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    دراسات 168  

  أزمة التنمية اإلنسانية الشاملة في العالم العربي  
    االستبداد السياسي والريع االقتصادي في المسار التنمويدراسة في تأثير 

  ملخص 
تعد التنمية االقتصادية وظيفة رئيسة في عمل الدولة، وهي تستلزم استثماًرا كبيًرا لجهد الفاعلين كلهم، وذلك من أجل تحقيق 

للثروة، والمحافظة على البيئة. ولقد عرف العالم تحوالت واسعة ومتواصلة؛ من شأنها تقوية اإلنتاجية، وتعزيز التوزيع المتوازن 
العربي، لعقود طويلة، عجًزا تنمويًا كبيًرا يرجع إلى تفشي االستبداد السياسي والريع االقتصادي، ما أدى إلى أزمة كبيرة في التنمية 

العالم العربي، على متغيرين رئيسين؛ يتمثل  اإلنسانية الشاملة. وعليه، تعتمد هذه الدراسة، في فهم أزمة التنمية اإلنسانية الشاملة في
اإلرادة والشرعية والمشروعية السياسية، ما أضاع فرص التكامل االقتصادي  -في غالب األحيان-أولهما في أنظمة سياسية غابت عنها 

مؤسسات الدولة من محتواها العربي. أما ثانيهما، فيتمثل في الريع االقتصادي الذي أساء إدارة الموارد والثروات الوطنية، وأفرغ 
وجعلها هشة وضعيفة األداء والمردودية. وبذلك، فإن الهدف من الدراسة هو تحليل تأثير االستبداد السياسي والريع االقتصادي في 

  .2011التنمية العربية، وتفسيرهما، والغوص في أوجه هذا التأثير في مرحلة ما قبل الحراك العربي سنة 
ى الدراسة منهج تحليل النظم من خالل البحث في مدخالت أزمة التنمية اإلنسانية الشاملة ومخرجاتها، وعبر وللقيام بذلك، تتبن

الرصد والتقويم. وكذلك فهي تطرح رؤية قيمية ومعيارية متكاملة لالنتقال إلى حالة تنموية جديدة، انطالقًا من مداخل االقتصاد 
ة حول خصائص االستبداد السياسي والريع االقتصادي في العالم العربي، وتأثير كل السياسي والسياسات العامة. وتتمحور الدراس

منهما على منظومة التنمية الشاملة، ثم تقديم آفاق للتغيير التنموي، عبر اقتراح بيان تنموي عربي لعقد اجتماعي جديد، مع تحديد 
ياسي والريع االقتصادي في المسار التنموي، وتوضح آفاق خطوطه الناظمة. وبخصوص النتائج، فإنها تؤكد تأثير االستبداد الس

  التنمية المستقبلية في ظل صعويات الظروف االقتصادية الراهنة.
  
  : االستبداد السياسي، الريع االقتصادي، التنمية اإلنسانية الشاملة، بيان تنموي عربيكلمات مفتاحية  
  

  مقدمة
لم العربي، بوصفها نتاًجا ألسباب متداخلة ومترابطة، وهي تتعلق أساًسا بشق سياسي تنظر هذه الدراسة إلى أزمة التنمية في العا

يقوم على االستبداد، بما يمثله من تسلطية وإدارة استحواذية للحكم، وبآخر اقتصادي يقصد به مسألة الريع التي تتصف بها جّل الدول 
من مثل النفط أو على المساعدات األجنبية، إضافة إلى تحويالت  العربية. وذلك راجع العتماد هذه الدول على المصادر الطبيعية

المغتربين. ومما يالحظ في هذا الشأن، أن االستبداد السياسي والريع االقتصادي متالزمان، ويغذي كل منهما اآلخر ويحصنه، األمر 
يقًا يخرج هذه الدول من دائرة الريع الضيقة إلى الذي يعوق مسار التنمية اإلنسانية الشاملة، ويستوجب تحوًال سياسيًا واقتصاديًا عم

  آفاق اإلنتاج الرحبة.
يشير مفهوم التنمية اإلنسانية الشاملة إلى تعريف المفكر االقصادي الحاصل على نوبل، أمارتيا صن، لها بوصفها عملية لتوسيع 
حريات البشر، بمثل الحريات السياسية، والتسهيالت االقتصادية والفرص والخدمات االجتماعية الوقائية التي من شأنها تعزيز القدرة 

في هذا الصدد، ترمي التنمية اإلنسانية الشاملة إلى تمكين المواطنين اكتساب القدرات وتعزيزها، وإتاحة على العيش بكرامة. و
الفرص لهم، بصورة عادلة ومتوازنة، من أجل تفعيل هذه القدرات، عالوة على إشراكهم في صناعة السياسات العامة ومراقبة تنفيذها 

. وعلى هذا األساس، تتجلى مظاهر أزمة )1(ي احتياجات األجيال الحالية والمستقبليةومحاسبة المسؤولين عنها، بصورة مستدامة تلب
التنمية اإلنسانية في الدول العربية في تحديات صعبة متفاوتة بين دولة وأخرى، من مثل البطالة والفقر والعوز واألمية وارتفاع 

والتلوث البيئي وانتهاكات حقوق اإلنسان والتضييق على الحريات التفاوت االجتماعي وتدني مستوى التعليم وهشاشة الرعاية الصحية 
األساسية وضعف المشاركة السياسية، إضافة إلى غياب االستقرار السياسي بسبب التهديدات الخارجية أو تنامي الصراعات الطائفية 

  قرير دوري).والنزاعات المذهبية (دأب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، في هذا الصدد، إلى إصدار ت
تستخدم الدراسة مصطلح التغيير، ال اإلصالح، ألننا نعد التنمية عملية للتغيير، ال محض إصالح اقتصادي، وألن واقع التنمية 

تجاوز مستوى اإلصالح، فالريع مناقض لإلنتاج، ومنظومة التنمية العربية في حاجة  -في الحاالت جلها-في العالم العربي يتطلب 
ة صياغة هيكلها السياسي وبنيتها االقتصادية. ونذكر في هذا السياق، توصيف إبراهيم العيسوي للتنمية بأنها يجب أن ماسة إلى إعاد

تكون شاملة ومستدامة ومستقلة وعادلة، وأن ترتكز على المحاور اآلتية: تحرير البشر وتمكينهم توظيَف معارفهم وقدراتهم في 
ظلم االجتماعي عنهم، واستقالل الوطن من القيود الخارجية، بما يخدم مصلحته، ويقوي جبهته اإلنتاج، وتحسين جودة الحياة ورفع ال

   .)2(الداخلية المتمثلة في التوعية الشعبية وتوطيد المشاركة السياسية
  أخيًرا، تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤالت الرئيسة اآلتية: 
   وما مالمح الريع االقتصادي في الدول العربية؟ما خصائص االستبداد السياسي العربي؟  
 كيف يؤثر االستبداد السياسي والريع االقصادي في إفشال السياسات التنموية الشاملة في العالم العربي؟  

                                                   

 303، سلسة عالم المعرفة )مترجم(أمارتيا صن، التنمية حرية: مؤسسات حرة وإنسان متحرر من الجهل والمرض والفقر، شوقي جالل  )1(
  .10)، ص2004(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون واألداب، أيار/مايو 

حالة مصر وثورتها (بيروت: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، لعدالة االجتماعية والنماذج التنموية مع االهتمام باإبراهيم العيسوي،  )2(
  .22)، ص2014
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 ما اآلفاق المستقبلية لعملية التنمية العربية؟  
  
  االستبداد السياسي والتنمية اإلنسانية في العالم العربي   ًال: أو

لدول العربية، بعد المرحلة االستعمارية أزمة بالغة في السياسات التنموية، فبعد موجة االنقالبات العسكرية التي امتدت عانت ا
من الخمسينيات إلى الثمانينيات من القرن الماضي؛ عملت األنظمة االستبدادية على مقايضة الحريات السياسية والديمقراطية بتحقيق 

ة اجتماعية، عالوة على تحرير فلسطين، ثم اتجهت منذ الثمانينات إلى الرضوخ لضغط المؤسسات أهداف تنموية وترسيخ عدال
االقتصادية الدولية عبر تطبيق سياسات التحرير االقتصادي من خصخصة وانفتاح سياسي نسبي تجلّى في إرساء الدساتير وفتح 

اب هذه األزمة في ثالث أعطاب، هي: عطب النظام السياسي، المجال إلنشاء األحزاب في بعض الدول. وإجماًال، يمكن تشخيص أسب
  وعطب المشروعية، وعطب المشاركة.

  
  عطب النظام السياسي -1

يتمثل عطب النظام السياسي العربي في غموض العقد االجتماعي الذي يربط الحاكم بالمحكوم ويؤّطر العالقة بينهما، وفي غياب 
ه. األمر الذي أثّر، دائًما، في مقاليد الحكم وزمام السلطة في داخل مؤسسات الدولة وجعلها تصور شامل إلدارة الشأن العام وتنظيم

متصلة بأشخاص، ال بسياسات واضحة، وال سيما مع تفشي االستبداد في صورة القائد الواحد وحزب النظام. وعلى هذا النحو، تم 
ى الحكام إلى مشروعات توريثية أدت إلى االحتيال على الممارسة االستحواذ على السلطة، وتغييب التداول السلمي عليها، حيث سع

الديمقراطية واغتيال الكفايات السياسية، وأصبحت التعيينات في المناصب العليا خاضعة لمعايير الوالء والتبعية، واستبدل القمع 
 ة الطوارئ. بالشرعية السياسية، وتم تضخيم األجهزة األمنية وتعطيل الدساتير من خالل تفعيل حال

لقد كثر الحديث عن فشل المشروع الديمقراطي في الدول العربية بعد االستقالل، واتجه كله نحو مدى تقبل اإلنسان العربي 
للفكرة الديمقراطية واستعداده لممارستها وأين يمكن تطبيقها، والتساؤل عّما تقدم الديمقراطية للمواطن، من حيث الخدمات وتحسين 

شي، وكذلك السؤال عن تماشي الثقافة العربية مع البنية الديمقراطية، ومدى استمرار منطق القبيلة داخل الدولة، فالحاكم المستوى المعي
   .هو شيخها وصاحب الحق في الفصل في الشؤون العامة واتخاذ القرار في المناحي جميعها

