
 

 

  اسرتاتيجية العمل والتخطيط يف املرحلة القادمة
  

  زينب زهري. د
  

ة موضوع هوية االقتصاد ومهمة التخطيط ينبغي األخذ ببعدين أساسـيين           ـلمناقش

  :وهما
  

 دراسة الموارد الطبيعة والبشرية والمعرفية من حيث طبيعتها وما يمكن           – البعد األول  -

   .استثماره منها

الخاصـة  كشف عـن الـسياسة االقتـصادية واالجتماعيـة           ويتعين ال  – البعد الثاني  -

 .باالستراتيجية والخطط التي يتعين إتباعها لتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية 
  

 هذا البحث التركيز بصورة أساسية حول موضوع استراتيجية العمل والتخطـيط            ويحاول

  :طالقاً منأي عرض ومناقشة البعد الثاني وذلك ان. في المرحلة القادمة 

  .النظرية العالمية الثالثة  -1

 .التوجهات العامة للقيادة التاريخية  -2

 .احتياجات المجتمع الجماهيري  -3

 .قرارات المؤتمرات الشعبية األساسية  -4

 .اتجاهات االقتصاد العالمي  -5

 .دخول الجماهيرية في المنظمات والمعاهدات والمجموعات الدولية واإلقليمية  -6

صائصها السلبية واإليجابية سياسـياً ، واقتـصادياً واجتماعيـاً          الخيارات المتاحة وخ   -7

 .الخ ذلك في ظل المعطيات العالمية ... ئياً بيوثقافياً و
  

 أطرت هوية االقتصاد الجماهيرية في النظرية العالمية الثالثة حيث تستند علـى حـل               لقد

ها النـشاط االقتـصادي     التي يكون في  (( –المشكل االقتصادي وبتحقيق االشتراكية الجماهيرية      

نشاط إنتاجي من أجل إشباع الحاجات المادية وليست نشاط غير إنتاجي أو نشاط يبحث عـن                

   .))الربح من أجل االدخار الزائد عن إشباع تلك الحاجات

  . المشروعة من النشاط االقتصادي لألفراد هي إشباع حاجاتهم فقط ةيوالغا

سان التي ال تكون إال في ظل الحريـة الماديـة            المجتمع االشتراكي هو سعادة اإلن     وهدف

والمعنوية ، وتحقيق الحرية يتوقف على مدى امتالك اإلنـسان لحاجاتـه امتالكـاً شخـصياً                

  . ومضموناً ضماناً مقدساً 



 

 

أي أن حاجاتك ينبغي أال تكون ملكاً لغيرك و أن ال تكون عرضة للسلب منك مـن أي                   ((

 ويجعلك غير حر ألنك عائش في ظـل          تذهب سعادتك  جهة في المجتمع ، وإال عشت في قلق       

  )84ألخضر ص الكتاب ا(. )) توقعات تدخل خارجي في حاجت الضروري 

ت اسـتهالكية   ـة إنتاجية وليـس   ـي أن يكون ذو صبغ    ـهذا النشاط االقتصادي ينبغ    يعني

 واالستهالك أي إشباع الحاجات وليست إشباع الرغبات ، كما ينبغـي أن تكـون هـذه    –فقط  

الحاجات ملك مقدس لكل أفراد المجتمع ألنه في الحاجة تكمن الحرية وفـي الحريـة تكمـن                 

  .السعادة 

 مبدأ تحرير الحاجات الضرورية هو أساس السياسة االقتصادية في النظام االقتصادي            إذن

  .الجماهيري 

 قولـوا  ((:  قائالًاألخ قائد الثورة ى هيكل النشاط االقتصادي الليبي فيوضح       ـ بالنسبة إل  أما

ونها ويبحثون حتى تظهر التنمية من المؤكد أنه        بلنا ليبيا ، هل يمكن أن تكون بلد زراعياً يقل         

يعني نشك فـي    … تكون بلد خدمات أو بلد صناعي       … بلد غير زراعي ماذا يمكن أن تكون        

مصنعات وال نصنع ، نستورد ويقـال هنـا         القدراتنا الصناعية ألننا متعودون على استهالك       

وتصنيعها ، تعودنـا أن     المحلية  ليس عندنا استعداد الستخراج الخامات      د خامات ولكن    توج

