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 مدخل للتنمية
 :مقدمة

الحديث عن التنمية بددأ بشدكل مكثدع بعدد اكتشداع دول العدالم الثالدث للو د  
عد سنين من استغالل ثدروات ذدذا المجتمعدات بشدكل المتردي الذي خلفه االستعمار ب

خدددم الدددول المسددتعمر  وعأددل أو أخددل  بددالتأور الأبيعددي للدددول المسددتعمر   بفددت  
المدديم الثانيددةذ. لددذل  بدددأت األوسدداأ األكاديميددة والسياسددية فددي الجامعددات األمريكيددة 

تعيشده  والغربية وفدي أروقدة األمدم المتحدد  بالبحدث عدن حلدول لو د  التخلدع الدذي
 الدول المستقلة حديثاً. 

 
إال أن و د  الدددول المتخلفدة كددان أشددد تعقيدداً مددن مجددرد البحدث عددن أسددلو  
للتنميددة فقددأ. فكثيددر مددن ذددذا الدددول خددرر منلددا االسددتعمار بددالقو  والكفددا  المسددل  
والثورات الشعبية وقاد المجتمعات المحرر  مجموعات مدن ال دباأ الدوأنيين الدذين 

م أرين في كثير مدن الحداالت لقيداد  المجتمد  ب سدرا ولتدولي أمدور وجدوا أنفسلم 
ذم أبعد ما يكونون عنلا من حيث المعرفة والتخصص والقددرات  وكدان دافعلدم فدي 
كثير من الحاالت "المحافظة على الثور  من أعدائلا بالدداخل والخدارر" وفدي أحيدان 

ً  -كالو د  فدي الدوأن العربدي –أخدر    آخدر أ ديع إلدى كدان تحريدر فلسدأين ذمدا
دواف  سيأر  العسكر على كل جواند  إدار  المجتمعدات المسدتقلة. كدذل  فقدد عاندت 
كثير من ذذا المجتمعات اقتصدادياً نتيجدة لربألدا الكامدل تقريبداً بالددول االسدتعمارية 
من حيث العملة والتبادل التجاري وكذل  ذرو  األموال للخارر خوفداً مدن قدرارات 

 زي  الثرو   فيما اعتبر توجلاً اشتراكياً في بعض الدول.الت ميم وإعاد  تو
 

ذذا األو اع م افاً إليلا تخلدع مسسسدات التعلديم واردار  وارنتدار وفقددان 
دور المجتم  المدني الذي أ يع إليه فقددان الديمقراأيدة ومسسسداتلا أدت فدي كثيدر 

والشدمولية  كمدا أدت من األحيدان إلدى الفسداد السياسدي وذيمندة األنظمدة الدكتاتوريدة 
مجتمعددة إلددى تكددري  حالددة التخلددع فددي دول ومجتمعددات العددالم الثالددث وبشددكل جعددل 
الحددديث عددن التنميددة أمددراً متصددالً تتعاقدد  عليدده الحكومددات ويبحددث فيدده األكدداديميون 

 سواء في العالم الثالث أو في الدول المتقدمة.
 

لة التخلع فقد اختلفت ونظراً الختالع فلم ذسالء األكاديميين وتشخيصلم لحا
وصددفات العددالر للددتخلص مندده  واختلفددت بالتددالي النتددائا المتوقعددة مددن اسددتخدام تلدد  
الوصفات في كل بلد من البلدان التي تعاملت م  تل  الوصفات. وكما اختلدع علمداء 
االجتمدداع واالقتصدداد السياسددي فددي عر ددلم لصنمدداأ االقتصددادية األمثددل واألف ددل 

اختلفوا كذل  فدي حلدوللم ووصدفاتلم لعدالر مشدكلة التخلدع فدي  كما  لتحقيق التأور
العالم الثالث. فذوو التوجه الرأسدمالي مدن ذدسالء العلمداء تصدوروا أن العدالر يكمدن 
في اتباع النموذر الغربي سواء في االقتصاد الحر  الرأسماليذ أو األنظمدة السياسدية 

