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 مدخل للتنمية
 :مقدمة

الحدديث عدا التنميدة بددأ بشدكل مكثدا بعدد اكتشداا دول العدالم الثالدث للو دد  
عدد سدنيا مدا اسدتثرل ثدروات لدذت المجتمعدات بشدكل المتردي الذي خلفه االستعمار ب

خدم الدول المستعمرة وعطل أو أخل  بدالتطور الطبيعدي للددول المسدتعمرة حبفدتي المديم 
الثانيددة . لددذلأ بدددأت األوسدداط األكاديميددة والسياسددية فددي الجامعددات األمريكيددة والثربيددة 

تعيشددده الددددول  وفدددي أروقدددة األمدددم المتحددددة بالبحدددث عدددا حلدددول لو ددد  التخلدددا الدددذي
 المستقلة حديثًا. 

 
إال أا و دد  الدددول المتخلفددة كدداا أشددد تعقيدددًا مددا مجددرد البحددث عددا أسددلو  
للتنميددددة فقددددط. فكثيددددر مددددا لددددذت الدددددول خددددرا منلددددا االسددددتعمار بددددالقوة والكفددددا  المسددددلي 
والثددورات الشددعبية وقدداد المجتمعددات المحددررة مجموعددات مددا ال ددباط الددوطنييا الددذيا 

م طريا في كثير ما الحاالت لقيادة المجتمد  بسسدرت ولتدولي أمدور لدم وجدوا أنفسلم 
أبعد ما يكونوا عنلا ما حيث المعرفة والتخصد  والقددراتو وكداا دافعلدم فدي كثيدر 
 –ما الحاالت "المحافظة على الثورة ما أعدائلا بالداخل والخارا" وفي أحياا أخدر  

آخر أ ديا إلدى دوافد  سديطرة  كاا تحرير فلسطيا لماً  -كالو   في الوطا العربي
العسددكر علددى كددل جواندد  إدارة المجتمعددات المسددتقلة. كددذلأ فقددد عانددت كثيددر مددا لددذت 
المجتمعات اقتصاديًا نتيجة لربطلا الكامل تقريبًا بالدول االسدتعمارية مدا حيدث العملدة 

عدادة تو  زيد  والتبادل التجاري وكذلأ لرو  األموال للخارا خوفدًا مدا قدرارات التدسميم واة
 الثروةو فيما اعتبر توجلًا اشتراكيًا في بعض الدول.

 
لددذت األو دداا م ددافًا إليلددا تخلددا ملسسددات التعلدديم واودارة واونتدداا وفقددداا 
دور المجتمدد  المدددني الددذي أ دديا إليدده فقددداا الديمقراطيددة وملسسدداتلا أدت فددي كثيددر 

والشدددموليةو كمدددا أدت  ةمدددا األحيددداا إلدددى الفسددداد السياسدددي وليمندددة األنظمدددة الدكتاتوريددد
مجتمعددة إلددى تكددري  حالددة التخلددا فدددي دول ومجتمعددات العددالم الثالددث وبشددكل جعدددل 
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الحدددديث عدددا التنميدددة أمدددرًا متصدددًر تتعاقددد  عليددده الحكومدددات ويبحدددث فيددده األكددداديميوا 
 سواء في العالم الثالث أو في الدول المتقدمة.

 
لدة التخلدا فقدد اختلفدت ونظرًا الخترا فلم للالء األكاديمييا وتشخيصدلم لحا

وصددفات العددرا للدددتخل  منددهو واختلفددت بالتدددالي النتددائت المتوقعددة مدددا اسددتخدام تلدددأ 
الوصفات في كل بلد ما البلداا التي تعاملت م  تلأ الوصفات. وكما اختلا علماء 
االجتمدددداا واالقتصدددداد السياسددددي فددددي عر ددددلم للنمدددداط االقتصددددادية األمثددددل واألف ددددل 

اختلفددوا كددذلأ فددي حلددوللم ووصددفاتلم لعددرا مشددكلة التخلددا فددي لتحقيددا التطددور فقددد 
العالم الثالث. فذوو التوجه الرأسمالي ما للالء العلمداء تصدوروا أا العدرا يكمدا فدي 
اتبداا النمددوذا الثربدي سددواء فددي االقتصداد الحددر حالرأسدمالي  أو األنظمددة السياسددية أو 

  فدي المجتمعدات الثربيدة مبدررًا الملسسات االجتماعية متخذيا ما نجا  لدذا األسدلو 
عمليددًا يدددعم مددا ذلبددوا إليدده ويعطددي دول العددالم الثالددث فرصددة تطبيددا نمددوذا "مجددر  
وناجي" في الوقت ذاته. بينما ير  علمداء آخدروا سدواء مدا العدالم الثالدث ذاتده أو مدا 
بعدددض الملسسدددات األكاديميددددة الثربيدددة أا األسددددلو  الرأسدددمالي المتبدددد  فدددي الثددددر  ال 

تحقيقه في دول العالم الثالث بسب  اخترا لدذت المجتمعدات مدا حيدث التطدور  يمكا
واألو اا االقتصادية واالجتماعية والسياسية عا دول الثدر  لدرجدة يصدبي اسدتخدام 
األسددلو  ذاتدده  ددربًا مددا العبددث. بددل يددذل  بعددض لددلالء إلددى أا اسددتخدام النمددوذا 

لتخلددا أو مددا سددمي بددد "تنميددة التخلددا الثربددي فددي التنميددة لددا يددلدي إال إلددى مزيددد مددا ا
في العالم الثالث" نتيجة لربط لذت الدول بشكل تاب  للددول الثربيدة واقتصدادلا ولدو مدا 

 أطلا عليه مسمى االستعمار الحديث.
 

للدددذا ومدددا أجدددل فلدددم مو دددوا التنميدددة دوا ا دددطرارنا للثدددو  فدددي التفاصددديل 
سدددددنعرض فدددددي لدددددذا الفصدددددل  ةالدقيقدددددة لرخدددددترا بددددديا النظريدددددات االجتماعيدددددة للتنميددددد

مجموعدة مدا المفداليم المرتبطدة بالتنميدة بددادئيا أوال بشدر  التخلدا وطدرا قياسده ومددا 
ثدددم االنتقدددال وبشدددكل عدددام أللدددم نظدددريتيا فدددي التنميدددة وذلدددأ لتعار دددلما التدددام دوا أا 
نتطددددرا لتفاصدددديل االخترفددددات بدددديا أصددددحا  النظريددددة الواحدددددة. وسددددنختم فصددددلنا لددددذا 
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ات المستمرة واألفكار الحديثة حول أسلو  التنميدة األمثدل المسدمى بعرض أللم النقاش
"بالتنميدددة المسدددتدامة" التدددي عقددددت للدددا األمدددم المتحددددة الكثيدددر مدددا المدددلتمرات العالميدددة 

 22آخرلدددددا مدددددلتمر التنميدددددة المسدددددتدامة فدددددي مديندددددة جولانسدددددبر  بجندددددو  أفريقيدددددا مدددددا 
مددة علددى كثيددر مددا األفكددار . كمددا سددنتناول تددسثير العول2002سددبتمبر  2أغسددط  إلددى 

المرتبطدددة بالتنميدددة لتبيددداا تدددسثير لدددذت الظدددالرة العالميدددة علدددى مجتمعدددات العدددالم الثالدددث 
واحتمدداالت تخلصددلا مددا حالددة التخلددا التددي كرسددلا غددرا معظددم لددذت البلددداا بالددديوا 
الدولية التي أصبي تسديد فوائدلا أصع  مدا تسدديد أصدوللا ولدرجدة فقددت كثيدر مدا 

 يرة سيادتلا واستقرللا لصالي الدول الدائنة.الدول الفق
 

 التخلف
كمددا لددي الحددال فددي كثيددر مددا المصددطلحات االجتماعيددة والسياسددية فقددد حفدددل 
مفلددوم التخلددا بكددم لائددل مددا التعريفددات المتناق ددة وذلددأ يعددود إلددى اخددترا المددنلت 

لتخلددا. العلمددي المسددتخدم واوطددار األيددديولوجي لددد  البدداحثيا الملتمدديا فددي مشددكلة ا
فلناأ ما اعتبر التخلا مجرد تسخر زمني تعيشه المجتمعات التي لدم تدتي للدا فدر  
التنمية التي نعمت بلدا المجتمعدات الثربيدة. وبالتدالي فدبا متبعدي لدذا المفلدوم للتخلدا 
يددروا أا الددتخل  مندده لددي  سددو  مسددسلة وقددت تحتاجلددا الدددول المتخلفددة شددريطة أا 

الدددول المتقدمددة أي بعبددارة أخددر  اسددتخدام النمددوذا  تسددتخدم الطريددا التددي اسددتخدمتلا
 الرأسمالي سواء في الجوان  االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية.