إننا نريـد   ... الخامات حتى لو كانت محلية لكن نظيرتها موجودة في الخارج جاهزة أسهل             

قد نبيع الرمال ونشتري به معلبات من الخارج وإال مالبس جاهزة مـن             ... كل شيء سريع    

نحن لم نخسر شيئاً ، الدوالرات تـأتي        ! لخارج ، إذن عملنا شيء ؟     ارج أو سيارة من ا    ـالخ

لنا ، نقول لهم أرجعوها مرة ثانية وأحضروا بها معلبات وملبوسـات وسـيارات ، وتـأتي                 

نتظر في الشحنة األخرى وهكذا تعودنا عليها ، ولكن أعمل مصنعاً لكم بعد سـنة ينـتج ،               نو

   ))سنة ، أبحث عن خامات ليبية كيف نبحث عنهاأعمل مزرعة المزرعة كم تنتج هذه بعد كم 

  ) ف2001 التمور 14يف جملس التخطيط العام طرابلس ورة لثنص حديث األخ قائد ا(

 كما أن المشكلة ليست في البحث عـن         – إذن ليس في تغير هيكلة االقتصاد الليبي         المشكل

بور أو إلى االتـصاالت      فهنا ممكن التحول إلى قطاع السياحة أو تجارة الع         –خيارات مربحة   

والمواصالت أو إلى أن تكون ليبيا مركز اتصاالت خدمية االتصاالت والمواصالت أو التوجه             

  .الخ .... إلى الطاقة الشمسية 

 كما أن السياسات االقتـصادية حـول االسـتثمار          –ل موجودة والحمد هللا     ـ أن البدائ  أي

  .نتاج يجب أن يكون موجود  كما أن ترشيد االستهالك والتوجه نحو اإل–موجودة 

 يـدير   ذي آخر المادة الخام موجودة ووسيلة اإلنتاج ممكن أن توجد ولكن المنتج ال            وبمعنى

عملية اإلنتاج يجب أن يكون موجود وبكفاءة عالية مهنياً ومعرفياً وإدارياً لكـي يـتمكن مـن                 



 

 

ماديـة والمعنويـة    توظيف هذه الكفاءة أو القدرات إلنتاج حاجاته المادية وتحقيـق حريتـه ال            

  .وصياغة قراراته في مؤتمراته الشعبية األساسية بكل كفاءة 

 يعني إننا نريد تخطيط يحقق نمو وتنمية اقتصادية كما يحقق التنمية البـشرية بمعنـى            هذا

  . فالتخطيط هو أيسر وأقصر الطرق للوصول إلى األهداف –تنمية شاملة ومتكاملة 

الهادفة إلى تحقيق تغيير ذلك للوصول إلى أهداف المجتمع          التنمية العملية المقصودة     تعني

ولتحقيق هذه األهداف ينبغي أن توضع الخطط العملية الموضوعية الحقيقة لتنفيذها على أرض             

  .الواقع 

 فعن طريقه يمكـن معالجـة عوائـق    –ر ضرورة من ضرورات التنمية   ـ يعتب فالتخطيط

، في أقصر وقت    ) أي التنمية (عدالت سريعة لها    التنمية ، والمشكالت التي تواجهها وتحقيق م      

مستطاع ، وبأقل تكلفة ممكنة ، وبأدنى قدر من الـضياع فـي المـوارد الماديـة والبـشرية                   

  .والمعنوية  

يستخدم على المستوى االجتماعي والمجتمعي والفردي ، وفي جميـع جوانـب             فالتخطيط

وفي جميع الدول أو المجتمعات سارعت      . خ  ال...  واجتماعياً   – وسياسياً   – اقتصادياً   –الحياة  

إلى األخذ بهذا المنهج بصور مختلفة وبدرجات متفاوتة ، واستطاعت أن تحقق عـن طريقـه                

ـ           غايات وأهدافاً ما كان م     دام ـن الممكن تحقيقها بدون إشباع هذا المنهج الذي مكنها من استخ

  .ة والمعنوية أحسن استخدام مواردها المادية والطبيعية والبشرية والمعرفية واالجتماعي

 أعطاها القدرة على تحريك هذه الموارد والطاقات نحو تحقيق أهداف المجتمع وغاياته             كما

