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 هدف التنمية بين اإلنسان والعمران المادي والتقني
 (مقاربة وموازنة )

 . أحمد صالح عمي بافضلد
 باحث أكاديمي في التنمية الشاممة ـ اليمن

 الملخص:
إن كل نشاط تنموي ال دير عرب اإلنسان وحاجاتو ذلو غي واضلراف عما اتفقت عليو البشرية من جعل اإلنسان ىدف    

التنمية وغايتها، وإن كل ىدف تنموي آخر ال يواَزن مع ىذا اذلدف األمسى ـ اإلنسان وحاجاتو ـ ذلو ضرب من األنانية 
اإلنسان ـ،  ؤطر فيها صبيع السَت التنموي يف بوتقة اذلدف الكبَت ـوفقدان الصواب، فُحق علينا إجياد صورة واضحة ي

 وُيصار خبلذلا اىل وضع معايَت ال يفلت منها أي نشاط مهما كان نوعو من صَتورتو خادماً دلرامنا الكبَت ـ اإلنسان ـ.
لتنموي، فتعيد القضية اىل فجاءت ىذه الدراسة البكر ـ فيما نعلم ـ كخطوة وإضاءة ُتسهم يف رد البشرية عن غيها ا   

سطح التناول، مث تعطينا أنوارا واضحة يف كيفية فك عقدة التمازج بُت اإلنسان وأعمال التنمية ومشاريعها واليت ىي أصبل 
تعود اىل اإلنسان، وفوق ذلك تأيت ىذه الدراسة لتمدنا دبعيارين ضابطُت لعملية ادلواءمة بُت ىذا اذلدف الكبَت وبُت 

ن مها: النفع والضرر، ومعيار الكلية اار ين األىداف الصغرى وىي يف احلقيقة كل السَت التنموي؛ وتلكم ادلعتفريعاتو م
 لتكون دراسة تطبيقية عملية ال ينجح ادلخطط التنموي ما مل تكن يف طاولة أوراق كتابة خطتو.

ددة وإن كان االقتصاد ىو ادلركب األوىف،  كل تلك ادلعاجلة ربددت يف ضوء مدخبلت التنمية الشاملة يف رلاالهتا ادلتع   
 كما أهنا استندت دلنظومة الفكر البشري غَت أهنا مل هتمل معطيات ادلنهج الرباين ادلعصوم.

سهم يف إضاءات كاشفة عن ىذه ادلعضلة اليت أضاعت اإلنسان وأمهلتو، و ادلساعدة على إعادة البوصلة خلط نا نُ عل     
 سَتىا الرصُت.
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Abstract 

        Every developmental activity which does not pass through  the man 

and his needs is an absurdness and a deviation from what humanity has 

agreed to make the  human beings as a achieve goal of  the development 

and its purpose, and  all other development's goals which  has no  balance 

with this supreme goal, man and his needs, is a blow of selfishness and loss 

of right, where we had to find a clear way in which we have to frame the 

all  development paths in the crucible of the great goal, the human beings 

and through which standards  can be established  and do not leave any kind 

of the human activities whatever it related to our great goal, the man,. 

         This fresh study, as  we know, comes as a step and lighting 

which  contributes to  return the humanity to its right development, so it 

takes the issue to the argument. Then it   give us clear lights to be able 

to  break the knot of merging between human and  the 

development's  projects, which is originally belong to the human being. 

Moreover, this study comes to provide us with two standards for the 

process of harmonizing between this great goal and   the other small goals. 

In fact, it is the whole  development paths and he overall standard  to be a 

practical applied study unless it becomes in a development plan does not 

succeed unless it is written in a script scientific study. 

           All of these solutions were determined under the light of the 

comprehensive development  in its various fields, although the economy is 

the most complete composite, and it was based on the system of human 

thoughts, but it did not ignore Divine approach. 

         We hope that this study contributes  to put a solution to this 

dilemma  which lost the human being and ignore him, and to help to return 

the compass to its sober line.   
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 المقدمة:
اإلنسان ىدف التنمية صبلة بارزت يف الطرح التنموي سواء النظري أو العمل، فما فتئ القائمون على التنمية      

ومنظروىا يتشدقون هبا إلعطاء شرعية السَت التنموي مع مغايرة أجزاء يف الواقع لذلك اذلدف األمسى ـ اإلنسان ـ شلا سبب 
وإن أول خطوات العودة ىي أرضية  ،سَت البشرية اىل رشدىا فحري بنا إعادةمشكبلت ومعضبلت لئلنسان نفسو؛ 

 الوضوح.
علنا نسهم يف تنبيو أىل الشأن يف ذلك إلرجاع ، ومن مث أردنا اإلدالء بدلونا يف إيضاح ذلك ادلفصل يف حياة البشرية    

 .األمور اىل نصاهبا
 مبررات البحث: 

 ىدف التنمية وغايتها. واقع البشرية ادلغاير دلا تتفوه بو من كون اإلنسان .1
 ما نتج عن ذلك اخللل من معاناة البشرية وما صادفتو من طامات وطامات. .2
 ضرورة إيضاح ذلك ادلفصل يف حياة البشرية للمسامهة يف إرجاع األمور اىل نصاهبا رضاء أو قسراً. .3

  مشكلة البحث:
د خلبًل يف توجيو تلك الثمرات والنجاحات ضلو حيثما نظرنا ولؤلسف لواقع السَت التنموي يف أرجاء ادلعمورة صل     

اإلنسان، مع دعوى عريضة بكونو غرض التنمية، وبادلقابل فجميع أغراض التنمية الفرعية من عمران وتطور مادي وتقنية 
تعود منفعتها أصبل على ىذا اإلنسان؛ فتطلب األمر معاجلة إشكالية مبلءمة ىدف اإلنسان واألىداف الفرعية أألخرى 

 تأطَتىا وتنزيلها يف السياسات، والربامج، واألعمال التنموية. و 
 أىمية البحث:

رغم االتفاق على كون اإلنسان ىدف التنمية غَت أن النظريات ادلطروحة واإلجراءات ادلقًتحة تنحو منحاً آخر فضبلً       
ـ مع نفعو ـ كوارَث، وطامات لئلنسان نفسو، وأث ر  شلا سبب التطوُر ادلادي اذلائل ؛عن التطبيق الواقعي، ومصاٌف القلة ادلؤثرة

 على معيشتو، وطمأنينتو.
 فتطلب ربرير مفهوم ىدف التنمية نفسو، وتعيَته، وصبغو ضمن سياسات التنمية الوطنية، مث طرحو للعلن.

 ىدف البحث: 
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 اإلسبلمية.ربديد موضوع ىدف التنمية سواء يف الفكر التنموي ادلطلق، أو يف ادلرجعية  (1
 إبراز ادلفارقة بُت دعوى ىدف التنمية وبُت التنظَت أو التطبيق الفعلي فيها. (2
وضع بعض ادلعايَت الضابطة دلقاربة بوصلة اذلدف، وإيراد مبلمح تعطي أضواء ديكن االسًتشاد هبا، وليس  (3

 بالضرورة أن تضع الدراسة معايَت مكتملة أو أطر شاملة وحسبها أهنا أرشدت لذلك.  
 حدود البحث:

 .علومو احلياتيةكل آفاق ادلعارف ادلعروضة يف الفكر التنموي وأوذلا ادلستمدة من الوحي والفكر البشري و 
 منهجية البحث:

منهج البحث وفقا للمنهج الوصفي التحليلي؛ حيث يبحث عن أغراض القيام بالتنمية من قبل اإلنسان الصادق العامل،    
فًتض أنو اذلدف األمسى واحملور الذي تصب فيو كل نشاطات التنمية، مث يعاًف كيفية مواءمة مث دراسة حالة اإلنسان ادل

 ذلك اذلدف وىو اإلنسان مع األىداف األخرى ادلتفرعة مع ربديد دراسة منوذجي العمران، والتقنية.
 فرضية البحث:

نمية، وبُت سَت كل األىداف التنموية وجود إمكانية دلواءمة النشاط التنموي بُت جعلها اإلنسان كهدف أمسى للت  
 األخرى من زراعة، وصناعة، و عمران، وتقنية، وفضاء، وبٌت ربتية، وربضر، وترفيو وغَتىا.

مع إمكانية أيضا يف إجياد معايَت تطبيقية عملية يصار إليها عند إرادة فعل أي نشاط تنموي مهما جل أو صغر ويف أي    
 ضروب احلياة.