 
ويدددر  آخدددروا أا مفلدددوم التنميدددة السدددابا لدددي  صدددحيحًا ألنددده افتدددرض أا دول 
العددالم الثالددث المتخلفددة تمددر ارا بمددا مددرت بدده الدددول الثربيددة المتقدمددة ويفتددرض أنلددا 

يش التاريخ ذاتهو ولدو أمدر غيدر دقيدا فدي نظدر لدلالء العلمداء. فددول العدالم الثالدث تع
تعيش حالة التخلا لذت بسب  اسدتعمار الددول الثربيدة للدا بدل إا الددول الثربيدة التدي 
تعدددد متقدمدددة ارا لدددم تصدددل إلدددى حالدددة التقددددم لدددذت لدددوال أنلدددا اسدددتعمرت واسدددتثلت دول 

رواتلددا واسددتخدمتلا لصددالي مجتمعاتلددا. أي بعبددارة العددالم الثالددث وسدديطرت واسددتنزفت ث
أخددر  إا تقدددم الدددول الثربيددة كدداا علددى حسددا  الشددعو  فددي دول العددالم الثالددثو للددذا 
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أحدددًا لتتطددور علددى حسددابه وببمكاناتدده فددبا  روألا الدددول المتخلفددة ال يمكنلددا أا تسددتعم
ل العدالم الثالدث المسسلة ليست مسسلة وقت. بل يذل  بعض علمداء التنميدة إلدى أا دو 

خرجت ما االستعمار التقليدي القديم إلى االستعمار الحديث الذي ال يوجد للمسدتعمر 
الدددول  تأثددر وا ددي فددي إدارة شددلوا المجتمعددات المتخلفددة بددل بسددب  ارتبدداط اقتصددادا

الدددول الثربيددة بشددكل غيددر متكددافذو األمددر الددذي جعددل مددا لددذت  تالمتخلفددة باقتصددادا
ة للدددددول المتقدمددددة تعطيلددددا المددددواد الخددددام وتشددددتري منلددددا المددددواد الدددددول المتخلفددددة تابعدددد

المصنعة وتثرا في كثير مدا األحيداا فدي ديدوا ال قددرة للدا علدى تحمدل دفعاتلدا ألا 
فوائد الديوا المتراكمة على دول العالم الثالث تعدت أحجام الديوا ذاتلا وأصبي كثيدر 

 ية بل سياسيًا واجتماعيًا وثقافيا. ما لذت الدول تابعة لي  فقط ما الناحية االقتصاد
 

للذا ير  المنتقدوا الختصار مفلوم التخلا بالتدسخر الزمندي أا التخلدا حالدة 
أعمددا بكثيددر مددا مجددرد تددسخر زمنددي وأا حللددا أصددع  وأكثددر تعقيدددًا مددا مجددرد اتبدداا 
النمددوذا الثربددي فددي التنميددة. فددالتخلا لددد  لددلالء لددو حالددة ناتجددة عددا تبعيددة الدددول 

رة للددددول الثنيدددة وارتباطلدددا فدددي عرقدددة اقتصدددادية وسياسدددية غيدددر متكافئدددةو لدرجدددة الفقيددد
مكاناتلا وأصبحت مجرد خدادم تداب   فقدت لذت الدول قدرتلا على التحكم في ثرواتلا واة

 للا يثرا في الديوا وتتحكم به الملسسات الدولية كالبنأ وصندوا النقد الدولييا.
 

وعدددم القدددرة علددى اسددتثرل المددوارد والثددروات  أوقددد ارتددبط مفلددوم التخلددا بددالفقر
الطبيعية بصورة صحيحة ومتوازنة وعقرنيةو بينما رأ  آخروا أنده مدرتبط بعددم القددرة 
علددى اسددتخدام التكنولوجيددا المتقدمددة وعدددم اسددتثمار المعرفددة العلميددة واوبددداا والتميددزو 

 والتشبث بسسالي  اونتاا التقليدية.
 

رة التخلددا يدددعونا إلددى اسددتخدام مجموعددة مددا الملشددرات أو لددذا التنددوا فددي فلددم ظددال
المقدددايي  العلميدددة للتعدددرا علدددى بعدددض جوانددد  التخلدددا كدددي يكدددوا لكدددل مندددا مفلومددده 

 الخا  للذت الظالرة.
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 :مؤشرات ومقاييس التخلف
فددي البدايددة البددد مددا اوشددارة إلددى وجددود اخترفددات جولريددة بدديا علمدداء التنميددة فددي 

لشدرات فلنداأ مدا يقددم بع دلا علدى ارخدر فدي األلميدة ولنداأ ألمية أو دقة لدذت الم
مددا ال يددر  جدددو  بع ددلا فددي قيددا  التخلدداو إال أننددا سددنحاول عددرض مجموعددة مددا 

 لذت الملشرات م  اوشارةو ما أمكاو إلى النقد الموجه لبع لا.
 

 :الملشرات السياسية 
دول العدالم لدو  ير  كثير مدا علمداء التنميدة أا النظدام السياسدي فدي أي دولدة مدا

الملشددددر األساسددددي علددددى تقدددددم أو تددددسخر تلددددأ الدولددددة. ففددددي حالددددة تخلددددا النظددددام 
السياسدددي أو فسدددادت ال يمكدددا لرقتصددداد أا يزدلدددر وال يمكدددا للتعلددديم أا يصدددبي ذا 
جدددو  ولكددذا. لددذلأ يددر  كثيددر مددا لددلالء العلمدداء أا لندداأ مجموعددة مددا الشددروط 

 ياسي بالتقدم أو التخلا نذكر منلا:التي يج  توافرلا للحكم على النظام الس
 

o  مددد  ديمقراطيددة النظددام السياسددي. أي أندده كلمددا اقتددر  النظددام السياسددي
. ولندا عليندا أا نتدذكر مقومدات بما الديمقراطية كاا أبعد عا التخلا

الديمقراطيددة التددي مددا دونلددا يمكددا لددبعض األنظمددة السياسددة أا تطلددا 
يدددر مدددا األحيددداا ال تتعدددد  علدددى نفسدددلا صدددفة الديمقراطيدددة ولدددي فدددي كث
 ذكر الديمقراطية كجزء ما اسم الدولة فقط:

  وجددود دسددتور ديمقراطددي و دد  علددى أسدد  سددليمة تمثلددت فيلددا
رغبددة الشددع  والحدداكم فددي مجلدد  تسسيسددي منتخدد  بشددكل حددر 

يكددددددوا الدسددددددتور كددددددي و  ومددددددا دوا تدددددددخل مددددددا أجلددددددزة الدولددددددة.
 ديمقراطيا يج  أا تتوفر فيه الشروط التالية:

 يو   ما قبدل مجلد  ا أ
تسسيسدددددددددي منتخددددددددد  للدددددددددذا 

وموافقددددددة الحدددددداكم  الثددددددرض
 .عليه
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  تو دددد  شددددروط صددددعبة أا
 لتثييرت.

  يكفدددل الحريددددات العامددددة أا
 والخاصة.

  يحترم حقوا األقليات.أا 

  تداول السلطة بشدكل ديمقراطدي بحيدث ال تبقدى فدي يدد واحددة أو
حدددددو بلدددددا بعدددددد فتدددددرة وجيدددددزة للدكتاتوريدددددة والحكدددددم حدددددز  واحدددددد تن

 الشمولي المطلا.

  وجددددود ملسسددددات ديمقراطيددددة لكددددل فددددرد بددددال  فددددي المجتمدددد  حددددا
 الوصول لمكانة اتخاذ القرار فيلا.

  احتددددرام الحقددددوا المدنيددددة والسياسددددية واونسددددانية للنددددا  فددددي تلددددأ
 الدولة سواء لمواطنيلا أو المقيميا فيلا.

 ة للفددددراد كحريددددة التعبيددددر عددددا الددددرأي حمايددددة الحريددددات األساسددددي
 وحرية المعتقد وحرية التنقل.

 .حماية حرية الصحافة واوعرم بكل أشكاله ما تدخل الدولة 

  حرية األفراد في تشكيل منظمات وليئدات المجتمد  المددني غيدر
 الحكومية.

o  مدد  شددفافية ملسسدات الدولددة وسدلولة اطددرا المدواطنيا علددى أعماللددا
وتقويملددددا دوا الخددددوا مددددا سددددطوتلا وسددددلطانلا  لاوقدددددرتلم علددددى نقددددد

 عليلم.

