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  مقدمة  
تينيات  رين، فخالل عقود الس ف الثاني من القرن العش فاتها، منذ طرح مفهومها للتداول في النص تعددت تعريفات التنمية وص

فها عملية  ادت مقاربة التنمية بوص ي س بعينيات والثمانينيات من القرن الماض ادي بالدرجة األولى. ولقد كان معدل والس نمو اقتص
دور أول  اس للتنمية، بل المعيار الوحيد أحيانًا. ومنذ ص ة الفرد منه، هو المعيار األس نمو الناتج المحلي في بلد ما أو زيادة حص

شرية عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عام  شرية) مالزًما للت1994تقرير للتنمية الب نمية، حيث أُدخل معياران ، صار وصف (الب
ة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، ُمعاَدًال بالقوة  ارت التنمية تقاس بحص حة والتعليم في قياس التنمية، وص اجتماعيان، هما الص

حي الذي يتمثل في العمر المتوقع عند الوالدة، والحالة التعليمية التي يعبَّر عنها بمعدَّلي الم ع الص رائية، والوض عرفة بالقراءة الش
تنزف الموارد  تدامة) للتأكيد على أهمية أال تُس يف إلى مفهوم التنمية وصف (المس والكتابة، والقيد في مراحل التعليم المختلفة، وأض

  الطبيعية للبالد، وحق األجيال القادمة في االستفادة منها.

كونها نموذًجا يمكن األفراد جميعهم من توسيع نطاق قدراتهم لقد قدم التقرير توصيفًا مفصًال للتنمية البشرية، وهو ما يتمثل في 
ل توظيف في الميادين جميعها، وهو نموذج يجب أن يحمي خيارات  ى حد ممكن، وتوظيف تلك القدرات أفض رية إلى أقص البش

األمر الذي يعني التنمية المستدامة  األجيال التي لم تولد بعد، وأّال يستنزف قاعدة الموارد الطبيعية الالزمة لدعم التنمية في المستقبل،
التي تراعي اإلنصاف في داخل الجيل الواحد وبين األجيال. وفي التحليل األخير، فإن التنمية البشرية المستدامة تعطي أعلى أولوية 

تدامة رية المس ادي،  للحد من الفقر، وللعمالة المنتجة والتكامل االجتماعي وإعادة توليد البيئة. إن التنمية البش تعجل بالنمو االقتص
وتترجمه إلى تحسينات في حياة البشر من دون تدمير رأس المال الالزم لحماية فرص األجيال المقبلة. والسؤال المرّكب الذي يجدر 
مّيِت خطًطا تنموية؟ وما احتماالت أو لت كل الخطط التي س  طرحه هنا هو: ما التنمية المطلوبة في بالدنا العربية؟ ولماذا فش

  إمكانات السير في طريق التنمية المطلوبة؟

توى  رورة، محور كل تنمية. وكذلك فإن رفع مس كالن، بالض ّك في أن زيادة معدالت اإلنتاج ورفع إنتاجية العمل يش ال ش
توى المطلوب للجميع، والمحافظة على البيئة والموارد ا حية بالمس حة الناس، وتقديم الخدمات الص لطبيعية؛ التعليم، واالرتقاء بص

ب لكل بلد. ولقد تبين في العقود  ة، وتأمين الموارد المادية التي ال تتوفر إال بزيادة اإلنتاج المادي المناس توى المعيش يتطلب رفع مس
مي بطريق  مالي الحر أو التي اتبعت ما س واء التي اتبعت طريق التطور الرأس ل تجارب التنمية في البلدان العربية، س األخيرة فش

ماليين)  التطور مالي بال رأس تراكي أو (الرأس مالي أو االش مير أمين-الالرأس إذ لم توفر الحد األدنى من متطلبات (التنمية  -وفق س
  البشرية المستدامة) التي يأتي في مقدمتها رفع معدالت اإلنتاج وإنتاجية العمل، ومن ثم رفع مستوى معيشة السكان.  

ل هو باب ذلك الفش ت على اتباع طريق (التحديث  ويبدو لي أن أهم أس )، أي على Modernizationأن تلك التجارب حرص
ائص  افة إلى خص ائص المحلية، إض ناعية المتقدمة، من دون أن تراعي الخص ارت عليها الدول الص محاولة تقليد الطريقة التي س

إلى تراجع اإلنتاج الزراعي أو مراوحته في  المرحلة التي تجري فيها عملية التنمية. ولقد أدى التركيز على المدن وإهمال الريف
تهالك الغذائي، من جهة  كان من جهة، وتغير أنماط االس بب تزايد الس مكانه، ما أدى بدوره إلى زيادة االحتياجات الغذائية (بس

ت مبالغ متزايدة من العملة ال ص تيراد الغذاء من الخارج، وُخص عبة لدفع ثمن أخرى)، وتزايد اعتماد البلدان العربية على اس ص
  األغذية، على الرغم من أنها بلدان زراعية، األمر الذي أدى إلى تزايد مديونيتها الخارجية.

