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 قضية�التنمية�الوطنية�0ي�الرواية�العربية�النيج%Oية
  

  د/�آدم�أديبايو�سراج�الدين

يأستاذ�   نيج>;يا�،جامعة�وPية�ك̄و

  مفهوم�التنمية�والتنمية�الوطنية

�العشرين �القرن ��ي �العا-ية �ا-فاهيم �أهم �من �التنمية �مفهوم �نظم��،يعد �تأسيس �عملية �ع�ى �أطلق حيث
�التنمية"وسياس�ةاقتصادي �"عملية �بـ Ãيسم� �فيما �متماسكة �أبعاده��،ية �تعّدد ��ي �التنمية �أهمية وت`;ز

�مفهوم��،ومستوياته �برز �وقد �والتقّدم، �وDنتاج �التخطيط �مثل ��خرى �ا-فاهيم �من �العديد �مع � وتشابكه
�نالت �الثانية�Developmentمية �العا-ية �الحرب �منذ �أساسية �ا-فهو �،بصورة �هذه �يستعمل �لم �منذ�حيث م

ظهوره��ي�العصر��قتصادي�ال`;يطاني�البارز�آدم�سميث��ي�الربع��خ>;�من�القرن�الثامن�عشر�وح°�Ãالحرب�
للدPلة�ع�ى�حدوث�التطور�ا-شار��الذات�استخداما�فا-صطلحات�،العلمية��الثانية�إ�Pع�ى�سبيل��ستثناء

�التقّدم�ا-ادي � أو ،�Materials Progressإليه��ي�ا-جتمع�كانا Economic progressالتقدم��قتصاد
وقد��.)١(�

� �التنمية �مفهوم �إحداث��Developmentبرز �عملية �ع�ى �للدPلة �استخدم �حيث ��قتصاد �علم ��ي بداية
�الجذرية��ي�مجتمع��مع>ن �الذاتي��،مجموعة�من�التغي>;ات �ا-جتمع�القدرة�ع�ى�التطّور §�دف�إكساب�ذلك

�ق �التحسن �يضمن �بمعدل �ا-�Âايدة�ا-ستمّر �والحاجات ��ساسية �للحاجات ��ستجابة �ع�ى �ا-جتمع درة
�الحاجات �تلك �إشباع �درجات �زيادة �تكفل �ال°� �بالصورة �ا-ستمر�Pستغ�ل��،Èعضائه؛ �ال�;شيد �طريق عن

وPحقا�تطّور�مفهوم�التنمية�ل>;تبط�بالعديد���وحسن�توزيع�عائد�ذلك��ستغ�ل.�،ا-وارد��قتصادية�ا-تاحة
�الوطنية�م �والتنمية ��جتماعية �والتنمية �البشرية �والتنمية �الثقافية �التنمية �فهناك �ا-عرفية. �الحقول ن

التنمية.�وليس��ي�ودنا�أن�نخوض�الك�م��ي�تعريفات��مدلول وغ>;ها�من�الحقول�ا-عرفية�ال°��يستعمل�فيه�
وأحيانا��- ارتبط�بمفاهيم�أخرى�مشا§�ةقد��- مفهوم�التنمية�-هذا�ا-فهوم�إذ�يكفينا�أن�نذكر�أن�هذا�ا-فهوم

حيث��،له.��فقد�نجد��خت�ف�ب>ن�مفهوم�التنمية��ي�اللغة�العربية�عن�مدلوله��ي�اللغة�Dنجل>Âية�–مرادفة�
�ينمو�نماء �نما �من �"النمو" �لفظ �ينمو�نموافإ�،يشتق �ومنه �الزيادة Ãيع�� �إ«ى�نه �النمو�أقرب �لفظ �كان �وإذا .

