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افتتاحية العدد
قضايا عديددة يناقشدها هدذا العددد مدق افدام التنميدةت وكمدا تعهددنا لقدراا هدذا اإل ددار
فددن ق نسددعس لتوسدديع ال دوار حددول قضددايا التنميددة لتتكيددد أن التنميددة ال تع د فق د التنميددة اإلقتصدداديةت ولكددق اددا أبعادهددا االجتماعيددة
والسياس ددية والثقافي ددةت كم ددا أن فك ددر التنمي ددة ل ددي جام دددا وال مغلق دات فه ددو يش ددهد باس ددتمرار أفك ددارا جدي دددةت ومناقش ددة لافك ددار القد ددةت
وانفتاح ا علس جماالت جديدة مل يكق أحد يتصور منذ سنوات قليلة أهنا ذات عالقة بالتنمية.
ففي القسم األول مق هذا العدد السادس آلفدام التنميدة نقددم سدرية املفكدر الااييلدي بداولو فريدري كنمدوذ ملفكدر قضدس معظدم
عمدر يفكدر يف تطدوير نظدم التعلدديم لتكدون أداة لشد ذ الدوعي النقدددي وكسدب معرفدة حقيقيدة بالعداملت ولعلدده مدق املناسدب مناقشدة أفكددار
هددذ و ددق مشددغولون بتطددوير نظددام التعلدديم لدددينا يف مصددر بعددد الثددورة بعددد أن أةبتددق دربددة العقددود املا ددية فاقدده يف خت درين نددلا ل د
القدرة علس الت صيل املستقل للمعرفة وال النقددي يف مواجهدة العدامل .و ذا كدان بدباي ينداير  2100قدد أةبدق بعضده أنده لد مثدل
هذا الوعيت فقد كان هذا التطور يف حد ذاته منعدم الصلة مب توى الاامن التعليميةت بل وبدالرغم مدق هدذ الداامن ,ورمبدا كدان ناددا عدق
أن هذا الشباي كان يتلقس املعرفة مق ار النظام التعليمي الرمسيت وباإلستعانة بوسائل االتصال االجتماعي.
كما يعرض هذا القسم أيضدا لت ليدل عدق تقريدر التنميدة البشدرية لسدنة  2100ت وهدو تقريدر يؤكدد علدس أةيدة فكدرة االسدتدامةت
وهس غابق عق األذهان لفرتة طويلةت وأحد أ سباي هذا الغياي هو أن البيئة مل تت ذ مكانتهدا كبعدد مهدم للتنميدة ال يف فدرتة الحقدة يف
بدايددة سددبعينيات القددرن املا دي .بددل ومددق املعددروف أن رئيسددة ويراا اانددد الراحلددة نددديرا غاندددي كانددق تعتددا االهتمددام بالبيئددة هددو حيلددة
ا رتعها مفكرو الشمال كتاير لتقليل املساعدات املوجهة ىل دول اجلنوي .ولكق أحداث الربيع العريب تؤكد أن األو دا السياسدية ادا
أةرها علس استدامة برامن التنمية .وبدون نقد لدوث ةدورات الربيدع العدرإت ال أنده البد أن مثدل هدذ الت دوالت الثوريدة ادا دق تدفعده
الشددعويت وهددو تعثددر مسددار التنميددةت أو فلنقددل أندده الددثمق الضددروري للت ددول عددق مسددار للتنميددة جلددب فق درا مت ايدددا وفجددوة متسددعة بددني
األغنياا والفقراا ومسار خمتلف نتمل أن يكون مولدا للر اا وأكثر نصافا للفقدراا .ويدوحي ذلد بدتن بعدل السياسدات اإلقتصدادية الدي
ال تت ذ حاجات املواطنني األساسية يف االعتبار ينتهس هبا مسارها ىل التوقف متاما ملا تنتجه مق اةار اجتماعية مولدة للتوتر والصرا .
ولذل فيوا ل القسم الثاىن مق هذا العدد التدليل علس

ة هدذ القضدية فيكشدف التكلفدة الدي تت ملهدا الشدعوي العربيدة

نا لثورهتا علس أو ا جائرة .والقيقة أنه ال بد أيضا مق نظرة متواينة اذ القضيةت فالتكلفة اإلقتصادية لثدورات الربيدع العدريب تت ملهدا
بكل تتكيدت أو يعود قسم كبري منها ىل السياسات الي اتبعتها النظم السابقة علس ةورات الربيع العدريبت فلدم يكدق أي مدق البلددان الدي
كانق مسرحا اذ الثورات منوذجا للنجاح اإلقتصادي حىت باملعايري النيو لياالية .كاندق يف معظمهدا تعداين عجد ا يف موايناهتدات وتراجعدا
يف معدالت منوها وتراجعا عق القدرة علدس اجتدذاي رسوس األمدوال األجنبيدةت وعلدس الدرغم مدق املدوارد ااائلدة الدي أتي دق ادا يف فدرتة مدق
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الفرتاتت فإن أيا منها مل ينجح يف الو ول ىل ما و لق ليه دول جندوي وبدرم اسديا والدي أ دب ق طليعدة الددول الصدناعية اجلديددة
يف العامل علس الرغم مق أهنا مل تتوافر اا املوارد الي متتعق هبا هذ الدول العربية الي جرت فيها هذ الثورات.
وقدد ال يكدون غيداي ر ديد مناسدب مدق رأس املدال االجتمداعي أو الثقدة التلقائيدة بدني الفداعلني االجتمداعيني هدو السدبب العدام
املبابددر لتعثددر جهددود التنميددة يف الدددول العربيددةت ولكندده سددبب هددام يف فددام ةبددة املتعلمددني فيهددا يف قامددة مؤسسددات سياسددية واجتماعيددة
مسددتقرة .ال نكدداد نددرى يف أى مددق الدددول العربيددة تنظيمددات ح بيددة متماسددكة أو تنظيمددات اجتماعيددة مسددتقرة ددار منظمددات مدا يسددمس
باإلسددالم السياسددس .وهندداع عج د يف بندداا منظمددات اجتماعيددة وسياسددية علددس أس د روابد مدنيددة يف أي مددق الدددول العربيددة .ن مفهددوم
رأس املال االجتماعي يفتح طريقا لل بيفرة أبعاد هذ األيمة يف التنمية يف الدول العربية.
دربة التنمية يف اليابان تكشدف عدق أةيدة هدذ الدروح املدنيدة يف التنميدةت وبددون بديو الدوعس بواجدب مددين ندابع مدق اإلنتمداا
ىل جمتمددع يقددوم علددس أسدداس املواطنددة ال كددق أن يت ق د النجدداح يف قامددة الدولددة الديثددة الددي مل تتبلددور علددس الن ددو الص د يح بعددد يف
الوطق العرإت ولذل قف ت هذ التنظيمات السياسية الي تقوم علس أساس الوالاات األوليةت وانتشرت املنايعات الطائفيدة والعرقيدة بدني
املواطنني.
ورمبا نستفيد مق املقالة األ درية يف دداري التنميدة والدي تتسداال عمدا ذا كاندق الصدني تعدد بتغيدري مفهدوم التنميدة الدذي نعرفدهت
بدتن نتسدداال ددق بدددورنا مددا ذا كددان علينددا أيضدا يف الددوطق العددرإ أن نندداقل فهمنددا للتنميددةت ومددا ذا كانددق أفكارنددا عنهددا هددس الددي تفددتح
الطري د لتنميددة منصددفة وعادلددة أم أننددا دددب أن نعدداود النظددر يف هددذ األفكددار لنطددرح طددار تنميددة بديلددة تعيددد االسددتقرار ىل أوطاننددا علددس
أساس تضامق مدين.
هذ بعل األفكار الي يطرحها العدد السادس مق افام جديدةت نتمل أن يثري لدى القارىا ما يدعونا لل وار حوله.

