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المستخلص:

هــذا بحــث عــن نظريــة ف� التنميــة تعتـ بـر مــن أهــم نظريتهــا ف� العــرص الحديــث و يعتـ بـر صاحبهــا آمارتيــا سـ ي ف
ـ� الحاصــل عــى جائــزة نوبــل
ي
ي
ّ
ّ
ف
ف
االقتصــاد ي� عــام 1998مــن الــرواد المنظريــن للتنميــة والتنميــة المســتدامة ان لــم يكــن مؤسســها ،وصاحــب نظريــة خاصــة ي� التنميــة حفــزت
ف
الكثـ يـر مــن الباحثـ ي ف
ـ� الكتابــة عنهــا ،واصبــح صاحبهــا مــن الشــخصيات المئــة االكـ ثـر تأثـ يـرا أل كـ ثـر مــن عــام حســب مانـ شـ�ت المجــالت المختصــة ي�
هــذا المجــال ،وتبنتهــا كثـ يـر مــن دول العالــم.
ف
ف
وه نظريــة أساســية مؤثــرة ي� أ كـ ثـر
ه نظريــة مــن نظريــات التنميــة المســتدامة بــل مــن اعــرق تلــك النظريــات  ،ي
إن نظريــة أمارتيــا سـ يـ� للتنميــة ي
ت
وه مــن اكـ ثـر النظريــات المهتــم بهــا ف ي� اقتصاديــات التنميــة.
النظريــات الـ يـى جــاءت مــن بعدهــا ي
يف
آمارتياس� مقاربة يمكن دراستها ف ي� حقول معرفية مختلفة كالسياسة والقانون وعلم االجتماع واالاقتصاد.
إن نظرية
ـ� ف� العدالــة جانبــان أولهمــا مــن إبداعــه والثـ فـا� يعتـ بـر أمارتيــا سـ ي ف
ف
ـ� مطـ ِّـورا لــه :أولهمــا هــو نهــج القــدرة الــذي تبنتــه منظمــة
ي
إن لنظريــة أمارتيــا سـ ي ي
ف
االنمــاء وكثـ يـر مــن الــدول لتقييــم تنميــة وتطويــر تنميتهــا .وأن نهــج القــدرة هــو قــدرة األشــخاص عــى أن يعيشــوا حيواتهــم الـ ت يـى لهــم دليــل ي� اختيارهــا
وتقديرهــا.
َّ
ان لتطبيــق النظريــة جانبــان ايضــا :جانــب يتعلــق بمــا يخــدم االنســان كالتعليــم والصحــة والدخــل  ،وجانــب يتعلــق بمســألة اختيــار اإلنســان لمــا هــو
ف
ف
لــه دليــل ي� القيــام بــه وهــذا الجانــب يتعلــق بمشــاركة اإلنســان ي� العمليــة التنمويــة واحـ تـرام آرائــه ،ومــن هنــا تظهــر أهميــة مســألة كحقــوق اإلنســان
والديموقراطيــة ف ي� التنميــة االقتصاديــة.
ووصــل البحــث اىل ان آمارتيــا سـ ي ف
ـ� كأحــد فالســفة االقتصــاد والسياســة والقانــون مــع تدخــل الدولــة مــن أجــل التنميــة ،بـ شـ�ط أن يكــون هــذا
ف
التدخــل مــن أجــل تنميــة قابليــات االفـراد وقدراتهــم( التنميــة لالنســان) ،وبـ شـ�ط ان تغـ يـر الدولــة تكوينهــا بشــكل يشــارك أفـراد المجتمــع ي� تكويــن
الدولــة ( التنميــة باالنســان) وعمليــة صنــع الق ـرارات المتعلقــة بهــم.
ف
فيــو� البحــث الدولــة التدخــل مــن أجــل التنميــة ولكــن بالكيفيــة والـ شـ�وط الـ تـى يلــزم آمارتيــا سـ ي ف
ـ� توفرهــا ،حـ تـى تتــال� النقائــص الـ ت يـى توجــد عنــد
ي
ي
تطبيــق نظريــات التدخــل األخــرى.
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Abstract:
This search for a theory of development is one of the most important theory in the modern era and is
accompanied by Amartya Sen, a Nobel economics prize in 1998 from the pioneer theorists of development and
sustainable development that was not its founder, and his special theory of development has stimulated a lot
of researchers writing about them, and became its owner Of the 100 most influential figures for more than a
year, according to magazines specialized in this area, and adopted by many countries of the world.
Amartya Sen‹s theory of development is a theory of sustainable development. It is one of the most important
of these theories. It is a fundamental theory that is influential in most of the later theories. It is one of the most
important theories in development economics.
Amartya Sen‹s theory is an approach that can be studied in different fields of knowledge such as politics, law,
sociology and economics.
Amartya Sen‹s theory of development has two aspects, the first of which is his creation, and the second is
Amartya Sen‹s development: the first is the capacity approach adopted by the Organization for Development
and many countries to assess development and development. A capacity approach is the ability of people to
live their lives, which have evidence of their choice and appreciation.
That the application of the theoretical aspects as well: along with respect to serve human education, health
and income, along with the question of human choice for what is a guide to do this side of the participation
rights in the development process and respect for his views, and here show the importance of the issue such
as human rights and democracy in economic development.
The research concluded that Amartya Sen as one of the philosophers of economics, politics and law, with
state intervention for development, provided that such intervention for the abilities of individuals and their
development )development of man(, and on condition that the state change its composition are members of
the community involved in the formation of the state )development of mankind( And their decision-making
process.
The research recommends that the State intervene for development but how and to what conditions Amartia
sen Requests to be available, so as to avoid the shortcomings that exist in the application of other intervention
theories.
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المقدمة

ف
يعتـ بـر مفهــوم التنميــة مــن المفاهيــم األساســية الـ ت يـى قــام العلمــاء بدراســتها ي� شـ تـى مجــاالت العلــوم االنســانية منهــا االقتصــاد والسياســة والقانــون
ف
ف
وحـ تـى العلــوم التجربيــة .ويرجــع هــذا اىل أهميــة هــذا المفهــوم ي� الحيــاة االنســانية ي� العــرص الحديــث ،اىل أن ذهــب بعــض الفالســفة اىل القــول بــأن
ش
والع�يــن هــو قــرن التنميــة.
كان القــرن العـ شـ�ون هــو قــرن الديموقراطيــة فــإن القــرن الواحــد

ّ
ف
إن آمارتيــا سـ ي ف
ـ� الحاصــل عــى جائــزة نوبــل االقتصــاد ي� عــام 1998الميــالدي يعتـ بـر مــن الــرواد المنظريــن للتنميــة والتنميــة المســتدامة ان لــم يكــن
ّ
ف
حفــزت الكثـ يـر مــن الباحثـ ي ف
ـ� الكتابــة عنهــا ،واصبــح صاحبهــا مــن الشــخصيات المئــة االكـ ثـر تأثـ يـرا
مؤسســها ،وصاحــب نظريــة خاصــة ي� التنميــة
َ
أل كـ ثـر مــن عــام حســب مانـ شـ�ت المجــالت المختصــة ف� هــذا المجــال ،وتبنتهــا كثـ يـر مــن دول العالــم .بــل ان المـ ش
ـؤ�ات المحــدددة لمســتوى التنميــة
ي
ف
ـ� و صديقــه االقتصــادي الباكســتا� محبــوب الحقوالـ تـى اســتنبط آمارتياسـ ي ف
ف� منظمــة االنمــاء التابعــة لالمــم المتحــدة قــام بوضعهــا آمارتيــا سـ ي ف
ـ�
ي
ي
ي
ف
ف
ف
حظــه منهــا مــن نظريتــه ي� التنميــة ونظريتــه ي� العدالــة .حيــث انــه يعتـ بـر مــن أ كـ ثـر الفالســفة تحقيقــا ي� مفهــوم العدالــة بعــد جــون راولــز المشــهور
ف
ف
بفيلســوف العدالــة ،وصاحــب أ كـ بـر مدرســة تمتــاز عــن مدرســة راولــز .وان عالقــة نظريــة آمارتيــا ي� التنميــة بنظريتــه ي� العدالــة وطيــدة وعميقــة اىل

حــد يمكــن اعتبارهمــا وجهــان لعملــة واحــدة.
ف
ف
إن آمارتيــا سـ ي ف
ـ� يعتـ بـر نظريتــه ي� التنميــة مالئمــة لجميــع الــدول الديموقراطيــة ايــا كان نــوع انظمتهــا السياســية .فمــا هــو دور الدولــة ي� التنميــة
حســب هــذه النظريــة ؟.
ف
ف
والقانو�
ـياس
ي
فمن خالل محاولة الجواب عى هذا الســؤال ومن خالل األخذ بنظر االعتبار العالقة الموجودة يب� الجانب االقتصادي والسـ ي
ف
والعلــوم االنســانية االخــرى ي� موضــوع كالتنميــة الــذي يريــد الــدول العالــم الثالــث حــل مشــاكلهم الموجــودة بهــا( وخاصــة دول منطقــة الـ شـ�ق
ف
االوســط) ،حـ تـى يواكبــوا الــدول المتقدمــة بــل يعيــدوا مكانتهــم القياديــة ش
للب�يــة باالعتمــاد عــى مفاهيــم كالتنميــة والعدالــة ي� زمــن اكـ ثـر ممــا تحتاجــه
هــو كشــف مفاهيــم كهذيــن المفهمـ ي ف
ـ� و تطبيقهمــا.
ف
التحليى المقارن.
و بالنسبة للمنهج الذي اعتمد عليه الباحث أثناء البحث هو المنهجان
الوص� و
ي
ي
ومن أجل تحقيق أهداف البحث فقد ِّ
يف
مبحث� :
قسم اىل
ف
اما المبحث االولفقد ِّ
يف
آمارتياس�.
خصص إللقاء الضوء عى مفهوم التنمية ي� نظرية
ف
الثا� فيتناول عالقة الدولة بالتنمية و دورها ف� العملية التنموية حسب نظرية آمارتيا ي ف
س� ف ي� التنمية.
أما المبحث ي
ي
ت
الى وردت ف ي� ثنايا البحث .
و اختتم الباحث البحث بخاتمة تضم أهم ما توصل إليها من نتائج ،من ي
غر أن تكون مستغنية عن التفاصيل ي

المبحث االول

مفهوم التنمية ض� نظرية آمارتيا ي ض
س�
ي
المطلب األول
ض ض
س� ي� التنمية
البنية الفكرية لنظرية آمارتيا ي

ف
ف
يذهــب آمارتيــا سـ ي ف
ـ� ان هنــاك مقاربتــان ي� مســألة العدالــة والتنميــة ايضــا :احداهمــا تتركــز عــى مفهــوم العدالــة االجتماعيــة و وجــود العدالــة ي�
ـاع لتوزي ـ ــع الســلع العامــة الموجــودة ويعتـ بـر جــون راولــز المشــهور بفيلســوف العدالــة
المؤسســات العامة.وســميت بمقاربــة او مدرســة العقــد االجتمـ ي
االكر (,)25-P23,1982 Rieko Gotoh and Paul Dumouchl
منظرها ب
ّ
َّ
فركــز عــى االنســان ومفهــوم الحريــة والقــدرة عــى االختيــار ف� الحيــاة بــدل ت
امــا المدرســة الثانيــة ت
المؤسســاتية ،تهتــم بتنميــة
الركـ ي فـر عــى العدالــة
ي
ـاس الحريــة وليــس الســلع العامــة معروفــة بمقاربــة ونهــج النسـ ب يـى المقــارن ونهــج القدرة.المقاربــة الـ ت يـى
القــدرات و تطويــر القابليــات ،موضوعهــا االسـ ي
تبنتــه منظمــة االنمــاء التابعــة لالمــم المتحــدة يعتـ بـر امارتيــا سـ ي ف
ـ� فيلســوفها ومبدعهــا .
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(p33( )Sen Amartya ,)2009
ف
سـ ّـى آمارتيــا سـ ي ف
وتكثرهــا ي� العمليــة
ـ� المدرســة االوىل ب(المدرســة الشــيئية) النهــا تعتمــد عــى محاولــة ازديــاد االشــياء( ومنهــا الســلع العامــة )
ي
كمؤ�يــن للتنميــة ،المـ ش
ش
ـؤ�ان
ـكى
التنمويــة وذلــك عــن طريــق المؤسســات العامــة للدولــة ومــن ثــم تقتــرص التنميــة عــى ازديــاد دخــل الفــرد والناتــج الـ ي
ف
ش
ت
الى تعتمد عى الزيادة ي� المبلغ وإن كان هذا العدد والمبلغ هو مبلغ الدخل للفردوالناتج )2009( Sen
اللذان ب
يعتران من المؤ�ات المادية ي
p35 Amartya
ف
ف
ـاىل ليــس الدخــل هــو المعيــار الوحيــد واألهــم تحديــد
ي� حـ يـ� أن المدرســة الثانيــة تعتمــد عــى االنســان وامكانيــة تنميــة قابلياتــه وتطويرهــا ،وبالتـ ي
التنميــة ،بــل هنــاك معايـ يـر اخــرى تعتمــد عــى القابليــات اإلنســانية كالصحــة وإمكانيــة العيــش لمــدة عمريــة اطــول ،وهــذا التحــول مــن االعتمــاد عــى
ش
ال�ء اىل االنســان اصبح اســاس االنتقال من العملية التنموية المعتمدة عى النمو االقتصادي اىل التنمية المســتدامة والشــاملة المعتمدة عى
ي
ت
ف
ف
ث
ش
ت
ت
ـال�.
ـاع والقانـ ي
ـياس و حــى األخـ ي
ـو� والسـ ي
اكــر مــن مــؤ� والـ يـى تتجــاوز نطاقهــا المجــال االقتصــادي تدخــل ي� المجــاالت االخــرى كالمجــال االجتمـ ي
ومــن ثــم ظهــر اســتعمال مفهــوم التنميــة ف ي� تلــك المجــاالت كالتنميــة االجتماعيــة والتنميــة السياســية والتنميــة القانونيــة والتنميــة األخالقيــة الــخ..
ف
ف
وتنجح التنمية ي� المجتمع عندما تتحقق التنمية ي� تلك المجاالت جميعهامن حيث النطاق .وهذا ما نعنيه عندما نستعمل اصطالح التنمية
ف
الشــاملة ،كمــا ان التنميــة الشــاملة ال تكــون ممكنــة اال اذا كانــت التنميــة ي� جميــع المجــاالت مســتمرة زمانــا ،ومــن ثــم تكــون التنميــة مســتمرة(Sen
.)Amartya,)2009( p25
مــن هنــا إذا كان لنــا نموذجــان للتنميــة ،فــإن دور الدولــة تختلــف مــن كل نمــوذج بالنســبة لآلخــر ،الــدور الــذي ســنبحث عنــه الحقــا .وذلــك بعــد
الدراســة عــن نظريــة آمارتيــا سـ ي ف
ـ� ف ي� التنميــة والـ ت يـى نبــدأ بالبحــث عــن االســاس الفكــري لهــذه النظريــة.
ف
ف
يذكــر الباحثــون بــأن أســاس نظريــة آمارتيــا ي� التنميــة بــل أ كـ ثـر ابداعاتــه يرجــع اىل مقــال مهــم كتبــه ي� ســتينات القــرن المنــرصم( عــام ،)1967
ف
حيــث يذهــب الفيلســوف االمريــ� المشــهور هيــالري بتنــوم بــأن آمارتيــا سـ ي ف
ـ� أثبــت نبوغــه ي� ذلــك المقــال الــذي بحــث فيــه حــول آراء الفيلســوف
ي
ف
ف
ـا� المشــهور حيــث ان ( هـ يـر)) ( SenAmartya.1967,p44كان مــن الفالســفة المؤمنـ يـ� باختــالف طبيعــة القيــم
روبــرت هـ يـر الفيلســوف الوضعـ ي
ف
والقواعــد األخالقيــة عــن الحقائــق الواقعيــة والتجربيــة والوضعيــة مهــا الحقائــق االقتصاديــة الوضعيــة ( المســماة بالحقائــق الحقيقيــة ي� العلــوم

ـ� العلــوم المتعلقــة بــكال الجانبـ ي ف
الفلســفية) ،وبالتــاىل عــدم جــواز المــزج بـ ي ف
ـ� مــن الحقائــق( الحقائــق االعتباريــة المعياريــة والحقائــق الحقيقيــة
ي
الموضوعيــة) (ثاتنــم هيلــرى 1385 ،ـه ش،ص )118-116وإحيــاء المشــكة الفلســفية المشــهورة بمشــكلة هيــوم ( مشــكلة عــدم إمــكان الوصــول
اىل الوجــوب بنــاءا عــى مــا هــو موجــود) اي ان االنســان اليمكــن ان يهتــدي اىل مــا يجــب ان يفعلــه باالعتمــاد عــى معرفتــه للواقــع االموجــود خــارج
االنسان ومن ثم عدم امكان جواز البحث عن األخالق بواسطة علماء االقتصاد وبالعكس .الن علم االقتصاد والعلوم الوضعية االخرى تحقق
ف
ف
ف
ف
ـ� أن يكــون ،وهــذا هــو أســاس التعامــل
ي� عمــا هــو كائــن ي� حـ يـ� أن علــم االخــالق والعلــوم االعتباريــة االخــرى كالسياســة والقانــون تبحــث فيمــا ينبـ ي
ف
واللراليــة الكالســيكية وفاللســفتها وشــق الوحــدة واالســاس المشـ تـرك بـ ي ف
ـ� االقتصــاد واالخــالق.اذ
ي� االقتصــاد التقليــدي مــن بدايــة زمــن التنويــر
ب
مــن المعــروف ان آدم ســميث كان يـ ّ
ـدرس االقتصــاد ضمــن مــادة فلســفة األخــالق و باعتبــاره فيلســوفا لالخــالق  ،وكان مــن المعــروف تأريخيــا منــذ