فإن�إط�ق�هذا�اللفظ�ع�ى�ا-فهوم��وروبي�يشوه�اللفظ�العربي.�فالنماء�يع����،�شتقاق�العربي�الصحيح
  ).٢(�PباØضافة�إليه�،يزيد�حا�Pبعد�حال�من�نفسه�ال��ïءأن�

� �مجال �والنمو�وأنه �الزيادة Ãيع�� �أنه �سنجد �التنمية �-فهوم �الشائع Ãا-ع�� �نلمس �أن �حاولنا �تDنشاءاوإذا
�و�قتص �والعمرانية �(فلسفة�الصناعية �به �ل�خذ �نتيجة �ا-تحققة �باÈشياء �يع`;�عنه �خاصة �والزراعية ادية

�تقام �مصانع Ãتع�� �فالتنمية �تب��Ã،التنمية). �وعمائر �تعبد �يستثمر�،وطرقا �تشق�،وم� وأيضا��،وقنوات
�وهكذا�،تستصلح �ويراéى�فيتوالد�ويك½;... �ويحصد�وحيوانا�يرéى �التنمية�،ونباتا�يزرع �أي� �تع��Ãحركة�-وÑي

لهذا�ا-جتمع�وبناء�ع�ى��ةDيجابيغرضها�تحس>ن��حوال�ا-عيشة��للمجتمع��ي�جملته�ع�ى�أساس�ا-شاركة�
�بقدر�إمكان �ا-جتمع �بوسائل��،مبادرة � ��ستعانة �ينب�ي � �تلقائية �بصفة �ا-بادرة �هذه �ظهوره �عدم �حالة و�ي

لحركة.�ونستدّل�من�هذه�التعريفات�منهجية��لبعضها�واستشار��ا�بطريقة�تضمن��استجابة��فعالة�لهذه��ا
بل�عن�طريق�التوضيح�والفهم��،ع�ى�أن�تحس>ن�الظروف�الحياتية�للسكان��Pيمكن�أن�يتّم�عن�طريق�Dجبار

وDقناع�مع�ضرورة�ال�;ك>�Âع�ى�مشاركة�ومساهمة�أفراد�ا-جتمع�نفسه��ي�وضع�وتخطيط�ال`;امج�الخاصة�

                                                           
1  http//www.:ibtesama.com 

  املرجع نفسه   ٢
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ا�Ñي�حركة�تس�Úدف�تحقيق�حياة�أحسن�للمجتمع�ا-ح�ي�نفسه�من�بتحس>ن�أحوالهم�ا-عيشة.�والتنمية�أيض
خ�ل�ا-شاركة�Dيجابية�ل�ه�ي،�أو�من�خ�ل�مبادرة�ا-جتمع�ا-ح�ي�نفسه�وإذا�لم�تتيسر�ا-بادرة�فإن�هذه�

  الحركة�تستخدم��ساليب�ال°��توقظ�وتث>;�هذه�ا-بادرة�صمانا�للحصول�ع�ى�استجابة�جماعية�للحركة.

  الوطنية�التنمية

فا-صطلح�التنمية�الوطنية�يدّل��ي�النقاق�الدو«ي�ع�ى�العمليات�ال°��توجد�ف¾�ا�جهود��ها«ي�مع�السلطات�
الحكومية�لتحس>ن��حوال��قتصادية�و�جتماعية�والثقافية�للمجتمعات�ولتكامل�هذه�ا-جتمعات��ي�إطار�

لتقّدم�القومي،�وبعبارة�أخرى�Ñي�تشجيع�ا-جتمع�ع�ى�الحياة�العامة�وتمكي�Õا�من�Dسهام�إسهاما�كام���ي�ا
Ãي�ذلك�ع�ى�نفسه.�قد��معتمدا�،أن�يّتخذ�الخطوات�ا-ختلفة�ال�زمة�لجعل�حياته�ا-ادية�والروحية�أك½;�غ��

�Pيمكن�الوصول�إ«ى�هذا��سلوب�إ�Pعن�طريق�قيام�ع�ى�إحداث�تغي>;�حضاري��ي�طريقة�التفك>;�والعمل�
ثم�ا-شاركة��،يق�إثارة�وéي�البيئة�ا-حلية�به�إن�لم�يكن�ذلك�الوéي�قائما�أو�بتنظيمه�إن�كانعن�طر �،والحياة

