة ؟لقد وضع بل

رأة ا زوج الم ات تت ل العالق سية قب ة الجن اط ،الحری ذا االرتب اء ه زوج ،انه م ال؟ وممن تت
سيطرة                ة وال سلطة داخل العائل الزوجية وخارجها ،حریة الحرآة ،حریة فرص التعليم ،ال
ارن           على عملية االنتاج وحجم العائلة ،وفي آل نقطة من هذه النقاط یستطيع المرء ان یق

ل داخ   ة الرج رأة ومكان ة الم ين مكان ان   ب ذا ف ا ،وهك ا بينه ا وفيم ات وخارجه ل المجتمع
ادر ان   ن الن ة فم اهرة عالمي ا ظ سية هي تقریب ة الجن ة للحری ایير المزدوج اء والمع الری

د یكتسب           ) المتزوج او االعزب  (یتعرض الرجل    الذي یمارس الجنس الي عقوبة بل انه ق
سها    شهرة غير رسمية بكونه صبيا جریئا بينما تنال المراة التي تقوم             تماما بالمجازفة نف

االهانة في االقل وفي الحاالت االسوأ فقد تنال في بعض المجتمعات عقابا قاسيا یصل الى               
  .القتل

ادین ،االول              ر شموال ذات ستة جوانب لمختلف المي ة اآث ر   :اما غييل فيعد قائم هو التعبي
سياسي  ك  .ال ر ذل ميا وغي راة رس ا الم وق تمتلكه ة حق رأة ا .ای ستطيع الم ل ت صویت ه لت

نظریا وتطبيقيا؟ هل تستطيع االمتالك آحق من حقوقها ؟ هل تستطيع اظهار عدم الرضا                
وة    آحق من حقوقها؟ والثاني هو العمل وقابلية التحرك واالنتقال آيف تسافر المرأة في ق
ساء واي                ا وآيف تصنف وظائف الن دفع له م ی العمل الرسمية ؟ آم هو مقدار حرآتها ،آ

رف او   ن الت وع م ة    ن ا العائل أتي ثالث صيبهن؟ وت ن ان ی راغ یمك ت الف ا :وق تكوینه
ة                  ا هي مكان ه؟ م واستمرارها وحجمها هل تختار المراة شریك حياتها هل یمكن ان تطلق

ة    :المرأة العازبة والمطلقة ؟هل تمتلك المراة حریة الحرآة ؟ویاتي التعليم رابعا             ة حرآ ای
ستطيع   ذي ت در ال و الق ا ه رأة ،م ا الم سيطرة  تمتلكه صحة وال اتي ال سا ت تحصيله وخام



سية  ة      :الجن سدیة وعقلي غوط ج ة وض راض خاص ة ام ساء والی ات الن دد وفي و ع ا ه م
ب    اتي الجان را ی تحكم بموضوع خصوبتها ؟واخي ك لل يطرة تمتل ة س راة وای تتعرض الم

ل   دعوه غيي ا ی و م م وه ه مه ر ولكن افي((المحي ر الثق بة )) التعبي صور المناس ا هي ال م
 ومكانتها والى اي مدى تعكس هذه الصور الواقع او تقرره ؟وماذا یمكن ان تعمل                 للمراة

افي  ال الثق ي المج راة ف اة  الم ي حي ة ف ة آوني ساواة هي حقيق ن ان الالم رغم م ى ال ،عل
راة                    ة الم ان اشكال تبعي دو ف ر وروزال االنسان االجتماعية في الوقت الحاضر آما قال لمف

رأة      مكان الخر ومن زمان الخر ،  ودرجاتها تختلف بشكل آبير من     ال الم ى سبيل المث فعل
اطق                     ه الحال في معظم من في افریقيا امتلكت بشكل تقليدي مكانة وقوة اآبر مما آان علي

  .اسيا الشرقية والجنوبية واوربا
ة     سلع اليدوی ة لل ة ومنتج رة آمزارع صادیة آبي ة واقت راة ادوارا اجتماعي ت الم د تول فق

سوق في                وتاجرة وقد بقي هذا     الدور االخير مهما الى هذا اليوم آما هو االمر مع نساء ال
سياسي من                العدید من مجتمعات افریقيا الغربية، وتشارك النساء ایضا في صنع القرار ال
ل ففي معظم              ساء ، وبالمقاب خالل منظماتهن الخاصة ولبعض المجتمعات رؤساء من الن

ي            المجتمعات االسالمية في جنوب اسيا وغربها        دور االنعزال ا یكون ال وفي شمال افریقي
ردة     تخدام الب ودة اس د ع ة نج االت المتطرف ي الح ة فف دیرا بالمالحظ رأة ج انوي للم والث
ة والتي                      اة العام رتبط بمستویات المشارآة في الحي ساء والتي ت حاجزا بين الرجال والن

ى االطالق ،واح                      دور عل ذا ال ى عدم وجود ه ا یتطلب    تتدرج من وجود دور محدود ال يان
ة من الحجاب       ) مثل المشي في الشارع   (مجرد الدخول الى الميادین العامة       درجات مختلف

ر في                      د الي شخص یفك وعلى الرغم من وجود الكثير من االختالفات فقد یكون من المفي
اث         ن االنبع ة م ة الجاری ع الموج ه م ظ ان ة ان یالح ة وتقدمي ة وخطي ة الي ور آحال التط

ل         المتعصب داخل االسال   ر مث وم منفتحة اآث زال حتى الي م وحتى في المجتمعات التي ما ت
  .ماليزیا، فان النسوة هناك ما زلن تحت ضغط متزاید الرتداء الحجاب

رأة آواحد               وفي مجتمعات شرق اسيا یؤآد التراث الثقافي للكونفوشيوسية على تبعية الم
ة ، آخضوع ال  ة المماثل ة الطبيعي ى الهرمي د من البن ال من العدی شيوخ ،واالطف شباب لل

ورة                      د تحولت بواسطة الث ا ق ى حد م لالباء والمحكومين للحكام ،وعلى الرغم من انها ال
االشتراآية في بعض البلدان وبواسطة الراسمالية الصناعية في بلدان اخرى مع ذلك فان         

رغم م            ى ال ة وعل ا الجنوبي ن مثل هذه االنماط ال تزال موجودة ففي سبيل المثال في آوری
ى  صعب عل ه من ال ث فان الم الثال دان الع ا هو في معظم بل ر مم اث اآث يم االن شار تعل انت
ى                       سها، ویكون الضغط عل ة بنف رك لتبحث عن مهن ة وتت المراة المتخرجة ان تجد وظيف

ة             الزواج آبيرا جدا     ا قانوني وتشبه فكرة الطالق فكرة العهد الفكتوري فعلى الرغم من انه
وزه بحضانة                 اال انها نادرة الحدوث     النها تعد عارا اما ،االب رب االسرة فهو واثق من ف

االطفال اذا اراد ذلك وهناك تواجه نساء الطبقة العاملة مشاآل مختلفة فبغض النظر عن                 
ن عامالت           ساء یعمل آون المرأة مستبعدة عن قوة العمل الرسمي نجد ان المالیين من الن

یكون أقل من نصف ما یدفع للرجل ، الذي هو  في المصانع مع ذلك فان معدل اجر المرأة       
ان                    ل مك رأة في آ ى الم ایضا غير عال وفضال عن ساعات العمل الطویلة في المصنع عل

  .مسؤولية تربية االطفال والعنایة بالمنزل ایضا 
  تقول البوذیة . لها سالموتنظر البوذیة للمرأة على اساس مختلف لنظرة اال

ي سبيل النور فان التمس عقل المراة سبيل النور صارت          ال تمييز على اساس الجنس ف     ((
دة سيداو او نص االعالن                     1))بطلة سبيل الحق     را معاه ا تق ذا النص آانم را ه  فعندما تق

ا سنورد                  ى اساس الجنس آم العالمي لحقوق االنسان فالدیانة البوذیة ترفض التمييز عل
ول النص     نصا مهما یعتبر قمة الحداثة بخصوص العالقة الزوجية بي      راة والرجل یق ن الم
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وذي  ة         : الب ا رعای دع له ه ان ی ة وعلي احترام ولطف وامان ة زوجه ب زوج معامل ى ال وعل
ا   ات احيان ن الكمالي ه م ا تحتاج شيء مم دها ب ت وان یم ذا نص صریح –شؤون البي وه

ران              ى   -بضرورة مساعدة الرجل للمراة بالقضایا المنزلية ال یشبهه نص ورد في الق  وعل
ة شؤون البيت وادارة الخدم ادارة                 الزوجة ف  ي الوقت عينه بذل قصارى جهدها في رعای

دخول     ذر م ا اال تب صالحة ،وعليه ة ال در بالزوج ا یج ا آم ى عفته ة عل ة والمحافظ حكيم
ان روعيت القواعد غمرت                زوجها وعليها ادارة البيت ادارة موفقة بكل اخالص وتفان ف

ى العكس من        وهذه1))السعادة البيت ولم یحدث ما یكدر   ل عل القران ب رد ب  التفاصيل لم ت
ا سبق من البحث في                        ا فيم ا تكلمن ذلك ورد ما یبرهن على قوامة الرجال على النساء آم

بعض       ضهم ال ل لبع ب التكام ي قال ساء ف ال والن ة الرج ضع البوذی ين ت ات  . ح ن االی وم
  :القرآنية التي تبرهن على قوامة الرجال على النساء ما ورد 

  
َواِلِهْم          الرَِّج{ ْن َأْم وْا ِم ا َأنَفُق ٍض َوِبَم ى َبْع اُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساء ِبَما َفضََّل الّلُه َبْعَضُهْم َعَل

وُهنَّ      ُشوَزُهنَّ َفِعُظ اُفوَن ُن ي َتَخ ُه َوالالَِّت َظ الّل ا َحِف ِب ِبَم اٌت لِّْلَغْي اٌت َحاِفَظ صَّاِلَحاُت َقاِنَت َفال
اَن                     َواْهُجُروُهنَّ ِفي ا   َه َآ ِبيًال ِإنَّ الّل ْيِهنَّ َس وْا َعَل َال َتْبُغ َنُكْم َف ِإْن َأَطْع ِرُبوُهنَّ َف َضاِجِع َواْض ْلَم

  34النساء}َعِلّيًا َآِبيرًا 
  .وقد فصلنا هذه االیة فيما سبق

ذا شان    ةوهنا تلقي التعاليم البوذیة بالمسؤولي   الكبيرة على عاتق المراة بادارة البيت وه
ى              آبير في هذ   ذا ان دل عل رأة وه ى عاتق الم ة عل ا المجال وامر مهم تلقيه الدیانة البوذی

شان                   وال ال ة حيث ل ة البوذی راة في      شيء انما یدل على اهمية المراة في الدیان ر للم الكبي
ا   ة لم ذه الدیان ا          ه ي بيته دة ف ا قائ ل منه ي تجع سؤوليات الت ذه الم ل ه ا آ ي عليه  تلق

  ....ومجتمعها 
ینظر لهذه التعاليم التي تخص المراة یشعر باالنصاف الذي تتلقاه من هذا            وبالتالي فالذي   

سؤال االهم ان                         ذا المجال ولكن یبقى ال ة في ه سانية الوجداني ة االن شعر بالحال الدین وی
ذا            :الدین انصفها فهل انصفها االتباع؟ والجواب      ریم وه ا اشد التك وذا آرموه نعم فاتباع ب

دی  نهج ال اءهم لل ى اقتف دل عل الم   ی الميون ان االس دعي االس ين ی ي ح م ف ني الخاص به
سير        ون في تف ل یحرف ا ب انصف المراة ومع ادعائهم هذا اال انهم ال ینفذون منه شيئا بتات
ا                  راة انصاف مهم النصوص في سبيل اهوائهم فبالنتيجة ال االسالم وال اتباعه انصف الم

ا ان االسالم عتق ال             راة من تبعي     واساسيا على الرغم من عدم انكارن د       ةم  الرجل في عه
دم اسهامة                  ى ق الجاهلية وادخلها الى تبعية دینية من نوع اخر ،واالسالم في بدایاته االول
ذه     راة اال ان ه وم الم رى الي ا ن ة وآم ت البوذی ا فعل راة آم ر الم ستوى تحری ى لم ال ترق

ال        د االس ن عه ة م صور القادم ي الع ست ف ل انتك ور ب م تتط عفها ل ى ض هامة عل م االس
ذا            . ل ه سه مع آ ذي یطرح نف راة هل انصف الغرب               والسؤال ال االختالف في قضية الم

ساواته        ا وم ا وحریته ة بحقوقه ة المنادی ات العالمي سب الوجه راة ح ل؟  االم ع الرج  م
ة تحت               :والجواب ا سلعة رخيصة مبتذل ل منه ل جع دعي ب ا ی المطلق آم صفها ب م ین آال ل

نس   و الج ع ه سمى واس ى sexم الغرب اعط م    ف ياء ، نع ا اش لب منه يء وس راة ش للم
ان تكون في                     سماح ب ا ال اعطاها الحریة ان تستطيع المبيت خارج منزلها ولكن ضمن له

ا ون به ال یفعل ذریتهااحضان الرج دة لع ون فاق شاؤون وان تك ا ی سمى الحب  م  تحت م
ب    دیثنا ال نطال ى ح صة ومعن لعة رخي ا س ل منه ذي یجع ذال ال ه االبت ى شك ان يس ادن ول

ا ان           با صادق من       ن لوقوف ضد الحب بتاتا فالحب اسمى غایات الوجود ولكن علين عرف ال
ا                         ا یجعله ا مم راة ومفاتنه زواج وللم شوق لل م ال د الرجل في الغرب طع الكاذب ،وهنا فق
ة وتبقى                       ه االني ه وعصره وحاجت ات وقت ا حسب متطلب ة یقتنيه امام الرجل حاجة انتقائي
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ة          المراة في الغرب على الرغم من ه       شرقية والعربي ذه المساوئ افضل حضا من المراة ال
  .المسلمة خصوصا نتيجة الحریة غير المنكرة التي یتيحها الغرب لها

ا ؟الجواب                   ى حقوقه شرق عل والسؤال االخر الذي یجب ان یسال هل حصلت المرأة في ال
ه                     ى زوجت اظ عل او آال فالمراة تعاني في الشرق من عبودیة الرجل لها تحت مسمى الحف

المراة اذا ارادت العمل منعت                     زل ف اخته حتى غدت المراة سلعة محتفظ بها من سلع المن
ة التي                     ع تحت الوصایة االبوی المراة تقب منه واذا ارادت الخروج لقضاء حاجتها منعت ف
ا  دها لحقوقه ن فق اني م وال تع ل االح ي آ زوج او االخ او االب وف دها ال ها ض یمارس

راة في                    االنسانية االساسية اذن ی     ا الم اني منه ذه االشكاليات التي تع ا ورد ان ه ين مم تب
ي        ا ه ان انم ن االحي ر م ي آثي ا ف راة به شعر الم ي ال ت رب والت ي الغ ي ف شرق او الت ال
ة   ن رؤى دیني وال م ب االح ي اغل ة ف راة والمنطلق ى الم ة عل سلطة الذآوری ارهاصات ال

مع الزوجة وليست الخادمة ومع     في طریقة التعامل     مغلقة مدعاة الن یراجع الرجل نفسه     
  .االم واالخت وهكذا

راة                  ال من الم ا والتي تن ائق فيه د بعض الحق ل  : وبالرجوع الى البوذیة نتوقف عن وتجع
ة     ول البوذی االتي      ((منها خادمة تق د ب ا التعه زوج شابة عليه دي    : حين تت رام وال ي اآ عل

ميانا الحكيمان ولذلك علي    زوجي وخدمتهما فقد وهبانا آل ما نحن فيه من نعمة وهما حا           
تطعت  ى اس ساعدتهما مت ؤ لم سرور والتهي دمتهما ب ن  1))خ ل م ذا نص یجع الي ه  وبالت

م    ثال ل ين ان االسالم م ي ح ا ف دي زوجه ى لوال ل حت ا ب ط لزوجه يس فق ة ل راة خادم الم
راة           راة ان الم ة الم اب آرام یفرض هذه الفرضية على المراة بل فرض على الرجل من ب

ا                   اذا قامت بر   دي زوجه ا اجر الرضاعة فكيف بوال ى الرجل ان یعطيه ضاعة اطفالها فعل
صورة       زوج مح دي ال ة وال ل خدم ا ب دي زوجه دم وال ا ان تخ رض عليه م یف الم ل فاإلس

   .2بالزوج نفسه وليس عليها وهذه نقطة تسجل لإلسالم بریادته لبعض حقوق المرأة
  

راة متناقض ة الم ان مكان ة ف ا الالتيني ا في امریك اب ام رح سافيوني في آت د اقت ة وق
ال               -روهر لتش  رأة والعمل ف أثيرات في مجال الم اآزمو ت رأة مليفت ان الیدیلوجية الم

د                   ذات ویع سها للتضحية بال ا لتكون زوجة وام مكرسة نف تعد ویتم اعدادها اجتماعي
ذا    ية وله ة االساس ات المنزلي ذه االلتزام ن ه ا م ا وال یحرره يئا ثانوی اجر ش ل ب العم

ب ومن وجهة نظر آل من المجتمع وازواجهن فان النساء عرضة الن یزج بهن              السب
  في سوق العمل الرسمي او خارجه 

ا یحصل في                     راة مثلم ا الم آلما یكون ذلك ضروریا وهذه الوظائف التي تحصل عليه
الم  ن الع ر م ان اخ ي     . اي مك ثال ف ارة م ل مه ا االق رف بانه را وتع وأ أج ون االس تك

ى سخریة خاصة مضافا            وفي العمل المنزلي    المصانع وآبائعات    ر عل وینطوي االخي
سعين وراء             لها انها في امریكا الال     ة الوسطى الالئي ی ساء الطبق سبة ن ة تكون ن تيني

ذا             ان ه ك ف الم الثالث ومع ذل اطق الع ة من المهن الحرفية اعلى مما هو الحال في بقي
ذی               ات ال ساء االخری رة الن سبب وف ة       االمر یكون ممكنا فقط ب ة المنزلي ن یقمن بالخدم

  .ورعایة االطفال باجر منخفض 
دا في                   وبشكل عام ان المالیين من النساء ال یرین ازواجهن او یرینهم مدة قصيرة ج
ود              ر من النق سلمن الكثي انهن یت غضون عدة اشهر او سنوات متواصلة وبأیة حال ف

ك ال       اء ذل ي اثن الهن وف وال رج ن ام ة م ویالت النقدی ق التح ن طری يهن  ع ت عل وق
وب      ي جن سن وف ار ال ساعدة آب ردهن او بم ال بمف ة االطف ة وتربي ام بالزراع االهتم
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وانين                     ر بواسطة ق ى حد آبي افریقيا نجد ان مثل هذه الترتيبات قد اصبحت رسمية ال
   . Pass Lawsالعبور 

ان ظهور الحياة الحضریة وزیادة حریة التعليم والفرص المتاحة للعمل في المصانع        
اء نظرة                 وغيرها ان الق  من االعمال الرسمية آلها ادت الى تغييرات آبيرة ومع ذلك ف

ى               فاحصة یؤآد على التناقضات والالمساواة التي رافقت هذه العمليات وللحصول عل
هذه الفوائد ینبغي على المرأة اال تقاتل ضد مفاهيم دورها التقليدي فحسب ،بل عليها              

ي وان           حتى ان نجحت في ذلك ان تستمر ایضا ب         القيام بحصة االسد من العمل المنزل
در من                 العمل في المصنع مجال غامض بشكل خاص حيث یكون ثمن الحصول على ق
دة من  ردي الخاص هو الخضوع في الغالب الشكال جدی دخل الف االستقالل ومن ال

ة ،واالجر المنخفض          :االستغالل   ذین        ساعات لعمل الطویل ذآور ال دم الرؤساء ال وتق
  .رة عدائيةیحملون نظ

ول وان     ي الحق ال ف ع الرج ب م ى جن ا ال ات جنب ساء القروی ل الن ثال تعم د م ي الهن ف
اب    ي البنج ال ف بيل المث ي س اء الزراعي ف ة للرخ ات االجتماعي ن اول التبع دا م واح
راء من العمل في          تحت تاثير الثورة الخضراء هو انسحاب نساء المزارعين االآثر ث

زل  ي المن اؤهن ف ة وبق دم  الزراع ذا التق ل ه دة فه ة الجدی انتهن االجتماعي الظهارمك
شابات           .لصالح المرأة    یتعلق احد االمثلة العصریة الالفتة للنظر بازدیاد عدد النساء ال

ن في           بشكل بارز في جنوب وشرق اسيا وفي ام          ة الالئي یعمل ا الالتيني المصانع  ریك
سلع   ة لل اص   (المنتج شكل خ ة ب سيجية وااللكتروني ص ) الن ي ت واق  الت ى االس در ال

ة   صانع المحلي ات والم ابرة للقومي ة الع شرآات المتنقل ضا ال شمل ای ذا ی ة وه العالمي
  والسؤال المطروح ما مدى تاثير هذه القضية في مكانة المرأة ؟

ضایا ان راس                     ذه الق اجراء دراسة خاصة به قام آل من دیان ایلسن وروث بيرسن ب
صة و    ة الرخي دي العامل ن االی ث ع ال یبح ذه   الم وفر ه د تت ة وق ة والطيع المرن

شرآات             المواصفات في عمال العالم الثالث خصوصا في البلدان التي تقدم الترغيب لل
ول   ا یق سبب الجنس آم ة وب رأة المادی ة الم ان تبعي ام ف شكل ع ات وب ابرة للقومي الع
بلن                  ا ویتق تحملن االجور المنخفضة ویصبرن عليه د ی ساء ق ان الن ایلسن وبيرسن ف

سبة عال و ن ن تح ة م ع   ي ي جمي انهن ف ن ب ل لعلمه ل  الت العم يترآن العم وال س االح
  .ویتزوجن

ره ،        ي غي ا ف ال آم ذا المج ي ه ة فف ة خاص ة اجتماعي ارة ذات اهمي ضية المه ان ق
ى ه                    ا عل دفع له تم ال اهر وی ر م ه غي دما   یصنف عمل المراة عادة بان ذا االساس وعن

ى ط زى ال ك یع ان ذل ار ف ارة بنظر االعتب ذ المه سن تؤخ بس ایل د اقت رأة وق ة الم بيع
د آانت               وبيرسن قوال من دراسة ماليزیة رسمية تحث على االستثمارات االجنبية ،وق
ة              ان البراعة اليدوی ا ب دراسة تتسم بالعنصریة والتمييز على اساس الجنس بادعائه

تلكن          . لالناث الشرقيات مشهورة في آل العالم      ساء یم وفي الحقيقة فان العدید من الن
 هذه البراعة والمهارة ولكنها ليست طبيعية بل ان معظمهن قد تعلمن من النساء              مثل

ة     سلطة االبوی ى ال زى ال ن ان تع ارات ال یمك ي آمه ذلك فه ة ول ي العائل ات ف االخری
  .الموجودة 

ي     ل ف ة ،وان العم ائج محتمل الث نت ن ایرسن وبيرسن ث ل م رى آ ك؟ ی ائج ذل ا نت م
 او اعادة ترتيب االشكال التي آانت          ،اما الى افساد    المصنع قد یؤدي اما الى زیادة و      

ذه االشكال              موجودة   ى ه ة عل من التبعية الجنسية انها مسألة عملية حيث توجد امثل
ة تكون                 ز التبعي الثالثة فضال عن حاالت تكون فيها هذه االشكال مختلطة فعملية ترآي

ان      في االماآن التي ال تدفع فيها االجور للنساء مباشرة بل تعط           ل ف ى البائهن وبالمقاب
ا من العمل في المصنع              المرأة في الحالة الثانية قد تستخدم النقود التي تحصل عليه
ان       ة ف ة الثالث لزیادة استقاللها الذاتي مثال باستغنائها عن الزواج المنظم اما في الحال



ر اي شيء                      شكل الخارجي فقط فال یتغي ر في ال ارة عن تغي ة عب اعادة ترتيب التبعي
ساء والرؤساء من                      امالت من الن ثال الع دة م ذآور باشكال جدی فعليا وتظهر سلطة ال
ه        ى جوانب ن عل سن وبيرس د ایل د اآ را وق د تغيي ذا یع ان ه ك ف ع ذل ن م ذآور ولك ال

  .السلبية فاالوقات الطویلة من العمل المتناوب تستنفذ قوى النساء 
  

  
  

  :/ثامنا
  مية المنتجين من الجماهير احد اهم ادوات التن

 
ر االدوات اهم       ى نحو خاص ،اآث نهم عل شعبية والمنتجين م اهير ال د الجم ا  وتع ة ووعي ي

ق   ى تحقي سما عل ا وح ي   وحرص ى ف ا تبق شترآة ،ولكنه ردة والم ة المنف ة الوطني التنمي
  :/المحصلة النهائية مرتبطة بثالث مسائل جوهریة ،هي

صالح    - 1 ة ل ي موجه ل ه ة وه ة التنمي ن عملي ا م ستفيد اساس ن الم ع ام م  المجتم
ار  ن آب غيرة م ة ص صالح حفن ة ل وظفي الدول ار م ماليين وآب  واالدارة  الراس

ين        صالح ب ي الم وازن ف اد ت ن ایج ل یمك ة؟ وه صادیة البيروقراطي االقت
  .المجموعتين الرئيسيتين بين المنتجين واصحاب رؤوس االموال

ة التنم               - 2 صادیة في مجمل عملي ة ؟وهل    آيف تجري عملية التنظيم واالدارة االقت ي
زال تمارس االساليب            ا ت ة  ،ام تستند الى ادارة علمية واعية وحدیثة ودیمقراطي
 القدیمة والفردیة التي عفا عليها الدهر ؟وما هو دور االنسان الفرد في آل ذلك؟

ة؟   - 3 ي ظروف الدیكتاتوری ع باسره؟هل ف ل المجتم يش  ویعم ة ظروف یع ي ای وف
ل الدیمقراطي ي ظ اب ؟ ام ف ع واالره ات والقم توریة والتنظيم اة الدس ة والحي

 .المستقلة
صالح      ان احساس الناس العاملين وبقية افراد المج       - 4 تمع بانهم یعيشون ویعملون ل

ة       ون بالحری م یتمتع ة وانه ال القادم صالح االجي ر ول ورهم المباش تط
ر    والعدالة، ال عب ور فع ار التط ون ثم سياسي یقطف تقرار ال ة واالس االجتماعي

رات ا   اتهم وظروف        تلمسهم للتغي شتهم وحي ى مستوى معي ة التي تطرا عل لفعلي
ضل   ق اف ى تحقي ة وعل ة التنمي ع عملي ى دف دود عل د الح ى ابع ساعد ال م ،ی عمله

 .النتائج ،والعكس صحيح ایضا
  

  
  

  
   اداة اساسية من ادوات التنمية المنظمات غير الحكومية:/تاسعا

  
  

ة آ       ات االهلي ة او الجمعي سميتها في بعض      تعرف المنظمات غير الحكومي رجح ت ا ت م
ة تنشط من اجل                 البلدان العربية او منظمات المجتمع المدني بكونها منظمات تطوعي
صالح    ضایا والم ذه الق رع ه ا وتتف ا تخص اعضاءها وموظفيه صالح قلم ضایا وم ق
ساء   م الن سياسي او دع تبداد ال ساجين االس وق م م حق ال دع ى سبيل المث شمل عل لت

ي اسرهن او ح ات ف ن تحسين  المعنف وزة م ي لالسر المع م تمكين ة او دع ة البيئ مای
دعم  وقين سواء بال وق المع ة حق صغير او حمای راض ال دریب واالق داخيلهاعبر الت م

ة                   ... . المادي او الخ   ر حكومي ا غي ى انه سها  عل دم نف وال ننسى ان هناك منظمات تق



ائالت و         ا    ولكنها في الواقع تتبع لالحزاب الحاآمة او الفراد من الع ة آم االسر الحاآم
راق  یالحظ في بعض المنظمات المصنفة غير حكومية في لبنان وسوریا واالردن              الع

ة                  .وغيرها   ادرات الفردی ى اطالق المب ادرة عل ة ق ر الحكومي واذا آانت المنظمات غي
ذا  اس ،ه ن الن ة م ر للقل يش المباش ر او التهم ن الفق ف م ى التخفي ة وعل المحلي

ا    ن سياس ئ ع ان الناش ك     الحرم بالد اال ان تل ي ال ع ف تثمار والتوزی ات االس ت والي
د                    ات من تجدی سياسات وااللي ذه ال ع ه دورها ان تمن المنظمات او الجمعيات ليس بمق
ا       ة دوره ة لتأدی شروط المطلوب ك الن ال اس ،وذل ن الن رة م يش للكث يع التهم وتوس

ار     يش واالفق ة التهم ي مواجه ر ف ضروري والكبي سي  ال روف ال ي ظ وفر ف اسة ال تت
دان حيث یعوق نمو ودور المنظمات                     ذه البل ة ،ه دان النامي واالدارة المفسدة في البل

ضغط   ات وجماعات ال ات والتعاوني االحزاب والنقاب شعبية المعارضة آ  Lobbiesال
سبيها في                        ة لمنت ة المصالح الفعلي ى معرف دئيا عل در مب والروابط التي تبقى هي االق

دة وتبق    ة المعتم سياسات الحكومي ذ       ال ات تنفي ة الي ى متابع ذلك عل در آ ي االق ى ه
ذا                    ة وله ات االجتماعي ات والفئ ى مختلف الطبق ا عل يم اثاره سياسات االستثمار وتقي
ات     ة للمنظم راف مكمل ة اط ات االهلي ة او الجمعي ر الحكومي ات غي ر المنظم تعتب
دیال عن دور                      ى ب ار دور المنظمات االول ة وال یصح اعتب ات التنمي  الشعبية في عملي

  .المنظمات الثانية 
كال      شأ الش دما تن ضعها عن ات وتخ وین الجمعي ة تك شریعات حری د الت ب اال تقي ویج
ات               ة في عمل الجمعي دخل الدول مختلفة من االشراف والرقابة وتظهر اخطر صور ت

شاطها او ح    وین       له في امكان تعليق  ن ة تك د انتهكت حری رار اداري ، وق ا بواسطة ق
د من ح        ر                 الجمعيات في العدی ل التغيي ونس قب ل مصر وت دان االستبداد ،مث كومات بل

ا   ات او حله يس جمعي رفض تاس ا واالردن ب ر وموریتاني وم .والجزائ ا ان مفه آم
شعبية           دأ          التنمية المحلية یرتبط ارتباطا آبيرا بالمشارآة ال ة حيث تب في صنع التنمي

اهير     التنمية الحقيقية على المستوى القاعدي الذي تشغله الغالبية الع         ریضة من الجم
،على انه من المهم التاآيد ان المقصود بالتنمية المحلية ليس ما یحدث االن في آثير               
من دول العالم الثالث بقيادة وآاالت ومؤسسات دولية في اطار ما یسمى بمشروعات             

ع ة المجتم ى  Community development projectsتنمي ز عل ي ترتك  والت
شكل     ة ب شروعات محلي ة م سكان      اقام ات ال ض فئ شة بع ستوى معي ع م زأ لرف مج

ة                  ان، في اطار رؤى تنموی المحليين ان مثل هذه المشروعات تتحدد ،في غالب االحي
ة    ات المحلي ارج المجتمع ياغتها خ ت ص ق   تم م وال تحق ا ال تالئ داف ربم ق اه لتحقي

ى              المصالح االستراتيجية لهذه المجتمعات وقد یؤدي نجاح بعض هذه المشروعات ال
ستوى     وج ي م سن ف ابها بعض  التح ع ،وان اص ة المجتم ن بقي ة ع زر منعزل ود ج

شاملة التي            ة ال ة التي ال تحقق التنمي ة الجزئي المعيشة اال انها تكرس مفهوم التنمي
   .تهدف الى تغيير المجتمع ودفعه متكامال لالمام

دور ال  ذا ال ة به ات االهلي ام المنظم ان قي سياق ب ذا ال د في ه یمكن ان وجدیر بالتاآي
ى                 یعني اعفاء الحكومة من مسؤولياتها نحو المجتمع ولكنه یعني ضرورة العمل عل
سلطة             ة لل ار الحكوم تعظيم قدرة هذه المنظمات بالقدر الذي یمكنها من مواجهة احتك
شاط         ون ن ن ان یك صادیة ،ویمك سلطة االقت اص لل اع الخ ار القط سياسية ،واحتك ال

ة مكمال لوظائف ال    اخ       المنظمات االهلي ك في اطار من تم ذل ا شریطة ان ی ة احيان دول
ي     ة الت ة المختلف وى االجتماعي وق الق صالح وحق دول بم ه ال ؤمن في وقراطي ،ت دیم

ة ،ومن     ت التي یجب ان تتمتع بقدر آبير م       تمثلها هذه المنظما   ن االستقالل عن الدول
داخل لتع         د الم ون اح ن ان تك ا یمك ة ذاته ات االهلي ان المنظم رى ، ف ة اخ يم ناحي ل

ل       ات ذات هياآ ي منظم راد ف راط االف ن انخ تج ع ث ین ة ،حي ة الدیموقراطي الممارس
واطن          اد الم ذاتي ،ایج وأطر مستقرة ،لها اهداف محددة ومعتمدة على مبدأ التسيير ال



صانعي                د والمساءلة ل العضوي الملتزم بقضایا الوطن آما انها تنمي القدرة على النق
  .دافعة للسلوك الدیموقراطي القرار ،اي انها تخلق الظروف ال

ة                 ة المحلي ان فاعلية الدور الذي یمكن ان تقوم به المنظمات االهلية في تحقيق التنمي
المنظور             رتبط ب ة ،ت شعبية الواعي ذي ُینظر     Paradigmالقائمة على المشارآة ال  ال

دور                ى منظورین من حيث ال ا االشارة ، ال م هن من خالله الى هذه المنظمات ،والمه
ذي وظيفي   ال ور ال ا المنظ ة ،وهم ات االهلي ه المنظم  the functional تلعب

paradigm  وي ور the structural paradigm والمنظور البني  ،ان المنظ
ة     دیم الرعای ي تق ة ف ات االهلي ة المنظم ار وظيف ي االعتب ذ ف ذي یاخ و ال وظيفي ه ال

ة معين   ات اجتماعي ة لفئ ات خدمي باع حاج اجين ، واش راء والمحت ع للفق ة او للمجتم
ذه                        ا وتعرف ه د ظهوره وم لمعالجة المشكالت بع ا تق ادة م بشكل عام ولذلك فهي ع

ة     ة او الخدمي ة بالرعائي ذا االطار      Welfare service deliveryالوظيف وفي ه
ى                      ؤدي ال شاطها ی ا ان ن ة ،آم تتسم المنظمات بانها تحمل جزء من العبء عن الدول

د تلعب     تقليل حدة التوتر الناتج عن التف  ا ق ى انه اوتات االجتماعية الحادة باالضافة ال
ذا االطار ال                         ا في ه ى انه اج عل ة واالنت دخل والعمال ادة ال دورا اقتصادیا في اطار زی
ا یعمل ضمن                    ل ان معظمه ام المجتمع ب ر جذري في نظ تهدف عادة الى احداث تغيي

ة الخ            ا الرعائي ا بطبيعته ا انه ائم آم ساهم في    سياق الحفاظ على الوضع الق ة ال ت دمي
ري           تعظيم مشارآة المواطنين     لذلك فقد اعتبر البعض هذا الدور الى جانب الدور الخي

ادت       ي س سلبية الت سيطرة ال ة وال ات التبعي اج عالق ادة النت ة اع و بمثاب دي ه التقلي
  .القطاع االهلي تأریخيا في آثير من المجتمعات
ات االه دور المنظم رتبط ب وي في ا المنظور البني ة التحول ام ساهمة في عملي ة في الم لي

اعي                    اء االجتم ا احد العوامل االساسية في البن سياسي للمجتمع باعتباره االجتماعي وال
ة بعال      ذه الحال ي ه ة ف ات االهلي سم دور المنظم رى    ،ویت ع االخ سات المجتم ه بمؤس قت

يس دورا              ) ولة والسوق الد( ة ول اعي للقوى الفاعل ا  بكونه یؤدي الى التوازن االجتم تابع
ذلك یكون                       ا ول يس طارئ ه ل ة وبأن دور بالدیموم ذا ال سم ه ملحقا بالعناصر االخرى آما یت

سة           ور مؤس ذا المنظ ي به ل االهل ر العم را یعتب ا واخي يس طرفي ا ول شاطه مخطط  ن
Institution   د ن القواع ة م ا مجموع ا بانه رف المؤسسة هن يم وتع رد تنظ يس مج  ول

ة               والقوانين الراسخة التي یتم االعترا     ل المجتمع والمنظمات االهلي ه من قب ه وتثمين ف ب
درات               بهذا المعنى تتجاوز الدور الرعائي الخدمي الى الدور التنموي الذي یعني تعزیز الق

وق ن الحق دفاع ع ات   وال ذه المنظم دمت ه و ق ى ل ستهدفة وحت ات الم ين الجماع    وتمك
دفاع عن   ا لل دمها آمؤسسة قامت أساس دمات فهي تق ة والخ ات الرعای صالح الجماع م

ة                   سياسات في البني رات وال وحمایتها مما یعطيها شرعية ویضع تطویرها في اطار التغي
  .االجتماعية

م                   دول االسيویة ول ة وبعض ال وقد برز هذا المنظور للمنظمات االهلية في امریكا الالتيني
ر الوا             ا    یكن اهتمامها موجها الى التنمية االقتصادیة بشكل محدود ولكن الى تغيي ع هيكلي ق

ان هدف                  ات المستفيدة آ فبدال من الترآيز على مشروعات تحقق نتائج مادیة محددة للفئ
يم                      نهج التعل هذه المنظمات       هو خلق المواطن القادر على التغيير عن طریق تطبيق م
سياسية في نفس              ة وال ة االبجدی ذي یمحو االمي ري وال السياسي الذي وضعه باولو فيری

ا                    الوقت بهدف توع    ة بنيوی رتبط المنظمات االهلي ذا االطار ت اهير وفي ه ة الجم ة وتعبئ ي
ة والقطاع الخاص                  بالتنمية بحيث تكون في هذه العملية طرفا في شبكة عالقات مع الدول
ذلك یكون           ين االطراف ول ات القوى ب على اساس الشراآة القائمة على التوازن في عالق

و ة ه ذه الحال ي ه ي ف ة المتبن وم التنمي شارآة مفه ة بالم  Participatory التنمي
Development رتبط وي ی و دور تعب ات ه ذه المنظم الي ان دور ه ك بالت ي ذل  ویعن

ة                      ق العقلي ى خل ذه المنظمات عل بالتمكين وتعظيم القدرات في اطار تنموي حيث تعمل ه



دم وتأخذ المنظمات اال               ة  الناقدة لما یحدث في المجتمع والمبدعة الشكال التغيير والتق هلي
اعي  ل   Social agentبهذا المفهوم البنيوي معنى الفاعل او الوسيط االجتم ا تمث  أي انه

ين                   ات ب ى العالق اثير عل درة الت القوة القصدیة الفاعلة في التغيير االجتماعي عن طریق ق
درات    سياسية والق ارات ال ادة المه وعي وزی ستوى ال ع م اه رف ات باتج راد والجماع االف

  . الحق العامالتفاوضية في مجال
ة            ي التنمي ا ف اعال جماعي صبح ف ث ت ة بحي ات االهلي لطات المنظم ن س ك م ع ذل ویوس

Collective agent for development  ة ة بالتنمي ات االهلي ط المنظم ي رب  ویعن
ى            ة عل حة ومترابط ة واض ة تنموی ود رؤی رورة وج ره ض سابق ذآ المعنى ال ا ب بنيوی

ى        المستوى القومي وعلى المستوى الفردي       ا عل وم اساس ة التي تق والمحلي وهي الرؤی
ا یظهر مفهوم                     ع ،وهن ة التوزی ة المشارآة وعدال ى دیموقراطي احترام البشر ومن ثم عل
ة    رة الخدم ن فك دال م ة ب ات االهلي رك للمنظم ة آمح صادیة واالجتماعي وق االقت الحق

  .االجتماعية المرتبطة بالرعایة والخير واالحسان وتقدیم الخدمات
  :/عاشرا

  :1وفيما یلي نسوق تعریف المنظمات االهلية ما بين العولمة والمالئمة 
  

وظيفي   ار ال سوده المعي ا زال ی ام م شكل ع ي ب اع االهل ع القط ل م ث یالحظ ان التعام حي
ة         . ات متنوع سات وجماع ا مؤس ة بانه ر الحكومي ات غي رف المنظم دولي یع ك ال فالبن

يس       االهتمامات مستقلة آليا او جزئيا عن الحكوما       ت وتتسم بالعمل االنساني والتعاون ول
ى                      ائي االوسع وتتجه ال التعریف االنم م المتحدة تاخذ ب لدیها اهداف تجاریة على ان االم
م           ع قواس راح وض ع اقت ة م ر الحكومي ات غي ل المنظم ارم لعم ف ص ذ بتعری دم االخ ع

ل       ضامن والتكاف ل الت ن قبي ا م دد عمله ن ان تح شترآة یمك دل Solidarityم  والع
اعي   ة         Social justiceاالجتم ر الحكومي ر المنظمات غي ذا المنظور تعتب  ومن خالل ه

  :بانها 
 Community-basedمنظمات متمحورة حول خدمة الجماعات  - 1
 تتمتع برؤیة انمائية محددة - 2
ات     - 3 ضرها التوجه ا او ت ي تتجاوزه ات الت اع الفئ سين اوض اول تح ا یتن اهتمامه

 اإلنمائية
و  - 4 ي حق ا ف دد عمله ا یتح ادة :ل آم ة ،الطوارئ،إع شروعات االنمائي الم

 .التأهيل،وآذلك ثقافة التنمية والدفاع عن الحقوق االقتصادیة واالجتماعية
ا الواسع للمنظمات                 ویالحظ انه رغم اهتمام االمم المتحدة بالبعد االنمائي في تعریفه

ذه المنظمات ،حيث                      دور ه وظيفي ل تخط المنظور ال تبقي  غير الحكومية اال انها لم ت
ك                  ات المهمشة دون تجاوز ذل الرؤیة التنمویة في اطار تحسين وتطویر اوضاع الفئ
ى                     ا یقضي عل ا بم اعي بنيوی ر االجتم ات التغيي الى دورها آوسيط اجتماعي في عملي

  .اليات التهميش
ة  سبب اختالف الرؤی رة ب صعوبات آثي ة ب ات األهلي وتواجه اشكالية تعریف المنظم

ة              والمنظور وآذلك بسبب ت    ر الحكومي ا فعال المنظمات غي وم به عدد الوظائف التي تق
ى          ة ال ة المقارن وث الدولي ض البح أت بع د لج ذلك فق ة، ول ات المختلف ي المجتمع ف

  :/االعتماد على عدة معایير لتعریف المنظمات االهلية وهي
ان یكون للمنظمة االهلية شكل مؤسسي محدد یميزها عن مجرد التجمع المؤقت              - 1

  .االفرادلمجموعة من 
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ى بعض        - 2 ا عل صلت منه و ح ى ل ة ،حت ن الحكوم سيا ع صلة مؤس ون منف ان تك
 .الدعم

ا او                     - 3 ذهب لمجلس ادارته اح ال ی ان تكون غير ربحية بمعنى ان ما تحققه من ارب
 .اعضائها وانما لتحقيق الهدف الذي قامت من اجله

 ان تحكم وتدار ذاتيا وليس من قبل قوة خارجية  - 4
سياسة ب  - 5 ي ال ل ف شطة   اال تعم وم بان ن ان تق ن الممك ان م ي وان آ المعنى الحزب

 عامة ذات طبيعة سياسية مثل حقوق االنسان او التوعية السياسية
 .یجب ان تشتمل على قدر من المساهمة التطوعية  - 6

ة      س البنائي ى االس زت عل د رآ ضا ق ایير ای ذه المع ا ان ه ظ هن ا ان نالح ویمكنن
يس  ا ول ة ذاته ات االهلي ة للمنظم ر  والوظيفي ة التغيي ي عملي وي ف ا البني ى دوره  عل

ذا القطاع                    وظيفي به ود سيادة المنظور ال ا تع ا وربم االجتماعي بالمعنى المذآور انف
على مستوى العالم فيما عدا بعض االستثناءات في بعض مناطق العالم الثالث الى ان      

اتي من دول الغرب الص           ا زالت ت ذا القطاع م ناعية محاوالت التنظير او التعریف له
وم    سوق ،یق دول وال ين ال ا ب ا ثالث ل قطاع ث اصبح یمث اع بحي ذا القط ور ه ث تط حي

  .بوظائف محددة في اطار النظام االجتماعي القائم
ر       ل الخي ت بفع د ارتبط الم ق اء الع م انح ي معظ ة ف ات االهلي شأة المنظم م ان ن ورغ

ون م    اد یك ا یك صبح قطاع ورت لت ا تط ة ،اال انه ات المحروم ة الفئ ي ورعای زا ف تمي
ا للضغط           دور احيان ذا ال الغرب یلعب دورا اقتصادیا واجتماعيا وسياسيا، وقد یعمل ه
على الحكومة من اجل اتخاذ قرارات معينة او الرجوع عنها ،لكنه ما زال في الغالب                 
رة                   ذي حقق درجة آبي سائد ال سياسي ال ام االقتصادي وال قائما على التناغم مع النظ

افح من اجل تحقيق               من التقدم واالستقرار،   اما في دول العالم الثالث التي ما زالت تك
ة في اطار                 التحرر االقتصادي واالجتماعي  والسياسي وحيث تعمل المنظمات االهلي
ذه      ان بعض ه واطنين ف ة للم شارآة الحقيقي ى الم ة بمعن سمح بالدیمقراطي م ال ت نظ

ر      المنظمات االهلية تلعب دورا تحریریا بهدف تحقيق االستقالل        وطني وبهدف تغيي  ال
ع    صبح المجتم ث ی سائدة بحي ة ال صادیة واالجتماعي سياسية واالقت نظم ال ویر ال وتط
وم               ذي تق اآثر دیموقراطية وعدالة، هذا الى جانب الدور التنموي التعبوي النضالي ال
واطنين                     ين الم ى تمك وم عل ذي یق ات وال ذه المجتمع به المنظمات االهلية في بعض ه

  .من اجل المشارآة الفعالة في عمليات التغيير االجتماعيوتعبئة قدراتهم 
ة                   ر مالءم ة یكون اآث وظيفي للمنظمات االهلي ان التعریف ال ونتيجة لهذا االختالف ف
سيير المجتمع                     ات ت ة من الي اره الي للدور الذي یقوم به هذا القطاع في الغرب ،باعتب

ا ع              ذا التعریف فكری ر          في اطار النظام القائم اما سيادة ه الم فهو تعبي ى مستوى الع ل
ة     ى                  عن هيمن سياسية عل صادیة وال ة االقت ا آانعكاس للهيمن ا وثقافي دول فكری ذه ال ه

ات        ي عملي صاعد ف ار الت ي اط ة ف ذه الهيمن د ه د وتزای المي الجدی ام الع ات النظ الي
سعينات من                  ة الت ذ بدای ة من العولمة ویكتسب ذلك اهمية خاصة بعد التطورات العالمي

رن ال صادیا         الق الم اقت شكيل الع ادة ت دة اع ات جدی ور الي ى ظه ي ادت ال ي الت ماض
ي     ة ف دة متمثل ة واح ى قطبي وم عل د یق المي جدی ام ع ار نظ ي اط ا ف يا وثقافي وسياس
ات        دف سياس ة وته دة االمریكي ات المتح ة الوالی المي بزعام مالي الع ام الراس النظ

لعالم بكل آياناته الليات تدفعه     العولمة التي حددتها هذه القوى المهيمنة الى اخضاع ا        
رتبط بسوق                   دا ی ا واح اره آيان ا باعتب الى الترابط والتفاعل اقتصادیا وسياسيا وثقافي

  :عالمية واحدة وتبرز اليات العولمة في تيارین اساسيين
ة              - 1 ینزع التيار االول الى تخطي الكيانات القومية عن طریق اضعاف الدولة القومي

صالح  يا ل ة ،سياس سمى    المرآزی ا ی شجيع م ار ت ي اط ي ف ع المحل ات المجتم  فئ
امال                  ا آ ة دمج صادیات الوطني بالمجتمع المدني ،واقتصادیا عن طریق دمج االقت



اج      ال واالنت ال رأس الم ة انتق أمين حری ع ت المي م مالي الع صاد الرأس ي االقت ف
  .،وهذا ما یحدث لدول الجنوب واقتصادیاته

اني ،فيتمثَّ  - 2 ار الث ا التي ي االام اِهل ف ية  تج ات سياس تالت وآيان شاء تك ى ان  ال
ة بهدف                  دول القومي درات ال ا ق دراتها وامكاناته واقتصادیة غير قومية تتخطى ق
ذا                       رز ه د ویب المي الجدی ام الع رى في اطار النظ ات الكب دول والكيان تعظيم قوة ال

 .االتجاه في حرآة تطور دول الغرب الرأسمالي
 :المنظمات االهلية العربية - 3

د من           ات االهلية  نظّملُمتختلف ا  ل بل ا في آ ا وفاعليته ة من حيث مدى تطوره العربي
ذي     د ال ة وظروف البل ا بطبيع ل منه شأة آ اط ن ى ارتب ك  ال ود ذل ة ویع دان العربي البل

سمات               نشأت فيه، اضافة   اك بعض ال ك فهن شاة ومع ذل ذه الن أریخ ه دم ت لحداثة او ق
الهلية العربية منها على سبيل المثال ال       العامة التي یمكن ان تشترك فيها التنظيمات ا       

درجت             م ت ر واالحسان ث ل الخي دین وبفع د ارتبطت بال ة ق شأتها التاریخي الحصر ان ن
ة ا  ة االجتماعي شطة الرعای ى ان ك ال د ذل ات  بع ي حرآ شارآة ف ب الم ى جان رر ل التح

وم العربي ثم بدأت في مرحلة حدیثة نسبيا تعي دورها االنتاجي والتنموي ،ولكن مفه            
شاملة      ة ال ن التنمي دا ع ا وبعي ا جزئي ا زال مفهوم ال م ذا المج ي ه سائد ف ة ال التنمي

ة       رة منظمات دفاعي ة االخي  تعمل  Advocacyبمعناها البنيوي،وقد ظهرت في االون
دیموقراطي         وطني وال رر ال ضایا التح سان وق وق االن ات وحق م الحری ل دع ن أج م

دا عن           ویحاول الكثير من هذه المنظمات التحرك بحر       سلطات ،وبعي یة في مواجهة ال
داخل                      ك مدى الت د ُیظهرذل ي واستقالليته ،وق ادئ العمل االهل دفاع عن مب هيمنتها لل

  .بين العمل االهلي من جهة والعمل السياسي والوطني من جهة أخرى 
ا تنمو في تناسب طردي مع                        شكل عام انه ة ب ة العربي ویالحظ بالنسبة للتنظيمات االهلي

ستوى الث ن      الم ر م رى اآث دن الكب م والم ي العواص دها ف ر تواج اعي فيكث افي واالجتم ق
ة  ى جانب ان استيعاب الریف في العملي ساعدة ال ر حاجة للم ون اآث د یك ذي ق الریف ال
ة                       التنمویة یمثل اهمية قصوى وخاصة ان القطاع الریفي هو الغالب في االقطار العربي

ذا ا   ي به ي العرب ل االهل ساهم العم د ی ذا ق افؤ   وهك دم التك ایز وع ریس التم ي تك شكل ف ل
ى تصنيف المنظمات            .الموجود بين الریف والمدینة      ومن المهم في هذا االطار االشارة ال

وي                     شاملة ذات المضمون البني ة ال ار التنمي ة بمعي ا التنموی ى اساس مالءمته االهلية عل
ة          ات االهلي ى التنظيم ار ال ذا المعي ا له ة وفق ات االهلي سم المنظم ي  وتنق ة وه القاعدی

ستخدمها آأطار              التنظيمات التي تنتظم فيها بالمبادرة الذاتية الفئات المستفيدة مباشرة وت
ذلك  ات وآ ذه الفئ ددها ه ي تح داف الت ق االه ا   لتحقي ة لواقعه ا مالئم ي تراه ائل الت الوس

ل  ي انعزلت بمضي الوقت وعوام اهير الت ات في الغالب االعم الجم ذه التنظيم ضم ه وت
وع      القهر و  االستغالل عن المشارآة االیجابية في تسيير حياتها ومجتمعها وینتشر هذا الن

ذا         من المنظمات اآثر في المناطق الریفية من العالم الثالث على انه ال یوجد حتى االن به
ين مشروعات العون              ه وب ط بين اك خل ان هن ة وان آ المعنى التنظيمي في االقطار العربي

ا د اساس ذي تعتم ذاتي ال ار تنظيمي واضح ال ذاتي للمشروعات دون اط ل ال ى التموی  عل
وعين        ن المتط ة م ل مجموع ى عم وم عل ي تق ة والت ة المعاون ات االهلي اك التنظيم وهن

ات اهل ون منظم د تك ة وق ات المحتاج ساعدة الفئ ذه يلم وم ه ة وتق ة او اجنبي ة وطني
ة عن طر شاط المنظم ستهدفة من ن ات الم ة الفئ شجيع ورعای ات بت ا المنظم ق توجيهه ی

ساعدة   وم بم ا تق ا انه شية آم روفهم المعي ة بتحسين ظ شطة الكفيل ام باالن دریبها للقي وت
ذه المنظمات          المنظمات القاعدیة عبر التوجه والتدریب والتمویل وغالبا ما یمتد تواجد ه

ة            ة والدولي ة واالقليمي ذي        . الى جميع المستویات المحلية والقطری دور ال ة ال ورغم اهمي
ال                   تقوم ب  شكل حقيقي وفع شاملة ال یتحقق ب ة ال ه المنظمات المعاونة اال ان جوهر التنمي

رة         اهير الفقي ل الجم شمل آ ث ت ا بحي ة وفعاليته ات القاعدی اق المنظم سع نط اال اذا ات



اهير آيف                     ذه الجم تعلم  ه المعزولة عن العملية التنمویة ، ففي هذا االطار وحده سوف ت
ود     ف تق د، وآي وعي ناق شارك ب وعي     ت ة ذات ال ذه العملي الل ه ن خ سها وم سها بنف نف

ى فاعل            ه ال ة سلبية للمساعدات والتوجي التراآمي سوف تتحول هذه الجماهير من متلقي
  .ایجابي مبادر ووسيط في عملية التغيير االجتماعي

ا قامت                      ل م ى المجتمع مث زة عل ة متمي وقد تقوم المنظمات االهلية بادوار ذات اثار هيكلي
وفير             به في لبن   ان خالل فترة الحرب االهلية من تسيير لشؤون الحياة اليومية للمجتمع وت

ل، وفي                الحتياجاته فكثيرا ما حلت محل الدولة حيث توقفت مؤسساتها الرعائية عن العم
نفس االطار قامت المنظمات االهلية الفلسطينية في االرض المحتلة خاصة بعد االنتفاضة          

زا   اء مرتك ي ارس ي ف دور اساس ة    ب وات فعال ت قن ث آان سطينية، حي ة الفل اء الدول ت بن
ة               صادیة واالجتماعي اة االقت للتدریب على المشارآة السياسية والحكم الذاتي وتنظيم الحي
ة          اء الدول داد لبن بة لالع ي اداة مناس ة ه ات االهلي ين ان المنظم ض الدارس ر بع ویعتب

ه      شریطة ان تقوم في مجتمع متجانس یسعى الى االستقالل وال          تحرر من حكم اجنبي یمنع
راد                    ة اف شرط ان یكون لغالبي رار وب ز صنع الق سياسية ومراآ من االقتراب من السلطة ال
اذ                   ستطيع اتخ ة ت ة وفعال ادة محرآ المجتمع خبرة بالعمل في هذه المنظمات ومع وجود قي
شكل واضح                      وافر ب ا ت ا اإلستراتيجية وهو م د رؤیته قرارات عملية وواقعية دون ان تفق

  1 المجتمع الفلسطيني في األراضي المحتلة قبل معاهدة أوسلو في
د         اء القواع ي إرس ا ف ر منه اهمت الكثي د س راق فق ي الع ة ف ات االهلي ع المنظم ا واق ام

د عام                    دآتاتوریات بع م ال صه من حك د تخل رن     2003الدیمقراطية في هذا البلد بع  من الق
ي ارس     ضا ف ات ای ذه المنظم اهمت ه شرین وس ادي والع سان  الح وق اإلن د لحق اء قواع

سلط المؤسستي          وإرساء ثقافة الجندر في بل       اني االمرین من ت ة     د یع شائریة والدیني ن الع
را                  راق ساهمت آثي القاعدة له في آل شيء بالنتيجة فان منظمات المجتمع المدني في الع
شوائب التي عاقت                     رغم من ال ى ال ا عل ة له ائز مهم ات وتثبيت رآ ذه الثقاف في ارساء ه

ات   عم ل المنظم ن داخ ت م ضها آان ة وبع ت مجتمعي شوائب آان ذه ال بعض ه را ف ا آثي له
ل والخطف      ات القت سبب عملي ا ب رك الفراده ات للتح ود حری دم وج ة ع ن ناحي سها م نف
ذه     ض ه فافية بع دقية وش دم ص ة ع ن ناحي ات وم ذه المنظم وادر ه تهداف لك واالس

راریة الكثير منها بل    مكل عدم است  المنظمات أي عوامل فساد مالية وإداریة داخلها مما ش        
  .وابتعادها عنه الشأن الذي أسست من اجله 

ذه           الل ه ن خ ستحدثة م ة الم صوص التنمي وم بخ راق الي ي ع ر ف ان رؤى الحاض
ذه المنظمات من خطر من               ه ه ا تعرضت ل سبب م دا ب ة ج المنظمات تكاد تكون قاتم

اد عمل    ي ان تق ذلك ینبغ ا ل ا وخارجه ذه   داخله الح له ة اص راق  ي ي الع ات ف  المنظم
ة او                    ة ضمن رؤى ثقافي ذه التنمي الحداث التنمية المنشودة من خاللها سواء آانت ه

  .اجتماعية ومعنویة
ویعد ظهور مجتمع مدني عالمي قوي من التغيرات المهمة التي وقعت ، واجماال لما 
مر فان حرآات المواطنين والمنظمات غير الحكومية تقدم اسهامات مهمة في 

ین آثيرة ، على الصعيدین الوطني والدولي على حد سواء فقد وفرت المعارف مياد
والمهارات والحماسة والنهج غير البيروقراطي والمنظور الشعبي وهي صفات 
تكمل موارد االدارات الحكومية آما یجمع العدید من المنظمات غير الحكومية امواال 

ي یعتبر تفانيها فيها وآفاءتها االداریة آبيرة من اجل التنمية واالعمال االنسانية والت
ومرونتها اصوال اضافية قيمة آذلك آانت المنظمات غير الحكومية رائدة في تشجيع 
احترام حقوق االنسان آما اضطلعت بنشاط متزاید في تعزیز تسویة المنازعات 

  .وغيرها من االعمال المرتبطة باالمن
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مشارآة الشعبية في ادارة شؤون المجتمع ولقد اسهم الوعي المتنامي بالحاجة الى ال
في نمو المنظمات غير  المحدودة  قدراتها وإدراكمقترنا بعدم الرضا عن اداء الحكومات 

 أن آما  الشعبية لإلرادة الفعال التمثيل نطاق الجماعات هذه انتشار ویوسع الحكومية 
تمع المدني لمجا منظمات حظيت وقد .قراطيةلدیمووأداء ا التعددیة تعزیز بوسعها
 وجماعات الحكومات بعض تزال ال ولكن .آثيرة بلدان في  لإلعجاب مثيرة بشرعية

 والخضوع الشرعية مسألتا وستظل  المنظمة المستقلة  في متشككة القویة صالحالم
 أآثر الحكومية غير  المنظمات قطاع تقييم أصبح آلما مكان آل في ;ةمثار للمساءلة
 في قراطيةدیمو جميعها ليست  الهيئات من واسعا نطاقا یضم عالقطا فهذا .ودقة حرصا
  .فيها المشارآة طبيعة حيث من واسعة بصورة ثيليةتم أو  هيكلها

  
  

غير الحكومية مصالح ضيقة وقد یتزاید هذا النمط بعد ان .لمنظمات ا بعض ویخدم
ة بشكل اصبحت لهذا القطاع اهمية سياسية اآبر ویغطي نشاط المنظمات غير الحكومي

للمصالح والمواقف السياسية بشأن مسائل معينة والواقع ان متزاید المجال الكامل 
منظمات المجتمع المدني تسهم اسهامات هائلة في تعبئة طاقات الناس والتزامهم ولكن 
الترآيز على مسائل بعينها والذي یكسب بعضها الخبرة والقوة قد یغلق الطریق امام 

ثر اتساعا ومع تزاید اضفاء الطابع المؤسسي على تلك المنظمات االنشغال باهتمامات اآ
  . تصبح اآثر اعتمادا على التكتيك لزیادة عضویتها او للحصول على التمویل 

 معضالت صعبة بوجه ا ما تواجه منظمات المجتمع المدنيوفي البلدان النامية غالب
ة مع الحفاظ في الوقت خاص في مجال تأمين التمویل والوصول الى المعلومات الجاری

ذاته على استقاللها وتجنب اعطاء انطباع بانها خاضعة لتاثير االجانب على انه یمكن 
القول اجماال ان منظمات المجتمع المدني وقطاع المنظمات غير الحكومية تعد بصفة 
عامة جهات اسهام حيوي ومزدهر فيما یتعلق بتعزیز امكانات قيام ادارة فعالة لشؤون 

مع العالمي وینبغي لها ان تحتل مكانة اآثر محوریة في هياآل ادارة الشؤون المجت
  .العالمية مما آان عليه الوضع قبل ذلك

مة المدنية في المنظمات الحكومية وعلى الصعيد الوطني اتسم موقف موظفي الخد
الدولية فيما یتعلق باالعتراف بان المنظمات غير الحكومية یمكن ان تمثل شرآاء 

. والمنظمات غير الحكومية  اخذة في التحسنین على ان العالقة بين االمبراطوریة مفيد
والواقع ان النطاق المتنامي للقوى الفاعلة المشارآة في هذا المجال یجعل التحدي الذي 
تطرحه قضية ادارة شؤون المجتمع االنساني اآثر تعقيدا ،اذ یتعين على صانعي 

عة واآثر اتساعا من المؤسسات وان یشرآوها السياسة ان یخدموا مجموعة متنو
ویعبئوا طاقاتها وذلك لمسایرة نطاق اآثر اتساعا من المؤسسات وان یشرآوها ویعبئوا 
طاقاتها ،وذلك لمسایرة نطاق اآثر اتساعا من المصالح والقيم واساليب التشغيل وعلى 

ضا الى زیادة ی یؤدي االرغم من ان التنوع المؤسسي قد یعمل على تعقيد العملية فانه قد
قدرة نظام ادارة الشؤون بصورة هائلة على تلبية المطالب المعقدة المفروضة عليه، 
فالمشكالت التي قد تستمر في طریقها دون ان تلحظها مجموعة من المؤسسات قد 
تكتشفها مجموعة اخرى ، آما ان تلك المشكالت التي تتجاوز قدرة منظمات معينة قد 

ها بسهولة من جانب منظمات اخرى ، ویصدق هذا بصفة خاصة في یتسنى التصدي ل
مجال التنمية المستدیمة فقد وقع آثير من اخطاء التنمية نتيجة الن البيروقراطيين 
،الوطنيين والدوليين ،اخفقوا في التنبؤ باالثار المحتملة لمشروعات جدیدة او تجاهلوها 

 تحدید االحتياجات االنمائية االصيلة ، وتلعب منظمات المجتمع المدني ادوارا مهمة في
واستهالل المشروعات وفي تنفيذ المشروعات في بعض الحاالت بوصفها وآاالت ممولة 
او مشارآة في التمویل وبالنسبة للمشروعات التي تمولها الحكومات والهيئات 



ت الدولية ،فان اشراك المنظمات غير الحكومية في االعداد لتلك المشروعاالحكومية 
  .وفي تقييمها یعزز احتماالت النجاح

وعلى الرغم من ان توفير السبل الكفيلة والالزمة لمشارآة منظمات آثيرة ومختلفة 
  .على التحدي مشارآة بناءة في االنشطة الدولية تعد مهمة تنطوي 

تعكس الحيویة الجدیدة للمجتمع المدني زیادة وُتعد مسألة تمكين الشعوب مسالة حيویة 
في قدرة الشعوب ورغبتها في السيطرة على حياتها وتحسينها او تغييرها ،وقد آبيرة 

ساعد على تحقيق هذا المرافق التعليمية االآثر اتساعا والفرص االفضل للمرأة 
والوصول االآبر الى المعلومات وآذلك التقدم السياسي آما بذل عدد من الحكومات 

 واعية ایضا لتمكين الشعوب من والحرآات السياسية والمؤسسات االخرى جهودا
  .التعبير عن ارادتها

 یترجم الفقر ألن  لنفسه العيشة سبل یوفر أن على الشعب قدرة علىویعتمد ذلك التمكين 
 یحظى أن أردنا إذا جوهریة قضية االقتصادي األمن ویعتبر .للخيارات الفرد افتقار إلى

 الوظائف عدد تضاعف حين يوف . یمارس السلطة   وأن الذاتي باالستقالل الشعب
الصغير  الخاص القطاع نمو خالل  من خاصة وبصفة العالم أرجاء مختلف في المنتجة

 في اخذ الموقف أن ویبدو .قواها توهن ببطالة ابتليت قد عمليا تمعاتلمجا جميع فإن
 االستمراریة تتحقق ولن .تمعاتلمجا أرآان تقویض على التهميش یعمل حيث التدهور
  . المستقرالدخل إلى تفتقر الشعوب آانت ما إذا ;للتمكين
 إرادتها ارسةمممن الشعوب ;  تمكينعملية في فظاعة األآثر اإلخفاق صور وتتصل
 من آثير وتحقيق تحریرها أجل من الواسعة الحمالت من الرغم فعلى .رأةالم بوضع
 النضال ویتواصل .لهن حول وال رأي ال العالم نساء من آبيرة نسبة تزال فال التقدم أوجه
 أن وینبغي االقتصادي اللمجا في للمرأة ; متساوي وأجر  عمل فرص تحقيق أجل من

 اللمجا في للمرأة ; متساوي وصوت مشارآة تحقيق أجل من اثلمم نضال به یقترن
 .السياسي

 في آثيرا أآبر ناال هما مسموعا صوتهم جعل كنهم یمالذین السكان ونسبة عدد أن على
 . ١٩٤٥ عام في الحال عليه آان عما العالم اءأجز مختلف
 الد وانتشار االقتصادي والتحسن االستعمار لتصفية نتيجة رئيسية بصفة هذا تحقق وقد
 في االنتخابات عملية تتعدى أطر خالل ومن االن بدأت الناس جماهير أن بيد .قراطيةیم

األصليون  السكان ؤالءه بين ومن مجتمعاتها شؤون إدارة في شارآةالم في حقها تأآيد
 اإلثنية واألقليات  التقليدیة أراضيهم على السيطرة من طویال ستوطنونلما حرمهم الذین
 تشعر التي والمحلية اإلقليمية موعاتلمجوا  الحكومة في بدور القيام إلى تسعى التي
 يف فعالية أآثر موعاتلمجا هذه أصبحت وقد .الوطنيون القادة أهملها قد مصالحها بأن
 .حقوقها تأآيد

 .التغير في اخذة الحكومات إزاء االتجاهات فإن  عمومية أآثر وبصورة
 .قراطيةیمود أیة من حيویا جزءا تمثل عارضةالم وجماعات اليوم حكومة بين فالتوتر
 من آل وفقدت  نفسها السياسية العملية من باالستياء أآبر شعور االن یسود ولكن

 بماور .مصداقيتهم واأللوان األشكال جميع من الساسةو عارضةالم وأحزاب الحكومات
 تناميالم الساسة وعجز  تزایدةالم الناخبين  مطالب عن منه جزء في ناجما هذا یكون
 مقيدة نفسها الدول تجد  تبادللما االعتماد فيه یتزاید عالم في إنه حيث نتائج تحقيق عن
 واتسام الفساد مثل عمقا أآثر بأسبا أیضا وهناك .تحقيقه .بما یمكنها  یتعلق فيما

  .اإلجرامي بالطابع السياسة
 حجيرة في دقيقتان تشبع ال إذ .قراطيةیموالد من زیدلما الشعوب من العدید وینتظر
 الساسة عن راض غير منهم والكثير .شارآةلما في رغبتهم سنوات بضع آل االقتراع
 تمعلمجبا آبيرة قطاعات  راطيقیمو د نظام في االنتخابات في فوزهم بعد یهملون الذین



 .» الخاسرین« أجل من صوتوا الذین  ; ينالناخب من أغلبية األحيان بعض وفي بل 
 إدارة إصالح ،السياسية العملية عن االغتراب على االتساع في االخذة العالمات وتتطلب
 و للمشارآة جدیدة بأشكال واألخذ الالمرآزیة وتحقيق  تمعاتلمجا داخل الشؤون

  ..التقليدیة قراطيةیموالد النظم به تسمح آانت ا ممللشعوب أوسع شارآةم.
ان نأخذ انفسنا "لقد اعلنت دیباجة ميثاق االمم المتحدة تصميم شعوب العالم على 

ولم یكن الذین صاغوا هذه الكلمات " بالتسامح وان نعيش معا  في سالم وحسن جوار 
اس فيه جيرانا فلقد استلهمت عصبة االمم اول من وضعوا رؤیة لعالم واحد یكون آل الن

مثال اعلى مشابها لهذا في مطلع القرن العشرین وقبل ذلك بزمن طویل تحدث الفالسفة 
ان االلتزام برعایة االخرین . والمفكرون الدینيون والسياسيون عن االسرة االنسانية 

فات في مدلول وتوخي ارفع صفات السلوك بين البشر ،یتجسد بالنسبة لكثير من الثقا
ومع تطور التنظيم االجتماعي االنساني . العبارة القائلة بان یكون االنسان جارا طيبا 

ليشمل معرفة جماعات انسانية اوسع نطاقا والوالء لها ،اتسع نطاق الواجبات التي 
  .یفرضها الجوار 

 1945على ان قلة محدودة من الناس هي التي استطاعت ان ترى العالم حتى في عام 
بوصفه جوارا واحدا ،اال ان التغييرات التي واآبت القرن العشرین وبدایة الواحد 

لم . والعشرین اخذت في تحویل الجوار العالمي البادئ في البزوغ الى حقيقة واقعة
لمثل هذا العدد الكبير من الناس مثل هذا القدر من یحدث من قبل على االطالق ان آان 

تفرق بينهم بهذا م آما لم یحدث من قبل ان آانت االشياء التي االمور المشترآة فيما بينه
لقد جذب مصطلح القریة العالمية االنتباه الى االثار المترتبة على الغزو .الوضوح 

االلكتروني للفضاء ذلك ان التكنولوجيا جعلت العالم اصغر مساحة من خالل اختصار 
آوننا جيران نعيش في عالم واحد من هنا ومن خالل ما ذآرناه من .المسافات والزمن 

وجب على الجميع احترام االخر مهما یكن االخر ومهما تكن توجهاته الن االخر هو الذي 
یعمل على ادامة الصلة بين المشترآات ومن هنا فان على منظمات المجتمع المدني 

.  فيهالتواصل في هذا المجال استكماال للصلة والموضوعية بين افراد العالم الذي نعيش
فالواقع انه في اطار الجوار العالمي یتعين على المواطنين ان یتعاونوا لخدمة اغراض 

المحافظة على السلم : ومن هذه االغراض :آثيرة من خالل منظمات المجتمع المدني 
والنظام وتوسيع النشاط االقتصادي،والتصدي للتلوث ،ووقف التغير المناخي او الحد 

لوبائية، وآبح جماح انتشار االسلحة ومنع التصحر والحفاظ منه ومكافحة االمراض ا
على التنوع الوراثي وتنوع االنواع وردع االرهابيين وتفادي المجاعات والتغلب على 
الرآود االقتصادي واقتسام الموارد الشحيحة واعتقال المتاجرین في المخدرات وما الى 

حيد جهودها وبعبارة اخرى تدعو الى ذلك، ان المسائل التي تتطلب من الدول القومية تو
  . اتخاذ اجراءات فعالة على مستوى الجوار العالمي في تزاید مستمر 

وتمثل الحرآات التي یحفزها االحساس بوحدة االنسانية المتجاوز العتبارات االنقسامات 
القومية ،عالمة اخرى على تصور العالم الى جوار واحد ،ولقد اآدت هذه الحرآات عبر 

طنية من خالل جهودها من اجل تحریر المراة او حمایة حقوق االنسان او وقایة الو
الصحة على سطح الكوآب او من اجل خلق عالم یخلو من االسلحة النوویة السمات 
االنسانية المشترآة لسكان العالم غير ان هذه التطورات ال تكفي لجعل فكرة الجوار 

  . لى هذه االرضالعالمي امرا مقبوال لجميع من یعيشون ع
  

ان مجتمعنا العالمي القائم اليوم شانه في ذلك شأن معظم المجتمعات الحالية بعيد عن ان 
یكون مثاليا ففيه آثير من اوجه النقص فالمقيمون فيه ال یلقون جميعا المعاملة العادلة 
،وال تتوافر لهم فرص متكافئة ویعاني المالیين من الحرمان لدرجة انهم ال یشعرون 
بكونهم ینتمون الى هذا الجوار العالمي الواحد بعد ان اغفلتهم موجات التقدم التي حدثت 



خالل العقود االخيرة ،واذا آانت ثورة االتصاالت قد اثرت فيهم فانها قد اآدت احساسهم 
في العزلة وال یعتبر رد الفعل هذا دليال على عدم نشوء جوار او مجتمع عالمي ،ولكنه 

ارة شؤون هذا المجتمع العالمي فيما یتعلق بالحد من االحساس بالغربة یمثل تحدیا الد
  .بين الجيران

وعلى صعيد اخر ،ال یعني تحول العالم الى جوار واحد لكل البشر ،ان الدول القومية لم 
تعد ذات اهمية ،لكن الدول وآذلك الشعوب تواجه تحدیا یتمثل في ابتكار اساليب الدارة 

 نهج جدید الدارة شؤون المجتمع العالمي لصالح الجميع ویدور شؤونها او الستحداث
جانب آبير من عمل منظمات المجتمع المدني حول الكيفية التي مكن للعالم بها ان یجعل 

  . من الجوار المشترك وطنا مالئما لجميع مواطنيه 
  
  
  

  :الحادي عشر
  :المنظمات غير الحكومية آجهات لتورید الخدمات االنمائية

  
ر  تتع ات غي ع المنظم ة م ة الخارجي ات المانح ة والجه ة الوطني اون المؤسسات الحكومي

د          ا جهات لتوری د باعتباره د بعي ذ عه دني االخرى من ة ومؤسسات المجتمع الم الحكومي
ة              ا الالتيني دان امریك الخدمات في سياق المشروعات والبرامج االنمائية ففي العدید من بل

ر     فان مسؤولية توفير عدد من الخد      ى المنظمات غي مات االجتماعية واالنمائية فوضت ال
سليم       بالحكومية وفي بعض الحاالت فان الدولة قد انسح        ذلك الت ل وآ ت من خدمات التموی

د      ة ق ان الدول رى ف االت اخ ي ح رو وف ي بي ي ف اد الزراع ي واالرش راض الریف ل االق مث
ة وحافظت ر الحكومي ات غي ى المنظم سليم واالدارة ال ر الت ى مسؤولياتها فوضت ام  عل

ا           المالية في انشطة مثل ادارة المدارس والمراتع الوطنية واالرشاد الزراعي في آولومبي
دور              ة ب وتشيلي والرعایة الصحية االولية في السلفادور وتضطلع المنظمات غير الحكوم
ر من الخدمات                  سليم جزء آبي ولى ت مماثل في بعض البلدان االسيویة واالفریقية حيث تت

ة في                       الصحي ة النائي اطق الریفي ة في المن دة العامل ة الوحي االت الخدم شكل وآ ة بل انها ت
  .غالب االحيان

اجح           ذ الن اق التنفي ن اف زز م ة یع ر الحكومي ات غي راط المنظم ا ان انخ ين غالب د تب وق
ر               راء ففي آثي للمشروعات ومثل هذه المنظمات تتمتع بمزایا نسبية في الوصول الى الفق

ل من                من االحيان تمت   ا تقل ا انه ة آم لك معلومات افضل عن الفقراء بفضل صالتها المحلي
  .التسرب اثناء تسليم المنافع الذي ینجم عن الفساد في البيروقراطيات الحكومية 

دان االعضاء                 ى ان البل شرتها االسكوا اشار النص ال في نص موجود في مطبوعة ن
ات اجت    رة سياس ود االخي الل العق وا خ كوا طبق ي االس سائل  ف ى الم ز عل ة ترتك ماعي

ات        ة، ورآزت معظم االولوی وزارات التنفيذی ة المرتبطة مباشرة بمختلف ال القطاعي
 المناطق االخرى    على المناطق الحضریة ذات الكثافة السكانية المرتفعة بينما اهملت        

  .لنائية ،والتي تشكل التنمية فيها ضرورة ملحة االقل نموا او ا
دان         دني           وبينما تطبق بعض بل ة المجتمع الم ر     (االسكوا نهج تنمي اي المنظمات غي

اطق المهمشة باسن    ) يةالحكوم ة ال یجري       لتطویر المن ى لجان مؤقت ام ال ك المه اد تل
م                        ى النحو المالئ اآن اخرى عل ا في ام دة التي یمكن تطبيقه توثيق الممارسات الجي

اعية ام محلية ،بالقدر     اآانت قط  ،آذلك ال تتمتع النظم التقليدیة لتوفير الخدمات سواء       
ساءلة   ار او الم ة او االبتك سرعة او المرون ن ال افي م ا  .الك ت فيه االت اثب اك ح وهن

ار المؤسسات او                   سبب انهي وفير الخدمات االساسية ب القطاع العام عدم آفاءته في ت
وارد ،او عدم                 شأن استخدام الم ام ،او عدم المساءلة ب م الع ام الحك عدم استجابة نظ



ذه االوضاع المضطر         دآفاءة اال  دعم المباشر للمجتمع           ارة وفي ظل ه وفر ال د ی بة ،ق
وفير الخدمات                  ة ت ام بغي المحلي اساسا العادة اتخاذ الترتيبات الالزمة في القطاع الع

  .الحكم السليم واالدارة السليمة ،استنادا الى مبادئ 
ا     ي مجموع ج یعط ا نه ام بانه شكل ع ي ب ع المحل ة المجتم رف تنمي ع ت المجوتع تم

ات المح  ي والحكوم تثمار       المحل يط الس رارات التخط ي ق تحكم ف ى ال درة عل ة الق لي
ى     ز عل م المرتك ي والحك ين المحل ادئ التمك ا لمب ة وفق ق التنمي وارد ،وتتحق الم
المشارآة ،واالستجابة للطلب واالستقاللية االداریة وتحسين المساءلة من القمة الى          

  1وتعزیز القدرات المحلية القاعدة 
ة ان                  و ات المحلي ا للمجتمع ة یمكن فيه ا عملي یعني مفهوم تنمية المجتمع المحلي انه

شارآتها في  ز مستوى م اعي وتعزی ى استخدام راسمالها االجتم دراتها عل تحسن ق
وتؤدي تلك العملية في نهایة المطاف الى       .العملية االنمائية من خالل العمل الجماعي       

ة الفقي     ات المحلي ات المح   رة ،اتمكين المجتمع ى تفویض المجتمع ة    ي ال ة في عملي لي
ة           ة بغرض تخصيص الميزاني سلطات المرآزی ى ال ا ال ك احالته د ذل رار وبع صنع الق
ى             ووفقا لذلك تعالج تنمية المجتمع المحلي الدیناميات الوطنية للتنمية االجتماعية عل

ي صعيد المحل ر  .ال ساعدة صانعي الق ى م ي ال ع المحل ة المجتم ار تنمي دف اط ار ویه
اطقهم                     ة في من ة المحلي دعم التنمي نهج المستخدمة ل ل ال ى تحلي ومدیري البرامج عل
ذه   ة به ة المرتبط ة المحلي ات الفاعل ة للجه ساعدة المقدم اط واشكال الم د انم وتحدی
ستطيع               ذآور ال ی نهج الم ر ان ال النهج ،ومواجهة التحدیات الناجمة عن آل منها ،غي

ز التنمي       ى              تقدیم خطة توجيهية لتعزی ي محدد ،نظرا ال ة في اي مجتمع محل ة المحلي
د                ل لتحدی ك التحلي اختالف الهياآل االجتماعية والسياسية ،غير انه یمكن استخدام ذل
سيق ،وتحسين         االستراتيجيات واالساليب الرامية الى سد الفجوات وحل مشاآل التن

ة في اي من        ة المحلي اءة التنمي ضعيفة التي تخفف من آف ة آانت  اداء العناصر ال طق
ار   د اط ة ،یرش اهيم واالدوات التحليلي ن المف شترآة م ة م وفير مجموع ن خالل ت وم
دد   سياق مح ة ل ر مالءم اليب االآث تراتيجيات واالس ار االس ى اختي ة ال ة المحلي التنمي

  .وتكاملها المنظم واالیجابي
ل    ة مث ة محلي دات اقليمي ول وح شطة ح يم ان ل تنظ نهج المتكام ك ال ضمن ذل ویت

ز التنظيمات               المحافظ ى تعزی نهج عل ات او البلدیات او االدارات المحلية،ویقوم هذا ال
ل       ن اج ة م ات المحلي دده الحكوم ذي تح ي ال ال المحل ل المج ة داخ درات القائم والق

امال    ر تك ى      2تطویر ترتيبات وعمليات مؤسسية اآث زة عل  وتصبح المنظمات المرتك
ة ،فضال عن         المجتمعات المحلية والحكومات المحلية والوآا     ة الالمرآزی الت القطاعي

بعض               المنظمات الخاصة مثل المنظمات غير الحكومية والشرآات ،مرتبطة بعضها ب
ك             د ذل وفير الخدمات ،ویع م وت ام الحك ين ونظ ر تماسكا في دعم التمك ى نحو اآث عل
ا      ا وعالقاته الل ادواره ن خ بعض م ضها ب ة بع ات المحلي صل المنظم ذي ی نهج ال ال

ة عل  سيق    المتتالي سين التن ي بتح ع المحل ة والمجتم ة المحای عيدي الحكوم ى ص
  .والتالحم والكفاءة واالستجابة في العمليات االنمائية المحلية 

راءات        ات واج ة الي ا منظوم ى انه ام عل شكل ع رف ب ة فتع سياسة االجتماعي ا ال ام
ستخدمها ا ةت ات العامل شاط    لحكوم ائج الن ر نت دف تغيي رى به ة اخ ات فاعل ع جه  م

د            -قتصادياال ة داخل بل سياسة االجتماعي االجتماعي والمتصلة بالتوزیع ،وتتضمن ال
  :ما تدابير تتصل بما یلي 

                                                 
 1999االسكوا،دليل تنمية المجتمع المحلي،-  1
2  - S.de Silva,”communities taking the lead :Ahandbook on direct financing of community 

subprojects “(the Word Bank 2005)”.     



