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 لحوارمفتتح ل

 
إنها لمفارقٍة أن تعود الجماهير وبعد مضيييييير أكثر من أربعين 
عاماً وقد أثكلها الفقر ودرق عظامها االسيييييتبداد والجهل والمرض 

ينيياير ب بييالحرييية، والعييداليية االجتميياعيية،  25 ثورة لتطييالييب في
ب والتي كانت تمثل عمق واالسييتق ل الوطني والكرامة اإلنسييانية

التي أخذت على و 1952يوليو  23 التي تفجرت فيتلك الروح 
ل العدالة االجتماعية واالسيييييييتق  عاتقها بناء وطٍن على أسييييييياس
 نحياز للفقراء. الوطني والكرامة اإلنسانية واال

ما كان تويتجل به ى وجه المفارقة في أن كل  األنظمة تغنى 
ً  -من إنجازات ونجاحات السيييابقة  ر لم تسيييف  -بعضيييها كان حقيقيا

في النهيياييية إال عن مزيييٍد من الفقر وكثيٍر من التهميه والقهر 
 وشعور الشخصية المصرية بالدونية داخل وخارج الوطن. 

يناير لحظاٍت أكثر تأم ً وعمقاً للمشيييييييهد  25لقد فتحت ثورة 
الوطني ومحاولة التفكر فيما تبقى من اإلمكانيات والموارد التي 

بالقليل بعد يات  يتوافر عليها هذا الوطن وهي ليسييييييييت  كل عمل
 لثرواته وموارده. وبة ؤالتجريف المنظمة والد

نييا إن الحوار الييذي نطرحييه مع القييارم العييام ينطلق من حلم
لذي يث كاهلقا نا نال  لدي قدم ؛ حلم أن يكون  ناء والت مشيييييييروء للب

واللحاق بركب الحضارة الذي تخلفنا عنه لمسافاٍت طويلة للغاية، 
نمية تلمنطلقين من رؤية تنبع من تلك الضرورة واألهمية الملحة 

قدراتنا واستثمار مواردنا وثرواتنا الطبيعية لبلورة مشروء تنمية 
ييية المهييارات والقييدرات البشيييييييريية وطنييية ذاتييية ترتكز على تنم

ال زمة لضيييييييمان تحقيق وطن للعدالة االجتماعية واإلنسيييييييانية 
 والمساواة واإلنصاف. 



6 
 

تتجلى أهمية الرؤية التي يطرحها الكتاب من السييييييؤال وعليه 
حول : هل نسيييتطيع إعداد اسيييتراتيجية وطنية ذاتية للتنمية   هل 

حكومية وغير على تنمية قدرات المؤسسسسسسسسسسسسات اليمكن التركيز 
. وذلك ألن حقبة العدالة الحكومية والمجتمعات المحلية واألفراد
لوييية التفكر بعمق وتييأمييل االجتميياعييية الجييديييدة تفرض علينييا أو

شيييييييديدين في محددات واشيييييييتراطات النمو االقتصيييييييادي والتي 
أصيييبحت تتطلب بنية أسييياسيييية بشيييرية ومادية واجتماعية تمتلك 

العياليية لتحقيق منجز حضيييييييياري المعرفية والمهيارات والكفياءة 
وإنساني مؤثر في تاريخ المجتمعات والشعوب في الوقت أصبح 

إلى فقر القيدرات والمهيارات ب بياليدرجية األولىالفقر فييه يرجع 
لضيييييييمان أحقيات الرفاه اإلنسييييييياني في كيان البشيييييييرية ال زمة 

 ً  .(1)باجتماعي ما، شخصاً كان أو أسرةً أو مجتمعاً محليا
لقد حترمت علينا تلك الرؤية الكشيييييييف عن ذلك األثر العميق 
الذي أحدثته العولمة بصيييييغتها األمريكية في تغيير جوهر ووجه 

وكذلك الحكومية ، المؤسييسييات مؤسييسييات الدولة بالكامل سييواء 
التداعيات التي نجمت عن تبني آليات ورؤية العولمة منذ  إبراز
 على مسييييتوى خطط التنمية في مصيييير بشييييكٍل عام 1973عام 

 رفع مسيييتوى الدخل االقتصييياديوهل نجح تبني تلك اآلليات في 
ج لهذه الخططجتماعي واال أم أنها أخفقت ، وتحقيق الرفاه كما رور

ولم يسيييفر عنها إال مزيٍد من الفقر والتدهور االقتصيييادي وترهل 
 . المؤسسات الحكومية

قد دهسييييييييت العولمة المدجج ية الجديدة، فل ة بمنظري الليبرال
وعقول بارزة في االقتصييياد والسيييياسييية واإلع م، وسييييل  ضيييخم 
ومرعب من أموال الشيييييعوب المنهوبة القوميات في جميع الدول 
النامية وبلدان العالم الثالث وفي الوطن العربي تحديداً لعمليات 
منظميية من التجريف واالسيييييييتنزاف للموارد والثروات المييادييية 

                                                           
 90صفحة  2002تقرير التنمية االنسانية العربية للعام ( 1
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رية بوسائل وأدوات جديدة وفي الوقت نفسه أسوأ من التي والبش
 كان يستخدمها االستعمار الغربي على مدار قرون. 

لم نرغب كثيراً في وبغرض الكشيييييييف عن تلك األوضييييييياء 
ة ياالحتشييياد وراء اإلحصيييائيات والرسيييوم التخطيطية والتوضيييح

لبيان أثر تبني آليات وأدوات العولمة على مجمل األوضيييييياء في 
فهذا ما قامت به العديد من الكتابات، وهو ما يبعد بنا عن مصييير 

لك سيييييييرد ت والمتمثلة فيالغاية التي توخيناها منذ اللحظة األولى 
التحوالت الجييذرييية في مشيييييييروء التنمييية الوطنييية والتنقييل من 
ته حول  قارم لتعميق رؤي مرحلة إلى أخرى لفتح مسييييييييارات لل
األوضيييياء االقتصييييادية واالجتماعية والسييييياسييييات التي ارتبطت 
 بصناعة اآلثار السلبية لتلك األوضاء على مدار أربعين عاماً.

 عميييل على تمكين إلى ضيييييييرورة الوهو األمر اليييذي ييييدفع 
من التزود بييالقييدرات المحلي المؤسيييييييسيييييييييات وأفراد المجتمع 

والمهييييارات والمعلومييييات والمعرفيييية ال زميييية لتحفيز الوعي 
المجتمعي وتعزيز قدرة المواطنين على المشاركة الفعرالة في حق 
تقرير المصيييييييير، وإزالية كيافية الحواجز والعقبيات أميام امت ك 

كييافيية المواطنين على فر   المعرفيية التي تتمثييل في حصيييييييول
متكافئة لتحسين أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية والتمتع بكافة 
الحقوق األصيييييلة التي كلفتها لهم الشييييرائع السييييماوية واتفاقيات 
ومواثيق حقوق اإلنسيييييييان الدولية. كما تؤدي تنمية القدرات إلى 
تعميق شيييييييعور المواطنين بييياالنتمييياء والوالء الوطني وتحميييل 

وهذا ما يؤدي حسييييييب وجهة نظرنا إلى  ولية المجتمعية.المسييييييؤ
إعييادة األفراد إلى مجتمعهم ووطنهم الييذي ظلوا لسييييييينوات في 
مبعدين ومسيييييييتبعدين من المشيييييييياركة في تنمية وإدارة موارده 

 والتمتع بعوائد التنمية. 
هذا مفتتح للحوار وطرح لمحاور رؤيته التي نأمل أن تسيييييهم 

ين الييذين يحيياولون االجتهيياد في االلتحيياق بجحييافييل المصيييييييري
 للمساهمة في وضع ع مات لطريق نهضة مصر وتقدمها.
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 المبحث األول
 

 ؛ تلك األقنعة المتعددةالعولمة
 

 ، ومشكالت متفاقمة: العولمة: أقنعة متعددة -1
مصيييييييطلحات من يئن القارم دائماً من وطأة وشيييييييراسييييييية 

لييديمقراطيييةب االحييداثيية ومييا بعييد الحييداثييةب وبالهويييةب وبقبيييلب
، النظام العالمي الجديدبالخصييييخصييييةب وبحقوق اإلنسييييانب وبوب

ي فبسيييييولٍة  مصييييابو مرعب والتي في مجملها يكتنفها غموض
أدت إلى إمكييانييية تكيف تلييك المفيياهيم وتوائمهييا مع كييل  المفهوم

المحاوالت الدوؤبة التي عملت على تفسييييييييرها وتحليلها والتي 
مضيييييطرباً بل وزاد من كثافة الغموض وضيييييبابية جاء معظمها 

في األسييياس إلى التوتر واالضيييطراب  ذلك ربما يرجعوالمعنى، 
تقرار في واالسييييالذي يتلبس تلك المفاهيم التي تأبى على التقولب 

نمط تعريفي وتفسيييييييير محدد وواضيييييييح، فهي متحركة ومتلونة 
ي أنتجها أو باألحرى أُنتجت فيه، بسيييييييرعٍة مثل ذلك المنا  الذ

وحتى يمكن اسيييييييتغ ل تلييك المفيياهيم وفقيياً للنزعيية المسييييييييطرة 
والموجهة للمصالح السياسية بالصيغة والرؤية المتحكمة في تلك 

 المصالح.
وب سيييييرد التعريفات التنظيرية للعولمة لن نتجه صيييييومن ثم 
التي  يةوالتوجهات الفلسف السياسية والحقول المعرفيةوفقاً للزوايا 

دات في هذا ا، وهو ما قد يمثل تحصيييييل لمجمل االجته(1)تناولتها
المضيييمار الشييياق، وإنما سيييتكون وجهتنا نحو توصييييف الظاهرة 

                                                           
  498  مجلة العربي  الكويت  عد المصطططططط    وأزمة العولمة( عز الدين إسممممممماعي     1

 163  ص 2000مايو 
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وتفكيك أبعادها وحلقاتها المتداخلة والمتعددة التغير، مع اإلشيييارة 
على لتأثيرات تلك الظاهرة  وممارسيييييييات فعليةلشيييييييواهد عملية 
اشييٍر مب وكشييف تلك المناطق التي تأثرت بشييكلالواقع المصييري 

 نحو تحقيق كامليرورتها المندفعة صيييأو غير مباشيييٍر بتداعيات 
أو تحسييس لمواطن األلم الذي يصيييب البشييرية  أهدافها دون تروٍ 

ك المشيهد الذي يقف ء شيهواتها الفجة وجرأتها التي تشيابه ذلجرا
ق ليغرس أنيابه في عنفيه مصاصي الدماء في األف م األمريكية 

دة جدي لذرةٍ دماءها فيزداد قوةٍ  ويمت  بكلفريسيييييييته المسيييييييتكينة 
غريزة االفتراس والعيه على دمييياء اآلخرين التي ب متصيييييييلييية

 القرون البدائية للبشرية.توارثها عن أجداده منذ 
لقد ظلرت األنشييطة االقتصييادية والبشييرية التقليدية هي السييائدة 

حتى جاءت مرحلة  اإلنسيييييييانية لمدة قرون في كافة المجتمعات
يت بالثورةالنشيياط الصييناعي الضييخم  فتح الصييناعية لت والتي سييمر

أفقاً جديداً في أسييييلوب ونمط األنشييييطة االقتصييييادية واالجتماعية 
وزادت من اتسيييييييياء تنقييل األفراد بين الييدول وتبييادل الثقييافييات 
ار أثناء  ال والتجر ية المختلفة التي يحملها العمر واألنماط المعيشييييييي
تجوالهم في المنيياطق الجغرافييية المختلفيية. لقييد دفع ذلييك التغير 

بضييييرورة زيادة حركة األنشييييطة التجارية واالقتصييييادية  للمناداة
ن بيتبييادل السيييييييلع والمنتجييات الثقييافييية وإتيياحيية فرصيييييييية أكبر ل

شعوب، حتى جاء القرن العشرو ن ليكون البداية األقوى لصبغ ال
كل تلك األنشييييطة بصييييبغة غير محدودة محلياً وجغرافياً ومن ثم 

ل كافة األنشيييطة البشيييرية واإلنتاج العقلي والتقني ب أصيييبح  تحور
وجه وخرالحر بين البلدان والدول إلى عالمية االسيييتخدام والتنقل 

من إطييار المحلي المحييدود والمراقييب إلى العييالمي وال محييدود 
وغير المراقب أي تجاوز ما يسيييييييمى بحدود الدولة القومية التي 

قاليد ة وتكتنز باألعراق والتتتميز بحدوٍد جغرافية ولغوية وثقافي
التيياريخييية التي تجعلهييا قييادرة على مراقبيية جغرافيتهييا مراقبييةً 
صيييارمة والحفاظ على موروثها الثقافي والحضييياري الممتدد هو 
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ما يميز أهم م مح العولمة التي اجتاحت العالم في نهاية القرن 
 . (1)بالعشرين وأصبحت أبرز سماته التاريخية

اهرة مصيييييييبوغييية بكيييل ألوان المنجزات إننيييا إذن أميييام ظييي
الثقافية والنشيياط البشييري المتعدد والمسييتمد من كل الحضييارية و

محاولة االقتراب من األلغام التي صنعتها بقاء العالم، وعليه فإن 
العولميية حول مضيييييييمونهييا يتطلييب التروي في تتبع جييذورهييا 
ومنابعها األصييييلية حتى يمكننا تبسيييييط ذلك المفهوم المراو  إلى 

مة  قد نبعت العول غاء كذلك حد بعيد. ل من الرغبة القوية نحو إل
حدود الدولة القومية في المجال االقتصيييييييادي والتجاري وطرح 
فكرة حرية انتقال رأس المال وتحول تلك المجاالت إلى سيييياسييية 
لمي  لعييييا توى ا لمسيييييييي لييييية على ا فعييييا ب ُيمييييارس  لوك  أو سيييييييي

(Globalizationفقد مثرلت العولمة موجةً اقتصيييييييا ) دية جديدة
تلت الثورتين الزراعية والصيييناعية بنهاية القرن التاسيييع عشييير، 

وأسييييلوب اسييييتعماري  ةرأسييييمالي كأداةوحاول منظورها بلورتها 
جييديييد نت  عن منجزات الثورة الصييييييينيياعييية وثورة المعلومييات 
 واالتصاالت وما رافقها من تطور في مجالي االتصال واإلع م. 

بذور  مةبوتعود  تدة  (2)بالعول لك المم تاريخ إلى ت في عمق ال
نهاية  المرحلة التي تبلورت فيها م محها بشيييييييكل واضيييييييح في

أربعينيات القرن العشييييييرين وقت بدء صييييييياغة األراء الليبرالية 
المحدثة تلك التي مارسيييت أقصيييى أنواء االغتيال المعنوي ضيييد 
االشتراكية عامة والماركسية على وجه الخصو  وعملت بقوة 

دين على إدانتهما باعتبارهما كانا سييبباً في العديد من وقسييوة شييدي
األزمات التي اجتاحت العالم بسييييبب الركود العالمي الشييييديد في 

                                                           
ة   ورقة مقدمتأثير العولمة ع ى الوضطططال اماعم عي اي المة اة العر ية( برهان غليون  1

 2005ديسمبر  19إلى اجتماع خبراء اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  بيروت 
م  العولمة؛ بول هيرسمممت  جراهام بومبسمممون   -1( لمزيد من االضمممحع  ول العولمة   2

د/ فالح عبد الجبار  المجلس الوبني للثقافة  وإمك ن ت العحكم، ترامةامقعصططططططط م الع لمي 

اقعصططط م ق    هورسمممت يفديلد   -2. 273والفنون واآلداب  الكويت  سممملسممملة عالر المعرفة 

المجلس الوبني للثقممافممة والفنون واآلداب  الكويممت    ترجمممة د/ عممدنممان عبمما  علي  اارا  

  ترجمة د/ سعيد منتاق  ا رااي ت العولمةوراي  ورويك م -3. 335سلسلة عالر المعرفة 

 397المجلس الوبني للثقافة والفنون واآلداب  الكويت  سلسلة عالر المعرفة 
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قد و ( 1929-1933) نهاية العقد الثالث من القرن العشيييييييرين
عمل الداعمون لليبرالية المحدثة على ترسييييييييخ القبول بأفكارها 

 االقتصيييادي وتحرير المحورية التي تنصيييب على أهمية االنفتاح
ج  أسيييييييواق المال والسيييييييلع من القيود والتوجيه الحكوميين، ورور
أنصييييارها لمقوالٍت تخدم في األسيييياس أهدافها اإليديولوجية التي 
تصيييييبر في صيييييالح الرأسيييييمالية العالمية بشيييييكٍل جوهري مثل ب 

ثة  التخل  من القيود ية المحد لذي يمثل شيييييييريان الليبرال ب، وا
نحو الدعوة للتخل  من قيود النظام السابق والذي انصرف بقوة 

على الثورة الصيييييناعية خاصييييية في بريطانيا والواليات المتحدة 
األمريكييية وتركزت دعوة التخل  من القيود نحو تفكيييك تلييك 

لدولة من جانب نابعة من سييييييييطرة ا على األنشيييييييطة  القيودة ال
ء ازمة لقإقطم تلك القيود التي كانت و االقتصيييييييادية والتجارية
. وقد شيييييييكرلت دعوة التخل  من القيود رالزراعي من جانب آخ

ب الذي طرحته الرأسيييييييمالية،  تأصيييييييي ً جذرياً لمفهوم ب الحرية
فةً للحرية التي طرحها الفكر  يةً مختل كان يتضيييييييمن رؤ لذي  وا
الماركسي وتمركز مفهوم الحرية في الليبرالية حول حرية تبادل 

التقيد بالحدود والجغرافيا، السيييييييلع ورأس المال بين البلدان دون 
وتمثييل الوجييه اآلخر للحرييية في التركيز على حرييية الفرد ذلييك 

 المحرك والفاعل الرئيسي في عملية اإلنتاج.
وبرغم التأرجح والمناورة نحو ترسيخ تلك المفاهيم كشرايين 

ومحاولة رأب الصيييييييدء الذي أحدثه  داعمة للتوجه الرأسيييييييمالي
والتراجع ( 1929-1933العالمي )ل قتصييياد الكسييياد العظيمب ب

 -خطوات للوراء إلعطييياء دور أكبر للوظيفييية االقتصيييييييييياديييية
لذي طرحته نظرية باالجتم لدولة وا التي عملت  (1)كينزباعية ل

                                                           
ب ( 1 تا فا د    (مؤسمممممممس النكرية الكينزية من خحل   مة في التشمممممممغي  وال عا النكرية ال

من  .وقتالتي  انت من المسلمات في ذلك ال النكرية الكحسيكية وعارض  1936 )والنقود

والسممياسممة المالية  الضممرا   يهر ما تقوم علي  نكريت  ان الدولة تسممتعيم من خحل سممياسممة

نكرية ووالنقدية ان تتحكر بما يسمى الدورات االقتصادية. ول   ت  يخرى في نكرية النقود 

يزمة الكساد العالمية.  يث ان   1929 انت لكينز مساهمة  بير  سنة .اال تماالت الرياضية

  اول تسليط الضوء على سب  هذه االزمة وما هو المخرج مندا. 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1936
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8
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ياغة مفهوماً جديداً بللتدخل النشييييييييط للدولةع ب لى إعادة صييييييي
تاجي جابي اإلن عل اإلي عة في الف عادة دور الجما إال أن  ،واسيييييييت

أمريكا الشييييمالية ب العالمية وفي مقر مركزها الكونيالرأسييييمالية 
يةب لم تقدر على االبتعاد عن الحمية ا تها لتي جذبوأوروبا الغرب

التخل  من القيودب بتوسييييييييع المفهوم ب مرةً أخرى للعودة إلى
ليشييييمل التخل  من القيود التي تكبل األسييييواق واألسييييعار، مع 

بؤرة االهتمام  مالك رأس المالب فيبللهث نحو وضيييييييع الفرد ا
 الدور االجتماعيوالم ذ اآلمن والذي تطلب في المقابل اسييتبعاد 

 ً   .للدولة نهائيا
ها من بعض القيود التي  لدول برغم تخلصييييييي غير أن بعض ا
تكبل أسيييواقها الداخلية، إال أنها مارسيييات نوعاً مختلفاً من القيود 

ر انتشيياالشييديدة على تعاملها مع بقية الدول األخرى مما أدى إلى 
ظاهرة التنافس غير المقنن في تخفيض قيمة العملة، وهو ما أدى 

الييدعوة للتخل  من كييافيية القيود إلى دفع الكثير من الييدول إلى 
على األسييواق والسييلع، وما كادت هذه الظروف أن تتحسيين حتى 
نشيييبت الحرب العالمية الثانية التي أحدثت دماراً اقتصيييادياً هائ ً 

والوالييات  . وهو مييا دفع الييدول األوروبيييةفي الييدول األوروبييية
إلى عقد المؤتمر النقدي والمالي لألمم المتحدة  المتحدة األمريكية

 1944في بريتون وودز في الواليييات المتحييدة األمريكييية عييام 
دولة وتمخض المؤتمر عن والدة  44حيث شيييييييارك فيه ممثلو 

 النقدصييييييندوق بتوأم بريتون وودزب حسييييييب تعبير كينز وهما ب
تعاون النقدي والمالي بغرض تنظيم ال (1)بالدولي والبنك الدولي

بينما اخت  صييييييندوق النقد الدولي في تقديم معونة وبين الدول. 
قصيييييرة األمد لتصييييحيح االخت ل المؤقت في ميزان المدفوعات 
كيييان البنيييك اليييدولي يهيييدف إلى تقيييديم قروض طويلييية األميييد 

                                                           
 بروتن وودز  سنة    مؤسسة مالية دولية ي دثت خحل مؤتمرصة و  الةا  ال ولي  -1( 1

المالية بين الدول والقيام بتقدير االستشار  والدعر للدول  للعم  على تنكير المعامحت 1944

  تمث  الددف من إنشمممما   في تقدير لبةك الع لميا -2التي تواج  مشمممما   مالية واقتصممممادية  

شممرف ي القروض المشممروبة للدول وخاصممة النامية مندا قصممد تموي  المشمماريم التنموية التي

 راب هده البلدان في نكام العولمةعلى تحديدها ومراقبتدا سعيا من  إلى انخ
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ية كما كانت للبنك في بداية ل سيييييييتثمارات في المجاالت اإلنتاج
مالي إلعادة اإلعمار  لدعم ال قديم ا ته مهمة محددة وهي ت نشييييييييأ

 .(1)والتنمية للدول األوروبية المدمرة في الحرب
وهنا يجب اإلشارة إلى نقطتين جوهريتين بخصو  صندوق 

: برغم أن الصييييييينييدوق أولا النقييد الييدولي والبنييك الييدولي وهمييا؛ 
بغرض تصحيح االخت الت النقدية وإعادة والبنك كان تأسيسهما 

ه من الواضيييييييح أن اإلعمييار في مرحليية مييا بعييد الحرب إال أنيي
الدول األوربية على وجه ) البلدان المتقدمة كانالمقصيييييود وقتها 

الخصيييو ( ولم يكن موضيييوء الدول النامية وتنميتها موضييوء 
نقيياه إط قيياً من قبييل المجتمعين وقتئييٍذ فهي إمييا دول حييديثيية 

 ستق ل الوطني أو أنها مازالت تقع تحت سيطرة االستعمار.اال
ا  بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وخروج الواليات : (2)ثانيا

المتحدة من الحرب منتصرةً وتمتلك أكبر نسبة رصيد من الذهب 
في العالم أصييييبح من الضييييروري وجود نظام دولي يضييييع ذلك 

فل حرية التبادل التوفق األمريكي ضييييمن إطار شييييرعي دولي يك
اسييييتقرار األسييييواق المالية والنقدية العالمية، التجاري ويضييييمن 

يدشييييييين الوضيييييييع  لدولي ل ندوق النقد ا ومن ثم جاء ميثاق صييييييي
االقتصييييييييادي الييدولي للييدوالر كعمليية عييالمييية ترتبط بهييا بيياقي 
العم ت المرتبطة باألسييييياس بالكم الهائل من الذهب الذي تكدرس 

أهداف الصييندوق تعبيراً واضييحاً عن قد جاءت لفي أمريكا، إذن 
ذلك االنتصييار األمريكي سييواء من الحصيي  أو من حيث القوة 

 التصويتية داخل األمم المتحدة المرتبطة بها. 
وقد تجلى المشيييييييهد في أقصيييييييى تطورات الهيمنة األمريكية 

ل للعديد من الدوإتباء سييياسييات االسييتدانة المجانية ب عندما قامت
عن طريق ضييييييخ الدوالرات في السييييييوق العالمية لتحقيق أعلى 

                                                           
1 )www.worldbank.org 

  الممدار الممدوليممة البةططك الطط ولي وصطططططططةطط و  الةاطط  الطط ولي ع قططة مع ير جمماب بوالب  ( 2

 (2001)  لثقافية القاهر  ترجمة ي مد مني لحستثمارات ا

 

http://www.worldbank.org/
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وقد دفع هذا السييييييلوك إلى زيادة الشييييييك حول مكاسييييييب ممكنة. 
ست ستمر في التصاعد حتى ال ات الذي ينيمستقبل الدوالر والذي ا

 ً  عرف العالم خ ل الفترة حيثباالضيييييييطرابات؛  كان عقداً مليئا
قدية تمثلت في التقل 1965-1971 من في  بات العنيفةحروباً ن

أسييعار الصييرف واشييتداد المضيياربات على الذهب ولم يكن ذلك 
إال إرهاصيييييييياً لشيييييييكل الع قات الجديدة التي بدأت تتبلور بين 

 ومة االقتصيياد الرأسييمالي العالميالمراكز الث ثة الرئيسييية لمنظ
اليابان( وبروز  -دول غرب أوروبا -الواليات المتحدة األمريكية)

ها كعم ت فاء الوزن النسيييييييبي  عم ت قد أدى ارت ية و ية قو دول
( إلى خلق تحديداً  ألمانيا وفرنسيييييا) ل قتصييييياد الياباني واألوربي

ظروف موضييييييوعية للتقليل من االعتماد على الدوالر بوصييييييفه 
 عملة احتياطية دولية. 

