
667

العدد 70 خريف 2018

التنمية هي ركيزة بناء اإلنسان، واإلنسان هو صانعها، تلك املعادلة التي تبدو بدهيية 
-وهي كذلك- تطرح أيًضا الكثري من النتائج واحلقائق املتعلقة بمسارات التنمية، وما 
أفرزته من نتائج وواقع عىل ماهية الدولة واملجتمع، وهنا تشري التجارب واخلربات 
التعثر،  وقيود  التقدم  سبل  عىل  للوقوف  املستفادة،  الدروس  من  الكثري  إىل  الدولية 

أخًذا يف االعتبار حدود التقارب بني هذه التجارب.
اإلصالح  وحتديات  فرص  من  فكثري  السياق،  هذا  يف  استثناًء  متثل  ال  املرصية  والتجربة 
جتارب  من  الكثري  مع  تتشابه  اللحظة  هذه  يف  التجربة  هذه  تعكسها  التي  والبناء  والتحديث 

البلدان التي استطاعت أن تتخطى العديد من العقبات التي تواجه مرص حالًيا.
واتساًقا مع هذه الرؤية، ومشاركة يف توفري منرب للحوار والنقاش، فقد حرص هذا العدد من 
  )Inclusive Growth(جملة أحوال مرصية عىل تناول موضوع النمو االحتوائي أو الشامل
يف إطار قضية اإلصالح االقتصادي، وما تطرحه من سياسات تفرض واقعها وتأثريها عىل 

املجتمع املرصي، وحتدد مالمح دور الدولة واملجتمع ومسئوليتهام.
وقد استند هذا التناول إىل فلسفة النمو االحتوائي القائمة عىل التوزيع املتوازن يف عائدات 
برنامج  لتعميق  وسبياًل  واملستهدفة،  املتعددة  التنمية  مسارات  يف  للبحث  وكمنطلق  النمو، 
قدًرا  ليشمل اجلميع، ويوفر  املستدام  النمو  تدفع  بعملية حتديث  اإلصالح وتوسيعه، وربطه 

واسًعا من التوافق املجتمعي عىل السياسات االقتصادية، والقبول هبا رغم ارتفاع تكلفتها.

االقتصاد والتنمية وبناء اإلنسان المصري
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1.التنمية املحلية والنموذج املطلوب
تبدو أمهية دفع واستمرار املنهاج احلكومي، وسياساهتا الداعمة لتحقيق العدالة االجتامعية، 
والتوازن اإلنامئي بني ربوع اجلمهورية مسألة حتمية، للرهان عىل بناء إنسان مرصي يمتلك من 
مقومات احلياة الكريمة، ما ينمي من شعوره بالثقة يف قدراته، ومسئولياته جتاه جمتمعه وجتاه بلده، 
بمعنى أدق أن املشاركة واملسئولية املجتمعية يعدان السبيل لتحقيق التنمية املستدامة املنشودة، وأن 
تفعيل األطر املجتمعية وتنظيامهتا، وتوفري نظام إدارة حملية فاعل، يمثالن الضامن واملنظم لتحقيق 
هذه التنمية، وبالتايل، فإن حتديد نمط الالمركزية، وتوسيع مساحة حركة املجتمع، وتوظيف قواه، 
وىف مقدمتها القوة السكانية والشباب، من شأنه أن يدعم أطر املشاركة واملسئولية، وهى مجيًعا 
سبل جيب أن حتكم فلسفة ورؤية الصياغة التشاركية لقانون اإلدارة املحلية املنتظر، والقوانني 

املنظمة للمشاركة الشعبية أو املجتمعية لتوسيع نطاق التوافق املجتمعي عىل السياسات.
إن قضية التنمية املحلية تتجاوز فكرة طرح بعض املشاريع التنموية، ولكن جيب أن تستند إىل 
رؤية وإسرتاتيجية تتكامل فيها املشاريع، لتغطي املجاالت املختلفة االقتصادية واالجتامعية، 
التنسيق والتعاون  إىل  اإلنامئي، وتستند  التوازن  البعد اجلغرايف، وحترص عىل حتقيق  وتراعي 
األهلية  املنظامت  جانب  من  فعالة  ومشاركة  املخططة،  احلكومية  اجلهود  بني  ما  الشبكي 
والقطاع اخلاص، وإن كان احلديث هنا يأخذ أبعاًدا تتجاوز الواقع الراهن، فإن تأسيسه يتطلب 
الدفع نحو بناء نموذج تنموي مرصي. ويف هذا اإلطار، يمكن رصد عدد من النقاط للداللة، 

نذكرها يف التايل:
التنمية أمهية مفهوم رأس املال االجتامعي، كأحد  أـ أفرزت التطورات التي حلقت بقضية 
املكونات الرئيسية ألي تنمية، وهو ما يقودنا إىل فرضية أساسية، مفادها أنه كلام توفر املستوى 
اجليد للمشاركة املجتمعية، كلام أدى ذلك إىل خلق مزيد من شبكات العالقات بني املواطنني 
املحلية  التنمية  الذي يؤدي بدوره إىل حتقيق  التنمية، وهو األمر  الذين جييدون استخدام لغة 