وق العمل فيها، ورفع معدالت  غط على س وأدى إهمال الريف إلى تعاظم موجات هجرة أبنائه إلى المدن، ما زاد من الض
كالت ا ورها الظاهرة والمقنعة، وتفاقمت المش حة والنقل وغير ذلك من الخدمات، البطالة، بص كن والتعليم والص لمتعلقة بالس

ادي الكمي  كالتها المعروفة كلها حول المدن. وكذلك أدى االهتمام بالنمو االقتص رت األحياء الفقيرة مع مش من دون إعطاء -وانتش
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لين، األمر الذي يحتاج إلى بعض التفصيل، لما إلى تفاقم مشكلة البطالة والفيض النسبي للعام -مسألة التشغيل األولوية التي تستحقها
ـ (النظام العالمي  له من أهمية في مواجهة التحديات المطروحة، حاليًا، على البلدان العربية، وهي تحديات تعّد (العولمة) وما سمي ب

  الجديد) من أبرز أسبابها.

بالضرورة إلى االستغناء عن عدد من العمال الذين ال  إن تحديث أحد المصانع (أي تجديد آالته ورفع إنتاجية العمل فيه) يؤدي
انع أو القطاعات يتحول العاملون إلى  انع أو قطاعات أخريات. وإذا لم تتوفر هذه المص بد لهم من أن يبحثوا عن العمل في مص

غياب الحاجة إليهم غالًبا.  عاطلين عن العمل، وأما إذا كان الحديث يدور عن القطاع العام، فهم يبقون في أماكنهم، على الرغم من
بي للعاملين أو البطالة المقنعة، األمر الذي حدث في الدول العربية جميعها من  وهكذا، تتزايد معدالت البطالة، ويتفاقم الفيض النس

عت إلى ا ع في الدول التي انبهرت كثيًرا بالتكنولوجيا المتقدمة في الغرب، وس تثناء، والذي حدث على نطاق أوس متالكها دون اس
بعينيات معدالت عالية في النمو  تينيات والس ع نطاق. وقد تبجحت بعض األنظمة العربية بأنها حققت خالل عقدي الس على أوس
االقتصادي، ولكنها بدأت تحصد النتائج السلبية منذ التسعينيات، حيث تفاقمت البطالة، وزادت نسب الفقر، األمر الذي أدى في نهاية 

  ت التمرد والثورة أو إلى التطرف واإلرهاب.المطاف إلى محاوال

وعليه، فإن التنمية المطلوبة هي أوًال: التنمية التي ال تكتفي برفع معدالت النمو االقتصادي في بعض المناطق أو القطاعات بل 
غيل، أي تأمين فرص ألة التش ع مس ادية جميعها، وفي مختلف المناطق من جهة، وتض العمل للباحثين  التي تهتم بالقطاعات االقتص

تدامة  ل أو هي (التنمية المس تمرار والتواص لم أولوياتها من جهة أخرى. وثانيًا: هي تنمية قابلة لالس عنه جميعهم على أول س
Sustainable Development كما ترد في وثائق المنظمات التابعة لألمم المتحدة التي تركز على تأمين احتياجات الناس ،(

، بحسب ما أشار مؤتمر »مهمة أخالقية واجتماعية وسياسية واقتصادية ملحة للجنس البشري كله«وصف ذلك واستئصال الفقر، ب
  .1995قمة كوبنهاغن سنة 

لت خطط التنمية العربية في  تمرارها، األمر الذي فش تدامة)، فإنه ال بد أن تخلق آليات دوامها واس ولكي تكون التنمية (مس
تير ا. ولقد أدى اس انع، وإقامة بعض تحقيقه أيًض اء بعض المص روعات (المفتاح باليد) إلى إنش اد التكنولوجيا والخبرة األجنبية ومش

تمرار ألنها غير مرتبطة  رة أو عاجزة عن االس ارت خاس روعات توقفت أو ص روعات اإلنتاجية األخرى. غير أن هذه المش المش
تخدام التك تمرارها التي ال تعني خلق القدرة على اس تفادة من القاعدة بآليات اس ب، بل االس اعدة أجنبية فحس نولوجيا من دون مس

يا  رق آس ين ودول جنوب ش تمرار والتطور، األمر الذي حققته اليابان والص التكنولوجية إلبداع تكنولوجيا محلية قادة على االس
تاجها توردة وتطويرها بل إعادة إن لدول التي تمكنت من تطويع التكنولوجيا المس ائص  وغيرها من ا بحيث تتالءم مع الخص

  واإلمكانات المحلية.