  .في إطار السياسة العامة التي رسمتها ، وفي الوقت المحدد للتنفيذ 

التي سيتخذها التخطـيط فـي      " الهوية" السؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي الصورة          إذن

  ة العظمى ؟الجماهيري

االقتـصادية  ( نعلم أن التخطيط هو أسلوب علمي تنظيمي يهدف إلى تحقيق التنميـة              نحن

خالل فترات زمنية معلومة ، وذلك عن طريق حصر إمكانيات          ) الخ... واالجتماعية والثقافية   

ة الطبيعية و البشرية والمعرفيـة واالجتماعيـة والمعنويـة ، وتعبئـة هـذه               ـالمجتمع المادي 

انيات ، وتحريكها نحو تحقيق أهداف المجتمع وغاياته في هدى الفلسفة االجتماعية التـي              اإلمك

  .يريد المجتمع أن ينمو في إطارها 

 نعلم أن المجتمعات اإلنسانية في حركة دائبة ، وفي حالة تغيـر مـستمر ، وهـذه                  وكما

بمعدل واحد ، وال تتم     التغيرات التي تطـرأ على مكونات الحياة االجتماعية والثقافية ال تسير           

بسرعة واحدة ، فالجوانب المادية للثقافة غالباً ما تسبق الجوانب الالمادية ، ويترتب على ذلك               

ما نسميه بالتخلف الثقافي أي التخلف عن تحقيق التنمية للوصول إلى  األهداف المرسومة من               

  .المجتمع 



 

 

المجتمع ومعالجة المـشكالت     فينبغي على التخطيط أن يتضمن عملية إعادة تنظيم          وعليه

االجتماعية واالقتصادية كما ينبغي على التخطيط أن يقوم على تقدير الحاجـات االقتـصادية              

منية معينة ثم وضع خطة شاملة متكاملة لتحقيـق هـذه           زواالجتماعية للمجتمع خالل فترات     

  .المطالب والحاجات خالل الوقت الزمني المحـدد لتنفيذ الخطة 

يهتم بالجانب الوقائي كما يهتم بالجانب التغييري التقدمي ، بمعنـى األخـذ              إذن   التخطيط

) الطبيعية ، البشرية ، الثقافية ، المعنوية ، المعرفيـة         ( كوسيلة الستخدام الموارد     –بالتخطيط  

 استخدام بحيث يعطي أكبر إنتاج وأكبر دخل ممكن في أقل فترة زمنية ممكنة ، كما يمكن                 أأكف

مل على االستقصاء والمناقـشة واالتفـاق       ت تش يةداالتخطيط كعملية إدارية وإر   (به أي   أن تأخذ   

والعمل في سبيل الوصول إلى الظروف والعالقات والقيم التي تشجع على اإلنتاج التي ينظـر               

   .)ليها كأمور مرغوب فيهاإ

 على المستوى الفردي كما هو على مستوى المؤسسات كما أنه علـى مـستوى               فالتخطيط

  .الخ ... الخدمية واإلنتاجية –ع بقطاعاته المتعددة وبنشاطات األفراد المجتم

ف تحقيق غرض معين وتعيين الوسائل الكفيلة بتنفيذه ، وهو          د يسته –ط  ـ أي التخطي  فإنه

أو التي يـتم    (بهذا المعنى يجب أن يشمل المشروعات األهلية ، كما يشمل المشروعات العامة             

خاصة ، ذلك أن الفرد العادي له موارد        ليشمل األفراد في حياتهم ا    ، بل أنه    ) تمويلها من الدولة  

  .محددة وله في الحياة أهداف ينبغي تحقيقها بالنسبة لمن يعول من أفراد أسرته 

 أهداف أفراد المجتمع بعضها يمكن تحقيقها بخطة قصيرة األجل ، والـبعض اآلخـر               إن

جية والبعض اآلخـر يتعلـق بـالنواحي        بخطة طويلة األجل ، وبعضها يتعلق بالنواحي اإلنتا       

 وإلى جانب   .االستهالكية ، كما أن البعض اآلخر يتعلق بحياته االجتماعية واألسرية وغيرها            

هذه األهداف التي يضعها يتطلب تقييم الوسائل التي يرى أنها أفـضل الـسبل لتحقيـق هـذه                  

