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 .1مقدمة وخلفية
للبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات م�ؤمتره ال�سنوي أ
عقد املركز العربي أ
الول للعلوم االجتماعية
والن�سانية ،يف الفرتة ما بني  26-24مار�س  ،2012ويذكر يف هذا العدد أ�ن املركز العربي
إ
أ
بحثية
ال�سيا�سات قد ت أ��س�س يف ال ّتا�سع من يونيو  2010يف ال ّدوحة .وهو م�ؤ�س�سة ّ
للبحاث ودرا�سة ّ
ال�سيا�سات العامة ونقدها وتقدمي بدائل لها،
عربية للعلوم االجتماعية إ
وال ّ
ّ
ن�سانية ،يهتم بدرا�سة ّ
عربية أ
العربية ،و�سواء كانت �سيا�سات
دولية جتاه املنطقة
ال�صل أ�و �سيا�سات
�سواء كانت �سيا�سات
ّ
ّ
ّ
حكومية ،أ�و �سيا�سات م�ؤ ّ�س�سات و أ�حزاب وهيئات.ويعالج املركز ق�ضايا املجتمعات والدول
ّ
ٍ
ٍ
تكاملية
ومنهجيات
ومبقاربات
والتاريخية ،
واالقت�صادية
االجتماعية
العربية ب أ�دوات العلوم
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
عابرة للتخ�ص�صات.
متحور امل�ؤمتر حول مو�ضوعني وهما“:من النمو املعاق إ�ىل التنمية امل�ستدامة :أ�ي �سيا�سات
اقت�صادية واجتماعية أ
للقطار العربية؟” ،و “ الهوية واللغة يف الوطن العربي” ،حيث كان لكل
مو�ضوع جل�سات متوازية .يهمنا فيما يلي إ��ستعرا�ض �رسيع أ
للوراق التي قدمت حول املو�ضوع
أ
الول “ من النمو املعاق إ�ىل التنمية امل�ستدامة :أ�ي �سيا�سات اقت�صادية واجتماعية أ
للقطار العربية؟”

والذي ت�ضمن ثمانية حماور هي:

* املعهد العربي للتخطيط بالكويت.
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املحور أ
الول :من االقت�صاد الريعي إ�ىل االقت�صاد املنتج :الدور التنموي للدولة
املحور الثاين :الفقر والتنمية الريفية واجلهوية
املحور الثالث :التنمية وامل�س�ؤولية االجتماعية والوعي البيئي
املحور الرابع :التنمية أ
والمن والتبعية

املحور اخلام�س :التنمية والدميوقراطية وامل�شاركة

املحور ال�ساد�س :التنمية الب�رشية وجمتمع املعرفة ونوعية احلياة
املحور ال�سابع :دور التكامل العربي يف أ
الداء التنموي
املحور الثامن� :سيا�سات التنمية املولدة لفر�ص العمل

 .2املحور أ
الول :يف مفاهيم التنمية و�سيا�ساتها :التح ّول من االقت�صاد أ�لريعي �إىل
االقت�صاد املنتج ودور الدولة
نوق�شت يف هذا املحور ثالث أ�وراق هدفت إ�ىل إ�ظهار اجلوانب املختلفة لتدخل الدولة يف
م�سار العملية التنموية وت أ�ثريات هذا التدخل .كانت الورقة أ
يعية
الر ّ
الوىل بعنوان“ :نظرية الدولة ّ
من املرحلة الكال�سيكية إ�ىل املرحلة املت أ�خرة” وت�صف الورقة الدولة الريعية بتلك التي ت�ستقي جزئ ًا
كبري ًا من دخلها من م�صادر خارجية ،وعلى �شكل ريع ناجت من ت�صدير النفط يف مرحلة أ�خرى
وتو�ضح الورقة أ�ن نظرية الدولة الريعية ظهرت يف بداية ال�سبعينات من القرن املا�ضي وتطورت
النظرية بحيث مت التمييز بني ال َدولة الريعية واالقت�صاد الريعي.
أ
	�ما الورقة الثانية بعنوان“:الدور التنموي للدولة :درا�سة مقارنة للخربة امل�رصية املعا�رصة
على م�شارف ثورة  25يناير”.ركزت هذه الورقة على الدور التي لعبته الدولة يف عملية التنمية من
خالل ا�ستعرا�ض بع�ض التجارب الرائدة لدول العامل الثالث ال�سابقة وجتارب دول �رشق �آ�سيا .وتناولت
الورقة الدور التنموي للدولة يف م�رص يف ظل ثورة  23يوليو  ،1952فبعد وقوع ثورة  1952تغيرّ ت
والعام ،تغري ّا جذري ًا :كجزء من ال�سيا�سة االقت�صادية واالجتماعية
اخلا�ص
�سيا�سة الدولة إ�زاء القطاعني
ّ
ّ
للثورة .وتتفق جميع امل�صادر تقريب ًا ،على أ�ن ت�صفية دور الدولة التنموي بد أ� اعتبارا من  1971وقد
وقع حتت مظلة ما ُ�سمي ب�سيا�سة “االنفتاح االقت�صادي” وذلك من خالل إ�طالق العنان لقوى ال�سوق
ك أ�داة حاكمة لتخ�صي�ص املوارد وتوزيع ال ّدخول .ومع قيام ثورة  25يناير  ،2011ارتفع �شعار تغيري
النظام االقت�صادي ليعني تبني نظام جديد ،بهدف جديد ،و�آلية جديدة ،و أ��سا�س اجتماعي جديد أ�ي�ض ًا.