أ.د .مصطفي كامل السيد
رئيس التحرير
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أفكار جديدة في التنمية

باولو فيريري

واحددد مددق أهددم مفكددري التعلدديم يف القددرن العش دريق .أكددد يف كتاباتدده العديدددة علددس أةيددة أن يكددون التعلدديم أداة للت ريددر وحتقي د العدالددة
االجتماعيةت وانتقد أساليب التعليم التقليدية ألهنا يف رأيه تؤدي ىل تدعيم النظام االجتماعي الدذي يقدوم علدس التفداوت الطبقدي الواسدع
و يهمل قطاعات واسعة مق املواطنني.
ولددد يف اإلقلدديم الشددماي الشددرقي للااييددل يف  09سددبتما سددنة 0920ت وتلقددس يف مدارسدده وجامعتدده تعل ديم حددىت درجددة الدددكتوراةت وقددد
درس القددانون والفلسددفة وعلددم نف د اللغددة .وألن أس درته مددق الطبقددة املتوسددطة عانددق لسددنوات مددق الفقددر واجلددو ددا جعلدده يصددر علددس أن
حياري اجلو يف بقية حياته.
ولد يف اإلقلديم الشدماىل الشدرقس للااييدل
وقدد مدارس التعلديم فعدال للطدالي العداديني وللفقدراا يف واليدة برندا مبوكدو عنددما كدان مو فدا يف  09س د ددبتما س د ددنة 0920ت وتلق د ددس
مث مديرا يف هدذ الواليدة إلدارة التعلديم وةقافدة اددمدة االجتماعيدة .ونظدرا لوقوفده ىل جاندب يف مدارس دده وجامعت دده تعلىد دم ح ددىت درج ددة

العدالة االجتماعية فقد ألقق الكومدة اليسدارية يف الااييدل القدبل عليده يف سدنة 0961ت الدددكتوراة ت وقددد درس القددانون والفلسددفة
وقضددس بددهورا يف السددجق نفددي بعدددها ىل بدديليت و ددالل فددرتة النفددي الطويلددة هددذ تعدداون وعل د ددم نف د د د اللغ د ددة  .وألن أس د د درته م د ددق
م ددع جمل د الكن ددائ الع ددامليت وق ددام بالت دددري يف جامع ددة هاف ددارد وق ددد مي د يف كتابات دده ب ددني الطبقد ددة املتوسد ددطة عاند ددق لسد ددنوات مد ددق
الفق ددر واجل ددو ددا جعل دده يص ددر عل ددس أن
التعليم التقليدي والتعليم بالتجربة الذي دعس ليه ودص الفوارم بينهما فيما يلي:
حياري اجلو يف بقية حياته...ت

التعلديم التقليدددى أقدري ىل منددوذ البند الددذي يت دول فيدده الطالدب ىل جمددرد مسدتود للمعرفددة .املددرس يف التعلدديم التقليددى هددو العددارف
والطالب هو جمرد مستود ملا يضعه املدرست واملعلم حيق االنضباط وعلس الطالب أن ينضب ت املعلم أو املؤسسة هو الدذي خيتدار املقدرر
والطالدب يتكيدف معدهت املعلددم هدو الفاعدل والطالددب هدو املفعدول بدده .ويدتم تقيديم املعرفدة مددق دالل امت اندات ختضددع ملعدايري رمسيدة ت ويددتم
تقييم املعرفة مق الل ا تبار قدرة الطالب مع تذكر املعلومات الي ألقيق عليه.
وعلدس العكد مددق ذلد فدالتعليم بالتجربدة الددذي يددعو ليدده فريدرى يقدوم علددس مثدل أو قيمددة يدرتجم مددق دالل التجربددة وتتمدل الطالددب يف
ف وى ومغ ى هذ التجربة واستخال ه دروسا يطبقها يف الواقع .و ر هذا التعليم بتربع مراحل:
- 0اةراط الطالي يف دربة ذات مغ ى وتثري الت دي.
- 2التفكري يف مغ ى هذ التجربة فرديا ومجاليا.
- 1الو ول ىل معرفة جديدة حول العامل.
- 1تطبي هذ املعرفة يف موقف جديد يهدف حتقي تغيري يف البيئة احمليطة بالطالب.
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أ ددبح مسددئوال عددق التعلدديم يف
س د د د ددنة  0988أعوامد د د د دا بع د د د ددد
سد ددقوط الكد ددم العسد ددكرى يف
الاايي د د د د ددل...وأب د د د د ددرف عل د د د د ددس
د د د د ددالح التعل د د د د دديم يف ةلث د د د د دي
امل دددارس يف الاايي ددل  ...طب د
منهجدده بنجدداح يف جهددود ددو
األمية يف كل مق كوبدا وتن انيدا
وأدركتده املنيدة يف مددايو 0997
بعد أيمة قلبية...ت

واا دددف املباب ددر م ددق وراا هد ددذا األس ددلوي ه ددو توعيد ددة الطال ددب مبوقف دده االجتمد دداعي ودور يف
اجملتمع .وهو خيتلف عق ةارة الوعي ألن الطالب يكتسب هدذا الدوعي مبفدرد ت وال يتلقدا مدق
اآل دريق .وقددد أتديح لبولددو فريددرى أن يطب د أفكددار هددذ عندددما أ ددبح مسددئوال عددق التعلدديم يف
سدنة  0988أعوامدا بعدد سددقوط الكدم العسدكرى يف الااييددل وتدوىل مسدئولية ويارة التعلدديم يف
مدين ددة س دداوبولوت وأب ددرف عل ددس ددالح التعل دديم يف ةلثد دي امل دددارس يف الاايي ددل .كم ددا طب د د
منهجدده بنجدداح يف جهددود ددو األميددة يف كددل مددق كوبددا وتن انيددا وأدركتدده املنيددة يف مددايو 0997
بعد أيمة قلبية.

