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بيbbbن الbbbيوم  إلbbbى حوbbbله  الوقbbbت، وتوجbbbد اخbbbتالفاتلقbbbد تغbbbير مفهbbbوم التنمbbbية والbbbتخلف بشbbbكل جوهbbbري عbbbبر

 معظbbbم الbbbنقاش حbbbول التنمbbbية إن لbbbم يكbbbن آلbbbه يأتbbbي مbbbن ثbbbالث فbbbئات مصbbbالح    . مخbbbتلف المbbbدارس الفكbbbرية 
 :هي
 

 .ثالحكومات والمنظمات غير الحكومية واألفراد في العالم الثال    ••••
 .الوآاالت الدولية مثل وآاالت األمم المتحدة المختلفة، والبنك الدولي    ••••
 .األآاديميين في العالم المتقدم    ••••
 

وحbbbتى  .وآمbbbا يمكbbbن للمbbbرء أن يbbbتوقع تمbbbيل هbbbذه الفbbbئات إلbbbى االخbbbتالف فbbbي رؤيbbbتها لموضbbbوع التنمbbbية     
  إن واحbbbدًا  مbbbن التbbbبعات السbbbيئة .ضbbbمن آbbbل مbbbن هbbbذه الفbbbئات توجbbbد فbbbروق رئيسbbbية فbbbي المواقbbbف واآلراء 

األخيرتيbbbن ولbbbيس مbbbن المجموعتيbbbن نشbbbأ مbbbن فbbbي الbbbتخلف هbbbي أن معظbbbم المbbbواد المنشbbbورة عbbbن التنمbbbية ت 
المعbbbبر عbbbنها فbbbي معظbbbم هbbbذه األديbbbبات يمكbbbن  ى  وبالتالbbbي فbbbان الbbbرؤ.فbbbي العbbbالم الثالbbbث مbbbنظمات أفbbbراد أو

 .بعض الشيء اآلن ، وان آان ذلك قد بدأ يتغير أن تكون إلى حد ما متحيزة أو مسيئة
 

الbbbناس إال بعbbbد الحbbbرب العالمbbbية  مجموعbbbات مbbbن للداللbbbة علbbbى األقطbbbار أو علbbbى  التنمbbbية لbbbم يسbbbتعمل تعبbbbير 
فقbbbbط بالتغbbbbيرات المرسbbbbومة أمbbbbا لتحسbbbbين    تهbbbbتم المbbbbتطورة  آانbbbbت الbbbbبلدان   فقbbbbبل ذلbbbbك الوقbbbbت  .الثانbbbbية
 أو فbbbbي حbbbbاالت قلbbbbيلة إلدخbbbbال بعbbbbض    النامbbbbيةلbbbbبلدان فbbbbي االمbbbbوارد الطبيعbbbbية   إلbbbbى الوصbbbbول إمكانbbbbيات

الحbbbرب ولكbbbن بعbbbد . بعbbbض الخدمbbbات األساسbbbيةر توفbbbيبمbbbا فbbbيها " التحضbbbر"المنهجbbbية لعملbbbية الخصbbbائص 
وبbbbbbدأت القbbbbbوى االسbbbbbتعمارية بقbbbbbبول الحاجbbbbbة إلbbbbbى التنمbbbbbية    ، مفهbbbbbوم التنمbbbbbيةظهbbbbbر العالمbbbbbية الثانbbbbbية 

 وهbbbbذا .االقتصbbbادية واالجتماعbbbية وحbbbbتى قbbbبول حقbbbbيقة االسbbbتقالل السياسbbbي فbbbbي األراضbbbي التbbbbي تحكمهbbbا       
   bbbل التنمbbbن أجbbbغط مbbbنمو الضbbbيجة لbbbيا نتbbbان جزئbbbبول آbbbي   القbbbبلدان ووعbbbذه الbbbي هbbbن مواطنbbbاد مbbbية واالقتص

 بإنسbbbانيتهم المشbbbترآة وبالفbbbروق الهائلbbbة فbbbي مسbbbتويات     النامbbbيةالbbbناس المbbbتزايد فbbbي الbbbبلدان المbbbتقدمة و   
 .معيشتهم

 
 

 . أو عمليةآسيرورةلعل من المفيد التمييز بين التنمية آحالة والتنمية 
 
 :ـ التنمية آحالة1



 لعbbدد مbbن السbbنوات أن حالbbة التنمbbية التbbي      أفbbترضها آمbbرمى عbbريض، وقbbد   حالbbة التنمbbية يمكbbن الbbنظر إلbbي    
 .الbbbتطلع إلbbbيها، آانbbbت مbbbرادفة لbbbنمط المجbbbتمع الموجbbbود فbbbي الbbbبلدان المbbbتقدمة    النامbbbية ينبغbbbي علbbbى الbbbدول  

(هbbbbbذا المجbbbbbتمع قbbbbbد وصbbbbbف مbbbbbن قbbbbbبل روسbbbbbتو علbbbbbى أنbbbbbه مجbbbbbتمع االسbbbbbتهالك الجماهbbbbbيري المbbbbbرتفع  
Rostow 1960 .( ًاbbbbان مفترضbbbbوق  وآbbbbاد سbbbbرافقا القتصbbbbرتفعا مbbbbيا مbbbbال قومbbbbي دخbbbbية تعنbbbbأن التنم 

ومجbbbbتمع متخصbbbbص يعمbbbbل فbbbbيه معظbbbbم الbbbbناس لbbbbيس لمواجهbbbbة حاجbbbbات اسbbbbتهالآهم الخاصbbbbة المباشbbbbرة     
 .ولكن النتاج سلع وخدمات يحتاجها أناس آخرون ويشترونها نقدًا

 
درجbbbة التنمbbbية أو الbbbتخلف ت وآانbbb .آbbbنمو فbbbي االقتصbbbاد الوطنbbbي وهbbbيكله التنمbbbية إلbbbى، نظbbbر بعbbbبارة أخbbbرى

  .الدخل الفردي ومعدل النمو السنوي المتوسط في الدخل القوميهما مؤشرين شائعين بغالبًا تقاس 
 

 أوال أن بعضbbbا مbbbن أآbbbثر الفbbbروق  .ويعbbbود هbbbذا االهbbbتمام بالجوانbbbب االقتصbbbادية للتنمbbbية لعbbbدد مbbbن العوامbbbل    
م وهbbيكل ومعbbدل الbbنمو القتصbbاداتها الوطنbbية    هbbي الفbbروق فbbي حجbb   والنامbbية وضbbوحا بيbbن الbbدول المbbتقدمة    

 ثانbbbيا، آbbbان هbbbناك اعbbbتقاد واسbbbع وخصوصbbbا بيbbbن االقتصbbbاديين فbbbي الbbbدول المbbbتقدمة أن التغbbbير االقتصbbbادي  .
ينبغbbbي أن يسbbbبق أي شbbbكل آخbbbر مbbbن التغيbbbير، وينبغbbbي بالتالbbbي أن يbbbنظر إلbbbيه علbbbى أنbbbه المؤشbbbر األآbbbثر            

مbbbت بتشbbbجيع بعbbbض الbbbنمو االقتصbbbادي فbbbي األراضbbbي الbbbتابعة        ثالbbbثا،  إن القbbbوى االسbbbتعمارية اهت  .أهمbbbية
 تعزيbbbز إلbbى  إضbbافة ، لخدمbbات االجتماعbbية التbbbي آbbان الطلbbب علbbيها مbbتزايداً      للbbتمويل  توفbbير ا إلbbيها مbbن أجbbل    

القbbوة الشbbbرائية للسbbbكان مbbbا يسbbbاعد بالتالbbbي فbbbي تنمbbbية الطلbbbب علbbbى السbbbلع والخدمbbbات التbbbي تقدمهbbbا الbbbدول   
 .الكبرى وشرآاتها

 
 فbbbي الbbbبلدان المbbbتقدمة والنامbbbية علbbbى    ، هbbbذا المفهbbbوم للتنمbbbية بشbbbكل غbbbير خاضbbbع للbbbنقاش تقريbbbباً     اسbbbتقر

 ثbbbم بbbbدأ الbbbناس بالتسbbbاؤل حbbbول مbbbا إذا آbbbان      . حbbbتى منتصbbbف السbbbتينات  ،السbbbواء وفbbbي الوآbbbاالت الدولbbbية   
  إدراآهbbbbاالنامbbbbيةمفهbbbbوم مجbbbbتمع االسbbbbتهالك الجماهbbbbيري الواسbbbbع هbbbbو فعbbbbال الغايbbbbة التbbbbي علbbbbى الbbbbدول      

 : التحولأسباب وآان من ابرز .استلهامهالنموذج الذي عليها و
 

بلدان ذات المbbbbbوارد الكبbbbbbيرة بصbbbbbعوبة تحقbbbbbيق تلbbbbbك الغايbbbbbة حbbbbbتى بالنسbbbbbبة للbbbbb  االعbbbbbتقاد تbbbbbزايد ••••
35تسbbbتنفذ خدمbbbة الديbbbن آانbbbت  تظهbbbر الbbbتجربة أن  حيbbbث .  والمكسbbbيكوالمتbbbنوعة مbbbثل الbbbبرازيل 