 

 الملشرات االقتصادية  : 

o  مددد  اعتمدداد الدولددة علددى مصدددر وحيددد للدددخل األمددر الددذي يجعللددا
 فريسددددددة لتقلبددددددات أسددددددعار ذلددددددأ المصدددددددر فددددددي األسددددددواا العالميددددددة.

ا أا يكددددوا نا ددددبًا كددددالنفط والثدددداز أو الوحيددددد لددددذا ممكددددالمصدددددر و 
 مصدر متجدد كالزراعة.
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o لدرجدددة ينلدددأ فيلدددا االقتصددداد  مدددد  تدددورط الدولدددة بالدددديوا الخارجيدددة
الددوطني للدولددة فددي سددداد تلددأ الددديوا وفوائدددلاو األمددر الددذي يجعددل 

تدددددتحكم فدددددي سياسدددددتلا الددددددول الدائندددددة ليندددددة بيدددددد ر مدددددا تلدددددأ الدولدددددة 
 .واقتصادلا

o و ولدي تبعيدة تقدمدةالددول الم تمد  تبعيدة اقتصداد الدولدة القتصدادا
تنددتت عددا التددورط بالددديوا مددا جلددة وعددا فسدداد األنظمددة السياسددية 

 .تستنزا اقتصاد الدولةالتي 

o  مددد  سدديطرة القطدداا العددام حالحكددومي  علددى األنشددطة االقتصددادية
فددددي الدولدددددة. وتعددددرض لدددددذا الملشددددر لصدددددراا  سياسددددي بددددديا دعددددداة 
الخصخصددددة وأولئددددأ الددددذيا يددددروا فيلددددا  ددددياعًا لمصددددالي الفئددددات 

بعددض المتخصصدديا أا سددديطرة يددر  ف الدددخل مددا السددكاا. ةمتدنيدد
الحكومددة علدددى قطاعدددات االنتددداا يحيدددل تلدددأ القطاعدددات الدددى أجلدددزة 

والحدددوافز  بليددددة مليئدددة بدددالموظفيا الدددذيا تثيددد  عدددنلم رو  المنافسدددة
 لتقديم األف ل.

o   مستو  دخل الفردو ويتعرض لذا الملشر النتقادات كثيدرة كونده ال
يقدددة دخدددل الفدددرد فدددي الددددول التدددي ال تتدددوافر فيلدددا العدالدددة يعكددد  حق

االجتماعيددةو فددبذا كدداا دخددل الفددرد يقددا  عددا طريددا تقسدديم الدددخل 
القدددومي علدددى عددددد السددددكااو فدددبا واقددد  الحددددال فدددي الددددول التددددي ال 
تتدددوافر فيلدددا العدالدددة االجتماعيدددة يدددذل  الجدددزء األكبدددر مدددا الددددخل 

ا يعديش البقيدة فدي حالدة القومي لصالي عدد  ئيل ما السكاا بينم
فقدددر مددددق . للدددذا قدددد يبددديا لدددذا الملشدددر أا دخدددل الفدددرد فدددي بلدددد مدددا 

 مرتفً  م  أا أغلبية سكانلا يعيشوا تحت مستو  الفاقة.

o  مدددد  تدددوفر األمدددا االقتصددداديو بتدددوفير كفايدددة إنتاجيدددة وعدالدددة فدددي
توزيدددددد  الخدددددددمات وتكددددددافل الفددددددر  وقدددددددرة المجتمدددددد  علددددددى ترشدددددديد 

قدددددر  المجتمدددددد  مدددددا تحقيددددددا عناصدددددر األمددددددا االسدددددتلرأ. فكلمددددددا 
 االقتصادي كلما اقتر  ما تحقيا مقومات التنمية.
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 الملشرات الصحية: 

o  مد  انتشار األوبئة الفتاكدة فدي الدولدةو ولدو ملشدر يبديا أا الدولدة
المتخلفددة صددحيًا البددد أنلددا لددم تددتمكا مددا الق دداء علددى األوبئددة وال 

فددالو والجدددري والكددوليراو سدديما تلددأ التددي تفتددأ باألطفددال كشددلل األط
 والحصبةو والدراو وغيرلا.

o   توفر خطة على مستو  الدولة ل دماا تطعديم جميد  األطفدال مد
  ومحاسبة األسر التي تلمل تطعيم أطفاللا.

o  متوسددددط األعمددددار فددددي الدولددددةو أي أندددده كلمددددا ارتفدددد  متوسددددط العمددددر
 وعاش النا  مدة أطول دل ذلأ على تطور الخدمة الصحية.

o  معدددل وفيددات األطفددال دوا الخامسددةو ولددو ملشددر يدددل علددى تقدددم
ال حدتفلم فدي الخدمة الصحية أو تخلفلا حيث يلقى كثير ما األطفد

سدددنواتلم األولدددى إمدددا بسدددب  نقددد  العنايدددة الطبيدددة الرزمدددة للدددم أو 
بسددب  تخلددا األسددرة تعليميددًا وصددحيًا ولددو ملشددر يدددل بشددكل غيددر 

 مباشر على تخلا الخدمة الصحية في الدولة.

o  ددنسددبة المستشددفيات إلددى عدددد السددكاا وكددذلأ نسددبة األطبدداء ثددم  رةأس 
 طبي .نسبة الطاقم الطبي المساعد لكل 

 

 الملشرات التعليمية: 

o  معددددالت األميدددة فدددي الدولدددة ومدددد  انخفا دددلا مددد  السدددنواتو أخدددذًا
بعدديا االعتبددار أا مفلددوم األميددة تثيددر نسددبيًا ارا ليعنددي لددي  فقددط 
أميددددددة القددددددراءة والكتابددددددة بددددددل أميددددددة التعامددددددل مدددددد  التقنيددددددة واسددددددتخدام 

 الكمبيوتر واونترنت.

o التربددددوي سددددواء فددددي تنددددوا  مددددد  مواءمددددة النظددددام التعليمددددي للتطددددور
المندددالت أو أسدددالي  التددددري  وتطدددوير قددددرات المدرسددديا وملددداراتلم 

 الملنية والثقافية.
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o  ارتفاا معددالت البطالدة بديا الخدريجياو ولدو ملشدر يددل علدى عددم
فلدم ملسسدات التعلديم العدالي لحاجدة سدوا العمدل بحيدث تخدرا لدذت 

وادر التدددددي الملسسددددات مددددا ال يحتاجددددده سددددوا العمددددل وال تخدددددرا الكدددد
يحتاجلدددا المجتمددد و األمدددر الدددذي يدددربط لدددذا الملشدددر بارتفددداا حاجدددة 
سوا العمل للعمالة الوافدة لسد النق  الدذي لدم تعالجده الملسسدات 

 التعليمية.

o  معدددل التسددر  الدراسددي وعدددم إكمددال الطلبددة للتعلدديم األساسددي الددذي
 يشمل السنوات االثنتي عشرة األولى.

 
   الملشرات اودارية: 

o ددخم الددوظيفي المتمثددل فيمددا يعددرا بالبطالددة المقنعددة أي تكددد  الت 
 الموظفيا بسعداد أكبر عا الحاجة الفعلية للجلاز الوظيفي.

o  سيادة النظام البيروقراطي الجامد والمترلل في إدارات الدولدة لدرجدة
يصددبي معلددا الجلدداز اوداري لرمددا كبيددرًا يصددع  معدده تحريددأ لددذا 

سددتفادة مندده لتسدديير أمددور الملسسددات الجلداز ناليددأ عددا إمكانيددة اال
 التي يتبعلا.

o  عدددددم و ددددو  األلددددداا اوداريددددة للملسسددددات ممددددا يعطددددي الجلدددداز
اوداري ألميددة أكبددر مددا األجلددزة الفنيددة فددي ملسسددات يثلدد  عليلددا 
الطدداب  الفنددي أصددر كالملسسددات التربويددة أو الصددحيةو علددى سددبيل 

 ا الفني.المثالو ال يصي أا يكوا الجلاز اوداري أكبر م

o  عدددددم و ددددو  التوصدددديا الددددوظيفي للعددددامليا فددددي األجلددددزة اوداريددددة
لدرجة يصع  معلا تحديدد الملدام ممدا يدنعك  علدى عددم قددرة تلدأ 

 األجلزة ما مكافسة المجد ومحاسبة المخطذ.