ت ف ف
زمــن األغريــق أن اإلقتصــاد يعتـ بـر جــزءا مــن االخــالق فــكان األخــالق واإلقتصــاد إن لــم يكونــا متداخلـ ي ف
كثرمــن مواضيعهما،كمــا هــو
ك� ي� ي
ـ� فكانــا مشــر ي
ف
الحــال ي� توزيـ ـ ــع أرســطو المشــهور للعلــوم( .ثاتنــم هيلــرى 1385 ،ـه ش،ص)118-116
ت
ـال� بـ ي ف
ـ� الحقــول التجربيــة المتعلقــة بالحقائــق
ويمكننــا أن نعتـ بـر هيــوم وباســتحالته المشــهورة هــو مــن وضــع اللبنــة األوىل لالنفــكاك وعــدم التـ ي
الحقيقيــة الـ ت يـى تبحــث عــن الحقائــق الخارجيــة كاالقتصــاد والحقــول غـ يـر التجربيــة المتعلقــة بالعلــوم االعتباريــة الـ ت يـى تطلــب منــا القيــام بأمــر أو تمنعنــا
عــن القيــام بأمــر ،ســواء كان ذلــك األمــر مفــردا أو مجموعــة مــن أمــور متعلقــة ببعضهــا البعــض المســماة بالنظــام (كالنظــام االقتصــادي) .فاشــتد أمــر
ـ� هذيــن النوعـ ي ف
التمايـ ي فـر بـ ي ف
ـ� مــن المعــارف والعلــوم حـ تـى وصــل اىل عــدم اعـ تـراف وجــود الحقائــق االعتباريــة المعياريــة مــن قبــل فالســفة المدرســة
الوضعيــة واعتبارهــا مســائل خياليــة أو نســبية أو مأخــوذة مــن مســائل أخــرى ،بــل كــون التعبـ بـرات اللغويــة المكونــة للحقائــق االعتباريــة ال مدلــول و
معـ فـى لهــا ومــن ثــم عــدم إمــكان فهمهــا ,ومــن هنــا كانــوا يقولــون بــأن القواعــد األخالقيــة والجمــل اإلنشــائية الـ ت يـى فيهــا طلــب ال معـ فـى لهــا (Hare1952
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( ).p34-37وكان دليلهــم و مســتندهم اللغــوي أن الجمــل الـ ت يـى تعـ بَّـر بهــا عــن العلــوم والحقائــق الوضعانيــة تســتند اىل حقيقــة موجــودة ولهــا نســبة
َّ
ف
ف
خريــة (تخـ بـر عمــا هــو موجــود وكائــن ي�
خارجيــة ،يمكــن التحقيــق ي� صحتهــا بنــاءا عــى تلــك الحقيقــة الخارجيــة ومــن ثــم جــواز وصفهــا بأنهــا جمــل ب
ف
الخــارج ) يمكــن وصفهــا بأنهــا صادقــة أوكاذبــة .ف� حـ ي ف
ـ� أن الجمــل والتعابـ يـر الـ ت يـى تعـ بَّـر بهــا عــن الحقائــق االعتباريــة ليــس لهــا نســبة وحقيقــة ي� الخــارج
ي
ف
 ،ومــن ثــم عــدم إمــكان كشــف صدقيتهــا باالعتمــاد عــى تلــك الحقائــق الخارجيــة()237,p)1954,A j Ayreفــإن معناهــا تكمــن ي� التعابـ يـر الملتفظــة
ّ
ف
ـ� ،وال تكشــف عــن حقائــق ي� الخــارج ومــن ثــم اليمكننــا
مــن قبــل المتكلــم ،فــإن علينــا الرجــوع اىل نفــس التعبـ يـرات ،فإنهــا جمــل إنشــائية تأمــر أو تنـ ي
ـ� هذيــن النوعـ ي ف
البحــث عنهــا بالمناهــج والوســائل الـ تـى نبحــث بهــا عــن الحقائــق الخارجيــة .ولهــذا يجــب أن ال نخلــط بـ ي ف
ـ� مــن الحقائــق والمعــارف،
ي

وهــذا هــو رأي جميــع علمــاء المدرســة الوضعيــة ومنهــم علمــاء وفالســفة االقتصــاد التقليديـ ي ف
ـ� ()SenAmartya.1967,p78
َّ
ف
ف
ت
ف
ـ� الموجــود ي� هــذا الموضــوع ،وذلــك ببحثــه ي� القواعــد األخالقيــة الـ ت يـى يســميها
اال أن أمارتيــا سـ يـ� حــاول كشــف المغالطــة والخطــأ المنطـ ي
بالقواعــد الســميكة الـ ت يـى ليــس مــن الســهل اعتبارهــا مــن الحقائــق االعتباريــة اإلنشــائية ،ألن لهــا جوانــب وصفيــة خارجيــة حقيقيــة يمكــن مالحظتهــا،

ولهــا جوانــب اعتباريــة معياريــة فيهــا طلــب القيــام بأمــر أو المنــع مــن القيــام بأمــر ايضــا ،ويعتـ بـر بوتنــوم أن هــذا الكشــف هــو بدايــة ظهــور نبــوغ أمارتيــا
يف
غرها من هذا النوع من المفاهيم األخالقية
ه الظلم و غلظة القلب والعدالة والجريمة و ي
س� وإبداعاته الالحقة .واألمثلة عى تلك المفاهيم ي
ـ� أو عادلـ ي ف
الـ تـى توصــف بهــا األفراد،كمــا وصــف بهــا ف� تاريـ ـ ــخ البـ شـ�ي المديــد كثـ يـر مــن الحــكام فاعتـ بـروا ظالمـ ي ف
ـ� و مســتبدين ،فــكل تلــك المفاهيــم
ي
ي
ف
ف
ف
وه أحــوال خارجيــة ي� نفــس الوقــت ،كمــا هــو الحــال ي� لفــظ الجريمــة ،الــذي
تدخــل ي� علــم األخــالق والحقائــق االعتباريــة وتوصــف بهــا أشــخاص ي
ســأل عنــه هيــوم :أيــن يكمــن مفهــوم الجــرم ،حيــث أن المشــهود هــو األفعــال الخارجيــة وليــس الجريمــة( .!.)Martha Nussbaum.) 2011( ,p5
ولتوضيــح مقصــوده جــاء أمارتيــا سـ ي ف
ـ� بمثــال ،فقــال :افـ تـرض أنــك تتلفــظ بجملــة (إن اإلعــدام جـزاء غـ يـر عــادل ،فيجــب أن تقــف امــام تنفيــذه!)،
فــإذا كنــت ش
مت�عــا فإنــه يكــون لــه مدلــول وهــو إنشــاء قاعــدة قانونيــة ،ومعلــوم أن هــذا المفهــوم يختلــف عــن مفهــوم نفــس الجملــة إذا كنــت شــخصا
ف
ف
ف
(غرمتـ شـ�ع) .فالمعـ فـى ي� الحالــة الثانيــة هــو مجــرد إبــداء رأي ي� أنــك تــرى أن جـزاء اإلعــدام غـ يـر عــادل ،وأنــك تشـ تـرك ي� أيــة محاولــة تريــد أن
عاديــا ي

توقــف تلــك العقوبــة مــن غـ يـر أن يكــون رأيــك ملــزم ألحد(ثاتنــم هيلــرى 1385 ،ـه ش،ص)91
ـ� أن الجمــع بـ ي ف
فــإن التعبـ يـر يتوفــر فيــه المعـ فـى اإلنشـ ئـا� والوصـ فـ� ف� نفــس الوقــت .ومــن هنــا أثبــت أمارتيــا سـ ي ف
ـ� الحقائــق الحقيقيــة والحقائــق
ي
ي ي
ئ
المخ�(ســن أمارتيــا 2009،م  ،ص ،)27-24و مــن هنــا تمكــن مــن إبــداع نهــج
ـدع خــالف ذلــك فهــو
االعتباريــة ممكــن ،بــل أنــه واقــع وأن مــن يـ ي
القــدرة ،النهــج الــذي هــو مــن الحقائــق األعتباريــة الــذي فيــه طلــب توفـ يـر تلــك القــدرات ،ووصــف لتلــك القابليــات وهــو مــن الحقائــق الحقيقيــة
ـ� علــم االقتصــاد وعلــم األخــالق وهــذا يعتــر توجهــا جديــدا عنــد فالســفة االقتصــادُّ ،
ف� نفــس الوقــت  ،ومــن ثــم قــال بالجمــع بـ ي ف
توجــه يريــد إرجــاع
ب
ي
الجانــب المعيــاري ونظرياتــه اىل مركــز اهتمــام علــم االقتصــاد ،وخاصــة اقتصاديــات الرفــاه والتنميــة والفــروع المعياريــة األخــرى لالقتصــاد بــل ويتنبــأ
بــأن التنميــة تصبــح الموضــوع الرئيــ� للعلــوم االنســانية جميعــا ومنهــا االقتصــاد ف� القــرن الواحــد ش
الع�يــن كمــا كانــت الديموقراطــة الموضــوع
ي
ي
األ كـ ثـر تــداوال ف� القــرن ش
الع�يــن .
ي
ف
ـا� فيــه جانــب إعتبــاري
ـوع اإليجـ ب ي
بــل ذهــب بعــض العلمــاء اىل أبعــد مــن ذلــك فاســتنبط مــن آراء علمــاء أمثــال أمارتيــا سـ يـ� أن الجانــب الموضـ ي
ًّ
َّ
التعلــم مــن االقتصاديـ ي ف
أيضــا .ولهــذا قــال أمارتيــا سـ ي ف
ـ� .وكمــا
ـ� يجــب عــى علمــاء االقتصــاد أن يتعلمــوا مــن علمــاء األخــالق ،وعــى علمــاء األخــالق
قــال  :إن هــذه المســألة أصبحــت اآلن لهــا مدافعـ ي ف
ـ� فــكان عندمــا طرحناهــا أول مــرة كانــت غريبــة وانتقــدت مــن قبــل االقتصــاد التقليــدي بشــدة،
ف
وذهــب أمارتيــا سـ ي ف
ـ� اىل أن هــذا هــو مقصــود علمــاء االقتصــاد األوائــل أمثــال آدم ســميث ،وإن هنــاك نــوع مــن إســقاط فيمــا قصــدوه فيمــا بعــد ي�
علــم االقتصــاد التقليدي(ثاتنــم هيلــرى 1385 ،ـه ش،ص ،)101فكثــرا مــا اسـ َّ
ـتدل آمارتياسـ ي ف
ـ� بالمثــال التقليــدي الــذي ذكــره آدم ســميث عندمــا
ي
جلــس عــى المائــدة فقــال إن الخـ ب فـر الــذي نأكلــه بعثــه الينــا الخبــاز  ،واللحــم أرســله القصــاب كمــا أن الفاكهــة أتتنــا مــن قبــل البقــال  ،ولــم يفعــل أي مــن

ف
ف
ـال� ( Sen,
هــؤالء مــا فعــل ترحمــا بنــا ولكــن تحقيقــا لمصلحتهــم الشــخصية .وعرفــت هــذه المســألة ي� االقتصــاد التقليــدي بنظريــة الخيــار العقـ ي
 .)p22,)1999(,Amartyaالنظريــة الـ تـى بـ فـى عليهــا أ كـ ثـر النظريــات االقتصاديــة التقليديــة .اال أن أمارتيــا سـ ي ف
ـ� أثبــت أن هــذا ســوء فهــم لمــا قصــده
ي ي
ف
ت
آدم ســميث ،ألنــه وإن أشــار بهــذا أهميــة تحقــق المصالــح الفرديــة حــى تــدوم الفعاليــة االقتصاديــة ي� الســوق والمجتمــع ،اال أن آدم ســميث لــم
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ف
ت
وه تخالــف ي� كثـ يـر مــن األحيــان مصالحــه
يقصــد بــه أن هــذه ي
ه الغايــة الوحيــدة الـ يـى يريــد اإلنســان تحقيقهــا ،بــل هنــاك غايــات أخــرى يريدهــا ي
ف
تف
وه مســائل معياريــة
الشــخصية ويعطيهــا اإلنســان األولويــة عــل مصالحــه الفرديــة كالتعاطــف والجــود وااللــرام والعيــش ي� ســبيل المعتقــدات .ي
ه األقــوى عنــد آدم ســميث كمــا
أخالقيــة مناقضــة لمــا اعتمــد عليــه االقتصــاد التقليــدي مــن تحقيــق الفائــدة والمصلحــة الفرديــة وهــذه الدوافــع ي
ـ� ،فابتدعــت هــذه اآلراء وأصبحــت تلــك ف� الحاشــية فقــام أمارتيــا بإرجاعهــا اىل المركــز بعــد كشــفها ،ولهــذا سـ ِّـى أمارتيــا سـ ي ف
َّادع أمارتيــا سـ ي ف
ـ� بعــد
ي
ي
آدم ســميث بصاحــب الخطــوة الثانيــة الـ ت يـى أرجــع بهــا األخــالق اىل مركــز الدراســات االقتصاديــة (.)26-p23,2007 ,Sen, Amartya
ف ف
ـ� ي� شـ تـى الحقــول المعرفيــة الـ ت يـى
إن البحــث حــول عالقــة األخــالق (الحقائــق االعتباريــة) و علــم االقتصــاد يذهــب بنــا اىل عمــق أعمــال أمارتيــا سـ ي
تطــرق لهــا كاالاقتصــاد والقانــون والسياســة و وخاصــة فيمــا يتعلــق بمســألة التنميــة وعالقتهــا بمســائل كالديموقراطيــة والتنميــة و الفقــر والمجاعــات
ف
ف
ت
ـدس ي� االقتصــاد فقــط حـ تـى نرتفــع
و الرفــاه والبطالــة .فمثــال ي� التنميــة عندمــا نفــرض وجــود تلــك العالقــة فــال يمكننــا االعتمــاد عــى الجانــب االهنـ ي
ف
ف
مســتوى التنميــة ي� البــالد دون االعتبــار للمســائل األخالقيــة والحوافــز الدينيــة ي� المجتمع(ثاتنــم هيلــرى 1385 ،ـه ش،ص)43-41
ف
ـا� المشــهور (ماكــس فيـ بـر) والــذي كشــف مــن
ه مــا عمــل عليهــا غـ يـره ايضــا الفيلســوف وعالــم االجتمــاع االلمـ ي
أمــا عالقــة الديــن بالعمليــة التنمويــة ي
ف
ف
ف
ت
ـتا�
ـتا� دون الــدول الكاثوليكيــة ،ألن أحــكام المذهــب ب
ه عــى المذهــب ب
الروسـ ي
الروسـ ي
خاللهــا أن التقــدم الرأسـ ي
ـماىل حصــل ي� الــدول الغربيــة الـ يـى ي
ت
ث
أ كــر توافقــا مــع تراكــم رأس المــال وتشــجيع ادخــاره )دكــر احمــد صــدرى،1385 ،ص .11كمــا أنــه وبنــاءا عــى تلــك العالقــة كشــف الفيلســوف
ف
ف
ف
ت
ف
ـا� فيهــا
والباحــث اإلي ـر ي
ا� عبدالكريــم �وش ،أنــه ي
ه عــى المذهــب السـ يـى فرصــة التطــور االقتصــادي والثقـ ي
و� العالــم اإلسـ ي
ـالم أن الــدول الـ يـى ي
ث
ت
ت
ف
ـي�
أ كــر منهــا مــن الــدول الـ يـى تديــن بالمذهــب الشـ ي
ـ� أقــوى مــن المذهــب الشـ ي
ـي� ،ألن عالقــة المذهــب السـ يـى األشــعري بالجانــب العمـ يـى التطبيـ ي
ف
تف
ـ� النظــري فقــط )عبدالكريــم �وش.(2013/4/1 ،
المعــر يىل المعتمــد عــى الجانــب الفلسـ ي
ـ� العالقــة الطرديــة بـ ي ف
وبنــاءا عــى تلــك العالقــة كشــف أمارتيــا سـ ي ف
ـ� الحريــة اإلنســانية والتنميــة االقتصاديــة( Sen, Amartya, )1999(,p22-

ف
 ، .)25ولذلك َّ
تعتر دوال غنية
سى كتابه األشهر ب(التنمية كالحرية) .وأثبت بأن المجاعة ال تحصل ي� الدول الديموقراطية قط وإن كانت ال ب
شِّ
شِّ
ـكى لتحديــد مســتوى الرفــاه
مــن ناحيــة المنابــع الطبيعيــة ،كمــا أنــه وبنــاءا عــى تلــك العالقــة كشــف مــؤ� القــدرات بديــال لمــؤ� الدخــل والناتــج الـ ي
شِّ
شِّ
شِّ
ف
ـؤ� الــذي تبنــاه منظمــة اإلنمــاء لتحديــد ترتيــب ومســتوى الــدول ي�
ـؤ� الدخــل) ،المـ
ـؤ�ات األخــرى (ومنهــا مـ
والتنميــة وكشــف بــه نقائــص المـ
التنميــة(.)Undp 1990
ئ
ش
ف
والت�يعــات ،والمؤيديــن
ـاو� حقــوق اإلنســان الذيــن يذهبــون أن تلــك الحقــوق ليــس لهــا أي أســاس غـ يـر القانــون
وإن كان هنــاك خــالف بـ يـ� منـ ي
ف
ـاس لتلــك الحقــوق هــو الحريــة،
لتلــك الحقــوق الذيــن يذهبــون اىل أن اســاس تلــك الحقــوق هــو أســاس القانــون  ،فذهــب أمارتيــا سـ يـ� أن الدليــل األسـ ي
ف
ت
ف
ـ� يمكــن كشــفه ي� الخــارج ( )2009( )357-Sen Amartya ,p355كمــا أنــه وبنــاءا عــى
والحريــة لهــا جانــب أخـ ي
ـال� يجــب مراعاتــه ،وجانــب وصـ ي
ت
َّ ف
ـ� هــو
تداخــل القواعــد المعياريــة والحقائــق الحقيقيــة الخارجيــة أثبــت خطــأ االعتمــاد عــى الدخــل لتحديــد مســتوى الفقــر ,و بـ يـ� أن الفقــر الحقيـ ي
الحرمــان مــن القابليــات((  .Sen, Amartya,) 1999(,p22-25بــل حــاول إعــادة تعريــف الغـ ف يـى فاســتنج إن كان الغـ ف يـى مــن هــو صاحــب الـ ثـروة
ً
الكثـ يـرة ،فــإن الـ ثـروة ليــس المــال فقــط .فقــال :أن القــروي الهنــدي الــذي يعيــش قرابــة مئــة ســنة ســالما مــن الناحيــة الصحيــة هــو أغـ فـى مــن الرجــل
األفريـ تـ� األصــل الــذي يعيــش ف� مدينــة نيويــورك وال يتجــاوز عمــره خمسـ ي ف
ـ� ســنة ،وإن كان مــن ناحيــة الدخــل دخــل الهنــدي هــو أقــل بكثـ يـر مــن دخــل
ي
ي
ف
ش
ـ� أســود البــ�ة الــذي يعيــش ي� نيويــورك )ســن ،أمارتيــا(1391ـه.ش )،ص.( 44
الرجــل األمريـ ي
كمــا أثبــت أن هنــاك خطئـ ًـا شــائعا ف� بيــان التطــور التنمــوي ال�يـ ـ ــع لعــدة بــالد ف� الربـ ــع األخـ يـر ف� القــرن الســابق كالصـ ي ف
ـ� والهنــد ،وحـ تـى التطــور
ي
ي
ي
َّ
َّ
ف
ف
ف
الــذي حصــل ي� الــدول الـ ت يـى تقدمــت ي� بدايــة ذلــك القــرن كاليابــان ،ألن تلــك الــدول لــم تتقــدم فجــأة وباغتــت الجميــع عــى مــا يبــدو ي� أول برهــة،
ف
ف
و� نهايــة القــرن
بــل أن تلــك الــدول بــدأت بعمليــة التنميــة ي� تأريـ ـ ــخ يعــود اىل أبعــد مــن ذلــك الت ــاريـ ــخ الــذي ظهــر فيــه تقدمهــا للعالــم .فاليابــان مثــال ي
ـ� مواطـ فـى ذلــك البلــد هــو مئــة ف� المئــة .كمــا أن الصـ ي ف
التاســع عـ شـ� انعــدم األميــة فيــه وكان مســتوى القـراءة والكتابــة بـ ي ف
ـ� بــدأ اول تطويــر للقابليــات
ي
ي
ف
ف
ف
وارتفاع مســتوى التعليم فيها ي� الســتينات من القرن الســابق )ســن ،أمارتيا1391 :،ـه.ش ،ص .( 97وأن التطور الحاصل ي� الهند هو موجود ي�
ت
ـ� فيهــا كواليــة كاريالنــا! (ماير,جرالــد.م1378( ، ,ـه ش) ص.)235-232
ـى والصـ ي
الواليــات الـ يـى تحققــت الديموقراطيــة وارتفــع المســتوى التعليـ ي
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ض
الثا�
المطلب
ي
الشق االول لنظرية التنمية( نظرية نهج القدرات )
إن كانــت نظريــة الخيــار االجتمــاع تعتـ بـر قلــب مهنــة أمارتيــا سـ ي ف
ـ� كمــا ذكرنــا( ،)Sen Amartya)20009(,p212-213فــإن نهــج القــدرة يعتـ بـر
ي
ف
قلــب أعمــال أمارتيــا سـ ي ف
ـ� و أشــهر إبــداع لــه ،وال يوجــد أي كتــاب مــن كتبــه اال وفيــه ذكــر لهــذا الموضــوع وبــه عــرف ي� الفكــر االقتصــادي بــل فكــره
ت
ف
ـال� والســياس .إن كانــت بحــوث أمارتيــا سـ ي ف
ـ� مملكــة واســعة فإنهــا مملكــة مظلمــة بــدون نهــج القــدرة فهــو شمســها المضـ ي ئ
ـى  ،ومنــه
ـ� واألخـ ي
ي
الفلسـ ي