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ال�سيا�سة الت�رشيعية االقت�صادية ودورها يف
الورقة الثالثة يف هذا املحور كانت بعنوانّ :
التنمية (الت�رشيعات االقت�صادية لدول جمل�س ال ّتعاون اخلليجي ،والعراق منوذجاً) .يتلخ�ص هذا
البحث يف درا�سة اجلوانب الت�رشيعية والفل�سفية للن�شاطات االقت�صادية إ�ذ ت�شكو االقت�صاديات العربية
من م�شكلة كبرية ،تتمثل يف أ�ن العوملة و�سيا�سات االنفتاح أ�فرزت الكثري من املعوقات يف �سيا�سة
الت�رشيعات االقت�صادية .متثلت م�شكلة البحث يف املخاطر التي ي�سببها عدم االن�سجام بني و�سائل
الغراق.
االندماج والتحرير واملناف�سة ،وبني القيود على االنفتاح االقت�صادي� ،ضد عملية إ
وحاول البحث ا�ستك�شاف أ�ثر حترير التجارة الدولية يف الولوج إ�ىل أ
ال�سواق العاملية ،ويف التطور
التكنولوجي والنمو االقت�صادي ويف ترويج اال�ستثمار و أ�ثر املناف�سة وتناولت أ�ي�ض ًا دور ت�رشيعات
الخرية بني حترير أ
دول جمل�س التعاون اخلليجي والعراق ،يف املوازنة أ
ال�سواق واملناف�سة،
وال�رضار بال�صناعة الوطنية.
الغراق ،إ
وم�صالح امل�ستهلك ومكافحة إ

 .3املحور الثاين :الفقر والتنمية الريفية واجلهوية
كانت الورقة البحثية أ
الوىل حتت هذا املحور بعنوان“:درا�سة مقارنة للفقر يف ثالث دول
ومتو�سطة ،ومرتفعة ال ّدخل (اليمن ،وم�رص ،والبحرين) :أ��سبابه و�سيا�سات
عربية منخف�ضة،
ّ
تخفي�ضه” .أ��شارت الورقة إ�ىل االختالف ما بني الدول العربية يف أ�مور كثرية مثل متو�سط
ال ّدخل ،وعدد ال�سكان مما ي�ؤثر يف نوع الفقر ال�سائد يف كل دولة (مطلق أ�و ن�سبي) وتقوم الورقة
بتعريف أ�نواع الفقر ال�سائد يف كلٍ من هذه الدول الثالث ثم تقوم بقيا�س مدى انت�شاره بني ال�سكان.
وتقوم الورقة با�ستعرا�ض أ
النظري ،ثم تناق�ش
ال�سباب املبا�رشة وغري املبا�رشة للفقر على امل�ستوى
ّ
مدى انطباق هذه أ
ال�سباب أ�و بع�ضها على كل من الدول الثالث والتطرق إ�ىل ال�سيا�سات املمكنة
ال�سباب امل�ؤدية إ�ليه .الغر�ض أ
بناء على تعريف أ
ال�سا�سي من هذه الدرا�سة هو
لتخفي�ض الفقر ً
التعرف تطبيقي ًا على ما إ�ذا كان وجود الفقر يف بلد ما يتوقف فقط على م�ستوى الدخل فيها أ�م أ�ن
هناك أ��سباب أ�خرى ت�ؤدي إ�ىل ظهوره.
الورقة الثانية املقدمة يف هذا املحور حملت العنوان“ :الثورة التون�سية قراءة من خالل
ال ّتباينات املجالية يف م�ستويات التنمية” .أ�عتمد هذا البحث على فر�ضية أ��سا�سية ،مفادها أ�ن التباينات
املجالية الكربى من ناحية التنمية والتجهيزات أ
ال�سا�سية والبنى التحتية ون�سب الت�شغيل والفقر
وغريها من امل�ؤ�رشات لعبت دور ًا أ��سا�سي ًا يف اندالع الثورة.و أ�كدت نتائج البحث �صدق الفر�ضية
أ
ال�سا�سية خ�صو�ص ًا فيما يتعلق بالو�سط الغربي للبالد التون�سية.
