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 مقدمة:

 

يعترب هذا الكتاب من الكتب النادرة اليت تناولت موضوع التنمية بلغة سهلة يف متناول اجلميع 

 مع احلرص على تناول املوضوع من جوانبه الرئيسة .

وتنبع أهمية هذا الكتاب كون كاتبه قد مارس وعاصر عدد من التجارب التنموية للدول 

بسيط مفاهيمها يف كتابيه )التنمية االسئلة والوزارات واملؤسسات ، واستطاع التعبري عنها وت

 الكربى( وكتاب )حياة يف االدارة(.

الحتتاج لالستعانة بقواميس املصطلحات االدارية وال الوقوف مطوال على فك الرموز والكلمات 

بل جتد عباراته تنساب بسهولة إىل ذهنك ، تقرأ هذا الكتاب كي -كعادة الكتب التخصصية-

بني قناعاتك ، كيف الحيدث ذلك وكاتبه مجع بني ممارسة التنمية والكتابة وجتد موقعها بيسر 

 األدبية ، فربزت مؤلفات حمالة جبمال اللفظ مع سهولة العبارة وسهول استيعابها.

وقد ركز الكاتب يف هذا الكتاب على االقناع بأجبديات التنمية ، وجتاوز التوسع يف توضيح 

مفاهيم بعض الفصول جيد القارئ فبينما يتشبع القارئ من بعض املفردات ، وهو ما سيالحظه 

نفسه مل يتشبع بعد قراءته لفصل )كيف ننمي؟( فقد ركز الكاتب يرمحه اهلل على التخطيط 

كأهم طرق حتقيق التنمية . وميكن تفهم هذه الرؤية للمؤلف يرمحه اهلل اذا استوعبنا الفرتة اليت 

احملتدم حول جدوى التخطيط وفاعليته بني املهتمني  كتب فيها هذا الكتاب وهي فرتة اجلدل

 باالدارة والتنمية .

 ان هذا الكتاب الرائع يعترب اساسا ملن يتوىل مهام ادارية يف أي قطاع تنموي حكومي او اهلي .

رحم اهلل الدكتور غازي القصييب وجزاه خريا على ماخطت يداه فقد كان سابقا لعصره فيما 

 وليت كل العاملني يف احلقل التنموي يأخذوا مبا يف هذا الكتاب من افكار وجتارب عميقة. كتب ،

 

 الكتاب التنمية من خالل االجابة عن االسئلة الكربى االساسية وهي: يتناول

 ؟ التنمية ملاذا .1

 التنمية ملن ؟ .2

 التنمية ماذا؟ .3

 التنمية كيف ؟ .4

 التنمية املفتاح السحري. .5
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 الفصل الاول

 التنمية لماذا ؟

 

بنفس الدخل  حيظىنريد أن جنعل االنسان يف دول العامل الثالث  ألننااجلواب باختصار : 

 دمات اليت يتمتع بها اخاه يف االنسانية يف دولة أخرى متقدمة .واخل

وملاذا نريد ملواطن العامل الثالث وضعا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا مقاربا لوضع املواطن      

 لعامل األول ؟يف ا

من استمرار  البدبدون تنمية البد من استمرار التخلف ومع استمرار التخلف  ألنهالسبب : 

 الفقر ومع استمرار الفقر تنعدم كل املقومات الالزمة للحياة البشرية الكرمية .

  من البشر !. %22من الثروات بيد  %55وبدون تنمية تستمر الفوارق الكبرية بني البشر 

 . وبدون تنمية ستزداد اهلوة بني الفقراء واالغنياء 

  كل دقيقة ميوتون جوعا .252وبدون تنمية يستمر اجلوع يف حصد الضحايا 

 .وبدون تنمية يقف العامل الثالث على شفري جماعات طاحنة 

 . التخلف ليس قدر االنسان امنا قدره احلياة الكرمية 
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 الفصل الثاني

 التنمية لمن؟

اد فرتة من الزمن مفهوم خاطئ بأن التنمية هي مطلق التطور والنمو!. وهذا املفهوم الذي تبنته س    

 عدة دول جعل الثروات تتكدس يف :

 أفراد قالئل من البريوقراطية . بأيدي .1

 يف أماكن حمدودة كالعواصم واملدن الكربى . .2

املتوسطة اليت متثل مستقبل االستقرار وبذا تتسع اهلوة بني األغنياء والفقراء وتتالشى الطبقة 

 يف كل بلدان العامل الثالث.

