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تقارير التنمية العربية ودورها يف املنطقة
�سيف الوهيبي

تو َّلت الأمم املتحدة منذ العام 1992م �إ�صدار تقارير دورية تتناول الق�ضايا واالجتاهات وال�سيا�سات الإمنائية على م�ستوى العامل ،بِنية حت�سني البيئة املحيطة بالب�شر
للعي�ش ب�أف�ضل حال ،وقد �شكلت هذه التقارير مرجعاً مه ًّما للبع�ض ،وم�صدر �إزعاج وقلق للبع�ض الآخر ،وعلى م�ستوى الوطن العربي ُن�شرت عدة تقارير مهمة
وم�ؤثرة بال�سلب �أو الإيجاب ،تباينت الآراء حول هدفها وامل�ستهدفني بها ،ويقوم ب�صياغة هذه التقارير خرباء وخمت�صون عربُ ،تدَّد لهم حماور و�أهداف معينة،
ُيناق�ش فيها �شواغل البلدان على �صعيد ال�سيا�سة؛ حيث تعتمد على ا�ست�شارات و�أبحاث ُترى على ال�صعيد املحلي .نلخ�ص يف هذا املقال ما ن�شره �صالح الدين
اجلور�شي -يف جملة «التفاهم» -حول هذا املو�ضوع ،بعنوان «القراءات املعا�صرة للأو�ضاع الثقافية العربية يف �ضوء تقارير التنمية».
تقارير التنمية العربية ()2016-2002
وم ��ع � �ص��دور �أول ت�ق��ري��ر ع��امل��ي ح ��ول التنمية الب�شرية
وال��و� �ض��ع االق �ت �� �ص��ادي ب�ع��د احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ،يف
حم ��اول ��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق ال �ت �ن �م �ي��ة ل�ل���ش�ع��ب ولأج� � ��ل ال���ش�ع��ب،
وال�ت���ش��دي��د ع�ل��ى �أن التنمية خ �ي��ارات وح ��ري ��ات�� ،ص��درت
تقارير التنمية الب�شرية الأوىل اخلا�صة بالوطن العربي
بداية من العام 2002م ،التي رك��زت على ثالثة نواق�ص
رئ�ي���س�ي��ة ت �ع��اين م�ن�ه��ا ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة؛ ه ��ي :احل��ري��ة،
ومتكني امل ��ر�أة ،وامل�ع��رف��ة ..بعدها ت��وال��ت التقارير لغاية
ال �ع��ام 2005م ،وق ��د �أح��دث��ت ه ��ذه ال�ت�ق��اري��ر ردّات الفعل
متباينة بني م�ؤيد ومعار�ض ،خا�صة بالتقرير ال�صادر
يف العام 2004م ،الذي انتقد احلرية يف الوطن العربية،
وح َّملها م�س�ؤولية تفريخ ون�شر الإرهاب يف العامل وبن�سب
عالية مقارنة بالدول الأخرى .بعد ذلك ،جاء تقرير عام
2009م ،والذي حر�ص على قيا�س م�ستوى �أمن الإن�سان يف
العامل العربي ،من ثم تقرير عام 2016م ،الذي �صدر بعد
�أحداث العام 2011م� ،أو ما ا�صطلح على ت�سميته بـ»الربيع
ال �ع��رب��ي» ،ح�ي��ث ي�ق� ّي��م ال�ت�ق��ري��ر دور ال���ش�ب��اب ال�ف�ع��ال يف
ع�م�ل�ي��ات ق �ي��ادة ن�ه���ض��ة ح��دي�ث��ة ،ت �ق��ود امل�ن�ط�ق��ة مل�ستقبل
�أف���ض��ل؛ ح�ي��ث ت�شري �أح ��دث الإح���ص��ائ� َّي��ات �إىل �أن ثلثي
�سكان املنطقة العربية تقل �أعمارهم عن  30عاما ،وه�ؤالء
الذين يعتربهم التقرير �شباباً ،يقدر عددهم ب�أكرث من
مئة مليون ،وهي كتلة �سكانية �ضخمة ن�سبة لعدد ال�سكان
�إن مُكنت م��ن التغيري والعمل وال�ع�ط��اء؛ �ستكون طاقة