و إفشال الديمقراطية في المنطقة العربية. ويأتي أول وتبعاً لما سبق، فقد تم، بصورة قصدية، إغفال سببين رئيسين في فشل أ
السببين مرتبًطا بالشكل، إذ لم يتم تسويق الفكرة الديمقراطية كما ينبغي لجعلها ركيزة للعمل الشعبي ضمن إطار حركات طالبية 

حة والتعليم والتشغيل، وبوصفها وعمالية أو فئوية، ولترويج مميزاتها في الحياة اليومية للشعوب، من مثل ضمان األمن العام والص
   .حاضنة للحريات الفردية والحقوق األساسية، وخالقة لفرص التنمية الشاملة والمستدامة، وعماًدا للعدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص

األجهزة المنتخبة وأما السبب الثاني، فيخص المضمون، إذ إن الديمقراطية تقوم على أساس تمثيل الطبقات االجتماعية في داخل 
(طبقة  للدولة، في حين إن المجتمعات العربية لم تحدد الطبقات االجتماعية فيها، وفقا للتقسيم العمودي المعروف داخل النماذج الغربية

بالقطعة، حيث  األغنياء، طبقة وسطى وطبقة فقيرة)، حيث نجد أن التقسيم إما يكون أفقيًا وفقًا لالنتماء الطائفي أو العائلي، أو تقسيًما
). ولقد ... يصير المجتمع نواديًا تُتوارث المناصب فيها (نادي للدبلوماسيين وأبنائهم، وللقضاة وأبنائهم، ولرجال األعمال وذويهم، و

تجاوز هذا التوريث في المناصب والطبقة االجتماعية في كثير من الدول العربية العرف الشعبي، ليصير مقننًا ومحاًطا بترسانة 
انونية يصعب اختراقها، في حين إن االنتقال من طبقة إلى أخرى، تماشيًا مع المنهج الديمقراطي، يتم عبر سلم التنمية الذي يكون ق

 التعليم نبراسه، األمر الذي قد غاب في أكثر الدول العربية، إذ أصبح االغتناء سريعًا وعقيًما ألنه مبني بالفساد واإلفساد على أنقاض
  .)3(فئات أخرى

  
  عطب المشروعية -2

يتجلى عطب المشروعية في هيمنة الهاجس األمني على الفعالية االقتصادية والمشروع التنموي، ما أدى إلى هدم ركيزة الحق 
والقانون، وغياب رؤية رصينة حول نموذج اقتصادي طموح. وعلى هذا األساس، سجلت الدول العربية أرقاًما قياسية في انتهاكات 

ان، وكثيًرا ما أدرجت منظمات حقوق اإلنسان الدول العربية في خانة الدول غير الحرة بسبب القمع واالعتقال السياسي حقوق اإلنس
واإلخفاء القسري والمحاكمات العسكرية. وعالوة على ذلك، اتسمت الدول العربية بضعف الشفافية والحق في الوصول إلى المعلومة، 

ذريعة األمن القومي، ولم تطرح الميزانية العامة للمناقشة العامة، ولم تفتح حواًرا مجتمعيا بخصوص  واستندت األنظمة االستبدادية إلى
البنك الدولي قد  وقد كانعدد من القضايا السياسية واالقتصادية المركزية، وسجلت نكوًصا كبيًرا في إجراءات المساءلة والمحاسبة. 

   .)4(، إلى أن الدول العربية تظهر شفافية محدودة ومتردية، مما يضر بإدارة الحكم2010خلص، في تقريره عن العالم العربي في سنة 
  

                                                   
 .2015تشرين الثاني/نوفمبر  19، العربي الجديد، »بداية أم نهاية الديمقراطية العربية«بلفالح،  ونسي انظر: )3(

 https://www.alaraby.co.uk/supplementyouth/2015/11/18 العربية-الديمقراطية-نهاية-أم-بداية/  

  .53، ص)2010البنك الدولي، التقرير السنوي، (واشنطن: انظر:   )4(
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  . عطب المشاركة3
امتازت بنية الدول العربية بإقصاء واسع للقوى السياسية ولجمعيات المجتمع المدني، وبتهميش كبير للطبقات الفقيرة. وما يجب 

قد أفرغت من معانيها، في ظل غياب التوازن الحزبي والتنافس السياسي، وهيمنة  التوقف عنده، يتمثل في أن المشاركة السياسية
حزب الدولة على المشهد السياسي الذي يستمد قوته من رئيس الدولة، بينما المعارضة منقسمة بين مناضلة في الميادين ومعرضة 

الصورة السياسية للدولة. إضافة إلى ذلك، للتضييق والحظر، وأخرى رسمية ومعترف بها وذات طابع صوري يهدف إلى تجميل 
، مثًال)، ما أدى إلى شعور 2010افتقرت العمليات االنتخابية إلى النزاهة واستفحل التزوير (االنتخابات البرلمانية في مصر سنة 

محاصرة مؤسسات المواطن العربي باليأس وفقد الصداقية في العمل السياسي. وفي سياق متصل، عملت األنظمة االستبدادية على 
  المجتمع المدني من خالل تقييد استقالليتها وتهميش دورها وتدجينها. 

ومن هنا، فقد ُغيِّب دورها الحقيقي المتمثل في كونها حلقة الوصل بين الدولة والمجتمع، فهي تحمي المواطن من تعسف الدولة 
وتحمي الدولة من أعمال العنف التي تقوم بها بعض الفئات االجتماعية عبر تأطير االحتجاج، فضًال عن دورها المهم في نشر قيم 

الحديث عن  -هنا-اندة الدولة والقطاع الخاص في عملية التنمية ضمن إطار شراكات واسعة. ويمكننا الديمقراطية وتعزيزها، ومس
غياب التوافق في مبنى عمل مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية ومعناه، فهياكل المجتمع المدني وجدت من خالل جمعيات 

، ولكنها عانت تسلط الدولة واستبداد األنظمة وضعف اإلطار القانوني تطوعية ومنظمات حقوقية ونقابات عمالية واتحادات طالبية
المنظم لعملها، ومن مشكلة النخبوية والبعد عن القاعدة الجماهيرية، ما أدى إلى قصور في األداء المتوقع منها وإلى التفاف ممنهج 

 .  )5(يريّة ومفعوله النقديّ حول جوهرها ووظائفها الهادفة. وعليه، فقد تم إفراغ مفهومها من قدرته التفس
وصفوة القول: لقد أثرت خصائص النظام االستبدادي في كيان الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي طالما سعت إليها الشعوب 

ومن العربية، وهي الدولة التي يشكل النظام الديمقراطي حجرها األساس القادر على حمايتها من انحرافات وسلوكيات استبدادية 
دائرة الروابط المجتمعية التي ال تقبل اآلخر. إن سيادة القانون تقوم عبر بناء اإلنسان ومن خالل اكتساب الدولة لشرعية االستحقاقات 
االنتخابية ومشروعية القبول الشعبي، ثم عن طريق الفصل بين السلطات واستقاللية القضاء، بما يكفل إلزام المسؤولية بالمساءلة 

، وبإقامة قواعد رقابية وإجراءات فاعلة لضبط معادلة الحرية واألمن، إضافة إلى تكريس ثقافة المواطنة الساعية إلى والمحاسبة
تجسيد الحقوق المدنية والسياسية، وحرية الرأي والتعبير، والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص والشفافية. وترمي المواطنة إلى أال 

أو طائفة، كما أنه ال وجود ألقلية في المجتمع، بل لمواطنين متساوين ومسهمين في صنع القرار  يُختزل الوطن في حزب أو قبيلة
  الوطني.
  

  ثانيا: الريع االقتصادي والتنمية اإلنسانية في العالم العربي
العمل واالجتهاد في الجانب اآلخر، حّول الريع االقتصادي دور الدولة من دولة إنتاجية إلى دولة تحصيصية؛ اندثرت فيها قيم 

واالبتكار واالستحقاق، ما أفرز نظاًما ريعيًا معتمًدا على منظومة عالقات أدت إلى تضخم بيرقراطي مفرط، واستفحال الفساد واإلفساد 
في أواصر الدولة، األمر الذي نجم عنه توسيع الفجوات في القطاعات االقتصادية بين القطاع المنظم وغير المنظم، وفي التركيبة 
المجالية بين المجال الحضري والقروي، ثم في التوزيع بين المركز والواليات، وكذلك في الهيكل المجتمعي بين الرجل والمرأة، 

  وبين األغنياء والفقراء.
وفي السياق ذاته، فقد عانت الدول العربية االنحطاط في معدل التنافسية الدولية، فباستثناء اقتصادات الخليج، تتمركز الدول 

، مصر: 141، موريتانيا: 145العربية في ما وراء الصف السبعين على المستوى الدولي، بل تصل إلى مراتب متدنية جدا (اليمن: 
). وبصورة مشابهة، يدرج (مؤشر مناخ األعمال) الدول العربية تحت منزلة الخمسين، باستثناء المملكة العربية 108، ليبيا: 118

. ويكشف تقرير (منظمة الشفافية الدولية) عن التوغل الممتد للفساد في شريان االقتصادات )6(وتونسالسعودية واإلمارات وقطر 
. )7( على مستوى مكافحة الفساد اإلداري والمالي عالميًا 160، ثم ليبيا 169، والعراق 173العربية، إذ يحتل السودان الصف 

، حيث 2010د األخير، تحقيق معدالت نمو إيجابية بلغت ذروتها في سنة وبموازاة هذا االنكفاء، تمكنت الدول العربية، في العق
في المئة. لكن هذا النمو يظل كميًا ومعوقًا وغير قادر على  6في المئة، وفي مصر  7في المئة في سورية، وفي تونس 8وصلت إلى 

في المئة من الشباب العربي  30ن إنجازات وقفزات نوعية بخصوص خلق فرص العمل وتقوية اإلنتاجية. وفي هذا الصدد، فإ
في المئة يعانون الحرمان، وأربع  45في المئة من السكان في الدول العربية يعيشون تحت خط الفقر، و 40عاطلون عن العمل، و

قتصادية دول فقط تأتي فوق المرتبة الخمسين من سلم التنمية البشرية في العالم، األمر الذي يعني أننا أمام مؤشرات تمثل كوارث ا
  وتنمية هجينة وترهًال مؤسساتيا بيّنًا.