البbbbbbنك الدولbbbbbي   (  1974فbbbbbي عbbbbbام  علbbbbbى  التوالbbbbbي مbbbbbن قbbbbbيمة إنbbbbbتاج التصbbbbbدير     % 64و% 
World Bank 1981   158-59.( 

 
 بمbbbا فbbbيتbbbنوع المشbbbاآل االجتماعbbbية والسياسbbbية التbbbي رافقbbbت الترآbbbيز علbbbى التنمbbbية االقتصbbbادية         ••••

زيbbbادة الجbbbريمة والحbbbرمان والتبعbbbية     وتمbbbزق المؤسسbbbات االجتماعbbbية والسياسbbbة التقلbbbيدية    ذلbbbك 
المرتbbbبطة بالبيbbbئة مbbbثل الbbbتلوث   المشbbbاآل إلbbbى ةوظهbbbور نمbbbط جديbbbد مbbbن مشbbbكالت الصbbbحة، إضbbbاف 

 . في  األرض والماء والجو واستنزاف الموارد الطبيعية
 

المسbbbاواة  عbbbدم أنوتشbbbير المعلومbbbات المbbbتوفرة  .عbbbدم المسbbbاواة بيbbbن الفbbbئات وبيbbbن األقالbbbيمتbbزايد   ••••
 التbbbي هbbbي غالbbbبا تلbbbك التbbbي عرفbbbت نمbbbوا اقتصbbbاديا      " الدخbbbل المتوسbbbط "يكbbbون أآbbbبر فbbbي بلbbbدان    

سbbbbريعا نسbbbbبيا خbbbbالل السbbbbنوات الحديbbbbثة أآbbbbثر مbbbbن الbbbbبلدان ذات الدخbbbbل المbbbbنخفض أو الbbbbبلدان        
مbbbن  % 50ففbbbي معظbbbم الbbbبلدان متوسbbbطة الدخbbbل المbbbتاح عbbbنها أرقbbbام آbbbان أآbbbثر مbbbن     .  المbbbتقدمة

قbbد اسbbتخلص البbbنك الدولbbي     و. الدخbbل فbbي يbbد العشbbرين بالمائbbة أو أقbbل مbbن السbbكان األعلbbى دخbbال        
بالbbbنظر إلbbbى التغbbbيرات مbbbع الزمbbbن فbbbي بلbbbدان معيbbbنة، فbbbإن الصbbbلة   " أنbbbه 1980فbbbي تقريbbbره لعbbbام 

ويوجbbbد ". بيbbbن الbbbنمو وتخفbbbيض معbbbدالت الفقbbbر علbbbى فbbbترة عقbbbد أو عقديbbbن تbbbبدو غbbbير صbbbحيحة      
الطويbbل جbbدا يستأصbbل معظbbم الفقbbر المطلbbق، ولكbbن أيضbbا        علbbى المbbدى  اتفbbاق عbbام علbbى أن الbbنمو    

 . قرا بالتنميةأآثر فمؤقتا فان بعض الناس قد يصبحون 
 
تجbbbارب األمbbbم االشbbbتراآية فbbbي االتحbbbاد السbbbوفيتي ودول أوربbbbا  ، مbbbثل ظهbbbور نمbbbاذج بديلbbbة للتنمbbbية    ••••

 .الشرقية سابقا التي لم تقدم فقط النماذج لنفسها بل أثرت على بعض بلدان العالم الثالث
 

مbbم المbbتقدمة مbbثل أوربbbا    ي ففbbي األوالنامbbوقbbد جbbاءت البراهيbbن علbbى هbbذه اآلثbbار مbbن آbbال العالميbbن المbbتقدم        
الغربbbbbية وأمbbbbريكا فbbbbان اهbbbbتماما مbbbbتزايدا انصbbbbب علbbbbى المشbbbbكالت االجتماعbbbbية والبيئbbbbية وآذلbbbbك علbbbbى            



التسbbbاؤل عمbbbا إذا آانbbbت   وقbbbاد ذلbbbك العديbbbد مbbbن الbbbناس إلbbbى  . مشbbbكالت اقتصbbbادية مbbbثل الbbbبطالة والتضbbbخم 
 .أقطارهم متقدمة فعال آما آانوا يعتقدون

 
  :التنمية آعملية ـ 2
 تطمbbbح ن أيجbbbب علbbbى الbbbبلدان النامbbbية      التغbbbيرات التbbbي حصbbbلت علbbbى مفهbbbوم التنمbbbية وآحالbbbة آbbbون        إن

وتتمbbbثل ابbbbرز  . عbbbدم تحقbbbيق هbbbذا الهbbbدف   قbbbد أثbbbرت بوضbbbوح علbbbى الفكbbbر حbbbول عملbbbية تحقbbbيق أو   ، إلbbbيها
 : التطورات في هذا المجال بما يلي

 :مراحل النموأ ـ 
وقbbbاد ذلbbbك إلbbbى افbbbتراض أن علbbbى   . ا الbbbنمو االقتصbbbادي آbbbان التصbbbور أصbbbال لعملbbbية التنمbbbية باعتbbbباره   

أن تمbbbر عbbbبر  عbbbدد مbbbن المbbbراحل لتحقbbbيق الbbbنمو          االقتصbbbادي مشbbbابهة لbbbتلك        النامbbbية الbbbبلدان 
وقbbbد خصbbbص جbbbزءًا مbbbن الbbbنقاش ). Rostow 1960(التbbbي مbbbرت بهbbbا األقطbbbار الغربbbbية األوروبbbbية 

تصbbbادي فbbbي الbbbدول النامbbbية بbbbنفس الطbbbريقة التbbbي    للbbbنمو االق) االنطbbbالق(لمسbbbألة آbbbيف يحفbbbز اإلقbbbالع   
 .حصلت فيها الثورة الصناعية ووسمت انطالقة  النمو االقتصادي في أوربا

 
تbbbم الترآbbbbيز بدايbbbbة علbbbbى قصbbbور أو عbbbbدم مالئمbbbbة قbbbbاعدة المbbbbوارد الطبيعbbbية بمbbbbا فbbbbيها المbbbbناخ غbbbbير    

 الفحbbbم وفلbbbزات الحديbbbد، التbbbي المواتbbbي أو الbbbتربة الفقbbbيرة أو غbbbياب المbbbوارد المعدنbbbية األساسbbbية، مbbbثل 
 ونقbbbbص رأس المbbbbال والبنbbbbية التحتbbbbية ،لعبbbbت دورا هامbbbbا فbbbbي تحفbbbbيز الbbbbثورة الصbbbbناعية فbbbي أوروبbbbbا  

 ولكbbbن تbbbم  .علbbbى سbbbبل تجbbbاوز اوجbbbه القصbbbور هbbbذه   وبذلbbbك فbbbان جهbbbود التنمbbbية ترآbbbزت    . االقتصbbbادية
والثقافbbbية بمbbbا فbbbيها نقbbbص  إلbbbى المbbbوارد البشbbbرية، علbbbى اعbbbتقاد أن العوامbbbل االجتماعbbbية   التنbbbبه الحقbbbا 

 تعbbbbيق أيضbbbbا تحقbbbbيق   ،التعلbbbbيم واألمbbbbراض وأثbbbbر البbbbbنى االجتماعbbbbية التقلbbbbيدية والمواقbbbbف الثقافbbbbية       
 .مرحلة اإلقالع المطلوبة

 
نbbbتج عbbbن طbbbرح المشbbbكلة أعbbbاله بعbbbض الجهbbbد لفهbbbم البيbbbئة االجتماعbbbية والثقافbbbية، وسbbbادت القbbbناعة         

لصbbbbحية تسbbbbاعد علbbbbى تحbbbbريك عملbbbbية الbbbbنمو      بbbbbأن بعbbbbض الوسbbbbائل آتحسbbbbين التعلbbbbيم والخدمbbbbات ا     
ولكbbbن مbbbع بقbbbاء االفbbbتراض بbbbأن طبbbbيعة الbbbنمو االقتصbbbادي والتغbbbيرات الbbbتابعة له فbbbي                . االقتصbbbادي

وقbbbد  تbbbم الترآbbbيز  . هbbbيكل وتنظbbbيم المجbbbتمع سbbbتكون مشbbbابهة لbbbتلك التbbbي حصbbbلت فbbbي العbbbالم المbbbتقدم      
أو العصbbbرنة التbbbي اسbbbتعملت  علbbbى التصbbbنيع والحضbbbرية وعلbbbى اصbbbطالحات مbbbثل التغريbbbب والتحديbbbث     