ومددق أهددم كتبدده :التعلدديم كممارسددة لل ري ددةت علددم الرتبيددة للمظلددومنيت علددم الرتبيددة يف املدني ددةت علددم تربيددة األمددلت علددم تربيددة الري ددة
واأل الم والد قراطية والشجاعة املدنية.
أ.د .مصطفي كامل السيد
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة
األمريكية بالقاهرة
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تقرير التنمية البشرية 1122
االستدامة واإلنصاف :مستقبل أفضل للجميع
املعنون ي"االستدامة واإلنصاف :مستقبل أفضل
يتيت التقرير الادي والعشريق يف سلسلة تقارير التنمية البشرية يف العاملت و َ
للجميع"ت ليمثل مساةة هامة يف الوار العاملي الدائر حول الت ديات الي تواجه مستقبل األرض ومحاية حقوم األجيال القادمة يف
حياة ية والئقة يف كل مكان بالعامل .ويتمثل ذل اإلسهام لي فق يف مو و التقرير و توا ت و منا أيضا يف توقيق ذل
الطرح والذي يتتس قبل أبهر قليلة مق مؤمتر األمم املت دة للتنمية املستدامة ريو  ( 21+قمة األرض الثانية ) وامل مع عقد يف يونيو
 2102مبدينة ريو دي جانريو بالااييل.
وقد أكد التقرير منذ البداية علس أن هدفه األساسي هو الب ث يف كيفية حتقي تنمية بشرية أكثر استدامة و أكثر نصافا
جلميع سكان العامل و بشكل متآير بني املفهومنيت حيث يشري ىل أنه ال كق داهل حقيقة أن عدالة التوييع يف جوهرها ال تقتصر
فق علس السعي و حتقي االستدامة باحملافظة علس حقوم األجيال القادمة مق العيل بشكل س و الئ ت و منا دب حتقي
هذ العدالة بني أفراد اجليل الواحد أوالت حيث ال يستوي ستبعاد "اإلنصاف" عق "االستدامة" مق طاي التنمية البشرية والذي
تقع الفئات احملرومة واملهمشة يف أى جمتمع موقع القلب مق اهتماماته .ويرك التقرير علس مو وعنيت يتمثل أواما يف الوقوف علس
العواقب ادطرية الي تطال البشر مق التدهور البيئيت يف حني دىيا املو و الثاين كم اولة جلعل اإلنصاف ج اا ال يتج أ مق
اللول املطروحة ملواجهة التدهور البيئي.
يتب التقرير فكرة "االستدامة القوية"  Strong Sustainabilityالي تؤكد علس أن بعل األ ول الطبيعية األساسية ال
يوجد بدائل حقيقية اا ومق مث دب الفاظ عليهات لي لطبيعتها اإلنتاجية فق ت و منا نظرا ألةيتها القصوى لياة البشر .ن فكرة
االستدامة القوية ما هي ال مناهضة ورفضا مق جانب التقرير لفكرة "االستدامة الضعيفة" Weak Sustainability؛ الي
تدعو للرتكي علس جممو رأس املال بدال مق الرتكي علس نضوي املوارد الطبيعيةت مستندا ىل حالة عدم اليقني الي تكتنف طبيعة
املستقبلت حيث يكون داهل تل الالة مق وجهة نظر التقرير يشتمل علس خماطر كاى قد تؤدي ىل عدم املساواة واإلنصاف فيما
خيص موارد األجيال القادمة ت السيما أن االستدامة البيئية هي عامل قد يعي حتقيقه الو ول ىل استدامة التنمية البشرية .
ويقدم التقرير أدلة جديدة علس املخاطر الي قد متثل عقبات أمام استمرار تقدم التنمية البشرية مق جراا التدهور البيئيت
حيث بدأ بت ليل أمناط انبعاةات ةاين أكسيد الكربون مبرور ال مق علس أساس أنه مقياس بديل لقياس اآلةار البيئية للنشاط
اإلقتصاديت وقد تو ل التقرير ىل أن ت ايد نصيب الفرد يف انبعاةات ةاين أكسيد الكربون مرتب بسرعة التنمية؛ ييادة ونقصانا؛ وهو
ما يدفع التقرير لتبين القول بتن التقدم الذي حدث مؤ را يف دليل التنمية البشرية كان علس حساي البيئة و بشكل اص يف اهرة
االحتباس الراري العاملي .ويشدد التقرير علس طورة التغري املنا ي حيث تت مل البلدان األكثر فقرا الكثري مق التكاليف املرتتبة
علس التغري املنا ي و ا حتمال تفاقم عدم املساواة بني البلدانت ومل يتجاهل التقرير األ طار البيئية األ رى كإيالة الغابات واإلفراط يف
استغالل الرتبة و اجملاري املائية و كذل تدهور النظم األيكولوجية الب رية و ارتفا نسب التلوث.
ويؤكد التقرير علس العالقة االرتباطية بني التدهور البيئي و ترتيب البلدان علس دليل التنمية البشريةت حيث يشري ىل اآلةار
الي تنتن عق التدهور البيئي مق تدهور يف القدرة علس استخدام الوقق نتيجة اإلنشغال بتوفري أساسيات املعيشةت ا ة الوقود
وامليا ا ينعك
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ىل ااجرة و ترع أماكق سكنهم مع ت ايد معدالت الرمان .ويف مرحلة أكثر تعقيدات قد يؤدىي تغري املناخ و نقص املوارد الطبيعية ىل
تتجين الصراعات ا يهدد التنمية البشرية و أس السالم بشكل كبري .ويف حديث التقرير عق عالقة " التمكني" بالتدهور البيئي
يؤكد التقرير علس العالقة القوية بني وسائل توييع النفوذ و اجلودة البيئيةت حيث أن املصاحل اإلقتصادية املعتمدة علس النفوذ قادرة علس
تغيري وجهة السياساتت ومق مث فإن الد مق تل النفوذ او العمل علس أن يكون ذل بشكل منصف يكون جبهود اجملتمع بشكل
اساسست ا ة يف دعم مؤسسات اجملتمع املدين و العمل علس تنشيطها للتغلب علس ا تالل مواييق النفوذ.
ينتقل التقرير بعد ذل

ىل عرض عدد مق التجاري الناج ة علس عيد السياسات واإلسرتاتيجيات الي تسعس و حتقي

االستدامة البيئية واإلنصاف والتنمية البشرية يف مواجهة الرمان البيئي .وخيلص التقرير مق تل التجاري ىل أن حصول اجلميع علس
الطاقة الديثة و تطوير مصادر الطاقة املتجددة يستل م تكثيف اجلهود مق قبل املا ني و املنظمات الدولية بغية تقليص الفوارم دا ل
وبني البلدانت كذل فإن تكثيف اجلهود يف طار السياسة العامة ل يادة االستثمار يف امليا و الصرف الص س رورة لت سني
و مان و ول تل اددمات للفقراا عق طري براع الكومات الوطنية و الشركاا يف التنمية .و يتناول التقرير ةالةة عوامل أساسية
لتقليص الضغوط النامجة عق التدهور البيئي و ذل بإتاحة يار اإلجنايت ودعم اإلدارة احمللية للموارد الطبيعية واحملافظة علس التنو
البيولوجي واإلنصاف.
وا تتم التقرير عر ه بتقدمي رسية جديدة لت قي التنمية البشرية املنصفة واملستدامة والي
يرى أهنا لق تت ق بدون تقوية املؤسسات وبناا قدرات اجملتمعات احمللية و الح السياسات العامة
والعمل علس نشر الكم الد قراطي و توطيد دعائمه .ويؤكد التقرير علس الحات أساسية علس
الصعيديق الوطين والعاملي؛ فعلس المستوى الوطني دب دما اإلنصاف يف السياسات والاامن

العامة للدولة والعمل علس متكني املواطنني بشكل عادل يف اجملاالت القانونية و السياسيةت أما علس
المستوى العالمي فيجب ختصيص امل يد مق املوارد ملواجهة املخاطر البيئية العاملية وحتقي امل يد مق
اإلنصاف يف متثيل البلدان والفئات احملرومة يف قرارات الصول علس التمويل .لقد جاا التقرير قبل
مؤمتر ريو  21+ت ليدعو ىل عادة النظر يف النموذ اإلمنائي املتبع كم رع للتغري يف العاملت لكي
يراعي د ال اإلنصاف ىل سياسات االقتصاد األ ضر ومتكني اجملتمعات احمللية مق حتقي التغيري
وكذل الث علس السعي و ل مصادر جديدة ومبتكرة لتوفري التمويل و مان اإلنصاف يف
الصول عليه وتوفري الطاقة للجميع .ومق مث فهو يقدم أجندة عمل أمام املؤمتر متثل طارا جديدا
للتنمية العاملية يستمر فيما بعد نتهاا األهداف اإلمنائية لالفية.

جاا التقرير قبل مؤمتر ريدو
 21+ت ليدددعو ىل عددادة
النظر يف النموذ اإلمندائي
املتبد ددع كم د ددرع للتغد ددري يف
الع د د د د دداملت لك د د د د د دي يراع د د د د د دي
د د د د د ددال اإلنص د د د د دداف ىل
سياسد د د د د د د ددات االقتصد د د د د د د دداد
األ ض د د د د د د د د د د ددر ومتك د د د د د د د د د د ددني
اجملتمع د د د ددات احمللي د د د ددة م د د د ددق
حتقي التغيري...ت
أحمد شندي

معيد العلوم السياسية
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
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قضايا التنمية

تكلفة الربيع العربي
يه د د د دددف هد د د د ددذا التقريد د د د ددر ىل التعري د د د ددف بالعوامد د د د ددل الدافعد د د د ددة للتغيد د د د ددري يف دول