ـ� ،حيــث صــار يهتــم بهــا العـ شـ�ات مــن الفالســفة المختصـ ي ف
أصبــح الفالســفة والعلمــاء يهتمــون بــآراء أمارتيــا سـ ي ف
ـ� بالـ شـ�ح والنقــد وأصبــح المئــات مــن
ه ف ي� مجاالتــه الخاصــة أو بتحويلهــا اىل حقــول معرفيــة جديــدة .إن كان هــذا هــو موقــع نهــج القــدرة فــإن الموضــوع المركــزي
العلمــاء يتبنــون آرائــه كمــا ي
ف ف
ـ� ي�
للنهــج أيضــا هــو الحريــة الموضوعيــة لالشــخاص( .. )Martha Nussbaum. )2011(,p 3-15فــال يمكــن البحــث عــن نظريــة آمارتيــا سـ ي
ف
العدالــة وكذلــك نظريتــه ي� التنميــة مــن دون البحــث عــن نظريــة نهــج القــدرات ألنهــا توجــد فيهــا المبــادئ األساســية لكلتــا نظريـ ت يـى التنميــة والعدالــة
ف
ف
ف
ه بحــث عــن التنميــة والعدالــة ي� نفــس الوقــت  ،وبتعبـ يـر آخــر تحقيــق العدالــة هــو تحقــق للتنميــة ي�
آلمارتياسـ يـ�  ،فالبحــث عــن تلــك النظريــة ي
نفــس الوقــت عنــده ،لــذا نذكــر بعــض المقدمــات ف ي� العدالــة تتعلــق بنظريــة نهــج القــدرات والتنميــة:
يذكــر الفالســفة الباحثــون عــن العدالــة التوزيعيــة بــأن هــذا المفهــوم مــن حيــث الموضــوع يتعلــق بثــالث مواضيــع اساســية ،يمكــن اعتبارهــا ثــالث
مراحــل تاريخيــة لهــذا المفهــوم:
إن المرحلــة االوىل مــن العدالــة التوزيعيــة كانــت تعـ ف يـى التوزيـ ـ ــع العــادل لألشــياء .اي ان العدالــة تتحقــق بالتوزيـ ـ ــع المعقــول والمســاوي لألشــياء
ف
ف
ـ� هــذه المرحلــة اعتبــار االشــخاص وتحديــد
القابلــة للتوزيـ ـ ــع .بينمــا تحــول موضــوع العدالــة ي� مرحلــة تاليــة اىل التوزيـ ـ ــع بنــاءا عــى االشــخاص ،فـ ي
ش
ش
ت
ـ�ء الــذي يعــ� لرئيــس القبيلــة تختلــف نوعيتــه ومقــداره عــن االف ـراد
مكانتهــم يعطيهــم الـ ي
ـ�ء الــذي يخصهــم وبالكميــة الـ يـى تليــق بهــم ،فالـ ي
القبيلــة العاديـ ي ف
ـ�.
ف
و� النهايــة الطريقــة والمرحلــة األخـ يـرة تعتمــد عــى المنهــج الخــاص لتحقيــق العدالــة فاالســلوب ونوعيــة المنهــج يحــدد كميــة ونوعيــة التوزيـ ـ ــع
ي
وليــس االشــياء واالشــخاص ومكانتهــم وهــذا النــوع هــو مــا ســماه جــون راولــز بأســلوب العدالــة المحضــة فالمهــم هنــا هــو ان يكــون األســلوب عــادال و
ـ� يدخل ف� مســالة التنمية  ،ويدع آمارتياسـ ي ف
اليهم ايا كانت النتيجة بالنســبة لألشــياء واألشــخاص .ويظن الباحث ان نهج القدرة آلمارتيا سـ ي ف
ـ�
ي
ي
بأن نهج القدرات يمكن استعماله ف� جميع الدول ف� عمليتها التنموية .اذا ما هو نهج القرة الذي له هذه المكانة السامية ف� نظرية آمارتيا ي ف
س�:
ي
ي
ي
ف
ِّ
ت
يف
الى لهم دليل ي� اختيارها وتقديره (ا)Ibid,ppp14-10-16
يعرف
أمارتياس� نهج القدرة بأنه قدرة األشخاص عى أن يعيشوا حيواتهم ي
ف
إن أول مــا كشــف أمارتيــا سـ ي ف
واعترهــا غـ يـر كافيــة ي� بيــان
ـ� نهــج القــدرة كان لتوضيــح نقــص اعتمــاد جــون راولــز عــى توزيـ ـ ــع الســلع االساســية
ب
ف
ف
ـاس ي� جميــع أعمالــه
مقتضيــات العدالــة  ))Sen )2009(,p213-215فــإذا كان النهــج هــو أهــم مــا عــرف بــه أمارتيــا سـ يـ� ويعتـ بـر الموضــوع األسـ ي
ف
ّ
فإنــه يعتـ بـر موضوعــا رئيســيا ف ي� نظريتــه للعدالــة .بــل يمكننــا القــول بأنــه
األس الــذي بـ ف يـى عليــه بنــاء تلــك النظريــة ،فــإن كان نهــج القــدرة يوجــد ي�
ف
جميــع أج ـزاء ومراحــل نظريــة العدالــةو نظريــة التنميــة لــه (البنيــة الفكريــة ،والبنيــة النســبية ،البنيــة التطبيقيــة العمليــة) ،فــإن ظهــوره ي� المرحلــة
األخرة(البنيــة التطبيقيــة) أ كـ ثـر جــالءا ،بحيــث يمكننــا ان نصــف المرحلــة األخــرة بالمرحلــة الـ تـى َّ
ـألت� مكملتـ ي ف
تكونــت بمسـ ي ف
ـ� بعضهمــا البعــض يكــون
ي
ي
ي
ِّ
متبدلـ ي ف
ـ� دورهمــا لبعضهمــا البعــض .بحيــث ليــس أحدهمــا بنيــة تحتيــة واآلخــر بنيــة فوقيــة ،بــل كل منهــا بنيــة تحتيــة
كل منهمــا معتمــدا عــى اآلخــر,

ف
ّ
ـاع) المبـ ف يـى كل منهــا عــى
وفوقيــة ي� نفــس الوقــت مؤسســان أحدهمــا عــى أآلخــر( ،)Ibid,p217-219وهمــا نظريتــا (نهــج القــدرة) و (الخيــار االجتمـ ي
نعتر الحرية ه المفهوم المركزي ف� نظرية أمارتيا ي ف
س�
االختيار والحرية الموضوعية(  . ) Sen, Amartya1982, p,41-39و لهذا يمكننا أن ب
ي
ي
ف
ف
ي� التنميــة( والعدالــة ايضــا) ،كمــا هــو حــال (االتفــاق) حــول توزي ـ ــع الســلع األساســية ي� نظريــة جــون راولــز ،فإنــه هنــاك ش�ط لذلــك العقــد قبــل إبرامــه
عنــد راولــز وهو(حجــاب الغفلــة) .بحيــث يفـ تـرض عــدم وجــود أي معلومــات عــن حصصهــم أو مواقعهــم االجتماعيــة عنــد المشــار ي ف
ك� ف ي� العقــد .و
ف ف
كمــا أن هنــاك ش�ط بعــد إب ـرام العقــد وهــو معقوليــة العقــد وموافقتــه للعدالــة الشــهودية واإلحســاس بالعدالــة عنــد المشــار ي ف
ك� ي�
ك� وغـ يـر المشــار ي
ف
وه تســاوي مــع نهــج القــدرة .حيــث يكــون بإمــكان األفـراد توظيــف قدراتهــم وقابلياتهــم ي�
العقــد(  ،).Ibid,p218-222فــإن الحريــة الموضوعيــة ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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َّ
ـ� بهــا كشــف العالقــة بـ ي ف
تمكــن أمارتيــا سـ ي ف
ـ� الحقائــق االعتباريــة المعياريــة الـ ت يـى يعتـ بـر
الحيــاة الـ ت يـى لهــم دليــل في اختيارهــا ،فالمرحلــة الفكريــة الـ ت يـى
ف
ت
ت
ـ�
االختيــار وحدتهــا األساســية والحقائــق الحقيقيــة الـ يـى تبحــث بهــا عــن الحقائــق الخارجيــة والـ يـى تجتمــع ي� القــدرات والحريــات الموضوعيــة فـ ي
ـار� يمكننــا
أرضيــة إرادة اإلنســان حيــث بتحريــك إرادة اإلنســان تظهــر تلــك القابليــات .كمــا أن تلــك القــدرات والحريــات الموضوعيــة لهــا وجــود خـ ب ي
أن نجعلهــا موضــوع دراســة العلــوم الموضوعية،ومــن هنــا نجــح أمارتيــا سـ ي ف
ـ� ف ي� الجمــع بينهمــا وكشــف نهــج القــدرة.
أما ف� المرحلة الثانية وه مرحلة التمايز ي ف
ب� مقاربته ومقاربة الفالسفة اآلخرين (وخاصة جون راولز ) وكشف أخطاء تلك المقاربات وخاصة
ي
ي
ف
ف
ت
ـا�  ،ومــن أخطائهــا عــدم إمــكان قياســها الدقيــق و ضعــف الجانــب العمـ يـى فيهــا .ولهــذا اعتـ بـر أن أهــم مــا ي� نهجــه هــو إمكانيــات
ي� أساســها المعلومـ ي
ف
تطبيقهــا وتبلورهــا العمــى ف� كافــة الحقــول المعرفيــة مــن ت
الربيــة اىل السياســة و خاصــة ي� علــم االقتصــاد كالتنميــة والرفــاه وبالفعــل تمكــن الحصــول
ي ي
ف
ش
عــى نتائــج مهمــة ي� اســتعمال ذلــك المنهــج وأن نهــج التنميــة الب�يــة المعتمــد عالميــا خـ يـر دليــل عــى هــذا النجــاح ( )Undp 1990وأن هــذا النجــاح
ف
ت ف
ت
ف
ـاع( Sen
مبـ يـى عــى الركـ يـر عــى الحريــة الموضوعيــة الـ يـى تعــادل القــدرة عــى االختيــار ي� نوعيــة الحيــاة ومنهــا االعتمــاد عــى نظريــة الخيــار االجتمـ ي
))AmartyaThe 2009,p 233-237

ت
ـ� :يمكن توضيحه بشــكل أوســع عندما نرجع اىل نقطة تر ي ف
أما فيما يتعلق بنهج القدرة فيقول آمارتيا سـ ي ف
معلوما�()informational focus
كر
لــه كنظريــة ف� التنميــة والعدالــة  ،إلن لــكل نظريــة ف� العدالــة نقطــة تركـ فـر معلومـ تـا� أي تحديــد الســمات الـ تـى ينبـ فـ� ت
الركـ ي فـر عليهــا عنــد الحكــم عــى
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ف
مجتمــع مــا وتقييــم العدالــة( والتنميــة ايضــا)  ،فالمهــم هنــا أن ينظــر اىل كيفيــة تقييــم المنفعــة الشــاملة للفــرد ،فبعــض النظريــات تعتمــد ي� هــذا
ف
الصــدد تقييــم منفعــة الفــرد بداللــة دخلــه أو ثروتــه أو مــوارده ،ومنهــا مــا تعتمــد عــى الســعادة أو اللــذة الفرديــة كمــا هــو الحــال ي� النفعانيــة الـ ت يـى كان
جـ يـرم بينتــام رائدهــا .فيوضــح هــذان البديــالن التبايــن بـ ي ف
ـ� المقاربــة القائمــة عــى المنفعــة وتلــك القائمــة عــى الدخــل ،غـ يـر أن مقاربــة القــدرة قائمــة
ي

عــى الحريــة ،فمقاربــة القــدرة ِّ
تقيــم المنفعــة الفرديــة بقــدرة الشــخص عــى عمــل أشــياء يكــون لديــه دليــل لتقديرهــاSen, Amartya)1982(, (،
ِّ
 .)p,41-39ومن ثم تكون منفعة الشــخص بداللة الفرص أقل من منفعة شــخص آخر أقل منه قدرة عى القيام بما يقدر اســتدالال من أشــياء إذا
ش
ت ف
سء ممــا لديــه ســبب ودليــل لتقديــره
كانــت فرصتــه الحقيقيــة لعمــل هــذه األشــياء أضــأل ،فالركـ يـر هنــا هــو وجــود الحريــة لفعــل أي عمــل أوكــون أي ي
ث
ئ
اع نهــج القــدرة أن
)أمارتيــا ســن،2011ص .(.337-339فمــن الواضــح أنــه كلمــا كان ازداد تقديرنــا لشـ يـى كلمــا كان هــذا أ كــر أهميــة ممــا ننجــزه ،فـ يـر ي
َ
نكــون أحـرارا ف ي� تحديــد مــا نريــد ،ومــا نقـ ِّـدر ،ومــا نقـ ِّـرر ف ي� النهايــة .ومــن هنــا يكــون نهــج القــدرة مرتبطــا بجانــب الفرصــة مــن الحريــة  .والمقصــود مــن
ِّ
ه الفرصــة الشــاملة وليســت النتيجــة النهائيــة فقــط ،ومــن ثــم أن نهــج القــدرة والحريــة ال تركــز عــى الوظائــف واألعمــال الخارجيــة ،بــل
الفرصــة ي
تف ف
تعتمــد عــى قــدرة ف ي� اقتنــاص الفــرص .كمــا أن النظريــة تعتمــد عــى الحريــة الشــاملة وليســت النتائــج النهائيــة ،وبــه يجعــل النظريــة غـ يـر مخرلــة ي�
ـ� هذيــن المفهومـ ي ف
ـ� بــل يجعلهــا ممكنــة التطبيــق ف� جميــع المجتمعات.ولربمــا كشــف الفــرق بـ ي ف
مجتمــع معـ ي ف
ـ� مفتــاح كثـ يـر مــن مفاهيــم وبحــوث
ي
ـ� المفهومـ ي ف
ـ� بــل أغراضــه ومراميــه )المصــدر نفســه ،ص ( 339ولذلــك نقــوم بالتميـ ي فـر بـ ي ف
أمارتيــا سـ ي ف
ـ�:

ف
ش
ـ�ء أواالمتنــاع عــن القيــام
يبــدو أن لــكل قيمــة كالحريــة جانبــان( كمــا ذكرنــا ي� المطلــب األول) وهمــا الجانــب االعتبــاري الــذي يطلــب منــا قيــام بـ ي
ت
ف
ـار� يتــال� مــع الحقائــق الخارجيــة األخــرى وهــو مهــم بحــد ذاتــه دون اعتبــاره وســيلة لحقائــق
ـوع خـ ب ي
بــه ألنــه مبـ يـى عــى االختيــار  ،وجانــب موضـ ي
ف
ـار� للقيــم باسـ ي ف
ـلوب� ،األســلوب األول فهــو معــروف بأســلوب يىل
ـ� مســألة كالتنميــة أن أصحــاب الق ـرار يتعاملــون مــع تلــك الوجــود الخـ ب ي
أخــرى ،فـ ي

ـاىل يــرى أن باإلمــكان الحصــول عــى التنميــة االقتصاديــة باالعتمــاد
(نســبة اىل رئيــس وزراء ســنغافورة يىل)ينظــر اىل تلــك القيــم نظــرة وســيلية ،وبالتـ ي
وه التنميــة مــن دون التفــات اىل حريــات األفـراد)
عــى رفــع الناتــج الـ ي
ـكى و والتصنيــع وبطريقــة �يعــة والمهــم هــو الوصــول اىل الحصيلــة النهائيــة ي
صن،أمارتيــا ،التنميــة حريــة2004 ، ،م،.ص(.17-27
ف
ف ف
و� عمليــة التنميــة يجــب النظــر اىل تلــك القيــم (كالحريات)نظــرة غائيــة وليــس
وهنــاك اســلوب ثــان تبنــاه أمارتيــا سـ يـ� ي� بحوثــه يذهــب اىل أنــه ي
ف
اعتبارهــا وســيلة لمســائل أخــرى ،لكونهــا مهمــة ي� حــد ذاتهــا )ســن،)1371( ،ص ،(.15-23وأن تأريـ ـ ــخ التنميــة واإلحصائيــات الدقيقــة تقــول لنــا
ف
أن تلــك العمليــات التنمويــة نجحــت و وصلــت اىل مرامهــا عندمــا نظــرت اىل تلــك القيــم بهــذه النظــرة .وإن كان يبــدو ي� الظاهــر والنظــرة الســطحية
أن عكــس هــذا هوالصحيــح ,فمثــال أن التنميــة والتطــور اليابـ فـا� لــم تبــدأ بالتصنيــع فقــط ،بــل بــدأت بالمســائل التنميــة ش
الب�يــة كالتعليــم )المصــدر
ي
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ـ� والهنــد عــى خــالف الظاهــر) المصــدر نفســه ،ص ..(54-59ويــرى أمارتيــا سـ ي ف
نفســه ،ص (،25-28وهــذا هــو نفــس الحــال ف� الصـ ي ف
ـ� أن هــذا
ي
ِّ
ف
األســلوب هــو األســلوب الناجــح فقــط ،ويجــب أن ينظــر اىل الدخــل والناتــج كوســيلة اىل تلــك القيــم ،ومــن هنــا حــاول أمارتيــا سـ يـ� أن يعــرف المــال