 . بتكرار من أجل وصف عملية التنمية
 
 :مقاربات جديدة في عملية التنميةب ـ  

نbbbتج . بbbbرزت مbbbنذ أواخbbbر السbbbتينات، مقاربbbbات مخbbbتلفة جوهbbbريا لعملbbbية التنمbbbية وأهدافهbbbا ومعوقاتهbbbا     
لتحقbbbيق عbbbنها مbbbزيد مbbbن الترآbbbيز علbbbى الجوانbbbب غbbbير االقتصbbbادية للتنمbbbية لbbbيس علbbbى شbbbكل وسbbbائل      

وانعكbbbس هbbbذا فbbbي االنتbbbباه األآbbbثر عمقbbbا الbbbذي    . الbbbنمو االقتصbbbادي بbbbل آbbbأهداف هامbbbة فbbbي حbbbد ذاتهbbbا   
. يولbbbيه األفbbbراد والbbbدول والوآbbbاالت الدولbbbية اآلن للجوانbbbب االجتماعbbbية والسياسbbbية والبيئbbbية للتنمbbbbية         

ة الbbbبديلة وتbbbبرز فbbbي األدبbbbيات المعاصbbbرة حbbbول التنمbbbية جهbbbود أآbbbبر لفحbbbص أثbbbر السياسbbbات التbbbنموي      
علbbbى عbbbدم المسbbbاواة اإلقليمbbbية واالجتماعbbbية ولbbbتحديد السياسbbbات المخصوصbbbة التbbbي تقلbbbص مbbbثل هbbbذه    

إن هbbbbذه المقاربbbbbة . الالمسbbbbاواة خاصbbbbة فbbbbي المbbbbناطق الريفbbbbية وفbbbbي القطاعbbbbات األفقbbbbر مbbbbن السbbbbكان  
  وفbbbي.للتنمbbbية تقbbbود فbbbي بعbbbض األحbbbيان إلbbbى تصbbbادم بيbbbن األهbbbداف االقتصbbbادية وغbbbير االقتصbbbادية          

بعbbbbbض الحbbbbbاالت فbbbbbان التنمbbbbbية االجتماعbbbbbية والسياسbbbbbية والبيئbbbbbية تسbbbbbهم فbbbbbي التنمbbbbbية االقتصbbbbbادية   
 .والعكس صحيح

 
عbbbن طبbbbيعة إنمbbbا عbbbن قbbbاد التفكbbbير حbbbول أسbbbباب الbbbتخلف إلbbbى أنbbbه ال يbbbنجم عbbbن نقbbbص المbbbوارد فقbbbط،   

مbbbن عbbbان هbbbناك نوو.  أيضbbbاالعالقbbbات بيbbbن الفbbbئات االجتماعbbbية داخbbbل الدولbbbة الواحbbbدة أو بيbbbن األمbbbم       
 : العالقات يلعبان دورا مهما في هذا اإلطار، هما

 
إلbbbى فbbbي آثbbbير مbbbن الbbbدول    الالمسbbbاواة بيbbbن الطbbbبقات   تbbbزايد أدى  : الطbbbبقات ودور الدولbbbة هbbbيكل  ••••

التيقbbbbن أنbbbbه فbbbbي بعbbbbض الحbbbbاالت فbbbbان تنمbbbbية أقلbbbbية مbbbbن السbbbbكان تحصbbbbل علbbbbى حسbbbbاب تخلbbbbف    
تحقق مbbا لbbم يbbتحقق تغيbbير آبbbير     ت سbb او أنهbbاألغلبbbية وهbbذا بbbدوره يعنbbي أن تنمbbية األغلبbbية ال يbbبد      

هbbbيكل مسbbbألة أن  إلbbbى اإلشbbbارة وتجbbbدر .فbbbي توزيbbbع القbbbوى االقتصbbbادية واالجتماعbbbية ضbbbمن الbbbبلد  
وعلbbى أيbbة حbbال   .  بوثbbوق  مbbع مسbbألة دور الدولbbة فbbي التنمbbية    ةالطbbبقات فbbي العbbالم الثالbbث مرتbbبط   



        bbbن األحbbbد مbbbي العديbbbت فbbbنطاق آانbbbذا الbbbي هbbbة فbbbية الدولbbbان فاعلbbbئك   فbbbيقة أن أولbbbة بحقbbbيان معاق
 بسbbbbرعة أعضbbbbاء فbbbbي النخbbbbبة االمسbbbbؤولين عbbbbن إدارة أو مراقbbbbبة مشbbbbاريع الدولbbbbة  قbbbbد أصbbbbبحو

سbbbمالية الخاصbbbة قbbbد اسbbbتعيض عbbbنها برأسbbbمالية  أوبعbbbبارة  أخbbbرى فbbbان الر. ذات المbbbزايا فbbbي الbbbبلد
 .الدولة

 
 :بين الشمال والجنوبالعالقة      ••••

بيbbن  الطbbبقات فbbي الbbبلد    التbbي النامbbية ليسbbت مخbbتلفة عbbن تلbbك     إن العالقbbة بيbbن الbbبلدان المbbتقدمة و   
مbbbbbbية األول  والثانbbbbbbي لألمbbbbbbم  أي عقbbbbbbدي التنوتشbbbbbbير تجbbbbbbربة السbbbbbbتينات والسbbbbbbبعينات . الواحbbbbbbد
إلbbى أن الفجbbوة بيbbن العbbالم المbbتقدم والغالبbbية مbbن األمbbم النامbbية قbbد  تbbزايدت عوضbbا عbbن           ، المbbتحدة
سbbbنويا % 3.2الدخbbbل القومbbbي للbbbبلدان المbbbتقدمة بمعbbbدل   ،خbbbالل هbbbذه الفbbbترة، إذ ارتفbbbع. أن تbbbنقص

تقريbbbر البbbbنك الدولbbbي  (بالمتوسbbbط %  1.7 الbbbبلدان األقbbbل نمbbbوا فbbbي حيbbbن لbbbم تbbbتجاوز النسbbbبة فbbbي    
وقbbbد ال تسbbbتطيع الbbbدول الفقbbbيرة الbbbنمو فbbbي ظbbbل افbbbتقاد الbbbتوازن فbbbي عالقbbbات القbbbbوة             ).80لعbbbام  

 .المي والشرآات متعددة الجنسياتالدولية السائدة وفي ظل تنامي تدويل االقتصاد الع
 

والنتbbbيجة، أنbbbه علbbbى الbbbرغم مbbbن اسbbbتقالل آbbbل بلbbbدان العbbbالم الثالbbbث تقريbbbبا اآلن فbbbإن الغالبbbbية مbbbا زالbbbت  
      bbbية وسياسbbbية اجتماعbbbناك تبعbbbا أن هbbbمال آمbbbاديا للشbbbديدة اقتصbbbية شbbbي تبعbbbاً  ةيفbbbه أيضbbbتلف .  لbbbوتخ

 تبنbbbbي  تقريbbbbر لجbbbbنة   1980 عbbbbام ففbbbbي. اآلراء حbbbbول أفضbbbbل الطbbbbرق لحbbbbل مشbbbbكالت التبعbbbbية هbbbbذه    
بbbbراندت، رؤيbbbة أن التبعbbbية المتbbbبادلة بيbbbن الشbbbمال والجbbbنوب أمbbbر ال يمكbbbن  تالفbbbيه ولكbbbن األمbbbر الهbbbام    

وقbbbد أوصbbbى الbbbتقرير بعbbbدد  مbbbن اإلجbbbراءات  . هbbbو الحفbbbاظ علbbbى أن يسbbbتفيد الفbbbريقان مbbbن هbbbذه العالقbbbة 
 دول الشbbbbمال وتحسbbbbين فbbbbي  المعونbbbbات مbbbbن ، تضbbbbمنت زيbbbbادة  لتحسbbbbين الوضbbbbعية النسbbbbبية للجbbbbنوب  

 .شروط التجارة للجنوب ونظام نقدي دولي جديد
 

 :في التنمية" وصفات"ج ـ 
التغbbbير الثانbbbي الجوهbbbري فbbbي المقاربbbbة لعملbbbية التنمbbbية والbbbتخلف هbbbو البحbbbث عbbbن طbbbرق التنمbbbية التbbbي   

و وان المظهbbbر األآbbbثر وضbbbوحا لهbbbذا هbbb . تكbbbون مالئمbbbة بشbbbكل أفضbbbل لظbbbروف ولمbbbوارد العbbbالم الثالbbbث  
الترآbbbيز الbbbذي تعطbbbيه حكومbbbات العbbbالم الثالbbbث والوآbbbاالت الدولbbbية واألآاديمييbbbن لتصbbbميم واسbbbتعمال           

، ولعbbbدد مbbbن  الطbbbرق األخbbbرى بمbbbا فbbbيها السbbbعي إليجbbbاد      المناسbbbبة) التكنولوجbbbيا(أشbbbكال مbbbن الbbbتقانة  
 أنظمbbbbة سياسbbbbية وإداريbbbbة أآbbbbثر مالئمbbbbة، واصbbbbالح المbbbbناهج التعليمbbbbية، وإعbbbbادة تعbbbbريف المعايbbbbير        