  

  أوالً: مشكلة النمو االقتصادي 
ين، من حيث المبدأ، وهما  رورة التوفيق بين اتجاهين متعارض ادي في البلدان العربية في ض كلة النمو االقتص تتلخص مش

تخدام التكنولوجيا المتقدمة (أي تكثيف رأس اديون)، األمر  األول: رفع إنتاجية العمل من خالل اس تثمر كما يقول االقتص المال المس
روعات  يع نطاق تلك المش الذي ال يتطلب أعداًدا كبيرة من األيدي العاملة. والثاني: تأمين مزيد من فرص العمل عن طريق توس

  تثمارات رأسمالية كبيرة.اإلنتاجية (في مختلف القطاعات) التي تتطلب أعداًدا كبيرة من األيدي العاملة التي ال تتطلب بالضرورة اس

من  54وإليضاح حجم المشكلة المطروحة، أذكر على سبيل المثال أن نسبة السكان القادرين على العمل في سورية ال تتجاوز 
رة هي بين  ة عش بة األطفال دون الخامس كان، نظًرا ألن نس كان (وفق معطيات  42و 40مجموع الس في المئة من مجموع الس

يين) ف القادرين على العمل. وهذا العقدين الماض خاص الذين يعملون أو يبحثون عن عمل) ال تتجاوز نص ، وقوة العمل (أي األش
هام تراوح بين  اء في هذه القوة، وهو إس هام النس آلة إس اء القادرات على  15و 10ناجم، بالدرجة األولى، عن ض في المئة من النس

ور تغل، في مقابل العمل، األمر الذي يعني أن معدل اإلعالة في س  2.5في البلدان المتقدمة، وحوالى  2ية هو أربعة أفراد لكل مش
  في البلدان النامية األخرى.

حاجات  يد ال ية، وتزا عال كاني ال جةَ لمعدالت النمو الس عد عام، نتي ًما ب ها عا يد الطلب علي تأمين فرص العمل التي يتزا إن 
رة العمل بالنسبة إلى القادرين عليه جميعهم، هو التحدي األكبر أمام أي حكومة االستهالكية وارتفاع أسعارها، وزيادة الوعي بضرو

تثناء دول الخليج العربية)، فهل ثمة إجراءات أو حلول يمكن اتخاذها بهذا  ورية (وفي غيرها من البلدان العربية، باس قادمة في س
ناعة والزراعة وا أن؟ وكيف نؤمن تحديث العملية اإلنتاجية (في الص ه، فرص عمل الش من، في الوقت نفس ياحة وغيرها) ونض لس

توى التعليمي  كاني المرتفعة، وارتفاع المس تمرار، نتيجةً لمعدالت النمو الس للراغبين والراغبات فيه جميعهم، األمر الذي يتزايد باس
  والوعي االجتماعي، بوجه عام؟ في هذا السياق، أجيب باآلتي:

يعتمد عليها تكمن الخطوة األولى في تحديد ا  .1 ة التي س ادية الرئيس ادي، أي في تحديد القطاعات االقتص لخيار االقتص
تخدام تكنولوجيات متقدمة. ولكن ينبغي،  ناعات التي البد فيها من تكثيف رأس المال واس اد الوطني، ومن ثم تحديد الص االقتص

ناعات التي يمكن تطويرها كًما ونوًعا، وذ ط وأقدر على بالتوازي مع ذلك، البحث عن الص لك اعتماًدا على تكنولوجيات أبس
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تيعاب أعداد كبيرة من األيدي العاملة. ولعل إبداع (التكنولوجيا المالئمة) يعد واحًدا من أكبر التحديات أمام البلدان العربية الغ نية اس
  بالموارد البشرية والمحدودة بالموارد المالية.

قيها  .2 توعب مزيًدا من األيدي العاملة، ما يؤدي إلى  ما زال باإلمكان تطوير الزراعة، بش النباتي والحيواني، بحيث تس
ع في  تيراد الغذاء من جهة أخرى. وهذا يتطلب التوس تثبيت الريفيين في قراهم من جهة، وزيادة اإلنتاج الزراعي، والحد من اس

الزراعة، وال سيما في الري من أجل المحافظة استصالح األراضي وإنشاء السدود وشبكات الري، واستخدام األساليب الحديثة في 
على الموارد المائية. إن تحديث الزراعة ال يعني بالضرورة استخدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الزراعية في العالم، ألن ذلك 

تغناء عن أعداد متزايدة من األيدي العاملة، ويجب أال تبهرنا الدعايات الغر يؤدي، حتًما، إلى االس ائل اإلنتاج س بية عن جدوى وس
تثمر أو بزيادة  ول إلى قدر واحد من اإلنتاج إما بزيادة رأس المال المس الزراعية المتقدمة في رفع إنتاجية العمل، إذ يمكننا الوص

  يناسبها الحل الثاني. -نظًرا لتوافر األيدي العاملة-عدد العاملين. وال شك في أن بالدنا 

ة تلك التي يمكن توفير مزيد من فر  .3 طة، وبخاص ناعات الخفيفة والمتوس اء مختلف الص ص العمل في الريف عبر إنش
طة والمدارس المهنية  ناعات المذكورة. ويكفي التذكير، هنا، بتجربة المعاهد الفنية المتوس بة للص تتوفر فيها المواد األولية المناس

وري، فهي تجربة هامة ورائدة ئت في الريف الس كلة تكمن في أن خريجيها  والفنية التي أنش جيع واالهتمام، ولكن المش تحق التش تس
  يتجهون إلى المدن للبحث عن العمل، ألن المهن التي أُعدوا لممارستها ال تتوفر في مناطقهم الريفية.

