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 اليندسية الييئات رؤساء بحضور والطموح"  الواقع:  التنمية في العرب الميندسين دور"بعنوان  العرب الميندسين ورقة العمل األساسية لورشة اتحاد 1

في  العرب الميندسين التحاد الذىبي بمناسبة العيدو  والمختصين الضيوف من وعدد والسابقيين الحاليين والوزراء السابقين العامين واألمناء اإلتحاد ورؤساء
 القاىرة. في 3102 حزيران  32
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كبير أن يكمفني أمين عام اتحاد الميندسين العرب بتحضير الورقة البحثية مادة لورشة شرف استثنائي وتحد 
  .العمل التي يقيميا االتحاد بمناسبة االحتفال بعيده الخمسين

سوف أحاول في ىذه الورقة استقراء مقام الميندس وموقعو من اآلليات المركبة والمعقدة، االقتصادية 
لعمو يكفي في مستيل الكالم قياس ما طرأ من تبدل عمى مقام  .إلييا تعبير التنميةيشير التي  ،واالجتماعية

الميندس وموقعو في بمداننا العربية خالل ىذه السنوات الخمسين، وما آلت إليو، بشكل مواز، مقوالت التنمية 
إلى ما يقارب فخالل ىذه الفترة، ارتفعت أعداد الميندسين العرب من بضعة آالف  .وتجاربيا وطموحاتيا

اآلمال الكبيرة بالتنمية والتحرر والثقة العارمة بالمستقبل ضمرت وتقمصت، وبتنا نجرجر المميونين، في حين أن 
 .أفرادا وجماعات منغمقة ذكريات الطموحات الذابمة وسط أعاصير الدمار المتنقمة عبر أوطاننا

أوجو مختمفة من المين اليندسية، تعميما ، انطالقا من تجربتي الخاصة مع سوف أحاول معاينة الموضوع
دارة مشاريع وبرمجة ومن موقع المسؤوليات العامة، في مراحل اآلمال ومراحل الدمار ومراحل  ،واستشارات وا 

نما  ،بواقعية صريحةاإلعمار ومراحل الخيبات،  ، ونقاشيم استثارة اىتمام الحضور الكراممعمن ببطموح أيضا وا 
باستثارة ىمم الميندسين العرب لممساىمة في إعادة إحياء األمل بالبناء بين شبابنا بطموح خفي لعمو أيضا و 

 .العربي

 في آليات اإلنتاج موقع المهندس وتطور ظروف انخراطه
 تحديدلمفردة ميندس، أي لما تشير إليو من  الواقعيالتوقف عند المدلول توضيح المفاىيم و ال بد في البداية من 

ويتبين فورا أن ال جامع بين المواقع التي يحتميا الميندسون، ال لناحية الخبرات التي  .لموقع الميندس من اإلنتاج
  .يمتمكونيا ويمارسونيا وال لناحية تموضعيم من تقسيم العمل وىرميتو

 ثانيا، ا، تنوع االختصاصات التي يشتمل عمييا تعبير الميندس، إنم أوالرات، يستوقف افمن ناحية المي
وتختمف وفق ىذه  ،تواكب كل حمقات اإلنتاج ضمن كل من االختصاصات، ألنياتختمف الميارات كثيرا 

ع، فاالختبار، يجمتع، فالالحمقات، من ميارات البرمجة، إلى ميارات التصميم، إلى ميارات التصني
ى أحد مقمبي العالقة عموكل من االختصاصات،  ضمن كل من ىذه الحمقاتثالثا، فالصيانة، وىي تقع، 

  .التعاقدية بين صاحب العمل والمورد، لممشروع برمتو أو لقطاع منو أو لممنتج بمجممو أو لمكون منو
 ضمن مروحة تكاد ال أيضا توزعون وأما من ناحية التموضع من تقسيم العمل وىرميتو، فالميندسون ي

االستشارات والخبرة(، إلى صاحب العامل الفردي )في التصميم و تستثني موقعا من المواقع، من 
لدائم في مؤسسة ىندسية أو إنشائية أو صناعية أو اصغيرة أو الشريك فييا، إلى األجير الالمؤسسسة 

خدمية، إلى المتدرج أو العامل الظرفي عمى مشروع معين بعقد محدد، إلى صاحب العمل الرأسمالي، 
 .إلى الموظف، مدنيا كان أو عسكريا



 دور الميندس العربي في التنمية، الواقع والطموح

 2 3102حزيران  32القاىرة،  شربل نحاس

توازن السوق الكمي، يتم التمييز بين مستويين من مقولة االقتصاد الجزئي التي تؤسس ل من وجية نظريات
القرارات، قرارات السوق التي تقابل العرض والطمب وتحدد كميات السمع والخدمات وأسعارىا، والقرارات التقنية 

ظرية محددة، يصعب ضمن شروط ن .الموارد معينة، تحديد كيفية استخدام تقنيةالتي تطاول، ضمن محدات 
تبرير ىذا  .مسؤوليات اإلدارتين المالية والتقنيةبين فصل ال أحقيةإثبات عمميا بالطبع التحقق من توافرىا، يمكن 

حيث يتولى "الميندسون" وحدىم مسؤولية تعظيم اإلنتاجية رسي األسس النظرية لمتخطيط الالمركزي ي الفصل
وفي ىذا السياق، تركز المناىج  .انطالقا من االستخدام األمثل لمموارد المتاحة هودفع اإلنتاج إلى أقصى حدود

كمية المواد التعميمية، في مختمف االختصاصات اليندسية، عمى المقاربة االقتصادية التقنية، وقواميا خفض 
ينعكس ذلك أيضا و  .والموارد المستخدمة، أي الكمفة، إلى الحد األدنى، ضمن شروط معيارية لمجودة والسالمة

 .مع السعي لخفض الكمفة ةحيث يتالقى شرط احترام معايير جودة محدد ضمن صيغ دفاتر الشروط والمناقصات
 .تسريعو وبالنياية، خفض كمفتوكما ينعكس، في إطار التصنيع، عمى السعي لتنميط اإلنتاج و 

إسياما حاسما في وضعو، والذي يتخطى يكفي النظر إلى النظام الموحد لممحاسبة الوطنية )الذي قدم ميندسون 
لتبيان أن مشاركة "الميندسين" في تكوين الناتج ال تنحصر في قطاع محدد،  اختالف أنظمة الممكية االقتصادية(

منيا فالميندسون ال يغيبون عن أي من قطاعات  اوفير  اة قسطن كان قطاع اإلنشاءات قد حاز لفترة طويما  و 
 .والطاقة والمواصالت واالتصاالت واإلدارة وغيرىااإلنتاج، الزراعة والصناعة 