و  فددي المجتمعددات الغربيددة أو المسسسددات االجتماعيددة متخددذين مددن نجددا  ذددذا األسددل
مبددرراً عمليدداً يدددعم مددا ذذبددوا إليدده ويعأددي دول العددالم الثالددث فرصددة تأبيددق نمددوذر 
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"مجر  وناج " في الوقت ذاتده. بينمدا يدر  علمداء آخدرون سدواء مدن العدالم الثالدث 
ذاته أو من بعدض المسسسدات األكاديميدة الغربيدة أن األسدلو  الرأسدمالي المتبد  فدي 

ن تحقيقدده فددي دول العددالم الثالددث بسددب  اخددتالع ذددذا المجتمعددات مددن الغددر  ال يمكدد
حيث التأور واألو اع االقتصادية واالجتماعية والسياسية عن دول الغدر  لدرجدة 
يصددب  اسددتخدام األسددلو  ذاتدده  ددرباً مددن العبددث. بددل يددذذ  بعددض ذددسالء إلددى أن 

التخلع أو ما سمي بد  استخدام النموذر الغربي في التنمية لن يسدي إال إلى مزيد من 
"تنمية التخلع فدي العدالم الثالدث" نتيجدة لدربأ ذدذا الددول بشدكل تداب  للددول الغربيدة 

 واقتصادذا وذو ما أألق عليه مسمى االستعمار الحديث.
 

للذا ومدن أجدل فلدم مو دوع التنميدة دون ا دأرارنا للغدوص فدي التفاصديل 
يدددة سدددنعرض فدددي ذدددذا الفصدددل الدقيقدددة لالخدددتالع بدددين النظريدددات االجتماعيدددة للتنم

مجموعددة مددن المفدداذيم المرتبأددة بالتنميددة بددادئين أوال بشددر  التخلددع وأددر  قياسدده 
ومن ثم االنتقال وبشكل عام ألذم نظريتين في التنمية وذل  لتعار لما التام دون أن 
نتأددر  لتفاصدديل االختالفددات بددين أصددحا  النظريددة الواحددد . وسددنختم فصددلنا ذددذا 

شددات المسددتمر  واألفكددار الحديثددة حددول أسددلو  التنميددة األمثددل بعددرض ألذددم النقا
المسددمى "بالتنميددة المسددتدامة" التددي عقدددت للددا األمددم المتحددد  الكثيددر مددن المددستمرات 

مدستمر فدي ريدو دي جدانيرو و 1992منلا قمة األرض التي عقدت في عدام العالمية 
 4أغسددأ  إلددى  24التنميددة المسددتدامة فددي مدينددة جوذانسددبرر بجنددو  أفريقيددا مددن 

" الددذي عقدتدده األمددم المتحددد  فددي مدينددة ريددو دي 20وآخرذددا "ريددو 2001سددبتمبر 
. كمددا عامدداً مددن قمددة األرض 20أي بعددد  2012جددانيرو فددي البرازيددل فددي يونيددو 

سددنتناول تدد ثير العولمددة علددى كثيددر مددن األفكددار المرتبأددة بالتنميددة لتبيددان تدد ثير ذددذا 
لعالم الثالث واحتمداالت تخلصدلا مدن حالدة التخلدع الظاذر  العالمية على مجتمعات ا

التددي كرسددلا غددر  معظددم ذددذا البلدددان بالددديون الدوليددة التددي أصددب  تسددديد فوائدددذا 
أصع  من تسديد أصوللا ولدرجة فقدت كثير مدن الددول الفقيدر  سديادتلا واسدتقالللا 

 لصال  الدول الدائنة.
 

 التخلفمفهوم 
حات االجتماعيددة والسياسددية فقددد حفددل كمددا ذددي الحددال فددي كثيددر مددن المصددأل

مفلوم التخلع بكدم ذائدل مدن التعريفدات المتناق دة وذلد  يعدود إلدى اخدتالع المدنلا 
العلمي المستخدم وارأدار األيدديولوجي لدد  البداحثين الملتمدين فدي مشدكلة التخلدع. 

