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  دور الدولة يف التنمية البشرية يف البالد النامية يف ظل العوملة
  

  ∗∗∗∗عبداهللا موساوي.                                                                            أ
  اجلزائر- الشلف           جامعة                                              

Résumé :Le dévloppement Humain, nouvelle et jeune approche de 
dévloppment a encore besoin d’etre enrichie, comme elle a besoin à 
une période plus longue pour arreter sur les résultats de son éxamen 
oppérationel ,et ceci dans le cadre des défis internes au 
gouvernements des pays sous-dévloppés  qui ont gouté l’amertume 
de la défaite des anciennes  exppériences de dévlopmment, 
Tout cela se passe dans un contexte international caractérisé  par la 
monté de la mondialisation, mondialisation de la domination de la 
tripolarisation capitaliste, qui cherche  à assurer la dépendance des 
pays du tiers-monde, et pourquoi pas approffondir et accentuer cette 
dépendance, après qu’ils ont commencé à avoir peur du 
ralentissement de la croissance du capitalisme, d’un coté, et de 
l’autre coté la naissance de la deuxieme ère d’indépendance dans les 
pays sous-dévloppés : indépendance dans la pensée de conception de 
théories …ors plusieurs pays ont commencer à adopter des 
méthodes, des approches, et des théories  indépendantes et 
autonomes de dévloppment, et qui ont eu une réeussite reconnue. 
Quelle que soit l’approche du dévloppment adoptée, l’Etat est appelé 
à jouer un role principal  dans son application et sa réussite, ce que  
confirment toutes les éxperiences, toutes les approches, dans tous les 
temps ; et on ne doit plus se remettre aux prétentions à neutraliser le 
role de l’Etat, et de le marginaliser loin de la bataille du 
dévloppment, et c’est ce que réclament les grands pays, pour aboutir 
à leurs fins, quelle soit des théories à éxaminer dans les pays sous-
dévloppés ! ou quelle soit par d’autres formes d’intervention : 
économiques, politiques, et meme militaires !!! 
Tout cela pour assurer son hégimonie et sa domination sur les pays 
sous-dévloppés. 
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 مقدمة

عامليا، إقليميا : ني ، على خمتلف املستويات تغريات خمتلفة مست خمتلف األعوان االقتصادي
حمليا، إن على املستوى الكلي أو على املستوى اجلزئي،و مست خمتلف النواحي، تنظريا و
  ... تطبيقاو

وقد ساهم يف تعاظم العوملة عوامل عدة زادت يف حترير اإلنسان وحتسن استغالل املوارد 
ني مل حتقق الدول النامية نفس املستوى احملقق  يف ح،انعكاس ذلك على النمو والتنمية مجيعاو

واليت ة بعد استنفاذها ملختلف الوصفات،فشلت يف حتقيق التنمية املنشود. يف الدول املتقدمة
طبقت بشكل طوعي أو قسري، واحنرفت التنمية عن جوهرها، أال وهو زيادة سعادة اإلنسان 

يق تراكمات مالية ضخمة، نتيجة منو ورفاهيته؛ رغم جناحها يف الكثري من األحيان يف حتق
املوارد الناضبة اقتصادي  حقيقي أو نتيجة الزيادة يف إاك خمزون األمة و األجيال القادمة من 

يف ظل هذه الظروف زاد التحدي جتاه الدولة، بفعل حتديات العوملة الرأمسالية اليت تدفع إىل 
رار يف دوامة التخلف اليت تفرض عليها حتييد الدولة وتقليص دورها من جهة، و بفعل االستم

يف هذه األثناء ظهر اجتاه . املسامهة بقدر أكرب من املسامهة يف حتقيق التنمية من جهة ثانية
 من خالل مقاربة التنمية البشرية اليت ينظر هلا ،جديد حياول تركيز جهود التنمية على اإلنسان
ثري من الدول بنماذج مستقلة للتنمية بعيدا عن برنامج األمم املتحدة للتنمية، وكذا انفراد الك

  ....توجيهات زبانية الرأمسالية العاملية
ما هو الدور املنوط بالدولة يف التوجه اجلديد للتنمية، يف ظل :  مشكلة البحث-1

  متطلبات الداخل و حتديات اخلارج ؟
   هل التنمية البشرية بديل كامل للتنمية؟-
  ه الدولة يف ظل تصاعد مد العوملة؟  ماهي التحديات اليت تواج-
   ما هي شروط جناح دور الدولة يف التنمية؟-
  : فرضيات البحث-2
  . نظرية التنمية البشرية مقاربة تنموية قابلة للنجاح إذا ما لقيت االثراء و اجلدية يف التطبيق-
  .  يف االقتصاد تلعب العوملة و السياق االقتصادي الدويل دورا كاحبا و معرقال لدور الدولة-
  . ميكن للدولة أن تلعب دور احملرك و القاطرة للتنمية -
يهدف هذا البحث إىل الوقوف على حيثيات  مقاربة  التنمية البشرية،  : أهداف البحث-3

و كذا السياق العاملي الذي تتم فيه و مدى إمكانية استرجاع الدولة لدورها يف التنمية من 
  .، بعدما فشلت يف ذلك من خالل النماذج و التجارب السابقة خالل هذه املقاربة اجلديدة
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حماولة للمسامهة يف تطوير تصور تنموي ذايت للدول العربية، اليت و إن :  أمهية البحث-4
كانت ال تشذ عن بقية الدول املتخلفة إال أا تتصف خبصوصياا، بعد إفالس كل النماذج 

تنمية العربية، و مسامهة يف تأهيل اإلنسان العريب و كل  هذا دعما جلهود ال...املستوردة 
  .لينطلق يف بناء سعادته و حتقيق رفاهية جمتمعه

تحليلي يف دراسة و فهم العوامل يعتمد هذا البحث على املنهج ال:  منهج البحث- 5
ن مث املتغريات، و جمموع النظريات و التجارب األراء،  و العمل على فهمها و حتليلها، و مو

  .إجابات على األسئلة املطروحةروج باقتراحات واخل
 :ين التالينيورلك من خالل احملتتم معاجة كل ذ :خطة البحث -6

 سياق التنمية البشرية : أوال
  نقاط و توجيهات على الطريق الصحيح للتنمية: ثالثا

  سياق التنمية البشرية: أوال

ملقارنات اليت بينها و بني حتليل جتارب الدول اليت حققت معدالت منو مرتفعة، و ا  
تلك الدول اليت مل تفلح يف ذلك،  أسفرت عن نتيجة مفادها أن النمو مرهون بوجود تراكم 

  ... كبري )مادي ( رأمسايل 
ومن مث أضحت اإلشكالية تتمثل يف كيفية التغلب على ندرة رؤوس األموال، وكيفية حتويلها 

ت و مناذج للنمو، إال أن جتارب تطبيق هذه إىل استثمارات، وما ارتبط ا من أستراتيجا
االستراتيجيات، وحماوالت تصحيح االختالالت الناجتة مل تؤد إىل نتيجة، إال إىل زيادة 

  .التخلف وتعمقه
حصر مفهوم  رأس املال يف ودراسات الحقة أثبتت أن اجلزء املهمل أسيئ تقديره،   

وأمهل دور و مسامهة  رأس املال ) قل اإلنتاجي واإلجتماعي بدرجة أ( رأس املال املادي 
البشري  يف النمو االقتصادي، ويف هذا  جتن على احلقائق،  اليت أثبتت أنه يفسر نسبة معتربة 

  . منه
تقوميها ومنذ ذلك احلني، و الدراسات تتواىل لفهم حقيقة املوارد البشرية، وكيفية تنميتها   

ل البشري، للمسامهة يف حتقيق مستوى منو كاف وحتقيق التراكم املطلوب وادي يف رأس املا
كما مت اقتراح وتبين مناذج ومناهج للتنمية ...لتحقيق التنمية املنشودة والرفاهية لإلنسان
  .لكن العربة بالنتائج)  1(البشرية، بصفة قسرية أو طوعية أو طمعية  

تم خبدمات الصحة، بدأت دوائر التنمية، يف السبعينات،  : منوذج التنمية البشرية - 1-1
واحلاجات األساسية بصفة عامة، واعتربا مؤشرا للنمو ... التعليم، اإلسكان، املياه
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 Basic ًً احلاجات األساسية للتنمية اطلق عليه إسم مدخلً  واالقتصادي والتنمية املستقبلية

needs for devlopment دف التقليل من الفقر و لواحقه   )اجلهل، املرض (... ،
  .وتسعى إىل تعجيل النمو وزيادة إنتاجية الفقراء 