والـ ثـروة بمعـ فـى مخالــف لمعنــاه التقليــدي ،فالفقـ يـر الــذي يعيــش حيــاة صحيــة أطــول فإنــه أغـ فـى مــن صاحــب المــال الــذي ال يعيــش طويــال ،فالوصــول
ً
ف
اىل الحصيلــة النهائيــة ليســت مهمــة ي� حــد ذاتهــا بــل المهــم الحريــة الشــاملة الـ ت يـى تهمهــا حضــور اختيــار الفــرد كمــا يهمهــا حصــول النتائــج أيضــا
ف
( ..)Sen Amartya)2009(,p36-37كمــا ه ال تقتــرص عــى االختيــار بـ ي ف
ـ� الوظائــف الموجــودة فقــط بــل وجــود القــدرة واالختيــار ي� الفــرص
ي
ً
ف
ف
ت
أيضــا ،أن يعيــش اإلنســان الحيــاة الـ ت يـى لــه ســبب ي� تقديرهــا وهــذا هــو نهــج القــدرات الـ يـى نحــن بصــدد البحــث عنهــا ونــرى بــرصورة تبنيهــا مــن قبــل
ف
أصحــاب القـرار ي� بلداننــا اإلســالمية والعربيــة (  ,)Ibid,p76-89ومــن ثــم يجــب النظــر اىل الحريــات الفرديــة الـ ت يـى تكــون بمثابــة تبلــور إرادة االنســان
ف
والديموقراطيــة كنقــاش عــام لتطويــر معلوماتــه ومناقشــة الجماعــة ف� اتخــاذ الق ـرارات كأهــداف ف� ذاتهــا وليــس حـ تـى لتطويــر المــوارد ش
الب�يــة ي�
ي
ي
ف
االقتصــاد ،وإن كان باإلمــكان حصــول هــذا ي� نفــس الوقــت!.
ف
يف
يف
و� صدد بيان القصد من نهج القدرة يبدي أمارتيا ي ف
مهمت� وهما:
مالحظت�
س�
ي
ت
معلوما�) ف� تقييم ومقارنة المنافع الفردية الشاملة  ،وال ت
تشر اىل (نقطة تر ي ف
تقرح أية صيغ معينة لكيفية استخدام
كر
أوال ،أن مقاربة القدرة ي
ي ي
المعلومــات ،ومــن ثــم يمكــن أن تظهــر اســتخدامات مختلفــة مناســبة لنــوع المســائل الم ـراد اســتعمال النهــج فيها(كالسياســات المتعلقــة بالبطالــة
ف
والعجــز والفقــر والحريــة الثقافيــة) ،بشــكل أ كـ ثـر عمـ يـى اعتمــادا عــى البيانــات والمعلومــات المتوفــرة ي� الفرصــة ،فالنهــج تقيــم بداللــة االختيــار وليــس
ف
ف
و� الســنوات األخـ يـرة ذهــب بعــض الفالســفة وعلمــاء االقتصــاد اىل حصــول التقييــم و السياســة
بداللــة تصميــم معـ يـ� لتنظيــم المجتمــع ،غـ يـر أنــه ي
االجتماعيــة مــن خــالل اســتخدام نهــج القــدرة! )أمارتيــا ســن،1391 ،ص (101_95ثانيــا ان مــن المهــم األخــذ بنظــر االعتبــار أن العمــل البـ شـ�ي الــذي

ِّ
ف
نقــدره لــه جوانــب متعــددة يجــب أن تؤخــذ كلهــا بنظــر االعتبــار ،فهنــاك أعمــال عــدة مختلفــة ي� نفــس الوقــت كرفــع البطالــة والفقــر وســوء التغذيــة
ِّ
وغرهــا مــن األعمــال الـ ت يـى نقدرهــا نقــارن بينهــا ونناقشــها ونســتدل لهــا  ،ويجــب ان نتعامــل مــع هــذا التنــوع وال
ورفــع المناقشــات والمشــاكل السياســية ي
يجــوز قرصهــا عــى بعــض جوانبهــا!) ســن ،أمارتيــا1391 ،ـه.ش ،ص.(299-303
ينتقــد العلمــاء نهــج القــدرة عــى أســاس أنهــا تعـ ف يـى بالقــدرات الفرديــة وال يمكنهــا تقييــم المســائل المتعلقــة بالق ـرارات الجماعيــة  ،فيجيــب أمارتيــا
ف
سـ ي ف
ـ� أن نهــج القــدرة يمكــن اســتعمالها فيمــا يتعلــق بجميــع المجتمــع كمــا يســتعمل ي� القــدرات الفرديــة ،فإنهــا تطويــر للقــدرات الفرديــة وتبلــور
ف
ـاع الــذي يهتــم بالعمــل
الختيــار المجتمــع (،.)Sen amartya ,)1982(, p21-25وهــذا هــو � اعتمــاد أمارتيــا سـ يـ� عــى نظريــة الخيــار االجتمـ ي
ـاع مــع مراعــات التفضيــالت الفرديــة ،النظريــة الـ ت يـى ســنبحث عنهــا فيمــا يـ يـى:
بالق ـرار الجمـ ي

المطلب الثالث
ض ض
ض
الشق
االجتماع):
س� ي� التنمية ( نظرية الخيار
الثا� لنظرية آمارتيا ي
ي
ي

يذهــب آمارتيــا سـ ي ف
ـ� اىل أن نقطــة ضعــف كل نظريــات التنميــة والعدالــة االجتماعيــة ســواء كانــت نظريــات توتاليتاريــة شــمولية او نظريــات
م�وعهــا الحـ ف
متعلقــة بتغيـ يـر الهيكلــة االقتصاديــة ه انهــا نظريــات فوقانيــة لهــا ش
ـارص الموجــود يفرضهــا عــى المجتمــع واالف ـراد ،دون الحســاب
ي
الختيــارات وتفضيــالت فرديــة بــل الجماعيــة ،دون االلتفــات للخصوصيــات المتعلقــة بالمجتمعــات المختلفــة وثقافاتهــا المتنوعــة ،ومــن ثــم فشــلت
ف
ف
ي� تحقيــق التنميــة ي� تلــك المجتمعــات  ،بــل ان المجتمعــات الـ ت يـى ســلمت طريقاخاصــا بهــا تمكنــت مــن تحقيــق التنميــة المســتدامة والشــمولية
ف
ـاع وبأضافــة نكهتــه الخاصــة عليهــا ،الـ ت يـى ال تعتمــد عــى الق ـرارات الجماعيــة لتحقيــق
ولهــذا حــاول آمارتيــا سـ يـ� تجديــد نظريــة الخيــار االجتمـ ي
التنميــة فقــط بــل تحتســب للتفضيــالت واالختيــارات الفرديــة والجماعــات االقليــة حســابها ،و جعــل تلــك النظريــة مــع اإلضافــات الخاصــة بــه عليهــا
ف
ف
ف
ـا� لنظريتــه ي� التنميــة ونظريتــه ي� العدالــة ايضــا ،ألنهمــا وجهــان لعملــة واحــدة كمــا ذكرنــا!.
الشــق الثـ ي
ف
ف
وه
يمكننــا القــول بــأن نظريــة الخيــار االجتمـ ي
ه بديلــة للعدالــة االجتماعيــة وتنظيــم المجتمــع ي� مقاربــات العدالــة األخــرى ،ي
ـاع عنــد أمارتيــا سـ يـ� ي
ف ف
ث
ف
ـ� ي� كتاباتــه وبحوثــه وكـ فـ� دليــال عــى ذلــك أنــه خــص بهــا
محارصتــه الخاصــة الـ ت يـى ألقاهــا بمناســبة حصولــه عــى
مــن أ كــر مــا اهتــم بهــا أمارتيــا سـ ي
ف
ـاع ال تقــل مــن أهميــة (نهــج القدرة)وأظــن بأنهمــا الجانــب العمـ يـى لنظريــة أمارتيــا
جائــزة النوبــل ي� عــام 1998م ،فــإن أهميــة نظريــة الخيــار االجتمـ ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ِّ
سـ ي ف
ـ� في التنميــة .فــإن كان نهــج القــدرة يركــز عــى جانــب االختيــار والحريــة الموضوعيــة ومــن ثــم بـ ف يـى أ كـ ثـر مــا بـ ف يـى عــى اإلرادة اإلنســانية مــع عــدم
ت ف
ش
ـ� تهتـ ُّـم باألســاس
ـاع وإن كانــت معنيــة بالقـرارات الجماعيــة فـ ي
إهمــال نقطــة الركـ يـر المعلوماتيــة (التنميــة مــن أجــل البــ�) .أمــا نظريــة الخيــار االجتمـ ي
عــى دور النقــاش و أهميــة توســيع دائــرة المعلومــات للوصــول اىل الق ـرارات الجماعيــة مــع رعايــة التقييمــات ت
والرتيبــات والتفضيــالت الفرديــة(
ش
ـ� تعتمــد عــى القــدرة الدركيــة لإلنســان أ كـ ثـر مــن اعتمــاده عــى القــدرة اإلراديــة ومــن ثــم يكتمــل العلــم مــع اإلرادة.
التنميــة بالبــ�) .فـ ي
ف
ـر� الــذي يعالــج مســألة التوصــل اىل تقييمــات جمعيــة قائمــة عــى أولويــات فرديــة بعبــارات أقــرب مــا تكــون
فيمكننــا تعريفهــا بذلــك الحقــل المعـ ي
ِّ
 .وقــد انصـ َّ
ـب عمــل المنظريــن األوائــل تهيئــة إطــار التخــاذ الق ـرارات العقالنيــة والديموقراطيــة لمجموعــة مــن النــاس مــع االلتفــات اىل
رياضيــة
وه الوصــول اىل الق ـرارات الجماعيــة مــع رعايــة التفضيــالت الفرديــة
مفضــالت ومصالــح كل األف ـراد(  .)Ibid,p309-315إال أن هــذه المســألة ي
ف ف
ـي� ي� عهــد الثــورة الفرنســية (وكان فيهــم مــن كان مــن قــادة تلــك الثــورة) حاولــوا
بــدت مســتحيلة التحقيــق  .وإن كان علمــاء الرياضيــات الفرنسـ ي
ف
ف
ـياس مــن قــادة الثــورة الفرنســية (كوندروســة)
ـا� والسـ ي
ه كشــف االســتحالة وخاصــة ي� محاولــة الريـ ي
فــك تلــك االســتحالة فكانــت النتيجــة ي
المعروفــة باســتحالة كوندورســة ،وبالمقابــل كانــت نظريــات العدالــة االجتماعيــة الـ ت يـى تعتمــد عــى مفهــوم واحــد كالحاجــة أو الحــق نظريــات ســهلة
َّ
ف
ـاع ي� الحاشــية حـ تـى بدايــة النصــف
و متناســبة ومنســجمة موجــودة فتبنتهــا الــدول والفالســفة ( .)Ibid,p17-19فبقيــت نظريــة الخيــار االجتمـ ي
ف ف
ش
ـاع)
الثـ ي
ـا� ي� قــرن الع�يــن ،فقــام (أرو) الفيلســوف والعالمــة االقتصــادي بإحيــاء تلــك النظريــة ،وهــو الــذي أعطاهــا اســم نظريــة (الخيــار االجتمـ ي
ـاع مــع رعايــة
وه معادلــة رياضيــة مهمــة كشــفت اســتحالة اتخــاذ الق ـرار الجمـ ي
وه معروفــة اليــوم باســتحالة (أرو) ،ي
وإن كشــف اســتحالة أخــرى ي
ف
أخــف األولويــات الفرديــة .فــكان نتيجــة متشــائمة � مرحلــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة الـ تـى يحتــاج ش
الب�يــة اىل ديموقراطيــة أصيلــة ترجــع اىل
ي
ي
ف
ت
ف
ت
ـا� دون أي اعتبــار
ـموىل فوقـ ي
وه أهــم مــا تمتــاز بــه تلــك النظريــة عــن نظريــات العدالــة االجتماعيــة الـ يـى تـ ي
ـأ� بحــل شـ ي
النــاس ي� القـرار عــى مــا تهمهــم .ي
ف
ت
ت
ف
ف
ـب� الريــادي الــذي قــام بــه (آرو)
آلراء المعنيـ يـ� ودون أد� حســاب للمســائل والراتيــب النســبية الموجــودة بـ يـ� األشــخاص ،ولهــذا وبعــد العمــل السـ ي
ف
ت
ش
ـ� التفضيــالت الفرديــة كعــدم قبــول الديكتاتوريــة ،وبعــد المناقشــات العميقــة والواســعة الـ ت يـى أجريــت حولــه قبــل
واشــراطه �وطــا أد� لعــدم تنـ ي
ُّ
ف
ـاع
ـر� ،رغــم ظهــور اســتحاالت متعاقبــة فيهــا .اال أنــه كشــف أيضــا أنــه يمكــن حلــه بجعــل إجـراءات اتخــاذ القـرار االجتمـ ي
ـاع كفــرع معـ ي
الخيــار االجتمـ ي
ف
أ كـ ثـر حساســية للمعلومــات  ،ويبــدو أن المعلومــات عــن مقارنــات صــالح الحــال والمزايــا النســبية بـ ي ف
ـ� الألشــخاص ذات أهميــة حاســمة ي� هــذا
الحــل!( .)Ibid,p43-46
ف
ـا� يبحــث عنــه ويحــاول التأصيــل لــه ،غـ يـر أن هــذا التأري ـ ــخ
إن كان تأري ـ ــخ القـرارات االجتماعيــة يعــود اىل تأري ـ ــخ قديــم وهــذا أرســطو الفيلســوف اليونـ ي
ف
ف ف
ف
محارصتــه ي� جائــزة نوبــل ،بــأن الجمــل كان مــن المقـ َّـرر أن يكــون
ـ� ي� بدايــة
مملــوء باســتحاالت وانتكاســات حـ تـى أن هنــاك مثــال يحكيــه أمارتيــا سـ ي
ِّ
حصانــا ولكــن أصبــح بهــذا الشــكل بقـرار مــن الجماعــة ( )Ibid,p11-14ويعقــب ســن عــى هــذا القــول بأنــه صحيــح أن الحصــان أجمــل وأ كـ ثـر تناســبا
ف
ث
ش
ـاع عمليــة صعبــة ولكــن
منــه ،إال ان الجمــل هــو أ كــر تحمــال مــن الحصــان يمكنــه البقــاء والســفر ي� الصحـراء أليــام بــدون �ب المــاء ،فالخيــار الجمـ ي
ليــس لنــا بــد منهــا اال بقـرار فــردي مــن قبــل حاكــم مســتبد )ســن ،أمارتيــا ،انديشــه عدالــت)1379(،ص).127-134
ـاع بــل تتعلــق بمســائل أخــرى كمســألة حريــة الســوق و قضيــة العدالــة و تقليــل الفقــر و
غـ يـر أن هــذه المشــكلة ليســت قــارصة عــى الق ـرار الجمـ ي
ف
ف
تحقيــق التنميــة ،فــإن قمنــا بتوســيع الحريــة الســوقية َّ
ضيقنــا ي� دائــرة العدالــة ,وكلمــا وســعنا ي� دائــرة العدالــة االجتماعيــة و تدخــل دولــة كلمــا قـ َّـل
ف
ف
ف
ـاع ألنــه غـ يـر ممكــن القيــام باتخــاذ القـرار واحتســاب التفضيــالت الفرديــة ي� نفــس الوقــت،
الفعاليــة االقتصاديــة ي� الســوق .وكــذا ي� الخيــار االجتمـ ي
ف
ف
اع المســائل الجزئيــة النســبية )
اال أنــه ي
و� جميــع األحــوال ليــس مــن الــرصوري اللجــوء اىل النظريــات المطلقــة لكونهــا فوقانيــة وغـ يـر كافيــة وال تـر ي
المصــدر نفســه ،ص ،)134-136غـ يـر كافيــة ألننــا ف� صــدد إنشــاء قـرار حــول مســائل جزئيــة بـ ي ف
ـ� االفـراد يهمهــم وليــس تجديــد نظــرة كليــة ال يمكــن
ي
التعامــل بهــا مــع تلــك المســائل الجزئيــة ،اال أن أمارتيــا سـ ي ف
ـ� يذهــب اىل أن باإلمــكان حــل تلــك المســألة بتوســيع المعلومــات كمــا فعــل كوندورســة

االجتماع ف ي� مسألة تحديد النسل جوابا لمالتوس االقتصادي المشهور ،فقال :كوندورسة بأنه بازدياد المعلومات و ارتفاع
الرائد لنظرية الخيار
ي
ِّ
ت ف
ف
ف
ـا� ي� اتخــاذ
توعيــة المجتمــع ســتخفض عــدد األوالد والمواطنـ يـ� ،ومــن هنــا يركــز أمارتيــا سـ يـ� عــى ازديــاد المعلومــات و توســعة األســاس المعلومـ ي
َّ
ف
ف
القـرارات الجماعيــة ومــن هنــا يظهــر اهتمــام أمارتيــا سـ ي ف
ـ� المركــز عــى الحريــة ي� التفكـ يـر وإبــداء الـرأي و وجــود النقــاش العــام لتحقيــق التنميــة ي�
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ف
ُّ
ت
ـاع وشــف مكانتهــا ي� التنميــة يجــب علينــا الرجــوع اىل موضــوع العدالــة
ـ� لنظريــة الخيــار االجتمـ ي
إن الباحــث يظــن أنــه لـ ي
ـ� نكشــف الموقــع الحقيـ ي
ه العدالــة التوزيعيــة وليــس العدالــة االجتماعيــة
االجتماعيــة والعدالــة التوزيعيــة ،يبــدو أن الموجــود قبــل العصــور الحديثــة مــن هــذه الناحيــة ي
ف
ف
ـ� البدايــة كانــت العدالــة التوزيعيــة
ـاع(  ..)Ibid,p345-354ومــن ثــم علينــا البحــث حــول المفاهيــم الثالثــة وظهورهــا التأريـ ي
والخيــار االجتمـ ي
ـ� ،فـ ي
ـ� أفـراد المجتمــع وليــس العدالــة المطلقــة  ،أي المســاواة بـ ي ف
الـ تـى بحــث عنهــا أرســطو تطلــب المســاوات النوعيــة الهندســية بـ ي ف
ـ� افـراد فئــات المجتمــع
ي
ف
ف
وليــس بـ يـ� جميــع األفـراد وهــذا هــو معــى المســاواة النوعيــة )ديفيــد جونســتون ،2012ص ،) 279اال أن هــذا التوزي ـ ــع يكــون بمقاديــر وليــس جزافــا
ف
ف
ـدس .أمــا العدالــة االجتماعيــة فظهــرت ي� العصــور الحديثــة وتعـ ف يـى التوزيـ ـ ــع عــى أســاس حقــوق األنســان والمســاواة
وهــذا هــو معــى التوزيـ ـ ــع الهنـ ي

ـ� الفئــات نفســها .ولكــن مشــكلة العدالــة االجتماعيــة كمــا يقــول منتقدوهــا أن القائمـ ي ف
ـ� أف ـراد الفئــات بــل بـ ي ف
ليــس فقــط بـ ي ف
ـ� بتطبيقهــا يقومــون بمــا

يدعــون منعــه وهــو المســاواة وعــدم االســتغالل وبمــا أن قراراتهــم ملزمــة فإنهــم سيســتغلون صالحياتهــم لمصالحهــم الشــخصية وانهــم يســتعملون
ف
تنظيمــات وترتيبــات ي� التطبيــق عــى أفـراد المجتمــع عــى الرغــم منهــم و يفرضونهــا عليهــم مــن غـ يـر إرادة منهــم )المصــدر نفســه ،ص.(.234-242
ً
ت
ـاع الـ ت يـى تحــاول اتخــاذ القـرارات ومنهــا المتعلقــة بالتوزي ـ ــع بنــاءا عــى قـرارات جماعيــة مــع مراعــات التفضيــالت
وبعدهــا تـ ي
ـأ� نظريــة الخيــار االجتمـ ي
ِّ
ـاع آخــر مــا وصــل اليــه الفكــر
الفرديــة حيــث أن االف ـراد يقــررون حــول مــا يهمهــم بــدون فــرض أحــد عليهــم وب ـهــذا تكــون نظريــة الخيــار االجتمـ ي
اإلقتصــادي حــول هــذا الموضــوع وان كانــت موجــودة منــذ الثــورة الفرنســية وحــاول آمارتياسـ ي ف
ـ� إحيائهــا.