 ؟ ه األدواركيف يتموضع الميندس في سياق أدائو ليذ

ال بل في موقع خضوع لمقرار المالي،  ،الميندس في موقع تبعيةالتموضع مركب: عمى مستوى األداء اليومي، 
ين، سواء لخفض قيمة أو مقدار ومن ىذا المنطمق، يأتي تصرفو لخدمة رأسالمال وينعكس ضغطا عمى العامم

، أكان ضمن المؤسسة ذاتيا أو من خالل ةيتمظيران بشكل كمفة، أو لزيادة وتيرتو، والنتيجة واحد نعمميم، المذي
مع العمال ىذا يعني أن الميندس يدخل في تناقض مع كال طرفي اإلنتاج:  .الضغط عمى المؤسسات الموردة

م أرباح رأسالمال كونو الوسيمة المباشرة، من موقعو، لزيادة اإلنتاجية، ألنو يمارس الضغط عمييم لصالح تعظي
أو  امادي اوبأن لو حق ،ينكر عمى الميندس شعوره بأنو ىو الذي ينتج فعمياالمال ألن ىذا األخير  ومع رأس

اإلنتاج تعديل شروط يمجم طموحو ل، و 2يعتبره من أعمالو ويسعى كي ينسب إليولو أن و   ،منتوجوعمى  امعنوي
لذا نشيد، في غالب األحيان، انكفاء من قبل الميندسين عن  .3من خالل االبتكار أو يستأثر بو لمصمحتو

إلى إدخال حمقات وسيطة فاصمة، من التقنيين والمراقبين، أو  ونجبيتي المواجية، فمقابل العمال، يعمد
تبيع خدماتيا إلى المؤسسات نتاج و تنأى بنفسيا عن اإلفي مؤسسات متخصصة باألعمال اليندسية  ونينخرط

إعادة توليد تالفي لوالالفت أن ىذه المؤسسات اليندسية تعمد، بدورىا، في الكثير من الحاالت،  .اإلنتاجية
 .التناقض ذاتو ضمنيا، إلى صيغ متنوعة من الشراكة الفردية والتدرج

                                                 
 نسبة العمل إلى الميندس المعمار أسيل من نسبتو إلى الميندس الفني أو لنقل أنيا أوسع تناوال في أوساط الجميور. 2
 يبرز في ىذا السياق لحرص الشديد عمى تثبيت الممكية الفكرية وبراءات االختراع من قبل الشركات الكبرى والمتاجرة بيا. 3
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إال نادرا بقدرة فعمية عمى فيو ال يتمتع  رين،الذي يبيع خدماتو لزبائن متعددين وغير متكر وأما الميندس الفرد، 
الطبيب أو مع صاحب المشروع، وعمى خالف عندما يتعامل التأثير في مجريات العمل، ال سيما وأنو، 

األمر  .وقادرا عمى فرض شروطو ، بل يواجو شخصا متمكناحاجةو ضعف في حالة ال يواجو شخصا المحامي، 
ين يستطيعون، لقاء بعض المماألة المتبادلة، مزاوجة نرجسيتيم مع نرجسية يختمف فقط مع نجوم المعماريين الذ

 .صاحب المشروع، سواء كان متموال فردا أو مسؤوال سياسيا

ولتحقيق ذاتو الشخصية من خالل كل ما سبق يبقى بالطبع مشروطا بدرجة طموح الميندس لملء موقعو، 
 .األحوالويبقى خيار االنزواء واردا في كل ممارستو، 

 المجتمع هاعكسصورة التي يالمهندس الذاتي وال مقام
إذا توافقنا عمى إشكاليات الموقع الفعمي لمميندسين في اإلنتاج وعمى التنوع اليائل ليذه المواقع، يصبح السؤال: 

 رة عمىما دامت غير قاد ،ما الذي يبرر وجود جمعيات واتحادات ونقابات لمميندسين في معظم دول العالم
 وعية متماسكة ومتجانسة؟التعبير عن كتمة مصالح موض

بقدر ما  ،المشتتة أصال لمميندسين ،لمصالح الموضوعيةان ىذه الييئات، عمى اختالفيا، ال تعبر عن إمقولتنا 
ليس ظاىرة استثنائية الرتبة  وأونقول أيضا إن مفيوم المقام  .تعبر عن مقام أو رتبة اجتماعية لمميندس

، نيمقام الميندس .ات التراتبية التي تؤطر المجتمعات وتييكميامنظومبل ىو أحد تجميات الميندس، ومحصورة بال
طباء أو المموك أو أو األ اءأو العمم اةل الدين أو القضاب الخبرة والمعرفة التطبيقية، مشابو لمقام رجاحأص

التراتبية المؤسسة عمى جدارة، واقعية أو موىومة، وعمى التزام مجرد، محقق أو مفترض،  .النبالء أو األشراف
، وىم، لقاء ذلك، يرتضون أداء فروض التقدير المادية توفر لمعامة الطمأنينة وتزيح عنيم قمق المجيول والريبة

المجتمعات، بين اليند التي تتفاوت حدة مشروعية المقامات التراتبية بين  .والمعنوية ألصحاب ىذه المقامات
طبع المجتمع بأسره بمنطق التراتبية والمجتمعات األنكمو سكسونية حيث تتالشى التراتبيات لصالح آليات ضبط 

وتقع الدول األوروبية وغالبية دول العالم، ومنيا دولنا العربية في مرتبة وسطى لشدة تأثرىا تاريخيا  .أخرى
أن مفيوم الميندس والمقام من الجمي حيرام الكنعاني، و إمحوتب المصري من عمى الرغم  .بالنماذج األوروبية

قد دخال بالدنا في بدايات القرن التاسع عشر، مع محمد عمي من جية، وفي موجة التحديث المتصل بو 
 ، وقد اقترنا بالتالي بشكل مضاعف بالنموذج األوروبي، وال سيما الفرنسي وبدرجة أقلالعثماني من جية أخرى

البريطاني واأللماني، مع تأثير إيطالي في ميادين معينة، أوال ألن ىذه الدول كانت قد اعتمدت، ألسباب خاصة 
شعور محكوما بوثانيا ألن ىذا الدخول كان متصمة في الغالب بالتراتبية العسكرية، بيا نماذج تراتبية لدييا، 

  .يستعمار ه الغرب في مرحمة صعوده اال، أقمو التقنية، تجاالدونيةالسمطات الحاكمة في بالدنا ب

وبقيت  .وراحت تتأسس كميات اليندسة تباعا في مصر ولبنان وغيرىما، وكان لألوروبيين اليد الطولى في إدارتيا
وتأسست  .نسبة كبيرة من األعمال اليندسية الكبيرة، العامة والخاصة أيضا، توكل إلى ميندسين أجانب لعقود
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كانت إحدى األىداف المعمنة و دسين المحمية ودعمت بتشريعات لحمايتيا وتحصينيا، نقابات واتحادات المين
 .تعزيز مواقع أفواج الخريجين الوطنيين األوائل تجاه الميندسين األجانب