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أ
	�ما الورقة الثالثة يف هذا املحور بعنوان “تع ّدد م�ؤ�رشات الفقر و أ�لوانه يف الريف املغربي أ�و
الركود البنيوي للمجاالت الريفية التقليدية :حال أ�رياف �شمال مدينة فا�س ”.ت�شري إ�ىل أ�ن املجتمع
النتاج املتناق�ضة
الريفي املغربي ،ظلّ مل ّدة طويلة وال يزال“ ،جمتمعا خملوطاً” .إ�ذ بقيت أ��شكال إ
التي �ساهمت يف تكوينه االجتماعي م�ستمرة حتى اليوم .ويحلل البحث امل�شهد الفالحي –ب�شكل
عام-ويتو�صل إ�ىل أ�نه يتميز بتجزيء عقاري وا�ضح ،وعليه تعرف معظم أ
الرياف املغربية
الرفع من م�ستوى
هجرة ن�شيطة جداً .وي�شري الباحث إ�ىل أ�ن ا�ستمرار �ضعف تدخل الدولة يف ّ
النتاجية االقت�صادية يف الريف التقليدي املغربي� ،سي�ؤدي إ�ىل زيادة امل�شاكل االجتماعية للبادية
إ
واىل تفاقم اخللل يف التوازن بينها وبني املدينة ،و أ�خري ًا إ�ىل ارتفاع حدة الهجرة الريفية وتنامي
امل�شاكل االجتماعية يف البوادي كما يف املدن.

 .4املحور الثالث :التنمية الب�شرية وجمتمع املعرفة ونوعية احلياة
�سلط هذا املحور ال�ضوء على امل�س�ؤولية االجتماعية امللقاة على عاتق ال�رشكات كونها جزئ ًا
ال يتجز أ� من الهيكلية املكونة للمجتمع ،وعلى أ�همية التوعية البيئية وم�ساهمتها يف بناء قدرة إ�نتاجية
أ�ف�ضل .وقد نوق�شت هذه النقاط يف ثالث أ�وراق .الورقة أ
الوىل يف هذا املحور بعنوان ”:امل�س�ؤولية
االجتماعية لل�رشكات ودورها يف حتقيق ال ّتنمية امل�ستدامة ،درا�سة يف أ
الطر القانونية املقارنة”.
يدور البحث حول فكرة انعكا�سات التنمية امل�ستدامة على التنظيم القانوين أل�س�س و أ��ساليب امل�س�ؤولية
االجتماعية لل�رشكات ،وتتمثل م�شكلة البحث يف إ�براز اجلانب االجتماعي لل�رشكات التجارية ذات
الن�شاط االقت�صادي الفعال ،ال�سيما أ�ن الوجود القانوين ل�شخ�صية ال�رشكة ،ال ينح�رص يف مداه
االقت�صادي فح�سب ،بل يتعداه –وبالقدر نف�سه-باجتاه االجتماع ورمبا ال�سيا�سة أ�ي�ضاً.
ت أ�تى أ�همية البحث من خطورة امل�شكلة التي يحاول أ�ن يعر�ض احللول القانونية املالئمة لها من
خالل ت أ��صيل أ
الطر القانونية متناثرة التطبيق وامل�ستندة إ�ىل امل�س�ؤولية االجتماعية لل�رشكات ،وم�شاركة
املجتمع ال ّدويل يف م�س�ؤولياته التاريخية ،واال�ستفادة من اجلهد الدويل املبذول يف هذا املجال.
الورقة الثانية املدرجة يف هذا املحور بعنوان “:أ�همية الوعي التكاليفي البيئي يف حتقيق
أ�هداف التنمية امل�ستدامة” هدفت إ�ىل بيان ت أ�ثري الوعي أ�لتكاليفي البيئي يف تفعيل دور نظام حما�سبة
ال ّتكاليف ،وذلك إلدارة التكاليف البيئية وخف�ضها ،وحتقيق متطلبات التنمية امل�ستدامة .ينبني
البحث على فر�ضية أ��سا�سية مفادها أ�ن هناك عدد ًا من التحديات مثل �صعوبة جتميع البيانات البيئية
وا�سرتجاعها وتقييمها واختالف الثقافات و أ�ثرها يف تطور اال ّت�صاالت بني حما�سبي التكاليف
والتخ�ص�صات أ
الخرى داخل املن�ش�آت ال�صناعية وغريها ،التي حتد من حما�سبة التكاليف يف توفري
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وال�شكاليات يقدم البحث عدد ًا من التو�صيات
متطلبات التنمية امل�ستدامة .بعد عر�ض التحديات إ
من أ�جل التنبيه إ�ىل أ�همية الوعي البيئي يف املجال ال�صناعي وي�شدد البحث على أ�همية تنمية الوعي
أ�لتكاليفي البيئي للعاملني يف امل�ؤ�س�سات االقت�صادية من خالل الدورات التدريبية وتطوير نظام
النتاج النظيف وتبني امل�ؤ�س�سات االقت�صادية
النتاجية للم�ؤ�س�سات االقت�صادية با�ستخدام تقنية إ
إ
البداع البيئي.