وذلك أن التنمية قلما متس الفقراء، و لذلك البد من إسهام الدولة وتدخلها يف هذا   
اال، إال أن العديد من الدول النامية ال تتحمس هلذا املدخل، وتضيف إىل ذلك حكمها 

متثل هجوما على سيادة الدول ) ساسية احلاجات األ( على أن املساندة الدولية هلذا املبدأ
ذلك أن . النامية، وتشكل حماولة ضغط وإعاقة أمام حماوالا للتغيري اهليكلي و التعجيل بالتنمية

معوناا وتوجيهاا ختص احلاجات األساسية الىت تتطلب أمواال ضخمة حتد من تقدم 
 لإلستهالك على حساب امليل املشروعات اإلنتاجية، وهي صورة من صور زيادة امليل احلدي

  )  2. (احلدي لإلستثمار
  شكالية تلبية احلاجات االساسية،  هل هي وسيلة أم نتيجة للتنمية ؟إوهنا تطرح 

  مبعىن أيهما يسبق األخر احلاجات األساسية أم التنمية ؟
 هذا باملفهوم غري املتوازن للنمو، و منه يطرح سؤال آخر أكثر موضوعية، باإلعتماد على
مفهوم النمو املتوازن، وهو أال ميكن أن يسريا متالزمني ومتوافقني ؟  وهذا ماسنالحظه 

  خاصة بعد تطور املفاهيم، 
  .وحلول مفهوم التنمية البشرية ومفهوم املقدرات و احلاجات اإلنسانية 

أساسية ( فيزيولوجية : ً  يف شكل هرميماسلوحاجات اتمع أو اإلنسان، تتدرج حسبً  
و ترك احلاجات األساسية ذا  التوسع . ألمن، اجتماعية، التقدير واإلحترام، حتقيق الذات، ا)

فتلبية حاجات اتمع، املوافقة لآلمال . جيعل األمر غاية يف الصعوبة عند حتقيقها وتلبيتها
املرغوبة، تتطلب توريط اجلميع يف حتمل املسؤولية، نظرا التساعها وعدم ثباا، و هذا حسب 

فكلما كانت هذه احلاجات معنوية و عامة، كلما كان . نوعية هذه احلاجات وتركزها
اتمع كله معنيا بتوفريها، من خالل األجهزة الىت متثله، أي الدولة، نظرا لقدرا على 

واإلجناز وفق شروط العقالنية املوسعة؛ وتركها لألفراد، كلما كانت مادية  التمويل
ي على خطر كبري وهو احتمال بقاء قطاعات كبرية من السكان لكن هذا ينطو. خصوصيةو

  ، ...دون حتقيق احلاجات األساسية العاجلة الىت تكفل بقاءها، من غذاء ولباس ودواء وسكن
هل هي  وهنا تطرح إشكالية ما هي احلدود اليت يضمنها اتمع تضامنيا مع مجيع أفراده ؟ 

  ة ؟ أم كل احلاجات املتوافقة مع بناء القدرات ؟  احلاجات األساسية أم احلاجات اإلنساني
  .نستعرض املفاهيم مث املقاربات و االقتراحات 
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ساهم هذا املفهوم يف حتويل نظريات التنمية من : Basic Needs:احلاجات األساسية/ أ
 النمو باجتاه التنمية البشرية، حيث ظهر يف البالد الرائدة اجتماعيا يف الدول اإلسكندينافية

  . مث انتقل إىل املنظمة الدولية للعمل، مث إىل األمم املتحدة النرويج و السويد،
ا أن تبين سياساا االقتصادية  يقوم هذا املفهوم على فكرة أن حكومات العامل عليه-
 من احلاجات األساسية، من مأكل االجتماعية و تنطلق لضمان الكفاية الدنيا احلد األدىنو
  ... ة ملبس و مسكن و صحو

مث تنتقل إىل حتسني اخلدمات العامة، من شبكات املياه، و الصرف الصحي، مث املواصالت 
  العامة، 

  ...و الرعاية الصحية و التعليم 
 يربط مفهوم احلاجات األساسية بني حتقيق هذه احلاجات و مراعاة حقوق اإلنسان، و أن -

ة، و هو الشرط األهم لتحقيق احلاجات التنمية تتم باملشاركة يف اختاذ القرار و يف التنمي
  ....              االساسية

مقدمات غري ... املوارد البشرية، راس املال البشري : ويشكل هذا املفهوم رفقة مفاهيم
مكتملة للتنمية البشرية املستدامة الىت ظهرت كالشمس اليت تغطي النجوم ومتدها من 

 ) 3...   (ضوئها
احلاحات  لعامل والدة ج تنموي جديد، عرف مبنهج أو مقاربة يف السبعينات، شهد ا-

  األساسية  
 Basic needs approach طرحته منظمة العمل الدولية    )O. L .I (   ،)4 (  

يتلخص جوهره يف أنه على احلكومات تقدمي اخلدمات األساسية، كالعناية الصحية و البىن 
 ) 5.  (التحتية و خدمات التعليم

جد هذا املصطلح نفسه شعارا و موضوعا للتحرك العفوي للجماهري للمطالبة  هكذا و-
باحلقوق األساسية، خاصة يف مراحل الركود  و األزمات، مثل ما حدث يف اجلزائر سنوات 

87/88 . 
لكن اختزال التنمية يف مفهوم احلاجات األساسية يقزمها، و جيعل هذا املفهوم غري جدير 

  :التبين و ذلك لـ بالنشدان و التضحية و 
 وجود حاجات إنسانية أساسية أخرى، كاإلصرار على احلرية، حقوق اإلنسان، املشاركة -

  ... السياسية
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 و أن مفهوم احلاجات اإلنسانية األساسية، ينبغي أن ينظر إليه يف إطار حركي ال سكوين، -
أعلى منه، من العلم من احلاجات يفتح الطريق للمطالبة جبيل ) مستوى ( ذلك أن حتقيق جيل 

  )6...(و املعرفة و الراحة
سؤال آخر يطرح نفسه، ملن توجه التنمية ؟ اجلواب البديهي للشعب بأكمله، إال أن هناك 
أولويات حرجة ينبغي أن توجه إليها قبل غريها، وهي الفئات احملرومة، واليت متكنها من 

ويطرح إشكال . مهة يف التنميةالعيش املقبول، حىت يكون ذلك منطلقا وحافزا هلا للمسا
  مضاد، هو هل نترك األغنياء و املوسورين دون تلبية حاجام؟

وفقا ملنطق توالد احلاجات، أي بعد إشباع حاجة أساسية، تأخذ مكاا حاجة أخرى لتصبح 
حتفزهم على املسامهة بشكل ) أساسية يف نظرهم ( بدورها أساسية حباجة إىل إشباع، أعىن 

  .ة يف التنميةأكثر فعالي
 الشعبوي، الذي يرمي إىل وضع البشر على نفس خط -إن التنمية باملفهوم املسطح و

على اخلصوصيات ) جناية ( هو جتن … االنطالق، على نفس املستوى من إشباع احلاجات
  اإلجتماعية و السنن الكونية، 

تبادل وفع والتغابن وخاصة سنة االختالف والتفاوت واليت ينتج عنها التآزر، أو حىت التدا
  .املصاحل

متكنه وفاملطلوب هو تأهيل اإلنسان باملستوى الضروري من احلاجات اليت تقضي على عطالته 
من املسامهة يف التنمية، وليس أن جنعل اجلميع متساوين يف املستوى املعيشي مث نسوقهم 

  كموجة واحدة، فالتفاوت سنة 
  . تنمية وواحدة من احلقائق اإلنسانية احملركة لل

  )7 (.   باألساس الفلسفي للعالقات االنسانيةو لعله من املهم أن نذكر هنا 
  .  و الىت يترتب عنها تكامل مصاحل االفراد يف كل املقويات :  املصلحة املشتركة-1
باينات توسعا ورسوخا مع الزمن، تزداد هذه الت...  بدنيا، عقليا، نفسيا: تباين األفراد-2
  .تمع للتخصص  و تبادل املنافع حسب القدرات هذا ما يؤهل او
 و هي الوسيلة لتحقيق الرغبة لدى األفراد لتحقيق هدف معني، أي أن كل :  الدوافع-3

سلوك وراءه سبب، و هذه الدوافع ليست منسجمة  و متجانسة باطالق بني جمموع األفراد، 
  . بل ختتلف باختالفهم