والكفاءة، وىو بالتالي يتميز عن السياسي  واالبتكارالعمم يمبس لباس ا المنظار، ذ، من ىالميندسمن الالفت أن 
أو الرأسمالي أو الرجل العادي الذين يعرفون، في الصورة النمطية التي يعكسيا المجتمع عن ذاتو، بأنيم يسعون 

 .المادية ليس إال وراء مصالحيم

أنظمة تمدت أو اعفي الدول التي تعتمد في نظر المجتمع جميا بحسب تراتبية المقامات تصنيف المين يظير 
لكن ىذا الجذب إلى  .الطالب في الشيادة الثانويةالجامعة بحسب عالمات مختمف كميات كوتا لمدخول إلى 

 .المقام ولد طفرة في اإلقبال، عمى غرار ما حصل مع سائر المقامات المميزة، جعمت من المتعذر الحفاظ عمييا

خصوصيات التاريخ السياسي لتشكل و لمقام الميندسين ويظير كذلك االرتباط الوثيق بين حدة الصفة التراتبية 
انقالبات حادة في تراتبيتيا الموروثة )بريطانيا مثال، وتأثرا بيا إلى حد بعيد،  فالدول التي لم تشيد .الدول

الواليات المتحدة األمريكية( تكاد ال تميز في تقاليدىا وحتى في مفرداتيا بين الميندس والتقني، فتستخدم مفردة 
(، Corps of engineers ( في ىذا السياق، ما خال في الجيش )سمك ميندسي الجيشengineerنجنير )إ

وذلك عمى رغم احتضان بريطانيا ألىم اختراعات الثورة الصناعية األولى، وىي اختراعات أنجزىا تقنيون 
كية المطمقة في مواجية بدأت تتبمور خصوصية مرتبة الميندس في فرنسا مع تعزز الممفي المقابل،  .وحرفيون
فئة من نبالء  نتاجوتحولت خالل الثورة الفرنسية والحكم البونابرطي إلى ركيزة أساسية لمدولة تكريسا إل ،النبالء

نافرة، لمحمول محل نبالء النسب لموىمة األولى الكفاءة الذين يختارون بمباريات قاسية ويحوزون امتيازات قد تبدو 
يطاليا المتين اعتمدتا عمى تراتبية الكفاءة  واألمر كان .المطاح بيم مشابيا إلى حد بعيد في كل من ألمانيا وا 

، في سياق تشكل كل من ، من ميندس ودكتور وما شابوأللقاب الجامعيةلوالمتين ما زالتا توليان اىتماما الفتا 
 .الدولتين من خالل توحيد دويالت مجزأة ومتنافرة

 أبعد بكثير من إشكالية األلفاظ العربية ؟نمو أو تنمية
أنو إلى جانب النمو الذي يشكل ركنا أساسيا لالقتصاد ، كما تحمو تسميتنايمفتنا، نحن معشر البمدان النامية، 

يستخدم لفظ عمى صعيد المؤسسة الرأسمالية مثمو عمى صعيد االقتصاد الكمي، الرأسمالي فكرا وممارسة، 
لفيم من التوقف عنده لفيم موقعو من الفكر والممارسة االقتصاديين، من جية أولى، و بد ال مختمف، ىو التنمية، 

أن المفردتين العربيتين توحيان بتقارب شديد في  االنتباه إلىيجدر  .دوره في الخطاب السياسي من جية ثانية
أو  الحاصمةالظاىرة  يتناول، فالنمو إلى ظاىرة واحدة المعنى، وكأن الفارق الوحيد بينيما وجية النظر

في  تيناألصمي ينلكن المفردت .المستحصمة، بينما التنمية تتناوليا من باب التأثير فييا إلحداثيا أو رعايتيا
ن كانت مفردة "نمو" أمينة لالمغات األوروبية  ألصل األوروبي، فالترجمة معنى امنفصمتان كميا لناحية الجذر، وا 
 .ون "التطوير" أو "التوسيع"تك( développement)األصح لمتنمية 
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إن كان النمو يتصل بشكل مباشر وحصري بقياس حجم االقتصاد السمعي وبازدياد ىذا الحجم، فالتنمية في 
المقابل ترتبط بمؤشرات مختمفة، اقتصادية واجتماعية ومادية ومعنوية، يدل تعددىا عمى التباس المفيوم الذي 

لى تشتت الم   .أو يشير إلييا التي يندرج ضمنياة واإلجرائية رجعيات النظريتشير إليو وا 

قد يعترض البعض قائمين إن التنمية تتحدد بالتصدي لمتفاوت االقتصادي واالجتماعي بين المجتمعات والدول 
وأنو يكفي لقياس درجاتيا تتبع تقمص ىذا التفاوت من خالل واحد أو أكثر من المؤشرات القطاعية النسبية 

لكن ىذا القول يفترض أن التفاوت مشكمة يتصدى ليا الفكر  .4…(رية وصحية وتربوية،)مؤشرات مادية وبش
االقتصادي فعميا، ال سيما بين المجتمعات والدول، والواقع أن االقتصاد الرأسمالي ال يتعايش مع التفاوت 

قتصادي يدعى فالتفاوت في القاموس اال. وحسب، بل يفترضو ويستبقيو، وقد أفرد مفاىيم خاصة لمتعاطي معو
 وجل ما يستدعي من معالجة أو يستتبع من نتائج توزيعا مؤاتيا لعوامل اإلنتاج ،ميزات نسبيةأرصدة أولية و 

، تتم المفاضمة بين صيغة وأخرى من صيغو وفق مقياس التفاضل النسبي الذي يعتبر وضعا معينا وعوائده
دون أن ينقص من منفعة أي طرف آخر، وال طراف األأفضل من وضع آخر إذا كان يزيد في منفعة طرف من 

فرق ىنا بين أن يكون الطرف المنتفع في البمد الغني، منتجا أو مستيمكا، والطرف غير المتضرر في البمد 
 .الفقير، منتجا أو مستيمكا، أو العكس

ما عمى وينطبق ىذا المنطق بشكل متساو عمى الفوارق التي تقع ضمن منظومة اجتماعية أو سياسية واحدة ك
 .الفوارق بين منظومات اجتماعية أو سياسية مختمفة

وىكذا يصبح التساؤل مشروعا عن العالقة التي تربط نشوء نظريات التنمية المختمفة وانتشار التعابير 
والمصطمحات المتفرعة عنيا بالمسار التاريخي الفعمي لالقتصاد الرأسمالي كاقتصاد عالمي محكوم بسنة التغير 

  .قاىرة، ومن ضمن ىذا المسار بالتيارات المختمفة التي ظيرت خاللو وبصراعاتيا الداخمية والخارجيةوالنمو ال

 ومفاهيمها التأسيسية أصولها ، التنمية مقولة
أو بدونو( نظريات عديدة، نورد بعضيا، بالذات مع استخدام ىذا التعبير سواء تعاقبت عمى موضوع التنمية )