على صعيد آخر، ما زالت الدول العربية تعاني من اإلرث الثقيل لبرامج التقويم والتحول الهيكلي التي أشرف عليها "البنك 
في  55تي وصلت إلى الدولي" و"صندوق النقد الدولي". ومما يالحظ، في هذا الشأن، السقف المرتفع لنسبة الديون الخارجية وال

. وتتجه موارد الدول إلى أداء الفوائد عن ديونها بدًال من تكثيف االستثمار العمومي 2009المئة من الناتج العربي اإلجمالي سنة 

                                                   

  .25)، ص2012، (بيروت: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 6المجتمع المدني: دراسة نقدية، ط، انظر: عزمي بشارة )5(

 .)2010: Geneva( Competitiveness ReportWorld Economic Forum, The Global  )6(  

  .43)، ص2012تقرير منظمة الشفافية الدولية (برلين:  )7(
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ات في المئة من نظيره في البلدان النامية، وتنكمش الصادر 4.5وتحسينه، كما أن اإلنتاج الصناعي التحويلي للعالم العربي يقف عند 
في المئة من الصادرات العالمية، كما تتفاقم األوضاع االجتماعية بسبب العجز في األمن الغذائي الذي يصل إلى  7.5العربية إلى 

في المئة من السكان فقط يستغلون  2في المئة والمستوى المتزايد للتفاوت الطبقي الذي يظهر على سبيل المثال في مصر، حيث  30
  تج القومي اإلجمالي.  في المئة من النا 40

وفي الواقع، تكشف المحصلة العقيمة للتنمية عن بواعث نظام ريعي يسيطر على بنيان االقتصادات العربية، لذلك فإن اعتماد 
 الدول العربية على الموارد الطبيعية أساًسا إليراداتها هو بمنزلة تكريس للطبيعة التحصيصية، إذ تنتشر ممارسات من قبيل (رأسمالية
المحاسيب) في مصر والمغرب والعراق، وتكون الدولة راعية للفساد ووكالة لتوزيع اإلكراميات والرخص والهبات واالمتيازات 
لرعايا، ال ضامنةً لحقوق مواطنين، األمر الذي كان المفكر االقتصادي سمير أمين قد سّماه (دولة الكمبرادورية) التي تستند إلى 

اسية جمعت بين رجال األعمال والمسؤولين في السلطة التنفيذية وأجهزة األمن عبر روابط وشائجية من شبكات اقتصادية ودوائر سي
قبيل االنتماء العائلي والقبلي واإلثني والطائفي، ما أفرغ المؤسسات الوطنية من كينونتها التي يفترض أنها تقوم على اإلسهام في 

  ية من الفساد الذي يفقد المجتمعات الثقة ومعاني التماسك والسلم. الرقي بأداء اإلنتاج الوطني، ال على مبان صور
على نحو مماثل، تتسم األنظمة االقتصادية العربية بظاهرة (المرض الهولندي) أي بوجود وفرة مفرطة من الموارد تؤدي إلى 

الفقر وضعف التنمية، كما هو الحال في  تراخي الدولة واتكالية مواطنيها، إلى جانب لعنة وفرة النفط التي تغرق الشعوب في براثن
الجزائر وليبيا. أما الدول غير النفطية، فإنها تجد في المساعدات األجنبية وتحويالت المغتربين في الخارج ضالتها المالية، وذلك 

اق على البحث والتطوير ال بالتزامن مع افتقار هائل إلى قاعدة اقتصادية معرفية يمكنها أن تكون رافعة وقوة دافعة لالقتصاد، فاإلنف
في المئة فقط من اإلنتاج الفكري والعلمي  0.1في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي، أما االختراعات العربية فتمثل  0.2يتجاوز 
  عالميًا.

سة مصروفات وبصفة عامة، ترتبط مشكلة الريع في العالم العربي بسوء توزيع مرده إلى انحراف السياسة االقتصادية باتجاه سيا
 ال تعتني بالرفع من المردودية عبر التصنيع واالستثمار في قطاعات إنتاجية مثمرة، ووضع برامج إنمائية ترمم البنية التحتية المهترئة،
بل تنشغل بتوفير غطاء للتربح والمضاربات واحتكار األسواق. على المنوال ذاته، تم إهدار الثروات الوطنية في مغامرات سياسية 

ر مدروسة من قبيل اإلقليمية واإلنفاق الكبير على التسليح الذي لم يستخدم، في غالب األحيان، لصد عدو خارجي، بل لمواجهة غي
  الشعوب كما هو الحال في سورية وليبيا.  

في سياسات عالوة على ذلك، فقد شهد العالم العربي تحت عنوان اإلصالح في العقود األخيرة تغييرات اقتصادية كبيرة متمثلة 
التحرر واالنفتاح عبر فرض نمط رأسمالي استهالكي على المواطنين، وخصوصاً على الشباب منهم. وقد تم ذلك باالنفتاح التجاري 
واستيراد المنتجات والخدمات الحديثة، والتشجيع على استهالكها عبر حمالت ترويجية مكلفة واستراتيجيات تسويقية تهدف إلى 

باب، وتوجيههم نحو أنماط استهالكية غير عقالنية بمحفزات من قبيل الحداثة واالستفادة من الغرب، والتعلم التحكم في عقول الش
منه، والتغيير نحو األفضل، واالنخراط في مسار العولمة. وقد ساعد على ذلك فتح المجال أمام القطاع الخاص لالنتشار في األسواق 

شاعر وتستعمل الخيال (باتت المشروبات الغازية سببًا في تقّوية الشخصية والنجاح في ومخاطبة العقول بشعارات جديدة تالمس الم
العمل أو الدراسة، كما بات تغيير زيت الطهو سببًا في سعادة األسرة وتماسكها!)، إضافة إلى دور البنوك في التشجيع على القروض، 

صبح الحصول على القروض االستهالكية ال يحتاج، في الكثير من ال القتناء بيت أو سيارة فحسب، وإنما في كل المناسبات حتى أ
الدول العربية، إلى عمل قار أو دخل مرتفع، فضمان القرض هو دائرة االستهالك التي تجعل المواطن يسدد قرضه بقصد الحصول 

 .على آخر
ية التي كانت تسيطر على المشهد ومما يجب التوقف عنده، أن لهذه الممارسات غايتين رئيستين في ظل األنظمة االستبداد

في الريع والفساد االقتصادي، حيث أدت سياسات االنفتاح العشوائي إلى تضخم اإلدارة واستفحال  األولى السياسي العربي، إذ تتجلى
استثنائية  ونجد في هذا الصدد، أن استخدام السلطة لتشجيع الثراء المدمر لألسس االقتصادية قد تحول بالفساد من حاالت .الفساد

من القوانين أصبح فاسًدا أو محرًضا على الفساد،  عدًدامحدودة إلى أسلوب إدارة يهدد بأزمات وانسدادات بنيوية عميقة، خاصة وأن 
فهي سياسية محضة متمثلة في إلهاء الشباب باالستهالك، وإثقال كاهله  الغاية الثانية،أما  .ولم يعد الفساد عنوانًا لمخالفة القانون

 بالديون، وفي جعل المواطن مقيًدا دائًما بفواتير حاجاته األساسية والكمالية االستهالكية. وفي الواقع، فإن التشجيع على هذه األنماط
والمطالبة بالحريات، فأصبحت الطبقات الفقيرة مغيبة استهدف تفقير الشعوب وتهميشها من أجل حرمانها من الممارسة السياسية 

 .الوعي ومكتفية بالتفرج على ما يحدث، بل مشغولة بلقمة عيشها
إن المشروع الديمقراطي العربي يستدعي االهتمام بإقامة أنظمة بمؤسسات سياسية واقتصادية جامعة تعمل على المشاركة 

، وبالتعددية السياسية وسيادة القانون وفصل السلطات واستقاللية القضاء، باإلضافة الواسعة للمواطنين في صياغة السياسات العامة
ش إلى إرساء عدالة اجتماعية ينتفي فيها الظلم واالستغالل والقهر والحرمان من الثروة أو السلطة أو كلتيهما، ويغيب فيها الفقر والتهمي

عيًا بين األفراد والجماعات واألقاليم داخل الدولة الواحدة، ويتمتع فيها واإلقصاء االجتماعي، وتزول الفروق غير المقبولة اجتما
إنها الحالة التي يعم فيها الشعور باإلنصاف والتكافل  .الجميع بحقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية متساوية وبحريات متكافئة

كافئة لتنمية قدراتهم وملكاتهم، وإطالق طاقاتهم من مكامنها، والتضامن والمشاركة االجتماعية، وتتاح فيها ألعضاء المجتمع فرص مت
  وتوظيفها في صالح الفرد والوطن.

فشل السياسات العربية العامة، وأثبت أن االستبداد السياسي والريع االقتصادي كانا  2011لقد أتبث الحراك العربي في سنة 
يضمن تحقيق التنمية الشاملة في المستويات كافة، وبمشاركة المواطنين دافعين رئيسين لخروج الشعوب العربية؛ مطالبةً بحكم صالح 

في بناء سياسات عامة متسقة وفعالة، تؤمن التوزيع العادل للثروة ومحاسبة المسؤولين عن تنفيذها. وعليه، نخصص القسمين التاليين 
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  أزمة التنمية اإلنسانية الشاملة في العالم العربي  
    االستبداد السياسي والريع االقتصادي في المسار التنمويدراسة في تأثير 

عربية، األمر الذي نقترحه بصفته مقدمة لبيان تنموي لقراءة الوضع الحالي للتنمية، ولتقديم مقترحات تأسيسية للنهوض بالتنمية ال
عربي يرتكز على عقد اجتماعي جديد من خالل بلورة هندسة فكرية ومؤسساتية لمنظور التنمية الواسع، ما يستدعي تضافًرا للجهد، 

  قاربة أبعاد التنمية كلها.وترجمة لتطلعات الشعوب العربية في مشروع واقعي يزكي المكاسب الديمقراطية، ويسعى في صميمه إلى م
  

  ثالثا: التنمية اإلنسانية الشاملة بعد الحراك العربي
بناًء على ما تقدم، فإن معالم البيان التنموي العربي تتجلى في عقد اجتماعي جديد يضع الدول العربية في نسق عالمي جديد، 