ض
الثا�
المبحث
ي
ض ض
دور الدولة و نظرية
آمارتياس� ي� التنمية
ي

المطلب االول

ض
تاريـ ــخ دور الدولة ي� النشاط االقتصادي

ف
اختلفــت آراء المذاهــب حــول تدخــل الدولــة ي� االقتصــاد بنــاءا عــى اختــالف علــة وغايــة هــذا التدخــل ومــن ثــم اختلفــت دالئــل تلــك المذاهــب
حــول تدخــل او عــدم تدخلهــا .فعلينــا بيــان آراء تلــك المذاهــب وأدلتها.مــع مالحظــة أن تلــك آراء وأدلتهــا التتعلــق بفـ تـرة زمنيــة معينــة ،بــل يمكــن
ـاىل ال يمكــن االدعــاء _مثــال_ بــأن اآلراء
القــول بــأن المذاهــب المؤيــدة والمعارضــة للتدخــل تقريبــا موجــودة بالتــوازي عـ بـر جميــع المراحــل ،وبالتـ ي

ـيكي� ألن هنــاك التجاريـ ي ف
ـ� والكالسـ ي ف
والمذاهــب كانــت مــع عــدم التداخــل كمذهــب الطبيعيـ ي ف
ـ� كانــوا يؤمنــون بتدخــل الدولــة وان كان تفسـ يـرهم
يختلــف عــن تفسـ يـر المذاهــب الطالبــة بالتدخــل بعــد (كيـ ف فـر) ،وان يعتـ بـر المذاهــب والنظريــات الجديــدة طالبــة للتدخــل فانــه عــى جانــب الطالبـ ي ف
ـ�
ف
فف
ـ� عــن الكالســيك الجــدد الطالبـ ي ف
كالكيريــة وانصــار دولــة الرفــاه فــإن هنــاك آراء المدافعيـ ي ف
ـ� بعــدم تدخــل الدولــة ي� الســوق واالقتصــاد( Gi
بالتدخــل
.)llis,Perkins,Roemer,Sondgras3ed 1994 Nortok. P32-34
اوال :آراء انصار عدم التدخل:

ف
و� اضيــق الحدود.والســبب فيمــا دعــوا اليــه هــو النتائــج غـ يـر
1الطبيعيــون( :)Physiocratesيرفــض الطبيعيــون تدخــل الدولــة اال فيمــا البــد منــه يـ� التدخليـ ي ف
المرضيــة والمتدهــورة الـ تـى حصلــت ف� االنتــاج الــزراع ف� فرنســا بســبب آراء التجاريـ ي ف
ـ� و بســبب فســاد يبروقراطيــة الدولــة ويســتند
ي ي
ي
ي
ف
وه بذلــك تنــادي بــرصورة الرجــوع اىل
ـ� القائــم عــى مبــادئ الحريــة وتحقيــق المصلحــة الشــخصية والمنافســة ،ي
الطبيعيــون عــى النظــام الطبيـ ي
الطبيعــة ،ألن هنــاك قواعــد طبيعيــة تحكــم الفعاليــة االقتصاديــة وتسـ يـره بانتظــام دون فرصورة تدخــل الدولــة الـ ت يـى يجــب عليهــا ان تـ تـرك األفـراد احـرارا
يحكمــون األحــداث االقتصاديــة ،ألن هنــاك يــدا خفيــة تعمــل عــى خلــق التــوازن المســتمر بـ ي ف
ـ� المصالــح ،وأن كل تدخــل مــن قبــل الدولــة يؤخــر النمــو
االقتصــادي ويعطلــه( .)Hettne, B. )1995(..p450-46
ت
اآل� مــن قلــم (آدم ســميث).
2الكالســيك :تقــوم آراء الكالســيك عــى فكــرة الحريــة المطلقــة للفردبنــاءا عــى المبــدأ القائــل ( دعــه يعمــل دعــه يمــر) يف
ف
وان أنصــار هــذه المدرســة يمتنعــون تدخــل الدولــة ي� الحيــاةا القتصاديــة و االجتماعيــة لألفـراد و يطلبــون ان يقتــرص دور الدولــة ي� حراســة الســوق
والمجتمــع ويتقلصليصبحدورهــا دور (الدولةالحارســة)،كما ينــادي الكالســيك بـ فـرصورة إزالــة الدولــة لــكل القيــود الـ ت يـى تعــوق النشــاط االقتصــادي،
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ف
ف
ش
ت
ـ�
مــع تــرك كل فــرد حــر ي� تحقيــق مصلحتــه و يبــا� كل األنشــطة االقتصاديــة الـ يـى يختارهــا ،وطبــق النظــام الحريــة الطبيعيــة فعــى الدولــة أن تلـ ي
التنظيى الموجه للسياسة التجارية وتكفل حرية مرور السلع داخل الدولة وان تحرر تجارتها الخارجية .وان المذهب الكالسيك يذهب
الجهاز
ي
ف
ـوم غـ يـر كفــوء إلدارة االنتــاج والتوزيـ ـ ــع والتخصيــص بشــكل يحقــق الكفــاءة
اىل أن هنــاك يدا خفيــة يحقــق التــوازن ي� الســوق وأن الجهــاز الحكـ ي
والتشــغيل الكامــل( ..)Peet, R, & Hartwick E )2009( p76-89
ف
3آراء الكالســيك الجديــد :كان أنصــار الكالســيك الجديــد ي� البدايــة يذهبــون اىل أن اآليــة الســوق تتصــف بإخفاقــات ذاتيــة تطلــب تدخــل الدولــةف
ّ
ـ� ي� كل األزمــات االقتصاديــة هــو تدخــل الدولــة
لمعالجتهــا،اال انــه ومــع بدايــة ســبعينات القــرن المنــرصم غـ يـروا رأيهــم وذهبــوا اىل ان الســبب الرئيـ ي
ف
ف
ي� الســوق والنشــاط االقتصــادي ،ولهــذا طلبــوا بـ فـرصورة تقليــص دور الدولــة ي� النشــاط االقتصــادي وعــى الدولــة بــدل ان تركــز عــى العدالــة
وإعــادة توزيـ ـ ــع الدخــل عليهــا ان تقــوي الكفــاءة والنمو.ويرىالكالســيك الجــدد بأنــه عــى الدولــة أن ترجــع اىل المفهــوم القديــم وهــو مفهــوم الدولــة
ف
ف
إال� أضيــق الحــدود عــى ،وان تتحقــق النشــاط االقتصــادي عــى أســاس حريــة الســوق والمبــادرة
الحارســة وأن ال تتدخــل ي� النشــاط االقتصــادي ي
الفرديــة((.Simon, D. )2006(,p33-38
ثانيا :آراء المؤيدين لتدخل الدولة ف ي� النشاط االقتصادي:

1التجاريــون( :)Merchantilisمــع زيــادة حجــم التجــارة وتراكــم الراســمال ذهــب التجاريــون اىل فرصورة تدخــل الدولــة ،وذلــك مــن أجــل حمايــةف
الســوق الداخليــة مــن الســلع الخارجيــة الــواردة المنافســة للســلع الداخليــة ،ومــن أجــل تعظيــم الـ ثـروة وتحقيــق فائــض ي� المـ ي فـران التجــاري وذلــك
ف
عــن طريــق محاولــة زيــادة تملــك الدولــة للمعــادن النفيســة والـ ت يـى تمكــن االقتصــاد الوطـ ف يـى مــن زيــادة نشــاطها ي� التجــارة الدوليــة ،و تهيئــة الظــروف
واالســباب لزيــادة صادراتهــا )طيليس،ثركيـ ف فـر ،رومــر ،اســنودطراس 1388،ـه.ش .ص(.67-70
ف
ئ
ف
ـا� و صديــق (آدم ســميث ) ديفيــد
ـا� للفيلســوف ب
الريطـ ي
يذهــب الباحثــون اىل أن طلــب التجاريـ يـ� بتدخــل الدولــة يرجــع اىل رد نظريــة التــوازن التلقـ ي
ه تتــوزع تلقائيــا دون الحاجــة إىل وجــود الدولــة ،كمــا أن تدخــل الدولــة
هيــوم القائمــة عــى عــدم التــدخ ل ألن المعــادن النفيســة كالذهــب انمــا ي
ف
لتوزي ـ ــع المعــادن النفيســة يتســبب ي� ارتفــاع أســعارها ،األمــر الــذي يــؤدي إىل عجــز الدولــة عــى زيــادة قيمــة الصــادرات )المصــدر نفســه،ص.(23-34
ف
فف
فف
الكيريــة ظهــرت بعدمــا حــاول كيـ ف فـر معالجــة اآلثــار الســلبية للكســاد القتصــادي الكبـ يـر ي� عــام 1929
الكيريــة :مــن المعــروف أن النظريــة
2ف
ف
م وذهــب كيـ ف فـر ي� نظريتــه اىل ان ســبب االختــالل يرجــع اىل عــدم عمــل االقتصــاد ي� مســتوى التشــغيل الكامــل ممــا انتــج منــه البطالــة المرتفعــة،
ف ف
ـ� ي� االســتثمار وذهــب ايضــا ان المشــكلية الجذريــة ان الفكــر االفتصــادي
وان التشــغيل الكامــل ال يمكــن ان تتحقــق اال عنــد تحقــق مســتوى معـ ي
ـكى وذلــك مــن مــن
ـكى وآليــة الســوق لحــل المشــكلة ،ولهــذا ذهــب اىل أن عــى االقتصــاد االعتمــاد عــى جانــب الطلــب الـ ي
تتعتمــد عــى العــرض الـ ي
خــالل تدخــل الدولــة وذلــك مــن أجــل زيــادة معــدل التشــغيل وأن هــذا ال يتحقــق اال مــن تدخــل الدولــة) المصــدر نفســه،ص .(23-34وبــه ارجــع
الــدور المركــزي اىل الدولــة ي ف
ومرانيتهــا العامــة  .وكان تأثـ يـر نظريــة كيـ ف فـر لــم يقتــرص عــى االقتصــاد بــل تجــاوزه اىل الحقــول المعرفيــة األخــرى كالقانــون

ف
والسياســة وخاصــة ي� مفهــوم العدالــة والنظريــات الخاصــة بهــذا المفهــوم ويقــال أن نظريــة العدالــة لفيلســوف العدالــة المشــهور جــون راولــز لــم
تكــن اال توســيعا لنظريــة ف ف
كير)المصــدر نفســه،ص.45-48
ان كيـ ف فـر رفــض جميــع مــا اعتمــد عليــه معارضــو تدخــل الدولــة كوجــود اليــد الخفيــة الـ تـى تعيــد اىل الســوق توازنــه تلقائيــا .كمــا نــادى ف ف
كيربوجــوب
ي

اضطــالع الدولــة بــدور هــام ليــس فقــط مــن خــالل السياســة الماليــة والنقديــة ،بــل أيضامــن خــالل القيــام بــاأل عمــال العامــة كإنشــاء المرافــق ،ذلــك أن
ف
ف
ـتثمار� نفــس الوقت،وهــذا
ـى كال مــن االســتهالك واالسـ
ي
تدخــل الدولــة ي� النشــاط االقتصــادي هــو العامــل القــاد رعــى تنميــة الطلــب الـ ي
ـكى حيــث ينـ ي
يتطفــل تحقيــق االشــتغال الكامــل والنمــو االقتصــادي.
ـاع بـ شـ�ط تداخــل
 3رأي مؤيــدي دولــة الرفــاه :يذهــب انصــار هــذا الـراي اىل ان الســوق والمنافســة هــو االليــة الطبيعيــة لتحقيــق الرفــاه االجتمـ يالدولــة مــن أجــل حصــول كل فــرد عــى حاجاتــه ف
االرصوريــة مــن التعليــم والتغديــة والســكن وذلــك عــن طريــق معالجــة مــا يصيــب الســوق مــن حــاالت
االحتــكار و التقلبــات األقتصاديــة والصدمــات الخارجيــة الـ ت يـى تــؤدي اىل عــدم حصــول التوزيـ ـ ــع والتخصيــص العــادل للســلع العامــة والمــوارد بشــكل
عــام مــا ينتــج منــه تحســن أحــوال البعــض عــى حســاب البعــض اآلخــر ،مــع مالحظــة ان هــذا التدخــل ال يقتــرص عــى تقديــم الخدمــات واالعانــات
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ف
االجتماعيــة بــل يمتــد اىل تخصيــص المــواد باكـ ثـر فعاليــة وتحديــد حــاالت عــدم الكفــاءات ي� الســوق وتقليــص الجوانــب الســلبية فيهــا وكل هــذا
ف ي� ســبيل اســعاد افـراد المجتمــع و اشــباع حاجاتهــم.
ف
ت
ت
ایک التدخــل الواســع للدولــة و تكــون الفاعــل المركــزي بــل الوحيــد ي� النشــاط االقتصــاد وذلــك مــن أجــل
ایک :يؤيــد الفكــر االشــر ي
4الطــرح االشــر يتحقيــق المصلحــة العامــة عــل حســاب المصلخحــة الفرديــة وذلــك عــن طريــق خصائصهــا مــن امتالكهــا لوســائل االنتــاج و تخطيطهــا المركــزي و
والعدالــة توزيعهــا( المصــدر نفســه.).49-44،

ض
الثا�
المطلب
ي
التنمية عند آمارتيا ي ض
س� واآلخرين

ف
ـر� واحــد كاالقتصــاد ،بــل تختلــف تلــك النظريــات حســب العلــوم والحقــول المعرفيــة الـ ت يـى تذكــر فيهــا .فمثــال
ال تتعلــق نظريــات التنميــة بحقــل معـ ي
ف
ف
ث
هنــاك نظريــات للتنميــة ي� علــم االجتمــاع
واالنروبولوجيــا والعلــوم السياســية والنظريــات الـ ت يـى تركــز عــى الثقافــة ي� التنميــة و الـ ت يـى تنظــر اىل التنميــة
مشرك يرجع اىل ث
من الناحيةالتأريخية ونظريات الجغرافيا للتنمية وكذا النظرياتاالخالقية ف� التنمية  ،وإن كان هناك أساس ت
اكرها يعود اىل مبدأ
ي
ف
ـ� العلــوم ف� كل عــرص  ،.لــذا فــإن كنــا ركزنــا عــى نظريــات التنميــة � االقتصــاد فكأننــا تطرقنــا اىل التنميــة (ريضــارد ثيــت ،الـ ي ف
التعــاون المتبــادل بـ ي ف
ـ�
ي
ي
هــارت ويــك بهــار  1389ـه ش ،ص)15
أوال :التنمية عند اآلخرين:

ف
ـ� أن الفــرق بـ ي ف
يــرى بعــض الباحثـ ي ف
ـ� نظريــات النمــو ونظريــات التنميــة إن مايتمثــل ي� تركـ ي فـر نظريــات النمــو عــى تــوازن االســتثمار مــع االدخــار ،بينمــا
ّ
ف ت
ـماىل والزيــادة الســكانية وتكيفهمــا معــا وهــذا الفــرق رغــم كونــه اليشــكل تميـ ي فـرا علميــا إال أنــه يفيــد
تركــز نظريــات التنميــة عــى التــوازن بـ يـ� الراكــم الرأسـ ي
فيكونــه تميـ ي فـرا للنظريــات المتعلقــة بالــدول المتخلفــة عــن تلــك المتعلقــة بالــدول المتقدمــة وعــى ذلــك يحتــوي الفكــر االقتصــادي عــى مجموعتـ ي ف
ـ�

ف
مــن النظريــات  ،تتنــاول األوىل النمــو االقتصــادي ي� الــدول المتقدمــة ،لتهتــم األخــرى بظــروف التنميــة االقتصاديــة بالبلــدان المتخلفــة( المصــدر

نفسه ،ص.) 15

ـ� النمــو والتنميــة االقتصاديــة كمــا َ
عرفهــا الباحثــان (ريضــارد ثيــت ،الـ ي ف
ومــن هنــا يمكننــا الـ شـ�وع ف� تعريــف التنميــة بنــاءا عــى هــذا التمايــز بـ ي ف
ـ� هــارت
ي
ف
ش
ويــك) بهــذا الشــكل(التنمية بمعـ فـى االســتفادة مــن وســائل االنتــاج المجتمــع مــن أجــل تحسـ ي ف
ـ� �ائــط الحيــات لــذوي الدخــل االقــل والفق ـراء ي�
ف
ف
ش
ت
و� معنــاه الضعيــف اي حينمــا نركــز عــى النمــو
المجتمــع ،ي
سء لجميــع افـراد المجتمــع  ،حــى انــه ي
و� معنــاه الضيــق خلــق النصيــب األوفــر مــن كل ي
االقتصــادي تحــت ســيطرة نخبــة فإننــا نســمع اصواتــا ضعيفــة مســتمرة حــول تحسـ ي ف
ـ� الظــروف الماديــة لعــدد كبـ يـر مــن أفـراد المجتمــع ،وان كان