 :الملشرات االجتماعية 

o  مددد  السددما  لقيددام ملسسددات المجتمدد  المدددني كالجمعيددات األلليددة
نشدددر الدددوعي والثقافدددة والمسدددالمة فدددي تسدددليط  فدددي القيدددام بددددورلا فدددي
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ال وء على الممارسات الخاطئة فدي المجتمد  والبحدث عدا الحلدول 
 البديلة لتحقيا التنمية.

o  مدددد  تدددوافر ملسسدددات الرعايدددة للفئدددات الخاصدددة وذوي االحتياجدددات
الخاصددة ككبددار السددا والمعدداقيا والعدداطليا عددا العمددل وملسسددات 

 ا في مجتمعلم.إعادة تسليللم ليصبحوا منتجي

o   مد  توافر وسدائل الترفيده االجتماعيدة السدتثرل أوقدات الفدرا  لدد
الشددبا  بصدددورة مفيددددة ومثمدددرة ومسددليةو وبطريقدددة تقددددم بدددديًر واقعيدددا 

 يسالم في إبعادلم عا االنحرافات األخرقية.

 
  

 كيف تتحقق التنمية؟
لتخلدا فددي أي بعدد أا طرحندا مجموعددة مدا الملشددرات والمقدايي  لتحديدد وقيددا  ا

مجتمدد  مددا المجتمعدداتو يبقددى السددلال األكثددر ألميددة: مدداذا عسددانا نفعددل للددتخل  مددا 
التخلدداو ولاجابددة عددا لددذا السددلالو يجدد  أا نلكددد أندده ال يوجددد عددرا محدددد ومتفددا 
عليه للوصول إلى لذت الثاية. فاألمر ال يختلا عا بقية الق دايا التدي تحداول العلدوم 

او فالعلمددداء يختلفدددوا بددداخترا مندددالت تفكيدددرلم  والنظريدددات االجتماعيدددة التعامدددل معلددد
واألطدددر الفلسدددفية التدددي يتبنالدددا كدددل واحدددد مدددنلم. للدددذا سدددنطر  أفكدددارًا عامدددة حدددول ألدددم 

التدي تناولدت مو دوا التنميدة وطرحدت آليدات للوصدول إليلدا. سدنركز  جالسبل واألفكار
لددا: آليددات السدددوا الحددديث حددول جدددولر التنميددة الكدداما فدددي مددا يجدد  أا يقدددوم بملام

حالمتمثلة بتناف  القطاا الخا  دوا تددخل مدا الدولدة  أم الدولدة بمدا لدديلا مدا قددرة 
مكانات وملسسات أم كرلما معًاو  واة

 
 التنمية كنتاا التباا آليات السوا: 

 
الفكدددرة األساسدددية لندددا تكمدددا فدددي أا التنميدددة ليسدددت سدددو  نتيجدددة طبيعيدددة ومتوقعدددة 

آليات الحرية االقتصادية. ولي فكدرة ليسدت جديددة وليسدت لرقتصاد الذي يعتمد على 
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مقتصددددرة علددددى حددددل مشددددكلة التخلددددا فددددي العددددالم الثالددددث. بددددل فددددي الحقيقددددة لددددي نمددددط 
اقتصددادي معددروا ويطلددا عليدده النظددام الرأسددمالي الددذي تتبنددات الواليددات المتحدددة ودول 

 سيا. أوروبا وبقية الدول الصناعية الكبر  كالياباا وبعض دول جنو  شرا آ
 

أصدددحا  لدددذا الدددرأي يدددروا أا التخلدددا فدددي العدددالم الثالدددث لدددي  أكثدددر مدددا تدددسخر 
زمنيو كما أسلفناو وبالتدالي فلدم يدروا الحدل فدي اتبداا النظدام االقتصدادي الدذي جربده 
العالم المتقدم ونجي في الوصول إلى ما وصل إليه ما تقددم وتطدور وازدلدار. وتكمدا 

أمكنندددددا اختصدددددارلا دوا إخدددددرلو فدددددي أا الحريدددددة الفكدددددرة األساسدددددية للدددددذا النظدددددامو إا 
االقتصددددددادية سددددددتدف  التجددددددار لتلبيددددددة حاجددددددات النددددددا  سددددددعيًا وراء الددددددربيو وأا النددددددا  
سددديختاروا األف دددل واألرخددد  ممدددا ينتجددده أصدددحا  رأ  المدددال. وبالتدددالي سددديتناف  
أصحا  رأ  المدال علدى تقدديم أف دل مدا يمكدنلم إنتاجده وسديقدموا أف دل الخددمات 

لددذلأ التندداف  فيمددا بيددنلم للوصددول إلددى ر ددى المسددتللأ. لددذا األمددر ينطبددا يدددفعلم 
علددى تقددديم أف ددل خدمددة تعلدديم تتندداف  المدددار  والجامعددات فيمددا بينلددا للوصددول إلددى 
سددمعة عاليددة فددي قدددرتلا علددى التدددري  األمددر الددذي ال بددد وأا ينددتت عندده تعلدديم ندداجي 

المدرسدة التدي تتبد  النظدام التعليمدي سيوفر الكوادر التي يحتاجلا سوا العمدل وسدتقدم 
الخدا  أف دل مدا لدديلا مدا سددبل وأدوات ومندالت ومعلمديا علدى مسدتويات راقيدة مددا 
أجددل الفددوز بالمنافسددة مدد  بقيددة المدددار  والملسسددات التعليميددة األخددر . لددذت المنافسددة 
 تتكددرر كددذلأ فددي الخدددمات الطبيددة والترويحيددة واوسددكانية وعلددى بقيددة أوجدده االقتصدداد.

لدددي الوصدددول إلدددى التنميدددة فدددي جميددد   -كمدددا يرالدددا أصدددحا  لدددذت النظريدددة–النتيجدددة 
المجاالت عا طريا المنافسة في تلبيدة حاجدات الندا  مدا أجدل الوصدول إلدى الدربيو 
وبالتالي سيصل المجتم  الذي يتب  لذا األسلو  إلى غايته في التنمية والتخل  مدا 

 التخلا ويرتقي إلى مصاا الدول المتقدمة. 
 

روجدددددت لدددددذت الفكدددددرة بشدددددكل أساسدددددي تحدددددت مسدددددمى نظريدددددة التحدددددديث حالتمددددددا  
Modernization Theory حيددث اشددتلرت بكونلددا النظريددة التددي تقدددم حددًر مقبددواًل .

لتخلا العالم الثالث. والنظرية لذت لم تقا عند حد تقديم آليات السدوا وأسد  النظدام 
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لدددى تقددديم النمدددوذا الثربددي بكدددل الرأسددمالي فدددي جوانبلددا االقتصدددادية فقددطو بدددل ذلبددت إ
تفاصدددديله االجتماعيددددة والسياسددددية واالقتصددددادية  والتعليميددددة والثقافيددددة لتقتدددددي بلددددا دول 
العالم الثالث إا لي أرادت الدتخل  مدا تخلفلدا واللحداا بالددول المتقدمدة التدي أثبتدت 

 بالتجربة والبرلاا نجا  نموذجلا التنموي. 
 

 :النقد الموجه للذا األسلو 
 

قسددم النقددد الموجدده للددذت الفكددرة إلددى قسددميا رئيسدديياو أوللمددا مددا قبددل أطددراا ين
اقتصددددادية معاديددددة لفكددددرة الرأسددددمالية بشددددكل أساسددددي وبالتددددالي لددددي تددددر  فيلددددا وسدددديلة 
السددتكمال واسددتمرار اسددتعمار بلددداا العددالم الثالددث بعددد أا انتلددى االسددتعمار التقليدددي 

شدديء مددا التفصدديل الحقددًا . والنقددد ارخددر باسددتقرل دول العددالم الثالثحسددنتطرا للددا ب
موجددده للدددا مدددا داخدددل المعسدددكر الفكدددري للرأسدددمالية ذاتلدددا. ويعتمدددد لدددذا األخيدددر علدددى 
الصراا بيا التقليدييا حما أتباا آدم سميث والتقليدييا الجدد  والمجددديا حمثدل كيندز 

 والكينزييا الجدد .
 