للbbbbbتزويد بbbbbbبعض الخدمbbbbbات، وتشbbbbbجيع أو إعbbbbbادة تنشbbbbbيط األشbbbbbكال الثقافbbbbbية التقلbbbbbيدية بمbbbbbا يكفbbbbbل       
االسbbbbbتخدام األمbbbbbثل للمbbbbbوارد المbbbbbتاحة بالتناسbbbbbق مbbbbbع البيbbbbbئة الطبيعbbbbbية واالجتماعbbbbbية واالقتصbbbbbادية    

 .والسياسية
 

 قوهbbbذا الbbbbتحرك يمكbbbن أن يعbbbbزى إلbbbbى عbbbدد مbbbbن العوامbbbbل بمbbbا فbbbbيها الضbbbbرورة العملbbbية لتبbbbbنى طbbbbر     
يمكbbbbbنها أن تطbbbbbبق بbbbbbالموارد المbbbbbتاحة، والحاجbbbbbة إلbbbbbى تقلbbbbbيص  التبعbbbbbية االجتماعbbbbbية واالقتصbbbbbادية  

 والعbbbامل األخbbbير  .التقانbbbية تجbbbاه الشbbbمال واحbbbترام أآbbbبر للمواقbbbف والممارسbbbات التقلbbbيدية والمحلbbbية      و
أنbbه ال يوجbbد نمbbوذج واحbbد     ( :هbbو جbbزء مbbن المقولbbة التbbي أصbbبحت معbbترفا بهbbا بشbbكل مشbbترك وهbbي           

نمbbbية وأن بلدانbbbbا  مخbbbbتلفة يمكbbbbن أن تسbbbbتلهم أو تbbbbتطلع إلbbbى حbbbbاالت مخbbbbتلفة مbbbbن التنمbbbbية وأيضbbbbا   للت
العbbbالم الثالbbbث  المسbbbتمرة لمbbbا    علمbbbا ان تبعbbbية  .)يمكbbbن لهbbbا أن تعbbbالج عملbbbية التنمbbbية بطbbbرق مخbbbتلفة   

 .أآثر صعوبة في التطبيقبديلة تكون تبنى طرقا تنموية ي هيسمى العالم المتقدم تجعل
 

 فbbbإن القbbول أن هbbbذه التغbbbيرات فbbي المقاربbbbة سbbتقدم  بالضbbbرورة آbbbل الحلbbول لمشbbbكالت التنمbbbية     وأخbbيراً 
 .هو أمر مضلل، فالوضع أآثر تعقيدا بكثير

 
 :تطور نظريات التنمية: ثانيا

 
  ـ نشوء اقتصاد التنمية 1
ل  ووضbbbعوا الbbbنظريات التbbbي رآbbbزت علbbbى عوامbbb    ،هbbbتم االقتصbbbاديون فbbbي وقbbbت مbbbبكر بالbbbنمو االقتصbbbادي     ا

 الbbbنماذج الذهنbbbية والرياضbbbية المbbbتدرجة فbbbي  اآمbbbا صbbbاغو .االنbbbتاج وآمbbbه أو علbbbى عالقbbbات االنbbbتاج وبيئbbbته  
غbbbير أن األسbbbاس الbbbنظري القتصbbbاد التنمbbbية قbbbد تشbbbكل غbbbداة الحbbbرب العالمbbbية الثانbbbية     . االتعقbbbيد واختbbbبروه

ؤسسbbbbات بريbbbbتون فقbbbbد انطلقbbbbت عملbbbbية إزالbbbbة االسbbbbتعمار، وتbbbbم  إرسbbbbاء قواعbbbbد م.  آمbbbbا سbbbbلفت اإلشbbbbارة



وودز، وطرقbbbbت األمbbbbbم المbbbbتحدة مسbbbbbائل نمbbbbو الbbbbbبلدان المbbbbتأخرة وتصbbbbbنيعها واسbbbbتقرار أسbbbbbعار المbbbbbواد      
المسbbbbتوى فقbbbد بbbbbرزت جملbbbة مbbbن المسbbbائل الخالفbbbية علbbbى         ،Hugon 1989وآمbbbا أظهbbbر   .  األولbbbية 

اد ثمbbbة تدهbbbور فbbbي شbbbروط التbbbبادل الدولbbbي فbbbي غbbbير صbbbالح الbbbبلدان المصbbbدرة للمbbbو          هbbbل : الدولbbbي مbbbثل 
هbbbل يقbbود التخصbbص واالنفbbbتاح إلbbى نمbbbو    واألولbbية أم أن المسbbألة هbbbي مسbbألة عbbدم اسbbbتقرار تلbbك الbbبلدان؟       

هbbbل يلعbbbب العbbbون الخارجbbbي دورًا إيجابbbbيا علbbbى غbbbرار مخطbbbط مارشbbbال أو  ومفقbbbر أم يولbbbدان مbbbزايا نسbbbبية؟ 
يقة وجbbbود حقbbbوى المحلbbbي مbbbثل ت علbbbى المسbbbأخbbbرىوبbbbزرت قضbbbايا خالفbbbية .  يخلbbbق انحbbbرافات وتشbbbوهات؟

الbbbbبطالة المقbbbbنعة أو فbbbbائض الbbbbيد العاملbbbbة وحbbbbول صbbbbالحية التفسbbbbيرات الbbbbنقدية أو الهيكلbbbbية للتضbbbbخم أو      
قطbbع الفكbbر االقتصbbادي صbbلته مbbع االقتصbbاد االسbbتعماري        علbbى المسbbتوى التحليلbbي فقbbد    أمbbا . لعbbرقلة الbbنمو 

  .غبة في العمل آالكسل وعدم الرالذي يقلص أسباب الفقر إلى عوامل مؤسسية أو سيكولوجية
 

وقbbbbد مارسbbbbت الكbbbbنزية تأثbbbbيرا آبbbbbيرا علbbbbى الفكbbbbر التbbbbنموي إذ آانbbbbت تشbbbbكل قbbbbاعدة المحاسbbbbبة القومbbbbية       
والbbbbbنماذج االقتصbbbbbادية الكلbbbbbية ومbbbbbبادئ التخطbbbbbيط التأشbbbbbيري وادارة اقتصbbbbbاد مخطbbbbbط وترآbbbbbز علbbbbbى دور  

        bbbى الbbbبطالة، وعلbbbاص الbbbال المتصbbbب الفعbbbيز الطلbbbي تحفbbbتثماراته فbbbام واسbbbاع العbbbتراآم  القطbbbن الbbbروابط بي
وآانbbbت الكيbbbنزية تعتbbbبر الbbbتخلف توازنbbbا مسbbbتقرا لbbbنقص االسbbbتخدام      .  والbbbنمو وضbbbرورة العbbbون الخارجbbbي  

يتمbbbbيز بقصbbbbور الطلbbbbب الفعلbbbbي وبتفضbbbbيل شbbbbديد للسbbbbيولة، وبفاعلbbbbية حديbbbbة ضbbbbعيفة لbbbbرأس المbbbbال ممbbbbا     
وعbbbرض فbbbائض وبالتالbbbي، فbbbإن التنمbbbية تفbbbترض سياسbbbة معbbbدل فbbbائدة مbbbنخفض    . يقلbbbص عمbbbل المضbbbاعف 

 .من النقود ورؤوس أموال خاصة واستثمارات عمومية
 

المbbbيل لالدخbbbار، (بbbbنقل المفاهbbbيم الكيbbbنزية األساسbbbية  )  هbbbارود ـ دومbbbر(وأتbbbت نمbbbاذج الbbbنمو بعbbbد الكيbbbنزية  
إلbbbى األمbbbد الطويbbbل، وأعbbbادت تفسbbbير الbbbتخلف أساسbbbًا بالbbbنمو الديموغرافbbbي الشbbbديد إضbbbافة     )  �المضbbbاعف

 . م ونقص رأس المال، وعدم مرونة التقنيات ونقص المستحدثين المخاطرينإلى ضعف التراآ
 

يسbbbbتند تحلbbbbيل النيوآالسbbbbيك للbbbbتخلف علbbbbى نظbbbbرتهم االنbbbbتقادية لالقتصbbbbاد االسbbbbتعماري وقbbbbيود الbbbbتجارة          
ويهbbbbتم . وريbbbbوع الشbbbbرآات الbbbbتجارية واحbbbbتكاراتها والتفضbbbbيالت اإلمبريالbbbbية وهbbbbروب رؤوس األمــbbbbـوال      

  bbbل الbbbا بعوامbbbثل          أساسbbbتغاللها مbbbى اسbbbدرة علbbbدم القbbbنمو أو عbbbل الbbbور عوامbbbرض وقصbbbيل العbbbتخلف آتعط
ضbbbbعف المؤهbbbbالت ونbbbbدرة االدخbbbbار بسbbbbبب انخفbbbbاض سbbbbعر الفbbbbائدة وانخفbbbbاض القbbbbدرة علbbbbى اسbbbbتغالل            