تعيشدده المجتمعددات التددي لددم تددت  للددا  "تدد خر زمنددي"فلنددا  مددن اعتبددر التخلددع مجددرد 
التنمية التي نعمت بلدا المجتمعدات الغربيدة. وبالتدالي فدبن متبعدي ذدذا المفلدوم فرص 

للتخلددع يددرون أن الددتخلص مندده لددي  سددو  مسدد لة وقددت تحتاجلددا الدددول المتخلفددة 
شدددريأة أن تسدددتخدم الأريدددق التدددي اسدددتخدمتلا الددددول المتقدمدددة أي بعبدددار  أخدددر  

دية أو االجتماعيدددة أو اسدددتخدام النمدددوذر الرأسدددمالي سدددواء فدددي الجوانددد  االقتصدددا
 السياسية.
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وير  آخدرون أن مفلدوم التنميدة السدابق لدي  صدحيحاً ألنده افتدرض أن دول 
العالم الثالث المتخلفة تمدر انن بمدا مدرت بده الددول الغربيدة المتقدمدة ويفتدرض أنلدا 
تعيش التاريخ ذاته  وذو أمر غير دقيق في نظر ذدسالء العلمداء. فددول العدالم الثالدث 

بل إن الدول الغربيدة التدي   حالة التخلع ذذا بسب  استعمار الدول الغربية للاتعيش 
تعددد متقدمددة انن لددم تصددل إلددى حالددة التقدددم ذددذا لددوال أنلددا اسددتعمرت واسددتغلت دول 
العالم الثالث وسيأرت واستنزفت ثرواتلا واستخدمتلا لصال  مجتمعاتلا. أي بعبدار  

حسدا  الشدعو  فدي دول العدالم الثالدث  للدذا  أخر  إن تقدم الدول الغربية كان على
وألن الدول المتخلفة ال يمكنلا أن تستعمر أحدداً لتتأدور علدى حسدابه وببمكاناتده فدبن 
المس لة ليست مس لة وقت. بل يذذ  بعدض علمداء التنميدة إلدى أن دول العدالم الثالدث 

يوجد للمسدتعمر خرجت من االستعمار التقليدي القديم إلى االستعمار الحديث الذي ال 
أثر وا   في إدار  شسون المجتمعات المتخلفة بدل بسدب  ارتبداأ اقتصدادات الددول 
المتخلفدة باقتصدادات الددول الغربيددة بشدكل غيدر متكدافا  األمددر الدذي جعدل مدن ذددذا 
الدددول المتخلفددة تابعددة للدددول المتقدمددة تعأيلددا المددواد الخددام وتشددتري منلددا المددواد 

ن األحيان في ديون ال قدر  للدا علدى تحمدل دفعاتلدا ألن المصنعة وتغر  في كثير م
فوائدد الددديون المتراكمدة علددى دول العددالم الثالدث تعدددت أحجددام الدديون ذاتلددا وأصددب  
كثيدر مددن ذددذا الددول تابعددة لددي  فقدأ مددن الناحيددة االقتصدادية بددل سياسددياً واجتماعيدداً 

 وثقافيا. 
 

ت خر الزمني أن التخلع حالدة للذا ير  المنتقدون الختصار مفلوم التخلع بال
أعمق بكثير من مجرد ت خر زمني وأن حللدا أصدع  وأكثدر تعقيدداً مدن مجدرد اتبداع 
النموذر الغربدي فدي التنميدة. فدالتخلع لدد  ذدسالء ذدو حالدة ناتجدة عدن تبعيدة الددول 
الفقير  للدول الغنيدة وارتباألدا فدي عالقدة اقتصدادية وسياسدية غيدر متكافئدة  لدرجدة 

الدول قددرتلا علدى الدتحكم فدي ثرواتلدا وإمكاناتلدا وأصدبحت مجدرد خدادم  فقدت ذذا
تدداب  للددا يغددر  فددي الددديون وتددتحكم بدده المسسسددات الدوليددة كالبندد  وصددندو  النقددد 

 الدوليين.
 

وعددددم القددددر  علدددى اسدددتغالل المدددوارد  1وقدددد ارتدددبأ مفلدددوم التخلدددع بدددالفقر
  بينمددا رأ  آخددرون أندده والثددروات الأبيعيددة بصددور  صددحيحة ومتوازنددة وعقالنيددة

مرتبأ بعدم القدر  على استخدام التكنولوجيا المتقدمة وعدم استثمار المعرفدة العلميدة 
 واربداع والتميز  والتشبث ب سالي  ارنتار التقليدية.