�وإداريا.� �عمليا �ا-مكنة �ا-ستويات ��ي �جميعا �ا-حلية �البيئة �أعضاء �جانب �من �والتنفيذ �التفك>;�و�عداد �ي
ذلك�أن�الهدف�إنما��،�Õا�هدفاأك½;�م�،ويتضح�أن�التنمية�الوطنية�أساسا�Ñي�أسلوب�للعمل�وطريقة�للتنفيذ

تحدده�الفلسفة��ساسية�للمجتمع...�فمث��قد�يرى�مجتمع�وط���ما�أن�يضاعف�الدخل�الوط���عن�طريق�
وثالث�يقدر�أن��،ومجتمع�آخر�يرى�أن�يضاعفه��ي�خمسة�عشر�عاّما�،تنمية�اقتصادية��ي�مدى�عشر�سنوات

�سنة... �عشرين ��ي �وال�).١(يفعل �ا-جتمعات �هذه �التنمية�فكل �أسلوب �ع�ى �يعتمد �أن �تستطيع جماعات
�والطبيعية �البشرية �بالجهود �ل�نتفاع �الطرق �خ>; �تتضمن �ال°� �أو��،الوطنية �Pنعكاسات �التعّرض دون

مضاعفات.�فالهدف�العام�هو�رفع�ا-ستوى�عن�طريق�استغ�ل�ا-واد�الطبيعية�وDنسانية�استغ��Pنافعا�
وفلسفة�من��،شعار�عالم��تحدده�Dمكانيات�القائمة��ي�ا-جتمع�من�ناحيةباØضافة�إ«ى�رفع�مستوى�الحياة�

  ناحية�أخرى.��

  الحياة�3دبية�العربية�النيج%Oية�وظيفة�

و�Pبد�أن�تكون�صلة��دب�با-جتمع�صلة�قوية�إذا��،ومما��Pارتياب�فيه�أن��دب�ابن�ا-جتمع�الذي�يعيشه
�ا-ج �هو�تعب>;�عن �حقيقته ��ي ��دب �وأفكاركان �وأوضاع �ومبادئ �وعقائد �نظم �من �فيه �يجرى �ما �وكل ،�تمع

و�ديب��Pيسقط�ع�ى�مجتمعه�من�السماء�وإنما�ينشأ�فيه�ويصدر�عنه.�يصدر�عن�كل�ما�رأي�فيه�وأحس�
�ومرئياته �وإحساساته �مسموعاته �من �مادته

ً
�ناسجا �وإنما��،هذا�).٢(وسمع �لنفسه �أدبه ��Pيكتب ��ديب وإن

وكّل�ما�يقال��ديب�عن��،ذي�يحاول�أن�يخاطب�أفراده،�يخاط��م�بما�يحسون�ويشعرونال�يكتبه�-جتمعه
�أدبه� �ويذيع �جهة �من �وبواعثه �مشاعر�مجتمعه �يعكس ��ديب �أن �ذلك Ãومع�� �غ>;�صحيح. �ا-طلقة فرديته

حاول�،�فإن�مطالبة��ديب�أن�يمسك�بالقلم�يفكر�فيمن�سيقرؤونه�ويه�ب>ن�أفراده�من�جهة�ثانية.�إذاوينشر 
وكما�أن�من�دوره�أن�يكون�اجتماعيا��ي��،أن�يطابق�معهم�ويع��Ãمجتمعهم�بسيط�وهو�أنه�اجتماéي�بطبعه

�مجتمع �عن �يتخ�ى �إن �أما �طبيعة، �مطالبة �شذوذاأدبه �يعد �ذلك �فإن �عن��ه ��نعزال �نحو�ضرب وانحرافا
  ).٣(شأنه�أو�يفت��ي�عضد�ا-جتمع