 لذا فالتنمية جيب ان تكون لصاحل السواد األعظم من الناس وهذا يتطلب :

 ازالة استئثار الصفوة احلاكمة بثمرات التنمية . .1

 انهاء احتكار سكان العواصم للمزايا . .2

 ا من براثن الفساد .انتشال التنمية من براثن البريوقراطية وانقاذه .3

 محاية التنمية من مرض )التضخم(. .4

: ونقصد به تضاؤل القيمة الشرائية للنقود بسبب ارتفاع اسعار اخلدمات والسلع  التضخم

 بوتائر غري مقبولة وما حيدثه هذا التضاؤل من انعكاسات سلبية على حياة املواطن املعيشية.

 الناس تستلزم منا:ان جعل التنمية يف خدمة السواد األعظم من 

 صرف النظر نهائيا عن فكرة النمو التلقائي. .1

 الرتكيز على التنمية اهلادفة وجعل اهلدف االول هلا هو القضاء على الفقر . .2

 وهذه الفلسفة تتطلب ثالثة توجهات رئيسية  :

 أن يكون انتاج البضائع واستهالكها حمكوما : .1

 مبعيار الصاحل العام . .أ

 عدالة التوزيع. .ب

 االنتاج. كفاءة .ج

وضع اسرتاتيجية واضحة ملقاومة الفقر تتفرع عنها سياسات ملقاومة التفاوت البالغ  .2

 بني الدخول ومستوى املعيشة بني االفراد واجلماعات و املناطق .

تطوير عملية صنع القرار السياسي والسماح باملزيد من املشاركة الشعبية لكي تعكس  .3

 القوى االجتماعية واولوياتها.القرارات االقتصادية حاجات خمتلف 

ومن السياسات اليت تنطوي حتت اسرتاتيجية مقاومة الفقر ادخال الفقراء ضمن احلياة 

االقتصادية عن طريق اجياد فرص عمل بداّل من اجياد املزيد من املعتمدين على الضمان االجتماعي 

 وزيادة انتاجية املزارعني والعمال الزراعيني .
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 الفصل الثالث

 نمية : ماذا ؟الت

 

العقلية القدمية اليت سادت زمنا يف العامل الثالث ان التنمية تكون باتباع الغرب وتقليده يف كل 

شيء مبا فيها العادات والعاديات كما فعل اتاتورك فشلت فشال ذريعا يف تنمية العامل الثالث النها 

عة كمفتاح اوحد للتنمية يف على حتمية الصناتعترب نقل الفكر غاية وليست وسيلة واعتمادها 

 ومن هنا تسابقت تلم الدول على التصنيع وصناعة احلديد والصلب حتديدا .العامل الثالث 

وجتاوز االمر ذلك على نسخ دساتري دول العامل االول وتكاثرت املدارس االجنبية واستبدلت 

احملايد من التقاليد من العمامة بالقبعة لذا فإن من مظاهر النضج يف فلسفة التنمية املوقف 

 األعراف والعادات بدال من املوقف القديم الذي يتسم بالعداء الشديد هلا.

 أما ماذا ننمي ؟

فيجب ان ننمي كافة القطاعات واخلدمات واملشاريع اليت تؤدي إىل اشباع احلاجات األساسية 

احلاجات غري املادية كاألمن وتشمل املأوى والطعام والعمل والصحة والتعليم واجملاري واملواصالت و

والكرامة واحلرية ، وهو ماتسمية ادبيات التنمية اليوم "التنمية البشرية " وهو يستهدف املوائمة بني 

 انتاج البضائع وتوزيعها وحترير الطاقات البشرية واثرائها.
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 الفصل الرابع

 التنمية كيف؟

 

فقد اثبت الواقع أن التخطيط الناجح هو التخطيط املرن  . هو ان خنططاجلواب ببساطة 

املعتدل دون افراط يف التفاصيل أو العكس التخطيط الشكلي الذي اليعدو كونه روتينا ومظهرا من 

 املظاهر.