إل�سرتاتيجية إ
تناولت الورقة البحثية الثالثة يف هذا املحور جتارب املن�ش�آت ال�صناعية اجلزائرية وما
تواجهه من حتديات يف ظل مناخ اقت�صادي متقلب يف العامل العربي والعامل .الورقة املقدمة
حتت العنوان “ جتربة املن� أش�ة ال�صناعية اجلزائرية بقطاعيها العام واخلا�ص” ت�شري إ�ىل أ�ن ن�شاط
املن� أش�ة اجلزائرية ،خا�صةً العمومية منها ،تتميز بغياب االن�ضباط ،إ�ذ عجزت املُن� أش�ة عن �ضبط
املمار�سات وفق ما يتطلبه العمل ال�صناعي من عقالنية ودقة وجدية ،وذلك لغياب الكثري من
ويكمل البحث لي�شري إ�ىل أ�ن مع�ضلة املن� أش�ة
ال�رشوط العامة الثقافية منها واالجتماعية وال�سيا�سيةُ .
ال�صناعية اجلزائرية ال ترتبط باجلانب االقت�صادي فح�سب فهي يف جوهرها ثقافية وتتعلق بالقيم،
الن�سان.
والبنى الذّهنية ،والت�صورات التي ت�شكل نظرة إ

 .5املحور الرابع :التنمية أ
والمن والتبعية
أ�تى هذا املحور لي�سلط أ�ل�ضوء على إ��شكاليتي اخل�صخ�صة أ
والمن وت أ�ثري هذه العوامل على
عملية التنمية االجتماعية.و أ��شارت أ
البحاث املقدمة �ضمن �سياق هذا املحور يف أ�كرث من حمطة على
�رضورة التن�سيق والتكامل العربي و إ�يجاد �آليات تعاون لتطوير العملية التنموية ومواجهة التحديات
امل�ستقبلية .الورقة أ
الوىل كانت بعنوان“:خ�صخ�صة اخلدمات وت أ�ثريها على التنمية االجتماعية :قطاع
املياه منوذج ًا”.ركز البحث على النموذج الفل�سطيني من خالل درا�سة العالقة بني ما يطرح من م�شاريع
مائية إ�قليمية وبني التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،مركز ًا على دور اخل�صخ�صة يف خلق مناخ تنموي.
و�شدد البحث على �رضورة إ�يجاد أ�جندة عربية متكاملة ت�ضمن حقوق وم�صالح الدول العربية.
الورقة الثانية تطرقت إ�ىل أ�ن امل�شكلة التي تعانيها أ��سواق العمل العربية وعدم وجود
درا�سات ومناهج تركز على تطوير أ��سواق العمل مما ي�ؤدي إ�ىل م�شكلة بطالة يف �صفوف ال�شباب
العربي .البحث املعنون“وهم خلق الوظائف لل�شباب يف ال�رشق أ
الو�سط” ،أ��شار إ�ىل أ�ن عملية
التوظيف يف القطاع العام ال تعتمد مبد أ� الكفاءة العملية والعلمية مما ي�ؤدي إ�ىل تدين يف م�ستوى
النتاجية يف هذه القطاعات ب�شكل عام .البحث �شدد على �رضورة التن�سيق بني الهيئات العلمية
إ
والقائمني على ال�سيا�سات التنموية والذي من � أش�نه تهيئة ال�شباب ملواجهة حتديات أ��سواق العمل.
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كما و أ�كد البحث على �رضورة حتفيز وتن�شيط دور القطاع اخلا�ص الذي من � أش�نه خلق فر�ص
عمل لعدد أ�كرب من ال�شابات وال�شبان.
والمن :ارتباطات نظرية” ،أ��شارت إ�ىل أ
الورقة الثالثة بعنوان“:التنمية أ
المن كونه جزئ ًا
ال يتجز أ� من املكونات أ
ال�سا�سية للدولة ،و�رشط أ��سا�سي يجب توافره لنجاح أ�ي عملية تنموية.و أ�كد
البحث أ�ن هناك ارتباط بني قدرة الدولة على إ��شباع احلاجات وتوفري املتطلبات أ
ال�سا�سية أ
للفراد
واجلماعات وبني حجم أ
المن التي تنعم به.

 .6املحور اخلام�س :التنمية والدميوقراطية وامل�شاركة
يتناول هذا املحور العالقة بني التنمية ومفاهيم الدميوقراطية وامل�شاركة وانعكا�س توافر
هذه املفاهيم إ�ىل دفع عجلة التقدم التنموي أ�و تراجعها ،قدمت حتت هذا العنوان ثالث أ�وراق علمية
املروج يف أ
الدبيات ال ّدولية عن التنمية ،ن�صو�ص من منظمة
كان أ�ولها “مفهوم املجتمع املدين
َ
ال�سكوا( )1منوذجاً ”.قدمت الورقة عر�ض ًا تاريخي ًا موجز ًا لتطور فكرة املجتمع املدين ومكوناته.