ين                   -  أ صافا ب ر ان شكل اآث وطني ب دخل ال اعي وال اعادة توزیع الناتج االجتم
  .المواطنين

ة     -   ب صادیة الفاعل ات االقت ن الجه ا م شرآات وغيره ول ال ن مي د م للح
 .عية النشطتها في االعتبارالخاصة الخذ النتائج االجتما

ى             -   ت واطنين یحصلون عل الحقوق االجتماعية الرامية الى التاآد من ان الم
 .حقوقهم بصورة مناسبة

ة         سياسة االجتماعي سميتها ال ن ت ي یمك عة الت ة الموس ذه االلي ضمن ه وتت
ة          ،وتسترشد السياسات بالمعایير واالجراءات التي تقترحها المنظمات الدولي

 1 السياسة االجتماعية على المستوى الوطنيلتوجيه وارشاد
ام   شریة لع ة الب ر التنمي ن تقری ي نص م الي 99-84 ص1993 وف ل الت  ننق

منه وهو یعبر عن اهمية الناس في المنظمات المجتمعية ودورها في التنمية            
سفة                   :  دأ بفل ة المشارآة ،فهي تب دان النامي آثيرا ما تثبط الحكومات في البل

ذاء او        "  الى اسفل  من اعلى "التنمية   ،وترآز جهودها عموما على توفير الغ
دمات او االصول  وا   –الخ ن ان یفعل اس م ين الن ى تمك ز عل ن ان ترآ دال م ب

اس               ذه الن ة آشيء ینف رى التنمي ا یخنق   –النفسهم المزید ،فالحكومات ت  مم
ذیها ویوسعها ولكن                   دال من ان یغ ا ب شعبية ،ویكبحه الكثير من المبادرات ال

ور  رام        االم ام واحت ى االن باهتم رة تحظ ة آثي ات محلي اك تجمع ر فهن تتغي
ات  ر مالحكوم ي آثي اس ف ة الن ة ،فطاق دان النامي شكلونها ن البل ذین ی ال

ة    ات بقيم اع الحكوم ى اقن اعدت عل ا ،س دلل عليه ي ت ة الت ول الخالق ،والحل
ذین    انحين ال ا ان الم شارآة ،آم ى الم ة عل ة القائم ات المحلي راك التجمع اش

رة            خاب ة رسمية آبي والهم         –ت امالهم في اداء معون د من ام  یوجهون المزی
ات                  ذلك حدث انفجار في الحرآ عن طریق القنوات غير الحكومية ،ونتيجة ل

ة التي     .القائمة على المشارآة في معظم البلدان النامية         والمنظمات المجتمعي
ا ویش         تدفع هذه الحرآات     صنيفها وتحليله ذا   من الصعب بحكم طبيعتها ت ير ه

ام              (التقریر   شریة لع ة الب دولي حول التنمي ر ال صادر عن     1993اي التقری  ال
ائي    دة االنم م المتح امج االم امين   ) برن وعين ع ى ن شعبية  :ال ات ال المنظم

  .والمنظمات غير الحكومية
ل مصالح          ة تمث ا منظمات دیمقراطي ا بانه شعبية یمكن تعریفه والمنظمات ال

نهم االخر           اعضائها وتخضع للمساءلة منهم      ل م وهي یشكلها اناس یعرف آ
ادرة    ى مب ا عل تمرار بقاءه د اس شترآة ،وال یعتم ة م مون تجرب او یتقاس
خارجية او على تمویل خارجي ،وفي البلدان النامية آثير من هذه المنظمات             
زم ان تقتصر             وین، ولكن ال یل ي القاعدة وفضفاض التك صغير الحجم ومحل

ى    –عبية تلك المنظمات على القاعدة الش  ى وال ى اعل فمن الممكن ان تنتشر ال
ل             الخارج ،من المستوى المحلي الى المستوى االقليمي والوطني ،بحيث تمث

ة        ات العمالي ا  .شبكات من التجمعات المحلية او التجمعات المهنية او النقاب ام
ن المم  ة فم ر الحكومي ات غي ة  المنظم ات تطوعي ا منظم ا بانه ن ان نعرفه  ك

رین و  ع اخ ل م ا     تعم صب اعماله رین  وتن صالح االخ ل ل ا تعم دا م را ج آثي
ا                را م ا وعضویتها، وآثي وانشطتها على قضایا واناس خارج نطاق موظفيه

شعبية       ات ال ة بالمنظم الت وثيق ة ص ر الحكومي ات غي ون للمنظم ث تك بحي
ن    دمات ولك يطة للخ ات وس الي آمنظم دعم الم ة او ال شورة التقني ه الم توج

                                                 
1  - B.Deacon,”Global social policy :From neo-liberalism to social democracy “ in “international 

cooperation in social security:How to cope with globalization?”International studies on social 
security,vol.11,B.Cantillon and I. Marx eds(2005)  



ة           المنظمات غير الحكومية   ة التنظيمي  یمكن ان تكون مختلفة تماما من الناحي
سل هرمي بيروقراطي               ا تسل عن المنظمات الشعبية ،حيث آثيرا ما یكون به
ن       ة او م صائص دیمقراطي ن خ شعبية م ات ال ي التنظيم وافر ف ا یت دون م ب

  .خضوع للمساءلة 
  :/الثاني عشر 

   في البلدان النامية المنظمات غير الحكومية
ي المنظم  ات        تغط ن المنظم دأ م ة یب عا للغای ا واس ة نطاق ر الحكومي ات غي

ة           المحلية الفضفاضة التكوین ویصل الى االتحادات الوطنية والشبكات الدولي
دءا من حقوق                      د تكون اي شيء ،ب ذه المنظمات ق ا ه والقضایا التي تعالجه

  .االنسان لجماعة عرقية ووصوال الى آامل مجموعة االهتمامات االنمائية
د         والمن ظمات غير الحكومية تنشأ احيانا من عباءة منظمة شعبية واحدة ، وق

ائس تنشئ         ك آن تكون منظمات انبثقت عن منظمات اآبر ،وآثيرا ما تكون تل
يلي        ي ش ة ،فف شاآل معين ة م ل لمعالج رق عم ة او ف ر حكومي ات غي منظم
د              اء عه ضحایا اثن دعم لل  انشأت الكنيسة الكاثوليكية لتفضح الفظائع وتقدم ال

اثال                 سيا دورا مم سلم في رودی ة وال الجنرال بينوشيه ،ولقد لعبت لجنة العدال
   .1اثناء عهد سميث

سالة      ا لم ن اهتمامه را م درا آبي رة ق ة آثي ر حكومي ات غي ت منظم د اول وق
صحة او محو  ي تحسين ال ل ف د یتمث امج ق الغرض الرسمي لبرن ين، ف التمك

ر الح    ات غي ن المنظم ة ولك ي الزراع ة او ف ضا   االمي ة ای ت معني ة آان كومي
صممة   ت م اس ،وآان وة الن شروع لق ل م ز آ دى تعزی ى بم ه خاص عل  بوج

راء وال ين الفق ذي  تمك ور ال ا ان الجمه رة منه ات آثي ول منظم شين وتق مهم
  .تستهدفه هو افقر الفقراء

  
دعوة او المناصرة حيث                     شاط ال سها في ن وهناك منظمات غير حكومية اخرى تحصر نف

ة وحقوق       تعبئ الجمهور ليم   ارس ضغطا على الحكومة آي تتخذ اجراء بشان قضية معين
  .االنسان تمثل محورا شائعا 

وتتولى منظمات ارخى آثيرة آال الدورین فتقدم المساعدة المادیة وتقوم بنشاط في مجال          
  .الدعوة وتمنحها صالتها بالمنظمات الشعبية مصادر فریدة للمعلومات والسلطة 

ع ال        دى جمي ة         آما توجد ل ر الحكومي صناعية مجموعة واسعة من المنظمات غي دان ال بل
دادها   د اع ث ،وتتزای ور البح ي مح ا ف ا یهمن و م ة وه ضایا االنمائي شتغل بالق ي ت الت

دا                 ى البل رة ال الغ آبي ذه ترسل مب صناعية ه دول ال ك        ومنظمات ال ل ذل ة وهي تفع ن النامي
ل منظ      عالوة ع ا تفع ا مثلم دان موطنه ة    لى تقدیم العون في بل اذ الطفول  Save)مات انق

the Children)   ر ط ال غي ة فق دان النامي ي البل ا ف ق امواله ة او تنف ة المختلف  الوطني
   .Oxfamمثلما تفعل منظمات 

  .وآثير من اموال هذه المنظمات یتاتى من التبرعات الخاصة 
ظمات  وتعتمد معظم المنظمات غير الحكومية الكبيرة في الجنوب اعتمادا شدیدا على المن           

ه                 ى ان غير الحكومية الموجودة في الشمال فيما یتعلق بالتمویل وتشير عادة على ذلك عل
دة                  عالقة شراآة ولكن هذه العالقة من زاویة الكثير من البلدان النامية آثيرا ما تكون بعي

  .آل البعد عن المساواة التي یوحي بها هذا اللفظ
فل النت       ق اض شراآة تحق ة ال ح ان عالق ن الواض ة    فم ة المانح ون الوآال دما تك ائج عن

ر سالسة              والوآالة المتلقية تتقاسمان منظورا مشترآا بشان التنمية ،وتكون العالقات اآث
                                                 

احمد بعلبكي، معهد الدراسات االستراتيجية ،بيروت، : نصوص حول المنظمات غير الحكومية  ودورها في التنمية، اعداد-  1
 18، ص2009 1ط



ح        وب ان ص االت الجن ت وآ وال وآان ن االم ا م دفقا منتظم شمال ت االت ال رت وآ اذا وف
ا ا  ي تتطلبه بة الت الغ واالدارة والمحاس ایير االب ة مع ي تلبي ة ف ر راغب االت التعبي لوآ

  .والمنظمات المانحة ،وقادرة على تلبية هذه المعایير 
ئلة     ن االس ون م ا یك را م ي وآثي صعيد العمل ى ال ا عل ق دائم شروط ال تتحق ذه ال ن ه ولك
الرئيسية التي تظل بدون اجابة هو من الذي یحدد البرنامج االنمائي على الصعيد الشعبي           

را             ،فنادرا ما تكون وآاالت الدول المانحة قادر       ل االجل وآثي ل الطوی ى ضمان التموی ة عل
االت                       ا ،فالوآ ة التي تطلب منه ل من المطالب االداری االت القابضة للتموی ما تستاء الوآ
ا في                   التي تتلقى أمواال من منظمات رعایة الطفل مثال عليها ان تنفق قدرا آبيرا من وقته

ذین ت        ال ال رة من المعلومات الشخصية عن األطف ات غزی ستخدم  جمع آمي رعاهم وان ت
  .فرق آبيرة من االخصائيين االجتماعيين لهذا الغرض

ع       ا ان تقن ة فعليه شمال المانح ات ال اتق منظم ى ع ع عل ة تق سالة مهم ك م ا ان هنال آم
ا یضيف            ائج سریعة مم صادیة ذات نت منظمات الجنوب غير الحكومية بتوليد مشاریع اقت

 حدث مع المنظمات    ة واستجابة لذلك نشأ آما    إلى التوترات بين الوآاالت المانحة والمتلقي     
ر                  غير الحكومية ال   ين مجموعات المنظمات غي اعي ب د حوار جم ين وتایلن كندیة في الفلب

  .الحكومية وأقيمت اتحادات ،آما حدث مع لجنة بنغالدش للنهوض بالریف
ة من منظمات                   الغ طائل ستلم مب  اما في العراق فوجدنا المنظمات غير الحكومية بعضها ی
راق             ة في الع ع المنظمات الحكومي ى واق ة عل مانحة ولكن لألسف نشخص األمور التالي

  :اليوم 
ل                   - 1 شكل امث ة ب ر الحكومي ة غي وال الممنوحة للمنظمات العراقي عدم استخدام األم

ایير           ق المع شئه وف ه ال تن تلمت أموال ري اس شروع خي ة بم وم منظم ي تق فلك
درا  .ضل استفادة الصحيحة والتي یستفيد من خاللها الهدف أف  مما یشكل وجود ه

  .ماليا آبيرا لالموال الممنوحة 
ة المستهدفة                  - 2 د للفئ شرح الجي اس وعدم ال غياب الشفافية المالية بالتعامل مع الن

رغم من ان            ى ال ه االهداف ،عل شرك ب المبلغ المستخدم لتمویل المشروع الذي ی
يح       ة لتوض ا مهم ية ولكنه ة اساس ر ذات اهمي سالة غي ذه الم وال  ه دار االم مق

 .المصروفة على المشروع وتناسبها مع وضعه الحقيقي
عدم االستهداف االمثل للفئات التي تشملها اغلب المشاریع ،فمثال نرى مشروعا      - 3

ذه         سوا من ه یجب ان یستهدف االرامل ولكن نرى اغلب الحاضرین ممن هن لي
 .الشریحة 

دى المنظ       - 4 ة    عدم وجود تخطيط تنموي واستراتيجية واضحة ل ر الحكومي مات غي
ى المدى  ذة وان آانت عل ة ضمن المشاریع المنف ة حقيقي ة لتحقيق تنمي العراقي

 .البعيد وذات نتائج بطيئة في التحقيق
ة                - 5 رى صاحب المنظم ذه المنظمات فن رة في العمل في ه وجود المحسوبية الكبي

ون  ستهدفة تك ات الم ى الفئ دة وحت ة واح ون من عائل د تك ه واعضاؤها ق ونائبي
 .سب المعارف واالتصاالت بينهم ح

ة                        - 6 ان منظم ل ،ف ة في نفس الحق ين المنظمات العامل شاور حقيقي ب عدم وجود ت
ات اخرى  ستعين بمنظم ة فهي ال ت ل یخص مشروع حول الطفول استلمت تموی

وال یخفى اهمية مبدأ .تعمل في نفس المجال لغياب مبدأ الشفافية الذي تكلمنا عنه         
 .ة للمشاریع لتحقيق افضل نتيجة عملالتشاور للمنظمات المنظم

ر   - 7 ات غي ع المنظم سبة لجمي دة اساسية بالن ي هي عقي شارآة الت ود الم دم وج ع
ى             ة عل درات المنظم اس بق الحكومية تقریبا ،والمشارآة المقصود بها اشراك الن
التغيير صحيح ان الكثير من المنظمات تعتمد الناس آمشارآين فاعلين في صنع             



ع سوى       القرار ولكن بنفس   ى ارض الواق م عل  الوقت ال توجد مشارآة حقيقية له
 .في االعالم المنظماتي

ى                 - 8 ل عل شعبية ب آما ینبغي ان تتواجد المشارآة ليس فقط على صعيد التحرآات ال
رعين ومستفيدین و             اء وموظفين ومتب لكن حسب    صعيد ادارة المنظمات من امن

 .يث ال تكون فوضویة  المشارآة في االدارة بحاالولویات وحسب تنظيم هذه
راق                 - 9 ة والحكومات في الع ر الحكومي عدم وجود تنسيق حقيقي بين المنظمات غي

شيء فللمنظمات                 ة ناقصة بعض ال ه تكون المنظم فالتنسيق مهم للتحرك وبدون
ان                     ة في بعض االحي دة مع الحكومات ،تكون تعاوني ات معق غير الحكومية عالق

ذا او ذاك في ان واحد          وتنطوي على تضارب في احيان اخرى وآثير       ا ما تكون ه
 .بشأن قضایا مختلفة

ة                     ة الحكوم أثرا شدیدا بطبيع أثر ت ى المشارآة تت ة عل ر الحكومي فقدرة المنظمات غي
ر              فحيثما آانت الحكومات قویة وشمولية آان من المساهمات الرئيسية للمنظمات غي

ا       الحكومية ابقاء الدیمقراطية القائمة على المشارآة حية وفي آث          دان امریك ر من بل ي
ة           ة بالرعای ر الحكومي ارآوس تولت المنظمات غي م م الالتينية وفي الفلبين تحت حك
ن      زة االم اوزات اجه ة تج شعبية لمعارض ات ال ن الحرآ عة م ة واس دعم مجموع وال

  .القومي ولمعالجة قضایا الفقر على الصعيد المحلي
ر   ات غي ي ترحب بالمنظم ة الت ات القومي دو الحكوم د تب ن وق ة ،ولك ة مثالي الحكومي

ا ینبغي للمنظمات                 شأن م ليس بالضرورة فالحكومات القویة تكون لدیها اراء قویة ب
ا                        ى انه ة عل ر الحكومي رى المنظمات غي ادة ت ه ،وهي في الع غير الحكومية ان تفعل

ا    تتسد فجوا   فيما یتعلق بالخدمات االجتماعية غير الكافية بدال من ان تراها على انه
رة لن رت    مناص ي أظه ة الت ر الحكومي ات غي ن المنظم ة ،ولك ن التنمي ف م وع مختل

ا  ع ذنجاح ون م د تك شعبية ق ات ال ي مع المنظم نهج الت أثير في ال ى الت ادرة عل ك ق ل
تتبعها الحكومة فيما یتعلق بسياسات الحكومات في مجاالت التنمية آما هو الحال في             

   .1تایلند وزامبيا
  

ات غي  امالت المنظم ضية تع ي ق ى  وف ل عل ي أن تتفاع ات ینبغ ة والحكوم ر الحكومي
ة أصعدة  م:ثالث زة الحك ة وأجه وزارات التنفيذی ة ال ل الوطني ي والمحاف  اذ....  المحل

ات          ستنبط آلي ة وان ت ر الحكومي ات غي ه المنظم ا تفعل وزارات م رف ال زم أن تع یل
ة                   ر الحكومي دخالت المنظمات غي ع من ت ار المستبصرة التي تنب  وان الستخدام األفك

  .تدرج أنشطة المنظمات غير الحكومية في التخطيط للمستقبل
سق  اون وتن شاریعها وان تتع وى لم ا أق ات ان تجري تقييم زم من جانب المنظم ویل
شطتها   ات عن أن ن المعلوم د م ات بمزی زود الحكوم ا وان ت ا بينه ق فيم صورة اوث ب

  .وتوفر تحاليل نقدیة ومقترحات بشأن السياسات والتشریع
ا أ الي    ام شكل الت اون بال سيكون التع ي ف م المحل زة الحك سلطة  :جه ل ال ان هيك اذا آ

سعى المنظمات              المحلية قائما على الصفوة المتنفذة ویضطهد الفقراء،فهذا شيء ست
اه ل                   ى خصومة تج د یتحول إل ساسة ل غير الحكومية إلى تغييره ،ولكن هذا الموقف ق

 غير الحكومية أآثر تعاطفا مع      تنظماواإلداریين المحليين ،ومن ثم یلزم ان تكون الم       
  .المشاآل الحقيقية التي تواجه الساسة واإلداریين 

ة وان یكون                  ر واقعي شكل أآث أما المحافل الوطنية فينبغي أن تتواجد فيها المنظمات ب
ا        ا فيه ة ودوره ضایا التنمي ه آق ل علي وطن وتح ري ال ي تعت ضایا الت ا إدراك للق له
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ا       وقضایا االنتخابات في العر    اق وآيف آان للمنظمات غير الحكومية دور أساسي فيه
  .في التعریف بشان االنتخابات وآيفيتها ولتشجيع على االنخراط فيها 

ة                   ضایا مهم اذن یتبين مما ورد انه على المنظمات غير الحكومية عمل أساسي في ق
  : تخص تنمية المجتمعات ومنها 

ر  - 1 ة الفق م ال :معالج ن اه سالة م ده الم ر ه ة  وتعتب ص التنمي ي تخ سائل الت م
ة التي      ضایا المحوری للمجتمعات فاذا تمت معالجة الفقر تمت بالنتيجة معالجة الق
اس                     ر من الن ة فكثي ى نهضة  حقيقي هي في صلب التنمية والتي تقود المجتمع ال
سين     ي تح ا ف الل نجاحه ن خ ا م ة اساس ر الحكومي ات غي ى المنظم ون عل یحكم

ة          مستویات معيشة الفقراء ،وهنا    ر من قصص النجاح الفردی وسأسوق  . ك الكثي
  : مجموعة نأم –و ل التالي الذي حصل في بورآينا فاسالمثا

ام     ي ع ام ف ات ن دأت مجموع ا فاس   1967ب ا ببورآين ة یاتنغ ي مقاطع اء  ،ف و ،آإحي
ي   ع المحل ل المجتم ا هي ان یعم ية فيه رة األساس ة والفك ل التقليدی لمجموعات العم

ة ،  وخالل موسم                على تراآم فائض انتاجي    ة المجتمعي  لدیه وان یستثمره في التنمي
االمطار تشمل انشطة المجموعة زراعة قطع من االرض بالخضروات والفاآهة من               
ة              ول العام اجل تسویقها وزراعة الدخن والقطن والسمسم والفول السوداني في الحق

اج ا   صابون وانت ى صنع ال ل ال ز ینتق ان الترآي اف ف م الجف ي موس ا ف سوجات ام لمن
اد من                وتربية الحيوانات وبناء افران ذات آفاءة في استخدام الوقود وبعد رصد اعتم
دات             اجل االستهالك وراس المال الالزم لتوظيف استثمارات جدیدة یجري تقاسم العائ

  .فيما بين اعضاء المجموعة 
ري   وات لل ر قن وم بحف ة شتى حيث تق ضا باشغال مجتمعي ام ای وتضطلع مجموعة ن

شجع               وبن ة وت ات المجتمعي اء بالغاب اء خزانات لمياه األمطار وسدود صغيرة واالعتن
ذه                     ل ه ة وآ رامج لمحو االمي دیر ب ة وت شطة الثقافي المجموعات أیضا الریاضة واألن
ضا  ام ای ا ، وتضطلع مجموعة ن يا ومهم را وأساس ا آبي ة زخم ضایا تعطي التنمي الق

وات لل ر قن وم بحف ة شتى حيث تق ار بإشغال مجتمعي اه األمط ات لمي اء خزان ري وبن
شطة    ضا الریاضة واألن ات أی شجع المجموع ات وت اء بالغاب دود صغيرة واالعتن وس

  .الثقافية وتدیر برامج لمحو األمية 
ام   ي ع والي  1989وف اك ح ان هن ر  2800 آ ضم أآث ة ،ت ضو 160000 مجموع  ع

  1"التنمية بدون ضرر"وشعار المجموعات هو
 من  تنا بها في هذا الموضوع إننا نرآز على تنمية المنظما         المالحظ للمباحث التي قم   

ه                       شيء ال یعطي د ال ة الن فاق ى التنمي ادرة عل ة ق تج منظم ستطيع أن نن دواخلها آي ن
ع      ة للمجتم تكون تنموی ف س سها فكي ة لنف ر تنموی ت غي ة إذا آان ر فالمنظم ا یعب آم

ى المجت  ق إل ي تنطل ة آ ل المنظم ن داخ ة م ون التنمي ي ان تك ة فينبغ ع والتنمي م
ى                     شطة تعمل عل اع استراتيجيات عمل ن ى التخطيط وإتب درة عل للمنظمات تشمل الق
ة                        دى المنظم ة واضحة ل ك عدم وجود رؤی م من ذل إصالح الوضع المجتمعي وااله

ة   ل حقيقي تراتيجية عم اع إس رؤى  .إلتب صل ال ن الف ث م ذا المبح ي ه نرى ف وس
سها   تبعها ال يطة التي من الممكن ان ت     االستراتيجية والتخط  ة نف منظمة النهاض وتنمي

  .من الداخل 
  :/الثالث عشر

  :دور المجتمع المدني في احداث التنمية
ي        دني ف ع الم ات المجتم ة دور منظم ى اهمي د عل ي التأآي ة ف ن مبالغ اك م يس هن ل
دني              تصميم السياسة االجتماعية ورصدها والتأآد من نجاح تنفيذها ففي المجتمع الم
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ك ال دل تل ة  الحي تع ام الرقاب ن نظ زءا م صبح ج ن ان ت ة ویمك وة الحكوم ات ق منظم
ا         موالتوازن ومن ناحية اخرى فان المنظمات ال       ضوابط بامكانه ر الخاضعة لل دنية غي

درات   سات والق ایير والمؤس يم والمع شكل الق ل، وت المجتمع آك اق االذى ب الح
ة وا                 ة المحلي ة المؤاتي ى البيئ ة تفضي ال سر    المجتمعية ایضا عناصر مهم ين مي لتمك

ى نطاق            في المجتمعات التي تقبل بم     جدا ا عل ة فيه بادئ المساواة والعدالة االجتماعي
ام                  ع ان نظ ا لواق واسع وتتوقف التنمية المحلية على استيعاب المجتمع االوسع نطاق
ان المشارآة             ا یتطلب ل هم ة ،ب ى الحكوم ع عل الحكم والتنمية ليسا مجرد مسؤولية تق

ة          النشطة لالفراد وال   ة المحلي ستلزم التنمي مجتمعات المحلية والجمعيات التطوعية وت
وفير         م وت ي الحك ساهمة ف شة آم ة المهم ات االجتماعي راك المجموع صفة اش المن

  1الخدمات 
درات        اء الق دمات بن دیم خ ة لتق ر الحكومي ات غي دمات المنظم ا بخ ستعان عموم وی

ات المحل    االت وللحكوم ة الح ي غالبي ة ف ات المحلي اء   للمجتمع وي بن ضا وینط ة ای ي
القدرات على صعيد المجتمعات المحلية على مساعدتها الجراء تقييمات لالحتياجات             
على اساس تشارآي وتحدید المشاریع وتحدید اولویاتها والتخطيط لها وتنظيم لجان            
ة   ة الممول شاریع الفرعي ة وادارة الم ات المحلي ة بالمجتمع ا ومعني ة دیمقراطي منتخب

شاریع   ي الم ازلي ال    وف ر وتن شكل مباش وال ب ا االم ول فيه ي تح ستوى ىالت  م
ى           ضا عل ة ای ات المحلي ة المجتمع المجتمعات الداخلية تساعد المنظمات غير الحكومي
ي    ة ف ة اجتماعي سؤولياتها وشن حمالت تعبئ ل م شاریع وتحم وال الم م ادارة ام تعل

ة   ر الحكومي ات غي د لعبت المنظم ة المستهدفة وق ات المحلي ا في المجتمع دورا مهم
شر    د لن ل آرواف ة بالعم ات العرقي ات االقلي وقين وجالي ات المع دم مجتمع شاریع تخ م
ر    الخدمات للمستفيدین المستهدفين وفي بعض الحاالت تمت االستعانة بالمنظمات غي
ة    شاریع الفرعي ن ان الم د م ة التاآ دمات الرصد واالشراف بغي وفير خ ة لت الحكومي

  .ستمر الممولة تحصل على اشراف م
ة  ي تنمي شارآين ف درات الم ادة ق دریب لزی ى الت اءات ال ذه الكف ع ه اج جمي وتحت
ي      ي والمهن دریب الفن ستوى الت ر م درات بكثي ز الق اوز تعزی ي ویتج ع المحل المجتم
ر            ات غي ام والمنظم اع الع ين القط ة ب ر فاعلي ا اآث ب تعاون ة تتطل ة المحلي فالنتيج

تجا  ر اس اعي اآث ال اجتم ة وراس م ضل الحكومي ات ذات اداء اف بة وشرعية ومنظم
  .وافراد یتحلون بقدرة اآبر على العمل سویا لحل المشاآل

  
  :/الرابع عشر

  
  :تنمية المجتمع المحلي في ماليزیا

  
ي عل      شرعية واستعمالها               ىیدل الحكم المحل ا صفة ال سلطة واعطائه ة تنظيم ال  آيفي

سيا        ط وال ياغة الخط ة ص ضمن آيفي ي ویت ال المحل ل المج اذ  داخ ة اتخ سات وآيفي
ق   ا یتعل ذونها فيم رارات ، وینف صنعون الق ذین ی ك ال ساءلة اولئ ة م رارات وآيفي الق
ام                رار والعمل الع ة للق باعمالهم ونتائجها من خالل االشكال الحكومية وغير الحكومي

                                                 
وات لتحقيق التنمية المحلية ومنهم اعضاء المجتمعات المحلية وقادتها وموظفو الجمعيات یحتاج االفراد الذین یعملون آأد-  1

وموظفو المنظمات غير الحكومية وموظفو الحكومات المحلية والموظفون الحكوميون واصحاب المشاریع الحرة الى تحسين 
شخاص القادرین على التخطيط للمبادرات العامة معارفهم ومهاراتهم ليتمتعوا بكفاءة آاملة فالمنظمات المحلية تحتاج الى اال

وادارتها ورصدها والقادرین على تصميم التحسينات التي تطلبها المجتمعات واالسر المعيشية وادخالها على البنية التحتية 
 .وتوفير الخدمات العامة واالنشطة االنتاجية والتجارة



ا        ي منه ال المحل ل المج ل داخ رار والعم سات الق ع مؤس ساهم جمي اعي وت او الجم
  .لحكومات المحلية الجمعيات التطوعية وا

ي       ر االساس صفتها الحج ة ب سياسة المجتمعي ق ال ي تطبي دا ف دا رائ ا بل ت ماليزی آان
ل عام              وا قب دان نم ل البل للتنمية وقد مكن هذا النهج البلد من التحول من مجموعة اق

ة        .م1970 ات المحلي ل المجتمع ر تحوی رن ویعتب ة الق ول نهای ة بحل ة متقدم ى ام ال
س   يا لتح ة اساس ضمنت     الریفي ة وت اطق الریفي ي المن شة ف ستوى المعي ين م

سكان          شجيع ال ة لت اطق الریفي دیث المن ا تح ور منه ة ام ددة جمل تراتيجيات مح اس
ة من             المحيين على البقاء في تلك المناطق وتحسين نوعية الحياة في المناطق الریفي

صناعات    ویر ال ة بتط ة الریفي ادة االنتاجي ة وزی ق الحدیث وفير المراف الل ت ة خ الریفي
ضل    كان اف وفير اس ى ت شكل اساسي عل ة ب ة المحلي شطة التنمي ز ان صغيرة وترتك ال
ادة       ة وزی سياحة الریفي ة ال ز تنمي ة وتعزی ق المادی ة والمراف ى التحتي سين البن وتح
شجيع               فرص الشباب في التدریب والفرص المدرة للدخل وقد نفذت برامج متنوعة لت

ة وارشادها      ة مع             المجتمعات المحلية الریفي صناعية الریفي شطة ال امرة في االن  للمغ
  .االنتباه بشكل خاص الى رفع مستوى مهارات المراة الریفية 

ة واالستباقية               ع بالمرون وفيما یتعلق بالمستقبل یمثل تشكيل مجتمع محلي ریفي یتمت
ا     (والمعرفة والقيم االخالقية الهدف الرئيسي لمشروع        ة ماليزی واضافة  ) 2020رؤی

وارد            ار االد الى البعد  ة الم ي واالقتصادي للمناطق الریفية یتم ایضا التشدید على تنمي
ة المجتمع                  رامج متنوعة لتنمي ذ ب البشریة للمجتمعات المحلية الریفية من خالل تنفي

ين       )جيراآان دایا وواسان  (نها برنامج   المحلي م  الذي یرمي الى تمكين السكان المحلي
 1عرفةللتحلي بالمرونة واالستقاللية والم

  

  
  
  

  :/الخامس عشر 
  2تنمية العمل األهلي في البالد العربية وتعزیز الحكم المحلي 

  
ي        سمى ف ا ی ومي ،أو م از الحك ة الجه رد ال مرآزی يس مج ق ول ي الح م المحل الحك
ة فهو یضمن                  صالح عام م ال البلدان العربية ،اإلدارة المحلية ،هو رآن جوهري للحك

اه            مشارآة أآثر فعالية للناس خاصة       دفع باتج ر وفي ال ى الفق راء في الحرب عل الفق
و           ا نح صحية وتوجيهه ة ال ي والرعای يم األساس ل التعل ة مث دمات العام ل الخ تفعي
ة       الفقراء ، والحكم المحلي الفعال یكمل أیضا الحكم الصالح في المرآز من خالل تقوی

ا        ز العالق ي وتعزی م المحل        تمؤسسات المجتمع المحل ا ،والحك دة بينه وي    الجي ي الحي
دة عن                 اطق البعي رة حيث یحتمل أن تتعرض المن دان الكبي مهم بشكل خاص في البل
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ذا نقص       ل ، وه ع آك ى المجتم ز عل سيطرة المرآ را ل ال نظ ى اإلهم ا إل ز فيه المرآ
زز صغر           دأ یع یعتري الحكم في البلدان النامية أما في البلدان الصغيرة فمن حيث المب

را یمكن         الحجم الجغرافي وقلة التعداد ا     لسكاني إمكانية المشارآة الشعبية الفعالة أخي
ى             ة عل ز مشارآة فعال ي تحفي م المحل شجع الحك لمؤسسات النظم الدیمقراطية التي ت
م                  ى المشارآة في الحك ادرین عل هذا المستوى وان ترعى أیضا أفرادا ومجموعات ق

  ......في المرآز 
أوال  . المدني في البلدان العربية       بتنشيط المجتمع  إلصالح مطلبان اساسيان یتعلقان   ل ف

ا                   دني وعمله شاء المجتمع الم ة التي تعوق إن یتعين إزالة العقبات القانونية واإلداری
ة            .بفعالية   وثانيا یتعين أن تتحول منظمات المجتمع المدني نفسها إلى حرآة جماهيری

ل لالستمرار               اعي والقاب اعي الجم الموارد  واسعة االنتشار ،تقوم على العمل االجتم ب
  .الذاتية 

ة   ات مؤقت ة عقب ة العربي ات المدني ور الجمعي وق تط ي تع ات الت ار العقب ن اعتب ویمك
الحات  الل اإلص ن خ ا م ن عالجه ات أیمك ذه الجمعي زز أداء ه انها تع ن ش ي م لت

ة اإلصالح من نقطة تخفيف عبء                      دأ عملي وإسهامها في بناء التنمية اإلنسانية ، تب
یلغى نظام ترخيص منظمات المجتمع المدني وان یتم تبني          سيطرة الدولة وینبغي أن     

ة           وب من مؤسسي أي جمعي ا هو مطل ل م رخيص واإلشهار بحيث یكون آ ام الت نظ
سلطا ار ال شاء  تإخط ن وراء إن ا وم ون إليه ي یرم داف الت تهم واأله ة بني  العام

ة األخرى ،لمتاب             ة  جمعيتهم ،  وعنوانها الرسمي ومصادر تمویلها والشؤون العملي ع
ل        سيرة العم الل م ن خ ة م ات الحكومي د والتوجيه ا للقواع ا وتطبيقه دى احترمه م
  .الطبيعية للنظام القانوني الذي یشكل عمله حمایة من الممارسات المالية الالقانونية

  
دني     ع الم ات المجتم ع رغب سجم م و ین د فه ن الفوائ دد م ذا اإلصالح ع يكون له وس

تخلص من        ى      لاالعربي الذي یتطلع الى ال ساعد عل د وی ز والمقي دخل اإلداري المتحي ت
ة بالحكومات            ة العربي وضع نهایة لعالقة التبعية التي تربط عددا من الجمعيات المدني
ة                 ة العربي ات المدني ، مما أعطى هذه الجمعيات طابعا شبه حكومي وقد تشجع الجمعي

ي ت    ة الت شریة والمالي الموارد الب ا ب دیها ليزودوه ى مؤی ه ال ى التوج ا عل اج اليه حت
ابع     فاء ط ي إض ساعد ف أنها ان ت ن ش لبة م ة ص دة اجتماعي ویر قاع ى تط ،وعل

شكل خاص ان         ادیمقراطي عليها وتنظمه   م ب ومي، وسيكون من المه دخل حك  دون ت
شاء         ة بان راءات المتعلق وانين واالج يح للق ات تنق ى عملي الح عل ذا االص شتمل ه ی

النساء على انشاء   تشجع الشباب و  شطتها من شانها ان     منظمات المجتمع المدني وان   
  .جمعيات والقيام بدور فعال في حكمهم 

ي لمنظمات                   ل المحل م توسيع التموی ل وسيكون المه اني بالتموی ویتعلق االصالح الث
ى                    ة او عل وارد االجنبي ى الم اد عل المجتمع المدني العربية وبالتالي آسر نمط االعتم

ة وفي نفس الوقت سيكون   سلطة العام وارد ال ات م ضروري مساءلة الجمعي من ال
ستوى      ى الم ة عل ر حكومي ستقلة غي ات م شاء منظم ا بان ا ربم ا وإداری ة مالي المدني
ع اشكال                    الم العربي لرصد جمي ى مستوى الع القطري وعلى المستوى القطري وعل

  .غالل وآبحهاتالفسد واساءة االس
ادة    الا ان الجمعيات االهلية العربية في السنوات        1آما یضيف التقریر   خيرة عرفت باع

ا                      شاطها وتمویله ا او حتى اشكال ن دافها او ادواره تنشيط وتجدید عام سواء في اه
يس فقط                         دة تحاول ل د ونمو اطوار جدی ة في مول رات ایجابي ى طف ویمكن االشارة ال
ى              مساعدة الناس ولكن تعبئتهم حول قضایا ومشاآل مهمة واقتراح حلول بشانها فعل
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دد الج     ك               سبيل المثال تتع راة ومع ذل ة التي تحاول النهوض بوضع الم ات االهلي معي
ل                   ا الخارجي مث ددة ومنه فان العقبات التي تواجه الجمعيات االهلية هي االخرى متع
ك        اتي من داخل تل ام ولكن بعضها ی ام الع ة بالنظ ك المتعلق ة وتل ود البيروقراطي القي

ة          ة ومحدودی ة الداخلي العمل التطوعي وتقلص    المؤسسات ذاتها مثل قلة الدیمقراطي
دى                    ان ل ة ف دول النامي ة للخارج وبخالف بعض ال القاعدة االجتماعية والتبعية المالي
ى                        ام الوقف باالضافة ل ي وبخاصة نظ ة في العمل االهل د عریق ة تقالي البلدان العربي
ل                    ا ب ا ودیني ا وصحيا واجتماعي شاطها الرئيسي تعليمي جمعيات ثقافية وخيریة آان ن

لسنوات االخيرة بعد ان    اا وقد شهدت هذه الجمعيات عودة لنشاطها في         وسياسيا ایض 
د  ي عه ت ف م الغي ت ث ستينات بحورب سينات وال ي الخم سلطویة ف ات ال عض الحكوم

رفض والتوظيف                ين ال ویتارجح االن موقف السلطات العربية من الجمعيات االهلية ب
ات تنصب  ذه الجمعي ت شكوى ه دة،بينما ال زال ة المقي سلطات والحری ة ال ى رقاب  عل

و آانت                    .العامة على اعمالها   ام حتى ل ة ه ات موضوع تعبئ انون الجمعي ات ق ذا ب وله
و                  ى ل سلطات وحت الجمعيات االهلية ال تدخل في منطقة المواجهة او المعارضة مع ال

ات       ب الجمعي را لمطال سلطات آثي ذه ال اوب ه م تتج سيق او  ل التفویض او التن ب
ة               ة وتخشى السلطات  الالمرآزی ات االهلي ا الجمعي ة تتبناه اق قواعد اجتماعي  من انبث

ة     افزا لتعبئ ون ح ا ان تك سلطة ویمكنه واقص ال ى ن ضوء عل ي ال ي تلق رة والت الكبي
  .عناصر اتجاهات مرفوضة من السلطة 

سم اوال                       داخلي فهي تت ل  ال ددة من الخل ة اوجه متع ة العربي وتعاني الجمعيات االهلي
داول         بنقص واضح في الدیمقراطية      ذه الظاهرة في البطئ في ت نعكس ه ة وت الداخلي

د     ي ی ا ف ا وترآزه الس ادارته ي مج شبابي ف سائي وال ل الن اض التمثي االدارة وانخف
ى ان                    ؤدي ال ا ی ة مم شخص واحد غالبا ما یكون الزعيم التاریخي او مؤسس الجمعي

ادات   د القي سألة تحدی ري م رئيس  (تج اة ال د وف تم عن ا ت ا م ي غالب و) الت ي ج ن ف  م
  .الصراعات الذي آثيرا ما یولد انفصاال

ویمكن آذلك ذآر نقص الشفافية فيما یخص اتخاذ القرار ،حتى ان المناقشات النادرة             
د        د بع م تعتم ة ل ة العربي ر الحكومي ات غي شحون اذ ان المنظم و م ي ج ا ف تم غالب ت
شكل سلمي                 راي واالشخاص ب االساليب المؤسسية التي تسمح لها بحل صراعات ال
وعلى المستوى االداري ،یمكن القول ان بعض المنظمات غير الحكومية العربية تجد            
وب في                    ذه العي د اسهمت ه الدارة والمحاسبة وق صعوبة في احترام قواعد واضحة ل

  .المشاآل التي تواجهها جمعيات عدیدة في تمویل انشطتها 
حقيق استقاللها   وفي مجال التمویل نجحت منظمات المساعدة االجتماعية نسبيا في ت  

المالي النها ال تعاني مثل المنظمات التعبویة المناصرة للحقوق من مشكلة مصداقية              
ي    ا تلب اعي ملموس النه ا االجتم دورها واضح وتاثيره ا ف ام مجتمعاته وشرعية ام
ي          نجح ف ة ت ة دیني ا مرجعي ي له ك الت ا ان تل اس آم ساسة للن رة وح ات مباش حاج

ا                الحصول على هبات من القطاع ا      ا انه وال وصدقة آم اة ام لخاص ومن الخارج زآ
ى ان                       ة اضافة ال ر المجاني تنجح في تمویل نفسها ذاتيا من خالل بعض الخدمات غي
ذي             دي سواء المسيحي او االسالمي ال دورها یتمثل نظام العمل االهلي العربي التقلي

  .غالبا ما یربط العمل االهلي باالعمال الخيریة
  

  :/السادس عشر 
  :منظمات المجتمع المدني داخليا الحداث التنمية المجتمعية تنمية 

  
ة  ى المنظم ي تتبن سها او المؤسسة الت ة نف ة داخل المنظم ة حقيقي م فاحداث تنمي نع
ستطيع ان      ي ت ا لك ن دواخله ة م ة نامي ون المنظم ة ان تك سهم بالنتيج دعمها سي وت



ذه                    تم ه سه آيف ممكن ان ت ذي یطرح نف ة    تنمي المجتمع والسؤال ال ة الداخلي التنمي
  .؟والجواب یتم عبر التخطيط واتباع االستراتيجيات التنمویة 

ين    ن ب ة م ي للمنظم سلك االساس سار او الم ار الم ن اختي ي ف تراتيجية تعن فاالس
المسارات البدیلة المختلفة والمتاحة لها لتحقيق اهدافها العامة في ظل ظروف عدم             

ل من تتعا       التاآد والمخاطرة ،وعلى ضوء مخططات الم      م او    ؤسسة ومسار آ مل معه
  :فاالستراتيجية تشمل .1المؤسسات والنظم واالفرادتؤثر على مصالحهم من 

  .قرار بتحدید المسار االستراتيجي للمنظمة  -  أ
 القرار یخطط للمستقبل الطویل   -   ب
 .صور ردود فعل االخرین وتوقعها والتخطيط لمواجهتهات  -   ت

فة ما یجب القيام به لتنفيذ المشروع       التفكير قبل التنفيذ لمعر   : والتخطيط هو   
داف    د اه شمل تحدی ة وی ت والتكلف ودة والوق ة الج ن ناحي دا م ذا جي تنفي

  2المشروع واعداد الخطط والبرامج ومدة التنفيذ لتحقيق هذه االهداف
ي اعاله   ات ف ا ورد من تعریف شفه مم ن ان نست التخطيط االستراتيجي یمك ف

رارات المتعل   اذ الق ة اتخ ه عملي ة بتحبان سة  او   ق ة المؤس الة ورؤی د رس دی
نظمة وتقریر المسار االساسي الذي تسلكه لتحقيق اهدافها العامة ویحدد           الم

  .اسلوبها وشخصيتها ویميزها عن غيرها من المنظمات
  :وخصائص عملية التخطيط االستراتيجي للمنظمة تنطلق من الرؤى التالية 

  . االساسي للمنظمةارتباط التخطيط االستراتيجي بتحدید المسار - 1
 .بالرؤیة الكلية للمؤسسة من الداخل والخارجارتباطه  - 2
 عملية تتم في اطار المخاطرة وعدم التاآد - 3
ارتباطه بتوقعات المؤسسة بخصوص ردود افعال المستفيدین والجهات           - 4

 االخرى المؤثرة على المؤسسة 
 .یتمحور حول تحقيق اسلوب وشخصية المنظمة  - 5
 قبلي للقرارات الحالية یتعامل مع االثر المست - 6
تراتيجي        - 7 ر االس و التفكي ر ه ن التفكي ا م ا مختلف ب نمط ول (یتطل قب

 )المخاطرة واالبتكاریة والتغيير
ا      یتبين لنا اهمية التخطيط االستراتيجي في صياغة العملية التنمویة وادراجه

  .في مدارج النهضة وابتغائها سلما حقيقيا للبناء
  :جي فيمكن ان نختصرها بالتالياما مزایا التخطيط االستراتي

  .توضيح وتوجيه الجهود في المنظمة - 1
 .ادخال عنصر التفكير الجل طویل - 2
 .زیادة الوعي بالبيئة المحيطة بالمنظمة او حتى المؤسسة  - 3
 .اذآاء الحوار بين المدیرین عن االستراتيجية - 4
 .تحسين تنظيم المؤسسة للتالؤم مع االستراتيجية  - 5
 . على التفكير االستراتيجيتزوید المدیرین بالقدرة - 6

ة لنهضتها          ر مسالة اساسية ومهم اذا التخطيط االستراتيجي للمنظمات یعتب
ة           ة حقيقي ة مجتمعي وم بموجب التخطيط    وتنميتها من الداخل الحداث تنمي یق

ستقبل         ن م حة ع ة واض داد رؤی سة باع ي المؤس راد ف تراتيجي اف االس
ك الرؤی          ة لتحقيق تل سفة       المؤسسة والخطوات العملي ة ویتضمن تطویرا لفل

ن    ق م تراتيجي تنطل يط االس صائص التخط ة االدارة وخ سة وانظم المؤس
صياغة المستقبل والقيادة االستباقية وليس االدارة بردات الفعل والبحث عن          
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ا                 سهل تحقيقه ة التي ی ى االهداف اليومي الظروف المرتجاة عوض العمل عل
املين        والتفاؤل واالبتكار والمشارآة والتواصل با       ادة والع ين القي التجاهين ب

  .وخطط عمل مبنية على االهداف القابلة للقياس 
االت   داخل ح ن ال ات م ة المنظم ة لتنمي ور المثبط ين االم ن ب سى ان م وال نن
ذه         واع ه الصراع التي من الممكن ان تنشئ فيها وهذه الحاالت تنطلق من ان

  :الصراعات التي نستطيع ان نلخصها بالشكل التالي
ذاتيال - 1 اط  :: صراع ال سبب احب رد ب ل الف ذي یحدث داخ صراع ال و ال وه

سبب مشكالت تواجهه                   ه وادواره او ب سبب تعارض اهداف ه او ب یلحق ب
  .في العمل

ویشتمل هذا النمط على عدة مستویات        :الصراع المنظمي او المؤسسي      - 2
ممكن ان یحدث بين المدیر والموظفين وممكن ان یحدث            : من الصراع   

 .لتعليم مثال المنظمة آقسم التخطيط وقسم اسام بين اق
ين   - 3 صراع ب سات ال شابهه      :المؤس سات مت ين مؤس دور ب ذي ی و ال وه

 .االهداف اجماال ولكنها تتزود من ذات المصدر 
  

 للمنظمة   آبيرة في مجاالت التثبيط المنظم     آل انواع الصراعات هذه ممكن ان تسبب ازمة       
  .ان صح التعبير الذي اطلقناه عليه

ن ى       ولك ه عل ن خالل لبيا م را س دث اث م یح ا اذا ل صراع ایجابي ون ال ن ان یك ن الممك  م
صالح      ل الم ن اج ر ال م ل التغيي ن اج راعا م ان ص ا اي اذا آ تمر عمله ة واذا اس المنظم

  .الذاتية واذا آان صراعا ال یتسبب بایقاف العمل فمن الممكن ان نعتبره صراعا ایجابيا 
  :ت االهلية هو التاليومن اسباب الصراع داخل الجمعيا

  .القسام والوحدات االداریسة داخل المنظمةتعدد ا - 1
 .عدم توفر نظام فعال لالتصال بين العاملين داخل المؤسسة - 2
 .ضغوط البيئة الخارجية - 3
 .اختالف الخلفية الثقافية - 4
 .محدودیة الموارد والتنافس عليها - 5
 .تفاوت ادراك االفراد في المنظمة - 6
 .لتقييم االداءتفاوت المعایير المعتمدة  - 7
 .الرغبة في االستئثار في السلطة - 8
 اختالف القيم واالعراف - 9

 .صعوبة الحصول على المعلومات -10
 تدني مستوى الرضا -11
 .عدم توازن الموارد البشریة والمادیة -12

  
 :1اليات التعامل مع الصراع

  :یمكن التعامل مع الصراع من عدة اوجه ومنها 
ب  - 1 تراتيجية التجن ترات:اس ذه االس ي ه صراع  وتعن ساطة التغاضي عن ال يجية بب

  :ویمكن ان یكون ذلك عن طریق
ان                      : االهمال    -  أ الطبع ف سه وب اء  نف ر من تلق ى امل ان یتغي اي تجاهل الموقف عل

  .هناك احتماال الن تزداد االمور سوءا
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ة        -   ب ين اطراف            : الفصل الجسدي بين االطراف ذات العالق ك للحد من التفاعل ب وذل
كس سلبا على المنظمة التي تعتمد بطبيعة الحال على         الصراع على ان هذا قد ینع     

 .تفاعل بعض هذه االطراف االنفة الذآر 
اعال محدودا او        : التفاعل المحدود   -   ت صراع تف اي اتاحة الفرصة لتفاعل اطراف ال

 .مضبوطا ضمن ظروف مدروسة وبرنامج صارم
ة   -   ث تراتيجية التهدئ وع لفت    : اس ت الموض ى تموی تراتيجية عل ذه االس وم ه رة وتق

ة              اك امكاني لبحث عقالني في    معقولة ریثما تهدأ العواطف المتأججة وتصبح هن
 :لتعامل معها وهناك اسلوبان في اطار هذه االستراتيجيةمسببات الصراع وا

د تتعلق باالهداف او بالوسائل                : التخفيف - 1 اي التقليل من شأن التعارضات التي ق
ا          ا          امال في ان تكتشف االطراف ذات العالقة بأن هن اس به ك ارضية مشترآة ال ب

  .فيما بينها
ى: التوفيق - 2 ة الوصول ال م اي محاول ه ل ل طرف بان شعر آ ول وسط بحيث ی  حل

وبان نده لم یربح ربحا آامال ومن الواضح ان هذا االسلوب          یخسر خسارة آاملة    
یفترض ان اطراف الصراع متعادلة نوعا ما اما اذا آان احدهما اقوى من االخر                

ول                بما ال یقاس     ل الحل الي ال یقب ه وبالت فانه یميل الى ان یفرض الحل الذي یرتئي
 .بالوسط

وع                    -   ج سلطة لفرض ن ساطة استخدام ال ذه االستراتيجية تعني بب استخدام القوة وه
  .من الحلول على االطراف المتصارعة

صراع           : استراتيجية المواجهة   -   ح د اسباب ال وتعني في اطار هذه االستراتيجية تحدی
صارعة وفي سياق             ومصادره وصوال   الى المصالح المشترآة بين االطراف المت

 :هذه االستراتيجية یمكن استخدام االساليب التالية
  .لتكریس الفهم المتبادل بين االطراف المتصارعة :تبادل وجهات النظر  - 1
ة ومصالح        : الترآيز على االهداف االستراتيجية      - 2 ذه االهداف االني وذلك لتغليب ه

ذ     صارعة               االفراد ویفترض ه ين االطراف المت ادل ب اد متب ا االسلوب وجود اعتم
ن ان          ضال ع رة ف ة آبي تراتيجية ذات قيم داف االس ون االه رض ان تك ا یفت آم

 .انجازها یقود الى نوع من المكافأة 
ات        ي منظم ط ف اتج فق صراع الن ل ال ستخدم لح ا ال ت اط انه ذه النق ل ه ظ لك والمالح

صرا       ل ال ي ح ذلك ف ل آ دني ب ع الم مية    المجتم سات الرس ي المؤس ة ف عات الناتج
 .واالنتاجية لتنميتها بالتالي وادخالها ضمن الرؤى التنمویة العادلة

 
  :/السابع عشر 

  /حاضنة االعمال اداة من ادوات التنمية 
  

دم                 سهيالت التي تق حاضنة االعمال مفهوم حدیث نسبيا لرزمة متكاملة من الخدمات والت
يس ا   ور تاس ي ط ادیين ف ى الری ات    ال يهم عقب مان تخط ل ض ن اج دایاتها م الهم او ب عم

صعبة وضمان استمرارهم ونجاح مؤسساتهم  ة ال ال هي مؤسسة .البدای حاضنة االعم
شاء   ي ان راغبين ف ادیين ال دم للری ا تق ا وعالقاته ا خبرته انوني وله ا الق ا آيانه ة له قائم

ات المسان              سهيالت والي شارة   مشاریع صغيرة حزمة متكاملة من الخدمات والت دة واالست
اته    شل وانعكاس االت الف الق واحتم اء االنط ف اعب دف تخفي سيطة به وم ب ل رس مقاب
ات               وحاضنة االعمال اداة اثبتت فعاليتها بتحقيق اهداف الریادیين الخاصة آما حققت غای
ز االبحاث       عامة مثل تطویر وتجدید في التقنيات عبر تعاون وتفاعل بين الجامعات ومراآ

ة      واالعمال المب  تدئة وذلك النتاج سلع وخدمات تلبي الحاجات المحلية واالسواق الخارجي
وفير                    ا استعملت لغرض ت واستفيد منها آأداة في تطویر مناطق معية بعيدا عن المدن آم



وفير خدمات              عقود صناعية لتشبيك المشاریع الصغيرة مع المصانع الضخمة من اجل ت
  1خاصة وسلع متفرقة

  
  :خصائص الحاضنة  •
ات لمخاطر االستثمار                   فریق ة ،والمعالجات والمراجع دم الدراسات االولي  عمل مؤهل یق

ي، فيحصل المشروع            وفرصه عن طریق تشبيك    الخبرات والصداقات في المجتمع المحل
سية               ى المخططات التاسي المختار لالحتضان في مكان الحاضنة على خدمات االشراف عل

ى ادارة           ویل المناسبة فيما  موالتشبيك مع مصادر الت    ادي صاحب المشروع عل  یدرب الری
مشروعه ویقدم له االرشاد حول التسویق والمحاسبة المالية والمعامالت القانونية، حتى           
ینطلق بنجاح ویتخطى مراحل التاسيس الحرجة حيئذ یتم تخریج المشروع من الحاضنة               

  .لتنتفع مشاریع اخرى ناشئة من خدماتها
اضنة آمؤسسة تؤمن آفایة ذاتية لعملياتها ،بعد فترة من       ومن المفترض أن تتم ادارة الح     

سة          ل المؤس دم عم ع تق وم م ة الرس ادة قيم ي زی درج ف ر الت ك عب يس وذل ة التأس بدای
  .المحتضنة او عبر تقدیم خدمات لمؤسسات خارج االحتضان بتكاليف عادیة 

  :اهداف االحتضان •
دعم للمشاریع ال            ات ال ة من الي ة متكامل ى     االحتضان هو الي شائها عل صغيرة من اجل ان

ات           رار یصدر عن الفئ أسس ثابتة ومساعدتها على االنطالق الناجحة ،ولكن الدعم هو ق
اب فرص                  الداعمة ،اذ ان حاجات الضعيف تبقى في اطار الشكوى والتخبط خاصة في غي

شعبية   ات ال ل المنظم ات (تفعي ات والتعاوني داوالت   ) النقاب ة للت ا آرافع ؤدي دوره لت
  .بات نحو تأطير ضاغط ومحرك لعمليات التدخل الحكوميوالمطال

ا من                    ستمد دوافعه ة التحرك ت وهكذا یبقى قرار الدعم او االحتضان في ید المتمكنين والي
ا   دعم آم ة لل ات مختلف ي تعكس مقارب ة والت ات الداعم ة للفئ ة والنظری ات الفكری المقوم

ول الست     –التحليل تنعكس   تنعكس على اختيار الفئة المستهدفة بالدعم وفي نهایة          آما تق
دعم                -سناء حسن  اجح الدوات ال دعم ومؤشرات االداء الن مدى  ( في معایير تقييم اليات ال

ة               شاره،الزیادة في القيم راض ومدى انت ة ،حجم االق التحول في االتجاهات والقيم المحلي
ة         ة المتحقق دعم       ) المضافة لالنتاج ونسبة النمو والتنمي ة ل ات النظری المؤسسات  المنطلق

  .:الصغيرة الرائدة 
يالت المنظمات                     - 1 اتي من ضمن تحل صغيرة ی الطرح االول في دعم المؤسسات ال

ه                    ذي منيت ب ة للفشل ال ة الليبرالي يالت االنظم الدولية والبنك الدولي أي في تحل
تراآية        ة االش دت االنظم ي اعتم ة الت بالد النامي م ال ي معظ ة ف ارب التنموی التج

  .م على االنشطة االقتصادیة وسيادة القطاع العا
اد      (( ة االتح ت تجرب داب تبع تعمار او االنت ن االس صت م ي تخل دان الت ذه البل فه

رى والتي اثبتت         صادیة آب وة صناعية اقت السوفييتي االشتراآية الناجحة وبروزه آق
ه                        ذي ال ینحصر فقط في توجي دول ال اج ودور ال ر في االنت صدق نظریة الحجم الكبي

ة واالق اج   التنمي تثمار واالنت ر االس ة عب ة االنتاجي درة الوطني ادة الق ي زی ل ف صاد ب ت
  2))المباشر من خالل المؤسسات الكبيرة التي تقيمها الدولة في القطاع العام

دیون     دول بال ذه ال ات ه ت ميزاني ة ان اغرق سياسة المرآزی ذه ال ة ه ن نتيج ان م وآ
ة اال في التحول نحو      ال عالج للمدیونية الواسعة ل ((وتتابع التحليالت بان   ذه االنظم ه

تمكن من اللحاق                    صاداتها وآي ت ة اقت ادة هيكل نظریات جدیدة في العمل واالنتاج الع
ة      ة تكنولوجي ر مرون ب االم واق یتطل اح االس رد وانفت وجي المط دم التكنول بالتق
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ة       سلعية والخدماتي فات ال ة المواص ة ومالحق ل متابع ن اج ة م ة ومعلوماتي وخدماتي
ذه                 المطلوبة م  وفير ه العجز عن ت رة ب ة المؤسسات الكبي ن السوق وتتهم بيروقراطي

صغير   ذعبور المؤسسات ال تح نواف ا یف داع مم سویق واالب اج والت ي االنت ة ف المرون
صانع   ة المتواصلة للم ا ان المكنن د آم المي الجدی صاد الع ي االقت ذا ف لتلعب دورا ناف

ل المؤسسات     وفر     الكبرى تخفض فرص العمل فيها مما یجع دا ی صغيرة مجاال وحي ال
  1زیادة صافية في فرص العمل 

زة في                 صين االشتراآية المتمي وتعجز مثل هذه الطروحات عن تفسير نجاح تجربة ال
اج                 ة في االنت االنفتاح الكبير على االسواق العالمية وفي التحول االقتصادي والمرون

صادیة أي تح    سياسة االقت ذه ال ع ه ق م سویق دون ان یتراف ام والت ن النظ ول ع
أریخي               السياسي ولربما آان العامل المحدد لفشل التجارب االخرى یكمن في تعویق ت
صغيرة هي جزء                   دان والمؤسسات ال ذه البل مرتبط باالثار العميقة للكولونيالية في ه
ة              هام من االقتصاد الوطني ولكن ال یمكن ان تنمو وتثمر خارج اطار سياسة حكومي

  .لمؤسسات الناشئةراعية ورقيبة وحامية ل
  :الطرح الثاني - 2

ة              ا المتمثل في طروحات دعم المؤسسات الصغيرة یروج لظاهرة العولمة ودیناميكيته
وال    ز رؤوس االم دمج وترآي ات ال ة وعملي ة المتالحق ارات التكنولوجي ي االبتك ف

ذا الطرح ة ه صادیة وبني اطق االقت دماج المن ى ان ة ال ة ((والنزعة المتنامي ان العولم
ي ت انعي    الت راهن أي ص ب ال و القط ول نم ورة ح ات المتمح ات والطاق ر باالمكان زخ

ات   ي القطاع ل ف ر تتمث رف االخ ي الط ان ف ب ث و قط ر نم ا خط ة یواجهه العولم
يكا    بح وش ر اص ذا الخط ا ان  ه شة وبم صادیة المهم شرائح االقت صادیة وال االقت

ة    ومحتما فال بد من حل یضمن تأقلم العالم المهمش واندماجه في س            ياق العولمة بكلف
ل لحل                 افي والحل االمث صادي والثق اعي واالقت معقولة على الصعيد البشري واالجتم
صغيرة                ة المؤسسات ال الخالفات والحد من التنافر الذي ولدته العولمة یكمن في تنمي
داثها                 ة یجب اح ى تعهدات بنيوی والمتوسطة عبر برامج للقروض الصغرى اضافة ال

اج ال ي دورات االنت ؤدي ف ة لت ة والثقافي ة والتربوی ة القانوني يم للبيئ ادل وتنظ متب
  2سياسة القروض الصغيرة الى تحسين شروط العمل وظروف المعيشة

الم  ين ع صالحة ب ادرة م ي مب طة ه صغيرة والمتوس سات ال م المؤس ة ودع فتنمي
أمين                 العولمة والعالم المهمش الذي تشكل هذه المؤسسات جزء منه وذلك من اجل ت

ا        االست رى          (قرار في مرحلة تمدد العولمة وظواهره شرآات الكب ل غایتس وال ل بي مث
  )  والمعلوماتاالمتعددة الجنسية في مجال التكنولوجي

م                      - 3 ام لألم ين الع ر االم ر ،ففي تقری ى الفق ویقع الطرح الثالث في اطار القضاء عل
وان    ى بعن ذي أت ين وال سة والثالث ة الخام ة العام ام الجمعي دة ام ر دو((المتح

ر  ن الفق د م ي الح صغير ف راض ال سة ))اإلق ة والخام صفحتين الرابع ي ال وف
اق            ((جاء ان نموا اقتصادیا متزایدا ومرتكزا على معدل عمالة مرتفع ومرفق بانف

ى                     ة الناجحة للقضاء عل شكل الترآيب راء ت ى الفق جماعي واسع موجه خاصة ال
  .))الفقر

ل             االعتراف بضرورة تمكين آ   ((ویرآز التقریر على     ادة من آ اس من اإلف ات الن ل فئ
راء  شجيع الفق شكل حوافز لت ي ت صغيرة الت ى رأسها القرض ال اج وعل عوامل اإلنت
على زیادة األعمال الصغيرة ،وهذا ما یجعلهم مستقلين اقتصادیا ویخلق فرص عمل            

ر منتجة وعل        وت      ىجدیدة لفئات غي ات البي ساء رب ى    )) رأسها الن ر ال ویمضي التقری
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اد           ب((القول بان  رامج االقراض الصغيرة أثبتت فعاليتها في بلدان آثيرة وخاصة باعتم
  ))االقراض لمجموعات صغيرة والتكافل والتضامن فيما بينها

رى   " دمات اخ ق بخ ين یرف نجح ح راض ی وحا ان االق ر وض دو االن اآث ن یب ولك
ب آالتدریب والمعلومات واستعمال االرض مع التقنيات المناسبة وهذه الخدمات تتطل         

راعين االجانب دورا                ة وال دعما قویا من القطاع العام وتلعب المنظمات غير الحكومي
شير االبحاث                       ا ت ائج تتحقق آم آبيرا في نمو المؤسسات المقرضة ولكن افضل النت

دول             )ابحاث خبراء منظمة األمم المتحدة    ( ل من الحكومات في ال عندما تضم جهود آ
ا    ة فيم ر الحكومي ات غي ة والمنظم ابي    النامي دور االیج واهبين ال ساهمة ال ب م  تلع

  1"المحرك
وفي هذا الطرح یعاد االعتبار الى دور القطاع العام في المساهمة في تحقيق اهداف                 
دخل المباشر           سياسات تحسين االوضاع المعيشية للفقراء فان تجاهل الحكومات والت

واهبين ل            ائج   مع الفئات الفقيرة عبر منظمات غير حكومية وبتمویل من ال أت بالنت م ی
ة                   سياسة العام المرجوة اذ ان أي محاولة تنمية فئویة ال بد من ان یتأمن لها غطاء ال

  .االقتصادیة واالجتماعية لكي یتأمن لها االستمرار واالستدامة 
وب حيث ر                - 4 سياق فمصدره دول الجن ى بعض  أاما الطرح االخير ،الذي یرد في ال

ل جزء هاما من عملية النمو المتواصل         الباحثين ان قطاع األعمال الصغيرة یشك     
ة ویطرح  اهرة العولم دول بظ ذه ال ه ه ذي یواج ي التحدي ال ة ف ة " والتنمي تنمي

ة ال تتحقق اال اذا آانت       ذه التنمي معتمدة على الذات وتكون من الناس واليهم وه
ال واصحاب المصانع والتجار ورجال                 زارعين والعم فئات الشعب جميعا من الم

وميين         االعمال ومنظ  ال والموظفين العم ات        مي االعم ى استخدام الطاق ادرة عل ق
ادا                ماااستخد دوره اعتم ذا ب د ه  خالقا وعلى تأدیة الوظائف على نحو فعال ویعتم

ا تمكن االطراف  ة مع وءة خاصة وعام ات مؤسسية آف شاء هيئ ى ان حاسما عل
ة مسؤولية ادا       صاد  االقتصادیة آلها من قيامها بادوارها فيما تتولى الدول رة االقت

نظم ومشجع                 دور م را االضطالع ب الكلي وتؤدي دورها بالتخطيط والتنظيم واخي
ال ز    2"لالعم نظم والمحف ط والم دس والمخط ي المهن رح ه ذا الط ي ه ة ف فالدول

وارد            شبيك الم ا في ت ل دورا ایجابي ائج ب ة النت ة ومراقب يس ادارة االزم فدورها ل
ة في مخططات ت ة والتقني شریة والطبيعي ة القطاعات آي الب ة لكاف ة عام وجيهي

  .تتكامل عمليات النمو القطاعي مع عمليات التنمية البشریة
  :وح المبادرة بعدد من العوامل ربر عویربط هذا الطرح تعزیز قطاع االعمال المتمتع

تشجيع روح المبادرة من قبل الدولة تشجيعا فعاال من خالل اجراءات متنوعة                : اوال
 :  
  .ن یصبحوا منظمي اعمالتدریب الطامحين ال  -  أ
وظفين      -   ب سياسيين والم ال وال ال االعم ين رج ل ب صاالت والتفاع شجيع االت ت

 .العموميين
صناعية                     -   ت اطق ال امين الخدمات االساسية في المن ر ت دة عب اجتذاب صناعات جدی

 .وتوفير رؤوس اموال بشروط مؤاتية
سو     -   ث ات ال ن امكان ات ع دیم معلوم ة وتق ة جمرآي طة حمای ة بواس ق عرض حمای

 .لغرض االستثمار في مجاالت عدیدة واعدة 
ا ات مطب    :ثاني شریعات وتنظيم ود ت اع بوج اح القط رتبط نج ة  قی تمرار ومعدل ة باس

ال               دور االقتصادي لالعم ومبسطة لتشجيع نمو القطاع وال یجوز تجاهل الحكومات لل
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ال   ة واعم ة قليل ا بعمال وت او خارجه ي البي صغيرة ف شاریع ال ل الم ن قبي ة م الجزئي
رة            البيع والمتاجرة الملحقة بها اذ ان هذه المشاریع تنتج وتوزع وتبيع مجموعة آبي
اهير                  ة حاجات جم سلة من الخدمات لتلبي ومتنوعة من المواد االستهالآية وتقدم سل

  .الناس
ر       ا واط دعم واتجاهاته ات ال اوت نظری ة تتف ة المختلف ة العام ذه المقارب ن ه ا م وانطالق

  .ف البالد الصناعية منها والمصنعة الفقيرةواليات التطبيق في مختل
 

  :/الثامن عشر 
   الصالحة احد اهم ادوات التنمية الحاآمية

  
  :الحاآمية الصالحة وأثرها في تنمية المجتمعات - 1

  
د الدراسات                     ا في معه اهيم تلقيته بحثنا في هذا المجال یعتمد على ما تمت دراسته من مف

ا نا        ادات المؤلف            اإلستراتيجية في بيروت وفي اغلبه يالت من اجته اریف والتعل ة التع بع
  :لذلك ینبغي على القارئ االنتباه الى هذه النقطة األساسية لقراءة هذه الدراسة 

ة   ة الحاآمي ة وماهي ين الحكوم ا وب رق بينه ة والف وم الحاآمي اقش مفه د ان نن نحن نری ف
اهي ا      ا وم ى إیجاده ث عل ات الح زة ومتطلب فاتها المتمي صالحة ومواص ات ال لمقارب

  :/واالستراتيجيات التي تمكن وتشجع على ممارسات الحاآمية الصالحة في الدول النامية
وانين               :فالحكومة سن الق ة ل هي الهيئة التي یتم استثمارها مع الصالحية والشرعية الكافي

ة أو                        ة سواء أآانت محلي ة مدني ى حكوم ة ال ارة الحكوم شير عب ا وت أو األنظمة وتطبيقه
  .يةوطنية أو دول

رارات                        ا تطبيق الق تم بموجبه ة التي ی رار والعملي ة صنع الق أو (اما الحاآمية فهي عملي
سلطة أو تحقق               )عدم تطبيقها  ات أو تمنح ال وترتبط الحاآمية بالقرارات التي تحدد التوقع

  .األداء
ة                    ة الدولي شرآات والحاآمي ه ال ل حاآمي ر من سياق مث ة في أآث ویمكن استخدام الحاآمي

  . الوطنية والحاآمية المحليةوالحاآمية
ق     ة تطبي رار وعملي ناعة الق ة ص ون عملي رض ان تك ي تفت صالحة والت ة ال ا الحاآمي ام

  .القرارات تشارآية وعادلة
ویتوقع من المؤسسات العامة أن تدیر الشؤون العامة بطریقة شفافة وفاعلة وان تخضع         

وق  ضمن تحصيل حق ة وان ت وارد العام ي إدارة الم ساءلة ف شارآة للم ر الم سان عب اإلن
  .والشمولية في صناعة القرار

ع       ساد وم اءة والف ن اإلس ة م ة خالي ر بطریق ذا األم ى ه صالحة إل ة ال ل الحاآمي وتتوص
  1مراعاة حكم القانون 

ا أساسيا                       د باتت مكون ة وق ات التنمي ارة مستخدمة في أدبي ان الحاآمية الصالحة هي عب
  .االستراتيجيات التنمویة/للمشاریع

ة                   وال ا بالكامل ،قل ادة التوصل إليه ا التي یصعب ع ل العلي صالحة هي من المث حاآمية ال
  .قليلة من البلدان والمجتمعات اقتربت من تحقيق حاآمية صالحة بالكامل

  :اما أهم مبادئ ومميزات الحاآمية الصالحة فتتمثل بالتالي
  .المشارآة - 1
 .التوجه نحو اإلجماع - 2
 المساءلة - 3
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 الشفافية - 4
 التفاعلية - 5
 لفعالية والتفاعلية وا - 6
 اإلنصاف والشمولية - 7
 .إتباع حكم القانون - 8

والذي ینظر إلى آل هذه المبادئ والمميزات یتبين أنها آلها تصب في خدمة مشروع            
سان   ا اإلن ح له ي یطم ة والت ة المجتمعي ل  .التنمي ارات العم ب إط انون یتطل م الق فحك

ض     ب أی ز وتتطل ر متحي شكل غي ة ب ة المطبق ة العادل وق  القانوني ة لحق ة آامل ا حمای
ضاء   وانين ق ز للق ر المتحي ق غي ب التطبي ات ویتطل وق األقلي سان وخصوصا حق اإلن

  .مستقال وقوى أمنية غير متحيزة وغير فاسدة
ى حد سواء حجر أساس                        ساء عل ل من الرجال والن اما المشارآة فتشكل مشارآة آ

ر   رة أو عب ا مباش شارآة ام ون الم ن ان تك صالحة ویمك ة ال سات للحاآمي  المؤس
ا یعني                     ذا م سم المشارآة بالمعلومات والتنظيم وه الشرعية الوسيطة ،ویجب ان تت

  .حریة التعبير والتجمع من جهة وتنظيم المجتمع المدني من جهة أخرى
ات                      ل إن القطاع الخاص وهيئ ة ب د المؤسسات الحكومي اما المساءلة فال تتوقف عن

لجمهور والجهات المعنية بها وبشكل     المجتمع المدني یجب ان تخضع للمساءلة من ا       
ا أو                 أثرون بقراراته ذین یت عام فان المؤسسة او المنظمة تخضع للمساءلة من قبل ال

  .أعمالها وال یمكن تطبيق المساءلة بدون الشفافية وحكم القانون
ات والمؤسسات تثمر                  ى إن العملي صالحة إل ة ال اما الفعالية والفاعلية فتشير الحاآمي

وافرة ویغطي مفهوم             نتائج تستوف  ي حاجات المجتمع مع أفضل استغالل للموارد المت
  .الفعالية أیضا االستخدام المستدام للموارد الطبيعية وحمایة البيئة 

ة                  ين آاف ة المعني ى خدم ات إل آما تتطلب الحاآمية الصالحة سعي المؤسسات والعملي
  .ضمن إطار زمني مقبول

ا بطریق   رارات وتطبيقه اذ الق تم اتخ ات  وی وافر المعلوم ة وتت ع القواعد واألنظم ة تتب
ا یكفي                  امين م تم ت ا وی بشكل حر ومباشر ألولئك الذین سيتأثرون بالقرارات وتطبيقه

ة         .من المعلومات وبإشكال ووسائل یسهل فهمها      ى الحاآمي اما أهم متطلبات الحث عل
  :الصالحة فتتمثل ب

  .اعتماد شكل حاآميه یؤمن التمثيل والمساءلة - 1
 . وفعالية النظام القانوني الذي یتولى حكم القانونحيادیة - 2
 .طرق عمل عامة وخاصة تتضمن درجة عالية من الشفافية والمساءلة - 3
 .ضمان حریة التعبير والتجمع ما یؤدي إلى مجتمع مدني قوي متعدد - 4
 .مقاربة تشارآيه لخدمة التسليم آونها مطلبا أساسيا لفعالية الخدمات العامة - 5
 .ي وسياسات اجتماعية تؤدي إلى الحد من الفقرقطاع خاص دیناميك - 6
 .اقتصاد فعال ومفتوح ومعتمد على السوق یتضمن نموا اقتصادیا - 7
يم         - 8 ى التعل اذ ال االستثمار في الشعب عبر السياسات والمؤسسات التي تحسن النف

شریة في                   وارد الب زة للم شكل رآي النوعي والصحة وغيرها من الخدمات التي ت
 .أي دولة

 .. إلى حاآميه صالحة للشرآات لدعم تنمية قطاع خاص تنافسيتبرز حاجة - 9
  

دول             وهنالك مقاربات واستراتيجيات للتمكين وتشجيع ممارسات الحاآمية الصالحة في ال
  :النامية ومنها

  :تشجيع حكم القانون والذي یتضمن  -  أ



ة    - 1 ات النظامي ا الهيئ ا فيه سينها بم ة وتح ة والقانوني ة اإلداری سين األنظم تح
  .المرآزیة

ل           - 2 أمين تحوی ة وت دمات العام ل الخ ن تموی ن م ال یمك ریبي فع ام ض ع نظ وض
 ).من دون تشكيل حاجز لتنمية القطاع الخاص(المداخيل إلى الفقراء 

الي     - 3 اع الم ن إدارة القط سؤولة ع ة الم االت الحكومي ز دور وصالحية الوآ تعزی
 .العام وأعمال التخطيط والسياسة االقتصادیة

  
 :وتحسينه والذي یتضمنتعزیز تسليم الخدمة   -   ب
تحسين تسليم الخدمات األساسية مثل الصحة والتعليم والماء والصرف الصحي            - 1

  .عبر القطاعين الخاص والعام
ال                  - 2 وء وفع تحسين اإلدارة العامة بشكل عام ،من الضروري وجود قطاع عام آف

 .من اجل تطبيق اإلصالحات بشكل فعال وتأمين التسليم الفعال للخدمات العامة
ة الالمرآزی  اح - 3 ضان عملي دى      ةت رارات ل نع الق اءات ص درات وآف ز الق  وتعزی

 .السلطات المحلية
  

  :والذي یتضمن.تسهيل نمو القطاع الخاص   -   ت
ة        - 1 ات التجاری ي الترتيب شارآة ف ة والم ات التجاری سياسات والعملي ز ال تعزی

  .اإلقليمية والعالمية وتشجيع فرص التجارة واالستثمار
وصا الجناح المصرفي واألسواق المالية عبر تمكين       تقویة القطاع الخاص وخص    - 2

 .إطارات العمل القانونية
ة                 - 3 ى وضع إطارات عمل قانوني تحسين الحاآمية في الشرآات عبر المساعدة عل

شرآات   ة لل سؤولية االجتماعي شجيع الم بة وت ة مناس سية ونظامي  CSRومؤس
)Corporate Social Responsibility ( 

  
  :تتضمنوالتي :تشجيع المشارآة   -   ث
دني             - 1 ل الم تشجيع احترام حقوق اإلنسان وتعزیز طرق العمل الدیمقراطية والتمثي

  )حریة التجمع وحریة التعبير(والمشارآة 
ة  - 2 ر الحكومي ات غي ة للمنظم ة ممكن ة وجماعي ة قانوني اء بيئ ) NGOS(إرس

 ) .CBOs(والمنظمات المرتكزة على المجتمع
ام وم - 3 اع الع ي القط مولية ف ات ش اء ممارس دوائر إرس ين ال ل ب سة التفاع أس

 .الحكومية وغير الحكومية
 

  :التاسع عشر 
  

  :آاحد اهم ادوات التنمية )لحوآمةا(تحقيق التنمية المؤسسية 
  

مفهوم یشابه مفهوم الحاآمية من ناحية البحث عن الصالح واالصالح            الحوآمة هي   
ة مفهوم   والحكم الرشيد للمؤسسات ولكن الفرق بين المفهومين یتضمن ان الحاآ       مي

ذلك              اشمل یشمل المؤسسات الدولية والوطنية والمحلية آما ورد فيما سبق ویشمل آ
  .سن القوانين التي تحض على الحكم الرشيد 

  
اما الحوآمة فهي الحكم الرشيد او االدارة الرشيدة آمنهج لتنمية مؤسسات المجتمع              

صاد  ي او االقت مي او االهل ع الرس سات المجتم ن مؤس ت م واء آان ع (ي س مجتم



ال ا ) االعم ك سلطة م ين مؤسسة تمل ز ب ا تمي ة هي م سواء آانت سلطة (والحوآم
ذه       ) رسمية او اهلية او اقتصادیة او مزیجا منها        ومؤسسة تحسن مباشرة او ادارة ه

ة                      ة عناصر ثالث ة حول حسن ادارة المؤسسة من ناحي رة الحوآم السلطة وتدور فك
ا  القا(االول هو االفراد    :ینبغي حوآمتها    اني هو   ) ئمون عليها او المتعاملون معه والث

ا        (والثالث هو المعلومات      ) ایراداتها او نفقاتها  (االموال   ا او اثاره ات قراراته ) حيثي
ثالث هي من ضمن 1 ذه العناصر ال ر وه شمل عناصر اآب ي ت ة الت ات الحاآمي مكون

م رشيد لمؤسسة                  وانين الجل حك ا  واوسع من هذه العناصر حيث تتدخل في سن ق م
ه        .فالحاآمية مفهوم اشمل من الحوآمة       ا من ى اليوتوبي والحاآمية هي مفهوم اقرب ال

ن        ر م ي آثي ق ف عبة التحقي رة وص ا آثي ل علي ضمن مث ه یت ا الن ر بن ا م ق آم للتطبي
ات ة   المجتمع ات معين ي مجتمع ا ف ن وجوده رغم م ى ال ان  عل ة فباالمك ا الحوآم  ام

  .تطبيقها وفق اليات حكم رشيدة 
اذه هو                  : حوآمة  وجوهر ال  تم اتخ رار اقتصادي ی ة ،وان افضل ق ة المهني هو الحرفي

اي                       ا یتعلق ب ذلك الحال فيم أمره آ ين ب ذلك الذي یراعي مصالح اآبر قدر من المهتم
ات                    در من الطبق ر ق قرار یمس اجندة التنمية الوطنية ،اذ عليه ان یراعي مصالح اآب

  .مجتمع االهلي او بمجتمع االعمالاو بالالمجتمعية سواء تعلقت بالمجتمع الرسمي 
والن عملية صناعة القرار وجمع المعلومات وقياس االراء وتحليلها ليست هينة والن 
الجدوى منها بالغة االهمية الرتباطها بطموحات التنمية لدى مجتمع باسره فان االخذ 

ورة ال غنى باالساليب العلمية واتباع القواعد التي تمليها الحرفية المهنية یصبحان ضر
عنهما وليست اجنحة المجتمع الوطني على قدر متساو فيما یتعلق بقدرتها المالية 
والتنظيمية والفنية على التزام معایير الحرفية المهنية لذا فهي بحاجة الى ان یدعم 
بعضها بعضها االخر ویعتني به لكن االهم من حاجتها الى دعم المجتمع لصقل مقومات 

هو حاجتها الى دعم المجتمع اعترافا وصقال لدورها في الشراآة الحرفية المهنية 
الوطنية دون افراط وال تفریط في حدود هذا الدور، وما سبق یسري على مؤسسات 
المجتمع الرسمي والمجتمع االهلي ومجتمع االعمال على حد سواء غير ان نطاق بحثنا 

  .هذا یقتصر على تناول حالة المجتمع االهلي
 اعراض ازمة بين مؤسسات المجتمع الرسمي ومؤسسات حين واالخر ،لتظهر بين ا

المجتمع االهلي وال یخفى وجود بعض المخاوف الرسمية ازاء اطالق ید مؤسسات 
المجتمع االهلي في التعاون الدولي ،خشية ان ینال ذلك االمر من استقالل قرارها بما 

 ان تلك المخاوف قد تكون في یستتبعه من المساس باعتبارات السيادة الوطنية ورغم
محلها فان عالجها ال یتاتى بالتشكيك في النزاهة الوطنية لتلك المؤسسات وانما بتعزیز 
حرفيتها المهنية ، ولعل من المهم التمييز بين صور التعاون الدولي المختلفة فمنها ما 

التنظيمي یتعلق بالدعم المالي وهو اآثرها حساسية ومنها ما یتعلق بالدعم الفني و
  .وتعزیز الحرفية المهنية لدى تلك المؤسسات 

  
من ادوات االصالح االقتصادي اداة على الرغم من ان الشائع عن الحوآمة هو اعتبارها 

فانه ینبغي عدم اختزال دور الحوآمة آمؤسسة قانونية مستقلة في اطار العمل 
ستخادمها على مؤسسات االقتصادي فدور الحوآمة آأداة هامة لمكافحة الفساد یتوزع ا

المجتمع ومنها مؤسسات المجتمع االهلي وفي امكان المجتمع االهلي ان یعزز االدارة 
االفراد واالموال والمعلومات فمن :الحسنة لعناصر حوآمة المؤسسات الرسمية الثالثة 

ناحية االفراد یمكن المؤسسات االهلية مراقبة ادارة المؤسسات الرسمية لمواردها 
ة وتشمل تلك الموارد البشریة آال من القائمين على المؤسسة الرسمية او البشری
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المتعاملين معها ومن ناحية االموال یمكن للمؤسسات االهلية مراقبة مدى التزام 
المؤسسات الرسمية بعدالة جبایة االموال وانفاقها وبدقة االلتزام بالمعایير المحاسبية 

المالية والمحاسبية ومن ناحية المعلومات یمكن وباالستجابة لتوصيات جهات الرقابة 
للمؤسسات االهلية مراقبة مدى التزام المؤسسات الرسمية بمبادئ االفصاح والشفافية 

  .وبمعایير نزاهة وآفاءة العمل الرسمي. وبقواعد حظر تضارب المصالح
  بامكان المجتمع االهلي ایضا ان یعزز حوآمة العمل االقتصادي عبر عنایتهآذلك

االفراد واالموال والمعلومات وفي هذا الصدد فان مصطلح : بعناصر الحوآمة الثالثة
حوآمة الشرآات هو من ضمن المصطلحات الرائجة في وقتنا المعاصر للتعبير عن 
قواعد االدارة الرشيدة للشرآات في ظل عالقة مرنة بين ملكية العامة وادارة النخبة 

السهم وغيرهم من اصحاب المصالح آالمستهلكين ویمتد ذلك الى حمایة حقوق حملة ا
والى االلتزام بالسياسات المثلى للتوظيف وااللتزام بالمعایير المحاسبية الدقيقة وبمبادئ 
الشفافية واالفصاح باخالقيات العمل االقتصادي على ان من االهمية بمكان االشارة الى 

" حوآمة الشرآات"مفهومفي " حوآمة العمل االقتصادي"ضرورة عدم اختزال مفهوم
ذلك بان الشرآات ليست الجهة الوحيدة التي تحمل عبء االعمل االقتصادي على عاتقها 
وان حملت الجانب االآبر منه فالشرآات بالنسبة الى العمل االقتصادي ان هي اال اداة 
لتحقيق هدف وحوآمة اداة العمل االقتصادي أي الشرآات ما هي اال مدخل لحوآمة 

لقائمين عليه، وهؤالء ال یقتصرون بالضرورة على المساهمين فيه ماليا بل مصالح ا
یشملون ایضا ذوي المصالح المتصلة به بصفة عامة آالعاملين فيه ومستهلكي ما یقدمه 
من سلع او خدمات ومقدمي ما یحتاج اليه من موارد مالية آالمواد الخام والحوافز 

ي ورغم شيوع االهتمام بموضوعات حوآمة اداة االستثماریة وغير مالية آالجوار البيئ
العمل االقتصادي فان االمر قد بدأ في التغير تدریجيا بتزاید االهتمام بموضوعات حوآمة 

هتمام العلمي موضوع العمل االقتصادي أي القائمين عليه ولعل هذا ما یفسر اقتران األ
  1واطنة الشرآات في اآادیميات القانون االمریكية بكل من حوآمة الشرآات وم

اما عن دور المجتمع االهلي في حوآمة العمل االهلي فيسري على حوآمة العمل االهلي 
 حوآمة العمل الرسمي والعمل االقتصادي سواء من حيث االفراد او من ىما یسري عل

حيث المعلومات او من حيث االموال غير ان ما یجب االشارة اليه هنا هو امتداد مفهوم 
عبر ال عن الحرفية المهنية للعمل االهلي فحسب بل ایضا عن وطنية العمل الحوآمة لي

االهلي ففي آثير من الدول النامية ذات االقتصاد قيد التحول یولي المجتمع الرسمي 
اهمية متزایدة لشراآته مع مجتمع االعمال ویكون ذلك غالبا على حساب شراآته مع 

  .هلي في تلك الدول على حوآمتهالمجتمع االهلي ویتوقف مستقبل العمل اال
وعليه فان سعي العمل االهلي الى تعزیز االمن القانوني وتحقيق الوفاق الوطني حول 

  .دوره في الشراآة الوطنية ال یقل اهمية عن سعيه الى صقل حرفيته المهنية 
  :/خالصة 

ي مجاالت من اجل تحقيق التنمية المستدامة فالحكم الرشيد یتطلب تدعيم دولة القانون ف
  :/خمسة 
المبني على تفعيل البرلمان ،ودعم المؤسسات : الحكم الدیموقراطي  •

الدیموقراطية ،والمجتمع المدني ،ورعایة حقوق االنسان، ودعم االطر القانونية 
 .لالحزاب والجمعيات

تحسين وسائل عمل االدارات العامة،وتقویة التنسيق والتشاور / الحكم االداري •
وزارات المختلفة، ومحاربة الغش والفساد وضمان الشفافية والتعاون بين ال

 .واحترام الواجبات االدبية
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 .دعم التنمية الریفية والمحلية، وتدعيم مسار الالمرآزیة/ الحكم المحلي •
تقویة القدرات الوطنية في ادارة االقتصاد والمال ودعم : الحكم االقتصادي •

 .وتطویر القطاع الخاص
یتضمن اصالح الوظيفة العامة، : ني للحكم الرشيددعم تطویر برنامج وط •

ووضع استراتيجيات لتحقيق ال مرآزیة التعليم والصحة ولخصخصة جزئية 
 .لبعض مرافق الخدمات العامة

والحكم الر شيد لدى القطاع الخاص یتطلب من الشرآات الحوار ، مع الشرآاء  •
ي واالقتصادي والبيئي وایالء االهتمام والتفاعل مع محيطها االجتماعي والثقاف

وآذلك التقليل من المخاطر وتوقع التزامات مستقبلية واختيار االستراتيجيات 
 .الصحيحة 

وهنالك اربعة انواع مختلفة للحكم وان آان ال بد من التنسيق والتفاعل والتكامل بينها 
  :النها ذات اساليب مختلفة ولكنها تتحمل مسؤولية ادارة شؤونها المشترآة 

ویشمل المقاطعات وااللویة والمحافظات ،والدولة هي :الدولة حكم  - 2
واجراء اصالحات وتغيرات المسؤولة عن تطویر االدارات العامة 

وتعدیالت هيكلية ، وآذلك تطویر التعاون مع الدول االخرى ،واقامة 
العالقات ووضع البرامج االقتصادیة والسياسات، وسنعود الحقا الى 

 .ح المؤسساتيدور الدولة في االصال
الحكم یتميز بمساره هذا النوع من : المجالس المحلية حكم البلدیات و - 3

التنسيقي ببين الفاعلين والمجموعات االجتماعية والمنشات بغية 
تحقيق اهداف محددة ،تم اقرارها في بيئات متفاوتة التطور ،ومتعارضة 

 .المصالح
س اطار جماعي اما حكم المدن بالذات ،فهو ایضا، القدرة على تاسي

للعمل التضامني والتفكير االستراتيجي الجامع بين الفاعلين االساسيين 
،على مستوى القرار السياسي ،وفي الحكم المحلي یتم خلق الشروط 

 .لمشارآة المواطنين بالمشاریع منذ صياغتها الى مرحلة تقييمها
ن وهو خاص بموازین القوى المختلفة ،والعالقات بي: الحكم العالمي - 4

الحكومات والمنظمات غير الحكومية ،والمنظمات الدولية والمالية ، 
والمنظمات االقليمية ، وهدف هذا النوع من الحكم وهو خلق نظام 
عالمي جدید، واالهتمام بالبيئة ، واعادة توزیع االدوار على المستوى 

 .العالمي، وفق الجيوستراتيجيات الناشئة والجدیدة
د بذلك الشرآات المتعددة الجنسيات وعابرة المقصو:/ حكم الشرآات  - 5

القارات والشرآات الكونية واالسواق المالية والشرآات العامة ، 
والخاصة ومتوسطة الحجم والصغيرة ، والمنشات والقطاعات المهنية 

 .مثل الصحة والجامعات وقطاع التشغيل
 

 
شرآا                 م ال ة في اطار تطویر حك ت خاصة   وقد اجرت بعض الحكومات اصالحات مهم

ة  ي االسواق المالي ك المسجلة ف م ) البورصة (تل يال خاصا بحك ا دل دت بلجيك فاعتم
  :/الشرآات یحفز على الحكم الجيد عبر احترام المبادئ التالية 

 .وضع مهمة او رؤیة آأطار مرجعي الدارة الشرآة  -
 .التوجه الى مستشارین قانونيين من خارج الشرآة -
 .رةوضع بنى مناسبة الرشاد االدا -
 .اختيار ادارة قادرة على االنجاز وتحقيق النتائج -



 .اشراك مساهمين ملتزمين -
 .تحقيق التعاون والتفاعل السليم بين مجلس االدارة واالدارة والمساهمين -
ين         - ة یوفق ب ویعتمد حكم الشرآات في بریطانيا على البحث عن نظام ادارة ورقاب

ان للمست      شرآة وضمان االم شرآاء، وفي    الفاعلية في تسيير ال ثمرین واالمن لل
ا                  دا قوی سعينيات نجد تأآي االصالح الذي اقرته الحكومة البریطانية في اواخر الت

ال                   وعلى تق  أة راس الم ى مسألة االجر ومكاف ا عل ين، وألحاح یة دور لجان التعي
 :اما فرنسا فقد اجرت اصالحاتها في بدایة االلفية الثانية على النحو التالي

فة سواء مسجلة في البورصة ام ال ،ان تختار بين ان یكون            على الشرآات آا   - 1
 .لها مجلس ادارة او مجلس تنفيذي رقابة وادارة 

 .الفصل بين مهام رئيس مجلس االدارة والمدیر العام - 2
 .تزوید المساهمين بالمعلومات آاملة عن الشرآة - 3
شكل  - 4 س االدارة ب ي مجل ضویة ف ل والع رق عم يم وط تفحص تنظ ام ب القي

 .دوري
 .ان وجود عضوین مستقلين على االقل من بين اعضاء مجلس االدارةضم - 5
 .استحداث لجنة حسابات ولجنة جزاء او مكافأة راس المال - 6

  
ات  ة لعملي ة االميرآي يس اللجن ا رئ ي اقره الحية الت راءات االص ا االج ام

  :البورصة فهي 
رآتين    • ن ش ر م ي اآث س االدارة ف ي مجل ضویة ف ن الع دراء االدارة م ع م من

 .جلتين في البورصةمس
 .الزام مجلس االدارة ان یجتمع في السنة ثماني مرات على االقل •
 .الزام مجلس االدارة بزیارة مواقع الشرآات والمنشات •
ضل        • دف ادراك اف نویا، به د س دریب جدی ى ت صول عل دراء االدارة بالح زام م ال

 .واطالع اوسع على الشرآة وعلى قطاع تخصصها
 . ن من البقاء في وظائفهم لمدة تزید عن عشر سنواتحرمان المدراء االداریي •
 stock option 1منع دفع رواتب المدراء من ال •
  

رة   راق لكث ا خصوصا في الع ا یهمن ة وهو م ة العمومي وفي مضمار اصالح الوظيف
ة             وفر عدد من العوامل الخاصة باصالح الوظيف المنتمين للوظيفة العمومية فيجب ت

  : جة ومنها العمومية وتنميتها بالنتي
 .حب العمل المتقن •
 .احترام المستفيدین من الخدمة العامة •
 .الحيادیة وعدم االنحياز •
 .عدم تسييس االدارة •
 .النزاهة والكرامة •
 .التفاني في خدمة المصلحة العامة •
 االمانة واالخالص •
 .الوفاء لمؤسسات الدولة •
 .الكتمان والتحفظ •
 .التمتع بحس الخدمة العامة •
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 .محاربة الفساد •
 .الضمير المهني الحي •
 .محاربة االهمال والغياب عن العمل دون مبرر •
 .احترام الترتيب الهرمي •
 .الفاعلية والكفاءة والنزاهة  •
 .تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الشخصية •
 .تنمية الشعور بالمسؤولية والبحث عن االنصاف •
 .اعالم الجمهور بالحقائق •
 .واجب تنفيذ المهام الموآلة للموظف •
 .تجنب الجمع بين وظيفتين •
د من                • ى الخاص للتاآ ام ال ون من القطاع الع ذین ینتقل ة الموظفين ال واجب رقاب

 .عدم وجود فساد او رشوة او غش
 .عدم استغالل السلطة لمارب شخصية •

يم   2006/وقد اضافت الحكومة البریطانية في عهد توني بلير في حزیران     ع ق  ارب
  :/ اضافة الى ماتقدم وهيجدیدة الصالح الوظيفة العمومية 

 االفتخار - 1
 الحماس - 2
 السرعة - 3
 .الخفة المهنية - 4

ة        ة هو       وعلينا ان نقف عند الفساد في الوظيف ة والدیمقراطي ا یعيق التنمي ان م ف
د        دة، ونج رة ومعق بابه آثي ددة، الن اس كاله المتع ه وأش ساد بأحجام اهرة الف ظ

سا         ا والف دما   جذورها في تأریخ الشعوب وثقافاتها واسلوب حياته د یستشري عن
تكون مؤسسات الدولة ضعيفة، او فاقدة لشرعيتها او نتيجة االختالل الناتج عن             

وتاثير الفساد على االقتصاد آارثي ، اذ یتم اختالس        .السياسة االقتصادیة للدولة    
ا ان االدارة     صية، آم داف شخ ا اله ة وتحویله صة للتنمي ساعدات المخص الم

د       ضا             الضعيفة ال تستطيع ان تلعب ال ساد ای ؤدي الف دول، وی وادر ال وط بك ور المن
الى فقدان ثقة المستثمرین آما ان سعر الخدمات والممتلكات یزداد بسبب الفساد            
ر          ،الذي یشجع تطویر دورة اقتصادیة موازیة القتصاد الدولة ، وهو االقتصاد غي

  .الرسمي او غير المنظم
ة       وآل ذلك یحول دون تحقيق اهداف التنمية المستدامة          ل محارب ، االمر الذي جع

  .الفساد في بعض الدول على سلم اولویاتها 
داف        ع اه ب وض اهرة یتطل ذه الظ زة له دات الممي ل والتعقي م الهائ ان الحج
ل   ساد فقب اهرة الف م ظ و فه داف ه ذه االه ا وأول ه ددة لمحاربته متواضعة ومح

ددة وب    ا المتع د ابعاده ا، وتحدی ة آنهه ن معرف د م اهرة ال ب الج الظ ة ع د عملي ع
ل   الج المناسب والفاع تم وضع الع شخيص ی ة  . الت ات لمحارب ذه العالج ن ه وم

  :/ الفساد في الوظيفة العمومية 
دخل         - 1 ب ت شاط ،یتطل ل ن ى آ روض عل أمر مف انون آ شرعية والق رام ال احت

ي  وانين، الت ذ الق انون وجدت لتنفي ة الق االدارة في دول ومي ف الموظف العم
شعب      و ال ان الموظف العمومي هو              و.یصوت عليها ممثل ذا المنطلق ف من ه

ام         يه وام ائه ومرؤوس ل رؤس ن قب شرعية م رام ال ضامن الحت ل وال الموآ
 .المواطنين 



ة  - 2 ة     : الفاعلي ة عالي ف ذا مهني ون الموظ ة ان یك ة المهني ذه القيم ب ه تتطل
دا في المجال االصالحي،             دها الموظف رائ وهذه المهنية تتطلب ان یقف عن

ي الب رق ف سان  واال یغ ة ول ودة الخدم ي تحسين ج ساهم ف ة وان ی يروقراطي
 .حاله البحث عن االنجاز الفردي والجماعي

 .الالمرآزیة في العمل آاسلوب لمنع الفساد االداري  - 3
ه            :/ المسؤولية   - 4 تتضمن القوانين االداریة في الدول آافة تقریبا نصا یحدد في

رم      هذه القيمة المهنية االساسية التي تطالب الموظف ان ی          ه ویحت وم بواجب ق
دم      سؤولية ان یق ب الم ا تتطل ة، آم صلحة العام ة الم ي خدم ه ف التزامات

 .الموظف تقاریر عن عمله الى آل من السلطة السياسية والى المواطنين
واطنين ومن             - 5 الجودة، وهي خير ضمان للفاعلية وتضاعف المهنية وتفيد الم

 .الضروري تقييمها ایضا آخدمة للجمهور
  قيمة مهنية جدیدة / الشفافية  - 6

  
  :/ عشرون

  :الدیمقراطية ودورها في تحقيق التنمية آاحد اهم ادوات التنمية 
  

ة ،وهي                     ا بحری رت عن رایه ة عب تمثل الدیمقراطية حكومة الشعب التي تستند الى اآثری
ى المساواة             تحترم ایضا حقوق االقلية      ز عل وینبغي علينا ان نفهم ان الدیمقراطية ال ترتك

د  ط إلح ة فق ور       .اث التنمي ل مح رى تحت ة االخ ذه القيم رى ه ا االخ ي رآيزته ة ه الحری
اهتماماتها النها تمثل االستقاللية والسيادة وسلطة الذات على الذات على حد سواء فهل               
صرف     ة الت د ان حری ن المؤآ ه؟ م و ل ا یحل ام بم ه بالقي سماح ل ي ال را یعن رد ح ون الف آ

ر    ة الحق       بإمكانها ان تفهم على انها عكس االآ ان دول اه او القمع او االستعباد لكن بامك
سياسي              ا ال ة بمعناه ذه الحری ا  فه ستطيع الحد منه  التي تتوقف   فقط ضمانتها شرط ان ت

ر االخالقي              عندما تبدأ حریة اال    ى صعيد التفكي الي عل خرین یحميها القانون ویحدها وبالت
ى ضر    شير ال ة ت ى ان الحری سالسي عل ك آي شير أیری سياسي ی روط : ورة وال اد ش ایج

ة تبحث في                      ات الن الدیمقراطي ى حری الم عل ة یجدر الك تحقيقها عندها وبعيدا عن الحری
سه    ت نف ي الوق ة ف ة مدمج صادیة واالجتماعي سياسية واالقت ة وال ات المدني ة الحری اقام

رة  دل من فك ل ب رد ان یفع رة حق الف ل(فك ل او ال یفع ي ) یفع ذا الحق ف ى ه د عل والتأآي
  1.الحریة 

ة                 اة االجتماعي ادین الحي ع مي تقتضي استمراریة الدیمقراطية ان تحترم المساواة في جمي
ى  ى عل ة المثل سيد الدیمقراطي ان تج الي ف اتي اوبالت ضي ان ی سياسي یقت ستوى ال لم

سر المشيئة                    ا یف اعي م ة المستویين االقتصادي واالجتم ى المساواة بمقارب الحصول عل
ن      ن م در ممك ر ق ق اآب ة تحقي اني     برؤی سوف اليون ز الفيل د مي ة وق ة االجتماعي العدال

  .:نوعين من العدالة االجتماعية ) م.ق322-384(أرسطو
وانين   - 1 ون الق ذین ال یحترم ل ال ة آ ى معاقب دف ال ي ته الحية الت ة االص العدال

واالنظمة ،نصلح أي نجزي نحن جزائيا او عبر الشرطة آل من یرتكب جرائم او               
ذ ا    ب عندئ د یج الف القواع بة      یخ اني متناس ق بالج ي تلح ة الت ون العقوب ن تك

  .معالمخالفة التي ارتكبها 
ا      - 2 يم حسب م اء او المراس سبة االعب د ن ي تحدی ن ف ي تكم ة وه ة التوزیعي العدال

اعي ومساهمة               یستحقه الفرد او حسب مجهوده فنسعى الى تسویة االجر االجتم
رجم     المواطنين في المجتمع قياسا على ذلك تشير العدالة االجتم         اعية الى آمال یت
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ة                 ة او الرمزی وارد المادی ادل للم ى الع بمبادئ تحدد ماهية التوزیع المنصف بمعن
يم ( رادات ،اموال،خدمات،مراس ة      ) إی ين ،العدال يم مع ام ق ا لنظ ا وفق ع م لمجتم

ى من                    ذي سيوزع وآيف وال ا ال د م د اصبح    ....االجتماعية تكمن إذا في تحدی لق
ة ة االجتماعي شعور بالعدال اعي ال رابط االجتم ا لل صرا مهم زمن عن رور ال  مع م

بح                     ه من آ سمح ب ا ی دیمقراطي ،لم اعي ال الذي یجب ان یوجد في الوضع االجتم
د            ل وبع للصراعات االجتماعية وتقليص لرآائز الثورات السياسية المحتملة بالفع
ورة    دان المتط ي البل ة ف ة الدیمقراطي ت الدیناميكي ة ترجم ة الثاني رب العالمي الح

أمين االحتياجات                  آ دخل لت ة التي تت ة الرفاهي افة ذات اقتصاد السوق بظهور دول
شأ       ي ن ة الت ذه الدول راد فه ة لالف صادیة واالجتماعي يص   تاالقت دف تقل  به

ة     رادات متنازل تج ای ا تن دو وآانه ية تب ود االساس اطر الوج ام مخ ساواة ام الالم
ا اع            ى بتخفيض الالمساواة      عندما ال تسمح االقتطاعات االلزامية التي هي دائم ل

دفع حسب               ة التي ت االجتماعية االقتصادیة بالنسب نفسها ان االعانات االجتماعي
ار االوضاع الخاصة اذا آانت                 معيار تكافؤي حصرا ال تاخذ في الواقع في االعتب
دون               دأ المساواة ب االرادة الدیمقراطية بتوفير المساواة تعتبر شرعية فتطبيق مب

دها یصبح من              أي تمييز بامكانه     سية عن ان یؤدي في بعض الحاالت الى اثار عك
واطنين              ربط الم الضروري اعادة التفكير بقواعد العقد االجتماعي الذي یجب ان ی
ة                      ة التوزیعي اره آيسالسي في خصوص العدال ا اث ذا م بعضهم ببعضهم االخر ه

لحقيقية بالنتيجة فان العدالة بمفاهيمها نص اساسي لتكوین الرؤى الدیمقراطية ا         
 .وبالدیمقراطية الحقيقية ننتج التنمية الحقيقية 

ا           شير اليه ا سن ة وآم صادیة واالجتماعي . آما ان للدیموقراطية مبرراتها السياسية واالقت
ا     ا رض ى انه بعض عل ا ال ي یعرفه شرعية الت ن ال ق م ة ینطل ز للدیموقراطي والتعزی

اال        ول ب ز عن القب ذي یتمي ة عناصر     المحكومين الرضى االیجابي ال ا موافق ع انه مر الواق
ة     ة ومدروس ة واعي ع موافق و     1المجتم اك روس ان ج ول ج ل ق ي  (ولع ات ه ان االتفاق

شر       ين الب رعية ب لطة ش ل س اس لك شرعية     2) االس تكون ال ك س ى ذل تنادا ال واس
سر                 االآراه والق يس الفرض ب اس ول الدیموقراطية الشرعية الحقيقية التي تعني رضا الن

  .ؤدي الى شرعية حقيقية والقمع الذي لن ی
درة           ى ق راءات وعل ى االج د عل سياسي تعتم ام ال شرعية للنظ و ان ال ا ه ل هن والحاص

امهم عن طریق االنتخاب  ار حك ى اختي اخبين عل شارآة 3الن واب الم تح اب ا یجدر ف  وهن
وم واحتياجات             . السياسية للجماهير    سلطة هم من السلطة وفي الوقت نفسه ان تشارك ال

ب المح ومين ومطال ضرورة ك ي بال ا ال تعن سياسية النه شارآة ال وال داع للخوف من الم
ى                 سلطة عل حتمية تغيير النظام السياسي او القيم السائدة في الدولة وانما اعادة توزیع ال

ة یجب        4مواقع النفوذ المعنوي والسيطرة الفعلية في المجتمع          وال ننسى ان الدیموقراطي
ة       ان تسير الى جنب مفهوم المواطن         ى بقي ا عل ة واعالئه دون المواطن ة ب ة فالدیموقراطي

ا           ة شوهاء ومن هن المفاهيم العرقية واالثنية والدینية والطائفية سوف تكون دیموقراطي
لطبقة او عرق او طائفة بل ینبغي ان        ومن هذا المنطلق من واجب الدولة اال تكون ممثلة          

ة   وهنا فان للتعددیة اثر . تكون فوق الطبقات واالعراق    ة والتعددی في مسيرة الدیموقراطي
ع     تكلم عن المجتم ات لل راق واالثني دد االع ى تع ا عل ي مفاهيمه ز ف ت ترآ لبية اذا آان س

ذا   . وایجابية اذا آانت تتحدث عن احترام الجميع للجميع تحت عنوان التعددیة        ا ه وتناولن
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ستطيع    ومن ه " السلوآيات النهضویة للمجتمع النهضوي   "الموضوع اآثر في آتابنا      ا ن ن
الل     ن خ سلبية م ة ال د للتعددی سيم الجام ف التق ستطيع ان تخف ة ت ول ان الدیموقراطي الق
ایجاد تبادل وظيفي ما بين الشرائح والقبائل والطوائف والعشائر آافة واضعاف والءاتها            

ة               . ليس بمعنى النفي والتدمير ومن ثم تسهيل عملية االندماج الوطني وخلق وحدة وطني
اد ارضية مناسبة ومن خالل ا ي وایج زال االثن رة االنع ل من فك ة سيجري التقلي لمواطن

ة سيكون              ة واالثني شائریة والقبلي ذات الع دال من التمحور حول ال للعمليات االندماجية فب
ع   التمحور حول ذات المواطنة    ة الجمي ة وآرام وفي  . بوصفها القيمة العليا الحافظة لمكان