ف
ف
و� هــذه القـراءة تكــون هــذه العمليــة مشــكوك فيهــا)
آليــة التــ�ب مــن األعــى اىل األد� ()Trickle downيكــون مــن االغنيــاء اىل الفقـراء اال انــه ي
(ريضــارد ثيــت ،الـ ي ف
ـ� هــارت ويــك بهــار  1389ـه ش ،ص)15

يوجــد جــذور التنميــة ف� المفاهيــم االساســية الموجــودة ف� عــرص التنويــر وبدايــات العــرص الحديــث الــذي هدفــه تحسـ ي ف
ـ� الحيــاة والــذي يريــد تحــرر
ي
ي

االنســان مــن جهتـ ي ف
ـ� ،جهــة محاولــة الســيطرة عــل الطبيعــة والنقائــص الموجــودة فيهــا وذلــك عــن طريــق الصناعــة والتكنلوجيــا المتقدمــة.
ف
ت
ف
ـذا� لإلنســان ( .)self – emancipationوهــذا يظهــر ي� مقولــة ماركــس
ويحــاول تحريــر اإلنســان مــن جهــة اخــرى وهــذا يعـ يـى التحريــر الـ ي
ف
ف
المشــهورة الـ ت يـى قــال فيهــا (أن الفالســفة كانــوا يفكــرون ي� كشــف حقيقــة الوجــود وهــا آن االوان ان نفكــر ي� تغيـ يـر الوجــود بــدل كشــفه) فالتنميــة
تعـ ف يـى الســيطرة اإلراديــة عــى العالقــات والروابــط والمناســبات اإلنســانية الـ ت يـى تشــكل فيهــا الماهيــة االنســانية .عــى ان التنميــة بحــد ذاتهــا بنــاءا عــى
ف
ف
ف
ـا� الــذي يعتـ ف يـى بالظــروف االخالقيــة واالجتماعيــة والسياســية
ـا� ،وخاصــة ي� االتجــاه الثـ ي
ـاع والثقـ ي
اتجــاه تنتــج التغيـ يـر والتقــدم االقتصــادي واالجتمـ ي
ف
داخــل المجتمــع والثقافيــة ،وهــذا هــو � ظهــور انــواع جديــدة مــن التنميــة ي� الفـ تـرة االخـ يـرة مــن الـ ت يـى غـ يـر تغـ يـر المفهــوم فيهــا مــن النمــو االقتصــادي
ّ
النميــة والتنميــة الشــمولية والمســتدامة ،اي ان التغيـ يـر الحاصــل بواســطة التنميــة ادت اىل تغيـ يـر مفهــوم التنميــة ذاتهــا .ومــن ثــم يظهــر العمــق
ّ
ف
ه نظريــة حديثــة بحــد ذاتهــا نتيجــة التحــوالت الـ ت يـى حصلــت ي� العــرص الحديــث الـ ت يـى لــم تكــن لهــا ســوابق
الفكــري للـرأي الــذي يـ ي
ـدع بــأن التنميــة ي
ّ
ف
ف ف
ـ� ي� التنميــة أن مــا أدى اىل ظهــور
ي� كل التأري ـ ــخ البـ شـ�ي مــن قبــل ،منهــا تغيـ يـر مــا كان يعتـ بـر مطلقــا وغـ يـر قابــل للتغيـ يـر ،ولهــذا ذهــب بعــض المحققـ ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ف
ت
ـاع الموجــود ي� المجتمــع الحديــث ،فــإذا كان موضــوع مــا
التنميــة هــو النظــر النسـ ب يـى اىل مــاكان مطلــق كالنســبية المعرفيــة والتنــوع االخـ ي
ـال� واالجتمـ ي
ف
ف
يعتـ بـر نســبيا يمكــن التفكـ يـر ف� تغيـ يـره واالســتفادة منــه لتحسـ ي ف
ـ� حــال االنســان .اال ان هــذا التغيـ يـر يجــب ي� مصلحــة الجميــع ي� الحــال او المســتقبل
ي
(.)Velasquez,M.G.)1997( )pp15-26
ف
ولهــذا ال يتحقــق التنميــة ي� النمــو الــذي يســتفيدمنه فئــة معينــة( صعــود فقــط) بــل يلــزم أن يكــون لمصلحــة الطبقــات الفقـ يـرة ايضــا( نــزول ايضــا)،
ف
اي اليكــون التغيــر عموديــا فقــط بــل يجــب ان یکــون افقيــا ايضــا .وهــذا التغيــر االفـ تـ� هــو الــذي يخلــق فــضءا يعيــق حركــة ت
الراجــع اىل الصفــر ي�
ي
ي
ي
ف
ف
ـة� المجــالت االنســانية والبيئيــة االخــرى ظــن ومــن هنــا يمكــن تســمية االتجــاه
التغيـ يـر العمــودي ويجمــع بـ يـ� اللتطــور والتنميــة االقتصاديــة والتنميـ ي
االول ب(االتجــاه الضيــق) الــذي يعتمــد عــى النمــو او ( التنميــة االقتصاديــة فقــط) .واالتجــاه الواســع الــذي ال يركــز عــى النمــو بــل ال عــى التنميــة
ـى
ـ� التنميــة كل المجــاالت االنســانية االجتماعيــة واالخالقــة و الثقافيــة ايضــا .ويسـ ي
االقتصاديــة فقــط ،وانمــا التنميــة االنســانية الواســعة اي تغـ ي
ف
ف
آمارتيــا سـ ي ف
ـ� االتجــاه االول باتجــاه يىل( نســبة اىل يىل رئيــس وزراء االســبق لســنغافورة) الــذي ال يــرى ي� العمليــة التنمويــة ي� االنســان والجوانــب
ت
ـو� عــى اعتبــار أن هــذا يــؤدي تحسـ ي ف
ـ�
االخــرى لالنســان غـ يـر الراكــم الرأســمال والنمــو االقتصــادي ،وانمــا كان يهمــه التطــور الصناعـ ي يـى والتكنولـ ب ي
ف ف
ف
ـ� ي� التنميــة االقتصاديــة ان تكــون مــن أجــل االنســان ،بــل يجــب
احــوال االنســان ي� المرحلــة التاليــة .ويمثــل لالتجــاه الواســع بنفســه حيــث ال يكـ ي
ان يكــون باالنســان ويشــارك االنســان نفســه اي االعتمــاد عــى الجوانــب غـ يـر االقتصاديــة للتنميــة .ومــن ثــم تختلــف اتجاهــات التنميــة اىل هذيــن
ف
ف
ف
ف
االد� ســنبحث عنهمــا باختصــار:
و�
االتجاهـ يـ� :حيــث أن علمــاء التنميــة يوزعــون بـ يـ� المؤيديــن لالتجــاه الضيــق والمؤيديــن لالتجــاه الواســع  ،ي
-1النظريات الضعيفة للتنمية ( االتجاه الضيق للتنمية):
ُّ
ف
ف
اذا كان مفهــوم النمــو االقتصــادي يركــز عــى التغيـ يـر ي� الكــم الــذي يحصــل عليــه الفــرد مــن الســلع والخدمــات ي� المتوســط ،دون أن يهتــم بهيــكل
ف
ت
ف
ـكى ي�
ـ� بـ يـ� األف ـراد ،أو بنوعيــة الســلع والخدمــات المقدمــة فــإن مفهــوم التنميــة االقتصاديــة تركــز عــى حــدوث تغيـ يـر هيـ ي
توزيـ ـ ــع الدخــل الحقيـ ي
توزيـ ـ ــع الدخــل واإلنتاج،وتهتــم بنوعيــة الســلع والخدمــات المقدمــة لألفـراد؛ أي:إنهــا ال ترتكــز عــى الكــم فقــط ،بــل تتعــداه إىل النــوع ،وبصفــة عامــة
ف
ف
ً
ت
ت
مصحوبــا بتحسـ ي ف
ـ�
ـ�
تعــرف التنميــة بأنهــا العمليةالـ يـى تســمح أو يتــم مــن خاللهــا زيــادة ي� اإلنتــاج والخدمــات ،وزيــادة ي� متوســط الدخــل الحقيـ ي
الظــروف المعيشــية للطبقــات الفقـ يـرة .وإن كنــا حددنــا االتجــاه الضيــق للتنميــة بالنظريــات واآلراء الـ تـى تعتمــد عــى النمــو و التنميــة االقتصاديـ ي ف
ـ�
ي

ـاىل يمكننــا انــن نعتـ بـركل النظريــات الـ ت يـى تتتعلــق بهمــا ضمــن االتجــاه الضيــق للتنميــة ،ســواء كانــت آحاديــة النظــرة اي تطلــب النمــو فقــط او تنظــر
وبالتـ ي

اىل الجوانــب االقتصاديــة المختلفــة وتطلــب التغيـ يـر الهيــكى لالقتصــاد )ريضــارد ثيــت ،الـ ي ف
ـ� هــارت ويــك1389،ـه ش ،ص( 35و منهــا:
ي
ُّ
ُّ
ُّ
بالنســبة للنمــو االقتصــادي ،فقــد تطرقــت إليــه النظريــات التاليــة :نظريــة النمــو الكالســيكية ،نظريــة النمــو النيوكالســيكية ،نظريــة النمــو
ُّ
يف
النمــو الجديدة(الداخليــة) (المصــدر نفســه ،ص.)9-8
الكينرية،نظريــة

ُّ
ُّ
أمــا التنميــة االقتصاديــة ،فقــد تطرقــت إليهــا النظريــات التاليــة :نظريــة الدفعــة القويــة ،نظريــة النمــو المتــوازن ،نظريــة النمــو غـ يـر المتــوازن ،نظريــة
ُّ
ُّ
النمو،نظريــة التبعيــة الدوليــة.
ـكى وأنمــاط التنمية،نظريــة مراحــل
أنمــاط النمــو ،نظريــة التغيـ يـر الهيـ ي
 -2النظريات القوية( االتجاه الواسع للتنمية):
ف
ـ� يتحقــق التنميــة الشــاملة
ذكرنــا بــأن االتجــاه الواســع ي� النميــة هــو االتجــاه الــذي يذهــب بالتنميــة اىل خــارج علــم االقتصــاد ويــرى بأنــه ولـ ي
والمســتدامة يجــب ان تتحقــق التنميــة االجتماعيــة والثقافيــة والتنميــة السياســية والقانونيــة بــل التنميــة األخالقيــة ايضــا عــى جانــب التنميــة
ف
االقتصاديــة ،ولهــذا فــان نظريــات التنميــة ي� الحقــول المذكــورة معتـ بـرة ضمــن االتجــاه الواســع ،ك النظريــات يكــون خــارج نطــاق هــذا البحــث .ولهــذا

البحــث عــن تــالن ذكرنــا بعــض تلــك النظريــات انمــا نذكرهــا علــة ســبيل المثــال وليــس الحــرص منهــا:
ف ف
ف
ـا� ي� اقتصاديــات التنميــة و والنظريــة الوظيفيــة والنظريــة الثقافيــة والنفســية
منهانظريــة التنميــة المســتدامة ي� االقتصــاد واالنقــالب الثـ ي
ف
ف ف
ف
ـ� ي� علــم االجتمــاع والنظريــة العقالنيــة لماكــس فيـ بـر و نظريــة ماركــس والماركســية الجديــدة ي� علــم االجتمــاع
ا� التاريـ ي
والتحديــث الجغ ـر ي
ـى وكل النظريــات
وكــذا النظريــات جزئيــة تابعــة لتلــك النظريــات والنظريــات السياســية كالنظريــة التبعيــة السياســية واالســتعمارية والنظــام العالـ ي
المتعلقــة بالتخلــف ف� الحقــول االنســانية وكــذا النظريــات الفيمينســتية الـ تـى تنظــر اىل التنميــة بعيــون جندريــة .وبمــا أن يعتـ بـر آمارتيــا سـ ي ف
ـ� محســوبا
ي
ي
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ف
ف
عــى هــذا االتجــاه كمــا ذكــر هــذا ي� أ كـ ثـر مكتوباتــه وخاصــة ي� كتابــه المشــهور( التنميــة كحريــة) (ســن ،أمارتيــا1381 ،ـه ش45 ،ص.)47-ويظــن
ف
ف
ـاىل:
الباحــث ان البحــث عــن آراءه يوضــح عمــق هــذا االتجــاه ولــذا نقــوم بدراســة رأي آمارتياسـ يـ� حــول التنميــة ي� المطلــب التـ ي
ثانيا :التنمية عند آمارتيا ي ف
س�:
ش
ت
ل� يتضح لنا راي آمارتيا ي ف
الى تتعلق بالرفاه عنده:
س� يجب علينا البحث عن التنمية ذاتها أوال ومؤ�اتها ي
ي

ف
تغير الوضع
ه التنمية اال محاولة اإلنســان الواعية لتقليل عدم المســاواة االقتصادية واالجتماعية و ي
1يذهب آمارتيا سـ يـ� اىل ان التنمية ما يالــكى للمجتمــع باتجــاه األحســن والتقــدم (طيليــس ،ثر ف ف
كير،رومــر ،اســنودطراس1388، ،ـه.ش،ص )48-51فالتغيـ يـر الحاصــل ش
ل�ائــط العيــش
ي
ت
ف� الــدول المتقدمــة جعــل مــن الــدول الناميــة تريــد التخــ� ورائهــا للحصــول عــى نفــس ش
ال�ائــط للتقــدم .والنتيجــة أن مــا حصــل هــو الربـ ــع عــى
ي
ي
ّ
ت
ه مكونــة وحاميــة لذلــك
النمــو االقتصــادي وارتفــاع الدخــل ،والــذي ال يلتفــت اليــه هــو األرضيــة االجتماعيــة ومجموعــة القيــم والمبــادئ الـ يـى ي
التحـ ّـول) ســن ،أمارتيــا ( ،)1391ص19
ِّ
ّ
فالمســألة ه المســافة الواســعة بـ ي ف
وتوجــه أوســع يركــز عــى كل الجوانــب
ـ� توجــه لفهــم التنميــة والــذي يركزعــى إعــالء قيمــة النمــو االقتصــادي
ي

المطلوبــة األخــرى للحيــاة ،التوجــه الــذي يخلــق فضــاءا يخــرج فيــه تقييــم نتائــج برامــج التنميــة مــن يــد اآلليــات الميكانيكيــة واالعتمــاد عــى االرقــام
ِّ
َّ
واإلحصــاءات ،بــل ت
المؤسســات ونمــاذج االتصــال المتقابــل
والركـ ي فـر عــى التحقيقــات الكميــة االقتصاديــة فقــط .بينمــا يركــز هــذا التوجــه عــى تحليــل
بـ ي ف
ـ� االقتصــاد والمجتمــع ف ي� مجــال الدراســات االقتصاديــة للتنميــة ) .ســن ،أمارتيــا ( ،)1391ص(25
ف
و� سبيل ذلك َّ
ِّ
خصص ث
ويعتر أمارتيا ي ف
أكر كتبه ومقاالته لبيان المفاهيم والمنظومة الفكرية
ب
س� من أعمدة هذا التوجه إن لم يكن مؤسسه ،ي
ّ
التوجــه وخاصــة كتابــه األشــهر (التنميــة كحريــة) (صن،أمارتيــا2010 ،م )الــذي ســنعود اليــه م ـرارا خــالل هــذا البحــث لعالقتــه بالموضــوع
لهــذا
الرئيــ� لــه وسـ ف
ـنكت� هنــا عــى إعطــاء فكــرة عنــه وتوضيــح المفاهيــم المفتاحيــة فيه(ســن ،أمارتيــا1381 ،ـه ش ،ص)19
ي
ي
ف
ـ� توجــه النمــو االقتصــادي المعتمــد عــى الدخــل يطــرح ســؤال مفــاده  :هــل الحريــات السياســية واالجتماعيــة أو الحصــول عــى التعليــم لهــا
فـ ي
ف
أي دور ي� التنميــة؟!.
ف
ِّ
ف
المكونــة للتنميــة ،وليــس ألن لهــا دور ي� النمــو ،بــل هــو يعتقــد بــأن الحريــة الفرديــة
ه مــن األجـزاء
فمــن وجهــة نظــر أمارتيــا سـ يـ� أن تلــك المســائل ي
ِّ
ِّ
ـ� يعيشــوا
ضمــن المكونــات األساســية للتنميــة ،وللحصــول عــى التنميــة يجــب أن نركــز عــى خلــق الفضــاء الــذي تنمــو فيــه قابليــات وقــدرات األفـراد لـ ي
الحيــواة الـ تـى يختارونها(ســن ،أمارتيــا1381 ،ـه ش ،ص ،)14واألرضيــة الـ تـى تظهــر فيهــا تلــك القابليــات تنـ ش ئ
ـ� خــالل توســيع الحريــات الـ ت يـى تعتـ بـر
ي
ي
ه تلــك الحريــات الوســيلية إال :
وســائل لهــا ،ومــا ي
-1الحريات االقتصادية
-2الحريات االجتماعية
-3توفر الشفافية
ي
توفر الحرية األمنية(سن ،أمارتيا1381 ،ـه ش ،ص،)93-31
 -4ي
مــن خــالل السياســات العامــة لتلــك الحريــات الوســيلية األربعــة يمكــن إيجــاد مقتضيــات تمكـ ي ف
ـ� األفـراد وبــروز القــدرات المكنونــة فيهــم ،وأن تلــك
الحريــات ِّ
مكملــة لبعضهــا البعــض ويمكــن أن تقـ ِّـوي بعضهــا البعــض (صن،أمارتيــا،2004،ص .)29-17فمثــال النمــو االقتصــادي ينتــج خــالل ارتبــاط