 
ذذا التنوع في فلم ظاذر  التخلدع يددعونا إلدى اسدتخدام مجموعدة مدن المسشدرات أو 

بعددض جواندد  التخلددع كددي يكددون لكددل منددا مفلومدده المقددايي  العلميددة للتعددرع علددى 
 الخاص للذا الظاذر .

 
 

                                                 
 107،  ص 1988عادل: التغير االجتماعي والتنمية في الوطن العربي، الكويت، مكتبة الفالح، الهواري،  1
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 :مؤشرات ومقاييس التخلف
في البداية البد من ارشار  إلى وجدود اختالفدات جوذريدة بدين علمداء التنميدة فدي 
أذمية أو دقة ذذا المسشرات فلنا  من يقدم بع دلا علدى انخدر فدي األذميدة وذندا  

يا  التخلدع  إال أنندا سدنحاول عدرض مجموعدة مدن من ال ير  جدو  بع لا في ق
 ذذا المسشرات م  ارشار   ما أمكن  إلى النقد الموجه لبع لا.

كما تعتمد دراسة التنمية والتخلع على قيدا  مدد  تأدور دولدة بعينلدا مقارندة بددول 
أخر  أو بالمقارنة م  واق  الدولة نفسلا فدي فتدرات زمنيدة سدابقة. وذلد  مدن خدالل 

  تقددم الدولدة سياسدياً اقتصدادياً واجتماعيدا وثقافيداً وتقنيدا. لدذا سدنبدأ بشدر  قيا  مدد
المسشددرات السياسددية ثددم "التنميددة االقتصددادية" وبعددد ذلدد  "التنميددة ارنسددانية" كدد ذم 

 مسشرات لقيا  التنمية والتخلع.
 

 :المؤشرات السياسية 
ن دول العدالم ذدو ير  كثير من علماء التنمية أن النظام السياسدي فدي أي دولدة مد

المسشر األساسي على تقدم أو ت خر تل  الدولة. ففي حالة تخلع النظدام السياسدي 
أو فسددادا ال يمكددن لالقتصدداد أن يزدذددر وال يمكددن للتعلدديم أن يصددب  ذا جدددو  
وذكذا. لذل  ير  كثير مدن ذدسالء العلمداء أن ذندا  مجموعدة مدن الشدروأ التدي 

 سياسي بالتقدم أو التخلع نذكر منلا:يج  توافرذا للحكم على النظام ال
 

o  مد  ديمقراأية النظام السياسي. أي أنده كلمدا اقتدر  النظدام السياسدي
أكثددر قدددر  علددى التعامددل مدد  التخلددع بشددكل مددن الديمقراأيددة كددان 

. وذنددا علينددا أن نتددذكر مقومددات الديمقراأيددة التددي مددن دونلددا 2فاعددل
لا صدفة الديمقراأيدة يمكن لبعض األنظمة السياسة أن تألق على نفسد

وذي في كثير من األحيان ال تتعد  ذكر الديمقراأيدة كجدزء مدن اسدم 
 الدولة فقأ:

  وجود دستور ديمقراأي و د  علدى أسد  سدليمة تمثلدت فيلدا
رغبة الشدع  والحداكم فدي مجلد  ت سيسدي منتخد  بشدكل حدر 

 ومن دون تدخل من أجلز  الدولة. 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
ونقصد بالديمقراطية مفهومها المتعلق بإعطاء الشعب فرصة أكبر في تشكيل واختيار ومحاسبة نظامه والمشاركة الفاعلة في اتخاذ   2

 القرار فيه وبصورة عادلة ومتوازنة.