التbbbbيار بbbbbدور العقلbbbbيات السbbbbلبية وضbbbbعف روح المbbbbبادرة والمخاطbbbbرة    هbbbbذا الbbbbثروات الطبيعbbbbية آمbbbbا يهbbbbتم  
   bbbات عbbbال المعلومbbbدم آمbbbوارد     وبعbbbثل للمbbbيص األمbbbنع التخصbbbا يمbbbواق ممbbbى   . ن األسbbbنقديون، علbbbز الbbbورآ

 .التضخم وأصله النقدي أساسا، ودعوا إلى مراقبة الكتلة النقدية لتقليص النزعات التضخمية
 

 أن اقتصbbbادًا مbbbا يتمbbbيز بمعbbbدالت نمbbbو ديموغرافbbbي وادخbbbار معbbbروفة     (Solow 1956)ويظهbbbر نمbbbوذج  
ذا توفbbbرت له مbbbرونة تقنbbbية ورأسbbbمال مbbbتجانس مطbbbواع ومعلومbbbbات              يمكbbbن أن يعbbbرف نمbbbوا منbbbتظما، إ    

 . األسواقوعالقة ديناميكية مرنة بين االنتاج واحتياجات شفافة، 
 

  إسbbbهاما فbbbي اقتصbbbاد التنمbbbية وفbbbي تصbbbور الbbbتخلف وعالجbbbه     (Lewis 1954)وقbbbدم التحلbbbيل الثنائbbbي  
وديbbbته، وتجانسbbbه، ومرونbbbته تجbbbاه  ال محد(مخbbbتلفا عbbbن التفكbbbير الكيbbbنزي والمارآسbbbي حbbbول عbbbرض العمbbbل   

 .   فالتخلف يسمح بتعايش بين منظومة محلية ومنظومة أجنبية عصرية.وإنتاجيته) األجر
 

)  CEPAL) 1950Prebisch حbbbول مدرسbbbة أمbbbريكا الالتينbbbية     وتشbbbكل التbbbيار البنbbbيوي   
 Hirschman) واألمريكbbية (Perroux 1958)  والفرنسbbية (Myrdal 1959) والسbbويدية
ومbbbن أبbbbرز إسbbbهاماته الbbbنظر إلbbbى اخbbbتالل  .  متمbbbيزًا عbbbن النيوآالسbbbيك والكينزييbbbن والمارآسbbbيين  (1964

الbbbتوازن علbbbى أنbbbه عملbbbية تراآمbbbية وتنمbbbية أعbbbناق الbbbزجاجة البنbbbيوية وتفكbbbك وتجbbbزؤ األسbbbواق، وآذلbbbك          
، ودور السbbbbلطة (Singer 1950, Lewis 1956) رؤيbbbbته المتشbbbbائمة للbbbbتجــارة الخارجbbbbيــة

خbbbbرق الbbbbتوازن المسbbbbتقر  و، )اسbbbbتثمارات مخططbbbbة، تخطbbbbيط مرآbbbbزي (ات فbbbbي عملbbbbية التنمbbbbية  والصbbbbراع
 ، ودور العbbbون الخارجbbbي فbbbي التغلbbbب علbbbى ضbbbغوط مسbbbتوى تأهbbbيل         (Rostow 1960)واإلقbbbالع 

آمbbbا بحbbbث التbbbيار البنbbbيوي السbbbببية الدائbbbرية   .السbbbكان وقصbbbور االدخbbbار الداخلbbbي ونقbbbص القطbbbع األجنبbbbي 
وعbbbbرض هbbbbذا التbbbbيار  . حلقbbbbة الفقbbbbر المفbbbbرغة التbbbbي تعنbbbbي أن الفقbbbbر ينجbbbbب الفقbbbbر   والحلقbbbbات الشbbbbريرة و
 مقbbbابل أنصbbbار الbbbنمو المbbbتوازن الذيbbbن يbbbرون ضbbbرورة توزيbbbع قطاعbbbي آبbbbير فbbbي   التنمbbbية غbbbير المbbbتوازنة

 .االستثمارات من أجل السماح للسوق بأن تلعـب دورهـا فـي التسوية ولخلق وفورات خارجية
 



  bbbbى الهيمbbbbتعرض إلbbbbم الbbbbيرون أن     وتbbbbبادل فbbbbدود التbbbbور حbbbbية وتدهbbbbارج والتبعbbbbاد بالخbbbbتمام االقتصbbbbنة واه
التbbbبادل الدولbbbي يمbbbيل إلbbbى نشbbbر تفbbbاقم اخbbbتالالت الbbbتوازن، آمbbbا أن الbbbتوزيع غbbbير العbbbادل بيbbbن األمbbbم لbbbرأس   

 . المال واألنشطة والثروات يوضح الهيمنة والعالقة غير المتكافئة بين القوى االجتماعية
 

وتجbbbذر الفكbbbر  .  فريقbbbيا وبعbbbض الbbbدول اآلسbbbيوية والكاريبbbbية إلbbbى تدويbbbل واجمbbbال المشbbbاآل     قbbbاد اسbbbتقالل أ 
حbbbول مشbbbكالت اإلمبريالbbية والتbbbبادل غbbbير المتكافbbbئ واسbbbتغالل   "تbbbيار العbbالم الثالbbbث "التbbنموي تحbbbت اسbbbم  

ونشbbbbطت فbbbbي هbbbbذه الفbbbbترة  .  الطbbbbبقات مbbbbن قbbbbبل الbbbbبورجوازيات واإلقطاعbbbbيات، والصbbbbراعات االجتماعbbbbية  
 ,Palloix, Amin)ات تشbbbbرح أو تديbbbbن التbbbbبادل غbbbbير المتكافbbbbئ أو تbbbbرد علــbbbbـى أفكــــــbbbbاره    آbbbbتاب

Emmanuel ) . 
 

آمbbا تشbbbكل تbbيار الفكbbbر المارآسbbbي   . لقbbد تشbbbكل الفكbbر البنbbbيوي مقbbbابل الفكbbر االقتصbbbادي السbbائد فbbbي التنمbbbية    
وقbbbbد . ورية لروسbbbbتوآbbbbرد فعbbbbل مقbbbbابل التbbbbيار اإلصbbbbالحي ومقbbbbابل التصbbbbورات الbbbbتط  ) الراديكالbbbbي(الجديbbbbد 

انbbbbbتقد الفكbbbbbر الراديكالbbbbbي خطbbbbbاب الbbbbbبورجوازية المحيطbbbbbية أو التحلbbbbbيالت المهbbbbbتمة بالعناصbbbbbر السياسbbbbbية  
واعتbbbbbبر أن سbbbbbبب الbbbbbتخلف لbbbbbيس نقbbbbbص رؤوس . والثقافbbbbbية عوضbbbbbا عbbbbbن اهbbbbbتمامها بصbbbbbراع الطbbbbbبقات

 ألن الفbbbbائض .األمbbbbوال المالbbbbية بقbbbbدر مbbbbا هbbbbو اسbbbbتحالة اسbbbbتعمال الفbbbbائض االقتصbbbbادي ألغbbbbراض إنتاجbbbbية
االقتصbbbادي فbbbي العbbbالم الثالbbbث يمتصbbbه مbbbالك العقbbbار والbbbتجار والدولbbbة والمشbbbاريع األجنبbbbية علbbbى حسbbbاب        

 .التجهيزات اإلنتاجية الوطنية
 

 وفقbbbط بفضbbbل التخطbbbيط الشbbbامل   .وحسbbbب بيbbbتلهايم فbbbان بلbbbدان العbbbالم الثالbbbث تتمbbbيز بالتبعbbbية واالسbbbتغالل،     
   bbbbيار التقانbbbbمان الخbbbbن ضbbbbد يمكbbbbل األمbbbbن    طويbbbbمة بيbbbbين القسbbbbتثمارات وتحسbbbbي لالسbbbbتوزيع القطاعbbbbي وال

 .التراآم واالستهالك
 

أمbbbbا مدرسbbbbة التبعbbbbية األمريكbbbbية الالتينbbbbية فإنهbbbbا ترآbbbbز علbbbbى أن االندمbbbbاج فbbbbي الرأسbbbbمالية هbbbbو العbbbbامل       
الحاسbbbم فbbbي الbbbتخلف وتbbbرفض علbbbى العمbbbوم مشbbbروع العصbbbرنة الرأسbbbمالي وتعbbbرض قطbbbيعة مbbbع الbbbتكامل       

ا التbbbيار أنbbbه فbbbي دول المحbbbيط فbbbي الbbbنظام الرأسbbbمالي  الخاضbbbع للتبعbbbية التكنولوجbbbية     ويbbbرى هbbbذ.الخارجbbbي
يbbbbتم ترآbbbbيز الدخbbbbول لصbbbbالح الرأسbbbbماليين ويbbbbنجم عbbbbن تشbbbbوهات قطاعbbbbية مواتbbbbية لسbbbbلع الbbbbرفاه وسbbbbلع     