 والتخطيط الناجح هو الذي يراعي قوانني ونواميس اجملتمعات والطبيعة والخيل مبنظومتها.

خطة تنموية يف العامل الثالث ويرى باحث قام بدراسة  322ن أعلنت أكثر م 1552منذ عام 

 ميدانية فريدة هلذه اخلطط أنه ميكن على وجه االمجال تقسيمها إىل ثالثة فئات :

خطط احلزام السوفييت ويشمل آسيا واوربا الشرقية وافريقيا الشمالية وهذه اخلطط  .1

ان تكون شاملة ومفصلة إىل أبعد  تأثرت بالنموذج السوفييت وباألفكار االشرتاكية وحاولت

 مدى .

خطط افريقيا الوسطى والصحراوية ومنطقة الكارييب وهذه اخلطط ميكن اعتبارها جمرد  .2

إعالنات رمزية تصدر يف الوقت الذي تدور فيه عملية التنمية طبقا لتقاليد الدول 

 املستعمرة .

صناعية استهدفت يف اخلطط يف امريكا الالتينية وهذه اخلطط أساسا هي خطط تنمية  .3

 املقام األول التخفيف من الواردات.

ليف الدول اليت حتاشت االفراط كما جتنبت حوقد ابانت التجربة العملية ان النجاح كان 

 التفريط وحرصت على االسلوب املرن املعتدل يف التخطيط .

 :نيتالثالث مع التخطيط تنحصر يف نقط وخالصة جتربة العامل

 البد من التخطيط لنجاح عملية التنمية . .1

 التخطيط الينجح اذا جاء مفصال وجامدا يتجاهل الواقع ومتغرياته اليومية. .2

احلاجات االساسية للمواطنني سواء كانت مادية او معنوية  إلشباعفالتنمية جيب ان تتوجه 

 املنظومة وتأخذ ولكي تنجح التنمية جيب ان ترتجم إىل خطة عملية ذكية مرنة تعرتف بقوانني

 .الواقع العملي بعني االعتبار
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 الفصل الخامس

 التنمية المفتاح السحري

 التنمية حتتاج ذهنية علمية تلجأ إىل االسلوب العلمي يف حل املشاكل .

وليس املال وحده معيار التنمية بل هناك أشياء ليس هلا عالقة باملال أكدت الدراسات ارتباطها 

 مثال. بالتنمية كاحلرية

 تدرك الدور اهلام لالفراد واملؤسسات وأن العبء اليقع على عاتق  الذهنية التنموية

 الدولة فقط.

  الذهنية التنموية تستطيع تنفيذ املشاريع حبد أدنى من التكلفة بدال من احلد األعلى

مثل االنتفاع باملوارد احمللية واالستفادة من اجلهد  بسيطةيف الواقع باعتماد اساليب 

 اجملتمعي.

 .الذهنية التنموية تستطيع رفع كفاءة اخلدمة مع ختفيض كلفتها 

  الذهنية التنموية الذكية تستطيع وضع حلول لكثري من مشكالت العصر بعيدا عن

التعقيد واحللول الرتقيعية مثل مشكالت زيادة السكان ومشكالت األوبئة واألمراض 

 ومشكالت الزمحة واملواصالت.

 ازي القصييب:أخريا يقول د. غ

أترك القارئ مع التوصية النهائية اليت توصلت إليها بعد ربع قرن من معايشة ميكنين اآلن أن 

إىل التنمية مير أوال بالتعليم وثانيا  التنمية نظرية وواقعا وهذه التوصية النهائية هي ان الطريق

 التعليم باختصار هو الكلمة األوىل واألخرية يف ملحمة التنمية . بالتعليم وثالثا بالتعليم ،
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