ج��دبي��ي�ال�;اث�إ«ى�واقع��دب�الحديث�وا-عاصر�نجد�أن�النتا�وإذا�تجاوزنا�م�مح�ع�قة��دب�با-جتمع
بحياة�الناس�ليس�Èن��ديب�ا-عاصر�أصدق�مع�نفسه�ومجتمعه�من�أدباء�ال�;اث��خ�لها�كان�أك½;�اتصافا

�ا-دن��،فحسب �فحياة �السابقون �واجهه �مما �أوسع �مهمات ��ديب �ع�ى �ألقى �ا-جتمعات �تعقد ولكن

                                                           
  ٢٤١ص ، م١٩٦٢، املكتبة العصرية، بريوت ،الطبعة الثالثة، حمي الدين صابر (الدكتور):  التغري احلضاري وتنمية اتمع    ١
  ٩٦ص، م٢٠٠٤، دار املعارف، القاهرة، سعةالطبعة التا ،شوقى ضيف (الدكتور):  البحث األديب: طبيعته ومناهجه وأصوله ومصادره    ٢
  والصفحة نفسها ،املرجع نفسه    ٣
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إ«ى��ديب��ن.��ا-وكلة�ةا-سؤوليناعية�وتحديات��ستعمار�وحروب�التحرير�وسعت�دائرة�وا-جتمعات�الص
 �� �تصدر�الفنون �بالذات �القصص ��دب �بل �الن½;ي ��دب �بأن �القول �الحديث �نافلة �من �يكون دبية�وقد

حقيقة�قدرة��دب���خرى��ي�ا-عالجة��جتماعية.�وع�ى�الرغم�أن�الع�قة�تبقى�نسبية��ي�هذا�Dطار�ولكن
  الن½;ي�ع�ى�التعب>;�عن�ا-جتمع�بطاقة�أوسع�تبقى�مع�تقدم�ا-دنية��ي�حياة�Dنسان.

  تصوير�الحياة��جتماعية�النيج%Oية�0ي�الروايات�العربية�النيج%Oية�

�وعات�ال°�ارتبطوا��ي�كتاب�Úم��دبية�با-وضقد��ي�عصورهم�ا-ختلفة�الغابرة�كانوا��امن�ا-عروف�أدباء�نيج>;ي
�ون½;ا�اختارها �شعرا �القديم �العرب �وا-عاصرة�أدباء �الحديثة �با-وضوعات �مبا��Pا �بدون �عصرنا�، ��ي أما

�ي�كتاب�Úم�شيئا�من�أحوالهم�وحيا��م�اليومية�ا-عاصرة�حيث�ينفصلون��واالحاضر�فكانوا�يحاولون�أن�يدخل
والحوادث�الكث>;ة��ا-خ�;عاتد�أن�وجدنا�بعض�عن��تجاه�القديم�إ«ى��تجاه�الحاضر�الحديث�و�Pسيما�بع

فقد�وهب�الروائيون�يتحدثون�عن��لة��،حول�Úا�إ«ى�حياة�آلية�إذا�،وما�عملت��ي�حياة�Dنسان�،ال°��ظهرت
وإذا�هم��،صرين�آفاقا��Pعهد�له�§�ااهم�يفتحون�ع�ى�ا-ع�فإذا�،ا-عاصرة�وانزلقوا�إ«ى�كل�ما�حولهم��ي�حيا��م

��ي�الحياة�فيصفونهيتحولون�إ«ى�ك �ّل�ما �حيا��مويتخذون�منه�عن، �أخذوا�يضيفون�إليه ل�إ�Éم��،وا�Éم.
ُ
أو�ق

�ي��بدون�أن�نرى�بأسا�،انصرفوا�عن�حيا��م�ا-اضية�جملة�إ«ى�هذه�الحياة�الحاضرة�يستمد�م�Õا��ي�روايا��م
�روايا��م �م�Õا �يصوغ �ا-ادة �يجعلونه �موضوع �أي �عند �يقف �ا-ثال�).١(أن �سبيل �نموذجا�وع�ى �نيج>;يا �تعّد ،