ف
ف
متقابلـ ي ف
ـ� :ارتفــاع الدخــل الفــردي والسياســات الماليــة للدولــة ي� اتجــاه تقديــم الخدمــات االجتماعيــة ،مثــال ي� القــرن التاســع عـ شـ� لــم يكــن اليابــان قــد
ف
ف
ف
بــدأ ي� عمليــة التصنيــع الـ ت يـى كان قــد مـ فـص زمــن عــى بدئــه ي� اوروبــا  ،غـ يـر أن قيمــة التعليــم ي� يابــان كانــت ارفــع مــن أوروبــا  ،تحــت تأثـ يـر إصالحــات
ـ�(( )1911-1868صن،أمارتيــا،2004،ص.)65
مرحلــة حكــم ميـ ب ي
ف
ف
ف
ـآس االقتصاديــة وهنــاك مثــال مشــهور يوضــح هــذه العالقــة ،فإنــه ال
ي� نظــر أمارتيــا سـ يـ� هنــاك عالقــة بـ يـ� الحريــات السياســية والنجــاة مــن المـ ي
ف
توجــد مجاعــة حصلــت ف� الــدول الديموقراطيــة ،وظهــرت هــذه األهميــة الكبـ يـرة للحريتـ ي ف
ـ� (ضمــان الشــفافية) و(األمنيــة الحمائيــة) ي� األزمــة الماليــة
ي
ف� جنــوب ش�ق آســيا ف� التســعينات مــن القــرن الســابق .أوال ف� الــدول الـ تـى وقعــت فيهــا تلــك األزمــة لــم تكــن المشــاركة العامــة للمواطنـ ي ف
ـ� للتحقيــق
ي
ي
ي
ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ت
ـاىل للدولــة موجــودة والقضــاء العــادل للمســاءلة عــن الممتلــكات واألمــوال الخاصــة لبعــض الفئــات لــم يكــن موجــودا،
حــول نوعيــات الرتيــب المـ ي
ف
ف
ولــو كانــت الديموقراطيــة ي� تلــك الــدول موجــودة لــكان إجـراء تلــك التحقيقــات ممكنــا ،لــو كانــت االنتقــادات الديموقراطيــة ي� تلــك الــدول مجــازة
ف
ف
ي� تلــك الــدول لــكان باإلمــكان مناقشــة بــل دراســة السياســات الخاطئــة وكانــت تلــك األمــور ســهلة وأل كـ ثـر شــفافية ،ولكــن ي� تلــك الــدول لــم تكــن
تلــك المشــاركة والتحقيقــات خارجــة مؤسســات الدولــة ممكنــة( ســن ،أمارتيــا،1391 ،ص ،)318-310هــذا و مــن ناحيــة أخــرى فــإن مــن وقــع عليــه
والمتحملـ ي ف
ـ� لنتائــج األزمــة أحســوا بالمــكان الفــارغ للســلطة الديموقراطيــة ،ألنهــم لــم يجــدوا أذنــا صاغيــة لمعاناتهــم( ســن ،أمارتيــا ()1391ص-316
.)318

ف
أمارتيــا سـ ي ف
ـ� ذهــب اىل أن ســبب عــدم وجــود الشــفافية الماليــة هــو عــدم الحريــات السياســية و هــو ســبب تعميــق األزمــة الماليــة ي� جنــوب ش�ق

ـكى فعــن طريــق
آســيا أيضــا ،إذا كان وجــود الشــفافية والمســائلة مــن ضمــن أهــم وســائل ضبــط الفســاد  ،وإيجــاد االعتمــاد و تثبيــت االقتصــاد الـ ي
آليــات الديموقراطيــة نحصــل عــى كل هــذا ،وأن هــذا يتعلــق بمجــال تداخــل السياســة واالقتصــاد ،وعندمــا يتداخــل مجــال السياســة بعنــوان (منبــع
الســلطة) ومجــال االقتصاد(كمنبــع ث
الروة)فالحصــول عــى الفائــدة االقتصاديــة يكــون عــن طريــق السياســة وعــن طريــق الوظائــف الحكوميــة وليــس

ف
ـ� حــر ،فيحصــل _نتيجــة ذلــك _ظهــور جماعــات منتفعــة مــن بقــاء الوضــع الموجــود ومقاومــة كل محاولــة للتغيـ يـر
عــن طريــق الرب ــح ي� ســوق تنافـ ي
ـياس يتخــذ سياســات
واإلصــالح ،ومــن خــالل هــذه النمــاذج المتداخلــة معقــدة التكويــن يوجــه عــدم الفعاليــة االقتصاديــة الموجــودة ،والنظــام السـ ي
إلعــادة التوليــد الموجــودة ف ي� الوضــع الراهــن ( ســن ،أمارتيــا ()1391ص.)97-90
ِّ
يحقــق وجــود مؤسســات كثـ يـرة ،والـ تـى لهــا دور كبـ يـر ف� عمليــة التنميــة بشــكل ت ف
إن أمارتيــا سـ ي ف
ـ� بتبـ ف يـى فكرة(التنميــة كحريــة)
مرامــن و يؤكــد عــى
ي
ي
القيــم واألع ـراف الموجــودة ف� األرضيــات االجتماعيــة والشــفافية ،ومــن وجهــة نظــر ســن أن الحريــة السياســية ّ
ترجــح بواســطة تحقــق الحريــة
ي
ّ
ت
ف
ت
ف
تر� األهداف والتعهدات القيمية
الى ي
االقتصادية ،أمارتيا سـ يـ� يؤمن بالتقدم الذي يركز عى الشــعور ،ي
و� نهجه وجود المؤسســات واآلليات ي
لنــا وايجــاد نظــم ســلوكية عقالنيــة تمكننــا الوصــول اىل رغباتنــا فرصوريــة ()Klamer, Arjo, )Winter 1989(, p135–50
وهــذه القيــم ممكــن أن تكــون حاصلــة بالتفكـ يـر والتأمــل أو التحليــل ،وأســاس وجودهــا هــو ميلنــا ّ
لتتبــع الرســوم والعــادات الرائجــة ،فالتفكــر وعملنــا
َّ
َّ
ـاع ،تتشــكل الحريــة بواســطة القيــم والقيــم تتأثــر مــن البحــوث العامــة
ـاع او عــن طريــق البحــث االجتمـ ي
الموازيــان حاصــالن مــن الســلوك االجتمـ ي
َّ
والمنــاورات االجتماعيــة والـ ت يـى تتأثــر أيضــا مــن حريــة المشــاركة االجتماعيــة والسياســية ()Ibid,p120-121
ف ف
ش
ومؤ�ات التنمية:
س� ي� الرفاه
 -2آراء أمارتيا ي
ـ� يعتـ بـر مــن علمــاء االقتصــاد الذيــن يعملــون عــى إعــادة العالقــة بـ ي ف
إن كان أمارتيــا سـ ي ف
ـ� علــم االقتصــاد واألخــالق ،فــإن أبــرز مــا مايظهــر فيــه نتائــج
هــذه المحاولــة هــو (اقتصــاد الرفــاه) ،فإنــه الفــرع الــذي يكــون مجــال ظهــور النظريــات االعتباريــة لعلــم االقتصــاد ،إن كانــت النظريــات االقتصاديــة
تنقســم اىل نظريــات وضعيــة كميــة وأخــرى اعتباريــة (طيليس،ثركيـ ف فـر ،رومــر ،اســنودطراس،1388 ،ص ،)119-117فيمكننــا أن نعتـ بـر اقتصــاد
الرفــاه ونظرياتــه (وخاصــة مبحــث المـ ش
ـؤ�ات المحــددة لدرجــة الرفــاه) المجــال األ كـ ثـر مالئمــة لظهــور آراء أمارتيــا سـ ي ف
ـ� (ذان فرانســوا دورتية،علــوم

ف
ت
ف
كتى،جــالل الديــن رفيــع فر،نـ شـ� ف�،تهران،ضــاث ســوم 1386،ش.ـه،ص ،)19_17فكأنمــا يبــدو أن الرفــاه
انسا�(طســرة شــناختها)،ترجمة:مرتص ب
هــو المجــال الــذي يعرفنــا بــآراء هــذا العالــم االقتصــادي الكبـ يـر ،وإن كان هــذا هــو إحــدى مجــاالت إبــداع أمارتيــا سـ ي ف
ـ�  ،فإننــا ســنبحث عــن جوانــب
اقتصــاد الرفــاه الـ تـى يمكــن أن تبــدي لنــا تلــك اآلراء ،ألن هــذا االقتصــاد عنــد آمارتيــا سـ ي ف
ـ� يعتـ بـر مجــال تطبيــق نظريــة التنميــة لــه وخاصــة فيمــا يتعلــق
ي
بمـ ش
ـؤ�ات التنميــة .

ف
يعــرف اقتصــاد الرفــاه ()Welfare economicبذلــك الفــرع مــن علــم االقتصــاد يعـ فـى بإدخــال القيــم األخالقيــة والمفاهيــم اإلنســانية ي� عمليــات
ف
ف
ـ� هــذا الحقــل تتــالزم الجوانــب االقتصاديــة
التحليــل االقتصــادي ي� مجــال النظــم االقتصاديــة وتقويمهــا( .)Sen, Amartya 1992,p85-111فـ ي
مــع جوانــب اجتماعيــة معينــة وتتداخــل معطياتهــا ،والســيما إن كان البحــث يتعلــق بتحقيــق أهــداف اقتصاديــة ذات مضامـ ي ف
ـ� اجتماعيــة ،مــن
ـاع تكــون الدولــة بموجبــه مســؤولة عــن رفــاه مواطنيهــا أفـرادا أو جماعــة  .فيقــوم عــى مفهــوم التكافــل
أجــل مجتمــع الرفــاه أو مــن أجــل نظــام اجتمـ ي
ف
االقتصــادي واالجتمــاع بـ ي ف
ـ� مواطـ ف يـى الدولــة الواحــدة  ،حينمــا تنطلــق عمليــات التحليــل ي� بقيــة الحقــول االقتصاديــة بوجــه عــام مــن أســس
ي
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ف
موضوعيــة بحتــة وتكــون انعاكاســاتها (ومنهــا االنعكاســات االجتماعيــة) نتيجــة مــن نتائجهــا المتعــددة .فــإن عمليــة التحليــل ي� هــذا الحقــل تنطلــق
ف
من مفاهيم خاصة وفرضيات ذاتية وفق أهداف اجتماعية معتمدة سلفا ومرغوب ي� تحقيقها ( .)26-p22,1982 Sen, Amartyaإذ تقاس
فيه النتائج االقتصادية الالحقة ف ي� ضوء انسجامها مع المفاهيم االجتماعية المعتمدة مسبقا و درجة تحقيقها لألهداف االجتماعية المجددة.
ومــن هنــا أن هــذا الحقــل هــو مجــال بــروز النظريــات المعياريــة (ربــرى نورمــن ،رفــاه1389، ،ـه.ش،ص .)35-11ولهــذا ســنقوم بدراســة هــذا الموضــوع
ث
ـ� ف� العدالــة كإحــدى تلــك النظريــات ونختــرص هنــا عــى البحــث عــن مـ ش
ف
ـؤ�ات الرفــاه المجــال الــذي إبــدع
أ كــر عنــد دراســتنا عــن نظريــة أمارتيــا سـ ي ي
فيهــا أمارتيــا سـ ي ف
ـ� ف ي� اقتصــاد الرفــاه.
شّ
ف
ف
ـوم
ي� بدايــة ظهــور أدبيــات التنميــة ي� خمســينات القــرن الســابق كان المــؤ� الوحيــد الــذي يركــز عليــه لقيــاس تنميــة الــدول هــو الدخــل القـ ي
والناتــج المحــى اإلجمــاىل (كريــم ،د.كريمــة ،عبدالخالــق ،د.جــودة ،أساســيات التنميــة االقتصادية،النـ ش
ـا� :دار النهضــة العربية،الطبعــة
ي
ي
شِّ
شّ
الثانيــة،2012،ص ،)25_24ولكــن �عــان مــا بــدت عيــوب هــذا المــؤ� ،وهنــاك عيــوب درجــت لهــذا المــؤ�:
إن أول عيــب مــن عيــوب مـ ش
ـؤ� الدخــل إنــه يبـ ي ف
ـ� حجــم الفعاليــات التوليديــة داخــل بلــد لمــدة ســنة واحــدة  .فإنــه لوحــده اليمكنــه بيــان رفــاه
ش
ت
ـوم (ســايمون كازنتــس) (طيليس،ثركيـ ف فـر ،رومــر ،اســنودطراس،1388 ،ص )131_120يعتقــد بأننــا
المجتمع،وأنــه حــى مبــدع مــؤ� الناتــج القـ ي
َّ
ـوم( ، )GDPوأن عــدم تمكننــا مــن إيجــاد بديــل لــه هــو ســبب مــن أســباب عــدم وجــود حلــول للمعضــالت
اليمكننــا اســتنباط الرفاهيــة مــن الناتــج القـ ي
شِّ
حى اآلن ،فمثال يرى بعض علماء االقتصاد بأن أحد جذور األزمة االقتصادية األخرة هو يكمن ف� ت
الر ي ف
ش
الب�ية ت
مؤ� الدخل.
كر المبالغ فيه عى
ي
ي
ومــن وجهــة نظــر هــؤالء العلمــاء أن نمــو الدخــل خــالل ســنوات( )2007-2004لــم يســتفد منــه إال قســم محــدود مــن المجتمــع البـ شـ�ي .وهــذا أحــد
ّ
ـ� والسياسـ ي ف
عوامــل نشــوء األزمــة االقتصاديــة ،بعبــارة أخــرى أن تفسـ يـر الرفاهيــة باالعتمــاد عــى نمــو الدخــل جعــل االقتصاديـ ي ف
ـي� يغضــون البــرص
ِّ
عــن الجوانــب المؤثــرة األخــرى عــى الرفــاه .وكان أحــد العوامــل الـ ت يـى كانــت محــل توجههــم هــو عامــل عــدم المســاواة ،فــإن االزديــاد الشــديد لعــدم
المســاوات يمكنــه أن يكــون ســبب تقليــل الرفــاه ف ي� المجتمــع (ســن ،أمارتيــا(،)1391ص.)299
شِّ
ـاىل يشــمل مرصوفــات االســتهالك وان هــذه
كذلــك مــن أدلــة عــدم مالئمــة الدخــل ليكــون مــؤ�ا لتحديــد الرفاهيــة هــو ان الدخــل اإلجمـ ي
المرصوفــات تكــون ف� ســبيل إعــادة االقتصــاد اىل وضعهــا الســابق والتزيــد مــن رفاهيــة المجتمــع ،و منهــا أن الناتــج اإلجمــاىل يبـ ِّي ف
ـ� حجــم الســلع
ي
ي
ِّ
ف
والخدمــات داخــل الدولــة ولكنــه اليبـ يـ� مقــدار مــا اكتســبه أف ـراد شــعب هــذه الدولــة .وإنــه مــن الممكــن أن يكــون مقــدارا كبـ يـرا مــن هــذا الدخــل
ذهــب اىل خــارج حــدود هــذا البلــد أو أن جانبــا ممــا حصــل عليــه أفـراد الشــعب جــاء مــن الخــارج كريــم( ،د.كريمــة ،عبدالخالــق،2012 ،ص.)25_24
ف
ش
ـ� االنشــطة ذات الطبيعــة القيميــة الـ ت يـى ال يحصــل االفـراد عــى قيمــة
ومــن عيوبــه أن مــؤ� الدخــل يحســب األنشــطة النقديــة فقــط .ومــن ثــم تختـ ي
ف
ع ي� البيــت اليحســب ضمــن الدخــل )،.)24-p23 ,1990 Sen Amartyaاو عندمــا يدخــل ولــد والــده اىل
نقديــة إزائهــا .فمثــال عمــل المـرأة التـ بـر ي
ـوم .ولكنــه إن قــام بخدمتــه بنفســه ،فــإن
إحــدى مؤسســات رعايــة الشــيوخ ويدفــع رســم خدمــة المؤسســة فــإن هــذا الرســم يعتـ بـر مــن الدخــل القـ ي
ـوم (ســن،أمارتيا) ،( 1379ص .)59_47أخـ يـرا وليــس آخـرا أن هنــاك أنشــطة كثـ يـرة تدخــل ضمــن الدخــل
هــذا اليحســب ضمــن الدخــل والناتــج القـ ي
ف
ـوم وال تكــون عوامــل ازديــاد الرفــاه ،فمثــال بســبب ازديــاد عــدد وســائل النقــل وبقائهــا مشــتغلة لمــدة أ كـ ثـر بســبب إيجادهــا االزدحــام ي� الطــرق
القـ ي
ف
ومــن ثــم رصفهــا األ كـ ثـر للمحروقــات ،يعتـ بـر ارتفاعــا ي� مســتوى النمــو و إن كان ال يعتـ بـر مظهـرا لرفــع مســتوى الرفــاه كذلــك المــال الــذي يــرصف لـ شـ�اء
ف
األدويــة وعــالج األم ـراض الـ ت يـى تحصــل بســبب تلـ ُّـوث البيئــة يدخــل ي� هــذا النــوع مــن الدخل!(.ســن،أمارتيا) ،( 1379ص)59_47
شِّ
شِّ
ف
ـؤ�ات كثـ يـرة التجـ ي فـر طبيعــة البحــث أن ندرســها واحــدة تلــو األخــرى ،ألن القصــد
ـؤ�ات أخــرى ،فكشــفوا عــن مـ
ولهــذا بحــث العلمــاء ي� إيجــاد مـ
ف ف
ـ� ي� هــذا المجــال ،حيــث يعتـ بـر نهجــه المشــهور وهــو نهــج القــدرة( )capability approachوتنميــة القابليــات
هنــا هــو البحــث عــن إبــداع أمارتيــا سـ ي
ئ ف
ش
ـا� ي� تقريرهــا الســنوي منــذ ســنة ()1990م (Undp
أحــد تلــك المــؤ�ات وأشــهرها وخاصــة بعــد تبنيهامــن قبــل برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمـ ي
ّ
شِّ
ـؤ� المبــدع
 .)1990 The Human Development Report,1990ولهــذا فإننــا نجمــل القــول فيهــا ،و نبحــث عنهــا بشــكل عــام مــن ضمنهــا المـ
ـ� .وإن كنــا نؤخــر االنتقــادات الموجهــة اليــه اىل المبحــث الخــاص باالنتقــادات الموجهــة اىل آراء أمارتيــا سـ ي ف
مــن قبــل أمارتيــا سـ ي ف
ـ� .وهنــا نقتــرص عــى
بيــان أنــواع تلــك المـ ش
ـؤ�ات:
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ِّ
المؤ�ات المبينة للرفاه توزع اىل ث
ش
يف
نوع�:
أكر من تقسيمات،اال أن التقسيم الذي يتعلق بموضوعنا يوزعها اىل
إن
شِّ
-1المؤ�ات الشخصية ()Subjective Indictors
شِّ
-2المؤ�ات الموضوعية (( )Objective Indicatorsعالم،أ.د سعد طه أ.د.فريد أحمد،عبدالعال2012 ،م،ص)55
شِّ
ـؤ�ات الذهنيــة فــ� تلــك المـ ش
ـؤ�ات الذاتيــة الـ ت يـى تعتمدعــى إحســاس األفـراد بالرضــا والســعادة مــع حســاب للتفضيــالت الفرديــة والـ ت يـى
أمــا المـ
ي
ف
ف
ت
والى تدخل بدورها ي� مدرسة االعتبار ي� مدارس األخالق (مصباح يزدى ,استاد محمد تت� 1380،ـه.ش،ص87
تدخل ضمن المدرسة النفعية ي
ف
ت
ـا� هــو حاجتهــا
وه تلــك المدرســة الـ يـى تنظــر اىل النتائــج دون أي اعتبــار للوســائل وهــو أحــد االنتقــادات الموجهــة اىل تلــك المدرســة .واالنتقــاد الثـ ي
) ي
ـوع عيـ ف يـى يمكــن أن يقــاس بــه درجــة الرفاهيــة االقتصاديــة ،ألنهــا تعتمــد عــى الرضــا والتمايــالت الذاتيــة لألفـراد والـ ت يـى تختلــف مــن
اىل معيــار موضـ ي
شــخص آلخــر( أمارتيــا ســن ( ،)1379ص)31-17