وقد أدت هذه التطورات إلى قيام صيييييندوق النقد باتخاذ بعض 
قراراً  1959ه فبعد أن اتخذ عام اإلجراءات الكفيلة بزيادة موارد

بابتكار ما سيييمري  1962بزيادة حصييية الدول األعضييياء قام عام 
بالترتيبات العامة لقإقراض والتي مكنته من اقتراض حوالي ستة 

ي ملييييارات دوالر من م جموعييية اليييدول التي كونيييت ميييا سيييييييمر
مان ب بارة عن نوء من االئت لدول العشيييييييرةب وهي ع مجموعة ا

رقابة  تتم تحتالسوق الرأسمالية الصناعية الكبرى والمتبادل مع 
 الصندوق وقد كانت بريطانيا أول من قام باستخدام هذا االئتمان. 
ياجات  ياً لمواجهة احت نه لم يكن كاف وبرغم هذا اإلجراء إال أ
السيييييولة الدولية فاتجه الصييييندوق مرة أخرى إلى ابتكار وحدات 

ولة ابتداءاً من عام حقوق السييحب الخاصيية كمورد إضييافي للسييي
وكان ذلك في ظلر ازدياد الضغوط على الدوالر من أجل  1962

تحويله إلى ذهب في ظل اسيييييييتمرار عجز المدفوعات األمريكية 
ومن ثم حدوث خلل في قدرتها على والنق  في رصييييييد الذهب 

دوالر لألونصة  35االلتزام بهذا التحويل وفق المبدأ المحدد بـييييي 
ى إلى انفراد الواليات المتحدة األمريكية في الذهبية. وهو ما أد

قرارها بإلغاء قابلية الصيييييرف والتحويل الدوالري الذهبي بقرار 
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ليعلن بييذلييك انهيييار قيياعييدة بريتون وودز  1971نيكسيييييييون في 
 وانهيار المبدأ األساسي للصندوق النقد الدولي. 

 
 (1)مشروع مارشال: إلعادة إعمار أوروبا

من المهم اإلشارة إلى مشروء مارشال إلعادة إعمار أوروبا 
حتى يمكن تبيان الفرق بين توجه مشيروء مارشيال وذلك التوجه 
الذي صيييييياغته الواليات المتحدة األمريكية لدور صييييييندوق النقد 

 والبنك الدوليين. 
وكان مشيييروء مارشيييال عبارة عن ب خطة طرحتها الواليات 

تصييادية ضييخمة إلى الدول األوروبية المتحدة لتقديم مسيياعدات اق
بعييد الحرب العييالمييية الثييانييية لتمكينهييا من اسيييييييتعييادة عييافيتهييا 

تم إنشيييييياء المنظمة األوروبية  1948وفي عام  .(2)االقتصييييييادية
للتعاون االقتصيييييادي وذلك بهدف توزيع المسييييياعدات األمريكية 

مليارات دوالر خ ل عامين ثم إلى ثمانية  9التي تدفقت بحدود 
 مليار دوالر قبيل توقف المشروء رسمياً.  17أخرى، ثم إلى 

بنياء  علىونلحظ أن تليك المسيييييييياعيدات عمليت بياألسيييييييياس 
مؤسييسييات اقتصييادية أوروبية قوية لمواجهة التدهور االقتصييادي 

 وىالقوما قد يرافقه من أزمات اقتصييييييادية ربما تفتح الباب أمام 
قد  والتي كانت لفرض تأثيرها على االقتصيييياد تحديداً  شيييييوعيةال

بدأت تقوى في تلك المرحلة مدعومة من االتحاد السوفيتي والذي 
 ظهر كقوة عظمى منافسة للواليات المتحدة األمريكية. 

لما ا نجح مشسسروع غير أن السسسؤال ال ي يطرن نفسسسا  نا: 
ي البرامج الت مارشسسال في تحقيق أ دافا بينما فشسسلت العديد من
 طرحها البنك والصندوق في بلدان العالم الثالث؟ 

إن اإلجابة على هذا التسييييييياؤل تنبع من تحليل الخطاب الذي 
 في جامعة هارفارد حيث أشييار: 1947ألقاه مارشييال نفسييه عام 

                                                           
دار   امقعصططططططط مقة اي الع دقث الح قع و المع صطططططططرلع ق ت اد/ محمد علي الفوزي  ( 1
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يأس والفوضيييييييى  ب لكي ننجح في التغلب على الجوء والفقر وال
فإن مسييييييياعداتنا يجب أال تكون على أسييييييياس جزئي كلما دعت 
األزمات المختلفة بل يجب أن تقدم ع جاً ناجعاً وأال تكون مجرد 

 مادة مسكنةب. 
ن الذي حدث في بلدان العالم الثالث كان وعلى جانب آخر إ

ف ً مختل لك اآل ا ماً عن ت ما يات التي اسيييييييتخدمت في مشيييييييروء ت ل
تقديمه للدول النامية من معونات وقروض لم  مارشيييييييال، فما تم

تكن بالكفاءة نفسها التي قدمها المشروء إلعادة إعمار أوروبا مع 
األخييذ في االعتبييار ذلييك الفييارق بين إعييادة اإلعمييار وبين خلق 

مار تعوالفقر واالسفي بلدان عانت كثيراً من التخلف  تنمية جديدة
ت قروض المؤسييسييتين الدوليتين كمسييكن للمشييكلة وعليه فقد جاء

 وليست كحل جذري ألسباب هذه المشكلة. 
وفي الوقت الذي وجهت فيه جهود البنك والصييييييندوق إلعادة 

 افة التسييييييهي ت الممكنة تحت مسييييييمىإعمار أوربا مع منحها ك
، كييان 1958المرحليية االنتقيياليييةب والتي اسيييييييتمرت حتى عييام ب

الصيييييييندوق يكيل بمكيالين فيما يخ  الع قة مع الدول النامية 
برغم أنه لم يكن  خاصييييييية التي تحررت حديثاً من االسيييييييتعمار

لسييياسييات الصييندوق واشييتراطاته فرصيية السييتفادة الدول النامية 
 : (1)منها خ ل فترة الخمسينات والستينات وذلك لسببين

امه ركز الصيييييييندوق في فترة ما بعد الحرب جل اهتم  -1
لخدمة الدول األوروبية لمواجهة المد الشييييييييوعي المحتمل هناك 
وهو ما جاء على حسيييياب نصيييييب اسييييتفادة الدول النامية والتي 

 كانت محدودة للغاية. 
حاولت الدول النامية إيجاد حلول لمشييييييك تها بعيداً عن   -2

ها ياشيييييتراطات الصيييييندوق وذلك إما من خ ل اسيييييتخدام احتياط
راءات صييييارمة على نظام الصييييرف وفرض المتراكم وتنفيذ إج

رقابة شييديدة على الصييادرات والتوسييع في عقد اتفاقيات للتجارة 

                                                           
دار  –دمشمممممق  –مة هشمممممام قولي ترج  صطططططة و  الةا  ال ولي وعم ي ت ميشمممممي  لوالر  ( 1

 67  ص 1995  بح  
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للجوء إلى مصييييييييييادر للتموييييل مع دول أخرى أو من خ ل ا
هوبة من قبل الخارجي، أو من خ ل االعتماد على مواردها المن

مثل تأميم شيييييركة قناة السيييييويس في عهد االسيييييتعمار األجنبي )
  راحل جمال عبد الناصر(.الرئيس ال

وبرغم أن الصيييييندوق قد اسيييييتحدث بعض أنواء التسيييييهي ت 
االئتمييانييية التي تخ  الييدول النييامييية مثييل تسيييييييهي ت التمويييل 
التعويضييييي والتسييييهي ت الخاصيييية بتمويل المخزون من المواد 

لمواجهة تقلبات األسييعار إال أن نصيييب الدول النامية من األولية 
ي فر الذي تتطلبه حل مشيييييييك ت تلك الدول موارده لم تكن بالقد

صيييييييييالح البلييدان مقييارنيية بييالموارد التي وجهييت لذلييك الوقييت 
كأحد وهو ما جعل من االتحاد السييييييوفيتي  الرأسييييييمالية الكبرى.

للعديد من  مصييييادر االقتراض الخارجي في مرحلة الخمسييييينات
ا بوصفه مقرضاً للدول النامية بما فيه)بلدان العالم الثالث تحديداً 

أكثرها فقراً و بشروط شديدة التساهل منها سعر الفائدة المنخفض 
الدور البارز  وقد أدى ذلك .(1)الطويلة( و فترات السماح 2.5%

ع بحالة من الهل الدول الرأسيييماليةل تحاد السيييوفيتي إلى إصيييابة 
االتحيياد  لقطع الطريق على والييذي تجلى في النشييييييييياط المفرط

إجراء تغيير حيوي في البنك الدولي تمثل  من خ لالسيييييييوفييتي 
مدعومة  لتقديم قروض 1958في إنشاء هيئة التنمية الدولية عام 

من حكومات الدول المانحة مع أسيييييعار فائدة منخفضييييية وفترات 
سييداد طويلة مع فترات سييماح للدول األكثر فقراً. وقد ترافق ذلك 
أيضييييييياً بتغيير اسيييييييتراتيجية المسييييييياعدات األمريكية فمع انتهاء 
مشروء مارشال أخذت المساعدات األمريكية بالتوجه إلى منطقة 

لفييائهييا في مواجهيية الخطر حالشيييييييرق األوسيييييييط لييدعم وتثبيييت 
داد( ثم فيما بعد جنوب شييرق مبدأ ايزنهاور، حلف بغ) الشيييوعي

 وقد أنشييييأت رية( وأفريقيا وأمريكا ال تينية،الحرب الكو) آسيييييا
ذات التوجه ) يلية خاصيييييية لدعم البلدان الناميةلذلك منظمات تمو

إلى اقتصييييياد السيييييوق( مثل مؤسيييييسييييية التمويل الدولية، ومعهد 
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المتحدة للتنمية الدولية، ومؤسيييسييية االسيييتثمار لما وراء  الواليات
 البحار. 

إن تلك البانوراما السيييييييابقة يمكن من خ لها تفهم أن العولمة 
نشييأت في األسيياس باعتبارها نشيياطاً اقتصييادياً عالمياً، ثم امتدت 

عادة صياغة الحياة الثقافية واالجتماعية بما يتضمنانه بعد ذلك إل
ومذاهب فكرية ومواقف اجتماعية والتدخل في  من أنماط سلوكيةٍ 

مناه  التعليم وأساليبه وهو ما يمثل في مجمله اإلطار الذي يحدد 
. ولم تكن عملية إعادة صيييييييياغة تلك (1)هوية األمم والشيييييييعوب

األطر االجتماعية والثقافية والتاريخية وتسيييييييعيرها كقيمة مادية 
نها التي تسييتفيد متصييب في مجمل األنشييطة االقتصييادية العالمية 

الرأسمالية وليدة مرحلة تاريخية حديثة نسبياً بل تمتد تلك العملية 
في جذورها إلى محاوالت العديد من الدول االسيييتعمارية الكبرى 
لفرض ثقافتها ولغتها وتطوير اقتصادها عن طريق المستعمرات 
التي كانت تحكم سيييطرتها العسييكرية عليها من خ ل التحكم في 

التجارية والمنافذ البحرية والبرية والعمل المستمر على  الممرات
نهب ثروات وموارد تلك الدول ونقلها إلى موطنها األصييييلي، أو 
دعوة تلك المسيييييتعمرات إلى بيع منتجاتها وسيييييلعها إلى المراكز 

ن بكل والتي لم تك -االستعمارية وفقاً للقيمة التي تحددها األخيرة 
ذي أدى إلى فرض ع قة تخصييي  وال -تأكيد متكافئة المصيييالح

إنتاجي لتلك المسيييتعمرات فمصييير مث  تخصيييصيييت في زراعة 
القطن وتصييييديره إلى بريطانيا وتخصييييصييييت الجزائر في إنتاج 

 العنب ال زم لصناعة الخمور في فرنسا...إلخ.
بل والفر   تاحة السييييييي ياق سيييييييعي العولمة نحو إ وفي سييييييي

 إنتاجب فلسيييفة والخيارات الواسيييعة أمام مالك رأس المال انتهجت
العمال من ممكن  عددأكثر ما يمكن من السيييييييلع والمنتجات بأقل 

ودورة اإلنتاجب وهو ما أدى إلى تضخم مشك ت تعلقت بتخفيض 

                                                           
 الكونية ال راة ع لم اي العر ي اإلماد  امسطططططع ططططط د   يوسممممم   إسمممممماعي  ( محمد1

  القاهر  اإلدارية  والتنمية للتدري  السممممابم السممممنوي المؤتمر إلى بحث مقدم الصطططط ير ،
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نسيييبة العمالة التي لم يعد يحتاج إليها سيييوق العمل، والتوجه نحو 
االهتمام الشييديد والصييارم بمهارات وقدرات األيدي العاملة ذات 

ية كشرط أساسي لدمجها في سوق العمل الرأسمالي الكفاءة العال
الضيييييخم، األمر الذي أدى إلى تفشيييييي البطالة في جسيييييد البلدان 
الرأسيييمالية نفسيييها، وهو ما أنت  سيييلبيات شيييديدة الخطورة على 
األوضاء السياسية واالجتماعية في الدول النامية والمتقدمة على 

اكز تراكم ين مرالسيييييييواء. وقد أحدث ذلك نوعاً من الصيييييييراء ب
يكييية، وأوروبييا الغربييية، الواليييات المتحييدة األمر) رأس المييال
بان يا ( وتمحور الصيييييييراء حول نقل عبء نسييييييييب األرباح وال

 ة ك بعملية تصدير البطالالمنخفضة إلى بعضها البعض، والقيام 
في اتجاه اآلخر، وهي عملية اسيييييييتمرت قرابة ث ثين عاماً أجاد 

استخدامها في أوقات مختلفة؛ أوروبا  فيها كل من المراكز الث ثة
في السيييييييبعينيييات، واليييابييان في الثمييانينييات، والواليييات المتحييدة 

 األمريكية في أواخر التسعينيات.
ومن قبيل التوغل في أنفاق العولمة الموغلة في الظلمة نلحظ 
أنيييه لم يعيييد الحيييدييييث عن العولمييية من جيييانبهيييا االقتصيييييييييادي 

ين السيييييييييياسييييييييين فقط حيييث المحللمحور اهتمييام واالجتميياعي 
سقاً ذو أبعاٍد تتجاوز مجال االقتصاد  أصبحت العولمة نظاماً أو ن

نييية وامتييدت بمخييالبهييا لتخترق جميع مجيياالت الحييياة اإلنسييييييييا
إلى عولمة القيم واألخ ق وأنماط العيه والممارسييييات ب الناعمة

 اليومية والثقافة ومناه  التفكير والتعليم والهوية القومية. 
أي أصبحت العولمة ذات أبعاٍد سياسية، واقتصادية، وثقافية، 
واجتماعية، وإيديولوجية. وصيييييييار النظام الديمقراطي المزعوم 
من قبل الدول المتقدمة والمغلف بنكهة حقوق اإلنسييان والحريات 
التي تصيييييييب في النهاية لصيييييييالح الليبرالية المحدثة هو النموذج 

ض اسييييييته كه على البلدان األمريكي الذي تحاول تسييييييويقه وفر
النامية والناشييييئة ومن ثم أصييييبحت كلمات من قبيل تداول الحكم 
والمشييييياركة والتعددية والتي مثلت مظاهر الديمقراطية وفقاً لهذا 
النموذج مييا هي إال آليييات لتحكم الرأسيييييييمييالييية دون االهتمييام 
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بمضمونها الفعلي والواقعي ودون مراعاة الخصوصيات المحلية 
ة للدول، بل ضغطت بقوة على زيادة استه ك الشعوب والسياسي

من تلييك المفيياهيم بغرض إنتيياج ثقييافيية جييديييدة مغييايرة لثقييافيية 
معاييرها بغرض القوميات؛ أي صييييياغة ثقافة عالمية لها قيمها و

فراد والشعوب االسته كي لزيادة مكتسباتها التحكم في سلوك األ
 التسلطية/ االقتصادية. –أي العولمة  –

ذلك االنتشار ب ب وهوفيه بفعل العولمة ىة مشهد آخر تجلر وثمر 
الهائل لوسييييائل االتصييييال وتقنياتها بدءاً من البث الفضييييائي عبر 
األقمار الصيييييناعية إلى الصيييييورة األكثر عمقاً وتعقيداً من خ ل 
الشيييبكة العنكبوتية التي تربط البشييير في جميع أنحاء العالم. ومن 

فية والقومية والوطنية طرحت العولمة ثم فبدالً من الحدود الجغرا
حدوداً أخرى غير مرئية تتحكم فيها الشبكات العالمية والشركات 
العيييابرة للقيييارات بقصييييييييييد الهيمنييية على االقتصيييييييييياد والفكر 

 . (1)بواإليديولوجيا
وهنا يمكننا التصييريح بمقولٍة قد يعارضييها البعض وقد تسييبب 

فة تمثل نوعاً من المكاش في إنف ت ردود أفعالهم لكنر تلك المقولة
يد جد ها ال ية في ثوب يال مة وتتلخ  في أن اإلمبر عد  ب لمبالعول ت

تسيييعى إلى إحت ل األرض باسيييتخدام اآلليات العسيييكرية بشيييكل 
 ( ولكنها أصبحت تعملوأفغانستان )باستثناء حالة العراق مباشر

على مصيييييييادرة مناه  الفكر وأنماط العيه والتحكم في الموارد 
والثروات الطبيعية بغرض فرض التبعية مسييييتفيدة في البشييييرية 

ذليييك من التفوق التكنولوجي والعلمي والمعرفي الهيييائيييل اليييذي 
امتلتكها الرأسييييمالية العالمية لتدمير القوميات والخصييييوصيييييات 

 التاريخية لألمم.
 : (2)حججوما يدفع إلى االعتقاد بذلك عدة 

                                                           
 معلومات مجلة الا مم، الارن اي العولمة تح ق ت أم م العر ي اإلع م جويجاني  ( رفيق1

 1 ص   1997   ( 55) العدد دولية 
  1999  القاهر   دار قباء للعباعة والنشمممر والتوزيم   ضططط  العولمة( مصمممعفى النشمممار  2
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صادية وحرية تنقل رأسأولها شطة االقت  برغم المال : أن األن
إال أن االنعكاسات السلبية  أنه يمثل األساس والمقصد من العولمة

االجتماعية والثقافية أصبح غبارها القاتم وضبابيتها الكئيبة تزكم 
للتغاضييييي عنها أو إغفالها خاصيييية في  األنوف بما ال يدء مجاالً 

ظل التطورات السييييياسييييية العالمية المتغيرة من ناحية، وانتشييييار 
ناحية أخرى والتي عملت ثورة  المعلومات واالتصيييييييياالت من 

 كجسييييير يصيييييل قوى العولمة للهدف االقتصيييييادي المرغوب فيه
وهو خلق مجتمعات اسييته كية تتحطم فيها أطر القيم واألخ ق ب

ثقييييافييييية والتيييياريخيييية وهو نموذج ال يتحقق  والموروثييييات ال
يات ت أخ قبإيديولوجيات وهويات قوية تسييييتطيع تكوين قوى ذا

 ب. رافضة لظاهرة العولمة
: أن النمو االقتصيييييادي لم يعد يؤدي بالضيييييرورة إلى وثانيها

شودة وتحسين نوعية الحياة وإنما قد صاحب  شاملة المن التنمية ال
توزيع الثروات، وزادت الفجوة في العولمة أو نت  عنها سيييييييوء 

بين الفقراء واألغنياء مثلما حدث في البرازايل والصين، ومن ثم 
الفتراض بأن عوائد النمو االقتصييادي سييتعمل على التغلغل فإن ا

في المجتمعات وإحداث تأثير إيجابي من شيييييييأنه الوصيييييييول إلى 
الطبقات الدنيا ال يمكن أن يتحقق بالضيييييييرورة المطلقة، وإنما ما 
حدث في كثير من األحيان هو تركز الثروة والعوائد االقتصييادية 

يا من المجتمع، األ قات العل يد الطب لذي أدى إلى عواقب في  مر ا
اجتماعية وسياسية واقتصادية طاحنة على عظام الفقراء في تلك 
المجتمعات. ومن ثم فإن مقولة أن النمو االقتصادي يمثل القاطرة 
التي سييتسييحب خلفها قاطرة التنمية الشيياملة هو افتراض ثبت أنه 
قد جانبه الصييييواب تماماً، وأصييييبحت الدول على يقين بأن النمو 

قتصيييييييادي وعوائد التجارة هي أحد العناصييييييير الضيييييييرورية اال
والمهمة لتحقيق التنمية الشييياملة ولكنه لم يعد العنصييير الكافي أو 
الوحيد بل أصيييبح هناك ضيييرورة ملحة وضييياغطة إلعادة النظر 
بقوة نحو تحديد السييياسييات االقتصييادية وفتح األفق نحو االختيار 

ياسية رؤية اجتماعية وس فيما بينها بشرط أن تكون أفقاً منبثقة من



23 
 

واضيييحة بما يمثل في النهاية الركيزة التي تنتهجها المؤسيييسيييات 
 الحكومية في إحداث عملية التنمية الشاملة. 