 شروط الدستور الديمقراطي

 ي منتخب لهذا الغرض. أن يوضع من قبل مجلس تأسيس -1

 أن يصادق عليه الحاكم.  -2

 أن يكون صعب التغيير.  -3

 أن يكفل الحريات العامة والخاصة.  -4

 أن يحترم حقوق األقليات. -5
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 يث ال تبقى فدي يدد واحدد  أو تداول السلأة بشكل ديمقراأي بح
حددز  واحددد تنحددو بلددا بعددد فتددر  وجيددز  للدكتاتوريددة والحكددم 

 الشمولي المألق.
  وجددود مسسسددات ديمقراأيددة لكددل فددرد بددال  فددي المجتمدد  حددق

 الوصول لمكانة اتخاذ القرار فيلا.
   احتددرام الحقددو  المدنيددة والسياسددية وارنسددانية للنددا  فددي تلدد

 المقيمين فيلا. الدولة سواء لمواأنيلا أو
  حمايددة الحريددات األساسددية لصفددراد كحريددة التعبيددر عددن الددرأي

 وحرية المعتقد وحرية التنقل.
 .حماية حرية الصحافة وارعالم بكل أشكاله من تدخل الدولة 
  حريددة األفددراد فددي تشددكيل منظمددات وذيئددات المجتمدد  المدددني

 غير الحكومية.
o  المدواأنين علدى أعماللدا مد  شفافية مسسسات الدولة وسلولة اأدالع

وتقويملددا دون الخددوع مددن سددأوتلا وسددلأانلا  وقدددرتلم علددى نقدددذا
 عليلم.

o .مد  انتشار الفساد السياسي في المسسسات الحكومية 
 

 الدستور الكويتي نموذجاً للدساتير الديمقراطيةتطبيق عملي: 

 
كدويتي الدذي بق شروأ الدستور الديمقراأي المشدار إليلدا سدابقاً علدى الدسدتور الأتن

وعنددما انتلدت  1961فدي عدام الذي انتخ  للذا الغدرض ت سيسي المجل  الو عه 
رفعتده إلدى المجلد  الت سيسدي الدذي صدوت   تهاللجنة الدسدتورية مدن صدياغة مسدود

ه رئدي  وبعدد ذلد  رفعد  على مدوادا منفدرد  ثدم صدوت علدى الدسدتور كوثيقدة كاملدة
  يددر الددبالد آنددذا  الشدديخ عبددد  السددالمإلددى سددمو أم المجلدد  عبدددالأيع ثنيددان الغددانم

نددوفمبر  11فددي  األميددر وصدداد  عليدده  1962نددوفمبر  8بتدداريخ   أيدد    ثددراا
. ويعدد الدسدتور الكددويتي أكثدر الدسدداتير العربيدة تجسدديداً لمبدادي الديمقراأيددة 1962

والعدالددة والمسدداوا   كمددا ينأبددق عليدده شددرأ صددعوبة التغييددر لتحصددينه مددن التقلبددات 
 لسياسية وأذواء السياسيين. ا

لصميدر و لثلدث أع داء مجلد  األمدة حدق من الدستور على " 174فتنص الماد  
اقترا  تنقي  ذذا الدستور بتعديل أو حذع حكم من أحكامه  أو بب افة أحكدام جديدد  
إليه فبذا وافق األميدر و أغلبيدة األع داء الدذين يتد لع مدنلم مجلد  األمدة علدى مبددأ 

و تشدترأ رقدرارا   ناقش المجل  المشروع المقتر  مداد  مداد   و وعهالتنقي  و م
وال يكون التنقي  نافدذا بعدد ذلد  إال   موافقة ثلثي األع اء الذين يت لع منلم المجل 

 66و  65و ذلد  باالسدتثناء مدن حكدم المدادتين   بعد تصديق األمير عليه و إصددارا
حيدث المبددأ أو مدن حيدث مو دوع  من ذذا الدسدتور وإذا رفدض اقتدرا  التنقدي  مدن

التنقي  فال يجوز عر ه من جديدد قبدل م دي سدنة علدى الدرفض وال يجدوز اقتدرا  
 ".تعديل ذذا الدستور قبل م ي خم  سنوات على العمل به
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مليدة التعدديل الدسدتوري صدعبة ونالحظ ذندا عددداً مدن ال دوابأ الملمدة لجعدل ع
 .جداً 
 

 ضوابط تعديل الدستور الكويتي:
 
 قترا  التعديل مناأ باألمير أو ثلث أع اء مجل  األمةحق ا -1
تشددترأ موافقددة األميددر علددى التعددديل بعددد موافقددة المجلدد  علددى مبدددأ التنقددي   -2

 ومو وعه.
ولدي  بشدكل منفدرد ماد  لكل تناقش التعديالت المأروحة على مواد الدستور  -3

