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 معوقات يف طريق التنمية املستدامة

 2022نوفمبر   13نشر في جريدة أخبار الخليج في 

 خنجي البقلم: الدكتور زكريا 

 

للدول   األوان  يئن  ألم  إنه  ونقول  ونتساءل،  نفكر  الدول  دعونا  وخاصة 
تهمنا    –العربية   التي  النظر    أن   –وهي  األمور  والتفكير  تعيد  بعض  في 

المبادئ  المتعلقة   على  قامت  التي  التنمية  تلك  المستدامة،  بالتنمية 
 المعروفة لدى الجميع، وهي: االقتصادية واالجتماعية والبيئية ؟   ة الثالث

و العربية  الدول  بعض  في  تجوالنا  خالل  الدورات    خاللفمن  من  العديد 
المستدامة  التنمية  حول  عقدناها  وما    التي  وخصائصها  وأهدافها 

بها لغطً  يتعلق  هناك  أن  وجدنا  العربية،  الدول  بعض  في   اكبيرً  افي 
بعض األمور المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وبمفاهيمها وبعدد  

بها،   المتعلقة  األمور  مهمة  من  والحوارات  األمور  تلك  مثل  تكون  وقد 
ال   مجال لمختصين الذين يعملون في  ل وخاصة   مستدامة، فهي  التنمية 

كثيرًا   وتطويرها بهدف  في  تساعد  التنمية  أبعاد  بفهم  الدول  االرتقاء 
. لنتحاور ونحاول أن نصل إلى توضيح بعض  واألوطان أو على األقل المدن

   من تلك المفاهيم. 

الثالث  المبادئ  بناء    الرئيسية:  ةأوالً:  المستدامة  التنمية  أهداف  قامت 
ثالث مبادئ  ذكرناها   ة على  االقتصادية،    والتي  المبادئ  وهي  سابقًا، 

الزمن   هذا  بعد  ولكن  والبيئية،  التنمية  واالجتماعية  أهداف  صدور  من 
أنه  المستدامة     إلى  تضاف  أن  يجب   –  العربي  الوطن   في  وخاصة   –نجد 

و)  وهو  مهم،  مبدأ   المبادئ  هذه البشريةتنمية  اإلنسان  وقد  (الموارد   .
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قائل   أهداف  إيقول  في  ضمنيًا  موجودة  البشرية  والموارد  اإلنسان  ن 
نقول   ونحن  المستدامة،  عليها  حقيقةال هذه  إن  التنمية  نختلف  ،  ال 

( تقوم على تنمية اإلنسان، ولكننا  ا هدفً  17)   فأهداف التنمية المستدامة
عن   نتحدث  الثالثتنمية  تضمين  هنا  المبادئ  في  البشرية    ة الموارد 
 ة.لتصبح مبادئ أربع

في بحثه )معوقات التنمية في  يقول األستاذ الدكتور عبد اهلل عبد الدائم  
العربي(:   االقتصادي  "الوطن  التخطيط  صحبه  إن  إذا  إال  مداه  يبلغ  ال 

المادي ال يؤتي أكله إال  تخطيط الموارد البشرية، وأن تنمية رأس المال  
 ."اسعفته تنمية رأس المال البشريإذا  

منذ أن انطلق مفهوم التنمية المستدامة في بدايات عقد التسعينيات  ف
من القرن العشرين ومرورًا بكل التغيرات والتحديثات التي حصلت حتى  

بصدور أهداف التنمية    2015تبلورت وبلغت صورتها الشبه نهائية عام  
فنحن  لم يتوقف الحديث عن هذه المنظومة،  المستدامة، وحتى اليوم،  

المواصالت والطاقة النظيفة، وإدارة المخلفات  تنمية المدن و  نتحدث عن 
وغيرها من األمور، وكل هذا مطلوب،  والبنوك  وتنمية الثروات واالقتصاد  

كل   أين  عن  تلك  ولكن  تتكلم  التي  والتقارير  هذه  الدراسات  كل  تأثير 
؟  وتنمية اإلنسان،  القضايا على   تنمية عقله ومهاراته وفكره وثقافته 

كل   ؟أين  ورفاهيته  اإلنسان  سعادة  إلى  تشير  التي  التقارير  أين    تلك 
؟   والتدريبي  التربوي  والتخطيط  التعليمي  التي  ي أالتخطيط  التقارير  ن 

المشروعات المتصلة بالتربية  وتشير إلى تنمية القوة العاملة الوطنية  
مع  واإلعداد،   جنب  إلى  االقتصادية    االستراتيجياتجنبًا  والتنمية 

 دائرة التنمية المستدامة. ، حتى تكتمل لدينا والبيئية واالجتماعية
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تنا االقتصادية والبيئية واالجتماعية ذات جودة عالية، فمهما كانت خط
ن هذه الخطط وضعت  أكان اإلنسان ال يستشعر    نإإال أنها لن تبلغ مداها  
 ن أهداف التنمية المستدامة.م  ، بل وجزء ذو أولويةمن أجله، وأنه هو جزء