: أن العولمة أصييييبحت تمثل تتويجاً تاريخياً تلك الحج  وثالث
لتجربة امتدت لعقود من السيطرة وفرض القوة بدأت منذ انط ق 

االسيييييييتعماري في قرون الماضيييييييية على شيييييييتى عمليات الغزو 
إخت فهييا وتنوء أغراضيييييييهييا والييذي حققييت من خ لييه الييدول 
المستعمرة نجاحات كبيرة في إلحاق التصفية واالغتيال المعنوي 
لثقافات الدول الناشييييئة في أفريقيا وأمريكا الشييييمالية والوسييييطى 
 يوالجنوبيية. ومن ثم ال يمكن االرتكياز على المفهوم اليذي ييدرع

قد  بل ل ية فقط  لة القوم لدو ية عصييييييير ا ها مة تؤر  لن بأن العول
صييييارت نسييييقاً مفترسيييياً أعلن عن مي د حقبٍة جديدةٍ من تمددها 

 لعولمة الثقافية مث ً سوىاالستعماري الشرس، وليس ما يُدعى با
من مظاهر ذلك التمدد االسيييييييتعماري خارج الحدود غير  مظهر

 ي نظام اشيييتغال الدولة القوميةالمراقب والذي يمثل آلية طبيعية ف
 .(1)الحديثة

وهنيياك ثميية معضيييييييلييةً مخيفييةً يتوجييب علينييا مواجهتهييا دون 
أن الدول الرأسيييييييمالية الكبرى مازالت وهي: مواربة أو تهرب 

تحافظ على موقعها المسيطر بإبقاء هيمنتها وإحكام قبضتها على 
كارات الخمس الكبرى لة في االحت ية، التكنولوج: المعرفة المتمث

مراقبة حركة التدفقات النقدية العالمية، السييييييييطرة على الموارد 
ائل اإلع م واالتصييييييياالت الطبيعية لألرض، والتحكم في وسييييييي

، وهو ما يضيييع عوائق (2) حتكار أسيييلحة الدمار الشييياملوأخيراً ا
ةً تجيياه محيياوليية التحرر من سييييييييطرة العولميية  صيييييييلييدةً ومركبيير

خ ل أذرعها المتعددة المرئية منها وضغوطها التي تمارسها من 
وغير المرئية مثل الشركات العابرة للقارات ومؤسسات التمويل 

                                                           
  1999( 5-4مجلة الفكر السممياسممي العددان )   العولمة والثا اة  علي عقلة عرسممان  .د )1

 225ص 
  اإلقعص م السي سي ل عةمية اي الارنين الع رقن والواح  والع رقن  يمين دـممممممم سمير )2

 ـ.187العبعة األولى   دار الفارابي ص 
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والتجييارة العييالمييية وبرام  التكنولوجيييا والموجييات الثقييافييية التي 
ها لتجذب أكبر عدد من  حديث تمثل موضييييييييةً يجب تطويرها وت
 المسيييييتهلكين حول العالم، ومن ثم وبمزيد من اآلسيييييى النابع من
وقائع وشيييواهد األحداث لقد أصيييبح مفروضييياً على الدول النامية 
مسيييايرة النظام العالمي الجديد في اتجاهاته االقتصيييادية والعلمية 

يتوجب عليها العمل بقوة نحو إنشاء نظام  صاروفي نفس الوقت 
اقتصييييييادي واجتماعي وثقافي نابعاً من الخصييييييوصييييييية المحلية 

لسييييييييطرة التي تنطوي عليها والقومية لمواجهة روح الهيمنة وا
ئة  العولمية التي جعليت من حلم بروز قوى عيالميية جيدييدة منياو
للقوة الرأسمالية المتحكمة في مقاليد النظام العالمي أو على األقل 

 منافستها أم ً وحلماً ضرورياً وملحاً في اآلن ذاته.
وعليه فليس من المنطقي وفقاً للشييييواهد والممارسييييات العامة 

وضييع سييياسييات اإلصيي ح االقتصييادي في ل أن نبدأ لبعض الدو
واالسيييتفاده منها من دون أن نتصيييدى للتداعيات السيييلبية الناجمة 
عنها أو التركيز على الفئات األكثر حرمانا وتهميشيييييياً فقط وإنما 
يجب أن يتم صياغة السياسة االقتصادية لتحقيق هدفين مزدوجين 

ماعي ية االجت ة المتوازنة في آن هما: النمو االقتصييييييييادي والتنم
واحد، وهو ما ينسييييحب بالضييييرورة على سييييياسييييات االسييييتثمار 

 والسياسة النقدية والسياسة المالية العالمية. 
عالم  لدول ال عالمية  فة إلى أن التجارب والبرام  ال باإلضييييييييا
الثالث أثبتت أن التنمية البشيييييييرية هي العنصييييييير الحاكم في دفع 
عملية النمو فضيي ً عن تحسييين الدخول االقتصييادية، وهو األمر 
الذي يحتم تبني سيييياسيييات تضيييمن في ممارسييياتها رفع مسيييتوى 

تاحة وإالبشييرية رة الخدمات التعليمية والصييحية ومسييتويات المها
نا أن تقود  ما أرد ية إذا  مال الفر  للحصيييييييول على الخدمات ال
الثروة البشييرية قاطرة التنمية االقتصييادية بشييكل يؤدي إلى زيادة 
معدالت النمو االقتصيييييادي من جانب وتحقيق العدالة االجتماعية 

 واألمان االجتماعي من جانب آخر. 
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 المتدفق: الدعمشريان 
 ولمة بقاءها من شيييريان متدفق باسيييتمرار وهوإذن تسيييتمد الع

امتصييا  ثروات وموارد األمم والشييعوب سييواء االقتصييادية أو 
ي نتمي فتأسيييس امبراطوريٍة من نوءٍ جديد تبغرض الحضييارية 

التي  االسييييتعمارية إلى إمبراطوريات القرون الوسييييطى اجذوره
ا هتغذرت لسنواٍت على ثروات الشعوب التي كانت تحتلها وتبني ب

أمجاد أولئك الساسة الذين يشابهون اليوم نموذج مصاصي الدماء 
بم ر دماء ضييييييحاياه  متد عمره لقروٍن ويحافظ على بقائهالذي ي

بمنتهى اللييذة والمتعيية، وتتركز عوامييل بقيياء ونمو العولميية من 
 نوجزها فيما يلي:  أنشطة افتراسيةخ ل فرض عدة 

  الشيييييييركات العالميةالتوسيييييييع في التجارة الحرة لتمكين 
لضمان أسواق عالمية، مما يجعل يضعف  (1)بمتعددة الجنسياتب

 . (2)تماماً تكافئ الفر  مع الشركات الوطنية المحلية

  الوصيييييييول الحر للمواد الخييام التي تمتلكهييا الشيييييييعوب
األخرى مهما كانت كمياتها أو ثمن الحصيييييييول عليها، واللذين 

باً مناسب ما تراه كافياً وتحددهما الشركات متعددة الجنسيات حس
) وليس التراجع في أسيييعار النفط على نحو لها، ال الدولة المنتجة

حسيييييب األسيييييعار ب م1973مزع  إلى ما دون مسيييييتويات عام 
ثابتة آنذاكب إال واحداً  من األمثلة الحية الحديثة التي انتهجتها ال

ناعية الكبرى من تخفيض أسيييييييعار النفط وفقاً لما  الدول الصييييييي
 (. لمتطلبات مصالحها

 ات المالية العالمية للمضيييييياربة أوإط ق يد المؤسييييييسيييييي 
االسيييتثمارب في اقتصييياديات الشيييعوب اإلنتاجية وأن يتوافر لها ب

أقصيييى مسييياحة من حرية الحركة من حيث سيييهولة تنقل رؤوس 
 األموال لتتمكن من تنفيذ أنشطتها االقتصادية المستمرة.

                                                           
  يو ما يعرف بالشمممر ات العابر  للقارات هي امممر ات ذات ال طططر  ت معع م  اليةسطططية( 1

صممبحت تلع  دورا قد يريسمممال ضممخر تتوفر على عد  فروع خارج بلد المنشممي األصمملي و

 بيرا في رسممر السممياسممة الدولية   يث تتوفر على سمملعة قد تتجاوز سمملعة الدولة التي توجد 

 فوق يراضيدا.
 32-37  ص 2009ببعة دار الشروق األولى   العولمة،يمين   ( جحل2
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ب على براليين المحييدثينلقييد عمييل منظرو العولميية من باللي
تطوير المقوالت الفكرية التي من شيييأنها إمداد العولمة بمصيييادر 

مدرسييييية الحماية ب للنمو والسييييييطرة فقد تخطوا في مرحلٍة مقولة
ب والتي قد بنيت منذ الث ثينيات في القرن الماضيييي، كما والتدخل

جوا لضيييييييرورة اإليمان باندماج االقتصييييييياديات الوطنية في  رور
ة القيود على تدفق التجارة د العالمي من خ ل إزالة كافقتصييييااال

ورأس المال، ومن ثم تتحكم األسييواق العالمية في أسييعار السييلع 
والمزايا النسييبية لقإنتاج، وتوقف دور الحكومات في التدخل فقط 
لتخصيييييي  الموارد ورسيييييم اتجاه التنمية الموجه للخارج تماماً، 

الة من النشاط الزائد لنقد وهدم وقد ساد في األوساط األكاديمية ح
وية في كافة تجلياتها التي كانت سييييائدة في يأفكار المدرسيييية البين

 الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. 
قبول العولمييية والرضيييييييو  لفلسيييييييفتهيييا وبغرض التروي  ل

ب عملت أجهزة اإلع م المستندة إلى التطور الهائل باالستعمارية
تكنولوجيا المعلومات على تروي  عدة في وسييييائل االتصيييياالت و

إدعاءات من قبيل الخداء البصري الذي يحدثه السراب والذي لم 
تلبث الشيييعوب في الوصيييول إليه حتى تكشيييف لها حجم الخديعة 
الكبرى لكن بعد أن يكون قد فات أوان الكثير مما كان يفترض 

 وقوء في شيييركأن تقوم به تلك الشيييعوب لتحصيييين نفسيييها من ال
 دعاءات:مة، ومن هذه االالعول

  أن النمو االقتصيييييييييادي يقيياس بييإجمييالي النييات  القومي
 باعتباره الوسيلة للتقدم البشري وتحقيق الرفاهية االجتماعية. 

  أن األسييييواق الحرة تحتاج إلى عدم تدخل أو فرض قيود
من قبل الدولة إلتاحة الفرصييييية لها للوصيييييول إلى أكبر عدد من 

 اتهم الحياتية. المستهلكين لتلبية احتياج

  أن العولمة االقتصييادية تخلق فر  عمل جديدة، وتعمل
على خفض أسيييييعار المنتجات نتيجة كثرتها المتزايدة، وتزيد من 
فر  االختيار للمسيييييتهلك، وتلهب حماسييييية المنافسييييية والكفاءة 

 االقتصادية من أجل الحصول على رضا المستهلك.
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 وات أن الخصييييخصيييية تتيح إدارة أفضييييل للموارد والثر
بفضيييييييل نقل أصيييييييولها من أيدي موظفي الدولة البيروقراطيين 
الرجعيين إلى أيدي تمتلك مهارات وقدرات ذهنية عالية المستوى 

 والكفاءة في القطاء الخا . 

  من أجييل ترسييييييييخ الييديمقراطييية والتخل  من الييدوليية
االسييتبدادية يجب تقلي  دور الدولة وحكوماتها وحصيير مهامها 

تحتية لتشيييييييجيع التجارة الحرة من خ ل العمل في توفير البنية ال
على إصييييدار التشييييريعات التي تحمي رؤوس األموال الضييييخمة 
 وتحديداً فيما يخ  التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفردية.

 
 الدور الجديد للمؤسسات الحكومية:  -2

فرضت العولمة مجموعة من التوجيهات والسياسات اإلدارية 
أداء المؤسييسييات الحكومية في مجال تقديم  التي غيررت من فلسييفة

 : (1)الخدمات العامة للمواطنين، وتتمثل تلك التغيرات فيما يلي

  إعييادة تعريف الخييدمييات العيياميية من حيييث ارتبيياطهييا
ية األجهزة  هداف وبن ية التي تؤثر على أ بالظروف االقتصيييييييياد
عام  طاعين ال كة بين الق لة، وظهور توجه الشيييييييرا لدو ية ل اإلدار

شارك في تقديم الخدمات العامة والذي تجلى والخا   لغرض الت
في عمليات الخصييييخصيييية ونشييييوء ما يسييييمى اإلدارة بالعقود أو 
 بعقود المهمة مع القطاء الخا  والمكاتب االستشارية الكبرى.

  فعملت المؤسيييييييسيييييييات الحكومية على تغيير بيئة العمل
ة يوالشيييفاففضيييفاضييية للغاية من قبيل المسييياواة  إدخال قيم جديدة

والنزاهة، والمسييييييياءلة والتعلم الذاتي، دون أن توازي تلك القيم 
بتعدي ت تشيييييييريعية ورفع مسيييييييتوى األجور من أجل الحد من 

  الجهاز اإلداري للدولة.الفساد اإلداري الذي تفشى في 

                                                           
1) Fred Luthans, Organization Behavior, 6 Th edition, MeGraw-

Hill, 1992, p.s. 
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 ورة تكنولوجيييا المعلومييات، التطورات التقنييية ونوات  ث
م اإلدارية مما كان واستخدام األجهزة االلكترونية في إنجاز المها

 له تأثيره البالغ في صنع القرار والتخطيط والرقابة.
أشييييييييار العييديييد من المفكرين إلى مجموعيية من التغييرات و

األسيييياسييييية في إدارة المؤسييييسييييات مثلرت النوات  النهائية للعولمة 
 : (1)اإلدارية وكان من أهم تلك التغييرات

 
 أولا: ثورة المعلومات: 

حيث انتقل العالم من المعالجة التقليدية للعمليات اإلدارية إلى 
خل وخارج  ية دا جة التقن ، وكان من أهم نوات  المنظماتالمعال

ي  بالحكومة اإللكترونيةب التي سيييييهرلت بثورة المعلومات ما سيييييمر
القضيييياء على )البيروقراطية المركزية( إلفسيييياح المجال لنموذج 

ة الحكومة التي يمثل المواطن نقط مغاير تبنى فلسيييييفة تغيير دور
ارتكييازهييا ومحور اهتمييامهييا المطلق. وتغير في هييذا النموذج 
الع قة بين المؤسيييسيييات الحكومية والمواطن الذي لم يعد بحاجة 
للذهاب إلى المكاتب الحكومية للحصييييييول على الخدمات الحيوية 
أصيييييبح بإمكانهم اسيييييتخدام وسيييييائل إلكترونية للحصيييييول عليها. 

يام الحكومات باالسييييتجابة لتلك الفلسييييفة التي طرحتها وبغرض ق
العولمة اإلدارية كان عليها وضييييع اسييييتراتيجيات مسيييياندة تحقق 
أهييداف وغييايييات الحكوميية اإللكترونييية النييابعيية من مضيييييييمون 
اإلشيييكاليات والصيييعوبات التي توجه الحكومة اإللكترونية والتي 

كة اإلجرا لة شيييييييب عادة هيك لت في ضيييييييرورة تفكيك وإ ءات تمث
البيروقراطية المعقدة ال زمة لتوفير الخدمات وإنهاء المعام ت 
مات ذات مسيييييييتوى  خد قديم  جل ت ية مع المواطنين، من أ اإلدار
جودة وكفيياءة مرتفعيية، فضييييييي ً على أهمييية مي كنيية اإلجراءات 
اإلدارية والتخل  تماماً من األسييياليب اليدوية التقليدية في العمل 

لعيوب والمسييييييياوم مثل زيادة تكلفة التي يشيييييييوبها الكثير من ا

                                                           
1)Fred Luthans, Ibid 
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الحصييييييول على الخدمة، واحتمال تعرض الوثائق والمسييييييتندات 
للتلف، وتعدد المسيييييييؤوليات اإلدارية التي تفرض على المواطن 
التنقل من مؤسيييسييية إلى أخرى للحصيييول على الخدمات وبالتالي 
هدار الوقت للحصيييييييول  فة وإ يادة التكل ية وز لة الفترة الزمن طا إ

 عليها. 
لقد أثررت تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصييييييياالت على 
نظم تحديث وتطور إدارة المؤسيييسيييات الحكومية والمسييياهمة في 
تغيير أدوارها التقليدية القديمة، وتتضييح تلك المظاهر على النحو 

 التالي: 
تطوير أداء المؤسيييييييسيييييييات الحكومية التي تبنرت مدخل   -1

مات، مما أدى إلى تفعيل في تقديم الخد (TQMالجودة الشيياملة )
دور المؤسييييييسييييييات الحكومية لتهيئة بيئة م ئمة للكفاءة اإلدارية 
التي انعكس زيادة فاعلية وكفاءة المؤسيييييييسيييييييات الحكومية التي 

 عملت على التوسع في تقديم خدمات نوعية وجديدة.
تغير أنماط الهياكل التنظيمية للمؤسييسييات الحكومية مما   -2

لتنظيمية الشيييييييبكية والرقمية التي سييييييياعد على تعزيز الهياكل ا
صييييييارت أكثر ترابطاً وتشييييييابكاً من خ ل اسييييييتخدام الوسييييييائل 

 التكنولوجية في التواصل والتفاعل.
تغيرت أنماط العمل وعدد سيياعات الدوام التي صييارت   -3

سييياعة وطوال أيام السييينة خاصييية في ظل  24متاحة على مدار 
 إتاحة إمكانية العمل عن بُعد.

 
ا:  : )Reengineering)1 الهندسة إعادة ثانيا

وتعنى وفقاً لتصور العولمة اإلدارية إعادة التصحيح الجذري 
الشييييامل للعمليات اإلدارية في المؤسييييسييييات الحكومية، والتركيز 
على إدخال التحسيييينات المسيييتمرة من خ ل الع مات المرجعية 

فالمفهوم اتجه نحو بإعادة تصيييييميم  وقياس األداء المؤسيييييسيييييي.

                                                           
   لية التجار   جامعة عين امممس  إع م  هة سططة العم ي ت  ( ممدوح عبد العزيز الرفاعي1

2006 
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 ،سيييتراتيجية والتي لها قيمة مضيييافةوسيييريع للعمليات اإلجذري 
وكذلك إعادة التصيييييميم الجذري والسيييييريع للنظم والسيييييياسيييييات 

ى وكل ذلك للوصييول إل ل التنظيمية التي تسيياعد العملياتوالهياك
انسييييياب العمل بأعلى مسييييتوى من اإلنتاجية وفق معايير الجودة 

  العالميةب .
اسة تدفق األنشطة والمعلومات أي أنها في النهاية تستهدف در

المكونة للعمليات الجوهرية بالمنظمة وذلك بهدف تخفيض زمن 
    دورة التشغيل ومن ثم تخفيض التكلفة وزيادة اإلنتاجية.

 
ا: دور جديد لدولة العولمة  : (1)ثالثا

قامت العولمة بإعادة صيييياغة دور الدولة التقليدي المتمثل في 
السيطرة الكاملة على جميع المؤسسات وتوجيه األنشطة والتحكم 
فيها، وطرحت العولمة تصيييوراً يعتمد على تعزيز الشيييراكة بين 
مؤسييسييات الدولة الرسييمية وغير الرسييمية وقد تجلى ذلك الطرح 

والتي ارتكزت  Governanceفي ظهور ما سيييييمي بالحوكمة 
في تطبيقها على ضييييرورة الشييييراكة الكاملة وغير المقيدة وغير 
المحدودة بين مؤسييسييات الدولة الرسييمية والمؤسييسييات الخاصيية 
ومؤسيييييسيييييات المجتمع المدني، والتي كان من نتائجها طرح قيٍم 
جديدة لقإدارة الحكومية تمثلت فيما سييييمي كذلك بالحكم الرشيييييد 

Good Governance ملت سيييييماٍت جديدة ومغايرة والتي ح
 منها المشاركة، الشراكة، المساواة، النزاهة والشفافية.

 
ا: تفعيل الديمقراطية التشاركية  : (2)رابعا

لم يعد تحقيق التنمية الشييياملة قاصيييراً على أداء المؤسيييسيييات 
الحكومية واضييط عها وحدها بالدور الرئيسييي في عملية التنمية 
وإنما يجب األخذ في االعتبار الطبيعة التشيييييياركية التي يجب أن 

                                                           
 23  مرجم سابق  ص العولمة( جحل يمين  1
  2008  6؛ األسممس واآلفاق  مجلة الوسممط   ع الع طط د ية ال قماراطية  ( األمين اممريط2

 39ص 
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تحدث بين مؤسسات الدولة من جانب والقطاء الخا  من جانب 
نب جا مدني من  لت  آخر ومؤسيييييييسييييييييات المجتمع ال لث. ومثر ثا

الديمقراطية التشيييياركية موضييييةً أخرى طرحتها العولمة وارتكز 
هذا المفهوم على ضيييييييرورة مشييييييياركة المواطنين في التخطيط 
واتخاذ القرارات بشيييييييأن برام  التنمية أي توسييييييييع ممارسييييييية 
المواطنين للسيييييييلطة بإقحامهم ومشييييييياركتهم في الحوار والنقاه 

على ذلييك. والييديمقراطييية  العمومي واتخيياذ القرارات المترتبيية
التشيياركية بهذا المعنى أصييبحت أسييلوباً تباشيير به السييلطة إدارة 
موارد الدولة االقتصيييييييادية واالجتماعية بهدف تحقيق التنمية في 
منا  يسوده الشفافية والمسؤولية والمشاركة وال مركزية بهدف 

 إنجاح البرام  التنموية المستهدفة.
 

ا: الترويج لمفهوم إ عسسسسادة اختراع الحكومسسسسة خسسسسامسسسسسسسسسسسا
Reinventing Government 

قامت الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا بالتروي  لمفهوم 
إعادة اختراء الحكومة والذي انطلق من ضييييييرورة تقلي  حجم 
الحكومات وتقليل حجم انفاقاتها، فقد قام المفكرون بالتأكيد على 

جيدة برغم أن الحكومات الصييغيرة أظهرت مؤشييرات اجتماعية 
لذي يتوجب معه خفض حجم  عام، األمر ا ها ال فاق خفض حجم إن

(، والقضيييييييياء على فكرة الحكومات Downsizingالحكومة )
 الكبيرة الحجم.