  :األهداف وفي ظل هذه المعطيات يمكن تحديد عناصر التخطيط فيما يلي
  

تقدير موارد المجتمع تقديراً دقيقاً للوقوف على إمكانياته المادية والبشرية والمعرفيـة             .1

 .ية تحديداً واقعياً والمعنوية واالجتماع

 .حصر الحاجات المادية والالمادية وترتيبها ترتيباً تنازلياً في سلم األولوية  .2

توضيح الوسائل واألدوات منها اإلدارية واآلليات ومواصفتها التي يمكن االستعانة بها            .3

 .لتحقيق هذه األهداف 

 .تحديد األهداف القصيرة والبعيدة المدى بشكل علمي ومدروس  .4
 



 

 

ديد الفترة الزمنية التي البد أن تحقق خاللها هذه األهداف حيث تقسم هذه الفترة إلى               تح .5

مراحل زمنية محددة لكل خطة ، حيث يتوقف ذلك على اإلمكانيات المادية والالمادية             

 ) .من إحصاءات وخبرات وإمكانات وغيرها(والتخطيطية 

 . وبنمو في إطارها تحديد السياسة االجتماعية التي يريد المجتمع أن يتحرك .6
  

 الفلسفة االجتماعية في الكتاب األخضر حيـث يقـول فـي الجانـب              قائد الثورة دد  ح لقد

  :االقتصادي

لب أن يتم في إطار البناء السياسي االقتصادي االجتماعي         طإن التخطيط الجماهيري يت    ((

يـشون   حيث الكل يعمل وينتج وال يوجد مستغل وال مهمشون وال طفيليون يع–للمجتمع  

  ))عالة على الغير فالمجتمع ولي من ال وليه له

 الجماهيري يتحقق عندما تكون مواد اإلنتـاج ووسـائل اإلنتـاج            االقتصادي التخطيط   إن

  .والتبادل والتوزيع واالستهالك والخدمات مقدرة تقديراً علمياً وبوعياً جماهيرياً

فراد المشاركة بشكل إيجابي     التخطيط االقتصادي يتطلب وجود المقومات التي تتيح لأل        إن

 وهنـا يجـب   – وفي إقرار  سياسة التخطيط وفي تنفيذها –في اإلنتاج كما هو في االستهالك     

 نشر المعرفة بحيثيات التخطيط ومـشاركتهم       تهيئة الظروف المالئمة لتنفيذ هذه الخطط وإتاحة      

  .ساسية االقتراحات والنقد الموضوعي البنّاء عن طريق المؤتمرات الشعبية األ

يري قادر على تقـدير الواقـع ، ويـستهدف           التخطيط االقتصادي الجماه    أن يكون  ينبغي

قوم حيثياته على مجموعة مـن المبـادئ العلميـة          تتحقيق تنمية سريعة ، فمن الضروري أن        

واألسس الموضوعية لتخرج الخطط إلى حيز الوجود متكاملة في وظائفهـا ، متوازنـة فـي                

ن الضياع في الموارد المادية والبشرية والمعنوية وهذه المبادئ واألسس          أهدافها وبأدنى قدر م   

  :يمكن تحديدها كاآلتي
  

א)1( :א
 الخطة على تقدير اإلمكانات الطبيعيـة والبـشرية والثقافيـة           قوم يتطلب أن ت   أي

والمعنوية وتحديد الحاجات الحقيقية لألفراد والعمل علـى تحقيـق أفـضل معالجـة              

  .نة بين الموارد والحاجات وفقاً لمعايير علمية دقيقة وموازنة ممك

 ثم تحديد األنشطة أو الخيارات والمشروعات الواقعية التـي تـضع أساسـاً          ومن

  .علمياً لبناء مجتمع سليم 
  

  



 

 

:א)2(
 وضع الخطط الشاملة التي تتناول مختلف األنشطة االقتصادية فـي المجتمـع             أي

ن الجغرافي للنمو أي المناطق الريفية والمنـاطق الرعويـة          دون اإلخالل بمبدأ التواز   

الخ حتى ال تكـون هنـاك منـاطق         .... والمناطق الصحراوية والصناعية والسياحية     