إ
وركزت على �رضورة انح�سار دور الدولة املركزية يف إ�دارة املوارد وتلبية اخلدمات والت أ�مينات
ال�سكوا لفهم
االجتماعية .ويثري البحث م�س أ�لة فعالية املقاربة
املفاهيمية والتحليلية املعتمدة يف أ�دبيات إ
ّ
والدارة احلكومية من ٍ
جهة أ�خرى.
عالقة االرتباط بني التنظيمات غري احلكومية من جهة ،إ
أ
	�ما الورقة الثانية بعنوان“ :التنمية والدميوقراطية” ت�شري إ�ىل أ�ن امل�صطلحات التي تداولها
الن�ساين منذ تلم�س طريقه إ�ىل بناء أ��س�س ح�ضارية وقواعدها ،تت�صف باحليوية والدينامية
الفكر إ
يف بنيتها وعنا�رصها ،والدميقراطية واحلرية يقعان يف مقدمة الالئحة للم�صطلحات التاريخية
املتجاوبة مع هاتني ال�صفتني.وي�ضيف البحث إ�ىل أ�ن العالقة بني الدميقراطية والتنمية ،هي من
المناء أ��رسع و أ�كرث ت أ�ثري ًا يف الدول الدميوقراطية.
العالقات اجلدلية ،وغالب ًا ما تكون عجلة إ
الورقة الثالثة يف هذا املحور تناولت التمييز بحق الن�ساء وت أ�ثريه على احلركة التنموية،حيث
جاء البحث املعنون�“:آثار ال ّتمييز يف قوانني أ
الحوال ال�شخ�صية على م�شاركة ال ّن�ساء يف عملية التنمية
امل�ستدامة ”.وهدف إ�ىل إ�لقاء ال�ضوء على معوق رئي�س أ�مام م�شاركة ال ّن�ساء يف عملية التنمية ،وهو
التمييز القائم �ضدهم يف جميع قوانني أ
الحوال ال�شخ�صية يف �سورية .ويوفر البحث مادة معرفية
مهمة للربط بني النظرية والتطبيق ،وبني القوانني و أ�ثر تطبيقاتها على الن�ساء.
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 .7املحور ال�ساد�س :التنمية الب�شرية وجمتمع املعرفة ونوعية احلياة
النظمة الرتبوية أ
ي أ�تي هذا املحور لي�سلط ال�ضوء على قدرة أ
وال�ساليب التعليمية واملعرفية
يف العامل العربي على التكييف مع املتطلبات التنموية .فالتعليم والتنمية يتما�شيان يد ًا بيد فال يتحقق
الخرى .الورقة أ
النجاح الكلي ألحد هذه العوامل بدون توافر املكونات لنجاح أ
الوىل املقدمة
يف هذا املحور بعنوان “:م�ؤ�رشات الفقر و أ�لوانه يف الريف املغربي أ�و الركود البنيوي للمجاالت
الريفية التقليدية ”.وتنظر يف هوية امل�شاريع الهيكلية� ،ضمن منظومة التنمية امل�ستدامة .وذلك
بالرتكيز على روابط امل�رشوع التنموي بامل�ؤثرات الداخلية واخلارجية .فالنجاح يف التالزم بني
العوامل املذكورة هو عامل حموري يف إ�بداع جتارب تنموية قاعدية .تركز الورقة على �رضورة
إ��صالح املنظومة التعليمية كخطوة أ�وىل على م�سار التنمية امل�ستندة إ�ىل املعرفة.
للبداع يف العامل العربي يف
أ�ما الورقة الثانية املقدمة يف هذا املحور بعنوان “:أ�ي نظم وطنية إ
الول يت�صل بال�رشكات أ
ال�شكال أ
والقاليم
�سا�سيني ،إ
ظل تفاقم ت أ�ثري متى؟” تتناول درا�سة إ��شكالني أ� ّ
ال�شكال
واالقت�صاديات الوطنية ال�ساعية إ�ىل بناء قدرات إ�نتاجية وتناف�سية مبنية على املعرفة .أ�ما إ
الثاين ،فيخ�ص م�ستوى التق�سيم الدويل “املعريف” للعمل ،حيث تتفوق يف هذا املجال الدول ال�صناعية
الكربى يف ال�شمال على الدول أ
الخرى .وي�شري البحث إ�ىل أ�ن النه�ضة املعرفية يف االقت�صاد القائم
جذري ،أ�ي برت�سب طبقات جديدة من العقالنية وال�شبكات
على املعرفة ،هي رهينة تغيرّ معريف
ّ
والبداع.