  وأن األنشbbbطة الرأسbbbمالية تقbbbود إلbbbى بطالbbbة حضbbbرية وتضbbbخم فbbbي القطbbbاع الثالbbbث ونقbbbص فbbbي  .التجهbbbيزات
 .التصريف
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 تbbراجع  ،مbbن جهbbة ،أعbbيد، فbbي مbbناخ األزمbbة، طbbرح تسbbاؤالت حbbول التصbbورات اإلجمالbbية للتنمbbية، فحصbbل           
الbbbbرؤية الخطbbbbية عbbbbن مكانهbbbbا لصbbbbالح تحلbbbbيالت لمسbbbbارات مbbbbتعددة موسbbbbومة بإمكانbbbbية انقbbbbالب الbbbbنزعات    

 ومbbbن جهbbbة ثانbbbية،   . االجتماعbbbية والهbbbياآل" الالعبيbbbن"ولتصbbbبح المحbbbددات الهيكلbbbية ثانويbbbة تجbbbاه أدوار     
عرفbbbbت التbbbbيارات الbbbbنظرية بعbbbbض التالقbbbbي بإدمbbbbاج معbbbbالم هيكلbbbbية وعناصbbbbر غbbbbير سbbbbوقية فbbbbي التbbbbيار           

وبbbbاألخذ بعيbbbن االعتbbbبار المتغbbbيرات الbbbنقدية والمالbbbية وسbbbلوآيات األطbbbراف علbbbى المسbbbتوى     ، النيوآالسbbbيكي
 آلbbbbية تدمbbbbج المتغbbbbيرات البنbbbbيوية آمbbbbا يعbbbbتمد علbbbbى نمذجbbbbة اقتصbbbbادية . الجزئbbbbي فbbbbي التbbbbيار البنbbbbيوي
(Taylor  1983)       اتbbbية لسياسbbbار االجتماعbbbيل اآلثbbbبية وتحلbbbعار النسbbbبار األسbbbأخذ باالعتbbbوت ، 

 .اإلصالح
 

 ذات الجbbbbbbbذور المارآسbbbbbbbية والكيbbbbbbbنزية والمؤسسbbbbbbbية  التنظيمbbbbbbbية أخbbbbbbbذت المدرسbbbbbbbة الفرنسbbbbbbbية   
(Boyer,Aglietta,Mistral)    ية وآbbbbكال المؤسسbbbbتمام باألشbbbbيد االهbbbbاتعbbbbذت   . ثارهbbbbد أخbbbbت قbbbbوآان

المجbbbbتمعات الصbbbbناعية آحقbbbbل أساسbbbbي لهbbbbا غbbbbير أن بعbbbbض مؤلفbbbbيها أخbbbbذ بعيbbbbن االعتbbbbبار المجbbbbتمعات         
   .(Lipietz,Ominami,Tissier)المحيطية 

 
علbbbى دور المعلومbbbات عbbbن السbbbوق التbbbي    (Coase, Williamson) ورآbbbزت المؤسسbbbية الجديbbbدة 

ها وأنمbbbاط تنظbbbيمها وتحلbbbيلها وأنمbbbاط تنسbbbيق األنشbbbطة مbbbن   بقيbbbت المbbbرجع الوحbbbيد للفاعلbbbية وتكلفbbbة تbbbبادل  
ويالحbbbظ المbbbرء فbbbي هbbbذه الحقbbbبة نقbbbدا مbbbزدوجا القتصbbbاد         .خbbbالل القواعbbbد الخاصbbbة بمخbbbتلف المجbbbتمعات    

bbbل األولية التنمbbbن داخbbbاد  مbbbبل االقتصbbbن قbbbدا مbbbاد وتحديbbbية اقتصbbbرفض مخصوصbbbي تbbbيدية التbbbيارات التقلbbbالت
 والثانbbbي مbbbن  .مجbbbاالت الbbbنظرية والتخصصbbbية فbbbي التحلbbbيل االقتصbbbادي    التنمbbbية مشbbbيرة إلbbbى الbbbتقدم فbbbي ال   

 ." واالقتصادوية"التمرآزية  التيارات التي تدين 



 
  (Hirschman , Sears) وعلbbى الbbرغم مbbن تأآbbيد بعbbض الكbbتاب علbbى تbbراجع اقتصbbاد التنمbbيـــــــة    

الختصbbbاص قbbbد شbbbهد تفتbbbتا ولكbbbن يالحbbbظ أن هbbbذا ا. ، فbbbإن الدراسbbbات المتbbbنوعة لbbbم تثبbbbت صbbbحة هbbbذا الحكbbbم
إلbbbى مجموعbbbات فرعbbbية مbbbن االختصاصbbbات األمbbbر الbbbذي سbbbمح له أن يسbbbتند علbbbى أوجbbbه الbbbتقدم الbbbنظرية           

 آمbbbbbا فقbbbbbد االختصbbbbbاص أيضbbbbbا مخصوصbbbbbيته مbbbbbن حيbbbbbث أن األسbbbbbئلة  .الخاصbbbbbة بمخbbbbbتلف االختصاصbbbbbات
 وتجbbbزؤ السbbbوق الرئيسbbbية التbbbي طbbbرحها قbbbد انتقلbbbت أيضbbbًا إلbbbى المجbbbتمعات المصbbbنعة مbbbثل قضbbbايا الثنائbbbية،  

ومbbbع مسbbbار االخbbbتالف المتصbbbاعد بيbbbن    ... وعbbbدم تناسbbbق المbbbنظومات اإلنتاجbbbية فbbbي اقتصbbbاد مفbbbتوح الbbbخ     
أوضbbbاع أمbbbم العbbbالم الثالbbbث، فbbbإن الفbbbروق بيbbbن اقتصbbbاد التنمbbbية والفكbbbر االقتصbbbادي العbbbام بbbbدت علbbbى أنهbbbا      

 .فروق بالدرجة وليست بالطبيعة
 

 ويbbbأخذ بعيbbbن . المحلbbbية واألشbbbكال الالنظامbbbية وغbbbير المؤسسbbbية  ويbbbبرز انbbbتقاد اقتصbbbاد التنمbbbية دور القbbbوى  
السbbيولة (االعتbbبار خصbbائص عbbدم االسbbتقرار فbbي العbbالم ومbbا يفرضbbه مbbن تفضbbيل التbbنويع واألمbbد القصbbير            

فbbbbbي األنشbbbbbطة اإلنتاجbbbbbية والتمويلbbbbbية،   " الالنظامbbbbbية"، والbbbbbتزاحم علbbbbbى الbbbbbبقاء، وانتشbbbbbار   ) والفوريbbbbbة
 .والهيكلة االجتماعية

 
 جbbرى الترآbbيز علbbى اخbbذ البيbbئة بالحسbbبان التbbنموي نظbbرا إلbbى سbbرعة تدمbbير البيbbئة بواسbbطة التقنbbيات            آمbbا

 وتوسbbbع الbbbنقاش بيbbbن أنصbbbار الbbbتقانات     .القديمbbbة أو الصbbbناعية وضbbbعف السbbbيطرة علbbbن الbbbتقانات األحbbbدث     
 وأنصbbbار الbbbتقانـات المكbbbيفة المرتكbbbزة علـbbbـى طbbbيف واسbbbع مbbbن االبbbbتكارات   (Emmanuel) المbbbتطورة
 إلbbbى تحقbbbيق تناسbbbق بيbbbن األهbbbداف االقتصbbbادية   (Saches 1981) وتهbbbدف التنمbbbية البيئbbbية . المحلbbbية

واالجتماعbbbbية وااليكولوجbbbbية وتهbbbbتم باألمbbbbن الغذائbbbbي والطاقbbbbة واشbbbbباع الحاجbbbbات األساسbbbbية، آمbbbbا تحbbbbبذ      
   bbbى البيbbbار علbbbي اآلثbbbذرا فbbراره وحbbbي قbbbتقال فbbbيا ومسbbbا داخلbbترض نموذجbbbية يفbbbي التنمbbbدا فbbbا جديbbي نمطbbbئة ف

 .خياراته التكنولوجية
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بقbbbدر مbbbا (لقbbbد اهbbbتم الفكbbbر االقتصbbbادي وإلbbbى زمbbbن طويbbbل باإلنسbbbان آعbbbامل فbbbي دالbbbة اإلنbbbتاج أو آمسbbbتهلك    
  ويعbbbود انتشbbbار مقاربbbbة    .)يمbbbتلك مbbbن قbbbدرة فbbbي سbbbوق االسbbbتهالك ولbbbيس بقbbbدر احتbbbياجاته وتbbbنوعها       