 بشكل جماعي.
األع اء الذين يتكدون يشترأ رقرار أي من التعديالت المقترحة موافقة ثلثي  -4

 ع واً. 44منلم المجل  أي 
 اليعتبر التعديل نافذا إال بموافقة األمير. -5
إذا رفض اقترا  التعديل من حيث المبدأ أو المو دوع ال يجدوز عر ده مدن  -6

 جديد قبل مرور سنة من الرفض.
 سنوات على إقرارا. 5اليجوز اقترا  التعديل إال بعد مرور  -7
األحكددام الخاصددة بالنظددام األميددري للكويددت و " أنعلددى  175تددنص المدداد    -8

الدستور ال يجوز اقترا   الحرية و المساوا  المنصوص عليلا في ذذا بمبادي
مددا لددم يكددن التنقددي  خاصددا بلقدد  األمددار  أو بالمزيددد مددن  ددمانات تنقيحلددا  

أي أن التعديل يفترض فيه أن يكدون لمزيدد مدن  دمانات  ".الحرية والمساوا 
 اوا  ولي  تقليصلا.الحرية والمس

تدددنص أي ددداً أن صدددالحيات األميدددر المنصدددوص عليلدددا فدددي  176والمددداد    -9
     الدستور ال يجوز اقترا  تعديللا.

 

  3التنمية االقتصاديةمؤشرات : 
ذي قيا  لثرو  الدولة وكيفية تحقيقلا  على سبيل المثدال تعتبدر الزراعدة أقدل 

 تقدما اقتصادياً مقارنة في القأاع المصرفيذ.
التوجد أريقة واحد  لحسا  مستو  التنمية في بلد ما وذلد  الخدتالع االقتصداد 
والثقافة والنا  في كل بلد عن البلدان األخر . ويستند المتخصصون في التنميدة 

 على سلسلة من المسشرات لمقارنة التنمية بين إقليم وآخر أو دولة وأخر :
 
علددى النشدداأ االقتصددادي   : مددانوع األنشددأة االقتصددادية المليمنددةالتصننني  .1

فالدددول قليلددة التنميددة تعتمددد علددى األنشددأة األوليددة كالزراعددة وصدديد السددم  
والمندداجم  بينمددا تعتمددد الدددول متوسددأة التنميددة علددى األنشددأة الثانويددة مثددل 
                                                 

المصدر:  3
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/development/contrasts_de

velopment_rev6.shtml 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/development/contrasts_development_rev6.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/development/contrasts_development_rev6.shtml
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التصددني   أمددا الدددول المتقدمددة فتركددز علددى األنشددأة الخدميددة مثددل الخدددمات 
 ولوجيا.المصرفية وصناعة المعلومات والتكن

: ومن أجل تقييم مد  تنميدة الدولدة اقتصدادياً يسدتخدم المتخصصدون االقتصاد .2
 عددا من المسشرات منلا:

o إجمننالي الننناتم الم لنني: (GDP)  وذددو إجمددالي قيمددة ماتنتجدده الدولددة
ذكددر بندد  الكويددت المركددزي إن قيمددة الندداتا المحلددي قددد و خددالل عددام

بلغددددت نحددددو  2015ارجمددددالي باألسددددعار الجاريددددة للكويددددت لعددددام 
  ن دينددار كددويتيذمليددو 314مليددار و  34  مليددون دينددار 34314.6

 .42014في المئة مقارنة ب  25.9بتراج  بلغت نسبته 
o إجمننننالي الننننناتم القننننومي: (GNP)  وذددددو قيددددا  رجمددددالي الندددداتا

 االستثمارات الخارجية.االقتصادي للدولة بما في ذل  إيرادات 
o  وذدو حاصدل قسدمة النداتا القدومي علدى عددد  :مستوى الدخل الفنرد

دينددار ألدع  11الكويددت وصدل نصدي  الفددرد إلدى فدي و سدكان الدولدة.
 .5أمريكيألع دوالر  36أي ما يعادل  2015كويتي في عام 

o  وذددو قيددا  للزيدداد  السددنوية فددي إجمددالي الدددخل النمننو االقتصنناد :
 ومسدتو  دخدل الفدرد مدن النداتجين المحلدي والقدوميالمحلي والقدومي 