الفساد�ف¾�ا�ع�ى�ف�;ة�زمنية�دون�غ>;ها�أو�ع�ى��ر بانتشالدراسة�الفساد�السيا¶����ي�أفريقيا�حيث��Pيقتصر�
�غ>;ها �دون �الحكم �أشكال �من �مع>ن �أهل��).٢(شكل �من �وغ>;هم �والوزراء �الزعماء �معظم والجدير�بالذكر�أن

�والعقد �السياسي�،الحل �يدينو وم�Õم �نيج>;يا ��ي �صريحن �علماني �بشكل �وأشكاله �صورة �بكافة �الفساد �،ون
 D� �هذه �ا-ؤسسات�دوتبدوا ��ي �حقيقة �بتغ>;ات �غ>;�مصحوب �بياني �تصريح �مجّرد ��ديان �بعض ��ي انة

�النيج>;ي  �ا-جتمع ��ي �و�قتصادية �تتعلق��،السياسية �أغلبي�Úا �الفساد �من �متعددة �بأنماط �الدولة فتشمل
  يات�الفاسدة�واسعة�النطاق�وتزوير��نتخابات�العامة�وفساد�إجراءا��ا.�بسوء�استغ�ل�الوظيفة�والعمل

� �صور �دقيق�هذه�ن الروائيو لقد �تصويرا �روايا��م ��ي �تزل�القضية �لم �ال°� �الفساد �أنواع �كث>;�من �بيان �مع ا
� ��قتصادية �الحالة �ظروف �النيج>;ية �العربية �الروايات �تتناولها �ومما �الب�د. �هذه �أبناء �دم ��ي والبعد�تجرى

�،�جتماéي��ي�الجوانب�السلبية�ال°��يعان¾�ا�ا-جتمع�النيج>;ي�عام�مما�يشّوه�سمعته�بل��çّدد�ويقهقر�تطوّره
�الحكومة� �أيدي �من �الوطن �أبناء �يعان¾�ا �ال°� �ا-شك�ت �من �عّدة �الروايات �هذه �تناقش �لقد �ذلك �ع�ى ع�وة

هم�من�العناصر�العصبية�و�نانية،�ومشك�ت�الحياة�النيج>;ية�إ«ى�جانب�مشك�ت�سّب��ا�أبناء�الدولة�Èنفس
�Pة��ي�الوطن�إ

ّ
العامة�والخاصة�وغ>;ها�من��حوال�و�خ�ق�الشنيعة�ك½;ت��ي�هذه�الديار�وتكادوا��Pيروا�عل

  وقد�صّورها��ي�روايا��م�ا-تعّددة.

  قضية�التنمية�الوطنية�0ي�الرواية�العربية�النيج%Oية��

� �عن �الك�م �جاء �وإذا �من �أو�الباحث �الدارس �من �يوجد �فقد �الوطنية �الروايات��يتدابر التنمية �أسهم كيف
العربية�النيج>;ية��ي�التنمية�الوطنية،�ولكن�بإمعان�النظر�فيما�خلف�من�البيان�حول��دب�وا-جتمع�أضف�

� �نشاط �عملية ��Pيتعدى �التنمية �أن �نستدّل �أن �نستطيع �ومقوما��ا �الوطنية �التنمية �مفاهيم اجتماéي�إ«ى
ينظم�ف¾�ا�أهل�ا-جتمع�(الوطن)�أنفسهم�لقيام�بعمليات�التخطيط�والتنفيذ�فيحّددون�حاجا��م�ومشك���م�

�ثم�� �ويضعون�التخطيط��جتماعية�والفردية�لتحقيق�تلك�الحاجات�وحلل�تلك�ا-شك�ت العامة�والخاصة
�البي �موارد �ع�ى ��حوال �أغلب ��ي �معتمدين �الخطط �هذا �بتنفيذ �ا-حلية.يقومون ��دباء��،هذا�ئة �أتى و�قد
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ن��ي�Dطار��دب�العربي��دب�حقوقه�إ«ى�حّد�كب>;�كما�لعبوا�أدوارهم�الهامة��ي�ا-جتمع�النيج>;ي،�و النيج>;ي
�وثقافا��م� �ا-حلية �بيئا��م �خارج �الحكومية �الهيئات �من �وخدمات �بموارد �ا-وارد �هذه �إكمال �ع�ى واستنبطوا