 ضرورة  تقريبيا:وفق تسمسل زمني يبقى بال

وفق مجازية مستعارة من نمو النبات أو حكم القرن التاسع عشر )ونياية القرن الثامن عشر( فكر التطور والترقي 
في األساس سالحا داخميا شيرتو النخب االقتصادية ىذا الخطاب وكان  .من تطور الطفل ليصبح شخصا بالغا

وقد تمقفت ىذا الفكر النخب الحاكمة في  .السياسية والفكريةمتيا والفكرية الجديدة في وجو النخب التقميدية وأنظ
كونو الجار األقرب، وسعت إلى اقتباس قدرات الغرب المجتمعات غير األوروبية، وال سيما المجتمع العثماني، 

                                                 
بإطالق مؤشر التنمية اإلنسانية في مطمع التسعينيات لسد الفجوة بين مؤشر الناتج المحمي القائم ومفيوم التنمية، كمف منذ  بعد أن قامت األمم المتحدة 4

القتصادي، بضعة كل من أمارتيا سن وجوزف ستيغميتز، مع مجموعة من كبار االقتصاديين، إعادة تقويم مؤشر النمو إلدخال المفاعيل الخارجية لمنشاط ا
التي حظيا منيا واإليجابي، عمى البيئة والموارد الطبيعية والصحة وغيرىا، ضمن آليات احتسابو. لكن ىذين المسعيين، عمى رغم المواكبة اإلعالمية  السمبي

 بيا والمقام االستثنائي لمشخصيات التي تولت أمرىما، لم يعدال في واقع أن مؤشر الناتج المحمي القائم ظل مييمنا.
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حرصيا عمى في مرحمة أولى ل نتقائيابشكل ولو تحت عنوان التحديث،  ،توالفنية والعسكرية لمتمكن من مواجي
قطاعية اتالتصادم مع التراتبيتالفي  وحاولت أن تجد في تطبيق التقنيات الناجمة عنو  ،التقميدية، من دينية وا 

ة والمكيفة من أفطبعت ىذه الصيغ المجتز  .الذي اجتاح ديارىا بسمعو وبسالحو سبيال لمواجية قوة الغرب الغالب
ثمة تشابو في ىذا السياق بين  .بالدنا بتالوينيا المختمفةالفكر التطوري الفكرين النيضوي واإلصالحي في 

ة واألمبراطورية الروسية، الجار األقرب الثاني لمغرب األوروبي، من بطرس األكبر إلى كاترين إلى نالسمط
 ،اليندوأخرى سبق التغمغل االستعماري وعي نخبيا لو مثل  حاولت االنزواء مثل الصين،أبعد ثمة دول  .شفةالبال
، وثمة أخيرا دول سعت لمقيام بثورة داخمية لتنمي قدراتيا الذاتية، وأبرزىا سقوطا مدويا سقطتفي الحالتين نيا لك

 .تراتبيتو المجتمعيةالفذ لتماسك الاليابان الذي حقق نجاحات استثنائية تعود إلى 

( لم تعف فريداء الياباني الستثنأن مساعييم )ما خال االليم وكم كانت الصدمة كبيرة لرواد التحديث لما تبين 
نتداب، برغم صدق محاوالتيم وما نشدوا لدى ستعمار المباشر أو أقمو من الحماية واالبالدىم من التفتيت واال

، ولكن أيضا برغم ما خمفت تجاربيم من خضات اجتماعية وما أخالقية معمنةالدول العظمى المتقدمة من مثل 
  .وتصديق أقوالو مل مجاراة الغربكمفت من مآس داخمية، وكل ذلك عمى أ

، لدى الغالبية العظمى إيياماستعمار والوصاية تحت عنوان الرسالة التمدينية، صدقا أو اندرجت كمتا صيغتي اال
ستعمارية، عمى اختالفيا، وبرغم المرارة التي رافقتيا وطعم . والواقع أن التجارب االمن أبناء الدول األوروبية

 .، ال سيما اليندسيةأعمال تطويرية كبيرةاليزيمة الذي التصق بيا ولم يزل، لم تخل من 

من الحداثة الطارئة، وىي قمما اكترثت بالحرف القديمة التي وقف أساسيا طوال ىذه الفترة، كانت اليندسة جزءا 
ويجدر التذكير أن تعبير "ميندس مدني" ما زالت تؤشر  .مانعين، إنما دون جدوى أو أفقصناعيا معترضين وم

 .الرتبة-إلى الطابع العسكري في األساس لممينة

األولى صدعت العالمية فالحرب  .منعطفا حاسما 0945و 0904شكمت الحرب األىمية األوروبية المديدة، بين 
أرغمت الدول . فعمى إثر الثورة الروسية وىن واضطراب وال سيما لما أصاب شعوبيا من السيطرة اإلمبريالية

اعترفت بنشوء دول جديدة، وأولت نخبيا الحديثة بعضا من و الغربية عمى اعتماد أشكال أقل فجاجة لسيطرتيا، 
  .بدورىا في عممية التحديثىذه األخيرة ىامش الحركة، فانخرطت 

الحرب انفضت قد و  .نظام األمبراطوريات االستعمارية قوضيلبية الحرب األىمية األورو  ى الفصل الثاني منأت
فاتسعت لدى النخب  .عقودلعدة عمى كامل مساحة الكرة األرضية،  تينرعاصمت كتمتيننشوء عن العالمية الثانية 

التنمية من تجد طريقيا إلى سوف بأنيا  لدييا ناعتقا ات المناورة وانتشرمساح المستحدثة في البمدان المستعمرة
شتراكية، في مزيج غير مستقر من أفكار الغرب، شكل مية التي تمونت بنسب معينة من االخالل األفكار القو 

 .عدة انطالق أنظمة عديدة في الخمسينات والستينات
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 ، ظروف بروزها العمنيالتنمية مقولة
، فأنشئ البنك الدولي إلعادة  الحرب الباردة سياق الحرب العالمية ومع انطالقفي  الكالم العمني عن التنميةبدأ 

، وأورد الرئيس األميركي ترومان في النقطة الرابعة في مؤتمر برتون وودز اإلعمار والتنمية )ويالحظ العطف(
مبدأ التنمية لصد الشيوعية بوصفو أحد عناوين  ،، بمناسبة إعادة انتخابو0949من خطابو في كانون الثاني 

وكالة الواليات المتحدة لمتنمية  0960وفي سياق خطة مارشال، أنشئت عام  .لمواليات المتحدة السياسة الخارجية
ما زالت إلى  ، وىي التيمراحل التنميةوستوف حول شتراكية، نظرية انطمقت، في مواجية القوميات واالو  .الدولية