رام و تقدير، أن يعامل كإنسان،  يف أن يعامل باحت كل فرد يرغب: الكرامة االنسانية-4
  … أن لكل فرد شخصية مستقلة،و
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ومنه فإن كل فرد حر يسعى إىل حتقيق سعادته، طاملا كانت تصرفاته يف حدود  -
  .املسؤولية و احلرية 

  …والبد من عدم انتقاص األفراد، وتقييمهم على حقيقتهم بكل طاقام و قدرام -
  !!!ة إىل احترام الذات؟ أم هو حباجة إىل اخلبز فقطأو ليس الفقري حباج -
للحاجات املعتمد يف التنمية البشرية، هل ) ماسلو ( البد من إعادة قراءة يف منوذج  -

  نقلب اهلرم؟ 
 .أم جنعله مستطيال؟ هل هناك منوذج واحد حيتذى ملن اراد النجاح؟  -
  

  من خالل  UNDPمم املتحدة  بذل الربنامج اإلمنائي لأل: مركب احلاجات اإلنسانية/ ب
منظري التنمية البشرية، كل اجلهود لبيان اجلوانب املتعلقة  تشكيل القدرات اإلنسانية، و مل 
تعط اإلهتمام الالئق للمحور الثاين املتعلق بتوظيف هذه القدرات يف التنمية، مما عرضها 

  غالهلا؟إىل مىت سنظل نبين القدرات؟ أو مىت سيشرع يف است: النتقاد كبري
هذا اإلشكال والقصور العملي إمنا هو نتيجة حتمية للقصور النظري، املتعلق باحملور األول من  
التنمية البشرية ببناء القدرات وتشكيلها، هذه القدرات متمحورة حول احلاجات اإلنسانية 

نسانية املقاربة الىت حنتها هذه النظرية تقول أنً احلاجات اإلمكمن اإلشكال واخللل هو أن و
  )8(ً   كلها أساسية

   )LIO   ،)    9عكس مقاربة احلاجات األساسية للمنظمة الدولية للعمل
  .وهذا رغم التوافق الكبري بينهما يف تصنيف احلاجات

: نالحظ مدى توافقها مع  احلاجات األساسيةوونستعرض هنا باختصار احلاجات اإلنسانية، 
)10   (  
  .باس، سكن، حركةغذاء، ل: حاجات النمو البدين -
 .تعليم بأطواره، تدريب، حبث و تطوير: حاجات النمو املعريف -
 . تواصل، مشاركة، امن، ترفيه: حاجات النمو االجتماعي -
 .طمأنينة، مودة، تقدير للذات و من الغري: حاجات النمو النفسي -
 .حرية الدين التعبد، املساواة، العدل، حقوق اإلنسان: حاجات النمو الروحي -

قلنا بفرضية أن هذه  احلاجات اإلنسانية كلها أساسية، فذلك يعين أن إشباع حاجة ال إذا 
يعين إشباع بقية احلاجات، والتأكيد على ضرورة الوفاء بكل احلاجات اإلنسانية ككل موحد 
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و هذا املفهوم يتعارض مع مفاهيم احلاجات األساسية ... يقتضي عدم التفاوض عند إشباعها
  )11  (.ية، أو احلاجات األولية واحلاجات الثانوية، وغريها من التصنيفاتواحلاجات الكمال

    التحديات  اليت تواجه النموذج1-2
لقي مفهوم احلاجات األساسية :  التحديات اليت واجهت منوذج احلاجات األساسية/ أ

معارضة و عدم قبول من طرف الدول النامية، و هناك نظرة شك واام للمساعدات 
ية و اهليئات الدولية، وهذا راجع لكون بعض املاحنني يستغلون املصطلح و يسيئون احلكوم

  . استعماله و ترمجته
  ) 12   (:سوء الفهم هذا أخذ األشكال التالية

 مقاربة احلاجات األساسية ترمجت على أا بديل للنمو، التحديث، التصنيع، االنطالق -1
  ...الذايت

اآلن أن الدول ان الدول الغنية حتاول صد الفقراء من اقتفاء التصنيع جنح يف الشمال وحدث 
آثارهم، أحيانا حتت مربراالعتبارات االيكولوجية، وأحيانا العتبارات تلبية احلاجات 

  ...األساسية
 شعار احلاجات األساسية أُستعمل كمربر لعدم تقدمي اإلعانات أو لتقليصها، حبجة نقص -2

  ...الدول النامية، واالستعمال املفرط للموارد احملليةاملشاريع و عدم فعاليتها يف 
 الدول متوسطة الدخل تتخوف من حرماا من املساعدات، حبجة التركيز على الدول -3

  ) 13. (األكثر فقرا
 احلاجات األساسية ميكن أن تستعمل كمربر للحمائية من طرف اللوبيات يف الدول -4

  .رات الصناعية من الدول الناميةلكبح النمو السريع للصاد...املتقدمة
 إعتماد مفهوم احلاجات األساسية يسمح بانتهاك السيادة الوطنية واخلطة املستقلة -5

  .لألولويات التنموية
 املصطلح ميكن أن يستعمل كواجهة ختفي الكثري من التناقض بني املعايري السياسية، -6

  ...االقتصادية، و االجتماعية
صطلح احلاجات األساسية أُستعمل لصرف اإلنتباه عن النظام  وراء كل ذلك فان م-7

  ...العاملي اجلديد
نشري يف األخري إىل أن جوهر النقاش هو التضارب حول ما إذا كان الفقر نتيجة استغالل 
الدول املتقدمة، وأنه يتعلق بقواعد النظام العاملي، أم يهمل دورها، و أنه نتيجة هيكل القوى 

و كل جهة حتاول إلقاء اللوم على اجلهة ... السياسية يف الدول الناميةوتصرفات اهليئات 
  ...األخرى
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علينا أن نعترف حقيقة، أن الدول النامية هلا أهداف مفضلة و مسبقة على حتقيق احلاجات 
األساسية، مثل احلاجات العسكرية، اإلستقالل، التصنيع، توفري فرص الرفاهية و الكمالية 

  ...للطبقات العليا
لكن رغم احلساسية جتاه هذا املفهوم فإنه يوجد يف قلب السياسات و االستراتيجيات الوطنية، 

التداخل احلضاري، تستغل كل املفاهيم ) مسلمة ( كذلك الدول الكربى اليت تأخذ بفرضية 
 .رياداوواحلجج والوسائل حىت بالتدخل املباشر يف الدول النامية لإلبقاء على متيزها وتفوقها 

وإذاكان املطلوب هو إعادة ختصيص موارد الدولة، فاألفضل أن نقول اتمع، أي موارد 
األمة كلها مبا فيها ما بأيدي األفراد و القطاع اخلاص، لزيادة فعالية هذه املوارد يف الرفع من 

  . مستوى التنمية البشرية
األهداف الكربى وجيب أن يكون ذلك بصفة متوازنة تشمل كل احلاجات، بصفة تتوافق مع 

فاإلستثمار يف رأس املال اإلجتماعي ... الىت ينشدها اتمع، واألولويات الىت يرتبها
حتصيل احلاجات املعنوية وللمجتمع، واحملافظة على نصيب األجيال القادمة من املوارد، 

  ... األمن الوطين واإلستقالل والريادةو
  . البشريةكلها حاجات أساسية تتحاشاها تقارير التنمية 

وواقع األمم املتحدة مبختلف فروعها أا تتبىن، إن مل نقل حمكوم عليها بتنفيذ، وجهات نظر 
ومبدأها يف ذلك أا  حتاول قدر املستطاع اإلبقاء على فجوة التنمية  . الدول الرأمسالية الكربى

 فقط، وإمنا كذلك الىت تفصلها عن الدول النامية، ليس من خالل التحكم يف امليزات التنافسية
  من خالل  زرع و تعميق 

  ً     ً ل الوسائل التجارية و النقدية يف الدول النامية، من خال: ) 14(النقائص التنافسية
  ... املالية العاملية، بل حىت من خالل التنظري العلمي والتدخالت السياسية والعسكريةو

مية على التنمية والقضاء على التخلف، خاصة يف ظل إدراك الدول املتقدمة لتصميم الدول النا
تراجعا، النمو يف الدول املتقدمة ركودا ووتسجيل معدالت منو اقتصادي متزايدة، بينما يشهد 

  .مقارنة بسنوات ما بعد احلرب العاملية الثانية 
حياول الغرب إستعمال مبادئ ضته لتحطيم كل أمل يف النهوض يف الدول النامية،  