  

  ثانيًا: إشكالية اإلصالح االقتصادي
غوط على البلدان العربية، كما على غيرها من البلدان النامية،  الح تُمارس الض ات اإلص ياس مى بس من أجل تطبيق ما يس

االقتصادي، وتحديًدا تطبيق وصفات اإلصالح الخاصة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين يطالبان ببيع القطاع العام (أو ما 
ائع األجنبية) ورفع  ة) وتحرير التجارة (أي إلغاء الحماية الجمركية وفتح األبواب أمام البض خص مى بالخص القيود عن يس

االستثمارات األجنبية وما إلى ذلك من اإلجراءات المعروفة. والواقع أننا بحاجة ماسة إلى إصالح اقتصادي جذري، ولكن ليس كما 
الح مموليه الكبار، وهم الدول األغنى في العالم، وإننا بحاجة  رورة وبالدرجة األولى، عن مص يريد البنك الدولي الذي يعبر، بالض

فيته، فالقطاع العام موجود حقًا إلى إ الح القطاع العام، ال إلى بيعه أو تص ادية واجتماعية ال يتجه إليها  -أوالً -ص في قطاعات اقتص
  بأدوار اجتماعية واقتصادية، بل ثقافية أحيانًا، في غاية األهمية الستمرار التقدم االجتماعي.  -ثانيًا-القطاع الخاص، وهو يقوم 

  ي اختالالت عدة، هي:لكن القطاع العام يعان

  إنتاجية العمل فيه متدنية، غالبًا، بسبب فيض العاملين فيه، ونظام األجور والحوافز، وسوء اإلدارة والفساد. -
سويق، وألنها تتعرض للنهب واالستغالل من قبل  - مؤسساته تخسر في كثير من األحيان، ألنها معنية باإلنتاج ال الت

  المديرين والمسؤولين والمتنفذين.
  الفئات المهيمنة عليه تستخدمه ألغراضها الشخصية والفئوية، وليس ألغراض التنمية والتقدم االجتماعي. -
  القطاع الخاص يستغل مؤسسات القطاع العام، ويحاول تسخيرها لجني مزيد من األرباح. -
اتية.  - س ت مؤس ية أو عائلية أو طافية أو مناطقية، وليس خص من القطاع العام ش وغالبًا ما تلعب هذه العالقات ض

  العوامل غير المؤسساتية الدور األهم في تحديد موقع العامل أو الموظف وأجره ومكافآته وما إلى ذلك.

الح هذه العيوب ممكن؟ أما اإلجابة عليه، فهي بـ  ؤال اآلتي: هل إص ية «وهنا يبرز الس ياس نعم، ولكن إذا توفرت إرادة س
اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، ولكنه بالتأكيد أقل كلفة من تصفية القطاع العام، إذ أدت الخصخصة وهذا اإلصالح مكلف ». حقيقية

طرابات االجتماعية والعنف والجرائم واألعباء  في كثير من البلدان ومنها بلدان عربية إلى ارتفاع معدالت البطالة، ومزيد من االض
  سياسي.المالية واالرتهان للخارج في اتخاذ القرار ال

فة فتعني أّال يخاف أحد من أن يقول  بة. وأما المكاش فافية والمحاس فة والش الح تعني المكاش ية الحقيقية لإلص ياس إن اإلرادة الس
ير  يد أحدهم في الخارج حتى يص بة تعني أّال يُترك رص رية مريبة، والمحاس فقات س فافية تعني أّال تكون هناك ص رأيه، والش

ات بالمليارات ومن دون أن  س يادة القانون، بما في ذلك قانون المؤس الح تعني س ية لإلص ياس أله من أين لك هذا. إن اإلرادة الس نس
ؤول، بل بكفايته وإنتاجية عمله، وهي تعني  -ونظامها، وتعني أال يتعلق ترفيع موظف أو مكافأته بمدى قربه أو قرابته من المس

  عها، بما في ذلك الديمقراطية في داخل المؤسسات.إشاعة الديمقراطية في مناحي الحياة جمي -باختصار

وكذلك، يحتاج القطاع الخاص إلى إصالح جذري، ال يتمثل جوهره في سد الثغرات فحسب، بل األبواب الكبيرة التي ينفذ منها 
هم في تح الح يعني توجيه القطاع الخاص نحو القطاعات اإلنتاجية التي تس قيق التنمية، كما أنه لتحقيق األرباح الكبيرة. وهذا اإلص

ممكن بتأكيد دور الدولة ال بإلغائه. لكن الدور المطلوب من الدولة مرتبط بتوافر إرادة سياسية حقيقية في اإلصالح الذي يحول دون 
  استغالل المسؤولين مراكزهم لتحقيق مكاسب من نشاط القطاع الخاص. 