للتميز واخللق إ
املفاهيمية الال�شعورية ،تلك امل�ؤ َّ�س�سة على احلرية الفردية ،وامل�ؤ�س�سة ّ
اجلهوزية إلقامة أ�نظمة تربوية بانية
الورقة الثالثة املقدمة يف هذا املحور بعنوان�“:رشوط
ّ
القطار العربية” تهدف إ�ىل الك�شف عن املربر أ
ملجتمعات املعرفة يف أ
ال�سا�سي الذي يقف وراء تب ّني
النظمة الرتبوية القائمة يف أ
بال�رساع يف تغيري أ
القطار العربية ،وحتديد أ�ولويات �رشوط
املطالبة إ
اجلهوزية لبناء جمتمع املعرفة ،وتقدمي بع�ض التف�سريات لف�شل الكثري من م�شاريع تغيري أ
النظمة
الرتبوية يف الكثري من أ
القطار العربية.وي�ضيف البحث إ�ىل أ�ن على الدول العربية زيادة ح�صة
تنمية التعليم يف ميزانياتها ال�سنوية وتطوير القابلية التقنية وال�سيا�سية والب�رشية بحيث ت�صبح قادرة
على التطور .وي�شري البحث إ�ىل أ�ن املجتمعات العربية ب�صفة عامة غري جاهزة إلقامة نظام تربوي
إ�نتاجي .مما يعني عدم جهوزيتها لبناء جمتمع معرفة عربي يف الوقت احلايل ،مع وجود اختالف
يف درجة ذلك بني الدول العربية.
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 .8املحور ال�سابع :دور التكامل العربي يف أ
الداء التنموي
تناول هذا املحور أ�همية التكامل االقت�صادي العربي يف تن�شيط وتقدم عملية النهو�ض
التنموي وقد قدمت أ
والجنازات
الوراق التي نوق�شت يف هذا املحور معلومات وحتليالت للتحديات إ
الهداف التكاملية .الورقة أ
والتطلعات امل�ستقبلية بغية حتقيق أ
الوىل يف هذا املحور بعنوان“:البنية
القليمية أ
القليمية يف منطقة ال�رشق أ
ال�سا�سية (اجلامعة
الو�سط و�شمال أ�فريقيا” ناق�شت بنية امل�ؤ�س�سة إ
إ
أ
القليمي .ويدور النقا�ش يف هذه الورقة حول
العربية) من خالل املراجعة النظرية والدبية للعمل إ
الفعال من جهة ،وحاجة املنطقة
نقطتني رئي�سيتني :البنية الدميوقراطية وعالقتها بالعمل إ
القليمي ّ
القليمية وتناق�ض ذلك مع النيوليربالية من ٍ
جهة أ�خرى.
إ�ىل التنمية االقت�صادية إ
ع�ضوية جمل�س التعاون اخلليجي إ�ىل
الورقة الثانية يف هذا املحور حتت عنوان“:تو�سيع
ّ
أ
الردن واملغرب كخطوة نحو ت أ��سي�س اندماج إ�قليمي عربي م�ستقبال” ت�شري إ�ىل أ�ن هذه اخلطوة
متهد الندماج إ�قليمي عربي عميق و�شامل .وهدف البحث إ�ىل ا�ستخال�ص بع�ض احللول التي ميكن
اال�ستفادة منها ،بغية تطبيقها ن�سبي ًا يف ف�ضاء دول جمل�س التعاون اخلليجي يف أ�فق تو�سيع ع�ضويته
إ�ىل عموم أ
القطار العربية.
البحث الثالث كان بعنوان“:معوقات جناح التكامل االقت�صادي العربي ومتطلباته بعد
ثورات الربيع العربي” يعترب البحث أ�ن حالة التكامل االقت�صادي التام املقرتنة بحالة اكتفاء ذاتي
كامل وبتنمية م�ستدامة تتطلب من الدول العربية بذل اجلهد املتوا�صل يف ميادين التنمية والتطوير.
وي�شري البحث أ�نه يف إ�طار التغريات الكربى التي �شهدها العامل العربي بدايةً من عام ،2011
ف�إن ق�ضية التكامل االقت�صادي العربي أ��ضحت ذات أ�همية كبرية .وتو�ضح الدرا�سة أ�ن التكامل
االقت�صادي العربي قد واجه عقبات عديدة :اقت�صادية ،ترتبط باختالف بنية االقت�صاديات العربية.
و�سيا�سية ،ترتبط باختالف أ
الدارة ال�سيا�سية يف معظم الدول.
النظمة ال�سيا�سية وغياب إ

 .9املحور الثامن� :سيا�سات التنمية املولدة لفر�ص العمل
ت أ�تي أ�همية هذا املحور من خالل تركيزه على العالقة التكافلية بني التنمية وخلق فر�ص
عمل جديدة .فمعظم الن�شاطات االقت�صادية يف العامل العربي تتواجد يف حميط املدن ،والتنمية
تخفف من ال�ضغوطات ال�سكانية على هذه املدن وتخلق فر�ص عمل أ
للعداد القادمة إ�ىل �سوق
العمل .إ��س ُتهل املحور مبحا�رضة عامة بعنوان “:مالحظات ا�ستك�شافية حول النمو امل�ستدام والتنمية
يف الدول العربية” هدفت املحا�رضة إ�ىل إ�لقاء ال�ضوء حول ق�ضايا النمو االقت�صادي التي �سجلته
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الجنازات التنموية ومالئمة ال�سيا�سات التي اتبعت إلحداث التنمية من
الدول العربية ،وطبيعة إ
تعرف
خالل ثالثة مقرتحات تطبيقية ون�صف مقرتح نظري وتاريخي حول ال�سيا�سات التنمويةّ .