ىذه  د  ر  وت   ." و"التخمف" و"التقدم"ميةيومنا تطبع األذىان من خالل شيوع تعابير متفرعة عنيا مثل "البمدان النا
 .ال تتمايز حيالو البمدان إال من حيث النقطة التي تقف عندىا منو ،وحيدتسمسمي النظرية التنمية إلى نمط زمني 

نطالق أو اإلقالع، يصبح بعدىا تواتر المراحل الالحقة أسيل تحققا، عمى مرحمة حاسمة تسمييا مرحمة االوتركز 
عدة مؤشرات لمتنمية وتحدد لمبمدان المتطورة تواريخ إقالعيا المتتالية، فتمغي من خالل ذلك كما أنيا تضع 

، كما أنيا تعزز امقاربات النمطية واالستنساخية لموصفات الجاىزة، وه التي استثناءىا وتعيدىا إلى السياق العام
حتى ( benchmark)"البنشمارك" و( best practice)ما زالت تتردد أصداؤىا تحت تسميات "البست براكتس" 

 .اليوم لدى أصحاب العقول الكسولة

في المقابل، ومن ضمن أجواء الحرب الباردة أيضا، تطورت نظريتا اإلمبريالية والقومية لتولدا العالم ثالثية، وىي 
ى نتاج بل أن تخمف األول ،تعتبر أن التخمف االقتصادي لبمدان األطراف ليس مفصوال عن تقدم بمدان المركز

لتقدم األخرى وشرط من شروطو، ويتم ذلك الترابط من خالل أنظمة التبادل غير المتكافئ التي يجري من 
بقاؤىا بالتالي في دائرة التخمف وقد ترجمت ىذه النظرية ممارسات وتكتالت  .خالليا نيب ثروات الدول الفقيرة وا 

وترجمت سياسات اقتصادية كان أبرزىا  .نحيازسياسية استمرت حتى أواسط الثمانينات، أبزىا حركة عدم اإل
 .ك، وأبرزىا األوبيسياسات التصنيع الثقيل واستبدال المستوردات وتكوين تكتالت مصدري المواد األساسية

نشأت إلى جانب ىذه التيارات الفكرية الكونية، بين الحين واآلخر، تيارات محمية قالت بخصوصيات إثنية أو 
اقتصاد دول معينة، نذكر منيا مقوالت االقتصاد اآلسيوي التي شيعيا عدد من مسؤولي  تطبعادعت أنيا دينية 

االقتصاد اإلسالمي التي ظيرت بدءا من نياية السبعينات وترجمت إلى مقوالت و  ،دول جنوب شرق القارة
 استوعبتيا األسواق الراسمالية بشكل كامل وناجز.سرعان ما  مؤسسات مالية متخصصة

 ،محكومة لفترة طويمة، حتى السبعينيات، بمقوالت االستمحاقفي الغرب نظريات التنمية الغالبة  بقيتوعميو، 
عمى مشاريع  ةركز مبينما سمكت السياسات التنموية التطبيقية مسار التحديث ذاتو الذي كان متبعا بين الحربين، 

ة الذاتية التي انطمقت من تجارب دول ووجيت ىذه النظرية بمقولة التنمي .البنى التحتية وعمى التعميم والصحة
أميركا الجنوبية واعتمدتيا عدة دول من منظمة عدم االنحياز، وقواميا التركيز عمى التصنيع اإلرادي الستبدال 

ن اختمفا عمى صعيد السياسيات الضريبية والقطاعية، بقيا محكومين بالفكر التقني  .االستيراد لكن السياقين، وا 
 .االقتصادي
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 رفي بين مقوالت التنمية والفكر االقتصادي السائدتالق ظ
فتح  كان لألزمة الكبرى في الثالثينات أثر عميقوقبل بدء تبمورىا، بمعزل عن نظريات التنمية وسياساتيا، 

نما مرحمة طويمة استمرت حتى أواسط الثمانينات ، فيي قد أصابت في العمق النموذج االقتصادي الرأسمالي وا 
ولدت من جية النظرية الكينزية التي أسست لتدخل الدولة المباشر التي ىي و  .لسياسي الميبراليأيضا النموذج ا

، لكنيا أسيمت أيضا في تعزيز التيارات الفاشية في بمدان من ضمن النمط الرأسمالي في اإلدارة االقتصادية
ع التجربة السوفياتية التي كانت ذين التيارين، اإلصالحي والفاشي، فقد تالقت مفاعيميما موعمى اختالف ى .عدة

والتخطيط عمل تقني في  .قد انطمقت قبل بضعة سنوات، عمى مسألة مركزية وىي الركون إلى التخطيط
والتكنوقراطية ويمكن اعتبار نصف القرن الممتد من الثالثينات إلى الثمانينات العصر الذىبي لمتخطيط  .الصميم

 .رب أو في إعادة اإلعماروالميندسين، سواء في السمم أو في الح

وفي نظرة تاريخية أطول مدى، يمكن القول إن المفيوم الضمني لمفردة التنمية ينطبق عمى تجارب عديدة، يعود 
سياسة ممك فرنسا لويس الرابع عشر ووزيره كولبير وكبير الميندسين  .بعضيا إلى ما قبل قيام النظام الرأسمالي

وفي مواجية النظام الرأسمالي،  .تندرجان في ىذا السياق أو سياسة أمبراطور روسيا بطرس األكبر ،فوبان مثال
أال يصح النظر إلى النيج التخطيطي السوفياتي عمى أنو يمثل سياسة تنموية إرادية، أو سياسة مصطفى كمال 

 ؟وماذا أيضا عن سياسة محمد عمي في مطمع القرن التاسع عشر .أو شاه إيران

لمواجية اآلليات في بمد معين التنمية مشروع وتحد مجتمعيان وسياسيان ي كل ىذه الحاالت، يتبين أن ف
، وىي في كل ىذه الحاالت سياسة إرادية محفوفة بالمخاطر، وتستدعي وتكييف مفاعيمياالعالمية االقتصادية 

 :بضعة استنتاجات

  .التنموي المسارمتزج، مع ظرفيا، دون أن ت تقاطعت ةاالقتصادي نظرياتالأن  -0
 النزعة التوسعية البنيوية لالقتصاد الرأسمالي وفرضتالتنمية تطوير سياسي لممجتمعات، أن  -3
مجموعة من المقايضات السياسية عمى مزاوجة دقيقة ومحفوفة بالمخاطر بين تقوم عممية التنمية أن  -2

وآليات التعاضد والتكافل معا آليات الفصل والعزل، بين الدول وأحيانا ضمنيا، واالجتماعية التي تطاول 
  .وآليات التراتب التخصصي ،)الوطنيين(

 مع النيوليبرالية الحديثةوسياساتها أفول نظريات التنمية 
د حرب زورا إلى ارتفاع أسعار النفط بعو تبسيطا بدأ النيج الكينزي يتعثر خالل السبعينيات، ونسب التعثر 