 البحث:  يةىيكل
 يشتمل البحث على مقدمة، ومدخل مفاىيمي، وخاسبة، وبينهما أربعة مطالب؛ وىي كاآليت:         
 ىدف التنمية احلقة، وما تضمنو الفكر التنموي الوضعي واإلسبلمي. (1
 ربديد مفهوم وأبعاد كون اإلنسان ىدف التنمية. (2
 معايَت صدق جعل اإلنسان ىدف التنمية وغرضها. (3
 إلنسان والعمران والتقدم، والتوازن بُت العمران وحاجة اإلنسان.ضوابط ادلواءمة بُت ا (4

 مصطلحات الدراسة:
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 نتناول ألفاظ التنمية، والعمران ادلادي، والتقنية.   
 أواًل: التنمية:

التنمية تعٍت يف استعماذلا االنتقال جلعل البلد يوفر صبيع متطلبات مواطنيو من عيش ىٍتء، وحياة كرامة، وبلد مستقل      
 ومستقر بل ويشع حضارًة، تقدماً.

توصلنا وىناك منطان الستخدام لفظ التنمية؛ فقد تطلق ويراد منها احلالة ادلرجو الوصول ذلا، بينما قد يراد هبا العملية اليت  
 للحالة التنموية ادلطلوب.

وقد عرفت التنمية بكوهنا ) نقلة نوعية وكمية من وضع اىل وضع آخر أفضل منو ويف صبيع اجملاالت االقتصادية 
 .(1)واالجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية واإلدارية والصحية والتكنولوجية (

مج واإلجراءات ادلوصلة ألقصى شلكنات الصبلح واالنتفاع باحلياة حاضراً ومن تعريفنا للتنمية كعملية: السياسات والربا   
 .(2)ومستقببلً 

 ثالثاً: العمران المادي: 
، كما ال ضلصره كذلك يف البنايات اإلنشائية فقط؛ (3)ال نعٍت بالعمران ىنا ) البنيان وما يعمر بو البلد وحيسن حالو (   

 رات وشوارع وكهرباء وادلطارات، وسائر البٌت التحتية وضلوىا.بل ندخل فيو األعمال اإلنشائية من عما
 .(4)وبتقييدنا العمران بادلادي أخرجنا اجلزء غَت ادلادي وحىت االجتماع البشري الذي يصرح بو ابن خلدون يف مقدمتو    

 التقنية:رابعاً: 
 بالتقنية االخًتاعات الصناعية والتكنولوجية. بعيدا عن تشابك مفهوم التقنية بالصناعة أو التكنولوجيا فإننا نعٍت ىنا  

فالتقنية مصدر صناعي نقصد بو التغيَتات اليت ديكن إدخاذلا على مواد الطبيعة وأمناط وسائل اإلنسان يف عيشو وسَت      
  (1) حياتو سواء كانت بسيطة كالصناعات االستهبلكية أو كانت ثقيلة.

                                                           

 ، اللوزي: موسى.26اإلدارية ص ( التنمية 1)
 ، بافضل: أضبد صاٌف علي.12( آليات التنمية يف الشريعة اإلسبلمية ص 2)
 ، مصطفى: إبراىيم وآخرون.627/ 2(  ادلعجم الوسيط 3)
 .48( حُت قال )االجتماع البشري الذي ىو العمران ( ادلقدمة ص 4)
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وقد عرفت بكوهنا: ) الّتقنية مصطلح يشَت إىل كل الطرق اليت يستخدمها الناس يف اخًتاعاهتم واكتشافاهتم لتلبية       
 .(2)حاجاهتم وإشباع رغباهتم، ويسميو بعضهم التكنولوجيا (

وادلواد والعمليات التلقائية واليت تساعد  اآلالت وتطبيق األدوات وإدخال ومن أوضح التعريفات اليت نعنيها ىنا )التطوير
على حل ادلشاكل البشرية الناذبة عن اخلطأ البشري. أي إهنا استعمال األدوات و القدرات ادلتاحة لزيادة إنتاجية اإلنسان 

 .(3) ( . و ربسُت أدائو
 المطلب األول: ىدف التنمية:

 التنمية ىي حالة ادلنفعة القصوى يف احلياة وعلى كل صعيد ويف صبيع اجملاالت.      
وبالنظر لنظام الكون وادلخلوقات اليت فيو صلد أن ادلخلوق الذي تدور حولو كل ادلنافع ىو اإلنسان؛ فجميع ادلخلوقات 

 تصب يف جعبتو، وتدور يف رحاه.
يًعا مُث  اْستَـَوى ِإىَل الس َماِء َفَسو اُىن  َسْبَع مَسَاَواٍت  قال اهلل    َوُىَو ِبُكلِّ َشْيٍء تعاىل }ُىَو ال ِذي َخَلَق َلُكْم َما يف اأْلَْرِض صبَِ

 .(4)َعِليٌم{
 ذلذا اإلنسان.فخالق الكون خيربنا يف سياق قصة بدء البشرية وآدم، فيعلمنا بكون سائر ادلخلوقات يف األرض خلقت     

 وال مراء يف كون الكائنات احلية كلها تتمحور حول اإلنسان، وتسنده. 
 حيث يتميز اإلنسان عن غَته من الكائنات احلية بالعقل القادر على فهم األمور والتعاطي معها.   

لكائن ادلقتدر على تسيَت ومن مث فاإلنسان ىو ادلخلوق الوحيد القادر على السيطرة على كل الكائنات األخرى، وىو ا    
 اجلمادات وآثار العوامل واألفبلك يف مصلحتو ونفعو؛ وذلكم ادلسمى بالتسخَت.

                                                                                                                                                                                                   

ة والغالب أهنم جيعلوهنا مرادفة دلصطلح التكنولوجيا واليت يعنون هبا الصناعة ادلتطورة دبثل األلكًتونية والرقمية ( وخيتلف الناس كثَتا يف استعماذلم دلصطلح التقني1)
 وليست التقليدية.

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ولتأكيد مسلكنا يف استعمالنا للتقنية دبعٌت الصناعة ينظر ىذا الرابط    
ar/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/. 

 ( د أضبد سلتار عبد احلميد عمر.295/ 1وينظر أيضا: معجم اللغة العربية ادلعاصرة ) 
 (.7/67( ادلوسوعة العربية العادلية )2)
 http://gooz.ahlamontada.net/t7-topicادلهندس: ياسر، مقال تعريف التقنية؛ ينظر على الرابط  (3)
 (.29( ) القرآن الكرمي: البقرة: 4)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A9
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/
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يًعا ِمْنُو{   .(1)يقول خالق الكون سبحانو }َوَسخ َر َلُكْم َما يف الس َماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض صبَِ
 .(2)والتسخَت يعٍت إمكانية االستفادة منها والسيطرة عليها وجعلها ذلولة منقادة دلن ُسخرت لو    

وعلى ىذا فاإلنسان ىو ادلخلوق األمسى الذي ال ينبغي الفعل العادي والتطويري إال ألجلو؛ فهو غرض التنمية،      
 وىدفها احلقيقي.

أن التنمية عملية اقتصادية ؛ فمن مواثيق األمم ادلتحدة )(3)ثون بو ويقررونووىذا الذي ما فتئ الناس يف عصرنا يتحد     
 . (4)(  واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسُت ادلستمر لرفاىية السكان بأسرىم واألفراد صبيعهم

كل األساسية للمجتمع ادلتخلف ومن تعريفات االقتصاديُت كون التنمية أن التنمية ) عملية منظمة تستهدف تغيَت اذليا     
 .(5)وإبداذلا بأخرى جديدة تسمح بإطبلق التنمية وتوجيهها اىل خدمة الرقي اإلنساين (

وتقرير اإلسبلم لكون اإلنسان ىو غاية التنمية واضح بُت ) فالتنمية ىي تكوين اإلنسان ادلضطلع بوظيفتو يف احلياة     
وإجياد مقوماتو من مال، ودولة، وأوعية كاألسرة واجملتمع؛ وأما تنمية اجملتمع اقتصادياً واحملققة لسعادتو؛ عرب تنمية مكوناتو، 

وسياسيًا واجتماعيًا وبيئيًا فيتم السعي إليها ولكن عرب حاجة اإلنسان ومتطلباتو اآلنية يف ادلوضع وادلكان والزمان الذي 
 .(6)يعيش فيو (

التنمية يف ادلفهوم اإلسبلمي ىو اإلنسان بكل مقوماتو، دبا فيها عنصر األموال، ويقول الدكتور شوقي دنيا ) موضوع     
 .(7)فادلستهدف ىو ترقية ىذه ادلقومات اإلنسانية وربسينها وضبايتها .. (

                                                           

 (.13( )القرآن الكرمي: اجلاثية: 1)
ـ ابن منظور: زلمد بن 353/ 4لسان العرب ( )ويقال: سخرتو دبعٌت سخرتو أي قهرتو وذللتو. قال اهلل تعاىل: وسخر لكم الشمس والقمر؛ أ ي ذللهما ( 2)