معرفي الذي يفرض تالشيًا للجغرافيا، وتكثيفًا للزمن، وكذلك فالعالم مر من العصر الزراعي إلى الصناعي ثم المعلوماتي، فالعصر ال
الثورة الرقمية التواصلية الواسعة، واالنفتاح الشامل لألسواق؛ جعلنا أمام مخاض التحول من اقتصاد عالمي إلى اقتصاد عولمي 

كر االقتصادي الحائز على نوبل جوت تتجلى محدداته في السرعة والتشبيك والتنافسية والتكنولوجيا. وفي هذا السياق، يؤكد المف
تيرول، أن النظام االقتصادي يمر بأزمة بنيوية تتعلق بعجز توجهه الرأسمالي المصمم للعصر الصناعي عن مجابهة العصر 

  .)8( التكنولوجي
ة الدولة، ومشكلة يعيش العالم مرحلة فاصلة تتسم بتغيير النسق المعرفي واإلنساني، وتطرح فيها أسئلة كبيرة وعميقة حول ماهي

التنمية، ومسؤولية المجتمع المدني، وعالقة الدين بالدولة، وأساسيات القيم المجتمعية، فضًال عن تغير أشكال القوة والحرب واالقتصاد 
ي في السياسة التي تستوجب وجود حكومات شرعية ف األولوالموارد. وبذلك، أصبحت قوة الدولة مبنية على ثالثة أعمدة، إذ يتمثل 

سياق عام يحترم الحريات الفردية والحقوق األساسية، ويؤمن بالخيار الديمقراطي، حيث يتجه العالم من الديمقراطية اإلجرائية 
المعروفة بآلية التمثيل البرلماني إلى مفهوم التشاركية والتحالف في الحكم، وتجاوز األحزاب المنطق اإليديولوجي، وحضور 

د الفكرية، والمزودة بطرح سياسي طموح موجه نحو أهداف محددة، من مثل حالة األحزاب المعنية مجموعات ضغط متعددة الرواف
  . بالبيئة في أوروبا، عالوة على وجود مؤسسات قويمة تتميز بحسن إدارتها وكفاية مسؤوليها

ها عبر الشركات متعددة وتظهر سطوت ،في االقتصاد، فالعولمة تفرض سيطرتها على النظام العالمي الثاني ويتجلى العماد
الجنسيات، وتزايد األنشطة المالية، باإلضافة إلى االنتشار الواسع لتكنولوجيا المعلومات والتواصل الرقمي، األمر الذي يجعل من 

وراصد المعرفة مورًدا اقتصاديًا استراتيجيًا، ومن االبتكار غاية منشودة، ما يستدعي إرساء تدبير اقتصادي حكيم وواع بالمخاطر، 
للفرص، وقادر على خلق الثقة بين الفاعلين االقتصاديين، وساعٍ للقيام بإنجازات تخدم المواطن بعيًدا عن مفارقات اقتصاد الدولة 

في رأي عام مؤثر، يتجسد في شعوب شريكة في الحكم وصانعة للقرار الوطني، ولها وعي  الثالثويكمن العماد  .واقتصاد الشعب
معرفي وغنى معلوماتي يمّكنانها االختيار ورسم رؤية مستقبلها كما ترتضيها وتحلم بها؛ بعيًدا عن سجاالت عقيمة حول الوعود 

  .األيديولوجية، وشعارات التصنيف، واالستقطاب، والتنابذ
لشعوب العربية تداعيات اتفاق سايكس بيكو، سواء في خالل الحقبة االستعمارية أو في ما تالها، حيث غلبت ثنائية لقد عانت ا

االستبداد واإلرهاب على المشهد العربي في ظل غياب عقد اجتماعي يؤطر نظام الحكم، وهيمن الهاجس األمني على الفاعلية 
اإلسرائيلي، إضافة إلى تفشي الفساد اإلداري واستفحال الظلم  –راع العربياالقتصادية والمشروع التنموي مع استمرار الص

وعلى هذا النحو، أصبحت الدول العربية، في ظل منطق (أنا أو الفوضى) تعاني االهتمام  .االجتماعي والفقر والتهميش واإلقصاء
االنتماء العائلي والقبلي والطائفي، وتحول تذكر بالمباني، ال المعاني، وصارت اإلنجازات خالية من مضمونها، واختزل الوطن في 

  .)9(الوطنية إلى مدعاة لتوقع الكذب والخداع والنفاق باسمها
ال شك في أن المنطقة العربية تعد من الساحات التي تتصارع فيها القوى الدولية على مواقع النفوذ، في وقت تبدو فيه األطروحة 

، في حين إن فرص الشراكة ما زالت متاحة لجيل شاب عاصر هذه المتغيرات وعايش العربية للحصول على مواقع نافذة غامضة
وتجدر اإلشارة إلى أن نجاح هذا المشروع التنموي رهن ببناء إطار عام رصين  .صعوباتها، وله من الكفاية والتطلع نصيب كبير

ن سياسة مالية ونقدية ومن تجارة خارجية، وكذلك فإنها لمكونات التنمية، حيث تتطلب سياسات التنمية تنسيق آليات االقتصاد الكلي م
تتطلب اتساقًا مع توجهات اإلنفاق العام، والتركيز على أن التحكم في معدلي السعر الرئيس والتضخم المالي يجب أّال يغيّب االهتمام 

النمو مطلوبة، ولكن ليس إلى حد  بالنمو االقتصادي وخلق فرص العمل. وهنا، يبين الكاتب االقتصادي توماس بيكيتي، أن سرعة
التسارع، إذ يجب أن يكون النمو االقتصادي مالئًما لوتيرة التطور االجتماعي، وممكنًا للفقراء عبر نقلهم إلى الطبقة الوسطى، وتدعيم 

اعية، وخلق الخدمات االجتماعية، وتوفير وظائف عمل، وأما تسارع معدالت النمو، فيمكن أن يتسبب في توسيع الفروق االجتم
  األزمات، ويجب ضبط معدالت النمو ببرامج زمنية محددة أيًضا.    

لذلك، تحتاج الدول العربية إلى سياسات تنموية مالئمة لخصوصياتها االجتماعية، وحريصة على الرأسمال البشري، ومحفزة 
المالية والنقدية، من خالل تشجيع السياسات لالستثمار. األمر الذي يتطلب مجموعة من اإلجراءات الرئيسة في مستوى السياستين 

المالية المحفزة على االستثمار العمومي مع إصالح ضريبي يراعي الفقراء عبر استخدام الضرائب التصاعدية والضرائب على 
في التدفقات  الثروة، ويجب تكييف السياسة المالية مع نظيرتها النقدية من خالل إدارة مرنة ألسعار صرف لها القدرة على التحكم

المالية والتعامل مع آليات السوق. وفي ظل مناقشة عامة يعيشها العالم بأسره حول السياسة االقتصادية والتنمية، وخاصة بعد األزمة 
التي وصل مداها إلى مجمل دول العالم؛ يكثر الحديث عن البديل االقتصادي، فالتنمية االقتصادية مرت منذ  2008المالية في سنة 

                                                   

, p.6. 2016), PUFParis: ( Economie du bien commun,, Tirole Jean )8( 
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ب العالمية الثانية بمرحلتين؛ ركزت األولى منهما على رأسمالية الدولة وحقها في التدخل لضبط االقتصاد، وتوجهت الثانية نحو الحر
الليبرالية الجديدة وفتح األسواق والشركات متعددة الجنسيات وتنامي االحتكار االقتصادي مع تزايد االقتصاد المعرفي المبني على 

  لتكنولوجية. االبتكار والخبرات ا
ولطالما وصف االقتصاد بأنه علم كئيب يقوم على موارد محدودة تقل عند المشاركة فيها، وتخلق لنا عالًما من الندرة، لكن 
دخول المعرفة في المنظومة االقتصادية، بوصفها إحدى المحددات الجديدة لالقتصاد ينهي هذا الوصف، فالمعرفة هي ذاك المورد 

أكثر األصول االستراتيجية في المنشآت االقتصادية، ومصدر كل اإلبداع واالبتكار والقيمة والتقدم االجتماعي. الذي ال ينضب وهي 
وإجماًال، يعتمد االقتصاد على سلسلة متكاملة لخلق القيمة، وإنجاز العمليات اإلنتاجية التي يترتّب عليها تجديد هيكلي للعمل في ما 

ة. وبذلك، تعد المعرفة المدخل والمنتج في العملية االقتصادية، األمر الذي يستدعي إقامة نظم وطنية يخّص التنظيم والتنسيق والمراقب
لالبتكار متكامل األركان في قيادة االقتصادات الوطنية، وذلك من من أجل الخروج من بوتقة الفقر المعرفي إلى آفاق التنمية المعرفية 

دمي التكنولوجيات الحديثة للمعلومات وغير المستخدمين لها، وفي إدارة جيدة للرأسمال من خالل مواجهة الفجوة الرقمية بين مستخ
 البشري عبر كسب األدمغة، ال دفعها إلى الهجرة.