% 33للكويدت أعلدى مسدتو  لده  لدياالقتصداوقد وصل معددل النمدو 
 .6% فقأ1.8إلى  2015بينما وصل في عام 

o األكثددر غنددى : قيددا  للفجددو  بددين دخددل انعنندام المسنناوا  لنني النندخل
واألكثر فقراً في الدولة. ويمكدن قيدا  ذدذا المسشدر بعدد  أدر   مدثالً 

% 90% من السدكان مد  مدا يملكده بقيدة الد  10حسا  مايملكه أغنى 
 من سكان الدولةذ

o :لقيددا  زيدداد  أسددعار حاجيددات النددا  والخدددمات مدد  الزيدداد   التضننخم
القتصداد ألنده على األجور خالل عام. فالت خم العدالي يعتبدر مددمراً ل

 دليل على  عع سيأر  الدولة على االقتصاد.
o :مسشر يقي  عددد الندا  الدذين فدي سدن العمدل ويبحثدون عدن  البطالة

 عمل واليجدون.
o :مسشر يبين األنشأة االقتصدادية التدي تعتمدد عليلدا  البنية االقتصادية

 الدولة وما إذا كانت أولية أو ثانوية أم متأور .
o :يددوذددي مسشددرات تدددر  الزيدداد  السددكانية وتوز التركيبننة السننكانية  

  الجنسية والجن  والعمدر والمسدتو  التعليمدي. وتقدارن سالسكان بح
معددددالت الوفدددا  والمواليدددد  الزيددداد  الأبيعيدددةذ  ومتوسدددأ األعمدددار و 
توزيدد  السددكان بددين الريددع والمدددن. ومددن المعددروع أن الدددول األقددل 

لصدغير  مد  زيداد  عاليدة فدي تأوراً لديلا نس  أعلى لفئات األعمار ا

                                                 
and-.kw/ar/statisticshttp://www.cbk.gov- ،2015بنك الكويت المركزي لعام قرير ت  4

reports.jsp-publication/publications/economic 
5  annual-growth-http://www.tradingeconomics.com/kuwait/gdp  
6  annual-growth-http://ar.tradingeconomics.com/kuwait/gdp 

http://www.cbk.gov.kw/ar/statistics-and-publication/publications/economic-reports.jsp
http://www.cbk.gov.kw/ar/statistics-and-publication/publications/economic-reports.jsp
http://www.cbk.gov.kw/ar/statistics-and-publication/publications/economic-reports.jsp
http://www.tradingeconomics.com/kuwait/gdp-growth-annual
http://ar.tradingeconomics.com/kuwait/gdp-growth-annual
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النمو السكاني  وكدذل  نسد  أعلدى لسدكان الريدع والقدر  مدن سدكان 
المدن مقارنة بالدول متوسأة التنمية. فمثال نجد أن معدل المواليدد فدي 

مولدوداً لكدل  40نسمة بينما في كينيدا  1000مولود لكل  11بريأانيا 
 21وانخف دت إلدى  1960عدام  41اندت   أمدا الكويدت فكألع نسدمة

 .72014عام 
 

 :مؤشرات التنمية اإلنسانية 
رنسددانية ذددي قيددا  قدددر  النددا  للحصددول علددى الثددرو  والوظددائع والتعلدديم التنميددة ا

عددالو  علددى الحريددات االقتصددادية  -والتغذيددة والخدددمات الصددحية والترفيدده واألمددان
علددى   Standard of Livingوالسياسددية. ويألددق مصددأل  مسددتو  المعيشددة

 Quality of شدةالمعي الجوان  المادية المتعلقة بدالثرو  والتغذيدة  ومصدأل  جدود 
Life .على الجوان  المرتبأة بالصحة والترفيه 

  ألن لقيا  الجوان  غيدر االقتصدادية للتنميدةوت تي أذمية مسشرات التنمية ارنسانية 
سددواء فددي الدولددة نفسددلا أم مقارنددة مدد  الدددول  بأددر  غيددر متسدداويةتحدددث التنميددة 
بسدب  اعتمادذدا علدى الدنفأ  . فقد يكون لدولة ما  إجمالي ناتا محلي عاليذ األخر 

بينما يعيش قسم من النا  فيلا بمستو  الفقدر يفقتددون لصساسديات كدالتعليم والخدمدة 
 الصحية والسكن المالئم. 