ن تكون             ا ل ة العلي ذه القيم داء              ظل ه اهيم الع ى مف ة عل سائدة في المجتمع مبني ة ال العالق
ين                       ا ب يس م ادل ل راف المتب ى االعت ستند ال ة ت ادل فالدیموقراطي المتبادل او الخوف المتب

ضا  ة ای نهم والدول ا بي ل فيم ات حسب ب راد والجماع صراع . االف اهيم ال تختفي مف ا س هن
تم وليحل الت             المدمر   ا نحن او ان ة ام صراع           المبني على معادل ا وجد ال ى اذا م افس وحت ن

سوا اعداء اذ ان             م خصوم ولي ى انه فهو نسبي في مواجهة النسبي اذ تنظر لالخرین عل
ذا                         د وه ى االب صفية ال دو هو برسم الت اد المؤقت في حين ان الع الخصم هو برسم االبع
ر من االستبعاد                        ه سيكون افضل بكثي ه اال ان ضنا ل رغم من رف ى ال االستبعاد المؤقت عل

  .االبدي
   

ة من         وبازالة المخاوف المتبادلة وارساء قيم المواطنة وبوجود مؤسسات شرعية مقبول
ا                    م ستعطي دفع االغلبية ان لم یكن من الجميع فان بوادر الثقة واالجماع ستتحقق ومن ث
اج مساواة           ة النت ا الي ة بانه ذا عرف بعضهم الدیموقراطي قویا للنشاط السياسي والياته ل

ة اآ ر        اجتماعي ضررین او العناص اس المت سمح للن ة ت اس ان الدیموقراطي ى اس ر عل ث
ر ان                        ا یمكن ان نعتب انون انن اعي ضمن الق المتضررة للتشكيل او االلتحاق في عمل جم

رة عن قيام ثقافة وطنية شاملة انما یتوقف على نشوء سلطة مستقلة ومتميزة سلطة معب           
  . ية التفاعل الثقافي وبشكل تدریجي التي ستسهل من عملالجماعة آكل ال لجزء منها ،

رة اساسية              اما المبررات االقتصادیة واالجتماعية لفحوى الدیمقراطية فهي تنطلق من فك
مفادها ان طریق التقدم االقتصادي واالجتماعي هو الطریق الكفيل للقضاء على النزعات         

  .مظاهرهالمضادة للدیموقراطية ومن ثم تهيئة تحقيق مبدأ سيادة الشعب بجميع 
وترات والمنازعات                  ل من الت فاصالح االوضاع االقتصادیة واالجتماعية من شأنه ان یقل

  .الحاصلة بسببها ومن ثم دعم مسيرة التحول نحو الدیموقراطية 
ة                ة لتحقيق الدیموقراطي سية والمعطل وبما ان التخلف االقتصادي هو احد المعوقات الرئي

یموقراطية هو ان هذا التخلف سيتفاقم اآثر واآثر في         في العالم الثالث فان ما تفترضه الد      
اء                     ة تخفيف او الغ اك امكاني حال غياب الدیموقراطية وانه في حضورها فقط ستكون هن

  .اثار التخلف االقنصادي وتمهيد الطریق الوضاع اقتصادیة ومادیة افضل
شاملة التي   وبحدیثنا عن الدیموقراطية بهذا الشكل یتبين اننا نرآز على مفاهيم التن       مية ال

ة                 ذهب الدیموقراطي ة وت ه الدیموقراطي تشمل آل شيء ، حتى الجانب السياسي الذي تمثل
ة االحتياجات االساسية  صادي الحقيقي وتلبي از االقت ى صعوبة الوصول لالنج القول ال ب
ي        ه ایل ز علي ا رآ ذا م شرعية وه سياسي لل ام ال سلطة والنظ ار ال ال افتق ي ح شعب ف لل

ا ال      . به افاق السلوك الحضاري في العالم الثالث      آيدوري في آتا   واحيانا توجد الثروة لكنه
دآتور             ه ال ا اشار الي ذا م د اهللا في معرض              توظف توظيفا عادال وه د عب ار احم د الجب عب

ه رین بقول ن البح ه ع ي ا" حدیث ة ف سبة البطال ى ان ن صل ال رین ت ن 18لبح ف م  ال
واطنين ف ذین ی  الم ب ال دد االجان صل ع ين ی ى  ي ح ة ال ف 58شغلون مناصب وظيفي  ال

واطن             1"شخص   ر من حقوق الم ة      .وبالتالي ستكون حقوق االجنبي اآث ع الدول د تتمت وق
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تم         ا ال ی سلطة له تغالل ال وء ادارة واس سبب س ن وب رة ولك وارد وفي ة وم روات غني بث
تكون        ة س ذه الحال ي ه ع وف ى الجمي دة عل ود بالفائ ذي یع ب ال شكل المناس ا بال توظيفه

ا                         المشكل ر من المطالب اذا م د یتجاوز الكثي المواطن ق واطن ف ة اآبر من وجهة نظر الم
دم         ة ع ي مواجه ه ف ا لكن وارد او غيابه روات والم ي الث ا ف صا حقيقي اك نق ن ان هن ایق

ى حس                    صالح شریحة ضيقة وعل ا والسيما اذا آانت ل اب المجتمع   التوظيف المناسب له
ؤدي           د ال تنتهي اال بلج    سيطرح تساؤالت آثيرة ق    د ی ذي ق وئه للعنف لتصحيح ذلك االمر ال

  .الى ضياع حقوق المواطنة قبل االنجاز االقتصادي
ل من فرص اللجوء للعنف   انه ان یقل ن ش ة م سلطة الناجع روة وادارة ال اع الث ان اجتم
خاصة اذا ما آانت هنالك تلبية لالحتياجات االساسية للمواطن فتلبية هذه االحتياجات هي             

  .تایيد المواطن ووالئه للنظام السياسي ومن ثم ارساء اسس الشرعية من بواعث منح 
صادی      د              ولغرض تحقيق غایات التنمية االقت يم جي دة وتعل ه من    ة دخل عال وصحة جي فان

ة ورشيدة                   ة فعال ة حكوم ى تهيئ سياسية التي ستعمل عل الضروري ان تواآبها التنمية ال
وا     تكفل للم ي س ة الت شاآل ،الحكوم ة الم ي مواجه رارات   ف نع الق ي ص شارآة ف طن الم

  .السياسية بشكل مباشر حفاظا على مصالحه 
اق واضحا اذ ان استراتيجيات التن دو االخف ي یب الم العرب ي الع دول ف ا ال ي اتبعته ة الت مي

ة من               العربية ق  د ارتبطت بعدة مظاهر لعدم التوازن اسهمت في تكریس المشكلة التوزیعي
ين الریف والم  ا االختالل ب دخل في المرافق والخدمات وعدم  ابرزه ع ال ة وفي توزی دین

ز                م الترآي سياسية اذ ت صادیة وال ين الجوانب االقت ا ب التوازن بين الزراعة والصناعة وم
على االبعاد االقتصادیة وذلك بدعوى تحقيق المتطلبات االقتصادیة للمواطن واهدرت في            

دالت النم      م ان مع سياسية ث وقهم ال االت حق ن الح ر م ة   الكثي صورة عادل وزع ب م ت و ل
ه دخول الف             د في ان             فعمليات النمو تجري على نحو تزی م ف را ومن ث أ آثي دل ابط راء بمع  ق

يس في                        ة ل ة هو العدال ه الدیمقراطي ا تطمح الي ذا فم مستوى معيشتهم لم یتحسن آثيرا ل
ا في الدرجة االساس               د االمر هن اقتسام السلطة فحسب بل في اقتسام الثروة ایضا ویعتم

د          عل ا او سلبيا وهي ق ا ایجابي ى توجهات السلطة وطبيعتها فمن الممكن ان یكون توجهه
د                 ة وتول تطلق طاقات خالقة وتصعد الحيویة بين افراد المجتمع او قد تدمر بواعث الحرآ
جوا من االنقباض او تحرك صراعا وتمردا وقد تنطوي على معنى الحریة آما قد تنطوي       

ذا       ووجود حك. على معنى الطغيان  دیمقراطي ه ع حسب المفهوم ال ومة منتخبة من الجمي
ؤثر عل    ن دون ان ت ع م الح الجمي ي ص ع وف ع الجمي تعمل م ا س ي انه ن یعن ة م ى اي فئ

ى                    الفئات بل ستكون في خ     ة استنادا ال ر التنمي ا ان تبری شعب آم ات ال ع من فئ دمة الجمي
د ال  ة ق اهيم التعبئ ة فادخ مف ام بالتنمي دها للقي ي لوح شتكف ة ال ال ال سار التنمي ي م عب ف

  .یعتمد التعبئة حسب بل على جعلهم یشعرون ان ثمار التنمية ستعود بالنفع عليهم 
شعروا                        م ی ة اذا ل ام التنمي اتهم لمه ل طاق راد آ لذا فمن غير الممكن ان نامل ان یعطي االف

  1بانهم محميون من تعسف اولئك الذین یملكون القوة واضطهادهم 
ان الدیمقراط ذا ف يص  وله وات وتقل ان سياسة ردم الفج ساواة ف دأ الم ى مب تنادا ال ة اس ي

ق   ا خل ا اردن نحن اذا م دماج ف ق االن ى تحقي ساعد عل ع سي ي المجتم این ف سام والتب االنق
ة            صادیة واالجتماعي رص االقت ساوي الف ن ت د م ال ب ة ف دة الوطني لبة للوح ية ص ارض

  .وعدالتها وتحقيق الحریات العامة 
ة المشوهة اذ              وستتفادى الدیمقرا  طية على راي الباحث عبد الجبار عبد اهللا ظاهرة التنمي

م        ا العواص ا او ربم ضریة اساس سياقات الح ي ال ز ف ة تترآ شروعات التنمي ب م ان غال
التي تعود لقصر نظر السلطة من الناحية التنمویة او السباب  تمييزیة عرقية             . االساسية  

التنمية المشوهة لن یكون للمواطن الساآن في        قبلية اثنية او سياسية بحتة ففي ظل هذه         
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المناطق النائية والمعزولة حافز للمشارآة السياسية او انه حتما یكون ضدها ولكن حين              
ة واخرى وأصل واخر                        ين منطق ا ب زي م ر تميي دأ غي یعمل النظام السياسي على وفق مب

ي  ضا وف ة ای ر تمييزی ة غي اته التنموی ون سياس ي ان تك ه من الطبيع ام فان ذا النظ  ظل ه
سلطة                 ى عاتق ال ك الملقى عل ة عن ذل سيدرك المواطن انه یلقى عليه واجب ال یقل اهمي

  .ومن ثم یتحقق التفاعل والتواصل ما بين القمة والقاعدة والمرآز واالطراف
بالد     الدیمقراطي ال یوجد اقلية مسيطرة وعلينا ان ننتبه الى انه في النظام   روات ال ى ث  عل

  .بل اآثریة محرومة عندئذ ال یوجد هنالك دیمقراطية وواجهتها مقا
تج                  ة وین بعض لمواجهة ضعف الدول آذلك علينا ان ننتبه من المرآزیة التي یتذرع بها ال
ة     اد التعددی ة باعتم ي الدیمقراطي ا ف ا تنحيته ذلك علين از ل ة بامتي ة دیكتاتوری لطة قوی س

اطق      آذلك علينا الحذر من ان نكون ن .آطریقة للحكم عادلة   ام مرآزي شدید یهمل المن ظ
  .النائية مما یؤدي الى ان یحولها الى قنابل موقوتة ممكن ان تنفجر في اي لحظة 

ود االن للحدیث                          ذا ونع ا ه ا في آتابن ا عنه ة التي تكلمن ة التنمي ى دیمقراطي اننا بحاجة ال
ا  عنها فهكذا نوع من الدیمقراطية ینطلق من اعتماد الحوار والمشارآة اآثر من        اعتماده

ل   ر والتاجي ى التبری رد     .عل ست مج ة ولي ة مجتمعي ة عملي ة التنمي ون عملي ب ان تك یج
  .اقتصادیة وضرورة التعاون الجميع في تنفيذ مشروع التنمية 

  .ومبادئ الدیمقراطية في المواطنة والتعددیة والمشارآة تتوافق مع هذه المبادئ الثالثة 
ول   اك روسو اذ یق ان ج ر ج د تعبي ى ح ت  :وعل ا آان ضل آلم ة اف وین الدول ان تك ا آ آلم

   1. الشؤون العامة في اذهان المواطنين متغلبة على الشؤون الخاصة 
  :/الحادي والعشرون

  : جهود االمم المتحدة في التوجه نحو التنمية 
ر   دة في حل مشكالت الفق م المتح ه االم ذي اضطلعت ب دور ال ل ال ا ان نغف حيث ال یمكنن

يم   صنيع                 والفقراء والتعل ة والت وارد الطبيعي ة والم راة والطاق ز الم ة ومرآ ل التنمي  وتموی
ادل اذ               اد المتب ة واالعتم دولي والعولم والبيئة والتنمية المستدامة والتعاون االقتصادي ال
ذي             اه ال د االتج ذا االدراج یؤآ ة وه ة العام ال الجمعي تم ادراج هذه القضایا في جدول اعم

ة       ة              یعزز اضطالع الجمعية العام شطة التنمي ة السيما ان شطة العالمي ي في االن دور عمل ب
دة   م المتح ي االم دول االعضاء ف دد ال ه ع شمل بموجب ي وی ده من اساس تمثيل ا تعتم بم
دانين      صلة بالمي سائل المت سياسات والم ویم ال داد وتق ة الع ة حكومي ى الي ي اعل وه

  .االقتصادي واالجتماعي 
م   دة ل م المتح ود االم ن الواضح ان جه صادیة  وم ة واالقت ب التنموی ى الجوان صر عل تقت

ز                       ذلها الحكومات في سبل تعزی دعم الجهود التي تب فحسب بل اضطلعت االمم المتحدة ب
انون ،       يادة الق سان وس وق االن ان حق رف ب ستعادة اذ تعت دة او الم دیمقراطيات الجدی ال

ا               يم      والدیمقراطية هي امور مترابطة فيما بينها ویعزز آل منها االخر وله صلة بصميم ق
  .ومبادئ االمم المتحدة العالمية والتي هي غير قابلة للتجزؤ

دد االعراق             شمل تع ان و  آما ان التعددیة السلبية التي ت سيم المجتمع      واالدی الطوائف وتق
ع       يس للجم سيم ول ة للتق تغالل التعددی ة اي اس ذه التعددی ق ه ات وف ات وایقون ى آيان ال

وع من          عددیة السلبية وتقترح    فالدیمقراطية تقف بالضد من الت     تعددیة ایجابية التي هي ن
يم واراء وتصورات ومؤسسات                   ار وق اد بوجود افك ى االعتق وم عل التنظيم االجتماعي یق

  .متعددة ینعكس هذا االعتقاد على طبيعة النظام السياسي واليات عمله
ذا         رم ه ا وتحت رف به ي ان یعت صورات ینبغ يم واالراء والت ار والق ذه االفك رام ه  االحت

ري     ( واالعتراف سنجده في صميم الدیمقراطية آما یراها جوزیف مغيزل         ي ولغي الحریة ل
ا         ني به ي یعارض وز الت بيل ف ي س ل ف ني ویعم ي ان یعارض ري ف ق غي ا ان .2) وح آم
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ل قاعدة للتعامل مع التحدیات والمشاآل     يشكبت ماد الحوار معهم  االعتراف باالخرین واعت  
ود  الداخلية والخارجية ام   ا صيغة انكار االخرین والتعامل معهم بطریقة عنيفة فانها لن تق

د العنف ان اجال او عاجال                       ات یول ة من الفئ . اال الى نتائج سلبية ،الن انكار المواطنة لفئ
ى                          العنف وال عل ى العنف ب رد عل ام عقالني ال ی ة ان تنتجه هو نظ فما تحاول الدیمقراطي

ا هي            االنتقام باالنتقام والدیمقراطية     حسب هذا المفهوم ال تعني اسطورة الخالص بقدر م
ار  راآم الختي اعي والتطور والت سالم االجتم ایش وال ق مستلزمات التع ى تحقي ة عل عامل
ول        ع وقب ویر الواق ة لتط ي محاول وافقتهم وه ى بم اس ویحظ ضيه الن م یرت لوب حك اس

ادئ  د ومب ال لقواع ة واالمتث شكل اسبالتدرجي ة آ ة والتداولي ر التعددی ة التغيي اسي لعملي
  .السلمي المدني وليس االنقالبات الطائفية والعشائریة 

ك     دمر وذل ق العنف الم ایش من خالل غل ذا التع ة التنموي في ه رز دور الدیمقراطي ویب
صارخ                   اوت ال ة التف ة ومحارب ة في المسؤولية الوطني سياسية الفعلي بتطویر المشارآة ال

وطني           في مستویات المعيشة وانماط االستغال     ضامن ال اء روح الت ادة بن ل بحيث یمكن اع
ث ال    اعي بحي دماج االجتم ق االن اعي وتحقي ه   یواالجتم شعر بان ن ی ع م ي المجتم ى ف بق

سياسية                    صادیة وال ده االقت ا من ثمرات جه ه      1غریب في بلده او محروم آلي ذا آل ومن ه
ذي      یتضح اثر الدیمقراطية في تعزیز مفاهيم التنمية االساسية التي من اه           ة ال ا التعددی مه

 " . سلوآيات المجتمع النهضوي"سنناقشه باسهاب في آتابنا الماثل للطبع
اب                     دایات الكت ه في ب ذي اشرنا الي سياسية ال ة ال اذن الدیمقراطية تعزز مفهوم التنمي
ستقر              حيث ان هذا المفهوم هو اساس لتحقيق التنميات االخرى فباستقرار السياسة ی

اهيم                 االقتصاد وباستقرار اال   ى مف ة عل ل وتنسحب رؤى التنمي د آك ستقر البل صاد ی قت
رى                     ذا االساس ن ى ه ات وعل ا من التنمي ة وغيره ة المجتمعي التنمية الثقافية والتنمي
ة             دول العالم الثالث والدول النامية والسيما االسيویة واالفریقية منها وایضا االميرآي

اني  ا تع داد انه ورینام وتریني ا وس ة آغویان ة عن   الجنوبي ية ناجم شاآل سياس ن م م
ا وتتعامل                     اع الموحد له اب االجم ين قطاعات من سكانها وغي االنقسامات العميقة ب
دول                دیمقراطي في ال االدبيات النظریة حول التنمية السياسية وبناء االمة والتحول ال
اب ضمنا                الجدیدة مع هذا الواقع بطریقة ملتبسة الفتة فمن جهة یرفض آثير من الكت

ة              االع اء االم تراف بأهميتها ویذهب واآر آونور الى ان معظم المنظرین البارزین لبن
اهلوا              ((قد   م یتج التنوع العرقي ،ان ل ة ب ل من شأن المشاآل المتعلق ى التقلي مالوا ال

د                 2))المشاآل اصال  هذه   اال وق شكل اجم سياسية مفهوم عدیم ال ة ال ان مفهوم التنمي
دیمقراطي          نسبت اليه تشكيلة من التعریفات و      لكنه احتوى عادة على بعدي التحول ال

ات  ایزة وهيكلي ائف متم ى تطویر وظ وطن باالضافة ال اء ال وطني او بن دماج ال واالن
سياسية ،ففي                    ة ال متخصصة فعالة وال بد من ذآر ثالثة اوجه هامة في مفهوم التنمي

اد التنمي  ن ابع واه م دیمقراطي وس ول ال ادة ان التح ر ع ام االول یعتب ا المق ة تابع
ذآر   ا ی ى م ك عل ن ذل وطني م دماج ال ارت(لالن ت ليبه اي(ان ) ارن ى ان ) ب ذهب ال ی

ساس         ن دون اح ال م ه االجم ى وج را عل دم آثي ن ان تتق سياسية ال یمك ة ال التنمي
ا               بالتماهي مع النظام الكلي ،ان اهمية االندماج الوطني في عملية التنمية تؤدي احيان

ين المف     ة ب ة التام ى المعادل ومين  ال ة      :ه اء االم ي بن سياسية ه ة ال ا 3فالتنمي  ثاني
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ة        ،والنصيحة الخاصة    اء االم ذه القضية هي ان بن ى ه بوضع السياسات المترتبة عل
ینبغي ان یولى االهمية وان یكون المهمة االولى المتوجبة على زعماء الدول النامية           

وال                صال ال ستتبع استئ ة ی اء االم ادة هي ان بن ة االدنى     ،ثالثا،النظرة المعت ءات االولي
ى ان          من االمة واالستعاضة عنها بالوالء لالمة        در ال ارد باین ذهب ليون دماج  ((وی االن

افي          اع ثق ق اجم شاهد           –الوطني یستلزم خل م ی شمول ل ى درجة من ال دیولوجي عل أی
ة   دان النامي ذه البل ي ه ا ف ول صموئيل    1))مثله ضمينا ق ه ت وي علي ا ینط ذا م  وه

ستلزم              هنتيغتون بان التحد   ه ی وطني وان دماج ال سياسي یعني االن االستعاضة  ((یث ال
سلطة              ة ب ة ،والدینية،والعائلية،والعرقي سياسية التقليدی عن عدد آبير من السلطات ال

دة    ة واح ة علماني ية وطني ا      2))سياس ز بكونه دة تتمي سلطة الجدی رى ان ال ث ن  حي
ستطي             ة آي ت ة وعلماني ة      سياسية وطنية ترآز على مفهوم المواطن زل عملي ع ان تخت

ذین          ن ه ر م ان واآب ا االدی سببة به ة المت ن الفرق د م ا وتح ان جميعه رام االدی احت
دیال  تكون ب سلطة س ذه ال ددة ه ست متع دة ولي سلطة واح ون ال ومين ان تك المفه
ذه     ل ه ة وآ ة والعرقي ة والعائلي ة والدیني سياسات التقليدی ن ال زا ع تراتيجيا متمي اس

ا اذا                 االمور تجعل البلد ملتهيا    سلطة ام ة بال صفات المتمثل ذه ال رز من ه  باشكاالت ُتف
شاربهم      تالف م ى اخ واطنين وعل ع الم تهتم بجمي ي س ة فه سلطة وطني ت ال آان

د الواحد          ة في           واهوائهم ورقعهم الجغرافية داخل البل زة مهم ة ذات رآي وتحقق تنمي
اال للتغ    دین مج ون لل ن یك سوف ل م ف و المه ة وه ت علماني د واذا آان داخل البل ل ل لغ

ل         ن قب تخدامها م وء اس سبب س ة ب ة للتنمي ه المعرقل رض ایدیولوجيات سلطة وف ال
سياسية في          .المتدینين واجتهاداتهم المختلفة     ة ال ان الرآيزة االساسية لتحقيق التنمي

  .مجتمعاتنا تتمثل بقيام هكذا سلطة تكلم عنها صموئيل هنتكتون 
ذه       -ياسية اطار المرآز  ومن المقاربات البدیلة لدراسة التنمية الس      ر ان ه االطراف غي

ه هو                    ذي تقدم دي ال ة واالسهام التجدی اء االم المقاربة التوفر تفسيرا بدیال لعملية بن
ز       ة المرآ ة لمقارب صياغة المرجعي ي ال ب فف وهري للنخ دور الج ى ال ا عل -ترآيزه

ع ك الجزء من المجتم ز ذل ر المرآ ا أدوارد شيلز ،یعتب ي طرحه ذي ((االطراف الت ال
والمرآز هو   )) االریاف التي  تمارس عليها السلطة     ((واالطراف هي )) یمتلك السلطة 

دات        (أیضا   يم والمعتق الم الق ا هي            )) ظاهرة من ع ذه انم ة ه يم المرآزی ة الق ومنظوم
ري الن  ف دائ ا لتعری ة وفق ة   مرآزی ا منظوم ع تعتنقه ي المجتم ة ف سلطات الحاآم ال

ا            القيم في المرآز هي موضع اجماع ولكن ال        تعلق بها یضعف في االطراف التي ربم
سبة                  ذا النموذج بالن ى ه آانت غير متجانسة ومنقسمة من حيث قيمها وما یترتب عل
ات      د قطاع ن اح ف م ز مؤل يطرة مرآ سط س وب ب و وج ة ه ات التعددی ى المجتمع ال

ى     ي بمعن اع وطن ق اجم ك خل ن ذل دال م ع أو ب ي  ((المجتم شعب ف اهير ال اج جم ادم
ا سات ومنظوم ةالمؤس يم المرآزی ائج3))ت الق ذه النت ر -وه ي نظ ت (ف ارن

  .تماهي نتائج نظریات اخرى في التنمية السياسية)ليبهارت
ة  ول التنمي ة ح ات النظری ن االدبي ر م ي الكثي ب ف ذي یرتك ي ال أ االساس ان الخط
ة             ة ،فالتنمي ة الغربي دول الدیمقراطي ة في درجة التجانس في ال السياسية هو المبالغ

جماال باعتبارها التحرك من الوضع الحالي للدول غير الغربية او وضعها          ینظر اليها ا  
الي         وذج المث و النم دف ه ذا اله ن، وه وب او ممك دف مرغ و ه تقالل نح د االس عن
ه      ي تحليل زم ف د الت ال ق ان فرنيف ة، آ ة عالي ى درج انس ال ي متج ع غرب لمجتم
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ى             ات ال ة للمجتمع سمة الثنائي ذه الق ة      للمجتمعات التعددیة بمثل ه ر غربي ة وغي   غربي
ة            ففي دراسته المبكرة للمستعمرات الهولندیة في امریكا الجنوبية ،صرح بأن التعددی
سام العنصري                   ة من االنق ة وضرب امثل في المجتمع ال تقتصر على المناطق المداری

دا        ي ایرلن دیني ف دا وال ي آن افي ف دة والثق ات المتح ي الوالی ه    1ف ي اعمال ه ف ولكن
شير     -بال  المتاخرة رسم تقا   ددي في           ((-"ليبهارت "على ما ی ين المجتمع التع ادا ب ح

ه             ا من را مفروغ  2))المستعمرات المداریة والمجتمع الموحد الذي یعتبره الغربيون أم
وذج   ر ان نم ال"غي ره ال     "فرنيف د تعبي ى ح سة عل سویة المتجان ة ال دول الغربي  لل

و  ینطبق على المجتمعات الغربية بعامة وهو یقارب نموذج أ  اميرآي أو  –لموند االنكل
د                 ة للمجتمع البریطاني وینتق ولمن    "وعلى وجه أخص صيغة مثالي  "جایمس س آ

ة سيكون            المنظور المعتاد للتنمية الذي یفترض مسبقا ان غایة ما تتوصل اليه التنمي
اري استعراقي                      از معي نم عن انحي ذا المنظور ی رى ان ه تنظيما سياسيا حدیثا وهو ی

 ان موطن الضعف االبلغ في هذا المنظور هو انه ال ینم فعليا عن            3غربي ضيق االفق  
ضا   ق ای اني ضيق االف از بریط ل عن انحي ق فحسب ب ي ضيق االف از غرب ا .انحي  ام

ة          "الموند"تصور   دیمقراطيات الغربي  للتنمية السياسية ،المقرون بتصنيفه الثنائي لل
سياسية ینبغي ان      فيمكنه من اجتناب هذا الخطأ فهو ینص على ان مستوى الت           نمية ال

ة      ة والعلمن ة الفرعي ذاتي لالنظم تقالل ال ایز االدوار واالس ة تم اس بدرج ذه 4یق  فه
خصائص هيكلية االدوار والثقافة السياسية ،وهي فعليا المفاهيم ذاتها المستعملة في           
ة  اري المتصف بالثقاف ي الق النموذج االورب ة ،ف دیمقراطيات الغربي تعریف صنفي ال

سياسي ذي  ال دني ال ذاتي المت ة وباالستقالل ال سة والعلماني ر المتجان ة اي غي ة المفتت
النموذج      يس ب ا ق سبيا اذا م ا ن د متخلف ي ان یع ه ینبغ ة في ة الفرعي ه االنظم ع ب تتمت

  .االنكلو اميرآي 
د " مع حجة     "ليبهارت" والكتاب الالحقون على ما یذهب       "فرنيفال"ویتفق    "ألمون

م یتجاهلون آون               المتعلقة بالعواقب السيا   ر انه ة غي افي او التعددی سية للتجانس الثق
ى  د تنتمي ال د ألمون ة عن ة القاری ة االوربي ة اي االنظم ات الغربي د من المجتمع العدی
النمط التعددي وقد لفت مراقب واحد على االقل بقوة الى هذا الخطأ ،اذ یعترض الفرد     

اك      دیامانت على تقسيم باي للتنظيمات السياسية الى نم  ر غربي فهن طين غربي وغي
ة یمكن              ر الغربي سياسات غي عدة سمات من السمات التي یستعملها باي في وصف ال

سياسات النمساویة             ((على ما یرى دیامنت ،     ر في وصف ال أن تستعمل من دون تغيي
ربين  ين الح ا  ب رة م ي فت الي  )) ف ي المث نمط الغرب م ان ال صورة اع ت ب رى دیامن وی

ففي وسع    : (( لسياسات البریطانية االجماعية ینبغي ان یطرح         المستند اساسا الى ا   
د                   ه المون ذي أطلق علي المرء ان یستمد هذا النمط المثالي بنجاح اآبر من المفهوم ال
ر                   سياسية غي ة ال ددة ،فاالنظم ة المتع ه الفرعي اسم النظام السياسي القاري مع ثقافات

دا اذا م      ل بع م واق ى الفه رب ال صبح اق د ت ة ق اري   الغربي نمط الق ذا ال تعملنا ه ا اس
اع القوي        )متعدد القوميات (المستند الى مجتمع متعدد االعراق       ى االجم ر ال ، والمفتق

  . غير ان تحذیر دیامنت ذهب الى حد بعيد من دون ان ُیلتفت اليه5

                                                 
 J.S. Furnival,Netherlands India:A Studyدراسة في االقتصاد التعددي،)ةالمستعمرات النيذر لندی(فرنيفال.س. ج- 1

of Plural Economy Cambridge:Cambridge Universiy Press ,1939),p446.t  
 42ارنت ليبهارت،مصدر سابق،ص: فرنيفال ،السياسة االستعماریة وممارساتها ،نقال عن -  2
 James S. Colmen,”The Development )القدرة–المساواة –ز التمای:جایمس آولمان،متالزمة التنمية -  3

Syndrome:Differentiation-Equality-Capacity,”in Binder  et al.,Crises  and Sequences in 
Political Development,p.74  

 Almond &Powell,Comparative Politics,pp.105,306 الموند وباویل، ،علم السياسة المقارن، -  4
5  



ه هو                سياسية في ارتكاب ة ال ذي استمر منظرو التنمي اني ال الخطأ الخطير ،الشأن الث
ة         تجاهل آون العدی    ى دیمقراطي د توصلت ال ا ق ة في أوروب ات التعددی د من المجتمع

وفر  ة ال ت ة الغربي ى ان التجرب ال ال ذهب فرنيف ة ،ی ق توافقي مستقرة من خالل طرائ
نموذجا معياریا للمجتمعات التعددیة التي تستدعي مشكلتها تقنية مناسبة خارج اطار           

م ا  ية لعل شكلة االساس رب ،فالم ي الغ سياسي ف م ال رب العل ي الغ ي ف سياسة التطبيق ل
ا مجال  ة ومنحه ة العام د من االرادة االجتماعي ة افضل الطرق للتأآ تكمن في معرف
ة      التنفيذ العملي وهو ال یعتقد بان اعتماد اشكال جدیدة للحكم سوف یحقق الدیمقراطي
ا                  شعبي النه ل ال أداة للتمثي ة آ ة التوافقي ویصونها ،ویرفض تحدیدا امثال هذه الطریق

وي                    تمي سام الفئ ق االنق ى خل ا وتعمل عل ة وال تقویه ل الى اضعاف االرادة االجتماعي
ى االستنتاج                   ضرورة ال شائمة بال ذه النظرة المت وده ه ة وتق وليس الوحدة االجتماعي
يس   وطني ل اع ال ق االجم أن خل سياسية ،ب ة ال ات التنمي ي ادبي ائدا ف ا زال س ذي م ال

و الم ل ه ة فحسب ب سبقا للدیمقراطي اء شرطا م ى الزعم ي یجب عل ى الت ة االول هم
ا   ضوا به ربيين ان ینه ر الغ سياسيين غي ة  :  ((ال شاء الي ى ان صار عل ي االقت ال یكف

ق االرادة        ي خل م ه ائف الحك ع، ان وظ ر المجتم ن تغيي د اوال م ل ال ب دة ،ب جدی
ل  شعب آك ل ال ذي یمث م ال شترآة آأساس للحك ة الم ع ... االجتماعي ر المجتم ان تغيي

ادح الثالث        وتشكل 1)) للتغييرات في شكل الحكم    شرط مسبق  أ الف  هذه النصيحة الخط
ر        ى اخط ضي ال أ المف ي الخط سياسية ،وه ة ال سألة التنمي سائدة لم ة ال ي المقارب ف
دو      ة تب الوالء لالم ة ب والءات القطاعي ن ال ة ع ع ان االستعاض ة، فم ب العملي العواق

ا امر في          جوابا منطقيا للمشكلة التي یطرحها المجتمع التعد       ة تطبيقه دي ،فان محاول
فمن المستبعد ان غایة الخطورة ، ذلك الن الوالءات االولية لما آانت شدیدة الصالبة         

ائج                         ى نت ؤدي ال ذه ان ت ة آه ل ان من شأن محاول صالها ال ب تنجح ایة محاولة الستئ
ن     دال م ات ب ين القطاع ف ب داخلي والعن اعي ال شطت التماسك القط ا ن سية وربم عك

ر                التما ة واعدة اآث دم طریق ذا الخطر ویق سك الوطني ،ان البدیل التوافقي یتحاشى ه
  .لتحقيق الدیمقراطية المقرونة بقدر آبير من الوحدة السياسية 

ه         ث ان ة حي ة الحقيق ة رؤى الحری ن الدیمقراطي ة ع ة الناتج ات التنمي ن واجه وم
ة     ى الواجهة ال              وبواسطة الحری ة تخرج ال ة حقيق ك تنمي ة ومن    سيكون هنال مجتمعي

ة                المعروف ان مجتمعاتنا العربية االسالمية ما زالت تعاني من قضية الوصایة االبوی
ه                              ر في ا نفك ة في م ك ملء الحری ا ال نمل ا فانن ة من هن ة حقيقي التي تنمع وجود حری

ر                ى حد تعبي نحن عل ه ف ى تحقيق ي حرب   -ونریده ونسعى ال ين منطق       -عل أرجح ب  نت
ين  صدفة ب ة ال ضرورة ولعب ل ال ين العم اطي ب ار االعتب التخطيط االستراتيجي والخي

ة          داثها الدفين لية واح ا االص سریة بهواماته شيفرة ال ين ال رمج وب ن او المب المعقل
ا    ي م وي ف ر الق ة االث ذه اللغ ل له ية فلع ا االسطوریة وصدماتها الكابوس ومحرماته

شة          المنجزات المده ر ب ذات والغي اجئ ال ا یف لبا مم ا او س صنعه ایجاب ال ن  واالعم
 2الخارقة او باالخفاقات المحبطة والسقطات المدویة 

ابوات ومحاطة باسيجة                   ة محصنة بالت من هنا یتصح من آالم حرب ان رؤیتنا للحری
یصعب  اقتحامها ان منطق الحریة هو منطق صعب المراس وینبغي اقتحامه لتحقيق             

 .نهضة وتنمية مجتمعية حقيقية 
  

  :/الثاني والعشرون
  

  :مار واجهة من واجهات التنمية االستث
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ات،          ل المجتمع ة داخ ة التنمي داث عملي دول إلح ذه ال يا تتخ دءا أساس تثمار مب د االس یع
ة               سلع الرأسمالية الثابت د من ال وانطالقا من إن االستثمار هو تيار على اإلنفاق من الجدی

واد األولية أو   مثل المصانع واآلالت والطرق والمنازل أو اإلضافات إلى المخزون مثل الم          
ة           ة معين ارة عن             1السلع الوسيطة وذلك خالل فترة زمني ه عب ذلك یعرف االستثمار بأن  آ

ة            لحبس أرصدة حاضرة بغرض الحصو     ى هيئ  على عائد مستقبلي في صورة دخل أو عل
ضا     رف أی بس ویع ذي یح ال ال ي رأس الم ادة ف ال    :زی رأس الم تج ل ف المن ه التوظ  بأن

دائم           وبعبارة أخرى توجيه رأس ا     لمال نحو استخدامات تؤدي إلى زیادة سلع االستثمار ال
بعض ان  2أي سلع اإلنتاج الرأسمالي وأبنية المشاریع أو الخزین السلعي     في حين یرى ال

ل     ن اج تهالآي م باع اس ن اش ا م ن تحقيقه ة یمك ة حالي ضحية بمنفع ي الت تثمار یعن االس
ا من ا              ذلك        الحصول على منفعة مستقبلية یمكن الحصول عليه ر آ ستهالك مستقبلي اآب

التخلي عن استخدام اموال حالية ولفترة زمنية من اجل الحصول           : یعرف االستثمار بانه    
ة                         ة الحالي ة تعویض عن القيم ة في المستقبل تكون بمثاب دفقات النقدی على مزید من الت
وال                  شرائية لألم وة ال ع في الق ذلك تعویض عن االنخفاض المتوق  لالموال المستثمرة وآ

صر  ل تحمل عن ول مقاب د معق ى عائ ة الحصول عل سبب التضخم مع إمكاني المستثمرة ب
  3المخاطرة

  

ى المشروعات  اق الرأسمالي عل ق االستثمار باألنف ومي یتعل صاد الق ى مستوى االقت عل
الجدیدة في قطاعات المرافق العامة والبنية التحتية مثل مشروعات شق الطرق الرئيسية         

شروعات ت ة وم ات   والفرعي أة المخطط صحي وتهي صرف ال دات ال اه وتمدی دات المي مدی
ذلك      ة وآ د الطاق اء وتولي دات الكهرب كان وتمدی اء واإلس شروعات البن ة وم العمراني
ى   صاالت باإلضافة إل صحة واالت يم وال االت التعل ي مج ة ف ة االجتماعي شروعات التنمي م

سلع والخ       اج ال صادي إلنت شاط االقت ق بالن ي تتعل شروعات الت ات  الم ي القطاع دمات ف
 اإلنتاجية والخدمية آالصناعة والزراعة واإلسكان والصحة والتعليم والسياحة

ه  ن تعریف ى و یمك ضا عل ه  أی ة     : أن ول اإلنتاجي ى األص دة إل ة جدی ات إنتاجي افة طاق إض
ة  شروعات قائم ي م دة أو التوسع ف شروعات جدی شاء م ع بإن ي المجتم ودة ف أو , الموج

شروعا   د م الل أو تجدی ي  إح ا اإلفتراض ى عمره ة   , ت إنته راء األوراق المالي ذلك ش وآ
  ...المصدرة إلنشاء مشروعات جدیدة

  :/الثالث والعشرون

  4أهمية االستثمار

اع متوسط   .1 ومى وارتف دخل الق ادة ال ى زی ؤدى إل ا ی ة مم اج واإلنتاجي ادة اإلنت زی
 نصيب الفرد منه وبالتالى تحسين مستوى معيشة المواطنين

  للمواطنين وللمستثمرینتوفير الخدمات  .2
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  البطالةتوفير فرص عمل وتقليل نسبة  .3
  زیادة معدالت التكوین الرأسمالى للدولة .4
  توفير التخصصات المختلفة من الفنيين واإلداریين والعمالة الماهرة .5
سلع  .6 اج ال ا    إنت ائض منه صدیر الف واطنين وت ات الم شبع حاج ي ت دمات الت والخ

ادة         دات وزی شراء االالت والمع ة ل ة الالزم الت األجنبي وفر العم ا ی ارج مم للخ
 التكوین الرأسمالى

اطر    د والمخ ائل والعائ دف والغرض والوس ا لله ة طبق تثمار ومتنوع ددة االس واع متع أن
 ومن أنواعها ما یلى

  االستثمار الوطني •
  ستثمار األجنبىاال •
  االستثمار المباشر •
  مباشرال غيراالستثمار  •
  االستثمار الحقيقي •
  وهو شراء المشروعات القائمة:  االستثمار المالى •
  وهو تحسين خصائص العنصر البشرى:  االستثمار البشرى •
  االستثمار القصير األجل •
  االستثمار طویل األجل •
  االستثمار ذو العائد السریع •
  ئد البطئاالستثمار ذو العا •

  :اما مجاالته

تثمارات          ة واالس تثمارات العقاری ا االس دافها فمنه سب أه تثمار ح االت االس وع مج تتن
  السياحية واالستثمارات الصناعية واالستثمارات الزراعية

 العوامل التي تشجع المستثمرین على االستثمار ومن أهمها

  الرغبة في الربح •
  التفاؤل والتشاؤم •
  ة الطلب وأتساع األسواقمواجهة احتماالت زیاد •
  التقدم العلمى والتكنولوجى •
  بناء رأس المال اإلجتماعى •
  االستثمار بدافع التنمية االقتصادیة •
  توفر الموارد البشریة المتخصصة •
  االستقرار السياسى واالقتصادى •
  مواجهة إحتماالت زیادة الطلب •

  محددات االستثمار

  الرغبة في االستثمار •
  التوقعات االستثماریة •
  ظروف المحيطة باالستثمارال •

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9


  السياسات االقتصادیة •
  سعر الفائدة •
  عدم االستقرار •

  :/الرابع والعشرون

  :آيف نصنع االستثمار

سجم          -:اوال سم بالوضوح واالستقرار، وأن تن ة، یجب أن تت  السياسة االقتصادیة المالئم
سيا                سياسة، فال ذه ال ة لتطبيق ه اك إمكاني سة یجب   القوانين والتشریعات معها ویكون هن

وانين یجب أن تكون                     ذها، والق ى تنفي وانين المساعدة عل أن تتوافق مع مجموعة من الق
شاملة        سياسة ال ة تعطي             . ضمن إطار محدد من ال ى سياسة مالئم اج إل إن االستثمار یحت

ل                  صدیر وتحوی ة، للقطاع الخاص في االستيراد والت الحریة، ضمن إطار األهداف العام
ذا یعني    . اریع، ویجب أن تكون مستقرة، ومحددة، وشاملة       األموال والتوسع في المش    وه

اءات    ا واالعف ن المزای ر م وى الكثي انون، وان احت ي ق ق ف تثمار ال یتحق شجيع االس ان ت
وفر   ي ت ة الت صادیة المتوافق سياسات االقت ة من ال ة جمل ق نتيج ل یتحق تثناءات، ب واالس

ؤمن ال              ة، وت سة من ناحي ال لتصریف       مستلزمات اإلنتاج باسعار مناف سوق والطلب الفع
 :وهذا من الممكن ان یتوقف على. المنتجات من ناحية أخرى

  .اعادة توزیع الدخل وزیادة حصة الرواتب واالجور •
  .تشجيع التصدیر وازالة آافة العقبات من امامه •
دة            • صناعي، وتخفيض سعر الفائ شيط المصرف ال سليف وتن تطویر اجراءات الت

صنا     اج             على القروض المقدمة لل اليف اإلنت ى تخفيض تك ساعد عل شكل ی عيين، ب
  .ویسمح للمنتجات بالمنافسة الخارجية

ا في         • ا دوره ومن الجدیر باإلشارة آذلك إلى ان الظروف االقتصادیة الخارجية له
وظروف االستثمار   ،االستثمار الداخل مثل اسعار الفائدة العالمية، ومعدل االرباح       

  .الملكية في الدول األخرىمن حيث حریة خروج راس المال ونقل 

ة من حيث       صناعية المالئم ثانيًا ـ البنية التحتية الالزمة لالستثمار وخصوصًا المناطق ال
ساویة       ون م م تك ضل إن ل ة أف صاالت، بدرج اء والمواصالت واالت اء والم وفر الكهرب ت

ى من ه                  . ألغلب دول العالم   وفر حد أدن ى ضرورة ت شير إل ذه نظریة التنمية االقتصادیة ت
تثمارات       ستطيع االس ي ت ة لك عار معتدل ستثمرین باس صرف الم ت ت عها تح ة ووض البني

سة اليف مناف اج بتك ة مباشرة اإلنت وفر . المنتج ة ضرورة ت ة التحتي درج ضمن البني وین
ومن . الكفاءات والعناصر الفنية، والمصارف الخاصة، وأسواق األسهم واألوراق المالية        

عار عناصر ا  ون أس م أن تك ة  المه ارات وقيم صاالت وإیج اه وات اء ومي ن آهرب اج م إلنت
  أراضي قليلة بحيث تشجع المستثمرین وتوفر في تكاليف االستثمار

رق           رخيص وط يس والت راءات التأس ين إج ن روت دة ع بة بعي ة مناس ة إداری ًا ـ بني ثالث
ى             ذین یحصلون عل اة المستثمرین ال الحصول على الخدمات المختلفة، بحيث تنتهي معان

اء          مو ة من وزارة الكهرب راخيص مختلف ى ت افقة مكتب االستثمار من دوامة الحصول عل
إن هناك ضرورة لمساعدة المستثمرین وتخليصهم من            . والصناعة والتموین والبلدیات  

مشقة متابعة هذه اإلجراءات عن طریق توفير نافذة واحدة ضمن مكتب االستثمار تنهي                
  . بالوزارات األخرىللمستثمرین آافة اإلجراءات المتعلقة



بعض، وعدم تناقضها ووضوها،          وانين مع بعضها ال رابعًا ـ ضرورة ترابط وانسجام الق
دیالتها   شعبها وتع دم ت ة، وضرورة ع سياسات المختلف رارات وال ع الق ا م دم اختالفه وع

ارك    ة والجم ارة والمالي تثمار والتج وانين االس ل ق ة مث ك  . المتالحق سيط تل رورة تب وض
  .نهاء إمكانية اإلجتهاد في تفسير نصوصهاالقوانين وإ

  :الخامس والعشرون

  :/االستثمار في صناعة الشباب هو اعظم استثمار تنموي 

اقم ازمات                       ا ان نرصد المشكلة في تف م علين ذا الموضوع المه بدایة وقبل الخوض في ه
  .لهذه االزمات الشباب الراهنة قبل الخوض في اعطاء معالجات واقعية 

رة              هذه االزما  ة الحضاریة الكبي ت سببت وبشكل مباشر بابتعاد الشباب عن اساليب التنمي
ة      .التي تجعل منهم داعمين وبقوة للتنمية في بلدان العالم         والشيء االهم انه بطبيعة التربي

شریة  ة الب ة وبدرجة اساسية التنمي ة التنمي اة ونوعي ة الحي يم تتحدد طبيع ة التعل ونوعي
ة              التي یحتل الشباب قلبها و     احثين في شؤون التربي اب والب جوهرها ویحدد آثير من الكت

ذي                    ع التعليمي الجاري ال والتعليم في العالم العربي جملة من المعطيات التي تنسج الواق
  : یؤثر سلبا في الشباب وهي

ة   • سفة للتربي اب فل ن      :غي ع م ي اي مجتم ة ف سفة التربي ضور فل شكل ح ث ی حي
ة       المجتمعات اهمية قصوى في تحریك عجل      ة التنمية الشاملة عامة وعجلة التنمي

ر               ة التغيي البشریة خاصة آما انها تمثل العمود الفقري واالساس المحوري لعملي
ا من                ا یتصل به المتزن من ناحية والترسيخ المنهجي والموضوعي لالصالة وم
د         ا نج ن هن رى ، وم ة اخ ن ناحي ات م ن المجتمع ع م ل الي مجتم يم ومث ق

ف   ى مختل ات عل ى    المجتمع ة عل سفتها التربوی د فل را بتحدی ى آثي شاربها تعن م
ة               ة التحوالت وطبيع ة المجتمع ونوعي قاعدة وارضية فلسفتها المجتمعية وطبيع
الطموحات التي تحقق حرآة امنة للمجتمع وانجاز دقيق لالهداف المرجوةومن              
 المثالب والعيوب الخطيرة المؤثرة في حرآة بالدنا واستمراریة حالة التخلف في          
المجاالت المادیة التقنية والعلمية وشيوع الكثير من الظواهر السلبية في اوساط          
ا فحضور               ة في بالدن ة للتربي سفة واضحة ومكتوب اب فل المجتمع العربي هي غي
اطر           ا والمخ ت به ي وقع ة الت ة التبعي ب االم أنه تجن ن ش سفة م ذه الفل ل ه مث

ة       المترتبة عليها وتمكنها من المواجهة االواعية وال       زو والهيمن اح الغ مدرآة لری
القادمة من وراء المحيطات تحت مسميات وعناوین ما انزل اهللا بها من سلطان               

ة           ة العربي اه االنظم ا  وال نرید بهذا القول ان غياب فلسفة التربية لم یلفت انتب  له
 .بل وجدت في آثير من البالد على الورق فقط 

 :السادس والعشرون

  :/توقعة لتطور الفكر التربويالمناحي المستقبلية الم
ان علم اجتماع التربية یختص بوضع االسس العادلة التي یتم :  منحى اجتماعي نقدي- 1

بناء عليها انتقاء المعرفة وتنظيمها وتوزیعها داخل المدرسة وآيف یمكن ان تعمل اليات 
یة التفاعل االجتماعي خارج المدرسة على تقویض هذه االسس ،تسعى المدرسة النقد

لعلم اجتماع التربية الى استحداث اساليب بدیلة للفكر واشكال جدیدة للفهم وانماط 
  .مختلفة للسلوك وابعاد جدید للمعرفة مغایرة لتلك التي تساندها نظم التربية التقليدیة



والفكر التربوي العربي هو فكر غير نقدي ولم ینجح في تحویل المسألة التربویة الى 
ماعية وثقافية واعالمية على الرغم من آل الضغوط التي تمارسها مسألة سياسية واجت
  .عليه عولميا ومحليا

یسعى الفكر التربوي لصياغة بارادیم تربوي جدید یقوم على :  بارادیم تربوي جدید- 2
  :/عدة رآائز اساسية منها

ا من حيث آون االنسان آائنا فيزیائي:مراعاة الوحدة المرآبة للطبيعة االنسانية *  
  .وبایولوجيا ونفسيا وثقافيا واجتماعيا وتأریخيا

التصدي لظاهرة انفجار المعرفة ،ویقصد بذلك آيف نوائم بين تضخم المعرفة وقدرة * 
  .االنسان على استيعابها

وذلك بعد ان اصبحت القدرة على مواصلة التعلم ذاتيا ال التعليم :التمحور حول المتعلم * 
ت ویتطلب ذلك ي المقام االول ضرورة تخليص التربية هي اساس تربية عصر المعلوما
  .العربية من افة التلقي السلبي

ة عصر المعلومات              * التخلص من نزعات التعصب والعنف ویتطلب ذلك من تربي
سانية               شعوب االن ات ال اء ثقاف االهتمام بتدریس تاریخ الحضاررات ومواضع التق

 .بر االنترنت المختلفة، وتنمية مهارات الحوار مع االخرین ع

ة                      ة مكتوب سفة تربوی الم العربي لفل الد الع تالك ب ول ان ام ول الق وبهذا یمكننا الق
ل                    ة تمث شودة فالتربي ة لتحقيق نهضة من ة في االهمي ومحددة بوثيقة مسألة غای
وآذا التعليم حجر الزاویة لهذه النهضة وتزداد اهمية هذه الفلسفة والحاجة اليها          

 .قيداتمع بروز العدید من التع

 :اقع او ضعفه رغم حضوره على الورقغياب دور التخطيط المرن في الو •

وي      يط الترب اع ان التخط يط واالجتم صاد والتخط ي االقت صاصيون ف ذآر اخت  -ی
ع واستنهاض               التعليمي في بالدنا العربية یعاني من عدم قدرة على مخاطبة الواق

ة في تحقيق     قدراته وامكانياته ليجعل من العملية التربویة التعل      يمية وسيلة فاعل
ه وض ب ات النه ي ومتطلب ع العرب ع الواق ابي م ل االیج ض . التفاع شير بع وی

ة               ة الخالي الباحثين ان االتجاه الشائع في التخطيط التعليمي هو االسقاطات الخطي
قيميا والمبنية على التوقعات التقنية المأخوذة اساسا من نماذج البلدان المصنعة            

  :لقول ومن هنا یمكن ا1

ة                 نظم التعليمي اذج حسابات ال ة بنم ة العربي ان معظم تأثر التجارب التخطيطي
سبة            ر مطابق بالن د غي واسواق العمل المنظورة للبلدان المصنعة هو بالتأآي
ة                      ل وضع العرب ة ومن قبي دان العربي ه البل الى المقطع التأریخي الذي تمر ب

ز ب           ى        في مكان الحصان وعلى النسق نفسه نجد الترآي دال من ان ینصرف ال
يا      دائيا وأساس رطا ابت تقاللية ش داع واالس اخ االب ق من صية وخل اء الشخ بن
ان         ة ،ف سة االنتاجي ة والمؤس سة التعليمي ين المؤس ة ب ة حقيقي ربط عالق ل
التأآيد آان وما یزال مرتكزا على الضبط والسيطرة واعادة االنتاج السياسي           

 .في ظل قاعدة وعالقات اقتصادیة متخلفة 
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وفي سياق النقد لنماذج االتخطيط التعليمي المتبعة في العالم العربي نجد           
ا                   ة وعالقته اذج من المؤهالت التعليمي ذه النم ى موقف ه نقدا موجها ال
ه المؤهالت                    التعليم من خالل توزیع ل، ف بالهيكل المهني في سوق العم

أ           شرعية لت هيلهم التعليمية یقسم ویمایز التعاليم ویرسي رسميا اضفاء ال
ك    ربطهم بتل وم ب ه ال یق رى ولكن أهيلهم الخ دم ت ة وع ائف معين لوظ
ا      تم تقریره ة ی ه عملي ه وتمایزات ي تراتب ع المهن ائف اذ ان التوزی الوظ

  .خارج النظام التعليمي والسيما في تنظيم عملية االنتاج نفسها 

ات    تيعاب االحتياج ى اس ه عل ي قدرت يط قاصرا ف ر التخط ا یظه ن هن وم
عال من ناحية واعادة تأهيل الطالب والشباب مهنيا ليتمكنوا من   القائمة ف 

در                د بالق م تع سابقة ل االنخراط في السوق آلما اتضح ان اختصاصاتهم ال
سبب من                    ل ب ه من قب عينه من المواآبة ،وال تحظى بطلب آما آانت علي
المتغيرات المعرفية والتقنية والتقلبات االقتصادیة آان اخرها على سبيل         

دلعت عام         المث ا    2008ال االزمة المالية العالمية التي ان ا زالت اثاره  وم
صر          ي ع ر ف ا تظه را م ات آثي ذه التقلب ة ه دول العربي الم وال ى الع عل
ل               دول االق ى اسواق ال دولي عل االتصال والتكنولوجيا وسيادة الطغيان ال

  . نموا 

ات       ة والعالق ات االجتماعي ن العالق يط م و خل صاد ه وم ان االقت ة معل التقني
ساباتها     ي ح ة ف ون مطابق ي تك ة لك اذج االتخطيطي وم ان االنم اج ومعل لالنت
سبان وال        انبين بالح ال الج ذ آ ب ان تاخ ة یج ات بدق ى االحتياج رف ال وتتع
م      ت الحاضر اذ ان الفه ي الوق ع ف و متب ا ه اني آم ب الث ى الجان صر عل تقت

وة     العميق للتشكيالت االجتماعية التي تمتلك الدیناميات الض       روریة لتحویر ق
وة العمل                      ة في ق رات المطلوب م الستيعاب التغي العمل هو متطلب مبني ومه

 1.ومن ثم في اعاددة انتاجها وبثقة عن طریق النظام التعليمي

ة الصغرى                 ى وتهمل الوحدات التعليممي آثيرا ما تتم عملية التخطيط من اعل
ة              ایير فني راء وبمع ادة من خب ة للوسائل     وان صياغة السياسات تتم ع  مكتبي

وب        وي المطل ر في االصالح الترب ا   والطرق واذا ما آان هنالك تغي ه غالب فان
ام             راي الع ارات ال م خي يس من فه ة ول ما یأتي نتيجة للتاثر بالتجارب الغربي
ایير وال                    ك المع د ال تحدث مباشرة لتل ة التي ق ة المختلف وشرائحه االجتماعي

ا       تتطابق معها وحتى في حالة وجود استج       وابات للراي العام وهي نادرة فانه
سية       شاطات المؤس ل للن ات وردود الفع ذ االنطباع ن اخ اآثر م تم ب ال ته
ارات                      سؤال عن الخي ك ال دال عن ذل ا ب ا حاولن والهياآل التعليمية ولكن اذا م
ارات    ين الخي يم وب راء التعل ارات خب ين خي ة ب ات جوهری ا خالف سنجد حتم ف

ع  (قفهم المادیة الحاسمة للعالقات الطبقية      التي یعبر عنها الناس في موا      موق
وهي في   ) العمل ،االسرة المعيشية، الجماعات المحلية ، سوق العمل،الدولة       
 .الواقع مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا قویا وخصوصا في مجتمعاتنا

 

 :.ضعف االدارة التربویة التعليمية وهيمنة القرار السياسي عليها  •
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ى االدارة الترب  ي     ینظر ال الم العرب الد الع ر من ب ة المدرسية في آثي ة التعليمي وی
ا والتي تتصل                    ة اليه ة الموآل ا والمهم اط به دور المن ة ال نظرة ال تتناسب وطبيع
وادر من          بادارة اهم مؤسسات التنمية البشریة وهي مهمة غير عادیة وتتطلب آ

رة آافي                 وافر خب ى ضرورة ت ة في   اصحاب القدرات والتأهيل المناسب عالوة عل
ا     مجال التعليم مع ا     رة وحدها في المج د ان الخب ا    لتاآي شكل اساس ل التعليمي ال ت

ه،                     رآن الي رة ال ی ل وحده دون خب ا ان التاهي شكيلها آم وحيدا الختيار االدارة وت
ة      شكيل االدارة التربوی ة ت ر بطبيع ادة النظ وب اع ان المطل ه ف ة –وعلي التعليمي

ایير التي تلبي            بمستویاتها المتعددة ، ومعایير اخت     اد االسس واالمع ا واعتم ياره
صي   ابع التخص ة ذات الط ة المهم ستجيب لطبيع ة وت ات المهن ت متطلب والالف

ا           دا عن االدارة المدرسية وم م بعي تم ان ت ة ی رامج التعليمي لالنتباه ،ان تجدید الب
ینتج عنها من خبرة ،وتتم في غرف مغلقة تسمى بجهود الخبراء االختصاصيين            

ا ا ش ع    وم م والمجتم ة والمعل دور المدرس حا ل شا واض ل تهمي ذا یمث ك وه به ذل
اب ادارة                رر غي ك تحت مب تم ذل ا ،وی رامج والمستفيد من مخرجاته والمتلقي للب
ك في                  رر مضحك ومب ذا المب افع ه د ون ى نحو مفي ذات آفاءة یمكنها االسهام عل

ول             الوقت نفسه،النه یعكس حالة غي     ل من حق م   التربر صحية في اهم حق ة واه ي
فكيف تعين عناصر غير آفوءة في مثل هذه المواقع والجميع          ميدان من ميادینها    

یدرك دورها وتأثيرها فدور المدرسة یدخل تحت نطاق اسهام االدارة المدرسية               
داث  دائل الح راح الب دها واقت ة ونق رامج القائم يم الب سية في تقي ا التدری وهيئاته

ات المي  ع وحاج ي للواق ویر الملب ي ،التط شاطات االدارة دان التعليم ار ن ي اط وف
المدرسية یتم التواصل مع المجتمع ومن ثم التحاور معه والتعرف على رایه في              

ا      ون عليه ب ان تك ي یج ة الت ه للكيفي رامج ونظرت ة  الب أتي ملبي رامج لت الب
  .لطموحات المجتمع وتطلعاته

لمدرسية ندرة حضور   وفي هذا السياق یالحظ الدارسون لواقع االدارة التعليمية ا        
ستمر    م وم و دائ ى نح ون حاضرة عل ي ان تك ي ینبغ ویم الت ه والتق ادارة التوجي
ه                        دیر المدرسة او من خالل التوجي سواء في نطاق المدرسة من خالل ادارة م
ة    ة العملي ن ان طبيع رغم م ى ال رهم، عل ل ،وغي ين االوائ يش والمعلم والتفت

ل امر تمهين          التعليمية تتطلب نقدا وتقویم   –التربویة   ا وتوجيها مستمرا مما یجع
شباب   ئة وال ى الناش النفع عل ود ب ة لكي تع ي االهمي ة ف سألة غای ة م ذه المهم ه

ر    ویر الب الل تط ن خ د م ت واح ي وق ة ف ع والتنمي ب والمجتم اوز جوان امج وتج
  .والعثرات اوال باولالقصور والخلل 

 

 .لمية والمعرفية ضعف برامج اعداد المعلم ،وعدم مواآبتها للمتغيرات الع •

ؤثر في               یتضح من دراسة اوضاع المعلمين الحالية وجود حاالت ضعف خطيرة ت
اداءهم الوظيفي وآفاءة هذا االداء وتؤثر من بعد في آفاءة النظام التعليمب وفي             
ات               المجتمع ومن ثم تضعف التنمية آمفهوم واطار عمل الن اساس استثمار طاق

ذي من الممكن             الشباب هو بتعليمهم التعليم الص     ك الضعف ال حيح الرائد ومن ذل
  :تشخيصه هو 

ة وفي               - 1 وجود عجز آمي في اعداد المعلمين وخاصة في تخصصات معين
ين وحرآتهم        بلدان معينة ،ویترتب على هذا ،الحاجة الى استيراد المعلم



ات                      ين في بعث رات من جهة وارسال المعلم ادل الخب من بلد الى اخر لتب
ى تخصصات مط دریب للحصول عل ين للت د مع ين لبل ب معلم ة او جل لوب

 .على اختصاصات معينة 
وعي  - 2 ود نقص ن داد (وج ستوى االع ى  )ضعف م صلوا عل ذین ح دى ال ل

ة ،     ة العام ب الدراس ضعف جوان شمل ال ل ، وی ي للعم ل مهن تأهي
 .والتخصص واالعداد المهني التربوي

 .ریس وجود اعداد آبيرة من غير المؤهلين بين العاملين في مهنة التد - 3
شه   - 4 ذي تعي ذا الوضع ال م  ه م ،یظهر بجالء ان اه مؤسسات اعداد المعل

ى مقومات              ر ال عنصر من عناصر التنشئة في المؤسسات التعليمية یفتق
سؤال           دفعنا لوضع ال ا ی ك م ه وذل العطاء االیجابي ،وفاقد الشيء ال یعطي

الي و     : التت ذا ه ان ه شباب اذا آ ئة وال صوره للناش ذي نت ع ال ا الوض م
دودات تنحصر في                  وضع ل في آلمات مع  المعلم؟ ال شك ان االجابة تتمث

شباب               ل المعرفي للناشئة وال ان الوضع غير مطمئن وان مستوى التاهي
ة         ن الدق ة م ى درج دخالت عل شكالن م ي ال ی ل المهن م التأهي ن ث ، وم
ان               ذا ف اؤال وهك ر تف ع نظرة اآث ى الواق ا ال واالتقان ، بحيث ننظر معهم

ر ب ادة النظ شباب  اع ع ال وعية لواق وال موض دم حل ين یق ع المعلم واق
  والسؤال آيف یمكن ذلك؟ 

  

 

 :المناهج •

ه       راق بوج ي والع الم العرب الد الع ي ب اهج ف ع المن صاصيون واق رأ االخت یق
ة           اهج منقول الخصوص قراءة ال تبعث على التفاؤل حيث یصفها آثيرون بانها من

ى       عن تجارب الدول االآثر تقدما وبانها تنحصر ف        ي عدد من البالد في الترآيز عل
ز             حشد المعارف وتلقينها وآثيرا ما یفضل القائمون على العملية التعليمية الترآي

ة  ب التطبيقي ى الجوان د    .عل داع والنق ات االب ي اتجاه ه ف ر وتنميت ز التفكي وتحفي
  .والتحليل واالبتكار

ق ال ك یغل ى ذل اهج اعالوة عل ى المن ائمون عل ذهم علق وابهم ونواف سهم ب ى انف
د   ذا تحدی اهج وآ ة المن داد وثيق اء اع سهم اعب ون انف م ویحمل ن ث ردات وم  المف

واب ان                      ذه االب ا یحدث له ادر م القيام بالتاليف ووضع الخطط الدراسية وفي الن
ل                  ل ویجع ذا والشك جع ا ،ه اهج في    تفتح وتتشهد دخول خبرات من خارجه المن

ا    رات مم ع والمتغي ة المجتم ب لحرآ ر مواآ ع غي دم   واق ا وع ى تخلفه ؤدي ال  ی
ي   ات المتلق باع حاج ذا اش ة وآ ات التنمي ة متطلب ى تلبي درتها عل ئة "ق الناش

شباب ارات " وال زوده بمه ة    وال ی ى مواجه ة عل درات تعبئ تالك ق ن ام ه م تمكن
ا والمتعامل                المتغيرات والتحدیات هذه المناهج على هذا النحو ال یجد المتلقي له

ذها لط  دة یتخ سه قاع ا لنف ه    معه رغ في ذي یف ستقبل ال ى الم ة ال ه بثق ه تنقل ریق
وتلك نتيجة وثمرة جهده التعليمي     ویسبك من هذه  طموحاته ویسكب فيه قدراته     

ة                في یوم ینعم بحياة هانئة وبمستقبل اآثر امنا واستقرارا في مستویاته الوظيفي
ي       ا ف ة ومعانيه وخ الهوی ستوى رس ي م صادیة وف ة واالقت ة االجتماعي والمكان

ة     اال ى زرع الطائفي ؤدي ال اهج ت ان بعض المن صالحة ، آم ة ال اء والمواطن نتم



رى   .الدراسة االسالمية   واشاعة االمور المختلف بها والسيما في مجال         ذا ن وهك
  :من واقع المناهج ما رایناه من واقع التخطيط والمعلم فالمناهج

وفير أدوات ووس                - 1 دما دون ت ر تق دول االآث ائل تعد عبر محاآاة لتجارب ال
 .الترجمة واالستيعاب المناسبة مع واقع البالد وامكانياتها ///وطرائق 

ل التعليمي،                     - 2 ات االدنى في الهيك ى الحلق أ ال ا تلج تعد من أعلى ،وقليال م
سجيل االنطباعات               رأي، وت وعند اللجوء یكون ذلك في اطار استطالع ال

لمؤسسات  الى خارج نطاق ا،ونادرا جدا جدا ما یتم الخروج باالستطالع    
ذین  ى الطالب ال زل االستطالع ال ضا ان ین ادر ای ل ومن الن ة ،ب التعليمي

 .یشكلون االساس الذي من اجلهم تعد المناهج وتنسج وتحاك
اهج              - 3 الخبراء واالختصاصيين في المن سمى ب ة محددة ت تعد من خالل فئ

في حين تشير تجارب الشعوب ،ان الذین یشترآون في صياغة خطوط              .
اهاتها فئات آثيرة تشمل العدید من الرسميين والخبراء في         المناهج واتج 

م      ة وعل وم التربي ي عل راء ف ة ،والخب ة المتنوع م والمعرف االت العل مج
دین من  ور والطالب والمتقاع اء االم صاد واولي انون واالقت نفس والق ال

 .ذوي الخبرة والقدرة على االسهام والمشارآة

  :في اربعة مجاالت هيفاالسس الرئيسية للمناهج یمكن حصرها 

 :وتشمل .االسس المستمدة من طبيعة المتعلم  -  أ

 .السمات المشترآة لبني االنسان جسميا وعقليا ونفسيا  - 1
 ).الفروق الفردیة (السمات الخاصة بكل فرد جسميا وعقليا ونفسيا  - 2
 .طبيعة مراحل النمو في أبعاده الجسمية والعقلية والنفسية  - 3
ا یفرضه محيطه          طبيعة احتياجات الفرد المتغير    - 4 ة حسب مراحل نموه وم

 .المتغير حسب الوقت وحسب الفرد
 .طبيعة الميول والقدرات واالستعدادات المتكونة والقابلة للتغير لكل فرد - 5

 

 :وتشمل .المجتمعاالسس المستمدة من   -   ب

ا مساعيه             –النظرة النهائية  الكلية     –الفلسفة   - 1 ا المجتمع ویوجه اليه  التي یتبناه
 .بمفهومها النظامي والعام" التربية "ي ومن هذه المساع

ة   - 2 ع الدائم ات المجتم ت(احتياج ة    ) الثواب درات العقلي ارات والق وین المه ي تك ف
 .العامة والقيم واالتجاهات المرغوبة 

ضع      - 3 ي تخ ارات المخصصة الت ة والمه ل العمال رة مث ع المتغي ات المجتم احتياج
 .لمجال زمني محدد

 .لبيئة المباشرة للمتعلماالستمداد من طبيعة المجتمع وا - 4
ساعد               - 5 اء وی النفس واالنتم االستمداد من التراث الثقافي للمجتمع بما یعزز الثقة ب

 .على تطویع الحاضر والتأهب للمستقبل 
ل التفاصيل                    - 6 ى اوسع نطاق وبك ا المجتمع عل معالجة المشكالت التي یتعرض له

 .حسب مستوى المتعلم



ایش  - 7 ز التع ه وتعزی رد بمجتمع اط الف ع ارتب اني المجتم ي وأدراك ام  الجمع
 .وطموحاته واالخطار المرتقبة

 

 /وتشمل.االسس المستمدة من طبيعة المعرفة  -   ت

ساعدة       - 1 ي م تخدامها ف ي اس شعبت وه ا ت ارف مهم ع المع ة لجمي دة الرابط الوح
 .االنسان في آفاحه الحياتي

ه من أسس مشترآة من                   - 2 ا یتطلب تشعب العلوم والمعارف وتعدد التخصصات وم
 .رات والمعلومات والقدرات العقلية المها

سياسية او                    - 3 ة او ال ة الجغرافي ر الظروف الطبيعي ا بتغي ر المعلومات ام سرعة تغي
 .بسبب االآتشافات العلمية في آل مجال وما یتطلبه هذا من تنقيح مستمر

ا       - 4 تيعابها وم د الس وق الجه صر وف وق الح دان ،ف ل مي ي آ ات ف زارة المعلوم غ
ار  ن حسن اختي ه م ق  یتطلب تيعاب العمي ى االس ساعدة عل سية الم  لالسس الرئي
 .واالستمرار في التعلم الدائم

راد     - 5 ادة الم ة الم رة ومعالج ات المتغي سبيا والنظری ة ن ائق الثابت ين الحق رق ب الف
 .تعلمها بالترآيز على الثوابت وعرض المتغيرات 

ا ح             - 6 ا   طبيعة المادة العلمية المبنية على التدرج في فهمها والتعمق فيه سب نظامه
 .الترآيبي الذي یحدده المختصون 

ارات اخرى              - 7 ما تتطلبه بعض المفاهيم والمهارات من تحصيل سابق لمفاهيم ومه
 .وما ال یتطلب مثل ذلك

 

 :وتشمل.أألسس المستمدة من نظریات التعلم والخبرة التربویة   -   ث

دون          - 1 صعبة ب ه ال ذا  أرتباط سهولة التعلم بمرحلة النضج واالستعداد مع امكانيت  ه
 .االرتباط 

اب            - 2 ل العق ة مث دوافع الخارجي وة ال ى ق تعلم عل ة للم دوافع الذاتي وة ال وق ق تف
 .والدرجات 

ل               - 3 ارتباط تحقق افضل النتائج للتعلم بوضوح االهداف والغرض من التعليم من قب
 .المتعلم

ة           - 4 تسارع درجة النسيان في غياب االرتباط بين التعلم النظري والمجاالت التطبيقي
. 

ائم    اد تبلور الخبرات وثبات التحصيل وعمق الفهم على التكرار          اعتم - 5 درج الق المت
 1على درجة بسيطة من التحدي للمتعلم

ا ومع                   ه معه تعلم وتفاعل دیمها للم اهج وتق ان عدم االلتزام باالسس الضروریة لبناء المن
ة                      ة حقيقي داثها تنمي اهج عن اح سبب في قصور المن ر   .المحيط التعليمي هو ال ز ومن اب

المشاآل التي شخصت من قبل الباحثين في المناهج والتي ادت الى قصورها عن احداث             
  :/تنمية حقيقية هي 
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 . تكرار المعلومات وازدواجيتها من مقرر لمقرر في نفس السنة  •
شو     • ادة وح ى الم ز عل ع الترآي تيعاب م ة االس وق طاق ات ف ي المعلوم ساع ف االت

 .الذهن
 .في المناهجغياب العمل االنتاجي المباشر  •
 .ضعف التواؤم مع تحدیات العصر الحدیث وافرازاته •
 .بعد المناهج عن التوجيهات االنتاجية وضعف االرتباط بالواقع والحياة العملية •
 .االعتماد على الترجمة والنقل مع قدم المعلومات احيانا •
 .اغفال المشكالت االجتماعية في الدراسات االنسانية واالجتماعية  •
ة االهت • وب    قل ة الموه ضعيف ورعای ف وال الج المتخل ة وع الفروق الفردی ام ب م

 .وتنمية قدراته
 .آثرة المحظورات االجتماعية في المسائل الخالفية •
 .ضعف تعليم اللغات االجنبية الرئيسية مع الحاجة اليها  •
 .آثرة المواد الدینية واعتمادها على التلقين  •
 .معلومات القابلة للنسيانقياس التقویم لجوانب محددة وترآيزه على ال •
 .التساهل في المستوى المقبول وللتخرج حتى في التعليم العالي المتخصص •
ا               • غياب التوجيه الدراسي والمهني للطالب وتعثر الدراسة وضعف المستوى تبع

 .لذلك
ى التحصيل                   • ز عل ل المعلومات والترآي ين ونق ى التلق دریس عل اعتماد طرائق الت

 .دنيا المعرفي في مستویاته ال
شارآة           • ادرة والم بل المب ب س ب وحج ع الطال ة م ي العالق سلطویة ف اد ال اعتم

 .واالبداع من قبل الطالب
 .قلة االستفادة من الخبرات والتجارب المكتسبة خارج النظام التعليمي  •
 .تخلف المهارات والتقنيات المكتسبة عن التكنولوجيا السائدة  •
الوالء واال     • وطني ب ساس ال ة االح عف تنمي صلحة    ض ى الم رص عل اء والح نتم

 .العامة 
ى                  • درة عل سه للق ه بنف ز ثقت قصور تطویر الرؤیة الموضوعية لدى الطالب وتعزی

 .مواجهة االخرین وطرح ارائه بقناعة 
دم           • سبب ع ا ب ا احيان ع جودته اب  م نهج والكت ن الم دریس ع رق الت ف ط تخل

 .مشارآة االساتذة وضعف تأهيلهم 
 .ات االجتماعية واالنتاجية قصور تعزیز القيم واالتجاه •
 .طغيان اللفظية والعلوم االنسانية على العلوم الطبيعية والتطبيقية  •
ة               • ا وادراك اسرارها وامكاني غلبة الشكلية على المواد الدراسية وعدم العمق فيه

 .االستفادة منها

 

 

 

 

ر             صورة ،انتجت الكثي ذه ال ذه التقاسيم له ع ، وه هذه المالمح لهذا الواق
ل          من ال  مظاهر السلبية والعوامل المؤثرة سلبا في مسيرة االعداد والتاهي



بالد                  ر من ال للناشئة والشباب والتي وقفت وراء فشل المشاریع في آثي
العربية واالسالمية ، واضحت الحقيقة المرة الماثلة للعيان هي استمرار          
بالد                   اق المشاریع في ال سبب اخف ة ب ة المأمول االخفاق في تحقيق التنمي
ى طریق                  ى المشاریع االساسية عل العربية مما یظهر الحاجة الماسة ال

  .النهضة االنسانية الشاملة 

 

  

ى عدم وجود               دل عل ر من االختالالت ت مما مر یتبين ان هنالك صور مختلفة مصابة بكثي
ذي  ي ال وزیعهم المهن شباب ،ومن قصور في ت داد الناشئة وال ة اع تصور واضح لعملي

ع، وت ه الواق ي  یحتاج ة الت رات التقني صادیة ،وتفرضه المتغي ة ااالقت ة الحرآ ه طبيع تطلب
ة                     رات التقني آثيرا ما تجعل من مهن آانت مهمة في مرحلة ما مهنا ال قيمة لها مع المتغي

.  

ه ومختلف في  ارف هو محدود في آميت ارات ومع تعلم من مه يم للم سبه التعل ا یك ان م
ة ا        ة والتقني ة          آيفيته عن التطورات المعرفي ين والطقوس اليومي رار والتلق ة ،والتك لعالمي

ل                    اه واحد ليقب تعلم في اتج في طوابير الصباح وفي اساليب التعليم، والتي تسير بفعل الم
ات      ة مخرج دو عالق اح ،وتب ضل المت ه اف رى ان ائم وی و ق ا ه اجزة  م اج ع يم باالنت التعل

اوزا (بي  ،بسبب مضامين التعليم وطرق التدریس وبسبب حالة االنتاج العر         ة  ) تج المتطلع
سه                  ام التعليمي نف الى الخارج تحت وطأة التبعية والتي تتطلب مهارات ومهنا لم یعد النظ
دة                      يم بعي ل مخرجات التعل ل، تجع لها، ومن ثم تحدث تغيرات واختالالت في اوضاع العم

   1وفعال ) التبعية(عنها قسرا 

يم وا يم من حيث التنظ ة التعل دى انظم دا ل ك بع ع ان هنال لخصائص عن اوضاع المجتم
ا            الم، مم ة في الع اج والتنمي ة االنت ه وحرآ ة في اج والتنمي العربي ومتطلباته وحرآة االنت
تج ، ان هي         انتج مخرجات ال تملك الكفاءة والكفایة المطلوبة للالضطالع بدور فاعل ومن

ة تق     ا بحج رة منه سبة آبي ول ن ن قب ذر ع ا یعت را م ذي آثي ل، ال سوق العم ت ب ادم التحق
ستقيم     ي ال ت ا الت ا ومهاراته سوق      معارفه ي ال ل ف ي تتعتم ارات الت ارف ووالمه والمع

ة                 ة راجع ة وتغذی . وتتحرك في مناهل الحياة العملية وادواتها وحرآتها رأسيا وأفقيا تغذی
ر مهرة ،وان                           ال غي م عم ة ه وة العامل ر من الق ة ،ان الكثي ذه االمكاني ویدلل على هدر ه

ين ليست اعدادهم آبيرة وان خریجي الجامعات یترآزون في المهن           الفنيين واالختصاصي 
دة عن                       يم ،فهي بعي الكتابية واالداریة ویعني هذا انه على رغم التحسينات في نظم التعل

ارات الم            ة   الوفاء بمتطلبات المجتمع االخرى ، نتيجة الوضاع التعليم ولالختي سماة تنموی
  .العمل الفعلية تعد منخفضة اخرى فان نسبة قوة ومن ناحية ) تجاوزا(

  

  :/التحدي االعالمي الثقافي الذي یواجه الشباب 

                                                 
 عبد الباسط عبد المعطي ،بعض المتغيرات االجتماعية المؤثرة في العالقة بين التعليم والتنمية البشریة في الوطن العربي -  1
  306ودولية ، صالتنمية البشریة في الوطن العربي ،مرآز دراسات الوحدة العربية ، ومنظمات عربية واقليمية )ندوة(،



شعوب                            ات ال ه وسائل االعالم في ثقاف ذي تحدث ى احد المدى والكيف ال ا عل د خافي لم یع
ائال في                          اثيرا ه ذي احدث ت وم ال ر في مجتمع الي دو ان اوضح تغيي واتجاهاتهم وهكذا یب

دان االع      ي مي ادث ف و الح شباب ه واد      ال ف الم ي مختل ة ف ة المطبوع ضل الكلم الم بف
وات الفضائية                    ذه القن ون واالنترنت وفي ظل ه المنشورة والكلمة  عبر المذیاع والتلفزی
ة حساسة من مراحل       شباب في مرحل ا اول وال اخر وفي مجتمع یهمل ال يس له التي ل

مناسب او متابعة   تطوره ویدعه یمأل فراغه اليومي بالقراءة او االستماع الى ما هو غير             
ضارة من                     ار ال اثر باالفك شباب للت ؤ ال برامج أسيء اختيارها ثمة نتيجة مؤآدة وهي تهي

  .غير عائق

دأب      ل ب شتقل تعم رار الم ضاري والق ق الح دول ذات العم د ال ا نج ن هن صين م ى تح عل
افي              راق ثق مجتمعاتها وخاصة الشباب في مواجهة البث االعالمي الهادف الى احداث اخت

ة       بل ن  ة عام ة االوربي جد بعضها یتخذ قرارات تحد من البث الوافد فالمؤسسات التلفزیوني
وني    اج االذاعي والتلفزی دا باالنت ا متزای ولي اهتمام زال ت ت وال ت سية خاصة اول والفرن
الموجه للشباب وسعيا لتجاوز السلبيات قرر المجلس االعلى لالتصال المرئي والمسموع   

سألة ا  ة م سا معالج ي فرن ك عن  ف شبان ،وذل راهقين وال ال والم ة لالطف رامج الموجه لب
ائل         ن وس واقفهم م اتهم وم ن رغب صریح م شخص ال يولوجية ت ات سوس ق تحقيق طری

  1االتصال الحدیثة 

شباب     داث وال ال واالح رك االطف ه الخصوص ت راق بوج ة والع ة عام بالد العربي ي ال وف
يهم ،     ة الموجهة ال رامج االعالمي اذبهم في    یواجهون رسائل الالب ارا تتج يهم اث فتحدث ف

اب                 ى حال لغي ستقر عل اتجاهات عدة وتحدث هزة في اتجاهاتهم الفكریة واالجتماعية ال ت
  .الموجه وضعف المواجهة 

ذي یعني بالمحصلة                    ة وال ة والرعای ندرك ان الناشئة والشباب ال یحظون بقدر من العنای
ستقي    ة ال ت ة العربي ذا التربي يم وآ رة ان التعل ن    االخي ل م حة تجع سفة واض ى فل مان عل

وعي                    سمين ب ى التعامل مع الغث وال الناشئين والشباب طاقة مستثمرة وعقوال قادرة عل
ذلك    ال آ ا والح ه وطالم ززة ل صالح المع اء والم ن االنتم وحي م ي ب رز وینتق محصن یف

ه                  د فعل ا تری  مع   ینبغي التسليم بأن رسائل االعالم الوافدة یمكن لها ان تفعل في الشباب م
اخذنا في الحسبان ان وسائل االعالم على نحو عام ال تقدم رسائل آلها نظيفة فهي تغذي                 
ذر                           اهو ق افع وم اهو ن ذل وم اهو مبت يم وم ا هو ق ين م راوح ب ة تت العقول بمعلومات هائل

  2للغایة 

ر           واذا وضعنا هذا التاثير في سياق          ة ستكون اآث ة االعالم فالفاجع ه عولم ا یطلق علي م
ع  ا م ائل      ایالم ساع وس ام ات ورق ام ضارة ال ساع ح دى ات سار م وب وانح ع المكت  تراج

ة                      ان اربع ال ف ى سبيل المث وم عل وجي والي االتصال المتطورة او حضارة التطور التكنول
ة         ي الوآال ة ،ه ل حری صوغه بك ر وت دها الخب ر وح ة تحتك ة غربي اء عالمي االت انب وآ

ظم وآالة انباء في العالم والوآالة      المشترآة للصحافةة اسوشييتدبرس وهي امریكية واع     
رانس برس           " یونایتدبرس"المتحدة للصحافة    ة وف ر االنكليزی وهي امریكية ایضا ورویت

  .الفرنسية 
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ول                ة یق : ماذا یعني هذا لدى الشباب العربي ؟یجيب عن هذا السؤال احد المفكرین المغارب
ده                 ه التفق ارتي لحجرت ام بزی ل ای والعرف آيف یعيش مع        لقد اردت ان افاجئ حفيدي قب

ت             ه آان أة ل ون مفاج ن ان تك ر م ي اآث أة ل ت المفاج د آان ية لق ه المدرس ه وأدوات آتب
ا                   ان جدار الحجرة مغلف الموسيقى التي یسمعها غير التي تعودت ان اسمعها مع والدي آ
ين حضارة اصحابها وحضارتنا وآانت الكتب            بصور لوجوه ال اعرفها وال توجد صلة ب

ا مكتبتي واخذت             المتناثرة بجا  نب فراشه مكتوبة باحرف هي غير االحرف التي تزخر به
ا ابحث         اتسائل عن مصير مكتبتي مع ابنائي واحفادي رسمت هذه الصورة بكل صدق وان
عن طریق لمحاولة تغييرها واني لمؤمن بانها صور تتكرر لدى معظم االسر فماذا عسانا           

االحرى              ذا التحدي او ب ا       ان نقوم به لمواجهة ه ى هویتن اظ عل الم الت      1للحف زي ا ولكن آ
غير دقيق تماما فلكي نحافظ على هویة الشباب عليهم ان یسمعوا لموسيقى آان اجدادهم         
دوا  ي یری سمعوا الموسيقى الت يهم ان ی شباب عل ة التخلف فال ذا قم ا ارى ه سمعوها ان ی

ا  ي یبغونه صور الت وا ال ات االخرى االنكليزسماعها ویعلق رؤوا باللغ سية ویق ة والفرن ی
ات                     راءات باللغ اء الق ى الغ ازي ال دعو الت وغيرها وال یقتصروا على العربية فقط ال آما ی
شباب ضمن                      و لل ا یحل ل بعمل م ازي ب االخرى ولكن الحفاظ على الهویة الیتم بطریقة الت
ن        ویري م ب التن تذآار الجان تم باس ة ی ى الهوی اظ عل ة والحف الق المعروف االداب واالخ

راث وم سویق   الت الل ت ن خ ا وم سى لغتن ي ال نن ستمرة لك ة الم ا بالعربي الل قراءاتن ن خ
شباب                 ستمع ال ازي الن ی ا  دعوى الت ا ام ة االنترنت وغيره ثقافتنا عبر الوسائل العولمي
ا                   ذا مم الغاني اجدادهم وان ال یقرؤوا آتب باللغات االخرى واال یعلقوا صورا الجانب فه

ا ب    رفهم فيم انغالقهم وتط سبب ب اظ       ی شرط الحف ور ب ذه االم ل ه وا آ ن ان یعمل د ولك ع
ل          الم بك ى الع اح عل سب واالنفت ل االن و الح ة ه ائل المتاح ر الوس ة عب سویق الهوی وت

  .المقدرات المتاحة هو االفضل الحداث تنمية في وعي الشباب والمجتمع 

ائل     اهرا للوس ضيال ظ حا وتف ا واض ك عزوف وم هنال راءة الي ال الق ي مج سى ان ف  وال نن
ة         وات التلفزیوني م القن ث ان معظ ضائيات حي ى الف اه ال راءة واالتج ي الق ة ف االلكتروني
سيكولوجي   ط العيش بالحث باالسلوب ال د نم ر وتوحي ة الفك ى عولم ل عل ضائية تعم الف
ه                المؤثر في االخذ بفوائد االستهالك الفخم وتفضيل االنتاج الغربي بتوفير اشهار واسع ل

  .االثارة یعمل بوسيلتي االغراء و

  :في عالقاته بالشباب نظرا لعدة امور اهمها تحوال ولقد شهد المجتمع المعاصر 

ام               - 1 ى نحو جذب اهتم ل عل م تحدث من قب انتشار ثقافة الشباب بصورة ل
ا او   ون اليه ي ینتم ات الت ن الطبق ر ع ض النظ شباب بغ شارآة ال وم

ذي حصلوا              ا او المستوى التعليمي ال ه ،  المناطق التي یقيمون فيه علي
ين                      ا ب ى حد م وع من االنفصال ال ى حدوث ن ة عل ذه الثقاف وقد عملت ه

  .المراهقين والشباب من جهة وبين الكبار من جهة اخرى
سياسية       - 2 االت ال ي المج ة ف ة  ثوری سنوات  حرآ ذه ال هدت ه ا ش آم

الم من                  ه الع م یعرف ى نطاق ل واالجتماعية تزعمها الكثير من الشباب عل
ة بم  ت الحرآ ل وآان لطة    قب ن س روج ع ا للخ ة تمام ة ناجح ة محاول ثاب

سياسية               داتهم ال وع آانت والسيما معتق اه     .الكبار من اي ن ا رأین ذا م وه
سوري       ي وال ي واليمن صري والليب سي والم شعب التون ة ال بانتفاض
ة             ار انظم والبحریني فهذه آلها انتفاضات شبابية وبعضها ساهم في انهي

ة لع         ى قلب المنطق ود عدة   استبدادیة جثمت عل ذه االنتفاضات التي      .ق وه
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ویتر حيث            ساهمت فيها التكنولوجيا المتطورة المتمثلة بالفيس بوك والت
ة  ورات العربي ع الث وم بربي ا یعرف الي ى ان .ساهمت فيم دلل عل ذا ی وه

 .التنمية التي نما بها الشباب انفسهم انقلبت على انظمة الحكم االبوي
ن االحي        - 3 ر م ي آثي شباب ف ة ال رت ثقاف الل    عب ن االنح وع م ى ن ان عل

دا عن   سلبي بعي ب ال ى الجان االخر عل شبه ب سبب الت ك ب اعي وذل االجتم
یجب ان نتشبه وننساق اليها وليس االنسياق خلف        رؤاه النهضویة التي    

ذا          الغرب وه ل ب ر المتمث ضارة االخ ن ح زء م ر ج ذي یعتب الل ال االنح
ذ              ه هك يس آل ه جوانب       االنحالل انا اتكلم عنه من باب ان الغرب ل ل في ا ب

سانية          انسانية مشرقة یجب ان نمزجها مع بعض مما لدینا من جوانب ان
 .فينتج لدینا بالنتيجة رؤى ممتزجة مع االخر 

ان      - 4 ه الخصوص آ ى وج ا عل ة منه ي العربي ة وف ات النامي ي المجتمع ف
ة            ظهور حرآات الشباب دليال قویا على ضرورة احداث تحوالت اجتماعي

معات او بعبارة اخرى آان دليال على ان مرحلة من        جذریة في هذه المجت   
 .النمو االجتماعي یتعين تصفيتها واحالل مرحلة محلها 

د   ان ثورة الشباب التي شهدناها في المجال السياسي      - 5 في العالم العربي ق
نجد ما یشابهها في المستقبل ولكن في مجاالت اخرى وهي تمثل عرضا             

ة والثق    ة االجتماعي راض االزم ن اع ع    م شهدها المجتم ي ی ة الت افي
ة           المعاصر وتتضمن هذه االزمة صراعا بين التغيرات التكنولوجية الهائل
افي               اعي والنسق الثق ام االجتم والتي تحدث في المجتمع المعاصر والنظ
دة واوضاعا   ة جدی وجي ادوارا اجتماعي ر التكنول د اوجد التغي ائم، فق الق

ل     طبقية مستحدثة وقيما ودوافع ،وحقوقا ووا      ة من قب جبات لم تكن قائم
ة                ذه االزم اثيرا واحساسا به ات المجتمع ت ،ولقد آان الشباب هم اآثر فئ
ن      ه م سمون ب ا یت ة، وم اع القائم صل باالوض دریب یت ن ت وه م ا تلق لم
ه ان          ك آل ا في ضوء ذل ان طبيعي توجيه عقلي ودافعي نحو المستقبل وآ

ر  ة المعاصرة بوصفها أیعتب ة الثقافي شباب االزم انهم ال صل بكي ة تت زم
اة  ن الحي ى م دف والمعن د اله ى تحدی درتهم عل دم ق ویتهم ،اي بع وه
ار            ل الكب دها جي دعمها ویؤی ایيس التي ی ك المق بمقایيس مستقلة عن تل

 .من االباء واالجداد
ة     - 6 ات االجتماعي وین الحرآ ور وتك ى ظه ساعد عل سي ی ل رئي اك عام هن

ة  و الظروف البيئي ة ،ه افتهم الفرعي شباب وثق ا تنطوي لل ة ،وم  الحدیث
ویر          بعض وتط ضهم ب صال بع ن ات شباب م ت ال ل مكن ن عوام ه م علي
سها  ب الظن ان الظروف نف شترآة ،واغل ا سلوآية م ات وانماط اهتمام
م   ي المالئ ار البيئ ي اوجدت االط شباب هي الت ام ال ة ام ت ازم ي خلق الت
ویتر      وك والت يس ب ة الف ذه الحداث ى راس ه نهم وعل ل بي دعيم التفاع لت

 .وغيرها من وسائل االتصال الحدیثة
ونس آنموذج هو                  - 7 من اهم نتائج ثورة الشباب التي رایناها في مصر وت

اعادة تعریف معنى الشباب ومفهومه في المجتمع المعاصر اذ لم یصبح            
رد      اة الف ل دورة حي ن مراح ا م ددة اجتماعي ة مح سب مرحل شباب فح ال

زة       ذین ینتمون    وانما اصبح الشباب یمثل فئة اجتماعية متمي  بحيث ان ال
ر              الى هذه الفئة لهم سماتهم الخاصة التي تتبدى في جميع مجاالت التعبي
ن    زة م ة متمي ي طائف ي تبن ة ف ذه الفئ شارك اعضاء ه ا ی ذات آم عن ال

 .االعراف والقيم



اهير     - 8 ين جم نهم ب رة ع ة المعب ي الثقاف ى تبن شباب ال وة ال صر دع ال تقت
ى    الشباب فحسب    افتهم             ،بل انهم یذهبون ال رون ان ثق ك اذ ی ر من ذل  اآث

اة یحل                ق اسلوب عصري للحي المضادة تحمل الجدید وان هدفها هو خل
اة ینطوي   د للحي ذا االسلوب الجدی سائدة وه ة ال اليب التقليدی دیال لالس ب
ر من            على آل ما هو مالئم للمرء خالل دورة حياته ،آما یشتمل على آثي

شبع اهتما      راد المجتمع          المعایير والمثاليات التي ت ة اف مات ومصالح آاف
 .آافة وتضع االساس الموضوعي لتحقيق امالهم

ا      - 9 ي رأیناه شباب الت ورة ال ائج ث م نت ك التطور  من اه ضا ،ذل افتهم ای وثق
د                     ا وق د من الحقوق له ى مزی دعوة ال راة ،وال ر الم السریع لحرآة تحری

دیولوجي والخ ار االی اخ واالط ة المن ى تهيئ شباب عل ة ال رة عملت ثقاف ب
 .المالئمة لتنظيم حرآات تحریر المرأة 

ا    -10 افتهم فانن شباب وثق ورة ال دثتها ث ي اح ؤثرات الت تجابة للم اس
وجي             بحاجة الى قيم جدیدة واجماع ثقافي جدید، یتسق مع النظام التكنول
السائد، والحاجة الى ثقافة جدیدة، ومن ثم اساليب الحياة الجدیدة تتطلب          

م س  ن اه ا ،م ا اجتماعي صراع  تنظيم ن ال دال م اون ب دعم التع ه ی ماته ان
ب  . اط یج ن النق ة م ك مجموع دة هنال بابية واع ة ش ة ثقاف ولتنمي

 :ومنها:مراعاتها

شبابية        -  أ دور          تحقيق مفهوم التنمية ال شباب من االنخراط ب ين ال وتمك
ه      ه وهموم ع وطموحات ضایا المجتم ي ق سؤولية ف ة وم ر فاعلي اآث

ضيات      بالرؤیة والمعالجة والفعل المباشر و     غير المباشر بحسب مقت
ستوى         سين الم ى تح ضي ال ا یف ة وبم ات المرحل روف ومعطي الظ

 .الصحي والتعليمي
توسيع نطاق الخيارات التي تتيح للشباب فرصة الحصول على عمل      -   ب

 .یحقق مرآزا ودخال یكفل له حياة آریمة ومستوى معيشي مناسبا
شباب             -   ت درات ال ة ق صحية لتنمي اتهم   توفير البيئة المناسبة وال  وامكاني