وعليه، فقد قامت إدارة المعرفة بإعادة تنظيم البنى االقتصادية، وأحدثت تغييرات جذرية، إذ أتاحت زيادات هائلة في اإلنتاجية، 
الروتيني غير الضروري، وخلقت قنوات مباشرة للتوزيع، وشجعت إنتاج السلع والخدمات ذات النوعية العالية،  وأزالت العمل

وافتتحت أسواقًا ضخمة جديدة، وسهلت العمليات العالمية في األعمال كلها. وقد رافق هذه التغييرات مجموعة من األزمات االجتماعية 
زيادة المطردة في البطالة مع ارتفاعات غير مسبوقة في األسعار، ما أدى إلى التساؤل عن التي تمثلت في تفاقم الفقر والعوز وال

النموذج االقتصادي للقرن الواحد والعشرين، واالستفسار عن قضايا مشروعية النظام الرأسمالي واألدوار الجديدة للدولة، وكذلك 
وعة من الباحثين االقتصاديين، في هذا السياق، أن للرأسمالية القدرة التوافق بين الرأسمالية والديمقراطية االجتماعية. ويؤكد مجم

على التكييف مع متغيرات القرن الجديد، وهي في عملية دينامكية ومتطورة ومستمرة، وقد كان لها الفضل في تغيير مجموعة من 
يث يشير (وليام هالل) و(كينث تاسلر)، في المفهومات االجتماعية والسياسية والثقافية والشخصية للمجتمعات في القرن السابق، ح

اجتماعية لعالم متغير) إلى أن مجتمع القرن العشرين الصناعي ساعد على  -كتابهما (اقتصاد القرن الحادي والعشرين: آفاق اقتصادية
حاجة ماسة إلى تفكير خالق  التفكير في أبعاد كثيرة من قبيل الطبقة والجنسية ومكان العمل وتكوين والءات جديدة، وإلى أن العالم في

  .  )10(يرسخ التنمية المستدامة
  

  رابعًا: بيان تنموي عربي جديد
انطالقًا من كل ما سبق، نقترح، في بيان تنموي عربي، مجموعة من المحاور التي شكلت في جوهرها مطالب الشارع العربي 

المستقبلي في الدول العربية، ففي هذه األوضاع تبدو التنمية ، وهي بمنزلة نبراس للعمل التنموي 2011في حراكه االجتماعي سنة 
اإلنسانية الشاملة هدفًا للرقي الحضاري العربي، وهي تنمية تتجاوز الجوانب االقتصادية لتالمس الحريات وإدارة الحكم والعدالة 

ملة على إدماج المجتمع المدني في تصميم السياسات االجتماعية والسلم المجتمعي وتأهيل الثروة البشرية العربية والتنمية التشاركية العا
  العامة وتحديد أدوار القطاع العام والخاص، والتوجه نحو تكامل عربي مشترك. ونقدم، هنا وبالتفصيل، المحاور الرئيسة لهذا البيان:

  
 إرساء نظام ديمقراطي وآليات للحوكمة الجيدة -1

العربي، عبر منظومة للقيم تدعو للتشاركية في اتخاذ القرار ولتعاقدات جديدة  يتعلق األمر بتحقيق ديمقراطي لمطالب الحراك
بين السلطة والشعب، عبر ممارسات تفوق األغلبية الرقمية في االنتخابات إلى شفافية في التسيير وفصل السلطات ودعم الحريات 

لسياسية والمواطنة الحقة والالمركزية في اإلدارة، ما يشجع العامة، وإلى مدنية الدولة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتوطيد التعددية ا
على المبادرات المحلية والتنمية المجالية والمناطقية، ويضمن توزيعًا عادًال للثروات الوطنية، ويساعد على تقديم الخدمات للمواطنين 

  من أمن وتعليم وصحة في المدن واألرياف. 
ولقد شكل الحراك العربي مساًرا مهًما في تقدم المشروع الديمقراطي العربي، وجعل من الديمقراطية قاطرة لمطالبه العامة، 
على الرغم من تكالب قوى الثورة المضادة عليه، فالصراع هو بين ماض بائس ومستقبل واعد يمثله الشباب في وطن يشارك أبناؤه 

ب في تقرير مصيره، ويكون على عاتقهم أيًضا مهمات كبيرة تتعلق بمواجهة االستبداد وأركانه، في مجده وطموحه، ويكون لهم نصي
قاتًما، يظل كثيرون مقتنعين بانتصار الثورات، ألن قوانين التاريخ الوضع وبالعمل على تحفيز العموم نحو الديمقراطية. ومهما بدا 

حاب الديمقراطية، فالعهد قائم واالنتصار قادم، ال محالة، األمر الذي يستوجب والجغرافيا وصدق الضمائر تتجه بالعالم العربي إلى ر
االصطفاف والتعلم من األخطاء السابقة، بوصف ذلك خطوة إلى الوراء من أجل قفزة إلى األمام، ألنه بحسب ما يقول توكفيل: إن 

  .)11( »نهايتهاالثورة مثل رواية، أصعب جزء فيها «
إلى هذا الصرح، عبر تحصين الرأسمال المؤسساتي وإشراك الفرقاء كلهم في إعداد السياسات العامة، وتضاف الحوكمة الجيدة 

ليكونوا سًدا منيعًا أمام الفساد الذي له تداعيات متنوعة، فعلى الجانب االقتصادي، يؤدي الفساد إلى هدر الثروات الوطنية وتعكير 
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    دراسات 174  

  أزمة التنمية اإلنسانية الشاملة في العالم العربي  
    االستبداد السياسي والريع االقتصادي في المسار التنمويدراسة في تأثير 

ين، وال سيما من أصحاب المقاوالت الصغرى والمتوسطة، في االستمرارية وخلق مناخ األعمال، وعرقلة مهمات المستثمرين المحلي
فرص العمل. أما اجتماعيًا، فقد عمق الفساد حدة التفاوت الطبقي، وأوجد طبقة رأسمالية قائمة على المصالح واالنتماءات التي ال 

  القانون هيبته. تتمتع بأي حّس وطني، وضرب المنظومة القيمية، إذ استشرى التحايل، وفقد 
 
 ترسيخ العدالة االجتماعية ومحاربة الفقر -2

تبنى العدالة االجتماعية على أربعة مبادئ رئيسة، تتمثل في مبدأ الحرية (على قدم المساواة)، وتكافؤ الفرص، والتمييز اإليجابي 
من مثل تخصيص حصة من الوظائف العامة  متمثًال في إعطاء امتيازات اجتماعية واقتصادية لتحسين أوضاع األفراد األقل حًظا،

  لألشخاص المعوقين، ثم مبدأ اإلخاء الذي يساعد على وأد األحقاد االجتماعية المترتبة على التوزيع غير العادل.
اء، وتبرز في العالم العربي مشكالت العدالة االجتماعية في سياسات الدعم على المواد األساسية، ما يعني استهدافًا دقيقًا للفقر

وكذلك في السياسة الجبائية التي تظل حبيسة لحيف يجب معالجته بضرائب تصاعدية تعيد هيكلة النظام الضريبي؛ بخالف ما يقال 
عن األثر السلبي لذلك في االستثمارات األجنبية، فالصين هي أكبر جاذب لالستثمارات، على الرغم من أنها تطبق أعلى المعدالت 

في المئة. عالوة على ذلك، فإن مواجهة الفقر  35في المئة، في حين إن المعدل العالمي هو  45بنسبة  الضريبية على المقاوالت
تقتضي حصر العوز المالي للفقراء عبر توفير تعليم جيد وتغطية صحية وتأمينات اجتماعية. ونذكر هنا نموذج البرازيل التي 

  روًطا بتعليم األبناء وتكوينهم للمستقبل. استطاعت مجابهة الفقر عبر تقديم دعم لألسر الفقيرة مش
   

ويرجع الفقر في العالم العربي، على اختالف مستويات الدخل فيه بين السكان واالنتاجية بين دوله، إلى أسباب عدة تتجلى      
عدم المساواة في الحصول في انخفاض نمو الناتج الداخلي مقارنة بارتفاع النمو السكاني وعبء الدين الخارجي على االقتصاد الكلي و

  على خدمات صحية وتعليمية، وتراجع معدل مشاركة القوى العاملة بسبب ارتفاع معدل البطالة والتوزيع غير المدروس للثروة. 
  
 استغالل الثروة البشرية العربية من أجل إطالق العنان القتصاد المعرفة -3

اج المعارف ونشرها في مجاالت التعليم والتدريب والبحث والتطوير يرتبط اقتصاد المعرفة بمجتمع علمي كّرس موارده إلنت
والتنسيق االقتصادي، وذلك عبر توظيف مهارات األفراد لالستفادة من منظومات العلم وحقائقه ونظرياته المتعددة. ويتكون هذا 

شبكة لالبتكار التكنولوجي، وذلك عبر  المجتمع من الجامعات ومراكز البحث والتفكير والمؤسسات التمويلية الوسيطة للحصول على
تكتالت جهوية ومناطق صناعية وأقطاب تكنولوجية ونظم إنتاجية. ويبقى نجاح اقتصاد المعرفة أسيًرا لنظام تعليمي سديد. وهنا، 

مئة من العاطلين، في ال 25نشير إلى خلل كبير في التعليم الجامعي العربي الذي أصبح منتًجا للبطالة، حيث تقدم الجامعات العربية 
في المئة في دول (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية). وتتعاظم مشكالت هجرة األدمغة، فنصيب العرب  3بينما المعدل ال يتعدى 

  في المئة منهم ال يعودون إلى أوطانهم.  55في المئة،  35البلدان النامية هو  المهاجرة بينمن األدمغة 
في  30دوق النقد العربي) عن ارتفاع معدالت بطالة الشباب في الدول العربية إلى ما يتجاوز وقد كشفت دراسة أنجزها (صن

في المئة عند  40المئة، أي بما يفوق ضعف نسبة بطالة الشباب في العالم. وأشارت الدراسة إلى أن البطالة العربية متركزة بنسبة 
في المئة عالميًا. األمر الذي يرجع  13في المئة، مقارنةً بنسبة  45ث بنسبة المتعلمين وحاملي الشهادات، كما أنها متركزة عند اإلنا

إلى الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات المنظومة التعليمية، إضافة إلى عجز القطاع العام على االستمرار في القيام بدوره 
وتزايد السياسات التقشفية. أما القطاع الخاص فيجد صعوبات موظفًا رئيًسا للعمالة في ظل تزايد حجم الضغط على الموازنات العامة، 

جمة في امتصاص بطالة الشباب بسبب تعقد بيئة األعمال وعولمة األسواق والتنافسية التجارية، ما يدفع بالمقاوالت والشركات إلى 
 . )12(ترشيد الموارد عبر تقليص التكاليف

 تستهلك المعرفة (الدول العربية) ودوًال تديرها (سنغافورة وإيرلندا) وأخرى واتصاًال باقتصاد المعرفة، تصنف دول العالم دوالً 
...). ونشير هنا إلى بعض التجارب الناجحة في بناء اقتصاد معرفي، فالهند مثًال تصدر  تنتجها (الواليات المتحدة األمريكية واليابان،

كوريا الجنوبية التي  سنوات، وكذلكنجاز حققته في أقل من عشر مليار دوالر سنويًا، وهذا إ 400من اقتصاد المعرفة ما قيمته 
حققت رخاًء اقتصاديًا بواسطة رأسمالها البشري، وحولت الصناعات الصعبة ذات العراقيل الكثيرة إلى صناعات ذات أفضلية تنافسية 

  عالميًا عبر مسار تدريجي وتقدمي، إلى جانب التقدم في قطاع صناعة السيارات. 
في المئة من  25في المئة وبنسبة  10في الناتج الخام العالمي (حوالى وعلى هذا األساس، أصبح االقتصاد الرقمي مسهًما مهًما 