الربي د د ددع الع د د ددرإ وتكلفته د د ددا ح د د ددىت وق د د ددق كتابت د د دده م د د ددع اإلب د د ددارة ىل اإلط د د ددار الع د د ددام ألةي د د ددة ال د د دددعم ال د د دددوي واإلقليم د د د دي ا د د ددذ النقل د د ددة
اإلس د د د درتاتيجية فيم د د د ددا يطلد د د د د علي د د د دده " تغي د د د ددري القن د د د دداة " ” .“changing‐the-channelع د د د ددالوة عل د د د ددس التتكي د د د ددد عل د د د ددس ك د د د ددون
الت د ددول مد ددق االعتمد دداد علد ددس البد ددرتول يتطلد ددب قطد ددا د دداص قد ددوي و جمتمد ددع مد دددين مسد ددتقل وكد ددذل بيئد ددة مناسد ددبة للعمد ددل وكد ددل هد ددذ
احملركات يف حاجة ىل طار مؤسسي جديد.
وبش د ددكل ع د ددام فق د ددد أولد د ددق مجي د ددع دول الع د ددامل االهتم د ددام للتغ د د دريات الادة د ددة يف املنطق د ددة العربي د ددة أو مد د ددا يطل د د د علي د دده الربيد د ددع
العد د ددرإ ا د د ددة فيمد د ددا يتعل د د د بد د ددالت والت االجتماعيد د ددة واإلقتصد د ددادية املرتبطد د ددة هبد د ددذا الربيد د ددعت ال أن يف هد د ددذا اإلطد د ددار هد د ددرت جمموعد د ددة
جدي د دددة م د ددق مجاع د ددات املص د دداحل " دول املص د دداحل" كم د ددا مساه د ددا التقري د ددر وال د ددي وج د دددت يف ه د ددذا الربي د ددع ترب د ددة ص د ددبة ل د دددور جدي د ددد مل
تك ددق لتلعبد دده ل ددوال تل د د الثد ددورات العربي ددة  .كد ددذل حيد دداول ه ددذا التقريد ددر أن يق دددم طد ددارا عام د دا لتع ي د د الد دددعم الد دددوي د ددا هد ددذ النقلد ددة
اإلسد د درتاتيجية يف ال د ددوطق الع د ددرإ حي د ددث أب د ددار التقري د ددر ال د ددذي اعتم د ددد يف بيانات د دده عل د ددس تق د ددارير د ددندوم النق د ددد ال د دددوىل ح د ددول التكلف د ددة
اإلقتص د ددادية للربي د ددع الع د ددرإ وال د ددي متثلد د ددق يف س د ددائر للن د دداتن اإلمج د دداي احملل د د دي و د ددلق ىل ح د د دواىل  21.56ملي د ددار دوالر و سد د ددائر
املالي د د د ددة العام د د د ددة ل د د د دددول الربيد د د د ددع و د د د ددلق ىل  15.28ملي د د د ددار دوالر من د د د ددذ  2100وحد د د د ددىت س د د د ددبتما  2100أى س د د د ددارة ح د د د د دواىل
 55.81ملي د ددار دوالر لل د دددول الربي د ددع الع د ددرإ جمتمع د ددة .وبينم د ددا كان د ددق س د ددوريا أك د ددا اداس د د دريق س د ددارة د د دداويت  27.1ملي د ددار دوالر
وتلتهد ددا ليبيد ددا س د ددارة ح د دواىل  01.2مليد ددار دوالرت ك د ددان الد دديمق ه د دو األق د ددل سد ددارة حيد ددث بل د د مجد دداي سد ددائر ال د دديمق ح د دواىل ملي د ددار
دوالر ت يف حد د ددني احتلد د ددق مصد د ددر مكان د د دا متقد د دددما يف جد د دددول اداس د د دريق سد د ددارة ح د د دواىل  01مليد د ددار دوالر فكاند د ددق سد د ددارة ت د د ددون
أقد د ددل بقليد د ددل مد د ددق  1ملي د د ددارات دوالر .ويف طد د ددار م د د دواي حتق د د د لعد د دددد مد د ددق ال د د دددول العربيد د ددة -ا د د ددة تل د د د املصد د دددرة للبد د ددرتول -قف د د د ة
مل و د ددة لناده د ددا احمللد د دي ت فعل د ددس س د ددبيل املث د ددال حقق د ددق اإلم د ددارات العربي د ددة املت د دددة من د ددو يف ناده د ددا احمللد د دي مب د ددا يع د ددادل  62.8ملي د ددار
دوالر يف حني حققق اململكة العربية ما يوايى  5مليار دوالر.
أم د ددا فيم د ددا يتعلد د د ب د دداإليرادات والنفق د ددات العام د ددة ل د دددول الربي د ددع الع د ددريب ت فف د ددي ه د ددذا اإلط د ددار حق د د ال د دديمق نقصد د دا كب د ددريا بلد د د
 %77م د ددق مج د دداي يرادت د دده العام د ددة بينم د ددا و د ددلق النس د ددبة يف ليبي د ددا ىل  %81د ددا ي د ددؤةر ب د دداأل ري عل د ددس عجد د د املواين د ددة العام د ددة ا د ددذ
ال د دددول وم د ددق مث اد د دددمات العام د ددة األساس د ددية املقدم د ددة للم د د دواطق .وباملقابل د ددةت حقق د ددق دوال مث د ددل الس د ددعودية يي د ددادة يف يرادهت د ددا العام د ددة
و د د ددلق ىل  %25وك د د ددذل اإلم د د ددارات الد د ددي و د د ددلق نس د د ددبة ييد د ددادة اإلي د د درادات العام د د ددة فيهد د ددا ح د د دواىل  . % 10.8ال د د ددة الق د د ددول
لق د ددد كان د ددق ال د دددول املص د دددرة للب د ددرتول وكم د ددا ه د ددس دائمد د دا الف د ددائ يف ح د ددني س د ددرت ال د دددول العربي د ددة املس د ددتوردة وبينم د ددا ا تلف د ددق تكلف د ددة
الربيع العرإ وكذل مكاسبه فكانق دول سوريا وليبيا ومصر هس األعلس تكلفة سواا مق الناحية اإلقتصادية أو البشرية.
وق د دددم التقري د ددر ب د دددائل ت د دددعم الربي د ددع الع د ددرإ يف امل د دددى القص د ددريت املتوس د د والبعي د ددد م د ددق د ددالل ال د دددول العربي د ددة ذاهت د ددات مش د ددريا
ىل أن قطد ددر و اإلمد ددارات والكويد ددق تلعد ددب دورا مرك يد ددا فعلي د دا يف هد ددذا الد دددعم .أحد ددد أهد ددم هد ددذ البد دددائل الد ددي عد ددا عنهد ددا التقريد ددر هد ددس
حتمي د ددة وج د ددود قي د ددادة عربي د ددة مباب د ددرة ألى هنض د ددة عربيد د ددة ""Renaissances Arab
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العربي د د ددة وجمل د د د التع د د دداون ادليج د د ددس ودول مث د د ددل قط د د ددر واإلم د د ددارات ودعم د د ددا م د د ددق اجملتم د د ددع ال د د دددوىل م د د ددع الرتكي د د د عل د د ددس تع ي د د د الري د د ددات
السياسد ددية والش د ددفافية يف اس د ددتغالل امل د دوارد الوطني د ددة .وم د ددق أبد ددري الب د دددائل ال د ددي قد دددمها التقري د ددر التتس د ددي دارطد ددة طري د د نتقالي د ددة لل د دددول
العربي د ددةت حي د ددث ب د دددد أن د دده ل د ددو مل يك د ددق هن د دداع ارط د ددة طريد د د قليمي د ددة ف د ددإن م د ددا تقدم د دده كيان د ددات مث د ددل جمموع د ددة العشد د دريق أو الثم د دداين
( )G20\G8م د د ددق دع د د ددم مد د د دداي أو ق د د ددروض م د د ددق البن د د د د ال د د دددوي و د د ددندوم النقد د د ددد ال د د دددوي س د د دديكون اد د د ددا ت د د ددتةري د د ددعيف علد د د ددس
اإل د ددالح .ويف ه د ددذا اإلط د ددار هن د دداع ةالة د ددة عوائ د ددد أساس د ددية يقرتحه د ددا التقري د ددر للتتكي د ددد عل د ددس الفوائ د ددد املش د ددرتكة ال د ددي ك د ددق أن تت قد د د
حد ددال وجد ددود ارطد ددة طري د د ت وهد ددس :وجد ددود قتصد دداديات مسد ددتقرةت بد دداملة ومسد ددتدامة قائمد ددة علد ددس أسد دداس قليم د دي قد ددويت وجد ددود نظد ددم
حوكم د ددة مرن د ددة وقائم د ددة عل د ددس املس د ددائلة و ت د دواين الق د ددوم واملس د ددئوليات؛ وأ د ددريا :وج د ددود أط د ددر اجتماعي د ددة سياس د ددية مفتوح د ددة دل د د عملي د ددة
د قراطي د ددة مب د ددا يس د ددمح عل د ددس امل د دددى طوي د ددل للق د ددروض الدولي د ددة أن تس د دداهم يف لد د د سياس د ددات ت د دددعم أه د ددداف الت د ددول االجتم د دداعي
بد د دددال مد د ددق كوهند د ددا تد د ددذهب لد د دددعم اسد د ددتقرار اإلقتصد د دداديات النقديد د ددة .وأبد د ددار التقريد د ددر ىل د د ددرورة تقليد د ددل املخد د دداطر األمنيد د ددة والسياس د د دية
للفد ددرتة اإلنتقالي د ددة د ددا ي ي د ددد مد ددق الري د ددات السياس د ددية والد ددي س د ددت يد بالضد ددرورة م د ددق مس د دداحات الريد ددة لنق د ددد سياسد ددات الغ د ددري و س د درائيل
ومدى مكانية أن يؤةر ذل علس استقرار العالقات بني تل الدول ومق مث سيؤةر ذل علس األمق اإلقليمي يف املنطقة.
ويف بد د ددارة أ د د ددرى فد د ددإن تغيد د ددري الطريقد د ددة الد د ددي تقد د ددوم مد د ددق الاد د ددا األمد د ددم املت د د دددة بد د ددإدارة عملهد د ددا يف املنطقد د ددة العربيد د ددة أمد د ددر
رئيس د دي ذ تَد ددنظم األمد ددم املت د دددة عملهد ددا علد ددس أسد دداس الدولد ددة ولد ددي املنطقد ددةت لد ددذل فنجد ددد أن معظد ددم الكياند ددات التابعد ددة اد ددا تفتق د در
لإلطد ددار املؤسس د دي امل د ددنظم ملنطقد ددة بعينه د ددا وعد ددال هد ددذا القص د ددور أمد ددر مل د ددح .وطد ددرح التقريد ددر يف ه د ددذا السد دديام نقط د ددة انطد ددالم منطقي د ددة
باإلب د ددارة لض د ددرورة الت د ددالف ب د ددني اس د ددتثمارات األم د ددم املت د دددة ومص د دداحل ال د دددول العربي د ددة بالتنس د ددي جمموع د ددة الثم د دداىن ( .)G8وفيم د ددا
يتعلد د د مبؤبد د درات النج د دداح ف د ددإن الري د ددات السياس د ددية ت حتس د ددق التمثي د ددل السياس د دديت ب د ددفافية أك د ددا فيم د ددا يتعل د د د باس د ددتغالل اإلي د د درادات
العام د ددة مد د ددق الص د ددناعات اإلسد د ددتخراجية ت قض د ددايا الند د ددو وحريد د ددة الص د د د افةت مجيعهد د ددا مؤب د د درات جد د دداات عل د ددس رأس قائمد د ددة الت د د ددوالت
اايكلي د ددة ال د ددي الب د ددد م د ددق ح د دددوةها عل د ددس امل د دددى الطوي د ددل .وج د دداات امت د ددة التقري د ددر برس د ددالة ل د دددول العربي د ددة مجيعه د ددا مب د ددا فيه د ددا ال د دددول
املصد دددرة للبد ددرتول مفاداهد ددا أن الربيد ددع العد ددرإ كد ددق أن يعد ددود بالفائد دددة علد ددس مجيد ددع الد دددول العربيد ددة أةيد ددة االسد ددتفادة مد ددق الد دددعم الد دددوىل
يف التتسد د ددي والبند د دداا لتصد د ددميم قليم د د دي لإل تالفد د ددات اإلقتصد د ددادية الكد د دداى وذل د د د حيد د ددث أن الد د دددول العربيد د ددة الطواقد د ددة للت د د ددول مد د ددق
االعتم د دداد عل د ددس الب د ددرتول د د ددب أن يط د ددوروا م د ددق بيئ د ددتهم لتك د ددون مالئم د ددة للعم د ددل ولإلس د ددتثمارات األجنبي د ددة املباب د ددرة وك د ددذل العمال د ددة
األجنبية وذل مع تع ي دور القطا اداص مع الفاظ علس القوم املالية له ومراعاة السياسات العامة لدولة .
نهلة محمود
معيد اإلدارة العامة -جامعة القاهرة
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رأس المال االجتماعي والتنمية اإلقتصادية في الدول النامية
Bulte, E. and Falco,S. A Dark Side of Social Capital? Kinship, Consumption, and
Savings.Journal of Development Studies. Vol. 47. Issue 8, 2011.
Serra, R. The Promises of a New Social Capital Agenda. Journal of Development Studies.
Vol.47, Issue8.August 2011 , Pp. 1109 – 1127.