 مكرم.
 ، السنباين: عبد اهلل زلمد.144( ينظر يف تقرير ذلك: اإلنسان أساس التنمية وىدفها ص3)
  من مقدمة اإلعبلن العادلي حلق اإلنسان يف التنمية(  4)

http://www.un.org/ar/events/righttodevelopment/declaration.shtml 
 ، دسوقي : إبراىيم.8التقدم ص  ( جدل حول5)
 ، بافضل: أضبد صاٌف علي.32( آليات التنمية يف الشريعة اإلسبلمية ص 6)
 (.1139/ 2ضمن ندوة التنمية من منظور إسبلمي ) ادلنظور اإلسبلمي، دنيا: شوقي، ( دور التنمية يف اإلسبلم من7)
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إعبلن األمم ادلتحدة وألجل ىذا ُجعلت التنمية حق من حقوق كل إنسان، وهبذا أقر كل رؤساء الدول؛ ففي نص     
 . (1)احلق يف التنمية حقيقة واقعة لكل إنسان " " ضلن رؤساء الدول واحلكومات...ملتزمون جبعل بشأن األلفية

ل وخبلصة ادلطلب أن ىناك اتفاق على كون ىدف التنمية ىو اإلنسان وأنو ليس ىناك ىدف حقيقي غَته وأن ك  
 األىداف األخرى ىي متفرعة من ىدف أعلى وىو اإلنسان.

 فماذا يعٍت كون اإلنسان ىدف التنمية؛ ىذا ما سيعرضو ادلطلب الثاين. 
 المطلب الثاني: ماىية كون اإلنسان ىدف التنمية:

 اإلنسان ىو زلور السَت التنموي وىو العنصر الذي تصب يف جعبتو كل األعمال واإلجراءات ادلنبثقة عن عملية التنمية.   
 فما الذي يعنيو كون اإلنسان ىدف التنمية؟            

اإلنسان ودفع ديكننا القول بأن ىدف التنمية اإلنسان يعٍت أن يتمحور كل فعل تنموي مهما كان نوعو حول نفع       
كصفة متمثلة فيو مثل األكل والشرب واألمن والصحة والتعليم،   (2)الضرر عنو؛ ويشمل ذلك تلبية حاجات اإلنسان

وكذلك يشمل إقامة ما ديكن اإلنسان من ربقيق أغراضو من وسائل وأعمال؛ ويتمثل ذلك يف كل نشاط السَت التنموي 
 باإلضافة اىل احلاجات ادلعنوية.من زراعة وصناعة وبناء مدارس وإقامة دولة 

 ونعرض لؤلمرين يف اآليت:   
 أوال: تلبية حاجات اإلنسان ـ ىدف التنمية ـ :

تصويب نشاط عملية التنمية صوب اإلنسان يعٍت تلبية حاجاتو ادلادية وادلعنوية من أكل وشرب وكرامة وأمان وحرية        
 وغَتىا.

 ونوضحها يف العناصر اآلتية:   
  ابتداء لسد حاجة كل إنسان ومتطلباتو يف رلاذلا الذي تتصدى  أوالً كل أعمال السَت التنموي ال بد أن هتدف

 لتنميتو سواء مكاين مثل حدود الدولة أو نوعي مثل األطفال.  

                                                           

 http://www.ohchr.org/AR/Issues/Development/Pages/Introduction.aspx(   من موقع ادلفوض السامي لؤلمم ادلتحدة 1)

ة ) الرغبة يف احلصول على ( وتعٍت احلاجة الرغبة الطبيعية الدافعة للحصول على ما تتطلبو معيشة اإلنسان وواجباتو ادلتنوعة ومن تعريفات االقتصاديُت كون احلاج2)
 ، احملجوب: رفعت.1/68عليو أو العمل على تقدمو ( االقتصاد السياسي ص  وسائل الزمة لوجود اإلنسان أو احملافظة

http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
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 (1)حاجات اإلنسان ومتطلباتو تتنوع اىل مادية ومعنوية؛ وبيان القسمُت يف اآليت: 
  وشرب وسكن وترفيو ونكاح وفرص عمل، وتعليم، وصحة واذلواء وضلوىا من كل ادلاديات ادلتطلبات ادلادية: أكل

 اليت سبكنو من ربقيق متطلباتو ورغباتو وواجباتو.
،  والكرامة يف التقنُت والعدالة (2)ادلتطلبات ادلعنوية: السعادة ودين وربرير أوطان، وكرامة، وحرية دبعٌت حرية االختيارات

 وضلوىا.   
 اً وتصنيع اً فتحرير األوطان يستلزم إعداد ؛من احلاجات ادلادية وادلعنوية يستلزم اآلخر وينتج عنو وإن كان كل          

 وىكذا.
  ُتصن ف االحتياجات حبسب مقدار حاجة اإلنسان ذلا فهناك ما ىو ضروري وحاجي وربسيٍت؛ فالضرورية اليت ال

تضيق حياة اإلنسان بدوهنا، والتحسينية: ونقصد هبا الًتفيهيات وما ال بد منها النتظام احلياة، واحلاجية ىي اليت 
 .(3)يشعر بضيق عند فقدىا

 وتعطى درجات يف كل صنف من األصناف الثبلثة ... 
 حيدد ادلطلوب سده من االحتياجات بادلزاوجة مع معايَت التنزيل ادلكاين يف مكان اإلنسان، ومنط 

 كن ادلدينة، واحلايل أي حالة البلد ومقدراتو.عيشو فسيختلف مطلوب القروي عن سا 
 تصنف االحتياجات حبسب مقدار حاجة اإلنسان ذلا باألمناط الثبلثة: ضرورية وحاجية وربسينية؛ 

فزراعة القمح ضرورية كما أن تقنية القمح اليت ربقق مقدار احلاجة الداخلية ىذه ضرورية أما ما يسهم يف زيادة النقد 
ير فعلى حسب ىدف التصدير فقد يكون ربقيق مشاريع غَت ضرورية بل حيتاج الناس إليها مثل اخلارجي عرب التصد

ربسُت طرق سَت اآلليات فهذه حاجية ولكنها قد ترقى حلالة الضرورية يف ظرف ال ديكن ربقيق ضرورياتو بغَت طرق 

                                                           

 ، العيسوي: عبد الرضبن زلمد.256( ينظر: سيكلوجية التنمية واإلنتاج ص 1)
ط بو؛ وينظر دلا طرحو ( بل ديكن ربوير احلرية لتصبح منطلق كل السَت التنموي ومن مث تنطلق من حاجة اإلنسان ألن يكون حرا يف اختياراتو وكل ما يرتب2)

 ، ترصبة شوقي جبلل.26االقتصادي اذلندي أمارتيا صن حول ذلك يف كتابو "التنمية حرية" ص 
، الشاطيب: إبراىيم بن 267ـ 1/265( تصنيف مقارب دلا ذكره الشاطيب يف كتابو ادلوافقات وإن اختلف يف التحسيٍت؛ ينظر: ادلوافقات يف أصول الشريعة 3)

 موسى. 
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يت ألفها الناس ومل تعد تسبب ذلم حرجا حديثة، كما أهنا قد تنزل لدرجة التحسيٍت يف مثل حالة بعض الطرق الفرعية وال
 ومشقة قوية.

 ثانياً: ما تتم بو تلبية ىدف التنمية األسمى ـ حاجات اإلنسان ـ:
من الطبيعي أن تلبية حاجات اإلنسان باعتبارىا ىدف التنمية ال بد ذلا من وسائل ونشاطات وادلتمثلة يف الزراعة    

العمران وتوفَت فرص عمل وو ... وكل ضروب النشاط اإلنساين سواء اخلاص أو والصناعة وبناء األنظمة، وإنشاء مشاريع 
 العام.