في المئة من  65تريليون دوالر في مجموعة العشرين االقتصادية، ويخلق  4.5النمو العالمي)، ويحقق رقم معامالت يقدر بحوالى 
في المئة من نشاط  85. وفي المقابل، يظهر تباين جلّي بين الدول، فالبلدان الصناعية تهيمن على الوظائف في القطاع الصناعي

االقتصاد الرقمي، وذلك راجع، باألساس، إلى كفاية الرأسمال البشري في توظيف المعلومة، والتوافر على بنية تحتية قادرة على 
غالل الثروة البشرية رهن بوجود منظومة تعليمية متطورة وقوية، حيث يعد مواكبة التجارة اإللكترونية. وفي سياق متصل، فإن است

التعليم عماد النهضة الفكرية والثقافية لألمم والركن العتيد في بناء صرح التنمية. ولعل أحد أهم دروس التاريخ الثابتة أن االهتمام 
  .جتماعية، بل االرتقاء إلى منازل الصفوة في قيادة العالمبقطاع التعليم هو السبيل إلى تجاوز العقبات السياسية واإلكراهات اال

وفي المنطقة العربية، شكل قطاع التعليم محور سجال كبير منذ االستقالل، فقد كرست عدًدا من برامج اإلصالح وتأهيل التعليم، 
ع التعليم في دول الخليج، فإن باقي وتم العمل على صياغة برامج وخطط متعددة األهداف. وباستثناء التطور النسبي والملحوظ لقطا
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 والمستوى، وغيابالدول العربية تعاني ضعف هذا القطاع وكثرة أوجه الخلل في القيم التربوية ورداءة التعليم، من حيث المحتوى 
خًما بيرقراطيا، التوجيه المدرسي الفعال، وغياب الرؤية الواضحة لغايات التعليم ومقاصده. إضافة إلى ذلك، يعاني قطاع التعليم تض

وغياب االستحقاقية، األمر الذي أفرز ممارسات فاسدة من مثل انتشار الغش والعنف المدرسي والرشى والمحسوبية وتسريب 
 االمتحانات والترقي في السلم اإلداري باألقدمية، ال باإلنجازات، وسطوة المقاربة الكمية على الجودة النوعية للتعليم، فاهتمام الدول

منصباً على عدد الخرجين ونسبة الناجحين والحاصلين على الشهادات من دون التطرق إلى ما اكتسبوه من معارف  ما زالبية العر
  .وكيفية توظيف مهاراتهم في خدمة الوطن، ودرجة وعيهم بالفرص والمخاطر التي تخص محيطهم الوطني واإلقليمي والدولي

ة على تحسين وضعية التعليم واالرتقاء به بوصفه قطاًعا اجتماعيا وخدميا مؤثًرا، لقد عملت الدول العربية في العقود األخير
حيث كانت البداية بالتركيز على البنية التحتية من خالل إنشاء مدارس وجامعات، واالنفتاح على تخصصات مختلفة مع توفير المعاهد 

مناهج وسياسات تعليمية غربية، حيث شجعت القطاع الخاص على المهنية ومراكز التكوين. وحاولت عدد من الدول االعتماد على 
االستثمار في قطاع التعليم عبر محفزات استثمارية بمثل الحصول على أراٍض بأسعار رمزية، وكذلك إعفاءات وتخفيضات ضريبية، 

استنساخ التجارب التعليمية  وعلى هذا المنوال، حاولت الدول العربية .كما هو الحال في مصر ولبنان والمغرب وتونس واألردن
الرائدة وتطبيقها على أرض الواقع، وانقسمت بين من اختار النظام التعليمي الفرنسي وبين من اختار النظام التعليمي األنجلوساكسوني، 

لسياق، مناقشات وهناك من حاول استيراد حلول جاهزة للمشكالت التعليمية عبر تجارب روسيا واليابان وألمانيا. وقد برزت، في هذا ا
حول االعتماد على المقاربة بالموارد أو الكفايات أو المهارات، وحول السؤال: هل النموذج الياباني أكثر فعالية من نظيره األلماني، 
من حيث التعامل البيداغوجي مع الطالب والتالميذ؟، عالوة على السجاالت الساخنة حول لغة التدريس وتدريس اللغات، ومشكلة لغة 

  .التدريس واختالفها عن لغتي الفهم والبحث
في المجمل، تبقى هذه اإلصالحات شكلية وتهتم بالمباني، ال المعاني، وتجسد منطق الدولة التي ال يشغلها إال أن تقوم بالشيء 

في أهداف فارغة، لتسجيل النقاط  إنها محاولة .المعمول به في دول أخرى، وهي بذلك تقتل طاقاتها اإلبداعية وروحها اإلصالحية
متجاهلة أصل المشكالت وغير مدركة غاية تحركاتها، فالعجز ليس في عالج المشكلة، بل في القائمين على عالجها. وبدًال من 
الغوص في جوانب اإلصالح وعمقه، فإنه يتم الغوص في الشكليات واإلجراءات الصنمية المفرغة من كل محتوى، ويتم التفكير في 

الغاية، وتصير مؤسسات التعليم غير تعليمية، وتتحول أجهزة اإلصالح إلى مراكز تخريب، األمر الذي يغير بوصلة األداة أكثر من 
البحث عن حلول إلى التكيف مع المشكالت، من ثم يتم التنظير لفكرة التكيف، ولنا في ظاهرة الساعات اإلضافية خير مثال على 

    .التكيف مع المشكالت
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تنتهج النماذج التنموية في العالم التفاعل والترابط بين مثلث الدولة والسوق والمجتمع المدني، فاألخير حاضنة لهواجس المواطن، 
المجتمع. وفي السياق العربي، ومهماته تتمثل في وضع رقابة مجتمعية وقوة اقتراحية واستباقية تغني الرصيد القيمي واألخالقي في 

هيمنت التسلطية السياسية على مناحي الحياة، وكونت عقبة كبيرة أمام قيام المجتمع المدني بأدواره المتعارف عليها، وكان للدولة 
ولة الريعية نصيب مهم في نكوص أدوار الدولة التنموية، ما أدى إلى ضياع المسؤوليات، وتشابك االختصاصات بين مؤسسات الد

والقطاع الخاص والمجتمع المدني ذاته. وال بد من تأكيد أن الشراكة الفاعلة بين هذه االختصاصات تعزز فرص التنمية، فالمجتمع 
المدني عبر منظماته يستطيع التأثير في بناء السياسيات التنموية من خالل مقترحات ناتجة عن اتصاله المباشر بمصالح مختلف 

البها، ويلعب دور الرقيب على تنفيذ هذه السياسات عبر الكشف عن ممارسات الفساد ومحاسبة المتورطين الفئات االجتماعية ومط
 .والمساءلةفيه. األمر الذي يدعم صيانة المال العام وينشر ثقافة المحاسبة 

جراءات اإلصالحية التي ويسهم المجتمع المدني في تقويم نتائج السياسات المتبعة وتقييمها عبر رصد االختالالت، وتوجيه اإل
من شأنها مرافقة إنجاز السياسات وتتبعها عن كثب، ومن خالل نظام لقياس األداء ومؤشرات مضبوطة للتقييم الكمي والنوعي. ولكي 

دول يقوم المجتمع المدني بهذه األدوار يجب توافر رؤية مجتمعية متكاملة ومتفق عليها حول التنمية، من حيث المحاور واألهداف والج
الزمني، لكي تتكامل فيها أدوار الدولة، وليتم إرساء استقاللية المجتمع المدني وجعله فاعل التأثير وصانع التغيير بعيًدا عن قيود 
السلطة والحكم، وبما يحقق التنمية عبر المشاركة. وال يتحقق المجتمع المدني المنشود إال بوجود دولة مدنية، فقد خلق مفهوم الدولة 

ة جدًال واسعًا في العالم العربي في خالل السنوات األخيرة، وال سيما أنه كان في قلب الحراك السياسي والتغييرات التي تلته، المدني
ومع تزايد الحديث عن طبيعة الدولة وماهيتها يصبح التساؤل عن الدولة المدنية عبر الغوص بعمق في حيثياتها وإطارها الفكري 

ياسية الضيقة؛ مشروًعا، فالدولة، بحسب روسو، هي المجال الذي يحقق فيه اإلنسان بعده الكوني بوجود بعيًدا عن المزايدات الس
حقوق اإلنسان والكيان المتجسد في مساحة جغرافية وشعب وسلطة ذات سيادة معترف بها، وإن اختصاصاتها محدودة في المجال 

األدبيات الغربية تشير إلى الحالة المدنية المناقضة لحالة الطبيعة األولى التي  أما في سياق الدولة المدنية، فنجد أن .)13(العام المشترك
كم عاش فيها اإلنسان قبل أن توجد الدولة ذاتها، وإن تعبير الدولة المدنية هو تمييز لها عن الدولة العسكرية أو الدينية، حيث يدير الحا

  .)14( جون لوكة واإليمان، بحسب تعبير المدني شؤون الدولة، وال تمتد سلطته إلى أشكال العباد
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    دراسات 176  

  أزمة التنمية اإلنسانية الشاملة في العالم العربي  
    االستبداد السياسي والريع االقتصادي في المسار التنمويدراسة في تأثير 

لقد استخدم تعبير الدولة المدنية، من قبل التيارات السياسية المختلفة إبان الحراك العربي، في صيغ مختلفة من قبيل (دولة مدنية 
حظ أن هذه العبارات رفعت بمرجعية دينية) و(دولة مدنية بخلفية عسكرية)، و(دولة مدنية ليبرالية) و(دولة مدنية علمانية). لكن المال

إلرضاء الناس، وفي كثير من األحيان لإللهاء العام، وإلبعاد الشعوب عن ما دار بين القوى السياسية وأجهزة الدولة العميقة، وكذلك 
قاد إلى اختالفات  ما دار بينها وبين القوى اإلقليمية والدولية، إذ لم يقدم أي فصيل سياسي تعريفاً محدداً للدولة المدنية ومعناها، ما