وین                 ين تك وازن ب ع ویحقق الت د وینف االبداعية وشغل الفراغ بما یفي
 .القدرات البشریة واالنتفاع بها

 .اصالح حال مؤسسات التنشئة والتكوین االجتماعي والثقافي  -   ث
اعادة النظر في هيكلية االنظمة التعليمية من حيث االصالح االداري             -   ج

دری     ة والت رص الدراس وفير ف ة ت ن ناحي صاصات  م ي االخت ب ف
د الجامعي           .المختلفة وتوسيع فرص الدراسة في مرحلة التعليم ما بع

 .والسيما في الماستر والدآتوراه 
  في جانب تطویر االدارة التربویة والتعليمية والمدرسية   -   ح

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سابعفصل الال
 التنمية المستدامة

 
  :اوال

  :التنمية المستدامة  
  
ة             ه ى تلبي ال المستقبلية عل درة األجي ى ق أثير عل دون الت ي تنمية تلبي حاجات الحاضر ب

  .حاجاتها الخاصة
دة                اثير االهتمامات الجدی ومصطلح التنمية المستدامة شاع في اواسط الثمانينيات تحت ت
ا                 ادي روم اریر ن ا دراسات وتق ك االهتمامات التي اثارته للحفاظ على البيئة ،ونتيجة لتل

شه سبعينيات ال ي ال ضوب يرة ف ة للن ة القابل وارد الطبيعي ى الم اظ عل حول ضرورة الحف
ة              ة البيئي ة في االنظم ات الجوهری ة والتوازن ذا   ECOSYSTEMSوعلى البيئ  وفي ه

زي            ر االنجلي المجال یصعب ایجاد آلمة واحدة في اللغة العربية تعكس بدقة محتوى التعبي
ة            ى لكلم ر من معن ة لالستمراریة         SUSTAINABLEالذي له اآث  والتي تعني القابلي

  .والدیمومة آما تعني القابلية للتحمل ،وبالتالي القابلية لالستمرار
ي         ستعمل ف شریة ت ة الب ة بالتنمي ة المتعلق دة للتنمي م المتح امج االم اریر برن د تق وتعتم
تمراریة          تدامة او االس ستدامة واالس ة الم ر التنمي ة تعبي ة العربي ى اللغ ا ال ترجمته



داد                    ة واالمت ة والالحق ال الحالي ام لالجي ر الع ة والخي المتواصلة آلها تعني بتواصل التنمي
  .الزمني عبر المكان بحيث تهم البشریة آاملة 

ة    ة العالمي ي اللجن ستدامة ورد ف ة الم وم واسع للتنمي اك مفه ى ان هن ارة ال ویجب االش
  :/ني المشترك والذي جاء فيه  المعنون حول المستقبل االنسا1987المعنية بالبيئة لعام 

ان االنسانية یمكنها ان تجعل التنمية مستدامة ،بحيث تتبع حاجات الحاضر دون التعرض         
ة المستدامة                     ا وتتضمن التنمي ة الحاجات الخاصة به ى تلبي لقدرة االجيال المستقبلية عل

ا                 سبب الوضع الع لي فكرة الحدود ،وهي ليست حدودا مطلقة انما هي ضوابط مفروضة ب
اد               للتكنولوجيا والتنظيم االجتماعي من اجل عهد جدید من التنمية االقتصادیة ، وفي اعتق

  .اللجنة ان الفقر الواسع النطاق لم یعد ظاهرة حتمية 
ق  ة تحقي ع وامكني ية للجمي ات االساس باع الحاج ب اش ستدامة تتطل ة الم ان التنمي

تعرض دوما للكوارث   قر ویستمر ی  الطموحات نحو حياة افضل والعالم الذي ینتشر فيه الف        
ن         دا م دا جدی ط عه ب فق ية ال یتطل ات االساس باع الحاج رى ، واش وارث أخ ة وآ البيئي
ضا ضمان حصول            ل یتطلب ای رة ب ة سكانها فقي التنمية االقتصادیة في الدول التي اغلبي
ساعد                        د ی ة ، وق ذه التنمي دعيم ه ضروریة لت وارد ال ة من الم الفقراء على حصتهم العادل
على تحقيق مثل هذه العدالة النظام السياسي الذي یؤمن المساهمة الفعالة للمواطنين في             
ة                    ة ،ان التنمي رارات الدولي اذ الق ر في اتخ ة اآب اتخاذ القرارات وآذلك ممارسة دیمقراطي

ا   عا ثابت ست وض ستدامة لي ات     الم ين حاج ه ب سق في ا ین سارا تغييری ل م ن التناسق ب م
ات الحاض ستقبل وحاج ویر  الم تثمارات والتط اه االس وارد واتج تغالل الم ال اس ي مج ر ف

  1التكنولوجي 
  :/ومن هنا نفهم ان نشأة نظریة التنمية البشریة المستدامة اتخذت منهجين للتنمية هما

شریة      - 1 ة الب ر التنمي ي تقری ت ف ي طرح شریة الت ة الب تراتيجية التنمي اس
 .لبرنامج االمم المتحدة االنمائي 

ة ا  - 2 نهج التنمي دة        م م المتح ؤتمر االم ه م ض عن ذي تمخ ستدامة وال لم
ام   انيرو ع ودي ج ي ری ة ف ة والتنمي ي بالبيئ رن 1992المعن ن الق  م

الماضي بالبرازیل المعروف بقمة االرض االولى وانتهاء بالقمم االخرى        
 .التي جاءت بعده حتى قمة االرض في آوبنهاآن في السنوات االخيرة 

امج ر برن ي تقری ا ورد ف سب م ائي وح دة االنم م المتح  االم
ر      "بعنوان شریة المستدامة ال        " : مبادرات من اجل التغيي ة الب ان التنمي

ع فوا ضا بتوزی وم ای ا تق صادیا فحسب ،وانم وا اقت ا تحقق نم ده توزیع ئ
ي االساس  ي ف ادال وه راء  ع ة للفق ة یعطي االولوی ط للتنمي ع  نم ویوس

ة            وفرلهم امكاني م وی اذ      الفرص والخيارات المتاحة له المشارآة في اتخ
شریة المستدامة               ة الب ان التنمي ه ف القرارات ذات العالقة بمعيشتهم وعلي
راة       هي منهج للتنمية یدفع عن الفقراء وعن الطبيعة وفرص العمل والم

  .والطفل

ویشترك هذا المنهج في دفاعه عن الفقراء مع منهج التنمية المسمى منهج االحتياجات 
ل الى الفقراء آفئة مستهدفة بغرض امدادهم بضروریات االساسية على ضرورة الوصو

الحياة یقوم منهج التنمية البشریة المستدامة بالترآيز على دور البشر باعتبارهم آائنات 
فاعله ال آفئة مستهدفة بتدخالت معينة وعلى هذا االساس یمكن القول ان منهج التنمية 
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 اهم موارد البلدان هي معارف سكانها البشریة المستدامة ال بد ان یبدأ باالعتراف بان
  .ومهاراتهم وخبراتهم وثقافاتهم وطاقاتهم وابداعهم

وعلى نقيض النموذج التقليدي للتنمية یؤآد منهج التنمية البشریة المستدامة على دور 
البشر ضمن السياق االجتماعي الذي یعيشون فيه ،لذا فان تعزیز التنمية البشریة 

ل مجتمعات مدنية قویة تسودها انماط تعامل تقوم على الثقة المستدامة یتم من خال
 النمو والتعاون وان اي استراتيجية متسقة للتنمية البشریة المستدامة ال یمكن ان یعيق

االقتصادي ،بل على العكس فان الترآيز على البشر وعلى المجتمعات البشریة یعد حافزا 
  .للنمو االقتصادي

 منهج التنمية البشریة المستدامة ال یقلل من اهمية الدور آذلك تجدر االشارة الى ان
الذي یؤدیه التقدم التكنولوجي وتكوین راس المال المادي في التنمية االقتصادیة ،لكنه 
یؤآد على انهما في نهایة االمر مجرد وسائل تقتصر اهميتها على خدمة االنسان ومن 

لة على حساب االنسان ویسمح بتفكك هنا فان انماط التنمية التي تعطي االولویة لال
النسيج االجتماعي باسم النمو والتحدیث ال یمكن ان تحقق تنمية مستدامة في 

  .المجتمعات التي تطبق فيها 
وحسبنا االشارة الى ان راس المال االجتماعي یعد العنصر المهم في عملية التنمية 

والتقاليد وانماط التصرف المستدامة وهو یتكون من االعراف والمؤسسات والمنظمات 
المجتمعي ،وان تراآم راس المال االجتماعي هو المفتاح لنمط من التنمية اآثر انسانية 
واستدامة بل ان الثروة المتمثلة براس مال اجتماعي متطور تكون افضل بكثير من 
العيش في المجتمعات التي یكون فيها راس المال االجتماعي ضعيفا لذلك یخلق وجود 

المال االجتماعي المتطور بيئة صالحة للنمو االقتصادي ،وان آل مرحلة من راس 
مراحل التنمية تحتاج الى ترآيبة معينة من مختلف انواع راس المال وهذا ما یجعل 
قضية االنتقال من مرحلة الى اخرى غایة في االهمية فماليزیا مثال استطاعت ان تنتقل 

اد االولية الى التنمية المستدامة المعتمدة على من التنمية المعتمدة على تصدیر المو
مهارات سكانها وقد آان مفتاح نجاح الدولة في تحقيق هذا االنتقال هو السياسات التي 

الى ) موارد طبيعية(اتبعت في تحویل الدخل المتحقق من تصدیر راس مالها الطبيعي 
  1سية والتعليم والبناء استثمار في انواع من راس المال آاالستثمار في البنية االسا

ان النمو االقتصادي ضروري ولكنه ليس آافيا لضمان التنمية االجتماعية وینبغي ان 
ترآز االستراتيجيات على المجتمع ال على االقتصاد وحده ویتطلب الحد من الفقر الواسع 
االنتشار والقضاء عليه زیادة العمالة المنتجة وتخفيض البطالة وتعزیز االندماج 

ضمان ان تراعي في النمو االقتصادي االعتبارات االجتماعية وضمان البيئة جتماعي اال
االقتصادیة الدولية فرصة آافية لتعزیز التنمية االجتماعية العالمية وللنهوض بالتنمية 
االجتماعية ال بد من حل مشكلة الدیون الخارجية آما اشار تقریر االمم المتحدة للتنمية 

 في مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية والذي اشار 1995نة البشریة الصادر س
  :فيما اشار اليه لتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة 

النظر في تكلفة التكيف الهيكلي بالقياس الى التكاليف المترتبة على عدم التكيف  - 1
وعلى اال ینشر استقرار االقتصاد الكلي على حساب احتياجات قطاعات السكان 

 .يرة والضعيفة ومصالحها الفق
على الحكومات ایضا ان تقيم وتدعم المؤسسات االجتماعية آالتعاونيات  - 2

والنقابات والروابط المهنية التي تمكن الناس من االعراب عن مصالحهم 
 .وحمایتهم والتعامل مع االسواق
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یجب ان یيساعد على تعزیز .المساواة بين الرجل والمراة وتحسين مرآز المرأة  - 3
 .راتها في صنع القرار على جميع المستویات وفي جميع مجاالت الحياة قد

امكانية الوصول الى الفرص االنتاجية في الزراعة من خالل شبكة واسعة  - 4
المهام مع اعطاء االهمية للمنظمات التعاونية في االریاف والوآاالت الدولية في 

 .توفير االئتمان لفقراء المزارعين
ام الكبير المكانية الوصول الى الخدمات العامة من خالل ما اعطى التقریر االهتم - 5

 ://یلي
في الحصول على عمل افضل التعليم ال یقتصر مفعول التعليم  -  أ

فحسب بل یسهم التعليم في االنتاج الریفي الزراعي وغير 
الزراعي وفي الصحة ویوفر اساسا للمشارآة في آثير من 

 .ية االنشطة االجتماعية واالقتصادیة والسياس
توفير امكانية شاملة ومنصفة للوصول للتعليم االساسي لجميع   -  ب

االطفال والشباب الراشدین وبصفة خاصة للفتيات والنساء امرا 
ذو اولویة اساسية واالهتمام لتحسين نوعية التعليم وتوسيع 

 .نطاق التعليم غير النظامي 
طفل تنفيذ التزامات الحكومات بمبادئ االعالن العالمي البقاء لل  -  ت

 ومبادئ االعالن المتعلقة بالرعایة 1990وحمایته ونمائه لعام 
  .1978الصحية االولية لعام 

اشار التقریر الى ضرورة التزام الحكومات بتوسيع نطاق   -  ث
الخيارات المتاحة للفقراء بفرص توفير امكانية الحصول على 

 .الخدمات التعليمية والصحية االساسية
حتاج الى راس المال المادي فقط ان التنمية المستدامة ال ت

وانما تحتاج ایضا الى االنواع االخرى من راس المال التي 
للتنمية وقد اثبت تخلق وتحفز وتحافظ على البيئة المطلوبة 

التاریخ التنموي بشكل ال یقبل الشك ان توفر راس المال المادي 
الى وحده دونما توفر بقية االصناف من راس المال ال یؤدي 

تدامة فمثال عدم توفر القوى البشریة التي تقوم بصيانة االس
االالت والمعدات في الصناعة یؤدي الى تدهور مكونات البنية 

  .االساسية مهما آانت متطورة
ان االستثمار في راس المال االجتماعي یؤدي الى انماط تنمية 
اآثر استدامة وتوازنا بالرغم من انها قد ال تتسم بالسرعة او 

 مثال اسهل وارخص من تقاليد جية العالية فتقاليد التعاوناالنتا
التنافس بمعنى ان التعاون یخلق جوا اآثر مالئمة للنمو ،وتشير 
احدى الدراسات التي قام بها روبرت بوتمان عن المجتمع 
المدني في الجزأین الشمالي والجنوبي من ایطاليا الى وجود 

جتماعي وحسن االدارة عالقة ایجابية بين آل من راس المال اال
والنمو االقتصادي وعلى الرغم من تشابك العالقة بين هذه 
المتغيرات الثالث اال ان الدراسة اثبتت بشكل مقنع ان التوفر 
االآبر لراس المال االجتماعي في شمال ایطاليا قد ادى الى 
درجات اعلى من النمو االقتصادي فيها مقارنة بجنوب ایطاليا 

ان التقاليد المدنية السائدة في شمال ایطاليا ((ویقول بوتمان 
تفسر الى حد آبير القدرة االآبر لشمال ایطاليا على مجابهة 

وهذا یؤدي ))تحدیات وفرص القرنين التاسع عشر والعشرین



لراس المال االجتماعي في الى استنتاج ان التراآم المستمر 
شمال ایطاليا هو احد االسباب الرئيسية وراء تطورها 

  1االقتصادي والتنموي الذي فاق ما تحقق في جنوب ایطاليا 
ة      ه التنمي ذي تحدث د ال ر الجي ي غي الج الوضع البيئ ة تع ي تنمي ستدامة ه ة الم ان التنمي

  .التقليدیة وما تسببه لتدهور الموارد الرئيسية 
   :وهي تحمل في طياتها مفهومين

لم الذین یجب أن ینالوا مفهوم الحاجات وخصوصا الحاجات األساسية لفقراء العا     - 1
  .األولویة القصوى

ة         - 2 فكرة القيود التي تفرضها حالة التكنولوجيا والتنظيم االجتماعي على قدرة البيئ
 .2على تلبية الحاجات الحالية والمستقبلية

  .وتبنى التنمية المستدامة على رؤیة بعيدة األمد للمجتمع
هي عملية ) Sustainable Development(التنمية المستدامة وفي تعریف اخر ،

  والمجتمعات وآذلك األعمال التجاریة بشرط ان تلبي إحتياجاتوالمدن األرضتطویر 
 خطورة العالمویواجه . الحاضر بدون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية حاجاتها

 الذي یجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية اإلقتصادیة البيئيالتدهور 
وال یمكن استدامة مستویات الحياة التي تذهب الى .وآذلك المساواة والعدل اإلجتماعي

الضروري من دون ان تاخذ انماط االستهالك بعين االعتبار ابعد من الحد االدنى 
الستدامة بعيدة المدى ومع ذلك فان آثيرا منا یعيش في مستوى اعلى من قدرات البيئة ا

العالمية على سبيل المثال في انماط استهالآنا للطاقة والحاجات التي نستشعرها تتحدد 
اجتماعيا وثقافيا لذلك تتطلب التنمية المستدیمة نشر القيم التي التشجع انماطا 

. كانات البيئية التي یتطلع الجميع الى تحقيقها بشكل معقولاستهالآية ضمن حدود االم
  .وتعتمد تلبية الحاجات االساسية جزئيا على تحقيق االمكانية الكاملة في النمو 

ان التنمية المستدیمة تتطلب النمو االقتصادي في االماآن التي لم تتم فيها تلبية هذه 
ع النمو االقتصادي ، بشرط ان الحاجات وفي اماآن اخرى یمكن ان تكون مضطردة م
استغالل االخرین، لكن النمو بحد یعكس محتوى النمو المبادئ الواسعة لالستدامة وعدم 

ذاته ليس آافيا فان مستویات عالية من النشاطات االنتاجية یمكن ان تتعایش مع الفقر 
جتمعات بتلبية الواسع ویمكن ان تتهدد البيئة لذلك فان التنمية المستدیمة تتطلب قيام الم

الحاجات االنسانية عن طریق آل من زیادة االمكانية االنتاجية وتامين الفرص المتساویة 
  .للجميع على حد سواء

ویمكن الزدیاد اعداد الناس ان یزید من الضغط على الموارد ویبطئ من ارتفاع مستوى 
سألة ليست الحياة في مناطق ینتشر فيها العوز على نطاق واسع وبالرغم من ان الم

مجرد مسألة حجم السكان بل توزیع الموارد اال ان تحقيق التنمية المستدیمة ال یتم ما لم 
تتناغم التطورات السكانية مع االمكانية االنتاجية المتغيرة للنظام البيئي ،ویمكن لمجتمع 
ما ان یعرض للخطر عبر طرق متعددة قابليته على تلبية الحاجات االساسية الفراده 

مستقبل باالستغالاللمفرط للموارد على سبيل المثال وقد تستطيع اتجاهات التطورات بال
التكنولوجية حل بعض المشاآل االنية المباشرة في الوقت الذي تؤدي فيه الى مخاطر 
اآثر ،اذ یمكن للتطور غير المدروس ان یترك قطاعات آبيرة من السكان تعيش على 

يطانية وتحویل مجاري المياه الطالق الحرارة هامش الحياة فحسب والزراعة االست
والغازات الضارة في الجو وتشجير الغابات الغراض تجاریة والتحكم بالجينات هي من 
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في انظمة الطبيعة خالل مجرى التطور وحتى وقت قریب االمثلة على تدخل االنسان 
ر قوة بحجمها صغيرة الحجم ومحدودة االثر لكن التدخالت اليوم اآثآانت تدخالت آهذه 

واثرها واآثر تهدیدا لالنظمة التي تدیم الحياة على الصعيدین المحلي والعالمي على حد 
سواء ،لكن هذا ال ینبغي له ان یحدث وآحد ادنى ینبغي للتنمية المستدیمة اال تهدد 
بالخطر انظمة الطبيعة التي تدیم الحياة على االرض وهي الغالف الجوي والمياه والتربة 

   1ائنات الحية والك
آما یعتبر بعض الباحثين أن ليس للنمو حدود موضوعية فيما یتعلق بالسكان او 

یمكن ان یكمن خلفها آارثة بيئية فهناك حدود مختلفة بالنسبة استخدام الموارد 
الستخدام الطاقة والموارد والمياه واالرض وسيظهر الكثير من هذه الحدود على شكل 

خفاض في المردود اآثر مما یظهر على شكل فقدان مفاجئ لقاعدة ارتفاع في النفقات وان
الموارد ویمكن لتراآم المعرفة وتطور التكنولوجيا ان یعززا من قدرة قاعدة الموارد هذه 
ولكن هناك حدودا في نهایة االمر ،ولذلك تقتضي استدامة الموارد ان یبادر العالم قبل 

الي مورد محدود واعادة توجيه الجهود بلوغ هذه الحدود الى تأمين تداول عادل 
  .التكنولوجية من اجل تخفيف الضغط عن مثل هذا المورد

تعزیز النمو االقتصادي وحمایة المواد :آما تعني التنمية المستدامة في احد اهم اوجهها
ومساعدة الفقراء على العيش في حياة الطبيعية والتأآيد على مبدأ العدالة االجتماعية ، 

وقد ظهر مفهوم التنمية المستدامة اول ما ظهر في غرف .2غير تدخل من احدصحية من 
حلقات البحث االآادیمية في العقدین المنصرمين ،وعلينا ان نعرف ان البيئة النظيفة 
والصحية تقدم لالقتصاد الموارد الطبيعية الضروریة ،فاالقتصاد المزدهر بدوره یسمح 

ة ویجنبه مزالق الظلم الذي یؤدي الى الفقر المدقع، للمجتمع االستثمار في حمایة البيئة
ان بسط العدالة االجتماعية بواسطة تنشيط حریة االختيار والمشارآة السياسية مثال، 
تساعد على االدارة الجيدة للموارد الطبيعية وحسن توزیع العوائد االقتصادیة بعدل 

  .وانصاف 
روابط المهمة قد عانت الكثير آما حدث آما اننا نجد ان الحضارات التي تجاهلت هذه ال

القدیمة في المحيط الهادئ والتي بسبب االستخدام الجائر )) جزر الفصح((لحضارة 
للموارد في هذه الجزر حدث ما حدث من تعریة للغابات ،والذي ادى بدوره الى متاعب 

 .3ا اقتصادیة وصراع اجتماعي بين سكانها ساهمت في انهيار هذه الحضارة واندثاره
دول             ين ال سجام ب الف واالن دعم الت آما ان علينا ان نفهم ان التنمية المستدامة ممكن ان ت
ى                دعو ال ة ت من خالل خطط العمل المشترك ومبادئ التعاون االممي ،فالطموحات العالمي
سير عدم جدوى  ى تف ساعد عل الي ی ع الح اخ ولكن الواق رات المن ار تغي التخفيف من اث

رغم                الجهود المبذولة لل   د، ولعى ال ا بع تخفيف من اثار التغير المناخي والتي لم تؤت اآله
صنع ففي                    ي ال ا محل من ان اثارها آبيرة على المستوى الدولي اال ان مسبباتها في اغلبه
ار                         ة هي التي تخت سلطات المحلي امي ،نجد ان ال الم الن معظم بالد العالم ومن ضمنها الع

ذه ا  ا ان ه ستخدم وبم ة الم ام الطاق وري  نظ ود االحف ة الوق دد آمي ي تح سطات هي الت لل
اربون       سيد الك اني اآ از ث ن غ ات م ة االنبعاث ي آمي تحكم ف ستطيع ال ا ت ستهلك ،فانه الم
دول                   ز حكومات ال انهم حف ،فانصار الكونية ما زالوا في الدول الصناعية یؤمنون ان بامك

ة               ازات الدفيئ ات الغ ى انبعاث ود عل ول قي دول        النامية بالضغط عليها لقب  ، لكن حكومات ال
ذا                     ا وه ة فيه ى التنمي ة عل ر عادل النامية رفضت فرض هذه القيود ،لما اعتبرته قيودا غي
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  .71، ص1989المعرفة ،الكویت، 
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ى طریق مسدود                  ا ال ادى به ى وصول االصالحات المن سؤال المطروح    .بدوره ادى ال وال
اليوم هو آيف یمكن اجبار الدول على تطبيق سياسات تتجاوز مصالحها المباشرة دون                  

ة                   ان یتاثر ا   ات الدولي سير االتفاق دول لتف سماح لل ا ال لصالح الدولي العام ؟ قد یمكن جزئي
ين وشنغهاي وجوانزو                  ثال بك ة ،خذ م ر      –بما یتماشى مع اولویاتهم المحلي ة من اآب ثالث

وا  صين نم دن ال يس   –م ات ل سبة االنبعاث ا ولخفض ن واء فيه وث اله صارع تل ي ت  والت
  : هما) دیفيد جي فيكتور(امامها سوى خياران آما عبر عن ذلك 

الي                    - 1 وم بالت ة خارج حدودها وتق صناعات الثقيل ة وال ان تقوم بنقل محطات الطاق
  .باستيراد المواد والكهرباء التي تحتاجها 

ي او       - 2 از الطبيع ى الغ ري ال م الحج ى الفح د عل ود المعتم تبدال الوق وم باس ان تق
 .1الطاقة النوویة 

ية للصين تتزاید فتلوث المياه وندرتها یفرضان        ولو بقينا في الصين فالمشكالت البيئ     
ى        ورة عل شكل خط واء ت وث اله صاعدة لتل ستویات المت صاد والم ى االقت ودا عل قي
د                        ى صحراء وق سرعة ال بالد تتحول ب ر من اراضي ال صينيين والكثي المالیين من ال
ل االرض    اه وتك واء والمي وث اله ي تل الم ف ستوى الع ى م دة عل صين رائ اصبحت ال

ل االتجار               ومسا ا مث ة ازعاج ة العالمي ر المشكالت البيئي هما رئيسيا في بعض من اآث
د منغصات      غير المشروع    في ااالخشاب وتلوث مياه البحر وتغير المناخ وحيث تتزای

ة   صحة العام ى ال صادها وعل ى اقت اطر عل ضا المخ د ای صين تتزای ي ال وث ف التل
  .واالستقرار االجتماعي وعلى سمعتها الدولية 

ا            (( نا تقول اليزابيث سي اآونومي    وه روج له صين ،التي ی ان التنمية السریعة في ال
ضرورة                     ذا النمو المحقق یتطلب بال ة ،فه ة بيئي د اصبحت آارث آمعجزة اقتصادیة ،ق
ر نظيف             صين بوجه خاص غي ة في ال استهالآا ضخما للموارد ،لكن استخدام الطاق

بالد  واء ال ى ه ة عل ه عواقب وخيم ر آفء ،ول ذي وغي الفحم ال ا ،ف وارضها ومائه
من % 70یدفع نمو الصين االقتصادي، یضر ایضا بشعبها ،حيث انه یساهم بحوالي            

ار طن في سنة        2.4احتياجات الصين من الطاقة وقد استهلكت البالد منه حوالي            ملي
 اي اآثر من الوالیات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة مجتمعين ،وفي سنة             2006
نة      توقع2000 ول س م بحل ن الفح تهالآها م ضاعفة اس صين م ذه 2 2020ت ال ، ه

ط،         اال ال فق ى سبيل المث اول       رقام نذآرها عل اب االساسي هو عدم تن  الن غرض الكت
ال فقط                االرقام وانما التحدث عن االشكاليات النظریة واالرقام نذآرها على سبيل المث

  .ليس اآثر 
د خلفت      وقد عانت ارض الصين هي االخرى من التنم     ال البيئي فق ة واالهم ية المنفلت

تزراع االرض       ي اس راط ف ائر واالف ي الج ب الرع ى جان ات ال ة الغاب ن ازال رون م ق
  .،خلفت آثير من اراضي شمال وشمال غرب الصين متاآلة بدرجة خطيرة 

 
الم                 ع ارجاء الع ویمتلك مفهوم التنمية المستدامة آثيرا من الوهج والجاذبية في جمي

ط   ه فق شوا      لكن ي ان یعي راء ف ساعدة الفق ي م ي وه ه االساس ستعيد غرض دما ی عن
ذا شرط اساسي الن              وبملء ارادتهم حياة افضل ملؤها الصحة والعدل االجتماعي وه

 .تكون التنمية المستدامة رؤیة حقيقية لبناء مستقبل افضل
ذي صدر عام            وان  1999ان التقریر السنوي الثالث ال الم    : ((  بعن ) )حال مستقبل الع

الذي اصدرته جامعة االمم المتحدة في طوآيو في اطار المشروع العلمي المستقبلي               

                                                 
  . دیفيد جي فيكتور، اعادة البریق الى التنمية المستدامة، مصدر سابق-  1
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وان           ر     1))المشروع االلفي  ((الكبير الذي تتبناه منذ سنوات  بعن ذا التقری د اجمل ه فق
سانية                  ع ان تواجه االن المستقبلي البالغ االهمية المخاطر والتحدیات التي من المتوق

  : عشر تحدیا آما یاتيفي العقود القادمة في خمسة
  آيف یمكن تحقيق التنمية المستدامة لكل الشعوب ؟ - 6
ل      - 7 ا لك ن توفيره ف یمك اه ،وآي ول المي صراعات ح ب ال ن تجن ف یمك آي

 الناس؟
 آيف یمكن اقامة التوازن بين السكان والموارد؟ - 8
 آيف یمكن ان تبزغ دیمقراطية اصيلة من قلب النظم السلطویة؟ - 9

شراف ال  -10 ال است ن ادخ ف یمك ي صلب  آي دى ف د الم ستقبل بعي م
 عملية صنع القرار؟

داخلها          -11 آيف یمكن تسخير عولمة ادوات االتصال والمعلومات وت
 لخير آل الناس؟

د                 -12 شكل اخالقي ان تزی دار ب آيف یمكن لالسواق التي ینبغي ان ت
 من معدالت التنمية االقتصادیة ،وتقلل الفجوة بين االغنياء والفقراء؟

 التهدید القادم من اعادة ظهور االمراض        ماذا یمكن عمله لتقليل    -13
 التي اختفت؟

ت   -14 ي الوق صحيحة ف رارات ال درة اصدار الق ادة ق ن زی آيف یمك
 الذي تتغير فيه معالم المؤسسات وطبيعة العمل؟

دة ان     -15 ن الجدی تراتيجيات االم شترآة والس يم الم ن للق ف یمك آي
 تقلل من الصراعات العرقية ومن االرهاب؟

ساء ان تحسن من الوضع           آيف یمكن لالستقال    -16 دة للن لية المتزای
 االنساني؟

ى          -17 ول ال ى ال تتح ة حت ة المنظم و الجریم ف نم ن وق ف یمك آي
 مشروعات آونية قویة ومسيطرة ؟

 .آيف یمكن اشباع الطلب على الطاقة بطریقة امنة ؟ -18
مة       -19 ة الحاس شافات العلمي سریع االآت ة لت اليب الفعال ا االس م

 ن الوضع االنساني؟والتطبيقات التكنولوجية لتحسي
ي    -20 ة ف صورة الي ضمن ب ة ان تت ارات االخالقي ن لالعتب ف یمك آي

 القرارات الكونية ؟
ذآر وهي ان دلت        ى شيء   آل هذه االسئلة وغيرها یثيرها التقریر انف ال  عل

  الم االنية والمستقبلية انما تدل على حاجات الع
  

 المستدامة یتطلب نجاحا جيدا یتضح مما مر ان من البدیهيات ان التقدم في حالة التنمية
في مجال التنمية االقتصادیة ،وباالخص في مجال تخفيف حدة الفقر ،آما ان الضلعين 
االخرین من مثلث التنمية المستدامة وهما حمایة البيئة والعدالة االجتماعية قد تفقد 

ة یجب شوآتها ما لم یكن هنالك تحسن في مستویات المعيشة في الدول النامية ،بالنتيج
ان تكون اهداف التنمية وسبلها واقعية یمكن تحقيقها ویجب استخدام السياسات المرنة 
والحكيم في اقتالع الفقر واالمور االساسية في اي تنمية تنطلق من محاربة الفساد 
وحمایة الملكية الخاصة واحتواء الصراع المدني وهذه االمور لم نجد احد یرآز عليها 

لمية للتنمية المستدامة الن بعض الدول تعتبر هذه االمور داخلية وال في االجتماعات العا
  .یجوز التحكم بها عالميا
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تخدام     ادة اس اس دون زی ع الن شة لجمي روف المعي سين ظ ستدامة تح ة الم ب التنمي تتطل
ل        ى التحم ب األرض عل درة آوآ اوز ق ا یتج ى م ة إل وارد الطبيعي ة  . الم رى التنمي وتج

ة   ي ثالث ستدامة ف ة      الم وارد الطبيعي ظ الم صادي، وحف و االقت ي النم سة ه االت رئي مج
 .والبيئة، التنمية االجتماعية

ر، من خالل                    ى الفق إن من أهم التحدیات التي تواجهها التنمية المستدامة هي القضاء عل
اط    اع أنم ى اتب شجيع عل اجالت ى    إنت اد عل ي االعتم راط ف ة، دون اإلف تهالك متوازن  واس

  .الموارد الطبيعية

ى     وال إل شریة وص ال الب ضمن األعم ل یت وم متكام ي مفه ستدامة ه ة الم والتنمي
  :المستوى المحلي و

ال الحالي        - 1 اة لألجي ة الحي ى تحسين نوعي ى     تهدف إل اظ عل ة والمستقبلية مع الحف
  .قدرة األرض على دعم الحياة بتنوعها

ا        - 2 ا فيه ية بم وق األساس رام الحق انون واحت م الق ة وحك ى الدیمقراطي ز عل ترتك
 .الحریة والفرص المتعادلة والتنوع الثقافي

د  - 3 ى التجدی ه عل ز قوت صاد ترتك ة من التوظيف ضمن اقت شجيع مستویات عالي ت
 .وحمایة البيئةوالتجانس االجتماعي 

  : رآائز للتنمية المستدامة وهي3هنالك 
  .المجتمع هو الغایة - 1
 .االقتصاد هو األداة  - 2
 .البيئة هي األساس - 3

  
  :/ویمكننا أن نفسر هذه الرآائز بالشكل التالي

د         ضمن البع رار یت اذ الق ات اتخ ي عملي شارآته ف ه وم دني وانخراط ع الم دعم المجتم ف
ر  ضا مكافحة الفق اعي أی ل ضد االجتم ستدام والعم اة الم ر التوظيف ودعم نمط الحي عب
  .التمييز واألمن االجتماعي للجميع

ى         ه عل دفاع عن اما بالنسبة لالقتصاد فالنمو االقتصادي یتأثر بتأثير بيئي محدود یمكن ال
ة       تثمارات المحب شجيع االس وافز لت ق الح ب تطبي ستدامة ویج ة الم ن التنمي زء م ه ج ان

  .للبيئة
  : عبر-النظام البيئي–تامين الحياة والبيئة المادیة اما البيئة ف

  .الحد من االحتباس الحراري - 1
 .وقف خسارة التنوع البيولوجي  - 2
 .ضبط انبعاث الملوثات الكيميائية الدائمة والحد منها - 3
  

  :ثانيا
  :ميزات التنمية المستدامة

  .یجب أال یتم تقویض الرفاهية البشریة عبر التلوث نتيجة لعملية التطویر  - 1
ث      - 2 ى األرض حي ائم عل د الق ل األم ي الطوی التوازن البيئ ة ب ضر التنمي یجب أال ت

 .یشكل االحتباس الحراري مثاال عن التغيير في التوازن البيئي
 .یجب استخدام الموارد غير القابلة للتجدید بحكمة - 3

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)


د  - 4 ة للتجدی ر القابل وارد غي ى الم اظ عل د للحف ة للتجدی وارد القابل یجب تطویر الم
 .ن قدرة التنمية لألجيال المستقبليةولتأمي

  
ستطيع أن              صناها من خالل دراستنا للموضوع ن ایير لالستدامة استخل ة مع وهنالك أربع

  :نلخصها بالتالي
  :المعيار االجتماعي والذي یشمل - 1
  .التوصل إلى درجة مقبولة من التجانس االجتماعي  -  أ
 .العمل نحو توزیع عادل للدخل  -   ب
 . تتيح التوصل إلى أنماط حياة آریمةنشاطات توليد المداخيل التي  -   ت
 .نفاذ منصف إلى الموارد والخدمات االجتماعية  -   ث
  :ویشمل:علم بيئة - 2
  .الحفاظ على قدرات رأس المال الطبيعي إلنتاج موارد قابلة للتجدید  -  أ
 .الحد من استخدام الموارد القابلة للنضوب  -   ب
 .احترام وتحسين قدرات األنظمة البيئية لتعيد ترميم نفسها: بيئي - 3
 :اقتصادي ویشمل - 4
  .تنمية اقتصادیة متوازنة بين القطاعات  -  أ
 .تامين األمن الغذائي  -   ب
 .القدرة على تحسين وعصرنة األجهزة اإلنتاجية  -   ت
 .دخول مهم في االقتصاد الدولي  -   ث
  : ویشمل): وطني(سياسي - 5
  .نظام دیمقراطي یحفظ حقوق اإلنسان  -  أ
 .عنيين آافةوضع تنموي قادر على تطبيق المشروع الوطني بالشراآة مع الم  -   ب
 .التجانس االجتماعي  -   ت
  :ویشمل) دولي(سياسي - 6
  .نظام فعال لألمم المتحدة لمنع الحروب وحمایة السالم وتشجيع التعاون الدولي  -   ب
 .تعاون وثيق بين الشمال والجنوب مرتكز على مبادئ اإلنصاف  -   ت
 .ضبط مؤسسي فعال للتمویل والتجارة العالميين  -   ث
ائ       -   ج دأ الوق ال لتطبيق المب ة    ضبط مؤسسي فع وارد الطبيعي ة والم ي في إدارة البيئ

اط     وجي وإدارة النق وع البيول ة التن سلبي وحمای المي ال ر الع ن التغي ة م والوقای
 .المشترآة العالمية آجزء من اإلرث المشترآة للبشریة

  :أسوأ عشر مشاآل بيئية
  .التنقيب عن الذهب - 1
 .تلوث سطح المياه - 2
 .تلوث المياه الجوفية - 3
 .تلوث الهواء الداخلي - 4
 .نشاطات التنقيب الصناعية - 5
 .أفران ومنشآت معالجة المعادن - 6
 .النفایات المشعة ومناجم اليورانيوم - 7
 .مياه الصرف غير المعالجة - 8
 نوعية الهواء في المدینة  - 9



ات   -10 دویر البطاری ادة ت يد   (إع اص واالس ى الرص وي عل ي تح ) الت
 .1المستعملة

  
  :/اما أآثر عشر مشاآل اجتماعية ضاغطة اليوم

  .لتغذیة والمجاعة سوء ا-1
  . تلوث الهواء-2
  . الصرف الصحي والمياه-3
  . النزاعات-4
  . عوائق المساعدات والتجارة-5
  . األمراض-6
  . اإلرهاب-7
  . التعليم-8
  . النساء والنمو-9

  . االحتباس الحراري-10
نمط                 ل ال وآل المشاآل اعاله عوائق آبيرة للتنمية یتصدرها االحتباس الحراري حيث یمث

شار   الح اهرة النت ورة ظ ة والمتط دول النامي ي بعض ال تهالآها ف ة واس اج الطاق الي النت
دا                 ا تهدی ة فيه االحتباس الحراري وزیادته ولناخذ مثال الصين حيث یمثل نمط انتاج الطاق
از       ا لغ دول بث اآبر ال هائال وبعيد المدى لبيئة االرض وقد تعدت الصين الوالیات المتحدة آ

ون  سيد الكرب اني اآ دخل    ث ى اساس متوسط ال ا عل ن تقهقره رغم م ى ال و وعل ي الج  ف
وق   سبة تف ى ن ة ال ود المقبل ة خالل العق ى الطاق ا عل زداد طلبه در ان ی رد یق سنوي للف ال

  .الوالیات المتحدة بمرات عدیدة
وقد تتغير هذه المعادلة . والسبب في ان تكون الصين هكذا العتمادها على الفحم الحجري       

د    ائج               مستقبال وال نری ذه  النت ام تخص ه ذا ال یحوي           الخوض في ارق ا ه ك الن آتابن وذل
ان وال                 االرقام التي تحدد وتعطي النتائج االنية ، بل یحوي التحليالت التي تخص آل االزم
ا                  ا في آتابن ين ولكن الين زمن مع ال ب اب او المق تتحدد بزمان معين الن االرقام تحدد الكت

ون المعلو ى ان تك ز عل ذا ان نرآ ا ه ى م ستقبل ال ه تخص الحاضر والم واردة في ات ال م
ه ستقبل المنظور  . النهایت ي الم سي ف ود الرئي م مصدر للوق ا الفح ستمر فيه صين سي وال

ر من         ل بكثي ة اق ،ولدى الصين احتياطات هائلة من الفحم وهو یعد آمصدر للطاقة ذا تكلف
سبب  . الغاز الطبيعي المستورد حسب اسعار الوقت الحالي         ر        واالن ی   استخدام الفحم اآث

ن  ات   % 80م تخدام االلي ن اس اث م شكل االنبع ا ی صين بينم ي ال ازي ف اث الغ ن االنبع م
والي  ستقبل        % 6ح ي الم تمرار ف ا باس امال مهم سي ع شاحنات ستم ات وال ن العرب لك

ات من               صين من االلي ارب ال       37ویتوقع ان ینمو  اسطول ال ى مایق ا ال ا  370 مليون مليون
ا                    2 المقبلة 25خالل السنوات ال   ر النن يس اآث ال ل ى سبيل المث ذآرها عل ذه ن ام ه  ،و االرق

  .اآدنا ان هذا الكتاب ال یعنى باالرقام االنية بل بالتحليالت الحاضرة والمستقبلية البعيدة

تلجأ دول        راري س اس الح ن االحتب اس م ة االس اجم بالدرج اخي الن ر المن سبب التغي وب
 دولية أخرى ،بشكل متكرر طلبا للمساعدة في ضبط           مختلفة الى االمم المتحدة ومنظمات    

وارث واالزمات                 تدفق الالجئين وتوزیع الغذاء والمساعدات ،والمساعدة في تخفيف الك
الي                      ى دعم م م المتحدة ال دة ستحتاج االم االخرى ، ومن اجل التعامل مع اعبائها المتزای
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ش      تتعرقل الم م س ا آ ين لن ة یتب ي وبالنتيج م دبلوماس افي ودع سبب  اض ة ب اریع التنموی
  .ظاهرة االحتباس الحراري والتداعيات المناخية االخرى

ة       ((یقول عالم االقتصاد روس جارنوت في آتابه       ة االجتماعي اخي والعدال ر المن ان )) التغي
ا              التغيرات المناخية في جوهرها مشكلة اخالقية وهي ترتبط بمسئولية تأریخية في اعناقن

ا                له:/ :ویستطرد آارنوت قائال   ال، اي انه ذه المشكلة طبيعة خاصة فهي تخص عدة اجي
سه مع                      دى، وهي في الوقت نف دة الم عابرة لالجيال وتهم اجياال متعاقبة ،وتأثيراتها بعي
ة                 دفع بمشكلة العدال ذلك من القضایا الحالية للعدالة واالنصاف االقليمي والعالمي وهي ت

ذا         في توزیع المسئوليات وتكاليف مواجهة الظاهرة وا       ا، وه لحد من اثارها والتكيف معه
ى       ارنوت عل ق ج ى ، ویطل ة االول ات بالدرج اء االخالقي ه علم تم ب ذي یه دخل ال و الم ه

ة  رات المناخي ة"التغي شریرة الكریه ر " المشكلة ال يقن والعواقب غي دم الت ي تعج بع الت
  1المقصودة

ضایا ا                  ين الق ى فض االشتباك ب ل ال ضایا    ویدعو بعض العلماء مثل دیریك بي ة وق لتاریخي
ة                   ا من ناحي ات الناشئة عنه ة والواجب المسئولية الحالية عن التغيرات المناخية من ناحي
ا یتعلق بمن               ة فيم ى المنفع ة عل دال من الحسابات القائم اخرى، ویدعو بيل الى العدالة ب

وارد في اطار اال                 راح ال م المتحدة   یتحمل تكاليف المواجهة والتكيف ویبدأ بيل من االقت  م
صادر في          ه        1992لالتفاق حول التغيرات المناخية ال ى ان ذي ینص عل ع    : م وال ى جمي عل

شترآة    سئولياتها الم ع م ق م ى اساس التواف ك عل اخ وذل ة المن ة منظوم االطراف حمای
  والخاصة ووفقا لذلك ولمقدراتها 

شمل    ي ت سة والت ة الرئي دول النامي ى ال يتعين عل ا س اح عالمي ن النج ة م ين التنمي ولتمك
الصين وال تقتصر عليها ان تقبل القيام بتعهدات حقيقية بعد آل شيء للحد من االحتباس                
وني ،فهي         اث الك اد االنبع ة وراء ازدی وة المحرآ الحراري وستكون الدول النامية هي الق
ات                     ى التوقع اء عل ا بن دول المتطورة ،وانه ات ال االن مسؤولة عن حوالي ما یعادل انبعاث

ة ،       % 75لة عن اآثر من     الحالية ستكون مسؤو   خالل السنوات الخمس والعشرین المقبل
ر هي                 وقلق هذه الدول العميق حول مسالة االنصاف وحقها في انتشال مواطنيها من الفق
ذي سلكته                      ر من ال ة اآث امور مشروعة ومع ذلك، ومالم تسلك طریقا واضحا نحو التنمي

سابقين،    رنين ال ي الق ة التاریخ  ف دول النامي ة ال سبع    فكتل ة ال سمى بمجموع ا ی ة او م ي
دا                        G-77والسبعين   رة ج زال فقي ة ال ت دول النامي ر من ال دد آبي ایز فع  ال بد ان تعامل بتم

ا یمكن بحيث یجب استثناؤها من االلتزامات                      ل م ،ومشارآتها في التغير المناخي هي اق
ة          ات  حيال التغير المناخي وهنا یرآز آل من  تود ستيرن ووليم انثولوس على مهم الوالی

اخي                ر المن درة للتكيف مع التغي اء المق ى بن دول حول مساعدتها عل المتحدة تجاه هذه ال
ك یجب                    ة ومع ذل اج الطاق ومراقبة االنبعاثات وتبني طرق جدیدة لخفض الكربون في انت
سيا                     د واندوني صين والهن شيلي وال ل وت ين والبرازی ل االرجنت ر مث ان تقوم دول نامية اآث

وب سيك وجن ذه والمك ة ،وه ات الحقيقي ا من االلتزام ا یمكنه ا بم د وغيره ا وتایلن  افریقي
صناعية ،او    دول ال ن ال رامة م ل ص ن اق داف وان تك صبح اه ين ان ت ات یتع االلتزام

ل   ين مث اع مع ا قط ي تحمله زام الت ات االلت سيارات  -سياس دات ،وال ة والمع اءة االبني  آف
ددة ،او ة المج ف ،والطاق م النظي ورة ،والفح اس المتط ى اس راش ،او عل ة االح  حمای

اح العمل               اقتصادي واسع ،مثل خطة الحدود والمقایضة ،او ضریبة الكربون، ویكمن مفت
يال                       ا قل رد فيه سنوي للف دخل ال ا وال زال انبعاثاته دة ،التي ال ت ة الرائ مع هذه الدول النامي

ا  ا من االولوی ات بغيره ة خفض االنبعاث ط مهم ى رب شجيعها عل سبيا وسيكون ت ي ن ت ف
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ة                 التنمية المحلية ،سواء اآانت في صورة حمایة للبيئة ام خلق الوظائف ام الصحة العام
ة واساسية               .1ام احتياجات اخرى   ارات مهم ة المستدیمة بعب لقد جرى الحدیث عن التنمي

ه      ا في صرفون لم م یت ي او جعله الم الحقيق ي الع اس ف اع الن ن اقن ف یمك ن آي م ولك للفه
ة              المصلحة العامة ؟ وال    ا في التنمي دثنا عن اثره ة التي تح ا في التربي جواب یكمن جزئي

د من مشاآل                  آثيرا في سياق آتابنا هذا ،وتطویر المؤسسات وتطبيق القانون ولكن العدی
سياسية              صادیة وال نضوب الموارد واالجهاد البيئي ینبثق من المفارقات بين السلطة االقت

ا للحساب عم          فمن   اء             الممكن اال تتعرض صناعة م ر للهواء والم وث آبي سببه من تل ا ت
شكل                    شكوى ب ى ال ادرین عل ر الق ،الن الناس الذین یتحملون وطأة ذلك هم من الفقراء غي
يس                       شون ل ذین یعي اس ال افراط في قطع اشجارها الن الن دمر ب ة ان ت مؤثر ویمكن للغاب

ى العمو                    اولي االخشاب یملكون عل ذلك او الن مق ام ب وذا   امامهم من خيار سوى القي م نف
  .اآبر من سكان الغابة 

  

ان من الممكن ان یكون                           ل شيء آ اك ضحایا ومجرمين فك اذا ليست المسألة في ان هن
ه في االخرین                    افضل لو ان آل شخص سواء آان ذآرا او انثى اخذ بالحسبان تاثير اعمال
اعي                ولكن ال یوجد من یرغب في افتراض ان االخرین سيتصرفون على هذا النمط االجتم

ة           ا ابع مصلحته الفردی ات          لمؤمل فيه، ولذلك فالكل یت ستطيع المجتمع ذلك ت ضيقة ، ل او ال
ات ،   ضرائب والمعون ة وال القوانين       والتربي ة ب ذه العزل ن ه ات ان تعوض م الحكوم

ائل   ن الوس ا م ة       وغيره شریعات القانوني د والت شكل جي ة ب وانين المفروض ن للق  ویمك
ة من               المحددة ان تسيطر على االثار ا      ه المشارآة الفعال ك آل لجانبية الضارة واهم من ذل

د      ى توآي ساعدهم عل ن ان ت ي یمك رار والت نع الق ي ص ة ف ات المحلي ب المجتمع جان
القوى          .مصلحتهم المشترآة وفرضها بشكل مؤثر       شكل وثيق ب ة ب وترتبط استدامة التنمي

رد ا    ضية مج ساطة ق ست بب ضية لي ك فالق ع ذل سكاني وم و ال ة للنم ي المحرآ م الكل لحج
ة                   ادة مرتفع ة والم للسكان فالطفل الذي یولد في بالد تكون فيها مستویات استعمال الطاق
ه        ل ذات ق المث ر وینطب د افق ي بل د ف ل یول ن طف وارد االرض م ى م ر عل ا اآب شكل عبئ ی

ر       بالنسبة للدول آذلك   سر اآب ة المستدامة بي سعي نحو التنمي ومع ذلك فان من الممكن ال
  .م السكان مستقرا على مستوى مالئم لحجم انتاجية النظام البيئي عندما یكون حج

اما االسباب التي ادت الى انتشار وتعميم مصطلح التنمية المستدامة فهي ذات ابعاد ثالثة             
  :البعد البيئوي واالجتماعي والسياسي االقتصادي وهي آالتالي:

اه    :المخاطر التي تهدد الكرة االرضية         -  أ وث المي ا تل ومنه
و     وال رارة الج اع ح ة وارتف رات المناخي ار والتغي بح

وع     ا التن رض له ي یتع اطر الت صحر والمخ والت
 .البيولوجي

وراق    -   ب ود الف رة وج تفحاله وآث ر واس تمرار الفق اس
اه          الطبقية بين افراد المجتمع وسوء التغذیة وتلوث المي

 .آما سنعرض له بالتفصيل
سانية       -   ت ه االن يد واليات م الرش ى الحك ار ال ل :االفتق  الخل

ة          والظلم الحاصالن في العالقات الدولية بين الدول الغني
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ة    صالح تنمي ل ل ة تعم ي انظم عوبة تبن رة وص والفقي
ستدامة  ى   .م رض عل المي یف م ع ود حك دم وج را لع نظ

ي    رارات الت ات والق دات واالتفاق رام المعاه ع احت الجمي
 .یتبناها المجتمع الدولي

ات ا    ي العالق دد ف اعلون الج ب الف م  ویطال ة ، وه لدولي
ة     ي التنمي شرآات بتبن ة وال ر الحكومي ات غي المنظم
المستدامة آمقاربة جدیدة ، تعالج المشكالت التي تمس         
ة ،    ا الثالث ا وبابعاده ا وعالمي ل ،محلي شریة آك الب

  . بيئة–عدالة -اقتصاد

ة       ه االیجابي ك بعض االوج ال ش سد ب ه یج ذا التوج وه
ود       ا بوج ا آوني ت وعي ي خلق ة الت م  للعولم سائل ته م

المشاآل هو    الرض آكل والعالج لهذه المسائل و     سكان ا 
  .عالج آوني وليس محلي او اقليمي

ة المتوحشة   سنة العولم ستدامة الن ة الم اءت التنمي وج
ولوضع ضوابط  " محمد عيسى الجابر  " على حد تعبير    

رام   د ضرورة احت ة تؤآ دة بيئي ة جدی ت رؤی ا ،فأدخل له
ر المتج   دودة وغي وارد المح وم  .ددةالم ت مفه وادخل

دنا   سلوك اح د ف ب واح ا مرآ ا یجمعن ة بانن ؤثر الكوني  ی
  1على الباقين

ة        والتنمية المستدامة    ى استراتيجية عالمي د تحولت ال ق
ه     ) 1992(في مؤتمر ري ودي جانيرو       والذي شارك في

سمى  173 ا ی ي م ه تبن تج عن ة ون ة وحكوم يس دول  رئ
ة المستدامة   بعنوان استراتيجية عالمية للتنمي    21اجندة  

ه               م المتحدة في حين . قدمها بطرس غالي امين عام االم
ل       27وتحتوي تلك االستراتيجية على      دأ اساسيا تجع  مب

  .من التنمية المستدامة حقيقة واقعية 

  : ومن تلك المبادئ

اعتبار االنسان مرآز اهتمام التنمية المستدامة        - 1
ة     ليمة ومنتج شة س ع بمعي ه التمت ن حق ،وم

 .طبيعة ومنسجمة مع ال
ة  -على الدول  - 2 ة         - آاف ا الزال شعوب العمل مع  وال

 .الفقر ،وتقليص الفوارق في مستوى المعيشة
ة          - 3 من واجب الشعوب ، ممارسة الحق في التنمي

دم  ة وع ال القادم ات االجي صاف احتياج وان
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سار  ا جزء من م اطر النه ة للمخ تعریض البيئ
 .التنمية 

دة   ددت االجن ستدامة   21وح ة الم دف التنمي  ه
ه  ع ى ان ة    "ل ين الفاعلي ة ب ق واالمالءم التوفي

صاف     ة واالن ة البيئ صادیة وحمای االقت
ا والعمل        " االجتماعي   ر آوني ى التفكي ودعت ال

اج    ادة االنت ى زی ا عل صاد(محلي ة ) اقت ومحارب
ساواة  ر والالم ع(الفق ة ) مجتم رام البيئ واحت

  ).الحفاظ على البيئة(

ستدامة فه      ة الم م للتنمي ون المه ا المك و ام
ة والمستقبلية ،اي         التضامن بين االجيال الراهن
ات      ين االهتمام الؤم ب ع وت ا تجم انه

ة ان(االفقي ة) المك زمن(والعمودی سؤال ).ال وال
ين     ق ب ن التوفي دى یمك ى اي م رح ال ذي یط ال
ا تناقضات في ظل             مكونات غالبا ما یكون بينه
ة  ال مؤسسات فاعل زال ب المي هش ال ی م ع حك

ضبط و ات ال ولى عملي راف؟ تت يم واالش التنظ
المكون    ط ب ي فق ة تعتن ات البيني ثال الحرآ فم
د      ل ض ي تعم ستدامة، فه ة الم ي للتنمي البيئ
ى    اظ عل سعى للحف اخي ،وت ر المن ل التغي عوام
ذائي       التنوع البيولوجي ،والسهر على االمن الغ
صاد          ات واالقت اث الغاب ومحاربة التصحر واجتث
رول     رة والبت وارد المتحج تغالل الم ي اس ف
وث     ة التل ددة ومحارب ة المتج شجيع الطاق وت

رث وال تاخذ            . الخ... ات ال تكت ذه الحرآ ولكن ه
ساعية         في الحسبان مصالح الدول الصاعدة ، ال

  .الى اللحاق بالرآب الحضاري الغربي

  

  

  

ة   ة الدولي ات المالي ل المنظم ل تعم دولي  (     بالمقاب د ال دولي وصندوق النق ك ال خ..البن ى .) ال عل
شجيع ا ر     ت ة الفق دة لمحارب يلة وحي صادي آوس و االقت تراتيجية النم اد اس ى اعتم ة عل دول النامي ل

وتحث الدول النامية في تشجيع الشرآات االجنبية على االستثمار في اراضيها لخلق فرص عمل                    .
ة          واد                وانتاج ثروة تمكنها من سداد دیونها المتراآم ا عن الم ات بحث ك استغالل الغاب د یتطلب ذل وق

ر         االول وارد غي ية آالمعادن والبترول االمر الذي یؤدي الى مزید من التصحر والتلوث واستغالل الم
ر    . المتجددة مما یعرض الى حرمان االجيال القادمة االستفادة من الخيرات الراهنة           اما المنظمات غي

ال                       م الع ل الحك ا من قب ر المسيطر عليه ة غي مي الحكومية فترآز نشاطها على فضح مساوئ العولم
وارق في توزی                     ادة الف ى زی ة ال  عالهش خاصة البعد االجتماعي حيث تؤدي العولمة في الدول النامي



سكان        ن ال دة م رائح جدی يش ش ر وتهم تفحال الفق ة واس اد البطال روة وازدی ة .الث اذن دور التنمي
ا آم            ا یجري  المستدامة هو العمل على المواءمة والتوفيق بين المصالح المتناقضة والمتفاوتة تمام

التفكير والعمل من اجل المصلحة العامة ، اي ضمان اطار معيشة تمكن آل فرد من ممارسة حقوقه                 
اج اوال                ى        : اليوم وغدا وفي آل مكان ومن هنا فان تحقيق التنمية المستدامة یحت ل شيء ال ل آ وقب

صحة وال ة الحاجات وضمان ال ار لتلبي ة في االختي ا استتباب االمن واالستقرار والحری يم، ربم تعل
ا هو                 اصبحت التنمية المستدامة موضة جدیدة تلتزم بها الدول والشرآات والمجتمعات المدنية ، آم

ذا    Glopal Compact" 1999"حاصل فعال في برنامج االمم المتحدة المدعو  ى ه ضمام ال  فاالن
احترام ت  شرآات ب زم ال ا یل ي وسلوآي آم ل اخالق احترام دلي شارك ب زم الم امج یل ادئ البرن سعة مب

  : منها

  .الخ...تطویر سياسة بيئية والبحث عن تكنولوجيا اقل تلویثا 

ى     ره ، فعل صطلح ش رة م ات الكثي وائم الطلب ستدامة ذات ق ة الم ار ان التنمي ن اعتب صار یمك وباخت
  :سبيل المثال ال الحصر تضم قوائمها

ة -1 ال البيئ وجي  : مج وع البيول ة ا  (التن ات ومحارب د الغاب ة وتهدی ضوي حمای ي الع ر الجين ) لتغيي
اء وافره(،الم ه، ت ه ،نوعيت ددة ) ادارت ة متج صيد(،مصادر طبيعي ور البریة،ال ة ) الطي واد االولي الم

رة رول ( المتحج ادن ،البت دفئات       ) المع اثير الت ة، ت رارة الجوی اع الح ات ،ارتف شكالت النفای م
طناعية ، وثاالص اه،بحر،جو( التل اث الغاب   ) مي ن اجتث اتج ع صحر الن ي  الت راف االرض ات واالنج

  .وسنتناول هذه االمور باآثر تفصيال بالقادم من الفصل 

ة         : في المجال االقتصادي   -2 ذائي    ) اصالح زراعي   (الزراعة المستدامة ،الحقوق العقاری االمن الغ
ة                  ،التبادل الدولي، التجارة العادلة ، تامين الطاقة والنقل، سياسات اقتصادیة ، حقوق وشهادة ملكي

  . اختراعوبراءة

اعي -3 صحة:في المجال االجتم ة (ال ة ، سياسة صحية محلي ى االدوی امراض جدیدة،الحصول عل
ة  (،محاربة الفقر ،سياسة سكانية وحضریة         )االمن الغذائي آما ونوعا   (،التغذیة  )ودولية الدیمغرافي

يم، الت           ى التعل ل، الحصول عل سل، الحق في العم د الن دم في   ،تخطيط المدن، وضع المرأة ، وتحدی ق
ات          دارك النزاع ات ،وت ى المعلوم صول عل ة والح ق بالمعرف اعي، الح يم االجتم سن، التنظ ال

  )والصراعات

ل                   ة قب هذا التنوع والتعدد هو الذي یجعل من التنمية المستدامة حسب الجابر مقاربة وسياسة وثقاف
رد ش       ون مج ى ان تك ا ال ها احيان ا یعرض و م تراتيجيات وه ل واس امج عم ون برن عارات او ان تك

  .طوباویة بعيدة المنال

الم              زل عن الع ة بمع الم متصل        : التنمية المستدامة والعولمة وضعتا حدا للتنمية المحلي نحن في ع ف
ي   ة ،ام ف ي سعر صرف العمل ب ف ث ان التقل ة ، بحي ي االسواق المالي ادل ف شابك ومتفاعل تب ومت

وك والم  ذها البن ي تتخ االجراءات الت ل وب ال، ب ة راس الم ى حرآ ر عل شكل آبي ؤثر ب صارف ی
ى تقل ة ، وعل ة والوطني صادات المحلي رف االقت ى ص الي عل ة ، وبالت وارد الوطني عار الم ب اس

الميزانية ، وقد تكون االزمة المالية الراهنة خير دليل على ذلك ، فتمویل االقتصادات اليوم قد  غير                  
تحكم         المعطيات تماما ، االمر الذي اضعف سلطة الحكومة واثر في قد           ا ال ت اورة آونه رتها على المن

  .بالثوابت المقررة الندماجها في التبادل الدولي 



ة ، او التخطيط متوسط           ى وضع سياسة ، ارادوی درة عل دها الق ان ضعف الدولة في عالم اليوم افق
ة مواجهة                       ة ، بغي ة الدولي المدى للتنمية ، وبعض تلك الدول واقعة تحت اشراف المؤسسات المالي

ة                  الدیو ا تفرض المؤسسات المالي دة ، واحيان ن المتراآمة ولتمكينها من الحصول على قروض جدی
ذ        تم االخ رى ی ا اخ ستدامة ، واحيان ة الم ات التنمي اقض ومتطلب صادیة تتن ارات اقت دات واختي اجن
ة          ودات المحلي ن المجه ر ع صرف النظ رى ، ب ة الكب شرآات العالمي ارات ال تراتيجيات واعتب باس

   . واعتباراتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :امثلة حول اهداف التنمية المستدامة:ثالثا

  

  

وفيما یلي استعراض أمثلة ألهم أهداف التنمية المستدامة من خالل بعض البنود التي من      
 :شأنها التأثير مباشرة في الظروف المعيشية للناس



   المياه-1

اءة استخدام        تهدف االستدامة االقتصادیة فيها إلى ضمان إمداد آاٍف من الم           ع آف اه ورف ي
ة       ضریة والریفي صناعية والح ة وال ة الزراعي ي التنمي اه ف تدامة  . المي دف االس وته

ي          تعمال المنزل ة لالس ة الكافي ي المنطق اه ف ى المي صول عل أمين الح ى ت ة إل االجتماعي
وتهدف االستدامة البيئية إلى ضمان الحمایة الكافية . والزراعة الصغيرة لألغلبية الفقيرة 

 .لمستجمعات المائية والمياه الجوفية وموارد المياه العذبة وأنظمتها اإلیكولوجيل

سنين والن                           ذه ال ا في ه ة الهميته شكل من الدق اه ب ستعرض قضية المي د ان ن وهنا فال ب
ر                  شاهد وعب وم ن نحن الي اه، ف ة ستكون حول المي ك مشاآل عالمي التنبؤات تقول ان هنال

ة ومستویات انخفاض           وسائل االعالم االراضي القاحل    ابيع الجاف ة واحواض االنهار والين
ق اخر وهو                     اك مؤشر حقيقي ومقل الم، وهن ع انحاء الع منسوب المياه الجوفية في جمي
ایولوجي وتصور              وع الب ة وفي التن ة المائي ة والنباتي ة الحيواني التراجع السریع في البيئ

ا في      التغيرات المتوقعة في المناخ الناتجة عن غازات البيوت      ر جفاف ا اآث ة عالم  الزجاجي
ضانات               المناطق االستوائية حيث یعيش اآثر من نصف سكان العالم وتتوقع زیادة في الفي

ى عدد من       مثلما نشاهد اليوم والجفاف في جميع انحاء العالم،        اه ال سم ازمات المي وسنق
  :االصناف وهي

وفير بن        : ازمة الوصول الى المياه    -1 ة ت ة اساسية لتخزین       ونعني بها عدم امكاني ة تحتي ي
  .المياه ومعالجتها ونقلها الى قسم آبير من سكان العالم 

ة   اه شرب نظيف ى مي الم ال ر من سكان الع سم الكبي ذا الق دم وصول ه ان ع  وبالنتيجة ف
ة                    ال تلفت منظم ى سبيل المث اعي ، فعل سيحد من انتاجيتهم االقتصادیة وتطورهم االجتم

ة             الصحة العالمية وبرنامج تطوی    اه العالمي ة المي دولي ومنظم ك ال ر التعليم لمجموعة البن
االنتباه الى حقيقة ان اآثر من مليار شخص ال یستطيعون          :وتحالف تحدي المياه العالمية     

ل من مجموعة                    ذلك اتفقت آ ة ونتيجة ل اهداف التطویر    ((الوصول الى مياه شرب نظيف
دة  م المتح ة لالم ا ((و)) االلفي المي للمي دى الع ع   )) هالمنت ول وض رى ح ات اخ ومجموع

مقياس مشترك لهذا الموضوع من خالل احصاء عدد السكان الذین  یستطيعون الحصول             
ة     ية لمجموع داف االساس د االه ين اح ن ب ال م بيل المث ى س ة فعل اه شرب نظيف ى مي عل

دة(( م المتح ة لالم ویر االلفي داف التط ستطيعون الوصول )) اه ذین ال ی سبة ال تخفيض ن
ام الى مياه شرب نظيفة الى النصف ،وعلى الرغم من االحتفاء بهذه االهداف             بشكل مستد 

ا حتى                  را في تحقيقه باعتبارها توجيهات سياسية مهمة فان المجتمع الدولي لم یتقدم آثي
   1االن

  .وتتداخل ازمة تلوث المياه مع ازمة الوصول اليه :  ازمة التلوث-2

اه          ى مي ذین الوصول ال ة هي                 فبالنسبة لالفراد ال ة نظيف ا تكون آلم ا م ة غالب  شرب نظيف
ان        االساس ،ففي حين تتوافر البنية التحتية لتخزین المياه والوصول اليها في معظم االحي
ات االخرى ،                  اال انها تكون في بعض االحيان ملوثة بالمواد الكيميائية والجراثيم والملوث

شرب من جهة اخرى ،            اك مشكل  بحيث تجعلها غير صالحة لل ر صعوبة    وهن وث اآث ة تل
ة                ول الملوث ل الحق شرة مث وهب التلوث من مصدر غير محدد والتي تنتج عن مصادر منت

                                                 
تحدید عوامل االزمات :اوبمانو الل ،تانيا هيكيال،آایسي بروان وتوبياس سيجفرید ، الماء في القرن الواحد والعشرین-  1
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وث                        ذا التل ل ه صناعية ویمكن ان یكون لمث ات ال ة من الملوث او ناتجة عن ترسبات جوی
راآم    ن خالل ت ة م ى البيئ شري وعل تخدام الب ن االس ل م ى آ اق عل اثيرات واسعة النط ت

ة                 الملوثات في الك   ذاء البایویلوجي سلة الغ شكل خاص ومن خالل سل ة ب ل المائي ى  . ت وعل
دیا            شكل تح الرغم من انه من الممكن تخفيض التلوث من مصادر غير محددة اال ان هذا ی
د   رین لتحدی دا آبي ا وجه وع وقت ذا الن وث من ه د من التل اوال یتطلب الح ا ف ویكون مكلف

دما        وخاصة عند .المصدر المتسبب في التلوث ومكانه     رة ،وعن ما تكون آمية الملوثات آبي
ات                    وث وجود مخلف تنتقل آميات آبيرة من الماء خالل سقوط االمطار ، ومن مصادر التل

  المعامل وصناعات اخرى قریبة من مصادر المياه ومن االنهار وغيرها ، 

شرة       ات المنت صدر الملوث د م شكلها تحدی ي ی دیات الت ع التح ل م رق التعام ين ط ن ب وم
اجراءات          مطالبة ام ب ات او القي  جميع الصناعات التي تنتج ملوثات منتشرة باستخدام تقني

ات معروف ومن                    ذه التقني ر من ه تخفض من تدفق الملوثات الى المجاري المائية، وآثي
ة        السهل تطبيقه نسبيا     زارعين زراعة حواجز نباتي ع الم ستطيع جمي ال ی فعلى سبيل المث

واد          ة الم ار لتفي ة المحاصيل لتخفيض رشحها             على ضفاف االنه ة او تغطي ة للترب المغذی
ة          اري المائي ة المج ه حمای ن خالل ية م ة الماش زارع تربي ستطيع م ر ت دیل اخ اك ب وهن
ا تكون                  را م ا وآثي باستخدام االسيجة للحيلولة دون تسرب المواد البرازیة للمواشي اليه

  .1المشكلة في هذه الحلول سياسية

 ان التنمية  وانشاء بيئة مستدامة ان صح التعبيروفي مجال الحفاظ على البيئة
المستدامة تهدف فيما تهدف اليه الى ادارة النظام البيئي واالختالفات البيئية على 

وهذه آارثة بيئية ینبغي معالجتها ومن اسس والمخلفات االرضية تصرف في البحر 
صيد الجائر او االمور التي تجدر مناقشتها آذلك ویجري العمل على حلها قضایا ال

  .قطع االشجار
 یمكن االشارة  الى ان بعض الدول عملت على انشاء مدن آاملة تعتمد الطاقة 

 تحت  Technology Reviewالنظيفة مدن خضراء ففي مقال منشور في مجلة 
 Azero-Emissions city in)(مدینة بال انبعاثات ضارة في الصحراء(عنوان 

the Desert ( یقول آيفين بوليس عن  مدینة  مصدر التي 2009في عدد مارس  
تقوم حكومة االمارات ببنائها في العاصمة ابو ظبي  والتي نتكلم عنها في آتابنا هذا 
آمثال نسوقه على مصادر الطاقة النظيفة وطرق االستثمار عبرها حيث اخذنا هذه 

 ضخمة ان  المنشأة عبارة عن بدایة لتجربة: المدینة آمثال على هذا الموضوع 
ومحاولة النشاء اول مدینة في العالم خالية تماما من المرآبات ومن انبعاثات غاز 

 وهي عبارة 2016ثاني اآسيد الكاربون ومن النفایات ویتوقع االنتهاء منها عام 
 مليار دوالر من قبل حكومة ابو ظبي  وستعمل المدینة  بشكل 15عن استثمار یبلغ 

فقط من الكهرباء التي تستعمل % 20ة  وسيستعمل آلي تقریبا على الطاق الشمسي
وسيتم  تصنيف النفایات ویعاد تدویرها او .في مدینة تقليدیة بالحجم نفسه 

استخدامها آسماد عضوي اما مياه الصرف الصحي فسيتم معالجتها لتحویلها الى 
وقود وسترفع االعمدة االسمنتية المدینة سبعة امتار فوق سطح االرض مما یخلق 

راغا تحتها من اجل شبكة النقل الكهربائي  االوتماتيكي التي ستحل محل السيارات ف
 من االعمال التجاریة ذات التقنية 1500ویتنبأ المخططون ان یجتذب المشروع 

النظيفة تتراوح ما بين شرآات دولية ضخمة الى شرآات مبتدئة وفي اخر االمر 
لمدینة باالضاف الى غرض خلق  ساآن والغرض االساسي من هذه ا50,000حوالي 

نرید مدینة مصدر ان تكون مربحة ((مشروع طاقة نظيفة متجددة هو ان تدر ماال 
                                                 

 .المصدر السابق نفسه-  1



هذا ما قاله مدیر المشروع لتنمية الملكية ))وال نریدها مجرد تكاليف ضائعة 
اذا لم تكن مربحة آتطویر (العقاریة خالد عوض في معرض عقاري ضخم في دبي 

لكن اذا آانت مربحة ،فقد یتم تكرار بناء نسخ ))  لالستدامة عقاري فهي غير قابلة
لقد قام جيرارد ایفيندین الشریك االقدم في المؤسسة البریطانية فوستر . منها

وشرآاه برسم المخططات الرئيسة لمدینة مصدر واحد اول االشياء التي فعلها 
ة یمكن فصل ایفيندین هو اسقاط السيارات من الحسبة فمع زوال الطرق السریع

 مترا فقط قریبة بما یكفي لتظل بعضها 12 الى 7مباني المدینة بممرات عرضها 
بعضا ومع ذلك فهي بعيدة عن بعضها بما یكفي للسماح بدخول الضوء هذه طریقة 
رخيصة لتخفيض الحاجة ليس لتكييف الهواء فقط وانما لالضاءة الكهربائية ایضا 

مباني التجاریة والعزل رخيص،ایضا في معهد وهما اآبر استنزاف للكهرباء في ال
 سنتيمترا لمنع تغلغل الحرارة 30مصدر یخطط ایفيندین الستعمال مادة عازلة بسمك 

الخارجية الى الداخل آما انه یدمج ایضا رقائق من النحاس الذي یعكس الضوء 
وتوصل الحرارة بعيدا عن المباني ستكون الرقائق المعدنية محمية من رمل 

 ذاتية التنظيف من احل Teflonراء بمادة بالستيكية شبيهة بالتيفلون الصح
تخفيض الحاجة لعملية تحلية الماء الكثيفة االستهالك للطاقة ،سيخفض تصميم 

من خالل معالجتها واستعمال ترآيبات % 75ایفيندین من استهالك المياه بنسبة 
  .لماءوصنابير منخفضة انسياب الماء ومباول من دون استعمال ا

وسياتي جزء صغير من الطاقة التي ال تزال ضروریة لتغيل المدینة من وقود 
مستخلص من النفایات وربما من الحرارة االرضية وسيأتي الباقي من الشمس لكن 
لن تكون جميعها من خالل االلواح الضوئية الباهظة التكاليف التي تحول اشعة 

كثير تقوم بترآيز الحرارة من الشمس الى آهرباء اذ ان هناك اجهزة ارخص ب
الشمس لتسخين الماء وتشغل نوعا من مكيفات الهواء تدعى مبردات باالمتصاص 
  .وهذه هي التكنولوجيا نفسها المستعملة االن في الثالجات التي تعمل بغاز البروبين

  

  :  ازمة قلة المياه-3

ر آاف       ان ثالث ازمة تتعلق بالمياه هي قلتها وقلة المياه هي عندما یك            ون تورید الماء غي
اج                 ك انت ا في ذل ة بم سان والبيئ ة الحاجات االساسية لالن ه لتلبي بالمقارنة مع الطلب علي
ة       اه المكون االساسي الزم ة المي ار قل صادیة االخرى ، ویمكن اعتب سلع االقت ذاء وال الغ

سبب في حدوث ازمتي         ا یمكن ان تت ة النه اه الثالثي اه و     المي ى المي ى  عدم الوصول ال ال
سطحية سيجد             تلوثها او على االقل الى تفاقمهما،        ع مياهه ال ذي استنفد جمي فالمجتمع ال

اطق اخرى             ا من من سطحية وجلبه اه ال ل المي ان حفر ابار عميقة او بناء احواض لتحوی
اه               ة ن مصدر المي وارد المائي ستنفد الم دما ت ك عن ى ذل سيكون مكلفا اآثر بكثير اضافة ال

اقم                فمن المرجح ان تكون    ذا تتف زا ،وهك ر ترآي  الملوثات التي تجمعت على مر الوقت اآث
ى                      دوره ال ؤدي ب وث ان ی اه والتل ة المي ازمة التلوث ،وعند ذلك یمكن لهذا الترابط بين قل
د                مشكالت في الوصول الى المياه فعلى سبيل المثال یمكن ان تواجه االنظمة العامة لتوری

ة المي  اليف معالج ي تك ادة ف اه زی ضا  المي ه منخف اء او تدفق اطي الم ون احتي دما یك اه عن
ه ،وال یقتصر االمر في                       ذي ینبغي معالجت اء ال وث في الم ز التل ،وذلك بسبب زیادة ترآي
ازمة قلة المياه على جعل الحصول على مياه آافية ونظيفة لتلبية الحاجات البشریة شيئا               

  .ا صعبا وانما تضر بالبيئة واالحياء عند مصبات االنهار ایض



ات للتخفيف من                           اك الي ا هن اه وتلوثه ى المي طبعا وآما هو الحال في مشكلة الوصول ال
مشكالت قلة المياه ،ففي معظم انحاء العالم تعالج قلة المياه المؤقتة ببناء منشات تخزین              
رة      ة غزی اه الطبيعي دفقات المي ون ت دما تك ا عن ن ملؤه رة یمك واض آبي دود واح ل س مث

 قليلة وعندما یفتقر المجتمع      ه منها عندما تكون التدفقات الطبيعية     ویجري استجرار الميا  
ى تطویر             أ بعضها ال دة یلج اء سدود واحواض جدی الى المساحة او االرادة السياسية لبن

سطحية   اه ال ع المي اه تجم دة الدارة المي رامج موح ة ب اه جوفي ي  احواض مي ا ف وتخزنه
ة ،و  ار تغذی ة او اب ادة تغذی ات  بواسطة احواض اع الل اوق تخدامها خ ضخ الس م ت ن ث م

وات     اء قن ة ببن اه المحلي ة المي ام قل شكل ع ات ب ه المجتمع شابه تواج شكل م اف وب الجف
ة اخرى          ه، ومن ناحي ومجار مائية لنقل المياه من منطقة غنية بالماء الى منطقة فقيرة ب

ة     حتى عندما تتوافر لدى المجتمع الموارد المالية والوسائل القانونية لبناء           مثل هذه البني
اه یمكن                   ى المي د عل التحتية والمحافظة عليها فان الجفاف الطویل االمد او الطلب المتزای
ثال حول   راق م ي الع ي ظهرت ف د المشكالت الت ة وتع ر آافي ة غي ة التحتي ل البني ان یجع
ة                 راق المائي ة حصة الع ه وقل ر ل سبب استخدام دول الجوار الكبي رات ب نقص حوض الف

ة          والطلب ال  ا سبب ازم متزاید على المياه في المحافظات التي تقع على حوض الفرات مم
اه في                        ة من سدود واحواض لخزن المي ة التحتي آبيرة في النهر دعت الى ان تكون البني

ا        ن تاثيراته ل م ة والتقلي ى ردم االزم ادرة عل ر ق راق غي شكلة  الع سبب م ة وب الزراع
  .آذلك على الزراعة بسبب قلة مناسيب المياهوحاجاتها المستمرة للمياه مما اثر سلبا 

من االستخدام   % 70حيث تعد الزراعة اآبر مستهلك للمياه على االرض بمتوسط نسبته           
ة استخدام            % 90العالمي للمياه واآثر من      د فعالي ة وتع ة وشبه الجاف اطق الجاف في المن

دا   ضة ج ادة منخف ة ع اه الزراعي ثال .المي ي م ي الوضع العراق يما ف ستخدم والس ث ی  حي
ا                          ر فيه ى هدر آبي ؤدي ال ا ی سيابها مم ين الن ساب دون تقن اه تن . وضع السقي بجعل المي

  .واالبتعاد عن تقنيات فاعلة في السقي ومنها تقنية السقي بالتقطير 

ة ولتحقيق        وارد الطبيعي ا الستدامة الم را مهم د ام ة یع اه بفاعلي صار ان وجود المي باخت
ي الوضع ا  ستدامة ف ة م ن     تنمي ر م ي آثي اه ف ة مي يش ازم ن نع ة نح المي ، وبالنتيج لع

اك ثالث                 ة ،وهن المناطق من العالم وستستفحل المشكالت المرتبطة بالمياه لتصبح عالمي
الم            اه في الع ازمات اال ان االزمة االبرز هي قلة المياه ویتضح واحد من ابعاد ازمات المي

ل       لكثير من الناس ،فمشكالت الوصول الى الماء ونوع        ه اصبحت ملموسة في آ ه وقلت يت
ز                 دما نرآ ثلهم وعن راء ،ومن ال یجدون من یم ل الفق شكل خاص من قب مكان تقریبا ،وب
د              سهل تحدی ين االخریين ،فمن ال سبب في االزمت اه التي یمكن ان تت على قضية قلة المي

ة والقوى ال                    ين القوى العالمي رابط ب ى الت ة  الطبيعة العالمية لهذه االزمات اضافة ال محلي
ر الم د دور التغي ل االساسية ویع دا من العوام اخي واح اهن ة المي سبة .المرتبطة بقل وبالن

ة فنهر االردن                       ام التنمي ات اساسية ام ل عقب ا تمث شرق االوسط فانه الزمات المياه في ال
سطينية     على سبيل المثال یربط بشكل فعلي مصالح اسرائيل واالردن ولبنان والسلطة الفل

رتبط دجلة والفرات بمصالح آل من ایران والعراق وسوریا وترآيا وتزداد           وسوریة آما ی  
ران           % 75هذه البيئة المائية تعقيدا الن       من المياه في الشرق االوسط توجد في آل من ای

سياسي                وسوریا والعراق وترآيا     وتر ال ذه االوضاع سببا في الت وهكذا یتعين ان تكون ه
  .طربحتى في منطقة تخلو من التاریخ المض

ود مصب     اه فبوج ة المي سبب ازم وة ب ي بق ا االقليم ع ترآي زداد موق ل ان ی ن المحتم وم
ى    د عل ي ال تعتم شرق االوسط الت ي ال دة ف ة الوحي د الدول ا تع رات فيه ة والف نهري دجل
ن           اه فل امدادات المياه من خارج حدودها ،وعلى الرغم من عدم اعتبارها دولة غنية بالمي



ن المي داداتها م د ام ة   تج ود الثالث الل العق اخي خ ر المن ل التغي ر بفع شكل آبي ددة ب اه مه
  .المقبلة

رات                        ة والف ى نهري دجل دة عل دول االخرى المعتم ل ال اخي آ ر المن مع ذلك،سيترك التغي
ذا                    ى استخدام ه سعى ال ا ست اآثر تعرضا الى انقطاع متعمد في امداداتها من المياه،فترآي

 سدا 22شرق االناضول ، وترآيا حاليا لدیها الضغط عن طریق مشروعها الضخم جنوب       
اه في           19و دادات المي  مولدا للطاقة المائية على نهر الفرات وهو ما سيقلل بالتالي من ام

من امدادات سوریا % 40مصبات النهر وستعطي السدود ترآيا ایضا القدرة على خفض     
راق      % 80من المياه و   دادات الع دادات وم    . 1من ام ان ام د   وبالنتيجة ف اه تعتم شاآل المي

أداة          . حاليا عليها السياسات العالمية واالقليمية       اه آ آما ان قدرة ترآيا على استخدام المي
وریا   ع س ا م ي عالقاته ة ف ر اهمي صبح اآث ية ست تخدام  (سياس ة اس ا اهمي ين لن ذا یب وه

سياسية      دادات المي        ) المياه وتحكمها في التنمية ال ى قطع ام درتها عل ا ق د بينت ترآي اه فق
ام   ي الع وریة ف ا   1990عن س زان مياهه أل خ ي تم رات آ اه الف دفق مي ت ت ين عرقل  ،ح

ل                          رد فع اه عن سوریا آ ضا بقطع المي ا ای ى  الواقع امام سد اتاتورك ،آما هددت ترآي عل
   .دعمها لحزب العمال الكردي 

  

  

  

  

   الغذاء-2

ة واإلنت                ة الزراعي ع اإلنتاجي ى رف ه إل صادیة في اج من أجل تحقيق       تهدف االستدامة االقت
صدیري     ي والت ي اإلقليم ذائي ف ن الغ سين     . األم ى تح ة إل تدامة االجتماعي دف االس وته

ي ذائي المنزل صغيرة وضمن األمن الغ اح الزراعة ال ة وأرب وتهدف االستدامة . اإلنتاجي
اة          اه والحي ات والمي ى األراضي والغاب اظ عل البيئية إلى ضمان االستخدام المستدام والحف

  .األسماك وموارد المياهالبریة و

ذا التوسع                     ذاء وله دة للغ ة ال یفي باالحتياجات المتزای آما ان التوسع في الرقعة الزراعي
اري               ى نحو ملي ة عل دهور الترب ك في ت ر ذل د اث سهول ،وق ات وال االثر السلبي على الغاب

ان الحل  ق ف ذا المنطل الم ومن ه ار من اراضي الع ة هكت ة في خدم هو استخدام العولم
اطق   ي المن شة ف ستوى المعي ر وتحسين م ى معالجات الفق ل عل ة الموصلة والعم التنمي
واجههم  اطق ت شون في من ر یعي ر من االشخاص شدیدي الفق اك عدد آبي الخضراء فهن
ة      ظروف بيئية شدیدة ومن هنا یجب بذل الجهود لتحسين ظروفهم عن طریق تثبيت الترب

  .والتسهيالت االئتمانية والتعلم

  

  حة الص-3
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صحية    ة ال الل الرعای ن خ ة م ادة اإلنتاجي ى زی ا إل صادیة فيه تدامة االقت دف االس ته
ل     اآن العم ي أم ان ف صحة واألم سين ال ة وتح ة  . والوقائي تدامة االجتماعي دف االس وته

صحية         ة ال شر وضمان الرعای فرض معایير للهواء والمياه والضوضاء لحمایة صحة الب
رة    وارد              وتهدف   . األولية لألغلبية الفقي ة للم ة الكافي ى ضمان الحمای ة إل االستدامة البيئي

فتحسين الصحة عن طریق        .البيولوجية و األنظمة اإلیكولوجية واألنظمة الداعمة للحياة      
  الوصول الى مياه نظيفة وذات تكلفة معقولة احد اهم اهداف التنمية المستدامة 

   المأوى والخدمات-4

ى         ا إل وارد            تهدف االستدامة االقتصادیة فيه افي واالستعمال الكفء لم داد الك ضمان اإلم
م المواصالت  اء ونظ سكن   . البن ى ال صول عل ة ضمان الح تدامة االجتماعي دف االس وته

رة             ة الفقي . المناسب بالسعر المناسب باإلضافة إلى الصرف الصحي والمواصالت لألغلبي
الي               ات    وتهدف االستدامة البيئية إلى ضمان االستخدام المستدام أو المث لألراضي والغاب

  .والطاقة والموارد المعدنية

  

   الدخل-5

ي      ل ف رص العم و وف صادیة والنم اءة االقت ادة الكف ى زی صادیة إل تدامة االقت دف االس ته
مي  اع الرس ق       . القط صغيرة وخل شاریع ال م الم ى دع ة إل تدامة االجتماعي دف االس وته

ى ضمان      وتهدف ا . الوظائف لألغلبية الفقيرة في القطاع غير الرسمي       الستدامة البيئية إل
ستدام  ام ااالستعمال الم اعين الع ي القط صادي ف و االقت ضروریة للنم ة ال وارد الطبيعي لم

  .والخاص

  

  :رابعا

  دور تقنية المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة

ة        ستطيع تقني سية، ت درات التناف ات الق ه التكنولوجي دد في ذي تح صر ال ذا الع ي ه ف
ات أن تلع ال  المعلوم ات ال سخير اإلمكان ن ت ستدامة، إذ یمك ة الم ي التنمي ًا ف ب دورًا مهم

صادیة       ستدامة اقت ة م الل تنمي ل إح ن أج ات م ة المعلوم ا تقني ي توفره ة الت متناهي
ا                        ة المستدامة آم ا من أجل التنمي ز التكنولوجي ك من خالل تعزی ة، وذل واجتماعية وبيئي

  :یلي

  
ویر لتعزی    -1 ث والتط شطة البح ز أن ا     تعزی دة وتكنولوجي واد الجدی ا الم ز تكنولوجي

  .المعلومات واالتصاالت، والتكنولوجيات الحيویة، واعتماد اآلليات القابلة لالستدامة

ات                -2 ى التكنولوجي ة مستندة إل  تحسين أداء المؤسسات الخاصة من خالل مدخالت معين
  .لتكنولوجياالحدیثة، فضًال عن استحداث أنماط مؤسسية جدیدة تشمل مدن وحاضنات ا



ة                  -3 ار، بهدف تحقيق أهداف التنمي ا واالبتك  تعزیز بناء القدرات في العلوم والتكنولوجي
يلة        و الوس درات ه اء الق ّيما أن بن ة، والس ى المعرف ائم عل صاد الق ي االقت ستدامة ف الم
دة وتقليص                     د فرص عمل جدی ادة النمو االقتصادي وتولي سية وزی الوحيدة لتعزیز التناف

  .الفقر

اتي     -4 بحيث  ..  وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحویل المجتمع إلى مجتمع معلوم
ة       ة االجتماعي تراتيجيات التنمي ط واس ي خط دة ف ات الجدی اج التكنولوجي تم إدم ی

  .واالقتصادیة، مع العمل على تحقيق أهداف عالمية آاألهداف اإلنمائية لأللفية

تراتي-5 ار واس ة لالبتك داد سياسات وطني ى  إع ز عل ع الترآي ا م دة للتكنولوجي جيات جدی
  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  

  :خامسا

  دور االتصاالت في تحقيق التنمية المستدامة

ى                 ساعد عل ة المستدامة، حيث ت يًا لنجاح التنمي صرًا أساس د عن المعارف والمعلومات تع
ى تح    ساعد عل ة، وت صادیة والتكنولوجي ة واالقت رات االجتماعي ة التغيي سين اإلنتاجي

ارف   .. الزراعية واألمن الغذائي وسبل المعيشة في الریف      ذه المع غير أنه ال بد من نقل ه
ن خالل    ك م ون ذل ا، ویك دة منه ق الفائ ي تحق اس لك ى الن ة إل صورة فعال ات ب والمعلوم
ة       ل اإلذاع ائط مث ن الوس ر م ة الكثي ل التنمي ن أج صاالت م شمل االت ث ت صاالت، حي االت

ة المو زارعين       الریفي دریب الم ائط لت ددة الوس رق المتع ة، والط ة المجتمعي ة للتنمي جه
يم والمرشدین ومجموعات المنتجين            احثين ورجال التعل ين الب ربط ب وشبكة اإلنترنت لل

  1.ببعضها البعض وبمصادر المعلومات العالمية

  :سادسا

  :االعالم واجهة من واجهات التنمية وجزء اساسي من عملية االتصال 

عالم عندما یعمل في خدمة التنمية فانه یجب ان یعمل وفق خطة مسبقة ،یراعي ان اال
عند اعدادها الهدف والجمهور المستقبل والطریقة التي توصل بها الرسالة ومن ثم 
اعداد الرسالة نفسها اما آيفية وضع الخطة االعالمية المؤثرة بالقياس الى المصادر 

 للوصول الى افضل النتائج فيجب ان یراعي عند المتاحة ،وهي الوقت والمال والجهود
اعدادها شروط االتصال الناجح الذي یلقي استجابة لدى الجمهور مستخدمين آل 
مهاراتنا ومطلعين على آل الظروف المحيطة باالتصال هكذا فاالستراتيجية تبدأ 
ت بالتخطيط والتخطيط عملية تستلزم االنتقاء بين عدد من الخيارات واتباع خطوا

  .،التحري والتنبؤ والنظال في البدائل واخيرا اختيار الخطة النهائية 
  :/وهنالك ست قواعد تحكم السلوك االتصالي بين الجمهور ووسائل االعالم وهي 

قاعدة السهولة والجهد االقل فالشخص قد یتناول جریدة في عيادة  - 1
 .الطبيب ليقرأها بدل الخروج ليشتري جریدته المفضلة 

                                                 
1 - http://ar.wikipedia.org/wiki  



والتي تفيد ان الفرد ربما سيختار الوسيلة التي : فائدة المرجوة قاعدة ال - 2
 .توعده بفائدة اآثر او یتوقع منها ذلك

وتعني ان الشخص اما ال یتعرض لوسائل :قاعدة آل شيء او الشيء  - 3
 .االعالم واما یتعرض الآثر من وسيلة 

 .قواعد العمر  - 4
 .االقتصاد - 5
 1.التعليم - 6

 االتصاالت الشخصية فان نجاح ایة رسالة ولما آان آل فرد مطمورا في شبكة
صادرة من وسائل االعالم یتوقف على مدى تأیيد البيئة االجتماعية او الشبكة او 

  2.معارضتها للرسالة 
  
  

  : في در اسة اثار وسائل االعالم3ومن التعليمات التي توصل اليها جوزیف آالبار
 التاثير ولكن ان وسائل االتصال ال تخدم آمسألة آافية وضروریة في - 3

 .ضمن خليط من العوامل والتأثيرات الوسطية 
العوامل الوسيطة تجعل من وسائل االتصال عامل مساهم ولكن ليس  - 4

الوحيد في التاثير وان الوسائل تميل الى دعم وتعزیز المواقف اآثر منه 
 .لتغييرها

في حالة عمل وسائل االتصال في خدمة التغيير احد الشرطين ینبغي  - 5
 :توفره
تكون معطلة او عدیمة التاثير وتاثير اما العناصر الوسطية   -  أ

 .وسائل االتصال یكون مباشرا 
ا وان العوامل الوسطية والتي عادة تفضل التعزیز تبدو لتكون   -  ب

 .نفسها ضاغطة باتجاه التغيير 
آفاءة ومقدرة وسائل االتصال تتاثر باوجه مختلفة ،بالوسائل واالتصال  - 6

الي ،طبيعة المصدر والوسيلة والمناخ الحالي نفسها او بالوضع االتص
 .السائد للراي العام

  
آما ان وسائل االعالم بامكانها مكافحة المشاآل التي تعترض طریق التنمية المجتمعية  

  :ومن هذه المشاآل التي تقف بوجه التنمية وتستطيع وسائل االعالم مكافحتها 
 ابالية واهمال ونقص في آفاءة االداء وما یترتب عليه من تردد وال: الجهل واالمية 

وفي اعتناق العادات البالية والمعتقدات المتحجرة والغيبية والتعلق بالقضاء والقدر حتى 
ونقص في الصحي واالقتصادي في مسألة المرض والعدوى والشفاء ونقص في الوعي 

اع الخدمي السعي وراء الحاجات واالدخار لها وعدم ادراك اهمية المستحدثات في القط
ینعكس على االهمال في اداء العمل وعدم الربط بين االداء الجيد والتقدم وعدم االهتمام 

  .بنظافة وجودة الخدمات التي یقدمها للمواطن 
 ینبغي على االعالم تنميتها في نفوس ابناء المجتمع هو مكافحة الفقر ومن االمور التي

 یتيح لالباء الصرف على ابناءهم في حالة وما یؤدي اليه من امراض اجتماعية فالفقر ال
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المرحلة الدراسية التي ینهونها وهم في آنف عوائلهم آما ان الفقر یحول دون تجاوزهم 
الحصول على السكن الصحي الضروري الطالق طاقات االنسان وضمان صحة سليمة له 

  .،ویسبب الفقر آثيرا من التحلل الخلقي والجرائم والمشاآل االجتماعية 
والفقر یشجع آذلك على آثرة االنجاب آما اسلفنا في الماضي من الفصول وزیادة الفقر 

اضافة نفسه واعباء االعالم حيث یرى الفرد في آثرة االطفال صورة ضمان لمستقبله 
وقد تكون لالن آما في مجتمعاتنا الى حاجته ایاهم عند آبرهم لمعاونته والى فترة قریبة 

اء دليال على المكانة االجتماعية وصورة للعائلة القویة التي تمتاز آان یرى في آثرة االبن
  .بكثرة ابنائها وبانها مدعاة للفخر واالعتزاز

مشاآل تتعلق بالميراث السابق من عادات وتقاليد ونظم اجتماعية ومؤسسات سياسية 
  .وقيم دینية ضد التنمية وتشكل عائقا لها 
قلت منه الى المدینة في ظل تریيف المدن الذي والعادات انتشرت اآثر في الریف وانت

حصل خصوصا في العراق عندما تحولت مدن عرفت بمدنيتها عبر التاریخ الى اریاف 
حيث الجمود االجتماعي باعتبار الوضع الذي هو فيه .آبيرة آما في حالة البصرة وبغداد

حتى االمراض مفروض وبالتالي فالخالص غير ممكن وآثرة الغيبيات والتي تعزى لها 
والحوادث والموقف من التعليم بصورة عامة باعتباره یؤدي الى مؤدیات آثيرة تتعارض 

  .وحالة الرآود والجمود االجتماعي في المجتمع 
عادات التبذیر في الحفالت واالعراس وبناء البيوت الفخمة وشراء آميات هائلة من 

یملك المال وقد اشتدت هذه الظاهرة السلع حتى بدون الحاجة لها لمجرد انها مغریة وانه 
اليوم في العراق خصوصا بعد وجود هذا الكم الهائل من عنصر االستهالك على مستوى 

  .المالبس والطعام خصوصا
 یفتتح جدید وآأنهم خلقوا تسابقون على ان یأآلوا في اي مطعمونرى الناس اليوم ی

  .يش ليأآل لألآل وليس للعمل ونسوا ان االنسان یأآل ليعيش ال یع
معوق اخر نعاني منه هو تضخم الجهاز االداري وانتشار البطالة المقنعة في دوائر 

وهنا للقضاء على هذه الظاهرة ال بد من تحدید البطالة وتعریفها آأن تشمل . الدولة 
او ال یتوفر له العمل طيلة هذه )) الشخص الذي ال یعمل آذا ساعة متواصلة ((الصفة 

مدیر آل دائرة مسؤوال عن تحدید الزائدین لتوجيههم الى قطاعات الساعات  ویكون 
  .اخرى ولالستفادة القصوى من الطاقة العاملة 

فرغم ان جوهر االدیان غالبة هو نسب من الحق والخير ): بكسر وتشدید الدال(الدین
والعدل واسعاد الفرد اال ان بعض العادات الدینية تشجع على الكسل والبطالة وتعذیب 

لنفس وهذا راجع لعقدة تأنيب الذات المرضية او ال تشجع التعاون والتقارب بين ا
اضافة الى .معتقدي االدیان االخرى بما یؤثر على صيغ المشارآة الجماعية والتعاون 

آثرة الغيبيات التي ادخلت على الدین بحيث اقعدت الفرد عن العمل بحجة خروج المصلح 
ما علقت بها السباب اجتماعية وتأریخية وبأمكان وهذه ليست من صلب االدیان وان

االعالم ان یقضي على هذه الجوانب السلبية لغرض تحقيق االنسجام والتالحم بين اجزاء 
قوس عاشوارء فنحن ونحن نرى مثل هذه الجوانب السلبية فيما یعرف لدینا بطالمجتمع 

اخل حدود الحسينية ث آونها طقوس تخص طائفة معينة فلتعمل بها دلسنا ضدها من حي
والمسجد وال تخرج خارجها لتضر باالخرین وتعمل على اعاقة حياتهم وسبل معيشتهم 
وتقدم الدولة فما یحصل من قضية قطع للشوارع وانزال مواآب من التطبير متوحشة 

  .تقتحم الشوارع وتقزز من النظر اليها انما هو تعدي على حقوق الناس وعلى حریاتهم 
ان نستخدم من الدین آمخدر في حياتنا نلجأ اليه عند العجز بل ان نستمد  وهكذا فال یجب

منه طاقاتنا ونشاطنا ونستلهم منه العزم والحيویة والقوة وان نجسد عدالته وانسانيته 
وقد تناولت موضوع الدین والتنمية فيما مضى من فصول هذا الكتاب بشيء من .