 ونوضح ارتباطها هبدف التنمية يف اآليت:  
  أىداف السَت التنموي غَت ادلوجهة مباشرة لئلنسان مثل العمران أو التقنية أو الزراعة أو الصناعة أو ربديث

مقدار ربقيقها ذلدف اإلنسان فمن الطبيعي أن تصويب التنمية لتحقيق أنظمة إدارية من الطبيعي تعَت وفقا دلدى 
متطلبات اإلنسان تستلزم ىذه الوسائل اليت أوردناىا كأىداف غَت مباشرة مثل الزراعة والصناعة والعمران والبٌت 

 التحتية والبحث العلمي والتقنية وغَتىا.
  التصنيف حلاجات اإلنسان وتعَت يف إطاره.كل نشاطات وأعمال السَت التنموي تعَت حبسب ىذا 
دبعٌت أننا لو أردنا تطوير تقنية منظومة معينة أو إنشاء عمران فبل بد أن نعَتىا أوال مع حاجات اإلنسان، ونوجد        

 موازنة بينهما.
  جميع، عن اإلنسان ىو باعتبار كل واحد من البشر فيشملهم صبيعا، ومن مث تكون مصلحة التوجيو للحديثنا

 وإن كان ادلستفيد من التنمية بعض البشر فبل بد من وجود مقاربة دلدى أثر لك على بقية البشر غَت ادلستفيدين
أن التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسُت ومن مواثيق األمم ادلتحدة )             

 .(1)(  راد صبيعهمادلستمر لرفاىية السكان بأسرىم، واألف
 .كون الكائنات األخرى أيضا ترتبط باإلنسان وىي ىدف تنموي ال باعتبار نفسها بل دبا تعلقت باإلنسان 

فكل الكائنات األخرى ال بد أن يشملها رلال عمل التنمية وأن تكون كل عنصر منها شلا هتدف التنمية إلصبلحو         
 نسان ال حبد ذاتو.وتقوديو ونفعو لكن دبا تعلق بو نفع لئل

                                                           

  من مقدمة اإلعبلن العادلي حلق اإلنسان يف التنمية (  1)
http://www.un.org/ar/events/righttodevelopment/declaration.shtml 
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واخلبلصة أن كون اإلنسان ىدف التنمية يعٍت: أن يكون السَت التنموي منظومة متكاملة متوازنة تضع متطلبات        
اإلنسان وحاجاتو ىي زلور السَت وكل النشاطات األخرى سبر عرب ىذا الغرض، وتُواَزن معو وإال فبل تُعد فعبل تنموياً راشداً 

 وسليماً.
 الثالث معايير تحقق ىدف التنمية ـ اإلنسان ـ المطلب
التنمية حالة ترمي لبناء اإلنسان وسبكينو من احلياة الناجعة الراشدة وما يستلزم ذلك من هتيئة مكونات ادلعمورة         

ووو وعناصرىا يف أقصى ما ديكن من صبلح ونفع ورقي وربضر، ويشمل ذلك سائر ادلخلوقات حية كاحليوانات والطيور 
ادلزروعات أو جامدة كاجلبال والًتبة والبيئة، وكذلك ما حيدثو اإلنسان من ادلصانع وادلرافق وكل ما يؤسسو اإلنسان وتصل 

 إليو معارفو ومنها العمران والتقنية والبناء.
ما ىو إال أىداف  ومن مث فإقامة األغراض األخرى كالزراعة والصناعة والعمران والبٌت التحتية والتقنيات ووو كل ذلك    

 فرعية ذلدف التنمية الكبَت وىو اإلنسان.
فهذه األشياء تُعد أىدافا للتنمية وصبيع خطوات السَت التنموي تصبو إليها؛ وعلى ىذا ال بد من إجياد مقاربة بينها       

عاش
ُ
 .(1)وبُت متطلبات اإلنسان وحاجاتو ورغباتو سواء ادلباشرة لو أو غَت ادلباشرة شلا يتطلبو وضعو الواقعي وظرفو ادل

 حيقق لئلنسان منافع ومصاٌف. فاحلقيقة أن كل ىذه الفرعيات   
ومن ناحية أخرى فكل من اإلنسان وىذه الفرعيات مستلزم لآلخر ووسيلة  لو؛ فاإلنسان ال بد لو من مسكن             

وال بد من زراعة وال عيش لئلنسان على احلقيقة بدوهنا كما أهنا ىي أيضا ال تقوم بوظيفتها إال إذا استهدف اإلنسان عرب 
أعطي حقها منها؛ فالذي يقوم بالعمران أو الزراعة ىو اإلنسان وأي خلل يف نفسيتو أو قدرتو أو أمانتو سيثمر يف التنمية و 

 عملو يف الزراعة أو الصناعة وضلومها من ضروب األعمال.
 وقد قدمنا يف ادلطلب الثاين أن قولنا بكون اإلنسان ىدف التنمية اإلنسان يستلزم إجياد كل ىذه األشياء.   
ومن مث يربز موضوع ادلعايَت ككاشف دلدى العبلقة مع ىدف التنمية اإلنسان وحىت ال ديشي السَت التنموي ذلذ    

 الفرعيات بعيدا عن اإلنسان والذي ىو ىدف التنمية وغرضها وغايتها.

                                                           

ى سبيل ينظر يف ذلك عل ( وشلا يقرب ذلك صلد مثبل إشكالية البدء بالزراعة أو الصناعة يف عملية التنمية؛ فهي تعطي مبلمح للمقابلة ادلطلوبة من زاوية معينة؛1)
 ، عبد اجمليد: عبد الفتاح عبد الرضبن.422ادلثال اسًتاتيجية التنمية يف الدول الساعية للتقدم ص 
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دلعايَت، والعنصر الثالث يف تنزيل ونبُت تلك ادلقاربة عرب ثبلثة عناصر أوذلا: تسمية معايَت ادلواءمة، والثاين: إجراءات فعل ا  
 إعمال ادلعايَت على احلالة ادلعينة.

 أوال: تعداد معايير المواءمة بين األىداف الفرعية وبين اإلنسان:
 أ ( معيار النفع والضرر:

لكل عمل تنموي من زراعة أو صناعة أو بناء أو غَتىا لكل منها منافع كما أهنا بالضرورة قد تنتج بعض   
السلبيات واألضرار؛ فعلى موازنة ادلنافع وادلضار جلهة اإلنسان ومتطلباتو يكون صبلحية ىذا النشاط ومدى 

 أمهيتو.
 ونبُت معيار النفع والضرر يف اآليت: 

 كل األعمال ىو ربقيقها ألغراض اإلنسان. األصل كون منطلق سَت  
 .من الطبيعي أن كل سَت تنموي يعود نفعو لئلنسان سواء عمران أو تقنية أو زراعة أو صناعة أو ربديث أنظمة إدارية 
 :يتطلب أواًل: معرفة النفع والضرر، مث معرفة مقدار النفع أو الضرر؛ وإيضاح ذلك يف اآليت 
 :ربقيق النفع لئلنسان فيو نفع عام ونفع خاص.  معرفة النفع والضرر 
فمعلومات النفع العام تؤخذ من مصادر اخلرباء وأىل ادلعرفة؛ وأوذلا ادلعلومات الصادرة عن العليم اخلبَت اهلل جل جبللو  

يف رلالو وحبسب  سواء من قرآنو أو من سنة الرسول صلى اهلل عليو وسلم، مث ما يعرفو اخلرباء البشر والعلماء الطبيعيُت كل  
 زبصصو.

 .وأما النفع اخلاص فيتحدد بوضع اإلنسان يف مكانو وزمانو وحالتو وما يناسبها وتتطلبو 
 وكذلك الضرر يعرف بأمرين نظري وعملي.

 .(1)فمن النظري: األشياء ادلضرة يف نفسها مثل شاليهات اخلنا، واألسلحة البيولوجية      
ما كان مضرا ال لعينو بل دلا صاحبو: مثل األسلحة ادلدمرة للبشرية، واإلنشاءات اليت ومن الشيء العملي             

 ليست متطلبة يف ادلرحلة اليت يعيش فيها البلد.
 .(2) وما ال يتحقق نفعو من ضره فلنبحث عليو أوال: مثل سلرجات اذلندسة الوراثية 

                                                           

 .اذليثم وآخرون( األيويب:  292/  4(  واألسلحة البيولوجية ) تشمل العوامل البيولوجية اليت تؤثر على اإلنسان واحليوان والنبات ( ادلوسوعة العسكرية ) 1)
  . 446واذلندسة الوراثية ىي : ) استخبلص اجلينات من كائنات حية ألغراض سلتلفة ( ادلوسوعة العلمية ادليسرة ص (  2)
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 سواء اإلجيايب بالنفع أو السليب بالضرر حبسب  يتم ربديد مقدار النفع حبسب أثر ىذه األىداف على اإلنسان
 .(1)متطلبات اإلنسان احلالية وادلستقبلية ومنها مراعاة حال األجيال وتأثَت ذلك عليها

  وللتقريب يتطلب حساب منطُت مها:
 مدى نفعها حلالة اإلنسان يف ذلك ادلكان والزمان واحلالة.  .1
ىم قلة ومن مث توازن نسبة فائدهتم مع مدى نفع الكل ومدى  نسبة الناس الذين سيتفيدون من ذلك العمل وىل .2

 خسارة الكل من ىذا العمل : اخلسارة موارد ..... وىذا ينقلنا اىل ادلعيار اآليت ذكره.
 معيار الكلية: ( ب
الفرعي معيار الفعل ىو النظر الكلي العام لكل الناس وربقيق منفعتهم، وعدم ضررىم فلمقاربة الفعل التنموي            