 لدى الغرب عوارها، فهي تدعو اآلن إىل عقيدة اجلماعة، والعقالنية الفردية فالفردانية ثبت
، ونفس الكالم نلحظه ...حتاول استبداهلا بالعقالنية املوسعة واجلماعية، وهكذا الكيل مبكيالني

يف الواقع من خالل التجربة الفلسطينية النموذجية يف الدميوقراطية الىت حيارا الغرب إقتصاديا 
يا، يف حني تدعم األنظمة األكثر مشولية وديكتاتورية وإجراما يف العامل، رد كوا وسياس

  ...موالية هلا
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فالدول الغربية تسعى إىل ضمان إستمرارية الرأمسالية العاملية، و حتاول إمخاد كل حماولة 
إستقالل عنها من طرف الشعوب، فاذا حتركت الشعوب حاربت احلكومات حىت ولو كانت 

  وقراطية، دمي
  ...وإذا ضعفت الشعوب دعمت األنظمة حىت و لو كانت قمعية و ديكتاتورية

هكذا يريدون من احلكومات أن تتحول إىل مكاتب جلمع املعلومات للحكومة العاملية، و
التدخل االجتماعي لضمان هدوء الشارع يف الدول النامية بعيدا عن حتقيق وظيفة اعادة و

لذى تعمل به الدول الكربى، لكن أين بقية الوظائف الكربى من توزيع الدخول باملفهوم ا
  .إعادة ختصيص املوارد، وتلبية احلاجات الىت ال ميكن لالفراد الوفاء ا

وهكذا حياول النظام الرأمسايل العاملي تعطيل دور الدولة و تقزميها و ثنيها عن لعب دورها يف 
 .         الدول الكربى يف بداية ضتهاإحداث التنمية، نفس الدور الذى لعبته حكومات

رغم هذه النظرة الناقدة، فإنه ليس من املربر رفض احلقائق املؤملة الىت تشخصها تقارير التنمية 
البشرية، و اليت ملخصها الفشل يف حتقيق التنمية من خالل النماذج السابقة املستوحاة أو 

  .ن قراءة ذاتية هلذه احلقائقالبد م. املنقولة عن النموذج الغريب الرأمسايل
  

ومن بني التوصيات الىت البد أن خنرج ا هى أنه ال مناص من اعتماد منوذج تنموي ذايت، 
االقتصادية، االجتماعية، والثقافية، : يقوم على استعاب اخلصوصيات املختلفة لألمة

  ...الروحية
اليت واملتسمة بسيادة العوملة الغربية وكذلك التداعيات الدولية و خمتلف اجتاهات البيئة العاملية، 

تسعى إىل تقزمي دور احلكومات وتعطيل دورها يف تنمية بلداا، و تسعى إىل حتويلها إىل جمرد 
   ) 15(.   مكاتب تابعة هلا العداد اإلحصائيات هليئات العوملة و تنفيذ التوصيات اليت تنصح ا

و اليت أبدت تذمرها ظاهريا من مقاربة أسباب رد الفعل السليب من الدول املتقدمة * 
  :احلاجات االساسية بدعوى

 أن املقاربة تقضي على اإلستثمار واإلنتاجية والنمو، بسبب أثرها على اإلستهالك اجلاري -
  .و حتويل الرفاهية الىت تتحملها الدول املتقدمة

ر، التشغيل،  أنه ال جديد ما عدا الشعار، فقد حدث ذلك دوما حتت شعار حماربة الفق-
  ...التنمية الريفية 

 الدول املاحنة تستجيب للدول النامية، لكن عمل هذه االخرية يف أحسن األحوال تنتظر -
  ...احلظ، و يف أسوئها فهي رافضة
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  . حتقيق احلاجات األساسية تعترضه العوائق السياسية يف الدول النامية -
تراكية و الشيوعية، لكن أغلب الدول  احلاجات األساسية هي مبثابة حصان طروادة لالش-

  .الىت تتعامل معها ال تريد تبين هذة االيديولوجية و منوذج احلكم
 احلاجات األساسية كثريا ما تترجم بتدخل الدولة يف السوق، و خمتلف أشكال البريوقراطية -

  .الىت ختتفي وراء احلاجات األساسية مرفوضة
لمرحلة اإلنتقالية، للتضخم، حركة رؤوس األموال  احلاجات األساسية مل تعط اهتماما ل-

اإلحتجاجات، وحىت اإلنقالبات اليت حتدث أحيانا ملنع احلكومات من تبين احلاجات 
  .األساسية

 مفهوم احلاجات األساسية ليس له مفهوم حتليلي، و هو بصفة عامة شعبوي، فال أحد يريد -
  ). 16(الكالم عن أهدافه مبوضوعية 

قادات و الرفض املربر و غري املربر من الطرفني، الدول النامية و الدول املتقدمة، كل هذه اإلنت
  ، ...مل تسمح هلذا املفهوم أن يعمر طويال، أو أن جيد من حيتضنه، إال أنه بقى نظريا قيد احلياة

ليظهر من جديد يف نظرية التنمية البشرية، بعد اإلخفاقات و التغريات الىت مست النظام 
  . ايل العامليالرأمس

  
إضافة لالنتقادات اليت : التحديات اليت تواجه منوذج األمم املتحدة للتنمية البشرية/ ب

وجهت لنموذج احلاجات األساسية أعاله واليت تبقى يف أكثرها صاحلة، فإن منوذج التنمية 
جيعا من البشرية الذي تتبنا ه األمم املتحدة وتروج له، و رغم  القبول الواسع الذي لقيه تش

الدول املتقدمة و تبنيا من الدول النامية، إال الزال يواجه العديد من التحديات إن على 
  .املستوى التنظريي أو على املستوى العملي

 التحدي الكبري الذي ميس نظرية التنمية البشرية يف جوهرها، هو إىل مىت سنظل نبىن يف -
  لقدرات؟ القدرات البشرية؟ و مىت سنشرع يف توظيف هذه ا

أو كيف و من أين لنا أن حنقق كل هذه القدرات و نشبع كل هذه احلاجات اإلنسانية، الىت 
ال تقبل التجزيئ وال الفصل، حىت نتمكن من الشروع يف احملور الثاين للتنمية البشرية، املتعلق 

ة  أساسيإذا مل تكن هناك أولويات، و كنا نرفض تصنيف احلاجات إىل باستغالل القدرات،
  .  هذا ما يستدعي تعديال يف أسس النظرية كمالية؟و
 إذا كانت مقاربة احلجات االساسية قد رفضت من طرف الدول املتقدمة حبجة استعمال -

الدول النامية للمصطلح كمربر للتدخل يف االقتصاد حبجة توفري احلاجات األساسية للسكان، 
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ا،وعلى النقيض من ذلك متاما، سارعت إىل ، إال أ...و رمبا حىت يف تبين النهج االشتراكي
تبين مقاربة احلاجات االنسانية و الترويج هلا ألا ترمي من خالل ذلك إىل إرهاق الدول 

!!) كل احلاجات أساسية حسب املقاربة ( احلكومات بضرورة توفري احلاجات األساسية و
وصفات اليت قدمها النظام هذا لصرفها عن االستقالل يف جها التنموي بعدما فشلت كل الو

  .الرأمسايل 

  الدور االقتصادي للدولة بني احلجر و األبوية: ثانيا

التواصل والتفاعل يف األنشطة تعاظم دور العوملة، اليت تشري إىلً   : عوملة الرأمسالية-2-1 
ذلك حدود املكان اإلنسانية، والذي يتعدى احلدود التقليدية بني الدول واألقطار، الغيا ب

  )  17(. ً االتصالوقيود احلركة و
الثورة العلمية اليت زادت يف حترير الطاقة البشرية، وحتسن : وساهم يف تعاظمها عدة عوامل

استغالل املوارد، وانعكاس ذلك على اإلنتاج وتنمية اإلنسان، واستخدام االجنازات التقنية يف 
  ...اإلنتاج واالتصاالت

  :) 18(: ة نوجزها فيما يليملة آثار مهملقد ترتب عن العو/ أ
 إسقاط املفاهيم واألسس، واألساليب، اليت سادت من قبل، وحلت مكاا أسس جتعل -

  ...التكامل ممكنا
 إيار مفهوم الزمان، حبيث تداخل احلاضر واملاضي واملستقبل، وحتول مفهوم الوقت من -