يعتددا رأس املددال االجتمدداعي أحددد أهددم احملددددات األساسددية لعمليددة التنميددة اإلقتصددادية يف خمتلددف الدددولت فاجملتمعددات ذات
الر ديد األكدا مدق رأس االجتمداعي متتلد قددرة أكدا للو دول ىل مسدتويات أعلدس مدق الرفاهيدة .ولعدل هدذا هدو أحدد مدارات التفداوت
الشديد يف ار ط التنمية والي حققق مؤبرات جيدة يف بعل الدول مثدل مالي يدات ااندد والايايدلت وتوا دع هدذ املؤبدرات يف دول
أ رى مثل مصر.
ويشددري مفهددوم رأس املددال االجتمدداعي ىل قيمددة ودور العالقددات االجتماعيددة بددني أف دراد اجملتمددع .ويع د أيضددا مبجموعددة القواعددد
واملعايري الي حتف العملية التنافسية لاطراف غدري املتعاقددة أو غدري املرتبطدة بشدكل قدانوين .حيدث تلعدب العالقدات االجتماعيدة دورا هامدا
يف اجملتمعددات مددق ددالل تتةريهددا علددس سددلوع األف دراد مددق جهددة والددد مددق السددلوع اإلنتهددايي لاف دراد دددا السددلع العامددةت تقليددل تكلفددة
املعددامالتت وتسددهيل عمليددة تب ددادل املعلومددات للتغلددب علددس املعض ددالت االجتماعيددة املختلفددة مددق جه ددة أ ددرى .لددذل أبددار اإلق درتاي
التنم ددوي ال ددديث ىل أن اجملتمع ددات التقليدي ددة ال ك ددق أن تت ددول بس ددهولة ىل جمتمع ددات ددناعية ال ذا ختل ددق ع ددق األمن دداط التقليدي ددة
للسلوع والقيم.
وقددد ياد االهتمددام بدراس ددة مفهددوم رأس املددال االجتم دداعي ددالل العقددديق الس ددابقنيت والددذي أ ددبح مبثاب ددة العنصددر املفق ددود يف
عملية التنميةت فانقسمق دراسات رأس املدال االجتمداعي ىل دوريق أساسديني :األول هدو اددا نظدري واآل در اددا تطبيقدي مدق دالل
جراا املسوح التطبيقية علس عينات ثلة للمجتعات ملعرفة ر يد رأس املال االجتماعي يف هذ اجملتمعات.
مث هرت عدة مدا ل لدراسة رأس املال االجتماعيت وكان مق أهم هذ املدا ل هدو املدد ل التعداوين الدذي حيداول الكشدف
عددق ادصددائص الددي حتف د التعدداون بددني أف دراد اجملتمددع وتتغلددب علددس مشدداكل التصددرف اجلمدداعي .فتم دق عددادة تعريددف مفهددوم رأس املددال
االجتمدداعي بتندده يعددا عددق مدددى قدددرة اجملتمعددات لدددعم التعدداون بددني أفرادهددات فمددثال تو ددل (Putnam )0991