وال تقتصر على أىل ىذا اجليل بل تشمل  (2)يتم قياسو بانتفاع صبيع البشر يف اجملال ادلكاين أو النوعي الذي أقيم ألجلو
 .(3)مراعاة حق األجيال القادمة وىو ما تتضمنو التنمية ادلستدامة

وجود فوارق بُت البشر سبكن  وال يعٍت ذلك مشول منفعة األىداف للجميع يف كل احلاالت حيث من الطبيعي        
بعضهم من النفع األكثر شلا ال يدركو اآلخرون ولكن ال بد أن يكون النفع اخلاص ليس بإنقاص النفع العام الضروري 

 فضبل عن أن يكون مسببا لضرر مؤثر على العام.
معينة حبيث ال تضر بادلصلحة ومن ىؤالء القطاع الثاين وىو القطاع اخلاص فلو أن يعمل ما يريد لكن يف حدود         

 العامة، وال تكون ادلصلحة العامة حباجة ضرورية جلهد القطاع اخلاص يف حالة معينة.
فللقطاع اخلاص أن يتوسع يف العمران وأن ينشئ مشروعا صناعيا أو استثماريا يعود عليو بالربح والفائدة لكن ال بد أن   

درج ربت سياسات الدولة يف التوازن بُت ادلصلحة اخلاصة وادلصلحة يتبلءم جهده مع ىذه ادلوجهات، وىذا شلا ين
 .(1)العامة

                                                           

  ، بافضل: أضبد صاٌف علي.144ـ 140( ينظر يف تفصيل التأثَت على األجيال: الفروض الكفائية سبيل التنمية ادلستدامة ص 1)
 ، مراح: زلمد.145ـ142ينظر يف بعض ما خيتص هبم يف: أصحاب االحتياجات اخلاصة ( ومن ىؤالء ذوو االحتياجات اخلاصة ؛ 2)
من ( ال القادمة على تلبية احتياجاهتا) التنمية اليت تليب احتياجات اجليل احلاضر دون التضحية أو اإلضرار بقدرة األجيفمن أشهر تعريفات التنمية ادلستدامة ( 3)

؛ ينظر يف: لتنمية ادلستدامة بُت احلق يف ادلتحدة يف أواسط الثمانينات من القرن العشرين، والذي عرف بتقرير بروندتبلندتقرير اللجنة اليت أنشأهتا األمم 
 ، الغامدي: عبد اهلل صبعان.189استغبلل ادلوارد الطبيعية وادلسئولية عن ضباية البيئة ص 
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 وشلا ديكن فعلو إلجياد ىذا العنصر وىو الكلية:
  توجيو ادلواطنُت دلقصد تصويب اذلدف قدر اإلمكان يف األعمال التنموية ضلو اإلنسان، وإشاعة ذلك، والًتبية اجملتمعية

 ءمها مع حقو يف سعيو للربح.عليو حبيث يصبح عنده ثقافة يبل
 .ادلقاربة عند إعطاء ترخيص العمل التنموي اخلاص 
 .عمل برامج توجيهية وتبصَت بواقع اإلنسان وما حيتاجو وتصنيف ادلتطلبات، مث إعمال التشجيع وعكسو إن لزم األمر 
 .رفع حالة الوطنية واإلنسانية، واألخوة الدينية أو النسبية أو ادلكانية 

 إجراءات تعيير األىداف الفرعية مع ىدف اإلنسان:ثانياً( 
يتم ربديد أىداف التنمية الفرعية، مث يتم ربديد فوائدىا على اإلنسان، ويف الثالثة يتم عرض احتياجات           

 اإلنسان وبعدىا يتم إعطاء بيانات العبلقة وادلزاوجة وادلبلءمة بينها؛ فهذه أربع خطوات؛ نوضحها كاآليت:
 أىداف التنمية الفرعية وتصنيفها: تحديد (1

ىي كل ما يتطلبو السَت التنموي من نشاط؛ ومن ذلك الزراعة والصناعة والعمران ادلادي والتنمية البشرية، والتقنية         
واالستقرار واالستقبلل والسلم االجتماعي، واحلرب، والدولة نفسها، والثقافة، وأماكن العبادة، والتحضر، واإلشعاع 

حلضاري، ونشر خصائص األمة لغَتىا من األمم، ومعاجلة الفساد، والقضاء، واألمن، استثمار الغابات، مشاريع الطاقة، ا
 استثمار موارد الطاقة سواء ادلتجددة أو كادلاء والشمس، أو غَت ادلتجددة كالنفط والغاز .....

األمهية حيث إن كبل منها يف الغالب ناتج عن  وال بد من ذكر كون ىذه األىداف وأثرىا يصعب تصنيفها من حيث    
غَته من وجوه النشاط فالزراعة برغم كوهنا أعلى ىرم النشطات ادلطلوبة ما ىي إال شبرة للصناعة والدولة واالستقرار .. 

 وىكذا، 
أسس  ومن ناحية أخرى فمخرجات كل نشاط ليست على درجة واحدة يف األمهية؛ فالزراعة فيها القمح الذي ىو من 

احلياة، وفيها أيضا الشاي الذي تضيق حياة اإلنسان بدونو وفيها الورود اليت تزيده متعة دون أن زبل حبياتو أو حىت يشعر 
 بالضيق بفقدىا. 

 لكن ديكننا ادلقاربة من حيث وجود األىم بالًتتيب اآليت:
                                                                                                                                                                                                   

رفة ماىية عدد من التجارب ينظر: مكانة القطاع اخلاص ودوره يف السياسة التنموية يف اجلزائر ( وديكن للدول أن تضع السياسات ادلبلءمة؛ ولتأكيد ذلك مع مع1)
 ، ياسُت: نوري.247ـ241ص  2912ـ1962بُت اخلطاب ادليداين والواقع الرمسي 
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 ، الصناعة، الثقافة وىكذا.(1)ـ، أماكن عبادة زراعة، أمن، عمران مادي، دولة، تنمية بشرية ـ ومنها التعليم والصحة    
 ويتم ربديد درجة أمهية كل ىدف فرعي بالنسبة لئلنسان مثل الزراعة فهي ضرورية يف األغلب.    

مث حيدد تفاوت آثار ىذا اذلدف: مثل الزراعة: وفيها مراتب: فمنها ضرورية مثل احلبوب، وقد تكون حاجية يشعر اإلنسان 
ا مثل الشاىي ومثل أنواع جيدة أرز ، وقد تكون ربسينية مثل زراعة األزىار والورود للنظر ويل للعطور بالضيق عند فقدى

  .فالعطور 
 وبادلقابل يف الزراعة ما ىو مضر كالقات وادلخدرات لكنو نادر .... وىكذا  

 تحديد أثر النشاطات التنموية على اإلنسان إيجاباً وسلبًا: (2
لكل نشاط تنموي فوائد ومنافع كثَتة تعود على اإلنسان غالباً غَت أنو قد حيمل أيضاً بعض السلبيات سواء                

 على اإلنسان نفسو يف حياتو وعيشو أو على نشاطات اإلنسان األىم من ىذا النشاط.
 تخدمها،وللتمثيل فالزراعة تعطي اإلنسان ما يأكلو وما يلبسو .. واذلواء النقي وتعطيو أدوات يس

 سلباً تأخذ ادلاء، كما أن استعمال اآلالت الصناعية فيها قد يضر بالبيئة.
ىذا يف الوضع الزراعي ادلعتاد وأما إذا حصل تدخل اإلنسان يف ادلنتوج بتدخل بسيط مثل استخدام ادلبيدات أو تدخل    

 .(2)ثر بالغاً سلباً وإجياباً معقد مثل اذلندسة الوراثية وتغيَت ادلكونات ففي احلالة األخَتة يصبح األ
والعمران يعطي اإلنسان ادلسكن، ويقيم لو ادلنشئات اليت حيتاجها دلعيشتو مثل ادلدرة وادلستشفى وادلبٌت احلكومي وأماكن 

 الًتفيو ...، وينشئ البنية التحتية البلزمة حلياة اإلنسان وتقدم بلده والستثمار أموالو، بل وجللب استثمارات خارجية.
وبادلقابل فللعمران ادلادي آثار سلبة حيث قد يوسع على حساب الزراعة، وقد يأخذ قسطا كبَتا من الدخل الكلي    

 للبلد وال يرجع حلاجات اإلنسان اآلنية أو يفيد فئة معينة ولو كانت أصحاب األموال.
 وسلباً.وىكذا ديكن تتبع بقية النشاطات التنموية وتقييم أثرىا على اإلنسان إجياباً    