محددددودًا جددددًا للدولدددة فدددي أصدددحا  النظريدددة الرأسدددمالية الكرسددديكية يدددروا دورًا 
التنميددة وأا الدددور األكبددر لددو لحركددة رأ  المددال فددي إطددار آليددات السددواو بينمددا يددر  
المجددوا فدي لدذت النظريدة دورًا أكبدر للدولدة فدي التخطديط للتنميدة وتقنينلدا والمسدالمة 
فيلدددا مددد  إعطددداء آليدددات السدددوا الحريدددة الكافيدددة للحركدددة. ولدددذا الدددرأي ال ينطبدددا علدددى 

يددددة فددددي العددددالم الثالددددث فحسدددد و بددددل إا عددددددًا كبيددددرًا مددددا المنظددددريا االقتصددددادييا التنم
الرأسددمالييا أمثددال كينددز قددد دعددوا إلددى تدددخل الدولددة فددي تنظدديم االقتصدداد وتفعيلدده حتددى 
في أكثر الدول رأسماليةو ولو األمر الذي يدعو إلى دور أكبر للدولة في تنميدة العدالم 

 الثالث.
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ل للقسم األول ما النقد للتنمية على طريقة آليدات وسنعرض بشيء ما التفصي
السدددوا  ونتدددرأ القسدددم الثددداني مدددا النقدددد ليدددستي فدددي إطدددار شدددر  التنميدددة علدددى أسدددا  

 التخطيط المركزي للدولة:
 

  معار ددة الرأسددماليالقددت فكددرة التنميددة المعتمدددة علددى آليددات السددوا حالنظددام 
ء الددول الناميدة ذاتلدا فدي نقداط عددة كبيرة ما الملتميا في ق ية التنمية مدا بديا أبندا

 منلا: 
 وجد فيلا للالء تبسيطا مخًر للو اا  المزرية في الدول المتخلفة. .1

إا تشددددخي  التخلددددا علددددى أندددده مجددددرد تددددسخر زمنددددي سددددينتلي باتبدددداا  .2
النموذا الثربدي لدم يكدا تشخيصدًا صدحيحًا وذلدأ لعمدا األسدبا  التدي 

المجتمعدات إلدى حالددة تفاعلدت مد  بع دلا بشددكل متدداخل لتصدل بلددذت 
 التخلا التي تعيشلا حسنتطرا لشرحلا الحقًا .

رأ  فيلددا منتقدددولا علددى أنلددا ليسددت سددو  وسدديلة "لتنميددة التخلددا فددي  .3
العالم الثالث" ولدي  للدتخل  مندهو فلدم يدروا فدي لدذت الفكدرة اسدتمرار 

 أسبا  التخلا الحقيقية. 

ت السدوا بعديا لم يسخذ أصحا  فكرة التنميدة عدا طريدا اسدتخدام آليدا .2
االعتبار صعوبة تطبيا ذلأ النظام االقتصدادي المعقدد فدي مجتمعدات 
ال تتدددوفر فيلدددا الحددددود الددددنيا مدددا مسدددتلزمات ذلدددأ النظدددام وملسسددداته. 
فالرأسدددددمالية ليسدددددت مجدددددرد منافسدددددة اقتصدددددادية فدددددي إطدددددار أوسددددد  مدددددا 
التخلددددا. فكيددددا يمكددددا تحقيددددا المنافسددددة مددددا دوا قددددوانيا وتشددددريعات 

ي دددما عددددم ليمندددة طدددرا علدددى آخدددر ويحفدددظ حقدددوا ونظدددام ق دددائي 
 الجمي  في ممارسة الحرية االقتصادية والسياسية. 

يدددر  آخدددروا أا ذلدددأ النظدددام مسدددتحيل التطبيدددا بسدددب  تخلدددا وفسددداد  .5
كثير ما أنظمة الحكم الشمولية في العالم الثالدثو لدرجدة يسديطر فيلدا 

أي مجددال  قلددة مددا رمددوز الفسدداد علددى مقدددرات الددبرد األمددر الددذي يقتددل
للمنافسة. كما أا الحريدة االقتصدادية ال يمكدا أا تدنجي مدا دوا نظدم 
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تعلدديم متطددورة وراقيددة مددا شددسنلا أا تددوفر كددودار ملللددة يحتاجلددا سددوا 
 العمل. 

يصددددع  تطبيددددا ذلددددأ النظددددام دوا وجددددود حريددددات للفددددراد و ددددمانات  .6
لممارسددة تلددأ الحريددات بمددا فيلددا حريدداتلم لتشددكيل ملسسددات المجتمدد  

ني التدي تلعد  دورًا ملمدًا حتدى فدي الرقابدة علدى المنتجدات لحمايدة المد
 المستللأ ما خداا الباحثيا عا الربي السري  على حسا  ارخريا.

كما ير  منتقدو لذا األسلو  أا أغل  مجتمعات العالم الثالث تعداني  .7
مدددا  دددعا الملسسدددات غيدددر الحكوميدددة وبالتدددالي البدددد مدددا أا تكدددوا 

األقو  بكل ما لدديلا مدا إمكانداتو لدي الراعدي  الدولةو ولي الملسسة
 األساسي للتنمية.

وألدددم نقدددد للنظريدددة وأسدددلوبلا فدددي التنميدددة يكمدددا فدددي كونلدددا أغفلدددت دور  .8
الدددول الثربيددة االسددتعمارية فددي تخلددا العددالم الثالددث بعددد أا اسددتعمرت 
بلدانددده لقدددروا مدددا الدددزما عطلدددت خرللدددا أو أخلدددت بدددالتطور الطبيعدددي 

المجتمعددددات وسددددلبتلا معظددددم إمكاناتلددددا التددددي جيددددرت  والتدددددريجي للددددذت
لصدددالي الددددول المسدددتعمرة حبكسدددر المددديم الثانيدددة  علدددى حسدددا  شدددعو  
العدددالم الثالدددث. أي أا أصدددحا  لدددذت النظريدددة أغفلدددوا السدددب  الرئيسدددي 

 للتخلا عا طريا تقديملم لحل مثالي ال يصلي تطبيقه.

دول أخددددر   ويدددر  بعدددض الناقددددديا أا الددددول ال يمكنلدددا نسددددخ تجدددار  .9
وتطبيقلا بحذافيرلا وذلأ الخترا إمكانات وقدرات ودرجدة تطدور كدل 
دولددة مددا لددذت الدددولو األمددر الددذي يجعددل مددا تكددرار واستنسددا  تجددار  

 الدول األخر  أمرًا أشبه بالمستحيل.
     

 التنمية عا طريا التخطيط المركزي ما قبل الدولة: 

بعموميتلدددداو فلندددداأ التخطددددديط  لددددذت الفكددددرة للددددا شددددكرا علدددددى األقددددلو إا أخددددذت
المركددزي الددذي يسددتند عليدده النظددام االقتصددادي االشددتراكي والشددكل ارخددر لددو المتبدد  
كحددددل وسددددط بدددديا لددددذيا النظدددداميا االشددددتراكي و الرأسددددمالي والددددذي يسددددتند إلددددى الفكددددرة 
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األساسددية للرأسددمالية ولددي اعتمدداد آليددات السددوا مدد  إعطدداء دور أكبددر للدولددة دوا أا 
 لى آليات السوا ويعطل قوانينلا.يطثى ذلأ ع

 
ولسنا في صدد تفصيل النظدام االشدتراكي الدذي لدم يعدد خيدارًا متاحدًا بعدد أا سدقط 
االتحاد السوفييتي والدول االشتراكية في أوروبا وتحولت جميعًا إلى النظدام الرأسدماليو 

متحددددة وبعدددد أا لددديما االقتصددداد الرأسدددمالي الدددذي دعمتددده القدددوة السياسدددية للواليدددات ال
األمريكيددة كقطدد  وحيددد فددي النظددام العددالمي الجديددد وكددذلأ بعددد إقددرار الدددور العددالمي 

فددي تحديددد طبيعددة العرقددة بدديا الدددول األع دداء فيلددا  WTOلمنظمددة التجددارة الدوليددة 
علددددددى أسددددددا  مددددددا االنفتددددددا  االقتصددددددادي ورفدددددد  جميدددددد  القيددددددود القانونيددددددة والسياسددددددية 

   ية التجارة بينلا.واالقتصادية التي تقا بوجه حركة وحر 
 

وبعددد أا تحولددت أنظددار الملتمدديا بق ددية التنميددة إلددى البحددث عددا إمكانيددة تحقيددا 
التنميددددة فددددي ظددددل الظددددروا الدوليددددة الحاليددددة وفددددي إطددددار المعطيددددات الواقعيددددة القائمددددة 
والسددالا ذكرلددا عددادت فكددرة التنميددة الرأسددمالية مددرة أخددر  لكددا مدد  إعطدداء دور أكبددر 

را التسدميات التدي أطلقدت علدى لدذا األسدلو  كدالطريا الثالدث للدولة فيلا. وم  اخت
الددذي تبنددات اليسددار ويسددار الوسددط فددي الحددزبيا الددديمقراطي األمريكددي حفددي أثندداء فتددرة 
واليددة بيددل كلينتددوا  وحددز  العمددل البريطدداني حخددرل واليددة رئددي  الددوزراء تددوني بليددر . 