  .التفصيل 



الحقوق ،التعليم،العمل، ابداء الرأي فيما یتعلق بحياتها المرأة المحرومة من الكثير من 
،الخروج،الحجاب ، وهذه آلها ترسبات العقلية التقليدیة باعتبار ان هذه االمور تعرض 
سمعة العائلة للسوئ تقوم بادوار منزلية وتربية االطفال ،وال زال الحذر من تعليم البنات 

السيما المتخلفة منها في عالمنا العربي یداخل قلوب الناس في المجتمعات النامية و
  .والكثير یحرم الفتاة من متابعة الدراسة بعد بلوغها سنا معينة 

اضافة الى عادات الطالق والزواج باآثر من واحدة والنهوة والعطوة وتزویج الفتاة 
عكس ارادتها وبيع بعض الفتياة بحجة زواجهن ممن ال یرغبن في سبيل الحصول على 

  . والعمل على اقناعهن بضرورة هكذا زواج وراء تزویجهن منافع من
معوقات اخرى غير منظورة ناجمة عن عدم الشعور بالمسؤولية في عدم التعاون مع 
االجهزة البلدیة والخدمية واالستخدام المجحف للرصيف والشارع وعدم الحرص والال 

 وعدم اللجوء الى دورات أبالية وحتى في المحافظة ورمي االوساخ والنفایات آيفما اتفق
  .المياه

وهكذا فعلى االعالم دور وطني وواجب آبير في تشخيص آل هذه المعوقات والعمل على 
ان ایة خطة للتنمية ال یمكن .معالجتها قدر االمكان والتنبيه الى انها تقف بوجه التنمية 

ب لكل خطة ان تنجح ما لم تعتمد على االنسان وتصل الى اقناعه بنمط السلوك المناس
،والتخلص من االهواء واالفكار الخاطئة المتعلقة بالتنمية ضرورة اولية مع تعزیز القيم 
المؤدیة الى التقدم والشرط االول لنجاح ایة خطة تنمویة هو االعتقاد بان الخطة 

اال حين یدرك الشعب ان ال یحدث مرغوب فيها وانها مفيدة تبشر بالخير للمواطن وهذا 
تصادي ممكن وضروري ،وعلى اساس هذا االیمان یمكن االعتماد على التحسن االق

المشارآة الفعالة من الشعب وقادته ،وبذلك یمكن تجنب ان تكون صورة التنمية 
وهكذا فان النشاط المتعاون یهدف الى آسب االهالي وتعاونهم 1مفروضة من اعلى 

  .لتنفيذ مشاریع التنمية 
ایجاد االحساس في نفوس االهالي بأهمية مشاریع ان هدف خلق النشاط المتعاون هو 

التنمية وضرورة التنمية ذاتها ، آما ان هدفه خلق االندفاع للعمل واالنتاج بحرص 
  . وهنا یأتي دور االعالم في هذا المجال وروح عالية من المسؤولية ، 

فقد .ية ان الدراسات التي اجریت قد اظهرت العالقة بين انتشار وسائل االعالم والتنم
توصل دانييل ليرنر في دراسته لعدة مناطق من الشرق االوسط ومن تحليله للوائح ثالثة 
وسبعين بلدا عبر العالم الى ما یعزز وجهة النظر التالية حول التحدیث وهو ان النمو 
السكاني واالقتصادي والسياسي ونمو االتصاالت والنمو الثقافي في المجتمع تسير معا 

مل بين هذه االوجه یجعل النمو یتحقق بصورة منتظمة آما توصل الى ان وبتوفر التكا
االتصاالت تسهل التغير االجتماعي وان اولئك الذین هم اآثر اتصاال بالعالم الخارجي 
اآثر استعدادا لقبول التغيرات االجتماعية وانه مع النمو الحضري بدأ التصنيع والتعليم 

الى التحدیث اما وسائل االعالم فهي االختراعات التي وانتشرت وسائل االعالم وهذا قاد 
تستطيع ان تنشر المعلومات بصورة سریعة وواسعة اآثر من ذي قبل ووجد ان هناك 
توافقا بين انتشار التعليم ونمو وسائل االعالم والنمو االقتصادي والحضري اي آلما زاد 

 معه مطالعة الصحف وآثرت معدل الدخل القومي للفرد ونمت المدن وزاد التصنيع زادت
  2اجهزة االرسال واالستقبال 

وتوصل راو في دراسته لقریتين هندیتين الى ان تدفق المعلومات الى قریة منعزلة یطلق 
التطور واول من یستفيد من ذلك هم النخبة وانه اذا آانت وسائل االعالم منتشرة فان 
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 شحيحة وخاضعة لتحكم فئة قليلة التطورات تتم بيسر اعظم مما لو آانت وسائل االعالم
  1.آما ان الوقت الذي تستغرقه التغيرات یعتمد على توفر المعلومات ومصادرها 

اما ماهي العالقة بين التنمية االقتصادیة وتنمية وسائل االعالم فانه بينما یصح القول ان 
الشرائية التي التنمية االقتصادیة تؤدي الى زیادة انتشار المعلومات بفضل زیادة القدرة 

  .تنعكس على زیادة اقتناء وسائل االعالم 
بان زیادة المعلومات تعجل بدورها التنمية االقتصادیة ، لذلك فان آذلك یصح القول 

مساهمة االعالم في التنمية تاتي في شكلين االول هو الدور الذي یسند الوسائل ذاتها 
هذه الوسائل ذاتها دور یمكن ان باعتبارها مخترعات تكنولوجية متطورة وجماهيریة فل

حيث . تؤدیه في آافة مجاالت الحياة وهذا ناجم عن طبيعتها االلكترونية والحدیثة 
بامكانها حمل رسائل متنوعة الى جماهير مختلفة ومتباعدة ،فالفضائيات اليوم تحمل 
و رسائل متنوعة وآل حسب الرسالة التي یرید بثها دینية او صحية او ثقافية عامة ا

ان المضمون الذي ینقل .غيرها من االمور التي یتغلب فيها االعالم على آافة الوسائل 
عبر وسائل االعالم له الدور االآبر حيث هو الذي یهدف منه احداث التغيير اساسا ،وهو 
الذي یختلف باختالف االهداف المقصودة من الحملة االعالمية ویعد له بعنایة ليحقق 

  .الغایة منه 
استه لدور االعالم بالتنمية یسند لها ولبور شرام جملة مسائل تستطيع وسائل في در

وهنا نتوقف عند آلمة  2االعالم القيام بها وهي اضافة الى وظيفة الرقيب والتعليم 
الرقيب فاذا آان الغرض من رقابة وسائل االعالم تقييد الحریات فهي مسالة مرفوضة 

آما ان .بة عمل الحكومة فهو عمل مرحب به آثيرا بتاتا وان آان  الغرض منها هو رقا
وسائل االعالم توسع االفاق الفكریة بان تتيح لنا مشاهدة ما یجري وراءنا وان نرى 
ونسمع ما یجري في االماآن التي لم نرها قط ومعرفة اسلوب حياة االخرین وان تنمي 

  .صفة التعاطف بالتقریب بين الناس وآلها امور تشجع التنمية 
ما ترآز وسائل االعالم االنتباه بزیادة التعریف واالطالع على االشياء التي تریدها لنا آ

ان نفعل وترآز االنتباه الى التنمية باستمرار وتبعث المطامح بالتطلع الى حياة افضل 
فمشاهدة الفضائيات تثير حاجات جدیدة وهي تخلق مناخا فكریا یحفز الناس على اعادة 

م القائمة وامالهم على الرغم من ترآيز بعض الفضائيات على النظر في اساليبه
رغم ان .الفوضویة ولكن عملية االنتقاء جدا ضروریة لالصلح منها لغرض تنمية فكرنا 

بعث المطامح قد یشكل خطرا اذا لم یرافقه تبدل مستمر في حياة الشعب ومستواه 
  .االقتصادي واالجتماعي ولم یرافقه توجيه مستمر 

  : عدد من المشاآل التي تواجه بناء االعالم في الدول النامية ومنها العراقوهنالك
عدم وجود اعالم مستقل حقيقي لرصد مشاآل المجتمع ووضع العالج المناسب  - 1

لها وانما هنالك مجموعة من القنوات الفضائية والصحف واالذاعات الناطقة 
مهيدا لتنمية المجتمع باسم احزاب وحرآات سياسية وليس لها هم بتنمية الفرد ت
 .بل الغرض االساسي هو التكلم باسم الحزب او تلك الجهة 

عدم توفر وسائل ترفيه اعالمية آالسينما والمسرح فما آان موجودا في العراق  - 2
على سبيل المثال من بقایا مسرح او سينما تم القضاء على الكثير من هذه 

 .الصولي وممثليه في العراقالوسائل التنویریة الترفيهية بواسطة االسالم ا
الصحف الصغيرة المستقلة تشكو من صعوبات مالية نظرا لعدم دعمها مقارنة  - 3

بالصحف الحزبية وبالنتيجة فان هذه الصحف الصغيرة هي التي تساهم في بناء 
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انا اتكلم هنا عن –الفرد الن مواضيعها تنبع من الرؤى الفكریة التنویریة 
 التي تدعم بناء الفرد ،والتي ال –ریة مستقلة الصحف الصادرة عن جهة تنوی

 .1تجد من یدعمها 
نقص في اجهزة االرسال الجيدة الفضائية منها بالخصوص والمسماة بمنظومة  - 4

 حيث نراها مقتصرة على القنوات الممولة من قبل االحزاب والقنوات SNGال
ه مهمة الممولة من قبل الحكومة وآذلك نقص في اجهزة االرسال االرضية وهذ

 .الیصال الصوت الى النقاط التي یتعذر استخدام اجهزة االستالم الفضائي فيها 
نقص في خدمة االنترنت وهو نقص حاد وآبير وحتى الخدمة الموجودة هي  - 5

خدمة ليست بالجيدة وذلك النها غير معتمدة على الوسائل التكنولوجيىة 
نظومة الكيبل الضوئي الحدیثة المستخدمة في تسریع نقل المعلومة وخصوصا م

 الليف الضوئي المعروفة بنقلها السریع لالنترنت  Optical fiberالمسماة ب
ونقلها للمعلومات وعدم توفر االنترنت بكل المناطق في الدول النامية وابتعاد 

 .الكثير من الناس عنه بسبب الجهل واالمية 
 في الریف وهذا حال ترآز الخدمات االعالمية في المدن الكبيرة ونقصها الشدید - 6

الدول المتقدمة ایضا فالسينما بالخصوص والمسرح یتواجدان في المدینة 
بالتحدید وتخلو الدول النامية من تواجد لهاتين المنظومتين في الریف في حين 

 .في الدول المتقدمة موجودة ولكن على استحياء وليس على نطاق واسع
 بما یؤثر على مقدار التعرض وینجم عنه فقدان الثقة باعالم الدول النامية نفسها - 7

البحث عن مصادر اخرى للمعلومات واالخبار ،فمثال انت في العراق ال تسمع 
االخبار النابعة من المنطق الحكومي النها تنبع من مصادر تحاول دائما تلميع 
الوجه الحكومي وال تسمعها من جهات معارضة للنظام الدیمقراطي في العراق 

سائل تحاول تقویض النظام الدیمقراطي فتضطر ان تبحث عن الن هذه الو
 .وسيلة اعالم خارجية اجنبية لكي تعرف اخبار بلدك بشكل صحيح

  :/ولوسائل االعالم دور في التنمية على آافة المستویات ومنها 
الثقافية فتلعب وسائل االعالم دورا آبيرا في نشر الثقافة التنویریة  - 1

 عرض الفيلم السينمائي والمسرح الجاد والتكلم والتوجيهية للمجتمع وعبر
عن دور القصة والشعر وان تكون هنالك وسائل للنخبة ووسائل لعامة 
المجتمع تعمل على ایجاد الثغرات التي منها یدخل االعالم لقلوب الناس 
ویستل منها الخرافات والرؤى غير المعرفية والجهل والظالمات ،ومن هنا 

م دورا آبيرا في نشر الثقافة التنویریة ومنها على فسيكون لوسائل االعال
فكم نحن بحاجة اليها فيأتي دور )) التسامح((سبيل المثال ثقافة الالعنف او 

وسائل االعالم بالدعوة لها من خالل مقطع تمثيلي او مشهد مسرحي مؤثر 
او مسلسل تلفزیوني یغرس في قلوب الناس ثقافة الالعنف او سينما تعرض 

او غيرها من الوسائل االعالمية المتاحة ..مختارة عن هذا المبدأ او افالم 
ولدي ان القنوات والصحف واالذاعات  التثقيفية للتثقيف في هذا المجال 

العامة الموجهة لعامة الناس دون ایدولوجيا هي اهم من قنوات النخبة الن 
ثقافي اما قنوات النخبة تستخدم لزیادة تثقيف النخبة وتذآيرهم بالنهج ال

القنوات العامة فتستخدم الخراج الناس من ظالمات ما یؤمنون الى نور ما 
 .ال یؤمنون 

                                                 
صدرت في البصرة بواسطة شخص تنویري مستقل یعمل في مجال االعالم الحر  وهنا احب ان اشير الى صحيفة بصریة -  1

اراد من خالل صحيفته المسماة اوتار والتي یراس هو تحریرها ان یؤسس العالم مستقل وان یؤسس لفكر حر تنویري 
يفة تخرج للوجود انطالقا من محبة االخر ومن قراءة الخطاب الثقافي العربي بشكل عام والعراقي بشكل خاص ولكن الصح

  .عندما یتمكن رئيسها من امكانية طباعتها مادیا وعندما ال یمتلك المال الكافي تتوقف هذه الصحيفة التنویریة المستقلة 



وضمن هذین المجالين یمكن استخدام قنوات اعالمية :الصناعية والزراعية  - 2
متخصصة في هذه المجاالت للتشجيع على الزراعة وطرح المشاآل 

ذاعات والفضائيات الزراعية وایجاد حلول لها وایصال الصوت عبر اال
ووسائل االنترنت والصحف فلكل من هذه السوائل دوره ،ومعرفة اخر  
اخبار الزراعة في العالم وآذلك بالنسبة للصناعة والتشجيع على االستثمار 

والتشجيع على الصناعات المحلية وقدرتها على من خالل وسائل االعالم 
شراء الصناعة المحلية منافسة الصناعات االجنبية وتشجيع المستهلك على 

من خالل االعالن التجاري والبرامج االعالمية المشجعة على شراء المنتوج 
المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية مما یخلق جوا اساسيا في هذا المجال 

 .لتطویر الصناعة المحلية وتنميتها 
  :وتأتي اهمية التوجيه الصناعي لعدة اسباب 

  :/هي
 الناس یعملون بل المشكلة في ایجاد الوسيلة التي ليست المشكلة في ان نجعل - 1

  .یعملون بها عمال ناجحا
یجب ان یعلم الجميع ان زیادة االنتاج ليست مجرد حلم الحكومة ولكنها عامل  - 2

حيوي لمصلحتهم جميعا وتحسين مستقبلهم وقد تفشل خطة التنمية آلها مالم 
ال لالقتصاد القومي وحده یدرك الفالح او العامل نفسه ان هناك فائدة له فيها 

 .فهو ال یعرف عن هذا شيئا
ليس من الضروري ان ینظر الى العمل على انه ثقل بغيض بل انه وظيفة  - 3

اجتماعية تحدد دور ومكان الشخص في المجتمع وان التعطل قلما یستمتع به 
 .احد

اداء العامل ال یرتبط بالضرورة بالظروف المادیة التي یعمل فيها على االقل  - 4
باشرة ،صحيح ان االجر العالي والظروف الصحية في المصنع من اضاءة قلة م

الضوضاء مطلوبة السباب اقتصادیة انسانية ولكن حين تنعدم العوامل التي 
تؤدي الى روح معنویة عالية آانعدام روح الجماع بين العمال او انعدام االحترام 

 .لمادیةنحو المشرف یكون االنجاز منخفضا رغم توفر الظروف ا
ليس هناك حافز مثالي واحد فالحوافز تختلف بين ثقافة وثقافة وبين وضع  - 5

 ووضع بل بين فرد وفرد 
ان االجر له اهمية في الحث على االسهام ولكن االجر الذي یتعدى مستوى معينا  - 6

یولد حاجات من النمط الشخصي ال یمكن تلبيتها اال اذا شعر من بداخل المنشأة 
یعمله، وانه یعتبر نفسه جزءا من هذه المنشأة وان مصير آل بانه معني بالذي 

واحد منهما یتأثر باالخر وانه مسؤول له بعض حریة التصرف التلقائي مهما 
آانت ضئيلة وسلطة اتخاذ بعض القرارات مهما تكن محدودة ویجب ان یشعر 
بتضامنه مع االخرین ویعتبر نفسه جزءا من فریق یعرف ویقدر افراده بعضهم 
بعضا واخيرا ان یشعر بانه معتبر فيجب ان یعرف بانه موضع تقدیر وان هذه 
الثقة والتعاطف والصداقة متجلية حوله ولكي یشعر الناس بانهم المعنيون 
والمسؤولون والمتضامنون وموضع تقدیر تلك هي االهداف الرئيسية للعالقات 

 1.العامة
تمهيدا الحداث التنمية عبر وللوصول الى هذه االهداف على الصعيد االعالمي 

  .:وسائل االعالم یجب الترآيز على ثالثة محاور
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مكافحة الشعور بالعزلة والجهل اللذین غالبا ما یكونا اساسا : محور االتصال - 1
للقلق واالضطراب الذي یصيبان الفرد، فكل واحد الشك انه مقتنع بانه یؤدي 

امل آشخص مهمل او شيئا هاما مهما یكن بسيطا ومن ثم فهو یكره ان یع
  .یخاطب آمجهول

ان تجزئة المهام لم تعد تسمح لالنسان بان یقدر قيمة العمل : محور التكامل - 2
الذي یسهم فيه واالهمية النسبية لهذا االسهام وآل جزء من االجزاء ال یملك 
قيمة اقتصادیة او اجتماعية في نظر الناس اال باستعادة مكانه في المجموع 

قات العامة الى افهامه بمساهمته او دوره في االنتاج وفي وهكذا تهدف العال
 .فریقه او جماعته

 1والحوار هو األداة األساسية فيه: محور االسهام - 3
  :دور االعالم في تنمية التعليم  - 3

حيث یعتبر االعالم محفزا آبيرا للتوجه الى التعليم  :آما یستخدم اإلعالم في مجال التعليم
  : النقاطوتنميته من خالل عدد من

فتح مجموعة قنوات تعليمية ولكافة مراحل الدراسة االبتدائية والثانویة واتاحة  - 1
الفرصة من خاللها لطرح الكثير من المواضيع واألسئلة الشائكة والمعقدة التي 
بحاجة الى تحليل وبحاجة الى شرح وافي من قبل المختصين من االساتذة 

ة بعدا ومتابعة آبيرة من قبل شرائح وبالنتيجة سيكون لهذه القنوات التعليمي
  .الطالب 

فتح قنوات تربویة مختصة بالتربية واشاعة مفاهيمها من خالل المجتمع  - 2
واعتبار التربية عنصرا تنمویا محفزا للعمل الجماعي واالساسي في هذا المجال 

 .وطرح المواضيع التي تؤدي الى تنمية وبناء جيل تربوي مميز 
 وسينما تعليمتين من خالل طرح افالم علمية ووثائقية العمل على تنمية مسرح - 3

وبصورة مشوقة وآذلك طرح مسرحيات تعطي للجانب االدبي والفكري بعدا 
خاصا من خاللها وتشجيع الدخول الى هذا المسرح او السينما من خالل بعض 
االعالنات التي سنتكلم عن دورها في التنمية بعد قليل ومن خالل االعالن عنها 

 .طيع المتلقي ان یدخلها بسهولة یست
طرح مجالت علمية مبسطة المنهج یستفيد منها اغلب فئات المجتمع تعمل هذه  - 4

المجالت االعالنية واالعالمية بنفس الوقت على اشاعة رؤى التنمية المحضة 
والتعبير عن العلم بشقيه االنساني والعلمي واتاحة االستفادة منه الى اقصى 

لى سبيل المثال مجالت ناشيونال جيوغرافيك وغيرها من غایة فلماذا نرى ع
المجالت العالمية فلماذا ال نطرح لنا مجالت في السوق ال نقول تنافس هذه 

 .المجالت بقدر ما نقول انها ستضمن رؤانا المستقبلية نحو العلم
انشاء قنوات تعليمية خاصة بجميع فئات المجتمع وال تتحدد في فئة الطالب  - 5

عمل هذه القنوات على اشاعة مواضيع علمية مهمة تخص الجميع وغيرهم وت
ومناقشتها الى ابعد حد مهم وممكن ،آما ستعمل هذه القنوات عل اعطاء رؤیا 
تقریبية للعمل وتجعل أي شخص یعمل على تخيل ما یحصل حوله من ظواهر 

ظبي آيماویة آانت او بایولوجية او فيزیاویة ،وهذا ما فعلته مؤخرا إمارة ابو 
عندما انشأت قنا ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي بالتعاون مع جمعية ناشيونال 
جيوغرافيك العالمية حيث نرى انها القناة العربية االولى من نوعها التي تعمل 
على اشاعة هكذا معارف وهذه القناة لها مشاهدیها الكثر والمتأثرون بها آثيرا 

 .قافة خصوصا في مجتمعاتنا وحتى من ضعيفي الث
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ان یشجع االعالم الرسمي واالهلي منظمات المجتمع المدني الداعمة للقضية  - 6
التعليمية والتربویة ویعمل على نشر مناهجها وأنظمتها الداخلية بموافقتها 
والتشجيع للشباب خصوصا على االنخراط بمثل هكذا منظمات لتنمية الوعي 

 .العلمي والتربوي 
على ریادة المدرسة والروضة والحضانة من قبل ان نصنع اعالنا تجاریا مشجعا  - 7

االهالي بحيث ان المتلقي لهذا االعالن یتشجع وبصورة آبيرة على ان ینخرط 
 .اوالده  في الحضانة او الروضة او المدرسة او الكلية 

  
  /دور اإلعالم في تنمية السياحة في البالد - 4

مجال حيث ان االعالم یكون وهنا یكون لالعالم دورا اساسيا مميزا وآبيرا في هذا ال
محفزا آبيرا للناس على التواجد في األماآن السياحية ومحفزا للحكومات آذلك على 
االهتمام بها اذا طالتها المشاآل التي تعيق السياحة وبالنتيجة تعطي للحكومة 

ونرى اليوم ومن خالل االعالم .تشجيعا أساسيا مهما على االهتمام بها وتنميتها 
اسيا وآبيرا على السياحة نظرا لما لها من مردودات آبيرة على مستوى تشجيعا اس

الدخل القومي الوطني وما توفره للدولة من دخل وعملة صعبة وتتسابق الدول في 
مجال االعالن واالعالم عن سياحتها وتسخير وسائل االعالم لها لغرض تنمية الدافع 

عن الموارد االساسية المهمة سواء القومي للسياحة ان السياحة اليوم ال تقل شأنا 
أآانت سياحة دینية او سياحة ترویحية فللسياحة دور اساسي في رفد الدخل القومي 

  :للبالد ویتم تنميتها وتشجيعها من خالل االعالم وآالتالي
تخصيص قنوات تلفزیونية لالعالن عن سياحة البلد والتكلم عن هذه المواقع  - 1

ميتها عالميا ورصد اهم االماآن السياحية فيه االثریة والسياحية وتبيان اه
لغرض حث العالم على زیارتها والسيما في البالد التي تعاني اضطرابات فاذا ما 
هدأت االوضاع تبقى الناس متخوفة من الدخول للبالد لغرض سياحة بعض 
المناطق ومن هنا فعلى الحكومة واجب وطني آبير من ناحية اشاعة ان هذه 

و من الصعوبات االمني وانها مؤمنة وان الحكومة متكفلة بحمایة االماآن تخل
السياح لكي تعطي دافعا قویا لزیارتها من قبل السواح وهنا مثالنا الوضع 
العراقي حيث یزخر العراق باالف المواقع االثریة من شماله لجنوبه ولكن خوف 

ذليل الناس تمنعهم من زیارتها فينبغي إشاعة اعالم هادف یعمل على ت
الصعوبات النفسية التي تعيق زیارة هؤالء الناس للبالد والعمل على شاعة انها 

  .أي الحكومة في حمایتهم من دخولها للحدود وحتى مغادرتهم
طبع مجالت سياحية وخرائط سياحية تحوي اهم األماآن وترصدها في البالد  - 2

 .لكي تعطي صورة واضحة المعالم عن الواقع السياح للبلد
 تكون دليال للسائح آالمعمول به في بعض البلدان العالمية ةائط سياحيطبع خر - 3

 .وحتى الشرق أوسطية 
االهتمام بوضع الالفتات وطبع الملصقات التي توزع للسائح مجانا لجذب  - 4

اهتمامه لزیارة مواقع بعينها وبالنتيج سيتجه اوتماتيكيا اليها وستفعل السياحة 
م في جذب السياح للسياحة وتنمية دخل بشكل آبير بسبب دور وسائل االعال

 . الدولة بالنتيجة 
  : فهو بالنتيجة اي االعالم یدور حول هدفين في المجال السياسي 

 .تشجيع السياحة الداخلية  - 1
 .جذب السواح االجانب - 2
فللسياحة فوائد عدیدة فهي نوع من االحتكاك الحضاري بين الشعوب المختلفة  - 3

 والمبتكرات الجدیدة من دولة الخرى آما انها تسهل انتقال االفكار والعادات



تعتبر موردا هاما للعمالت الصعبة وزیادة النشاط االقتصادي في البلد الذي یفد 
اليه عدد آبير من السواح والدول النامية یجب ان ترآز جهودها عن طریق 
وسائل االعالم على مواطنيها وتشجيعهم على القيام برحالت داخلية للمصایف 

قع االستجمام والمواقع االثریة بدل سفرهم الى الخارج ولكن تحقيق هذا ال وموا
یتم بواسطة الجهود االعالمية فقط وانما بتهيئة سوق عامرة بالبضاعة تعوض 
باغراءاتها تلك التي یبحث عنها سواحنا في الخارج ،ان تشجيع السياحة 

حث سواحنا في الخارج عن ماذا یب: الداخلية یرتبط باالجابة على السؤال التالي
البضاعة االجنبية ،ام مجرد االطالع على احوال وثقافات واسلوب حياة الشعوب 

ن اشياء اخرى وهل نستطيع توفير هذه البدائل في الداخل ؟ان عام  االخرى ؟
توفير وسائل المواصالت السریعة والمریحة وتوفير خدمات الفندقة المریحة 

 .ئية والثلجية آما نراها اليوم في دبي والكویت والمطاعم النظيفة والمدن الما
آما ان االسعار المناسبة عامل مهم في ذلك فاذا آان المواطن یعرف ان قضاء 
اجازة في احد مصایف الشمال سيكلفه مثلما یكلفه سفره الى دولة مجاورة او 
متقدمة فهو قطعا سيفضل السفر ورؤیة بلد اخر ما دامت رحلته ستكون في 

  .ين بكلفة واحدة الحالت
وبالنسبة لصيانة االثار واثرها في جذب السياح فاالثر یسمى اثرا ببقایاه 
وبالتالي فان هذه البقایا تعطي داللة ومغزى اآبر مما لو اعيد بناؤه وان الصيانة 
یجب ان تجري على االثر بطریقة ال تكشف عن تدخل ظاهر من القائم بالعملية 

اعاد نظام صدام السسابق في العراق بناء بابل وليس آما هو الحال عندما 
  .والغى الكثير من بقایاها االساسية والمهمة 

ان اعادة البناء یمكن ان تكون في اماآن اخرى لتكون نماذج لهذه االثار وليس 
بدیال عنها النه في هذه الحالة یصعب التصدیق بانها اثار تعود الالف السنين 

ل على دعم واسناد االثر اآثر من العمل على اعادة ویجب ان تقوم الصيانة بالعم
  .بنائه

وعلى العامل بالعالقات العامة في السياحة ان یظهر للسائح شریحة من 
المماضي خالل الحاضر لتمتد الى المستقبل وینبغي عليه ان یهتم ایضا بالشيء 
الذي یحبه السائح ال الذي یحبه هو وان یكون االعالم ایضا باسلوب الذي 
یرضي السائح جانب اخر ینشده السائح وهو الهدوء والراحة وناحية اخرى 
یجب االنتباه لها هي ان من الخطأ االعتقاد ان السائح یأتي لدراسة التأریخ 
واالثار لذا فان توفير الخدمات الترویحية ضرورة لتشجيع السياحتين الداخلية 

  .والخارجية 
  

 السياحة ارتفعت التنمية في السياحة وآذلك في اذن آلما ساهمت وسائل االعالم في دعم
 .الصناعة والتربية والزراعة وغيرها من االمور والمخطط التالي یبين هذه الوجهة 

  : المستدامة ودوره في عملية التنمية اإلعالم -5

تزوید المجتمع باآبر قدر من الحقائق   هيمسئولية االعالم تجاة عملية التنميةالمستدامة
بالتنمية التحقق من صحتها والتاآد من دقتها   الدقيقة التي یمكن للمعنيينوالمعلومات

االعالم من حقائق ومعلومات دقيقة ، بقدر تحقيق  والتثبت من مصدرها ، وبقدر ما في
العلماء المهتمين بدور االعالم في التنمية علي هذه  اهداف التنمية ، ویرآز الكثير من
به االعالم في تطویر المجتمعات باسم الهندسة  لعالنقطة ویسمون الدور الذي یضط

وان هذا الدور ینصب علي آيفية توجيه  االجتماعية لالعالم الجماهيري ، خاصة



 .الجمهور لخدمة الرخاء االنساني
اذا عرفنا " بالهندسة االجتماعية "المعادلة التي دعت الي تسمية دور االعالم  وتتضح

تماعية ال یستطاع تحقيقه بدون رفع المستوى الهدف الجوهري للتنمية االج ان
باستخدام برامج ومشروعات التنمية االقتصادیة واالجتماعية لتوفير  االقتصادي

العدالة ، تلك التي تثير في نفوس افراد المجتمع مشاعر الوالء  الخدمات واشاعة
تنمية افراد ترتبط به آل مصالحهم الحيویة ارتباطا قویا ، وما دامت  لمجتمعهم ، والذي
المادیة من االهداف االساسية للتخطيط ، فمن الضروري ان یتم انجاز  المجتمع وبيئتهم
وفق خطة مدروسة قائمة علي تخطيط شامل لكافة الجوانب االقتصادیة  هذه المسئوليات

 . والثقافية واالعالمية والبيئية واالجتماعية

  :سادسا

 :  لالعالمىالهدف االسماالنسان محور عملية التنمية المستدامه و

واالجتماعية دائما القدر االسمى من االهتمام  وتتضمن الخطة العامة للتنمية االقتصادیة
وال شك ان تحليل السياسات العامة للخطط  . بالقوى البشریة والسياسات التعليمية

یمكن االستغناء عنه عند وضع خطة جيدة  المختلفة لتنمية الموارد البشریة امر ال
صحيح ان التخطيط العام للتنمية  . لتنمية ، وبدون ذلك لن یتسنى أي نجاح للتخطيطل

االعتبار للقوى البشریة المتوافرة  االقتصادیة واالجتماعية یتضمن دائما قدرا من
السياسات االقتصادیة فقط ینبغى ان تعالج  والمطلوبة ولكن هذه الخطط التي تقتصر علي

لالنتاج ، وال خالف في ان جميع المخططين  عوامل رئيسيةالموارد البشریة علي انها 
 فهم یدرآون اهمية -التحليل عندهم من الضيق   مهما یبلغ اطار-في المجال االقتصادي 

ویقف التخطيط . بالتعليم والتدریب بوجه عام  توفر العنصر البشري خصوصا ما یتعلق
آبر قدر ممكن من المعلومات الدقيقة بالتنفيذ با االعالمي هنا ليعمل علي تزوید المعنيين
االعالمي اهدافه ومسئوليته المحددة االبعاد ،  الصحيحة والحقائق الواضحة ، وللتخطيط
الذي قصده ماآس ميليكان فهو یقرر تسمية  وال یخرج التخطيط االعالمي عن الدور

دسة الجماهيري في ميدان التنمية بالهن الدور الذي یضطلع به االعالم واالتصال
االتصال الجماهيري لخدمة الرخاء  االجتماعية لالتصال الجماهيري وآيفية توجيه

 . االنساني في المجتمع التقليدي

 
تمثل اهمية آبري في التخطيط االعالمي  وانطالقا من هذا المفهوم فان القوى البشریة
هدف هم ) مستمعين– مشاهدین –قراء ) علي اعتبار ان المتلقين من افراد المجتمع

التنمية بنوعيها الشامل والمحلي ،  التخطيط االعالمي ، من اجل ربطهم باهداف خطة
العنصر البشري وسيلة التنمية او  وفي مجاليها االقتصادي واالجتماعي ، وسواء آان

والتخطيط للتنمية المستدامة هو  غایتها والنقطة الرئيسية في آل من التخطيط االعالمي
تطویر الشخصية االنسانية من  لتخطيط ، یهدفان اساسا اليان هذین النوعين من ا

فالمحور الرئيسي في التنمية هو الناس  الجمود الي الحرآة ومن التقليدیة الي التقدمية ،
ذلك بوضوح ، واذا آان االعالم هو  انفسهم ، والتخطيط للتنمية هو ترتيب وتنظيم

واعتقاداتهم بالتخطيط للتنمية  هممحاولة لربط افكار افراد المجتمع وتصوراتهم وقيم
واالجتماعية في االعتبار ،فان  وباسلوب التنفيذ ، ووضع المستویات االقتصادیة

اعتمادا علي ان االطار الثقافي  التخطيط االعالمي هو ایضا ترتيب وتنظيم ذلك بوضوح
الحاضر اهتمام بالماضي وتحليل  هو الذي یخلق فكر آافة افراد المجتمع بكل ما فيها من



اخص مبادئ االتصال  الواقعي ونزوع الي العمل ومن الطبيعي ان یكون ذلك من
التخطيط االعالمي ،  الجماهيري ، ومن الطبيعي ایضا ان یكون ذلك من اآثر خصوصيات
آلية عن االنسان  اذا ان االنسان العصري في المجتمع الحدیث یتميز بعقلية تختلف

 . التقليدي

  :/اسابع

 : طيط االعالمي بالتخطيط للتنمية المستدامةعالقة التخ

المستدامة ، ینبغي ان نتوقف قليال  لتحدید عالقة التخطيط االعالمي بالتخطيط للتنمية
االرتباطية بين االتصال الجماهيري  امام مجموعة من التساؤالت وذلك لبيان العالقة
لع به االعالم واالتصال الهام الذي یضط والتنمية ، ومن خاللها نلقي الضوء علي الدور

ترآز في الوقت نفسه علي توضيح  في تطویر وتنمية المجتمعات ، وهذه التساؤالت
   وهذه التساؤالت هي مفهوم التخطيط االعالمي وعالقته بالتنمية المستدامه

  ؟بين االعالم والتغير في المجتمع ما العالقة  -

 ینمو االعالم الحدیث ؟ آيف -

 برامج التنمية ؟ التصال الجماهيري واالتصال الشخصي فيما العالقة بين ا -

االقتصادیة  ما الدور الذي یقوم به االتصال الجماهيري للمساعدة في التنمية -
 واالجتماعية ؟

االختالف بين الدول من حيث درجة  هل تكون متطلبات االتصال الجماهيري المؤثر هي -
 نفسها ؟ لتنميةالتطور والتنمية ؟ او االختالف في مراحل ا

المجتمعات في البالد  ما انواع االستراتيجية االتصالية التي یمكن اتباعها في تطویر -
  النامية ؟

نعتمد علي تخطيط اوجه النشاط  ومن خالل االجابة علي هذه التساؤالت نستطيع ان
 هذه النامية تحدیدا وعلي مفهوم االتصالي آوسيلة للتاثير في عملية التغيير في البلدان

والتخطيط   بالجهود التنمویة البلدان للتنمية وعلي ماهية االهداف المطلوب تحقيقها
للتنمية في المجالين االقتصادي  االعالمي ليس سوى جزء من التخطيط القومي الشامل
وال یتصل التخطيط االعالمي فقط  واالجتماعي اذا آان متواصال بالتنمية المستدامه ،

واالجتماعية والمعنویة والثقافية  ه یتصل ایضا بالمتغيرات النفسيةبالتغير المادي ولكن
 . لدى افراد المجتمع

 
دولة الخرى ومن نظام اعالمي الي  ویختلف التخطيط االعالمي من مجتمع الخر ومن

ویختلف في البلد الواحد ومن مرحلة الي  بل. اخر طبقا للمفاهيم والفكر والثقافة السائدة 
تتضمن االهداف العليا التنمویة للدولة  راتيجية العامة للمجتمع والتياخرى وفقا لالست

االهداف العليا للسياسة االعالمية التي  ولالستراتيجية االعالمية التي تستوعب هذه
ثابته وترتبط معها في اطار السياسات االخرى  تترجم االستراتيجية االعالمية الي مبادئ



القتصادیة واالجتماعية وتعبر عنها في شكل خطط وا السكانية والتعليمية الزراعية
وخطط .. المجتمع تحقيقها خالل فترة زمنية طویلة  اعالمية تمثل االهداف التي ینشد
التفصيلية الهداف الخطة في شكل مشروعات واعمال  تفصيلية سنویة تمثل الترجمة
 . محددة بتوقيتات زمنية محدده

 
التي تعيش فيها البلدان النامية سواء  الة التخلفویمثل التخطيط ضرورة مهمة النهاء ح
االتصالية ، وترجع اهميته الي انه اصبح احد  بالنسبة لالنشطة التنمویة او االنشطة

الدول علي السواء ادرآت انه الضمان الوحيد  فكل.. السمات المميزة لعصرنا الحاضر 
یة بطریقة علمية وعملية والطبيعية والبشر الستخدام جميع الموارد الوطنية المادیة

الرفاهية لهم مع البعد عن العشوائية  وانسانية لتحقيق الخير لجموع الشعب وتوفير
الحاضر في آثير من الكتابات العلمية بانه  والتلقائية واالرتجال ومن هنا یوصف العصر

 التنمية الحداثالتخطيط االعالمي عامة هام جدا  وهكذا فان.عصر العلم وعصر التخطيط
وترجع اهميته  وال یمكن للتنمية ان تسير في مسارها الصحيح بدون تخطيط ، المستدامة

 -: السباب عدیدة اهمها

 .المجتمع بطریقة علمية وترتيب اولویاتها لتحدید احتياجات 1-

 لمقابلة متطلباته واحتياجاته  في المجتمعلوضع استراتيجية العمل -2

  . انسب الطرق لمعالجتها لتحدید المشكالت التي تواجه المجتمع واختيار3

 . لتحقيق التوازن في التنمية بين القطاعات المختلفة - - 4
 . لتحدید مستویات الجهات المختلفة المسئولة عن التنفيذ -
 . تمع ببعضهاالتنمية في مختلف انحاء المج لربط مجهودات -

  :ثامنا

 : المستدامة التنمية  دور وسائل االعالم في احداث  تفعيلآيفية

 المجتمعات النامية هو احداث تغيير في في المستدامة التنمية لبرامجان الهدف الحقيقي 
الطبيعية و انشاء عالقات جدیدة بينهم وبين الموارد  اتجاهات الناس وفي البنية
التكنولوجية الحدیثة في االنتاج و ما یتبع ذلك من تغيرات  االقتصادیة وادخال الوسائل
مما یترتب عليه تغيير في الترآيب الثروة والدخل واالستهالك  الساليب االنتاج ولمفاهيم
ومجموع القيم االجتماعية وادخال مفاهيم علمية جدیدة في  االجتماعي والعالقات

التقليدیة في مجاالت العمل الجماعي والحياة السياسية  السلوك والعادات والخبرات
 . وغيرها والتعليم واالدارة والصحة

معوقات وهذه المعوقات تتمثل في  ل اووعملية التنمية عندما تتم ال تحدث دون مشاآ
التقليدیة علي تفكير اغلب ابناء هذه  القيم والعادات السيئة المتوارثة وسيطرة العقلية

تتعلق بنظم التعليم فيها فاالمية  الشعوب ، آما تعاني هذه الشعوب ایضا من مشكالت
ب وقلة الخبرات نتيجة آثرة الطال سمة من السمات الرئيسية وهبوط المستوى التعليمي

المستوى التعليمي وانخفاض  العلمية واالجهزة وضيق القاعات مما ادى الي تردي
هذا باالضافة الي ... المستورده  القدرة االبداعية واستمرار االعتماد علي التكنولوجيا
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والمشكلة السكانية والتي .. انتاجيتها  المشكالت المرتبطة بوضع المراة االجتماعي وقلة
وانما في عدم استثمار الطاقات البشریة   ليس في مجرد ارتفاع الزیادة السكانيةتتمثل

وال سبيل امثل لحلها  المستدامة التنمية ببرامج هذه آلها مشاآل تتعلق.االستثمار االمثل 
 المجتمع ویعالجها العالج مشاآل وجاد یضع اصابعه عليسوى من خالل اعالم مستنير 

  ةالتنمية المنشود من هتا جاءت اهمية االعالم في تحقيق. االمثل 
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  :تاسعا

  :اإلعالم وتنمية المجتمع

 أصبحت وسائل اإلعالم الجماهيري تلعب دورا هاما في تنمية المجتمعات و إحداث 
 ير من الدراسات والبحوث التي تبحث فيالتغييرات في السلوك واألنشطة، وقد قامت آث

وقدیمة العالقة بين اإلعالم والتنمية ، إذ أن العالقة بين اإلعالم و التنمية عالقة أزلية
الخامس وترتبط بالفطرة البشریة آنشاط طبيعي في الحياة اليومية، ویؤرخ بنهایة العقد

اليونسكو  ، وقد أعدتمن القرن الماضي لالهتمام بدور وسائل اإلعالم في التنمية
في مطلع دراسات حاولت من خاللها طرح المشكلة وتبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة

في  قرارا دعت فيه لتطویر وسائل اإلعالم في التنمية، وقد أشار ولبور شرام1962
إلى أن  (Mass Communication and National Development) آتابه

لتنمية تتمحور في دور اإلعالم في توسيع آفاق الناس ویمكنها أناإلعالم وا األدوار بين
الرقيب ، ویمكنها أن تشد االنتباه إلى قضایا محددة ، وآذلك یمكن أن ترفع تلعب دور
الناس ، وان تصنع مناخا مالئما للتنمية إضافة لما لو سائل اإلعالم من طموحات

د آان للجنة الدولية لدراسة قضایاوق.تعليمية ودور في صناعة القرار وظائف ومهام
 وآان للتقریر نتائج1980تقریرها في عام  اإلعالم المنبثقة عن اليونسكو والتي نشر

مجال التنمية، وقد شكلت هذه اللجنة هامة على بنية اإلعالم ووظائفه وخاصة في
من مختلف مناطق العالم، برئاسة شون ماآبراید وعضویة اعالمييين ومفكرین

مرجعية وإطارا ألي سياسة لت هذه اللجنة إلى بعض المعایير التي یمكن أن تشكلوتوص
للحوار االیجابي بسبب إعالمية تنمویة، باعتبار أن الدور التنموي لإلعالم یضع أسس

وبتعدد السياسات ارتباطه بطبيعة تطور المجتمعات واختالف االولویات التنمویة
بالتطور العاصف في واإلعالم من جهة ثانية وتأثرهاالمتعلقة بمفاهيم التنمية من جهة 

 .التقنيات

 المسئوليات التي تقع على عاتق اإلعالم في النهوض بالمجتمع وإنسانه تجعل من 
الجهة العالقة بين اإلعالم والتنمية أآثر تقاربا خاصة في دول العالم الثالث، بحيث أن

 ، فالحكومات هي التي تسيطر علىالمسئولة عن اإلعالم وعن التنمية هي الحكومات
 وسائل اإلعالم وفي الوقت ذاته هي التي تقترح خطط التنمية وتنفذها، وأیضا ال یعقل
إمكانية حدوث تنمية دون مشارآة جماهيریة، وحينها یصبح دور وسائل اإلعالم حيویا

وم أنتوعية الجماهير وتعبئتها من اجل بذل الجهود من اجل التنمية، إذ من المعل في
اإلعالم تقوم بدور فعال في صياغة الرأي العام وتشكيله إزاء آل القضایا وسائل
المطروحة، ویالحظ أن اإلعالم في الدولة النامية یتبنى نظریات ووجهات النظر التنمویة
في آيفية استغالل وسائل اإلعالم في تحقيق التنمية البشریة واالقتصادیة الغربية

بور شرام أشار إلى تبني الدول النامية وجهات النظر الغربية فيولعل ول والثقافية ،
اإلعالم لتحقيق التنمية أدت لظهور ما یطلق عليه اإلعالم التنموي استخدام وسائل

اإلعالم التنموي هو فن وعلم االتصال اإلنساني:( آویبرال بقولها والذي تعرفه نورا
لى حالة دیناميكية من النمو االقتصادي،في تحول بلد من الفقر إ الذي یستهدف اإلسراع
أعظم للمساواة االقتصادیة واالجتماعية، وإنجازا أعظم لإلمكانيات والذي یوفر إمكانية

ولدراسة حدود العالقة بين اإلعالم والتنمية، فهذا:متطلبات اإلعالم التنموي(البشریة
ي إلى إدراك أنها عملية مشارآة یكونفهم طبيعة عملية االتصال، والذي یؤد .1:یستلزم
االهتمام بجمهور المتلقين ورجع صداهم أمرا هاما في نجاحها وخاصة في البرامج فيها
:فهم وظائف االتصال، إن لالتصال مجموعة وظائف وهي .2.الصبغة التنمویة ذات

 ووظيفةالتعليم، وظيفة تغيير السلوك والمواقف، وظيفة الترفيه وظيفة اإلعالم، وظيفة
الوظائف مهم في عملية التنمية إذ تسهم في الشعور باالنتماء الرقابة، وإدراك هذه
ليؤدوا مهام جدیدة وليلعبوا دورهم آأمة بين األمم فضال عن للدولة، وتهيئة الناس

فهم .3.حول القضایا المحلية والوطنية والقومية والدولية تزوید المجتمع بمعلومات
وما سائل االتصال على المستوى الفردي والجماعي والمجتمعي،نظریات التأثير لو

 تقدمه من فهم لطبيعة وميزات آل وسيلة من وسائل االتصال، وما تقدمه من فهم
 للمتغيرات التي تؤثر على عملية االتصال ومن أهمية للتخطيط االتصالي القائم على

فان.لوسائل اإلعالميةالبحوث التجریبية والميدانية والمسحية وتحليل المضمون ل
التقنية اإلعالم التنموي من غير تخطيط سينتج إعالما تمتلك مؤسساته أحدث معدات



 وفي دول العالم الثالث تتدخل الحكومات بشكل مباشر في وسائل اإلعالم وتحدید
 مسئولياتها مما یؤثر سلبا على نوعية الرسائل اإلعالمية واالختيارات المتاحة و آذلك

ؤثر على نوعية الكوادر المؤهلة لقيادة المؤسسات اإلعالمية، فضال عن دورها في ی
  التبعية الثقافية و اإلعالمية تكریس

اب یعتبر ان االعالم هو تنمية بحد ذاته حيث یعتبر الكاتب المغربي یحيى توبعض الك
یمية الكمية عالقة ثابتة بالدراسات األآاد, العالقة بين التنمية واإلعالماليحياوي ان 

آما , بالبنى التحتية, أو بالمحتویات, سواء تعلق األمر بالحوامل واألعتدة, الصرفة
والشبكات واسعة , فكلما آانت األعتدة والبنى متوفرة وناجعة. بالمضامين المروجة

وسبل البلوغ للمعلومات والمعطيات والبيانات مضمونة ومكفولة بالشكل , ومنتشرة
,  ذلك سریانا لها بين مستویات اإلنتاج والتوزیع واالستهالكآلما ضمن, والمضمون

, أعني تسهم في مداخل اإلنتاج, معتبرة, وآلما آانت القيمة المضافة المتأتية من ذلك
  .ومقومات التنمية النوعية, وتستنبت من بين ظهرانها عناصر النمو الكمي

 
, واإلذاعة والتلفزة, تصاالتبالنسبة لشبكات اال, هذا االستناج تمت نمذجته منذ عقود

ناهيك عن المجاالت األخرى , وبالسنين األخيرة بالنسبة للشبكات األلكترونية وما سواها
وقس , فيما یتعلق بسوق الكتاب واألقراص والموسوعات, والتوزیع والطبع, آالنشر

انت وأب, ناهيك عن االجتهادات التي طاولت اإلنترنيت من مدة ليست بالبعيدة, على ذلك
 .عن صدقية ذات االستنتاج شكال وبالمضمون

  
ومفاد هذه النماذج هو القول بأن توفر بنى قارة وواسعة وناجعة ومنتشرة بالمجال 

وتوفير األدوات للرفع من , من شأنها ليس فقط رفد سبل النمو القطاعية, الجغرافي
وتوفير , اجيةبل ومن شأنها أیضا خلق نسقية باألطر اإلنت, المردودیة واإلنتاجية

لتمثل دور اإلعالم والمعلومات واالتصال في التنمية , اإلمكانات للفاعلين في ذات األطر
أعني في أدوات , آما في تعقيداتها المجتمعية المتعددة, في بعدها الكمي الصرف

  .ترجمتها على أرض الواقع بكل الميادین
  

ال تنمية بدون وسائل إعالم تضمن ف, إن العالقة بين اإلعالم والتنمية تكاملية بامتياز
یكون رافدا لها ضمن باقي , وال إعالم بغياب تنمية حقيقة, سریانا سليما للمعلومات

, وال نموذج لحالة في التنمية إذا لم یكن اإلعالم والمعلومات حامل لوائها, الروافد
  .المجسم لتمظهراتها بالمظهر والجوهر, الضامن لصيرورتها

  
, وارتفع منسوب الوعي, إذ آلما تحققت التنمية, ية بأآثر من زاویةثم هي عالقة نسق

واتسع نطاق ذات , وتقوت أشكال التعبير بالحوامل اإلعالمية, ازدادت الحاجة للمعلومات
  .األشكال بالفضاءات الجغرافية واالقتصادیة واالجتماعية والثقافية وما سواها

  
أو , التحتية أو على التكنولوجيا الحاملةواإلعالم المقصود هنا ال یقتصر على البنى 

, والمحتویات الموفرة, إنه یتعداها للمضامين المروجة, الموارد المادیة المالزمة لذلك
وتعطيها القيمة , تجسمها, التي تقتني ذات البنى, والمعطيات والبيانات والبرامج
إن هي بقيت ,  واألدواتالتي ال تعبر عنها ذات البنى, االقتصادیة واالجتماعية والثقافية

  .مفتقرة للمادة المفروض تمریرها ونشرها
  



ال یستقيم , إنما هما عنصران متالزمان, عنصرا التنمية واإلعالم, فإن العنصران, بالتالي
, ومن هنا. أو في التجاوز على عطائه, أو في إغفاله أو في أقصائه, أحدهما دون اآلخر

ومنسوبا محددا من التشارآية في الزمن , حریةفإنهما یستوجبان مستوى معينا من ال
أعني إلى التنمية , وتدفع بمدیهما إلى أقصى مدى ممكن, تفتح لهما في اآلفاق, والمكان

فال تنمية بدون . بل آتحول في بنى اإلنتاج والتراآم واالستهالك, ال آنمو آمي فحسب
أي ,  الفضاء والمكانوال حریة بدون تنمية في, وبالتالي تشارآية في الزمان, حریة

وأینما یكن تموقعه الجغرافي , یفيد منها المواطن آائنة ما تكن وضعيته, تنمية عامة
  .والفضائي أو ما سواه

  
فإنه ال یمكن تصور تنمية أو إعالم , وللحریة من تنمية, إذا لم یكن بد للتنمية من حریة

الناس اإلسهام في صناعة أي بدون حالة سياسية تضمن للغالبية من , بدون دیموقراطية
, ثم بالحق في تحدید أولویات التنمية, ثم بالفعل المباشر, بالكلمة المباشرة, القرار

  .وتقریر مساراتها عند آل عملية تقييم
  

, فأنا لست ضمن المؤمنين بالتقسيمات التي غالبا ما یضعها البعض, من هذه الزاویة
وآخر ذو طبيعة إخباریة أو ,  تنمویةللتأشير على وجود نوع من اإلعالم ذي طبيعة

یقوم , اإلعالم بالبدایة وبالمحصلة تنمية. وما سواها, وثالث ذي صبغة ترفيهية, ثقافية
ویحذر من االنزالقات , فيجند لها الكفاءات والموارد, اإلعالم إیاه على مواآبتها وتزآيتها

  .اأو تحد من المجال المتغيأ إدراآه من لدنه, التي قد تعترضها
  

, فالتنمية ال تكون تنمية إال إذا آانت شاملة لكل المجاالت بما فيها اإلعالم,  باآلن ذاته
, یمس مفعولها اإلیجابي, تطاول الفرد والجماعة, أي إذا لم تكن عامة, بنى ومحتویات
  .آما المحتمي بميزات ومميزات التمدن والتحضر, القاطن بالبادیة

  
بدليل أن الدول المتقدمة صناعيا , وجنبا إلى جنب, ان معافالعنصران یسير, بالوقت ذاته

ال بل . وغير خاضع لرقابة هذه الجهة أو تلك, وشفاف, هي التي یتوفر بها إعالم حر
دونما رقابة , وتفتح له القوانين سبل البلوغ والنفاذ لقواعد المعطيات وبنوك البيانات

  .أو حجر أو تمييز, مسبقة
  

فهو إنما یقصد القول بأن أسس ذات التنمية , ان إن التنمية حریةعندما یقول أمارتيا ص
أي العمل على إشراك الجماهير في تحدید طبيعة . تفترض تشارآية في المكان والزمان

إنه . ثم اإلفادة منها من لدن أآبر عدد ممكن, ووسائل إدراك ذات التنمية, التنمية المبتغاة
إنه یحيل عليها آنمط ,  آمخرجات وسلع وخدماتال یحيل فقط على التنمية, بقوله هذا
ال الحریة آإجراءات بالدساتير , آتجسيد لمبدأ الحریة آفعل, آتدبير للشأن العام, حكامة

  .أو باللوائح والتشریعات
 

آما الحال ببعض , آل هذا للتأشير على أن المراهنة على التنمية بمدن إعالمية حرة مثال
, ألنك ال تستطيع أن تفرز جغرافيات متقدمة, هنة أثبتت فشلهاإنما هي مرا, الدول العربية
في ظل , و ال یمكنك إفراز تنمية شاملة. ملؤه التخلف وتردي األوضاع, بفضاء واسع

إن اإلعالم . أو محاصر بهذا القانون أو ذاك, إعالم متقوقع بهذا المجال الجغرافي أو ذاك
أعني تفصله عن جسده , فصله عن ذاتهفكأنما ت, وإن فصلته عن ذات الحقيقة, تنمية

  .وعن روحه
  



  

  

  

على وسائل االعالم ان تهيء الناس لتقبل التغيير الذي تحدثه التنمية عن طریق  
اذا آانت ((االقناع واال فلن یكون هنالك تنمية حقيقية وهنا یقول الدآتور زآي الجابر 

آيف یحصلون على ما وسائل االعالم تعلم الناس ماذا یریدون فعليها ان تعلمهم 
 بعبارة اخرى ان ترآز وسائل االعالم في االذهان قبول التغيير وبعد ذلك 1)) یریدون

 .تعليمهم التغيير المطلوب
بالنتيجة لقد غدت التنمية المجتمعية وعالقتها باالعالم الفضائي من القضایا 

 دور الكبرى في رسم سياسات التعامل مع المستقبل في تحدیاته وفرصه ویاتي
االعالم من آونه اصبح یشكل خصوصا المرئي منه والفضائي الوسيلة 
االعالمية والثقافية االوسع انتشارا وتنوعا وبالتالي تاثيرا بالناس على اختالف 
شرائحهم العمریة والجنسية والمعرفية والمهنية ، اننا حقا بصدد ثقافة الصورة 

 في تشكيل االدراك واالتجاهات المرئية ذات القدرات التاثيریة غير المسبوقة
والسلوآات والقيم اننا نشهد آما هو معلوم تحوالت متزایدة في مرجعيات 

االسرة والمدرسة (من المؤسسات التقليدیة :صناعة الرؤى والقيم والتوجهات 
الى المؤسسات االعالمية الفضائية وبالتالي فان دور االعالم ) والبيئة المحلية

 في التنمية المجتمعية آما في سواها من القضایا ومن هنا المرئي اصبح محوریا
جاء الرابط بين االمرین على ان ثقافة الصورة ذات االمكانات غير المسبوقة 
هي في االن عينه احد ابرز عوامل التاثير السلبي في مضمار هذه التنمية من 

لذات خالل شيوع االثارة االنية والترویج لقيم االستهالك والبحث عن الم
وتضخيم الفردیة وتسطيح الوعي وخلخلة االنتماء مما یطغى على القنوات 
الفضائية التجاریة وهذا ما یطرح ضرورة اعادة النظر في توجهات االعالم 
المرئي وصوال الى توظيف قوته الهائلة التاثير الهداف وخطط التنمية 

  .المجتمعية وبناء نوعية الحياة المعافاة والفاعلة 
ى الحدیث من خالل االعالم عن اختزال التنمية الى النمو االقتصادي لقد جر

ممثال باالنتاجية والدخل الوطني وشاع لزمن طویل وال زال القول بان النمو 
االقتصادي ال یقتصر على االزدهار والرفاه المادیين وحدهما بل یحمل معه نتائج 

بدو القول بالتنمية تتمثل في تقدم مجتمعي عام، وعلى جميع الصعد وعليه ی
المجتمعية نوعا من الخروج عن المالوف في الرؤى والتوجهات آما ان 
المصطلح نفسه یتصف بالكثير من الغموض وعدم التحدید مقارنة بالنمو 

  .االقتصادي ذي المؤشرات المعروفة 
لذلك ال بد ومن خالل االعالم من تحدید المقصود بالتنمية المجتمعية آما تبرز 

هل هناك مبرر لالهتمام بها وبذل : الى تبریر القول بضرورتها وجدواها الحاجة
الجهود في سبيلها ؟ اوليس من االجدى توظيف مثل هذه الجهود العامة في 
مزید من النمو االقتصادي ؟ال شك ان النمو االقتصادي امر حيوي وحاسم في 

ان ير آاف نه شرط ملزم الي تقدم ال انه شرط غارتقاء المجتمع وتقدمه ا
التنمية البشریة المستدامة وآما عرفتها االمم المتحدة یجب ان تصل الى الناس 

تنمية االنسان واالجيال القادمة والمراة والبيئة :من خالل االعالم بالشكل التالي 
                                                 

  25، ص1979، ایار ،8لعدد  حوار المعرفة مع الدآتور زآي الجابر ،مجلة المعرفة، ا-  1



 واطالق عملية توسيع القدرات Empowermentمن خالل التمكين 
ين الناس من خالل زیادة والخيارات للناس ویتضمن ذلك رفع مستوى تمك

قدرتهم االنتاجية بتاهيلهم وتدریبهم معرفيا ومهنيا، آما یتضمن حقهم في 
االستفادة من ثمار انتاجهم بواسطة عدالة توزیع الثروات الوطنية والحق في 
العيش في بيئة طبيعية واجتماعية قابلة للحياة وخالية من اخطار التلوث 

 وحفظ حق االجيال الطالعة بالثروة الوطنية الكيميائي والسلوآي واالخالقي
وبحياة افضل في بيئة صحية والحق في الثقافة واالرتقاء الفكري والحياتي، 

في صناعة المصير الذاتي والمشارآة الحق والواجب ویتم ذلك آله من خالل  
في القرارات عبر مؤسسات المجتمع المدني اننا نقف اذن ازاء بناء نوعية حياة 

 ونمائية قادرة على توجيه ذاتها واستمراریة تقدمها وال تعني نوعية معافاة
الحياة مجرد الرفاه المادي والقدرة على االستهالك رغم اهميتها بل هي تعني 
ذلك االرتقاء الكلي على مستوى مختلف الوظائف والعالقات والتفاعالت 

  . والتوجهات
بشریة المستدامة على المستوى والتتوفر نوعية الحياة التي تشكل لب التنمية ال

الفردي لوحده بل هي شأن مجتمعي عام وتتحقق نوعية الحياة بمقدار سالمة 
اذن یبدأ . المجتمع وعافيته وفاعليته وحصانته ، وتوفير مجال حيوي منم البنائه

االمر بالتنمية بالنمو االقتصادي وتراآم راس المال یضاف اليه راس المال 
في القدرات والطاقات االنتاجية القائمة على االقتدار البشري الذي یتمثل 

المعرفي والمهني والذي یهتدي بهدي ثقافة االنجاز حيث االنسان آائن منتج نام 
بشكل متوازن وعلى جميع الصعد الوظيفية الحيویة والحياتية ومتمتع بالصحة 

  .الجسدیة والنفسية في مختلف مؤشراتهما المعروفة 
مة راس المال البشري ، واال فسرعان ما یستنزف وینضب تلك هي شروط دیمو

غير القابلة للتجدد ان شرط راس المال تماما ، آما تنضب الموارد المادیة 
البشري یكمن في قابليته للتجدید والنمو ، من ناحية وفي قدرته على االرتقاء 

  .في نوعية عطائه وحياته من الناحية الثانية 
ل المادي وراس المال البشري اللذین شاع التعامل على ان آال من راس الما

معهما تقليدیا ، مشروط بشرط حاآم في جدواه ونموه هو ما اصبح یعرف راهنا 
تقریر التنمية (بتسمية راس المال االجتماعي في ادبيات االمم المتحدة للتنمية 

نية ذلك انه ال ضمانة لراس المال المادي وازدهاره وال امكا) 1999البشریة ،
لنمو راس المال البشري اال بمقدار توفر راس المال االجتماعي الذي یشكل 
قاعدة آل تنمية مضمونة ، اننا بصدد المجتمع في خصائصه وبناه واصالته 

هنا تبرز اهمية . وثقافته وحصانته وعافية مؤسساته وتفاعالته وعالقاته
 لكل ماعداها حيث التنمية المجتمعية وضرورتها وجدواها باعتبارها الضامنة

توفر المجال والمناخ الالزمين لكل تنمية ومن خالل تكامل ثالثي راس المال 
المادي والبشري واالجتماعي تقوم التنمية البشریة المستدامة بصفتها ارتقاء 
لنوعية الحياة واستمراریة تطورها، وقد اصبح راس المال االجتماعي یحتل 

( د ان طال اغفاله لمصلحة االول اساسااهمية متزایدة في هذا الثالثي بع
حيث ظن اصحاب النمو االقتصادي ان باالمكان االقتصار ) الراسمال المادي

عليه وحده ، وتسخير آل شيء اخر لخدمته اال ان تطور الواقع العالمي مع مد 
  .العولمة المتنامي اثبت خطأ هذه النظریة االحادیة 

ة العملية الكفيلة بتوفير راس المال تمثل التنمية المجتمعية طاقم االنشط
بناء وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني التي تؤطر : االجتماعي ، ومن ابرزها

سلوآيات االفراد، وتبلور توجهاتهم وقيمهم وتعززها والمشارآة الفاعلة في 



المواطنية وتوفير شروط تعزیز االنتماء والوالء وبناء الحصانة الوطنية وتفعيل 
ثقافية ووقایة المجتمع من االوبئة واالفات وصوال الى تامين بيئة االصالة ال

اجتماعية معافاة سلوآا واخالقا خالية من التصدع االسري والتعصب 
والصراعات العرقية والطائفية واالدمان والجریمة والجنوح والبطالة 

 آذلك تفعيل نظم التعاضد والتساند على صعد االسرة والحي. الخ...والهامشية 
والبيئة المحلية وتوفير االحتياجات االساسية في الصحة والتعليم وضمانة 
الحقوق االساسية في التعبير والقرار واالختيار وادارة الذات وضمان الحق في 
االمن واالمان والتوازن بين المسؤوليات والتقدیمات وعلى وجه العموم تعني 

ي حياتي متمتع بالمناعة التنمية المجتمعية آل ما یكفل بناء نظام اجتماع
الداخلية والقدرة على النماء ودیمومته ذلك انه بمقدار مناعة الكيان الداخلي 
لهذا النظام یمكنه االنفتاح الفاعل واالیجابي على العالم مجابها تحدیاته واخذا 
النصيب من فرصه ، اما اذا تصلب البنيان الداخلي وغرق في التزمت فانه یعجز 

لى العالم الكبير ویكون نصيبه الجمود والهامشية والخروج من عن االنفتاح ع
دورة الحياة وعلى العكس من ذلك فانه اذا تعرض للوهن ودبت فيه الصراعات 

للتبدد في : واستفحلت االفات یفتقر الى المناعة والتماسك ویتعرض بالتالي 
 اسهامه المميز النظم العالمية الكبرى ، والضياع فيها فاقدا بذلك هویته ، ومعها

  .واالصيل في المشروع الحضاري
قد یتضح من هذه االفكار ، مدى االهمية الحيویة للتنمية المجتمعية ، الضامنة 
لتوفير راس المال االجتماعي والمثمرة له، ومنها یتضح ، ایضا، مدى ضرورة 
آم هذه التنمية لتوفير نوعية الحياة ذات الطابع الكيفي الذي ال یقتصر على ترا

راس المال وحده واالبعد من ذلك قد یتضح مقدار اهمية التنمية من خالل 
االنسان ولخدمة االرتقاء بحياته ، واذا آانت هذه التنمية ضرورة في االحوال 
العادیة فانها قد اضحت االن حاجة ماسة وملحة وعملية حيویة بعد ان ادت 

دود الوطنية ومقوماتها العولمة الى تهاوي حدود الزمان والمكان مكتسحة الح
التقليدیة في عصر انفجار االنفتاح على الدنيا فلم یسبق في تأریخ البشریة ، ان 
احتاجت المجتمعات الى درجة عالية من الحصانة والمناعة الذاتيتين حتى 
تحتفظ بقدرتها على التعامل الفاعل مع انفجار االنفتاح وتحویله الى فرص نماء 

لك لم یسبق ان حمل انفجار االنفتاح من الفرص ومن آما هي الحال االن آذ
التحدیات واالخطار ومن التحوالت على آل الصعد وفي السلب واالیجاب آما هي 

تتعدد ضرورات التنمية المجتمعية ویزداد الحاحها بمقدار انتشار . الحال االن
  :العولمة وتتمثل هذه الضرورات في عدة امور تتفاعل فيما بينها

الرعایة تتجه الى انحسار متزاید آما ان دولة  - 1
هو معروف حتى في اآثر البالد رفاها ، اذ لم 
تعد الدولة قادرة على توفير آل التقدیمات 
االجتماعية التقليدیة وتزداد الضغوط على هذا 
الدور من خالل تزاید االنحسار االقتصادي 
وشح الموارد ومن خالل ضغوط اقتصاد 

طالق العنان السوق وما یدعو اليه من ا
للمنافسة والمبادرة الخاصة اخذا المزید من 
دور الدولة في الرعایة والرقابة وتاتي 
الخصخصة آي تحد هي ایضا من دور دولة 
الرعایة حيث تقوم المنافسة راهنا على زیادة 
الربحية في االنتاج عبر تحسين النوعية من 



ناحية وخفض النفقات من ناحية ثانية وبمقدار 
ویدخل في القطاع الخاص لم االنتاج ما یتعو

یبرز عامل الربح ومردود االسهم وتكون 
التقدیمات الرعائية المألوفة ابرز العناصر التي 
تمارس عليها الضغوط في اتجاه ازالتها نهائيا 
او الحد منها على اقل تقدیر طمعا بتحقيق ما 
یسمى رفع الجدارة االنتاجية تقوم هذه الجدارة 

التقدیمات من ناحية واالستغناء على الحد من 
عن اآبر قدر ممكن من العمالة من ناحية ثانية 
وهنا تصبح البطالة حالة یطلبها اقتصاد السوق 
لخلق تنافس آبير في اوساط الطاقة العاملة من 
حيث القبول بشروط عمل اشد ورواتب اقل 
وتمارس الجدارة االنتاجية ضغوطها خصوصا 

 بتدني آفاءته ومع على القطاع العام المتهم
هذه الضغوط على اختالفها تبرز المازق 
االجتماعية على شكل بطالة وانعدام الضمانات 
الوظيفية وشيوع العمالة المؤقتة ، ان سوق 
العمل بخصائصها هذه ، تولد اشكاالت عدیدة 
على مستوى التماسك االسري آما تنعكس 
احباطات وحرمانات تولد االحقاد المتزایدة 

 بالطبع تهدد االمن االجتماعي وتفتح وآلها
السبيل لمختلف اوجه االضطراب واالختالل في 

  . تماسك المجتمع واستقراره 
یضاعف من خطورة هذه الحالة تزاید فقدان المجتمعات لنظم الضبط والتعاون والتازر والتماسك  - 2

لوجيا واالعالم وانماط التقليدیة التي حملها معه التغيير االجتماعي السریع بفعل تطورات التكنو
لقد فقدت المرجعيات ونظم القيم والضبط والعالقات . وانفجار االنفتاح على الدنيا الحياة والعمل 

یكفي ، مثال على ذلك تحول المرجعيات .من فاعليتها او هي بصدد التعرض لمزید من الوهن 
ة الى القنوات الفضائية القيمية والسلوآية ، في حالة الشباب من االسرة والمدرسة التقليدی

وبرامجها ، وهكذا فان االستقرار ، الذي عرفته المجتمعات التقليدیة في ظل دولة الرعایة ، 
یتعرض للضغوط من جانبين ، فاتحا المجال امام ما تشهده الساحة العالمية من ازمات 

نتماء والوالء واضطرابات وحرآات مطلبية تتوسل العنف وذلك آله یهدد التماسك االجتماعي واال
للحفاظ على راس المال التقليدیين ، من هنا تصبح عملية النهوض الى التنمية المجتمعية 

 .االجتماعي بالصيانة والتعزیز ضرورة حيویة وشدیدة االلحاح
ان فيض االعالم الفضائي ، الذي یروج لقيم االستهالك واالثارة والمتعة االنية ویحاول ان یقولب  - 3

ب یفعل فعله الخفي في التاثير على الهویة واالنتماء وبمقدار هذا الفعل یتعرض الطفولة والشبا
التماسك االجتماعي الى التراخي وتكمن النقطة الحرجة هنا في ان انفجار االنفتاح على الدنيا 
الذي اصبح یشكل حتمية معلوماتية ال مفر منها، یتطلب لالستفادة منه درجة عالية من حصانة 

نة االنتماء واال تعرض المجتمع واجياله الصاعدة الى درجات متفاوتة من الذوبان الهویة ومتا
متمثلة براس المال االجتماعي واداته (في العولمة والیبقى اال االنظمة ذات المتانة الكيانية 

 .تستطيع االستفادة ایجابيا من هذا االنفتاح العظيم وفرصه ، في اتجاه نمائي) التنمية المجتمعية
الفساد والرشوة التي اصبحت اف الى ما سبق تراآم االزمات المجتمعية المختلفة العائدة الى تفشي یض - 4

افة آونية تبعا لمختلف التقاریر الدولية ولنا عبرة بما حل في مجتمعات جنوب شرق اسيا من 
علها مازق اقتصادیة سياسية اجتماعية ،التعود الى المضاربات وحدها فهذه المضاربات لم تفعل ف



المدمر اال بسبب استفحال الفساد االداري والمالي وفقدان مناعة هذه المجتمعات امام الضغوط 
الخارجية انها لم تفعل سوى آشف جوانب فقدان المناعة التي عششت هناك زمنا طویال وآانت 
تي االثار آما هو معروف ازمات اجتماعية ال زالت تتفاعل هنا وهناك بانعكاساتها السلبية وتا

مخدرات ، انحرافات ، جنوح، تصدع اسري، تدهور (االفات االخرى ، من تلوث سلوآي واخالقي 
آي تنخر بنية المجتمع ونوعية الحياة ) رعایة المسنين ، عمالة االطفال،واساءة معاملتهم

 . االجتماعية
زمان والمكان بروز في محصلة ذلك آله تشهد الساحة العالمية بمقدار انفجار االنفتاح، وتهاوي حدود ال - 5

والتصفيات العرقية والدینية ، والصراعات حروب الهویات المتصاعدة والعنف والتطرف،
المذهبية ال تكاد تخبو بؤرة  حتى تنفجر بؤر عدة سواها، ونتيجة للتواصل االعالمي حيث اصبح 

عدوى تصاعدت ) الخبر الذي ليس آارثة ليس خبر(العنف حالة مبتذلة في االعالم الفضائي 
الى أي مدى تتعرض بنية المجتمع وتماسكه :االغراءات باحتذاء مثال االخرین، یبين ذلك آله 

ونوعية الحياة فيه الى التهدید الجدي ومع هذا التهدید تتصعد الحاجة الى التنمية المجتمعية 
 . وقایة وتحصينا وتعزیزا

ج هذه المأزق واوجه الضعف والوقایة على ان الحاح الحاجة الى التنمية المجتمعية ال تكمن في عال - 6
منها، بل اصبحت ضرورة بمقدار تصاعد الحاجة الى الصحة المجتمعية ،باعتبارها تشكل المناخ 

 .العام والمجال الحيوي الذي یوفر شروط ومقومات الصحة النفسية الفردیة 
ار ،ليس فقط على الصعيد العلمي ان العولمة بتحدیاتها وفرصها اصبحت تتطلب درجات عالية من الكفاءة واالقتد

والمهني، بل آذلك على مستوى متانة الشخصية وتوازنها وقدرتها على تحمل الضغوط واالحباطات، من ناحية 
 لم تكن المتانة الشخصية ضرورة 1وقدرتها على التكيف المرن والتواصل واالنفتاح والمبادرة ، من ناحية ثانية 

بة بقدر ما هي عليه االن، مع تنامي العولمة واالنفتاح في العمل وفرصه ومتطلباته للطاقات المنتجة واالجيال الشا
آما في التعامل مع تعقيدات الحياة وتنوع غناها ، وليس باالمكان بناء الصحة النفسية على المستوى الفردي اال 

الهلية المؤطرة لحياة االسرة، مؤسسات المجتمع المدني، الحي، الجمعيات ا(في مناخات من الصحة المؤسسية 
وال تتوفر هذه المناخات اال ضمن االطار المجتمعي العام وتمتعه بالصحة والعافية ) الناس وتفاعالتهم وانشطتهم

والحيویة والحياة مما یشكل برنامج عمل التنمية المجتمعية ذلك هو لب قيمة راس المال االجتماعي ووحدها 
تفادة من ایجابيات االنفتاح العولمي بثوراته العلمية والتكنولوجية المختلفة المجتمعات المعافاة تتمتع بفرصة االس

  .ووحدها المجتمعات المعافاة تشكل الضمانة الضروریة لدوام النمو االقتصادي والتنمية البشریة المستدامة
  

التنمية المجتمعية وهنا اما دور االعالم واهميته فقد تكلمنا آثيرا فيما مضى عن هذا الدور وقدرته في اعالء آلمة 
  .سارآز في هذا المبحث على هذا الدور واهميته بشكل مضطرد

الى المكتوبة ومنها راهنا الى حيث یشكل االعالم المرئي الثقافة الجدیدة حيث تحولت البشریة من الثقافة الشفهية 
ير مسبوقة اصبح ثقافة الصورة فخالل نصف قرن وبفضل تقدم تكنولوجيا المعلومات على شكل طفرات غ

التلفزیون مالئ الدنيا ومبرمج حياة الناس ومنظمها، خارج اطار العمل، ولم یعد یمكن لالنسان ان یتصور الحياة 
من دون هذا الجهاز وبرامجه، حيث اصبح من اساسيات الحياة آالمأآل والمشرب والملبسانه احدى ابرز وسائل 

عد من ذلك، فقال ان الكون اصبح قریة تلفزیونية والول مرة لم تحول الكون الى قریة صغيرة وهناك من ذهب اب
یعد االعالم ینقل االحداث ویروي الوقائع بل اصبح یصنعها فاالخبار هي اساسا ما یقدمه التلفاز انه یصنعها من 

ة مزیدا اختيارا وانتقاء وعرضا وترآيزا وتضخيما او تحجيما ولقد اتاحت التكنولوجيا الرقمي:خالل تعامله معها 
 التي تصعب مقاومتها 2من السطوة واالنتشار لثقافة الصورة التي اصبح لها ابجدیتها وبالغتها االلكترونية 

آما ان تكنولوجيا المعلومات اطلقت )المخلق معلوماتيا(خصوصا حين یمزج الواقع الفعلي بالواقع االفتراضي 
غالف الكرة االرضية مغطى بهذه القنوات ذات القدرات عملية ملء الفضاء الكوني بالقنوات الفضائية حتى اصبح 

  .الهائلة على البث لتلبية آل االهتمامات واشباع آل الميول وتغطية آل الوقائع واالحداث في االن واللحظة

                                                 
 . م1999 مصطفى حجازي، العولمة والتنشئة المستقبلية، مجلة العلوم االنسانية، البحرین، -  1
 1998 مصطفى حجازي، حصار الثقافة، مابين القنوات الفضائية والدعوة االصولية، بيروت، المرآز الثقافي العربي، -  2



من هنا یتضح مقدار اهمية دور االعالم في التنمية المجتمعية وحتى نفي الموضوع حقه الواقعي البد من االشارة 
 االعالم المرئي ال یقتصر على تغطية االهتمامات واالحداث فقط بل ان قدرته التاثيریة غير مسبوقة قطعا الى ان

مقارنة بوسائل االعالم ومصادر المعلومات االخرى والیقتصر االمر على البالغة االلكترونية التي تجمع اللون 
ميع قنوات الحواس دفعة واحدة وتقدم للدماغ والشكل واالیقاع والنغم بطریقة مكثفة متسارعة ونفاذة تتوسل ج

مادة متكاملة المصادر الحسية ومتقنة الشغل مما یجعلها تنفذ الى النفس مباشرة آعملية ادراك متكاملة التحتاج 
الى أي جهد للشغل عليها وتخزینها في الدماغ ،بل یضاف الى ذلك عامل التعلم االجتماعي حيث تقوم عدوى 

المشارآة في المشاهدة والحاجة الى مسایرة اتجاهات الجماعة ،ان التلفزیون هو راهنا وسيلة انفعالية من خالل 
التعلم االجتماعي االفعل واالقوى تاثيرا وبصرف النظر عن محتوى هذا التعلم وتوجيهه انه قادر على صناعة 

لمواقف والخيارات والسلوآات ، الموافقة من خالل تشكيل االدراك واالذواق والتوجهات والقيم وبالتالي تحدید ا
من هنا تبرز اهميته الحاسمة في أي مشروع للتنمية المجتمعية بما یوفره من الية المعایشة الجماعية اضافة الى 

  .قدراته التاثيریة االلكترونية 
ما یتجاوز هنالك ایجابيات لالعالم المرئي واثره في التنمية وهنالك مجموعة سلبيات االیجابيات تتلخص وتتعدد ب

  :المتعة والتسلية والمعرفة ومواآبة احداث العصر ومن ابرزها
آسر العزلة المفروضة على الناس في  - 1

أي مجتمع مما یرفع عن الجماهير 
حالة الحصار المعلوماتي التي دأبت 
العدید من االنظمة على فرضها 
فاالعالم الفضائي یخرج االنسان من 
المحليات الضيقة الى العالمية 

كونية وبالتالي یحطم قيود الحظر وال
على معرفته لذلك لم تعد هناك رقابة 
ممكنة بمعنى الحظر والحصار فمع 
آسر العزلة یقوم االعالم الفضائي 
بفضح آل ممارسات القهر والغبن 
واالستبداد والفساد انه اداة آبرى 
للشفافية حيث تطارد مصادر االعالم 

 حاوالت التستر على هذهووآاالته آل م
 .الممارسات

وفي الحقيقة اصبح اصحاب الشأن في آل مجال یحسبون الكثير من الحسابات لقدرة االعالم على 
الفضح مما یعرضهم لالدانة ویكفي لذلك ان نذآر آم تحفل وسائل االعالم باخبار 
الفضائح السياسية والمالية واالداریة وآشف ابطالها وتعریتهم وهي تقدم في ذلك آله 

ى للمجتمع فمع االعالم الفضائي لم یعد هناك ستر مغطى آما یقولون اذ ان خدمات آبر
المراسلين والمحققين بالمرصاد آما ان الفضح وآشف المستور لم یعودا محليين بل 
اصبحا آونيين في االن واللحظة ، ان الفضيحة وسوء الممارسة وآذلك االدانة لم تعد 

ونية وفي ذلك بالطبع قوة ردع هائلة وحمایة قابلة للتغطية المحلية بل اصبحت اداة آ
  .للناس من سوء الممارسات على اختالفها

ان االعالم الفضائي یخلق حالة آونية من التقارب االنساني وتوسيع االفاق والمشارآة  - 2
العالمية في قضایا المسار والمصير على اختالفها لقد جعل هذا االعالم القضایا آونية 

سواء في المباریات الریاضية ام في اخبار الكوارث :المشاهدین یشارك فيها مليارات 
الطبيعية ام الوقائع السياسية والمالية وهذا التقارب الكوني یخرج االنسان من اهتماماته 
المحلية ویمده بفيض من المعلومات على مدار الساعة ویجعله على صلة بكل ما یجري 

مقدار النمو المعرفي الناتج عن ذلك آله آما في الكون في التو واللحظة ولنا ان نتصور 
لنا ان نتصور النتائج البعيدة المدى وذات االثار االیجابية لهذه المشارآة الكونية في 



المعرفة واالهتمامات وتقاسم قضایا المصير قد تكمن ابرز ایجابياتها في خلق وحدة من 
 هما المدخل الى بناء االهتمام على المستوى الكوني ، وبناء راي عام آوني ضاغط

  1الذآاء الجماعي 
 سبل التثقيف والتعلم من االخرین من خالل اضافة الى ذلك آله یفتح االعالم الفضائي - 3

البرامج الوثائقية على اختالفها وتقاریر االختراعات واالنجازات البشریة في آل 
فته مما یرتقي المجاالت انها فرصة فعلية الغناء حياة االنسان واالرتقاء بمستوى معر

حتما بمستوى قراراته وخياراته وسلوآاته انه یتعلم من االخرین على امتداد الكون 
ویخرج من الحصار والرتابة ویصبح بالتالي انسانا معنيا ليس من السهل استغفاله 

 .اوليست هذه آلها تنمية بشریة ومجتمعية 
الوطني والمحلي للخروج من قد یكون من ابرز ایجابيات االعالم الفضائي دفع االعالم  - 4

رتابته وعقمه حيث یتعين عليه الدخول في منافسة قد تكون طاحنة اذا اراد ان یحتفظ 
بمكانته ویحافظ على نصيبه من الجمهور ویؤدي ذلك الى االرتقاء بالبرامج المحلية في 

 الغزو االختيار والتوجه والتصميم والتنفيذ والتجدي هنا الشكوى من الغزو الفضائي فهذا
وسيكون االعالم الوطني مدفوعا اآثر فاآثر الى تجدید . ال یتم اال بمقدار الجدب المحلي

جلده وتطویر امكاناته وامتالآه القدرة على المنافسة للحفاظ على جمهوره خصوصا ان 
هذا الجمهور یمكنه االن ان یختار ویقارن في النوعية والتوجه والمحتوى ،قد یكون 

النظر الى تفاوت االمكانات بين االعالم الدولي والوطني اال ان النهوض التحدي قاسيا ب
اليه هو وحده الكفيل بتوفير فرص الحياة لهذا االعالم الوطني مما یجعل دوره الممكن 

 . في التنمية المجتمعية اآثر اقتدارا وتاثيرا
  : اما السلبيات 

صوصا قنواته  التجاریة التي آتب ال یعادل ایجابيات االعالم الفضائي سوى سلبياته ، وخ
عنها الكثير وال مبرر للعودة الى هذا الملف المعروف ،اال الن هذه السلبيات تشكل على وجه 
االجمال االتجاه المضاد للتنمية المجتمعية ذلك ان هذه القنوات تبغي الربح اساسا ، حيث 

نية، ویتوفر لها تمویل سخي تشكل مشاریع تجاریة هامة تمتلك اآبر االمكانات التقنية والف
یدر ارباحا طائلة وهي بالتالي ومن موقعها التجاري هذا اصبحت تحكم توجهات ثقافة 
الصورة مما یدفع القنوات غير التجاریة الى مجاراتها في توجهاتها وبرامجها حتى تضمن 

  : االعالنية نشير بسرعة الى بعض هذه التوجهات–لذاتها حصة من السوق االعالمية 
التوجه العام هو الترآيز على التسلية والترفيه ،من خالل االثارة الحسية لقد  -

اصبح الترفيه فلسفة تجاریة ، وليس مجرد الترویح عن نفس المشاهد بعد عناء 
هناك قنوات تتخصص في هذا الترفيه، وتروج له آفلسفة في الحياة .العمل 

ا والحظ والحظوة تتمثل وخصوصا في اوساط الشباب وهي توحي اليه بان الدني
في اخذ قسط متزاید من هذه المتع الحسية واالثارة ، تكفي االشارة الى القنوات 
التي تبث الرقص على مدار الساعة وتكفي االشارة آذلك، الى ما یجري في 

تتنافس في المشاریع العدید من المحطات الفضائية العربية، التي اصبحت 
قراءة االبراج :  البرامج على ما عداها من مثلالربحية ، من طغيان امثال هذه

،الفيدیو آليب ،العب واربح، الفوازیر، والبد من تكرار القول اننا لسنا مطلقا 
ضد الترویح والترفيه، بل ان تحفظنا ینصب على محاولة تصویر الدنيا على 
انها مجرد مرح ولهو، وان الحظ والحظوة والمكانة تتحدد آلها بمقدار النصيب 
المتعاظم من هذه المتع الحسية ، تكمن المشكلة هنا في ما اصبح یعرف باسم 

ولقد ابتدع بيرجينسكي المنظر المعروف للنظام . سياسة التخدیر وااللهاء
رضاعة التسلية "العالمي الجدید للداللة على هذه الحالة وتشجيعها تعبير 
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Tittytainement  1 ویشتق هذا التعبيرtitt ي و أي حلمة الثد
Entertainement ویطلق بيرجينسكي هذا الشعار آحل لمشكالت الشباب 

تكفي :المهمش والمحروم من الفرص، في مرحلة تتزاید بها بطالة الشباب 
والكثير من التسلية آي تحل المشكلة ویتخدر الوعي ویتم بعض المساعدات 

ع الحسية امتصاص االحباطات واالحقاد المتراآمة ، من خالل الهروب في المت
التي توفرها برامج القنوات التجاریة وقد لخص حليم برآات عالم االجتماع 
العربي الحالة الشائعة في هذه القنوات في مقالة بعنوان طریف وبالغ الداللة هو 

فحيثما تقلب ازرار القنوات الفضائية العربية " الطرب یستولي على العرب"
 من المشارآة في القضایا العامة ، تطالعك حفالت الطرب والرقص واالآل بدال

ویرى هذا العالم ان استيالء مختلف الوان الطرب الرخيص ال یعدو آونه تعبيرا 
عن مصادرة المجتمع المدني من قبل السلطات ویأس الناس من المشارآة 
وحرمانها من حماس العطاء فيكون التعویض في رایه في االنغماس في الطرب 

 وحيدة للشعور بالنشوة الوجودیة التي تشعر بها والمتع الحسية آوسيلة
الجماهير عادة في مراحل النضال والعطاء الوطني آما ان اللهو اصبح هو 
الوسيلة الوحيدة التي تنفس بها الشبيبة عن طاقاتها المكبوتة حيث لم یفسح لها 
المجال للمشارآة البناءة لتطویر الحياة العامة ثقافيا وسياسيا واقتصادیا 

  .2) المشارآة في التنمية المجتمعية (
یضاف الى ثقافة التسلية والترفيه مجموعة من التوجهات التي تؤدي الى  -

تهميش الدور وتخدیر الوعي ، من ابرزها بزنسة الریاضة التي تحولت من 
انجازات بشریة تمثل اعلى قيم االداء ، الى عمليات تجاریة ربحية حيث تتحول 

آم یساوي هذا الالعب ؟ وآم :  ارباح مالية قياسية بدورهااالرقام القياسية الى
ربح هذا النادي؟ وآم هو مدخول تلك الدورة؟ اضافة الى الصفقات بين االندیة 
وما بدأ یرشح من فساد في اوساط الریاضة بابطالها الذین یتناولون المنشطات 

لمنظمين سعيا وراء االرقام القياسية واالرباح الخيالية الى المدیرین وا
والرشوات وفضائحها التي نراها، لقد اصبحت متعة المشاهدة الریاضية نوعا 
من دین جدید یمأل على الشباب دنياهم التي خلت من حماس العطاء والمشارآة 

حيث یحلم الواحد منهم آما اصبحت امل من ال امل لهم من المهمشين اقتصادیا، 
فوق حاجز الفقر والبؤس ، ان یصبح نجما آرویا مما یساعده على القفز 

واالنضمام الى القلة المحظية التي تفتح امامها ابواب الرفاه والرخاء، في نوع 
  . من الحلم بالفانوس السحري

یبلغ بيع االحالم اقصاه في سيطرة االعالنات االستهالآية على الشاشات ،  -
رویج وتحكمها بالبرامج وانواعها ، فالشرآات المعلنة التي تدفع بسخاء لت

منتجاتها ،هي التي ترعى برامج البث على اختالفها وهي التي تمولها وبالتالي 
فهي التي تتحكم بما یعرض على الشاشة آل ذلك تحت شعار حق المشاهد في ان 
یختار ، اال ان المطلوب على آل حال هو ان یختار االستهالك بين عدد من السلع 

" خدع االدراآية وهو ما اصبح یسمىالتي تزین له ویتوسل االعالن عادة آل ال
ینجح االعالن حين یتعطل الحس النقدي وتثار الشهوات " صناعة الموافقة

والرغبات ،قد یكون اخطر ما في االعالنات ، التي تزداد هيمتنها على القنوات 
هو ترویجها للفسلفة االستهالآية في ) التجاریة والوطنية منها على حد سواء (

ذه الفلسفة في االساس بالفردیة والحظ والحظوة الفردیين الوجود، ترتبط ه
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والتميز في القدرة الفردیة على االستهالك مقارنة باالخرین االقل قدرة وحظا 
ومع ترسيخ االنویة الفردیة ،یصاب االنتماء االجتماعي ویتعطل العطاء آما 

  " النحن المشارآة"تتعطل
ه ، وهو الغزو الثقافي وتهدید قيم لن نخوض هنا في الملف الذي آثر الحدیث في -

االصالة فالحدیث فيه نوع من التكرار الطروحات اصبحت معروفة ، آما انها 
اطروحات تتخذ طابع المواقف المسبقة والتعميمات القطعية التي ال تحيط 
بالواقع بشكل موضوعي، نكتفي بالقول ان القنوات الفضائية بما تروج له من 

 في اتجاه مضاد لالنتماء والعطاء وااللتزام بقضایا توجهات وقيم تذهب فعال
الوطن والمصير والمشارآة في صناعتهما انها تروج لنموذج عالمي تشيع 

، اال وخصوصا في حالة تنميط الناشئة والشباب " امرآة الكون"تسميته باسم 
قع لماذا ینجح هذا التنميط ؟ والجواب االقرب الى الوا:ان السؤال الكبير هنا هو 

انه ینجح لقصور التنميط الوطني وعجزه ، سواء في االعالم بصفته الثقافة 
الجدیدة ، ام في قصور مؤسسات المجتمع المدني ، وبكلمة موجزة ینجح 
التنميط وتنجح االمرآة بمقدار قصور التنمية المجتمعية الوطنية ، على هذه 

ن الى بحث دوره الخلفية من ایجابيات االعالم وسلبياته یمكن التحول اال
االساس في التنمية المجتمعية وبرامجها وهنا نحن آنا قد تناولنا في ما مر من 
المبحث دوره في التنمية باشكال متنوعة ویاتي ما سنذآره االن آجزء مما 

 .تناولناه مسبقا
 /ومن مهام االعالم في التنمية ما یلي  -

ه ان یجري عملية اعادة النظر بتوجهات االعالم المرئي نفسه فال بد ل - 1
تغيير المنظور والسياسات بما یخدم اهداف التنمية المجتمعية 
واحتياجاتها ، وأبرز ما یتعين اعادة النظر فيه، هو ذلك التوجه 

 الترفيهي القائم على اعتبارات الربح المادي من خالل –االستهالآي 
ترویج ثقافة تسطيح الوعي الشك في ان الترفيه والترویج، من 

جات االنسانية االساسية ، اال انهما یكمالن االعداد والتكوین الحا
واالنجاز والجهد، وبناء االقتدار والحصانة الذاتية والمؤسسية 
والوطنية ، یجد الترفيه والتسلية مكانهما ضمن طاقم، االعجاز االعداد، 
النماء، اما ان یتحوال انفسهما الى اهداف آبرى، فتلك هي المشكلة 