الورقة النمو امل�ستدام على أ�نه حتقيق ملتو�سط �سنوي ملعدل منو الدخل احلقيقي للفرد يبلغ  2.8يف
املائة أ�و أ�كرث على طول املدة وا�ستقراره .وكانت م�رص الدولة العربية الوحيدة التي ا�ستطاعت
حتقيق منو م�ستدام يف الفرتة املمتدة من  .1985-2009وت�شري الورقة أ�نه خالل الفرتة ذاتها مل
تتمكن أ�ي من الدول العربية التي �سجلت معدالت موجبة للنمو يف الدخل احلقيقي للفرد من إ�جناز
حتول هيكلي منطي ،و أ�ن التحوالت الهيكلية التي حدثت قد �شابها ت�شوه تعددت أ�مناطه فيما بني
امل�شوه والتنمية غري امل�ستدامة ،لي�س
الدول.وتخل�ص الورقة بالقول أ�نه مهما يكن من أ�مر النمو ّ
هنالك ما مينع الدول العربية فرادي وبالت�ضامن من حتقيق تنمية ب�رشية يعتد بها يف امل�ستقبل.
نوق�شت يف هذا املحور �ستة أ�وراق تناولت واقع التنمية و إ�مكانية خلق فر�ص عمل جديدة
من خالل إ�مناء متوازن و�سيا�سات تنموية م�ستدامة .الورقة أ
الوىل بعنوان“:حتديات البطالة يف
م�رص :البعد اجلغرايف والتكامل أ
الفقي ل�سيا�سات التنمية” تناولت تفاقم ظاهرة البطالة يف م�رص
جمة عن طبيعة الن�شاط االقت�صادي
بني ال�شباب وخ�صو�ص ًا بني اخلريجني مما يطرح ت�سا ؤ�الت ّ
وال�سيا�سات التنموية املتبعة يف م�رص .وتهدف الدرا�سة إ�ىل إ�لقاء ال�ضوء على تطور أ
الداء
االقت�صادي امل�رصي ب�صفة عامة .مع الرتكيز على البعد اجلغرايف لعملية التنمية ،وت�شري النتائج
إ�ىل وجود خلل هيكلي يف التوزيع اجلغرايف والقطاعي ل�سيا�سات التنمية االقت�صادية يف م�رص وقد
أ�و�ضحت الدرا�سة أ�ن معدالت البطالة تركزت ب�شكل كبري يف إ�قليم م�رص العليا وحمافظات الدلتا.
الورقة الثانية املقدمة يف هذا املحور تناولت م�سار التنمية وت أ�ثريه على �آليات خلق فر�ص
عمل لل�شباب يف املناطق املحرومة يف تون�س ،فتحت العنوان�“:سيا�سات ال ّتنمية يف البلدان العربية
وت أ�ثريها على فر�ص العمل ،درا�سة حالة تون�س” يو�ضح البحث كيف أ�ن انعدام التن�سيق بني
مراكز �صناعة القرار والهيئات االقت�صادية املعنية بو�ضع ال�سيا�سات التنموية قد هم�ش معظم املناطق
النتاج االقت�صادي على مدن حمددة يف البالد.
التون�سية بحيث اقت�رص إ
“�سيا�سات التنمية يف موريتانيا وت أ�ثريها يف فر�ص العمل” كانت الورقة الثالثة على جدول
أ�عمال هذا املحور ،و أ�و�ضح البحث أ�ن الت�شغيل مل يحظ باالهتمام الذي ي�ستحقه يف ال�سيا�سات
واملخططات التنموية يف موريتانيا.وخلُ�ص البحث إ�ىل أ�نه ميكننا أ�ن نتوقع ا�ستمرار إ��شكالية
ال ّت�شغيل ،دون حلٍ جذري على املدى القريب واملتو�سط.
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الورقة الرابعة بعنوان“:التنمية أ
ال�سرية�:سيا�سات ال ّتنمية يف فل�سطني وت أ�ثريها يف فر�ص
العمل” بحثت يف جدوى ال�سيا�سات التنموية الفل�سطينية وعالقتها ب�إيجاد فر�ص عمل .وعر�ضت الورقة
اخل�صائ�ص االقت�صادية واالجتماعية للمجتمع الفل�سطيني ،و�سيا�سات التنمية املعتمدة ،واال�سرتاتيجية
الوطنية للتنمية وال ّت�شغيل.الفكرة أ
ال�سا�سية التي ت�ؤكدها هذه الدرا�سة ت�شري إ�ىل أ�ن �سيا�سات التنمية
وخططها التي حددت منذ قيام ال�سلطة الفل�سطينية مل تكن �سوى م�سكنات لتفادي االنفجار االجتماعي،
ومل ت�ؤدي إ�ىل إ�حداث تنمية �شاملة وم�ستدامة أ�و منو اقت�صادي را�سخ أ
الركان.