وبناء على ما سبق، ولفهم دقيق لشروط الدولة المدنية، وجبت مقارنتها بالدولة الدينية والعسكرية،  .عميقة في التطبيق وإدارة الدولة
لدى حيث تختلف الدولة المدنية عن الدولة الدينية الثيوقراطية؛ فاألولى مهيكلة وموزعة بصورة متوازنة تقي من استحواذ السلطة 

فرد أو مجموعة بعينها، وهي تنكب على إدارة الشأن العام من دون االكتراث بالمجال الخاص، والسيما بالقضايا الدينية، فالفرد نواة 
  .المجتمع وهو يتمتع بحقوقه كافة، ويلتزم بواجباته في المواطنة

علمانية إال أن ربط العلمانية باإللحاد أحيانًا، ومما تجدر مالحظته، في هذا الشأن، أن الدولة المدنية مدخل خلفي للدولة ال
وعلى  .وبالموروث االستعماري أحياناً أخرى، يجعل تقبلها صعبًا في عدد من البنيات المجتمعية وعلى رأسها بنية المجتمع العربي

من الذات اإللهية يحتكر كل النقيض من ذلك، فالدولة الدينية ال تفرق بين المجال العام والخاص، إذ نجد أن ولي األمر المفوض 
وعلى  .السلطات ويوظف المقدس ويحتمي بصورة المعصومية كحارس على الممارسة الدينية، ويطالب بالمساندة في المنشط والمكره

صعيد آخر، إذا كانت الدولة المدنية تنشأ على المرونة في التنظيم وفي مؤسسات ناجعة يرجع إليها في الوصل والفصل في الشؤون 
لعامة، فالدولة العسكرية تتبنى المنطق الهرمي في اإلدارة والنظام الشمولي في الحكم، وتبسط سيطرتها عبر جعل االستثناء قاعدة، ا

حيث تجمد القوانين المدنية، ويتم اللجوء إلى قضاء عسكري وقوانين مجحفة، األمر الذي من شأنه اغتيال الحريات العامة والفردية 
ويمكننا تفسير أواصر الدولة المدنية عبر مجموعة  .بر تصنيف المواطنين إلى موالين وخونة، وفقًا لمعايير القائدواحتكار التسيير ع

من الممارسات المؤسسة لها من قبيل إرساء نظام ديمقراطي يقوم على دستور متوافق عليه وواضح في توزيع أدوار الدولة 
  .اول السلمي على الحكم وضمان التعددية الحزبية والمشاركة السياسيةومسؤولياتها، وفي تنظيم السلطة ضمن إطار التد

إن سيادة القانون تتمثل في اكتساب النظام شرعية االستحقاقات االنتخابية ومشروعية الرضا الشعبي، والفصل بين السلطات 
المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة، وإقامة قواعد رقابية وإجراءات فاعلة لضبط معادلة الحرية  إلزامواستقاللية القضاء، بما يكفل 

واألمن، باإلضافة إلى المواطنة المكرسة للحقوق العامة والحريات الفردية، وأهمها الحقوق المدنية والسياسية وحرية الرأي والتعبير 
عالوة على ما سبق، فال وجود لدولة مدنية من دون  .مية والعدالة االجتماعيةوالمساواة وتكافؤ الفرص والشفافية، بما يحقق التن

مجتمع مدني حر ومستقل يعمل على جعل الحياة العامة خالقة، ويضع رقابة مجتمعية وقوة اقتراحية تغني الرصيد القيمي واألخالقي 
وبالتوازي مع ذلك، يحتاج  .ي إلى القيم الديمقراطيةفي المجتمع، ويسعى إلى توطيد مكتسبات الوعي الشعبي وصناعة رأي عام يرتق

بناء الدولة المدنية الحديثة إلى تغيير فلسفة مؤسساتها، وذلك من خالل إعادة تعريفها وتوضيح معاني وجودها، عالوة على إشراك 
  .الفاعل الشبابي، بوصفه وقود التغيير
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طالب، لكي يلعب دور المقاول المنتج لدينامية نشطة في قطاعات اقتصادية معينة، باالنتقال من التوجيه إن القطاع العام م
والرقابة إلى االستثمار، ما يسهم في سد البطالة. أما على مستوى التجارة الخارجية، فيجب تحويل الصادرات الخام إلى صادرات 

أن نوصي بتقنين القطاع غير المنظم والعمل على  -هنا-خاصين. وال يفوتونا مصنعة في إطار شراكات مع مستثمرين استراتيجيين 
دمجه في المكون االقتصادي الوطني. وفي النطاق ذاته، يعد القطاع العام ركيزة االقتصادات الوطنية، من خالل تجسيده دور الدولة، 

االقتصادية التي تتعلق بالنمو والتشغيل واإلنتاج في  بوصفها مجموعة من المؤسسات واإلدارات الساعية إلى تحقيق أهداف السياسة
القطاعات الفالحية والصناعية والخدمية، وكذلك توجيه اإلدارات العامة نحو تقديم خدمات مجتمعية أساسية تخص التعليم واألمن 

 والصحة والنقل.
وتحقيق العدالة االجتماعية بين األفراد وعلى العموم، يعد القطاع العام خط دفاع عن المصلحة العامة لحماية المواطنين، 

والمؤسسات، األمر الذي يتطلب من اإلدارات العامة التوفر على تدبير محكم ومسؤول أمام الرأي العام. وبذلك، تعمل مؤسسات 
ستدامة، وعبر تقوية القطاع العام على إنجاز التصورات العامة للدولة ومحاصرة الفقر والبطالة عبر إرساء أعمدة التنمية الشاملة والم

البنية التحتية وتوظيف الثروات الوطنية. وعربيًا، يعاني القطاع العام الفساد اإلداري، ففي تقرير (منظمة الشفافية الدولية) سنة 
ا، دولة جاءت خمس منها من بين الدول األكثر فسادً  177تصنف الدول وفقًا لمستويات الفساد في القطاع العام، وتضم القائمة  2014

واليمن في المركز  166وليبيا في المركز  170، وحل العراق في المركز 175من حيث مؤشر الفساد، وقد احتلت السودان المركز 
 25. وفي المقابل، صنفت دولة اإلمارات العربية المتحدة األفضل عربيًا، حيث احتلت المركز 159وسورية في المركز  161

، وفق معايير السياسات واإلجراءات المتبعة في مكافحة الفساد. وتعاني الدول العربية 26مركز عالميًا، وحلت قطر ثانيًا في ال
التضخم البيرقراطي الكبير، فالقطاع العام يوظف أكثر من نصف الفئة النشيطة القادرة على العمل، مما يستنزف الميزانيات، عالوة 

 .  )15(فة العمومية، ما يضعف بدوره مردودية العاملينعلى وجود إجراءات إدارية معقدة وأجور هزيلة في الوظي
وبذلك، فالحوكمة اإلدارية هي رافعة إلصالح القطاع العام، كما تعرفها (األمم المتحدة)، بوصفها مقاربة تشاركية إلدارة الشؤون 

 ن رفاه دائم للمواطنين جميعهم. ويزيدالعامة، وذلك استناًدا إلى تعبئة الفاعلين السياسيين واالقتصاديين واالجتماعيين من أجل ضما
(البنك الدولي) على هذا، بوصف الحوكمة مجموعة من المؤسسات والعمليات لممارسة السلطة وإشراك المواطنين في تصميم 

                                                   
  .18)، ص2014تقرير منظمة الشفافية الدولية، (برلين:  )15(
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المباشر السياسات العامة وصناعة القرار، فالحوكمة هي فلسفة في التفكير وسلوك في التدبير، ويكمن عمقها االستراتيجي في التأثير 
على الحياة العامة للمواطنين، وهي تهدف إلى إعادة صياغة أدوار الدولة وعالقتها بباقي الفرقاء، وتسهم في إحداث استقاللية وفصل 

  متوازن للسلطات عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان شفافية المعلومات.
الدولة، فاألخيرة هي المسهم المالي في تلك المؤسسات، وتتجلى مبادئ الحوكمة عند مؤسسات القطاع العام في تحديد أدوار 

والمراقب لعملها ولتسييرها المقنن لتنافسيتها، والموجه االستراتيجي الستثماراتها. وتتجلى كذلك محددات الحوكمة في القطاع العام 
س اإلدارة واإلدارات التنفيذية، وكذلك في محددات داخلية تعنى باتخاذ القرار وتوزيع السلطات وضبط العالقات التفاعلية بين مجال

في محددات خارجية يقصد بها القوانين التنظيمية المتعلقة بالمساءلة والمحاسبة، وكذلك الهيئات المتدخلة في عمل المؤسسات، بمثل 
صالحيات مجالس مكاتب التدقيق المالي واالستشارات القانونية. ويترتب على ما سبق، إقامة إطار قانوني وتنظيمي فعال يوضح 

إدارة المؤسسات العامة واختصاصاتها في تنفيذ مهمتها المتعلقة بالقيادة والرقابة، وتستلزم االنتقال من عالقة وصاية الدولة على 
خ المؤسسات العامة إلى شراكة تعاقدية بالتزامات متبادلة وأهداف محددة ووسائل للتقييم والتنسيق تكفل انسجام السياسات العامة وترس

  ثقافة العقد االجتماعي.
ويحتاج القطاعان العام والخاص إلى إدارة فاعلة للموارد البشرية، بوصفها مجموع األنشطة التي تسعى إلى جلب وتوظيف 
وتنمية واستبقاء العنصر البشري في المؤسسات، وهي تخص حركات التوظيف والتدريب والتخطيط والتقييم. ولقد سجلت إدارة 

ة قفزة نوعية مع بداية القرن الحالي، وانتقلت من إدارة شؤون العاملين إلى تنمية الرأسمال البشري، حيث أصبحت الموارد البشري
الموارد البشرية ثروة، وباتت أحد المميزات التنافسية التي تستوجب التثمين واالستثمار، إضافة إلى نظام للقيادة والتحكم في األداء 

لى رصد جوانب عدة ومراقبتها، حيث تحدد المؤشرات الدالة على العائد االستثماري مدى رضا الذي يعمل، بالدرس والتفحص، ع
المسهمين في رأسمال المؤسسة والمسارات الداخلية وإدارة الجودة. ويعنى هذا الجانب بإدارة المعلومات والوقت والتكاليف عبر 