اءل معي كثيرون، عما إذا ك اءل ويتس ياق، أتس انت نخبة القطاع الخاص في البلدان العربية راغبة حقًا في إجراء وفي هذا الس
مح لها مثًال  لحتها بقاء هذه الحال التي تس وق. أليس من مص ود قوانين الس ادية هيكلية، وعما إذا كانت تريد أن تس الحات اقتص إص
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    في التنمية  

ع الضريبة المترتبة عليها عن طريق رشوة باستيراد ما تشاء، خارج إطار القانون وبواسطة عالقاتها الشخصية، أو بالتهرب من دف
اتية، ورقابة الهيئات  س يادة القانون، والتوجهات المؤس ية حقيقية، وس ياس الح القطاع الخاص يتطلب إرادة س ؤولين؟ إن إص المس

  المنتخبة على نشاطه وممارساته.

تثمارات األجنبية، فإنه يكفي التذكير بأ  ها تحمي منتجاتها الزراعية، وال أما في ما يتعلق بتحرير التجارة واالس ن أوروبا نفس
دير الزهور أو البرتقال إليها. وعليه، فإن تحرير التجارة يعني فتح أبوابنا أمام منتجاتها، وليس  مح للبلدان العربية مثًال بتص تس

  العكس، إذ ليس لدينا مصنوعات نصدرها، وهي ال تسمح لنا بتصدير منتجاتنا الزراعية.

  

  ة المعرفةثالثًا: مشكل
ها تتطلب المواءمة بين  حة، أي إن ما يتالءم مع األهداف التنموية ومع الموارد المتا عاملة، ب ًطا للقوى ال تتطلب التنمية تخطي
رية، وبالدرجة األولى تأهيلها وتوجيهها نحو ميادين  ة اإلنتاجية، والخطط المتعلقة بتنمية الموارد البش ادية، وبخاص الخطط االقتص

ها العمل المط عدادها (تعليمها وتدريب ية إ يان كيف هذه القوى، وب ياجات المجتمع من  حديد احت عاملة يعني ت لوبة. وتخطيط القوى ال
بح من نافل القول إن هذا الهدف ما زال بعيد  عار (ربط التعليم باحتياجات المجتمع). ولقد أص وتأهيلها)، األمر الذي يعبر عنه ش

ات التعليمية ياس ير  التحقق بل إن الس ائدة في األقطار العربية تس ياق،  -في الغالب-الس أكتفي، في هذا الس في االتجاه المعاكس. وس
  بإشارة سريعة إلى ثالث نقاط:

شك في أن ثمة أعداد متزايدة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة في كل عام، األمر الذي يعد بحد ذاته   .1 ال 
سع، أن نسبة ضئيلة من هؤالء يجدون عمًال يتعلق بتخصصهم، ولم يعد ينطبق هذا إنجاًزا مهًما. ولكن بات معر وفًا، على نطاق وا

ح أن تعاظم أعداد طلبة الجامعات قد أدى  ات األخرى جميعها، ومن الواض مل التخصص انية فحسب، بل امتد ليش على العلوم اإلنس
لجامعي. األمر الذي ظل في الدول العربية معظمها خياًرا سياسيًا قائًما من حيث النتيجة إلى تدني مستوى المعرفة الحقيقية للخريج ا

وارع؟ وقد تبين، بعد التجربة، أننا ال نحل  ؤال: أين نذهب بحملة الثانوية العامة؟ أو هل نلقي بهم في الش على الحجة التي يمثلها الس
وارع. إن التعليم األساسي (االبتدائي واإلعدادي) حق أساس المشكلة بذلك، بل نؤجلها، إذ صرنا نلقي بالخريجين الجامعيين في الش

اط الذي  باب لتلك األعمال والنش روري لكل مواطن، ولكن علينا بعد ذلك، أن نربط التعليم باحتياجات التنمية، وأن نؤهل الش وض
  يحتاج إليه المجتمع.

امين  .2 ألة في أعداد المتعلمين، بل في مناهج التعليم ومض ا ال تكمن المس اًس ه، إذ ما زال التعليم في العالم العربي يعتمد أس
اءلون عن الفائدة من الحفظ الحرفي في  ليم، والتالميذ في بلداننا يتس على التلقين والحفظ بدًال من التدريب على التفكير المنطقي الس

ارت فيه المعلومة متاحة للكافة، وعن جدوى تكرار العبارات ذاتها في كتب التربية  الوطنية والقومية وتحفيظها، على زمن ص
الرغم من أن بعضها (وربما معظمها) غير مفهوم. ولقد بات سؤال طالب الجامعة الرئيس: أي فصل مطلوب، وأي فصل محذوف 
عان  ن حان. إن التلقين والحفظ ال يص عد االمت ها ب ا من الكتاب الجامعي؟ وكأن كل مهمته تتمثل في أن يحفظ معلومات ثم ينس

ين، ص ية األولى، بل قبلها، وحتى آخر مرحلة من مراحل التعليم الجامعي،  متخص فوف الدراس وال بد من تركيز االهتمام منذ الص
سليم والتحليل واالستقراء واالستنتاج، وال بد من التركيز على تدريس المنطق والفلسفة  على تدريب الطالب على التفكير المنطقي ال