وكان أوسبورن وجيلدر أول من قاما بالتنظير لهذا المصطلح 
 Reinventing ب إعادة اكتشييياف الحكومةفي كتابهما الشيييهير
Government  وقييد قييامييا بطرح الكثير من (1)1992عييام ،

األفكار المبتكرة التي شييييكلت في جملتها السييييمات والخصييييائ  

                                                           
1 ( Osbern D., Tead Gaelder, Reinventing Government How the 

Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, 

New.York,Addtion Wesley Publishing Company, 1992. 
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الجديدة إلدارة المؤسيييسيييات الحكومية في ظل المفهوم المعاصييير 
 للعولمة اإلدارية والتي تجلت أهم سماتها في التالي: 

أي تقلي  دور الحكومة في إدارة  :حكومة مسسسسسسسساندة  -1
والخدمية، وإفسييياح المجال على وتشيييغيل األنشيييطة االقتصيييادية 

مصييراعيه للقطاء الخا  ولمؤسييسييات المجتمع المدني، وكانت 
لدولة  الخصيييييييخصيييييييية أحد الحلول التي طرحت لتقلي  دور ا
وقصييره على مجرد رسييم السييياسييات العامة بمشيياركة األطراف 
المعنية كذلك بينما ترك دور التنفيذ والتشيييييييغيل للقطاء الخا  

 ني. ولمؤسسات المجتمع المد
أي أنهييا حكوميية تعتمييد على  حكومسسة يملكهسسا المجتمع:  -2

تفعييل اآللييات التنيافسييييييييية لتقيديم الخيدميات للمواطنين، ومن ثم 
يتوجب عليها مسيياندة المؤسييسييات غير الحكومية لتقديم الخدمات 
الملحة والضرورية للمواطنين النابعة من اقتراب تلك المؤسسات 

 ها ومعالجتها. لمنابع المشك ت المحلية وكيفية حل
يةحكومة   -3 نافسسسسسسسس أي أن الحكومة لن تعمل على  :(1)ت

مجرد تقديم الخدمات في إطار من المفاضييييلة بين جودة ما تقدمه 
وبين ميا يقيدميه القطياء الخيا ، بيل أصيييييييبح الهيدف هو تقيديم 
الخدمات على أسييس تنافسييية بين القطاء العام والقطاء الخا ، 
من منطلق أن المنافسييييية هنا تسيييييهم في تخفيض التكاليف، وتقلل 

السوق، وتدفع ل ستجابة السريعة لطلبات المستهلكين من احتكار 
وتحقيق رغباتهم، وكذلك تشجيع التطوير واإلبداء لمسايرة تغير 

 المزاج العام للمستهلك تجاه الخدمات التي يدفع ثمنها. 
ظلرت المؤسسات الحكومية  :حكومة  ات رسالة محددة  -4

تعمل وفقاً للتشريعات والنظم اإلدارية الجامدة مدفوعٍة بقناعة أن 
ذلك يسيييهم في تماسيييك المؤسيييسيييات وتحقيق العدالة ومنع الفسييياد 
اإلداري، غير أن التجييارب والممييارسييييييييات الحييديثيية أثبتييت أن 
الحكومات الموجهة برسيييييييالة ورؤية هي أكثر كفاءة من مثيلتها 

                                                           
   الة مصر    مجلس  ل عة اسة ال اعم الحكومة مود( لمزيد من اإلبحع  بارق نوير  1

 المعلومات ودعر اتخاذ القرار  مصر.
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ية التي مياز اليت تسيييييييبح في فيٍض من اللوائح والقرارات اإلدرا
والقوانين القديمة. وقد تطلب تحرك الحكومة وفق رسيييالٍة ورؤية 
إلى إعادة هيكلة تنظيماتها اإلدارية واالعتماد على ميزانية مرنٍة 

 تستطيع التجاوب مع الظروف المتغيرة. 
أي التركيز على النتييائ  المرغوب  :اإلدارة بسسالنتسسا ج  -5
نه التقليل من دوائر البيروقراطية المنغلقة في ها والذي من شييييييييأ

والجامدة، وهو ما فرض ضيييرورة اسيييتحداث نظم إدارية تضيييع 
بدالً  مل  فأت لفرق الع كا ية منح الحوافز والم ها أهم بارات في اعت
من التمحور حول التحفيز الفردي، األمر الذي سييييياعد بقوة على 

 شاملة. التحول فيما بعد إلى إدارة الجودة ال
لم تكن الحكومات حكومة تسعى لكسب رضا العمالء :   -6

التقليدية تهتم كثيراً بقياس مدى رضييييا المسييييتفيدين من الخدمات 
لدولة ومدى م ئمتها وكفايتها  التي تقدمها لهم مؤسيييييييسييييييييات ا
الحتياجاتهم الضييرورية، بل وألن العديد من المؤسييسييات لم تكن 

العم ء( فقد أثرر دين )مواردها مباشييرة من المسييتفي تحصييل على
سيييييلباً على الع قة بين مقدمي الخدمات والمسيييييتفيدين منها، وقد 
طرحت العولمة اإلدارية مفهوماً جديداً للحكومة التي تتصيييييييف 

 ظ أنه لمنلح -بسييييرعة االسييييتجابة الحتياجات وطلبات )عم ئها(
اللة عميلب للديعد يتم اسيييتخدام كلمة بمسيييتفيدب وتم تداول كلمة ب

يدين ال على  ية لمسيييييييتف قدم خدمات مجان أن الحكومات لم تعد ت
يدفعون ثمنها، بل هناك عم ء يدفعون مقابل الحصيييييييول على 

ية عملت على وفي سييبيل ذلك فإن المؤسييسييات الحكوم -الخدمات
هم عن التقرب أكثر من عم ئها وتفعيل أسييييييياليب قياس رضيييييييا

ديثة لحدام وسائل االتصال االخدمات التي يحصلون عليها باستخ
: اسييتط عات الرأي، المتابعة، االتصييال المباشيير، مجالس مثل)

العم ء، البريد اإللكتروني، صييييناديق االقترحات أو الشييييكاوى، 
 بطاقات إبداء الرأي المرفقة بالسلعة أو الخدمة(. 

وتعني هذه السييييمة إنتهاء عصيييير  :حكومة إدارة أعمال  -7
الموظف البيروقراطي الييذي يعتمييد على لوائح وقرارات إدارييية 
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لتنفيييذ وتيسيييييييير األعمييال الحكومييية بييل يجييب أن يكون هنيياك 
ية رجل  الموظف الحكومي الذي يعمل ويفكر وينفذ برؤية وعقل
األعمال، وذلك حتى تتمكن الحكومة من تحقيق إيرادات قد تفوق 

ها إذ قانف ها من موارد وثروات، ت لدي ما  مار  نت من اسيييييييتث تمك
واالعتماد على أفكاٍر جديدة ومبتكرة ونظم إدارية تتسييم بالمرونة 

 والسرعة.
دفعييت العولميية حكومييات العييالم  حكومسسة ل مركةيسسة:  -8

للتوجه نحو المركزية السيييييييلطة اإلدارية للدولة على األقسيييييييام 
يييا المعلومييات اإلدارييية، وكييان للتطور الهييائييل في حقييل تكنولوج

واالتصييييييياالت دور  فعرال في تذليل للعقبات لتحول الحكومة نحو 
 ال مركزية. 

وهو ما يعني أن  حكومة مأخو ة بفعاليات السسسسسسسسوق:  -9
تهتم الحكوميية بيياألخييذ بيياعتبييارات وقوانين السيييييييوق في جميع 
األنشطة التي تقوم بها، وهو ما يؤدي إلى ال مركزية والتنافسية 

ة االختييييار واتخييياذ القرارات وربط األداء ويتيح للنييياس حريييي
 بالنتائ . 
مسسسان إلى الحيتسسسان -3 2010-)مصسسسسسسسر من القطط السسسسسسسستا

4197)(1)  
منعطفاً كان له تأثيره الممتد على مدار  1974لقد مثرل عام 

عام  ية  ها ية حتى ن تال هذا التحول 2010أربع عقود مت ، وتمثل 
 كافة وسائلالجذري من مرحلة تبني سياسة سيطرة الدولة على 

اإلنتاج والنشاط االقتصادية والتنمية الوطنية المستقلة إلى مرحلة 
صييية لخصيييخالدولة التي تتبنى سيييياسيييات التحرير االقتصيييادي وا

 من تحرير متزايدذلك بما اسييييتلزمه  واالرتباط بالسييييوق العالمي
للعمليية المحلييية من أجييل توفير و لحركيية تنقييل رؤوس األموال

                                                           
    منتدى البدا ع م قبة الثود  2010ح ل مصطططططططر قبة الثود ،  -1( لمزيد من اإلبحع  1

 2010 العربي للدراسات  مجموعة  تاب 

  الحزب 2011  يغسعس قة قر الواقال وآا   المسعابة 25ود  ثد/ محمد  سن خلي    -2

 االاترا ي المصري
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الحقيقي للتجارة وتحويل عوائد االسييييييتثمارات إمكانيات التحرير 
 األجنبية للخارج.

ومبدئياً هناك عام ن ربما كان لهما تأثيرهما الضييييياغط نحو 
 : (1)تبني سياسات اقتصاد السوق الحر وتحرير التجارة وهما

 التنمية على الدولة لنموذج سيييطرة المتبعة البلدان : أناألول
 ففي السيييبعينات، منذ حادة أزمات في تدخل بدأت االقتصيييادية

 الدولة قبل من تماما عليه المسيطر الصيني االقتصاد واجه آسيا
 الهند وفي بدائل، عن للبحث النظام اضييطرت حادة ركود أزمة
 ً  دخل المركزي حيث الخمسييييية والتخطيط الخطط حيث أيضييييا

 سييييياسييييات عن البحث اسييييتلزم سييييريع تدهور في اقتصييييادها
 إح ل موطن استراتيجية ال تينية أمريكا وفي جديدة، اقتصادية
 حادة وأزمات تقلبات إلى االقتصييييييادي الركود أدى الواردات
 الدولة أنظمة رأسييمالية تعد لم أفريقيا وفي وسييياسييية، اقتصييادية

 أوروبا وفي والفقر، التخلف دائرة من بلدانها إخراج على قادرة
 النمو دينامية فقدت األنظمة السييابق السييوفيتي واالتحاد الشييرقية

 ودخلييت والسيييييييتينييات الخمسيييييييينييات في موجودة كييانييت التي
 كل أي أن،دائم ركود حالة في أيضييييا الدول هذه اقتصيييياديات

 الواردات إح ل وسياسات االقتصاد على الدولة سيطرة نماذج
 .األخرى تلو واحدة تهاوت

 السيييوق نموذج تتبنى كانت التي البلدان من عددا : أنالثاني
ً  نمواً  تشهد بدأت سيا ففي مسبوق غير اقتصاديا  كوريا شهدت آ

ً  نمواً  وسنغافورة كون  وهون  وتايوان الجنوبية  سريعا اقتصاديا
 ال تينية أمريكا وفي ،مجده في السوفيتي شهده االتحاد ما تعدى
 السييلطة إلى وصييلوا قد كانوا يمينيين جنراالت سيييطرة وتحت
 األكبر وهو االقتصييياد ذلك شيييهد 1964 في مث ً  البرازيل في
ً  الجنوبية القارة في ً  توسعا   كبيراً. صناعيا

                                                           
النااممممر  تحومت امقعصطططط م المصططططر ؛ م حة ت أولية،  ( مر ز الدراسممممات االاممممترا ية1

 3ص   1999 مر ز الدراسات االاترا ية القاهر  
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 واليونان مثل أسيييييبانيا بلدان شيييييهدت األوروبية القارة وفي
 نمواً  السوق سياسات يطبق يمين سيطرة تحت وكلها والبرتغال
 ً  .األوروبية المشتركة السوق بدخولها سمح سريعا

حل  ظام الرئيس الرا فاء ن ند عام إلى ا نا  ال هذا الم قد أدى  و
سادات نحو انتهاك سياسات اقتصاد السوق الحر وهو ما  أنور ال

ً بيياألزمييات ب ب بيياالنفتيياح االقتصيييييييييادي آنييذاك ُعرف مييدفوعييا
ح بضيييييييغوطها قبل عام   1973االقتصيييييييادية التي قد بدأت تُلور

وإحداث إجراءات وإصييييييدار قوانين كان لها مردود سييييييلبي مثل 
قانون السيييوق الموازية وتخفيض قيمة الدوالر في الوعاء النقدي 

قرشيييا في صييييف ذلك العام، وفي أعقاب حرب  55إلى  40من 
أكتوبر في نفس العيييام عمليييت اليييدولييية على تيييدعيم الع قيييات 

سييييييسييييييات مؤبالخارجية مع الدول الغربية وقد سييييييمحت بتدخل 
والتي قامت بدور رئيسييييي ومحوري في رسييييم  بالتمويل الدولية

م مح تلك السييييياسييييات االقتصييييادية، والتي كان على رأس تلك 
المؤسييييسييييات هيئة المعونة األمريكية والبنك الدولي وأصييييبح لها 

ية، وتلخصت مهام مكاتب داخل معظم وزارات الحكومة المصر
سييياعدات لمشييياريع : تقديم بعض المنح والمتلك المؤسيييسيييات في

تنموية مختلفة، والقيام بجهد مضيييييني في دراسييييية الواقع المحلي 
لصييييياغة مقترحات إلعادة هيكلة مؤسييييسييييات الدولة وفق نموذج 
االقتصيييياد الحر بغرض تمكين رؤوس األموال األجنبية من لعب 
دوٍر جدُّ خطير في تغيير النظام االقتصادي، وتم إستحداث العديد 

عملت على تيسيييييييير حركة تدفق رؤوس من التشيييييييريعات التي 
األموال وسهولة تنقلها وعملها في جميع أوجه النشاط االقتصادي 

 المحلي. 
ينذر بمشيييييييك ت ظلرت  1974لقد كان المنا  العام بعد عام 

أثرها ممتداً حتى اآلن؛ فلم تكن الرأسييييمالية المصييييرية على قدٍر 
تفاح يات االنمن االسييتعداد للمشيياركة في األنشييطة االقتصييادية ب ل

بدًء من عام  ها  االقتصييييييييادي نظراً للظروف التي تعرضييييييييت ل
، فهي إما لم تعد تملك رؤوس األموال الكافية ل ستثمار، 1955
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قد  عداد للمخاطرة مرة أخرى. ومن ثم ف ها االسيييييييت لدي عد  أو لم ي
ئد  ية، أو عوا ية على رؤوس األموال األجنب مدت خطة التنم اعت

أن أكثر ما ميرز تلك المرحلة هي المصيييييييريين في الخارج. غير 
ه والمتضييياربة وغير المسيييتقرة  ةالسيييياسيييات االقتصيييادية المشيييور

والتي أدت إلى وجود منا  لجمع الثروات بطرق غير قانونية أو 
غير شييييرعية، فقد ارتبط منا  االنفتاح باتسيييياء نطاق األنشييييطة 

على نطاق واسييع  االقتصييادية الخفية، وقد مارس هذه المعام ت
المنيييا  االنفتييياحى غير  Profiteers مجموعييية من متربحي

 المنضبط. 
ولقد شيييييبه الرئيس الراحل أنور السيييييادات أرباب االقتصييييياد 

وهو ما يعد مؤشيييراً على أن ب بالقطط السسسسمانب الخفى فى وقتها
السييلطة وقتها كانت قد شييعرت بالنشيياط الواضييح للمتعاملين في 

هؤالء لم يتجيياوزوا في خطورتهم بعييد االقتصيييييييياد الخفي. وإن 
الخطورة التي تشييييكلها القطط على أي مجتمع، ووجه الشييييبه في 
أنهم يشيييييييتركون مع القطط في نزعيية الخطف، وإن كييانوا قييد 

انا من كثرة ما اختطفوا.   أصبحوا سمر
فقد اشيييييتعلت السيييييوق السيييييوداء بتجارة كل ما يمكن احتكاره 

بييية، كمييا ازدادت قروض وبيعييه؛ فييامتييدت لتجييارة العمليية األجن
البنوك بضيييمانات ميسيييرة وسيييهلة، وازدادت أعداد المشيييروعات 
الوهمية، وانتشييييرت ألول مرة شييييركات توظيف األموال، والتي 
امتد نشياطها في جميع أنحاء مصير، والقائمة ال تنتهي من السيلع 
التي كانت تباء في السييييوق السييييوداء، ولم تسييييتطع الدولة وقتها 

السيييوق الخفي. وانتشيييرت مكاتب االسيييتيراد السييييطرة على هذا 
بة الطريق األسيييييييرء نحو الثراء  والتصييييييييدير والتي كانت بمثا
السييريع، والتوسييع الهسييتيري في اسييتيراد كافة السييلع االسييت كية 
قات المتوسيييييييطة  باء حاجة الطب يد إلشييييييي ها على وجه التحد من

 والفقيرة. 
ويل تمكما تميزت السيييييياسيييييات النقدية والمالية في لهاث فظ ل

العجز الحاصيييييييل آنذاك في الموازنة العامة للدولة وفي ميزان 
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المدفوعات، وهو ما أدى إلى ارتفاء نسييبة التضييخم الذي انعكس 
على ارتفاء أسييعار السييلع والمنتجات وانخفاض األجور وتدهور 
مسيييييييتوى دخول طبقة العمال والموظفين وصيييييييغار الحرفيين، 

 لرت فيه الدولة تعمل بجهدوذوي الدخول الثابتة في الوقت الذي ظ
دؤوب النعاه القطاعات المرتبطة بالتجارة وخاصييية في السيييلع 
المستوردة، وهو ما أدى في وقت الحق لهجرة العمالة المصرية 
المهنية والحرفية للخارج وخاصييييية لدول الخلي  الذي فتح أبواب 
واسيييعة السيييتيراد العمالة األجنبية بعد الطفرة الهائلة في أسيييعار 

ثة وتطوير البت ية حدي ية تحت ناء بن يدة في ب ته الشييييييييد رول ورغب
أجهزته اإلدارية والخدمية، أما من بقى من العمالة فقد اتجه إلى 
جهوده الفردية الذاتية لزيادة الدخل االقتصيييييادي من خ ل العمل 
في أكثر من مهنة أو هجر العمل في مؤسييييسييييات الدولة والتوجه 

دأت في دفع مرتبات عالية إلى المؤسييسييات الخاصيية التي كانت ب
 في ظل عدد ساعات عمل أقل. 

 
ان إلى حيتان: تحول   القطط السمتا

برغم السيييييعي المسيييييتمر وغير المتوقف من قبل الدولة لتنفيذ 
سييياسييات االنفتاح االقتصييادي وتحرير التجارة وفتح المجال أمام 
حرية تنقل رؤوس األموال األجنبية والذي من المفترض أنه كان 

وفقاً للمزاعم التي تم ترويجها  إلى انتعاه االقتصيياد المحليأدى 
، إال أن المفارقة هو تراكم الديون وارتفاء نسيييييييبة في تلك الفترة

التضيييييخم وحدوث خلل في الطبقات االجتماعية، ولم تنتبه الدولة 
ألهمية إعادة تقييم سياساتها االقتصادية التي انتهجت منذ االنفتاح 

لشيييييئ األغرب هو ما حدث وهو أن الدولة االقتصييييادي، بل أن ا
أطلقت يد مؤسسات التمويل الدولية ببراح لرسم السياسات المالية 
والنقدية واالستثمارية في مصر، وقام صندوق النقد الدولي بعقد 

ي فاق بارك (1)ات أربع ات ظام م ما ) مع ن يت(  عرفت ببرام  التثب
-1996، و 1991-1993، و1987-1988بييييين عييييامييي  

                                                           
   بدون تاريخ.العةمية اإلص ح امقعص م  وتح ق ت( محمد ناظر  فني  1
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ً 1996-1998و  1993 في تخفيض  ، وقد سيييييييياهمت جميعها
قيمة العملة المصرية تدريجياً وتخفيف القيود على حيازة وتداول 
العملة األجنبية، مع التوسييييع الشييييديد لحرية التجارة واالسييييتثمار 

لم تجن مصييير من ذلك سيييوى الحصيييول على قروض و األجنبي
حصيييل منها سيييوى الربع تقريباً، تدوالر لم ت مليار 1.8بإجمالي 

ولم يكن الحصييييييول على القرض خياراً لزيادة النفقات الحكومية 
من  %50بل كان ضرورة ملحة حتى يمكن إسقاط ما يقرب من 

مليييار دوالر، وتم  29ديونهييا التي كييانييت تقييدر وقتهييا بحوالي 
جدولة تلك الديون على مراحل على عدة سنوات في مقابل التزام 

لسييياسييات االقتصييادية التي فرضييها البنك الدولي والذي النظام با
يع اتفاقية إعادة بالضييييييغط على مصيييييير لتوق 1991قام في عام 

فاقيات التثبيت والتكيف  التكيف الهيكلي بات نذاك  وهو ما عرف آ
الهيكلي مع البنك والصييييييندوق الدوليين والذي كان له أثره البالغ 

ن   لتسييييعينيات، وقدفي التغيرات االقتصييييادية التي حدثت في ا
 االتفاق على تبني الدولة للسياسات التالية: 

ضيييييرورة قيام الدولة باإلصييييي ح المالي وذلك من خ ل   -1
تبني سيييييياسيييييات زيادة اإليرادات الحكومية من الضيييييرائب غير 
المباشييرة مثل الضييرائب على الوقود وضييريبة المبيعات التي تم 

لدعم حكومي وتقلي  اتطبيقها بعد ذلك، وكذلك تقليل اإلنفاق ال
الموجه للخدمات التعليمية والصحية أي خفضها من نسبة اإلنفاق 

 العام في الموزانة العامة للدولة. 
تبني عمليات اإلصييييييي ح النقدي من خ ل سيييييييياسيييييييات   -2

انكماشيييييية بتخفيض سيييييعر صيييييرف العملة المحلية أمام الدوالر 
 وزيادة سعر الفائدة. 

السيييلع االسيييته كية منها  يرادترفع القيود كاملة على اسييي  -3
سلع لم  على وجه الخصو ، في مقابل التقييد بعدد ضيئل من ال

 يتم التوسع في استيراده. 
القيام بجهد متسارء لتحفيز االستثمار األجنبي في المقدمة   -4

ثم المحلي من خ ل التوسييييييع في اإلعفاءات الضييييييريبية وتوفير 
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ريعات ضيييييمانات حرية تنقل رؤوس األموال، مع إصيييييدار تشييييي
 قلرصت من الحقوق والضمانات العمالية لصالح مالك رأس المال. 

وهو ما تم تحت زعم ب إصيي ح م إعادة هيكلة القطاء العا  -5
القطاء العام ب برغم أن الذي كان يحدث هو بدء تفعيل برنام  

لسيينة  203الخصييخصيية، والذي أسييفر عنه إصييدار القانون رقم 
طاء األعمال 1991 قانون ق كان من  المعروف ب لذي  عام. وا ال

نتائجه انسييييحاب الدولة تدريجياً بغرض تخليها مسييييتقب ً عن أي 
دور في االسيييييييتثمار اإلنتاجي المباشييييييير، والعمل على بيع تلك 

 األصول إلى المستثمر المحلي أو األجنبي. 
لقد كان قانون قطاء األعمال العام بمثابة نقلة مفصلية بغرض 

البدء في تحويل هيئات  تفعيل سييييياسيييية الخصييييخصيييية، حيث تم
ناؤو عام التي تم ب ها في الخمسيييييييينيات مؤسيييييييسييييييييات القطاء ال

والسييتينيات إلى شييركات قابضيية سييمح لها بحرية التصييرف في 
أصيييييولها بالبيع أو المشييييياركة مع المسيييييتثمرين مع حرية طرح 
أسييييييهمها في سييييييوق األموال وإدارة محافظها المالية دون التقيد 

م أن عملييية بيع القطيياء العييام رغبييالتشيييييييياور مع الحكوميية، وب
الخصخصةب بدأت بشكل بطيئ نسبياً في التسعينيات إال أنه قد ب

 تسارعت وتيرتها بسرعة انتشار النيران في الهشيم. 
وكيييان من مفيييارقيييات األمور تليييك المزاعم الخيييادعييية التي 
اسيييييتخدمها النظام آنذاك لتهيئة الرأي العام في تقبل سيييييياسيييييات 
الخصييييخصيييية بزعم التخل  من الخسييييائر الفادحة التي تكبدتها 
الييدوليية في ظييل فشييييييييل القطيياء العييام في تحقيق أربيياح وعوائيد 

سعينيات  جاقتصادية قوية خ ل الثمانينات وأوائل الت النظام  ورور
ألهمية اإلفادة من عوائد بيع القطاء العام في إصييييي ح أوضييييياء 
شركات أخرى خاسرة ما لبث بعد سنوات في اإلع ن عن فشل 
عمليات اإلصي ح ومن ثم طرح فكرة ضيرورة بيعها، في حركة 

 95لولبية لتسريع وتيرة الخصخصة، فقام النظام بإصدار قانون 
شييييط بورصييية األوراق المالية الخا  بتدعيم وتن 1992لسييينة 
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حتى تكون أداة فعرالة تسيييييييهل انتقال ملكية األصيييييييوال خاصييييييية 
 للمستثمر األجنبي. 