والمستقبلية:  الخططثانيًا:   العربي  التنموية  الوطن  العديد  في  ، قامت 
من الدول بكتابة الخطط واالستراتيجيات من أجل تحقيق أهداف التنمية  

و من المستدامة،  العديد  وتنفيذ    بمحاولة   –كذلك    –   هاقامت  تطبيق 
األهداف   تلك  من  بعض  منها،  جزئيات  أو  المستدامة  التنمية  أهداف 
التنفيذ، وكشفت   زال قيد  ما  األخر  لتنفيذها وبعضها  المحاوالت  تمت 

التي أجرت في الوطن العربي عن العديد  والتقارير  العديد من الدراسات  
وجه   في  تقف  التي  العراقيل  المستدامةاستراتيجيات  من  ،  التنمية 

 لنحاول أن نتحدث عن بعضها.   

العربي   .1 الوطن  في  صدرت  التي  واالستراتيجيات  الخطط  معظم 
خبراء ورجال أتوا من بيئات ليس لها عالقة بالوطن العربي،  كتبها  

يعرفون   الذين  بوهم  جاءوا  اليوم  لذلك  والشرق،  الغرب  من  خبراء 
تريد   ما  المعنيةوكتبوا  الواقع  غب  المؤسسات  عن  النظر  ض 

فبعض   الدول،  تلك  فيه  تعيش  التي  تلك  الحقيقي  من 
عالي   سقف  ذات  تحقيقه، وطموح  االستراتيجيات  يصعب 

، وفي كال الحالتين  نفذأقل من أن ت  ياتذات مستواآلخر  وبعضها  
 تركت تلك االستراتيجيات في األدراج حتى إشعار آخر. 

إنشائية، من غير  عدد من الخطط واالستراتيجيات كتبت بطريقة   .2
 ا بعيدً  ،تقريرالنشائي أو  اإل نص  الوضع آليات عمل، فهي أقرب إلى  

أت تنفيذها، وعندما  أو  أن تكون خطة يمكن تطبيقها    ىتمامًا عن 
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تطبيق   يصعب  أنه  وجدوا  الخطط  تلك  انقاذ  لمحاولة  المنفذون 
الحالة   هذه  في  فإنهم  حاولوا  إن  وحتى  االستراتيجيات،  تلك 

 يحتاجون إلى إعادة كتابة تلك الخطط مرة أخرى.
عدد من الخطط واالستراتيجيات لم تحاول وضع دراسات أو البحث   .3

قوته وما   نقاط في المجتمعات، لتتعرف على المجتمع ونواقصه و 
االستراتيجيات   تلك  تقم  ولم  وبيانات،  معلومات  من  ذلك  إلى 

أناإلحصائية  بالتحاليل   يمكنها  حتى  البيئة    الالزمة  تدرس 
والبلد   البيئة  عليها  واحتياجات  الالزمة،  االستراتيجي حتى تقيم  ة 

ناقصة جاءت  ملفات    باهتة،  لذلك  االستراتيجية  تلك  فأصبحت 
 جميلة وضعت في األرفف.

االستراتيجيات  وُ .4 من  العديد  أنها  ضعت  بمعنى  فردية،  بصورة 
المؤسسية   قضية  تراع  ولم  البالد،  في  واحدة  لمؤسسة  وضعت 
الفالنية،   للوزارة  وضعت  الخطط  فبعض  الدولة،  في  والتكاملية 
وبرنامج آخر وضع للوزارة األخرى، واستراتيجية وضعت لمؤسسة  

إلى  ثال باإلضافة  البعض،  بعضها  عن  منفصلة  وكلها  ثة، 
استراتيجية خاصة بالشباب، وأخرى للمرأة، وثالثة للبيئة، ورابعة  
من   ويمكن  للدولة  متكاملة  استراتيجية  وضعت  فلو   .. وخامسة 
باستنباط   والخاصة  الحكومية  المؤسسات  تقوم  أن  خاللها 

دولة كلها في  استراتيجية منها كان ذلك أفضل، بهدف أن تسير ال 
 اتجاه واحد. 

لذلك فهو وطن فقيرة   ثالثًا: الوطن العربي ال يصنع التكنولوجيا والتقنية:
الخارج،   من  التقنيات  كل  في  يستورد  كبير  عجز  وجود  يعني  وهذا 
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  ظالتكنولوجيا في الوطن العربي، على الرغم من وجود عقول كبيرة لم تح 
التكنولوجيا أجل صناعة  من  للعمل  هذه    مونعل.  بفرصة  مثل  أن  اليوم 

التنمية وخاصة في هذه األلفية  كبيرة في التطور والتقنيات ذات عالقة  
 التي نعيش. 