بقرار الواليات المتحدة فك ارتباط الدوالر بالذىب  ،0970نقطة االنعطاف الفعمية تمثمت، بدءا من ، بينما 0972
وبدءا من  .، نتيجة لتراكم العجوزات في ميزانيا التجاري0944وتعطيل النظام النقدي العالمي الذي ارسي منذ 

د االقتصاد العالمي، قواميا، في النظريات، الميبرالية راحت تترسم لوحة جديدة عمى صعيأواسط الثمانينات، 
، وفي الواقع، التي رأت في تدخل الدولة في االقتصاد عموما وفي التخطيط آفات يتوجب القضاء عمييا المتجددة
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ىيمنة الحمقة المالية عمى االقتصاد العالمي، لمواكبة االختالالت سواء داخل البمدان لناحية تركز الدخل، أو 
ومع أفول عقد الثمانينات، كانت قد تمت غمبة  .نيا لناحية تراكم الفوائض من جية والعجوزات من جية أخرىبي

النيوليبرالية )ما عدا في الصين وبعض الدول اآلسيوية( بالتزامن مع انييار االتحاد السوفياتي، فانطوت مرحمة 
ن كا ،ى اليوم نعيش في ظمياخرى، ما زلنا إلوبدأت مرحمة أ نت مالمح أفوليا قد ظيرت خالل السنوات وا 

ومن المفارقات أن االستثمارات الكثيفة التي كانت قد خصصت لمتطوير التكنولوحي في أنظمة  .األخيرة
أثمرت في الفترة ذاتيا عن ثورة صناعية  ،المعموماتية واالتصاالت، عمى صمة بسباق التسمح في الحرب الباردة

 .قطاعات اإلنتاججديدة غيرت معالم الكثير من 

إلى الحمقة  يةمغمبة االقتصادلترتبت عمى ىذه التحوالت المتزامنة، من تراجع لموقع الدولة وأدوارىا، ومن انتقال 
 العالم كمو. في ومقامو ثورة المعموماتية واالتصاالت، نتائج جارفة عمى موقع الميندس  منالمالية، و 

 إدراجيا تحت أربعة عناوين:يمكن استعراض أبرز ىذه النتائج من خالل 

  تفكك حمقات اإلنتاج: بنتيجة التقدم اليائل في االتصاالت وأنظمة الضبط والرقابة عن بعد، وبدفع من
الطمب الفائض الممول بالدين، راحت المؤسسات الصناعية تفكك وحداتيا اإلنتاجية وتنقل أجزاء كاممة 

األجور المنخفضة، فارتفعت أحجام التجارة الدولية  منيا إلى دول أخرى، ال سيما الدول اآلسيوية ذات
في الكثير من ومواقعيا أدى ذلك، في المقابل، إلى تراجع أحجام الطبقة العاممة الصناعية  .بشكل ىائل

لى حصر وظائف التصميم واالبتكار في أقطاب معدودة في  الدول، ال سيما الدول الصناعية التقميدية، وا 
ي عالقات اإلنتاج المباشرة بين الميندس وكل من صاحب المؤسسات اإلنتاجية وتفككت بالتال .العالم

 .من جية والعمال والفنيين من جية أخرى، وارتفع مستوى تنميط المنتجات ووسائل اإلنتاج
  فمن ناحية أولى  :حركة البشركبير في توسع تواكب التزايد اليائل في حجم حركة الرساميل والسمع مع

يد العاممة الرخيصة إلى البمدان الغنية، الصناعية التقميدية منيا والنفطية، بينما ازدادت ازدادت ىجرة ال
ىجرة العمالة العالية الكفاءة )ما يسمى ىجرة األدمغة( من كل دول العالم باتجاه األقطاب المييمنة عمى 

ذا كانت ىجرة  .فطيةأو باتجاه الدول الن االقتصاد العالمي، سواء في المجاالت العممية أو المالية وا 
األدمغة تمثل خسارة كبيرة عمى االقتصاد المصدر، فإن اليد العاممة المتدنية والمتوسطة الميارة الوافدة 
ضغطت بشدة عمى شروط عمل المواطنين المقيمين ولجمت السعي إلى رفع اإلنتاجية في مقابل تعزيز 

ت التي يتم التعامل مع الوافدين عمى أساس االتكال عمى وسائل اإلنتاج البسيطة ال سيما في الحاال
 .عقود محدودة األجل ودون آفاق لالستقرار وبالتالي الكتساب الميارات ونقميا

 بوضع برمجيات تغطي  ت ىذه الثورة التقنيةسمح :التطور المذىل في أنظمة المعموماتية واالتصاالت
إلى رسم الخرائط وتحديد الكميات من الحسابات الفنية ة، اليندسي التصميممختمف أوجو أعمال 
نتج عن ذلك تغير عميق في تنظيم العمل ضمن مكاتب اليندسة، فاختفت أو  .والمواصفات وغيرىا

كادت مجموعة من المين المتصمة بيذه األنشطة، وتقمصت الحاجة الظاىرة إلى مروحة واسعة من 
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درة عمى مواجية مسائل مستجدة باستخدام الميارات اليندسية، ال بل أن الصفة المميزة لمميندس، أي الق
  .المعرفة العممية النظرية، وىي التي تفصل بينو وبين التقني، بدت ميددة بالتالشي

 مساحة الحاجة إلى نتيجة لمتأثير المزدوج لتقمص  :تراجع المقام االجتماعي والتقريري لممينس بحدة
الييبة في آليات القرار واالستحواز عمى خبرات الميندس في معظم االختصاصات والنتقال الغمبة و 

وتحولت أعداد كبيرة من الطالب المتفوقين لمحصول عمى  .الدخل من حمقة الفنيين إلى الحمقة المالية
شيادات إدارة األعمال واإلدارة المالية، ال بل أن العديد من خريجي كميات اليندسة في العالم باتوا 

 .الماليةؤسسات سات المالية وكثيرون انتقموا ليعمموا في الميستكممون دراستيم اليندسية بالدرا

تأثير بالغ في  ،وما زال ،عمى صعيد الخطاب، تواكب ىذا االرتداد العمالني مع تصحيح إيديولوجي كان لو
وبعض التأثير في الواقع، وىو يتصل بالتركيز عمى المفاعيل الخارجية، السمبي منيا واإليجابي،  ،الحيز النظري

لمنمو، ومن ىنا مقوالت التنمية المستدامة وما سبقت اإلشارة إليو من محاوالت لتوسعة مدلول المؤشرات الكمية 
 .لمنمو لتشمل بعض أوجو الرفاه المجتمعي

 المجتمعات العربية، عودة إلى إشكالية التنمية  مسارات
 في الدول العربية: التنميةالنمو و صورة عامة سريعة عن واقع 

 مميار دوالر أمريكي، تركز  7111ما يفوق  3101وسنة  0975خل الناتج عن النفط بين سنة بمغ الد
ويشكل ىذا الدخل المباشر نسبة تراوحت بين  .% منو في دول مجمس التعاون الخميجي81حوالي 