�فالعرب �Dس�مية. �كث>;اية � �تحدثوا ��ختصاصات��قد ��ي �ا-تم>Âة �البحثية �العلمية �للكفاءات �حاجتنا عن
�الدراسات� ��ي �علمية �كفاءات �إ«ى �إ-ام ��ي �عيو�Éم �يزال �ولم �والتطبيقية �البحثية �العلمية �وخاصة ا-ختلفة

تاج�ضمن�تلك��جتماعية�-ا�رأوا�من��مراض��جتماعية�ال°��بدأت��ي�ا-جتمع�تحتاج�مثل�الكفاءات�وتح
  الدراسات�شّدة�وتحتاج�أن�تصفها�ضمن�مشروع�تنمية��ي�سيق�له�أهميته�الدينية�والوطنية�وDنسانية.

أو�أك½;�حاجة�لتحقيق��فقرا�ة; >ل�ا-ناطق�الكثو طنية�أن�تطاإن�ا->Âات�النسبية�أيضا��ي�مشروع�التنمية�الو 
ب�تلك�الظواهر�ع`;�دراسات�علمية�ل�;سم�ذلك�التوازن�ب>ن�أطراف�الوطن،�وهذا�يتطلب�التقص�عن�أسبا

�ا-تعة� �حققوا �فقد �والرعاية. �التنمية ��ي �الرخوة �وا-فاضل �القلق �بؤر �تمكن �أين �لنا �تكشف �خريطة لنا
�الك`;ى �،بجماله �بمشكل�Úا �الدولة �(النيج>;ية)�يو �،وصوروا �Dنسانية �الحياة �فهم �كب>;�ع�ى �حد �إ«ى ساعدون

نيج>;ية�ووضعوا�لها��ونظروا��ي�مشكلته�كما�نظروا��ي�مشاكل�،فسالن�وعملوا�ع�ى�كشف�خبايا�،ومعرف�Úا
بل�أرادوا�أن�يزيلوا�كل�الحواجز�ال°��تعوق�شعو§�م�عن�ال�Õوض�والتطّور��،عن�طريق�الرواية�ةحلو�Pمناسب

�هجوم� �ذلك �تضاعيف ��ي �وي�;اءوا �عامة. �العالم �وشعوب �خاصة �Dفريقي �شعوب �ب>ن �قدميه �ع�ى والوقوف
�،فمن�ذلك�نراهم�يقفون��ي�وجه�الط�ق�و�تساع�§�م�علل�شعو§�م�النيج>;ية�كما�سبق�بيا�Éا.�واسع�ع�ى

�ا-ختلفة �السلبية �الجوانب ��ي �نيج>;يا �عيوب �تصّور �ال°� �خ>;�الرواية �"ا-طلقة" �الرئيس �السيد �،والرواية
  �جتماéي:ناعيا�هذا�السوء��،وخاصة�ح>ن�يتعطف�بشعوبه�النيج>;ي>ن،�فيقول�واصفا�Èحوالهم

م°�Ã ،"ويأكل�بعضنا�بعض�عيانا"�"انظروا�إ«ى�الطرقات��ن�هل�الحكومة�نائمة�أم�ميتة؟�ثروتنا�تذهب�جزافا
�الفقراء� �نحن �علينا �كتب �هل �وا-روءة؟ �وا-ساواة �العدل Ã°م� �نصر�هللا؟ Ã°م� �القويم؟ �الطريق �معالم تتضح

  ).١(ا-وت�والحياة...�وا-ساك>ن�أن�نظل�هكذا�ب>ن�اليأس�والرجاء,�ون�;اوح�ب>ن
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