ة علددى البيئددة أصددبي لددذا األسددلو  ولكددا أخيددرًا ومدد  زيددادة التركيددز علددى ارثددار المترتبدد
مددا التنميددة يسددمى بالتنميددة المسددتدامة. وسددنتطرا للفكددرة فددي إطارلددا العددام أواًل ثددم مدد  

 شيء ما التركيز لفكرة التنمية المستدامة.
 

ترتكددز فكددرة التنميددة عددا طريددا التخطدديط المركددزي مددا قبددل الدولددة علددى حقيقددة أا 
قطددداا خدددا  مسدددتقل وقدددادر علدددى قيدددادة دفدددة معظدددم دول العدددالم الثالدددث ال يوجدددد فيلدددا 

التنميدددة منفدددردًا. وكدددذلأ لكدددوا لدددذت الدولدددة فقيدددرة فدددي ملسسددداتلا االقتصدددادية والماليدددة 
والتجاريدة والسياسدية والقانونيددةو وأا الحكومدات لدي أكبددر وألدم التنظيمدات االجتماعيددة 

لمدددال دور والسياسدددية فدددي تلدددأ الددددول بمدددا فيلدددا ملسسددداتلا العسدددكرية. وبالتدددالي فدددبا إ
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الدولدددة كمخطدددط ومنفدددذ رئيسدددي لخطدددط التنميدددة إنمدددا يعتبدددر تخطيدددًا للواقددد  و دددربًا مدددا 
المسددددتحيل. إ ددددافة إلددددى اسددددتحالة وجددددود بددددديل خددددارجي يقددددوم بتجدددداوز الدددددول وجميدددد  
ملسساتلا ويشرا أو ينفدذ التنميدة. كمدا يدذل  بعدض علمداء التنميدة إلدى أا شديئا مدا 

لدولددة القددادرة علددى القيددام بالدددور التنمددوي وتلددأ التفصدديل بتحديدددلم لنددوا ومواصددفات ا
 التي يروا فيلا معوقا رئيسيا للتنمية والتطور. 

 
ومما لو منطقي أا يشترط إا يكوا القائموا على الدولة ملمنيا بدسلمية التنميدة 
لبلدانلم وعلى استعداد للقبول بما يقت يه ذلأ ما تنازالت. بدل مدا المنطدا أي دًا أا 

لقيمددوا علددى الدولددة مددا غيددر الفاسددديا ماليددًا وسياسدديًا وال ينظددروا إلددى يكددوا لددلالء ا
مصددالحلم الخاصددة ومصددالي الفئددة القليلددة مددا البطانددة الفاسدددة التددي تحدديط بلددم. فددبا 
تحققدددت لدددذت الشدددروط وغيرلدددا التدددي تجعدددل مدددا الدولدددة إمدددا دافعدددًا للتنميدددة أو علدددى أقدددل 

 محتمل التحقيا.تقدير غير معطل للاو فبا التنمية تصبي أمرًا 
 
 :الملام المطلو  ما الدولة القيام بلا لتحقيا التنمية 

توفير األما واالستقرار سواء عا طريا حمايدة حددودلا مدا العددواا الخدارجي  .1
 أو حفظ األما الداخلي والسيطرة على الجريمة.

تدوفير فدر  تعلديم لمدا ال يمكدنلم اونفداا علدى تعلديم أنفسدلم سدواء مدا خددرل  .2
علدددديم الحكددددومي أو المددددني والبعثددددات الدراسددددية. وكددددذلأ تددددوفير مراكددددز نظددددام الت

ومعالدددد التددددري  الملندددي وعدددادة تددددري  وتسليدددل العدددامليا سدددواء فدددي القطددداا 
الخددا  أو القطدداا العددام لتمكيددنلم مددا التعامددل مدد  آخددر مددا وفرتدده التكنولوجيددا 

 والعلم ما تقنية وقدرات فنية في مجاالت عمللم.

جتماعية للفئات المحتاجدة لتلدأ الخددمات وتحديددًا للعداطليا توفير الخدمات اال .3
عدددا العمدددل والمسدددالمة فدددي إعدددادة تدددسليللم لتمكيدددنلم مدددا القيدددام بملدددام أخدددر  

لرنخراط في سوا العمل ما جديدد. ويعتبدر لدذا دورًا ملمدًا جددًا للدولدة  متلللل
فدددي طرقلدددا للتنميدددة فالعاطدددل عدددا العمدددل يعتبدددر طاقدددة ملددددورة  ددداعت علدددى 
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المجتمدددد  مددددا جلددددة وخامددددة جددددالزة لرنحددددراا نحددددو الجريمددددة وبالتددددالي التددددسثير 
عاقة التنمية.  واة

القيددام بدددور فعددال وأساسددي فددي الوقايددة مددا األمددراض الفتاكددة والمعديددة وتددوفير  .2
بدددرامت دقيقدددة وحمدددرت مكثفدددة للتوعيدددة الصدددحية التطعددديم  دددد تلدددأ األمدددراض 

المجتمدد  غيددر القددادريا علددى  وكددذلأ تددوفير الخدددمات الصددحية األساسددية ألفددراد
تحمددل مصدداريا العددرا. ويددذكر لنددا بشددكل أساسددي الخدددمات الصددحية التددي 

 تقدملا الدول لكبار السا.

االقتصددادية الصددحيحة وتطبيقلددا  ةتشددري  القددوانيا التددي تملددد الطريددا للممارسدد .5
للحددد مددا الفسدداد والرشددوة التددي يمكنلدددا أا تقددوض كددل فددر  التنميددة الحقيقيدددة 

 تل رو  اوبداا والرغبة في العطاء.ألنلا تق

المراقبددددددة والحددددددد مددددددا ممارسددددددات االحتكددددددار التددددددي تسددددددعى بعددددددض الملسسددددددات  .6
االقتصادية للقيام بلا عا طريا إخدراا المنافسديا مدا السدوا للدتحكم فيده فيمدا 

 بعد.

كما ير  بعض االقتصادييا أا الدولة الع  أساسي في االقتصاد عا طريدا  .7
علددى التسددلي ومشددداري  البنددى التحتيدددة التددي تتواللدددا  مددا تنفقدده مدددا أمددوال طائلدددة

وبالتددالي يمكددا للدولددة أا ت ددخ أمددوااًل فددي السددوا إذا مددا مددر االقتصدداد بحالددة 
مددا الركددود األمددر الددذي سددينعش االقتصدداد مددرة أخددر  ليعددود القطدداا الخدددا  

 ويسخذ المبادرة ويكمل دورت التنموي.

مدددا تسديدددة دورلدددا السياسدددي  سدددا وتطبيدددا نظدددام دقيدددا لل دددرائ  لتدددتمكا الددددول .8
 واالقتصادي واألمني واالجتماعي على أكمل وجه.

الدولدة لدي الجلدة الوحيددة التدي يمكنلدا االقتدراض مدا الملسسدات الدوليدة ومدا  .9
الدول األخر  لتوفير مبال  يحتاجلا المجتم  لتنفيذ خططه التنمويدة ولدي التدي 

 تقوم بسداد تلأ القروض.

ا وتعدددل فددي نظملددا الماليددة وأسددعار الفائدددة أ العملددة الوطنيددة وتحميلددسدد .10
وغيرلا ما أجل المحافظة على سعر منداف  للعملدة الوطنيدة مقارندة بدالعمرت 

 األجنبية األساسية.
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تسسدددددددي  وترعدددددددى الملسسدددددددات االقتصدددددددادية الرئيسدددددددية التدددددددي ال يمكدددددددا  .11
لرقتصاد الحدر االسدتمرار مدا دونلدا كالبندأ المركدزي وبورصدة األوراا الماليدة 

 ت  مركزية المخاطر.ومكا

إتاحدددة المجدددال لملسسدددات المجتمددد  المددددني أا تعمدددل بكدددل حريدددة ودوا  .12
 تدخل في شلونلا إال في حاالت خرا أي منلا للقانوا. 

تحقيددا العدالددة عددا طريددا تددوفير نظددام ق ددائي نزيدده بعيددد عددا التدددخل  .13
 في شلونه ما قبل السلطتيا األخرييا.

ه بعددض الملسسددات االقتصددادية حمايدة البيئددة مددا الدددمار الددذي قدد تسددبب .12
التي تسدعى إلدى الدربي السدري  دوا االلتمدام بمدا يندتت عدا ممارسداتلا تلدأ مدا 

 أ رار بيئية خطيرة. 