 السكوين املالزم له، وحل حمله قيد إىل مورد، كما اار مفهوم الثبات واالستقرار و التحليل
  .فالثابت الوحيد يف احلياة إمنا هو التغري فقط مفهوم التغري واحلركية،

   بروز قوة املنافسة والتدافع بني األعوان والدول واحلضارات، -
  . إيار أسس الوطنية وبروز أسس العاملية-
  . ظهور توجهات إىل التحالف و التكامل بدال من اإلنعزال-
  .عايل قيمة اجلودة مبعناها الشامل للوصول إىل حتقيق الرضى ت-

ً ، وتباينت اتمعات يف درجة للمعاصرة احلديثةوقد أصبح اإلخنراط يف سلك العوملة مرادفاً  
التهيؤ واالستعداد لذلك، وهذا ما يقتضي األخذ والتمكن من مجلة عناصر ثورة العوملة، 

  .  األمم للتهميش واإلقصاء والتراجعحيث ال جيدي التجزئ، حىت ال تتعرض
يسعى الكثري من املسئولني واألكادمييني، يف العامل الثالث، إىل تكذيب ونفي حقيقة التدافع 
احلضاري والتنافس البشري، وحياول أن يقنع نفسه قبل غريه بصحة فكرته ويروج هلا من 
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االت، ثقافة، اجتماع، خالل منتديات، حوار احلضارات واألديان والتقارب يف خمتلف ا
  ، ....اقتصاد، سياسة

و إمنا يشكل هذا رضوخا و ذوبانا يف ...وينفق عليها أموال طائلة يف شكل مؤمترات و مآدب
تيار العوملة، وعمال باإلزامية، و لكن هل سينجح يف تقمص شخصية األخر و حيقق ما 

  ...حققه؟
 ً ت ال أرضا قطع و ال ظهرا أبقى   كاملنبهذا ما تكذبه وقائع عقود من التقليد األعمى

)19.(  
لنسلم حبقيقة التدافع احلضاري بني األمم كما نظر له الغرب أمثال  ً هتينغتونً  وً  فوكوياماً  
يف مقاربتيهما اية التاريخ و صراع احلضارات، و لنراجع جتارب الدول الكربى، كيف 

 إىل الوراء، أو حىت يف واقعنا احلايل، كيف جنحت يف بناء جمدها، أو على األقل لنرجع قليال
استطاعت دول نامية اإلقالع و اللحاق بركب التنمية، أمثال أملانيا، اليابان، ماليزيا، 

  ...الصني
  ) 20: (برزت توجهات لالخنراط يف سلك العوملة، و يظهر ذلك جليا يف

  ...التوجيه و السيطرة التحول يف العامل إىل األحادية القطبية مهيمنة، القائمة على -
 حتول معظم الدول إىل اقتصاديات السوق، وإعطاء األولوية لقواعد السوق يف حقل التنمية -

  . االقتصادية
  . اإلنطالقة اهلائلة للثورة التقنية، وانتشار تطبيقاا يف خمتلف جماالت احلياة-
اء امليزة التنافسية للمنظمات  إشتداد املنافسة العاملية، واعتماد البحث والتطوير كأساس إلنش-

  .والدول
 صاحبت العوملة حتوالت جمتمعية، يف التوجه حنو املشاركة السياسية، الدميقراطية، احلرية، -

 كما صاحبتها الصحوة الثقافية، واالنتباه إىل أمهية التعليم وتنمية -... حقوق اإلنسان
  القدرات البشرية يف النهضة والتنمية، 

دول إىل تبين مناهج طموحة لتأهيل هذه القدرات علميا، صحيا وثقافيا فسارعت معظم ال
  .معنويا، مع بروز وتبلور السمعة احملورية له يف اإلهتمام باإلنسان، وتنمية واستثمار قدراتهو
 وابط للمحافظة على إطار احلياة  باإلضافة إىل االهتمام بالبيئة، وضرورة وضع نظم وض-
  ...نظومات اتمعية، الثقافية، التعليمية، اإلجتماعية، السياسيةترجم ذلك يف خمتلف املو
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  )   21: (و من بني اإلشكاليات املرتبطة بالعوملة/ ب
 ضرورة احلديث عن التجديد اإلمنائي، وارتباطه املباشر مبفاهيم العقل والعقالنية أو الرشاد -*

  . الزماين واتمعيوالتفكري ومقاصده واهتماماته، ومدى ارتباط ذلك بالسياق
والتحدي املطروح، نلخصه يف ضرورة تكوين عقل جديد لعامل جديد، باإلعتماد على قوة 

  .التعليم والتفكري العلمي، بكل أبعاده القيمية واإلجتماعية واملادية
 إشكالية املوائمة بني اخلصوصيات والتماسك االجتماعي وبني الذوبان يف قيم العوملة قيم -**

ً  املعنية بالتربة للفرد، جاك ديلورلية املادية الالخالقية والالجتماعية وقد خلصت جلنةً  الرأمسا
التابعة لليونيسكو، إىل أن اإلنسان يعيش يف بيئة تسودها التوترات، و اليت تتجلى مظاهرها 

  :  يف
 . التوتر بني التقاليد واإلنغالق، وبني احلداثة واالنفتاح-
  .واحمللي، بني الكلي واخلصوصي  التوتر بني العاملي -
 التوتر بني اجلهود اليت تتطلب زمنا طويال، وبني اخلضوع حلاجة اجلماهري اآلنية -
   )22. (للمشكالت الراهنةو
ً  و التوتر بني احلاجة إىل التنافس - املنافسة احلرص على تكافؤ الفرص، كيف نوفق بني

 .ً التضامن املوحدً  و ً  احلافزة
 .ني توسع املعارف اهلائلة و تباطؤ قدرة اإلنسان على استيعاا التوتر ب-
  .  التوتر بني املادي و الروحي، يف ضوء بروز تذمر عاملي ومناداة بعودة القيم الروحية-

 تراجع دور الدولة يف التنمية حتت ضغط مد العوملة، والتوترات الداخلية الناجتة عن - ***
  .حتقيق أهداف التنمية، يف مسريا السابقةو افشل الدولة يف الوفاء بالتزاما

تعمل العوملة يف اجتاه مضاد لسلطة الدولة، وبالتايل وقوع  : دور الدولة يف التنمية-2-2
األفراد واملؤسسات واهليئات الدول رهينة كيانات قوية، متارس اهليمنة والصراع من خالل 

وحىت الوسائل ... القتصاد، اإليديولوجا،السياسة، ا: وسائل وآليات غري تقليدية، من خالل
  .العسكرية

 ، ومزيدا من املعارضة من الدول لكن رغم كل ذلك، تواجه العوملة إفالسا يف جها
  الشعوب الضعيفة، و

واليت تسعى لتطوير مناهج تنموية مغايرة للبريالية العوملة، وعودة األمم إىل حالة من النقد 
   البناء،الذايت

  )  23....(مستدامةويت، الذي يترجم يف شكل مشاريع تنموية متكاملة ومتوازنة والبناء الذا
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هناك اجتاه حلصر دور الدولة يف معاجلة مظاهر اختالالت السوق، : أي وظيفة للدولة؟* 
سوء ختصيص املوارد، واآلثار اخلارجية السلبية ، وما يرتبط ا من و تاملتمثلة يف االحتكارا
افة إىل وجود حاجات ال يقوى السوق على الوفاء ا، ولكن هي ذات السلع العمومية، إض
 مراحل تطبيق لتركها للسوق تنتج عنه أزمات كثرية، كما حدث خالوأمهية كبرية جمتمعيا 

إجراءات التعديل اهليكلي، إضافة إىل تعرض السوق للهزات واألزمات وما يصاحبها من 
  ....دخلبطالة، تضخم، تراجع للنمو وال: الستقرار

وكذا عدم قدرة السوق على حتقيق عدالة يف توزيع الدخول، وعدم توافر املعلومات بطريقة 
. غريها من االختالالت، مما يؤثر على عقالنيتهم وقراراموعادلة لكل األعوان يف السوق، 

)24 (  
دة توزيع إعا:       هذا اإلجتاه حيصر دور الدولة يف الوظائف التقليدية للدولة الرأمسالية

 :الدخول، إعادة ختصيص املوارد،  واحملافظة على االستقرار، باستعمال السياسات الكلية
  ...املالية،  النقدية، التنظيمية

والسياسات اإلجتماعية، وبدرجة أقل بعض النشاطات اإلنتاجية للسلع العمومية، ومحاية 
  )                                 25... (البيئة