  .طاردة للسكان 
  

:א)3(
 أن تقوم مشروعات التخطيط االقتصاد على التـرابط والتكامـل الرأسـي             يجب

الذي يقضي بأن ال ينظر المخطط      . لخطة  واألفقي على مستويات مختلفة لمشروعات ا     

 إنشاء المصنع باعتباره مجرد وحدة إنتاجية تهدف إلى تحقيق غايـات اقتـصادية              ىإل

فحسب ، بل أن من الضروري أن يدخل في اعتباره أهمية الترابط بين المصنع وبين               

ينها غيره من المؤسسات االقتصادية والترابط بين هذه المؤسسات من ناحية والتكامل ب           

  .وبين المؤسسات االجتماعية سواء في القطاع األهلي أو القطاع العام 
  

א)4( א :א
 أال تنفصل أية مرحلة من مراحل التخطيط على المراحل التالية لها ، فمرحلة              أي

  .اإلعداد والتقييم ال تنفصل عن مرحلة التنفيذ وال مرحلة المتابعة وال مرحلة التقويم 

ينبغي الربط بين هذه المراحل بطريقة عضوية ضماناً السـتمرار العمـل ،              ولذا

  .ووفائه بالغايات المنشودة 
  

 :א)5(

 الوسائل  قيقيها ، والتنسيق بين   ن األهداف التي تهدف الخطة إلى تح       التنسيق بي  أي

  .واإلجراءات والسياسات الالزمة لتنفيذ الخطة وإمكانية تحقيق أهدافها 

:א)6(
ير والتبديل بناء   ي المرونة عند وضع الخطة بحيث تكون عناصرها قابلة للتغ         يعني

، ومـا تـأتي بـه       ) المحليـة وة  ي واإلقليم الدولية(على ما تسفر عنه الحقائق الواقعية       

  . التي قد يكون من العسير التنبؤ بها المفاجآت

 في تنفيذ عمليـات التخطـيط علـى         هذه المبادئ هي توفير عاملي اإلدارة واإلرادة      م  وأه )7(

  .أرض الواقع 
  



 

 

 ويقـصد بالمرونـة      للتحديات الدولية فينبغي األخذ بمبدأ المرونة الزمانية والمكانية        ونظراً

الزمانية وهي مراعاة التغيرات الدولية التي قد تحدث خالل المجال الزمنـي المحـدد لتنفيـذ                

ن التخطيط الذي يوضع على المستوى القومي       الخطة ، أما المرونة المكانية فيقصد بها أن يكو        

قابالً للتنفيذ على المستوى المحلي مع تعديالت طفيفة تستلزمها ظروف المجتمـع المحلـي أو     

  .خصائصه المميزة له والعكس صحيح 

ل إلى أهدافنا المنشودة     االستراتيجيات والخطط والتنفيذ العلمي الواعي يمكننا الوصو       بهذه

ه من نشاط إنتاجي من أجل إشباع الحاجات المادية من ناحية ، وتحقيـق              تحقيق ما نصبو إلي   و

الحرية المادية والمعنوية التي تتوقف على مدى امتالك اإلنسان لحاجاتـه امتالكـاً شخـصياً               

 مواجهة التحديات المعاصرة بوعي وقـدرة ومعرفـة وإرادة          ساً وحيث يمكنه  دومضموناً ومق 

  .مرتكز على اإلنتاج والمنطلق من أسس موضوعية لتجسيد هوية النشاط االقتصادي ال

نطالقاً من مبدأ أن التخطيط أقـرب الطـرق لتحقيـق           ما تم طرحه آنفاً وا     على   واستناداً

  : هوية النشاط االقتصادي في الجماهيرية العظمى على النحو اآلتيتأطيراألهداف ، يقترح 

  

 وتحديد األولويات والبـرامج     استخدام التخطيط الشامل والمتكامل لألنشطة االقتصادية      .1

والمشروعات التي يطلب تنفيذها من القطاع العام والقطاع األهلـي بـشكل واضـح              

  .ومحدد 

استراتيجيات وخطط علمية مرتكـزة علـى مبـدأ االسـتثمار للـصادرات             ع  ـوض .2

 .والواردات 

وضع الدراسات والخطط العلمية لالستثمار في العنصر البشري الوطني وتنمية قدراته            .3