ىل أن مسددتوى

الرفاهية يف مشال يطاليا أفضل منها بالنسبة للجندويت حيدث أن اجلمعيدات األهليدة يف الشدمال اسدتطاعق أن تقدوم بددعم الثقدة املتبادلدة
والقدرة علس العمل بني األفراد دا ل اجملتمع دو هددف مشدرتعت وبالتداي ندتن عدق ذلد توليدد اةدارا دابيدة ملنفعدة اجملتمدع بتكملده .كمدا
قام ) Serra)2100بدراسدة جمتمدع يراعدة القطدق يف مداىل وبصدفة ا دة عوائد التصدرف اجلمداعي والدي مت داهلهدا مدق قبدل األدبيدات
اإلقتصادية يف الفرتة السابقةت وهو ما تطلب حتليدل رأس املدال االجتمداعي كمقيداس لددور بدبكات الدرتاب االجتمداعيت ومدق مث التو دل
ىل أن ييادة التعاون بني امل ارعني مق الل ييادة حجم التبادل للخاات بني امل ارعني أدى ىل ييادة نتاجية صول القطق.
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تو دلق بعدل الدراسدات التنمويدة التطبيقيدة علدس املسدتوى اجل ئدي ىل أن الثقدة بدني األفدراد تعتدا مدق أهدم مكوندات رأس املددال
االجتماعي والي تسهم يف دمن مكونات اجملتمع املختلفة .كمدا تدوفر نظريدة الدرتاب االجتمداعي أسدلوبا أكثدر درامة لدراسدة التفداعالت
االجتماعيددةت فعلددس سددبيل املثددال أو د ق أن الفق دراا قددد يكون دوا غددري قددادريق علددس االندددما يف بددبكات ال درتاب االجتمدداعي أو ادددرو
منها ذا رغبوا يف ذل .
علددس اجلانددب األ ددر أبددارت الدراسددات أن القواعددد التقليديددة والسددلوع الفددردي يف الدددول الناميددة تتضددمق أةددارا تشددويهية علددس
الداف والدي متثدل اجلاندب املظلدم ملفهدوم رأس املدال االجتمداعي .فمدثال أو دح )S. Chantarat and C.B. Barrett (2008
أن العالقدات الفرديددة بدني أفدراد اجملتمدع قددد حتدول الفقددر ىل فقدر دائددم يف اجملتمدع وذلد مدق ددالل تشدويه مند اإلنفدام الفددردى واجلمدداعس
(أي تفضيلهم النم اإلستهالكي أكثر مق اإلد اري أو اإلستثماري) وتقليل الاف الفدردي واجلمداعي لإلنتدا والعمدل .كمدا أن هنداع
ددعوبة يف انتشددار املنددافع النادددة عددق حتسددني العالقددات بددني أف دراد اجملتمددع بسددبب أن بعددل األف دراد يكددون اددا أفضددلية علددس بقيددة األف درادت
وبالتاي عدم العدالة يف توييع هذ املنافعت كما أن عملية املشاركة نفسها قد ينتن عنها رار بعل األفراد.
بنااا علس العرض الساب فينبغي علس الدول النامية ومنها مصر ييادة ر يد رأس املال االجتمداعي مبجموعدة مدق العوامدل مثدل
قواعد القانون السليمة والقيادة اجليدةت دعم عالقات الرتاب والتوا ل بني أفدراد كدل جمتمدع لدي مدق دالل حتفيد االفدراد علدس املسداةة
يف األنشطة اجلماعية املختلفةت وكذل ييادة درجة الرتاب دا ل القطاعات اإلقتصادية املختلفدة دفدل تكلفدة التعدامالت وييدادة درجدة
الثقة يف اجملتمع .كمدا أنده ددب دعدم انتشدار العدادات السدليمة يف اجملتمدع ومدق أةهدا تشدجيع ةقافدة اإلنتدا والعمدل واملسداةة يف هنضدة
اجملتمع عق طري حتفي األفراد علدس ذلد مدق قبدل مؤسسدات الدولدة املختلفدة ومؤسسدات اجملتمدع املددين .ويف النهايدة هنداع حاجدة ماسدة
لتضدمني كددل أفدراد اجملتمددع ومدنهم الفقدراا يف جندداي املصداحل اجلماعيددة مدق ددالل دعدم ةقافددة املشدداركة والتوييدع العددادل للمندافع النادددة منهددا
و اربة الفساد بكل ور .
ممدوح عبد السالم
معيد االقتصاد -جامعة المنوفية
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الواجب المدني والتنمية المجتمعية  :اليابان
Ito, Sanae. Civic Duty For Community Development: A Case Of Duty-Based Approaches In
)Japan. Journal of International Development, 23, 868–879 (2011



أ بح مصطلح اجملتمع املدين بائعا بعد نتهاا الري الباردةت كما ايدادت أةية منظمات اجملتمع املدين نظرا للدور الذي تقوم
به يف حداث نو مق التواين بني الدولة والسوم .وكذل

ايداد الدور احملوري اا نتيجة جهود الوكاالت املا ة لدعم الد قراطية

وحقوم اإلنسان ا ة يف الدول الناميةت وهو ما أسهم بشكل كبري يف حتقي نو مق التنمية اجملتمعية .ومايال مفهوم اجملتمع املدين
ورأس املال االجتماعي عيف التواجد يف دولة كانق مق أهم الدول السلطوية وهي اليابانت فقد كانق أهم املالمح ااامة لل ياة
السلطوية يف اليابان هي السيطرة املرك ية علس الشئون احمللية .ومق هنا كانق فكرة قيام مؤسسات اجلوار neighborhoods
) association (NHAsكواحدة مق األدوات ااامة لت قي مثل هذ السيطرة الل سنوات الري .أما اليوم فمايالق
توا ل عملها دا ل اجملتمع الياباين كتحد مسات الياة اليابانية.
تنتشرمؤسسات اجلوار بصورة كبرية دا ل اليابانت وهي مجاعات لية تقوم بدور هام يف التنظيم للقة واسعة مق األنشطة
اجملتمعية األساسية مثل توييع السلعت حفظ النظام والقانونت مجع الضرائب يف فرتة حكم توكوجاوات وبالرغم مق أهنا كانق تعتا
مبثابة أداة سياسية لل كم يف ذل الوققت ال أهنا أ ذت يف التطور ىل أن أ ب ق تعمل بشكل مستقل وأ بح ور نشاطها
األساسي هو حل املشاكل اجملتمعية .تقوم مؤسسات اجلوار بشكل أساسي علس اإلحساس بالواجب املدين أكثر مق الروح
التطوعية .وقمة هذا اإلحساس بالواجب املدين دا ل اليابان تتيت مق الل التنسي الرأسي بني مؤسسات اجلوار وبني الكومة
احمللية البريوقراطية .ووفقا للتجربة اليابانية فإن حتسني الياة اجملتمعيةت كق أن يت ق مق الل تع ي الواجب املدين يف الدول الي
تتمي بشبكة ترابطية جمتمعية  Residence-Based Networksمع دعم قوى مق الكومة احمللية البريوقراطية .ينبع
االحساس بالواجب املدين دا ل اليابان مق الثقة القوية بالدولة القادرة علس توفري جمتمعات أمنةت وغالبا ما يوجه هذا الواجب املدين
متوجه ىل دارة الكوارث والدمار.
تضم اليابان  811,111جمموعة مق جمموعات اجملتمع املدين ت الغالبية العظمس منهم تفتقر إلطار قانوىن معرتف به مق
النظام املدين الياباىن .وحواىل  %18منهم أو  111,111عبارة عق مؤسسات جوار وهس الي تعمل بشكل قانوىن نظرا إلرتباطها
بالكومة احمللية البريوقراطية .
ويتسم اجملتمع املدين يف اليابان بتن له طابع اصت يتسم مبعدل عال مق املشاركة اجملتمعية وذل

مق الل مؤسسات

اجلوارت ويتمي مبي ة هامة وهي قيامها علس واي الواجب أكثر مق قيامها علس جمرد التطو فاإلحساس بالواجب املدين بعور
متت ل لدى املواطنني .وبالرغم مق و ف بعل الدراسات للمجتمع املدين يف اليابان بتنه عيفت حيث ال توجد حركات
حتجاجية أو مجاعات حقوقية؛ ال أن اليابان تتسم بطبيعة ا ة حيث التقاليد املوروةة الي تعم مق الرواب األسرية واجملتمعية-
وهو ما كان العامل الكبري يف نشاا مؤسسات اجلوار والي تنتشر يف اليابان بصورة بالغة يف كل مق الريف والضر علس حد
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السواا .وتقوم فكرة مؤسسات اجلوار علس الشبكة القاعدية املرتابطة بني أعضىت تستند ىل تواجدهم ىف مناط قامة واحدة ت وقد
و ل عددها ىل  219,159منظمةت وفقا إلحصائية قامق هبا ويارة الشئون الدا لية واالتصاالت اليابانية.
تضم مؤسسات اجلوار يف طياهتا جمموعة مق الرسى السياسية واالجتماعية واإلقتصادية والدينية والثقافية املتنوعة بني أعضائهات
وتتمي أيضا علس عك

املنظمات غري الكومية بتهنا ال متتل فري عمل معني و دائمت و منا تعتمد علس متطوعني يعملون يف