كن بعيدا عما يراد هلا من دور، وفق أطروحة العوملة، فقد لعبت الدولة دورا بارزا يف       ل
فقد كان هلا دور كبري يف إنشاء . التنمية، وأساسا يف الدول الصناعية الكربى اليت تقود العوملة

 وتكوين، معلومات اقتصادية، – تدريب -  التعليم-من يد عاملة، معارف : وحتسني العوامل
وبصفة عامة البيئة اليت حتتضن التنمية ... . قاعدية، ترقية البيئة الثقافية واالجتماعيةهياكل

  ) 26.  (وحتفز على إنشاء امليزة التنافسية الشاملة لألمة وتطويرها و احملافظة عليها
 والذي poste modernisme   لكن الدول املتخلفة مل تدخل بعد عصر ما بعد احلداثة 

  )      27:  ( و االجتاهات املعاصرة التاليةرافقته التحوالت
 التحول التركيزي من النمو إىل التنمية، مل يعد النمو االقتصادي معيارا للسباق، فالتوجه -1

احلايل هو التنمية، أي ترمجة النمو يف واقع الشعوب، حبثا عن مصدر جديد للنمو، ووجهته 
  .  اجلديدة هي اإلنسان
  . التنمية تؤدي إىل النمو حيث عجز النمو أن يؤدي إىل التنميةأن:   وهكذا ميكن القول

 التحول النسيب من النظرة الكلية إىل النظرة اجلزئية و هذا حىت ال حيصل إمهال ألي جزء -2
وكذلك لنراعي اخلصوصيات اجلزئية دون التغاضي عن التكامل، مثل إنشاء مراكز للبحث 

  .التفكري واإلبداع، وللمتميزينو



  موساوي عبد اهللا.أ                      .        ةيف ظل العومل يف البالد النامية دور الدولة يف التنمية البشرية

  

 56 سلساد العدد ا- جملة اقتصاديات مشال إفريقيا                                                               

لتحول من املركزية إىل الالمركزية، دف إعطاء حرية ومرونة أكرب يف النشاط، دون  ا-3
االلتزام احلريف بنموذج معني أو سلطة عليا، وهذا ما ميكن من استيعاب اخلصوصيات يف 

  .التخطيط و التنفيذ
هج  التحول من كلية التكنولوجيا إىل جزئيتها، وهذا ألن التنمية تتطلب التركيز على منا-4

  .البحث واملعرفة واإلبداع والتنوع
ورغم كل هذا فالتنمية عملية متكاملة، غري خاضعة يف واقعها للتجزئة، إذ ترتبط مكوناا 
ارتباطا عضويا، على عكس أدبيات التنمية احملشوة باإلجتاه اإلنفصايل والتجزيئي بني خمتلف 

البد من إدراك كلي هلذه . حيةاقتصادية، اجتماعية، سياسية، نفسية ورو: عوامل التنمية
غري والعوامل يف تفسري التنمية أو التخلف، وغالبا ما حيدث اإلنفصال بني االقتصادي 

االقتصادي، وإغفال اهلوية اإلجتماعية لالقتصاد، وهذا ما أدى إىل عدم إدراك حقيقة النجاح 
لكن غفلنا وغرب ماديا  ثقافية للتنمية، فقد قلدنا ال-أو الفشل، إذ أغفلت العوامل السوسيو

  . الثقايف الذي الزم ذلك-عن اإلعداد االجتماعي
  

  للتنميةنقاط و توجيهات على الطريق الصحيح : ثالثا
     جتارب ناجحة للتنمية الذاتية3-1
اليابان الذي خرج حمطما بعد احلرب العاملية الثانية ومهانا بعد عشرين  :النموذج الياباين/  أ

لغريب وبدأ يدخل عليه احلزن، بفعل توغله إىل محاه وساحاته جتاريا سنة، زعزع العامل ا
إال أا ...واستثماريا، رغم عزلة اليابان وفقرها املادي للموارد الطبيعية والطاقة والغذاء

  .افتكت مرتبة مشرفة عامليا الثانية أو الثالثة حسب اإلحصائيات
 .   (الذي يفسر هذه املتناقضةما هو هذا اخلليط السحري الذي متتلكه اليابان و 

28(  
ً   حداثة–تقاليد  كيف يوفق بني املتناقضاتً  و نالحظنغوص يف عمق التجربة اليابانية  ، ً

  .ً  العنف–اهلدوء 
  الثقافية–االجتماعية  يف  قلب كل حماولة لفهم احلقيقة اليابانية جند اإلشارة إىل اخلصوصيةً  

  ... التكوين الثقايف، تارخيه، تقاليده، لغته، نظامه القيمي،: ةأصيلوًاليت جتعل منه حالة خاصة 
  )29 (. تشكل قاعدة سلوكه وتصرفاته االقتصاديةاليت

 هذه اخلصوصية اليت جتد الرعاية و الصيانة و التحسني، لضمان بقائه وأمنه الوجودي، هذه 
  .  العمال كشركاءاملفارقة، ناجتة عن تصميم املؤسسة اليابانية كجماعة إنسانية، وتصنف

   Qualitatifتذكرنا املؤسسة اليابانية أن األهداف احلقيقية ألي مؤسسة هي أهداف نوعية 
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والدولة، بصفتها مؤسسة املؤسسات، واملؤسسة اليت ينتظم فيها اتمع، أوىل بتبين هذه 
ذه وجند ه ) 30! (احلقيقة، بدال من إعطاء األولوية لألهداف املادية الظرفية لعاجلة

  :اإليديولوجية جمسدة يف شعارات
   ... العائلة الكبريةً ًًًًًًً وحدتناً ،ً  توافق و صرامةً ً  نشتري دائما سلع يابانيةً  

هذه اإليديولوجية، كما قلنا، تولد سلوكات وتنتج قيم وتطورها، وتترجم هذه البهجة 
كومة، تترجم يف منوذج وبيئة االعتزاز الوطين يف الواقع من خالل دور اإلفراد واهليئات واحلو

التوافق  و املظاهر واحلقائقً  تزيد من عقالنية اليابانيني ومتكنهم من التفريق بنيثقافية-ًسوسيو
الكبري بني املنتجني والعمال واملستهلكني، تدفع العامل إىل إتقان عمله، والنقابة إىل املسامهة 

ليابانية ولو بسعر أعلى من سعر السلع يف جودة النتائج، واملستهلكني للوفاء للعالمة ا
وهذا التوافق والتناغم يف حمله، فنجد مثال شدة املنافسة بني املتعاملني ... املستوردة

ويبقى ذلك دائما يف إطار من التوافق و التآزر، و الذي متثله الدولة من خالل . املستثمرينو
.   اليت زعزعت أوروباMITIية هيئاا، مثل السفارات ووزارة الصناعة والتجارة اخلارج

)31(  
أهم ما تعزى إليه الطفرة اآلسيوية من عوامل، اعتمادها على  :التجربة التنموية املاليزية/  ب

املوارد البشرية الغنية باملكون التعليمي، التدرييب، هذا فضال عما تشري إليه الدراسات من توافر 
  ً ً -سوسيوتلك اتمعات على قيم ة، وعادات العمل، واملثابرة، و النظرة  عاليثقافية

... اإلبتعاد عن االستهالك املظهري،  وتوزيع متقارب للدخول املستقبلية، وعدم اإلسراف
وهي عوامل مهمة مبعيار التنمية البشرية، واليت مكنتها من حتقيق معدالت منو عالية، رغم 

 ) 32. (افتقارها إىل املوارد املالية والطبيعية والطاقة واألموال
، فقد متكنت من مضاعفة متوسط دخلها للفرد  هذه الطفرة يف جتسيدماليزياجنحت وقد 

 ومما مييزها 1994يف $ 3500 إىل 1970يف $ 350بعشر مرات خالل عشرين سنة من 
)  سنة 20( أا تبنت منوذج تنموي متوازن يف إطار إستراتيجية تنموية بأهداف بعيدة املدى 

  )33%.  (20أخرى مل حتقق زيادة يف الدخل الفردي إال بنسبة يف حني جند دوال 
  ً و لنترك أحد منظري هذه التجربة، ليشرح احملاور األساسية لتنمية املوارد البشرية، و هو

، حيث  سنة كرئيس للوزراء20بقي مشرفا على التجربة املاليزية ملدة ً  الذي مهاتري حممد
  )34:  (ييلحيدد احملاور الكربى للتنمية فيما 