يات في المراحل جميعها، و تيعاب في كل مرحلة، وال بد كذلك من تدريب الطالب والرياض ب مع قدرة الطلبة على االس بما يتناس
تخدام الكمبيوتر يعّد اليوم وفي كثير من دول العالم أميًا،  ن اس ه، بدًال من تلقينه إياها. إن من ال يحس على البحث عن المعلومة بنفس

تعمل في  و الذاكرة (التي لم تعد تس ياق، علينا أن ننمي الخيال عند الطلبة، بينما ما نزال نحش الواقع)، ونلغي التفكير. وفي هذا الس
انية، األمر الذي عبر  وأن نتعلم من تجارب اآلخرين الذين عانوا المبالغة في االهتمام بالعلوم التقنية، وأهملوا الفنون والعلوم اإلنس

رين بالقول:  رح، جوهري في نعرف من ال«عنه أحد المفكرين اإليطاليين المعاص م والمس تجربة أن تدريس المواد الفنية، مثل الرس
المساعدة على تكوين نخبة خالقة وقادرة على التجديد واالبتكار، فهذه المواد لم تعد موجودة في مناهج مدارسنا الكبرى التي تتوجه 

عد النظ نا ندخل في نظام مجّمد، يقوده أناس ال يمتلكون بُ انية مواًدا من دون نحو تدريس تقني، ما يجعل ر ويعّدون العلوم اإلنس
  ». أهمية

رت، أعاله، إلى أن القدرة على إبداع التكنولوجيا المالئمة تعد التحدي األكبر في طريق تحقيق التنمية المطلوبة،   .3 لقد أش
التطبيق الفعلي، فالبحث العلمي  وهي قدرة ترتبط ارتباًطا مباشًرا بتطوير البحث العلمي، واالرتقاء به من مرحلة الشعار إلى مرحلة

ضرورة ملحة في أي محاولة للبقاء في هذا العصر الذي تتزايد فيه المعرفة التكنولوجية والعلمية بمعدالت متسارعة، وتختفي مهٌن، 
ي األحجار األَُول في بنيان القاعدة العلمية التكنولو جية، وال بد من وتظهر مهن جديدة. إن البحث العلمي التكنولوجي هو الذي يرس

روًطا أخرى غير التمويل، لعل أهمها على اإلطالق، حرية التفكير والبحث  توفير التمويل الالزم لتطويره. غير أن للبحث العلمي ش
د)، عندما  ورية األس ف بدقة ما كان يجري (وما زال يجري) في (س بري عبد هللا كان يص ماعيل ص والتعبير عن الرأي. ولكأن إس

ب«قال:  جيل الكالم كيف ي عدات تس رون م هددون في حياتهم وحريتهم، وجنُد الظالم من حولهم ينش باحث وهو وأهله م دع ال
يس على بعض، ويطلعون عليهم من الجحيم، لكي يأخذوا  هم جواس تدرجون جيرانهم وزمالءهم ليجعلوا من بعض ورة، ويس والص

  ». بتالبيبهم ويلقونهم في السعير
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  جتماعيةرابعًا: مشكلة العدالة اال
اء على الجوع  عب، إلى القض ة لجماهير الش رية)، أي موجهة لتلبية االحتياجات الرئيس ال بد أن تتجه التنمية، لكي تكون (بش
حية  تثمارات كبيرة لتأمين الخدمات الص يء توزيعًا عادًال للثروة، ويتطلب توجيه اس والمرض والجهل. وهذا يتطلب قبل كل ش

درت عن األمم المتحدة في مطلع والتعليمية واالجتماعية ل لناس جميعهم، األمر الذي انتبهت إليه األهداف اإلنمائية لأللفية التي ص
تدامة التي حملت عنوان  تدامة لعام «هذا القرن، وانتبهت إليه باهتمام أكبر أهداف التنمية المس تحويل عالمنا: خطة التنمية المس

  غاية. 169هدفًا و 17األمم المتحدة جميعها، وتضمنتالتي وافقت عليها الدول األعضاء في » 2030

كاله وفي كل مكان«لقد جاء  اء على الفقر، بجميع أش تدامة، أما الثاني فكان »القض فه هدفًا أوًال من أهداف التنمية المس ، بوص
اء على الجوع وتوفير األمن الغذائي« ا«، والخامس »القض ين وتمكين كل النس اواة بين الجنس ، والثامن »ء والفتياتتحقيق المس
تدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع« امل للجميع والمس ادي المطرد والش ر »تعزيز النمو االقتص ، والعاش
اواة داخل البلدان وفي ما بينها«  ثقافي من جهة، وهي مترابطة، بحيث ال -وهذه أهداف ذات طابع اجتماعي». الحد من انعدام المس

من مفهوم (العدالة االجتماعية) التي ظلت  يتحقق أحُدها من دون تحقيق األهداف األخرى، من جهة ثانية، كما أنها أهداف تندرج ض
اواة، وكذلك  ية بين العدالة االجتماعية والالمس ا للفكر والعمل االجتماعيين، منذ بدء التاريخ وحتى اليوم، فالعالقة عكس اسً هدفًا أس