عbbbن االسbbbتخدام  إلbbbى تبbbbنى هbbbذه المقاربbbbة مbbbن مؤتمbbbر ُمbbbنظمة العمbbbل الدولbbbية للتنمbbbيةالحاجbbbات األساسbbbية 
 ورأى المؤتمbbbر أنهbbbا بديbbbل تbbbنموي يهbbbدف بصbbbراحة إلbbbى إعbbbادة توجbbbيه       .1976فbbbي العbbbالم المbbbنعقد عbbbام   

رقbbbية فbbbرص االسbbbتخدام الدائbbbم المرضbbbي مجتمعbbbيًا والمجbbbزي        تالسياسbbbات واالسbbbتراتيجيات التbbbنموية إلbbbى   
الbbbbناتج القومbbbbي لصbbbbالح إشbbbbباع الحاجbbbbات األساسbbbbية مbbbbن الخدمbbbbات والسbbbbلع الفbbbbردية        وجbbbbيه ، وتعbbbbائدًا

 .االهتمام بحاجات الفئات األفقر من سكان البلد، ووالعمومية
 

وال تعنbbbي مقاربbbbة الحاجbbbات األساسbbbية أن تكbbbون بديbbbًال عbbbن الbbbنمو االقتصbbbادي بbbbل علbbbى العكbbbس هbbbي تكملbbbه  
الضbbرورة تغbbيرات فbbي نمbbط المخbbرج لbbيكون أآbbثر توجهbbًا نحbbو         وبذلbbك فهbbي تتطلbbب ب  .وتسbbعى إلbbى توجbbيهه  

إشbbbباع الحاجbbbات األساسbbbية وتغbbbيرات هيكلbbbية فbbbي تعبbbbئة  المbbbوارد اإلنتاجbbbية وتخصيصbbbها بمbbbا فbbbي ذلbbbك            
إعbbbادة توزيbbbع األصbbbول وتبbbbنى أنمbbbاط اإلنbbbتاج المسbbbتعملة بشbbbكل أآbbbبر للمbbbوارد المحلbbbية وللتقنbbbيات آثbbbيفة         

 .العمالة
 

بذلbbbت وقbbbد .  الحاجbbbات األساسbbbية أمbbbر مرتbbbبط بالمكbbbان والbbbزمان وبالbbbثقافة والقbbbيم   مbbbن الواضbbbح أن تعbbbريف 
 وعلbbbbbى الbbbbbرغم مbbbbbن .مbbbbbن هbbbbbذه الحاجbbbbbات ومكوناتهbbbbbا مجموعbbbbbات جهbbbbbود أآاديمbbbbbية وتطبيقbbbbbية لbbbbbتحديد 

الخصوصbbbbية المكانbbbbية واالجتماعbbbbية والزمنbbbbية فbbbbإن قاسbbbbمًا مشbbbbترآًا يمكbbbbن إيجbbbbاده فbbbbي العديbbbbد مbbbbنها            
 .الخ... في التعليم أو الصحة أو الدخل أو التغذية باعتباره معيارًا دوليًا

 
 :وعلى العموم يمكن تقسيم هذه الحاجات إلى ثالثة أجزاء رئيسية

 .الغذاء واللباس والمأوى: الحاجات األساسية المادية الفردية وتضم عناصر مثل )1(
ية الخدمbbbات الصbbbحية والتعليمbbb  : الحاجbbbات األساسbbbية الماديbbbة العمومbbbية وتضbbbم عناصbbbر مbbbثل     )2(

 . والثقافية والمرافق العامة
 والهويbbbة الثقافbbbية  .الحاجbbbات األساسbbbية  المعbbbنوية آالحbbbرية والمشbbbارآة والحقbbbوق اإلنسbbbانية     )3(

 وفbbbي العمbbbل   (Ghai 1977) والحـbbbـق الفbbbردي فbbbي المسbbbاهمة فbbbي التنمbbbية الذاتbbbية      
السbbbلــع ألن العمbbbـل هـbbbـو وسbbbيلـة لكسbbbب الدخـbbbـل الbbbـذي يمكــbbbن أن يسbbbتعمل لشbbbراء     . المنbbbتج



 ,Lisk 1979) .والخدمـbbات األساسbbيـة وألنــbbه يعطـbbي اإلحسbbاس بالرضbbــى الشخصbbـــي     
Drewnowski and Scott 1966) 

 
إن لمقاربbbbة الحاجbbbات األساسbbbية للتنمbbbية عbbbددًا مbbbن نقbbbاط الضbbbعف بمbbbا فbbbيها المشbbbكل المفاهيمbbbي لbbbتعريف        

ي اعbbbتمادها علbbbى األقلbbbية الbbbثرية مbbbن      والمشbbbكلة العملياتbbbية فbbb  ،الحاجbbbة األساسbbbية وتطورهbbbا وأولوياتهbbbا   
 ،السbbbbbكان فbbbbbي تخصbbbbbيص المbbbbbوارد لمواجهbbbbbة حاجbbbbbات األغلبbbbbbية الفقbbbbbيرة وسbbbbbهولة انحbbbbbراف الحاجbbbbbات   

 . الصحةالتمدرس عوضًا عن التعليم والتداوي عوضًا عنعلى سبيل المثال،  ،فيصبح
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.  بbbbرزت هيمbbbنة الفكbbbر التقلbbbيدي وحصbbbرية السbbbوقمbbbن خbbbالل أزمbbbة اقتصbbbاد التنمbbbية فbbbي العقديbbbن األخيريbbbن 
ط المالbbbbية فbbbbان مbbbbن الطبيعbbbbي أن يجbbbbري  وففbbbbي اقتصbbbbاد عالمbbbbي يتسbbbbم بعbbbbدم االسbbbbتقرار وبbbbbتعاظم الضbbbbغ  

ط الخارجbbbية والترآbbbيز علbbbى قضbbbايا التسbbbيير ذات األمbbbد القصbbbير وعلbbbى الbbbتوازن المالbbbي ومواجهbbbة الضbbbغ        
 bbbنا فbbbا مهيمbbbيكية مكانbbbنظرية النيوآالسbbbاد للbbbا أعbbbيةممbbbبلدان النامbbbي  ..ي الbbbة التbbbيادة العقائديbbbان القbbbذا فbbbوهك 

لعبbbbbتها مؤسسbbbbات بريbbbbتون وودز أدت إلbbbbى تنشbbbbيط فكbbbbر ليبرالbbbbي يدعbbbbو إلbbbbى العقالنbbbbية والbbbbى تنسbbbbيق            
 آمbbbا اعتbbbبرت  .السbbbلوآيات الفbbbردية مbbbن خbbbالل السbbbوق التbbbي أعbbbيد االعتbbbبار لهbbbا بأنهbbbا المbbbرجع والمbbbثال          

ماعbbbية آتشbbbوهات تخbbbرب السbbbوق أو فbbbي أحسbbbن الفbbbروض ليسbbbت        المؤسسbbbات والقواعbbbد والمعايbbbير االجت  
  .إال عالقات تعاقدية بين إرادات فردية

 
وأحدثbbbت مشbbbكالت بbbbرامج اإلصbbbالح مbbbيال إلbbbى إعbbbادة الترآbbbيز علbbbى اآلثbbbار السbbbيئة لbbbتدخل الbbbدول وبالتالbbbي      

التثبيتbbbbbي تجديbbbbbد األدوات النيوآالسbbbbbيكية حbbbbbول األسbbbbbواق الفعالbbbbbة، وادارة المخاطbbbbbر ودور المضbbbbbاربات      
  .آما تميزت هذه الفترة بعودة االقتصاد الكلي بشكل جديد. والتنبؤات الرشيدة 

 
وقbد شbهدت الفbترة أيضbا، إدماج العناصر السياسية في التحليل االقتصادي والنمذجة، آالديمقراطية والخيارات         

عمل األسواق أو أن تقوم بتملك  ولم يعد مقبوال أن تتدخل الدولة في األنشطة االقتصادية وفي آليات         .العمومية
 . وإدارة األصول، وبات ينظر إلى الدولة على أنها مجموعة من األعوان ذوي المصالح والسلوآيات الرشيدة
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لتنمbbbية هbbbي تلbbbك  المهbbbتمة بالجbbbنس    لإن المالمــbbbـح األآbbbثر أساسbbbية لمbbbا يمكbbbن أن ندعbbbوه مفاهbbbيم جديbbbدة     
 التنمbbbbية آحالـbbbbة رفbbbbاه بشbbbbري أآbbbbثر مـbbbbن  آونهــbbbbا حالــbbbbة نـbbbbـمو االقتصbbbbــاد          البشbbbbري، بحيbbbbث تفهـbbbbـم  

بbbbbإعالن "وقـbbbbـد تـbbbbـم التعبbbbbير عـــbbbbن  هـbbbbـذا االهbbbbتمـام صbbbbراحــة فــbbbbي البbbbbيـــــان المعbbbbروف          . الوطنbbbbي
 .(Conyers & Hills 1984,Ghai 1977)1974عام " آوآويوك

 
المbbbتمرآزة علbbbى اإلنسbbbان هbbbي االهbbbتمام بbbbتوزيع مbbbنافع والمظاهbbbر األخbbbرى وثbbbيقة الصbbbلة بمفهbbbوم التنمbbbية  