                                                           

 ولكن التدين ديكن من غَت مكان للعبادة ال يعٍت تأخر أماكن العبادة كون الدين متأخر يف أمهيتو عند اإلنسان بل كل إنسان يشعر حباجتو للتدين  (1)
مقال تطبيقات اذلندسة الوراثية على ىذا الرابط  ( ينظر :2)

http://www.reefnet.gov.sy/reef/index.php?option=com_content&view=article&id=2047:2010-05-18-

11-08-40&catid=216:2010-05-18-10-10-40&Itemid=624. 

http://www.reefnet.gov.sy/reef/index.php?option=com_content&view=article&id=2047:2010-05-18-11-08-40&catid=216:2010-05-18-10-10-40&Itemid=624
http://www.reefnet.gov.sy/reef/index.php?option=com_content&view=article&id=2047:2010-05-18-11-08-40&catid=216:2010-05-18-10-10-40&Itemid=624
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 حاجات اإلنسان ومتطلباتو: (3
اإلنسان إصبااًل حيتاج ما يقيم حياتو وحيقق كيانو وكرامتو وحريو ويشبع نزعاتو وشهواتو ويليب واجباتو الدينية        

 واالجتماعية، والوسائل واألدوات اليت سبكنو من فعل ذلك ولكن لكل صنف مرتبة عند اإلنسان.
ومن ذلك: األكل، الشرب، اللباس، ، الزواج، ادلسكن، األمن، فرص العمل، ، التعليم، الصحة، الصرف         

 الصحي، استقبلل أرضو، حريتو، كرامتو، استثمار أموالو، العبلقة االجتماعية الراحة، الًتفيو، ثراؤه.
 وتصنف على حسب ىذا الًتتيب بشكل عام. 

 وحاجات اإلنسان:المقاربة بين األىداف الفرعية  (4
تتم ادلقاربة بُت اذلدف األمسى وىو اإلنسان والذي يتمثل يف حاجات اإلنسان ورغباتو ومتطلباتو وبُت األىداف     

 التنموية الفرعية مثل الزراعة والعمران والتقنية والتطور واالستقبلل واحلماية وو ... والًتفيو.
ات اإلنسان فاألىداف ما ىي إال أمناط ووسائل ومظاىر لتلبية حاجات  ىذه األىداف وتزاوج مع حاجعَت  حيث تُ      

 اإلنسان.
 ويكون ذلك وفقاً دلعياري ادلواءمة ومها: معيار النفع والضرر ومعيار الكلية حبسب ما مت بياهنما.

ات على اذلدف فيحدد ما يعطيو كل نشاط لئلنسان من أغراض نافعة، وتعيُت ما يؤدي إليو النشاط التنموي من سلبي   
 األمسى، مع بيان مستوى الكلية يف انتفاع البشر وفقا دلا تقدم بيانو يف ادلعايَت.

مث تتم وضع موازنة ومقاربة بُت كل األنشطة فيما يرتبط باذلدف األمسى ـ حاجات اإلنسان ومتطلباتو، وعلى ضوء      
 .(1)وكيفية إقامتو على اجلادة والصواب ذلك نتعرف على مدى نفع كل نشاط من األنشطة واألعمال التنموية

 ثالثاً: تنزيل ىذه األطر النظرية على الحالة المعينة:
 نوردىا عرب سياسات وحالة تنزيل عملي.       
 السياسات في التعيير:  (1

 ومن ذلك:

                                                           

وما بعدىا، قانة: إمساعيل  305ص (  وىو ما يتطلب زبطيطا تنمويا عميقا وراشدا؛ ينظر للتمثيل: مبحث زبطيط التنمية االقتصادية يف كتاب اقتصاد التنمية 1)
 زلمد.
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 .كل نشاطات السَت التنموي تعَت حبسب ىذا التصنيف الكلي 
سواء من الناس أو من الدولة؛ فسياسة الدولة يف السماح والتشجيع لبلخًتاعات وتطوير البنية البحثية والصناعية ال      

بد أن دير عرب اإلنسان فيما ينفعو أو يضره، سواء يتأثر بو اإلنسان مباشرة، أو تتأثر عناصر مرتبطة بو وىي جزء من عيشو 
 مثل البيئة.

 ن ومتطلباتو وال يكون مرتكز الدراسة واألحباث ىو اجلماد، وىذ ماالتقدم يف دراسات اإلنسا 
 .(1)لفت إليو العامل الفرنسي كاريل حُت قال ) لقد تقدمت علوم احلياة ببطء أكثر شلا تقدمت علوم اجلماد(

 و وما ىو فيو من تنزيل كل ىذه اخلطوط النظرية العامة على واقع اجملال اجلغرايف ادلكاين، أو اجملال النوعي دبا حيتاج
 قدرات وإمكانات ورلاالت حركية وأطر اجملتمع وحالة الدولة وأجهزهتا.

 ملمح حول تنزيل الجانب النظري المتقدم على واقع اإلنسان: (2
 فاألصل أن حيدد ما حيتاجو اإلنسان يف احلاضر وكتطلع مستقبلي 

وعلى سبيل ادلثال قد يكون ىناك خطر خارجي فيضحى بنمط عيش معُت ويقنع بوضعية منشآتو مقابل توفَت ما     
 يدفع اخلطر.

 مث ننظر فيما ديكن فعلو من األشياء ألجل ىذا اإلنسان.  
لى اذلدف نفسو وأما كيفية إجياد ىذه األشياء ذاك موضوع آخر ألنو يتناول الوسائل وليس األىداف، لكنو سيؤثر ع  

 ومقداره فمثبًل سيختلف األمر بُت شراء متطلب من اخلارج، أو كونو متوفرا يف الداخل.
 وخالصة المطلب الثالث:

أن التنمية ال هتدف اىل التصدي لبناء اجملتمع بشوارعو ومساكنو ومادياتو وأنظمتو وتطويره وربسينو ىكذا كيفما اتفق     
ومة متكاملة متوازنة تضع اإلنسان ىو الغرض األول من السَت ويتم التطوير والتحضر بل كل ذلك مطلوب كجزء يف منظ

 اجملتمعي عرب التوازن والتدرج حبسب متطلبات تلبية حاجات اإلنسان يف خط متوازي معها.
 وسيأيت يف ادلطلب الرابع تنزيل ىذه ادلعايَت على منوذج زلدد وذلكم ىو العمران والتقنية.

 الرابع: المواءمة بين اإلنسان والعمران المادي والتقني:المطلب 

                                                           

 ، كاريل: ألكسيس، ترصبة عادل شفيق.11(اإلنسان ذلك اجملهول ص1)
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ديكننا من خبلل ما تقدم من رؤى ومعايَت أن نسقط يف قالبها العام كافة األنشطة واألعمال التنموية، ويف ىذا ادلطلب   
 نعرض للتمثيل منوذجُت؛ أوذلما: يف العمران ادلادي، والثاين: يف التقنية.

 
 ي وىدف التنمية األسمى ـ اإلنسان ـ:أواًل: العمران الماد

 .(1)يعٍت العمران ادلادي اإلنشاءات من أبنية سكنية وطرق وجسور ومستشفيات ومباين حكومية ومطارات وضلوىا         
 توطئة: في عالقة العمران باإلنسان:

تستوجب وجود مباين  اإلنسان يطلب العمران فادلأوى جزء أساسي من حياتو كما أن شؤون حياتو العامة       
 يستخدمها يف أغراضو. 

 وكذلك منط حياة اإلنسان الراقي يف ربضره يستوجب توافر البٌت التحتية دلشاريعو وأعمالو 
بَيَد أن ىذه ادلتطلبات ليست على درجة واحدة من األمهية  فحاجة اإلنسان للمأوى والسكن ليست كحاجتو     

 تو للجسور، وحاجتو للكهرباء ليست كحاجتو للمنتزىات.للمستشفى، وحاجتو للطريق ليست كحاج
كما أن كل ىذه ادلنشآت واألغراض زبتلف عن حاجة اإلنسان للغذاء أو األمن اليت توفرمها أىداف تنموية أخرى ربقق   

 اذلدف الكبَت ـ اإلنسان ـ.
دف األمسى ـ اإلنسان ـ وما تستلزمو ومع ىذا التداخل والتنوع ضلتاج لبيان عبلقة العمران ادلادي كهدف فرعي مع اذل  

 حاجاتو من نشاطات وأىداف تنموية أخرى.
وذلك من خبلل اآليت عرب أربع خطوات نبدأىا بتحديد ىدف العمران ادلادي كأحد أىداف التنمية الفرعية، مث           

ات اإلنسان وبعدىا يتم إعطاء بيانات يتم ربديد أثر العمران على اإلنسان سلبًا وإجياباً، ويف الثالثة يتم عرض احتياج
العبلقة وادلزاوجة وادلبلءمة بُت العمران ادلادي وبُت حاجات اإلنسان واألنشطة واألىداف التنموية واليت ىي سبثل اذلدف 

 األمسى ـ اإلنسان ـ:
 األولى: ىدف العمران المادي كأحد أىداف التنمية الفرعية:

                                                           

 .مصطلحات البحث( تقدم بيان مفهوم العمران يف 1)
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احتياجات اإلنسان من اإلنشاءات وادلباين وادلاديات الثابتة كالطرق واجلسور وما  يهدف العمران ادلادي توفَت        
 تستلزمو كل تلك اإلنشاءات من أغراض وأدوات وأجهزة ومنقوالت.