لقد أدى ذلك إلى حدوث تغير اقتصيييادي نسيييبي غير مجٍد في 
فترة التسعينيات تمثل في انخفاض نسبة التضخم الذي كان سمة 

التكيف و غالبة في فترة الثمانينات نتيجة لتطبيق برنام  التثبيت
 فيفة على التوسيييييعلي، حيث قامت الحكومة بوضيييييع قيود طالهيك

في اإلصيييييدار النقدي، ولكنها في الوقت نفسيييييه لجأت إلى تغطية 
العجز المالي من خ ل عملية طرح سيييييييندات خزانة واسيييييييعة، 
واالقتراض من فائض صييناديق التأمينات والمعاشييات بفائدة قلت 

سييائداً في سييوق االئتمان.  بشييكل مزٍر عن سييعر الفائدة الذي كان
وكان من نتائ  تلك السييياسييات ارتفاء أسييعار السييلع المسييتوردة 
خاصييييية االسيييييته كية منها، لكن في ظل ثبات نسيييييبي لمعدالت 

 .1998و  1991التضخم نتيجة ل ستقرار المالي ما بين أعوام 
لم يدم ذلك االسييييتقرار النسييييبي طوي ً فقد أصيييييب االقتصيييياد 

حا جة كسيييييييياد واضيييييييح بين عامي المصيييييييري بنكسيييييييية  دة نتي
 بسبب عدة أحداث متعاقبة منها:  2003,1999

  ياسييييييية االنكماه التي بدأت ببرنام  التثبيت تأثير سييييييي
على تقلي  اإلنفيياق العييام على  1991والتكيف الهيكلي عييام 

 الخدمات.

  غياب االسييييتثمار الموجه نحو النشيييياط اإلنتاجي وتركز
نشيييييييياط الييدوليية االقتصييييييييادي نحو مييا ُعرف بخطيية الحكومييية 

 االستثمارية، والتوسع الهائل في البنية التحتية. 

 دسييييطرة نظام االقتصييياد الريعي اآلخذ بالتزايد باالعتما 
ية في معظم موارده ئد  على موارد ريع عا ية ) لة األجنب من العم

ور فى قناة السيييويس، وريع البترول، وريع الموقع والتاريخ المر
 المتمثل فى السياحة، وتحوي ت المصريين العاملين بالخارج(.

  التأثر الواضييح والمزع  بانعكاسييات األزمة االقتصييادية
فى البورصات األسيوية نهاية  يلعالمية في أعقاب االنهيار المالا

نتيجيية لتييأثر معييدل العبور فى قنيياة  ،1998وعييام  1997عييام 
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السيييييييويس وانخفاض أسيييييييعار البترول وركود السيييييييياحة نتيجة 
ياح فى األقصييييييير فى  للحوادث اإلرهابية )أحداث اغتيال السييييييي

 (.1997نوفمبر عام 

  استمرار ضغوط مؤسسات التمويل الدولية بهدف إحداث
ة مزيد من التعبيفرض مزيد من إعادة هيكلة االقتصاد المصري ل

وتجلى ذلك في الضيييييييغط لخفض سيييييييعر صيييييييرف الجنيه الذي 
م بأكثر من قيمته الحقيقية أمام الدوالر وقد استجابت  اعتبروه مقور

 غوط وقامت بتعويم سعر صرف الجنيه.الحكومة لتلك الض
وقد ظلرت مؤسيييسيييات التمويل األجنبية تمارس ضيييغوطها من 

يئة طأجل التسريع بقوة في معدالت الخصخصة التي كانت تراه ب
نوعاً ما. وفي المقابل عمل النظام على تقديم كل ما يمكن بذله 
من جهد ل ستجابة لتلك السياسات بغرض اللحاق بركب العولمة 
دون النظر أو األخذ في االعتبار كمر المسييييياوم والسيييييلبيات التي 

ي والسيييييياسيييييي إال أن ُمني بها الوضيييييع االقتصيييييادي واالجتماع
البنك الدولي الذي صيييييييدر في أواخر ة أن تقرير بيالمفارقة الغر

التسييعينات انتقد طبيعة النظام االقتصييادي المصييري الذي اعتبره 
 تدخل الدولةاقتصيياداً ليس حراً بل مازل يسيييطر عليه سيييطرة و

ناة السيييييييويس، ومرافق التي مازالت تمتلك ب عالي، وق السييييييييد ال
حديداً( وبعض المواصييييييي ت والخدمات )التعليمية والصيييييييحية ت

 . ع اإلنتاجيةبالمصان
وبشكل مختصر اتسمت مرحلة الثمانينات والتسعينات بسمات 
اقتصيييييييادية كان لها العديد من التبعات الكارثية على االقتصييييييياد 
المصييييري من ضييييمنها ما تم اإلشييييارة إليه من آثار سييييياسييييات 
صيييندوق النقد الدولي، باإلضيييافة إلى سيييمات أخرى داخلياً منها 

على الدولة، والتي على األفراد وازدياد معدل عمليات النصييييييب 
تجلت في العشيييييييرات ممن سيييييييموا برجال األعمال الذين هربوا 
بم يين الجنيهات التي كانوا يقترضييونها من البنوك تحت مزاعم 

ها من اال ية، أو يتحصيييييييلون علي يال على مشيييييييروعات وهم حت
وقد شييهدت شييركات توظيف األموالب، المواطنين تحت مسييمى ب
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ديد لعمليات التهرب الضييييريبي على نطاٍق تلك الفترة توسييييع شيييي
غير مسيييييييبوق نتيجة لتقاعس الدولة عن فرض القانون وإحكام 
تنفيذه على الجميع، لقد عقد الثمانينات والتسيييييييعينات اسيييييييتكماالً 
ان  واسييع النطاق لنشيياط االقتصيياد الخفي وخضييعت القطط السييمر 

شيييييييديدة وتحولوا من مجرد قطط إلى حيتان كما لمراحل تطور 
 ن شائعاً في تلك الفترة. كا

 
 : األعمىالرضوخ 

كييانييت لعبيية المنيياورة هي الرائجيية في  2003من عييام  بييدءاً 
ع قة النظام المصييري بمؤسييسييات التمويل الدولية التي لم تتوان 
في وقت عن فرض مزيد من الضيييييغوط بغرض تسيييييريع وتيرة 
اإلص ح االقتصادي أي دفع العربة نحو منحدر تحرير االقتصاد 
قل  مام حرية تن باب على مصيييييييراعيه أ لدولة وفتح ال من قيود ا

المجييال أمييام  تفتحوال وزيييادة التشيييييييريعييات التي رؤوس األم
 االستثمار األجنبي. 

على إثبات حسيييييين يعمل وفي المقابل كان النظام المصييييييري 
اً لرؤية )وفق نواياه نحو اإللتزام بتلك السياسات وتفهم ضروراتها

مؤسيييييسيييييات التمويل الدولية( غير أنه كان يناور من جانب آخر 
لك الضيييييييرورا ت المزعومة وبين دواعي بغرض التوفيق بين ت

وأهمية االسيييتقرار السيييياسيييي، وانتهجوا في هذا المسيييار فلسيييفة 
حركيية السيييييييلحفيياة وذلييك خوفيياً من الوقوء في فخ اإلصييييييي ح 

عام  يناير 17-18االقتصيييييييادي الصيييييييادم مثل الذي حدث في 
والذي نت  عنه الكثير من االضيييييييطرابات السيييييييياسيييييييية  1977

ت حركيية توجييه  والتوترات االجتميياعييية، لكن في النهيياييية ظليير
 االقتصاد تسير في مساره تجاه توغل السياسات الليبرالية.

لقد هدأت لعبة المناورة كثيراً وتحولت إلى حالة من اإلذعان 
 يةولوصيات وسياسات المؤسسات الدتلكافة  األعمىوالرضو  

دون والتي تتحكم فيها الواليات المتحدة األمريكية بشيييييييكٍل ف ٍ )
مواربة( في الفترة التي بدأت تطفو فيها على السييياحة السيييياسيييية 
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لك األصيييييييوات التي دعت إلى توريث الحكم في مصييييييير من  ت
 ،)جمال مبارك( إلى نجله )محمد حسني مبارك( الرئيس األسبق

في مقابل وأد تلك األصيييييييوات التي كانت تحاول الدفع نحو تبني 
 لفكرة تعيين نائباً له بعد طيلة عقدين فيمبارك الرئيس األسيييييبق 

وعمييل فريق  من الموالين لنجييل الرئيس للتروي  ألهميية  ،الحكم
عملية التوريث بإعتبارها ضييييمانة مهمة السييييتقرار ثروة مبارك 

رجال األعمال التي بدأت في السيطرة وعائلته ولزيادة نفوذ طبقة 
 على مقاليد السلطة من أبوابها الخلفية.

وتحديداً في المؤتمر السييييينوي الثامن  2002وجاء سيييييبتمبر 
قاده  لذي تغير موعد انع حاكم وا قاداً للحزب الوطني ال ليكون انع

هذا التغير من داللة اعتباره بداية عهد جديد  ولم يخلسييييييينوياً )
اكم( وبرغم الصييراعات السييياسييية الفجة والتي يقوده الحزب الح

كييانييت تطفو روائحهييا الكريهيية للمراقبين من آن آلخر بين من 
سييموا بالحرس القديم وبين نجل الرئيس األسييبق ورجال األعمال 

نتهى بإنشيياء لجنة للسييياسييات اين التفوا حوله، إال أن المؤتمر الذ
اً، حزب أيضييييترأسييييها نجل الرئيس والذي أصييييبح نائباً لرئيس ال

عة السييياخنة لصييينا النقطةت تلك اللجنة التي كانت بمثابة بوضيييم
أبرز أصييييييحاب رؤوس األموال الضييييييخمة  القرار في مصييييييرب
 وبعض شركائهم. 

وعليه فقد انطلقت لجنة السييييييياسييييييات بعد تنحية كل رجاالت 
نظييام مبييارك األب للتسيييييييريع ب  هوادة وب  تعقييٍل لييدفع عجليية 

االقتصيييادي المصيييري  ترويضالخصيييخصييية بمنتهى القوة نحو 
 ب. اقتصاد السوق الحرفي حظيرة بوالقذف به 

لم تهدر لجنة السياسات وقتاً في محاولٍة إلثبات والئها لقإدارة 
األمريكية ولمؤسيييسيييات التمويل الدولية إذ سيييارعت وبعد أربعة 
أشيييييييهر فقط من وجودها في الحياة السيييييييياسيييييييية لتعويم الجنيه 

، 2003في مطلع عام  %25المصري مع تخفيض قيمته بنسبة 
وفي نفس الوقت الذي جرى فيه تسيييريع وتيرة الخصيييخصييية بدأ 

ة وضييرورالبوق اإلع مي للجنة السييياسييات في التروي  ألهمية 
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ت الخدمية بزعم أن العوائد خصخصة المرافق العامة والمؤسسا
ية التي سييتحصييل عليها الدولة من خصييخصيية تلك المرافق الماد

ضرورية لتقديم خدمات تتسم بجودة أعلى وإتاحة ألكبر عدد من 
م والمواطنين، وقد بدأت لجنة السييييياسييييات بتنفيذ المخطط المشييييئ

 بلشيييييركة القابضييييية للكهرباءبتحويل هيئة كهرباء مصييييير إلى با
وبدأت في طرح إنشييييياء شيييييركات توليد الطاقة وإنشييييياء الطرق 

والذي بُنيت فلسييلفته على ) BOOTوالمرافق والمطارات بنظام 
.. تملك... أدر مشيييييروعك... ثم  نقل الملكية بعد فترة افكرة : ابن 

 عاماً إلى الدولة(.  20استغ ل ال تقل عن 
وعليه انطلق قطار الخصيييييخصييييية ليدهس أمامه كل ما تملكه 

تم  2004الدولة من مؤسييييسييييات اسييييتراتيجية في رأينا ففي عام 
تحويل الهيئة العامة لمياه الشييرب والصييرف الصييحي إلى شييركة 

 قابضة أيضاً.
وهنا تتجلى كذلك مفارقة السييياسييات العبثية فعندما تم تشييريع 

األعمال والمسييييمى بقانون قطاء  1991لسيييينة  203قانون رقم 
م في مضييمونه هو خصييخصيية القطاء العام كان هدفه غير البر

ية دالعام المملوك للدولة، بغرض تعظيم األرباح والعوائد االقتصا
لألمر وجه آخر مختلف  بمشييييييياركة رؤوس أموال أجنبية، كان

تماماً حين يتعلق األمر بالمؤسييسييات الخدمية والتي لم يتم تشييريع 
ن وبناء فلسيييفة مغايرة تت ءم وطبيعة تلك المؤسيييسيييات التي قانو

( مثل المياه والكهرباءاتها للمواطنين بأسيييييييعار التكلفة )تقدم خدم
بل تحولت تلك المؤسسات إلى شركات ربحية تسعى بقوة لتعظيم 
عوائدها االقتصييادية فضيي ً عن سييهولة وإمكانية التصييرف فيها 

أموال أخرى مثل الشييييييركات بالبيع أو بالدم  أو بإدخال رؤوس 
 التابعة للشركات القابضة بقطاء األعمال العام. 

وتوالت فصول العبث والسياسات الغشيمة بخصخصة البنوك 
وشيييركات التأمين فبدأت العملية بإنشييياء شيييركة مصييير القابضييية 

بيييإعيييادة هيكييية قطييياء التيييأمين الحكومى  2006للتيييأمين عيييام 
األهلية للتأمين،  )شيييييييركات مصييييييير للتأمين، الشيييييييرق للتأمين،
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المصييييرية إلعادة التأمين( تمهيدا لبيع أسييييهمها في سييييوق تدوال 
، 2006األموال. ثم خصييخصيية بنك األسييكندرية التي تمت عام 

وثم االتجاه نحو خصييييييخصيييييية بنك القاهرة والتي فشييييييلت نتيجة 
الرتفاء أصييييوات المعارضيييية بشييييراسيييية ونتيجة النفجار األزمة 

عالمية التي عُ ا قاعة الرهن العقارفت بالقتصييييييييادية ال ي ري فبف
 .2008ب التي انكشفت فجاجتها عام الواليات المتحدة األمريكة

ات إلى محطة أخرى من محطلجنة السييييييياسييييييات اتجهت  لقد
قى من القطاء نحو ما تب ةالخصييخصيية ولم تكن هذه المرة موجه

نحو خصييييييخصيييييية تمثل في االتجاه  خطير العام بل برز منحنى
وهو تحول  كذلك في منظور الرؤية  والصييحة،مؤسييسييات التعليم 

نتيجة للسييير على نه  الرأسييمالية األمريكية التي ترى أن كل ما 
يحتاجه اإلنسان يمثل سلعةً يجب استثمارها وتسعيرها بما يحقق 

ً ربحي اً عائد ً مرتفع ا ك لحتى وإن أدى ذلك إلى حرمان من ال يمت ا
ين لفارق بالتحول اويمثل هذا  ثمن تحقيق احتياجاته األسيييياسييييية،

لجنة السيييياسيييات بالحزب الوطني الحاكم نه  المحافظين الجدد )
ظام مبارك القدامى التي يديرها رجال األعمال( وبين رجاالت ن

النقطة الساخنة لصناعة القرار هم وإزاحتهم عن بالذين تم إقصاؤ
بالحرس القديمب سموا ب منالسياسي في مصرب حيث كان يؤمن 

الية الغربية التي كانت تعتبر كل شيء سلعةً يجب بفلسفة الرأسم
التربح منها ما عدا التعليم والصيييييحة التي اعتبروها حق أصييييييل 
للمواطنين يجب توفيرها لهم وتيسييييير الحصييييول عليها مجاناً أو 
بأسيييعار رمزية، وربما يمثل توجه لجنة  السيييياسيييات هذا برغبة 

ورة ما حققته ث مغموسٍة في كرٍه دفين للقضاء على أخر مكتسبات
والتي ميييازاليييت تلقي في أذهيييان المواطنين  1952يوليو  23

ي صر والتبمنجزات تلك المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر المعا
الحاجة نحو تحقيق  تنمية حقيقية كانت نابعةً في األسييييييياس من 

 واألمل في التقدم. 
برام  إصيي ح التعليم والصييحة كانت قد ما سييمي بوبرغم أن 

والتي تمثليييت في وجهين ؛ األول في  1998بيييدأت منيييذ عيييام 
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تدني مسيييييييتوى جودة  ثاني في  بل تلك الخدمات، وال فاء مقا ارت
الخدمة ذاتها في ظل االنتشيييييييار الهائل للمؤسيييييييسيييييييات التعليمية 
والصييحية الخاصيية والمملوكة لرجال األعمال، مما كان يضييطر 

للجوء إلى تلك المؤسيسيات للحصيول على الخدمة،  معه المواطن
ً في براثن  أميييا من لم يكن يمتليييك ثمن الخيييدميييات يظيييل عيييالقيييا
البيرواقرطية اإلدارية في المؤسيييسيييات التعليمية والصيييحية على 

مرحليية إدارة لجنيية إال أن الفييارق في هييذه المرحليية ) السيييييييواء،
 ً  السيييييياسيييييات للدولة في مصييييير( هو تسيييييعير تلك الخدمات تماما
وسحب يد الدولة نهائياً عن تقديم الدعم ال زم للفقراء ومحدودي 
الدخل وقد تجلى ذلك في م مح الحكومة التي تشيكلت مرتين في 

ئبها والتي كان يدير بعض حقا 2005، ثم 2004ما بين عامي 
، إال أن تليك المحياوالت بياءت نالوزاريية رجيال أعميال بيارزو

هيرية الواسيييعة والمسيييتمرة بفشيييل ذريع نتيجة للمعارضييية الجما
 والتي نجحت بجدارة في عرقلة تلك المخططات ووأدها بقوة. 

قبيحة لألوضيياء في مصيير منذ بدء وال يخلو كشييف الوجوه ال
من مفارقات سييييييياخرة،  1974نفتاح االقتصيييييييادي في مطلع اال

تنضيييييييم إلى الئحتهيا مفيارقية أن رجيال األعميال اليذين ييديرون 
كييانوا  2003في مطلع عييام   ويتحكمون في صييييييينيياعيية القرار

ضيييييييخين في الوقت ذاته لنه  المحافظين ارمغرمين ومولعين و
ياسييييييياتهم الليبرالية المحدثة المغرقة في  الجدد األمريكيين بسييييييي

بن ولمييدة دهييا طيليية فترة حكم الرئيس بوه االرجعيتهييا وجمو
وبرغم أن هذا  2008وحتى عام  2000ثماني سينوات من عام 

النه  كان سيييبباً أصيييي ً في انفجار أزمة الرهن العقاري وإف س 
العديد من البنوك والمؤسييييسييييات االقتصييييادية واضييييطرار الدولة 
ي لبعض  لضييييخ بليونات الدوالرات للحيلولة دون السييييقوط المدور
الشييييركات العم قة، إال أن المحافظين الجدد المصييييريين لم يعوا 

في عميانهم يمارسيييون ضيييغوطهم وجهودهم  الدرس جيداً وظلوا
المكوكية في طول الب د وعرضيييها لتنفيذ سيييياسيييات مؤسيييسيييات 

ة الليبرالييية المحييدثيية دون التوقف لوقييٍت هييالتمويييل الييدولييية بنك
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قت في مصييييييير  ية التي تحق ئد التنم ناقه حول عوا حاور والت للت
س االتسعينات، والعقد األول من األلفية الثالثة( وقي) خ ل عقدين

أثر سييياسيية االنفتاح االقتصييادي والتحرر التجاري والخصييصيية 
  .على الحياة االجتماعية للمواطنين
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 المبحث الثاني

 
  ؛المؤسسات الحكومية

 بين البناء المتقطع وفوضى األداء 
 

تميزت المؤسييييييسييييييات الحكومية على مر تاريخها الممتد إلى 
النخبة السييييياسييييية على مقاليد العصيييير الفرعوني بسيييييطرة طبقة 

التحكم في تنظيماتها وإدارتها، وقد ظلت تلك السييمة مغروزة في 
العمق من النظم اإلداريية في المراحيل التياريخيية المختلفية حتى 

سيييها محمد علي باشيييا الذي عمل عصييير الدولة الحديثة التي أسييي
سييييييتحداث وظائف جديدة للمؤسييييييسييييييات الحكومية وتغيير على ا

ل الكثير منها سييارياً حتى وقتنا هذا. اإلدارية التي مازتقسيييماتها ا
وقد عمل االحت ل البريطاني على االسيييييييتفادة من فكرة التركيز 
على المؤسيييسيييات التعليمية لتصيييبح هي الوعاء الذي يتخرج منه 
موظفي المؤسييسييات الحكومية تلك التي قد بدأها محمد علي باشييا 

 إأل أن السييمة الغالبة على بإرسييال البعثات التعليمية إلى الخارج،
تلك المرحلتين هو سيطرة أبناء الطبقة األرستقراطية على المهن 
اإلدارية نتيجة لقدرتهم على الوصييييول إلى مسييييتويات تعليمية لم 
تكن متاحة لغيرهم من أبناء طبقة الف حين، والحرفيين، ومن ثم 

كم اظلرت الطبقة األرسيييتقراطية المرجعية االجتماعية لكل من الح
 والنخبة السياسية في إدارة مؤسسات الدولة. 

بة حكم الراحل جمال  قد حدث في حق غير أن تحوالر جذرياً 
لذي تمثل في فتح أبواب  ناصييييييير والرئيس السييييييييادات، ا عبد ال
المؤسسات الحكومية أمام أبناء الطبقة المتوسطة التي بدأت تنال 
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ه ر على نشييرقسييطاً كبيراً من التعليم الذي عمل جمال عبد الناصيي
وتعميمه بخاصييييييييته المجانية، مما أدى إلى تلق  تحكم النخبة 
األرسييتقراطية في إدارة تلك المؤسييسييات األمر الذي عمل بدوره 
إلى تقليييل الفجوة بين المؤسيييييييسييييييييات والمواطنين نتيجيية توجييه 
المؤسسات الحكومية نحو تقديم الخدمات للمواطنين والعمل على 

طق الجغرافية. وهو ما أدى في النهاية إتاحتها لهم في جميع المنا
نة من  إلى تحطيم الكتلة التي ظلرت موجهة نحو المواطنين والمكور
طبقة العمال األرسيييتقراطيين والنخبة السيييياسيييية الحاكمة وأداتها 
المؤسييييسييييات الحكومية. وقد عمل نظام جمال عبد الناصيييير إلى 

خبة خ بين النإنهاء التحالف التاريخي الذي ظل قائماً طيلة التاري
السييياسييية والمؤسييسييات الحكومية، بل أن نظام عبد الناصيير نظر 
ة يإلى النظم اإلدارية التي كانت سييييائدة في المؤسييييسييييات الحكوم

ة أمام تحقيق أح مه التنموية باعتبارها تشيييييييكل العقبة الرئيسييييييي
 واالشتراكية.

ونتيجة لدخول مصييييييير تدريجياً في إطار نظام عالمي جديد 
كانت واحدة من الدول النامية التي اتبعت اسيييييييتراتيجية امت ك 
ثانية وفي بداية  الدولة لوسيييييييائل اإلنتاج بعد الحرب العالمية ال
مرحلة االستق ل الوطني. وقد تبنرت الدولة سياسة امت ك وسائل 

كيانيت ترى في حريية تيدفقيات اإلنتياج نتيجية رؤيية إييديولوجيية 
رؤوس األموال األجنبية واسييييييتراتيجية التنمية الجديدة التي تقوم 
على حرية التجارة غير المقيدة وسائل استعمارية جديدة. وهو ما 
جعل الدولة تحر  على فرض هيمنتها على النشاط االقتصادي 
واإلنتاجي وتمسيكت بسيياسية االنغ ق االقتصيادي والذي انعكس 

على معدالت النمو االقتصييييييادي التي تحققت منذ سيييييييطرة أثره 
الدولة على وسيييائل اإلنتاج وكافة األنشيييطة االقتصيييادية وتحديداً 

ترواحت معدالت النمو  1965، وفي نهاية عام 1961منذ عام 
سيينوياً، ونتيجة للعدوان الغاشييم على مصيير  %7و  %6ما بين 

، 1974فقط انخفض معيييدل النمو حتى عيييام  1967في عيييام 
والتي عيياودت في االرتفيياء مرة أخرى في الفترة مييا بين عييام 
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بسيييييبب ارتفاء أسيييييعار البترول وزيادة العملة  1981و  1974
األجنبية من عوائد السياحة وقناة السويس وتحوي ت المصريين 
العاملين في دول الخلي  وليس بسيييبب زيادة النشييياط االقتصيييادي 

 .(1)اإلنتاجي
سيييييييقط االقتصييييييياد  1991ت وحتى عام ومع بداية الثمانينيا

 ً ى وكما حدث ف ،المصييييرى فى براثن الركود لفترة طويلة نسييييبيا
كثير من النماذج األخرى لتطبيق التصنيع الحكومى فقد استمرت 
الحكومة المصييرية فى دفع األداء االقتصييادى فى األجل القصييير 

 عن طريق االقتراض الخارجى على نطاق واسع. 
ت فترة الخمسييينات من القرن العشييرين وبشييكل عام فقد اتسييم

في مصر بمرحلة االستشارات الخارجية، حيث قامت المؤسسات 
على نيية بمجموعيية من الخبراء األجييانييب )الحكومييية بيياالسيييييييتعييا

رأسهم الخبراء الروس( لتقديم مقترحاتهم وأفكارهم بشأن تطوير 
المؤسييسييات الحكومية وتحسييين الخدمات وأوضيياء العاملين بها. 