اإلدارية واإلنتاجية والمعرفية واإلرادية وتوظيفها في المشاريع والبرامج التنمويـة ،           

 .الخدمية منها واإلنتاجية ذلك على اعتبار أن اإلنسان هو هدف التنمية  ووسيلتها 

استخدام الميزة النسبية في تحديد هوية األنشطة االقتصادية وتوظيفها التوظيف العلمي            .4

 .االقتصادية واالجتماعية والبشرية والمعرفية السليم في التنمية 

أي االستفادة من مـصنع     (األخذ بمبدأ التنوع في اإلنتاج القائم على الصناعات المكملة           .5

 ) . وتكرير النفط وغيرها–الحديد والصلب 

ـ اة وللرعي ومحاولـة تحقيـق     ـي الصالحة للزراع  ـراضادة من األ  ـاالستف .6 ن ـألم

 .الغذائي 

ة ـا فـي الزراعـة والـصناع      ـها لالستفادة منه  رف الصحي وتنقيت  معالجة مياه الص   .7

 .وغيرها 



 

 

دي عن طريـق وضـع   اتنمية والنمو االقتصالقطاع األهلي ودمجه في عملية ال    ط  يتنش .8

 .البرامج والخطط العلمية الموضوعية وتنفيذها بشكل علمي ومدروس 

ـ      اصاستراتيجيات تستهدف هيكلية االقت   وضع   .9 اع األهلـي   د الوطني في مجـالي القط

والقطاع العام تهتم أساساً بمعالجة الركود في الجهاز اإلنتاجي وتعمـل علـى زيـادة               

 .تقبل القريب والبعيد ساإلنتاجية وتنوع قاعدة اإلنتاج حيث تظهر آثارها في الم

وضع استراتيجيات تستهدف ايجاد االستقرار االقتصادي والعمل على ايجـاد المنـاخ             .10

 .مية المكانية المستندة على الدراسات العلمية االقتصادي المالئم للتن

رأس المال البشري ال يقاس بمستخرجات التعلـيم ولكنـه          أن  ة  ـ من حقيق  القاًـوانط .11

 ومن أجل   ما يتضمنه هذا التعليم من معارف يمكن توظيفها من أجل التنمية ،           بيقاس ،   

بحيث يعمل علـى   عليه ينبغي وضع الخطط لتنمية التعليم        .حرية اإلنسان الجماهيري    

 .ايجاد اإلنسان المنتج المسلح بالمعرفة واإلرادة الحرة 

ل علمي ومخطط في الداخل والخارج وخاصـة فـي أفريقيـا            كشتشجيع االستثمار ب   .12

 . والدول الصديقة 

ار رأس المـال البـشري ورأس المـال         تثمايجاد سياسة وخطط علمية تركز على اس       .13

بجانب رأس المال المادي في التنميـة       ) رةادأي اإل (االجتماعي ورأس المال المعرفي     

 .االقتصادية واالجتماعية والبشرية 

وضع البرامج والخطط العلمية لمعالجة المعوقات والمشاكل التي تواجه عملية التنميـة      .14

 .االقتصادية 

صفات العالمية والمحليـة للمنتـوج الـصناعي        اى تطبيق المو  ـالتخطيط والعمل عل   .15

 .والخدمي 

ميـة لمراعـاة    دلعمل على تخريط الجماهيرية باألنـشطة اإلنتاجيـة والخ        التخطيط وا  .16

 .وفيرها بشكل متكامل في الشعبيات موضوع ت

أجل توظيفه في تنميـة      من" تكنولوجيا المعلومات "التخطيط والعمل على إنشاء مركز       .17

خبـرات  لاف الخبرات المحلية واالسـتفادة مـن        الموارد الطبيعية غير النفطية وتوظي    

 .ية في تنشيط األنشطة االقتصادية في كل شعبية الدول

دي في القطاع األهلي كما هو في       اة النشاط االقتص   ورقاب التخطيط والعمل على تشجيع    .18

 .فات العامة  العام ومتابعتهما لتنفيذ المستهدالقطاع

التخطيط المستند على حقيقة أن تطوير القدرة التقنية الوطنية ال تقتصر علـى إنتـاج                .19

  . بل على تطوير وإدارة المعرفة في مؤسسات المجتمع المعدات