 فيليب ىدُف العمران ادلادي متطلباِت اإلنسان اإلنشائية وادلدنية مع كل لوازمها ومكونات هتيئتها لتمام االنتفاع. 
 فادلدارس بأثاثها وأجهزهتا، وادلستشفيات بأسرهتا ومعداهتا، ..... وىكذا. 

 الثانية: أثر العمران على اإلنسان سلباً وإيجاباً:

من الثمرات اإلجيابية للعمران: يوفر السكن، ويبٍت ادلرفق الذي يليب حاجتو العامة: تعليم، عبلج، مباين حكومية، ويوفر   
 وسائل عيشو ومساندات سَت حياتو العملية واالجتماعية: طريق، جسور ...

 ومن اآلثار السلبية:
 (1)ن القطاع احلكومي أو اخلاصعمل إنشاءات وتعمَت يف غَت مرحلة ادلتطلبة يف البلد سواء م. 
 (2)التوسع العمراين على حساب الزراعة والغابات اليت حيتاجو ىذا اجليل أو األجيال اليت بعده ... 

 الثالثة: معرفة حاجات اإلنسان: 
أكل، ملبس، سكن، مرفق، متطلبات حياتية: تعليم، عبلج، نكاح، طرق، جسور، كهرباء، ماء، صرف  من أمهها:      

 ي، أمن، ترفيو.صح
 ومنها ما يوفره العمران ادلادي كالسكن، ومنها ما يوفره غَته من األنشطة التنموية.         

 الرابعة: المقاربة بين العمران المادي وبين حاجات اإلنسان واألنشطة التنموية:
تنمية الفرعية؛ ومها: معيار النفع ضلتاج إلعمال معياري التبلءم بُت ىدف التنمية األمسى ـ اإلنسان ـ وبُت أىداف ال  

 .(3)والضرر، ومعيار الكلية
 ونوضح ادلقاربة يف العناصر اآليت: 

                                                           

 : عيد.، الدويهيس70،80وىو ما يًتتب على التخطيط غَت ادلنضبط: ينظر للتوسع: التخطيط الومهي ص ( 1)
 ينظر يف ظاىرة التوسع العمراين وبعض احللول ذلا مقال "معاجلة ربديات التوسع العمراين" على ىذا الرابط ( 2)

www.masdar.ae/assets/downloads/content/8621/masdar_digest_issue_19_arabic.pdf. 

 ( تقدم إيضاحها يف ادلطلب الثالث.3)
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  ربور أغراض العمران يف حدود حاجة البشر ادلتأثرين بو؛ فقد تقتصر فائدة عمارات اإلسكان على الساكنُت يف
و ادلوانئ قد يصل أثرىا لكل أرجاء ادلعمورة شلن ادلنطقة بينما قد يستوعب أثر الطريق أرجاء واسعة، بينما ادلطارات أ

 مر هبا أو استفاد منها.
 :يتطلب ربديد منافع العمران ادلادي لئلنسان استحضار اآليت 
  مقدار نفع العمران ادلادي على اإلنسان نظريا؛ وبادلقابل حيدد مقدار الضرر احملتمل منها نظرياً بغض النظر عن الواقع

 .(1)الذي تنفذ فيو
  .مدى حاجة اإلنسان نفسو ذلذا العمران ادلراد القيام هبا ىل ىي ضرورية أو حاجية أو ربسينية 
  معرفة اذلامش ادلمكن من العمران لؤلغراض اخلاصة؛ حيث إنو من الطبيعي وجود إمكانية للحصول عليو من قبل

 بعض ادلوسرين بل ىذا من حقهم، 
ن من االستفادة من مالو مع التنبو وضبط السَت حىت ال ينجر اىل الضرر العام فيحتاج اىل آلية وضوابط سبكن اإلنسا      

 باجملتمع.
 أنو ال تناقض بُت العمران وبُت اإلنسان، بل العمران جزء أىداف اإلنسان ومتطلباتو. والخالصة   

 ولكن يبقى القيام بوضعها ضمن متطلبات اإلنسان وحاجاتو، بشكل عام ويف حالتو بشكل خاص.
 ثانياً: مالءمة التقنية مع ىدف التنمية األسمى ـ اإلنسان وحاجاتو ـ:

 توطئة: في عالقة التقنية باإلنسان: 
التقنية تعٍت إدخال التحسُت والتحديث يف أدوات اإلنسان ووسائلو وأمناط حياتو ادلادية كتصنيع أجهزتو ادلنزلية وإنشاء     

 .(2)وإعداد أسلحتو العسكرية كل مكونات حياتو ادلادية يف أفضل ما ديكن،
 فالتقنية جزء من متطلبات اإلنسان فهي وسيلة توصل اىل ربقيق اذلدف التنموي األمسى ـ اإلنسان  وحاجاتو ـ.   

كما أنو حيتاج للدفاع عن بلده، واحلفاظ على ،  فيحتاج اإلنسان اىل أدوات يف عيشو اليومي لسكنو وحركتو بل ولغذائو    
 يرغب يف تنعمو بأفضل ما أمكن يف ربضر يف كل ما يرتبط بو.كذلك  ، واإلنسانواستقبللواستقرار وطنو 

                                                           

 طيط من أجل التنمية ادلستدامة: مبحث التنمية العمرانية ادلستدامة، ديب: ريدا َو مهنا: سليمان.( دلعرفة بعض آثار العمران؛ ينظر مقال التخ1)
 . مصطلحات البحث( تقدم بيان مفهوم التقنية يف 2)
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 وكل ذلك حيتاج للتقنية. 
بَيَد أن ىذه ادلتطلبات ليست على درجة واحدة من األمهية  فحاجة اإلنسان للسيارات وادلواصبلت ليست كحاجتو     

 حاجتو جلودتو.للمصنع احلريب، وحاجتو لزيادة كمية الغذاء ليست ك
ومن ناحية أخرى فإن كل ىذه التقنيات واألغراض زبتلف عن حاجة اإلنسان للمباين وادلياه والغذاء اليت توفرىا أىداف   

 تنموية أخرى ربقق اذلدف الكبَت ـ اإلنسان ـ.
وما تستلزمو حاجاتو من  ومع ىذا التداخل والتنوع ضلتاج لبيان عبلقة التقنية كهدف فرعي مع اذلدف األمسى ـ اإلنسان ـ  

 .(1)نشاطات وأىداف تنموية أخرى
وذلك عرب أربع خطوات نبدأىا بتحديد ىدف التقنية كأحد أىداف التنمية الفرعية، مث يتم ربديد أثر التقنية           

قة وادلزاوجة وادلبلءمة على اإلنسان سلبًا وإجياباً، ويف الثالثة يتم عرض احتياجات اإلنسان وبعدىا يتم إعطاء بيانات العبل
 بُت التقنية وبُت حاجات اإلنسان واألنشطة واألىداف التنموية واليت ىي سبثل اذلدف األمسى ـ اإلنسان ـ:

 األولى: ىدف التقنية كأحد أىداف التنمية الفرعية:
ادلنتوجات الزراعية وربسن هتدف التقنية لتوفَت ما ال ديكن احلصول عليو من ماديات احلياة بوضع خلقتها، فتزيد من      

من جودهتا، وتوجد لنا وسائل ادلواصبلت، وتيسر لنا التواصل، وسبكننا من التعلم وادلعرفة والتثقف يف مستويات عالية من 
 الفائدة، وتزيد من تنعمنا وراحتنا وسبدنا باألسلحة احلربية، وتوسع أفق استفادتنا شلا أوجده اهلل لنا يف األرض والكون.