 تكوين املهارات التدريببية و تنميتها، بإجياد البيئة الثقافية السليمة اليت تؤسس لقيم العمل -1
  و األخالق
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 ف اليت تزيد معها القيمة املضافة تدريب متخصص، لتغذية الصناعات املعقدة والوظائ-2
  .يترتب عنها اإلبداع والتجديدو
ل مع التجديد وتؤهل املوارد البشرية، وتعلم اللغات  تطوير مناهج التعليم بصورة تتفاع-3

  .األجنبية للتواصل مع املستثمرين
فقد استفادت ماليزيا .  إنتقاء املديرين، فنجاح أي مشروع يتوقف على مهارة املديرين-4

من التجربة اليابانية، وعملت على حماكاة طرقها ومبادئها، مثل التحكم يف الوقت، التحكم 
  ...إشراك العمال، نشر ثقافة العمليف اجلودة، 

 إتباع أسلوب التخطيط اإلستراتيجي منهجا للتنمية االقتصادية واالجتماعية، واهتمت -5
بتنمية املوارد البشرية كأساس جوهري فقفزت بذلك من هاوية التخلف إىل الريادة متبوئة 

 10000 أكثر من املرتبة السابعة عشر يف سلسلة التقدم الصناعي فأصبح الدخل الفردي
  .2005دوالر سنة 

  )35: (عناصر التجربة املاليزية/  ج
 قروض بدون فوائد:  دعم األسر األكثر فقرا، وحتفيزها بطرق فعالة للمسامهة يف التنمية-1

  ...املرافق األساسية، اهليئات املدنية
إلحتياجات من  تعزيز التعليم واإلستثمار يف البشر، من خالل نظام تعليمي قوي، لتلبية ا-2

من امليزانية القومية على التعليم، أعلى من تلك املوجهة % 20القوة العاملة املاهرة فتم إنفاق 
)  يف وقت سابق (  طالب إىل اخلارج ميثلون نصف عدد الطالب 50000للدفاع و إرسال 

يد على لتحصيل خمتلف العلوم املتطورة و العودة الستغالل تلك الكفاءة يف البلد، مع التأك
 .العلوم املطلوبة للتنمية وليس على مواضيع أدبية والغناء على األطالل

 يف التوفيق بني األصالة والدين ماليزيا حل إشكالية األصالة و املعاصرة، فقد وفقت -3
الثقافة وبني احلداثة والتنمية، فاإلسالم يدعو إىل يدعو إىل حماربة الفقر، وحيث على التمكن و

  ...والريادة 
 ... تقوية القدرات الدفاعية لالمة – محاية البيئة - األخالق والقيم الفاضلة –4
 اإلستفادة من التنوع العرقي والديين، والقضاء على كل أسباب الصراع وضمان احلرية -5
  . تقاسم الثروة بالعدلو
قافية من  و ثة فالتخلف ال يرجع إىل قلة األموال ولكن لعوامل اجتماعي، احلرية والعدالة-6

حرية وعدالة وتوزيع الرفاهية، سياسة تتعلق باحلريات واحلكم و الدميوقراطية، القيم، املبادئ، 
فاألولوية يف ماليزيا للكفاءة التنموية، فاحلرية و التنمية متالزمان، فأي ... االعتزاز القومي

  .ذجية واحدةنه ال توجد دميوقراطية منوأ، باإلضافة إىل ؟دميوقراطية يف غياب التنمية
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مشروعا مستوحى من  ) داتو سري عبد اهللا أمحد بدوي: (  طرح رئيس الوزراء احلايل

ً  )  36 (مالك بن نيبً    لنظرية احلضارة اإلسالم جيعل من اإلسالم حمركا لألمة، مساه
 حرية و استقالل – احلكومة األمينة – تقوى اهللا -: ً  يشمل عدة حماور تتعلق بـ احلضاري

 – حتسني نوعية احلياة – تنمية شاملة و متوازنة – التمكن من العلوم و املعارف –عب الش
  . حفظ حقوق األقليات

بل كل التجارب ...جتارب أخرى غنية بالدروس، التجربة األملانية، الكوبية، الصينية، اإلسبانية
لغربية منذ نشأا، لرأمسالية امطروحة للدراسة و اإلستفادة منها، و ملا ال إعادة قراءة يف ا

  ....األسس اليت قامت عليهاو

   نتائج و توصيات -2

  :النتائج/ أ
لقد ترتب عن العوملة تغري يف املفاهيم، و العالقات، والواقع، مما أثر على الشعوب  -

  .يف اجتاهات خمتلفة
كل والتدافع احلضاري والتنافس البشري حقيقة استراتيجية، متيز األمم واتمعات  -

 .ناالعوا
 .الدول النامية مل تستوعب حقائق العوملة بالشكل الكايف -
رغم إفالس العوملة، فإا تواصل حتطيمها جلهاز الدولة، مما يؤثر سلبا على الشعوب  -

 .النامية
لعبت الدولة دورا بارزا يف التنمية ، ويف خمتلف اتمعات، لكوا العون األكثر عقالنية  -

 ...و األكثر مقدرة
، والبد من استعادة االقتصاد هلويته ... والفصللية متكاملة ال تقبل التجزئةية عمالتنم -

 .اإلجتماعية
أحد قيود التنمية ناتج عن املبالغة يف افتراض عقالنية األعوان االقتصاديني على املستوى  -

 .اجلزئي، هذا املفهوم مشوه و حباجة إىل تطوير وتعميم على كل االعوان
م عقالنية كل األعوان، وقدرم على اختاذ القرارات املثلى من الضروري توسيع وتعظي -

 .واجنازها
تطور مفهوم احلاجات عرب عدة مقاربات ليشكل يف األخري أساس نظرية التنمية البشرية،  -

 .وهو حباجة إىل إثراء، ليعطي هلا قوا ويتجاوز عيوا
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املؤملة يف البلدان النامية، تقارير التنمية البشرية تشخص الكثري من احلقائق واالختالالت  -
وتقدم تشخيصا لواقع التخلف والفشل التنموي، رغم تبين مناذج التنمية البشرية منذ اكثر من 

 . سنة16
فشل النموذج الرأمسايل يف التنمية، وحىت اإلجراءات التصحيحية من خالل برامج التعديل  -

 .يةاهليكلي، مما يستدعي ضرورة تبين مناذج ومناهج تنموية ذات
  :التوصيات/ ب
إشباع احلاجات ( ضرورة حتديد املستوى الضروري من بناء القدرات البشرية  -

  . من أجل الشروع يف توظيف هذه القدرات يف التنمية) اإلنسانية 
ال ميكن التخلي عن النمو مبربر سوء توزيع مثاره، فهو املصدر لتغذية التنمية، و هو  -

 .التنمية البشريةميثل شق توظيف القدرات يف مقاربة 
ة إمتداد للرأمسالية العاملية، منظمة األمم املتحدة مبختلف فروعها، إمنا هي مبثاب -
دة من التقارير الىت تصدر عنها لكن هذا ليس مربرا لعدم اإلستفا...وسيلة لبسط هيمنتها،و
ها بنقد و ال مقاربة التنمية الىت تبنتها، البد من اإلستفادة من) تقرير التنمية البشرية (

موضوعي؛ يف الوقت الذي تستغل فيه اهليمنة العاملية هذه التقارير، لزعزعة األمم مثل مشروع 
 ...الشرق االوسط الكبري

البد من اعتماد منوذج تنموي ذايت، يقوم على أساس إستيعاب اخلصوصيات  -
 .التجارب التنموية الناجحة يف كل وقت ويف كل مكانواتمعية املختلفة،  

ج احلاجات اإلنسانية، الذى يشكل أساس نظرية التنمية البشرية، حباجة إىل منوذ -
إثراء، لتجاوز جوانب القصور والتناقض الىت ينطوي عليها وتنعكس على مستوى التطبيق 

 .بفشل، رغم ما يقارب العقدين من إشتهار املفهوم
 كل وضع إستراتيجية تنموية شاملة ومتوازنة، تشارك يف صياغتها وتنفيذها -

 .الكفاءات املتاحة يف اتمع
توسيع جهود اتمع إلشباع احلاجات النفسية، والروحية، واإلجتماعية، و األمن،  -

مبستوى حيفز البشر على املسامهة بفعالية يف مسار التنمية، و عدم اإلقتصار على احلاجات 
 .انالفيسيولوجية مع تدهور احلاجات األخرى، فليس باخلبز وحده حييا االنس