 
  :التنمية المستدامة وحماية البيئة

 
وعلددددى  ددددوء لددددذت الملددددام الموكلددددة للدولددددة يمكننددددا أا ننتقددددل إلددددى ألددددم األفكددددار 

ر لمددًا عالميددًا بعددد أا فددتي العددالم علددى بع دده اونسددانية المتعلقددة بالتنميددة والتددي تعتبدد
الددبعض وأصددبي الدددمار البيئددي فددي أي جددزء مددا العددالم أمددرا ملمددا لبقيددة شددعو  ودول 
العددالم األخددر . فقددد أيقددا الجميدد  أننددا فددي كوكدد  واحددد وبالتددالي مركدد  واحددد ال يحددا 

بقيددة ألي مددا ركابدده أا يلدددم أو يدددمر الجددزء الخددا  بدده ألندده بددذلأ يكددوا قددد أخددل ب
 أجزاء لذا الكوك .

وبالتددالي لددم يعددد التسددابا عددل إقامددة المصددان  لددو الملددم بقدددر مددا أصددبي األلددم 
لو كيا ندوفر مصدان  أقدل تلويثدًاو وأصدبي اللدم األكبدر لدي  تحقيدا التنميدة بدسي ثمدا 

 بل تحقيقلا دوا اوخرل بالبيئة حتى ولو كانت نتائجلا أقل وأبطس.  

 
ثددورة الصددناعية اقتصددادًا يقدددم علددى المحافظددة علددى عاشددت البشددرية قبددل الفقددد 

ولدم كانت جزءًا ما المخطط الطبيعي أو ما الطبيعة ذاتلدا و دوام مصادرلا الطبيعيةو 
قيدددام المددددا ونشددددوء تكدددا مخربدددة للدددا بددددل فدددي حالدددة رائعددددة مدددا االنسدددجام. ولكدددا مدددد  
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زيدادة عددد ا ومد  ئض فدي اونتداوامجتمعات تعتمد على الزراعة المكثفة التي تحقدا فد
وغيددرت مددا أد  ذلددأ و  التوسدد  فددي اونتدداا وبلوغدده مرحلددة التصددني وبالتددالي السددكاا 
صددبي مالكددًا للددا يسدديطر عليلددا أإلددى تثيددر فددي شددعور اونسدداا إلددى الطبيعددة و العوامددل 

نحددو البيئددة ويددتحكم فيلددا ويسددتثللا بطريقددة غيددر متوازنددة. لددذا التصددرا غيددر الددواعي 
سددددواء فددددي الدددددول المتقدمددددة أو  الحالددددة السددددائدة اليددددوم لددددوالمحيطددددة باونسدددداا أصددددبي 

المتخلفددة علددى حددد سددواءو ولددي  مددا اسددتثناء للددذا التعمدديم سددو  بعددض القبائددل التددي 
تعدددديش فددددي حالددددة بعيدددددة عددددا "التقدددددم والتطددددور الحددددديثيا" كددددبعض السددددكاا األصددددلييا 

 ألمريكا أو بعض القبائل األفريقية وسكاا استراليا األصلييا.
 

ل علددى كيفيددة تدددمير الدددول الناميددة للبيئددة فيلددا بحجددة تحقيددا التنميددة ولكددي ندددل
ندذكر بعدض الممارسدات ذات العرقدة لدي  مددا بدا  الحصدر بدل فدي حددود األمثلددة ال 

قامدت بسسدبا  التصدني  والرغبدة فدي التطدوير فعندما أخذت كثير ما لذت الددول  أكثر.
تعتبددر الرئددة التددي تتددنف  منلددا فددي حقيقددة األمددر بتدددمير كبيددر للثابددات المطريددة التددي 

الكددرة األر ددية للدددور الددذي تقددوم بدده فددي سددح  ثدداني أكسدديد الكربددوا مددا الجددو وتددوفير 
األوكسددجيا. وبالتددالي فددبا الدددمار الددذي قامددت بدده بعددض دول العددالم الثالددث للثابددات 

 المطرية لم يلثر عليلا لي فحس  بل على كل العالم. 
 

لرا ددي الخصددبة العتمدداد لددذت سددتنزاا لوكددذلأ مددا قامددت بدده دول أخددر  مددا ا
ونقصددد  السددلعية محددل أنمدداط الزراعددة القابلددة لرسددتمرار المنتجدداتالدددول علددى زراعددة 

لنددا قيددام كثيددر مددا لددذت الدددول بزراعددة المحاصدديل التددي تدددر عليلددا أمددوااًل نقديددة عنددد 
  .تصديرلا ململة بذلأ ما يحتاجه المرييا ما سكانلا ما مواد غذائية أساسية

كما قامدت كثيدر مدا دول العدالم الثالدث بشدراء مصدان  كبيدرة وملوثدة مدا الددول 
الكبدددر  بعدددد أا ا دددطرت الشدددركات العاملدددة فدددي الددددول المتقدمدددة لتشدددري  قدددوانيا تمنددد  
اسددددتمرار المصدددددان  الملوثدددددة للبيئدددددةو فقامددددت دول العدددددالم الثالدددددث بشدددددرائلا أو بالسدددددما  

قيددود علددى تلويثلددا للبيئددة. األمددر الددذي جعددل  للشددركات األجنبيددة بنقللددا إليلددا دوا أدنددى
ما كثير ما دول العالم الثالث أشبه بالمزابل  التي ترمي غليلدا الشدركات الكبدر  بمدا 
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لدددم يعددددد مقبدددواًل فددددي المجتمعدددات المتقدمددددة مدددا المصددددان  الملوثدددة. بددددل ونتيجدددة للفسدددداد 
النفايدات  السياسي في بعض لذت الدول سمحت للشركات وبعض الدول األجنبية بدفا
 النووية والكيميائية في أرا يلا مقابل رشاو  تدف  لبعض المتنفذيا فيلا. 

  

أما الممارسات التدي تدتم فدي الددول الصدناعية المتقدمدة فلدي ليسدت أقدل  دررًا 
تتزايددد  ةعلددى البيئددة مددا تلددأ التددي تقددوم بلددا الدددول المتخلفددة. فالقدددرة علددى تلويددث البيئدد

ولدددة التصدددنيعية. فالددددول الصدددناعية الكبدددر  لدددي أكثدددر دول طرديدددًا مددد  ازديددداد قددددرة الد
العالم استخدامًا للوقود األحفوري أو النووي سواء في المصان  أو كجدزء مدا الخددمات 
التدددي يحتاجلدددا اونسددداا لحيددداة أكثدددر رفاليدددة كالكلربددداء والسددديارات والطدددائرات وأنمددداط 

 االستلرأ األخر . 

 

وم بلددا الدددول الثنيددة منلددا والفقيددرة وصددل ونتيجددة لكددل تلددأ الممارسددات التددي تقدد
الجمعيدات األمدر الدذي حددا بكثيدر مدا المنظمدات و  يالعالم إلى حافة االنتحار التددريج

الملتمددة بالبيئددة إلددى تعليددا الجددر  لتنبيدده النددا  جميعددًا والحكومددات علددى والملسسددات 
لتددي تبنتلددا واوقليميددة ا المددلتمرات العالميددةوجدده الخصددو  إلددى لددذت الكارثددة. فعقدددت 

لنظر في ق ايا البيئة والتنميةو وخلصت إلدى أا التنميدة المدراد منظمة األمم المتحدة ل
و بمعندددى أا يحسددد  حسدددا  لرثدددار المترتبدددة تحقيقلدددا يجددد  أا تكدددوا قابلدددة لرسدددتمرار

التدي تحتداط للبيئدة لدي التدي يمكدا أا  ةعلى البيئة في أثنداء التخطديط للتنميدة. فالتنميد
كانددت أكثددر بطئددًا ألا البددديل عنلددا سدديلدي إلددى دمددار لددي  للتنميددة  تسددتمر حتددى ولددو

ا بددا أنده شدكل سدري   مكاناته المادية والبشرية على حدد سدواء واة فحس  بل للمجتم  واة
  للتنمية. 

