املوضوع الثاني :السياسات التنموية وتحديات الثورة في األقطار العربية
الورقة املرجعية
تتميز املرحلة الراهنة في العالم العربي بحراك اجتماعي واسع وعميق ،تجلّى في عملية
التغيير الثوري في األنظمة السياسية ،وشمل بدرجات متفاوتة مجموعة من األقطار العربية،
كما تأثرت ،أو ستتأثر به ،أقطار أخرىّ .
كثير من األقطار العربية إلحاح يتعلق باإلجابة عن
وترتب على هذا الحراك الثوري في ّ
شتى األسئلة املتعلقة بطبيعة السياسات التنموية التي يتعين تصميمها ،وإدارة تنفيذها،
لالستجابة للطموحات التي عبّرت عنها الشعوب العربية في حراكها الذي أسقط أنظمة الحكم
التسلطيةّ .
ّومن دون
حجر على الباحثين الذين يرغبون في التصدي لهذا املوضوع ،يّقترح أن ّ
يتم
ّ
االسترشاد بتعريف البروفيسور أمارتيا صن للتنمية* "باعتبارها عملية في توسيع الحريات
الحقيقية التي يتمتع بها الناس" ليعيشوا الحياة التي يرغبون فيهاّ .وتشتمل الحريات الحقيقية
على :الحريات السياسية املتعارف عليها ،والتسهيالت االقتصادية ،والترتيبات االجتماعية،
وضمانات الشفافية واإلفصاح ،واألمن الوقائي أو الحمائي .وفي هذا الصدد ،يّقترح فهم
املطلب الرئيس للثورات العربية على أنّه قد تمحور في حقيقته حول توسيع هذه الحريات
الحقيقية للشعوب العربيةّ .
ّوبغرض االتفاق املشترك على املفاهيم ،يّقصد بالسياسات التنموية تلك السياسات
االقتصادية التقليدية التي تعنى باملستوى الكلي (التجميعي) لالقتصاد ،وتهتم بتحقيق الكفاءة
االقتصادية املّعبّ ّر عنها بالنمو االقتصادي ّوالسياسات االجتماعية التي تعنى بالقطاعات
االجتماعية والشرائح املجتمعيةّ ،وتهتم بقضايا تحقيق العدالة االجتماعية في مختلف جوانبهاّ .
انظر على سبيل املثال :أمارتيا صن ،التنمية حرية :مؤسسات حرة وإنسان متحرر من الجهل واملرض والفقر ،ترجمة شوقي جالل،
ّ
*
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وكما هو معروف ،فقد سادت منذ أوائل الثمانينيات من القرن املاض ي مدرسة في صوغ
السياسات االقتصادية الكليّة تقول بأنّ من شأن اتّباع سياسات اقتصادية تجميعية "جيدة"
أن يؤدي إلى تحقيق نجاحات اقتصادية في املدى الزمني البعيد وذلك بتحقيق معدالت مرتفعة
لنمو دخل الفردّ .ومن جانب آخر ،يمكن االعتماد على تعريف مستنبط من وثائق ا ّألمم
املتحدة يقول إنّ "السياسة االجتماعية هي أداة تعتمدها الحكومات لتنظيم ّوإكمال مؤسسات
السوق ّوالهياكل االجتماعية ،وتشتمل السياسات االجتماعية على الخدمات االجتماعية التي
تقدمها الدولة كالتعليم والصحة ّوالتوظيف وا ّألمن االجتماعي ،با ّإلضافة إلى إجراءات توزيع
الدخل ّوالثروةّ ،وترتيبات الحماية ّوالعدالة االجتماعية .كذلك الحال يمكن النظر للسياسات
االجتماعية على أنّها أداة تستخدمها الحكومات عمليّا لتأمين الدعم السياس ي من املواطنين
خصوصّا في أنظمة الحكم الديمقراطي"ّ .
ّومهما يكن من أمر االتفاق على املفاهيم الواردة في موضوع الجائزة ،يّتوقع من الباحثين
الراغبين في التنافس على الجائزة محاولة اإلجابة عن السؤال املحوري ملوضوعها والذي يمكن
صوغه على النحو التالي :ما هي التحديات التي يفرضها الحراك االجتماعي الواسع والعميق
الذي شهدته بعض الدول العربية على عملية صوغ السياسات التنموية املالئمة وتنفيذها،
والتي يمكن أن تلبي طلبات الشعوب العربية؟ ّ
ويمكن للباحثين الراغبين في التنافس على الجائزة مقاربة هذا املوضوع من عدة جوانب،
يشتمل بعضها علىّ :
أ.

املقاربة النظرية التي تستبطن الحراك االجتماعي في النماذج التنموية السائدة.

ب .املقاربة التطبيقية التي تعتمد على دراسة الخبرات عبر القّطرية للتحقق من القضايا
السببية التي تربط الحراك االجتماعي باألهداف التنموية.
ج .مقاربة دراسة الحالة حسب أحدث ما يت ّوافر من معلومات لحالة قّطرية مشاهدة.
د .املقاربة التاريخية للتجارب التنموية لدول مشابهة للدول العربيةّ .
ّ
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