أضف إلى الدخل  .% من مجمل ناتج بمدان المشرق العربي، بحسب تقمب أسعار النفط61% و21
كل أخص عن الطمب الداخمي وبش وتخراج النفط الدخل الناجم عن النشاطات المتولدة عنالمباشر من اس

عمما أن  .ثالثة أرباع صادرات دول المشرق العربي أكثر منتمثل الصادرات النفطية  .نوالناتج م
استخراج النفط يجب عدم احتسابو ضمن الناتج ألنو مجرد تحويل لمخزون من المواد الخام غير 

 .، ىذا قبل اليدر لذي يصيب ىذه األخيرةة إلى مخزون من السندات الماليةالمتجدد
  إلى أن الدخل في العالم قد ازداد 3115و 0965سنة، بين  أربعينتشير اإلحصاءات الدولية خالل ،

وتختمف مستويات  .مرات 0.8فيكون ارتفاع دخل الفرد  .ينمرات بينما ازداد عدد السكان مرت 2.6
ذا نظرنا إلى و  .اختالفا شديدا بين دول العالم مضاعف التزايد فت لالمؤشرات مناطق العالم الكبرى، فاا 

 0.7أن منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تسجل أسوأ النتائج في العالم، فدخميا اإلجمالي لم يزدد إال 
)وىي أعمى نسبة في مرات  3.9مرات )وىي أدنى نسبة إذا استثنينا إفريقيا السوداء( وعدد سكانيا ارتفع 

كل  .سنة أربعينقبل  % مما كان عميو61كنتيجة لذلك لم يعد دخل الفرد الحقيقي يمثل سوى  .العالم(
ذا استثنيناه تمسي الصورة ىذا حصل برغم النفط  .كارثية ، وا 

  حصمت ىذه التطورات في ظل تبدل عميق في نمط تمركز األنشطة االقتصادية واالستثمارات والتأثير
في واألكثر عراقة لح الدول النفطية القميمة السكان والحديثة التطوير، عمى حساب الدول الكبرى لصا
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وتواكب ذلك مع  .غالبية ىذه األخيرة شيدت أيضا حروبا ودمارا واضطرابات داخميةأن ، عمما المشرق
والعسكري،  نشطة المتصمة مباشرة باالستيالك، المدنير لألنشطة اإلنتاجية لصالح األمتراجع مست

وترافق ذلك مع تغيرات عميقة في المجتمع، فاستقدم الماليين من العمال اآلسيويين في  .إلنشاءاتباو 
حين ارتفعت معدالت البطالة، ال سيما بين الشباب المتعمم، وبات جزء كبير من الخريجين، وعمى رأسيم 

ظواىر التقوقع المجتمعي في جو  وتعمقت .الميندسون، ال يحممون إال باليجرة وكأنيم سمعة لمتصدير
من اإلحباط ظير فجأة في الثورات العربية لكنو سرعان ما انحرف، في بمدان عدة، إلى تخبط 

 .وصراعات دموية مدمرة
  قياسا عمى مؤشرات النمو االقتصادي واإلنتاجية المفجعة، حافظت المجتمعات العربية عمى مستوى

وما كان ذلك  .في التعميم والصحة والتغذية والجريمة وخالفوأفضل نسبيا من المؤشرات االجتماعية، 
ممكنا لوال شدة الروابط االجتماعية والعصبيات التي حتمت، ألسباب سياسية، اإلبقاء عمى الموروث 

منيا، الديني والعشائري والمناطقي، والركون إلى آليات إعادة توزيع مستجدة ضخمة من خالل الخدمات 
 .القطاع العام ودعم أسعار السمع وحتى ما يدرج عادة تحت عناوين الرشوة والفساد العامة والتوظيف في

ن أجل انفجار المشاكل االجتماعية، فقد ساىم في تعظيميا تحت الغطاء، وذلك لعدة  لكن ىذا التياود، وا 
ليوم أسباب: تعزيز استمرار وتائر مرتفعة من التزايد السكاني حتى زمن قريب مما ولد ضغطا ىائال ا
عمى سوق العمل من شباب حصموا درجات مختمفة من العمم، ترىل آليات عمل الدولة خصوصا 

والقطاع العام عموما بنتيجة إرىاقيما بالتوظيف التوزيعي، بقاء النظم العصبية التقميدية فاعمة ورفدىا 
خدمت ليذه وقد است .بمؤسسات حديثة تؤسس عصبيات إضافية تحت شعائر المذاىب واإلحسان وغيرىا

نما حصل أيضا نقل ثروات من شرائح من البورجوازية التي أطيح بمواقعيا في  الغاية أموال النفط طبعا وا 
ولكن،  .مراحل وظروف مختمفة، واستخدم المال السياسي الخارجي بوفرة، وأرىق االقتصاد عموما بالريوع
متى أتت النيوليبرالية وضيقت عمى اإلنفاق العام، وانطمق جشع رجال األعمال معززا بمقوالت 

  .الخصخصة، راحت ىذه األلغام تتفجر تباعا

لتضاعف تأثير التطورات العالمية،  ، من اقتصادية وسياسية،في المحصمة، تضافرت عوامل محمية ضاغطة
ليا، إذا نظرنا إلييا بمجمميا، موارد بشرية ورأسمالية استثنائية، تشيد فشال  لتجعل من ىذه المنطقة التي توافرتو 

حتى صار الميندسون ينقسمون بين فئة تدور في حمقة تسويق المنتجات الخارجية  .تنمويا ومجتمعيا صارخا
فية أو في ليجرة بين أقطارىا أو إلى خارجيا، وفئة تعمل في مشاريع إنشاءات تر ا وصيانتيا، وفئة تسعى إلى

 .عمميات إعادة إعمار ما تيدمو الحروب المتنقمة دوريا



 دور الميندس العربي في التنمية، الواقع والطموح

 02 3102حزيران  32القاىرة،  شربل نحاس

 تحديات المقايضة بين الدور والمقام المهندس والشأن العام: 
قميميا ، يصبح لموضع المجتمعي العام ولموقع الميندس ومقامو معا ،في ظل ىذا التشتت المزدوج، عالميا وا 

من لعب دور عام  ، مجتمعين أو من خالل جمعياتيم،يمكنيملالعرب فعميا  ما الذي يجمع الميندسينالسؤال: 
 ؟ العربية مجتمعاتقدرات الفي تنمية 

 :ليامرتكزات بضعة  التعرف إلىيمكن إنما  ،ليست اإلجابة سيمة بالطبع

العممية ومن  نابعة من خصوصية تنشئتيمأو ىكذا يفترض، عالقة موضوعية بالواقع، تجمع الميندسين 
وقمما تتسع لتخرج ، ومبعثرة نظرة جزئيةلكن ىذه التنشئة تبقى محكومة ب .انخراطيم المباشر في عالقات اإلنتاج