البشرية والتطوير المستمر الذي يقاد بلوحات لمؤشرات دقيقة من قبيل  التحكم في التموين والتخزين وتطوير اإلنتاج، وكذلك، الموارد
بين المؤسسة  -في مراحل زمنية متباينة-معدل تدوير الموارد البشرية، وميزانية التدريب، ومعدل الغيابات، ونسب التطور التي تقارن 

   ومنافسيها أو في المؤسسة نفسها.
خاطر ذات التأثير في األشخاص واألصول وأهداف المؤسسات االقتصادية والتجارية. وتستدعي اإلدارة الحديثة االهتمام بالم

وتمثل إدارة  المؤسسات،ويحدد الخطر من خالل حساب احتماالت حدوثه وتكراره عبر الزمن، وكذلك درجة تأثيره في بنية تلك 
الخطر والتحكم به في مستوى معين، إذ ال إدارة قادرة المخاطر مجموع الوسائل والتقنيات التي يتم اللجوء إليها من أجل خفض تأثير 

على تصفير حجم المخاطر والقضاء عليها نهائيًا، بل ثمة إجراءات وتدابير تسعى الحتوائها، بما يؤمن اتخاذ القرار، ويحافظ على 
استشراف آفاق المستقبل. وتبدو قيمة المؤسسة، ويضمن قيادة سليمة فيها، ويوجه مواردها ورأسمالها البشري إلى رؤية موحدة عبر 

مؤسسات القطاع العام والخاص في العالم العربي في حاجة ماسة إلى تقنيات اليقظة االستراتيجية والذكاء االقتصادي التي تعمل على 
وتحليليها،  الغوص في حاالت عدم اليقين من خالل مجموعة من التقنيات والنشاط المترابط والمتفاعل للبحث عن المعلومة ومعالجتها

ومن ثم توزيعها على الدوائر االقتصادية المعنية. ويهدف ذلك إلى خلق دينامية جماعية بناءة تضع الفاعلين في المؤسسة في خدمة 
تثمين المعرفة، واكتشاف الفرص، وتحديد المخاطر، والتحكم في الكفاية التنظيمية، واستعمال آليات الضغط التخاذ القرارات المناسبة، 

دف إلى مساعدة المؤسسات على اتخاذ زمام المبادرة عبر رصد الميول ووضع التوقعات، فهو برمجة للعقل المؤسساتي، حيث ويه
  يشكل صمام أمان ضد المخاطر، وقوة دافعة لتحقيق النتائج المأمولة.

وفي هذا الصدد، يسعى الذكاء االقتصادي إلى دراسة التفاعل والتنسيق بين مستويات المؤسسة كافة، فتطبيق الذكاء االقتصادي 
في مؤسسات الدولة ينطلق مثًال من جمع البيانات حول المواطينن عبر اإلدارات التي تعمل بصورة مباشر مع المواطن والمصالح 

جماعات المحلية، وصوًال إلى المستويات الوطنية العليا بمثل الوزارات والمراكز المكلفة باتخاذ الخدمية والمجالس الجهوية وال
القرارات. ويمكن الذكاء االقتصادي من التحكم في المعارف والخبرات عبر تخزين محكم للمعلومات في قواعد البيانات وتقوية 

بادل الفكري بين أعضاء المؤسسة، ويرصد الفرص المتعلقة بالتطوير اإلبداع وإنتاجية األفكار، ومن ثم التشبيك المعرفي والت
التكنولوجي، وتلك التي تخص البحث عن شراكات وتحالفات استراتيجية وعن أسواق جديدة، ويرصد التهديدات الناجمة عن بيئة 

اغم األنشطة والتنسيق بين الفاعلين، األمر المؤسسة وعن البنية القانونية الموجودة فيها. ويلعب الذكاء االقتصادي دوًرا مهًما في تن
الذي يتجلى في صياغة حلقات نقل المعلومة وتوجيه الفاعلين في المؤسسة إلى هدف موحد، باإلضافة إلى قيامه بوضع استراتيجيات 

  ومحصن.تستثمر المعلومة للحصول على مكاسب تنافسية، عالوة على تقوية الذاكرة التنظيمية عبر نظام معلوماتي حديث 
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تطفو مسألة التكامل المشترك، بعد الحراك العربي، من خالل انتقال رؤوس األموال واالستثمارات البينية والتبادل التجاري 
ون العربي والمنضوية للسلع والخدمات والتمويل. لكن هذا ينتظر اإلرادة السياسة في تحقيق إجراءات تحديثية للمؤسسات المعنية بالتعا

تحت لواء (جامعة الدول العربية) من قبيل (صندوق النقد العربي) و(المجلس االقتصادي واالجتماعي) فيها. إن العمل على تكامل 
العربية عبر تغليب كفة المصالح، واستثمار أوجه التعاون في قضايا األمن ومكافحة -عربي مشترك يفترض تجنب الخالفات العربية

اب، من جهة، والتعاون الثقافي والفني، من جهة أخرى، وكذلك تحييد العالقات االقتصادية والتجارية والثقافية عن الخالفات اإلره
السياسية، وذلك مع إعادة هيكلة الجامعة العربية وتنظيماتها المختلفة، ومنحها صالحيات واسعة وسلطات حقيقية تنهي حالة العجز 

يبة من الشعوب العربية عبر العمل على ملفات استراتيجية تنهي حالة التبعية للغرب، وتؤسس لقرارات والجمود من خالل جعلها قر
  شفافة تخص جوانب كبيرة األهمية من قبيل األمن القومي الغذائي.    



 

    دراسات 178  

  أزمة التنمية اإلنسانية الشاملة في العالم العربي  
    االستبداد السياسي والريع االقتصادي في المسار التنمويدراسة في تأثير 

   
  خاتمة 

وهي المتجسدة في االستبداد ختاًما؛ لقد حاولنا من خالل هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على مسببات الفشل التنموي العربي، 
 السياسي والريع االقتصادي، ثم عرضنا بيانًا تنمويًا، طبقًا للمتغيرات االقتصادية المستحدثة وألمال الشعوب العربية في تأدية واجبها

عدًدا من دول  اإلنساني ورسالتها الحضارية عبر تنمية أوطانها وتبوئها منزلة متقدمة في أنحاء المعمورة. وعلى العموم، نجد أن
إلى شروط ال  العالمية تشيرالعالم يتجه إلى الرفاهية واقتصاد السعادة، بينما تبدو الطريق إلى إقالع تنموي عربي شاقة، فالتجارب 

محيد عنها من أجل االنضمام إلى الدول الصاعدة، من قبيل تحقيق معدالت نمو مرتفعة، والتوافر على نظام فعال لحكم رشيد يفصل 
السلطات، ويربط المسؤولية بالمحاسبة، ويضمن التماسك االجتماعي عبر أغلبية من الطبقة الوسطى، بوصفها ضمانًا للسلم بين 

االجتماعي. وفي المسار نفسه، يجب أن تلعب الدولة دور المستثمر االستراتيجي الذي يسخر جهده للنهوض بقطاع اقتصادي يصل 
الستثمار العمومي في القطاعات االجتماعية من مثل التعليم والصحة ليس مجموعة من التكاليف مداه إلى تعزيز الخدمات األساسية، فا

  بل توظيفًا للمال في سبيل الحد من الفقر والعوز.  
وفي ظل وجود جيل جديد من المشكالت االقتصادية، فإن نسبة اإلنجاز االقتصادي تتحدد وفقًا لمدى االنحياز االجتماعي عبر 

مباشر في المواطنين، وخاصة الفئات المعوزة، وبغير ذلك يبقى اإلصالح االقتصادي محض ذر للرماد في العيون، وتبقى التأثير ال
الفجوة كبيرة بين اقتصاد الدولة واقتصاد الشعب. وفي هذا السياق، يشير الباحثان االقتصاديان دارون أسيمو أوغلو وجيمس روبنسن 

ـ  إلى أنظمة بمؤسسات سياسية واقتصادية جامعة  »شل األمم؟: جذور السلطة والرفاهية والفقر في العالملماذا تف«في كتابهما المعنون ب
وأخرى بمؤسسات استحواذية، حيث تعتمد المؤسسات الجامعة على عدالة القانون، وتطلق بذلك العنان أمام الكفايات الوطنية نحو 

خي بظالله على عموم الوطن، وتؤمن الخدمات األساسية للمواطنين، وفي مقدمتها المبادرة الحرة وريادة األعمال، ما ينتج إبداًعا ير
التعليم كرافع لنهضة األمم ومحرك للتنمية اإلنسانية، وتحصن حقوق الملكية، وتخلق حوافز مغرية للمنشآت والمقاوالت المبتكرة، 

دون رقيب أو حسيب، ما ينجم عنه إقصاء للفئات المجتمعية  بينما ترمي المؤسسات االستحواذية إلى استئثار قلة متنفذة بالسلطات من
  األخرى، األمر الذي من شأنه إعاقة التنمية واالزدهار االقتصادي. 

ولن يتحقق مشروع التنمية اإلنسانية الشاملة في العالم العربي إّال في ظل نهضة ثقافية وفكرية ترافق الجهد االقتصادي، فالعقل 
يث يأخذ بعين االعتبار أدوار المثقفين واإلنتلجينسيا العربية الجديدة في الفضاء العام من أجل إنتاج أفكار العربي يحتاج إلى تحد

  ومعاني توازي التحوالت االجتماعية والمتغيرات الحالية حول قضايا اإلصالح والحداثة والعولمة والديمقراطية والمواطنة. وألن 
يان)، فإنه ال بّد من مداخل تواصلية بين المفكرين والمثقفين العرب في مجاالت شتى، (الوعي قبل السعي) و(اإلنسان قبل البن

لصيانة الهوية والخصوصية الحضارية، ومقاومة نزعات التطرف والعنف واالستبداد، والعمل على التنمية االقتصادية، وفقًا لمبدأ 
سية، ففي غمار التسابق العلمي بين الدول، وفي ظل وجود غزارة االستحقاق الذي ينتهج المعرفة عقيدةً تبعده عن المنابذات السيا

معلوماتية، ننتقل من المرحلة األيديولوجية إلى المرحلة المعرفية، ويغدو المواطن العربي، بما يملكه من حس نقدي وملكات تحليلية، 
ية أو االشتراكية التي أدت به إلى االنحياز قادًرا على رسم مالمح فردوس مجتمعي واقعي وممكن، وغير متعلق بوعود جنة الرأسمال

  وأنسته أهمية اإلنجاز.
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