شِّ
مؤ�ات التنمية .ومن هذه المدرســة يمكننا أن نشـ يـر اىل
وه تعتمد عى مســتويات عينية لتحديد
أما المدرســة الثانية ي
ف� المدرســة العينية ي

ت
وه لــم تنــج أيضــا مــن انتقــادات وجهــت اليهــا مــن أمارتيــا
ـ� نوزويــك .ي
الحقــوق األساســية لألفـراد الـ يـى دافــع عنهــا فالســفة أمثــال الفيلســوف األمريـ ي
شِّ
شِّ
يف
الخرات و السلع العامة ضمن
المؤ� اآلخر فهو
وغره من الفالسفة من أمثال جون راولز (حمةغريب ( )2007ص ،)54أما
مؤ� توزي ــع ي
س� ي
مؤسســات فوقانيــة حكوميــة دون ف
المدرســة الوظيفيــة الكانطيــة المؤسســاتية الـ تـى قـ َّـرصت معيــار الرفــاه والعدالــة التوزيعيــة ف� وجــود َّ
أد� توجــه اىل
ي
ي
وجــود العدالــة ف� المجتمــع ،وه تدخــل أيضــا ضمــن مدرســة العقــد االجتمــاع الـ تـى تؤمــن بالعدالــة المثاليــة الـ تـى انتقدهــا أمارتيــا سـ ي ف
ـ� وآخــرون
ي
ي
ي
ي
ي
شِّ
غرممكنــة  ،فإنــه يســتفيدمنها بعــض وتظلــم فيهــا آخــرون ،فهــو مــؤ� نسـ ب يـى اليمكــن االعتمــاد عليــه (ســن ،أمارتيــا ،1381 ،ص.)54
واعتروهــا ي
ب
ف
ف
و� هــذا الصــدد يمكننــا أن نشـ يـر اىل أحــد المبــادئ المشــهورة ي� االقتصــاد و اقتصــاد الرفــاه بشــكل خــاص وهــو مبــدأ باريتــو المعتمــد مــن قبــل كثـ يـر
ي
شِّ
كثريــن منهــم أمارتيــا سـ ي ف
مــن االقتصاديـ ي ف
ـؤ� يفيــد أنــه يمكننــا أن نعتـ بـر الرفــاه
ـ�(  .)1970,Sen Amartyaوإن هــذا المـ
ـ� ومنتقــد مــن قبــل علمــاء ي
ُ
ف
موجــودا ،عندمــا يصــل االقتصــاد اىل درجــة فيهــا اليمكننــا أن نزيــد ي� نصيــب شــخص اال اذا أنقــص مــن نصيــب شــخص آخــر .المبــدأ الــذي رفضــه
أمارتيــا سـ ي ف
ـ� وآخــرون لقيــاس الرفــاه  ،ألننــا يمكــن أن نعتـ بـر أن مبــدأ باريتــو موجــود مــع وجــود الفقــر والبطالــة وســوء التوزيـ ـ ــع! (p23-26) Sen
.)Amartya)1970
شِّ
َّ
ـؤ� القــدرة) فيقصــد مــن هــذا المـ ش
ـ� أي (مـ ش
ـؤ� أمارتيــا سـ ي ف
ـؤ� هــو االعتمــاد عــى تنميــة اإلنســان وقدراتــه ،الــذي يحــدد بقــدرة اإلنســان عــى
امــا مـ
ف
ـن،2010ص(440و� ســبيل ذلــك حـ َّـدد أمارتيــا سـ ي ف
ـ� وصديقــه محبــوب الحــق
أن يســتعمل قدراتــه وأن يعيــش الحيــاة الـ ت يـى يختارهــا ).أمارتيــا سـ
ي
شِّ
ف
ف
ـا� هوالمعرفــة والتعليــم  ،والثالــث هــو الدخــل والقــوة
وه ،الصحــة وطــول العمــر ،والثـ ي
ثــالث مــؤ�ات فرعيــة لتحديــد درجــة التنميــة ي� البلــدان  ،ي
ِّ
ش
ال�ائيــة الحقيقيــة للدخــل )عــالم،أ.د ســعد طــه أ.د.فريــد أحمد،عبدالعــال)2012( ،ص .(22ومنــذ ســنة 1990م ينـ شـ� تقريــر ســنوي يحــدد موقــع

شِّ
ف
ـؤ�ات  .))Undp1990,TheHuman Development Report 1991وإن كان باإلمــكان
كل دولــة ي� التنميــة العالميــة اعتمــادا عــى تلــك المـ
شِّ
شِّ
ف
ـؤ� التعليــم اإلجبــاري مهــم ي� الــدول المسـ ّـماة بالعالــم الثالــث فــإن
غرهــا حســب الحالــة الخاصــة لــكل دولــة ،مثــال إن كان مـ
االعتمــاد عــى مـ
ـؤ�ات ي
ُّ
ئ
ه األهــم ف ي� دول العالــم األول (عــالم،أ.د ســعد طــه أ.د.فريــد أحمد،عبدالعــال)2012( ،ص.)22
درجــة التلــوث البيـ يـى ي
ً
شِّ
ـؤ� التنميــة اإلنســانية أو التنميــة ش
الب�يــة نتيجــة نهــج القــدرة الــذي أبدعــه أمارتيــا سـ ي ف
ـ� والــذي لــه جوانــب عــدة و ممكــن أن
اذا يمكــن أن يعتـ بـر مـ
ف
يوظــف ي� مجــاالت شـ تـى منهــا أقتصــاد الرفــاه.) )Sen, Amartya )1982( p12

المطلب الثالث
ض
ض ض
س� ي� التنمية
دور الدولة ي� التنمية حسب نظرية آمارتيا ي

ف ف
ـ� ي� التنميــةال ينظــر اىل عيــش الفــرد داخــل الجماعــة كوســيلة إلظهــار قابليــات الفــرد وكاعتبــاره
ممــا ســبق مــن البحــث وصلنــااال أن نظريــة آمارتيــا سـ ي
ف
حقــا مــن حقــوق الفــرد كمــا يذهــب اىل ذلــك بعــض فالســفة االقتصــاد كإعطــاء الفــرد حــق الظهــور ي� المجتمــع مــن غـ يـر اســتحياء )ســن ،أمارتيــا،
ف
ـاع لألفـراد وأن لهــم أن يختــاروا حيواتهــم الـ ت يـى لهــم أســباب ي� اختيارهــا ,كمــا أنــه يــرى بأنــه
،1391ص ،(303-299بــل أنــه يدافــع عــن العيــش الجمـ ي
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يدخــل ضمــن مقتضيــات نهجــه (نهــج القــدرة) حــق اإلنســان أن يعيــش حياتــه الموافقــة لثقافــة وعــادات مجتمعــه و التكلــم بلغتــه المحليــة وتكويــن
ه أحــد األســباب الـ ت يـى جعلتــه يعـ ِّـرف الديموقراطيــة بمثابــة
المؤسســات المتعلقــة الجديــدة وإدامــة الموجــودة منهــا ،بــل أن أهميــة هــذا الموضــوع ي
ف
ف
ف
و� جميــع أدوار التأري ـ ــخ وليســت مختــرصة عــى
نقــاش عــام ي� المجتمــع ،ممــا يجعــل الديموقراطيــة ظاهــرة عالميــة موجــودة ي� جميــع الحضــارات ي
ف
األورو� )أمارتيــا ســن،2009،ص469-463
ـر�
بي
شــكلها وآلياتهــا الموجــودة ي� نموذجهــا الغـ ب ي
ـ� مــن مؤيــدي و مطـ ِّـوري نظريــة الخيــار اإلجتمــاع الـ تـى يحــاول أن يجمــع فيهــا بـ ي ف
كمــا أن أمارتيــا سـ ي ف
ـ� الخيــارات الجماعيــة والخيــارات الفرديــة بــدون
ي ي
ف
تغيرهــا(  ،)Sen amartya ,)1999(.p28-34والـ تـى ذهــب أ كـ ثـر العلمــاء اىل اســتحالتها غـ يـر أن أمارتيــا سـ ي ف
ـ� وبنبوغــه ي� الرياضيــات أثبــت إمكانهــا
ي
ي
فَّ
ف
محارصتــه الـ ت يـى ألقاهــا بمناســبة إعطائــه جائــزة نوبــل .وهــذا ممــا يــدل
وه موضــوع
بــل جدارتهــا لتتبــى مــن قبــل علمــاء االقتصــاد وأصحــاب القـرار ،ي
ف
ف
ـاع لحيــاة الفــرد ,كمــا أنــه ي� كتابه(الهويــة والعنــف)أراد أن يثبــت أن أحــد أســباب ازديــاد العنــف ي� العــرص الحديــث هــو
عــى اهتمامــه بالجانــب الجمـ ي
ف
ت
الركـ ي فـر عــى إحــدى الهويــات الموجــودة ضمــن هوياتنــا الكثـ يـرة المتنوعــة وإهمــال الهويــات األخــرى ي� عالقتنــا االجتماعيــة مــع اآلخريــن .فمثــال ان
لنــا الهويــة اإلنســانية و الهويــة الدينيــة والهويــة القوميــة والهويــة الجنســية والهويــة المهنيــة اال أننــا عندمــا نركــز عــى واحــد مــن تلــك الهويــات ونهمــل
ف
ف ف
ف ف
ـ� ي� موضــع العنــف والمعــادات ي� الموضوعــات المرتبطــة مــع الهويــات األخــرى( Sen
ـ� ي� الهويــة الدينيــة و واقعـ ي
الهويــات األخــرى ،نصبــح متماهـ ي
ف ف
ـ� ي� نظريتــه للتنميــة بــكال جانبيــه مــع تدخــل الدولــة حـ تـى تتحقــق التنميــة مــن غـ يـر أن
ـاىل يظهــر أن آمارتيــا سـ ي
 .)Amartya)2007(, p,5-51وبالتـ ي
ف
ت
ه تحقيــق القــدرات االنســانية وب ـهــا يتحقــق
يحــدد شــكال معينــا لنــوع النظــام السـ ي
ـياس للدولــة .غـ يـر أنــه يشــرط أن تكــون هــدف الدولــة ي� التنميــة ي
وه نظريــة نهــج القــدرات) .وال يمكــن لتلــك الدولــة أن تكــون اال ان
ه النتيجــة الحتميــة لنشــطر النظريــة ي
التنميــة المســتدامة والشــاملة( هــذه ي
ف
بمشــاركة االفـراد اي ان الدولــة يجــب ان تغـ يـر بنيتهــا حـ تـى تصبــح دولــة تشــارك افـراد المجتمــع ي� تكوينهــا  .خالصــة القــول يجــب ان تكــون الدولــة
مــن أجــل تحقيــق قابليــات االنســان( التنميــة لإلنســان) وباســطة مشــاركة االنســان( التنميــة باالنســان).
ولهــذا يكــون لتطبيــق النظريــة جانبــان فيمــا يتعلــق بالدولــة  :جانــب يتعلــق بمــا يخــدم االنســان كالتعليــم والصحــة والدخل،مــن واجــب الدولــة
ف
ف
توفرهــا وجانــب يتعلــق بمســألة اختيــار اإلنســان لمــا هــو لــه دليــل ي� القيــام بــه وهــذا الجانــب يتعلــق بمشــاركة االنســان ي� العمليــة
التدخــل مــن أجــل ي
التنمويــة واحـ تـرام آرائــه.

النتائج والتوصيات

ف
ف
وه نظريــة أساســية مؤثــرة ي� أ كـ ثـر
ه نظريــة مــن نظريــات التنميــة المســتدامة بــل مــن اعــرق تلــك النظريــات  ،ي
-1إن نظريــة أمارتيــا سـ يـ� للتنميــة ي
ت
وه مــن اكـ ثـر النظريــات المهتــم بهــا ف ي� اقتصاديــات التنميــة.
النظريــات الـ يـى جــاءت مــن بعدهــا ي
ف
-2إن نظريــة آمارتياسـ ي ف
ـ� وإن كانــت مقاربــة يمكــن دراســتها ي� حقــول معرفيــة مختلفــة كالسياســة والقانــون وعلــم االجتمــاع اال انهانظريــة اقتصاديــة
َّ
مهمــة ،مــن الممكــن تطبيقهــا عــى علــم االقتصــاد واســتعمال لغــة األرقــام واالحصائيــات فيها.بــل مــن خــالل صفتهــا االقتصاديــة تمكنــت نظريــة
شِّ
ـؤ� التنميــة ،حيــث
أمارتيــا كشــف نقــص المقاربــات والنظريــات األخــرى وإعطــاء بدائــل اقتصاديــة عمليــة لهــا ،كمــا هــو الحــال بالنســبة لتحديــد مـ
شِّ
شِّ
شِّ
شِّ
ـؤ� الدخــل والناتــج الــكى اال أن أمارتيــا سـ ي ف
ـؤ�
ـؤ� القــدرة كبديــل لذلــك المـ
ـ� كشــف مـ
ـؤ� المعتمــد لتحديــد درجــة تنميــة أي بلــد كان مـ
كان المـ
ي
ِّ
ّ
ف
 ،وظهــر بــأن هــذا المـ ش
وكثرمــن المنظمــات
ـؤ� هــو األجــدر لهــذا تبنتــه منظمــة اإلنمــاء التابعــة لألمــم المتحــدة واعتمــدت عليــه ي� تقريرهــا الســنوي ي
الدوليــة األخــرى .
ـ� ف� العدالــة جانبــان أولهمــا مــن إبداعــه والثـ فـا� يعتـ بـر أمارتيــا سـ ي ف
ف
ـ� مطـ ِّـورا لــه :أولهمــا هــو نهــج القــدرة الــذي تبنتــه منظمــة
ي
-3إن لنظريــة أمارتيــا سـ ي ي
ف
االنمــاء وكثـ يـر مــن الــدول لتقييــم تنميــة وتطويــر تنميتهــا .وأن نهــج القــدرة هــو قــدرة األشــخاص عــى أن يعيشــوا حيواتهــم الـ ت يـى لهــم دليــل ي� اختيارهــا
وتقديرهــا.

َّ
-4ان لتطبيــق النظريــة جانبــان ايضــا :جانــب يتعلــق بمــا يخــدم االنســان كالتعليــم والصحــة والدخــل  ،وجانــب يتعلــق بمســألة اختيــار اإلنســان لمــا هــو
ف
ف
لــه دليــل ي� القيــام بــه وهــذا الجانــب يتعلــق بمشــاركة اإلنســان ي� العمليــة التنمويــة واحـ تـرام آرائــه ،ومــن هنــا تظهــر أهميــة مســألة كحقــوق اإلنســان
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت

204 HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020
والديموقراطيــة ف ي� التنميــة االقتصاديــة.

 -5ان نظرية آمارتيا ي ف
س� للتنمية ونظريته ف ي� العدالة وجهان لعملة واحدة  ،تطبيق نظريته التنمية تطبيق لنظريته ف ي� العدالة ف ي� نفس الوقت.

-6ان آمارتيــا سـ ي ف
ـ� كأحــد فالســفة االقتصــاد والسياســة والقانــون مــع تدخــل الدولــة مــن أجــل التنميــة ،بـ شـ�ط أن يكــون هــذا التدخــل مــن أجــل تنميــة
ف
قابليــات االفـراد وقدراتهــم( التنميــة لالنســان) ،وبـ شـ�ط ان تغـ يـر الدولــة تكوينهــا بشــكل يشــارك أفـراد المجتمــع ي� تكويــن الدولــة ( التنميــة باالنســان)
وعمليــة صنــع القـرارات المتعلقــة بهــم.
ف
ف ف
ـاه التخطيــط المركــزي وال تغيـ يـر الهيكلــة االقتصاديــة القتصــاد البلــد بــل نهــج مســتقل
 -8ال تعتـ بـر نظريــة آمارتيــا سـ يـ� ي� التنميــة ي� أي مــن اتجـ ي
ـ� السـ ي ف
اســتفاد كثـ يـر مــن الــدول بــل المنظمــات الدوليــة ف� تطبيقهــا ،ويطالــب الباحــث تطبيــق تلــك النظريــة ف� العـراق حيــث جــرب فيــه النهجـ ي ف
ـابق�
ي
ي
ِ
وعـ فـا� شــعبه مــا عانــاه مــن نتائــج تطبيقهمــا!.
ف
 -9يــو� البحــث الدولــة التدخــل مــن أجــل التنميــة ولكــن بالكيفيــة والـ شـ�وط الـ تـى يلــزم آمارتيــا سـ ي ف
ـ� توفرهــا ،حـ تـى تتــال� النقائــص الـ ت يـى توجــد عنــد
ي
ي
تطبيــق نظريــات التدخــل األخــرى.
ف
 – 10حســب النظريــة ال يمكــن تحقيــق النمواالقتصــادي والتنميــة( مــن أجــل االنســان) بغـ يـر ايجــاد تغيـ يـرات ي� المجــاالت واالنظمــة االجتماعيــة
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ـى( التنميــة باإلنســان) ي� نفــس الوقــت .وتعتـ بـر كلهــا رزمــة واحــدة .لــذا تطالــب القيــام بإصالحــات جذريــة عميقــة
االخــرى كالنظــام السـ ي
ـياس والتعليـ ي
ف ي� تلــك المجــاالت وذلــك مــن أجــل نجــاح التنميــة!.
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 الغربية خالل ت-األزمة األوكرانية وتأثرها الجيوسياسية عى عالقات روسيا
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The Ukrainian crisis and its geopolitical impact on the Russia-Western relations during the period 2013-2018
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ملخص

ف
2013  وشهدت اوكرانيا ي� عام.وذلك بسبب اهميتها الجيوسياسية، الغربية- تعتر االزمة االوكرانية محورا هاما ف ي� العالقات الروسية
ب
ف
ا� الســابق بعــض االصالحــات او اتفاقيــات االقتصاديــة مــع دول الغربيــة وخاصــة االوروبيــة مــن
ازمــة نشــوب مظاهـرات حيــث رفــض الرئيــس االوكـر ي
وحيــث. ويمثــل تحديــا لســالمة االقليميــة والدولية،ـ� الزمــة االوكرانيــة
 وان احتــالل روســيا لشــبه جزيــرة القــرم مصــدر رئيـ ي،اجــل التعامــل مــع روســيا
تركــز البحــث عــى ماهيــة االزمــة االوكرانيــة واســبابها وتداعياتهــا عــى البيئــة الداخليــة والدوليــة ومــدى تاثـ يـر االهميــة الجيوسـ تـراتيجية الوكرانيــا عــى
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