أوقات فراغهم دا ل احملي اإلقليمي اداص هبا .هذا الشكل مق اجملتمع املدين يعتمد علس مدى االحتيا النفعي للمواطنني دا ل
ي عمل مؤسسة اجلوار .ومق هنا كق القول أن قوة اجملتمع املدين يف الدول املختلفة تعتمد علس ما تل مق فواعل ومقومات
يستطيع استخدامها مبا خيدم الصاحل العام  .وتتمي اليابان بوجود عدد كبري مق املتطوعني يف األنشطة احملليةت علس سبيل املثال يوجد
باليابان حواي مليون متطو

طفاات و 00مليون متطو يف منظمة اآلباا املعلمني

Parents Teachers

)Associations(PTAت وهو عف الرقم العاملس بت اا العاملت وأربعة أ عاف العدد املماةل يف الواليات املت دة.
مق هنا كق استخالص عدد مق النقاط ااامة ادا ة باملشاركة اجملتمعية يف اليابانت أةها طبيعة اجملتمع املدين بدا لهات
و ن كان يتسم بالضعف وفق ا لو ف بعل الدراسات نتيجة افتقار لعدد مق الكفااات أو املؤهلنيت ال أنه يتسم بالفاعلية
والنشاط النامجني عق حساس املتطوعني بفكرة الواجب املدين واالبرتاع يف األنشطة احمللية والي تسهم يف حداث نو مق التنمية
اجملتمعية .وهذا مايفسر اإلحساس باآلمان لدى املواطننيت وأيضا يسهم يف تولد رأس املال االجتماعي نتيجة تفاعل أعضاا
مؤسسات اجملتمع املدين وترابطهم بشبكة جرية قاعديةت وتعاوهنم مع الكومة احمللية.
نهى نصار
باحثة سياسية بمكتب الشركاء
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هل ستغير الصين مفهوم التنمية الذي كنا نعرفه ؟
Haan, Arjan De. Will China Change International Development as We It? Journal of
International Development. Vol. 23, Pp881 – 908 (2011).

علس مدار الثالةني عام ا املا يةت دأبق الصني علس اختاذ العديد مق طوات اإل الحت وبالفعل جن ق يف ختطي الكثري
مق العقبات الي كثريا ما راها احملللون االقتصاديون عائقا أمام حتول الصني ىل دولة عظمست وكان أداسها مذهال للمراقبني اإلقتصاديني
وهي ختطو هبذ ادطوات املسرعة و حتقي معدالت منو قتصادية غري مسبوقةت ومق مؤبرات ذل  :حتقي معدالت عاملية يف الد
مق الفقر وحتقي طفرة علس األ عدة السياسية واإلقتصادية وتطوير اليات فعالة لتخطي األيمة املالية العاملية الي أعج ت أكا
اإلقتصاديات العاملية .وقد أكدت الصني يف دربتها علس متي ها وتفرد دربتهات وجن ق يف ف

الراب العتي بني التطور السياسي

(الد قراطي) والنمو االقتصادي الذي دأبق األدبيات الغربية املهتمة بدراسات وداري التنمية علس دراسته وتتكيد .
وعلس الرغم ا قدمه العام  2118وما يليه مق حتديات للعامل بشكل عام والصني كدولة كاى تقع يف جانبه الشرقيت فعلس
الصعيد العاملي ألقق األيمة املالية العاملية بآةارها السلبية علس العامل املتقدم والنامي علس السواا .أما يف الصني فإ افة ملا سب بهدت
الصني عدد ا مق الكوارث الطبيعية وأبهرها موجه تسونامي ويل ال بديد مل يفقدا الصني توايهنا فجاات هذ الت ديات ةباتا لقوة
الدولة أكثر مق كوهنا خماطر هتد أركاهنات وقد تعاملق الكومة الصينية مع هذ األيمات بطريقة حايمة حيث اختذت عددا مق
اإلجرااات الي فسرهتا الدول الغربية باعتبارها جرااات ت يد مق سيطرة الدولة وتقيد مق حرية املوطنني برغم مضي الصني يف جراا
الحات سياسية واقتصادية مبا دعس أحد الباحثني الغربيني بتن يطل علس هذ اال الحات بتهنا ( الحات مقيدة) .استطاعق
الصني ذا أن تعا هذ األيمات مبعدالت منو يف العام  2118يتخطس  %8وهو ما مل حتققه الدول الكاى العامت وهو ما يدل علس
أن الصني تستفيد بشكل جيد مق أ طائها ومق داري اآل ريق وهو األمر الذي ي دربة النمو الصينية.
تعددت األسباي وراا غياي الصني عق جمال دراسات التنمية مقارنة بدولة مثل ااندت مق هذ األسباي ما يتعل باجلانب

الصيين ذاتهت وأ رى تتعل مبجال دراسات التنمية وباحثيها .وفيما يتعل بالجانب الصيني ترك ت األسباي يف حالة اإلنع ال
السياسي الي فر ها نظام ماو علس الصني والي أدت لغياي الصني عق دراسات وأدبيات التنميةت كذل

حاج اللغة

افة ىل

سبب هام يتعل بت ول الصني مؤ را مق دولة مستق بلة للمعونات ىل دولة ما ة ا ة لدول فريقيا وهو ما يستوجب دراسة
منهجها يف منح املعونات واملساعدات اذ الدول .وعلس اجلانب اآل رت غلبق علس دراسات التنمية وجهة نظر أحادية وهي وجهة
نظر الدول الغربية واملتقدمة وحدت وقولبق مفاهيم جمال دراسات التنمية حىت تعذر عليها تفسري منهاجية النمو اإلقتصادي الصيين.
فهل ستغري الصني جمال دراسات التنمية باعتبارها عضو جديد أم ال ؟ يصعب علس الدارسني يف جمال التنمية و ع جابة
ددة اذا السؤال يف وا الصعوبات الي تواجه املراقبني للتجربة الصينيةت فمق الصعب حتديد أي املسارات الي اتبعتها الكومة
الصينية للو ول اذا النمو األكثر جناحا وأيها أ ف  .وقد أةبتق التجربة الصينية قدر فائقة علس حتديد مسار التنمية اداص هبات
حيث اعتادت الدول النامية أن يفرض عليها مسارات التنمية و ط اإل الح اإلقتصادي ادا ة هبا مق جانب الدول املتقدمة أسوة
مب ا حققته يف دربة منوها الي أةبتق جناحها ومع ذل فقد فشلق هذ اإلمالاات أو اإلربادات مق جانب الدول املتقدمة يف حتقي
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أهدافها يف الدول النامية ألسباي خمتلفة أبريها عدم مالئمتها لطبيعة الدول املستقبلة اا وا تالفها كلية عق بيئة الدول املصدرة
للتجربة.
وعلس الرغم مق احملاذير الي ترد علس النمو الصيين املتسار بسبب بعل املشكالت املتعلقة بارتفا نسبة الفقر ومشكالت
التلوث البيئي ...وغريهات ال أن الصني تسري مبعدالت منو حالية ختطق الد  %01سنويات و ن كانق اةفضق أ ريا ىل حواىل .%7
ويعود ذل ىل انفتاح الصني علس ا لعامل ادارجي بعد موت الرئي ماو وتبنيها لسياسة تقوم علس مبدأ استرياد املواد ادام مق دول
اجلنوي ( فريقيا علس األ ص) والتصدير لدول العامل املتقدم .هذا وتعد الصادرات الصينية قاطرة النمو الصيين وتساهم بالنصيب
األكا يف الد ل القومي الصيين حيث تشكل ةلث الناتن القومي اإلمجاي .وتشكل االستثمارات ادارجية للصني أيضا ج اا هاما
مق د لها القومي مق الل استثمارات القطا العام واداص علس حد السواات فقد بل عدد الشركات الصينية يف ادار الل العام
 2116حواي  6111بركة.
وتطرح التجربة الصينية يف تقدمي املنح واملساعدات للدول اإلفريقية أيضا درسا جديدا للمهتمني مبجال دراسات التنمية .لقد
استطاعق الصني أن تغري مفهوم دول العامل الثالث عق املشروطية السياسية املرتبطة بتقدمي املنح وتركي ها يف جماالت بعينهات
واستطاعق أن تقدم املنح اذ الدول يف اجملاالت الي غابق عق أذهان الدول املا ة طيلة الفرتة املا ية وعملق الصني علس تركي
املنح يف جمال البنية الت تية .كما أن الصني تؤكد علس أن هذ املنح تتيت يف طار التعاون بني الصني وبركائها مق الدول الناميةت
وحترص الصني علس أن يتم تقدمي املنح مق الل مؤسساهتا ووكاالهتا الكوميةت كما تؤكد الصني يف طاهبا للدول املستقبلة علس أهنا
تتيت يف طار حتقي املنافع املشرتكةت الر اات التنميةت املساواة والعدالة للطرفني .أيضا جرأت الصني أن تقدم من ها ىل الدول الي
اعتاهتا الدول املا ة "دوال هشة" مثل الكوجنو – أجنوال – كمبيوديا.
وقد اهتم ق املؤسسات الدولية الكاى بتجربة الصني لالستفادة منها ا ة فيما يتعل بالد مق الفقر مثل البن الدويت
ودول الشمال الي أنشتت مؤسسات حبثية (معهد التنمية يف أملانيا) ومشروعات لدراسة التجربة الصينية والدروس املستفادة منها.
وفيما يرى البعل يف الصعود الصيين بيئا دابيات يفسر ا رون باعتبار طرا .ومق أهم الدروس املستفادة مق دربة النمو الصينية؛
متي الصينيني بروح قومية دافعة لقوى اإلنتا التقليديةت وريادة القطا ال راعي لتجربة النمو الصينيةت ويرى بوتني أن التجربة الصينية
دربة منوذجية حيتذى هبا ا ة يف جمال دارة املؤسسات الكومية بشكل فعال لت قي التنميةت ويرا ا رون يف دراع الصني ألةية
التعليم يف قيادة النموت ويرى البعل اآل ر أن اإل نفتاح التدردي الذي انتهجته الصني أةبق فشل منوذ  /دربة الصدمة Shock
 Therapyالذي أكد يف فشله يف االحتاد السوفيي (سابقا) يف عهد جورباتشوفت ودور االستثمار األجنيب املبابر .ولعل كل هذ
األسباي اجتمعق لكي دعل مق الصني دربة فريدة و ي ة و مق اا النجاح.
وجيدة سمير
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من أنشطة شركاء التنمية