يعتbbbbبر االجتماعbbbbية أو األقالbbbbيم  المجموعbbbbات  فbbbbان تقلbbbbيص درجbbbbة الالمسbbbbاواة بيbbbbن األفbbbbراد أو      .التنمbbbbية
وتbbم فbbي    ,Sears 1969)   .(Conyers & Hills 1984  لقbbياس التنمbbية واحbbد أهدافهbbا  امعbbيار

لقbbbbد وصbbbbفت . نbbbbب جديbbbbدة آحقbbbbوق اإلنسbbbbان والحbbbbرية  هbbbbذا اإلطbbbbار توسbbbbيع مفهbbbbوم التنمbbbbية ليشbbbbمل جوا  
  .(Sen 1999)التنمية بأنها رديفا للحرية   

 
ويجbbbbب أن يالحbbbbظ أيضbbbbا أن االهbbbbتمام بالجوانbbbbب غbbbbير االقتصbbbbادية للتنمbbbbية ال يbbbbنعكس فقbbbbط فbbbbي زيbbbbادة        

ة الترآbbbbيز علbbbbى االعتbbbbبارات االجتماعbbbbية أو السياسbbbbية أو البيئbbbbية منفصbbbbلة بbbbbل أيضbbbbا فbbbbي مفهbbbbوم التنمbbbbي  
 .المbbbتكاملة الbbbذي يرآbbbز علbbbى العالقbbbات المتbbbبادلة للعوامbbbل االقتصbbbادية واالجتماعbbbية والسياسbbbية والبيئbbbية         

وهbbbbذا موضbbbbح باالنتbbbbباه المكbbbbرس لbbbbبرامج التنمbbbbيـــــة المbbbbتكاملـة وإلدخbbbbال مفاهbbbbيـــــم مbbbbثـــل التنمbbbbيـة         
التنمbbية البشbbرية   و(Pearce et al  1990)  والتنمbbية المسbbتديمة  (Saches 1981)البيئbbيــة 

 (.Misra 1981, UNDP) .المتكاملة  
 

ومهمbbbا يكbbbن األمbbbر، فbbbان هbbbناك توسbbbعا فbbbي مفهbbbوم التنمbbbية واعbbbترافا مbbbتزايدا بbbbال نمطيbbbتها إذ ال يوجbbbد             
نمbbbوذج للتنمbbbية يتوجbbbب علbbbى آbbbل الbbbبلدان أن تسbbbتلهمه الخbbbتالف الهمbbbوم التbbbنموية وبالتالbbbي الbbbتوجهات           

 .والسياسات
 
 
 



 ُمؤشرات عن األداء االقتصادي العربي وُزمر العالم
 

ُمعدل النمو السنوي لنصيب 
الفرد من الناتج القومي 

 %اإلجمالي 
ُمعدل النمو السنوي لـ 

GDP 

90-98 95-90 

نصيب الفرد من 
الناتج القومي 
 1اإلجمالي

90-98 75-90 

الناتج القومي 
  2اإلجمالي
1998 

 الدول

 الدول العربية 564.6 3.2 3.0 2220 0.1 0.5

 الدول النامية 5698.5 3.9 5.1 1250 1.7 3.3

 3الدول المتقدمة 23008.0 2.9 2.2 20900 2.0 1.5

 إجمالي العالم 28423.5 3.0 2.4 4910 1.2 1.0

 100×عالم / عرب 1.99 106.7 125.0 45.21 8.3 50.0

  
 UNDP 2000تقرير التنمية البشرية لعام : المصدر

______________________________ 
  بالدوالرات األمريكية1
  باليين الدوالرات األمريكية2
  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية3

 
 
 :  العالم العربيـ التنمية في  ثالثا

يمكbbن التميbbيز بيbbن ثbbالث مbbدارس فbbي فكbbر التنمbbية فbbي العbbالم العربbbي، تتمbbيز األولbbى ويتbbبعها أغلbbب الbbدول             
مطالbbbbب المؤسسbbbbات المالbbbbية الدولbbbbية والقbbbbوى العالمbbbbية الكbbbbبرى وآلbbbbيات        "العربbbbbية،  باالسbbbbتجابة إلbbbbى   

حbbbددات التنمbbbية هbbbي القbbbدرة علbbbى جbbbذب      إن م. األسbbbواق العالمbbbية وتنفbbbيذ االتفاقbbbات االقتصbbbادية العالمbbbية     
رأس المbbbbbbال والمدخbbbbbbرات وضbbbbbbمانات االسbbbbbbتقرار المجتمعbbbbbbي واالسbbbbbbتثمار، وإقامbbbbbbة البنbbbbbbية األساسbbbbbbية   
المناسbbbbبة مbbbbن قbbbbبل الدولbbbbة مbbbbع درجbbbbات مخbbbbتلفة لمقاومbbbbة الbbbbتحرير السbbbbريع للسbbbbوق والخصخصbbbbة ـ            

اسbbbب لقbbbوة الدولbbbة والbbbنظام     وللمحافظbbbة علbbbى قbbbدر من  -لتضbbbارب المصbbbالح وألسbbbباب العدالbbbة االجتماعbbbية    
 ).1995نصار "(والحاآم

 
تقbbbbوم المدرسbbbbة الثانbbbbية علbbbbى مالحقbbbbة إرهاصbbbbات فكbbbbر جديbbbbد،  ودعbbbbت إلbbbbى تbbbbنويع مؤشbbbbرات التنمbbbbية        
وشbbbمولية التنظbbbير لهbbbا ومطلbbbب التنمbbbية الbbbبديلة إضbbbافة إلbbbى التأصbbbيل النعكاسbbbات الbbbثورة العلمbbbية التقنbbbية       

 ".في األبعاد البيئية والتقنية والمؤسسية ؤشرات التقدمترآز هذه المدرسة على م"و". المعاصرة 
 

ترتكbbbز مbbbنطلقاتها إلbbbى فكbbbر االسbbbتقالل االقتصbbbادي  والتمسbbbك بbbbدور قbbbيادي للدولbbbة فbbbي      "المدرسbbbة الثالbbbثة 
النشbbbاط االقتصbbbادي والعدالbbbة فbbbي الbbbتوزيع والفbbbرص والتكbbbتل اإلقليمbbbي المناسbbbب فbbbي مواجهbbbة األسbbbواق           

 .رسة لم يعد لها أنصار عديدون وهي مد."والقوى العالمية
 

                                                 
  بالدوالرات األمريكية1
  باليين الدوالرات األمريكية2
  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية3



يعانbbbي الكثbbbير مbbbن عbbbدم الوضbbbوح ونقbbbص    "يضbbbاف إلbbbى ذلbbbك  إرهاصbbbات فكbbbر للتنمbbbية اإلسbbbالمية  الbbbذي     
ويدعbbbو .  لكbbbنه يقbbbدم أفكbbbارًا تتbbbناول الملكbbbية واالسbbbتخالف واإلنbbbتاج والbbbرفاه أو التنمbbbية البشbbbرية    ."التنظbbbير

 ).1995صار ن (.إلى العمل اإلقليمي اإلسالمي ومحاربة الفساد
 
 

 المراجــــــــــــع
 :المراجع العربية

 ).1984(، ُمؤشرات قطرية للتنمية العربية في عادل حسين وآخرون )1984(العيسوى، ابراهيم 
مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي، مرآز : ، التنمية العربية 1989) ُمحbرران (سbعدالدين وعبدالفضbيل     

 .د.دراسات الوحدة العربية، بيروت
، قياس التنمية البشرية، مراجعة نقدية، ورقة معدة إلى اجتماع خبراء التنمية  )1993(عbثمان، محمbد عثمان      

 1993البشرية، القاهرة، ديسمبر 
، ُمbراجعة آbتاب التنمbية صنو الحرية، مجلة التنمية والسياسات االقتصادية، المجلد              )2001(عbبدالقادر، علbي     

 . يونيو2 العدد 3
 .، عن نوعية الحياة في الوطن العربي، مرآز دراسات الوحدة العربية)1992 (فرجاني، نادر
 .، تقرير اللجنة، التحدي أمام الجنوب، بيروت، مرآز دراسات الوحدة العربية)1990(لجنة الجنوب 
، المؤشbرات السياسbية والتقنbية والبيbئة فbي تقويbم  السياسbات االقتصbادية العربية، في                 )1995(نصbار، علbي     

 محرر) 1997(يع ود
، المعهد HDI إلى GNP، مسح التطورات في مؤشرات التنمية ونظرياتها من       )1995(وديbع، محمbد عدنان      

 العربي للتخطيط، الكويت
 ، مسح التطورات في مؤشرات التنمية ونظرياتها، دار طالس، دمشق)1997(وديع، محمد عدنان 

UNDPالنسخة العربية واإلنجليزية(  الوحدة العربية  تقارير التنمية البشرية، بيروت، مرآز دراسات.( 
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