ا أدى إلى التوسيييع في مؤسيييسيييات الدولة اإلدارية في فترة وهو م
السيييتينيات خاصييية في طبيعة األنشيييطة والوظائف التي تقوم بها 
المؤسييسييات الحكومية وتدخلها في النشيياط االقتصييادي اإلنتاجي، 
ميت بالخطة الخمسيييية األولى  وقد صييييغت أول خطة تنموية وسيييُ

على  ( والتي شييييييملت التركيز1965/1964 –1960/1959)
قييم إال ترفع كفاءة القيادات اإلدارية وتفعيل أسييييييياليب الرقابة وال

 1967العدوان على مصييييير في عام أن األحداث السيييييياسيييييية )
وحرب اليمن( قد حالت دون االسيييييييتمرار في اسيييييييتكمال الخطة 

 الخمسية. 

                                                           
تارقر حول ن و  اإلصططططططط ح اإلماد  اي ( لمزيد من اإلبحع  جحل قاسمممممممر وآخرون    1

 .1996  يناير 70    مجلة التنمية اإلدارية  ع مصر

Mont Palmer and Others, The Egyptian Bureaucracy, (New York: 

Syracuse University Press, 1988), 

pp. 33-44. 

    اإلصططططططط ح اإلماد   قرططططططط ق  ن رقة وم ا ة ل ع وقرلية عبد الحميد عارف    د/ عا

 70  ص 2007القاهر   مكتبة الشروق الدولية  
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قد  (1981-1970) ونشيييييييير هنا إلى أن الرئيس السيييييييادات
لى في العمل عه  الناصييري في سييياسيياته على الناسييتمر نسييبياً 

تقوية الع قة بين المؤسيييييييسييييييييات الحكومية والمواطنين، برغم 
الهجوم الحاد على تلك المؤسييييسييييات نتيجة تقاعسييييها عن تحقيق 
الوعود التنموية مما أدى إلى هجرة الخبرات والكفاءات المهنية 
إلى القطاء الخا  أو إلى دول الخلي ، وهو األمر الذي زاد من 

ات التي تقدمها المؤسييييييسييييييات الحكومية وانخفاض سييييييوء الخدم
 مستوى مهارة العاملين بها. 

ومع بييداييية التييأسييييييييس للتوجييه الليبرالي الييذي بييدأه الرئيس 
السيييييييييادات تم إجراء مجموعيية من التغيرات الهيكلييية في فترة 
السييبعينيات على بنية إدارة المؤسييسييات الحكومية وعلى أسيياليبها 

اليية الترهييل العيياميية للتخل  من حيي في التنمييية وتقييديم الخييدمييات
وهو ما جعل مؤسييييسييييات التمويل الدولية  والتعقيد البيروقراطي،

تنتقد إدارة المؤسيييييييسيييييييات الحكومية المصيييييييرية في الكثير من 
المناسييبات، وعملت على فرض سييياسييات مغايرة لما كانت تتبناه 
المؤسييسييات الحكومية فيما يتعلق بإدارة المشييروعات التنموية أو 

 خت  باإلص ح اإلداري. فيما ي
وتجلى تأثير مؤسيييييييسيييييييات التمويل الدولية في الدفع بعملية 
إص ح إداري سريعة في مصر في مظاهر مختلفة: تمثل األول 
سيس تحفيزات تنظيمية جديدة لتفعيل الع قة  منها في ضرورة تأ
بين المؤسييسييات الحكومية ومؤسييسييات التمويل الدولية التي بدأت 

ت لها. ويرجع المظهر الثاني إلى أن قبول تتخذ في مصييييير مقرا
النظام بسييياسييات مؤسييسييات التمويل الدولية والنصييائح األمريكية 
لتفعيل أداء المؤسييسييات الحكومية وتقلي  دورها في الوقت ذاته 
مار األجنبي واإلفادة من  يادة االسيييييييتث بة في ز جة الرغ كان نتي

ام ي دفع بالنظعوائد االسييتثمار في تنمية المجتمع، وهو األمر الذ
إلى تكثيف الضيييغوط على إدارة مؤسيييسيييات القطاء العام إلعادة 
هيكلة نظمها اإلدارية، والذي اسيييييييتمر حتى نهاية حكم الرئيس 

 األسبق مبارك.
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وبشكل عام فقد اتسمت فترة السبعينيات بحدوث مجموعة من 

ة والتي شييييهدت ضييييمن أبرز التغيرات السييييياسييييية واالقتصييييادي
االنفتيياح االقتصيييييييييادي( إنشييييييييياء المجييالس القومييية م محهييا )

شارية معاونة لرئيس الجمهورية، وفي  ست المتخصصة كأجهزة ا
قام الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة بصياغة خطة  1975عام 

عناصييييييير  6خمسيييييييية موجهة للتنمية اإلدارية وقد احتوت على 
 نمية: المحور التنظيمي، إدارة األفراد، تلقإصيي ح اإلداري وهي

 القيادات، تطوير إجراءات العمل، القوانين واللوائح. 
ونتيجة لتقلي  دور الدولة في السييييطرة على وسيييائل اإلنتاج 
والتخل  من القيام باألنشطة االقتصادية االستراتيجية أدى ذلك 
في نهاية الثمانينات إلى تفاقم مظاهر ضيييييعف أداء مؤسيييييسيييييات 

لنمو االقتصيييييييادي الدولة وحدث انخفاض شيييييييديد في معدالت ا
فة إلى االخت الت الشييييييييديدة في االقتصييييييييادي الكلي  باإلضييييييييا

 المصري.
ولم يتوقف النظام عن التسيييييييريع بوتيرة اإلصييييييي ح الهيكلي 
واالندفاء نحو مزيد من رفع القيود أمام تدفقات رؤوس األموال 
األجنبية وتوفير المنا  الضييروري لها لكن برغم ذلك لم تسييتطع 

سداد ديونها الخارجية التي ظلرت تتفاقم عاماً بعد الحكومة الوفاء ب
توقفت مصييير عن سيييداد الدين الخارجي  1987أخر، وفي عام 

وأبرمت اتفاقية مع صيييييييندوق النقد الدولي الذي تم االتفاق فيها 
شيييييييهراً  18على تنفيذ برنام  التثبيت الذي حددت مدته بحوالي 
ى التثبيت حت لجدولة الديون الخارجية، وبرغم اسيييييتمرار برنام 

لنتيييائ  اإليجيييابيييية التي كيييان من إال أنيييه لم يؤد ل 1991عيييام 
المفترض وفقياً لمزاعم صييييييينيدوق النقيد اليدولي أن يحققهيا، بيل 
تفاقمت األزمة وتوقفت مصييييير مرة ثانية عن سيييييداد ديونها. ولم 
شأنها زيادة النشاط االقتصادي  تقم الحكومة باتخاذ سياسات من 

ديدة بل قامت مرة ثانية بإبرام اتفاق أو تفعيل برام  إصييييييي ح ج
مع صيييندوق النقد الدولي مدته ث ث سييينوات، وقد اشيييتملت هذه 
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االتفيياقييية على ضيييييييرورة تنفيييذ برنييام  جييديييد لمعييالجيية األزميية 
؛ مرحلة نيتيالمتفاقمة وقد اشييييتمل البرنام  على مرحلتين رئيسيييي

 تهدف إلى التثبيت وإزالة االخت الت وقد سيييعى النظام بضيييراوة
بالغة القسييييوة إلنجاح تلك المرحلة خ ل الفترة ما بين منتصييييف 

ع النظييام 1995حتى نهيياييية عييام  1991عييام  ، وهو مييا شيييييييجر
ل نتقال للمرحلة الثانية التي تهدف إلى زيادة االسييييتثمار الخا  
ودعم معدالت النمو االقتصييييادي من خ ل تغيير بنية االقتصيييياد 

القتصييييييياد القائم على المصيييييييري وإعادة هيكلته بالتخل  من ا
به المركزي إلى اقتصييييييياد تقوده توجهات وآليات  التخطيط شييييييي

 اقتصاد السوق الحر. 
ويمكن بلورة حالة المؤسيييسيييات الحكومية في فترة الثمانينات 
بأنها قد شهدت في بدايتها حالة من عدم االستقرار واالضطراب 
ً وغياب رؤية شاملة لقإص ح اإلداري. وهو ما تم تداركه سريع  ا
في منتصيف الثمانينات من خ ل الربط بين إصي ح المؤسيسيات 
الحكومييية وخطط التنمييية االقتصييييييييادييية واالجتميياعييية للييدوليية، 

 (1982-1987) وصيغت في نفس الفترة خطتان خمسيتان من
، وقد تبلورت هذه الخطة حول عدة محاور (1992-1987و)

 : (1)تمثلت في

 .تطوير الخدمات ذات الصلة بالجمهور 

 .تبسيط اإلجراءات 

 .تطوير نظام اختيار القيادات 

 .تعديل نظام الحوافز والمكافأت 

 .نظم ترتيب الوظائف 
أما في فترة التسعينيات اتسم الجهاز اإلداري للدولة بالتضخم 
في عدد الموظفين الذي وصييييييل إلى قرابة أربعة م يين موظف 

غرض لنتيجة التنافس الشييرس بين الوزارات والهيئات الحكومية 

                                                           
مح ومت اإلصططططط ح والع وقر اإلماد  اي ام ودقة ( د. ليلي البرادعي  ود خالد ز ريا  1

والع دقب،  مصطططر العر ية  ، ودقة ما مة لمي ة اطططر  م العةمية ل بحوت وامسطططع ططط دات

 117-119، ص 2007
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بنيياء هيكييل إداري يسيييييييهم في زيييادة قييدرة النظييام على التحكم 
بمفاصييييل الدولة ومؤسييييسيييياتها كاملة. وهو األمر الذي لم يواكبه 
تحسييييين في مسييييتوى جودة التعليم الجامعي ليواكب زيادة الطلب 
على أصحاب المؤه ت العليا. وقد قدرت نسبة السكان بالمقارنة 

ف لكل ألف نسمة من السكان موظ 71لعدد الموظفين أن حوالي 
موظف لكل ألف نسمة من  90، ثم ارتفع ليصل إلى 1987عام 

. وقد نت  عن هذه السياسات العشوائية إلى (1)1997السكان عام 
توقف الدولة عن سياسة تعيين حملة المؤه ت المتوسطة والعليا 

. وفي المقابل عمل الجهاز 1985منذ آخر دفعة تم تعيينها عام 
ي على تقديم بعض االسيييترضييياءات السيييطحية للمواطنين اإلدار

من خ ل اسيييييييتحداث نظام العمل بالعقود المؤقتة خاصييييييية في 
المشروعات التي يتم تمويلها من مؤسسات تمويل دولية. وهو ما 

ي اقتصيييياد السييييوق الذي يركز فيمثل بداية التطبيق الفعلي لنظام 
عمله على العمل بعقود المهمة أو المشيييييييروء. وقد لجأ  منهجية

 لتزامات التيلهذه االسييييتراتيجية للتخل  من اال الجهاز اإلداري
يفرضييييييها نظام التعيين التقليدي. وقد أحدثت تلك االسييييييتراتيجية 
الجييديييدة في التوظيف مشيييييييك ٍت اجتميياعييية أدت إلى مزيييد من 

حصييل تتراوح قيمة ما يتاالحتقان لدى المعينين بعقود فبينما كان 
جنيهاً شييهرياً ، كانت تصييل إلى  80-100عليه الموظف ما بين 

لمتعيياقييدين الجييدد. وفي كلتييا جنيييه كحييد أدنى ل 1000حوالي 
؛ في معنوي مريع تمثييل من تييدنٍ يعييانييان ن الفريقيياين كييان الحييال

الفريق األول بالدونية وعدم االسيييتقرار االجتماعي نتيجة يشيييعر 
يتقاضيييياه من راتب شييييهري أمام ارتفاء األسييييعار لعدم كفاية ما 

الفريق الثاني بسبب عدم االستقرار الوظيفي أما وقيمة الخدمات، 
نتهاء البرنام  أو المشييروء تنقله من وظيفٍة إلى أخرى بمجرد او

 الذي يلتحق به. 

                                                           
إصطط ح اإلماد  الحكومية، آا   اسططعراتييية ل صطط ح اإلماد  ( د/ ي مد صممقر عااممور  1

القاهر   المنكمة العربية للتنمية  والعةمية اإلمادقة العر ية اي مواا ة العح ق ت الع لمية،

 20  ص 1995اإلدارية  
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ولنتيجة لهذا التدهور في المؤسيييسيييات الحكومية قامت وزارة 
 –كيل لجنة وزارية لقإص ح اإلداري الدولة للتنمية اإلدارية بتش

حدة ) مائي لألمم المت بل البرنام  اإلن (، UNDPمدعومة من ق
لصيييييييياغة برنام   –( CIDAوالوكالة الكندرية للتنمية الدولية )

قومي إلصيي ح الخدمة المدنية، ودعم اإلصيي ح على الصييعيدين 
 ناستجابة للتقرير السابق الذي كا-االجتماعي واالقتصادي كذلك 

قد أعده البرنام  اإلنمائي لألمم المتحدة عن أوضيييييييياء الجهاز 
ويظل يمارس ضيغوطه لسينوات  1989اإلداري في مصير عام 

األمر الذي تمخض عنه  -من أجل تنفيذ التوصيات التي جاءت به
صياغة خطتين خمسيتين لقإص ح اإلداري واالجتماعي ما بين 

ت وقييييد تيييميييثيييليييي (،1997-2002) (،1992-1997أعيييوام )
 استراتيجة الدولة لقإص ح اإلداري في التوجهات التالية: 

 .تخفيض حجم الهيكل اإلداري للدولة 

  تحجيم الهيكل البيروقراطي وإدخال تسهي ت إلنهاء
 المعام ت بشكل أسرء. 

  تحسين الخدمات العامة المقدمة وتبسيط إجراءات
 الحصول عليها. 

  .تحسين بيئة العمل واألوضاء االقتصادية للموظفين 

  استخدام المستحدثات التقنية وتكنولوجيا المعلومات في
 األعمال اإلدارية. 

وقد اتخذت الدولة خطوات لتنفيذ تلك اإلصييي حات تمثلت في 
إلغاء العديد من التنظيمات االسيييييتشيييييارية ذات التخصيييييصيييييات 

ألعداد الكبيرة من العمالة المتداخلة، باإلضيييافة إلى التخل  من ا
في الجهيياز اإلداري من خ ل طرح نظييام ب التقيياعييد المبكر ب 

ته فيما بعد،وكان صييييييداً لخصييييييخخاصيييييية في القطاء العام تمهي
سوء التقاعد المبكرب لنظامب آثاره االجتماعية واالقتصادية بالغة ال

ت والخطورة والذي مازالت آثاره ممتدة حتى اآلن، حيث ازداد
ظاهرة المحسييييوبية للحصييييول على  ترالبطالة، وانتشييييمعدالت 

وظائف في الجهاز اإلداري دون النظر إلى الكفاءة. وقد أعادت 
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الحكومييية مرة أخرى طرح برنيييام  لقإصييييييي ح اإلداري عييام 
 : (1)، وقد تضمن عدة أهداف منها1997
 تخفيض حجم الجهاز اإلداري للدولة.  -1
  استيعاب العمالة الماهرة في سوق العمل،  -2
 تحسين أوضاء العاملين في الجهاز اإلداري للدولة،   -3
 تطوير الخدمة العامة،   -4
 تبسيط اإلجراءات،   -5
 تحسين التطوير اإلداري،   -6
 إعداد واختيار القيادات اإلدارية،  -7
 تطوير قاعدة البيانات اإلدارية.  -8

ولتحقيق تلك األهداف اتخذت الوزارة المعنية مجموعة من 
اإلجراءات حيث قامت: بمراجعة كافة الوظائف الشاغرة بالجهاز 
اإلداري للدولة ووضع توصيف وظيفي لها، بغرض تحديد 
االحتياجات الحقيقية لكل مؤسسة، العمل على التزام الشفافية 

ع وة  %10سبة وتكافئ الفر  في التشغي ت الجديدة، تحديد ن
سنوية للعاملين بالمؤسسات الحكومية لتحسين المستوى المعيشي 
للموظفين، تسهيل عملية التنقل والترقي الوظيفي والسماح للنساء 
بالعمل لنصف الوقت، باإلضافة إلى مراجعة كافة الخدمات 

وقامت بإدخال تعدي ت على بعضها  728الحكومية التي بلغت 
محسنة، وقامت بتقليل إجراءات الحصول خدمة  450بلغ حوالي 
ها، زيادة ميزانية خدمة وتحديد اإلطار الزمني إلنهائعلى ال

التدريب الخاصة بإعداد القيادات اإلدارية العليا وتطوير مهاراتهم 
إطار سعي الحكومة لتطبيق نظام  وقدراتهم على صنع القرار في

 5قانون رقم  . كما قامت الحكومة بإصداربالحكومة اإللكترونيةب
ترقي الوظيفي للقيادات الخا  بنظام التنقل وال 1991لسنة 

 اإلدارية.

                                                           
  2004  فبراير اإلصططططططط ح اإلماد ( وزار  الممممدولممممة للتنميممممة اإلداريممممة  مصمممممممر   1

www.edara.gov.eg; 
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وفي ظل السعي لتطبيق السياسات العامة التي كانت تطرحها 
مؤسسات التمويل الدولية من أجل التحرر االقتصادي ومزيد من 
اإلصييييي ح اإلداري للمؤسيييييسيييييات الحكومية لتقلي  دورها في 

تم إنشيياء مكاتب لخدمة المسييتثمرين في كافة  الرقابة والقيود، فقد
، لكي 1996لسنة  314المحافظات تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 

ظات ثمار في المحافتكون بدي ً ميسيراً للجان الموافقة على االسيت
 .1966ها عام والتي تم إنشاؤ

وقد سيياعدت مؤسييسييات التمويل الدولية في إنشيياء ما يسييمى 
بالمكاتب الفنية بالوزارات والتي تكونت من عدد من الخبراء في 
مجييال عمييل الوزارات مثييل : مكتييب التعيياون الفني للبيئيية الييذي 
أنشيييييئ كوحدة مسيييييتقلة في جهاز شيييييئون البيئة، ومركز تطوير 

انيية الفنييية لبرنييام  المنيياه  التعليمييية في وزارة التعليم، واألميي
اإلصييييييي ح اإلداري بوزارة التنمييية اإلدارييية. وقييد أدى نظييام 
الكييييانيييات الموازيييية هيييذا داخيييل الوزارات بحيييدوث الكثير من 
االضييييييطراب والتضييييييارب في التوجهات والقرارات التي كانت 
توصيييييييي بها تلك الكيانات وعدم التنسييييييييق بينها وبين الوزارة 

 وقياداتها. 
بعجليية اإلصييييييي ح  للييدفعالييدؤوبيية للييدوليية ولنتيجيية للحركيية 

االقتصيييييييادي تماشيييييييياً مع التوجهات العالمية وتنفيذاً لضيييييييغوط 
مؤسيييييييسيييييييات التمويل الدولية فقد زاد حجم اإلنفاق على برنام  
اإلصييييي ح اإلداري بشيييييكل ف  كان له أثره على مخصيييييصيييييات 
االسيييييتثمار والمخصيييييصيييييات ال زمة لتحقيق التنمية االجتماعية 

وقد تجلت هذه اإلخفاقات على النحو  (1)المسيييتهدفةواالقتصيييادية 
 التالي: 

   تزايد نسبة تكاليف إدارة الجهاز الحكومي من إجمالي
 اإلنفاق العام إلى ما يقرب من ث ثة أرباء الموازنة العامة للدولة. 

                                                           
تاوقم الخ ط الاومية ل صططططط ح اإلماد  اي مصطططططر اي ال عر  من ( ي مد السممممميد الدقن   1

  ص 2004  قضمممايا إدارية  مر ز دراسمممات واسمممتشمممارات اإلدار  العامة  2002-1987

19-16 
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   اسييييييتئثار بند األجور بالنسييييييبة األكبر من تكاليف إدارة
 الجهاز اإلداري.

  على المسييتلزمات السييلعية والخدمية  تزايد حجم اإلنفاق
ل زمة لتشيييغيل الجهاز اإلداري عن حجم اإلنفاق في االسيييتثمار 

 واإلنتاج االقتصادي.

   ،ضييييييعف كفاءة إدارة تكاليف تشييييييغيل الجهاز اإلداري
يات العمل اإلداري، ومن  ية تطوير آل كان حدر من إم لذي  األمر ا

الية تمادت المالموارد المخصصة للتدريب؛ حيث بلغت نسبة االع
، أي أن 1997-2002مليون جنيه في خطة  9للتدريب حوالي 

جنيه  2نصييييييييب الموظف في ميزانية التدريب ال تصيييييييل إلى 
سييييينوياً. األمر الذي يكشيييييف أن عمليات التطوير لم تكن سيييييوى 
مجرد ديكور خييارجي لم يؤثر جييذرييياً على أداء عمييل موظفي 

 المؤسسات الحكومية. 