املستدامة، والوصول إىل مستويات أعىل من االستثامر يف رأس املال االجتامعي )1(.
ب ـ كلام تزايد اهتامم املنظامت األهلية ومؤسسات املجتمع املدين بالدور التنموي، واجتهت 
االختالالت،  ومواجهة  املجتمعية،  التوافقات  وبناء  املجتمع،  فئات  متكني  نحو  أولوياهتا 
وعمليات التهميش التي تتعرض هلا بعض فئات املجتمع )املرأة، الشباب، ذوو االحتياجات 
اخلاصة(، كلام ساهم ذلك يف توفري بنية اجتامعية وثقافية واقتصادية داعمة هلذه الفئات، وقادرة 
عىل تعظيم فرص مشاركاهتم، وتزايد قناعاهتم بأمهية املشاركة واملسئولية جتاه املجتمع والدولة.
يبذهلا  التي  اجلهود  كافة  هبا  ونعني  التنمية،  لتحقيق  وآلية  كهدف  الشعبية  املشاركة  ج- 
مع  تتجاوب  التي  والسياسات  القرارات  اختاذ  يف  ومعاونتها  اإلدارة،  يف  للتأثري  املواطنون، 
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احتياجاهتم، وحتقق الصالح العام. فاملشاركة قيمة اجتامعية يف ذاهتا، وأسلوب اجتامعي حيقق 
مزايا عديدة، ويعرفها البعض بأهنا مجيع صور استفادة املواطنني من الفرص املتاحة هلم، للتأثري 
يف السياسات والقرارات التي متس مصاحلهم. أيضا تشري إىل كل األنشطة اإلجيابية والفعالة 
التي  املنطقة  تنمية  إىل  يؤدي  بعمل  القيام  أجل  من  األهلية،  واملؤسسات  األفراد  يبذهلا  التي 
يعيش فيها املواطن، وحتسني أداء اجلهات واملؤسسات الرسمية التي تستهدف تنمية املجتمع، 

وحتسني أوضاع كل املواطنني. وتتضمن املشاركة الشعبية شقني )2(:
اإلنسان يف جمال معني، من  يبذله  الذي  النشاط، واجلهد اإلجيايب  املشاركة، وتعني  األول، 

أجل التأثري عليه، وحتسينه وتنفيذه وفًقا لألهداف املحددة.
الثاين، الشعبية، ويشمل األفراد، واملنظامت، واجلمعيات األهلية، واملحليات، أي األجهزة 

غري الرسمية. 
٢. العالقة التشابكية والدور املجتمعي 

تقودنا املحاور السابقة، إىل مسألة املشاركة الفعالة، والتي تثري بدورها متطلبات ترتبط بتوافر 
املجتمع، إلدراج مطالبهم عىل جدول أعامل احلكومة،  الكافية، واملتساوية ألعضاء  الفرص 
ولطرح مهومهم تعبرًيا عن اخليارات التي يفضّلوهنا كحصيلة هنائية لعملية صنع القرار، وإىل 
الشعبية، وضامن  التعبئة  الفرص واخليارات، كسبيل لتحقيق  إتاحة  العدالة يف  جانب مفهوم 
واملشاركة من جانب  املجتمعية  املسئولية  الشعبية كأحد مظاهر  الرقابة  تربز قضية  املشاركة، 

املواطن.
ويمكن » تعريف الرقابة الشعبية « بأهنا كل اجلهود التي يقوم هبا األفراد واجلمعيات، ملتابعة 
أنشطة اجلهات الرسمية، والقطاع اخلاص للتأكد من أهنا تعمل وفق القانون، وتراعي مصالح 
املواطنني وتؤدي إىل تنمية املجتمع وتساعد عىل حتسني أوضاع الناس، وال ترض بالبيئة، وال 

حتتكر السلع أو اخلدمات املختلفة )3(.
الشعبية  الرقابة  آليات  لتفعيل  واملساحة  احلركة  من  كبرًيا  قدًرا  توفر  السابقة،  املحددات 
املجتمعي  بالدعم  حتظى  فاعلة  رقابة  آليات  إجياد  عىل  القدرة  توفر  كام  املختلفة،  بمستوياهتا 
وجوانب  السلبيات  رصد  جمرد  عىل  الرقابة  تقترص  أن  جيب  ال  حيث  القانونية،  وباملساندة 
القصور، ولكنها جيب أن تستند إىل جانب متابعة األداء أواًل بأول، كمنهاج تصاعدي يف تأكيد 
جدية الرقابة، وقدرهتا عىل االستمرار بدًءا من تقديم الشكاوى للجهات املختصة يف النطاق 
املحيل، ومروًرا بمخاطبة القائمني عىل النشاط أو اجلهة املسئولة، وتبني محالت إعالمية لتوعية 

املواطنني بالسلبيات وجوانب القصور، وانتهاًء باللجوء إىل القضاء.
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إذا كان اهلدف أن تؤدي التنمية االقتصادية إىل تنمية اجتامعية، فإن تفعيل أطر الثقافة العامة 
املتعلقة بثقافة العمل، ودعم ثقافة ريادة األعامل، وغريها من املكونات الثقافية الداعمة لبناء 
الوعي الذايت، واحلوار املجتمعي، وحتفيز البيئة احلاضنة املعززة للمشاركة واملسئولية اجلامعية، 
واملحددة لطبيعة العالقة بني الدولة واملجتمع، وبني الدولة واملواطن، وهنا يمكن التأكيد عىل 
االحتوائي،  النمو  نحو  املرصي  االقتصاد  لتحويل  املطلوبة  واإلجراءات  السياسات  جمموعة 
واإلصالح،  البناء  هبدف  مرهتنة  األساسية  وقاعدهتا  اإلجراءات،  هذه  ركائز  تظل  ولكن 
املجتمع  متاسك  عىل  واملحافظة  الدولة  متكني  عرب  احلديثة،  الدولة  لبناء  الداعم  ومضمونه 

وحتصينه.
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