اواة تركز النمو في القطاعات التي تدر ربحاً أكبر لألغنياء، بينها وبين ال فقر والجوع والبطالة، وما إلى ذلك. وكلّما عظمت الالمس
ب، وزادت حاالت الجوع والحرمان، وما إلى ذلك. وثمة تعقيدات  ول على العمل الالئق والدخل المناس ما يحرم الفقراء من الحص

لة بالمقاربة النظرية والتطبيق  لة بهذه األهداف التي تحتاج إلى مزيد من جهد الباحثين في علم متص العملي للمفاهيم ذات الص
  االجتماع، بوجه خاص. ومن ذلك نقف على اآلتي:

عدالة األجور: إن األجر العادل يتحدد بمقدار إنتاجية العمل المؤدى، ولكن هل هذا كل ما في األمر؟ ثمة دائًما من ال   .1
احتياجاته األساسية، وهناك من ال يسهم في العملية اإلنتاجية أساًسا (من مثل المسنين وغير القادرين على العمل). يكفيه أجره لتلبية 

  هنا يبرز السؤال اآلتي: كيف عالجت األنظمة المختلفة هذا األمر؟ وهنا يمكن اإلجابة باآلتي: 

  نجح في بعض الحاالت، وال ينجح في كثير غيرها.عالجته األديان عن طريق اإلحسان والصدقة وما شابه، األمر الذي ي

حي وما إلى ذلك. لكن  مان االجتماعي والص مالية المختلفة عن طريق أنظمة الحد األدنى لألجور والض عالجته األنظمة الرأس
اً.  مالية أيض ب، بل في البلدان الرأس وعلى الرغم من الفقر يتفاقم، على الرغم من ذلك، ليس في البلدان المتخلفة الفقيرة فحس

ل تقدم تلك البلدان عن تخلف  مح بفص ابكات النظام العالمي ال تس ة في البلدان المتقدمة، فإن تش بياً للمعيش تويات المرتفعة نس المس
سواء من داخله أم من خارجه، وتجارب المجتمعات التي  بلدان أخرى عدة، فضًال على أن المجتمع العادل يجب أن ينتفي فيه الظلم 

رائح تتبنى  عت تلك اآلليات زادت الفروق في الدخل بين الش اواة) برهنت على أنه كلما توس وق لتحقيق (العدالة) أو (المس آليات الس
  األغنى واألفقر من السكان.

شلت في إيجاد حل لمشكلة  شتراكية) ف توسع الفكر االشتراكي في هذه المسألة، كما هو معروف، ولكن األنظمة التي سميت (ا
تبين لنا كم كان بعيًدا عن » من كل بحسب طاقته ولكل بحسب عمله«جور، ففي التطبيق العملي لشعار االشتراكية األشهر عدالة األ

اواتهم بمن هم أقل  اس المتفوقين في عملهم بالظلم، نتيجة مس جع على االتكالية، وفاقم إحس ودة، حيث ش العدالة االجتماعية المنش
(لكل حسب حاجته) فلم ينفذ في واقع األمر إال في نطاق ضيق، نظًرا لغياب كفاية اإلنتاج في البداية، كفاءة وأكثر اتكالية. أما شعار 

  وثم الستئثار الفئات المتنفذة في المجتمع بقسم كبير من موارد الدولة.

ؤال اآلتي: هل هناك عالقة بين ال  .2 اواة من ثمة بعد اجتماعي ثقافي آخر من أبعاد التنمية، وهو ما يرتبط بالس فقر والالمس
اركتهم في اتخاذ القرار في مجتمع ما، من جهة أخرى؟ إن العالقة أوثق بكثير مما تبدو للوهلة  جهة، وحرية الناس ومدى مش
تأثرون  لقين والمنتفعين الذين يس تبدادية تخلق طبقة من الطفيليين والمتس ع، أن األنظمة االس األولى، فمن المعروف، على نطاق واس

تقطاُب بين الفقر والغنى، وتتفاقم البطالة والبطالة بأهم مص عب، فيزداد بهذا االس اب الش ادر الثروة، ويجنون المليارات على حس
  المقنعة، وينتشر الجوع والمرض، ويتدهور التعليم وما إلى ذلك من مظاهر فشل التنمية المستدامة في تحقيق أهدافها.

لطة من قبل فئة قليلة من أفراد المجتمع، يؤدي إلى وفي األنظمة الليبرالية والديمقراطية يب ًحا أن احتكار الثروة والس دو واض
واء تلك المتعلقة بهم  اركتهم في اتخاذ القرارات المهمة، س الحد من قدرة أكثرية أفراده على تلبية احتياجاتهم، ومن إمكان مش

تويات  فهم أفراًدا أو المتعلقة بمجتمعاتهم. وعلى الرغم من مس ة المرتفعة، بالمقارنة مع البلدان النامية، فإن التفاوت بين بوص المعيش
رائح  الح القطاعات التي تحقق أرباحاً أكبر للش كان يتزايد، ويميل النمو، في هذه الحالة، إلى ص رائح األغنى واألفقر من الس الش

اركة في اتخاذ الق رائح الفقيرة أقل قدرة وحرية في المش رار. وال شك في أن الحرية حق أساسي من حقوق الغنية، بينما تصبح الش
رته وقريته، أو ببلده  يرية المتعلقة بأس اركة في اتخاذ القرارات المص ع يؤهله للمش ان، وهي وحدها التي تجعل الفرد في وض اإلنس

ن، وهي التي تمكن الجماعات المحرومة والمظلومة ب ما يقول أماراتيا ِص التخلَص من الظلم  كله. والحرية مرادفة للقدرات، بحس
  والقهر، ومن التعبير عن مطالبها، والسعي إلى نيل حقوقها.