   اسييييييتحداث مراكز الخدمات الجماهيرية بالقرى والمدن
واألحييياء ألداء الخييدميية نيييابيية عن المواطنين تسيييييييهي ً لييه في 
الحصيييييييول على الخدمة، وقد انهار مشيييييييروء مراكز خدمات 

، وتم توزيع العياملين بيه وإلحياقهم 2010الجمياهير تقريبياً منيذ 
 باألجهزة اإلدارية المختلفة للدولة.
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 المبحث األول
 

 إدراك اإلمكانيات الكامنة
 

دون التطرق كثيراً للتنظيرات التي حيياولييت تحليييل ب مفهوم 
سيرات للنتائ  التي تحدثها  التنمية ب وصياغة أدواتها، وتقديم التف
وفقاً لقإيديولوجيات الداعمة والمؤسييييييسيييييية لها، فإن رؤية التنمية 
بوجه عام تتمحور حول ركيزتين أسييييييياسييييييييتين؛ تتمثل الركيزة 

متعلق بعمليييية مراكمييية الوعي األولى في ذليييك الطيييابع العيييام ال
التنموي والبنيياء على الخبرات المسيييييييتمرة المتجييه نحو تحقيق 
الهييدف المييأمول من خطط التنمييية وبرامجهييا، وتتمثييل الركيزة 
الثييانييية بييالطييابع الخييا  المتعلق بييالتغيير االجتميياعي المرغوب 
دائماً بغرض تحسيييين مسيييتوى معيشييية األفراد وتطوير وتحديث 

ي عملية تشييارك فيها جميع مكونات المجتمعات؛ المجتمعات، وه
الدولة ومؤسساتها الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني، ورأس 
المال الوطني، ومواطني هذه المجتمعات الواقع عليهم في النهاية 

 نتيجة تلك العملية. 
وألن التنمية موجهة في أصيييلها الموضيييوعي نحو اإلنسيييان، 

باإلنسيييان، فإن تطوير العنصييير وتحقيق أغراضيييها وفاعليتها يتم 
اإلنسييييييياني وتزويده بتقنيات من شيييييييأنها أن تعمل على توظيف 
القدرات الذاتية ألقصييى مدى ممكن، وبذل الجهد الدؤوب لتحفيز 
ها  الطياقيات اإلبيداعيية الكيامنية داخيل اإلنسييييييييان، وتعزيز كفياءت
وفاعليتها يمثل هدافًا ضييرورياً لتفعيل عملية التشيياركية في إدارة 

 نمية. الت
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فاعل  قد تطلب هذا الهدف على مدار عقود اسيييييييتحداث وت ل
مناه  ومداخل لحقول معرفية متنوعة ل ضيييط ء بمهام إحداث 
تفاعل دائم ومسييتمر بين مكونات عملية التنمية لقإفادة المثلى من 
التأثير المتبادل بين اتجاهاتها المختلفة ومستوياتها المتعددة. وهو 

أهمييية توافر القييدرات البشيييييييرييية  مييا اسيييييييتوجييب التييأكيييد على
والمؤسييييييسييييييية المهيأة والقادرة على إدارة عملية التنمية الوطنية 

 نحو خطى ثابتة ومتزنة. 
وقد احتل سييييؤال محوري في مجمل الرؤى الشيييياملة للتنمية: 

رام  بوتمثل في من يشيييييارك  ومن يسيييييتفيد ، فكثيراً هي تلك ال
راً عات لكنها كثيفي المجتم التي حاولت اسييييييتحداث تغيير جذري

أيضييييييياً ما كانت تخفق نظراً لتمحورها حول مشييييييياركة فئة من 
يدفع  كان  لذي  يد ا يل الشييييييييد المواطنين دون آخرى، وبرغم الم
كان  يل السييييييي المقاربات التشييييييياركية في التنمية على أهمية تحل
المحليين ألوضيياعهم الخاصيية والعمل لصييالح تغييرها بما يت ءم 

جاتهم  يا كان مع مواردهم واحت لذي  ها ا يل من ية، إال أن القل الفعل
يركز على تييذويييب الفوارق الثقييافييية وتغيير التقيياليييد المتعلقيية 
بضييييرورة التكامل الفعرال والحتمي بين عناصيييير تلك المجتمعات 
من الرجال والنسيييييييياء واألطفال فظلرت تلك التوجهات التنموية 

فز قتقترب من منطقة تضيييييييع فيها بذور التغيير ثم ال تلبس أن ت
منها إلى منطقة أخرى دون أن تنتهي من حل كافة اإلشيييييييكاليات 
الجذرية على األقل التي تشكل عائقاً قائماً النصهار وتفاعل كافة 
القدرات البشييرية والمؤسييسييية في مسيياٍر يسييتهدف تحقيق التنمية 

 الشاملة بشكل كامل ومتوازن. 
جييييت كثيراً حول  وبرغم االجتهييييادات والمزاعم التي رور

رة التوصل إلى إجماء على أولوية التحرك في سبيل تغيير ضرو
ات وإتاحة الفرصة للمواطنين على األوضاء السلبية في المجتمع

خت فهم إلسييماء أصييواتهم إال أنه لم يكن يتاح كثيراً لألصييوات ا
المعارضييييية لبعض سيييييياسيييييات الدولة المشييييياركة للتعرف على 

م المتردية، وال طموحاتهم ورغباتهم في إص ح وتغيير أوضاعه
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يقتصر مفهوم المعارضة هنا على النخبة السياسية فقط بل يقصد 
به الفئات األكثر احتياجاً وتهميشييييييياً في المجتمعات؛ مثل الفقراء 
واألشييخا  ذوي اإلعاقة والنسيياء واألطفال والمسيينين، والعمل 
على إدراج تصييوراتهم النابعة من شييعورهم باحتياجاتهم الحقيقية 

ت الدولة دون تدخل في توجيهها نحو ما يتراءى ضيييمن سيييياسيييا
لدى المؤسييسييات الرسييمية من ترتيٍب ألولوياتها. فالهدف السييامي 
هنا هو أن تتعدى المشييياركة المزعومة دوماً في وسيييائل اإلع م 
الرسيييييييمية والمنتديات العامة والخطط الحكومية مجرد عمليات 

قدرات تلك  اإلصيييييييغاء ألراء األطراف المعنية إلى مرحلة تقوية
األطراف كي تتمكن من ممارسيييييييتها لحقها في إدراج احتياجاتها 
والمسييائل التي تؤثر على حياتها ضييمن السييياسييات العامة للدولة 

 والتي تترجم في خطط وبرام  التنمية. 
وهو ما يتطلب بشييييكل عاجل وملح ضييييرورة تفكيك ع قات 
ت تعزم أنهييا تعمييل من أجييل المواطنين إ لى السيييييييلطيية التي ظليير

المنطقييية األكثر أهميييية وهي النظر إلى إنعيييدام مراكز القوى 
والسيييييلطة للفئات المهمشييييية لضيييييمان تواجدها الفعلي في مناطق 
صيييينع القرار والتخطيط بطريقة أكثر فاعلية، ووضييييع أولوياتها 

 ضمن بنود الموازنة العامة للدولة. 
ً حول  ولغرض تحقيق ذليييك تغيرت زاويييية الرؤيييية تمييياميييا

شييرية والمؤسييسييية الداعمة لعملية التنمية والتي كانت القدرات الب
سائدةً لفترة طويلة والمتمثلة في حصره ضمن في إطار مفهوم ب 
بادل  تدريب والتعليم، وت لذي ينصييييييييب نحو ال قدرات ب وا ناء ال ب
ية  ية المؤسيييييييسييييييي عال يادة الف جات، وز يا ياس االحت الخبرات، وق

ية والتنظيم والحشييييييييد  لداخل باإلدارة ا ئة وتدبيالمرتبطة  ر والتعب
الموارد ال زمة إلدارة البرام  والمشروعات. وأصبحت الرؤية 

والتي يعمل الكتاب الحالي في إطار تعميقها وإيضييييياح  -الجديدة 
مسسة يسسة خلق البي سسة المال أ متتركز حول  -أبعييادهييا المتعييددة 

للتنمية من خالل أطر وسسسسياسسسسات عامة وإصسسسالحات مؤسسسسسسسية 
لحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ورفع كفاءة المؤسسات ا
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بغرض تسسسسسسسسريع وتيرة عمليات التغيير الجتماعي بما يخفض 
من قدر الجهد والوقت والموارد المب ولة ويضسسسمن في المسسسسار 
 اتا توسسسسسيع برامج وخطط التنمية لتشسسسسمل قدراا أكبر من تلبية 

 احتياجات المواطنين. 
حول اسيييييييتخدامات مة للتنمية يرتكز هنا إن خلق البيئة الم ئ

ب وكونه ال ينحصر في استخداماته ضمن  ب تنمية القدرات ممفهو
أنشييييطة وبرام  المؤسييييسييييات الحكومية وغير الحكومية فقط بل 

ا لصسسسناعة نسسسسقع تتفاعل  -أي مفهوم تنمية القدرات -أصيييبح مطلبا
فيا إمكانات األفراد وتتعاظم قدراتهم على المشسسسسساركة في إنجاة 

تبطسسة بسساحتيسساجسساتهم بغرض تحويلهم من وتحقيق أ سسدافهم المر
مواطنين مستقبلين سلبيين إلى مواطنين فاعلين يتمتعون بكافة 
حقوقهم والضطالع بمسؤولياتهم للمشاركة في تحقيق التغيير 

 الجتماعي. 
ومن ثم وبمزيييد من الثبييات في الخطوات نحو التقييدم لطرح 

فهوم ب مدام لن نتوغل في اسيييييتخالرؤية التي يحملها الكتاب فإننا 
بناء القدرات ب والذي عادةً ما يشييييييير إلى تلك العملية التي تدعم 
ية  قدرات، حيث تفترض عدم وجود أ ية لتحفيز ال المراحل األول

، فهو مفهوم أقل شييييموالً وقد قدرات سييييابقة يمكن االنط ق منها
م ظروف مجتمعات ما بعد األزمات والصيراعات التي تكون ي ئ

 قدراتها البشرية والمؤسسية.  قد فقدت الكثير من
العتراف بأن جميع األفراد والمجتمعات تتمتع بمسسسسسستويات ف

قسسد إلى أي قسسدرة، فتمختلفسسة من القسسدرة، وأن ليا  نسساك من ي
 و و ما يؤسا أل مية تنمية وتطوير تلك القدرات.

ب أكثر شموالً وأهمية  تنمية القدراتوهنا يتضح أن مفهوم ب 
يدة في مصييييييير، ألنه  جد ماعية ال لة االجت عدا بة ال يعكا في حق

فة النطالق من قاعدة القدرات المتاحة والمتوفرة لد   فلسسسسسسسس
مؤسسسسسسسسات الدولة ومؤسسسسسسسسات المجتمع المدني والمجتمع، ثم 
العمسسسسل على تسسسسدعيم الجهود الوطنيسسسسة لتعةية تلسسسسك القسسسسدرات 

ها، ية تفترض ا وتنميت لداخل حيث وهي عمل بالتغيير من ا بدء  ل
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تقوم على أولويات القضيييييييايا الوطنية التنموية والتي تتطلب في 
نفس الوقيت بنياء قيدرات جيدييدة في إطيار توفر عواميل التحفيز 
والموارد ال زميية السيييييييتنفييار تلييك القييدرات ودفعهييا في اتجيياه 

 المشروء الوطني التنموي.
 

 من أجل عقدع اجتماعي جديد: 
د العقييد االجتميياعي الجييديييد تتجلى في أهمييية أن أبعييا إن أحييد

تكون العدالة االجتماعية أسيياسيياً قوياً وراسييخاً للنظام االجتماعي 
فيه. وتمثل تلك العدالة الوجه الحقيقي لتكافؤ الفر  في توزيع 

ال التفاوت الطبقي الدخل والثروات، والقضيييييياء على كافة أشييييييك
  على ت حم النسييييي ) الفقر والتهميه(، والعملبصيييييوره القبيحة

 االجتماعي بين فئات المجتمع المختلفة.
لقد عمل النموذج االقتصيييييييادي الليبرالي على وأد مشيييييييروء 

قيياطرتييه في الخمسيييييييينيييات  تالعييداليية االجتميياعييية الييذي انطلقيي
والسيييييتنيات من القرن العشيييييرين من خ ل سيييييياسيييييات االنفتاح 

خدم يستار العدالة االجتماعية االقتصادي في مصر، وأصبح شع
ية ل سييييييته ك اليومي للجماهير عندما تحاول الرأسييييييمالية اعكد

بة عليها، وهو األمر الذي  التخفيف من حدة االنتقادات المنصييييييي
يسيييييييتوجب علينا اآلن أن نعمل على فح  تلك اإلجراءات التي 
نفذتها سياسات االص ح االقتصادي حتى نستبين كيف أدت إلى 

ه  إنزواء وخفوت قوة قطار العدالة االجتماعية الذي قد انطلق لتور
وممارسيييييات مجتمعية عززت وهل رافقت تلك اإلجراءات ثقافة 

 .    نزواءمن هذا اال
هداف  يةإن تحقيق أ ل ات ية ا ية الوطن جازها  التنم ال يمكن إن

بمعزٍل عن اسييييييتثمار قدرات األفراد والمؤسييييييسييييييات والموارد 
 القدراتقضسسسسسسسية تنمية المهدرة في المجتمعات، وقد أصيييييييبحت 

واحدةً من أهم القضايا التي طرحت بشكل مباشر أو غير مباشر 
ضيييمن مناقشيييات تقييم األوضييياء المصيييرية عقب ثورة الخامس 

سيييييييتفاق العالم لتلك القوة ، عندما ا2011والعشيييييييرين من يناير 
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الكامنة في جيل الشييييباب الذي أشييييعل جذوة الثورة وشييييارك في 
تعطشييييييية للحرية وللعدالة طليعتها بما ألهب حماس الجماهير الم

االجتماعية التي انضيييمت لمسيييار الثورة لمؤازرة ومشييياركة هذا 
 الجيل في تحقيق أح مه وطموحات الوطن. 

لقد شيييييييكلرت كذلك واحدة من القضيييييييايا التي شيييييييغلت تقارير 
( United Nations, 2000مشيييييروء األمم المتحدة لأللفية )

:ب ى اإلقرار بأنه التي انتهت جميعها إل (2005ولجنة أفريقيا )
في حين تشييييييكل الموارد المالية، بما فيها المسيييييياعدات اإلنمائية 
الرسمية، أهمية حيوية لتحقيق النجاح، إال أنها غير كافية لتعزيز 
التنمية البشيييييييرية المسيييييييتدامة. ففي ظل غياب اسيييييييتراتيجيات 
وسييييييياسييييييات وقوانين وإجراءات داعمة ومنظمات تعمل بكفاءة 

هرة، تفتقر البلدان إلى األساس ال زم لتخطيط وأناس متعلمين وم
وتنفيييذ ومراجعيية اسيييييييتراتيجييياتهييا اإلنمييائييية الوطنييية والمحلييية. 
وتسييييياعد تنمية القدرات على تقوية هذا األسييييياس والحفاظ عليه، 

 فهي تمثل الكيفية التي يمكن بها تحسين أداء التنمية ب.
ة ت جذريإن حقبة العدالة االجتماعية الجديدة تقتضييييييي تحوال

يات، بغرض تنحية المصييييييييالح الفردية  في األدوار والمسيييييييؤول
الضيقة جانباً وزعزعة هياكل السلطة االستبدادية والبيروقراطية 
البطيئة، بما يتطلبه هذا التحول من تغييرات في السيييييييلوك والقيم 
والتقاليد الثقافية العامة، وهو ما يمكن أن يعمل تنمية القدرات في 

ن يتوافر لها تعبئة سييييياسييييية واجتماعية م ئمة إحداثه شييييريطة أ
كذلك اقتنا  واسييتثمار فر  والتزام مجتمعي قوي ومتماسييك. 

التغيير التي يسييييييياندها رغبة جماهيرية مطالبة بإحداث تغييرات 
اجتماعية واقتصييادية وسييياسييية شيياملة تفتح نوافذ جديدة لمسييتقبٍل 

يجب السييييير  أكثر عدالة وإنصييييافاً، ومن ثم فنحن إزاء مسييييارين
ستثمار القدرات والموارد  المسار األولفيهما على خطى ثابتة؛  ا

المتاحة لتحقيق عوائد فورية وبرغم أنها ربما ستكون قليلة  لكنها 
سييييتعمل على ضييييمان الحصييييول على دعم اجتماعي وسييييياسيييي 

لعمل ا والمسار الثانيوت حم مجتمعي سيفيد على المدى البعيد. 
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اعي واقتصيييادي أوسيييع سييينجني لكن بعد على إحداث تغيير اجتم
فترةٍ طويلة نسييبياً في ظل منا  من المشيياركة الفعالة والمسييتمرة 
التي تدعمه شيييييييريطة إط ء كافة األطراف المعنية على نتائ  
عمليات التغيير في إطار من الشييفافية والمسيياءلة واحترام سيييادة 

 القانون. 
طنية التنمية الو تلك هي م مح التغيير التي نأملها في مشروء

الذاتية واشييييتراطاته العملية التي أثتبت الممارسييييات خ ل أربعة 
عقود متتالية أنها إن ظلت متخلية عن وضيييييع العدالة االجتماعية 

ب من خططهيييا وبرامجهيييا وسييييييييييياسييييييييياتهيييا ورؤيتهييا ليييفي الق
واسيييييييتراتيجياتها فلن تثمر سيييييييوى عن مزيد من إهدار العدالة 

ة ا الصيييييييييارخيية بين طبقييات  لفجوةاالجتميياعييية واتسييييييييياء هور
 .ومزيد من إهدار الموارد المجتمعية؛ البشرية والمادية المجتمع،
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 لمبحث الثاني ا
 

 تنمية القدرات؛ نحو غاية تمكينية 
 

 الهدف والغاية بناء القدرات،
رؤييية تنموييية  بزو  (1)ببنيياء القييدرات بواكييب ظهور مفهوم

شل جهود  للمؤسسات غير الحكومية على وجه التحديد في ظل ف
الهرمي(، ومع تصييياعد ) مية المرتكزة على المسيييار الرأسييييالتن

المؤسيييييييسيييييييات غير الحكومية وفاعلية دورها في عملية التنمية 
تصيييييياعد في المقابل ذلك الخطاب المتجه نحو أهمية بناء قدرات 

من أداء دورها بفاعلية وإنجاٍز، تلك المؤسييسييات بغرض تمكينها 
يذ  ها تنف كافي من الموارد التي تتيح ل قدر ال ها على ال وحصيييييييول
برامجها وتحقيق أغراضيييييييها، في ظل تنامي أهمية توافر المنا  
الييذي تقوم فيييه المؤسيييييييسييييييييات غير الحكومييية جنبيياً إلى جنييب 
 المؤسسات الحكومية في تحقيق خطط التنمية الوطنية المرغوبة. 

 لية علىعد اقتصييياد السيييوق ومختلف المتغيرات الدووقد سيييا
خاصييييييية في ظل الحاجة المتزايدة من  بروز مفهوم بناء القدرات

مؤسييسييات التمويل الدولية لوجود مؤسييسييات مجتمع مدني تتمتع 
بالكفاءة العالية بغاية لعب دورها التنموي والديمقراطي المنشود، 
وقد ترافق ظهوره كذلك في ظل أنظمة صييييييارمة لمؤسييييييسييييييات 

                                                           
 اإلدار  خبراء لجنة المسططع امة العةمية إماد  مي ل اي والمح ية الوطةية الا دات  ة م( 1

  -2014  المجلس االقتصادي واالجتماعي  األمر المتحد   إبري  عشر  الثالثة العامة الدور 

   لية االقتصممممممماد والعلوم المةةم ت غير الحكومية ؛ م  ة تةمو :ععية  سمممممممين يفندي 

 190ص  2006السياسية  جامعة القاهر  
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التمويل الدولية فيما يتعلق باشييتراطات مؤسييسييية قوية لحصييول 
المجتمع المدني على الموارد المالية ال زمة لتنفيذ مؤسييييييسييييييات 

 أنشطتها وبرامجها. 
وكنتيجة لحداثة المفهوم وارتباطه تحديداً بعمل المؤسيييييسيييييات 
غير الحكومية فقد ظل لسييييييينوات مفعماً بالغموض وعدم الثبات 
واسيييتقرار المدلول. وقد تعددت مدلوالته وفقاً لرؤية مؤسيييسيييات 

ماتها له. وي حظ في المجمل العام أن التمويل الدولية واسيييييييتخدا
المفهوم قد اسيييييييتخدم كمترادف للتعليم والتدريب وتنمية الموارد 
 البشرية وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية في بعض األحيان. 
وقد طرأت العديد من التغيرات على هذا المفهوم حيث اتسييييع 
 رليشييييمل التطوير المؤسييييسييييي والمبادرات التي تهدف إلى التغيي

المجتمعي، باعتباره يسييييييتهدف العمل على تغيير الوضييييييع القائم 
للمنظمات بالصورة التي تمكنها من التعامل مع المتغيرات البيئية 

 واالقتصادية الجارية في المجتمع.
وي حظ أن مدخل بناء قدرات المؤسسات غير الحكومية  

عزز من ميزتها المؤسييسييية عن المؤسييسييات الحكومية في كونها 
ت أكثرة قدرةٍ على الوصيييول إلى قاعدة الهرم االجتماعي أصيييبح

والسيييييييكاني ومواجهة المشيييييييك ت في مجتمعاتها المسيييييييتهدفة، 
بيياإلضييييييييافيية إلى كونهييا أكثر تحرراً من البيروقراطييية والقيود 
دها بالسيييييييرعة والمرونة على المبادرة  اإلدارية المعقدة مما زور

لت عملية بناء واإلبداء في مواجهة المشيييييييك ت. ولذلك فقد مثر 
وتعزيز قدرة المؤسسات غير الحكومية حاجة أساسية وضرورة 
مسيييييييتمرة الخت ف أولوييياتهييا من مرحليية إلى أخرى، وازداد 
أهميتها وفقاً لتطور القضييايا التي تعالجها تلك المؤسييسييات، ومن 
ثم وألجل تفعيل دور المؤسييسييات غير الحكومية في دعم مسيييرة 

ة في توجيه مسييييارها، ولضييييمان التنمية بشييييكل عام والمسيييياهم
مشيييياركة أوسييييع للقطاعات الشييييعبية إلحداث التغيير االجتماعي 
والنمو االقتصيييييييادي والثقافي المأمول أصيييييييبح يتعين على تلك 
المؤسييسييات ممارسيية عملية تقييم موضييوعية لواقعها وتشييخي  
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نقاط ضييعفها وابتكار آليات تجعل منها شييريكاً أسيياسييياً في تنمية 
  .(1)مجتمعاتها

ثة في أدوار مؤسيييييييسييييييييات  حاد قد أدت التغيرات ال ومن ثم ف
المجتمع المدني وفي القلب منها المؤسيييسيييات غير الحكومية إلى 
تجيياوز الرؤييية التقليييدييية حول بنيياء القييدرات بيياعتبيياره مرادف 
للتدريب والتعليم وتنمية الموارد البشرية لتمثل في مرحلٍة متغيرة 

ئمة من خ ل السييييياسييييات ضييييرورة العمل على خلق البيئة الم 
العامة وعمليات اإلصييييي ح المؤسيييييسيييييي ورفع مسيييييتوى اهتمام 

سيييييييسييييييييات الحكومييية من أجييل دعم وكيياالت الييدعم الفني والمؤ
بات المراعية لمتطلبات عمل تلك المؤسيييييييسيييييييات في ظل المقار

التغيرات الجذرية التي لحقت بالمجتمعات جراء تطبيق سيياسيات 
طلب توفير الدعم النشيييييط اقتصيييييادات السيييييوق الحر، وهو ما يت

لتنمية المعرفة والموارد المحلية بغرض تسهيل امت ك مؤسسات 
المجتمع المييدني المعرفيية والمعلومييات التي تفيييدهييا في برامجهييا 

 وتنفيذ أغراضها. 
وي حظ أن بناء القدرات أصيييييبح غير قاصيييييٍر على الكيانات 
والمؤسيييييسيييييات بمختلف مجاالتها ونطاق عملها بل امتد ليشيييييمل 

فقد  م  مختلف مسييتويات المجتمع وبمختلف مراحل التنمية، ومن ث  
سييياعد اتسييياء المفهوم على مد الجسيييور بين النه  المختلفة التي 
ية  كيانيت تعميل في سييييييييياقيات منعزلية عن بعضيييييييهيا مثيل؛ تنم
المنظمات، وتنمية المجتمع، تطوير النظم والتنمية المسيييييييتدامة، 

ا ما أريد الوصيييييييول إلى وهو ما أدى إلى تركز االهتمام حول إذ
النتيييائ  المرجوة من نه  بنييياء القيييدرات فيجيييب أن يتم على 
مسييييييتويات ث ثة مترابطة ومتصييييييلة فيما بينها؛ على مسييييييتوى 

                                                           
ورقة عم  مقدمة ضمن   ة م الا دات ل مةةم ت غير الحكومية،  ( عفت عبد هللا الزغبي 1

فعاليات الموسممممر الثقافي لقسممممر اإلدار  العامة   لية االقتصمممماد والعلوم السممممياسممممية  جامعة 
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األفراد، والمؤسيييييييسييييييييات، والمجتمعييات، مع مراعيياة الظروف 
 والعوامل المحلية وتأثيراتها على المستويات الث ثة. 