  .ات االثار السلبية على االنتماء والحصانة والنماءذالفعلية 
ان هذا التحول مكلف بالطبع، اال ان آلفته تدخل ضمن موازنات التنمية الوطنية ، على 
مختلف الصعد وال یجوز بحال ان یتحول االعالم الوطني الى مجرد مشاریع ربحية ، 

النية من خالل مجاراة حيث یتالزم الربح هنا، مع القدرة على االثارة السطحية وا
القنوات الفضائية التجاریة، ولكن من قال ان الناس عموما، والشباب تحدیدا، یفضلون 
هذا النوع من المادة االعالمية ؟ من قال ان الناس والشباب ال یرغبون في التنمية 
الذاتية واالحساس بالمسؤولية ، والمشارآة والعطاء واالنتماء؟ ان آل الدراسات تجمع 

لى ان الناس یقبلون على هذه البرامج التجاریة، الن البدائل الجادة والمشغولة جيدا، ع
  .من حيث قدرتها االعالمية ، تكاد تكون جد محدودة او هي هزیلة وغير مقنعة

محليا واقليميا وعربيا وحتى عالميا ان ینهض لمقاومة التوجهات على االعالم الوطني 
عالنات ، وحيث حشو ساعات البث ،بين فقرات االعالن حيث المهم مردود اال:التجاریة 

،بمادة مستهلكة في قدمها ، او غثة في محتواها او سطحية في توجهاتها هذا التوجه 
االعالمي التجاري هو من اآبر عناصر اعاقة التنمية المجتمعية ، ان لم نقل انه اآبر 

 ممكن لالعالم اال باعادة وسائل التنمية المضادة وعلى جميع الصعد، وعليه فال دور
النظر في توجهاته وسياساته وفي انجاز جهد فعلي لتطویر قدراته االعالمية بما یتمشى 



قد تكون اآبر مشكلة عربية ، على هذا مع التقدم التكنولوجي الهائل المتوفر له 
المستوى تلك الهوة ما بين طفرات تقدم تكنولوجيا االعالم ، وبطء ومحدودیة تطور 

مكانات االعالمية في التصميم والمحتوى واالخراج، وینبغي ان تبدأ آل توعية اال
  .اعالمية بالوعي الذاتي لواقع االعالم الوطني ودوره

من ضمن تغيير االعالم لمنظوراته نفسها ال بد من حملة منسقة  - 2
مما تمت االشارة اليه ، مقاومة فلسفات الربح لمقاومة سلبيات العولمة 

 المسئولية عن النتائج ، مقاومة هدر موارد الكواآب االني من دون
ومراآمة التلوث من اجل مراآمة راس المال من دون المسئولية عن 

مافيات المخدرات (المستقبل والمصير ، التصدي للفساد الكوني 
التصدي لمختلف انواع التعصب والعنف التي تشحن بها ) والرشوات

عن االثارة ، والتصدي لهدر الشاشات التجاریة في بحثها الالهث 
  .الطاقات وهدر الوعي

حتى یصبح الكوآب اآثر " الذآاء الجماعي الكوني"النهوض الى تكوین تيار اننا بصدد 
قابلية للحياة المعافاة ، وحتى تحفظ حقوق االجيال الطالعة ، ذلك ان التنمية المجتمعية 

لبة بحقوق مختلف الوطنية تحتاج الى تحصين ، من خالل رفع الصوت والمطا
المجتمعات واالوطان واعرض الشرائح السكانية على مستوى آوني ، اذ من غير 
المضمون امكان بناء حصانة وطنية وتنمية مجتمعية وطنية في بيئة عالمية یسودها 

  .االضطراب وتهددها االخطار في عالم انفجار االنفتاح
طنية وهو ما بدأ الوعي یزداد بشأنه ان الذآاء الجماعي هو احد ابرز محاور التنمية الو

وبدأت التجمعات واللقاءات واالتصاالت تتكثف بصدده، ویشكل االعالم االداة الرئيسة 
والالعب الرئيس في هذا المضمار اما على الصعيد الوطني فيمكن ان تترآز مهام 

 حصانة الهویة ، معرآة القيم، تنمية المؤسسات، تفعيل المشارآة: االعالم على 
الشبابية وادوارها ، حيث تتكامل هذه المحاور االساسية فيما بينها ، في عملية التنمية 

  .المجتمعية 
الهویة الوطنية الثقافية وتعزیزها االطار العام للتنمية یشكل تحصين  - 3

المجتمعية فالهویة ، آانتماء للمكان وانغراس في الزمان تشكل اساس 
ليه آل آيان مؤسسي او فردي لقد تعریف الكيان الوطني ، الذي یبنى ع

اصبح تحصين الهویة في بعدیها الوطني والثقافي یشكل ضرورة حيویة 
لالنفتاح على العالم من موقع المناعة الذاتية ، هنا یصبح االنفتاح 
فرصة للنماء واالغتناء من فرص التفاعل العالمي والمشارآة في 

الل اصالة الخصائص صناعته واالسهام في مسيرة التقدم البشري من خ
الوطنية والحضاریةواال فان االنفتاح یتحول الى احتمال خطر التبدد 
والضياع للكيان الوطني ما لم تكن نواته الثقافية متماسكة وحية بما 

وال یقتضي تحصين الهویة الوطنية الثقافية االنغالق والتصلب وال یكفي 
یقتضي تفعيل مقوماته التعامل مع التراث وآأنه نفائس لالعجاب بها بل 

وعناصره وادخال روح التجدید عليها ویتطلب ذلك على الصعيد 
االعالمي االهتمام باالنتماء الزماني والمكاني من خالل العدید من 
البرامج الذآية التي تنفذ الى عقول المشاهدین وافئدتهم اما االنتماء 

ة الهویة الزماني وتعزیز الذاآرة فيتطلب الترآيز على برامج تنمي
التاریخية في وقائعها وبطوالتها وانجازاتها ومعارآها الحضاریة وفي 
احوال الناس والعمران ليس وطنيا محليا فحسب بل آذلك اقليميا 
وعربيا مما یترجم عناصر الحياة في الحضارة العربية ، واما االتنماء 
ة الى المكان فهو آذلك یتمثل في سلسلة البرامج التي تنمية المعرف



الوثيقة بغنى الحيز المكاني الوطني والعربي في مختلف خصائصه 
وميزاته ليس بشكل سردي ، بل من خالل اعمال مشغولة بناء على 

  .احدث مبادئ التاثير االعالمي
ویكمل هذین البعدین احياء وابراز االبعاد الرمزیة للثقافة الوطنية في 

احياء الجماليات الوطنية في اعيادها وعاداتها وشعائرها ومناسباتها وآذلك 
اللون والشكل والنغم واالیقاع والرقص والعمارة فلهذه الجماليات دور آبير 

 اعالمي –جدا في تعزیز الهویة واالنتماء ، وخصوصا اذا بذل جهد علمي 
آما هو جار حاليا من تصدیر الموسيقى (آاف لتطویر قدراتها الكامنة 

حيث اصبحت موسيقى عالمية وما سبقها االفریقية الشمالية الى الغرب ، 
  ) .من محاوالت جرت في لبنان وما زالت

تكمل عملية احياء قيم االصالة العربية من خالل البرامج االعالمية  - 4
فقد اصبح معروفا ان معرآة .عملية بناء االطار العام للتنمية المجتمعية 

التمييز القيم هي احدى المعارك الكبرى لكسب رهانات المستقبل ویجب 
هنا آما یشير الدآتور مصطفى حجازي بين قيم االصالة ذات القدرات 
المستقبلية والعالمية الكبرى وبين التقاليد البائدة والمعطلة لنمو 

وعافيته هنا ایضا یواجه االعالم المجتمع وانطالقته والمهددة لحيویته 
ظية تحدیات آبرى في آيفية ابراز هذه القيم ليس من خالل برامج وع

مملة تدخل الضيق الى النفس بل من خالل االقتداء باساليب االخراج 
الذآية والمؤثرة التي تتوسلها البرامج الغربية واالميرآية في مثل هذه 
الحالة حيث تتم عملية القولبة باشكال غير مباشرة ومن خالل توسل 
موضوعات ومحتویات وسياریوهات تحمل الكثير من المتعة للمشاهد 

بدو االمر تسلية وترفيها ، اال انه یحمل رسائل قيمية هامة تمر ویتم قد ی
  .تقبلها بشكل عفوي ومؤثر

وعلى هذا الصعيد ، البد من االهتمام بالقيم المستقبلية التي یأتي على 
راسها ، تنمية ثقافة االنجاز ،بدال من االستهالك وروح الجماعة والتعاضد 

ة االنانيات الفردیة وقيم الجهد بدال من قيم والتساند والمشارآة بدال من سياد
المتع االنية وقيم المسؤولية الذاتية والعطاء بدال من قيم التواآل والتخاذل 

المهم هنا . الى سياسة خاصة بهاوتطول القائمة آثيرا حتى لتغدو في حاجة 
تاللها لمكانتها في صدارة البرامج االعالمية التاآيد على ضرورة اح

جهود الالزمة لتقدیمها باشكال قادرة على الجذب والتاثير من وتكریس ال
خالل قوالب عصریة تتمشى مع تطور اذواق المشاهدین ویمكن القول ان 
دور االعالم على هذا المستوى یتلخص في ترویج وترسيخ مجموعتين 

قيم االصالة التي توفر التماسك االجتماعي واالنتماء :متكاملتين من القيم 
لمستقبلية التي توفر النماء والبناء والبد من العمل االعالمي على والقيم ا

هذین المحورین اللذین من خالل تكاملهما یوفران الضمانة الفعلية للتنمية 
: المجتمعية المتكاملة ذلك ان الخلل یقع حين یتم الترآيز على احدهما فقط

 واالنغالق فالترآيز على قيم االصالة وحدها قد یؤدي الى شيوع التقليد
وسكونية حرآة المجتمع في حين ان الترآيز المفرط على قيم النماء 
والحداثة یؤدي الى ما نشهده من تضعضع اجتماعي ، وافات في المجتمعات 
التي افرطت في هذا المنحى ، قد تكون المعادلة صعبة اال انها ليست 

ي هذا مستحيلة اذ ان لنا في تجارب مجتمعات جنوب شرق اسيا دروسا ف
  .التكامل الناجح



هي تنمية مؤسسية في المقام االول فالمجتمع ليس  التنمية المجتمعية - 5
مجرد جملة من الجماعات والتجمعات المكونة من افراد بل هو شبكة من 
المؤسسات التي تؤطرهم وتوجه سلوآاتهم وبمقدار قوة مؤسسات المجتمع 

كون فاعليته وعليه فان المدني تكون قوة المجتمع وبمقدار فاعليتها ت
التنمية المؤسسية یجب ان تحتل الصدارة في السياسات الوطنية وبرامج 
االعالم في التنمية لقد دلت آل التجارب في مختلف المجتمعات على ان 
الكيان الوطني یصمد في حاالت الكوارث واالزمات بمقدار قوة المؤسسات 

 المجتمعية ، ان الضمانة المدنية وفاعليتها وتغطيتها لمختلف االنشطة
الكبرى للسلطات العامة واستقرارها تكمن في وفرة المؤسسات االهلية 
وحيویتها وفاعليتها وبالمقابل فان المجتمع الذي تضرب فيه المؤسسات 
االهلية یتعرض لدرجات متفاوتة من فقدان المناعة والفاعلية بمقدار االذى 

  . الذي لحق بها
سات االهلية ، وما لالعالم من دور نشط فيها ال تهدف ان سياسات تنمية المؤس

الى مجرد دعم جهود السلطات العامة ،بل ان قيمتها االساسية تكمن في انها هي 
مكان ومصدر تنمية االفراد والجماعات ، من خالل المشارآة والقدرة على تسلم 

هي بمقدار زمام المصير وتقریره ، ولنا في المجتمعات الصناعية الغربية عبرة ف
ما رفعت شأن الفردیة عاليا جاعلة منها فلسفة في الحياة على حساب الروح 
الجماعية انشأت شبكات مؤسسية قویة ودینامية مؤثرة جدا في المجتمع هي 
التي تؤطر جهود االفراد وادائهم وتوجهاتهم لئال یتحول االمر الى مجرد فوضى 

 الصناعية في بالد جنوب شرق اجتماعية آما ان لنا عبرة في تجربة النهضة
التي بنيت تحدیدا على الروح والممارسة المؤسسيتين، ) اليابان تحدیدا(اسيا 

وعلى العكس فليس اآثر تعریضا لسالمة المجتمع وتنميته من مصادر 
  .او اضعافها) االهلية منها والرسمية(المؤسسات المجتمعية 

االستراتيجية ورصيده في یشكل الشباب في أي مجتمع ، احد اهم موارده - 6
النمو االقتصادي آما في التنمية على اختالف مناحيهما وتتمثل اآبر 
ضمانات المستقبل في حسن اعداد الشباب وتوظيف طاقاتهم آما تكلمنا في 
احد فصول الكتاب عن هذا المنحى  واطالق دافعيتهم للمشارآة والعطاء، 

علة آما یتمثل الخطر االآبر وتوفير فرص االنتماء من خالل االدوار الفا
الذي یمكن ان یصيب أي مجتمع في هدر طاقات شبابه ووعيهم وعطائهم 
( بتهميشهم او مصادرتهم الغراض السلطة ومصالحها على اختالفها

من هنا نفهم آيف ان العولمة هي اساسا ،عالم ) الرسمية منها او المضادة
ج واالبداع ونحو االستهالك الشباب ،بصفتها توجها نحو التنافس على االنتا

ليس : سواء بسواء ان العولمة محكومة بقانون التجاوز وتحطيم آل القيود 
السياسية فحسب بل العلمية والتكنولوجية واالنجازیة من خالل اطالق 
المبادرات بال حدود وحسن استثمار الطاقات والكفاءات، في توجه متسارع 

ي عالم الشباب ولهذا فان رهانها هو نحو افاق المستقبل الرحبة، ولهذا فه
على الشباب اساسا بصفتهم قوى التجدید، والقدرة غير المحدودة على 

  .العطاء
وفي المقابل ، فان العولمة ، واسواقها المفتوحة ، وتشجيعها على 
االستهالك غير المحدود ، تتخذ لها من الشباب جمهورا مفضال، ویعد 

ة من ذلك هو االوفر، فالغالبية العظمى من نصيب القنوات الفضائية التجاری
هذه البرامجالتجاریة موجهة الى الشباب ، اساسا، آما ال یخفى على العين 
المالحظة ذلك هو ابرز التحفظات على هذا االعالم التجاري الذي یستقطب 



الشباب استهالآا، في حين ان المطلوب هو العكس من ذلك تماما ، حيث 
لعطاء والبذل والمشارآة، وليس من الصحيح مطلقا یجب ان تطلق طاقات ا

ان شباب اليوم ميالون الى االستهالك ومتع الحياة الالمسؤولة ، انهم آذلك 
بمقدار ما تصادر امكاناتهم وتصد طموحاتهم وتهمش مشارآتهم، فالشباب ، 
من حيث التعریف یمثل جذوة الحياة ، والمتعة ليست سوى وجه واحد من 

االهم واالآثر شدا للشباب هو تلك الرغبة في بناء هویة ذاتية وجوهها، لكن 
تشكل مصدر اعتزازهم من خالل العطاء بال حدود وتجارب مختلف االمم في 
نضاالتها ومعارآها في البناء على آل الصعد تثبت ذلك، اما شكوى الكبار 
من الشباب وميولهم الى ، المتعة فينبغي ان توجه على شكل ادانة 

  .اتهم هم في تهميش الشباب لممارس
وآما ان آل تنمية مجتمعية ترتكز على هذا االحتياطي االستراتيجي من 
الطاقات الشابة ، آذلك فان آل االضطرابات االجتماعية ، من عنف واقتتال 

تتخذ لها من الشباب ادوات ) مخدرات، جریمة(وصراعات وافات اجتماعية 
شباب الظل هو "  الى معادلة هيووقودا، وتشير تجارب الشعوب هنا الى

فليس اخطر على سالمة المجتمع واالمن االجتماعي من " وقود العنف
تهميش الشباب او هدر طاقته ووعيه اما دور االعالم في التنمية المجتمعية 
على صعيد الشباب فذلك موضوع یحتاج الى دراسة قائمة بذاتها، وهو على 

تقي الى مستوى االستراتيجية الوطنية آل حال یتجاوز امكانات االعالم ویر
التي یكون االعالم من المشارآين البارزین في رسمها والتخطيط لتنفيذها، 
وهنا البد من رفع توصية الى آل المعنيين بتنظيم ندوات قائمة تعنى بدور 
االعالم في االستراتيجية العامة للشباب ویزداد الحاح مثل هذه الندوة ،الن 

شریحة االآبر من عدد سكان هذه االمة في مختلف اقطارها الشباب یمثل ال
بال استثناء وهو في االن عينه المستهلك االآبر لالعالم الفضائي ومنتجاته 
على اختالفها ویتمثل اآبر تحد لالعالم العربي في االرتفاع الى مستوى 
وعي الشباب وطموحاتهم في العطاء والمشارآة واالنتماء وتقدیم مادة 

ية ترتقي الى مستوى ذآائهم الوقاد، ومنه یتضح مقدار النقلة التي اعالم
یتعين على االعالم شانه في شان بقية الهيئات والمؤسسات المعنية انجازها 

   .1آي یستحق جدارة االسم والدور في التنمية المجتمعية
اصبحت التنمية المجتمعية قضية ملحة باطراد یوازي اطراد االنفتاح على 

وتسارع التحوالت االجتماعية وتصاعد المؤثرات الثقافية الخارجية العالم 
وتاجج المنافسة ومایرافقها من ازمات اقتصادیة واجتماعية وسلوآية آما 
ان االعالم اخذ یشكل الثقافة االآثر انتشارا وتاثيرا ومرجعية وهو بالتالي 

 ان قيام اصبح یمثل الوسيلة االبرز للتوعية على التنمية المجتمعية اال
االعالم بمهمته في هذا المجال یتطلب توفر العدید من الشروط الملزمة ، من 
ابرزها، وضع سياسات وطنية واضحة وشاملة للتنمية المجتمعية في 
محاورها ومجاالتها وانشطتها والفئات المستهدفة منها، والفاعلة فيها 

ات المجتمعية ، واول متطلبات هذه السياسة هو اتخاذ الخيار باطالق الطاق
وافساح المجال لمبادرتها ومشارآتها الحقيقية ، فليس هناك من تنمية 
مجتمعية ممكنة ومضمونة النتائج في ظل حصار مؤسسات المجتمع المدني 
او مصادرة الطاقات المجتمعية فاما ان تكون التنمية المجتمعية مشروعا 

  . فعليا واما اال تكون
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ان یعزز االعالم الشعور بالهویة لدیهم ویجب وفي ذآرنا للشباب ال بد من 
ان تكون هنالك مالمح لخطاب اعالمي یعزز من الشعور الوطني لدیهم 

  :وضمن رآائز آالتالي
دعم التنمية الوطنية واالقتصادیة واالجتماعية اذ تقوم وسائل  - 1

االعالم بمهمة آبيرة في التنمية وذلك بتزوید الشباب بالمعلومات 
  .ي المجاالت آافةعن المستجدات ف

التنمية السياسية من خالل افراد مساحات جيدة تخصصها وسائل  - 2
االعالم للتثقيف السياسي والتنشئة السياسية واالعالم السياسي 

 .وذلك بهدف حث الشباب على المشارآة السياسية
ان قيامه . لخطاب االعالمي الحدیثة التوعية الوطنية من وظائف ا - 3

 . تعزیز الوعي الوطني عند الشباببدور یعتد به في اتجاه
 .التاثير على اتجاهات الراي العام المحلي واالقليمي والعالمي - 4
 .نقل االفكار والمعلومات الى الشباب  - 5
على عملية یشرف الخطاب االعالمي الحدیث في جانب آبير منه  - 6

التربية الفكریة السليمة للشباب وتدریبهم العقلي على اصدار 
 .ي المواقفالتي تتطلب ذلكاالحكام السليمة ف

ان یعمل الخطاب االعالمي على الترویج للخطاب السياسي المعتدل  - 7
. 

خلق راي عام واداده بالقدرة على ذلك من خالل عرض الحقائق  - 8
آافة امام الشباب وتزویده بالمعلومات واالخبار الصحيحة والدقيقة 
، وبذلك نضمن قدرة الشباب على تكوین راي عام صائب تجاه 

 .الموضوعات والقضایا المثارة والمطروحة 
حث الشباب على االنتماء الوطني والوالء القومي وهذا موضوع  - 9

في غایة االهمية من موضوعات السياسة االعالمية على المستوى 
 .القومي 

مالحقة التطورات السياسية والتكيف معها، فضال على التطور  -10
آوظيفة للسياسة العامة، في المعتقدات ویرتبط التحدیث ببناء االمة 

هایة الى المجتمع هذا البناء جزء من عملية التغيير للوصول في الن
 1السياسي الحدیث

  
  

  
 عن التوجهات الرئيسية لالعالم في ثقافة عصر المعلومات واثر االعالم على التنمية ماا

التواصل فاالعالم یرتكز اساسا على مهمة توجيه الرسائل من المرسل الى المستقبل اما 
فهو ثنائي االتجاه ال یقتصر على ابالغ الرسائل بل یتجاوز ذلك الى مهام التعليم والتعلم 
والتراسل والتحاور عن بعد واهم من هذا وذاك اقامة ساحة اعالمية لدعم المشارآة في 

  .توظيف المعرفة القائمة وانتاج المعرفة الجدیدة 
ى اقامة بنية تحتية مغایرة من شبكات ویحتاج التحول من االعالم الى التواصل ال

 -نظرا الرتفاع آلفتها– مما یخشى معه broad bandاالتصاالت ذات السعة العالية 
ظهور نوع من الفجوة االعالمية تفصل بين العالم المتقدم والعالم العربي وبين 

  .المجتمعات العربية ذاتها
                                                 

  علي جبار الشمري، نحو خطاب اعالمي یعزز الشعور بالهویة الوطنية عند الشباب العراقي، التنمية والتوعية وظيفتان -  1
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بي حيث تقوم عظمة االنترنت على عالم الفوقي الى االعالم الشعد\اما االنتقال من اال
احتوائها الصحافة واالذاعة والتلفزیون والبحث عن المعلومات حيث وفرت االنترنت 
وسيطا اعالميا غایة في االثارة والرونة یجمع بين البث على نطاق 

 والبث المصوب لفرد narroecastingوالبث على نطاق ضيقbrodcastingعریض
 -أي االنترنت- االخطر من آل ما سلف انهاpintcastingاو فئة محدودة من االفراد 

وفرت ساحة اعالمية مغایرة تماما لالعالم الجماهيري ذي الطابع الفوقي فمن خالل ما 
وانتشار المدونات ظهر ما facebookوالu-tabeیعرف بالشبكات االجتماعية مثل 

وهنالك مناحي .لى المنبثق من اسفل الى اع)) االعالم الشعبي((یمكن ان نطلق عليه 
  مس

  /قبلية متوقعة لتطور وتنمية الفكر االعالمي هي
االنتباه سلعة نادرة ،فقدرة االنسان على تلقي : المنحى االقتصادي النفسي- 1

المدرآات الحسية محدودة بقيود فسيولوجيا الجهاز العصبي ،ان ثراء المعلومات 
یتم على حساب استهالك الحالي یقابله آما خلص البعض فقر في االنتباه حيث 

الذي تسعى )) اقتصاد االنتباه((الموارد االدراآية وهو ما ادى الى ظهور ما یعرف ب
اجهزة التسویق للشرآات العالمية الى توظيفه من اجل اقتناص اآبر نصيب من 
سوق االنتباه وذلك باستخدام اساليب مبتكرة الجتذاب المشاهدین ،تشكو اغلبية 

ن امية اعالمية تجعلهم لقمة سائغة لمثل هذه االساليب مما المواطنين العرب م
  .یستوجب محوها من خالل المدرسة ومنظمات المجتمع المدني

تتضمن دساتير االداء لكبرى المؤسسات االعالمية قواعد :المنحى اللغوي  - 2
صارمة وملزمة في انتقاء الكلمات وآيفية صياغة نص الرسالة االعالمية ،وقد 

 ))لغة االعالم((ه الى اهتمام الفكر االعالمي بادى ذلك بدور

  

صادیة                  ة المستویات االقت ى آاف ان حاجة البلدان النامية الى عملية تنمية شاملة وعل
واالجتماعية ،ملحة لتوفير الحد االدنى من الحاجات الالئقة بالحياة االنسانية لشعوب           

دان  ذه البل ي   . ه ط ف يس فق ة ل ل المهم د العوام الم اح ة  واالع شعوب النامي اظ ال ایق
ى    الع عل اك واالط ه ،باالحتك يش في ذي تع ف ال ع المتخل سها للوض ادة تحس وزی
ساهمة       ي الم ضا ف ل وای صناعية ،ب دول ال ه ال ذي بلغت دم ال ة للتق ستویات العالي الم
ر عادات               ا عن طریق المساهمة في تغيي بصورة فعالة في زیادة سرعة التنمية ذاته

شعوب  ذه ال اة ه اليب حي سرع واس أنها ان ت دة ،من ش اليب جدی يم واس يمهم ق ،وتعل
ساب         ل واآت ي نق دة ف ة فری ة تعليمي ن قيم ائل م ه وس ع ب ا تتمت ة ،لم ة التنمي بعملي
المهارات نظرا لتنوع هذه الوسائل وتعدد خصائصها مما یجعلها مالئمة لهذه المهمة           

.  
  ://تنمية فهياما اهم المقترحات التي نراها ضروریة لتطویر دور االعالم في ال

زیادة حصة البرامج التعليمية واالرشادیة الفعلية في وسائل االعالم وتخصيص             - 1
ر                      اه الهدف االآث ة في اتج رامج االعالمي ة لتكثيف الب سنوات ضمن خطة التنمي

 .الحاحا في الخطة 
ام في             - 2 ضرورة ان تغطي البرامج االعالمية بقية القطاعات التي ال تحظى باالهتم

 .آالسياحة الداخلية والمرور وحمایة البيئة الطبيعية الوقت الحاضر 
  .توسع وسائل االعالم  - 3
  



من المهم جدا أن نعرف إن التنمية المستدامة هي العنوان البدیل اليوم ألي حدیث عن 
التنمية وال یمكن ذآر التنمية دون التعریج على مفهوم المستدامة منها واستخدمت 

 في األصل هي مفهوم غربي اتبعته الدول الغربي بعد خصوصا في الشأن البيئي والتنمية
الحرب العالمية الثانية حيث أرادوا من خالله نقل ما توصلوا إليه من علوم وتقنيات إلى 
بلدان الجنوب الفتية على سبيل المساعدة العامة من اجل التنمية فيوقعونها في فخ 

هوم التنمية بالضرورة وهو ما التبعية والدیون ولكن حتى و لم ترفض بلدان الجنوب مف
یریده ناصحوها المخلصون الذین یوصونها على العكس بفصل أساسه عمليات التأميم 
واالآتفاء الذاتي فإنها سرعان ما ستتجه إلى استلهام هذا المفهوم السيما انها تواجه 

  أعقب الحرب بذلك مسيرة شاملة وناقصة نحوينموا سكانيا آبيرا آان نصف القرن الذ
تنمي معلنة آهدف تنمية یمكن تعریفها خارج إطار آل المواجهات األیدیولوجية التي 
أثارتها على إنها انطالق لعملية نمو الثروات والتنوع المتزاید في النشاطات االقتصادیة 

فالتنمية هي ما یتيح للمرء أن یمارس حریة :من اجل رفع مستوى حياة المجتمع 
یعيش بشكل افضل وعمرا أطول والن التعليم والصحة متاحان اختياره بملء إرادته ألنه 

  .له والن الفرص التي تسنح له ناجعة 
ظهرت التنمية المستدامة آمفهوم مع نهایة الحرب لباردة وهي ليست بالمفهوم الجدید 
آما یشير سيلفي برونيل وتختمر في الكواليس تحت عبارات اخر حيث یشير انياسي 

   .1القرن العشرین إلى ضرورة التنمية البيئيةساتشز منذ سبعينيات 
التنمية المستدامة یتم تناولها اليوم على اساس بيئي بحت حيث حجبت البيئة الميدانين 
اآلخرین االقتصادي واالجتماعي واذا طالعنا مجمل مواقع اانترنت التي تتناول مفهوم 

اولها تحت هذا العنوان التنمية المستدامة لرأینا أن مجمل الموضوعات التي یجري تن
مسائل التصحر، واستئصال الغابة ، وتلوث المياه والهواء، ونفاذ الموارد : بيئية أساسا

االحفوریة وباألخص تغير المناخ یعبر برونيل ان مستقبل الكوآب قد غيب مستقبل 
البشریة وباتت بلدان الجنوب نفسها تدرك بعد ان اضر بها انزالق المفهوم نحو 

ات البيئية ،ان التلویح بالدبلوماسية الخضراء یمكن ان یجنبها ليس فقط االهتمام
هنالك الكثير من األآاذیب .التدخالت البيئية المزعجة بل تبين ایضا انه مریح للغایة

المتداولة بصدد التنمية المستدامة ففي معارآهم األریحية من اجل عالم أآثر عدال یتولى 
نفسهم أمر الدعایة لها غالبا فيحشدون حول شعارات أصحاب نزعة تغيير العالم هم أ

آما اننا .ومعارك غير صحيحة مواطنين خيبت امالهم إخفاقات وجنود السياسة التقليدیة 
وعلى الرغم من وجود مفاهيم التنمية المستدامة نشهد اآبر انقراض للحيوان والنبات 

باتية وحيواني بنتيجة تنامي في تأریخ البشریة حيث ال یشبه االختفاء الراهن النواع ن
التوغل البشري في أي شيء االنقراضات الشاملة التي حدثت بان الدورین الثاني 
والثالث ،ان المجتمع المتقدم على العكس خالق للتنوع الحيوي آلما راى ذلك ضروریا 

الفهد والنمر السيبيري وحصان (جرى إنقاذ حيوانات آثيرة آانت محكومة باالنقراض :
وأتاح تطور المعارف اظهار قيمة أوساط آانت تعد منذ زمن طویل انها بال ) الكيبریف

باآتشافها انواعا )،والجبال والصحاري الباردة، والحار والخضراء2المنغروف(أهمية 
جدیدة من المؤآد ان ازدیاد التيقظ وترتيبات الحفاظ قد حدثت نتيجة تزاید نداءات الخطر 

المنبهة الى تصور ما هو أسوأ تفيد بشكل خاص في اعادة بالتحدید ،اال ان المواقف 
  .توجيه األولویات واالعتمادات التمویلية نحو الطبيعة 

                                                 
ایمان المسلم، الثقافة :محمد الدنيا،مراجعة: التنمية المستدامة اساطير وحقائق التباسات التنمية المستدمة ، سيلفي برونيل، ت-  1
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ال یمكن لهذا التهدید الموجه باستمرار وآذلك شكله اآلخر اال ان یجعلنا نغوص في 
هل ینبغي ان نستنتج من ذلك ان من الملح )تصوروا لو أن لكل صيني سيارته(الحيرة 

 نردع بقسوة اإلقالع االقتصادي للجنوب ،مؤیدین بذلك نظریات توماس مالتوس التي ان
 اذا آانت األضرار الشدیدة الالحقة بالبيئة 1تفيد ان حق الطعام ال یمكن ان یكون للجميع

اليوم هي نتاج البلدان الفقيرة أآثر مما هي نتاج البلدان المتقدمة فذلك النها ال تمتلم لحد 
ئل المالية والتقنية لحمایة البيئة ،فمن اجل صنع المنتج نفسه سيارة مثال اآلن الوسا

تستهلك الصين من الطاقة قدرا اآبر بعشر مرات بالمقارنة مع اليابان والوالیات المتحدة 
، ومن اجل إنتاج طن من الخضار ،تبدد تونس آمية من المياه هي اآبر بعشر مرات 

 ینطبق عندنا في العراق آذلك فما زالت الزراعة تعتمد بالمقارنة مع ایطاليا وهذا األمر
فيه على السقي السيحي وليس السقي باستخدام المنظومات المتطورة آالتقطير وغيره 
اال ما ندر  مما جعل الجانب الترآي یطالب العراق باستخدام الطرق الحدیثة باإلرواء 

دة للعراق وترآيا وآل من یشترك وترك اإلرواء بالطریقة السيحية الهادرة للمياه والمكب
  .بالفرات هدرا آبيرا بالمياه 

یمكن للبلدان النامية عبر تعاون معزز وتحویالت حقيقية للتقنيات المتقدمة تحدیدا ،ان 
تنجز القفزة الزمنية التي ستمكنها من اال تكرر اخطاءنا واالنتقال مبشرة من التقنيات 

هنالك شيء من النفاق آما یقول سيلفي من البالية والملوثة الى سيرورات نظيفة 
اعالننا عن االذیات الالحقة بالبيئة التي یرتكبها الجنوب ونعمل في الوقت نفسه باسم 

 متشددة بخصوص PROTECTIONNISMEالملكية الفكریة على اقامة حمائية 
 تحویل تطوراتنا الثقافية وننقل اليه بكل بساطة اقدم مصانعنا واآثرها تلویثا ان لم نقل

  .فضالتنا النائية التي ال نعرف ماذا نفعل بها
لالسف لم یأخذ التعاون مساره ابدا آما نادت به بعض المؤتمرات العالمية الن الكفاح 
ضد الفقر والالمساواة لم یشكل ابدا اولویته الرئيسية ،رغم اعالنات النوایا الكبيرة التي 

ل االآثر تلقيا للمساعدة والدعم في العالم تظهر باستمرار فيكفي ان ننظر اليوم ما الدو
ضمان امن التزود (آي نتبين الى أي مدى اصبحت آل من االهتمامات االستراتيجية 

بالمواد االولية والبترول ومنع انتشار التيارات الدینية المحافظة والحرآات االرهابية في 
صعيد االقتصادي بعدم البلدان الحليفة واتاحة الفرص امام الدول االآثر حظا على ال

فالتنمية المستدامة . واعادة تشكيل مناطق النفوذ الكبرى ) الغرق في االزمات المالية 
هي سالح ذو حدین وخطير جدا استخدم في بعض استخداماته لوضع مناطق نفوذ آبرى 
في العالم واستخدمه البعض لغرض اشاعة المنفعة ولكن بوجه اقل من الوجه الحقيقي 

  .اتهالستخدام
ة      ة تلبي صادي بغي شاط االقت ه الن ادة توجي ي اع ستدامة ه ة الم رى التنمي ارة اخ بعب
ة احتياجات الحاضر             ة تلبي ال القادم راد واالجي دول واالف الحاجات التنمویة الماسة لل
صادیة                اط االقت ار االنم ا واختي دون المساس بقدرة االجيال القادمة على تلبية حاجاته

ع حدوث اضرار             واالجتماعية التنمویة ا   م ومن ام البيئي المالئ لتي تتناسب مع االهتم
دهور     ورة الت الم خط ه الع ة ویواج ة العالمي ى البيئ نعكس عل ا ان ت ن دوره لبية م س
ذلك                صادیة وآ البيئي الذي یجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية االقت

  .المساواة والعدل االجتماعي
  :تعني التنمية المستدامة في خالصة 

ة     - 1 مان المواطن دل وض ق الع شارآة وتحقي الم والم شفافية واالع ال
انون   م الق راي وحك ن ال ر ع ة التعبي ة وحری ة البيئي والدیموقراطي

                                                 
1  - T.Malthus,Essai sure 1e principed de population,1798,reed…PUF,1980 



ي   ة ف دائل الدیموقراطي الق الب ي واط سلم االهل دني وال ع الم والمجتم
  .مجاالت االدارة والتعليم وصياغة القرارات المصيریة 

و  - 2 ة لحق ات الجوهری وق  االولوی ال والحق وق االطف سان وحق ق االن
ة    دام ومكافح ة االع ذ عقوب ذیب ونب ة التع راة ومكافح ساویة للم المت

 .االرهاب والفساد
ات     - 3 ات ، وخفض عملي ستدامة للغاب ة ،االدارة الم وارد الطبيعي ادارة الم

ائج هوس            التجارة غير القانونية باالخشاب واحتواء االخطار البيئية ونت
 .التنوع البيئي والسياحة المستدامةالحروب والعسكرة و

فقد سبق واشرنا الى ان هنالك ثالثة عناصر اساسية في محتوى التنمية            - 4
ي  ستدامة وه رار      : الم نع الق ي ص صادیة ف ة واالقت ر البيئي اج االط ادم

ادة     ي واع ام البيئ ى النظ ة عل ي والمحافظ ة االداء البيئ دف مراقب به
ة و   صادیة واالجتماعي ر االقت ياغة االط ة  ص زة العام سين اداء االجه تح

ضمين    موال وت ر ش تراتيجي االآث يط االس اه التخط ة وباتج ة بالبيئ المعني
دعم             رامج ل التنمية المستدامة في خطط الموازنة التابعة للدولة ووضع ب
ادة             الطاقة والمواد ذات الكفاءة العالية ورفع مستوى االدارة المعني باع

ام البيئي         تصنيع المخلفات وتوسيع المشارآة اال     ة في ادارة النظ جتماعي
 .وتعميم صنع السياسات البيئية على الصعيد الدولي

تشمل التنمية المستدامة المجاالت الرئيسة المعروفة ، النمو االقتصادي           - 5
وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة والتنمية االجتماعية ومن اهم التحدیات            

ي     ستدامة ه ة الم ا التنمي ي تواجهه ضاء ع:الت الل   الق ن خ ر م ى الفق ل
ي    راط ف ة دون االف تهالك متوازن اج واس اط انت اع انم ى اتب شجيع عل الت
ة المستدامة               شمل التنمي االعتماد على الموارد الطبيعية من جانب اخر ت

ميادین اساسية  ) االستدامة االقتصادیة واالجتماعية والبيئية آما اسلفنا     (
شية         من شانها    اه ،       التاثير مباشرة في الظروف المعي ا المي اس ومنه للن

ا         دخل ، آم سكن ، ال ة وال دمات العام صحة ، الخ ذائي ، ال وین الغ التم
ع          ا ورف ة منه تهدف التنمية المستدامة للمياه الى ضمان االمدادات الكافي
آفاءة استخداماتها في التنمية الزراعية والصناعية والحضریة والریفية   

تخدامات ا     ا لالس ا موقعي صول عليه امين الح ة  وت ة والزراعي لمنزلي
ة             اه الجوفي ة والمي واالروائية وضمان الحمایة الكافية للمسطحات المائي
وموارد المياه العذبة وانظمتها االیكولوجية ، حيث یؤدي ارتفاع ملوحة           
اع ملوحة      المياه في االنهر الى زیادة االمالح في التربة بينما یسبب ارتف

ة          يم التقني ى الق الغ عل دارة       المياه االثر الب ى جانب الك ة ال ائن المائي  للمك
والنفاذیة ومعدالت التبخر التي ترتفع عادة في فصل الصيف وتؤثر على           
المسطحات المائية ومجاري الفضالت وري االراضي وقطع االشجار في         
ارات   ى االنهي افة ال ي اض شاط الزراع وم الن ساتين وعم ات والب الغاب

ام الكيم  ى النظ سان عل ؤثر االن صخریة وی اوز ال د تتج ر وق ائي لالنه يام
شاریع       ة الم د اقام اخ وعن ن اوس ا م سموح به دود الم ضالته الح ف
ى        اظ عل ة للحف دابير الالزم اذ الت ب اتخ ار وج د االنه صناعية عن ال
ات     ع الخزان ائي م ادل الم ات التب ة وامكاني ة والحراری ات المائي الموازن

ة    المائية ومستوى النظام الموجي ومنظومات التنظيف الطبيع       ة والوقای ي
راف      ة االنج ة ومعالج ضفاف النهری دران وال ة ، الج ة الذاتي البایولوجي
ى              اظ عل ة للحف فيها والغرین الذي یغيرها وآذلك اتخاذ االجراءات الالزم
الثروة السمكية وانماءها باالساليب التكنولوجية الحدیثة وحمایة االنهر          



الم تتطلب الوقا            اآن استراحة ومع ستهدف      آمواقع سياحية وام ا ت ة آم ی
درات                ة وتطویر ق رات المناخي التنمية المستدامة التخفيف من حدة التغي

ذه           التكيف في القطاعات     ار ه ات مع اث الزراعية ومصائد االسماك والغاب
رات  دعم     التغي سياسية وال ي واالدوات ال ي والتقن دعم الفن ر ال عب

ة       شاریة والفني سياسة االرشادیة واالست سعى ا .المؤسساتي وال ة ت لتنمي
المستدامة للتموین الغذائي الى رفع االنتاجية الزراعية واالنتاج من اجل      
ة            ة وربحي ذائي االقليمي والتصدیري وتحسين االنتاجي تحقيق االمن الغ
مان       ع ض ي م ذائي المنزل ن الغ مان االم صغيرة وض تثمارات ال االس

 البریة االستخدام االمثل والحفاظ على االراضي والغابات والمياه والحياة    
ة المستدامة         . واالسماك وموارد المياه     في الجانب الصحي تهدف التنمي

ل،                 اآن العم ان في ام ة وتحسين الصحة واالم الرعایة الصحية والوقائي
امين              شر وت ة صحة الب وفرض معایير للهواء والمياه والضوضاء لحمای
وارد     ة للم ة الكافي مان الحمای راء وض ة للفق صحية االولي ة ال الرعای

دف     ا اة، وته ة للحي ة الداعم ة واالنظم ة االیكولوجي ة واالنظم لبيولوجي
ة             دادات الكافي امين االم ى ت التنمية المستدامة للخدمات العامة والسكن ال
م المواصالت وضمان الحصول   اء ونظ وارد البن واالستعمال الكفء لم
صحي  ى الصرف ال سعر المناسب باالضافة ال سكن المناسب بال ى ال عل

ال ات    والمواص ي والغاب ل لالراض تخدام االمث امين االس راء وت ت للفق
 .والطاقة والموارد المعدنية

ر   وي اخ ب حي ي جان ستدامة  ف ة الم سعى التنمي دخل ت و ال ادة اال وه ى زی ال
ق    صغيرة وخل و وفرص العمل ودعم المشاریع ال صادیة والنم اءة االقت الكف

ة ال  وارد الطبيعي ل للم تعمال االمث مان االس ائف وض و الوظ ضروریة للنم
ستدامة   ة الم سعى التنمي ة ، ت صادیة المختلف ات االقت ي القطاع صادي ف االقت
دنيا وحق العمل                 شية ال الى تامين حق الحياة والحق في توفر الظروف المعي
وفير فرص العمل                   شعب وت اء ال ة ابن ، أي تامين الدخل الثابت المتوازن لكاف

  .الصحي والدراسي للجميعللمواطنين مع ایجاد نظم الضمان االجتماعي و
  :آما تلعب تقنية المعلومات دورا مهما في التنمية المستدامة عبر

ة             - 1 دة والتكنولوجي واد الجدی تعزیز البحث العلمي وتطویر تكنولوجيات الم
ة          ات القابل المعلوماتية واالتصاالت والتكنولوجيات الحيویة واعتماد االلي

صر    د عن ات تع ارف والمعلوم تدامة، المع ة  لالس اح التنمي يا لنج ا اساس
صاالت     ر االت اءة عب ة وآف ة بامان ى العام ا ال ن نقله د م ستدامة والب الم

  .والوسائط الملتيميدیة واالنترنيتية
 .جيا الحدیثةتحسين االداء المؤسساتي بالتكنولو - 2
سية        تنمية القدرات العلمية     - 3 ار لترسيخ التناف والتكنولوجية وفرص االبتك

 .وایجاد فرص عمل جدیدة وتقليص الفقر وزیادة النمو االقتصادي 
ات      - 4 اج التكنولوجي اتي وادم ع المعلوم ى المجتم ول ال دما للتح ضي ق الم

 .الجدیدة في خطط واستراتيجيات التنمية االجتماعية واالقتصادیة
ي المؤسساتية  - 5 ه ف تحكم وتطبيقات ة الساسيات ال دة المنظم توسيع القاع

 .االجتماعية 
ة لالبت  - 6 ات وطني داد سياس ع   اع ا م دة للتكنولوجي تراتيجيات جدی ار واس ك

 .الترآيز على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 الدراسة االآادیمية والشعبية لالقتصادیين الكلي والجزئي  - 7



شدة الط  - 8 ة     خفض ال ة والناقل واد الحامل اج الم اءة انت ع آف ر رف ة عب اقي
ود المح     /للطاقة وتقاس عادة بوحدة آيلو واط ساعة         رق ،   طن من الوق ت

واد              رفع آفاءة تقنيات استهالك الطاقة ، التغيير الهيكلي في استخدام الم
شاط     ا للن ستویات العلي ي الم ا ف ب عليه يص الطل ة وتقل ة الطاق آثيف
ة والتوجه                      ى الطاق وط الطلب عل ل هب زز من مي االقتصادي ، آل ذلك یع

 . الى انتاج السلع بدل انتاج الخدمات
 . الطاقةتطویر البرامج الوطنية لحفظ - 9

ق    ة تحقي صادیة الحق ة االقت صادي والتنمي يط االقت ستلزم التخط ا ی ومثلم
ة               ة ، المختلف ة الرجعي االستقالل السياسي وانتزاع السلطة من القوى الطبقي

ات                 ... ى تطور العالق سيطرة عل فان التنمية المستدامة تتطلب هي االخرى ال
ي الریف ،فالتنمي دها ف ة الراسمالية وتحدی ق من االنتاجي ستدامة تنطل ة الم

تج استعادة              سان المن توفير آافة الظروف واالمكانيات التي یستطيع فيها االن
اج        اح االنت ن ارب سم م صيص ق ع تخ ة م حية الئق روف ص ت ظ شاطه تح ن
ة             ع عجل لتطویر النمو االقتصادي وحفظ الموارد الطبيعية وصيانة البيئة ودف

ة تت        ة انتاجي دا        التنمية االجتماعية ضمن منظوم التخطيط والبرمجة بعي ز ب مي
زام         ي وااللت تقرار االمن ى االس د ادن ستلزم آح ك ی اج وذل ى االنت ن فوض ع
ي        ة ف راءات رادع اذ اج دة واتخ م المتح رارات االم ة وق دات الدولي بالمعاه

  .مضمار حمایة الشغيل والوقایة البيئية
ر   تسير التنمية المستدامة في عمل موازي العمال االعمار واعادة البن           اء عب

ي          ار ف ة لالعم سلبية واالیجابي اثيرات ال ين الت ة ب ة العلمي ة الدقيق الموازن
ة        ر التنمي سانية عب اة االن ة للحي امين االسس الطبيعي ادین، ان ت مختلف المي
ة       ادین االیكولوجي ي المي ة ف ار البيئي د االخط ة ض ستدامة والوقای الم

ا للجانب الطبيعي       واالیكونومية ، واالجتماعية وتكييف الجانب التكنيكي       وفق
ة   سعيد، وتهدف ثقاف ستقبل واالمن ال وم اساس ضمان الم ر الي اة یعتب للحي
ية      ة االساس ق المعرف ساني وخل وعي االن ویر ال ى تط ستدامة ال ة الم التنمي

ستطيع          الالزمة بغية بلورة سلوك بيئي       شرط االساسي آي ی ایجابي بمثابة ال
ا    شكل فع ؤدي دوره ب ع ان ی ي المجتم رد ف اعي  الف اء االجتم ي االنم ل ف

  .واالقتصادي والمساهمة في الحفاظ على الصحة العامة 
  

  
فالتنمية المستدامة یجب ان تتعلق بروح االنسان وتنمية هذه الروح تنطلق من رؤى             
ة                     سامح والمحب اء ینطلق من اشاعة روح الت ذا البن سان ه وجوب استمرار بناء االن

  .ي سبيل استقراره واالنسانية الحقة وحتى انسنة النص ف
  .وخدمة البشریة باستمرار هي التنمية السمتدامة الحقة 

ة     ال التنمي ي مج ي ف زأ اساس ة   وآج ة والتعددی وم الدیمقراطي و مفه ستدامة ه الم
ا   ي یح اهيم المعاصرة الت ن المف ك م ر ذل سان، وغي وق االن ة وحق رب والحری ول الغ

  هيمنة في العالم استعمالها وقوى ال
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :/ثامنالفصل ال
  التنمية في العراق وابعادها 

  
ا اصاب المجتمع العراقي                      ع م ى واق لكي ندرس واقع التنمية في العراق یجب ان ننظر ال
اب، حيث      من فقر مدقع الم به ،الن للفقر ارتباط وثيق بالتنمية آما مر فيما سبق من الكت

ائج مسح ميزاني ة نت ام نجد ان مقارن ام 1993ة االسر ع ا ع  تكشف 1988 مع مثيالته
ة  اذا المقارن سائل سائل لم د یت ثالث وق ة ال ات الدخلي ل الفئ سبة االسر في آ تحوال في ن
رن المضاي شهدت حصارا  سعينات من الق ة ان اعوام الت ذه االعوام؟ ولالجاب ضمن ه

دقع          ر م ذه    اقتصادیا آبيرا الم بكل اطياف المجتمع العراقي واصابها بفق اول ه ا نتن  یجعلن
ع        % 6,3الى  % 7,9الفترة الحساسة حيث انخفضت نسبتها من        هذا التحول في التوزی

دخل دون المتوسط   ة ال ى فئ وق المتوسط ال دخل المتوسط وف ة ال ن فئ سبي لالسر م الن
ى          % 62,7یعني ان هذه الفئة باتت تمثل        ام   % 56من مجموع االسر قياسا ال  1988لع

ار شهریا   418 من  1988سر ذات الدخل المتوسط باسعار عام    ،فقد انخفض دخل اال     دین



دخل               1993 دینار عام    145  الى    1988عام   ا االسر ذات ال ارب الثلث ام  أي اصبح ما یق
ار عام   74دون المتوسط فقد آان االنخفاض شدیدا حيث اصبح حوالي        وهو  1993 دین

ادل  ا یع ام % 22م ه ع ان علي ا آ ائ1988عم ذه النت ا له ان  وطبق ن االسر % 31ج ف م
ا هي اسباب            1من االفراد یعانون من الحرمان والفقر       % 34و ا م  والسؤال المطروح هن

  :وللجواب نقول.الفقر في العراق 
رة        - 1 د فكث م البل ة تحك ة حقيقي ود سياس دم وج و ع ا ه ي نظرن سي ف سبب الرئي ال

ت من الدیمقر  ه جعل تبداد وحكام رة االس ة وآث سكریة الدموی ات الع ة االنقالب اطي
ل من التخطيط االقتصادي                    ات یجع راق وعدم اتاحة الحری مسالة مفقودة في الع
م                     دة في االساس في حك ا مفتق ة آله ة والثقافي ة االجتماعي والتنمية فيها والتنمي
ا                     ة المجاالت مم ة وتتيحه في آاف سهل التخطيط للتنمي البالد الدیمقراطية التي ت

د             ا بعي صادیا متمكن ادر اقت د ق ا االستبداد            یجعل البل سبب به عن المشاآل التي یت
ا        ا ویحطمه دخل فيه ي ی ناف الت ة االص ي آاف ه ف ل معدالت ر وتق ي الفق ویختف

  .اقتصادیة آانت ام اجتماعية ام سياسية
ة      - 2 ة         (الحروب الداخلية والخارجي ة االیراني شمال،الحرب العراقي -1980(حرب ال

يج ) 1988 رب الخل ة  )1991(،ح يج الثالث رب الخل ذه  ) 2003(،ح د ادت ه فق
تج                      ا ان ر مم ع الفق ر وواق شار مظاهر الفق ع بانت وم للجمي الحروب وآما هو مععل
ا                  ذه الحروب شرخا اجتماعي ا ،احدثت ه دا مخترق مجتمعا مهزوما اقتتصادیا وبل
ي   ة الت ه التنمي ا افقدت اوي ال یحسد عليه ى مه د ال عا اوصل البل صادیا واس واقت

 .یبغي ایجادها ضمن خططه المستقبلية
را حتى            ) : 2003-1990(الحصار االقتصادي  - 3 ذا الحصار شرخا آبي وقد احدث ه

الق        حت االخ ة اض ي وبالنتيج دتمع العراق ل المج ة داخ ات االجتماعي ي العالق ف
دت   ة الن االخالق اذا افتق ا سبب نكوصا للتنمي دا مم ا مفتق نهم واقع ة بي العالئقي

اد التنمية اذا عرفنا ان االنسان      افتقاد المعاني االنسانية وبالتالي افتق    : ،معنى ذلك 
ة في         هو محور التنمية االساس      ا التطبيقي وسنتناول االخالق العالئقية ومفاهيمه

 .الوااقع العراقي في مبحث خاص نهایة هذا الفصل 
وارد المجتمع            - 4 طبيعة النظام السياسي ونمط تعامله مع مجتمعه وسوء تصرفه بم

ان الن        ك الظروف آ ل تل ة       االقتصادیة وفي آ ى حمای ر عل ز اآث سياسي یرآ ام ال ظ
راد                ى تحول اف نفسه واتخاذ المزید من اجراءات الوقایة ،وافضت تلك االجواء ال
ا او شهریا لطلب                     دمون یومي ذین یتق زالء المعسكرات ال شبه ن المجتمع الى ما ی

 .2الغذاء والدواء وهم محرومين من اي حقوق مدنية 
رة - 5 صادیة المتعث سياسات االقت ة الخطط وال ذ تاسيس الدول ي من صاد العراق  لالقت

ام اي              العراقية حيث نالحظ وعند استعراض التاریخ االقتصادي للعراق لم یتم اتم
 واعدادها  1950عام ) هيئة تنمية (خطة تنمية اقتصادیة موضوعة فمنذ تاسيس       

ى  1951لخطة تنمویة الربع فترات من    ستطع      1961 ال م ت رن الماضي ل  من الق
ا        % 57حقق سوى   ان ت هذه الخطة    من المبلغ المحدد لالنفاق على اتمام برامجه

صادیة        ة االقت ك الخط د ذل ا بع م تلته داف ث وغ االه ن بل رة ع ت قاص ذلك آان وب
في ظل نظام حكم عبد الكریم قاسم بعد االنقالب الذي قاده عام            ) CPEP(المؤقتة
صات        1958 ادة التخصي ى زی ت عل ث عمل راق ، حي ة الع الن جمهوری  واع
كان لقطا صناعة واالس ات ال يص   ع يلة لتقل صناعة آوس ة ال ا لتقوی ة منه  محاول
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نفط   ى ال د عل صاد المعتم ة االقت داخل والناتجة عن طبيع ة في ال وارق الطبقي الف
ه       1963،ولكن بسبب مجموعة االنقالبات والتي مثلتها انقالبات عام          ام ب ذي ق  ال

ة         ذه الخط تبدال ه ام باس ذا النظ ام ه ارف وقي سالم ع د ال سنة  (  بعب ة ال خط
حيث لم یكن لهذه الخطة مع قصور الخطط           .م1965في سنة   ) FYP) (الخمسية

ل من                       ي اال اق اق الفعل م یكن االنف اثير حيث ل من  % 55السابقة لتنفيذ نفس الت
 .ااالموال واالهداف المخصصة لها واخفقت جميع القطاعات في بلوغ اهدافها

ام الحزب الواحد        1968ام  ومن ثم اطاح حزب البعث بالنظام العسكري ع          ليجيء نظ
ى         ة االول ا التنموی ) NDP(حيث استغرقت حكومته سنتين حتى قامت بصياغة خطته

ام    ن ع رة م ت الفت ي غط اب ال 1974- 1970الت ن الخط رغم م ى ال وري  وعل ث
د اال ان الخطة آانت                  واالجتماعي والتغيرات الجذر   ام الجدی ا النظ ان یتبناه ة التي آ ی

نفط من           تمثل تواصال لخط    ادة في اسعار ال رغم من الزی ى ال سابقة وعل ة ال ط التنمي
ام      % 60,4 الى   1970عام  % 26,4 اق         1974مع حلول الع م اال ان عجز عن االنف

ساهمة      در دور م سية وانح صادیة الرئي صناعات االقت ى ال ي   عل اع الزراع القط
سبة  الي بن وطني االجم اج ال ي االنت صناعي ف وال% 5,2،% 6,9وال ى الت ام عل ي ع

ى مجلس               1974  ثم انهى قرار حزب البعث القاضي بعرض التخطيط االقتصادي عل
ي  ى ف ر عن ذا االم دد وه سنوي المتع ر ال ى التقری ورة لغرض المصادقة عل ادة الث قي
ادة    تبدالها بقي م اس وقراط ت دیرها التكن ي ی ة الت صادیة القيم ات االقت اه ان التطبيق عن

ص   ت ادارة االقت ي تول ث الت زب البع روب   ح ت الح ين توال ك الح ذ ذل ي ومن اد العراق
ة نتيجة      صادیات الهزیل ى مصاف االقت صاد العراقي ال ي عصفت باالقت واالزمات الت
ى                       م فرض الحصار االقتصادي عل د االخرى ومن ث الدخول في الحروب الواحدة بع
دالت         ادة مع دیون وزی العراق بعدما ولدت هذه الحروب اقتصادا منهكا مثقال باعباء ال
امالت                    واع المع ع ان صاد العراقي عن جمي ه االقت التضخم والبطالة حيث عزل بموجب

ذا الحصار                  ستمر ه ار لي ة االنهي د هاوی ى سقوط    التجاریة الدولية وجر اقتصاد البل ال
ي   الف ف وات التح ول ق ام ودخ سان/9النظ صادي  2003/ني صار االقت ع الح ث رف  حي

دة   م المتح رار االم ي 1483بق ار/22 ف ة   1 2003/ای راق فوضى عارم شهد الع  ولي
  .امتدت لكل البنى التحتية لالقتصاد العراقي

ى المساواة                    ود ال التنمية في العراق یجب ان تنطلق من فكرة ان النمو االقتصادي یق
ى          ا عل نعكس ایجابي ب ان ت صادي یج ور االقت ب التط ان مكاس ه ف دخل وعلي ي ال ف

وف       شمل ت ا ی اتهم بم ة حي سين نوعي ي تح واطنين ف ذاء   الم ن الغ ضروریات م ير ال
م                   ذا النمو االقتصادي ه يم واالمن ،وان یكون اول المستفيدین من ه والعالج والتعل
ي           را ف ر فق ة االآث ات العرقي ى والمجموع ل والمرض ن العم اطلون ع راء والع الفق

  .المجتمع واالقاليم االقل نموا
ين زی  ة ب ه األول إن العالق سفة دافع ذه الفل ان به ر والشك إن اإلیم ل الفق و وتقلي ادة النم

ة في            طردیة موجبة ،الن وصول الفقراء إلى تعليم أفضل والى صحة أفضل ساهما بفعالي
  .عملية تسریع وزیادة معدالت النمو االقتصادي

ين                    ا ب ة ماليزی صادیة التي وضعتها حكوم سياسات االقت وقد ترجمت فلسفة التنمية في ال
امي  دفين  ) 1990-1971(ع ى ه زت عل ر  األ:ورآ ل الفق ة  .ول تقلي ادة هيكل اني إع والث
  .المجتمع

راء            تالك الفق ادة ام ل زی ر ،مث ل الفق ة لتقلي تراتيجيات معين سياسة اس ذه ال ددت ه وح
لألراضي ورأس المال المادي ورفع مستویات تدریب العمالة وزیادة الرفاهية العامة وتم            

راء ،وآانت      الترآيز على تحسين الزیادة النوعية والكمية في عوامل اإلنت         اج المتاحة للفق
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دها        ة خاصة بع هناك مجموعات عدیدة من السكان الفقراء في الریف والحضر محل عنای
  .األشد فقرا

 من خالل عدد من    تشكل    - وزراء ماليزیا  نسبة الى مهاتير محمد رئيس    – المهاتيریة   ان  
ة و      ة والتنمي رب والدیمقراطي الم والغ ة باإلس صورات الخاص ات والت ام التوجه النظ

ات واالفتراضات الخاصة         .الخ...االقتصادي العالمي والعولمة   باإلضافة الى بعض المنطلق
ض           ق بع ة ووف ة والتنمي ة والدیمقراطي الم والتنمي ة واالس دین والدول ين ال ة ب بالعالق

ة      ن القومي يط م ي خل ة ه ان المهاتيری ات ف مالية–التعریف الم-الراس شعبية-االس -ال
سلطویة ك عوامل1ال ان في  وهنال ة آ شكيل عناصر المهاتيری ا في ت دة لعبت دوره  عدی

ى ان حصل                   اتير الطب ال د درس مه ه فق د وزوجت اتير محم ة لمه ة العلمي مقدمتها الخلفي
ا                      ة دوره ك الخلفي د لعبت تل اء ،وق ه في الفيزی على درجة الدآتوراه آما تخصصت زوجت

ت الصلة بالتنمية التكنولوجية    في ترآيز مهاتير على اهمية العلوم الطبيعية والتطبيقية ذا        
  .بشكل خاص

شعوب في                     وترآيزنا على المهاتيریة هنا لغرض ان نعرف مدى استفادتنا من تجارب ال
راق ا داخل الع درة تطبيقه دى ق ة وم وم ,التنمي ة یق سميته بالمهاتيری ن ت ا یمك يم م وان ق

دیمقراطي في المراحل ا ى التطور ال ة عل ضية التنمي ة ق ى اولوی صورها عل ى من ت الول
ام            التطور االقتصادي ،وان التعجيل بالتحول الدیمقراطي قد یؤدي الى تداعيات سلبية ،وق
ل    ى تاجي ذي ادى ال ر ال صور ،االم ذا الت ق ه ة وف ة الماليزی صوغ التنمي د ب اتير محم مه
عملية التطور الدیمقراطي الى االن على الرغم من النجاح الذي حققه المشروع التنموي    

سبة               ،أي ان التص   ور المهاتيري یرى ان فكرة المستبد العادل ربما تكون هي االنسب بالن
  .الى بعض الشعوب والمجتمعات خالل مرحلة معينة من التطور السياسي واالقتصادي 

ا قامت باالستفادة         ة ماليزی في محاضرة القاها في جامعة دمشق ،اوضح مهاتير ان تجرب
ة الن             :من تجارب اليابان وآوریا ،یقول مهاتير      رار ذات التجرب ستطع تك م ن  صحيح اننا ل

ات        ان والثقاف راق واالدی ن االع د م ود العدی ة لوج دول نتيج ك ال ن تل ف ع عنا یختل وض
دا                 المختلفة التي یقوم عليها الشعب الماليزي ،من الصعب ان یكون مستوى التطور واح

ى ی          د   لدى تلك االعراق وهذا المزیج من الثقافات یخلق عدم استقرار وحت تم التطور ال ب
ون  ا المالی ا بينه تالف فيم ات وائ ا(من وجود عالق سكان االصليون لماليزی ون ) ال یحترف

رتبط باالستقرار          بالد م ار ال صاد، وازده السياسة بينما الصينيون والهنود یهتمون باالقت
شارآة         سلطة بم م ال ك بتقاس ى ذل ب عل تطعنا التغل د اس سياسي وق صادي وال االقت

ع د دآ.الجمي ة    واآ ن مواجه صحيح یمك صادي ال يط االقت اد التخط ه باعتم اتير ان ور مه ت
رتبط                  د وال ی دینا جي المخاطر والصعوبات التي تعترضنا والتخطيط االقتصادي الصحيح ل
ل        ن آ تفادة م ا االس ث یمكنن ين بحي دولوجي مع ج ای أي نه زم ب سوق وال یلت صاد ال باقت

ه تفكي ى توجي ستند باألساس ال دة ،وی اعهم من اجل تطویر التجارب الجي اس وإقن ر الن
اس                         ع الن سهل ان تقن يس من ال ر اذ ل البالد والمساهمة في االنجازات وهو یتطلب الكثي
م               امين فرص العمل حين ل بضرورة التغيير ،وأوضح آان قرارنا باللجوء الى التصنيع لت

ستثمرین ورؤو    ى الم دنا عل واق اعتم ي األس صنيع وال ف ي الت رات ال ف دینا خب ن ل س یك
زم                 ا یل ل م م آ األموال األجنبية ودعونا األجانب ليأتونا ویستثمروا في الصناعة ،قدمنا له
ستلزمات    ؤمن م ة ت ة قوی ة تحتي اء بني ا ببن تيراد ،قمن ى االس ضرائب عل اءات ال ن إعف م
صناعات التي                        ى ال ا عل ة ،رآزن ل المختلف ل متطورة في مجاالت النق شبكة نق الصناعة آ

ل شيء           تأخذ عددا آبيرا من ال     ى آ سيطروا عل م نتخوف من المستثمرین ان ی موظفين ل
  .2في البالد
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  :النزاع واإلرهاب في العراق وأثره على مشاریع التنمية  -1

ا                بلد،شخص،مجموعة  (النزاع او األزمة بشكل مبسط هي الحالة عندما یمر من یواجهه
دة   بظروف غير طبيعية أو غير معتادة تحم )سياسية،اجتماعية أو غير ذلك    ل عناصر جدی

ي      ة الت دة من عناصر الظروف الطبيعي ة وتختلف في أوجه عدی ر معروف ون غي د تك وق
  .یتعامل بها من یواجهها حين یحلل أي قضية تحتاج إلى حل

ر یقف            ر بحق إن الوضع األمني عائق خطي إن الجهات المانحة والسلطات العراقية تعتب
شكل       في وجه إعادة األعمار االقتصادي، آما تقر با        ن االفتقار إلعادة التأهيل االقتصادي ی

زاع العنيف      اء الن شار العنف       . عامال مساهما في إذآ امن وراء انت د الخطر الك وفي تزای
صادیة          ار         1،اذا لم یلمس الشعب تحسنا حقيقيا في ظروفه االقت ادة األعم سریع في إع  فالت

ة و             ة التنمي واء     االقتصادي ،وفي اإلصالح،من شانه أن یسرع في عملي ان یخفف من غل
المعاناة ، ویخفض من الميل إلى العنف ،خاصة لدى أولئك الذین ال تستهویهم السياسات               

ى حشد               / سعون إل ذین ی االیدولوجيات،ویضعف بالتالي من قواعد الدعم الشعبي ألولئك ال
اط           صادیة واإلحب اة االقت ان الوضع االقتصادي العراقي       .الدعم للعنف عبر استغالل المعان

سليح المكلف            الع ام یعتبر غير جيد فبعد الحروب والعقوبات الدولية والقمع السياسي والت
ى زعزعة     2003والتخل الكلي للدولة واإلرهاب الذي اجتاح العراق بعد         م انتهى األمر إل

ادا                 دهورا ح راق ت شریة في الع االقتصاد العراقي وبالنتيجة تدهورت مؤشرات التنمية الب
ان    ذي آ دل ال اق المع ة    ف دین في المنطق ل عق ردي من   (سائدا قب اتج الف الي الن هبط إجم

ات    2) دوالر في منتصف التسعينات    200 إلى   1980 دوالر في بدایة     4000  ومنذ الثمانيني
ر المستدام           نفط والتوسيع غي ى قطاع ال اده عل تحددت بنية االقتصاد العراقي بتزاید اعتم

سك  از الع ة الجه ة خاص ر المنتج دمات غي اع الخ ة لقط ات المنتج ال القطاع ري وإهم
شاطات           ي الن اجي ف تثمار اإلنت ار االس ل وانهي و متواص ى نح صناعة عل ة وال آالزراع
عة       ر خاض ة غي سياسية البيروقراطي سيطرة ال د ال سكریة وتزای ر الع صادیة غي االقت
ق           ى تعمي ة أدت إل ور مجتمع ذه األم ة العراقية،ه يم العمل ي تقي راط ف بة ،واإلف للمحاس

 ویختلف االقتصاد العراقي عن االقتصاد االوامري في        3یعية لالقتصاد العراقي  السمات الر 
ن      ر م ي یوظف اآث اع خاص حقيق ز بقط تلط یتمي صاد مخ و اقت سوفيتي ،فه وذج ال النم

ة  % 70 د العامل ن الي ور     . م ذي تط ل ال صاد الظ ي اقت ت ف ائف آان م الوظ ر إن معظ غي
صاد الرسم           ا في االقت ى           بسرعة خالل التسعينات ،ام وة عل د القطاع الخاص بق ي ،فاعتم

ى حوالي                      نفط وعل دات ال ى عائ سيطر عل ة ی ان قطاع الدول نفقات الحكومة ومعوناتها فك
ررة وبالحصص         200 ة المك تحكم بأسعار المنتجات النفطي ام ،وی  شرآة تابعة للقطاع الع

سما             الي ق ا   الغذائية الموزعة آإجراء استرضائي للعراقيين آلهم عمليا، فيمتص بالت  مهم
ه                 .من ميزانية الدولة   صاد العراقي عشية الحرب في اسوا حاالت ان االقت ة    :آ ة عالي بطال

ام           %) 18( ة في الع ة         1997بحسب ارقام رسمية غير دقيق ة ذهني ة متهاوی ة تحتي م ،بني
ر                ة غي ة ،بيروقراطي دات متقادم خدمات زهيدة لدولة ریعية شرآات قطاع عام عاجزة مع

سبب انخفاض مستوى                آفوءة یقوضها فساد واسع      تقلص ب اهرة ت ة م د عامل النطاق ،ای
ون        وازن االقتصادي االقليمي ،دی النظام التعليمي وهجرة االشخاص المؤهلين ،انعدام الت
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خارجية غير مستدامة ،وشبه غياب لبنية محددة للتحكم بالشرآات وحفظ حقوق الملكية،         
الي بضرر   2003 ومع ان العمليات العسكریة لقوات التحالف بدات في ربيع     وتسببت بالت

امين      رب الع ة بح ة ،مقارن ة التحتي دود للبني ال   1991-1990مح ذي ت ب ال  ،اال ان النه
ى                       ا عل ضيا فعلي د ق اء ،ق اء والم نفط والكهرب دادات ال الحرب والتخریب المتواصل في ام

ة  البنى التحتي ضرر ب ادي ال ى تف ة ال ود الرامي ا (الجه ان متوقع ذي آ دم ال فضال عن التق
  ).2003مارس/نتيجة تحسين تلك الخدمات ما بعد اذار 

ة                  وفي ظل الظروف الصعبة التي برزت بعد الحرب مباشرة اعدت سلطة التحالف المؤقت
دفين        ى ه ز عل ار یرتك ادة االعم صورا الع ة ت ة المؤقت ة العراقي اء  : والحكوم ادة بن اع

اقتصادیة بنيویة على   القدرات االنتاجية في قطاعات السلع والخدمات ،وادخال اصالحات         
سبب         1اساس ارساء اقتصاد السوق     وتزداد حساسية االصالحات االقتصادیة بشكل آبير ب

ت   راف آان ة الط سنوات القادم دفعها لل راق ب زم الع ضات المل دیون والتعوی سالة ال م
  .متضررة من الحروب السابقة للنظام السابق

ائدات واصول النفط العراقي من      تحييد ع  1483وقد حاول قرار مجلس االمن الدولي رقم        
ى   دیون حت ع ال انون االول/31جمي سالة    .2007/آ ه م ذآر او یواج رار ال ی ذا الق ن ه لك

الفوائد المتراآمة على الدیون المتعلقة فالعراق یشكل اآبر مدین في العالم من حيث عدد        
ه حوالي         دفع تعویضات عن              120سكانه اذ بلغت دیون زال ی ا ال ی ار دوالر ،آم  حرب    ملي

ام  ي الع ت ف اب  1991الكوی ذا الكت ا له ى آتابتن دیون حت الي لل رقم الح غ ال ار 33 یبل  ملي
رز     2 مليار دوالر اضافي     71,6دوالر لكن ثمة     رار او الدراسة وتب  من دعاوى تنتظر االق

مسالة الدیون المتعلقة آمشكلة حيویة اذا ما اردنا ضمان التنمية المستدامة سواء داخل               
  .اق أي في أي بلد من البالداو خارج العر

يين        صدرین اساس ا م ي توزیعه ساد ف ة والف ات النفطي ي المنتوج نقص ف ا اضحى ال آم
ك  للسخط الشعبي ،وقد خصصت مبالغ ضخمة لتمویل استيرادها من الدول المجاورة     وذل

تلبية للطلب الداخلي المتزاید على البنزین ،بعدما رفعت القيود عن استيراد السيارات من             
ات    دو ة حاج ن تلبي ع م ة والتوزی ب التغذی ة وانابي ر الممحلي صافي التكری تمكن م ن ان ت

  .االستهالك المتزاید نتيجة للتخریب المتكرر
ة خاصة                       ل اهمي صاد سيرتدي ،آك ي واالجنبي في االقت ان اشراك القطاع الخاص المحل

امين حجم االستثمار الضروري في                  ة لت ر آافي  المستقبل   نظرا الن الموارد الحكومية غي
ة                    ى التحتي د البن ادة تجدی ة في اع المنظور غير ان مدى مساهمة الرساميل الخاصة بجدی

  .العراقية في المستقبل المنظور ما یزال مجهوال
راق ام في                    ان في الع صاد سواء آ ة االقت ى تنمي ة عل ویؤثر الوضع االمني بصورة عام

  :غيره من الدول وبالشكل التالي
ر                  ویح یرفع آلف االنتاج   - 1 شاطات غي ى ن ة ال ار في اي دول ادة االعم وارد اع ول م

  .منتجة
ة او       - 2 شرآات االجنبي ر ال ار فيجب ادة االعم ود اع ى جه ة ال ربات موجع سدد ض ی

ون       ي تك بالد الت ادرة ال ى مغ ة عل ر الحكومي ات غي تثمار والمنظم رآات االس ش
ب       ن جل ين ع ب محتمل ستثمرین اجان ي م ستقرة ویثن ر م ة غي اعها االمني اوض

ادة                الرس ة اع ا یعيق عملي ار مم ادة االعم اميل الالزمة والمشارآة في مخاطر اع
دام      ان انع الي ف دیثا ،وبالت دة ح ك الولي دمر تل اج الموجودة وی درات االنت ل ق تاهي
االمن یضع عائقا مادیا امام دخول المقاولين االجانب الى البالد ،ویعيق استئناف            

 .النشاط االقتصادي الطبيعي
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ة وخصوصا                 یتسبب انعدام    - 3 اج الخدمات العام اد في انت االمن في احداث نقص ح
سوداء      سوق ال شار ال ى انت ؤدي ال ا ی ة ،مم واد النفطي اج الم اء وانت الكهرب
ى                     ه ال ؤدي عواقب ا ت نقص آم ذا ال ؤدي ه شرعية ،وی ر ال والنشاطات االخرى غي
ا یقوض   سخط ،مم د ال شرائية وتزای درة ال اض الق يش وانخف دهور شروط الع ت

ریح مجموعات المعارضة       الثقة   العامة بالحكومة وبالعملية السياسية ،وهذا ما ی
 .االصولية والمتطرفة ویعزز رسالتها

ي  صاد العراق ان االقت ة ،ف ى جدی ة تبق م ان المشكالت االمني ن ورغ ا م م یتعطل آلي  ل
م          ار رغ و واالزده ن النم صغيرة م ة ال ال التجاری ت االعم د تمكن ف ،فق راء العن ج

رت    االضطرابات ا ي ج ى االصالحات الت ر ال ه االآب زى بجزئ ر یع ذا االم ة ،ه  لمحلي
والي       روف ح سنت ظ وظفين ح ب الم ي روات ة ف ادة الملموس ك ان الزی شتها ذل مناق
ة                ان متوسط الراتب االساسي لموظفي الحكوم د آ مليون موظف ومليون متقاعد فق

ى االن     ه تخط شهر اال ان ي ال سة دوالرات ف غ خم ش 80یبل ي ال ر  دوالرا ف هر ویظه
ذ                    ى من رة االول ة استطاعوا للم ال ان موظفي الحكوم البحث الميداني على سبيل المث
ا  ارة ،ام رة آالعم ى في المحافظات الفقي ارة محال المجوهرات حت ا زی عشرین عام

والي   ون ح انوا یتلق ذین آ ة ال اتذة الجامع ام 8اس ي الع شهر ف ي ل  2002دوالر ف
والي  وم ح ون الي بحوا یتلق ى  دوال500اص دخول عل سن الم ق تح ا ینطب ر آم

ضا  دین ای لطة         1المتقاع نتها س ي دش سوق ،الت ة لل الحات الموجه ين االص ن ب وم
ة         ة والحكوم ة واالنتقالي ان المؤقت ا الحكومت راق واآملته ي الع ة ف الف المؤقت التح
ة بنجاح استبدال                      ائج ایجابي الي نت ام الم ة واصالح النظ ان الصالح العمل المنتخبة آ

ة وا رى    العمل ة اخ ن جه صرفي م اع الم ي القط ة ف ایير مقبول ال مع تقرارها وادخ س
ة              سلطة التنفيذی ،تبقى استقاللية المصرف المرآزي مقبولة على مضض من جانب ال
صدمة                    ى المؤسسات وابتعدت عن المعالجة بال ،وقد اقتصرت معظم االصالحات عل

  .المقوضة لالستقرار
زاع ،من            سان آما تميزت المرحلة التي تلت الن ل /ني ول    2003ابری ى ایل  2004سبتمبر / ال

ى               2%)65 الى   55بحدود  (،بارتفاع معدالت النمو     ر ال شكل آبي ك ب ود الفضل في ذل  ویع
ادل التجاري             ر ان   .ارتفاع مفاجئ في اسعار النفط، والى االستقرار النقدي وازدیاد التب غي

ى      مع احتم % 52 بحوالي   2004صندوق النقد الدولي یقدر النمو في العام         ال ان یهبط ال
ام     % 17حوالي   ام                2005في الع سبيا في الع ة ن دالت البطال ا انخفضت مع   2004 وبينم

ة      2003عما آانت عليه في العام     ات مقلق ة تظهر فروق ة المتباین  ،اال ان المعدالت المحلي
دام       ر خطورة من انع اطق هي اآث ين المن ات وعدم المساواة ب ين المحافظات ،فالفروق ب

ي  ساواة ب ستویات      الم ى م رز اعل ة ،تب ة عنيف ة انتقالي ي مرحل ة ف ات االجتماعي ن الطبق
ار       ة ذي ق ي محافظ ة ف ة المحلي ربالء   %) 46,2(البطال ي آ ا ف وادناه

ف ر %)18و%14(والنج ان اآث سنية ،ف اطق ال ى المن ال ال والي وباالنتق ى الت عل
الى      ل ودی ار والموص ي االنب ضررا ه ات ت ى %31،2, %31,2،%33:المحافظ عل

ارئ الن                     3واليالت دى الق ك تصور ل  بالنسبة لهذه االرقام نذآرها هنا فقط لكي یكون هنال
ات    سها وآيفي ة واس ات التنمي يل لكيفي ة والتفاص س العام اء االس تم باعط اب یه الكت
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يس                    ة ل سوقها آامثل ام ن ا االرق ا ام التخلص من المساوئ واالضرار التي تعترض طریقه
  .اآثر من ذلك

ذا الوضع        رد               ومن شان ه شجع التم االقتصادي المزري ان یغذي سياسات التطرف، وی
  .ویولد المعاناة الطائفية

ة      وض الثق وارد ویق ستنزف الم و ی امل وه دا وش ر ج الي آبي ساد االداري والم والف
  .بالسلطات في هذه المرحلة من تاریخ العراق 

ري    صاد االوام ي واالقت نفط العراق ة ال ائج مت –ان ریعي دان نت تلط یول ة المخ ضة لجه ناق
ل   ي ظ ة ،ف ة المرآزی ة الحكومي ة بالتنمي ري مرتبط راق االوام صاد الع ة اقت زاع ،فبني الن
وفير الخدمات                 اء ت هيمنة نخب طائفية وسيادة عقد اجتماعي یقوم على مبادلة الرضى لق
ر     ل واآب ك رب عم ر مال ت اآب بعض الوق تبقى ل ة وس ت الدول ائف ،آان صة والوظ الرخي

رد،  تج منف ستثمر من ا   م ذا م ول وه رات اط دور لفت ذا ال ستطيع ان تواصل ه ن ت ا ل لكنه
بشكل عام فان العراقيين یحتاجون الى ان تتم تلبية حاجاتهم في           1یضمر خطرا استراتيجيا  

ة     تم التلبي مجاالت الخدمات االجتماعية والرفاه االجتماعي واالزدهار االقتصادي واذا لم ت
ى     لهذه االمور فسوف تتشكل على االرجح الد       ذي سيعمد ال شعبي ال وافع القویة للسخط ال

  .استغالله اولئك الذین یناصرون العنف ،ویشارآون في االعتراضات السياسية المتطرفة
  
  

  
  
ة واضحة            - 6 معدالت الفقر في العراق تزداد آذلك بسبب وجود البطالة وهنالك عالق

 :/ تكمن في 2لدبينن البطالة والفقر ،وذلك ان االسباب الهيكلية في البطالة في الب
ر من              -  أ نفط اآث وفر ال نفط حيث ی نمط النمو االقتصادي المتمحور حول استغالل ال

الي، اال         % 70من االیرادات العامة ،واآثر من      % 90 اتج المحليي االجم من الن
وى   شغل س ه ال ی ورة     % 1ان دم ص ي یق صاد العراق ة، فاالقت وى العامل ن الق م

دات       ا عائ ة التي ادت فيه ة للكيفي ة القطاعات      متطرف ادة تخلف بيني نفط في زی ال
  .االقتصادیة االخرى

ى            -   ب ر ال ت تفتق ي وق شباب ف سبة ال منها ن ع ض ي ترتف ل الت وة العم صائص ق خ
 .التدریب الالزم لتلبية احتياجات سوق العمل 

د    -   ت رب وفق ار الح اص      اث شاط الخ دهور الن صاد وت ل االقت ف عم ن، وتوق ان االم
ل الحروب وسنوات الحصار العجاف      ،فالتدمير الهائل الذي اصاب االقتص    اد بفع

 .آلها اثرت سلبا على نشاط االعمال في االقتصاد
قارنة بالمعدل العام حسب البيئة     وفي ادناه جدول یوضح معدالت البطالة في العراق م        

  3)2006-2003(والجنس للسنوات 
  

  حضر  السنة
  ذآور 
  اناث

  ریف
  ذآور 
  اناث 

 المجموع
  ذآور 
  اناث 
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  مجموع مجموع مجموع
2003  31  

22,3  
30  

28,9  
6,7  

25،4  

30,2  
26  

28,1  
2004  28,3  

22,4  
27,7  

31,2  
3,1  

25,7  

29,4  
15  

26,8  
2005  18.6  

22,68 
19,27 

20,18 
2,55  

16,09 

19.22  
14,15  
17,97  

2006  19,74 
37,35 
22,91 

15,04 
8,04  

13,17 

16,16  
22,65  
17,50  

  
سنة  • سنة 2003ال راق ض   2004 وال ل الع شمل آ يم    ت دا اقل صائيات ع من االح

  .آوردستان
 . تستثني من احصائياتها االنبار واربيل ودهوك2005السنة  •
 . بينات الحضر للمراآز الحضریة2006والسنة  •

ة                         وم وليل ين ی ة الحال ب رة بطبيع ا متغي ال فقط النه ى سبيل المث ذآرها عل وهذه االرقام ن
ا       لذلك هي ليست خالدة آما بقيت الكتاب وانما تقرب ا          اد عليه لنظرة للقارئ وليس لالعتم

.  
شهده  بال ة ی سير التنمي ي م ر ف ر آبي ئ بتعث ذه تنب ة ه ة المرعب دالت البطال ان مع ة ف نتيج

اطلين                      ر من الع ر الن وجود اعداد آبي سبة االآب العراق وهذا التعثر تشكل فيه البطالة الن
على راسها االرهاب عن العمل یساعد على تفاقم مشاآل آثيرة تقف حائال بوجه التنمية و           

شباب                     رة من ال الذي یعاني منه العراق،والعنف فاحد اهم االسباب هو انخراط اعداد آبي
الي                       اتهم وعدم وجود مصدر م ر في حي راغ الكبي بسلك العنف االرهابي نتيجة وجود الف
دفعهم لالنخراط بمسالك العنف                       اتهم ت ة في حي ر ازم شكل آبي یعتاشوا منه مما یسبب وب

ا ووضع خطط استراتيجية              والجریمة   وهذه هي اشكالية آبرى على الحكومات ومعالجته
ق شكل دقي ا ب د .الجل عالجه سبب الوحي ة ليست هي ال ر ان البطال وتني ان اذآ ا ال یف آم

راهن وعدم                     للعنف في العراق فالعنف في هذا البلد احد اسبابه هو الوضع االقتصادي ال
ة     وجود تنمية حقيقية والسبب االخر للعنف ه       و تخریب الثقافة العراقية وعدم وجود تنمي

حقيقية فيها ،فبالتالي تحتاج الثقافة العراقية الى اعادة اعمار لها مما لحقها نتيجة سيادة      
ة الحزب الواحد                عصور االستبداد والدآتاتوریة التي آانت ترید ننمط ثقافي واحد هوثقاف

الي  او الحزب الحاآم وغيره من الثقافات واالتجاهات تقص     ى ویمارس ضدها العنف ،فبالت
اد شبح  شباب وابع وفير فرص عمل لل راق یجب ت دمار عن الع اد شبح العنف وال والبع

ك یجب ان            البطالة   ى ذل اؤه باالضافة ال ه ، ابن ستند علي عنهم وایجاد اقتصاد متين للبلد ی
  :ایكون هناك اعمار للثقافة العراقية وتنمية لها وعبر عدد من النقاط نشير اليه

ة     - 1 وفر للمجتمع                  :ضبط الثقاف ة التي ت ك الثقاف ضابطة، اي تل ة ال اي تحقيق الثقاف
  .العراقي اداء الفعاليات المختلفة

ة     - 2 وین       : اعادة تفسير دالالت المكونات الثقافي ى تك ة تنطوي عل ة ثقافي وهي عملي
د متناسب مع                        م جدی ى فه ؤول ال ذي ی ة ،االمر ال دة للعناصر الثقافي عالقات جدی

 .الحياة الحاضرة والمقبلةتغيرات 



ة         - 3 ا مجموعة             :اعادة ترتيب القيم والعناصر الثقافي ر من آونه ة هي اآب ان الثقاف
ك العناصر في ساللم لتؤلف آال           ا تل من العناصر ،اذ هي الطریقة التي تنتظم به
متكامال ،وبذا فان اآتساب الثقافة ال یقتصر على امتصاص عناصرها ،بل یتعدى             

 .درج تلك العناصر ذلك الى انتظام ت
اة        : توفير الحق في االتصال الثقافي     - 4 حيث احاطت العراقيين في الداخل ظروف حي

ين التعرض                نهم وب ل بي صال ،اذ حي حرموا فيها من مجمل جوانب الحق في االت
ة        ب اتاح ة تتطل ار الثقاف ادة اعم ان اع ا ف ن هن دولي ، وم ي وال صال العرب لالت

ي، من خال سان العراق صال لالن ذا االت ي ،ه ر والتلق ة للتعبي وفير فرص آامل ل ت
ة                سيجعل من المجتمع منفتح وبانفتاحه یستطيع ان یستفيد حتى من خطط التنمي

 .المرسومة له او التي یرسمها لنفسه
الم      - 5 ات الع د         : االنفتاح على ثقاف راق باالستبداد ق ا الع م فيه سنين التي حك آانت ال

وم في اشد الحاجة       شهدت تضييقا على االنسان العراقي ،من هنا       ة الي  فان الثقاف
ي         اس ف ة دور اس يكون للمرون ا س رى ،وهن ات االخ ى الثقاف تح عل ى ان تنف ال
ه دراسة مشاریعها النهضویة                انفتاح الشعب العراقي على ثقافات العالم ویتيح ل

شعب        والتنمویة واالستفادة منها وآذلك فان االنفتاح یسبب         دى ال ة ل ة فكری مرون
 .فة العنف ویكون منفتحا ومتسامحا آذلكتجعله ینبذ ثقا

زي   - 6 اء المرآ ة االیح اح        : اتاح ة ان تت ار الثقاف ة اعم ي عملي ب ف ا یترت ن هن م
ة، وان      ا بحری ارس دوره ا، وان تم ة وارتقائه ب الثقافي شوء النخ ضروف لن ال
ا       اح له الجمهور ،وان تت صال ب سها ، واالت ن نف ر ع دیها أسس التعبي وافر ل تت

 .رةاجواء المنافسة الح
ة مجمل الفرص المتاحة            : تحقيق المشارآة الثقافية   - 7 حيث تعنى المشارآة الثقافي

ة     ه الفكری ل متطلبات افي بمجم هام الثق ي االس وى ف ات والق راد والجماع لالف
 .وفعالياته السلوآية بما فيها الفرص المتكافئة في التعبير عن االختيارات

ات    : تصحيح االنطباعات  - 8 وتصورات اي انطباعات عن    تتشكل في آل ثقافة ادراآ
ار  ات    االفك ف واتجاه ا مواق نجم عنه ا ت را م ات ،وآثي خاص والجماع واالش

ة،            ر متوازن ة غي وقرارات ،ولما آان الكثير من االنطباعات قد نشأ في اطار ثقاف
ا اتخذ                            ا م ر عن دالالت شوهاء ، ومنه ان یعب ا آ ك االنطباعات م ان من تل لذا ف

 -آما یقول الهيتي –اعات جامدة ، من هنا یترتب تعميمات متميزة على شكل انطب  
ن            ات ع صحيح االنطباع رص لت ة الف ى اتاح ة ال ار الثقاف ة اعم د عملي ان تعم

 1الجماعات والطوائف واالفكار
ة    - 9 ة المقحم ات الفرعي صاء الثقاف ف    : اق ة العن ها ثقاف ى راس ات عل ذه الثقاف وه

صب    ة التع ة وثقاف ة الطائفي اب وثقاف ة االره د .وثقاف ات  وعن ذه الثقاف صاء ه اق
ة اال               ام التنمي ستقصى ثقافة التخلف والتراجع بالنتيجة ستزول اهم عقبة تقف ام

 .وهي عقبة العنف والتطرف
ة      -10 ات الفرعي ة ،           : التقریب بين الثقاف ة المقحم ات الفرعي ى جانب الثقاف ال

وزع   سبب ت ادة ب شكل ع ة تت ة العام ي الثقاف ساق ف ة ،هي ان ات فرعي اك ثقاف هن
شطة ة عن اسلوب االن ة فرعي ل ثقاف ر آ ددة ،اذ تعب ى صور متع ة عل  االجتماعي

ة                ات الفرعي ين الثقاف حياة شریحة في المجتمع العراقي ،حيث اتسعت الفجوات ب
ين                  احر ب ،وخرج الكثير منها على روح الثقافة العامة بحيث ظهررت مالمح التن

ة التقری     2من الثقافات    الكثير   ار الثقاف ات    ،ومن هنا یتطلب اعم ذه الثقاف ين ه ب ب
در من              الفرعية عبر العمل على ایجاد محاور وقواسم مشترآة ،بحيث یتحقق ق
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رورة          ه ظ ين ل سالة یتب ذه الم اظر له ة ،فالن ات الفرعي ذه الثقاف ين ه اغم ب التن
ة اخرى    ن جه ي م ع العراق راف المجتم ين اط ة وب ن جه ر م ى االخ اح عل االنفت

 .لغرض ایجاد تنمية حقيقية في البلد
  

درة   ذه النقطة في الق شكل ه راق تت ة في الع سالة التنمي ة في م سى نقطة مهم ا ال نن آم
دورها    ي ب بة والت تثمار المناس ستویات االس ى م د عل ي تعتم صاد والت و االقت ة لنم الكامن
ان انخفاض مستوى             ة حال ف ى ای وطني وعل ة من االدخار ال تتطلب تدفقات عالية وآافي

ن رده ا ة یمك ارات الوطني ام  االدخ تهالك الع ي االس ذیر ف االفراط والتب ام ف اع الع ى القط ل
ام الممول عن طریق                         ة وزاد من عجز القطاع الع د اضعف االستثمارات العام والدعم ق
طبع النقود واضعف االستثمار الخاص وزاد من التضخم وعليه فان تحقيق توازن افضل              

  .سطیعتبر عنصرا اساسيا في استراتيجية النمو على االمد المتو
ى عدد من                        ز عل راق یمكن ان ترتك ة في الع ة الوطني ویمكن القول ان استراتيجية التنمي
الي وضمن                ساد االداري والم ى الف د والقضاء عل القضایا ومنها زیادة االستثمار في البل

  :استراتيجية یمكن تلخيصها بالشكل التالي
وظفين   - 7 ام الم ب قي ي تتطل سلوك واالخالق والت سة لل  وضع ضوابط رئي

  .الرسميين باالفصاح عن ثرواتهم
ة                  - 8 اطق االخرى بغي ى المن شاطاتها ال شر ن ة ون ة النزاهة العام تقویم هيئ

 .القضاء على الفساد
 .االستمرار بتعزیز وتقویة دور المفتش العام وتوسيع نشاطاته  - 9

 .تحسين المبادء المألوفة لالخالق والشفافية -10
وزارا        -11 دة لل ة     تنفيذ مبادئ التدبير العامة الجدی االت العام ت والوآ

 .من خالل االستخدام الفعال والمناسب الموال الحكومة
شفافية       -12 صر ال ادة عن انها زی ن ش ة م وابط حكومي ع ض وض

 .وتحدیث انماط العمل الحكومي
صاد       رف باقت ا یع ى م راق عل ي الع ة ف ة الوطني تراتيجية التنمي ز اس ن ان ترتك ا یمك آم

صاد  سمية اقت ع ت ث تتمت اعي حي سوق االجتم ا  ال دة النه ة اآي اعي بجاذبي سوق االجتم  ال
شعوب تعيش         تجمع قطبي السوق والمجتمع ، وهذا النمط من االقتصاد یعزز استخدامه ل
اة حروب                   د خرجت من معان تحوالت اقتصادیة عميقة وتواجه مطالب اجتماعية شتى وق

و        وانظمة شمولية    صاد بع      وقد نجحت المانيا في ادارة بالدها بهذا الن د الحرب   ع من االقت
  . یعرف بالحرب العالمية الثانية  التي خاضتها بماالمدمرة

م               وعلى المستوى االجرائي ترجم رواد اقتصاد السوق االجتماعي نظریتهم الى نهج محك
ة وهو                           ضا في المدرسات االوربي ا ای ا فقط وانم يس في الماني اره ل ى اث یمكن التعرف ال

ارا      یرتكز على دستور اقتصادي یتضمنه الدستور ا       سة معي لسياسي وقوامه تحقيق المناف
سية                ادئ التأسي ضعها اهل      اساسيا لكل سياسة اقتصادیة ویقوم على عدد من المب التي ی

  / العلم 
 ثبات النقد - 1
 .حریة دخول االسواق  - 2
 .الملكية الفردیة - 3
 .حریة التعاقد وتوآيد المسؤولية المدنية للمتعاقدین - 4
 1ستشراف واالستثمار استقرار السياسات االقتصادیة لتسهيل اال - 5
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  :/تناقضات التنمية المستدامة في العراق

ف ان     ين ونوضح آي م ان نب ن المه ن االساسي وم د م ذا المبحث نج ي ه ف
ة سياسية             ة ومع وجود طغم سنين القادم العراق في وضعه الحالي ومدى ال
راق تناقضات في                   شهد الع ة ی فاسدة باسم الدین وغيره من المسميات البالي

شية           التنمي ة المستدامة تصل الى التدهور المریع المستمر في االوضاع المعي
ة وغزو              يج الثاني ذ حرب الخل ه من واالقتصادیة واالجتماعية والصحية البنائ
سبب  شين وب زو الم ك الغ ت ذل ي اعقب صادیة الت ات االقت ت والعقوب الكوی
ي انتهجته      ية الت سان االساس وق االن ظ لحق اك الف ع واالنته ات القم ا سياس

ة           ذلك تخبط سياسات الحكومات االنتقالي داد وآ حكومة الطاغية صدام في بغ
في عهد االحتالل االمریكي حيث وفر النظام الدآتاتوري البائد اجواء الموت             
ل       ا ح يس له ي ل سياسية الت كاليات ال راق واالش ى الع ة عل دمار المخيم وال