 التقنية تسهم يف توفَت غذائنا، وترفو من أدوات عيشنا، وتسهل حركتنا يف احلياة، وتساعدنا على التعلم والثقافة.ف    
 الثانية: أثر التقنية على اإلنسان سلباً وإيجاباً:

مراهتا التقنية ىي روح العصر احلديث، وىي اليت نقلت اإلنسان اىل مرتبة عالية يف منط العيش ورغده وحببوحتو فث    
اإلجيابية ال ربصى ويف كل رلاالت احلياة ودروهبا ومنها كميات أكثر من الغذاء، وجودة نوعو، وعبلج األمراض، ووسائل 

 .(2) تعليمية، والتقريب بُت البشر، وتسهيل سبل العيش ورغده باألجهزة واألدوات ..

                                                           

نسانية كما تعطى ( وأي خلل يف تقدير دور التقنيات سيؤدي اىل مساوئ منها اذلبلك والدمار واحلروب حيث ال يعطى االىتمام للحضارة احلقة وتطبيقاهتا اإل1)
 األمهية للتقنينات ادلادية؛ ينظر: فخ العودلة، مارتُت: ىانس َو شومان: ىارالد، ترصبة عباس علي.  

 ، جيارين: أوريو َولوجيو: ىنري.112ـ111ى فوائد ال ربصى؛ ينظر للتعمق: احلضارة ادلادية اخلاسرة صفمجال التقنية يعط (2)
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وشدة احلروب وإىبلك البشر وتدمَت الببلد، وأضرار اآلالت ومن آثار التقنية السلبية: تأثَت الصناعة السليب على البيئة،    
 .(1) على الصحة ....

 الثالثة: معرفة حاجات اإلنسان:
منها: سكن، أكل، ملبس، مرفق عام، متطلبات حياتية: تعليم عبلج، طرق، جسور، كهرباء، وآالت العمل، ماء،    

 صرف صحي وغَتىا.
 ومن احلاجات ما توفره التقنية مثل الكهرباء، وآالت العمل، ومنها ما يوفره غَتىا من األنشطة التنموية.    

 
 

 الرابعة: المقاربة بين التقنية وبين حاجات اإلنسان واألنشطة التنموية:
، (2) اإلنسان وحاجاتوالتقنية غرض من أغراض اإلنسان فهي يف األصل ىدف فرعي للتنمية يسهم يف اذلدف الكبَت      

 .(3)وإلجياد ادلواءمة بُت التقنية واإلنسان ضلتاج إلعمال معياري التبلءم؛ ومها: النفع والضرر ومعيار الكلية
 ودلقاربة ادلواءمة نورد العناصر اآلتية:

 :مراعاة معيار النفع والضرر 
للتقنية منافع كثَتة لئلنسان كما تقدم غَت أهنا خدماهتا تتفاوت بُت كرب وصغر وبساطة وعمق وكل منها لو مرتبتو يف       

 مقدار النفع؛ وشلا ديكن تفصيلو نورد اآليت:
 سليمة  قد تكون التقنية نافعة يف ذاهتا غَت أن ذلا آثار سلبية سواء باستخدامها عند احلاجة إليها أو بكوهنا ليست

 بوضعها يف حالة اإلنسان ادلعينة.
 .وكذلك ضلتاج اىل ربديد مدى جدوى التقنية بادلقارنة مع حال البلد بشكل عام يف مرحلتو احلالية 

                                                           

 ومابعدىا، اليوسف: شعاع. 55( للتوسع يف فوائد التقنيات وسلبياهتا؛ ينظر: التقنينات احلديثة فوائد وأضرار ص 1)
وما بعدىا، عبد اجمليد: عبد الفتاح  440نظر: اسًتاتيجية التنمية يف الدول الساعية للتقدم ص ( فالسعي ضلو رلرد التقنية بدون ضابط سيؤدي اىل مشكبلت؛ ي2)

 عبد الرضبن.
 ( تقدم إيضاحها يف ادلطلب الثالث.3)
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  :بعض أنواع التقنية لو مساس مباشر بوجود اإلنسان وبعضها بصحتو فيحتاج مزيدا من النظر والتثبت ومن ذلك
 أو احليوان. التدخل الوراثي سواء يف النبات

  ،األصل ىو تشجيع االخًتاعات غَت أنو ال بد من وجود حدود ال سبس ومنها اللعب بالشفرات الوراثية لؤلشياء
 وكذلك ال بد من وجود توجيو لدراسة مدى أثر االخًتاع قبل التعمق فيو ومن باب أوىل قبل نشره.

 :مراعاة معيار الكلية 
نفعها لكن ىناك من ادلشاريع اخلاصة ما يقتصر نفعو على صاحبو مع إحلاق الضرر  من الطبيعي أن التقنية يعم          

، فمن الطبيعي وجود رغبة عند القطاع اخلاص لتنمية أموالو عرب (1)إما بالبشر مباشرة أو باالقتصاد، فيحتاج مراعاة
اخلاصة على ادلصلحة العامة بدرجة التصنيع، غَت أنو ال بد أن يؤطر ضمن حاجة اجملتمع ككل حبيث ال تؤثر ادلصلحة 

 بالغة ويف حدود ادلوازنة بُت ادلصاٌف وادلفاسد، ومن احملذور طغيان غرض الربح كيفما اتفق.
 .السعي الدائم للتقنية اآلمنة على اإلنسان والبيئة 
 كلي العام.ومن الطبيعي وجود نوع من الضرر والسلبيات فيعمل فيها دبيزان ادلصاٌف وادلفاسد على ادلستوى ال 

واخلبلصة فإن التقنية ىدف ال بد من السعي احلثيث لتحقيق أعلى قدر من مراميو غَت أنو حىت يكون ناجعا نافعا      
أو فيما يرتبط  (2)حيتاج اىل ربوير ومبلءمة مع اذلدف الكبَت وىو اإلنسان وحاجاتو سواء فيما يرتبط باإلنسان خاصة

 راعة والعمران واليت ىي يف احملصلة أىداف لئلنسان نفسو.باألىداف الفرعية األخرى مثل الز 
وألجل ذلك كانت ىذه األسطر اليت تقارب بينهما مقاربة تسلط األضواء على ادلوضوع وتعطي مسالك للسَت  

 من قبل أىل الشأن كل يف رلالو ومستوى مسؤوليتو.
 االستنتاجات والتوصيات

شري كلو باذلدف األمسى وىو ـ اإلنسان ـ وأعطى مقاربة لكيفية تأطَت ىذه أبرز البحث قضية ربط عجلة السَت الب     
الفكرة وإخراجها وتنفيذىا مع منظومة األىداف التنموية واليت سبثل السَت التنموي كلو، وحسبو ذلك يف حدود سياق 

 البحث؛ وىو التنمية الشاملة.

                                                           

 ( تقدم يف ادلطلب الثالث ذكر بعض ادلقًتحات لتوجيو القطاع اخلاص فلتنظر.1)
 9ص  ذلـك اجملهـولولؤلسف فالبشرية طادلا قـدمت اآللـة علـى اإلنسـان وىـو مـا نـادى خبطـورة أوائـل القـرن العشـريع العـامل الفرنسـي كاريـل؛ ينظـر كتابـو اإلنسـان  (2)

 وكل أجزاء الكتاب.
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 كما  وصل البحث الى نتائج عدة منها:  
 ية ىدفاً تسعى إليو.من الطبيعي أن للتنم 
 .ىدف التنمية األمسى والوحيد على احلقيقة ىو اإلنسان 
 .يتمثل ىدف التنمية اإلنسان يف تلبية احتياجاتو ورغباتو وسبكينو من أداء واجباتو 
 األىداف التنموية األخرى كالنهضة الصناعية وضباية البلد والعمران والتقنية وغَتىا ما ىي إال أىداف فرعية تصب يف 

 اذلدف الكبَت ـ اإلنسان ـ.
 .تُعَت  كل األىداف الفرعية والنشاطات التنموية وفقا دلقتضيات اذلدف األمسى ـ اإلنسان ـ 
  معيار صواب ىذه األىداف الفرعية والنشاطات التنموية ىو مبلءمتها للهدف الكبَت ـ اإلنسان ـ واحتياجاتو، ومىت ما

 عن الصواب والرشد.حادت عن اإلنسان ومتطلباتو فقد خرجت 
 .وضعت الدراسة معيارين ديكن مقابلة األىداف الفرعية مع اذلدف الكبَت؛ ومها: معيار النفع والضرر، ومعيار الكلية 

 وأوصت الدراسة باآلتي:
 .إعادة النظر يف سياسات الدول يف األىداف التنموية واإلجراءات العملية 
  .إعادة النظر يف النظريات ادلطلقة 
 ثل ىذه الدراسات النظرية دبنحنيات ودراسات معمقة تظهر كيفية ادلواءمة بدقة وبأبعاد متعدد ديكن من تعميق م

 خبلذلا استنتاج خطوط طريقة واضحة للتنفيذ والتنزيل على واقع احلالة.   
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