المجتمعية االقتصادية و ، إلى معاينة العالقات بوصفيا منيجا عاماعمم، تمحصور لتأو حرفي من إطار مادي 
عامة،  اشؤونعندما يتناولون عدد كبير من الميندسين  مقوالتفي سطحية لألسف ىذا العجز يظير  .الفعمية

، وفي ميل الكثير منيم إلى ممالئة أصحاب السمطة واالنكفاء إما ضمن ما بالعموم اإلنسانية يمشغففي ندرة و 
بات يسمى بدور "التكنوقراط" )ومدلول المفردة بالمغة العربية مناقض لمعناىا األصمي، إذ أنيا تشير إلى االنكفاء 

ما في ظل ع ذلك في حين  .مواقف وسموكيات فنانية وجماليةن األمور السياسية وليس إلى تولي زمام الحكم(، وا 
استعادة مقدرتيا عمى اإلحاطة بمشاكميا ومقدراتيا الواقعية واإلمساك بيا، أن مجتمعاتنا ىي أحوج ما تكون إلى 

  .لتتحرر طاقاتيا من قيود الغيبية واألوىام

عن كثيرة ء اشيأن قوال مأثورا ال أعرف من أطمقو في األساس، مفاده أن الميندس شخص يعرف يردد الفرنسيو 
أمور قميمة، وىو كمما تمرس في عممو، راح يعرف أشياء أكثر عن أمور أقل حتى يصل إلى معرفة كل شيء 

في عممو، راح  أما المعمار فيو شخص يعرف قميال من األشياء عن أمور كثيرة، وىو كمما تمرس .عن ال شيء
ىو رجل أن المقاول ويضيفون  .يعرف أشياء أقل عن أمور أكثر حتى يصل إلى معرفة ال شيء عن كل شيء

أبعد من االتندر ومن  .ئا عن أي أمراألمور وىو في الحقيقة ال يعرف شييعتقد أنو يعرف كل شيء عن كل 
، يستشف أمر ميم من ىذه مشترك المقاولبين بعضيما، ثم مع غريميما الالكار  فئتي أبناءتصفية حسابات 

محطومتين  يانا تبقملدى الميندسين بمعضمة التخصص، لكني ان، وىو أن المعرفة والكفاءة تصطدمالمقولة
  .، بين معرفة وال معرفةتبسيطية ثنائيةب

لمعمل السياسي أن إدارة الشؤون العامة ال ترتكز، إال في النادر،  أو ممارس يدرك أي متتبع جديفي المقابل، 
العمل السياسي قد تدرج نحو لكن  .عمى معرفة يقينية جمية، فكل قرار عام يتضمن نسبة من الشك ومن المغامرة

ة بموصفيا مادة موضوعية خاضعة لقوانين ذاتية، وىي عمى ىذا األساس قابمالتعامل مع الوقائع المجتمعية 
عادة صياغة لمترويض والتعديل ، وترجم واقعيا في عمميات الحرب النفسية، واستيعاب النخب واستالبيا، وا 

دارة النزاعات من خالل قولبة اإلعالم وتطويع الغرائز، وكميا أشكال من   اليندسةالمفاىيم والمعاجم السياسية، وا 
 فجائية أو وليدة مؤامرات متالحقة ئجيا في الغالب وكأنيالكننا تمقفنا نتاعندنا، المجتمعية خبرنا نتائجيا األليمة
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إلى مسرحة السياسة وتصنيع الوجوه السياسية الفاقعة في سياق مواز تندرج النزعة العالمية  .ومكائد وخيانات
 .جدر التذكر أن المفردة األوروبية لإلحصاء ىي الستاتستيك، أي عمم الدولةيو  .الظاىرة

 ،ضمن عقيدة التنميةطبيعيا ورثة مقام اجتماعي سياسي يندرج ىم أيضا الميندسون مية، إلى جانب كفاءتيم العم
كمما مشروعيتو، من  فقدلمنظام السياسي ومن ىنا يصبح أسيرا لمنظام، وكمما ينصرف ضمن منطق التراتبية لكنو 

التزام موقف  ،تسم تحد كبيرىنا ير  .كان الميل إلى االلتصاق بالنظام لممحافظة عمى االمتيازات المكتسبة مغريا
دفاعي عن الموقع، يكون ثمنو التضحية بالكفاءة لمصمحة استمرار النظام، أو استغالل الكفاءة لمسعي إلى 

ضمن تعديل جدول أعمال النظام وآليات القرار فيو، ولو كان الثمن المخاطرة بمحاسن المقام، أو بكالم آخر: 
 يمالتمسك بما يمكن بين، يقف الميندسون العرب أمام خيار األنظمة فشلسياق التراجعي لممقام، وفي وجو ال

نما بتوسعة منطقو إلى ساحاتأو صرف ىذا الرصيد المستبقى إلعادة تظيي ،استبقاؤه من مقام الرتبة  ر الدور وا 
 .الشأن العام

 معالم أولية لنهج الخيار التغييري
من قمب  ، باستنياضيا،تمكنفا لصالح الفئات الشعبية لممختما نحياز يقتضي حسم ىذا الخيار باتجاه التغيير ا

انزالق السياسة من  في الواقع عكسالتي ت التكنوقراطكممة موقعيم، والتي تختصر ب أسرتالصورة النمطية التي 
رجال  موان س  يد النخب القديمة واألحزاب العقائدية إلى العسكر وأرباب النفط، ومن حوليم أو من بعدىم، لم

وذلك تأسيسا لسمم قيمي  .حمقات اإلنتاج الفعميةتشير تسميتيم بوضوح إلى انفصاليم عن  الذين، و لاألعما
 .مختمف ولمدلول مختمف لمسياسة

ىذا  .مواقع السمطة االقتصادية والسياسية حياليقتضي حسم ىذا الخيار باتجاه التغيير أيضا تموضعا مختمفا 
 :أبرزىامحورية يمر بعدة مسائل  التموضع المختمف

السياسي لتبدية المقاربات الوضعية والمادية والمجتمعية عمى حساب  تعديل جدول األعمالفرض  -0
 لطمس الخيارات الضمنية لمسمطة،وتقاذف االتيامات الشخصية، المتاجرة بالقمق و التعامل بالرموز 

شروط سموكيات ل امحدد وبوصفو يعيد االعتبار لمقرار العام من موقعالتخطيط إعادة االعتبار لفكرة  -3
  .إليحائيا بأن المجتمعات قابمة لمتحكم المطمق نعت كل خطة بأنيا شاممةاإلقالع عن و األفراد، 

لو و  ،وفسحات الخيار المتاحة فعمياالموضوعية المحدات والتمييز بين  آليات الخيار في السياسةكشف  -2
 .والقيادة مزعامةف لمختمموقع ضمن استمرار حيز الشك والمغامرة، وىو ما يؤسس ل