شعب العراقي حيث         سبب   جذري قریب ، والضحية االولى هم ابناء ال نجد وب
راق او تسرب       سبب احت ة وب الحروب تلوثت البيئة العراقية بالحروب الكارثي
ود        ن الوق ار م ين االلت ا مالی صناعية ومنه شات ال ن المن ة م واد الملوث الم
ة   دات الكيمياوی زة والمبي وامض المرآ سائل والح ت ال ت والكبری والزی

ة و     ة الكهربائي صادر الطاق ل م سيارات وتعط ر ال راق اط ذي  واحت دمار ال ال
صناعية      اه ال ة المي دات معالج ي وح ل ف ف العم نفط وتوق صافي ال اصاب م
ل        ي معام ار ف بات الغب دمير مرس ازل، وت ي المب اه ف يب المي اع مناس وارتف
ى   دا ال ادت روی ي ع اه والت صفية المي دات ت ي وح ل ف االسمنت وتوقف العم

ر صحي ات من دون طم رك النفای دیات وت ات البل دمير الي سبب العمل وت  وب
  .المواد المشعة 
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هل أضحت األخالق العالئقية واقع مفتقد في المجتمع  بحث للكاتب یاسر جاسم قاسم نشر تحت عنوان - 1

    ،جریدة الزمان الدولية العراقي؟



بدایة ، وقبل الخوض باألخالق العالئقية آواقع موجود، أو مفتقد في الساحة المجتمعية 
ئقية والى ماذا تشير  ؟ العراقية ،علينا إثارة سؤال مفاده ،ما المقصود  باألخالق العال

  /ـ: وللجواب نقول
 األخالق العالئقية، أو أخالق المحبة، آما تسمى ،هي أخالق عنایة یتلقاها االنسان 
عندما یكون طفال، وتستمر معه بالنمو طالما بقي على قيد الحياة ، وهي أخالق تنبع من 

الق تطور التأمل شعور انساني وليس من معتقدات دینية تحمل اعباء آثيرة، وهي أخ
والحوار ، وهي اتجاه أخالقي متميز في التنظير وآذلك االخالق العالئقية سميت بهذا 

 ألنها تقع ضمن عالقات المجتمع االنساني وهذه االخالق ال تسمح بتفسيرها على ;االسم
انها شيء مثالي وغير عملي وهو االمر الذي آثيرا ما یعارضه المدافعون عنها، 

قيمة تنشيء من عالقة وممارسة على حد سواء واالخالق العالئقية فالمحبة هي 
تجاوزت العالقات في النطاق الخاص لالسرة والصداقة وانما دخلت بممارسة الطب 

   .1والقانون والحياة السياسية وتنظيم المجتمع والحرب وغيرها من األمور
ه االخالق ونراها هل بعد هذه المقدمة، نود في هذا البحث ان نبحث في ماهية بعض هذ

هي موجودة فعال في المجتمع العراقي اليوم ام ال؟ ونبحثها من آل جوانبها ولنبتدأ من 
التنشئة لالنسان داخل المجتمع ثم نرآز على مفاهيم اخرى في مجال االخالق العالئقية، 

  /وآالتالي
  / اهتمام اإلنسان بطفله/أوال

حيث إن اإلنسان لدیه التزام اخالقي بتنشئة طفله هذه احد اهم اشكال االخالق العالئقية ، 
وتولي مسؤوليته ليس مجرد تنشئة عادیة مفادها آفالة اآله وشربه ودواءه ، بل 
مسؤولية اجتماعية تجاه هذا الطفل وآفالة تربيته وتنشئته تنشئة سليمة ومقتدرة ، فكل 

 المبدأ على االقل في الناس یحتاجون الى العنایة آخلق آبير یقدمه من هم یكفلون هذا
السنوات االولى من حياتهم ، وان آفاق التقدم واالزدهار االنساني تعتمد جوهریا على ان 
یتلقى من یحتاج العنایة ، العنایة والمحبة التي یحتاج اليها آذلك الحال بالنسبة للعجزة 

  .تمع وذوو الشيخوخة، فهؤالء یحتاجون إلى من یكفل لهم المحبة والعنایة في المج
یا ترى ما هي صور تواجد هذه االخالق التي عرضنا لها في النقطة االولى من البحث 

  داخل المجتمع العراقي اليوم؟
عدم : ان االستنتاج الواقعي لتواجد هذه االخالق في مجتمعنا انما یؤدي الى نتيجة هي 

اقي اليوم وجود هذه االخالق بشكل حقيقي في مجتمعنا ، وإال فهل یتلقى الطفل العر
التربية الصحيحة والناجعه لنجدته مما یعاني من قبيل التخلف والسلوك المنحرف 

  :والتعاطي الالاخالقي مع المجتمع  ، وآمثال صارخ على هذا الكالم هو
 سلوك أطفال الشوارع في المجتمع العراقي وامتهانهم الجریمة والسلوآيات المنحرفة 

 المنحرفة التي تقودهم الى ان یكونوا في النهایة من قبيل الشذوذ وغيرها من االمور
  :مجرموا المستقبل ، والمحصلة هي

 جيل من المجرمين والقتلة داخل المجتمع العراقي ، وهنا تكمن أهمية االهتمام بالنشء 
، وتربيته تربية صحيحة ضمن مسؤولية اخالقية تحتم على والد الطفل االهتمام والتربية  

ق المحبة الدور الفعال في التربية والتنشئة الصحيحة والسليمة ، وهنا یكون ألخال
فالمجتمع العراقي یضع الطفل في اخر اموره التي یهتم بها بل ال یكاد یهتم بالطفل 
اهتماما صادقا  ، في حين تشير الدراسات النفسية انه على االهل ان یعاملوا طفلهم 

 واحترام بعض قراراته لزرع الثقة به، معاملة الكبير من ناحية استشارته والحوار معه
وعدم جعله انسانا خجوال عند آبره وبالنتيجة، سيكون سلبيا مجتمعيا عند عدم زرع 
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الثقة فيه أي سيكون شخصا غير فعال في المجتمع، وهذه الظاهرة متواجدة وبكثرة في 
  . المجتمع العراقي اليوم

  
أن تحظى االنفعاالت االنسانية بالتقدیر ، : آجزء اساسي من االخالق العالئقية هو:/ ثانيا

حيث ان االخالق العالئقية تدعونا نحن آبشر وبغض النظر عن الجوانب الدینية ، حيث 
انها اخالق انسانية وليست اخالق خاصة بدین معين او لمذهب معين تدعونا الى تقدیر 

معهم وتحسس االنفعالت اإلنسانية، من قبيل التعاطف مع بني المجتمع ،والتجاوب 
 ألنه حالة إنسانية أتت نتيجة أمور ;مشاعرهم واحترامها بل حتى تدعونا لتقدیر الغضب 

قد تكون غير جيدة اصابت ذلك االنسان ، وبالتالي فان هذه االنفعاالت هي التي یجب ان 
تحظى بتقدیر االنسان ألخيه ، وتقع ضمن االخالق العالئقية والتي قلنا عنها انها اخالق 

یة، أي إن أساسها هو التضامن بين اسرة المجتمع الواحد، فالتقدیر اإلنساني الذي عنا
ینبثق من شخص تجاه شخص اخر یرسم صورة مجتمعية انسانية فائقة فهو یقدره 
النسانيته ، ویقدر ما یصدر منه من غضب او انفعال ویحاول ان یتفهم سر ذلك الغضب 

ف انساني یراه امامه هنا ستكمن قوة وقدرة او االنفعال، ویحاول أن یتعاطف مع موق
وضمن مشروع ینبع من الحاجة االنسانية )) متماسكا اخالقيا((للمجتمع تجعل منه 

  .البشریة وليست الحاجة الدینية البحتة 
ولو سلطنا هذا النوع من االخالق على المجتمع العراقي اليوم وطرحنا سؤاال ما مدى 

االت االنسانية الصادرة من المجتمع نفسه وما هو مدى تقدیر المجتمع العراقي لالنفع
  تجاوب ابناءه االخرین معها؟ 

إن تقدیر هذه االنفعاالت  ، وان عد موجودا فهو ليس ذو قيمة وليس ذو مهارة انسانية 
 ،واستبداد ةان صح التعبير، وهذا بسبب ما عاناه المجتمع وطوال عقود من الدآتاتوری

وت والدمار والقتل والنهب والسلب ،وممارسة أبشع صور جعلت منه یالف صور الم
العذابات االنسانية بحقه مما خلقت هذه الممارسات اجياال تالف الدآتاتوریة بما تاتي به 
وتالف الدمار لالنسانية فما بالك بتقدیر االنفعاالت االنسانية أي ان القتل یراه الناس 

 آالتعاطف والغضب واالنفعال؟ بل إن هذه امامهم فكيف یكون هذا االنسان حساسا المور
الحاالت االستبدادیة التي یراها امامه تصنع منه قنبلة موقوته في أي ساعة ینفجر 
ویدمر ما حوله، وبالتالي فإننا إذا أردنا لهذه األخالق العالئقية إن نراها في المجتمع 

  .ناء المجتمع للتقدم العراقي اليوم انما نطلب ان تكون هذه األخالق في حقل ارادة اب
زالت غيوم الدآتاتوریة في العراق ثم اتى االرهاب بكل اشكاله الدمویة المالوفة وغير 

ارهابا من المؤسسة الدینية، حيث القتل باسم الدین وسلب الناس باسم الدین /المالوفة 
وتهجيرهم، على أساس دیني حيث بدات مرة اخرى صور التعاطف تختفي من اروقة 

ع ، وبالنتيجة فان ، هذه التقدیرات  عندما تختفي من المجتمع سوف تجعل منه المجتم
ومعنى ذلك انه موجود ولكنه مجتمع مغيبة مشاعره وهذا واضح فهل )) مجتمع مغيب((

الغضب مقدر لدینا وهل نتجاوب معه بتسامح عندما نرى شخصا غاضبا علينا ؟ 
  :الجواب

  
ه بنفس غضبه وانفعاالته بل اآثر من غضبه اال ما  إننا وفي آثير من األحيان، نرد علي

ندر ،مما یدل وبشكل ال یقبل الشك واقعية ما تعرض له المجتمع العراقي من اشكال 
االرهاب المجتمعي ،والذي فرض عليه عدم التجاوب االنساني مع االنفعاالت االنسانية 

ن یفرض نفسه في هذا التي اشرنا إليها، وبالتالي فالمجتمع العراقي مطالب وبقوة ا
المجال األخالقي، وان یطوي صفحات الدمار الذي تعرض له ،وان یعمل بجدیة على 
خلق فرص وجود للتعاطف مع الناس وتقدیر انفعاالتهم آجزء اساسي من وحدة 

  . المجتمع وفاعليته



 ولنسال سؤاال اخر آيف نعرف ان المجتمع العراقي قد بعدت عنه مسالة تقدیر 
ت آجزء من اخالق المحبة فيه ؟ وهذا آان واضحا بتدخل المؤسسة الدینية التي االنفعاال

فرقت بين ابناء الشعب، وجعلت منهم مذاهب فترى الناس عندما یقع انفجار في منطقة 
شيعية على سبيل المثال ال تجد االنفعال الكافي والتفاعل العاطفي االساسي من قبل من 

 تحریض ;ينة مثال، والعكس صحيح وهذا بسببیسكنون في المنطقة السنية المع
المؤسسة الدینية من الجانبين واال فالمعروف عن الشعب العراقي شعب متوحد ال فرق 
عنده بين ابناء المذاهب ، والوحدة معروفة بين ابناءه على مر السنين ولكن تدخالت 

 لبعض شيئا المؤسسة الدینية جعلت من ابناء الشعب ایقونات متعددة ال تحسب بعضها
انسانيا خالصا ومدى استجابات ابناء الشعب وتقدیرهم االنفعاالت بعضهم البعض األخر، 
فهو موجود وبدرجات متفاوته ولكن اعالها ال یغدو آونه فاعلية لسانية أي تجاوب 
بمستوى الكالم فقط وليس بمستوى الفعل واالنسجام ،ولكي نعزز من مفهوم التقدیرات 

ساسي من اخالق المحبة داخل المجتمع العراقي علينا ان نقوم بعدد من االنسانية آجزء ا
 مع مراعاة فهمنا ان تطبيق هذه الخطوات القادمة وبتفاصيلها سيسهم اسهامة الخطوات

آبيرة في وضع التنمية على سلم االولویات وسيسهم في جعل التنمية حالة واقعية 
 اهمها ي آكل مع اختالف الخصوصيات ،معاشة في الوضع المجتمعي العراقي او العالمم

 تحجيم دور المؤسسة الدینية داخل المجتمع العراقي وجعل تدخالتها -1:/ ما یلي 
محدودة تماما ، وال تعدى مسالة االهتمام بشان المعبد وادارة شؤونه وایكال بقية االمور 

ل الدین القائمة الحياتية البناء المجتمع أنفسهم، لتسيير حياتهم بعيدا عن منغصات رجا
  .على التدخل في آافة شؤون الناس

  
 ألنها أرضية رآيكة جدا باالمكان ; تفكيك االرضية التي یعمل عليها رجال الدین- 2

 الن رجل الدین یستمد رؤاه من مسائل عاطفية ، ;تفكيكها ضمن رؤیة عقلية خالصة
عملية االخالقية ، وليست عقلية واقصد بالعاطفية ليس التعاطف مع الناس آجزء من ال

بل استغالل عواطف الناس الدینية لتحریكهم تحریكات عشوائية ضد بني جنسهم البشر 
  .وضرب المستوى االنساني في التعامل

 اعتماد مبدأ الفهم االخالقي الذي تكلمت به  مارغریت ووآر بما تعده اساس لتعامل - 3
معرفة االخالقية یؤسس لالنتباه  الن الفهم االخالقي او ال;ابناء المجتمع فيما بينهم

وتقدیر القصة والسياق والتواصل خالل حادثة التداول االخالقي وهذه االبستمولوجيا 
وبالتالي فان 1االخالقية تعتقد ان مالئمة الفهم االخالقي هو االساس لتفهم ابناء المجتمع
 سيكون هناك أبناء المجتمع عندما یفهم بعضهم بعضا وتكون وشائج الصلة بينهم قائمة

  .مجتمعا سعيدا رائعا متوحدا
آما إن األخالق العالئقية تنبع من الذین یعتنون باآلخرین، بضمير حي، وحس 
بالمسؤولية، وال ینشدون بصورة مبدئية تعزیز مصالحهم الفردیة ،فمصالحهم مترابطة 

سعون مع مصالح من یعتنون بهم، وهم أیضا ال یقدمون على ذلك إال أنهم یریدون أن ی
  .إلى تطویر عالقة إنسانية واقعية بينهم وبين أفراد آخرین بعينهم 

األخالق العالئقية تميز بان األشخاص فيما بينهم یكونوا مترابطين ویعتمدون بينيا / ثالثا
بعضهم على بعض أخالقيا ومعرفيا ،إذ یبتدئ آل شخص حياته آطفل یعتمد على هؤالء 

 معتمدین بينيا على اآلخرین بطرق أساسية طوال الذین یقدمون له العنایة، ونبقى
                                                 

1 Margret Urban walker ,Moral understanding Alternative , 
Episttemology forafeminist Ethics , Hypatia 4 (summer 

1989):15-28 pp.19-20  
  



حياتنا، حيث باستطاعتنا ان نفكر ونفعل وآأننا مستقلون هذا بدوره ، یعتمد على شبكة 
  .من العالقات االجتماعية التي تجعل من مارسه هذا النوع من السلوك ممكنا 

  
ال الذي یطرح نفسه وهذه النقطة ، ليس لها تطبيق فعلي في المجتمع العراقي وإال فالسؤ

  هل لدینا عالقات اجتماعية واسعة الطيف ؟
  :الجواب

 آال ، فعالقاتنا متقطعة األوصال،ومبعثرة ابتداء من العائلة وانتهاء باألسرة المجتمعية 
آكل ،حيث نرى إن لدینا عالقات مؤسسة على االضطهاد ولدینا شبكة آبيرة منها حيث 

 االب ألوالده وفق مبدأ الوصایة ،واضطهاد نرى اضطهاد الرجل لزوجته ،واضطهاد
  .المؤسسة الدینية التباعها بترسيخ القيم الوهمية لدیهم بعيدا عن العقالنية والتعقل

وبهذا الخصوص یصف ماریلين فرید االشخاص الذین یكونوا ضمن العالقات االجتماعية 
 جوهریا آائنات وفق االتجاه ألعالقاتي، فأن األشخاص: ((اإلنسانية بالشكل التالي

عالقاتية تطور المقدرة على الحكم الذاتي في سياقات قيم ومعان وأنماط من التامل 
الذاتي التي ال تستطيع ان توجد اال آما تشكل بواسطة مارسات اجتماعية ،احدى 
المعلومات المعروفة جيدا االن نتقر بان قدراتنا على التفكير وهویاتنا ذاتها دائما جزئيا 

القات جماعية واعراف ،ونحن ال نستطيع الشك فيها من دون الغاء قدراتنا بواسطة ع
على التفكير في الوقت نفسه ، حيث یترعرع آل واحد منا في سياق اجتماعي من نوع 
معين نموذجيا ولكن ليس دائما في سياق اسرة موجودة في شبكات اجتماعية أوسع، 

ا مرتبطين بعالقات اجتماعية وجماعية آالجماعة واألمة تقریبا آلنا نبقى طوال حياتن
  1))،التي یعرف جزء منها على االقل هویاتنا ویؤسس قيمنا

 ولو قارنا هذه المقولة آتطبيق عملي داخل المجتمع العراقي، لرأینا وجود األسر ولكن 
مفهوم الشبكات االجتماعية القائمة على العالئق االنسانية الرائعة، هو منظر یغيب اليوم 

بسبب عدم وجود الفكر االصالحي الدقيق لنهضة ابناء ;اء المجتمع العراقي عن سم
االمة وبالنتيجة، فان المجتمع اذا اردنا له ان یتبع هذه النماذج من االخالق وان یكون 

 الن المفكر یعمل ;مجتمعا متقدما یجب ان یتوفر المصلح المفكر، وليس فقط المفكر
صلح یعمل باليات تنظيریة، وبتطبيق عملي وبنظري باليات تنظيریة بينما المفكر الم

على المصلح ان یتبع عدد من االمور  لكي یحرر الفكر وبالتالي ینهض بمجتمعه ویجعل 
النابعه من المبادئ االنسانية )) االخالق العالئقية((منه مجتمعا یعي اخالق المحبة

نتطرق اليها وبالشكل التالي الراقية ، والبعيدة عن المبادئ الدینية الضيقة ونستطيع ان 
  /ـ:

ه،                   -1 اعلين ب م ف ا ه ودون المجتمع وم ذین یق دین ال  ینظر المفكر الى رجال ال
م             ویعمل على رصد رؤاهم وأفكارهم التي یستخدمونها لجعل المجتمع منقاد له
شرذمات                 شعوذات والت يء بال التراث المل ط المجتمع ب آل اإلنقياد، من حيث رب

الق ص  راث الخ يس الت الة ول ى   , احب األص ر عل يعمل المفك ة س وبالنتيج
  :مسألتين في هذا المجال 

ى   ات،    :  األول يء بالظالمي راث مل ث ت ى ب ل عل ذي یعم دین ال ل ال ة رج تعری
دین بشيء                ;وليس تراثا أصيال متنورا      ع رجل ال ن ینف راث ل ه  ; ألن هكذا ت ألن

   .سيعمل على تثقيف المجتمع بإتجاه بالضد مما یطمح إليه هؤالء

                                                 
1 Marilyn Fried man ,Autonomy , Gender, Politics 

,newyork; Oxford University press,2003 )) 
 



ة   ي  :  الثاني ة الت ور العقالني ث األم ي وب راث ظالم ذا ت ة هك ى تعری ل عل العم
ر                     ة المجتمع تنف ل عام ى جع راث، والعمل عل ذا ت تعمل على آشف تراهات هك

  .منه 
ة       و من صعوبات جم ر ال تخل ا المفك ل عليه ي یعم ب الت ذه الجوان ألن ;وه

ون   التعامل مع رجال الدین سيضحى بالنتيجة تعامال صع      با ،وآيف ال وهم یعمل
ویر               ار التن ون ونفي أفك اال یطيق يلهم م ى الظن وتحم اس عل على الوشایة بالن

اس،             ;وإبعادها عن ساحة المجتمع    اب الن نهم من رق  ألنها تقف حائال دون تمك
اء       ى األحي اش عل ي تعت ات الت ال الطفيلي ات آح ى المجتمع ون عل م یعتاش وه

  .المختلفة 
ى المف    ة عل ار    وبالنتيج ة وباختي ة عالي د ،وبفراس ذآاء متق ل ب ر أن یتعام ك

ه ؤالء فهم ى ه صعب عل ه ;للمصطلحات صلب ی ق مآرب ستطيع أن یحق  آي ی
  .وینجح في عمله الفكري النهضوي 

ي        دین ه ال ال ا رج ل عليه ي یعم ي أن األرضية الت ر أن یع ى المفك ا عل  آم
ستدرون عواط        م ی ف ال وه ة، وآي عيفة للغای ة وض ية رآيك اس، أرض ف الن

شة      ة مناق أن عملي الي ف ي وبالت يس العقل اطفي ول ب الع ى الجان ون عل ویعمل
صواب  ب ال ا عن جان ان إبعاده دا وباإلمك تكون سهلة ج ارهم س ك إذا ;أفك  ألن

ى   د ال ذهم الوحي ة هي منف املون سترى العاطف دین آيف یتع ال ال الحظت رج
ى إحدى الفضائيات                  رى أحدهم عل ذا واضح فت اه    داخل الناس، وه یثقف بإتج

ه    ن حول ي م اس تبك ذا والن ذا وحلمت بك ي حلمت بك اس إن ول للن األحالم فيق
ول   ا یق صدق م ذه     , وت ي ه ي ف ب العقالن ى الجان ل عل ر وعم اء المفك إذا ج ف

ي سيهزم       المسألة بشكل صحيح بعيد عن الصدام سترى آيف أن الجانب العقل
  .الجانب العاطفي الذي یعمل عليه رجال الدین 

   
نظر المفكر الى المجتمع الذي ینوي تطویر فكره من خالل رصد جوانب               ی – 2

ل المجتمع                   : الضعف الفكري  وي جع ل من ین ا من قب سهل إختراقه التي من ال
ع    ذلك المجتم داء ل ن أو أع ال دی يين أو رج ن سياس ا م ب , متخلف ذه الجوان ه

ذلك  ل آ ى رصدها ،ویعم ر عل ل المفك ي یعم ي الت ر المجتمع ي الفك ضعيفة ف  ال
ل  ذلك یعم ر آ ة في الفك ى جوانب قوی ا ال ة لتحویله ات الكفيل ى وضع اآللي عل
ى وضعها                     ا ال ك المجتمع ویرجعه ة في ذل ة المهمل على تقویة الجوانب القوی

ي  ة     , الطبيع ر والقوی ي الفك ضعيفة ف ب ال عاف الجوان ى إض ذلك عل ل آ ویعم
ا لوضعها الطبيعي من خال                   ى إرجاعه ا، ویعمل عل ات   بتبني المجتمع له ل آلي

  /ـ:وهنا تكمن الصعوبة في هذا المجال من جانبين , یفكر بها 
إن الجوانب الضعيفة قد تكون قویة في أصلها ضعيفة بتبني             :  الجانب األول     

  .المجتمع لها فيعمل المفكر على تقویتها 
ة بتبني            :  الجانب الثاني      أو الجوانب القویة التي تكون ضعيفة في أصلها قوی

  . فيعمل المفكر على إرجاعها لوضعها الطبيعي ;االمجتمع له
  . یعمل على أحد الجانبين أما األول أو الثاني أو آالهما – أي المفكر – فهو    
   

ة      – 3 اهج تربوی ضع من شئ ،وی دارس الن نشء وم ى ال ر عل ل المفك  أن یعم
الي                  أصيلة معتمدة على فكر نير بعيد عن تأریخ مشوه ،أو حاضر هجين وبالت

دیل            ومن خ  ل ب ان صنع جي ى النشئ باإلمك اد عل ل نهضوي   :الل اإلعتم أي جي
جدید یحل محل الجيل المتقدم في المجتمع والذي تصل الحالة في أآثر األحيان              

ى أساليب           , به الى صعوبة تغيير فكره       د عل وهنا عمل المفكر على النشئ یعتم



ة    عدة تربویة في الغالب مطعمة بجوانب التنویر والنهضة، ویبث أ           ار تربوی فك
ة        وم الدراس ن مفه اده ع ل وبإبع ذا جي قل هك ى ص ل عل سانية تعم ة إن عالمي

سابقة  ال ال ا األجي ت عليه ي ربي ة الت ا , النمطي ر ملزم يكون المفك ا س وهن
صدد              ذا ال ة في ه اهج العالمي ذا          ;باإلطالع على المن ه ه ا یمتلك ا مع م لتطعيمه

ة من    يكون بالنتيج شئ س اول الن عها بمتن ر ووض صریة  المفك ة ع اهج تنویری
الم المتحضر وال سيما في المجاالت            ى الع ا النشئ ال ة ینطلق من خالله مهم

  .التأریخية وتعليم المناهج الدینية 
وبالتالي فأن هذه   ,  أساليب التربية تنطلق من األسرة والمدرسة آحد سواء             

ين الج             :  األساليب یجب  دأ الفصل ب ات ومب سين   أن ال تفرق بين البنين والبن , ن
ن          د م ف الجي سألة التثقي د لم ا یع ا مم تالط بينهم سألة االخ ي م ل أن تراع ب
يس شيء آخر                       ل ول ه زمي ى أن ل جنس لآلخر عل النواحي الجنسية ،ونظرة آ
أن                  وإنهاء مبدأ أن نقول ألوالدنا ال تتكلموا مع البنات فهذا محرم، أو العكس ف

  .ي هذا المضمار لهذه التربية مردودات سلبية آبيرة یجب أن تراعى ف
   
د ومستقبلية، وأن ال یعمل             – 4 ة األم ر خطة إستراتيجية طویل  أن یحدد المفك

ل  زوال عوام زول ب ا ت رعان م ریعة، وس ائج س ي نت ة تعط ات آني ى آلي عل
ي               يس مرحل إحتضانها ،بل أن تكون خططه النهضویة ذات مدى مستقبلي ول

طالق خططه النهضویة،      وهنا یتطلب من المفكر أن یختار الوقت المناسب إلن         
ذا                    ذلك وهك ذلك وأن یهيء األرضية المناسبة آ ات المناسبة ل وأن یختار اآللي
فعل أغلب المفكرون بالنهضة ومنهم محمد بن عبد اهللا عندما إنطلق بمشروع          
ة           عفاء مك م ض اره وه ت أفك بة تقبل ية مناس ار أرض راه إخت ث ن الم حي اإلس

وآذلك إختياره الوقت   , ) ص(اء منه   وعبيدها ،وليس آبارها وسادتها وهذا ذآ     
بة           ات مناس ه آلي ب ل د أن رت ك بع شروعه وذل ه وم الق دعوت ب إلط المناس
هم    ى رأس دعوة وعل ر بال د الجه ا عن اد عليه ن اإلعتم ار شخصيات یمك بإختي
ابهم      ن ته رهم مم اب وغي ن الخط ر ب ب وعم ي طال ن أب ي ب زة وعل ه حم عم

ة        وآانت دعوته مستقبلية وها نحن نعي     , قریش   ة مرحلي شها لليوم ولم تكن آني
تمرار         ى اإلس ادرا عل ا وق ا مهم ط تخطيط ر أن یخط ن المفك ب م ذا یتطل ،وه

ارز       ه       , بمشروعه النهضوي الب ا یعمل علي ذا م راهم          وه ا حيث ن  الغرب حالي
ا        , یخططون وعبر جمعيات مستقبلية للمستقبل       ذه النظرة المستقبلية نراه وه

يس           واعدة عندهم إبتداء من الروایات     ذا المضمار ول  الكثيرة التي آتبت في ه
ل   ( للكاتب البریطاني    1984أدل منها روایة     ا سنة        )جورج أوروی  والتي آتبه

ام 1948 الم ع آل الع صور م ا 1984 ليت سألة وأهميته ا تكمن الم ذلك ,  وهن آ
ة  ب 2440روای ييه (  للكات تيان مرس وي سباس ذي  ) ل سي ال سرحي الفرن الم

رن       ذي  18عاش في الق ه       وال شر روایت ا البطل       1771 عام    2440 ن رى فيه  ی
ي     سيئة ف ن األوضاع ال فة ع ن الفالس ه م دیقا ل اقش ص سه ین ه نف اء نوم أثن

شة  ك المناق د تل ام بع م ذهب لين ك الوقت ث سا ذل ه , فرن رى في حلم ه ی إذا ب ف
سية             2440باریس في عام     اة الباری ى الحي ,  والتغيرات الكثيرة التي طرأت عل
ان اإلنطالق   سوف   وآ ة الفيل ك هو مقول ه تل ده مارسييه في روایت ذي إعتم ال
 فاإلنسان في رؤى مارسييه هو         ;)الحاضر مفعم بالمستقبلي  (الینبتس عن أن    

ة                واه الذهني ل لق صانع لمستقبله، وقدره ،ومصيره عن طریق اإلستخدام األمث
ذي  ) وليام أوجبرن (آذلك ال ننسى عالم اإلجتماع األمریكي       , وملكاته العقلية    ال

یجمع بين علمي اإلجتماع واإلحصاء وحاول أن یبين اإلتجاهات األساسية في             
المجتمع األمریكي في الثالثينيات في عدد من المجاالت السياسية واإلقتصادیة          



, وآان ذلك رآيزة لقيام الفكر المستقبلي الحدیث          , واإلجتماعية والتكنولوجية   
   وفيه یبشر  1970عام  )  المستقبل صدمة(أنتج آتاب أسماه    ) توفلر(آذلك فأن   

بأن ما یبدو خياليا أو مجرد وهم في الوقت الراهن سوف یتحقق في المستقبل         
ه      ة تفعيل شري وآيفي د الب ى الجه شري ، ومعن د الب الل الجه ن خ ا ال , م وهن

ات المتحدة              یفوتني أن أذآر جماعة المستقبليين المهمة التي ظهرت في الوالی
ذا           األمریكية وقد ذهب بع    أن ه ضهم الى أنه إذا آان باإلمكان التنبؤ بالمستقبل ف

ت    ة الوق سنا طيل شغل أنف ا نحن ن ر، بينم ل للتغيي ر قاب ستقبل غي اه أن الم معن
شكيله وصياغته أو إختراعه               بالبحث عن الطرق والوسائل التي تساعد على ت

صنعه    ,  ه وی صوغه ویخترع ه ی ل إن ستقبل ب ا للم سلم تمام سان ال یست , فاإلن
المستقبليون یرفضون فكرة أن المستقبل محدد من قبل، ألنه یخضع في آخر              ف

ق    شكيله عن طری ى ت ادر عل شري ق شر، وإن الجنس الب ارات الب ر إلختي األم
ه   ة ل عة المتاح ارات الواس ي  , اإلختي دخول ف ار ال ام خي ر أم إن المفك ذا ف وهك

ل الخ        ر قب ي الحاض و ف ستقبل وه ل للم ره أي العم ي حاض ستقبل ف وض الم
ه أن ال       , بالحاضر حتى    أي أن عليه معرفة نتائج عمله ولكن بنفس الوقت علي

ا یالقي في سبيل                 د یالقي م ینتظر من أحد مجازاة أو شكر أوما شابه بل أنه ق
   . إنجاح دعوته ونهضته المنشوده

 ووصلت التخيالت في الكتابة عن المستقبل وإستقراؤه في العالم الى روایة               
ب البر اني الكات د(یط ان مكدونال وان ) إی رة(بعن ة األخي ى المحط ي)مقه /  ، وه

ام   درت ع ة ص ة وعميق ة طریف تخدام 1994روای ول إس داثها ح دور أح  وت
ساءل في آخر        , تكنولوجيات النانو في إعادة الحياة األبدیة لألموات         ا تت ولكنه

ا                     ين حق شرا أو آدمي رون ب دون یعتب ان هؤالء العائ ا إذا آ الم , األمر عم ؤلف ف
ة في                 ات المتقدم ك التكنولوجي ح تل یتخيل صورة المستقبل غير البعيد حين تفل
ادون     ذین ال یك اء ال ن األحي ة م ون طبق ث یؤلف ورهم بحي ن قب وتى م ث الم بع

ا  , یختلفون عن البشر في شيء سوى ألقدرة على تجدید شبابهم بإستمرار               أن
ذ               راءة المستقبل ال شرح حول ق ا      هنا ال أرید اإلطالة في ال ا قائم ي أضحى علم
ستقبل   شراف الم م است وان عل ت عن ه وتح د ذات ول أن , بح د أن أق ل أری ب

ستنتج         ة وی راءة متمعن رأ المستقبل ق التنویري، أو المفكر المصلح عليه أن یق
صل   دى سي ى أي م شروعه النهضوي ال آل م ضا  , م اه أی ا اإلنتب ن علين , ولك
يس ألجل      فقراءة المستقبل، یجب أن تكون ألجل اإلصالح         والنهضة والتقدم ول

ه     رة إلي ي النظ شدیدة ف االة ال ه والمغ د ذات ستقبل بح شدة  , الم د وب ا أنتق وهن
دون أصفندیاري   (الكاتب األمریكي اإلیراني األصل         ه        ) فری ؤمن أن ان ی ذي آ ال

ام     ى ع ة أي حت ن المائ ى س يعيش حت د   2030س ن موالي ه م ار أن ى إعتب  عل
ى   وبناء على هذا اإلعتقاد قام1930 ليتفق مع   ) FM 2030( بتغيير أسمه ال

ة             ا المتقدم ه التكنولوجي ومن سخریة    , إیمانه بالحياة الطویلة التي ستحققها ل
سرطان             2000القدر أنه توفي في سنة       ره سبعين سنة، نتيجة إصابته ب  وعم

ر                , البنكریاس   ا یعب اط بالمستقبل آم ع باإلرتب ولقد آان اصفندیاري شدید الول
حيث  ) عبر اإلنسانية (آما آان قوي اإلیمان بما یسميه       , أبو زید   الدآتور أحمد   

ارة                   ك عب ه في ذل اإلنطالق من آل القيود الزمانية والمكانية على حد سواء ول
ا  ول فيه رن  " یق ي للق ي شخص ینتم ه عن   " 21إنن ت ب ادیر ألق ن المق ولك

رن      ي الق ة ف صادفة البحت ق الم و      , 20طری شدید نح الحنين ال شعر ب و ی فه
ستقبل         ى الم ه ال ي نظرت ذا وف ه ه ي حدیث رة ف ة آبي ا مغالط ستقبل وهن , الم

  :وباإلمكان أن ننقدها وبالشكل التالي 



ه      , مصطلح مهم جدا    ) عبر اإلنسانية ( مصطلح              .1 صحيح أنه یقصد ب
صطلح     ذا م تخدام هك يس بإس ن ل الق ولك ود واإلنط ك القي سانية , ف ر اإلن فعب

سانية             معناه أن تتخطى اإلن    , سانية أو أن تمتطيها لتصل الى مكان أبعد من اإلن
  .وال أعتقد أن فوق اإلنسانية شيء أهم منها آوحدة للوجود 

ة              .2 ة والمكاني ود الزماني ك القي سان ف ف لإلن ر  ,  آي ار للفك ذا إنتح ه
ى             اإلنساني أن تتخلص من قيود ماضيك بل قيود حاضرك أیضا وتبقى تنظر ال

ذا المجال إذا               , ل  المستقب إذن ماذا ستصنع في هذه الحالة وما هي آلياتك في ه
ود ،وأن ال                 أنت ترآت هذه القيود بل عليك أن تفكر بآليات تخلصك من هذه القي

  . ألنها ستبقى متعلقة بك عاجال أم آجال ;تترآها للزمن
ك أن تنظر ال            , هذه نظرة فيها مغاالة للمستقبل       . 3 ى فلكي تبني مستقبلك علي

ي   رك الت ات حاض الل آلي ن خ ستقبلك م شرف م ة وتست ي البدای رك ف حاض
  .وضعتها لبناء المستقبل 

ه سيعيش بفضل              . 4 یتبين مغاالة أصفندیاري في المستقبل من خالل إعتبار أن
 وهل سيبقى مخلدا أم ال ، في    2030 سنة لألمام وما هو صانع عام        100العلم  

ندیاري ليس بالضرورة أن یخلد جسده      حين أن مسألة الخلود التي یریدها أصف      
ود   سألة الخل سطحية لم ه ال ى نظرت دل عل ذا ی ه وه د روحه وأعمال ل أن تخل ب
ذي     ود ال ر الخل ة تعبي ون بمنزل ى أن تك ستطع حت م ت ي ل ة ،الت ة البحت والمادی

 سنة بل أن    6000أراده آلكامش عبر ملحمته اإلنسانية الخالدة التي آتبت قبل          
أن یحتفظ بجسده عن طریق      أصفندیاري لشدة سطحي   ة فكره بالخلود أوصى ب

ي مؤسسة  د ف ة  Alcor Life Extension Foundationالتجمي  بوالی
ه              ; 2030أریزونا حتى عام     ا تكمن نظرت د وهن ى األب لكي یعود بعدها للحياة إل

ا           القاصرة لمسألة الخلود التي هي من أساس علم المستقبليات والتي بحث فيه
ود إال من خالل                  اإلنسان طوال وجو    رى الخل ستطع أن ی م ی ى األرض ول ده عل

ه   له إلي ي توص ه الت ي  , أعمال ل ف صلح أن ال یوغ ر الم ى المفك ذا عل وهك
ى المستقبل آهدف                 ل أن ینظر ال المستقبليات الى درجة أصفندیاري، وغيره ب

  .یصل إليه بأفضل حال وأفضل وسيلة 
ه المف         . 5 ع ب ر   التراآم المعرفي الذي یجب أن یتمت ري      , ك أي أن للجانب التنظي

وم   ;دور أساس ن أن یق ر الممك ن غي ر فم دها المفك ي یری ة الت اح العملي  إلنج
ادة              الميين وق المفكر بعمله اإلصالحي من دون اإلطالع على تجارب مفكرین ع
درات       ارف والق ه المع راآم لدی ي ،تت راآم معرف ون ذو ت ساني و یك ر اإلن الفك

ة درات;الكامن ى ق ا إل ذه  لتحویله ده ه تالقح عن ع، وت ى أرض الواق ة عل  حرآي
دما  ه فعن ة مجتمع ي تخص بيئ ه الخاصة الت ى تنظيرات رات باإلضافة ال التنظي
ه                یتسلح المفكر بهذه المعارف والتجارب یكون ذو قدرة أآبر في إنجاح تجربت

ه            , اإلنسانية في اإلصالح     ه وتجعل يم لدی فإن عملية التالحم الفكري ستعزز الق
  .ن قيادة المجتمع فكریا متمكنا م

ذي             . 6 ى المجتمع ال ه عل ار جاهزة لدی سلط أفك ر أن ال ی ل المفك اإلنتباه من قب
ها   ى رأس ور وعل دة أم ر بع ه أن یفك ل علي ه، ب ویر في يم التط ث ق وي ب ین

ى المجتمع      , خصوصية مجتمعه وطبيعته     ار جاهزة عل وأن یعلم أن تسليط أفك
يؤدي بالن   يل س وض بالتفاص ن دون الخ ضوي   م شروع النه شل الم ة ،لف تيج

  .الذي یتبناه المفكر 
ى                    .7 ه أن ینظر ال ل علي ه ب ه خصوصية مجتمع بنفس الوقت أن ال تسيطر علي

ة وتفصيال       هذه الخصوصية فإذا آانت غير فعالة فعلى المفكر أن ال یلغيها جمل
ذه              شكك المجتمع به ، مما یدخله في إشكاالت عدیدة مع المجتمع بل عليه أن ی



دیل  الخص ة الب ى آلم ز عل ا أرآ دیل وهن ضع الب ة، وأن ی ر الفاعل , وصيات غي
ون نهضته  دائل وأن ال تك ه أن یضع ب ا طرح من إشكاليات علي المفكر مهم ف

  .غير مجدیة 
, النظرة بعمق الى المشاآل وقراءتها من جذورها وأن تكون الحلول جذریة            .8

ة دا مهم سألة ج ذه م شا , وه ه سطحية للم ت نظرت إذا آان ست ف ه لي آل وحلول
ه              جذریة آذلك فمعنى هذا إجهاض مشروعه النهضوي وبسرعة آبيرة من قبل

  .طبعا 
ع  .9 ل المجتم ن داخ ضویة م سات نه وین مؤس ر بتك دفع المفك دعم ;أن ی ل

ات التي تقف                تخلص من العقب وي، وال المجتمع المدني، وبناء مجتمع مدني ق
يس منظمات إنته           ة ول ا شابه وأن    بوجه تأسيس هكذا منظمات فاعل ة أو م ازی

ى               ة، ویعمل عل ة الجماهيری یعتمد وبشكل مباشر على منظمات المجتمع المدني
دیم              تفعيلها وليست النخبویة حيث ینحصر عمل هذه المنظمات النخبویة في تق
ر                  ى تغيي ؤدي ال ا ال ی ة مم الرعایة للفقراء والمحتاجين، وإشباع حاجات خدمي

ة وتهميش و            األوضاع بل یعيد إنتاج األوضاع ال      ر وبطال قائمة بما فيها من فق
ا       ذه الرؤی سنویة ه دولي ال ك ال اریر البن د تق ة، وتؤآ ة المجتمعي اب للعدال غي
للمجتمع المدني، حيث تعتبره القوة المحرآة لنشاطات، ونمو القطاع الخاص،          
دیموقراطي         ول ال ي التح ساهمة ف با للم ارا مناس اره إط ه بإعتب ر إلي وال تنظ

ع ،أو إل امل    للمجتم وي ش ري تنم دور تغيي ه ب ان قيام ب أن  , مك ا یج ذا م وه
ري تنموي         دور تغيي ام ب ة للقي یطمح إليه المفكر القيام بتفعيل المنظمات المدني
ساهمتها      ة م ة وآيفي ة للنخب ات دوری ات وإجتماع رد ورش يس مج امل ،ول ش
ي       يس ف ع، ول ام للمجتم ار الع ي اإلط ر ف يس أآث ط ل ة فق سائل تنظيری بم

صوصيات ل امل   خ وي ش ر تنم ا أث ذه   , ه تقاللية ه ى إس ر عل ز المفك وأن یرآ
ا       ة أو م زب أو حكوم ة أو ح ى أي جه ا ال دم تبعيته ة، وع سات المدني المؤس

  .شابه 
ه     .10 ا مجتمع ي ینتمي له ة الت ى الهوی ر عل ز المفك ى  ;أن یرآ ز عل  ألن الترآي

ا، وتطویر ذ               ه له ه من    الهویة له مدیات مهمة تجعل اإلنسان یزید من إنتمائ ات
ل الحب                 ة ب و في الهوی ا ولكن مع ضمان عدم الغل يس بنفيه خالل هویته، ول

ا  اء له ه   , واإلنتم ي إلي ذي ینتم ویري ال راث التن ث الت ة بع ن الهوی زء م وآج
ة         ل الهوی المجتمع ،وليس مقولة إلغاء التراث لبعث المجتمع فهذه المسألة تزی

ول    ك یق ي ذل يس(وف ه ال هو  ) : " أدون راث ل ن ال ت ه  م ة ل أتي  , " ی ا ت وهن
ا المساواة           ر بحذر، فظاهره ا المفك ظاهرة العولمة التي یجب أن یتصرف معه

ة    ا الهيمن ات ،وباطنه وق والواجب ي الحق شعوب ف ين ال ات , ب اء الهوی أي إلغ
ر أن یعمل                   ى المفك ا ولكن عل ا تكمن خطورته الثقافية المحلية والقومية ،وهن

  .ویتعامل مع العولمة بشكل 
  

  ال یجعلها آأنها غول یهم بإبتالع مجتمعه:  أوال 
ا  المي   :  وثاني ویري الع ا التط ا وظاهره ستفيد منه ت  ;أن ی ا إن طبق  ألنه

ا                    رب، وهن ا حتى الغ ة التي یخاف منه سيطرة والهيمن بحذافيرها فهذا یعني ال
سا األسبق  ة فرن ر ثقاف ول وزی ج(یق ؤتمر ) الن ي م سيكو 1982ف و مك ي ني  ف

سانيتكم   , إنتبهوا لزحف الثقافة األمریكية     " حيث قال للفرنسيين     " ستفقدآم إن
ة   ,  ن العولم ویري م ب التن ى الجان ر ال ر أن ینظ ى المفك لفت عل ا أس ا آم وهن

ه   ویر وبعث ى التن درة عل ویر والق ب التط ي ل ا ف ت , بوصفه جانب نفس الوق وب
ذ               اء ه ة تزحف إللغ ه التضامن واإللتزام مع الهویة الثقافية، وعدم جعل العولم



ة یكمن في              ;الهویة   ا الحضاري وسر وجود أي أم  ألن عالمة األمة بإلتزامه
م تهاوت وانتهت               ر من األم ا ،والكثي ى هویته ستطع أن        ;الحفاظ عل م ت ا ل  ألنه

  .تحافظ على هویتها 
  /ـ:والسؤال الذي ینبغي طرحه اآلن، هو

ه ان یج                 ات في مجتمع ذه االلي د ان یطبق ه ل   هل یستطيع المفكر المصلح بع ع
  من االخالق العالئقية واقعا ملموسا؟

  /ـ: والجواب
ة    دا العدال ق مب ك وف ستطيع ذل م ، ی ه،   ; نع ب إتباع ي یج ي أس حقيق ي ه الت

صاف      رتبط باإلن ة ت ة ،والعدال ة، والعنای ات المحب ى أخالقي افة إل باإلض
ب      ذي یتناس ق ال ة والتطبي ادئ الحقيقي ة والمب وق الفردی ساواة ،والحق ،والم

ا، وترت تجابة      معه ة ،واالس ة ،والثق ى العنای ة  عل الق العالئقي ز األخ ك
responsiveness               ين مصالح  بينما اخالق العدالة، تبحث عن حل منصف ب

ة                 ة ،وأخالق المحب ة تحمي المساواة، والحری سة والعدال وحقوق فردیة متناف
صلح     ان الم رى ،ف ارة أخ ا بعب ي بالدن اون ف ة والتع ات االجتماعي زز العالق تع

ا سيكون               سيعزز ات، مم ذه اآللي د تطبيق ه ه، عن يم اإلصالح في مجتمع  من ق
منظومة حضاریة حاضنة، ومنتجة لألخالق بكل أنواعها، وعلى رأسها أخالق          
ين    ارزا ب ا ب ضویا خالق ا نه اك مجتمع يكون هن ا وس نا له ي عرض ة ،الت المحب

  .المجتمعات العالمية
  

  :/ة انواع التنمية  في العراقتوصيات لتنمية حقيقية الكترونية تنعكس على بقي
اعتماد سياسة علمية واضحة لبناء مجتمع المعلومات والمعرفة ، تنبثق           - 1

اس   دى ومؤشرات لقي ة الم دة ومتوسطة وقریب ة بعي ا علمي ا خطط عنه
دم                  مدى آفاءة تنفيذ هذه الخطط وتأشير مدى اسهامها بتحقيق مدى تق

ار      المجتمع ورقيه، ولهذا الغرض یمكن استحداث مجلس         علمي یضم آب
ات   صاالت وااللكترون ات واالت ات المعلوم وم وتقان ي عل صين ف المخت
ذها     ات تنفي سياسة ومتطلب ذه ال ات ه الم واتجاه د مع يب لتحدی والحواس

  .بصورة فاعلة ومؤثرة 
ا     - 2 صد به ة ویق دارس الذآي شاء الم دء بان ع   : الب زودة جمي ة الم المدرس

ا خ  ة فيه ية بالحواسيب والمتاح ع صفوفها الدراس ت لجمي دمات االنترن
ادة من                اهج دراسية خاصة باالف ا من تالميذها  االمر الذي یعني اعتماده
تقانة المعلومات واالتصاالت وهذه المدارس اخذة بالتوسع وهي تهدف            

 .الى بناء جيل متعلم ومزود بالمهارات
ى       - 3 ادرة عل ة ق ة وتقني ات علمي داد مالآ ك باع ة وذل رة الوطني اء الخب بن

 .منظومات ما بات یعرف بالحكومة االلكترونية التعامل مع 
ة المعلومات واالتصاالت وانعكاساتها                - 4 ة تقان وطني باهمي وعي ال نشر ال

ة فوق             ات العمری ين الفئ الكبيرة على رقي وتطویر المجتمع وبخاصة ب
تخدام  ن اس وف م نهم یتخ ر م ا زال الكثي ث م نة حي ين س ن االربع س

 .الحاسبة 
ة ال - 5 و االمي ى مح سعي ال امج  ال ر برن ين عب ع المتعلم ين جمي وبية ب حاس

 .وطني شامل وضمن مدة محدودة لتحقيق ذلك باسرع وقت ممكن
ات     - 6 ة المعلوم ي تقان وبين ف شباب الموه شاف ال دؤوب الآت سعي ال ال

 .واالتصاالت 



ستوى   - 7 ة الم ة رفيع ة والتقني ات العلمي اء المالآ ي لبن امج وطن داد برن اع
ة      ي تقان ل ف ة التاهي ي وعالي شرآات    العلم ع ال اون م ات بالتع المعلوم

 .العالمية 
اطق           - 8 ي المن ة ف راق وخاص اء الع ل انح ي آ ات ف ز معلوم شاء مراآ ان

 .الریفية
ا    - 9 ات اهتمام ي الجامع ات ف ة المعلوم وم الحاسوب وتقان سام عل الء اق ای

 .خاصا وتزویدها باالجهزة العلمية الحدیثة 
صناعة ال  -10 ة وال صاد المعرف ي اقت تثمارات ف شجيع االس ة ت برمجي

ات     ات المعلوم ى تقان ستندة ال صناعات الم ة وال ارة االلكتروني والتج
 . واالتصاالت

ردة دون   صورة منف اط ب ذه النق ذآر ه اذا ن ول لم ائل ویق ساءل س د یت وق
ة                  ة تقني ة الهمي ذا الفصل ولالجاب التواصل مع المعلومات التي سبقتها في ه

دیث یجب ان ی راق الح ي الع صاالت ف ات واالت ذا الموضوع المعلوم ون له ك
 .دور في التنمية القائمة في العراق

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  :التاسعالفصل 

  
  : اساسيات التنمية االممية دارة الموارد البشریة اساس مهم منا

  
ة              یتلخص الهدف الرئيسي الدارة الموارد البشریة في تكوین قوة عمل مستقرة وفعال

  .لعمال القادرین على العمل والراغبين فيهاي مجموعة متفاهمة من الموظفين وا



شاط                   ك الن ا ذل ا بانه وفي ضوء هذا المفهوم فان ادارة الموارد البشریة یمكن تعریفه
داد    وفيرهم باالع راد وت ن االف سة م ات المؤس د احتياج ق بتحدی االداري المتعل

  .مكنة والكفاءات المحددة وتنسيق االستفادة من هذه الموارد البشریة باعلى آفاءة م
ان ادارة الموارد البشریة تهتم بمحاولة االجابة عن التساؤالت االتية التي توضح لنا              

  .طبيعة الدور الذي تقوم به في المؤسسات المعاصرة 
آيف تستطيع المؤسسة توفير االفراد الالزمين واالحتفاظ بهم لالستفادة من            

  .خبراتهم وآفاءاتهم
ن   ث ع صادر للبح رق والم ضل الط اهي اف ل  م تقدامهم للعم راد واس  االف

 .بالمؤسسة 
ات والحوافز               ع الرواتب والمكافئ ما هي افضل الطرق والمصادر لتحدید ودف

 .وغيرها من العوائد المادیة مقابل مایقوم به الفرد من جهد وعمل
آيف یمكن تدریب االفراد واعدادهم لتقبل التغيرات في طرق ووسائل العمل              

 . المؤسسة وآسب تعاونهم وانجاح اعمال
ماهي اتجاهات واراء االفراد بالنسبة للمؤسسة ولجو العمل بها وآيف یمكن           

 .تغييرها لصالح العمل
املين                  ام العمل والع ضمانات التي یحددها نظ ة وال ماهي االلتزامات القانوني
ى     ا عل اء به ن الوف ف یمك ل وآي صاحب العم ل ب ة الموظف والعام ي عالق ف

 الوجه االآمل ؟ 
  

الموارد البشریة في االعتقاد قادرة تماما على االجابة على هذه االسئلة ووضع              ان ادارة   
ى الطریق                        ة عل تمكن من وضع التنمي دراتهم وال اس وق اة الن حلول لها لمساسها في حي

  .الحقيقي
ا سنتناوله من رؤى                 ك ضمن م ذه االسئلة المطروحة  وذل ل ه وفيما یلي سنجيب عن آ

رة الموارد البشریة وقدرتها على التاسيس الحقيقي        حقيقية موضوعية حول موضوع ادا    
ا       د مم شكل جي ا ب ة وادارة موارده سات المجتمعي ادة المؤس الل قي ن خ ك م ة وذل للتنمي

  .سيقود حتما الى التنمية 
ان حدود ادارة الموارد البشریة تتداخل مع باقي االدارات في المؤسسة مثل ادارة االنتاج           

  .االدارة المالية و) التسویق(وادارة المبيعات 
ة بدرجة اسهامها في                    ا تقاس في الحقيق وان نجاح او فاعلية ادارة الموارد البشریة انم

  .تحقيق اهداف المؤسسة ومدى تيسيرها للوصول بالمؤسسة الى النتائج المستهدفة
ر حجم المؤسسات في            شریة تنطلق من آب وارد الب وان اسباب زیادة االهتمام بادارة الم

عمال المختلفةوبالتالي زیادة اعداد العاملين الذین تستخدمهم هذه المؤسسات          مجاالت اال 
ود ادارة      . ضرورة وج ساس ب م واالح ل معه شاآل التعام ادة م ى زی ذي ادى ال ر ال واالم

الم                  .متخصصة ترعى شؤونهم   ا في معظم دول الع اه نحو التكنولوجي ادة االتج ا ان لزی آم
دریب      ،وبالتالي آبرحجم العمالة العقلية ،بم     ا یشترط فيها من مواصفات وما تحتاجه من ت

دریبهم وضرورة   تقدامهم وت م اس ذین ت راد ال ي االف ریط ف سير التف ل من الع داد یجع واع
ذها ادارة متخصصة                      ى تنفي وم عل المحافظة عليهم من خالل نظم واجراءات مستقرة تق

ادة االهتم    .مسؤولة   ر في زی شریة   آما ان الرتفاع تكلفة العمل االنساني اث الموارد الب ام ب
حيث تمثل االجور نسبة عالية ومتزایدة من تكاليف االنتاج في مختلف المؤسسات االمر               
ث  الل البح ن خ املين م ة الع ادة انتاجي ل وزی ة العم ضغط تكلف ام ب تم االهتم ذي یح ال

  .والدراسة واالدارة الجيدة التي تقوم بها ادارة متخصصة



ات الع ستوى تطلع اع م ا ان الرتف ن آم ل م ارات والتخصصات یجع املين واختالف المه
ى  ود عل ا یع تخدامهم بم سق اس ؤونهم وتن ى ش صة ترع ود ادارة متخص ين وج المتع

  .المؤسسة بالمنفعة
  :اوال

  :1اهداف ادارة الموارد البشریة
  

  .اختيار افضل العناصر لشغل الوظائف - 1
 .تهيئة العاملين الجدد وتدریبهم - 2
 .متطویر العاملين وتحسين آفاءته - 3
 والحوافز المناسبةاعداد نظم االجور  - 4
 .المحافظة على العاملين وتوفير الطمأنينة لهم - 5
 .توفير متطلبات االمن والسالمة في العممل - 6
 .توفير الضمانات لمستقبل العاملين - 7
 .خلق الدافعية لدى العاملين - 8

يمكن    ا ف شریة وتحفيزه وارد الب ة الم رق لتنمي ا ان نتط ا اذا اردن اام دد النق ط ان نح
  : التالية 

  .تحدید االحتياجيات التدریبية واالشراف على تنفيذها - 1
 .تحدید وتنفيذ سياسات الترقية - 2
 وضع وتطبيق نظم الحوافز المادیة والمعنویة  - 3
راء  - 4 وظيفي واالث اوب ال وظيفي ،التن سار ال يط الم ات تخط ذ عملي د وتنفي تحدی

 .الوظيفي
  :الدافعية للعمل: ثانيا

  
ة للعمل        وباالنتقال الى مفهوم ا    ة اال وهو مفهوم الدافعي خر من المفاهيم االساسية للتنمي

ام                  والتي تعني الشعور المتصل بالحماس الذي یبدیه الفرد نحو عمله آما تصف الجو الع
م                 اه زمالئه ه وتج ذي یؤدون اه العمل ال راد ومشاعرهم تج ات االف المحيط بالعمل ومعنوی

  2ورؤسائهم
شاعر سالة م ل هي م ة للعم ر  والدافعي ن التعبي ا م ستدل عليه ة ی ة تقدیری  وهي ذاتي

  .والسلوك الظاهر لذلك یعتمد على بعض الظواهر آاالفعال والتعبيرات 
  :هناك نوعان من الظواهر الدالة على ارتفاع الدافعية للعمل 

  : السلوك الصریح 
  .انخفاض معدل دوران العمل - 1
 .انخفاض معدالت الغياب - 2
 ارتفاع االنتاجية - 3
 .عيد العملالدقة في موا - 4
 عالقات العمل الجيدة - 5
 .منع االسراف - 6

  
  :اما تنمية الدافعية فتنطلق من 

                                                 
 في معهد الدراسات 2009 اعدها الباحث یاسر جاسم قاسم من خالل آورس دراسي حصل عليه في بيروت تلبنان -  1

 .االستراتيجية 
 . المصدر السابق نفسه-  2



ابالت               - 1 التعرف على مستوى الدافعية لدى االفراد عن طریق االستقصاءات والمق
  .والمشاهدات 

 .تحليل الظواهر وووضع خطط لتنمية الدافعية - 2
  

ل  ة للعم سانية والدافعي ات االم ة ینبغ : الحاج سالة مهم ك م ا اال هنال ز عليه ي الترآي
وهي ان االدافعية للعمل تنشئ نتيجة السعي الى اشباع حاجات الفرد ،فالحاجة نقص              

  .یولد الدافع للقيام بالسلوك المؤدي الى اشباع هذه الحاجة
  : ماهي الحاجات االنسانية 

  .الحاجات الفسيولوجية االساسية - 1
 .حاجات االمان واالستقرار - 2
 .عاطفالحاجة الى االنتماء والت - 3
 .حاجات االحترام والتقدیر والمكانة - 4
 الحاجة الى تحقيق الذات  - 5

  
  :والشكل التالي یبين هذه الحاجات حسب هرم ماسلو

  
 
  
  

  
  

االحترام والتقدير والمكانة

تحقيق الذات

االنتماء الحب والتعاطف

 واالستقراراألمان

 األساسية” العضوية“الحاجات الفسيولوجية   
..) الكساء– الغذاء – الهواء –الماء (

Maslow   ماسلو



  -1-شكل رقم 
  
  
  

  :اما اساليب التحفيز للعمل اي اساليب تحفيز الدافعية 
  

 الحوافز المادیة والمعنویة 
  الوظيفة المناسبة 
  اإلثراء الوظيفي 
  اإلدارة باألهداف 
  المشارآة في اتخاذ القرارات 
 الترقية  
 القيادة والتوجيه 
  جماعة العمل 
  التدریب 
  تقييم األداء 
  ظروف العمل 
  تفویض المهام 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  :/ عاشرالفصل ال
  ضررها على البيئة  فكيف نستفيد منها ونتقي معلم من معالم التنمية الطاقة 

/:  
ة ویتوقف التطور الالحق في المستقبل بصورة حاسمة                     اة اليومي الطاقة ضروریة للحي
ة وسليمة من  ة امين دة من مصادر موثوق ات متزای د بكمي ا في المدى البعي ى توفره عل
وافر االن اي مصدر او مجموعة من المصادر في الوقت الحاضر             الناحية البيئية وال یت

  . الحاجة المستقبلية لتلبية هذه
دم خدمات ضروریة                        ة تق دیهي الن الطاق ة امر ب وق للطاق ى مستقبل موث ان الحرص عل
انيكي                    ل والعمل الميك وة للنق ى ق صناعة ال للحياة البشریة من حرارة للتدفئة والطهي وال

نفط   –وفي الوقت الحاضر تاتي الطاقة الالزمة لتوفير هذه الخدمات من المحروقات             من ال
ة        والغ ل الطاق ة مث صادر االولي ن الم ا م شب وغيره ووي والخ ود الن م والوق از والفح

تم                     دة حتى ی ة الفائ ا مصادر عدیم ة التي هي آله الشمسية وطاقة الریح او الطاقة المائي
دات ذات              واع المع تحویلها الى خدمات الطاقة المطلوبة عن طریق االالت او غيرها من ان

ل   ائي مث تخدام النه اتالمواق: االس ة    .د او التوربين ن الطاق را م در آثي ات ویه والمحرآ
ر الكفء                    شغيل غي سبب سوء التصميم او الت الم ب دة في انحاء الع دان عدی االولية في بل
ة        سبب عدم امكاني ة او ب ى الخدمات المطلوب ا ال ستخدم من اجل تحویله ي ت دات الت للمع

وم حيث          احتواء هذه الطاقة ومن امثال ذلك ما یعانيه قطاع الغاز ال           راق الي طبيعي في الع
ر                 د یتغي راهن وق ه في الوقت ال ى احتوائ درة عل سبب عدم الق یحرق منه آميات خيالية ب
ستثكمر في قطاع                         دأت ت ة التي ب نفط العالمي سبب وجود شرآات ال الحال في المستقبل ب

ة االول   . وهذا نسوقه على سبيل المثال ال الحصر      .النفط والغاز العراقيين   ة  ومصادر الطاق ي
ل          نفط والفحم والخشب          :اليوم هي في االساس مصادر غير متجددة مث از الطبيعي وال الغ

ات                      اك مصادر اخرى متجددة من ضمنها الخشب والنبات ة وهن ة التقليدی والطاقة النووی
ریح              د وال ة الم ة الشمسية وطاق اطن االرض والطاق والروث والمساقط المائية وحرارة ب

ضل   ة الع ذلك الطاق واج وآ شریة والحيوانواالم ضا   ية الب ة ای ذه الفئ ى ه ي ال ة ، وتنتم  ي



ا          تج وقوده دات   (المفاعالت النوویة التي تن ع          ) المول ة یمكن لجمي ة النظری ،ومن الناحي
صعيد                 ى ال مصادر الطاقة المختلفة هذه ان تساهم في تشكيلة انواع الطاقة المستقبلية عل

ة وهي        العالمي ولكن لكل مصدر تكاليفه ومنافعه ومخاطره ا        صحية والبيئي صادیة وال القت
م ان     ي ان نعل رى ، وینبغ ة االخ ة والعالمي ات الحكومي ع االولوی شدة م ل ب ل تتفاع عوام

  .اختيار استراتيجية ما للطاقة یعني بصورة حتمية اختيار استراتيجية بيئية
  

ا بين                 ين التوفيق فيم ا  وینبغي ان تتوفر طاقة مستدیمة وعناصر االستدامة هذه التي یتع ه
  :هي

ات      -1 ة الحاج ة لتلبي دادات الطاق ي ام اف ف و آ نم
 .االنسانية 

ى             -2 ة ال وارد االولي ل هدر الم اجراءات لرفع آفاءة الطاقة وحفظها مثل تقلي
 .الحدود الدنيا

الصحة العامة بادراك معضالت المخاطر المتاصلة في مصادر الطاقة على      -3
 .السالمة 

د  -4 ة ض اتي والوقای يط الحي ة المح ي   حمای دا ف ر تحدی وث االآث كال التل  اش
عها ة        1.مواض تهالك الطاق ستقبل اس ات م و تقلب ذلك ه ق آ ر القل ا یثي  ومم

د من التحفظات                  ر العدی ذي یثي ة ،االمر ال رز من    المرتفع والمخاطر البيئي تب
 :بينها اربعة 

ازات                 - اد الغ سخين سطح االرض وازدی ه ت االحتمال الخطير لتغير في المناخ یحدث
في الجو واهمها غاز ثاني اآسيد الكربون الذي ینتج من احتراق الوقود        المنبعثة  

 .المستخرج من الحفریات وهذا ما حصل اليوم 
ود                - راق الوق تلوث هواء المدن الصناعية الذي تسببه عوامل تلوث جویة من احت

 .المستخرج من الحفریات 
 .تحميض البيئة لالسباب نفسها -
اعالت       - ة        مخاطر وقوع حوادث في المف اه مؤخرا في آارث ا راین ذا م ة وه النووی

ن    تخلص م ضالت ال ات  ومع ذي راح ضحيته المئ اني ال يما الياب ل فوآوش مفاع
شار المرتبطة             النفایات وتفكيك المفاعالت بعد خروجها من الخدمة ومخاطر االنت

 .باستخدام الطاقة النوویة 
از         ان الغ وث ف ات ب       وفيما یتعلق بمخاطر التل ه      هو انظف المحروق ر یلي ارق آبي ف

شكل            ا ت ا جميع ة ولكنه ة الثالث ي المرتب دا ف ف بعي ذي یتخل م ال م الفح نفط ث ال
التسخين الشامل وتلوث الهواء في       :معضالت مترابطة من معضالت تلوث الجو       

صناعية االغنى                دان ال المدن الصناعية وتحمض البيئة وقد تكون لدى بعض البل
ذه الم         ى معالجة ه ر       القدرة االقتصادیة عل ة تفتق دان النامي ة البل خاطر لكن اغلبي

  .الى مثل هذه القدرة 
ر                       ى التصدي للتغي صناعية عل درة ال سياسي او الق ه التفویض ال د لدی وما من بل
وم الحكومات                  ان تق سا ب يالخ بالنم المناخي بمفرده ومهما یكن فقد اوصى بيان ف

ة ال  د مواجه ة تعتم تراتيجية رباعي شجيع اس ة بت اط العلمي اخي واالوس ر المن تغي
دة  م المتح ابع لالم ة الت امج البيئ ة وبرن واء الجوی ة لالن ة الدولي ر المنظم عب
ة اذا اقتضت               والمجلس الدولي لالتحادات العلمية تقوم على دعم من اتفاقية دولي

  :الضرورة وهذه الرباعية تتضمن ما یلي 
 .رصد وتقييم الظواهر التي اخذت طریقها للظهورتحسين  - 1
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 .ث من اجل توسيع المعرفة باصول الظواهر والياتها واثارها زیادة االبحا - 2
 .تطویر سياسات یتفق عليها دوليا لتقليل الغازات المسببة - 3
ة         - 4 دنيا ومعالج دود ال ى الح رار ال ل االض ة لتقلي تراتيجيات ال زم اد اس اعتم

 .التغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر
ویر ال   ال تط ي مج ر ف ل الكثي وب عم ك والمطل ي ان یمضي ذل سياسة وینبغ

ر           ة غي سائل العلمي ن الم ي م ل المتبق ي تقلي ث ف سارع البح ع ت ا م مترافق
دان    د البل ا ان تعم ضروري تمام ن ال ة وم ه الدق ى وج د عل ة بع المعروف
ع         ى جمي سيطرة عل ا لل اق عليه سياسات واالتف ياغة ال ى ص مالية ال الراس

ة والتي             تطلق في الجو عن طریق           المواد الكيمياویة التي تتفاعل مع البيئ
وازن                   ؤثر في الت واد التي یمكن ان ت ك الم النشاطات االنسانية وخصوصا تل
اب النقاش                      تح ب ى ف ادر الحكومات ال ا ینبغي ان تب االشعاعي في االرض آم

واذا لم یكن في الوسع االسراع         .للتوصل الى عقد اتفاقية حول هذه المسألة        
ي م   سياسات الت ول ال ة ح ذ اتفاقي واد  بتنفي شاآل الم واء م أنها احت ن ش

الكيمياویة فينبغي ان تقوم الحكومات بتطویر استراتيجيات وطوارئ للتكيف          
م        للتغير المناخي ، وفي آلتا الحالتين        ابع لالم ینبغي تشجيع برنامج البيئة الت

ة     ة المعني ات الدولي ن المنظم ا م ة وغيره صحة العالمي ة ال دة ومنظم المتح
ا سریع برامجه سيق وت ة  بتن ة ودقيق تراتيجية متكامل داد اس ل اع ن اج  م

ع                ة لجمي اخ والصحة والبيئ لالبحاث والرصد وتقييم االثار المحتملة في المن
رة               ات آبي المواد الكيمياویة التي تتفاعل مع البيئة والتي تطلق في الجو بكمي

.  
  :الطاقة النوویة 

دنيون    في السنوات التي اعقبت الحرب العالمية الثانية قام التكنول         ون الم وجي
ى      سكریة ال سيطرة الع ت ال ي ادت تح ة الت ة النووی تخدام المعرف ادة اس باع
دو واضحة  ا تب سلمية وآانت منافعه ة ال ة الغراض الطاق اج اسلحة ذری انت

  .حينذاك 
ان                   د آ آما آان هناك ادراك بان ما من مصدر للطاقة خال قط من المخاطر فق

شار اال       ة وانت دالع حرب نووی ووي     هناك خطر ان ة واالرهاب الن سلحة الذری
ا عن                لكن التعاون الدولي المكثف وعددا من االتفاقيات التي تم التوصل اليه
د تضمنت               ذه االخطار وق ادي ه ان تف ى ان باالمك طریق المفاوضات اشارا ال
ائي في عام                     شكلها النه ة التي اعدت ب شار االسلحة النووی معاهدة حظر انت

دا  1969 ال وع بيل المث ى س رة    عل لحة وخب ك اس ي تمتل ات الت ن الحكوم م
دول           نوویة بالسعي الى تحقيق نزع السالح وااللتزام به ، وآذلك بمساعدة ال

ة لكن ،               ة النووی ى تطویر الطاق ة عل سلمية    الموقعة غير النووی لالغراض ال
مخاطر االشعاع وسالمة     : حصرا آما جرى االعتراف بمعضالت اخرى مثل        

ة        المفاعالت والتخلص من الن    ة االهمي ة بوصفها معضالت بالغ ات النووی فای
  .وان آان من الممكن تطویقها بالقدر الصحيح من الجهد

دد                ان امكانية انتشار االسلحة النوویة تشكل واحدا من اشد االخطار التي ته
ة     .السالم العالمي    شار االسلحة النووی ع انت ومن مصلحة البلدان آافة ان تمن

شارها             لذا ینبغي على سائر البلد     ام صالح ضد انت ان ان تساهم في تطویر نظ
ویجب ان تفي الدول، التي تمتلك اسلحة نووسة بوعودها المتعلقة بتخفيض     
ذي    دور ال ى ال ضاء عل انتها والق ة عن ترس لحة النووی ة االس الي ازال وبالت
ك                   دول التي ال تمتل اون ال تلعبه هذه االسلحة في استراتيجيتها ویجب ان تتع

ة   لحة نووی ساب      اس و اآت سير نح ا ال ت صادقة بانه دات ال دیم التعه ى تق عل



ة    لحة نووی تالك اس ى ام درة عل ضي .الق شار  وتق ر انت شاریع حظ ة م اغلبي
سكریة     تخدامات الع ين االس ساتي ب صل المؤس ة بالف لحة النووی االس
ع فصل تقني                   ة ولكن ال یوجد في الواق واالستخدامات المدنية للطاقة النووی

التي تقع دورة الوقود النووي بالكامل في متناول یدها آما ال           بالنسبة للبلدان   
ين االستخدام   صل اداري واضح ب زم من ف ا یل ق م دول بتطبي ع ال وم جمي تق

  .المدني واالستخدام العسكري 
واد        شات والم شتري المن زي وم ين مجه اون ب ضا التع ضروري ای ن ال وم

 اجل توفير ضمانات اآيدة     النوویة المدنية والوآالة الدولية للطاقة الذریة من      
ضد تحویل برامج المفاعالت المدنية الى االغراض العسكریة وخصوصا في         
البلدان التي ال تخضع آل برامجها النوویة لتفتيش الوآالة وهكذا یبقى خطر             

  . انتشار االسلحة النوویة قائما 
  ــ:/التكاليف 

د الكهر سبي لمحطات تولي صاد الن اء واالقت اليف البن ت ان تك اء سواء اآان ب
ل  شروطة بالعوام از م ت ام بالغ الفحم ام بالزی ة ام ب ة النووی ل بالطاق تعم

  : التالية طيلة بقاء اي محطة من تلك المحطات في الخدمة 
 .آلفة اقتراض المال لتمویل انشاء المحطة •
 .أمد الفترة التي یستغرقها التخطيط ومنح الترخيص والبناء •
 .تكاليف الوقود والصيانة •
 .اليف االجراءات الوقائية لضمان التشغيل االمن تك •
اء         (تكاليف التخلص من النفایات      • وث االرض والهواء والم واء تل اليف  ).احت وتك

 .التفكيك في نهایة الخدمة 
ة               • ات مؤسساتية وقانوني وآل هذه العوامل تعتمد اعتمادا واسعا للغایة على ترتيب

اليف ال         ولذا فان الت  .ومالية تختلف من بلد الى اخر        ين التك ات ب عميمات والمقارن
اليف  . تساعد على شيء ، او قد تكون مضللة     د من    غير ان التك المرتبطة بالعدی

الل    ة خ ات النووی سبة للمحط رع بالن و اس ى نح د ازدادت عل ل ق ذه العوام ه
ة المحطات                   ى عمر خدم ة عل ضلية المحطة النووی السنوات االخيرة بحيث ان اف

ت وا  ي آان رى والت صت او     االخ د تناق اليف ق ة التك ن ناحي سابق م ي ال حة ف ض
سالمة        1تبددت تماما    دا لل ة بحيث ال         تطبق قواعد صارمة ج في المحطات النووی

صفة          واطنين ب یؤبه لخطر االشعاع على العاملين في المفاعل وخصوصا على الم
ررة رسميا  شغيل المق ك في ظروف الت ة وذل د : عام ادث في اح وع ح ولكن وق

ة                  المفاعالت   ه الكفای ا في را بم دا ان یكون خطي یمكن في بعض الحاالت النادرة ج
واد مشعة      سبب في انطالق م اس حسب درجة تعرضهم تحت     . الن یت ع الن ویق

ن       ة م كال مختلف ن اش اتج م رض ن ابة بم ر االص ن خط ين م ستوى مع ة م طائل
ة               ذ  .السرطان او تبدیل المادة الوراثية االمر الذي قد یؤدي الى عاهات وراثي ومن

 واللجنة الدولية للحمایة من االشعاع تصدر توصيات حول مستویات     1928عام  
ذه التوصيات                 تم تطویر ه جرعة االشعاع التي یكون التعرض فوقها مرفوضا وی

ة وجرى في عام                 صفة عام  1975للعمال المعرضين بحكم المهنة وللمواطنين ب
ة من اجل         للوآالة الدو ) معایير السالمة الوطنية    (تطویر قواعد    ة الذری لية للطاق

ر                      دول االعضاء ، وآال النظامين غي ين ال سالمة ب تقليل الفروق في اجراءات ال
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ردة مسؤولة                ا تكون الحكومات منف ع حادث م ملزم للحكومات باي حال واذا وق
وان     تهالك الحي ده اس ر عن ذي یحظ عاع ال وث باالش ستوى التل د م ن تحدی ع

شرب وال     اه ال ي ومي سان للمراع ضروات    واالن يض والخ وم والب بن واللح ل
 .واالسماك 

تالل ع ى اح ة ال سالمة النووی ة مفاعل ادت ال اب حادث ي اعق ارزة ف اوین الب العن
ان     ى الياب رت عل الت ج ن وی ه م ا ادت الي اني وم يما الياب شير ردود .فوآوش وت

ورة       تعمالها والخط دوى اس ة وج ة النووی ول الطاق ات ح دول والحكوم ال ال افع
  :لك الى اتخاذ ثالثة مواقف محتملة هيالناتجة عن ذ

 .البقاء غير نوویة وتطویر مصادر طاقة اخرى  •
ى        • ال ال ى االنتق دودة حت رة مح ة لفت ة الزم ة الحالي ا النووی درة طاقته ار ق اعتب

 مصادر طاقة بدیلة اآثر امانا او 
ا من معضالت         • ا یتصل به ان م اع ب ا مع االقتن ة وتطویره ة النووی اد الطاق اعتم

 یمكن بل یجب حلها بمستوى من السالمة مقبول عالميا على حد سواء               ومخاطر
. 

  ویجب على االخص التوصل الى اقرار البنود التالية دوليا 
ر              - 1 االبالغ المبك ة ب ات المتعلق المصادقة التامة من قبل الحكومات على االتفاقي

ة والرصد                     ام مناسب للمراقب ك تطویر نظ ا في ذل عن وقوع حادث نووي بم
ا             والمع سبب االشعاع آم ة طوارئ ب ووي او حال ونة في حالة وقوع حادث ن

 .حددتها مؤخرا الوآالة الدولية للطاقة الذریة 
وث                 - 2 ة التل ة الطوارئ لتطویق الحادث وازال التدریب على االستجابة في حال

 .والتنظيف بعيد المدى للمناطق والكوادر واالنظمة البيئية المتاثرة 
واد الم - 3 ع الم ال جمي ود انتق ود والوق ك الوق ي ذل ا ف دود بم ر الح شعة عب

 .المستهلك وغيره من النفایات برا او بحرا او جوا
 .معایير لتأهيل المشغلين والترخيص الدولي  - 4
سالمة      - 5 ایير ال قواعد سلوك لتشغيل المفاعالت بما في ذلك الحد االدنى من مع

. 
 .ة االبالغ عن التسربات الروتينية والعرضية من المنشات النووی - 6
 .الحد االدنى من معایير الحمایة الفعالة المنسجمة دوليا ضد االشعاع  - 7
د     - 8 ل تحدی عاع قب شاور واالش ذلك الت ع وآ ار الموق ا الختي ق عليه ایير متف مع

 .المواقع لجميع المنشات المدنية الكبيرة ذات الصلة بالطاقة النوویة 
 .معایير لمستودعات حفظ النفایات  - 9

 .تفكيك المفاعالت النوویة التي انتها زمنهامعایير الزالة التلوث و -10
 .المعضالت التي یثيرها تطویر بناء السفن المسيرة بالطاقة النوویة  -11

ا     ة         والسباب عدیدة منه ك اسلحة نووی دول التي تمتل اق ال ى االخص اخف عل
ا اداة                   م تثبت آونه شار ل في االتفاق على نزع السالح فان معاهدة حظر االنت

ى                آافية لمنع انتشار   شكل خطرا جسيما عل زال ی ذي ال ی ة ال  االسلحة النووی
 السالم العالمي 

  
   

  
  
  
 *  



  :/النفط واجهة من واجهات التنمية 
  
  

ا مضى من بعض                      ة فيم نفط في التنمي ر ال رد       آنا قد تكلمنا عن اث الفصول ووعدنا ان نف
انحن    خاصا نتحدث حول اثره في التنمية االقتصادیة والسياسية المرجو         للنفط مبحثا  ة وه

ه          دة علي دول المعتم ا من اساسيات ال نتكلم عن هذا الموضوع حيث یشكل النفط اسا مهم
  .اقتصادیا والسيما العراق وغيره من الدول النفطية المنتجة له بغزارة تفوق المعهود

ة                   ة والعدال ى ارساء الحری آما ان الیرادات النفط قدرة هائلة لو استغلت بشكل صحيح عل
ى ترسيخ                   والدیمقراطية   سه عل ة في الوقت نف درة هائل والتنمية في جانب مثلما ان لها ق

  .االستبداد والجور واالحباط في جانب اخر
ه استخدامات   ر والبحر والجو ول ة من خالل الب ل العالمي ة النق نفط عصب حرآ ل ال یمث

ل هو ا          ة اال ان النق اء والمنتجات البتروآيمياوی د الكهرب سوق  اخرى للتدفئة مثال ولتولي ل
رادات       . االساسي الذي ال غنى عنه للنفط      اطراد ان موضوع ای ویتزاید الطلب على النفط ب

الم       ي الع نفط ف ر لل ز االآب ي المجه سلمة ه دان الم را الن البل م نظ ساس وحاس نفط ح ال
رادات                 اق ای ،والنها موطن ثلثي االحتياط العالمي المثبت للنفط في العالم ایضا ،وسبل انف

نفط من جانب  ة ال ستقبل الدیموقراطي ر م د آبي ى ح سلمة سيقرر ال دان الم ات البل حكوم
  .والتنمية في العالم االسالمي

وممكن ان یسبب النفط االستبداد وآان صدام حسين مثال یجسد المثال المتطرف للمستبد              
ا    : النفطي واالستبداد النفطي مستشر في بلدان عدة منها        ران وليبي ى     انغوال وای  سابقا عل

نفط         وروسيا والسعودیة وفنزویال حيث     ونيجيریا ذافي  عهد الق  ى ال  تسيطر الحكومات عل
نفط  دات ال تحكم بعائ سون  وت ذآرها جوردون جون ا ی ور تحصل ،وهي آم ة ام ان ثالث ،ف

  : 1ومجيد الهيتي
  : معاناة االقتصاد الوطني-1

  :حيث یعاني اقتصاد االمة من مشكالت عدیدة بينها
ر        ان الطلب على عملة االمة ا       -  أ لنفطية یميل الى االزدیاد فترتفع قيمتها اآث

ران      ذا ام ن ه تج ع الزم ،وین ن ال ة    :م سلع االجنبي صبح ال ة ت ن جه م
ون   صناعيون والمزارع د ال ة یفق ة ثاني ن جه ثمن ،وم صة ال رخي
ل   الم ب ي اسواق الع سية ف درتهم التناف ة ق ة النفطي ل االم ون داخ الوطني

 الوطني وتعرف هذه الظاهرة     انهم یفقدون هذه القدرة حتى داخل السوق      
دي   ((باسم ع االستثمارات            )) المرض الهولن ى من ذا المرض ال ؤدي ه وی

  .داخل البلد وبالتالي تقليص خلق فرص عمل جدیدة
را الن        -   ب صادي نظ وع االقت ضعف التن نفط ی ى ال ادي عل اد االح ان االعتم

النفط،         ة ب صاد المرتبط ات االقت ى قطاع ط عل زون فق ستثمرین یرآ الم
ا السعار             وتزداد د تبعيته ا تتزای تبعية االقتصاد الوطني للنفط باطراد مثلم

 .النفط العالمية ، وهي اسعار متقلبة وهشة
اص         -   ت اع الخ ضعف القط ة ت ى الحكوم دفق عل ي تت نفط الت دات ال ان عائ

ة       ار الدیمقراطي ي معم اس ف ر االس ا حج طى وهم ة الوس ق الطبق وتخن
ل      اب العم ه ارب صادیة ،ویتوج ة االقت دل ان   والحری ة ب ى الحكوم ال

ود              یتوجهوا الى القطاع الخاص ،الن ذلك هو المكان الذي تخزن فيه النق
 .حسب تعبير شهير لسارق البنوك االمریكي المعروف ویلي ساتون
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داخيل       -   ث ين م وة ب ان الفج ة ،ف ادرة الفردی نفط المب دات ال ق عائ ين تخن ح
وزو         ائن     السكان تتسع ،فالنخبة الثریة تزداد ثراء ویتحول المع ى ره ن ال

 .للحكومة ،صاغرین لما تمليه عليهم 
  
  : معاناة الحكومة الوطنية -2

  الدیكتاتوریة= الفساد = السلطة = المال = النفط
اني من                    ة یع سيير شؤون االم از لت وهنا یذآر جونسون والهيتي ان معاناة الحكومة آجه

  :عوارض آثيرة بينها 
اءة و      -  أ دام الكف ذي انع ة تغ روة النفطي شيء     ان الث سلطة وتن زة ال ي مرآ د ف تزی

دو       ساب، فيغ ال ح ومي ب اق الحك ادة االنف شجع زی ارب ،وت اع واق مالية اتب راس
  .االنفاق سرطانا ال یمكن ایقافه وممارسة ال تمكن ادامتها

ة      -   ب صفية المعارض ع لت ل ادوات القم ة تموی روة النفطي ذي الث وة  :تغ سالح ،الق ال
بكا   ة، ش وليس القمعي زة الب سكریة، اجه سجون،  الع ضاربة ،ال يس ال ت الجواس

يرة         الم اس ائل اع ة بوس ة ومدعم واء الحكوم ير اله ضاء اس از ق ة بجه مدعم
 .للحكومة 

ة                  -   ت ة ،ورعای دارس مجاني اهير بم ة لرشوة الجم روة النفطي تستخدم الحكومات الث
 .صحية مجانية ، وبنزین رخيص

ات       یقدم لنا برنامج النفط مقابل الغذاء الذي ادارته االمم المتحدة           -   ث رة العقوب  في فت
على العراق مثاال ساطعا على السبل العدیدة المكانات الفساد الناجم عن السيطرة     
م المتحدة هو                       امج االم ساد في برن على الثروة النفطية علما ان ما تكشف من ف

ائم  د الع ل الجلي ن جب اهر م زء الظ سعادة  .الج شعرون ب دین ی ااء الفاس ان الزعم
اء الم         ل بن د تموی ا من مشاریع           غامرة عن شفيات والطرق وغيره دارس والمست

صاء المعارضة    اعهم واق ى اتب اوالت ال نح المق دورهم م ة ،الن بمق ى التحتي البن
 .واحتكار السلطة 

وا                  -   ج ين الفاسدین ،ان یتالعب اون مع المسؤولين المحلي یمكن للقضاء الفاسد بالتع
صلبة للدیمقراطي زة ال د الرآي ي تع ة الفادسة الت وق الملكي صاد بحق و االقت ة ونم

 .ومحاسبة الحكومة 
ة                  -   ح ان المواطنين العادیين الذین یعيشون في ظل الخوف بدل العيش في ظل الحری

ب االذى    داعي تجن صوتون ب وف ی رص س ة  (والف ة القمعي ن الحكوم ا )م ام
ا یحرم  بالد ان استطاعوا مم انهم یهجرون ال دعون ف ون المب ون الالمع المواطن

 .من مواردها اال وهو الرسمال البشرياالمة من اهم واثمن مورد 
ذین                       -   خ ة ال افراد االم يس اال ف ة باالسم ل وم الدیمقراطي في ظل مثل هذه الظروف تق

 .تحولوا الى حراس ورهائن بيد الدولة لن یصوتوا ضد االیدي التي تطعمهم
  :/معاناة االمم االخرى  - 3

ا                ى خارجه ل تتسرب ال ة ب ضا ومن مظاهر    ال تقتصر االضرار على حدود االمة النفطي  ای
  :ذلك
شاطات                    -  أ ل ن ر تموی ابيين عب ى شراء اره تميل النخب الحاآمة في االمم النفطية ال

ى          شعب عل صائب ال ي م وم ف اء الل رى ،والق اآن اخ ي ام ؤالء ف ه
  .)الغرب،االعداء،الخ(االخرین

ة خارج    -   ب ة للدیمقراطي وى مناوئ ا ق سيطر عليه ي ت ة الت روة النفطي اثير الث د ت یمت
د ا  دود البل اهج      ح ين او من اة او معلم كل دع ي ش ة ف دان النفطي ى البل ي ال لنفط

روة       ول الث ذا تتح ة وهك ى الدیمقراطي ون عل ين یحرض اء دیني ية او زعم مدرس



ي  صارها ف ة وان دد الدیمقراطي ى خطر یه سلمة ال دان الم ة في بعض البل النفطي
 .البلدان المسلمة االخرى التي اخذت الدیمقراطية تمد جذورها فيها

دان اخرى ،                  تعمل  -   ت ر بل ذخيرة عب سالح وال دادات ال  االموال النفطية على تغذیة ام
 .ولعل آوریا الشمالية خير مثال على ذلك، 

ا          -   ث ن منافعه رومين م دى المح أس ل اط والي شاعر االحب ة م وال النفطي د االم تول
 .،والشباب المحبط واليائس هم االمال الكبرى لمجندي االرهابيين

الي،            ان العنف المصاحب للصر     -   ج م وبالت ى الحك سيطرة عل اعات الدائرة من اجل ال
اء              ى الجئينواذآ على موارد النفط یتسبب عادة في تشرید المواطنين وتحویلهم ال

 .المشاآل مع الجيران
ة  -   ح وال النفطي ن لالم م ا یمك ي االم صویت ف ى الت ؤثر عل دة  ان ت ن ان لمتح ، ویمك

ك       تتدفق على الجماعات المنشقة في البلدان االخرى ،و        ى ذل هناك امثلة آثيرة عل
م                    : ى مواقف بعض الحكومات في االم رت عل صدام حسين اث فاالموال النفطية ل

شقة                  رئيس الليبي تمول جماعات من ذافي ال المتحدة واالموال النفطية لمعمر الق
دارس والجوامع            في بلدان افریقية اخرى ، واالموال النفطية السعودیة تمول الم

ل ارجاء ا   ة في آ ران تمول    الوهابي دین في ای ة لرجال ال وال النفطي الم، واالم لع
 .حزب اهللا في لبنان وحماس في فلسطين

  :/درس تأریخي - 4
ورد                  هنالك درس تاریخي اساسي یمكن تعلمه من هذا الوضع ،وهو درس لخصه الل

سلطة       :  (( التون بعبارة اشتهرت شهرة واسعة ،تقول      ساد ،وال السلطة تنزع الى االف
سد بص     ة  المطلقة تف روة هي                   1))ورة مطلق روة والث وم هو الث الم الي نفط  في ع  ان ال

السلطة ،وقد تناول هذا الوضع االسيد مصعب حسن الدجيلي ،الخبير النفطي العراقي            
ه                         ال ل د آتب في مق ك ،وق نفط اوب دول المصدرة لل ة ال ،والمساهم في تأسيس منظم

ة     ایمز اللندني شيال ت حيفة الفاینان شرته ص دد ((ن باط 11ع ر–ش ا )) 2005/فبرای م
  : نصه

ة    ى الدیكتاتوری ود ال نفط یق ات  ... ال ار الحكوم دات  وان احتك سابقة لعائ ة ال العراقي
  .2النفط هو السبب الجذري لالستبداد والحرب وتمزق العراق ارضا وشعبا 

  : مقاربات لمعالجة لعنة النفط - 5
بب توفره في  البالد     هنالك خمس مقاربات لمعالجة لعنة النفط واالستبداد الذي یحصل بس         

  :/وهذه المقاربات هي 
  .اعادة تنظيم صناعة النفط على اسس المرآزیة  -  أ
 الشفافية   -   ب
 .نظام المدفوعات النقدیة للشعب من عائدات النفط  -   ت
تقرار   -   ث ائمين  :صنادیق االس سياسيين الق ات ال نفط عن تالعب دات ال زل عائ اي ع

 .على الحكم 
 .3الخصخصة او بدائل اخرى   -   ج

  
  
أمالت في          " تيري لين آارل في آتابه المثير للجدل         ولقد اشار    ة ،ت ة النفطي مخاطر الدول

الى ان طوفان الدوالرات النفطية ادى الى نشوء تطلعات جدیدة لتحقيق      " مفارقة الوفرة   
ا       دا مختلف ستقبل ب ى م صار ال تقالل ،باخت ساواة واالس ة والم اد القومي ار واالمج االزده
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ة النفط  ن التبعي ة ع صورة جذری م   ب ة انه دان النفطي اء البل د زعم ي الماضي واعتق ة ف ي
ى                سيتمكنون اخيرا من غرس بذور النفط اي اعادة توجيه التراآم الراسمالي من النفط ال
الم        ب الع اق برآ ة للح وارد الالزم توفر الم نفط س دات ال ر وان عائ ة اآث شاطات منتج ن

شعوبهم          د      / المتطور اشاعة االستقرار السياسي وبناء حياة افضل ل ه وبع ارل ان ين آ ویب
اد في عام                   ددت  1983اقل من عشر سنوات حتى قبل ان تبدأ اسعار النفط هبوطها الح  تب

ات واعطال في                     اني من اختناق هذه االحالم وانتهت الى حطام اذ آانت البلدان المصدر تع
ة وتضخم                  اءة مؤسساتها العام االنتاج وهروب رؤوس االموال وتراجعات شدیدة في آف

 وعمالت ذات قيمة تزید على قيمتها الفعلية وحتى ارتفاع اسعار النفط الى ضعفها              مرتفع
وط                  1980في عام    ا بهب ا التنموي وتفاقمت مشاآلها الحق  اخفق في انتشالها من رآوده

حاد في اسعارالبترول طيلة عقد الثمانينيات سرعام ما احال امالها في تحقيق ازدهار الل              
سليمة             مثيل له الى ذآرى مؤلمة و      صادیة ال دت عاجزة عن االدارة االقت بقيادة حكومات ب

ا   نفط ان اداءه صدرة لل دان الم ة البل دت غالبي سليم وج صادي ال يط االقت او التخط
ول  ة وبحل رة النفطي ل الطف ا قب نفط والقروض أسوأ منهم ى ال ا عل صادي واعتماده االفت

ناعاتها النفطية عندما اخذت    عقد التسعينيات آانت هذه البلدان تواجه حتى الغاء تاميم ص         
  .تبحث بنشاط عن أشكال مشارآة جدیدة سبق ان رفضتها من شرآات النفط االجنبية 

ا            زة دوله ي اجه ر ف ل خطي صابة بخل ت م ا زال رى وم ة الكب دان النفطي ت البل آان
دان        ة البل د راى مؤسس منظم سياسية وق ا ال ة حكمه ي انظم ة ف ة وبعطال البيروقراطي

براز الشيطان ،ونحن نغرق   ( خوان بابلو بيریز الفونسو ان النفط     ) وبكا(المصدرة للنفط   
  1)في براز الشيطان

ذهب االسود                  ذي حدث ؟ هل ال ا ال ر "ویتساءل آارل عن م يم     " خي ان   /تنموي عم ا آ آم
ن     اجزة ع نفط ع صدرة لل دان الم دت البل اذا ب شيطان؟ لم راز ال ه ب شائع ام ان اد ال االعتق

مسارات تنمویة مستدامة ذاتيا یسودها العدل واالستقرار ؟هل          ترجمة نعمها الوفيرة الى     
د                 ل بل ان مالالتها المخيبة هي حصيلة اخطاء عارضة لكنها متماثلة في صنع القرار في آ
دهور                          سفر ان ت د ان ت النفط ،الب ة ب ا عالق ة له ة طاغي ة بنيوی ام یمكن ان تعزى الى حتمي

اثير          اهو ت دان المصدر          اقتصادي وانحطاط سياسي ؟اجماال ،م ى البل ة عل رات النفطي الطف
د المسار                   سارعة في تحدی دة ومت سهم اسهامة فری نفط ی للنفط؟ عموما نحن نعرف ان ال
دان                   ستثمره البل دان وت ذه البل ى ه التنموي للبلدان النفطية فهو یعمل على ادامة الریع عل

ة ال     ات التنمي ن الي ا م ران وغيره شييد العم اء وت ساره البن ي ت ة ف ى النفطي يدة وحت رش
ا                ا راین سانية ؟آم استمثاره في تطور الجانب الثقافي وانشاء مراآز البحوث العلمية واالن
ى المنجز التنموي             نغط عل اثير ال ة وت يج النفطي بعض هذه المنجزات في بعض دول الخل
دان     ة ببل سالة منوط ى الم ن تبق ر ولك ت وقط ي والكوی ا دب سارات ومنه ة الم ى آاف وعل

ه                     اخرى ساهمت الوف   اآم ال یتحمل رؤیت ة الن الح ى لعن ى ان تتحول ال ا ال رة النفطية فيه
ى سبيل             شكل صحيح فقط ساهم عل ه واستقمارها ب الموال النفط المتدفقة بشكل آبير الي
ه                     نفط واموال ة في استثمار ال راق مساهمة فعال المثال نظاك صدام حسين السابق في الع

ى شراء       بحروب رعناء جرت على المنطقة الویل والدم  نفط ال ار حيث حول استخدامه لل
درات                    ابع من ق ى استخدام صحيح ن السالح ورعب الدول المحيطة بالعراق ولم یحوله ال
ذلك               حقيقية مفادها االعتماد على الذات في بناء العراق واالعتماد على الوفرة النفطية وآ

ه      فعل نظام القذافي في ليبيا حيث لم تبنى ليبيا طوال حكمه وآانت امو             ه ولعائلت نفط ل ال ال
رى   ذلك ن ه وآ ا انتهى الي ى م ه ال ى انتهى طغيان ا حت ة وغيره صابات الدولي ه للع ودعم
داد                   ى امت ة المسلحة عل ات االرهابي دعم الحرآ ة ب اليوم االستخدام االیراني للوفرة النفطي

  .العالم بحجج واهية آمقاومة المحتل وغيرها من االسقاطات 
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انوا   صادیين آ رهم         ان االقت م اذ ال تبه ئلة فه ذه االس ن ه ات ع دیم اجاب ى تق رب ال االق
 bonanza" التنمية حدیثة النعمة"الدراسات االطرائية التي تجرى بين حين واخر في 

development  ) صاحب مصطلح التنمية حدیثة النعمة هو بيكر الذي حادل بان موارد
صد فها الم ة بوص ل الزراع ل مح ن ان تح ة یمك رو المعدني ال بي راس الم لي ل ر االص

الصناعي الكبير وفي هذا النموذج االقتصادي تكون الدولة البيروفية قادرة على استثمار            
ذه                 ة تعرف ه االعتماد على معادنها لتنمية الصناعة في قطاعات اخرى في البلدان النفطي

نفط   (االستراتيجية نفسها باغبير  ذور ال  یحاجون  sowing the petroleum) غرس ب
دي  بان م شافات      the Dutch diseaseا یسمى بالمرض الهولن ة حث االآت  وهو عملي

صاد                 ى االسعار في قطاع من قطاعات االقت ة التي تطرأ عل الجدیدة او التغيرات االیجابي
دم         ة یق صناعة التحویلي مثل النفط تتسبب في تراجع القطاعات االخرى مثل الزراعة او ال

دان ال  ضعف اداء البل ا ل سيرا قوی نفط، تف صدرة لل ة  1م ابة المزمن ارل ان االص شير آ  وی
ى نمو مشوه في قطاع الخدمات                      ل حتى ال سارع ب بالمرض الهولندي تؤدي الى نمو مت
بط في الوقت               ا تث ا فيم داولها تجاری شاطات التي ال یمكن ت وقطاع النقل وغيرهما من الن

ا      نفسه عملية التصنيع والزراعة دینامية یبدو صانعوا السياسة عاجز         ین عن التصدي له
.  