هائلة لنمو املنطقة ،لكن ما الذي ج ًّر املنطقة ملثل هذه
ال�صراعات ،التي كان ح�صيلتها الدمار ولي�س اال�ستقرار؟
وه��ل ه��ي ث ��ورة مل�ستقبل �أف���ض��ل؟ �أم ه��و مت ��رداً للفو�ضى
والدمار؟
م�ساهمة التقارير يف التنمية والتطوير
تعمل تقارير التنمية الإن�سانية العربية على ر�سم �صورة
منهجيةُ ،ت�شكل قاعدة معلومات مهمة ،لواقع احلال يف

الدول العربية ،ويقوم املخت�صون بجمع املعلومات وعمل
�إح�صاءات دقيقة ،ودعمها بالتقارير وال�شهادات وامل�ؤيدات
ال�ن���ص�ي��ة؛ ح �ي��ث ي �ت��م �إ�� �ش ��راك ع ��دد وا� �س ��ع م ��ن اخل�ب�راء
واملثقفني العرب ذوي االخت�صا�صات والتوجهات املختلفة،
وم��ن ثم ُتطرح عليهم حم��اور عامة ،يف لقاءات حم��ددة،
حتى يتمخ�ض ه��ذا التقرير بال�صورة املطلوبة ،و َتخلق
هذه التقارير الدورية فر�صة جيدة للحوار ،يف خمتلف
الأدوار ال�سيا�سية واالجتماعية؛ حيث باتت ت�شكل مرجعاً
مه ًّما ،فيما يخ�ص الفكر التنموي العربي ،وق��د �أب��رزت
ه ��ذه ال �ت �ق��اري��ر وج� ��ود ق��وا� �س��م م���ش�ترك��ة ع �ل��ى م���س�ت��وى
امل�شكالت والتحديات يف الوطن العربي.
م�شاركة التقارير يف الت�أخر والتدمري
وم��ن زاوي ��ة �أخ ��رى ،تع َّر�ضت حمتويات تقارير التنمية
ه��ذه لنقد الذع من قبل ع��دد كبري من املثقفني العرب؛
نظراً ملا حتتويه من منهج مُ�سي�س ،وم�ضامني حم ِّر�ضة
ُيرجى بها �سوءاً للمنطقة ،وهو ما ظهر جل ًّيا� ،إبان �أحداث
وج�ه��ت ال�سهام �صوب
احل��ادي ع�شر م��ن �سبتمرب؛ حيث ِّ
املنطقة العربية ،ف�أظهر التقرير فج�أة معلومات ُت ِّمل
الأن�ظ�م��ة ال�ع��رب�ي��ة م���س��ؤول�ي��ة ت�ف��ري��خ الإره � ��اب ،وت�ق��ومي
�سلبي لواقع احل��ري��ات يف ال��دول العربية ،وكلما حاولت
الأنظمة واحلكومات العربية الدفاع عن نف�سها وتربير
�أ�سلوبها يف �إدارة ال�ش�أن الداخلي ،يتم اِ�ستخدام معار�ضات
�سيا�سية داخلية لعر�ض التقارير ومناق�شتها على ال�ساحة
الدولية والإقليمية .ويف اجلانب املقابل ،منعت الواليات
امل�ت�ح��دة الأم��ري�ك�ي��ة -ب��رئ��ا��س��ة ج ��ورج ب��و���ش ي��وم�ه��ا -من
ن�شر معلومات وتقارير ُتدِ ين الواليات املتحدة ،وحتملها
م�س�ؤولية تعطيل التنمية يف بع�ض دول العامل العربي،
حتى �إنها ك��ادت متنع �صدور تقرير التنمية العربية يف
ج��زئ��ه ال�ث��ال��ث ،ب��ل �إن الإدارة ه��ددت بتخفي�ض ميزانية
امل��ؤ��س���س��ة امل���ش��رف��ة ع�ل��ى �إ� �ص ��دار ال �ت �ق��اري��ر؛ ب�سبب ع��دم
ر�ضاها عما ورد به .ونحن ال ننكر بع�ض التهم املوجهة

لبع�ض من ال��دول العربية ،وحتميلها م�س�ؤولية تفريخ
ودع ��م الإره� � ��اب وحم ��اول ��ة ت��دم�ير �أن �ظ �م��ة دول �أخ ��رى،
ُبغية ال�سيطرة عليها مل�صالح �شخ�صية� ،إال �أن�ن��ا ندين
�سيا�سات دول حتاول بطريقة �أو ب�أخرى ،ا�ستخدام قوتها
و�سيطرتها لأطماع �سيا�سية بحتة.
