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 حــــــــــول:
 

 

 التنمية المستدامة و تطبيقاتها في الجزائر
 

 

إن قضية التنمية ليست من القضايا السوسيولوجية المعاصرة بل هي ضاربة في          

وه بها أفرادها المفكرون جذور التطور الفكري االجتماعي في الحضارات المتعاقبة، إذ ن

تحت  االهتمامحيزا كبيرا من  واحتلت فيشيوس الصيني مرورا بالفالسفة اإلغريقمنهم كون

مسميات مختلفة و لكنها في مضمونها تنصب حول قضية النهوض و التطور و السياسات 

         و مع التقدم العلمي و الفكري  في سبيل الوصول إليها أو تحقيقها.التي يجب أن تتخذ 

 االتجاهات، كانت ثقافيةو ال االقتصاديةو  االجتماعيةالمتزايد بقضايا اإلنسان  االهتمامو 

حيث باتت تحتل  ،تلك المسائللرية تقترب أكثر فأكثر نحو التخصيص و الضبط المفهمي الفك

الذي تخصص أصال  االجتماعحيزا فكريا معرفيا متقدما و أكثر دقة خاصة بعد ظهور علم 

في  بيئيةمن تقلبات و ما يحتوي عليه من مشاكل  هيعتري في شؤون المجتمع اإلنساني و ما

            اقتصادية و الثقافية مما عرقل تقدم المجتمع بشكل متناسق  -ظل التغيرات السوسيو

و الكبير بدراسة تلك المشاكل  االهتمام الءإيما حث علماء االجتماع و متكامل، و هو 

و األسباب في ظل الحركة العلمية المستمرة و التي أخذت أبعادا و أشكاال تصب العوامل 

و هذا ما دفع بالمجتمعات اإلنسانية إلى البحث أكثر و بصورة دقيقة  في حياة المجتمع. كلها

معرفيا إلى المفاهيم و الفروع التي يمكنها أن تغطي أو على األقل تساهم في توضيح سبل 

و المضامين للتوجهات العلمية التي عليها أن تتكفل بقضية مهمة و هي النهوض  الحدود

و في هذا  السياسية.النشاطات لتأمالت الفكرية و بالمجتمع على أسس علمية بعيدا عن ا

المضمار اتجهت الدراسات السوسيولوجية من ضمن ما اتجهت إلى تنمية المجتمع للتغلب 

أي في البناء الكلي  ائفهعلى ما يعترضه من صعوبات و مشاكل متنوعة في بنياته و وظ

ة و كانت المسميات األولى التنمي ما يسمى بعلم اجتماع و في ظل هكذا ظروف ظهرللمجتمع 

مجتمع يشمل اللذات دالالت و تركيز على المستوى المحلي ثم ما فتئت أن توسع الموضوع 



بل عند أهل السياسة  األكاديميينحل الصدارة ليس لدى العلماء و ككل و بذلك تبوأت التنمية م

 الذين أولوها اهتماما في رسم سياساتهم.

ال غرابة أن فو من هنا  ،قضية التنمية قضية عالمية و ليس علمية فقط صارتو هكذا         

و كذلك المسميات إذ طغت مسألة التنمية  االهتماماتنجدها تأخذ العديد من المحتويات و 

ظهرت هناك العديد من المهتمين بها العلماء و المفكرين و  اهتماماالجتماعية على لب 

ه في سياق التطور العلمي الهائل الذي عم العالم، و أصبح المفاهيم لهذه التنمية، و هذا كل

العالم يقاس بمدى ما قدمه من نمو في كل المجاالت من خالل القضاء على الجوانب أو 

ت عن الثورة في ظل التحوالت الهائلة التي نتج البنيات التي تعطل مسيرة التطورات

إلى  االنتباهو  االهتمامايد بضرورة و في ضوء هذه المجريات بدأ الشعور يتز التكنولوجية.

و تقدم المجتمع، و منها ظهر مفهوم التنمية وضع السياسات المالئمة في تنظيم  وجوب

 مة و كذلك تنمية الموارد البشرية و غيرهما من المصطلحات.المستدا

الفوارق المجتمعات اإلنسانية و الذي أظهر في النهاية تطور كل ذلك يأتي في مجرى         

الكبيرة بين هذه المجتمعات حيث أصبحت المجتمعات المستعمرة )سابقا( تعاني من فجوات 

التخلف و التدني في كل المستويات، و من هنا كان عليها أن تعيد النظر في رسم السياسات 

لمتخلفة وفقا لما أنتجه الغرب من نظريات و توجهات جديدة التي من شأنها مساعدة الشعوب ا

النهوض إن هي أخذت باألساليب الجديدة في التنمية و التي سميت بالتنمية المستدامة في على 

 رسم سياستها التنموية للخروج من وضعية التخلف التي هي عليها في الراهن.

و التنمية المستدامة في الواقع ترمي إلى استغالل كل اإلمكانيات المتاحة و المتوفرة في       

المجتمع بما في ذلك اإلنسان و تحريكها نحو اإليجابية و مهما يكن األمر فإن قضية التنمية 

و بقدر ما  حظيت عموما باهتمام الفت منذ النصف الثاني من القرن العشرين المستدامة قد

     و ازدادت انتشارا وجهت المناقشات طة و تمن آمال إلى أن نتائجها كانت محب هايعقد عل

و عنيت بها علوم إنسانية و اجتماعية و طبيعية شتى و تمحورت بصورة رئيسية حول 

و لكنها لم تنته إلى حد بقدر ما  Self- Sustainable Developmentالتنمية المستدامة 

من سوء فهم، لكن و لسوء الحظ ما زالت  كتنفهاأثارت من أفكار نيرة و أخرى خاطئة لما ي

 جدية تماما.

         إن أخطاء أكثر التأويالت بشأن التنمية المستدامة جدية و غالبا ما تفضي إلى تحريف        

و عند التعمق في هذه األخطاء  .صما بين التخاية أو و تشويه في هذه المقاربات األحاد

 و منها:تتالشى أهمية حتى أكثر االنتقادات نفاذا.

 محدودية و بساطة رؤوس ممثلي المنظورات االجتماعية و السياسية و هم يرفعون  -1

 راية التنمية

 )مقاومة جشع النظام الرأسمالي(   المستمر بالشؤون البشرية االنهماكشرعية   -2

 المجتمع المساواتي ليس بالضرورة أنه مجتمع حميد من الناحية اإليكولوجية.أن  -3



التنمية المستدامة تنمية تتم وفق توجهات ثقافية خصوصية و ليس بتوجيه مشترك  أن -4

 مركزي.

و من كل ذلك فإن مسألة التنمية المستدامة في المجتمع الجزائري تحتاج منا التركيز عليها   

تطبيق و االخفاقات على أرض الواقع باعتبار أن الجزائر تدخل ضمن و تبيان مستويات ال

المجتمعات النامية و تعمل بجدية في القضاء على أسباب و مسببات التخلف الكامنة في البناء 

 السوسيوثقافي و اإلقتصادي.
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