 الذي يراعي خصوصيات اتمع االجتماعي-الثقايفالبد من إجياد النموذج  -
 الثقايف وفق –نكيف على أساسه النموذج التنموي، ال أن نكيف النموذج االجتماعيو

 .النموذج التنموي، كما فُعل بنا من قبل
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  خامتة
ا أعطت الفرصة للوقوف التنمية البشرية مقاربة تنمية حديثة نسبيا، لكن املدة الىت استغرقته

على بعض جوانب القصور فيها، إن على املستوى العملى، أو على املستوى النظرى؛ إال أا 
فتحت اال أمام الدول النامية للتفكري يف مناذج تنموية مستقلة عن النموذج الرامسايل، خاصة 

  .بعد فشل هذه االخري يف حتقيق التنمية
 البشرية ممكنة، بعد تطويره نظريا وتكييفه مع اخلصوصيات واإلستفادة من منوذج التنمية

إن النجاح مشروط بتوفري حد أدىن . احمللية والتحديات العاملية، ونركز على جوانب مهمة فيه
من اإلستثمار وبناء القدرات البشرية جسديا، صحيا، علميا، ثقافيا وروحيا، لتمكني اإلنسان 

 مضاعفة التنمية، من باب إستعمال مفهوم املضاعف، إذا من املسامهة الفعالة واإلجيابية يف
أخذنا باخلصوصيات، وخاصة البيئة الثقافية واإلجتماعية، الىت تشكل حاضنة لنجاح أي 

  . منوذج تنموي، وكذلك اإلستفادة من التجارب والنماذج الناجحة
زيد من وكل هذا يطرح مسؤوليت و حتديات جسام على عاتق الدولة،و يتطلب منها امل

  اجلهود لتدارك االختالالت التنموية اليت أوقعتها فيها التجارب السابقة،   
  

  :وخنتم ذه العبارة للعربة
ً  يف أيام روما اإلمرباطورية، يف القرن الثالث املسيحي، دخل قائد اجليش الروماين على 

 ا مهددين بغزوها،اإلمرباطورً جوليانوسً  ليعلن له عن اقتراب جيوش الرببر من أسوار روم
  ً  هل أبادر بتعبئة اجلنراالت يا سيدي اإلمرباطور ؟ ً :وسأل القائد

  ً !ال أسرع بتعبئة الفالسفة ...ً   ال :فأجابهً  جوليانوسً  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  موساوي عبد اهللا.أ                      .        ةيف ظل العومل يف البالد النامية دور الدولة يف التنمية البشرية

  

 62 سلساد العدد ا- جملة اقتصاديات مشال إفريقيا                                                               

  :راجعاهلوامش و امل
  

حلياة بصفة قسرية مثل منوذج الشرق األوسط الكبري و ما الزمه من توجيهات مست كل مناحي ا   *  -  1
.....  
 و هذا بصفة طوعية يعرب عن تلك الدول اليت تبنت النموذج طوعيا و اعترافا منها بفشل املناهج السابقة،*   

  .    للتنمية  وفقا خلصوصياايعرب عن عجزها عن التنظري
ار بصفة طمعية يعكس هرولة بعض الدول إىل تبين كلال ما يصدر من اهليئات الدولية طمعا يف استدر *  

  ....املساعدات املالية منها،  وسعيا لتلميع صورا دوليا
نشر .تطبيقية ودراسات نظرية :    حممد عبد العزيز عجمية ، اميان عطية ناصف ، التنمية االقتصادية - 2

   . 98 / 97 ص ص 2004.  جامعة االسكندرية – كلية التجارة –قسم اقتصاد 
عن . التنمية  باالردن، التنمية البشرية تضع البشر هدفا ووسيلة لعملية  شبكة التنمية البشرية املستدامة- 3

  . 2006  مت  التصفح يف جوان php.homea/shd/org.jordandevnet.www://httpموقع 
4  I.L.O =  Intrnational Labor organisation  
استحقاقات التنمية واالستثمار يف راس املال البشري ، ابعاد املفهوم ) العراق ( حل دواي   مهدي صا- 5

ً املصاحب للدورة . البشرية  ً التنمية البشرية  والسكان   الحتاد اجلامعات العربية ايام 39امللتقي الدويل  
   .  136ص  . 2006 افريل 5و4
اعي الدارة التنمية العربية، ضمن كتاب دراسات يف   يوسف الصائغ  االقتصاد السياسي و االجتم- 6

  نشر مركز دراسات الوحدة العربية 13التنمية العربية  الواقع واالفاق سلسلة كتب املستقبل العريب عدد 
   . 51  ص 1998بريوت 
، نشر مؤسسة شباب اجلامعة.   صالح الشنواين  ادارة االفراد و العالقات االنسانية  مدخل االهداف- 7

  . 517 اىل 513  ص ص1999االسكندرية مصر 
نظر هلا كل من .   وهي حمور نظرية التنمية البشريةHuman Needs:    احلاجات االنسانية- 8

و تبناها برنامج األمم املتحدة للتنمية Amartya Senو اهلندي Mahboub Elhakالباكستاين 
UNDP : United Nations Devloppment Program  

 هي أول من اقترحو تبىن Labor International Organizationنظمة الدولية للعمل  امل-  9
  .مفهوم احلاجات االساسية خالل السبعينات لكن مل ير النجاح الكايف

  حامد عمار، مقاالت يف التنمية البشرية العربية، االحوال والبيئة الثقافية، مكتبة الدار العربية للكتاب، -  10
ميكن أن جند ترتيبات مشاة هلا يف رصيدنا الثقايف و املتعلق    -11 41 اىل 38ص   ص 1998مصر، 

  .النفس، العقل، الدين، النسب، املال: حفظ: بالكليات اخلمس
و غريها من االسهامات اليت مل تر النور ... الضروريات، احلاجيات، و التحسينيات:  و كذا األولويات 

  .بعد
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- 12 Paul streeten . Basic needs and New international economic 
order in mond en devloppement Tom 10 N 39 1982 pp 320 a 321 . 

  الدراسات االقتصادية تبني ان فعالية الوحدة النقدية االضافية تكون اكثر فعالية الصحاب الدخل - 13
 الدول متوسطة الدخل من االعانات يكبح االكثر ارتفاعا مقارنة بذوي الدخول الضعيفة، و بالتايل فحرمان

  .منوها و يدحرجها اىل صف الدول االكثر فقرا
 Desavantage concurrentiel:   النقيصة التنافسية-  14
  .  سنعود يف جزء الحق من البحث التحدث عن دور الدولة يف التنمية -  15

 Paul streeten opcit pp 327 a 331. - 16  
  .11 /10 ص ص 2001ادارة املوارد البشرية، دار غريب، القاهرة،    علي السلمي، -  17
  12/ 11   نفس املرجع اعاله ص ص  -  18
  .   جزء من حديث شريف-  19
  .29 اىل 23   علي السلمي، مرجع سابق ص ص -  20
ر العربية    حامد عمار، التنمية البشرية و تعليم املستقبل، سلسلة دراسات يف التربية، و الثقافة، الدا- 21

  . 62 اىل 56 ص ص 1999للكتاب، مصر 
   ما احوجنا اىل استراتيجية منهجية للتنمية بدال من اخلضوع للسياسات الشعبوية اآلتية كم ياسف -22

االنسان عندما يرى حكومات تتهاطل عليها عشرات ماليري الدوالرات الريعية و هي عاجزة عن توظيفها اال 
  .من خالل برامج استهالكية

 ، ص 2001   علي حسني شبكشي، العوملة نظرية بال منظر، دار النشر غريمعروفة، جدة، السعودية - 23
  .42 اىل 35، و من 17 اىل 11ص 
، ص 2003   عبد لقادر حممد عبد القادرعطية، اتدجاهات حديثة يف التنمية، الدار اجلامعية، مصر، -  24
  .147 /146ص 
 اىل 148قادر عطية، إجتاهات حديثة يف التنمية، نفس املرجع، ص ص   عبد لقادر حممد عبد ال- 25
160.  
26 -Michael Porter, L’ Avantage concurrentiel des Nations, 

interédition  ed, France, 1993 pp 607 à 620. 
مي، دار غريب،    حممد نبيل جامع، اجتماعيات التنمية االقتصادية، ملواجهة العوملة و تعزيز االمن القو- 27

  .58 اىل 49 و من 45 اىل 37، ص ص 2000القاهرة، 
 paradoxe: اللغز=   املتناقضة -28
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