على الرغم من أن بعض الدول    رابعًا: العجز المالي والقضايا االقتصادية:
زراعية   أراضي  يمتلك  اآلخر  وبعضها  النفط،  في  بوفرة  تتمتع  العربية 

التي ال يمتلكها اآلخر،  كبيرة، وبعضها اآلخر يمتلك من الثروات الطبيعية  
،  كل تلك الموارد  في إدارةغياب التكامل    إال أن العالم العربي يعاني من 

ال دول العربية تعاني من ضعف في البنية التحتية  فنجد أن العديد من 
ر إال إلى بعض من  صد  ال يُضعف في التصدير واإلنتاج، فأغلب منتجاتها  و

من    ا عددً ن  أوالغريب في الموضوع    ،وخاصة الدول القريبة  مناطق العالم 
العالم   رخيصة  تقوم  الغنية  دول  بأثمان  الطبيعية  الموارد  تلك  بشراء 

ولتقوم   األثمان،  بتصنيعها  بأغلى  العالم  دول  على  وبيعها  تصديرها 
 فتظل تلك الدول العربية ضعيفة ال تمتلك قرارها بيدها.

بعض الدول العربية تعاني    ية التحتية:نبالقضايا المتعلقة بالخامسًا:  
في البنية التحتية، فال شبكة إنترنت وال حتى كهرباء   من ضعف شديد

يمكنها أن تدير المؤسسات  إدارية  وأنظمة  ومة  ال حتى منظطاقة، وال  و
و للعشوائية  خاضعة  األمور  تلك  من  فالكثير  الخاصة،  أو  ردود  العامة 

بنية  مستدامة أو    ا األفعال، فكيف يمكن لمثل هذه الدول أن تقيم مدنً
   تحتية مستدامة وهى من األساس ال يتملك بنية تحتية ؟

الثقافي   اإلرث  طمس  عندما    والفكري:سادسًا:  العربية  الدول  بعض 
حاولت تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، قامت بطمس كل ذلك التراث  
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الحضاري والفكري والثقافي للبالد، بغرض أن تركب مع اآلخرين في نفس  
خارج القطار وفي  القطار، ولكن بعد فترة وجيزة من الزمن وجدت نفسها  

أو ثقاف بإرثها  ، وحاولت  حتارت وتاهتاتها فمكان ليست ذات عالقة 
إذ   ،ها هذه المرة كانت العودة غير طبيعيةنولك  ،العودة للثقافة والتراث

المستدامة ال يعني   التنمية  أهداف  أنها غدت مركبة ومربكة. فتطبيق 
التمسك   يجب  وإنما  للدولة  والتراثي  الثقافي  الفكر  وإثرابإلغاء    ه ؤه 

بؤوإعطا مثل  مثله  المستدامة،  الطابع  التنمية  قية  ه  ومبادئ  فروع 
 المستدامة. 

وحتى في قرار    عادة ما تؤخذ خارج حدود الوطن العربي:  القرارات سابعًا:  
ال تتوافق    – ربما    –أتت بعض األهداف  تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  

مناقشة   تمت  وعندما  العربية،  للدول  والثقافي  االجتماعي  البناء  مع 
تنازلت بعض الدول العربية من أجل تيسير أمور  بعض البنود واألهداف  

األمور  لكن  و  ،األهداف بعض  على  أصرت  األخرى  العربية  الدول  بعض 
كذا ، وهواألفكار، فتغيرت بعض األمور وفق ما تريد بعض الدول العربية

 . كانت القرارات

وربما هي أيضًا من القضايا والموضوعات التي    ثامنًا: القضايا البيئية:
هي   تكن  لم  التي  والقيود  االلتزامات  ببعض  العربية  الدول  فيها  يجبر 
الدول   أن  وجدنا  فقد  المناخ،  تغير  قضية  مثل  فقضية  عنها،  مسؤولة 

، الذي  ربيغالمواطن الثمن رفاهية الغرب والعربية والفقيرة األخرى تدفع  
أفراد    6عادل  فيما ي  –حسب العديد من الدراسات    –  ويستهلك  يتمتع

          ، وهذا أمر كبير.  من الدول األخرى
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ن على الدول العربية أن  إلكن الذي نريد قوله هو  وهذا غيض من فيض، و
مع مجتمعاتها   يتوافق  بما  المستدامة  التنمية  قراءتها ألهداف  تعيد 

منهجية دراسات  ووفق  خطط   المحلية،  بناء  يتم  حتى  علمية، 
الخطط   تلك  تنفيذ  يمكن  وبالتالي  احترافية،  منهجية  باستراتيجية 

من شأنها أن  عملية، عندئذ يصبح لدينا منظومة تنمية متكاملة  علمية  
      تعيد بناء الدول واألفراد معًا.

 

 

 

 

 

    

 

    

 

 

 

 