 

    المقاالت 22  

    في التنمية  

اء ومنعهن من العمل   .3 اء والفتيات؟ في بالدنا العربية، يُتهم الرجال بقهر النس ين وتمكين النس اواة بين الجنس ماذا عن المس
ر التمكين. وهذ اركة في اتخاذ القرار وغير ذلك من عناص حيح جزئياً وفي حاالت محددة فقط، فغياب تمكين مثالً أو من المش ا ص

  النساء العربيات متعلق بأمر آخر تماًما. 

إن السبب الرئيس في النسبة الضئيلة لمشاركة النساء في قوة العمل العربية ليس منع األب أو الزوج أو األخ، بل عوز فرص 
لمعطيات اإلحصائية التي تصدر سنوياً عن مختلف المؤسسات العربية العمل الكافية للباحثين عنه من الرجال والنساء. ولنقف على ا

بة بطالة الرجال، أي أن عدد الباحثات عن عمل (أال يبحثن عن  اء أعلى بكثير من نس بة بطالة النس ة، حيث نجد أن نس ص المتخص
ب أعلى بكثير (أحياناً بأربعة أو العمل بموافقة رجالهن؟) هو دائماً في البلدان العربية جميعها أكبر من فرص العمل المتوف رة، وبنس

اركة  اركةَ في اتخاذ القرار، فهو جزء ال يتجزأ من نقص مش ة بالرجال. أما تمكين المرأة المش ب الخاص عاف) من النس ة أض خمس
  الجميع، رجاًال ونساًء، في اتخاذ القرار. 

أن دور الرجل في منع تمكين المرأة متعلقة بمن ائعة بش تخدمها الباحثون في العلوم إن النظرة الش اهج وأدوات البحث التي يس
وية الغربية التي تطورت كثيراً، في حين ظل دعاتها  مام تأثير النس االجتماعية بوجه عام، وعلم االجتماع بوجه خاص. إننا أ

ي معظمهم من العرب يراوحون في أماكنهم. وعليه، فإن الذي يعرقل تمكين المرأة ليس الرجل، بل المجتمع  ياس كله بنظامه الس
ادي، وتركيبه الطبقي والفئوي واإلثني والطائفي، وأعرافه وتقاليده. ويجدر بالباحث االجتماعي أن يراعي هذا كله في  واالقتص
ألتين  اء في قوة العمل من دون البحث في مس ة النس اء. وألكون أكثر تحديداً، فإن المطالبة بزيادة حص ايا تمكين النس تناوله قض

ة جوهريت ا في قرب ل المرأة المنزلي، تكون (نفًخ ا لعم ل التي يمكن توفيره دائ ل المتوفرة والب ا فرص العم ين مترابطتين، وهم
اء عن ثالثين في المئة، ال يمكنه تمكين  رة في المئة، وبطالة النس بة البطالة، بوجه عام، عن عش مقطوعة)، فالبلد الذي تزيد فيه نس

اء ميادين إنتاجية جديدة تؤمن فرص عمل جديدة وكافية للباحثين عن العمل المرأة العمَل، أي إن ذلك غير  ممكن من دون إنش
  جميعهم من النساء والرجال (هذا ما يعيدنا بالطبع إلى عالقة التنمية بالعدالة االجتماعية وبالنظام السياسي واالقتصادي للمجتمع).

انة عن خمس في المئة (واثنين في المئة في بعض الحاالت) من األطفال إن البلد الذي ال تزيد فيه نسبة ما تستوعبه دور الحض
اء العامالت في  اء من قوة العمل، من دون تأمين أطفال النس ة النس ألة زيادة حص انة؛ ال يجوز أن تطرح فيه مس ن الحض في س

تويات خدماتها، بحيث تطمئن األم على أطفا تيعابية ومس ات كافية، من حيث قدرتها االس س لها في أثناء غيابها عن المنزل. مؤس
انة ورياض األطفال من أطفال  توعبه دور الحض بة ما تس ة نس يولوجي في مجتمعاتنا دراس وس وأظن أن من أولويات البحث الس

  األمهات العامالت أو الباحثات عن عمل ومدى قدرة األمهات من حيث التكلفة المادية وغيرها، ومدى اطمئنانهن حيال أطفالهن.

قبل أي شيء آخر، إلى حرية المواطنين وكرامتهم،  أخيًرا، يمكنني اختصار ما قلته آنفًا كله بالقول: إن التنمية في بالدنا تحتاج،
  وإلى مشاركتهم في صنع مصائرهم، وإلى الديمقراطية وسيادة القانون.