 
 تنمية القدرات؛ الهدف والغاية؟

ية  لة القوم لدو قة ل جذور العمي إن التغيرات التي ضيييييييربت ال
جراء التأثر بزلزال العولمة في نهاية القرن الماضييييي، فرضييييت 
ضرورات ينبغي مسايرتها وفي نفس الوقت استثمارها وتوظيفها 
في اتجاٍه معاكٍس بما يخدم األهداف االسييتراتيجية الوطنية للتقليل 

 عولمة فيما يتعلق بالضيييييييرورةمن التبعات السيييييييلبية والكارثية لل
التاريخية الملحة لبناء اقتصيييييياد وطني مسييييييتقل وفق خطة تنمية 
تسييييتهدف معالجة المشييييك ت معالجة جذرية على المدى القريب 
والمدى البعيد في إطار اسيييتثمار كافة الموارد البيئية والمجتمعية 
المهدرة والمحافظة على ما تبقى منها بعد عمليات االسيييييييتنزاف  

ريرة لها خ ل الث ثين عاماً الماضيييييييية، وتتطلب هذه الحاجة الم
الماسيييية إلى ضييييرورة صييييياغة رؤية جديدة فيما يتعلق بتوظيف 

 القدرات على جميع المستويات.
يدة تقتضيييييييي التوجه نحو  جد ماعية ال لة االجت عدا بة ال إن حق
صيييييياغة جديدة في األدوار والمسيييييؤوليات المجتمعية والوطنية، 
بغرض تنحية المصييييالح الفردية الضيييييقة جانباً وزعزعة هياكل 
السيييييييلطة االسيييييييتبدادية والبيروقراطية البطيئة، بما يتطلبه هذا 

لعامة، تقاليد الثقافية االتحول من تغييرات في السييييييلوك والقيم وال
وهو ما يمكن أن تعمل تنمية القدرات سيييييواء عن قصيييييٍد أو غير 
سية واجتماعية  سيا شريطة أن يتوافر لها تعبئة  قصٍد إلى إحداثه 

 م ئمة والتزام مجتمعي قوي ومتماسك. 
إن ما يؤسيييس ألهمية تنمية وتطوير القدرات هو اعترافنا بأن 

عون بمستويات مختلفة من القدرة، جميع األفراد والمجتمعات يتمت
وليس هناك من يعدم أي مسييييتوى من مسييييتويات القدرة. وهو ما 
يجعل من التنمية قضييية وطنية يتشييارك فيها كافة أفراد وشييرائح 
المجتمع دون وضييع صييناعة السييياسييات وخطط التنمية حصييرياً 
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في أروقة مؤسيييييييسيييييييات الدولة ومنتديات النخبة فقط، بل يتطلب 
عاً الشفافية وخاضلتنمية نشاطاً قائماً على المشاركة واألمر جعل ا

لة من جميع طبقات المجتمع المختلفة المرتكزة للتقييم والمسييييييياء
على خصييييوصييييية األوضيييياء االقتصييييادية واالجتماعية والثقافية 

 والمؤسسية الوطنية. 
 

 مستويات القدرات: 
 لتنميسسة القسسدراتإن تعريف برنييام  األمم المتحييدة اإلنمييائي 

العمليسسة التي يقوم من خاللهسسا األفراد والمنظمسسات بوصيييييييفييه ب 
والمجتمعات باكتسسسسسسسساب وتعةية القدرات الالةمة والحتفاظ بها 

، يعكس لوضع أ داف إنما ية خاصة بهم وبلوغها عبر الةمن"
القناعة بأن األفراد والمجتمعات يتمتعون بمسيييييتويات مختلفة من 

راكمة داخل المؤسييييسييييات القدرات، باإلضييييافة إلى الخبرات المت
الرسمية وغير الرسمية. وترى تلك القناعات أن تلك المستويات 
تشيييكل في مجملها نسيييقاً متكام ً غير منفصيييٍل في نظام اشيييتغاله 
وهو ما يفرض على أي جهد لتنمية القدرات األخذ في الحسيييييبان 
ضييييرورة توظيف القدرات المتوفرة في كل مسييييتوى، بما يؤدي 

هيارهيا بغرض إحراز النتيائ  المرجوة من إلى تفياعلهيا وانصييييييي
 عملية تنمية القدرات. 

ويشييييييير برنام  األمم المتحدة اإلنمائي إلى مسييييييتويات ث ثة 
 : (1)للقدرة على النحو التالي

 هو المصيييييييطلح المسيييييييتخدم لوصيييييييف المواتية البي ة :
المنظومة األوسيييييييع التي يعمل داخلها األفراد والمنظمات والتي 
تسيييييييهل أو تعرقل وجودهم وأدائهم. وليس من السيييييييهل فهم هذا 
المسيييييتوى من القدرة فهماً ملموسييييياً، لكنه جزء ال يتجزأ من فهم 
القضيييايا الخاصييية بالقدرات. وهو يحدد ب قواعد اللعبة ب بالنسييبة 

فاعل بين المنظمات. ومن أنواء القدرات على مسييييييتوى البيئة للت

                                                           
تحد  ج األمر المبرنام  الا دات تةميةالمذ ر  التعبيقية لبرنامج األمر المتحد  اإلنما ي  ( 1

 9  ص 2007  يوليو (UNDPاإلنما ي )
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المواتية: السيييييياسيييييات والتشيييييريعات وع قات القوة واألعراف 
االجتماعية، والتي تسيييطر جميعها على التفويضييات واألولويات 
 وأساليب العمل والمشاركة المدنية عبر أجزاء المجتمع المختلفة. 

  السييييييياسييييييات : يتضييييييمن للقدرات التنظيمي المسسسسسسستو
والترتيبيييات واإلجراءات واألطر اليييداخليييية التي تتيح للمنظمييية 
ممارسييييية نشييييياطها وتحقيق تفويضيييييها، والتي تسيييييمح بتضيييييافر 
القدرات الفردية من أجل العمل المشيييترك وتحقيق األهداف. فإذا 
ية والتنظيم  كاف بالموارد ال ما وجدت هذه العناصييييييير، وحظيت 

داء أعظم من قدرة مجموء الجيد، سيييتكون قدرة المنظمة على األ
 أجزائها. 

  الذي تشير فيه القدرات إلى المهارات الفردي المستو :
والخبرات والمعارف التي يكتسيييييييبها األشيييييييخا . إذ ينعم كل 
شيييييخ  بمزي  من القدرات التي تسيييييمح له باألداء، سيييييواء في 
البيت أو العمل أو في المجتمع ككل. ويتم اكتسييييييياب بعض هذه 

التدريب والتعليم الرسييمي والبعض اآلخر من  القدرات من خ ل
 خ ل التعلم بالممارسة والتجربة. 

 
 المنطلقات الر يسية: 

إن نه  تنميييية القيييدرات ينطلق من مجموعييية من المبيييادم 
األسيياسييية التي يتحرك في إطارها، وتعزز مسيياره وتحقق الغاية 
نة،  منه، وقد أشييييييييار برنام  األمم المتحدة اإلنمائي مبادم معي

 وسنضمن بعضها في المنطلقات الرئيسية التالية: 

   ضييرورة االرتكاز على الخصييوصييية الوطنية والقومية
بغرض صييياغة اسييتراتيجية تنمية وطنية بما تتطلبه الضييرورات 

 الملحة للمجتمع المحلي. 

  التييأكيييد على أهمييية الييدافع وعوامييل التحفيز بيياعتبييارهييا
 محركاً للتغيير االجتماعي واالقتصادي.
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  تنمية القدرات هي عملية طويلة األمد، ويمكن تعزيزها
من خ ل مجموعة من النتائ  األقصر أمداً التي تأتي من الخارج 

 والنتائ  األطول أمداً واألكثر استدامة التي تنبع من الداخل. 

  يربط نه  تنمية القدرات بين مسيييييييتويات القدرة الث ثة
ير منفصييييييٍل في نظام التي تشييييييكل في مجملها نسييييييقاً متكام ً غ

اشيييتغاله والذي يمكن االسيييتفادة منه في ظل التغيرات المجتمعية 
الجذرية الصيييييييعبة التي يمر بها المجتمع في المراحل االنتقالية 

 للعقد االجتماعي الجديد. 

  إن نه  تنميييية القيييدرات ب ينظر إلى ميييا هو أبعيييد من
ئل المهيارات الفرديية والتركيز على التيدرييب لمعيالجية المسييييييييا

األوسيييييييع المتمثليية في التغيير المؤسيييييييسيييييييي والقيييادة والتمكين 
 والمشاركة العامةب. 

 الوطنية ال الخطط  ب ويشيييييييدد على اسيييييييتخدام األنظمة
والخبرات الوطنية فحسب، وال يشجع على إنشاء وحدات مستقلة 
لتنفييذ المشيييييييياريع؛ فيإذا لم تكن األنظمية الوطنيية قويية بميا فييه 

 يز تلك األنظمة بدالً أن يتم إصييي ح وتعز الكفاية، يرى هذا النه 
 ب. من تحاشيها

  القييدرة على التكيف مع متطلبييات األوضيييييييياء الوطنييية
 وم ءمة الظروف المحلية. 

 األوسييع، مثل اإلصيي حات  باإلصيي حات ويقيم الصييلة ب
في التعليم وهياكل األجور والخدمة المدنية. فما من جدوى تُذكر 

 ب. مرة واحدة م مبادرات منفصلة تحدثلتصمي

  يتطلب اسييتثمار القدرات المتوفرة في المسييتويات الث ثة
لصييييييالح حل المشييييييك ت العاجلة والملحة، دون االنتظار لنتائ  

 الخطط بعيدة المدى. 
 

 خطوات تنمية القدرات: 
لقد وجه برنام  األمم المتحدة اإلنمائي تصيييييوره لعملية تنمية 
الموارد بميييا يت ءم مع خطوات دورة إعيييداد البرام ، وبرغم 
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نجاعة هذا التصيييييييور في جانبه الذي يتواخاه وهو إتباء طريقة 
متقنة ومنهجية لدعم تلك العملية، إال أننا نتصييور أن ما سيييعطي 

مثمرة ودورها الفعرال هو إدراجها عملية تنمية القدرات فعاليتها ال
بشييكل متوازي ومتوازن أيضيياً ضييمن عملية التنمية ذاتها وليس 
كمدخٍل منفصيييييييٍل عنها. وألن مفهوم تنمية القدرات يرتكز على 
فلسيييييييفيية االنط ق من قيياعييدة القييدرات المتيياحيية والمتوفرة لييدى 
المجتمع ككييل، ومن ثم تييدعيم الجهود الوطنييية المتكييامليية لتلييك 

رات وتنميتها، فسييتصييبح فلسييفلة تنمية القدرات جزءاً أصييي ً القد
 ضمن األهداف الرئيسية للتنمية الشاملة. 

تصيييييييور أن خطوات تنمية القدرات كهدٍف من وعليه فإننا ن
 أهداف التنمية يمكن أن يسير وفقاً للمسارات التالية: 

 
 تقييم ورسم خريطة أصول القدرات المجتمعية:  -1

خريطة أصيييييول القدرات المجتمعية المتاحة إن تقييم ورسيييييم 
وتحديد مسييييتوياتها وتحليلها بما يزودنا بمعلومات عن اإلمكانات 
التي تتوافر عليها تلك األصول، وهو أمر يفيد في مساءل تعزيز 
القدرة على تقييم وتحديد أولويات القضيييييايا الحاسيييييمة المتصيييييلة 

ضمن ات، وتتبخيارات السياسات العامة، وطرق تنفيذ تلك الخيار
أصييول القدرات المجتمعية ؛الموارد البشييرية والمادية والمعرفية 
والخبرات المحلية المتوفرة على المسييييتوى الوطني بالكامل، وال 
يمكن بحاٍل أن يتم ذلك في إطار عمل المؤسسات الحكومية فقط، 
فاألمر هنا يتعدى هذا النوء من العمل حيث ال يمكن بحال تقييم 

صيييول القدرات المجتمعية بمعزٍل عن األطراف ورسيييم خريطة أ
المعنية والمشاركة في عملية التنمية بما يؤسس كما سبق وأشرنا 

 لصناعة نسٍق تتفاعل فيه جميع مكونات المجتمع.
ويمكن تقييم ورسييييم خريطة أصييييول القدرات المجتمعية على 

 المستويات الث ثة التالية: 
 المستو  البشري:  -أ

 المهارات، والمعرفة، والتعليم. والذي يتضمن كفاءة 
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 المستو  التنظيمي:  -ب
ويييتضييييييييميين عيينيييياصيييييييير مييثييييل؛ الييمييهييييام، واإلجييراءات، 
واالسيييتراتيجيات، والثقافة المؤسيييسيييية، والموارد المادية، والبنية 

 التحتية.
 المستو  الوطني: -ج

ويتضيييمن: أطر المسييياءلة والمحاسيييبة، والقواعد التشيييريعية، 
العام )السييييييياسييييييي، الثقافي،  والشييييييفافية، والسييييييياق المجتمعي

االجتماعي، االقتصيييادي(، وكذلك األطراف الفاعلة والمؤثرة في 
 عملية التنمية.

 
 تحليل اإلنجاةات والممارسات الفضلى: -2

من الضييييييروري تحليل اإلنجازات والممارسييييييات الفضييييييلى 
للتجارب المحلية والوطنية واإلقليمية وعلى مسيييييييتوى القطاعات 

مجتمع المييييدني، والخييييا ، حتى يتم الث ثيييية: الحكومي، وال
اسييييتثمارالخبرات والنجاحات السييييابقة مع الوضييييع في االعتبار 
عامل مهم لنجاح اإلفادة من تلك اإلنجازات والممارسيييييييات وهو 
يد من  عد قت ال قد أخف طابع الوطني المحلي، ف ية ال خصيييييييوصييييييي
التجييارب التي تم اسيييييييتيرادهييا من دول أخرى تم تصيييييييميمهييا 

صيييييية تلك الدول، وعندما تم تجريبها وصيييييياغتها وفقاً لخصيييييو
وتطيبقها في مصييييير لم تثمر إال مزيداً من الفشيييييل وإهدار المال 

 العام برغم إعادة هيكلتها لمواءمة البيئة المصرية. 
 
 صياغة استراتيجية وطنية للتنمية الشاملة:  -3

ويتم في هذه المرحلة صيييييييياغة اسيييييييتراتيجية وطنية للتنمية 
واضييييييحة متضييييييمنة: تحديد األهداف الشيييييياملة قائمة على رؤية 

المنشودة، الفئات األولى بالرعاية ومشك تها العاجلة، المشك ت 
التنموية الملحة والعاجة وأولوياتها ووسيييييييائل التنفيذ، واألطار 
الزمني. ويتم صييييييياغة االسييييييتراتيجية الوطنية من خ ل إجراء 
تشييخي  تشيياركي لحشييد جميع األطراف المعنية للمشيياركة في 
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ييييد االتجييياهيييات، واألهيييداف، وتحلييييل الحلول والخييييارات تحيييد
 المتعددة لتنفيذها، ووضع آليات للتنسيق والمتابعة.

 
 تصميم نظم التقييم والرقابة والمساءلة:  -4
وهنيييا يتم تصيييييييميم نظم التقييم والرقيييابييية والمسييييييييياءلييية  

ل سيييتراتيجية الوطنية للتنمية الشييياملة من خ ل اسيييتخدام مدخل 
ً لتقييم  تنمييييية القييييدرات، ويتم تصيييييييميم هييييذا النظييييام وفقييييا

 : (1)على النحو التالي والفنية الوظيفيةالقدرات:
القدرات ب الشييييييياملة ب التي تلك هي  القدرات الوظيفية: -أ

تكون ذات صيييييييليية بمختلف المسيييييييتويييات وال ترتبط بقطيياء أو 
موضيييييوء واحد بعينه. فهي القدرات اإلدارية ال زمة لصيييييياغة 
وتنفيذ ومراجعة السياسات واالستراتيجيات والبرام  والمشاريع. 
ونظراً ألن القدرات الوظيفية تركز على ب إنجاز المهام ب، فإن 

أساسية لنجاح تنمية القدرات بغضر النظر عن الموقف. لها أهمية 
والقدرات الوظيفية الخمس التي يؤكد عليها برنام  األمم المتحدة 

 اإلنمائي هي: 

 .القدرة على إشراك أصحاب المصلحة 

 أي موقف وتحديد رؤية وتفويض له. القدرة على تقييم 

  واالستراتيجياتالقدرة على صياغة السياسات. 

 ضع الميزانيات واإلدارة والتنفيذو القدرة على. 

 .القدرة على التقييم 
هي القييدرات المرتبطيية بمجيياالت  القسسدرات الفنيسسة -ب

معينة من الخبرة والممارسة في قطاعات أو موضوعات محددة، 
، أو (اإليدز ، أو فيروس نق  المناعة البشييييرية)مثل تغير المنا

ثيقاً ترتبط ارتباطاً والتمكين القانوني، أو االنتخابات. لذلك فهي 
 بالقطاء أو المنظمة موضع التركيز.

                                                           
حد  برنامج األمر المت  تةمية الا داتالمذ ر  التعبيقية لبرنامج األمر المتحد  اإلنما ي  ( 1

 15  ص2007  يوليو (UNDPاإلنما ي )
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الشسسسروط الالةمة لخطة التنمية الوطنية المرتكةة على تنمية 
 القدرات:

ضيييييييمان نسيييييييبي لنجاح خطة التنمية الوطنية  إيجاد من أجل
المرتكزة على تنمية القدرات، يجب األخذ في االعتبار مجموعة 

 : (1)يمن االشتراطات اإلجرائية تتمثل ف
 :الشمولية في مشاركة األطراف المعنية 

فبشييييكل عام ينبغي الحر  على سييييماء أصييييوات جميع  
قد يكون من  فة،  ية من شيييييييرائح المجتمع المختل األطراف المعن
المفيد عملياً وإجرائياً اختيار كل فئة وفقاً لطبيعة ونوعية الهدف، 
ئات  ية وضيييييييرورة مشيييييييياركة جميع ف هذا إجراء ال يلغي أهم ف

تكزة على المر المجتمع في التخطيط السييتراتيجية التنمية الوطنية
 تنمية القدرات. 

 :ترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة 
لقد تم اسيييتخدام هذه المقولة إلى الدرجة التي أصيييبحت   

منزوعيييية المضيييييييمون الحقيقي الييييذي تحتويييييه، غير أنييييه من 
الضروري أن يتم العمل على ترسخ هذا المبدأ كسلوٍك وممارسة 
ثقافية في الحياة اليومية، حيث يتوجب إتاحة المعلومات بشيييييييأن 

معلومات  حجم اإلنجازات ودرجة اإلخفاقات وأسيييييييبابها، وإتاحة
دورية لشييرح األنشييطة المزمع تنفيذها والجدول الزمني المرتبط 
بها والنتائ  المتوقعة، حتى تكون آلية المسيياءلة والمحاسييبة قائمة 
على أسيييييييس واضيييييييحة قد تؤدي إلى سيييييييهولة ومرونة مواجهة 

 اإلخفاقات وإيجاد البدائل المناسبة لمعالجتها.
 ا لألولويات العاجلة  :ترتيب القضايا وفقا

يجب تفهم جميع االخت فات الواردة بشيييييييأن القضيييييييايا  
الحيوية ووضييعها على سييلم األولويات ليس كنوءٍ من األفضييلية 
المرتبطيية بمصييييييييالح فئيية محييددة لهييا ثقييل اجتميياعي أو ميزات 

                                                           
  دلي  لجنة اإلنتوساي لبناء القدرات تصود حول  ة م الا دات اي األا ز  الع ي  ل رق  ة (1

http://cbc.courdescomptes.ma/ 
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اجتماعيٍة ما، وإنما وفقاً للتبعات السيييلبية العاجلة والملحة الناجمة 
 ة والتنموية.عن تلك القضايا أو المشك ت المجتمعي

 :التشاور الدا م والمستمر 
من الصيييعوبة إرضييياء جميع رغبات فئات المجتمع، أو  

إقناعهم باحترام أولويات القضيييييايا التي قد تهدد حياة فئة أخرى، 
وقد يكون من المفيد تنفيذ نشييييييياط أو أداة تنموية معينة في حل 
يم لإحدى المشييييك ت المجتمعية والتي قد تؤدي دوراً مهماً في تع

المجتمع المحلي طرق المشاركة في حل مشك ته مما يساعد في 
قديم الحلول التي  هذا المجتمع لت قدرات  تدعيم  ته على  الوقت ذا
تسيييييهرل من عملية حل المشيييييك ت.وقد سييييياهمت العشيييييرات من 
قدرات  ناحجة في دعم  ية ببرام   المؤسيييييييسييييييييات غير الحكوم

تلفة منهجيات مخ المجتمعات لتحديد وتقدير االحتياجات باستخدام
 ومتنوعة يمكن اإلفادة منها وتدعيمها. 

 :توسيع دوا ر اتخا  القرار 
من األهمية القصيييييييوى أن يشيييييييعر جميع أفراد المجتمع  

بمردود مشيييييييياركتهم وطرح أفكييارهم فيمييا يخ  قضيييييييياييياهم 
ومشك تهم، ومن المهم أيضاً أن يروا تلك األفكار عندما توضع 

كان يتم مناقشييية أصيييحاب المصيييالح في خطط التنمية، فكثيراً ما 
في مشييييك تهم وتم تسييييجيل الكثير من األفكار والمقترحات ثم ال 
تلبييث أن تتجمييد داخييل ملفييات دوائر اتخيياذ القرار، إن خبرات 
وقدرات موظفي المؤسييسييات الحكومية ، واسييتشيياري مؤسييسييات 
المجتمع المدني، وخبراء القطاء الخا  لن يكون لها أية فائدة 

تكون مبنية على أفكار ومقترحات أصييييحاب المصييييالح عندما ال 
الحقيقيين، وما عليهم بعدئٍذ سيييييوى بلورة وصيييييياغة تلك األفكار 
لذي يؤدي في  ها فقط، وهو األمر ا يذ ها وطرائق تنف جدوا قاً ل وف
النهاية إلى إتاحة الفرصيييييية لبروز مجتمع السييييييياسييييييات أي ذلك 
ته المجتمع المسييييييؤول عن وضييييييع السييييييياسييييييات المرتبطة بحيا

 وبتطلعاته المستقبلة وبحقوق األجيال القادمة. 
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  :تطوير السياسات الشاملة 
ال يمكن البدء في تنفيذ اسييتراتيجية وطنية للتنمية الشيياملة  

المرتكزة على تنمية القدرات بدون تطوير السييييياسييييات الشيييياملة 
المرتبطييية أوالً: بتعيييدييييل القوانين والتشيييييييريعيييات واإلجراءات 

االقتصييادية واالجتماعية والسييياسييية، ف  يمكن المنظمة للقضييايا 
تصيييور أن تبدأ مبادرات التنمية في إطار المرحلة االنتقالية للعقد 
االجتماعي الجديد في ظل هذا الزخم والفوضيييييييى الضيييييييياربة 
بجذورها في القوانين والتشيييييييريعات واإلجراءات البيروقراطية 

مرونة  تطلبعملية التنمية التي ت تباطؤالتي تؤدي إلى عرقلة و
لة  قانون لتيسيييييييير تحقيق العدا اإلجراءات البيروقراطية، وقوة ال
االجتماعية عندما يستطيع بسيادته المساواة واإلنصاف بين فئات 

 المجتمع.
 :الممارسة الجيدة 

عادةً ما تقع المؤسسات الحكومية أو مؤسسات المجتمع  
ن م المدني في إشكاليتين متوازيتين وهما؛ ضرورة مناصرة فئة

المجتمع تحتاج إلى تدخل عاجل لمعالجة المشيييك ت السييييئة التي 
نحيياز لفئية على ههيا، وفي نفس الوقيت ضيييييييرورة عيدم االتواج

حسيييييياب فئة أخرى، ولعدم التعارض بين المهمتين يقتضييييييي أن 
توفر مؤسيييسيييات الدولة والمجتمع المدني فر  متكافئة للجميع، 

 .والتأكيد على مبدأ عدم التحيز



آالف الكتب، لكل وقت، ومن أي مكان
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