رن المرض بحواجز اخرى           دما یقت صفة خاصة عن تكون اثار المرض الهولندي سلبية ب
ذر   بة وح وارد ناض تغالل م سم باس ذي یت د ال ل االم تج طوی شاط المن رض الن تعت

ة           ون    (االقتصادیون بدءا من ادم سميث من مخاطر الریوع المعدني اي دخل اشخاص یحب
ة   ) ه قطان یجنوا ثمار ما لم یبذرو     ى تنمي وهم یجادلون بان هذه الریوع آثيرا ما تعمل عل

االت                 ى م ا یفضي ال ر المنتجة بم شاطات غي ى الن از ال ع وانحي م من طلب الری سلوك دائ
ز        تنمویة بائسة ولكن هذه التفسيرات على ما فيها من قوة ال یمكن بحد ذاتها ان تفك اللغ

ة في           ة الهزیل سيرات تخفق في             المتمثل بشذوذ النتائج التنموی ة فهي تف ة غني دول نفطي
ل   الق عم ال اط ولى اص ي تت ية الت سية االساس سياسية والمؤس ات ال شخيص العملي ت
زم       ا یل القوانين االقتصادیة وقوى السوق والتي تشكل فيما بعد عقبات آأداء في طریق م
و         ه ه دى مفعول ا وم ا تلقائي يس مرض دي ل رض الهولن روریة والم صحيحات ض ن ت م

ام             بالدرجة رارات في المجال الع ال الفاشل         .  االساسية نتيجة صنع الق م الم وال یمكن فه
ا                     ا المؤسسي وم زل عن تطوره ة بمع دول النفطي ه ال والمثير لالستغراب الذي انتهت الي
رول                    ارل عن البت ا یعلق آ ة وهن یراه االقتصادیون في احيان آثيرة مظاهر اقتصادیة بحت

صادیة        آسلعة معتبرا انه مادة سوداء لز    ة اقت ه مقول ى ان ذي یعامل عل ع ال جة وحتى الری
ى                         سيطرة عل افئ ال ة یك وارد نابضة وهو في الحقيق اول م محضة في النقاشات التي تتن
اعي              از اجتم ع دخل یتحقق باستغالل امتي ك، وهو في الواق االنتاج وال یكافئ نشاط المال

ضي    ق راسيا في شبكة من     وسياسي وقانوني ومثلما یكون آل نشاط اقتصادي بالمعنى ال
ستمد               ضا ت ادن ای ان المع ة ف المؤسسات والمواضعات والمعتقدات والمواقف ، االجتماعي

  .اهميتها االقتصادیة من العالقات االجتماعي والسياسية الناجمة عن استثمارها
شكل        صادات ت ث االقت ياق حي ي س نفط ف صدرة لل دان الم ال البل م م ن فه د م ه ال ب وعلي

د  ي ب سات وه ة   المؤس ن التنمي ددة م ا مح سات وان انماط ذه المؤس شكل به ورها تت
سات       ل المؤس ى تحوی دریجيا عل ل ت وس تعم سي ملم ار مؤس ي اط ة ف صادیة مكيف االقت

                                                 
 نال المرض الهولندس اسمه من اقتصادیين درسوا تاثير انتاج الغاز في بحر الشمال على االقتصاد الهولندي وهم الحظوا -  1

تصدیر الغاز الطبيعي ارتفعت بوتائر متسارعة ازاء العمالت المدعوم بالعائدات القویة من " الغلدر"ان قيمة العملة الهولندیة 
  .االخرى وآانت النتيجة انكشاف الصناعات الهولندیة للمنافسة االجنبية  و تفكيك عملية التصنيع وانخفاض العمالة 

 



وغ              بط بل االت  منتجة او یث وغ م ة بل شجع في النهای ى نحو ی ة عل سياسية واالجتماعي ال
ا       ماالت آهذه والن السهم السببي بين التنمية االقتصادیة والتغي         ير المؤسسي ینطلق دائم

ة                 ة متباین في االتجاهين على السواء فان ما یتراآم من ماالت یبلور شكل مساررات وطني
االت               على المدى البعيد ومن هذا المنظور تصبح نتائج اقتصادیة مثل المرض الهولندي م
ذا        دى ه ناجمة عن ترتيبات مؤسسية معينة وليس مجرد اسباب لالنحدار االقتصادي ویتب
صادیة                    ة االقت ين نمط من التنمي التفسير االقتصادي االعمق في التفاعل الذي ال یتوقف ب

  .والمؤسسات السياسية واالجتماعية التي ینميها 
وده                   ان المحاجة التي یقدمها تيري آارل حول دور النفط في التنمية هي ان النمو الذي تق

وق الم  سائدة لحق اهيم ال ي المف رات ف ستحث تغي ا ی لعة م ات س سبية للفئ وة الن ة والق لكي
رات             ذه التغي سوق وه ا ازاء ال ة وطابعه ا مصالح محددة ودور الدول والمنظمات التي له
المؤسسية تحدد تاليا االساس الذي تنهض عليه ایرادات الدولة وخاصة بنيتها الضریبية            

امال وطریقة هذه الدول في جبایة الضرائب وتوزیعها تخلق بدورها حوافز تؤثر تاثيرا ش              
في تنظيم الحياة السياسية واالقتصادیة وتشكل تفضيالت الحكومة فيما یتعلق بالسياسات           
وارد وتطلق             العامة وعلى هذا النحو تدعم او تعاق الكفاءة بعيدة المدى في تخصيص الم

صادیة  . المشارات التنمویة المتنوعة او تعدل او تستدام       فهم هذا التفاعل بين التنمية االقت
ى                    والتغير   ة وسياسية عل نفط ضروري السباب نظری دان المصدرة لل المؤسسي في البل

سبعينات شاهد                    ذ ال ة من نفط في االسواق العالمي السواء والتقلبات التي شهدتها اسعار ال
ان     3بالغ الداللة على اهمية هذه البلدان فلقد ارتفعت اسعار النفط ارتفاعا حادا                 مرات اب

) 1979 والطفرة االیرانية في عام        1971رة الليبية في عام     الطف(السبعينات، اثنتان منها  
رى        ة آب ة نفطي ي دول ية ف ة سياس اط بازم ي االرتب ا وثيقت سوق   .آانت طربت ال ا اض آم

ه          1990وارتفعت االسعار ارتفاعا حادا في عام        تخلص من ازمت  نتيجة محاولة العراق لل
ان      وبسبب ارتباط سعر النفط العالمي باس     . بغزو جارته الكویت   تقرار البلدان المصدرة ، ف

ن         د م ي بل ر ف يج والتغيي رب الخل رت ح ا اظه ة آم ة دالالت عالمي دیناميكياتها الداخلي ل
ل یمكن ان             اره فحسب ب سبب في افق اة شعبه او یت رر حي البلدان المصدرة الرئيسية الیق

المي            سالم الع دد ال ،ومع  تتردد اصداؤه بقوة في آل االسواق العالمية ویمكن حتى ان یه
د اغفلت              ذلك فالغریب ان تاثير الطفرات النفطية في البلدان المنتجة ودالالته لمستقبلها ق

ا ة  . عموم ات التنموی ي الدراس ة ف شكلة المرآزی اط  ان الم اء انم شوء وبق سير ن ي تف ه
ى               ون اال سعر المراقب ة، وی ة من اداء الدول ة ومستویات متفاوت مختلفة جذریا من التنمي

ين ة ب م العالق ر المؤسسي فه صادي والتغيي و االقت ارل .  النم ين آ ري ل سأل الباحث تي ی
اخرة ؟                   :: سؤاال مفاده  ة المت دان النامي ا في البل اد انتاجه رار ویع آيف تنشأ اطر صنع الق

د                       دان اي نقطة االنطالق المناسبة لتحدی ذه البل شائي له دا االن د المب یجادل آارل ان تحدی
ذا دراسة           الطریقة التي تنشا بها نطاقات ا      لخيار ینبغي ان یبدا بقطاعها الرئيسي ویعني ه

درات           ا وق ا ،        التبعية للتصدیر التي تصوغ اقتصاداتها ومجتمعاته ة فيه ، مؤسسات الدول
سية ،      درات المؤس ات والق صادات والمجتمع ذه االقت ول به رس او تح دورها تك ي ب والت

ز خ   اعالت بتميي ن التف ة م ذه المجموع م ه ه لفه دأ محاولت ودات وتب صوصية الموج
ة   ) االصول( لعة معين تغالل س ي اس سمات المتاصلة ف ن ال ا م ضریبية وغيره ة ال والبني

من الطروحات المرآزیة التي تترتب على هذه المحاجة ان البلدان التي         . واحدة هي النفط  
ا                     درة دوله رة في ق تعتمد على نشاط تصيري متماثل من المرجح ان تبدي اوجه شبه آبي

صناعة االستخراجية                على توجيه ا   ى ال د عل دان التي تعتم لتنمية، بكلمات اخرى ،ان البل
ة   اء الدول ي بن ستوى ف ن م ه م ا بلغت ة لم صائص معين ي خ شترك ف ي ان ت ینبغ

STATENESS       ساتها م ان مؤس ارات رغ اق الخي ا ونط نع قراراته ار ص يما اط  الس
ا       الفعلية مختلفة تماما من آل النواحي االخرى عمليا، ویفترض بهذ          ا ان یكون صحيحا م

  .لم یكن قدر آبير من بناء الدولة قد حدث قبل ادخال النشاط التصدیري الى البلد



دول   ة هي ال ة الطرفي ن الدول ددا م ا مح ستولد نوع ة ی وع المعدني ى الری اد عل ان االعتم
تخراجية  عوبات   MINING STATESاالس دیها ص ي ل م    الت ادة رس ي اع ة ف خاص

ا  ة ، آم ساراتها التنموی ن  م روج م ة الخ ي محاول رة ف ات آبي ه عقب دول تواج ذه ال ان ه
ة                االنماط القدیمة، ولدیها قدرات متدنية ال تمكنها من تنمية انماط جدیدة والحواجز العالي

ى   ؤدي ال ادي ت ا القي ا قطاعه ي یقيمه ر الت ق التغيي ي طری ة :ف صالح المنظم ول، الم خم
ائم           وبيروقراطيو الدولة على السواء یميلون الى الكف       ى الوضع الق اء عل اح من اجل االبق

ذه                       ل، ورغم ان ه تقص من طرائقهم المعهودة في العم ومنع اي تصحيحات یمكن ان تن
ة                دول االستخراجية حال ان ال النزعة المحافظة الجوهریة هي سمة المؤسسات عموما ،ف

رار یتضمن في حال عدم الغا                   ه  متطرفة وعمليا تجسد هذه الدول اطارا جامدا لصنع الق ئ
حوافز قویة للحفاظ على نموذج التنمية القائم على الصناعة االستخراجية ،فضال عن انه           

ره   ول دون تغيي ات تح ضمن مثبط ين      . یت صم ب ي ال تنف رة الت رس باالص ار یك ذا االط ه
يس القطاع الخاص ، هي              .السلطة والوفرة في الدول االستخراجية       دول، ول ذه ال والن ه

راآم و  ز الت ك مراآ ي تمل ساحة    الت ن ال ة م ا هب رادات او تتلقاه ستخلص االی ي ت ي الت ه
رة         وع دائ ذه الری دخل ه ي ت ائل الت وفر الوس وع وت ن الری د م ي تفي ي الت ة ، وه الدولي

ع حتى من داخل                من خاللها فانها تصبح موضوع        االقتصاد   سعى في طلب الری سلوك ی
سهولة  مؤسساتها ذاتها وبذا ال یمكن فصل العقالنية االقتصادیة عن العق   النية السياسية ب

، وان منطق السعي في طلب الریع الذي هو نقيض التعدیل المرن یمكن بكل سهولة ، ان                 
یهيمن على المضمارین معا، یضاف الى ذلك ان مصير آياناتها السياسية اآانت سلطویة     

سياس             ية ام دیموقراطية یرتبط اشد االرتباط باالداء االقتصادي مثله مثل مصير الكيانات ال
  .في البلدان االشتراآية 

د              دول التي تعتم دى في ال ة تتب هذه العقبات التي تقف حائال دون تغيير المسارات التنموی
ة                       دول النفطي وع في ال دول االستخراجية االخرى ، والن الری على النفط اآثر منها في ال

ى تحقيق دخل                  درة اضافية عل وميين ق ر   ریوع استثنائية تكون لدى المسؤولين الحك  آبي
ة   ر اعتيادی صورة غي ن   ب ا تك وع ای ذه الری افي، وه تثمار اض صدرها دون اس ن م م

ا توسع                   ادة مصاعب التكيف والتصحيح، انه افضلياتها تتعمل في نهایة المطاف على زی
ضاعفة       ة بم لطة الدول سه، س ت نف ي الوق ضعف ف ة وت سلطة الدول شمولة ب دائرة الم ال

الح الخاصة ، على السواء آي تنخرط في طلب           الفرص التي تتاح للمراجع العامة والمص     
دول        ي ال رار ف نع الق ار ص ى اط ر عل اثير مباش وع ت ون للری ة یك ذه الطریق ع، وبه الری
ة في              ر المسارات التنموی ة لتغيي د تكون آافي النفطية ، وحتى المنعطفات الحرجة التي ق

ادة      دان لجهة اع ذه البل دال من    سياقات اخرى ، ال یكون لها االثر نفسه، في ه ة وب  الهيكل
سم   ي تت سمات الت ان ال ة ف ر المتوقع تثنائية غي دات االس رة العائ ي فت يما ف ك، الس ا ذل به

اء           كل البن ق ان ش خمة ،والح مات ض ساطة س ل ب صبح بك ة ت تخراجية آاف دول االس ال
نفط                 دان المصدرة لل المؤسسي الناجم عن االعتماد على الدوالرات النفطية آاسح في البل

  .  PETRO STATES) دوال نفطية(ها یمكن ان تسمى عن جدارة بحيث ان دول
 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :/الحادي عشرالفصل 
  

 :التنمية واإلجرام البشري االلكتروني
  

إن تقنية عصر المعلومات المتمثل باالنترنت ووسائل االتصال الحدیثة التي أحدثت نقلة 
ة العالم من خالله وان له دور آبير في نوعية في العالم أعطت رؤى حول آيفية قياد

عملية التنمية  ولكن لكل عنصر فعال في خدمة المجتمع هنالك سلبيات ترافقه یستغلها 
ضعاف النفوس في آل عصر لضرب مفاهيم التنمية من خالل إشاعة مفاهيم تضرب 

ح ظهر هذا المصطل) االجرام البشري االلكتروني(التنمية وتؤخر من عجل التقدم  ومنها 
وترافق ظهوره مع تزاید استخدام االنترنت حيث النصب والبرید المزور وسرقة ارقام 
البطاقات المصرفية  حيث انتشرت هذه االمور عن طریق االنترنت بسرعة اآبر ودعارة 
االطفال وتجارة المخدرات وجدتا في االنترنت وسيلة عالمية للدعایة واالرهاب وجد فيه 

وتشير الجریمة البشریة . ووسيلة ألرقام شبكات عملياتية وسيلة نقل وانتشار 
االلكترونية الى االنشطة الجرمية المربحة التي یتورط فيها استخدام الحواسيب 

  ...).المصدر ،الهدف،الوسائل(والشبكات بغض النظر عن مستوى هذا التورط 
لى اآثر من نصف ان جميع حواسب الكرة االرضية مرتبطة فيما بينها وال یحتاج االمر ا

ثانية لالتصال بحاسوب یقع في أي مكان في العالم آما وان الهجوم على حاسوبك ال 
وهنالك شكالن من اإلجرام االلكتروني آما تفلسفهما . یستغرق اآثر من نصف ثانية 

ميشيل اليوت ماري وزیرة الداخلية في ما وراء البحار واالقضية اإلقليمية ، یقوم احد 
ن على االضرار بالشبكات حيث القرصنة والتدخل في المواقع ومهاجمة هذین الشكلي

نظام معالجة مؤتمتة للمعطيات ویقوم الشكل الثاني على االختالس ودعارة االطفال 
والمضامين العنصریة وفي نشر طرائق استخدام المتفجرات وسنفصل بالتالي من 

تي تكلمنا عنها من دعارة األطفال السطور اخطار االجرام البشري باالضافة الى االمور ال
  :/وغيرها

االقتصاد یحتاج الى امداد وتموین قوي للمبادالت وعلى االنترنت ان یقدم  - 1
لالقتصاد السيولة التي یحتاجها فكل هجوم خارجي یهدف إلى حجز االنترنت 



وهذا ما یسمى بحجب الخدمة قد یلحق الضرر باقتصاد الوطن السيما القطاع 
  .المصرفي 

كن على سبيل المثال التعرض إلمكان حدوث خسائر جسيمة جدا في البورصة فيم
لشرآات معتبرة من خالل حجز الحصص ومن خالل إثارة الذعر الشعبي ومن خالل 
التحویل في آن معا جميع الحيازات وجميع الحسابات في المصارف إلى الحسابات 

ل إرغامها على تصفية المعادیة وأخيرا التسبب في خراب المصرف الرئيسة من خال
   1أوضاع خاسرة في الوقت نفسه

فقدان السریة في مجال البحث والتطویر ومنها سرقة معلومات خاصة بالبحث  - 2
  .وشهادات المنشأ 

التقليد للبضائع العالمية وبيع البضائع المقلدة عبر االنترنت باسعار تتحدى أي  - 3
  .منافسة 

الشكال االقتصادیة لالجرام البشري  االموال القذرة على النت هي احد اهم ا- 4
 .االلكتروني 

یعيشون في عالم خاص بهم ،له رموزه وقواعده )االنفورماتيك(قراصنة المعلوماتية 
المشترآة وحتى طبقاته واذا آانت لدى هؤالء المجرمين رؤیة متعددة االشكال لنشاطهم 

 ویميز غليوم فانهم حساسون ومدرآون للتسلسل في الزعامات الذي یحكم اوساطهم
  / اربعة اصناف منهم وهم آالتالي2لوفيت
هم المبرمجون ویعتمدون على انفسهم في ) بتشدید الميم وآسرها(المرمزون - 1

التعلم او هم مهنيون وهم یكبرون من خالل خبرة الهاآرز االعلى منهم بخبرة 
تزید عليهم خمس سنوات وهم یضعون معارفهم تحت تصرف القراصنة 

هم ابتكار ادوات جاهزة لالستخدام تتيح التسلل الى حاسوب ما او االخرین ویمكن
تحول دون االنكشاف من خالل الفيروسات المضادة للبرنامج العادي وزبائنهم 

 ویتضمن هذا النشاط القليل من االخطار وفي الواقع ان KIDS)) آيدز((هم  ال
رون اال قليال جدا اخرین فهم ال یخاط) هاآرز(اعادة بيعهم الساليبهم المبتكرة ل

حتى انهم یحددون لزبائنهم ان االدوات المباعة هي ادوات تعليمية وانهم ال 
  .یمكن ان یتحملوا مسؤولية استخدامها

ویمارسون هذه الوظيفة ) نشاط مشروع هذه المرة(للمرمزین غالبا نشاطا اخر 
 تؤمن فيها الثانية لتغطية مصاریفهم الشهریة فهم یقيمون عموما في المناطق التي

 .مئات الدوالرات شهریا بعض الحياة الرغيدة
وهم اليد العاملة حقا .وهم االقرباء الفقراء للقراصن ) او االطفال)): ( آيدز((ال - 2

 سنة فهم یطوفون في 20 الى 15ولما آانت اعمارهم بين .في هذا المجال 
روني الميادین والساحات للمساومة ویهتمون بقوائم عناوین البرید االلكت

. وباالدوات التي تتيح بناء على تلك المعلومات ارسال بطاقات ائتمان لهم ،الخ
وهم یشترون تلك القوائم العادة بيعها بهامش ربح بسيط ونادرا ما تتخطى 

 دوالر شهریا وهذا تبعا العمارهم وللوقت الذي امضوه في 100اجورهم ال 
  .ممارسة العمل والبلد الذي ینتمون اليه

                                                 
بامن انظمة خبير في امن انظمة المعلومات وبروفيسور في جامعة انست في باریس في القسم المتخصص : مورو ازرائيل 1

امن المنظومات وشبكات .المعلومات وبروفيسور في جامعة العلوم والتقنية في مدینة ليل ،قسم التجارة االلكترونية الشاملة
 في 2008/ الصادرة بتاریخ مایوDefense Nationalee Security Collectiveة المعلوماتية ،مقال منشور في مجل

  .فرنسا
ى التهدیدات والتحصينات التكنولوجية ومهندس ویحمل الماجستير في العلوم من معهد  مدیر عامال فریق الرد عل-  2

ذآر هذه االصناف ضمن مقال بعنوان  .وخبير في االجرام البشري االلكتروني) الوالیات المتحدة(التكنولوجيا في جيورجيا 
Largent sale surle net:les modeles economiques  des cybercriminelsر في مجلة  ونشDefense 

Nationale Et Security Coliective وترجم المقال من قبل محمد یاسر منصور ،مجلة 2008/  الفرنسية ،عدد مایو 
  .الثقافة العالمية 



حتى الم یكن لدینا اال القليل من البراهين فالمافيا موجود طبيودة طبيعيا : المافيا - 3
في االجرام البشري االلكتروني ومثل هذه االیرادات التي ال تتعرض اال الخطار 
بسيطة جدا فهي تشد انتباه شبكات المافيا ومما یؤسف له ان تقدیر مدى تورط 

 .المافيا في هذا المجال ليس باالمر السهل
وهم نوعا ما آالصنادیق البریدیة للمشاریع الوهمية ودورهم )) : دروبس((لا - 4

اساسي في هذه الطائفة فهم یأخذون االموال المسروقة المفترضة ویحولونها 
الى نقود معدنية او ذهبية وعلى الصعيد الملموس یاخذون المال الذي یلملكه 

ترتفع السمسرة في فالن من الناس في حسابه ویحولونه الى حساب القرصان و
 .من المبالغ التي تم تحویلها  % 50هذه الحال بسهولة الى 

غير انه وآما یحدث في الكثير من االوساط الالمشروعة ليس هناك أي ضمان یمكن 
وهذا الوضع یشجع على اقامة شبكة ثقة )) دروبس((تقدیمه لمن یستعين بال

ط الالزم ليصبح المرء في عداد الشر.المحنكين الخبراء )) هاآرز((متبادلة بين ال
یتجاوز امتالك حساب في المصرف إذ یجب عليه االقامة في بلد حيث )) دروبس((ال

القوانين المضادة لالعمال االجرامية الرقمية ال وجود لها ومن هذه البلدان 
فالتشریعات الوطنية المتنافرة تجعل االجرام البشري . اندونيسيا وماليزیا وبوليفيا 

واالنترنت الذي یتجاوز مفهوم الحدود بين الدول هو تشریع . تروني ممكنا االلك
ووضع قانون دولي بهذا الخصوص قد یتيح . یجب ان یحظى بالحصانة السياسية

 .بالتأآيد تقليص مجال عمل القراصنة لكن من ذا الذي یستطيع فعل هذا؟
 

م لوفيت فالحقيقة الراجحة اما الدائرة التي ینتمي اليها القراصنة هؤالء یشرحها غليو
التي تجمع بينهم تمثل جميع وجوه المجتمع فثمة روابط بينهم وموازین قوة وسلطة 

أي القراصنة فما )) هاآرز((التي یتشكل منها ال)) دیاسبورا(ولهم حضورهم في ال
 هي tchat=وهذه الوسيلة وهي اصل التشات))IRC((ساحة عملهم الرئيسة ؟انها ال

ي مستخدمو االنترنت للمراسالت والمبادالت عبر القنوات المفتوحة موضع حيث یلتق
للجميع والواقع ان اعضاء االجرام البشري االلكتروني یجتاحون هذا المجال ویسيطرون 
عليه فهم یجتمعون فيه ویتحدثون في االعمال وال یفتحون قنواتهم الخاصة بالمبادالت 

  .نه الوصول الى هذه المناطق اال للمطلعين عليها والمرء العادي ال یمك
وبالمناسبة ظهرت العدید من اسماء الشرآات الوهمية في مجتمعاتنا ساهمت بسرقة 
اموال المواطنين وتحت تسميات متعددة ومنها شرآة موناآو على سبيل المثال التي آان 
یمثلها مجموع من السراق على المستوى المجتمعي وعملوا على اغراء الناس 

بها وشراء اسهم والتسجيل لهذه االسهم عبر االنترنت الى ان جاءت الفرصة بالمشارآة 
المناسبة التي سببت اخذ اموال طائلة من الناس دون ان یستطيع مالحقتهم احد بسبب 
مواقعهم االفتراضية عبر الشبكة وتبقى مجموعة صغيرة من اللصوص التي تتعامل مع 

ين الناس وبينها عملت هذه المجموعة هذه الشرآة على ارض الواقع وهي الوسيط ب
  . اموال الناسةایضا على االستفادة اقصى ما یمكن من سرق

  :هنالك مجموعة تقنيات یستخدمها البعض لغرض السرقة عبر النت ومنها
وتجمع آل انواع الغش واالحتيال بالبطاقة المصرفية وان هذا / بطاقات الكاردنغ - 1

رقم البطاقة :  المعلومات حول زبائنه منهاالنوع من المواقع یحتفظ بالعدید من
المصرفية والرقم االمني واسم صاحب الحق والعنوان واحيانا رقم االمن 

  .االجتماعي حيث یستغل الهاآرز آل هذه المعلومات لسرقة ما یریدون
وفيه ) RACKET(النهب على االنترنت وهو قریب من االبتزاز التقليدي  - 2

آة یعرف رقم او حجم اعماله على االنترنت یستهدف الهاآر مشروعا او شر
 دوالر او قل وداعا لمخدمك 10000ادفع :فيرسل اليه رسالة الكترونية واضحة 



خالل بضعة ایام والمشروع الذي یرفض ) Surrreur)(بتشدید وآسر الدال(
الدفع یرى بعد بضعة ایام توقف مخدمه عن العمل وتاتيه رسالة ثانية تطلب هذه 

 دوالر فان لم یدفع فهو یخاطر بالتعرض لخسائر اخرى ،واذا دفع 40000المرة 
فان الهاآر یقدم حمایة له لمدة سنة، واجرى غليوم لوفيت حسابا لكيفية هذه 

 دوالر لمرة واحدة من المخاطرة بالتعرض لعدة 40000فاالفضل دفع /العملية 
 الدفع سيسجل  دوالر وهذا100000ایام من البطالة التقنية یكلف آل یوم منها 

لدى وضع الموازنة المالية للمشروع او )) نفقات امنية((في المشروع تحت بند 
الشرآة ،المنطق ال یرحم فمن المحال ایقاف عمل الهاآرز وایضا من المحال 
خصوصا ترك موقع المشروع مشلوال عن العمل لفترة طویلة جدا فاذا آان 

ومية للمشروع فليس من المعقول ان المبلغ المطلوب اقل بكثير من الفاتورة الي
یخاطر المشروع مرة اخرى في تعطيل مخدمه والمبدأ الذي یتبعه القرصان 
بسيط فبعد افساده آلالف الحواسب یمكنه ان یطلب منها آلها الدخول في ان 
واحد الى مخدم الموقع الضحية وتراآم االتصاالت او الطلبات وتكاثرها یجعل 

  .الشباع وینتهي به المطاف الى االستسالمالمخدم یصل الى درجة ا
وهو تقنية یتبعها المختلسون للحصول على المعلومات السریة فيغتصبون :الفخ - 3

 .ویتم الدخول الى حساب الضحية في المصرف.هویة جهة موثوقة
وهذا یعني بتعبير اخر مضاعفة عدد المتنافسين جراء : التجسس الصناعي  - 4

 ممارسة ولدت مع الصناعة وليس فيها سرقة اسرار صناعة االخرین وهي
واالنترنت اتاحا شكال من ) المعلوماتية(شيء جدید غير ان االنفورماتيك 

التجسس ال یزال االآثر خبثا فما ان یتم اختراق النظام المعلوماتي حتى تصبح 
 .جميع الوثائق في متناول اليد

حواسب هنالك االختالسات عن طریق الهواتف المحمولة او طرفيات ال - 5
 .الجاسوسة والتي تقذفنا بالدعایات

 
  : اإلرهاب وضرب المجتمع من خالل المعلوماتية - 5

فمن خالل االنترنت استخدم اإلرهاب هذه الوسيلة المهمة في نشر سمومه على العالم 
والسيما التنظيمات اإلرهابية التابعة لتنظيم القاعدة حيث أسست مواقع آاملة للنشر 

ا اإلرهابية حتى إنهم یعرضون آل عمليات القتل واإلجرام التي یقوموا والدعایة ألنشطته
بها آذبح الضحية وغيرها من األمور  ونشر أفكارهم داخل المجتمعات وخطب أئمتهم 
الذین یتبعوهم فلدى اإلرهابيين حاليا مفهوم محدود حول إمكانات االنترنت فهم 

ال هجومية ولكن في أعمال یستخدمون هذه الشبكة بشكل مكثف لكن ليس في أعم
وتجنيد العناصر واالستخبارات انه ) تحویل األموال(االتصاالت والدعایة والتمویل 

فأمن، .استخدام محدود إلغراض التخطيط العمالني واالستطالع وهو استخدام ممكن 
االتصاالت عن طریق االنترنت یغري آثيرا اإلرهابيين ،فالسریة والتكتم وصعوبة آشف 

) االیميل(الت في االحادیث الدائرة محمية بكلمة السر واستخدام البرید االلكترونيالتفاع
المرمز یقدم لالرهابيين مستوى من االمن العمالني رفيع المستوى ویفوق مثيله لدى 

  .وسائط االتصال االخرى وفي النتيجة یتمتع االرهابيون بنشاط مكثف عبر الفضاء
دما مستمرا في مجال استخدام االنترنت إلغراض  الواضح ان االرهابيين یحرزون تق

الدعایة وجبایة االموال والتعقيد المتزاید لطرائق اتصالهم تثبت انهم یلمون جيدا 
باالمكانات على هذا الصعيد ویزداد تاثيرهم في الجمهور الذي یزداد عددا ایضا وبعض 

هجمات ارهابية  الذي یصور )) You Tube((افالم الفيدیو مثل تلك المعروضة في 
یلهب الحماسة في العالم اجمع ویكون لدى مؤیدیه شعورا بالمشارآة في الصراع وعبر 
الرسائل التي تطلق من خالل االنترنت ،یبقي الزعماء على وجودهم قرب الجماهير بينما 



الناطق الرسمي المعزول جيدا والمحاصر فيبدو وآأنه یتمتع بشرعية حقيقية آما یقول 
سي المسؤوول الحالي عن المن البشري االلكتروني والذي شغل مناصب ستيفن بوآ

رسمية متعددة لدى الحكومة االمریكية آان اخرها مفوض السكرتير المساعد لالمن 
الدفاعي في الدفاع الوطني والدفاع الداعم للسلطات المدنية وهذه القنوات تقوم 

ي العالم وهذه الميزات نفسها بالعجائب عندما تجبي االموال من الناس المنتشرین ف
تنطبق على برامج تجنيد العناصر وسياق جعل هذه العناصر عناصر متطرفة قد یمر 
بتفاعالت مادیة بدنية وهذا ما تسهله الى حد آبير االتصاالت والتعليمات عن طریق 

  .االنترنت
محرك وثمة العدید من التطبيقات الفعالة للحصول على المعلومات االساسية ذلك ان 

والبرامج المشابهة له والمتاحة مجانا یسمحان بالطواف عبر )) غوغل ارث((البحث 
الشوارع للحصول على صور االهداف المتوقعة ویزداد الوضع تعقيدا ایضا جراء 
االستخدام المتزاید للنناس االفتراضيين فهناك براهين واقعية على تحویل اموال تستخدم 

الطریقة على شراء المال المفترض بمال حقيقي واتمام في المجال االفتراضي وتقوم 
مختلف الصفقات في المجال االفتراضي ثم اعادة الحصول على االموال بشكل اموال 

وهذه العوالم تتيح آذلك عقد اجتماعات عبر .حقيقية في مكان وزمان مختلفين آليا
محمية اآثر من وهي اجتمعات مغطاة جيدا و) االنترنت(الفضاء البشري االلكتروني 
  .قاعات االجتمعات المعروفة

  
 وباإلمكان وضع مجموعة معالجات لهكذا نوع من االجرام تقوم على عدد من االسس 

  :ومنها
اغالق المواقع غير المشروعة مثل ما تفعل النرویج التي تمتلك جهازا الغالق  - 1

  المواقع الخاصة بدعارة االطفال 
رة لالجرام البشري االلكتروني وتكييف تكييف تشریعنا مع الممارسات المعاص - 2

ومن هذه .تشریعنا یمر اوال بتحدیث أآثر شمولية ألساليب بحثنا وتقصينا
 :التشریعات التي سنعرض لبعض منها سریعا 

ینایر /6 بتاریخ 78-17 ما ورد في الجهاز القضائي الفرنسي ومن خالل القانون رقم - أ
اشار الى الحاسوب في الفترة ))ة والحریاتقانون المعلوماتي(( المعدل المسمى1978/

االولى على انه قادر على النيل من حقوق االنسان لكنه لم یعد ابدا آأداة اجرامية 
)) االجرام المعلوماتي((وبالتدریج تطرق المشرع الى هذه الظاهرة واصفا ایاها مبدئيا ب

القانون رقم : منهاوهنالك قوانين عدیدة لدى المشرع الفرنسي آافحت هذا االجرام و.
حيث وضع مبدأ . الخاص باالمن اليومي2001/نوفمبر/15 بتاریخ 2001- 1062

االحتفاظ لمدة عام بالمعطيات الخاصة باتصاالت المشترآين من قبل شرآات الهواتف 
الثابتة والهواتف الجوالة ومن قبل من یقدمون خدمة الدخول الى االنترنت یسمح 

ضائية منذ ذلك الحين بالتزود بوسائل تعززها الدولة والغطاء القانون ایضا للسلطات الق
القانوني لها سر الدفاع الوطني بهدف التوصل الى فك رموز المعطيات تلك هي الحال 

الرتكاب جریمة او جنحة في مجال االرهاب )) التشفير((عندما تستخدم وسيلة للترميز
لبشري االلكتروني الذي بدأ التوقيع مثال والننسى اتفاق المجلس االوربي حول االجرام ا

وهو یحدد الخطوط الرئيسة لكل بلد 2004ودخل حيز التنفيذ عام 2001عليه في العام 
یعد تشریعا شامال وافيا على صعيد االجرام البشري االلكتروني ویستخدم اطارا للتعاون 

 مثل هكذا ذآرنا لهذه القوانين  على سبيل المثال ال الحصر واال فان وجود1الدولي 
قوانين آثر بسبب وجود حاالت االجرام البشري المتعددة آما ال ننسى ان هذه القوانين 
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ذآرناها لتكون دليال لمن یرید االطالع على التشریعات بهذا الخصوص وليست هي 
 قوانين مستمرة دائما في وجودها فقد تطرا عليها تغييرات مستمرة لتواآب العصر 

 .دمي االنترنت تسهيل تحدید هویة مستخ - 3
تطویر الطرائق القانونية نحو مستخدمي االنترنت في ما وراء الحدود  - 4

 .الجغرافية
وضع قواعد لتعاون فعاليات االنترنت مع الدوائر المعني بالصراع ضد اإلجرام  - 5

 .البشري االلكتروني 
تاخذ على عاتقها مراقبة .انشاء لجنة وطنية للواجبات االدبية لدوائر االتصال  - 6

ولكن االحتراز .قية لهكذا جرائم تحدث وتتابعها اوال باول بتعاون امني وثيقحقي
منها آي ال تتحول هكذا لجنة الى اداة لمصادرة الحریات بحجة متابعة قضایا 

 .االجرام البشري
 ینص بالنسبة لمقاهي االنترنت من 2006القانون المضاد لالرهاب في العام  - 7

حتفاظ تحت تصرف السلطات القضائية جملة ما ینص على اجبارها على اال
بمعطيات االتصال بالشبكة خالل سنة واحدة ویجب توضيح هذا االجراء ليمكن 
تطبيقه على مجموع فعاليات االنترنت وثمة مرسوم یفصل لكل من هذه 
الفعاليات الئحة اصناف المعطيات الالزم االحتفاظ بها ویمكن لهذا االجبار عندئذ 

 وعلى ناشري الرسائل االلكترونية وعلى WI-FIلدخول ان یطبق على مرابط ا
 .نقاط الدخول في االمكن العامة 

السماح تحت اشراف القاضي بالحجز عن بعد للمعطيات الرقمية الموجود في  - 8
احد الحواسب او التي تنقل بوساطته وهذا االجراء سيتعلق باالجرام المنظم 

لمثال التقاط المعطيات  وسيتيح على سبيل اLOPSIوسيتمثل مستقبال بال
 .الخاصة بدعارة االطفال او االرهاب لحظة ظهورها على الشاشة

التعاون الدولي الوثيق لمتابعة النشاطات االجرامية عبر االنترنت فعلى سبيل  - 9
المثال غالبا ما یخزن المسيئون صورا غير مشروعة لدعارة االطفال ليس في 

ین الواقعة في بلد اخر حواسبهم الخاصة فحسب بل في مواقع التخز
ویصبح عندئذ التفتيش الدقيق عن بعد اداة ضروریة لضمان امن .ایضا

 .االنترنت
تبادل الخبرات والمهارات المكتسبة لدى آل من الدوائر الداخلة في هذا  -10

الصراع ویجب ان یكون االمن المسئول عن هذه القضایا ذو خبرة معلوماتية 
 .تفوق او تساوي خبرة الهاآرز

ادة عدد افراد الجهاز البشري المؤهل للصراع ضد االجرام البشري زی -11
وان یتمتعوا بحس مرهف حيال الصراع ضد االجرام البشري .االلكتروني

 .االلكتروني عن طریق تلقي تأهيل نوعي 
تحسين االشارة الى هذه المواقع الالمشروعة وجهاز االشار هذا یجب  -12

الشارة الى المواقع وتحدیدها حيث ان یجمع على نحو افضل بين الوقایة وا
باالمكان ان یقدم هذا الجهاز لمستخدمي االنترنت الوسائل لالشارة االلية الى أي 

النصب واالحتيال بل ایضا الى المواقع :شكل من االختالس عن طریق االنترنت 
 1.االباحية لدعارة االطفال والى الدفاع عن اإلرهاب والحض على الكره العرقي

 
  
  

                                                 
 هذه المعالجات تناولتها ميشيل اليوت ماري وزیرة الداخلية في ما وراء البحار واالقضية االقليمية في المنتدى الدولي حول - 1

   2008/شباط/14بتاریخ ) FIC2008(االجرام البشري االلكتروني



  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  :/الثاني عشرالفصل 
  :مدن المعرفة وتحدیات التنمية 

ة آاساس          ى التنمي ة عل ذا المصطلح هي مدن قائم رو ه سميها مبتك ا ی ة آم مدن المعرف
ة            تطوري لها وقائمة على     االقتصاد القائم على المعرفة آاساس للتنمية وقد عرفت منظم

ص اون االقت ة التع ام OECDادي والتنمي ة( 1996 الع ى المعرف ائم عل صاد الق ) االقت
ه و      "بان سيا للنم ا رئي ة محرآ تخدام المعرف شر واس اج ون ه انت ون في ذي یك صاد ال االقت

صناعات           ع ال صدد اشار        " وصناعة الثروة وخلق فرص للعمل في جمي ذا ال د  وفي ه عدی
صال والمعلومات و          ا المحرك        من الكتاب والمؤلفين الى تقنيات االت ة باعتباره ذا العولم آ

ة ارضية                "الرئيس لهذا االقتصاد   ى المعرف ائم عل صاد الق ات لالقت ذه التقني ،حيث قدمت ه
صاد                 صلبة وغير تقليدیة تمكنت من تغيير شروط انتاج ونشر المعرفة والقى ظهور االقت
ات            ل الحكوم ن قب ا م ا ملحوظ ات اهتمام صال والمعلوم ات االت ور تقني ع تط د م الجدی
ان  ا، سنغافورة والياب يا ومنه د من دول اس سياسات في عدی صنع ال ة ب ات المعني والهيئ

صين     أداة           . وماليزیا وهونغ آونغ وال ات آ ذه التقني د وظفت ه ه ق ى ان د اشار هوتن ال وق
ة         ادة االنتاجي ة آزی ار المادی ن االث د م ا عدی ب عليه ضري ،ليترت ول الح ة والتح للحداث

ات         وآذا  . وارتفاع قيمة المنتج   ة للمجتمع االثار الرمزیة آتغيير الصورة المحلية واالقليمي
ى        1واقتصادها   ة عل  وتعرف مدینة المعرفة على انها المدینة التي تستهدف التنمية القائم

ستمر         دیث الم د والتح يم والتجدی شارك والتقي داع والت شجيع االب ق ت ن طری ة ع المعرف
  :/ترآيز هذه المدن على المفاهيم التالية هوم مدن المعرفة یتبين من خالل ومف. للمعرفة 

  .شبكات تقنية المعلومات - 1
 .ثقافة تشارك المعرفة - 2
 التنمية القائمة على المعرفة، البنية التحتية الجيدة للمدینة - 3
 .ثقافة تشارك المعرفة  - 4
 ان یكون هنالك تفاعالت مع المواطنين  - 5
 .وان یكون لدیهم تفاعل مع مواطني المدن االخرى  - 6

ون ه شارآة      ان یك اج والم ذه االدارة بااالنت ل ه ة تتمث ك ادارة للمعرف نال
  .والتقييم والتجدید والتحدیث للمعرفة 
  :وتقف هذه المدن على مجموعة من العوامل ومنها

 .اهمية االستدامة البيئية للتنمية القائمة على المعرفة والعدالة االقتصادیة  - 1
 :سها المحلي تتلخص اما الفوائد االساسية لمدینة المعرفة على مقيا - 2

شطة                 -   ب ع القطاعات واالن ر جمي اري القوي عب دعم الحراك االبتك
 .االقتصادیة واالجتماعية 

 .تقدیم خدمات تعليمية افضل  -   ت
واطنين   -   ث ة للم شارآة الفاعل م الم اظ دع دینتهم والحف ة م ي تنمي ف

 .على هویتها وشخصيتها الفریدة 
 التحول الى نمط اقتصادي اآثر استدامة  -   ج
 حبة تسع االقليات والمهاجرین خلق بيئة ر  -   ح
ل         -   خ ي تفعي سهم ف دو لت ة تب ة المعرف ان مدین ك ف ى ذل افة ال واض

ين        ة ب ة للمعرف شارآة حي الل م ن خ ة م ة الدیموقراطي ممارس
                                                 

  .استراليا–معرفة، آارولين وونغ،الجامعة الوطنية االسترالية  سنغافورة آمثال للمدینة المعتمدة على ال-  1
  .استراليا-تشونغ جو تشوي ، المدرسة الوطنية العليا لالدارة،آانبيرا

  . آارال ميلير، جامعة توینتي ،انشيدة ،هولندا



سهيالت               دادهم بوسائل وت ك عن طریق ام جميع المواطنين وذل
ة     شارآات الحي ن الم نهم م ة تمك ر مكلف ة وغي ة محدث معلوماتي

ة  "ذا فمفهوم   وعلى ه . وبشكل لحظي  من شأنه    " الفجوة الرقمي
وم   ستبدل بمفه ي "ان ی واء الرقم د  " االحت ي ان فوائ ذي یعن ال

 .التقنية بمقدورها الوصول الى جميع افراد المجتمع
  :/المالمح المشترآة لمدن المعرفة 

 :التنمية   -  أ
ة      - 1 ه       االرادة السياسية والمجتمعي امر ال غنى عن

 ) االیمان بضرورة التغيير(
 .االستراتيجية وخطة التنمية امر حتميالرؤیة  - 2
 ضرورة الدعم المالي واالستثمارات القویة  - 3
اليم       - 4 ة االق ز تنمي االت لتعزی ضرورة تاسيس وآ

 .القائمة على المعرفة
راق  - 5 ة االع ة وتعددی ة المدین رورة عالمي ض

ول االخر    (فيها ز      ) التسامح وقب اخ یحف یخلق من
 .تالقي وتنقيح االفكار والممارسات

ة م - 6 ات اهمي بكة المعلوم ى ش ة عل ع المدین وق
 .الدولية 

واطنين امر حتمي           - 7 ة للم ق عوالم    (خلق قيم خل
وار     ز للح شاء مراآ داع وان صغرة لالب م

 ) االجتماعي المستمر
ضریة   - 8 ار ح ات ابتك شاء محرآ ة ان و ( اهمي وه

شجيع       د وت شاء وتولي دعم ان ذي ی ام ال النظ
المكتبة، المقهى،   ( وتحفيز االبتكار في المدینة     

 ) ورصة ، مقر بلدیة ، جامعة متحفب
ة  - 9 ع المعرف واطني مجتم وق م حق .(ضمان حق

ق       ا، ح ق توافره ة ،ح ى المعلوم صول عل الح
 .) التعليم والتدریب ،حق المشارآة في القرار 

 : التشغيل  -   ب
شبكات     - 1 صال بال اليف االت اض تك ة انخف حتمي

 .المتقدمة 
 حتمية التميز البحثي - 2
 .عامة ضرورة وجود شبكة من المكتبات ال - 3

  
افس في ثالث مجاالت             آما ان مدن المعرفة تتن

  :/اساسية 
ة    - 1 ة المحلي ودة الثقاف ایش  (ج تع

 .)الخ... ،تسامح
ل - 2 وق العم ة س م وآثاف ن (حج د م مزی

 .الوظائف للعاملين في مجال المعرفة
ا           - 3 ة له اآن جذب محلي وجود مرافق وام

املين في مجال       قيمة عالية بالنسبة للع
  .المعرفة 



داخل  :مدن المعرفة   (ة تسميات لمدن المعرفة یذآرها محرر آتاب        وهنالك مجموع  الم
  :/فرانشيسكو خافيير آاریللو ومنها)والخبرات والرؤى 

 .واحات التقنية  - 1
 المدینة الذآية  - 2
 .مجتمع المعرفة  - 3
 ).الشراآة،الخدمة، التصميم ،الدراسة(مدینة التعلم - 4
 .مدینة المعرفة  - 5

  :ذه المدن یقوم على وهنالك مفهوم لراس المال الفكري له
 .راس مال السوق - 1
 .راسمال العمليات - 2
 .راسمال التجدید والتنمية  - 3
 .راسمال النقدي - 4

  :/وحسب الشكل التالي 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   -2-شكل رقم 
  نموذج مستكشف راس المال الفكري 

  ) 1997(ادفينسون ومالون : المصدر
  

سمى    ه ی ام لتقييم ك نظ  CICBS) (Cities, Intellectual Capital(وهنال
Benchmarking System (  

وم الحاسب  سم عل ذي یعمل في ق ارتينيز ال د م ام وحسب صامویل دیفي ذا النظ ضم ه وی
ة     (في مقال له بعنوان     ) ،تكنولوجيكو دي ،مونتيري، المكسيك    ) اطار مقارنة لمدن المعرف

ا . لوبين هم دن ( CGICMاس ام للم ري الع ال الفك وذج راس الم وذ(csicmو)نم ج نم
  .  سنرسمه فيما بعد 53وحسب الشكل ص) راس المال الفكري الخاص للمدن

  :/اما استراتيجيات التطویر المعرفي لتلك المدن فهي
 .تبني التنمية القائمة على المعرفة بوصفها اطارا مرجعيا •
 .تضمين آل المستفيدین الرئيسيين منذ ميالد المبادرة في آل مراحل تطوریرها •
 ).نظام راس المال(لقيمة الرئيسية معرفة آل عناصر ا •
 ).این توجد ،آيف تنتج، وآيف یمكن تعظيمها.(هيكلة وفهم عناصر القيمة •
 .التقدم في جودة التشغيل مع تقدم مراحل الفهم •
 .اجراء قياسات •

                                                                                      الماضي                                          
                                                                                                                                    

  
  
  

                                    راس المال                                
                                                                                                                              الحاضر 

                                                                                                                                        البشري     
                                                                               

               المستقبل                                                                                                                        

 راس المال النقدي 

السوق العملياتراسمال راسمال

والتنمية التجدید راسمال



 .تحدید الفجوات بين الوضع الحالي والوضع المرغوب فيه •
ات را     • ویر امكان وات او تط سد الفج تراتيجيات ل ویر اس التط ي ان .س الم وینبغ

تضم هذه االستراتيجيات الموارد المطلوبة ،خطة العمل عوامل النجاح والفشل               
 .واجراءات ضمان الجودة

 .عمل نظام تقييم ومراقبة •
 1.اختيار وتعيين وآالء للتقييم •

ر  تم التغيي ره وآيف ی ا سيتم تغيي ة هو م دن المعرف م في م سؤال االه ق . وال ا ان خل آم
  : ة الي مدینة یتم من خالل القاعدة المعرفي

 الجامعات  - 1
 المؤسسات البحثية  - 2
 الهيئات - 3
 .قادة التجمعات العمرانية الضخمة  - 4

وریلي       ول فنث ة ،یق ار المنتج ى االفك روة یتجل صدر ث تج م سات تن ذه المؤس ل ه ان / وآ
مصدر الثروة لم یعد موجودا في الموارد التعدینية وخلق راس المال في معدات المصانع   

ت المصنعة وانما في راس مال مختلف هو االفكار المنتجة والمبدعة التي توزع             والمنتجا
  .بصور شتى عبر شبكات المعلومات

ة             :فاقتصاد المعرفة او مجتمع المعرفة       ى قيم دة عل ة المعتم نظم االنتاجي ال من ال هو انتق
  .المواد الى نظم انتاج تعتمد على قيمة المعرفة 

ة       ة والمؤسسية والشخصية       العناصر ا  –نحو مجتمع المعرف  وحسب الجدول   –الجتماعي
  :/التالي

  

  ) 1999آاریللو،(العناصر االجتماعية والمؤسسية الشخصية -نحو مجتمع المعرفة
ة     ضروریة والكافي ا العناصر ال وع الحدث المعرفي هي  ام سياق  :لوق ل وال ان والعمي الكي

  : وحسب الشكل التالي
  

                                                  السياق
  
  

  
                                                 

صامویل دیفيد مارتينيز الذي یعمل في قسم علوم الحاسب ،تكنولوجيكو دي  -  1
  )اطار مقارنة لمدن المعرفة(في مقال له بعنوان ) ،مونتيري، المكسيك

ال    المج
  السابق

اس   القي
  السابق

صر  العن
  المضاف

ال  المج
  الجدید

اس  القي
  الجدید

ذآاء   الشخص ال
  التحليلي

ل  العام
  الفكري

ذآاء  ال
  الشعوري

شخص  ال
  آكل

درة   ف الق مل
  التكاملية

تراتيجية   المؤسسة اس
  العمل

ات  الوالی
  المالية

ال راس ال م
  الفكري

سة  المؤس
  آكل

ة    تقریر القيم
  التكاملية

ة   المجتمع التنمي
  االقتصادیة

الي  اجم
اتج  الن

  القومي

ع   جودة الحياة المجتم
  آكل

سابات  ح
ال  راس الم
ي  المعرف
  االجتماعي

 المعرفة 



                                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الكيان                                                              العميل
  

  )1998آاریللو،(مكونات الحدث المعرفي الثالثة 
  
  

فالسياق هو العنصر الذي یضمن العمليات الثقافية للحدث المعرفي وال تظهر االهمية       
  .االقتصادیة للمعرفة حتى یتفاعل الكيان والعميل في اطار سياقي للقيمة 

  :اهم عمليات ادارة المعرفة 
رؤوس اال  - 1 تراتيجي ل دماج االس ق واالن وال التواف شغيل :م يم والت د والتنظ التحدی

 .لفضاء القيمة لمؤسسة ما
ذلك          :ادارة راسمال العميل   - 2 رق ،وآ راد والف تحدید وتطویر قدرات صنع القيمة لالف

 .قدرات المؤسسة آكل
مال االدوات - 3 روف    : ادارة راس ن الظ ى م ة المثل ویر المنظوم ذ وتط د وتنفي تحدی

 .سسةوالموارد لرفع ناتج القيمة لكل عناصر المؤ
ى        - 4 ویمكن لهذه العمليات واالجيال الثالثة الساليب ادارة المعرفة ان تمتد خارجا ال

 : عمليات التطویر المعرفي آما في الشكل التالي
  

  :الجيل االول  العنوان-المالمح
  الترآيز على الكيان

  :الجيل الثاني
  الترآيز على العميل

  :الجيل الثالث
 الترآيز على السياق

  مواءمة القيمة   تدفق القدرة  تسجيل المعلومات  مفهوم المعرفة
ال  راس الم

  وعمليات التنمية 
اظ   ة والحف التراآمي

  على المخزون
ادة   سهيل وزی ت

  الحرآة
ق   ة تحقي دیناميكي
ستدام   وازن م ت

  للقيمة 
ف ادارة  تعری

  المعرفة 
ة ي  : ادارة المعرف ه

البنية التحتية لزیادة   
زون  المخ
ن  اعي م االجتم

  المعرفة 

ي ادارة ة ه  المعرف
ل   ة لتقب سياس
زون  المخ
ن  اعي م االجتم

  المعرفة 

ة هي   :/ ادارة المعرف
ة   تراتيجية تنموی اس
د    ى تحدی د عل تعتم
ق   ة وتحقي ونمذج
ستدام  وازن الم الت
ال  راس الم ل
  المعرفي االجتماعي

  



  ) 1999آاریللو،(اجيال التطویر المعرفي الثالثة 
ا وتتضمن      ة یجب التطرق اليه دة     "وهنالك مسالة مهم ة النمو الجدی  NEWنظری

GROWTH THEORY ال راس الم ي ل ى سياسات التطویر المعرف   حيث تلق
ل   ذاتي ونق تعلم ال التعليم وال دة ، ف و الجدی ة النم دى نظری را ل وال آبي شري قب الب
ة  دفق المعرف رات واالشكال االخرى من ت راء وتقاسم الخب ا وعون الخب التكنولوجي

  .مج التطویراصبحت آلها االن في قلب برا
تج              : السلع الدولية العامة   ة وتن زة في مدن المعرف وهي من االنماط االساسية والممي

ة                         يس مجرد حكوم ة ول االت الدولي م او الوآ ين االم د مشترك ب وتورد من خالل جه
ره    ب باس سكان الكوآ دة ل شكل فائ دة وت -Carrillo,f.j.(2001)META. واح

KM:APROGRAM & 
APLEA.KNOWLEDGE&INNOVATION:JOURNAL OF 

THE KMCI,VOL.1,NO.2ENERO,P.P.(27-54) 
ا مضى            UNDPوتعتبر ال  ا فيم ا عنه م المتحدة التي تكلمن وهي احدى منظمات االم

سلع                        ة ، وال ة الطبيعي سلع الدولي ة من ال واع الثالث ين االن ة ب ز آمنظم من الكتاب تمي
سياسية ك   سلع ال ة ،وال الحزم الثقافي صنع آ شریة ال تقرا:الب الي االس ر الم

  .،االمن،السالم، االستدامة البيئية والصحة 
م نظ سيطرة اله ا العناصر الم ل ام ا قب ذي ارتاین دول التالي،ال اج یلخصها الج م االنت

ى         ((الدخول اليه ان نعرفه آمبدأ  اریخي للحصول عل اج هو اسلوب تكيف ت نمط االنت
  1))القات االنتاجالقوى االنتاجية وع:ضرورات الحياة، وله جانبان ال ینفصالن، 

اج        ((اما التكوین االجتماعي االقتصادي فهو     آيان اجتماعي موحد یشكل فيه نمط االنت
ة االساس المحدد         ات             ) بالكسر (للثروة المادی ع مظاهر العالق ه تكون جمي ا ان في آم

  2)) االجتماعية مندمجة 
اج ومن هنا فان مفهوم التكوین االجتماعي االقتصادي اوسع من مفهوم نمط اال                 ذا  . نت ه

شكل       يكون بال ه س ا عن ذي تكلمن دول ال اج ، والج ط االنت ات نم دا اللي سيط ج آتوضيح ب
  :/ التالي

  
  نمط االنتاج  

  المدخالت
               العملية 

  العميل                 االداة
    المخرج

صادر   الصيد الم
  الطبيعية

سان  االن
  والحيوان

د  الي
واالدوات 

ات  والتقني
  البدائية

وم  اللح
ماك  واالس
ات  والمنتج

  الطبيعية
  االرض  الزراعة

الماء،البذور 
  واالسمدة

سان  االن
  والحيوان

دات  المع
ات  والتقني

  الزراعية

ات  المنتج
  الزراعية

صر  الع
  المادي

زون    االستخراج المخ
  الطبيعي

سان  االن
  والحيوان

دات  المع
ات  والتقني

  التعدینية

ر  الحج
ادن  والمع
واد  والم

  التعدینية
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ام     ناعةالص المواد الخ
  والطاقة

سان  االن
شري  الب
سان  واالن

  االلي

ات  الماآين
دات  والمع
ات  والتقني

  الصناعية 

ات  المنتج
سلع  وال
صنعة  الم

  والمرآبة
اج  االنت

  المادي
ات  المتطلب

  والطاقة 
وة   الق
ضلية  الع
ارة  والمه
سية  الح

  العضلية 

ات  الماآين
دات  والمع
ات  والتقني

  المادیة

ات  المنتج
  المادیة

صر  الع
  المعرفي

اج  االنت
ى   ائم عل الق

  المعرفة

دخل  م
ي  معرف
نخفض  م
  القيمة نسبيا

ة  الواقعي
  والعاطفة

ادوات 
ة  وانظم
بكات  وش

  المعرفة

منتج معرفي  
ة    عالي القيم

  نسبيا 

  1) 1999آاریللو،(العناصر المسيطرة الهم نظم االنتاج 
ة       على اساس التحليل السابق تلخص  االفتراضات التالية منطق ر           ال وحسب رؤی اس الم

  :/آاریللو
ة             - 1 ة انتاجي ى وظيف ة تنطوي عل ى       .آل نظم القيم ام عل درة النظ ى ق ذا ال شير ه وی

 .تحقيق توازن القيمة والحفاظ عليها
وال          - 2 ا رؤوس ام تج وآله ل واداة ومن دخل وعمي آل وظائف االنتاج تشتمل على م

ل اشكال نظم             ة     انتاجية ،ورؤوس اموال المنتج تأخذ في االعتبار آ ة القائم  القيم
 .على المواد

ة  - 3 د القيم درات تولي ضاعف ق ة لت وال الفوقي شأت رؤوس االم اریخ ان ر الت عب
لرؤوس اموال المنتج، وساعد اختراع العمالت على تمثيل وتبادل رؤوس اموال            

 .المنتج ومضاعفة قدرتها في الزمان والمكان وهكذا وجد راس المال النقدي
ى المع    - 4 ائم عل اج الق ي االنت وال      ف ن رؤوس االم يان م ان اساس د نوع ة یوج رف

ام                   اءة النظ ة وآف ذي یضاعف من فاعلي الفوقية ،راس المال الفوقي المرجعي ال
ة          ة وخارجي سية داخلي ة عك الل تغذی ن خ أ م ل الخط ز وتقلي ؤرة ترآي اد ب بایج

وقي            .متزایدة الدقة    ال الف ویشمل ذلك طبعا راسمال الذآاء والهویة ،اما راس الم
صفقات               التفصيلي اليف ال ل تك ارب وتقلي وفير التق  فهو یضاعف انتاجية النظام بت

 .وهو یشمل راس المال النقدي وراسمال العالقات.واي زیادات اخرى 
  :اما نظام راس المال الشامل فهو یعتمد على رؤوس االموال الفوقية والتي تشمل

ي  - 1 ال المرجع ل  (راس الم ق آ د وتواف سمح بتحدی ي ت ة الت عناصر عناصر القيم
  .القيمة االخرى 

  ) مراجع قيمة داخلية( راسمال الهویة -*
  ).مراجع قيمة خارجية(الذآاء الخارجي * 
ين            ( راس المال التفصيلي     -2 ادل ب عناصر القيمة التي تسمح باالتصال البيني او التب

  وهو یشمل ) عناصر القيمة 
  ) حالة التفاعل بين العمالء(راس مال العالقات* 
  ).التعبير النقدي المتراآم عن عناصر القيمة (ل النقدي راس الما* 

  : راسمال المدخالت
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  )عنصر قيمة من نظام اخر یتم وضعه آأحد المدخالت(راس مال االستثمار  -
  : راسمال االنتاج

ل  - مال العمي راد(راس دى االف ة ل نع القيم درات ص شر واالالت -ق ات الب الحيوان
  ). لى تحسين ادائها وجماعاتهم وآذلك قدرات المنظمة آكل ع

وال االخرى              (راسمال االدوات    - رؤوس االم ادوات االنتاج التي من خاللها یمكن ل
 ).تعظيم قدرتها على صنع القيمة 

  راسمال المخرجات 
م                 (راسمال المنتج    - ة االخرى التي ل ل عناصر القيم مخزون القيم التي صنعتها آ

  ).تتحقق بعد في شكل اخر من راس المال
 

  / رؤوس االموال الحضریة فسنشير اليه آما ورد لدى آاریللو اما تصنيف
  .التصنيف الشامل لفئات المدن آنظم قيمة

  رؤوس االموال الفوقية
ي  1- 1 ال المرجع ل   .راس الم ق آ د وتواف سمح بتحدی ي ت ة الت عناصر القيم

  .رؤوس االموال االخرى 
  .مراجع القيمة الداخلية .راسمال الهویة  1-1- 1

شكلية       العن:الهویة الموروثة    - 1-1-1- 1 ر ال شكلية وغي اصر ال
ة ،والتي ساهمت في              اریخ المدین ر ت المتراآمة عب

 .تحدید هویتها
ة   - 1-1-2- 1 ة الحالي شكلية   :الهوی ر ال شكلية وغي ر ال العناص

 .التي تساهم في تحدید الهویة الحالية 
شكلية        :الهویة المنتظرة    - 1-1-3- 1 ر ال شكلية وغي العناصر ال

 .التي تشكل رؤیتها المستقبلية 
  راسمال الذآاء  1-2- 1

ة   -1-1-2-1 اء المدین ام ذآ ي   : نظ ة ف ام المدین ودة نظ ج
ة         االستشعار وصنع المعنى واالستجابة للعمالء واالحداث المهم

  .لرخاء المدینة
ة -1-1-2-2 ستقبل المدین ز م ي  : مرآ ة ف ام المدین ودة نظ ج

  .التوقع ورعایة مستقبلها
صيلي  2- 1 ال التف ات  :/راس الم ود االعالق ل وج ي تجع ة الت ر القيم عناص

  .لبينية او تبادل عناصر القيمة امرا ممكناا
ات   2-1- 1 مال العالق ة    :راس الء المدین م عم ين اه ل ب ودة التفاع ج

  .الداخليين وآذلك بين المدینة واهم وآالئها الخارجيين
  حالة التفاعل بين اهم العمالء الداخليين:  داخلي1-2-1-1
  . حالة التفاعل بين اهم العمالء الخارجيين:  خارجي 1-2-1-2

دي  2-2- 1 ال النق ة    : راس الم اد قيم ل او بعض ابع دي لك سيم النق التق
  .االنتاج

رى  1-2-2-1 رات الكب ة   : المؤش رات التقليدی ة المؤش مجموع
  .التي تستخدم للمقارنات الدولية

  .الحسابات الرسمية للمدینة: الحسابات العامة 1-2-2-2
 :رؤوس االموال المنتجة  - 2

  .ضاف آمدخل انتاج جدیداي عنصر قيمة ی: راسمال االستثمار 2-1



ي 2-1-1 تثمار المحل ة  : االس سب العام ویر والن ى البحوث والتط اق عل االنف
  .والخاصة 

 القطاع الخاص - 1-1-1- 2
 االستثمار العام - 1-1-2- 2

 االستثمار االجنبي-1-2- 2
   االستثمار االجنبي المباشر 2-1-2-1
  . تخصيص االموال بوساطة الوآاالت الدولية 2-1-2-2
  التكنولوجيا خلق اعمال تقوم على -2-1-2-3
   استثمار راسمال المخاطرة -2-1-2-4
  . جاذبية راس المال البشري2-1-2-5
قدرة توليد القيمة لعمالء المجتمع  : راس المال البشري     2-2

  افرادا وجماعات 
   االساس الفردي2-2-1
وین : عضوي 2-2-1-1 رد وتطوره جوانب التك ادي للف الم

روف ا  ددها الظ ي تح ه الت صحية ل ة ال ة والحال لبيئي
  .واالجتماعية وتحدد نزاهته العضویة وقدراته الكامنة آكل

راد         :  فكري 2-2-1-2 اطفي لالف جوانب التطور الفكري والع
ا   دد نزاهته ة وتح ة واالجتماعي ددها الظروف البيئي ي تح الت

  .العضویة وقدراتها الكامنة آكل
اعي 2-2-2 اس جم ات   :  اس ة للجماع د القيم درات تولي ق

  .والفرق
النزعات البشریة الهيكلية التي تؤثر في      : عضوي   2-2-2-1

  .تكوین المنظمات او وظائفها 
ري 2-2-2-2 درات   : فك شمل الق ة وی ى المعرف ائم عل ق

  .العاطفية والثقافية 
ا       :  راسمال االدوات    2-3 وسائل االنتاج التي ترفع من خالله

  .رؤوس االموال االخرى من قدرتها على توليد القيمة
واد التي من           ملموس وس  2-3-1 ائل االنتاج القائمة على الم

ى   درتها عل وال االخرى من ق ا رؤوس االم ع به ا ترف خالله
  .توليد القيمة 

   جغرافي2-3-1-1
   بيئي2-3-1-2
   بنية تحتية 2-3-1-3
ة          .  غير ملموس    2-3-2 ى المعرف ة عل اج القائم وسائل االنت

ى  درتها عل اج االخرى ق ع وسائل االنت ا ترف ي من خالله الت
  .توليد القيمة 

نظم      . هيكل التنظيم االجتماعي     2-3-2-1 ة لل درات الهيكلي الق
  .االجتماعية الفرعية 

صاالت   2-3-2-2 ات واالت ة للمعلوم ة التحتي درات : البني الق
ات       ا المعلوم ى تكنولوجي ة عل ة والقائم ة التقليدی الهيكلي

  .واالتصاالت
تج2-4 ه      :  المن م عوامل ن اه ل ،وم صاد آك ات االقت مخرج

  .التراآمية 



  . منتج المدینة 2-4-1
  GPD اجمالي الناتج المحلي 2-4-1-1
   نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي2-4-1-2
   دليل اجمالي الناتج المحلي 2-4-1-3
  . التباین السنوي في اجمالي الناتج المحلي2-4-1-4
  .وفق العامل ووحدة االستثمار والمورد.  االنتاجية 2-4-2
  .ج القطاعات  انتا2-4-4
  تغطية االساس الضریبي . جمع الضرائب 2-4-5
   صافي الضرائب المجموعة 2-4-5-1
  . جمع النسبة لكل فئة ضریبية 2-4-5-2

  :اما ابرز فوائد نظام راس المال لمدینة ما 
 .عن مدینة المعرفة" حالة المدینة"او تقریر " الحسابات المعرفية"تقدیم  •
ة       تقدیم منظور منظم للعالقات    • ات القيم  االعتمادیة المتبادلة والمعقدة بين ابعاد فئ

 .الحضریة الكثيرة والمتنوعة 
 .تسهيل فهم المتغيرات التي تؤثر في حياة المدینة في اهم مستویات التجربة •
سياسات          • ى        .المساعدة في بناء اجماع على االولویات وال اع عل ذا االجم وم ه ویق

 .فهم عام اوسع لحقائق المدینة 
 . االعمال والمحاسبة العامة المتعلقة بجميع مبادرات التطویر ترآيز •
راز                 • الي اب ا وبالت الشعور بروح المدینة عن طریق آشف هيكل القيمة الخاص به

 .هویتها 
ة         :اما المدن الذآية فهي وحسب تعریف آومنينوز         ا عملي ات تلتقي فيه جزر ومجتمع

تلخص في        االبتكار بالعالم الرقمي وتطبيقات مجتمع المعلوما      ت ومهام المدن الذآية ت
ك          : انتاج المعرفة آالبحوث والتطویر ونقل التكنولوجيا واالبتكارات والشبكات ،وهنال

  :ثالثة عوامل ریسية للمدن هي
ال           - 1 ل الخارجي وراس الم الذآاء ،ان تكون المدینة منظمة بما یكفي لترتبط بالهيك

  .البشري
 .لي آشرط مسبق لصنع الثروةالقيادة الحكومية لتوفير راس المال الهيك - 2
ف رؤوس       - 3 شري بمختل ال الب ربط راس الم ة ل يم الالزم ة او الق روح الجماع

 .االموال المؤسسية من اجل الصالح العام االآبر للمدینة
شجيع       / لذا وحسب ما ورد في اعاله تعرف مدینة المعرفة         مدینة قصد من تصميمها ت

ة والمستدامة          وازدهار المعرفة الجماعية آامكانات لتشكيل ا      ة الفعال ق القيم ات خل لي
  .القادرة على صنع الرخاء

  
  :اما وصفة المعرفة لدعم ذآاء المدینة فتكون آالتالي

  .عوامل جذب للطبقة المبدعة - 1
 .موقع جغرافي وسياسي - 2
اآن التجمع             - 3 دیناميكية المدینة ووجود شبكات االتصال بينها وبين مجاوراتها وام

 .فيها
 ها اللوجيستي الجيداتصالية المدینة وتدفق - 4
صحية       - 5 اة ال ودة الحي م ج ة ودع نع القيم ى ص دراتها عل ة وق ة المدین تعاوني

 واالنسانية 
 .اهتمام المواطنين ونشاطهم وقدرتهم على االبتكار االجتماعي - 6



 .ثراء المدینة براسمالها الثقافي وتماسكها وتاآيدها على القيم - 7
 .صنع الثروة - 8
 االمن واالمان  - 9

  
ا               وبمقاربة بسيطة ب   ين لن ة یتب ين هذه الوصفة المعرفية لتحویل مدینة ما الى مدینة معرف

  .بعدنا الكلي عن تواجد هكذا مدن في مجتمعاتنا 
 

 
ا ان                     ين لن ذه المصطلحات حيث یتب روز ه د ب ویبرز لنا مصطلح مرفأ المعرفة بع

ة   أ المعرف وع: مرف ين       ن اون ب اس التع ى اس وم عل ي یق ار المجتمع ن  االبتك م
  .واالآادیميين ورجال االعمالالمجتمع 

  :/ومن اهم خصائص مرفأ المعرفة هي
 .تبادل المعرفة والمنتجات الفكریة آسياق عام •
 .هجرة وتدفق عمال المعرفة آأداة  •
 . جودة الحياة ووسائل الراحة آناتج وأثر •

ر اداة                  ة ، ویعتب دفق المعرف ة ت دفق المعرف ویقوم مرفأ المعرفة على لوجستيات ت
ة               لنمو راس ا   ة المعرف ان مدین ذلك ف ال الفكري االقليمي، ول ان     –لم أ او مك آمرف

ادل  ة -للتب د اداة معرفي دفق    . تع ل والت ن التفاع ه م ة قيمت أ المعرف ستمد مرف وی
ة             اهي المعرف ة آمق ل المعرفي دو          . المعرفي في المحاف ة یب أ المعرف ان مرف ذا ف ول

ه   ویشبه هذا المرفأ آثيرا مفهوم مر . فراغا للقاء العقول   ذي طورت آز المستقبل ال
ة  رات المعرفي شاف الخب راغ الستك ا . آف ستقبل ومنه ة للم ز عالمي ك مراآ وهنال

ى صنع         1996الذي اسس عام    ) SFC(مرآز سكاندیا للمستقبل     ز عل م ، وقد رآ
دخل               ا ی ساحة مكان القيمة من خالل استكشاف الخبرات المعرفية ،ولذا اصبحت ال

ستقب     ى الم ه ال ن خالل ون م دة      الموظف رؤى جدی ر ب ى الحاض ودون ال م یع ل ث
  .وتصورات لحوار اآثر ذآاء وتشارآية للمعرفة 

ر  ي فبرای د    : 2002/وف ذي یع ل ال ع العق دنمارك م ي ال صاد ف ر االقت أسس وزی
  .مرآزا لتقویة ادارة المعرفة في القطاع الخاص

لغرض تنمية  " مومينتم" انشئ معمل افكار معرفية حيث سمي        2004/وفي عام   
  .قليمية في شمال زیالند في الدنماركاال

ارة     1"البالند"انشئت بنایة من سبعة طوابق سميت       : 2006/وفي عام     وهي عب
ار في اوروس         دنمارك "عن معمل لالبتك رین          " ال دو اساسيا حسب المفك ا یب وم

الذین تناولوا مدن المعرفة ومنهم ليف ادفنسون ویو ا ناي سي من السوید حيث              
  :  اساسيا في مدن المعرفة هو ما یلي اشارا ان ما یبدو

 .السياق االبداعي - 1
 .فراغ التفاعل - 2
 .جودة العالقات واشباع العقل - 3

  :/مدن الجهل والتخلف
الى النقيض من مدن المعرفة هنالك مدن الجهل والتخلف التي نقبع في ظلها             
دننا التي عاشتها                      ة بعض م رغم من مدني ى ال نحن في مجتمعنا العراقي عل

ل االف  داد  قب صرة وبغ ا الب شها باستحياء ومنه ت تعي ا زال ي م سنين والت ال
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سة من              الحاضرتان في موروث الثقافة العراقية حيث حولت هذه المدن الرئي
ل        دن للجه ى م سميات ال ذه الم ت ه دیما تح ت ق ة عاش ة للمعرف دن منتج م
دن       ن م ا م س تمام ى العك ل عل دن تعم ي م ور وه ة التط ف ومقاوم والتخل

نقيض للمعرفة وبكافة اتجاهاتها بل هي تؤسس لثقافة تخلف      المعرفة فهي ال  
ز سكاندیا                 رأ عن مرآ دما نق متطورة جدا عملها االساس مقاومة التطور فعن

والذي یجتمع فيه مجموعة من الخبراء      . م1996الذي أسس في السوید عام      
ا   ه ، ام ى الحاضر النجاح سوها عل ستقبلية ویعك ة م سائل معرفي شة م لمناق

ى              ا  نحن فلدین  سقيطها عل ة وت ا مسائل الماضي المتخلف مراآز لنناقش عبره
الحاضر وتحویل الحاضر لبنية متخلفة تماما اذ ان مدن التخلف هي النقيض        

  :والضد لمدن المعرفة والتخلف فيها یسير ضمن ثالثة اتجاهات
  . تخلف ناتج من اعادة بعث الماضي المتخلف واغفال التنویر منه - 1
ة ل - 2 ة أي محاول رة   مقاوم ن االس داء م شئ ابت ذه تن ویر وه ور والتط لتط

ل                 ر ویغف ذي ینك المجتمع ال اء ب التي تقف بالضد من تطور ابناءها وانته
 .هذا التطور 

 .في الحاضر النجاحه تخلف ناتج من عدم وجود عمل حقيقي وجدي  - 3
  

  :ان التحول الحضري لراس المال الفكري لمقاومة التخلف یكمن عن طریق 
  .دامة المعرفةنظام بيئي الست - 1
 .فراغ لجذب وتشكيل جودة الحياة والصحة للعاملين في مجال المعرفة - 2
 .فراغات تواصل للتجدید المستمر وابتكارات المجتمع - 3

  
ة  اع باسلوب ادارة المعرف دن االنتف ة ویمكن للم ى المعرف ة عل ة قائم ك تنمي ا ان هنال آم

م ال ى راسمال، وفه ة ال ل االصول المعرفي ى تحوی ائم عل د الق ر الملموسة ق رات غي متغي
ا                   د ووفق یعطينا سياقا اوسع لفهم جهود أي مجتمع نحو الوصول الى وضع مستقبلي رائ
ز حول دور  سيرات صلبة تترآ شكل تف ة ت ات التطور الحالي ان نظری ور ، ف ة بونوف لرؤی

ر ادماج المعرفة والتقنية في فهم دیناميكيات النمو وتعطينا هذه النظریات اسبابا الن نعتب        
والتعليم والتعلم عناصر مهمة لنمو أي مجتمع وتقوم اسس المجتمع على اشكال        البحوث  

ددة   ة متع ى      معرفي ب عل وم یج صاد الي ي اقت ة وف شارآة المجتمعي يم والم ة والق آالثقاف
امال   ادرات التطویر ان تحدث تك ال الفكري من مب ر راس الم ك الخصائص ویعتب ين تل ب

  1طویر ادارة المعرفة العوامل االقتصادیة المهمة لت
ه                 ستخدم ادارت ویرى بعض المفكرین ان المدینة التي تطبق منهجا معرفيا تعد آيانا ذآيا ت
ا یمكن ومن اجل تحقيق                    عالقاتها الآتشاف وسائل التطویر لكي تتعلم وتتكيف باسرع م
ذا                       اعي احد مظاهر ه ذآاء االجتم د ال د ویع ى التجدی ة عل ز المدین االستدامة یجب ان ترآ
ه آي یبني مستقبله والیقتصر              ه وواقع التجدید ویعني قدرة المجتمع على التعلم من بيئت
ع    رات م ط المتغي م ورب ى فه د ال ل یمت ة ب م او المعرف رد العل ى مج اعي عل ذآاء االجتم ال

ستدام  سلوك الم ى ال ز عل م   . الترآي ز نظ ي مرآ ل ف ورس العام درو فل ه بي ا آتب ا لم ووفق
و   و دي م ة ،تكنولوجيك ة      المعرف ان مهم ة ف دن المعرف اب م ي آت سيك ف ي المك نتيري ف

ا      ل التكنولوجي اث ونق راء االبح ي صورة اج ة ف اج المعرف ي انت ز ف ة تترآ ة الذآي المدین
ة                   اعالت تقتضي وجود فراغات حقيقي ذه التف ة، وه شبكات المعرفي واالبتكار وتأسيس ال

ي    صائص االساس ل الخ ة، وتتمث ات الرقمي الل التقني ن خ ية م ن  وافتراض وع م ذا الن ة له
ي  دن ف ي   :الم ل االفتراض تخدام ادوات العم ار واس ات االبتك ات او مجتمع ق تجمع خل
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ا االفتراضية ،               ة ونظيرته ة    والقدرة على احداث التكامل بين المجتمعات المادی ومن ناحي
الطبع                         ستند ب ة وهو ی ورس للمدن الذآي ه فل ذي یكتب عن اخرى فان االسلوب االوسع ال

م وضبط وتحقيق          : هذا المضمار یضمن لها قدرتها أي       على فالسفة في     ى فه دن، عل الم
يم آعنصر               وارد، ومن خالل دعم التعل واع الم ل ان النمو عن طریق االستخدام الكفء لك

  .یميز المجتمع عن غيره من المجتمعات
ورس                   دم فل ة ق ة المعرف ال الفكري من اجل تطویر مدین شأن ادارة راس الم وفي عمله ب

  :لخصائص البارزة للمدینة الذآية استنادا الى ادفنسون ترآيبة من ا
  .تحقيق الجذب للعاملين في مجال المعرفة - 1
 .موضع جيولوجي متميز  - 2
ة     - 3 درة المعرفي ات ذات الق ات والفراغ ن المجتمع بكات م يس ش تأس

 .العالية
 .دعم التدفق وتحقيق المتطلبات اللوجستية لمجتمع فعال - 4
 . واالمان والتعایش المشترك الصحة والجمال:دعم جودة الحياة  - 5
 .الثقافة والتجارب االجتماعية عالية القيمة - 6
 .ترآيز على صنع القيمة - 7

  
ي          ى التخصص ف ؤدي ال وبين ی ن الموه ات م اآن لمجموع ار ام م واختي ان ض ذلك ف آ

املين في مجاالت               .مجاالت معرفية محددة   ة المبدعة او الع ویمكن تحقيق زیادة في الطبق
ى جمع راس               المعرفة عبر الهجرة   ادرة عل  الى اقاليم المعرفة وبهذا تكون هذه المناطق ق

ز        ب ان تتمي اطق یج ذه المن د ان ه د، بي ي ان واح وس ف ر الملم ذا غي دي وآ ال النق الم
ا            ا وتنميته ذآر ان بعض         بالكفاءة في جذب الطبقة المبدعة واالحتفاظ به ومن الجدیر بال

ة   "المدن فضلت شعار      ة الذآي دال من   " المدین ة   م"ب ة المعرف شعار       " دین وفي رایي ان ال
  .االول یندرج تحت الثاني 

تراتيجية          شكيل اس ل ت ن اج دى م دة الم داف البعي درس االه ضروري ان ت ن ال ذلك م آ
سها دورا  ة نف ؤدي المدین ر في المجتمع حيث ت ة االث ك االهداف عميق ة، وهي تل المدین

ال وخ              ى سبيل المث ر عل ة وتحسين        مميزا في اتجاه تقليل معدالت الفق دالت االمي فض مع
ان               ة ، ف ى المعرف نوعية الحياة او البيئة ، واعتقد انه عند تبني مفهوم التنمية القائمة عل
ال        ویر راس الم ددة لتط راءات مح ياغة اج ن ص تتمكن م دى س دة الم داف بعي ك االه تل

  .المعرفي في المدینة
االدارة    ة ب ا الخاص ي اعمالهم ة  وف تراتيجية للمدین ي–االس ة  والت ى مدین ت عل  طبق

ورس  – علق آابالن ونورتون     -تشارلوت ك فل ة توجهات      -آما نقل ذل ة ثالث ل مدین ان لك  ب
  :رفيعة المستوى یمكنها ان تعنى بها في استراتيجيتها وهي 

دیمها  - 8 ي یمكن تق د الت د الفوائ ك من تحدی ضيه ذل ا یقت ة وم ق القيم خل
د آم   ذه الفوائ ن ه ا ع ر رقمي ن التعبي واطنين ، ویمك ي للم تم ف ا ی

د تكون                  ة ق ر عن القيم اس للتعبي المجاالت االخرى ، فبعض امثلة القي
النسبة المئویة للطلبة الذین یكتسبون معرفة معينة آما هي الحال في      
وث في          ة التل التعبير عن آثاف التعبير عن المؤشرات المادیة االخرى آ
ام   ن الع دالت ادراك االم سكان ومع ين ال ات ب دالت الوفي اء ومع  الم

  .وجودة النقل
دعم - 9 وفير ال تمراریة  : ت ي ضمان اس ذي یعن شطة ال ل االن فيجب .تموی

دخل   صادر ال أمين م د لت ذل الجه ة ب ى المدین ة :عل االدارة العام
 .والشرآات والمواطنين



شغيلية ، ویجب      : تكلفة توفير الخدمات   -10 اءة الت ة الكف وتأآيد اهمي
ية الملقاة على عاتق    ان تشمل التكلفة نفقات المدینة والتكلفة االجتماع      

ة               ل المدین ا یجب ان تقل المواطنين والمنظمات االخرى وانشطتها ، آم
 .1التكاليف المباشرة واالجتماعية المطلوبة لتحقيق الفوائد المستهدفة

  
ى  ضا عل ق ای ة استراتيجية تنطب ق منظم ادئ خل ال ان مب ذا المج احثين في ه ر الب ویعتب

ا یجب               المدینة فاستراتيجية الجودة للمدی    ا وخصائصهم آم ا ادق لعمالئه ة تتطلب تعریف ن
دهم         ر تزوی ث یعتب رى ، حي داف الكب ياغة االه د ص ز عن ل الترآي الء مح ون العم ان یك
ال     ي مج املين ف ذب الع ر ج ة، ویعتب ة للمدین م القيم رح دع دة لمقت افة جي دمات اض بالخ

ة، وال              ة المعرف تي ستعطي صورة      المعرفة، الطبقة المبدعة احد اهم عوامل تطویر مدین
اع                    ز بارتف واطنين یتمي وع من الم افضل للمواطن بهذه المدینة، ویرى البعض ان هذا الن
ه              مستوى التعليم والمعلومات الغزیرة والمشارآة الفعالة والنقد واالیجابية السياسية ، ان
يم                     ل استهالآا ویق نوع یبحث باستمرار عن نوعية حياة افضل ذو عادات صحية وهو اق

رة في مجال                العروض ه آبي  الفنية والثقافية باهتمام ویتميز بقدرته على التسامح وآفاءت
سانية     ا                  . العالقات االن ررین عن عدة مدن معاصرة یمكن اعتباره ویتحدث بعض المفك

ز االول في                 ل المرآ مرجعا في مبادرات مدن المعرفة، فمدینة مينيابوليس سانت بول تحت
شطة المعرف   ي ان سية ف ر التناف ى    مؤش لونة عل ز برش ا ترآ شمالية ، آم ا ال ي امریك ة ف

ة ،            اة والتنمي اع مستوى الحي التصميم الحضري الفائق لجذب المبدعين على اساس ارتف
 آأفضل مدینة للعيش والعمل بفضل ترآيبة متوازنة من         2004وظهرت فانكوفر في العام     

  .البنية التحتية الحضریة والقدرات التنمویة 
ة       وبسبب وجود انواع     ة من المعرف دفق، سياق   ( مختلف ائن ، ت ة    ) آ ة المعرف یمكن لمدین

ة ومن اجل مجتمع                         صاد المعرف ى اقت د والتحول ال ة التجدی ة لتقوی التي هي ساحة جزئي
ذلك   اس وآ دفق الن ة لهجرة وت ة تحتي ى ان تطور بني اج ال ا نحت ستقبلي فانن ة الم المعرف

تج         لتنمية راس مال العالقات فيمكن لهكذا مدینة ان          تتبع عدة توجهات ،فالعوامل التي تن
ة               وتقدم المعرفة هي نفسها التي تجعل المدینة مدینة للمعرفة، ومن منظور التنمية القائم
على المعرفة یمكن تطویر استراتيجية لمدینة المعرفة عن طریق تحدید نظام القيمة التي              

ام،  ذا النظ اد ه م ابع د اه ضاه، وتحدی ة بمقت ل المدین ةالمعرف(تعم ك ) ة المهم ل تل وتحوی
ادرات   (االبعادالى نظام یسمح بالتشغيل      ا سبق         ) مؤشرات،سياسات ، مب ل م ومن خالل آ

ذ       صميم وتنفي ة لت و اال االداة المرآزی ا ه ة م ال لمدین ام راس الم م ان نظ ا فه یمكنن
استراتيجيتها، وانني ارى ان أي نظام راس مال لمدینة ما یجب ان یمتلك خطة یمكن من     

شكيل                  خاللها سها من ت ة نف ذي یمكن المدین  فهم ممارسات نشأة المدن االخرى ، االمر ال
ا    ياغة توجهه لوآها وص وس      س اس ملم ي مقي يم االداء وه ة لتقي ا حتمي ة هن والمقارن

  . للتعبير عن قدرات التطویر الخاصة بالمدینة 
امى اهتمامه                     ة سنغافورة التي تن ة مدین ى المعرف ة عل ة المدن القائم ة   ومن امثل ا بالثقاف

درتها           را لق ة ومؤش ي المدین سياحي ف ذب ال ا للج ة اساس ار الثقاف ة باعتب والتكنولوجي
د من المناسبات واالحداث                  التنافسية ، فقد اصبح من السائد هذه االیام ابتكار المدن لعدی
صور       ات وال دفق المعلوم د بت صاد الجدی سم االقت ة ، ليت ات الرمزی ذا المنتج ة وآ الثقافي

ات ذه      والمنتج ضمين ه دن بت ام الم ع اهتم ل وم ن ذي قب را م رع آثي شكل اس شر ب  والب
افي                 امى االستهالك الثق ة الحضریة یتن ادة التنمي التوجهات الثقافية مع استراتيجيتها الع
التوازي          امى ب سياحة وتتن يقى وال ة والموس وط الموض ام وخط ناف الطع ون واص للفن

رة ارتبطت جهود النمو الحضري         القطاعات الصناعية ذات االرتباط وفي السنوات       االخي
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داع      ز لالب دن آمراآ ذه الم ة ه ر بأهمي شكل آبي ورك ب دن ونيوی دن آلن ن الم د م ي عدی ف
  .واالبتكار واالنشطة الثقافية االجتماعية 

ام                        ختاما   ا الع اعي في اطاره ة من الجانب الجم رغم من ان تحدیات مدن المعرف فعلى ال
سؤول   ة الم وعية ومتنامي عبية وموض عبة ش زال ص ا ت ار  ( ية وم المي ،االنهي الفقر الع آ

ا صادي وغيره تقرار االقت دم االس ي، ع تص ) البيئ ا یخ ر فيم وح آبي د وض ه یوج فان
باولویات التصرف حتى وان بدت هذه التحدیات ال یمكن التغلب عليها ،فان تحدیات مدن                

ا،              تم التغلب عليه ر واصعب من ان ی دو اآب ردي تب تم التغلب   المعرفة من المنظور الف  لي
والول مرة في التاریخ على التناقض الظاهر بين بنائنا البيولوجي وتصميمنا الحضري ،               
ى                ه االن ال دولي یتنب المجتمع ال ادة االول، ف ادرة لقي ام المب ك زم والثاني من شأنه ان یمل
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  :المؤلف 
  یاسر جاسم قاسم          
  1982ولد في البصرة         
 بكالوریوس هندسة آهربائية - 1
   االدارة والقيادة من معهد الدراسات االستراتيجية في بيروت آورس في - 2
 عضو االتحاد العام لالدباء والكتاب العراقيين - 3
 عضو نقابة الصحفيين العراقيين - 4
 عضو نقابة المهندسين العراقيين - 5
 عضو معهد الدراسات االستراتيجية العراقية في بيروت - 6
 یةآاتب وباحث في المجاالت األدبية والفكریة النهضو - 7
لدي عشرات الدراسات والبحوث المنشورة في الصحف والمجالت العراقية  - 8

 والعربية 
ینشر دراساته في مجالت المورد واألقالم العراقيتين المحكمتين ومجلة مدارك  - 9

 .الفكریة ومجلة الشرارة الثقافية وعدد من المجالت الثقافية األخرى 
 .ثقافة األجنبية المحكمةلدیه مقالة مترجمة في الفكر منشورة في مجلة ال -10



 
قدم عدد من المحاضرات الفكریة في االتحاد العام لألدباء والكتاب العراقيين  -11

وعدد من المحافل .في البصرة والمرآز الوطني للدراسات االجتماعية والتاریخية
والمؤتمرات المحلية والدولية آان منها مؤتمر الميدلينك العالمي في ایطاليا 

 . م2006روما 
دراسة ))القران وآنزا ربا((دراسة بعنوان : مجموعة دراسات منهاله -12

 .مقارنة
 ))إخوان الصفاء فلسفة في عمق التاریخ((دراسة بعنوان  -  أ
  ))دراسة مقارنة((البوذیة واإلسالم   -  ب

 
 األدیان وقدرتها على اختزال المفهوم المؤسس لإلنسانية   -  ج
 .دراسة حول الزنج  -  ح
 ))مان والمكانالبصرة وجماليات الز((دراسة بعنوان   -  خ
 دراسة بحلقات...النظرة إلى الموروث والقدرة على التقدم  - د
 األخالق وواقعها في المجتمع العراقي  - ذ
 دراسة فكریة نقدیة ...عزیز السيد جاسم والنظرة القومية   - ر
 اآللهة في بالد وادي الرافدین   - ز
عشرات القراءات والدراسات الفكریة المنشورة في الصحف والمجالت   - س

 .ودراسات غير منشورة .العربية العراقية و
 .دراسة حول االهوار العراقية معایشة فعلية   - ش
 .التسامح في المجتمع العراقي  - ص
 .عمائم ليبرالية في ساحة العقل والحریة دراسة نقدیة   - ض
 .عشرات الدراسات عن الدآتور نوري جعفر والدآتور علي الوردي  - ط
  .دراسات حول نهضة المرأة   - ظ

  .سلة للتنمية البشریة حول الالعنفشهادة تدریب من مرآز الم -13
 شهادة تدریب من منظمة جسر إلى االیطالية حول حقوق اإلنسان -14
  مؤسس جماعة العنف العراقية في البصرة  -15
 

  
  /صدر للمؤلف مع آخرین 

مع آخرین  عن دار )) علي الوردي والمشروع العراقي  (( - 1
  2009./المرتضى في مصر 

عن معهد .مع آخرین/رة  صراع المرآزیة والالمرآزیة في البص - 2
 2010./الدراسات اإلستراتيجية في بيروت 

 عن دار دجلة في سوریا .عناد غزوان  - 3
 

 :صدر للمؤلف آتاب
  2011نوري جعفر رجل النهضة واإلصالح عن دار رند في سوریا 

  صدر عن منظمة آتاب بال حدود " الجزء األول"آتاب الفكر 
  .مجموعة شعریة " : حب فقط"
  
  
  



  
  
  
  
  
  /صدر للمؤلف الكتب التاليةسي

  
 .آليات تحریر الفكر وتوجيهه نحو التنویر   - 1
 دراسات في الفكر النهضوي الحدیث - 2
 آليات نهضة المجتمع عبر السلوآيات النهضویة  - 3
 .من تراثنا التنویري عهد االمام علي لمالك االشتر انموذجا - 4
 .ة بخمسة اجزاء مفهوم العقل في البصر - 5
 .دراسات في النقد االدبي - 6
 .المرأة والخطاب المجتمعي - 7
 .عبد الرزاق حسين صور نهضویة في شعر ملتزم - 8
 .علي الوردي والعطاء النهضوي لبناء المجتمع - 9

 .مقاربات توثيقية بين االدیان -10
 النص وازمات المجتمع  -11
 .مراجعة النص االسالمي البخاري والكافي نماذجا -12
 عز الدین سليم جدل التجربة والكتابة -13
  غني البصرة تراث شعبي -14
 الحداثة والتنویر تنطلق من رؤى فكریة نقدیة -15
 مصطفى جمال الدین قوة الشعر والنهضة الفكریة -16
 .البریكان دراسة فلسفية في شعره -17
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