  

  :مفهوم التنمية المستدامة

ا الجيددل الحا ددر فددي التمتدد  يمكددا تلخددي  مفلددوم التنميددة المسددتدامة بسنلددا حدد
مددا  ألجيددال القادمددة فددي لددذت الثددرواتمدد  الددوعي بحددا اات الطبيعيددةو واسددتثرل الثددرو 

باعتبارلدا  التنميدةا مرتبطيا ببع لما ولما التنميدة والبيئدة. أي مريخرل التوازا في أ
البيئدددة مدددا أجدددل حيددداة أف دددل لانسددداا مدددا خدددرل تدددسميا مصدددادر األمثدددل ل سدددتخداماال
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وعدددم الجددور العتندداء بدداألرض ا علددى البيئددة عددا طريددا المحافظددةحاجاتدده األساسدديةو و 
بشددكل متددوازا  تددسميا احتياجددات الحا ددر والمسددتقبلفددي اسددتخدام مصددادرلا مددا أجددل 
 .يعطي للرض بقدر ما يسخذ منلا

 

  وتحقيا التنمية المستدامةيمكا يا ك

 
ال توجددد قائمددة جددالزة بالممارسددات التددي يجدد  علددى النددا  اتباعلددا وقائمددة أخددر  

مددا أجددل تحقيددا التنميددة المسددتدامةو أال أا التفكيددر المنطقددي لتلددأ التددي يجدد  تجنبلددا 
تسدالم فدي مبداد  وسدلوكيات والعقرني البد وأا يدف  النا  الكتشاا وسائل جديددة و 

 تحقيا التنمية المستدامة وسنذكر بع لا على سبيل المثال فقط:
  اسدددتخدام أمثدددل لقددددرات اونسددداا مدددا أجدددل عمدددل أقدددل الكفددداءة البيئيدددة: وتعندددى

ويدددددث للبيئدددددة مدددددا خدددددرل ترشددددديد اسدددددتخدام مصدددددادر األرض وتطدددددوير القددددددرة تل
اونتاجية والتقليل ما الف رت التدي تخلفلدا الصدناعة سدواء تلدأ التدي تتسدر  
للجو أو األرض أو الميات. األمدر الدذي يتطلد  جلددا بشدريا وعلميدا وتكنولوجيدا 

 أكبر ما أجل تقليل ارثار السلبية على البيئة.

 عدا طريدا  ةند  البيئدة التمامدًا أكبدر عندد القيدام بمشداري  اقتصداديإعطاء الجوا
 تقيدديم األثددر البيئدديأي تركيددز علددى التكلفددة البيئيددة فددي أي مشددروا اقتصددادي ال

للمشروا قبل الموافقدة عليده أو الشدروا بتنفيدذت فدبا كاندت آثدارت البيئيدة كبيدرة أو 
لمجتم  منه ألنلا حتمدًا التي سيجنيلا ا ةسيئة يوقا المشروا ملما كانت الفائد

سدتكوا ملقتدة. فدبذا مدا شدرعت دولدة مددا بفكدرة بنداء مولدد كلربدائي علدى الطاقددة 
الذريدة ألنلددا أقدل تكلفددة مدا غيرلددا مدا وسددائل توليدد الطاقددةو لكنلدا اكتشددفت أا 
مددا سددتوفرت مددا أمددوال نتيجددة السددتخدام الطاقددة الذريددة ال يددوازي الدددمار البيئدددي 

ي تسر  ندووي مدا ذلدأ المشدروا كدذلأ الدذي حددث الذي يمكا أا ينتت عا أ
فددي االتحدداد السددوفيتي قبددل انليددارتو فبنلددا فددي لددذت الحالددة  لنوبفددي مفاعددل تشددير 

يجدددد  أا تسخددددذ بالمشددددروا األكثددددر تكلفددددة لتوليددددد الطاقددددة علددددى أا تختددددار لددددذا 
   األسلو  المدمر للبيئة بسكمللا.
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 لددديوا عنلددا والمسددالمة تخلددي  دول العددالم الثالددث مددا الفقددر عددا طريددا رفدد  ا
معلا في القيدام بمشداري  تنمويدة تعدود علدى مجتمعاتلدا وشدعوبلا الفائددة عو دًا 
عددا تلددأ المشدداري  التددي تخدددم ألدددافًا خاصددة لفئددات محدددودة مددا النددا  دوا 

 على ما سوالم ما البشر. ةالنظر إلى آثارلا ال ار 

  العدددالم والعمدددل تحمدددل الددددول الصدددناعية الثنيدددة لمسدددلولياتلا تجدددات بقيدددة شدددعو  
علدددددى الحدددددد مدددددا االنبعاثدددددات ال دددددارة التدددددي سدددددبا للعدددددالم أا قدددددرر فدددددي القمدددددم 
المخصصددة ألمددور البيئددة فددي كيوتددو فددي اليابدداا وريددو دي جددانيرو فددي البرازيددل 

والتدي كدررت علدى  2002وآخرلا في جولانسبرا في جنو  أفريقيا في صيا 
ات ال ددارة عددا طريددا الدددوام  ددرورة تخفدديض الدددول الصددناعية لتلددأ االنبعاثدد
 فرض تطبيا القوانيا المتعلقة بالمحافظة على البيئة.

  نشر الوعي البيئي لد  الشعو  والمتمثل في  رورة تبندي سدلوكيات تقلدل مدا
اسدددتلرأ الطاقدددة والميدددات وكدددذلأ ترشددديد اسدددتخدام المبيددددات الحشدددرية واألسدددمدة 

البيئدة كثداز الفريدوا الكيماوية والمواد التي تحتوي على غازات وسوائل م درة ب
 على سبيل المثال. 

  اسددتخدام وسددائل حديثددة ومرئمدددة للبيئددة فددي الزراعدددة والمحافظددة علددى الثابدددات
 المطرية واالستوائية. 

 
إا لدددا التنميددة لددو تحقيددا رفاليددة وسددعادة اونسدداا واالرتقدداء بمسددتوات المعيشدديو 

ذا كانددت وتليئددة المجددال لتحقيددا الطموحددات الواقعيددة فددي حيدداة رغيدددة و  عدديش كددريم. واة
التنمية غاية ولدفًا فربد ما وسيلة لتحقيا تلأ الثايدةو ومدا لندا تبدرز قيمدة التخطديط 
للتنميددددة ال سدددديما لددددد  دول العددددالم الثالددددث التددددي ال تتددددوفر فيلددددا القاعدددددة االقتصددددادية 
والقانونيددة والمجتمعيددة المناسددبة لتددرأ التنميددة رليددات السددوا كمددا لددو قددائم فددي الدددول 

رأسددمالية المتطددورة. وبلددذا يكددوا التخطدديط المركددزي للدولددة مددا أجددل التنميددة ألددم آليددة ال
ت ددما نجاحلددا باعتبددارت وسدديلة لتددوفير البرمجددة وتنظدديم الوقددت والجلددد والمددال عددروة 

 على تحدي األلداا واألولويات والطموحات التي يراد تحقيقلا في المجتم .
   



 24 

وعة تلبدددددي احتياجدددددات شدددددرائي المجتمددددد  فاأللدددددداا البدددددد أا تكدددددوا واقعيدددددة ومشدددددر 
ومسدددتقبل أجيالددده. أمدددا آليدددات التخطددديط فددديمكا أا ندددوجز بع دددلا فدددي تحديدددد اللددددا 
وتدوفير قاعدددة بياندات تبنددى عليلدا األلددداا ثدم إشددراأ الشدرائي االجتماعيددة والقطاعددات 

 الحكومية واألللية واستشارتلا لو   الخطة.
 

الجلدددد والمدددال بحيدددث يدددتم اسدددتثرللا فدددالتخطيط عمليدددة برمجدددة وتنظددديم للوقدددت و  
بسف ل صورة ودوا لدر. واألمر يتطل  فوا ذلأ قرارًا سياسيًا جادًا وجريئدًا وصددار 
الخطدددة بقددددانوا ملددددزم للجلدددات التنفيذيددددة ومتابعددددة مجلدددد  األمدددة لتلددددأ األجلددددزة ومددددد  
تنفيددذلا للخطددة التددي لددي جددزء مددا اسددتراتيجية وا ددحة وبعيدددة المددد  ت دد  مصددلحة 

مد  فددي المقدمددة دونمدا اعتبددار كبيددر للتثييدرات التددي تطددال القدائميا علددى األجلددزة المجت
 التنفيذية.  

 
 
 
 

 

 
                                                 

أ
 107اللواري     

ب
ونقصد بالديمقراطية مفلوملا المتعلا ببعطاء الشع  فرصة أكبر في تشكيل واختيار ومحاسبة نظامه   

 رار فيه وبصورة عادلة ومتوازنة.والمشاركة الفاعلة في اتخاذ الق

ج
لا نتطرا في لذا الصدد للنظريات بالتفصيل فذاأ أمر يخرجنا عا إطار لذت الدراسة والتي سيستفيد منلا   

غير المتخصصيا في مو وا التنمية. للذا ستتم اوشارة إلى بعض النظريات في إطار الحديث عا الفكرة 
 العامة التي تحمللا تكل النظرياتو