الورقة اخلام�سة بعنوان“:الطريق ال�صعب نحو عقد اجتماعي عربي جديد من دولة
النتاج”� .سعت إ�ىل طرح ر ؤ�ية “معيارية” متكاملة ملتطلبات التحول من منوذج
الريع إ�ىل دولة إ
ّ
“النتاج” .وتقدم الورقة
دولة “الريع” ،ذلك الذي مثّل احلالة العربية ،إ�ىل منوذج دولة إ
مكون من �سبعة عنا�رص :التحول
م�ساهمة متوا�ضعة نحو بناء تراكمي لعقد اجتماعي عربي جديدّ ،
الدميوقراطي ،الرثوة الوطنية وحاكمية املال العام ،ال�سيا�سات االقت�صادية والت�شغيل ،بناء
القدرات الب�رشية ،توزيع الدخل واحلماية االجتماعية وقيام تكتل إ�قليمي عربي.
ال�سلبية لل ّت�سلطية
الورقة ال�ساد�سة يف هذا املحور ركزت على ر�صد وحتليل الت أ�ثريات ّ
بالعتماد على جملة من املداخل النظرية
الن�سانية يف الوطن العربي ،وذلك إ
ال�سيا�سية يف عملية التنمية إ
ّ
أ
أ
الن�سانية يف الوطن العربي :درا�سة يف
واملنهجية .فتحت العنوان“:البعاد ال�سيا�سية لزمة التنمية إ
ت أ�ثريات الت�سلطية ال�سيا�سية يف عملية التنمية” مت �رشح لظاهرة الت�سلطية ال�سيا�سية يف الوطن العربي،
�سواء من حيث جذورها ومراحل تطورها ،أ�و من حيث مظاهرها وجتلياتها املتمثلة يف :احتكار
ال�سلطة وعدم تداولها ب�شكل �سلمي ،وغياب أ��س�س الف�صل والتوازن بني ال�سلطات و�ضوابطها،
وغياب �ضعف ال�شفافية وامل�ساءلة .وتقرتح الورقة تفكيك البنى والهياكل الت�سلطية ،وت أ��سي�س احلكم
ا�ستمراريتها.
الن�سانية و�ضمان
ال�صالح،وهما �رشطان �رضوريان لتحقيق التنمية إ
ّ

 .10مالحظات ختامية
يو�ضح ا�ستعرا�ض أ
الوراق التي قدمت للم�ؤمتر أ�ن املركز العربي أ
للبحاث ودرا�سة
ال�سيا�سات قد جنح يف أ�ول م�ؤمتر له يف إ�ر�ساء اللبنة أ
الوىل لتحقيق هدفه اال�سرتاتيجي القا�ضي
بتناول ق�ضايا �سيا�سات التنمية يف إ�طار منهجي تكاملي أ�و عابر للتخ�ص�صات يف العلوم االجتماعية.
وعلى الرغم من تفاوت م�ستويات أ
الوراق التي قدمت فيما يتعلق باالن�ضباط املنهجي ونوعية
النتائج التي مت التو�صل إ�ليها ،إ�ال أ�ن أ�نها التزمت ب�إمكانية تناول مو�ضوع “من النمو املعاق إ�ىل
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التنمية امل�ستدامة :أ�ي �سيا�سات اقت�صادية واجتماعية أ
للقطار العربية؟” بقدر كبري من التجان�س فيما
يتعلق بطبيعة ال�سيا�سات التنموية املالئمة .ويالحظ يف هذا ال�صدد إ�تفاق أ
الوراق حول ما يلي:
أ� .أ�ن ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية ،مبعنى ال�سيا�سات التنموية ،التي إ�تبعتها معظم
الدول العربية يف إ�طار ما عرف ب�سيا�سات وفاق وا�شنطن مل تتمكن من حتقيق منو اقت�صادي
يعتد به و أ�نها قد عمقت من حالة النزاع االجتماعي بطريقة م�ستمرة و أ�نها مل تتمكن من
الت�صدي للتحديات التنموية التي تواجه الدول العربية.
ب .أ�ن �صياغة ،وتنفيذ� ،سيا�سات تنموية مالئمة إلحداث التنمية مبفهومها الوا�سع تتطلب
ال ق�صدي ًا للدولة يف ال�شئون االقت�صادية ،و أ�ن الدولة التي اتفق على خ�صائ�صها هي تلك
تدخ ً
الدولة التي تتمتع بال�رشعية واملقدرة وكل خ�صائ�ص احلكم الر�شيد.

الهوام�ش
والجتماعية لغرب �آ�سيا ومقرها يف بريوت ،لبنان.
القت�صادية إ
ال�سكوا هي اللجنة إ
( )1كما هو معروف ،إ