التقارير �سيئة الذكر
ورغ ��م م��ا ُت���ش� ِّك�ل��ه ت�ق��اري��ر ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة م��ن �أه�م�ي��ة
ق���ص��وى؛ م��ن خ�ل�ال امل�ع�ل��وم��ات وال�ب�ي��ان��ات ال �� �ص��ادرة ب��ه،
�إال �أن�ه��ا تكاد ال تخلو م��ن توجهات �سيا�سية ،وتدخالت
لأط�م��اع اقت�صادية؛ ف�شعارات التنمية والتغيري ي ُنادى
ب�ه��ا يف ك��ل م�ك��ان ،ول�ك��ن �سبيل ال�ت�غ�ي�ير ،مت فيما م�ضى
وع�بر ال�ت��اري��خ ال���س��ال��ف ،ب�ط��رق �أك�ث�ر ت��درج�اً و�أق ��ل حِ �دّة
من ذل��ك ،حتى احلريات التي هي �شماعة التخلف لدى
املنادين بالإ�صالح� ،أتت ب�صورة طردية مع النمو يف دول
الغرب عرب التاريخ وبعد ق��رون ،فلي�س من املنطقي �أن
توهم دولة قاعدتها االقت�صادية والعلمية والتقنية ذات
م�ستويات متدنية ،ب�أن حلها ال�سريع والفعال وال�سحري
ه ��و احل ��ري ��ة ،وه ��ل احل ��ري ��ة ُت���ص�ل��ح ك ��ل الأح � � ��وال؟ �إمن ��ا
احلرية ت�أتي مع التقدم ،وامل��راد من هذا املثال :تو�ضيح
�أن �إ�سقاط ق�ضايا بعينها على منطقة لها خ�صو�صيتها
الثقافية واالج�ت�م��اع�ي��ة ،لي�س ح ًّ�لا �سحر ًّيا ل�ه��ا ،ب��ل �إن��ه
قد يكون احل��ل الرجعي ل��زي��ادة انهيارها .واحلقيقة �أن
نقد الأو��ض��اع ال�سيئة يف الوطن العربي ��ض��روري� ،سوا ًء
ورد ذل��ك يف تقرير الأمم املتحدة �أو ج��اء ذل��ك يف تقرير
ال��دول العربية ،وحيث �إ َّن تقارير التنمية هذه ُتعد �أهم
الأدبيات احلديثة يف املنطقة ،وجب علينا متابعتها ،و�أخذ
الثمني منها وترك الغث بها ،ولي�س م�صارعة �أنف�سنا بها،
وال بالت�سليم ب�أخذ املعلومة اجلاهزة والبدء بالتغيري ،بل
بتفكيك هذه املعلومات وا�ستخدامها اال�ستخدام الأمثل
يف �سبيل حتقيق التنمية امل�ستدامة.
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