 عقد الشركاء منتداهم الواحدد واألربعدين لمناقشدة كيدك يمكدن "اسدتعادة األمدن فدي مصدر" بفنددق المداريوت بالاماللد
يوم الثالثاء الموافق  21فبراير  ،1121والذى تحدث فيه كل من أ.د .محمد مجاهد الايات -مددير المركدا القدومي
لدراسات الشرق األوسط -وأ.د .محسن العبودي -األستاذ بأكاديمية الشرطة.
 أمددا المنتدددى الثدداني واألربعون،وعقددد مسدداء  12مددارس فق ددد تندداول "دراسددة متعمقددة حددول نتددائج انت ابددات مجلس ددي
الش ددعب والش ددورى" ،والت ددي تح دددث فيه ددا ك ددل م ددن أ.د .ماج ددد عثم ددان -أس ددتاذ اإلحص دداء بكلي ددة اإلقتص دداد والعل ددوم
السياسية -وأ.د .مصطفي كامل السيد -المدير التنفيذي لشركاء التنمية.
 وفددي يددوم األحددد الموافددق  12أبريددل  ،1121عقددد الشددركاء منتددداهم الثالددأل واألربعددين لعددرم نتددائج مجموعددة عمددل
النظام السياسي المصري -وهي إحدى المجموعات المنبثقة عن أوراق غيدر حابيدة لمصدر بعدد  12ينداير الدذي دشدنه
الشركاء عقب الثورة -وقد شارك فدي إعدداد البحدأل كدل مدن أ.د .جدابر جداد نصدار (أسدتاذ القدانون الدسدتوري بجامعدة
القدداهرة) وأ.د .جمددال اهددران (أسددتاذ العلددوم السياسددية بجامعددة قندداة السددويس) ،وأ.د .مصددطفي كامددل السدديد (أسددتاذ
العلددوم السياسددية بجامعددة القدداهرة والجامعددة األمريكيددة بالقدداهرة) وأ .عبددد الغفددار شددكر (وكيددل مسسسددي حدداب التحددالك
الشعبي اإلشتراكي).
 تندداول المنتدددى الرابددع واألربعددون "سياسددة رارجيدة لمصددر ديمقراطيددة" والددذي عددرم ل الصددة عمددل مجموعددة السياسددة
ال ارجي ددة -إح دددى مجموع ددات عم ددل مش ددروح أوراق غي ددر حابي ددة لمص ددر م ددا بع ددد  12ين دداير -ورأس الجلس ددة األس ددتاذ
الدكتور إبراهيم عوم -أستاذ العلوم السياسية بالجامعة األمريكية؛ وذل يوم  12مايو  1121بفندق الماريوت.
 عرم الشركاء رالصة مشروعهم البحثى حدول حريدة المعلومدات فدى مصدر يدومى  12و 12فبرايدر  1121شدارك فدى
جلساته وايران سابقان هما د.أحمد درويش ود .ماجد عثمان وعدد من رؤساء تحريدر الصدحك ممثدل األسدتاذ عمدرو
رفداجى رئدديس تحريددر الشددروق واألسددتاذ أيمددن الصددياد رئدديس تحريددر شددهرية وجهددات نظددر باإلضددافة إلددى كدداتبى األوراق
البحثية ،وتميا بحضور كبير تجاوا المائة.
 كما نظدم الشدركاء ،نشداطين تددريبيين ،تنداول أولهمدا يدومى  2-1أبريدل اإلحاطدة بأبعداد غيداب الشدفافية فدى ت صدي
األراضدى مدن جاندب الدولدة  ،ودار الثدانى يدومى  21-21مدايو 1121أبعداد غيداب الشدفافية فدى ت صدي

األمددوال

فى مياانية الدولة
و رالل يومي  12و 12فبراير  ، 1121جرت فعاليات مستمر الشفافية في تداول المعلومات وآثارها على التنمية
بفندق ماريوت
املاريوت بال مال .

 يف ط ددار األنش ددطة املرتبط ددة مبش درو الش ددفافيةت عق ددد ب ددركاا التنميةمل دددة الف ددرتة م ددق  5-1أبري ددل 2102ت ح ددول "الش ددفافية يف


ختصيص أمالع الدولة"ت بفندم املاريوت بال مال .


 علددس مدددار اليددوم الثالددث عشددر والرابددع عشددر مددق بددهر مددايو 2102ت عقددد بددركاا التنميددة تدددريبا عددق الشددفافية يف ختصيصددات
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من مطبوعات شركاء التنمية
در حديثا كتاي "األرض والسكق يف مصر" مق تقدمي أ.د .مصطفي كامل السيد وحترير د .عالا عرفات.

كما در العدديق الثالث والرابع مق دليل السياسي الذكي لصنع القرار يف جمداي "الرتبيدة اجلامعيدة علدس حقدوم اإلنسدان"ت و "دور
الدولة يف اإلقتصاد املختل ":
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نرحب بمساهماتكم
يف طار التوسع الذي يشهد بركاا التنميةت ورغبته يف فساح اجملال أمام امل يد مق العنا ر الشابة املتمي ة للمساةة
يف أنشطتهت فإنه يسعد اإلعالن عق فتح الباي أمام تلقي عروض يف أي مق األبواي الثالةة آلفام التنمية.
فعلس مق يرغب رسال عرض ألحدث ما كتب يف أحد مو وعات التنمية يف واحدة مق الدوريات األكاد ية
املعرتف هبا فيما ال يتجاوي  0111كلمةت ويشرتط أال يكون قد مضس علس نشر املقال (أو املقاالت) مو و
املساةة عامان علس األكثرت مع مراعاة رفام كل مق أ ل املقالة (أو املقاالت) املعرو ة والسرية الذاتية املختصرة
للباحثت وذل علس الايد اإللكرتوين لشركاا التنمية يف ميعاد أقصا  .2102 /8/30وسيقوم الشركاا بتقدمي
مكافتة رم ية ملق يقع اال تيار علس عرو هم للنشر.
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