 وتشمل ذذا المسشرات التالي:
  متوسدأ األعمدارذ: مسشدر يقدي  متوسدأ العمدر الدذي يعيشده  توقعات ال ينا 

بينمدا فدي كينيدا  79فدي بريأانيدا  ارنسان في دولة معيندة  فعلدى سدبيل المثدال
48  ً  . 8سنة للذكور 78سنة لإلناث و  79  وفي الكويت عاما

  َّقيا  لعددد األأفدال الدذين يموتدون خدالل السدنة األولدى معدل وليات الُرض :
أأفال خالل السدنة األولدى  5مولود. على سبيل المثال يموت  1000من كل 

 147  وفدي الكويدت كاندت في كينيا 61من والدتلم في بريأانيا بينما يموت 
 . 20159في عام  9وانخف ت الى  1960عام  في

 الدذين يعيشدون تحدت خدأ الفقدر أو أسلئد  : مسشرات تقي  نسبة السكان الفقر
الذين يعيشون على دخل محدود جداً  يقدا  خدأ الفقدر مدن قبدل منظمدة األمدم 

 المتحد  بمن يحصل على أقل من دوالر ورب  يومياًذ.
  وذو مسشر يقي  مد  توفر الخدمات األساسدية وال درورية الخدماتتولر :

وكدذل  واالستخدام اندمي   شرللحيا  الصحية مثل المياا النظيفة الصالحة لل
 الصرع الصحي.أنظمة 

  نسدبة األأبداء  مثدلإحصدائيات وذي مسشرات تشمل : الص ية اتالخدمتولر
شدخص  1000إلى السكان  فمدثال الدولدة التدي يتدوفر فيلدا أبيد  واحدد لكدل 

آالع شددخصذ  ي دداع إلددى ذلدد   5أف ددل مددن الدددول التددي فيلددا أبيدد  لكددل 
ى عددد السدكان  ويالحدظ ذندا أن النسدبة تقدي  عددد نسبة أسر  المستشفيات إل

                                                 
7  http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.CBRT.IN 
8  http://www.enferaad.com/ArticleDetail.aspx?id=25913 
9  http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.DYN.MORT 

http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.CBRT.IN
http://www.enferaad.com/ArticleDetail.aspx?id=25913
http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.DYN.MORT
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األسدر  لدي  عددد المستشددفيات  ألن ذندا  مستشدفيات صددغير  قدد ترفد  عدددد 
د ر  كافيدة فيلداذ. كمدا تشدمل ذدذا المستشفيات بينما ال يحصدل السدكان علدى أس  

 ارحصائيات توفر األدوية األساسية وال رورية.
 ر يقدي  نسدبة السدكان المصدابين : وذدو مسشدمراض الفتاكنةالسيطر  على األ

 ب مراض فتاكة مثل األيدز والمالريا والسل  الدرنذ وغيرذا من األوبئة.
  قيددا  لعدددد األشددخاص المسددتمرين فددي المدددار  الخدمننة التعليميننةتننولر :

 االبتداية والمتوسأة والثانوية والتعليم العالي.
 فدي بريأانيدا الكتابدة. : نسدبة البدالغين الدذين ال يجيددون القدراء  ومعدل األمينة

 .10%4  أما الكويت %40بالمئة وفي اللند  15% بينما في كينيا 1
   يشددمل إحصددائيات لنسدد  النددا  الحاصددلين علددى التكنولوجيننامنندى انتشننار :

 ذواتع  وذواتع نقالة  وأجلز  تلفاز  وإنترنت.
 وذي مسشرات تقي  مد  التفرقة التي تعانيلدا النسداء التمييز بسبب الجنس :

 .والروات  التعليم والتوظيعبم  الرجال فيما يتعلق  في عدم المساوا 
 مسشدرات تقددي  الفدر  بدين نسدبة ماتنفقده الدولددة أولوينات اإلنفناا ال كنومي :

 على التعليم والصحة مقارنة باألسلحة والدفاع وتسديد الديون.
 

 مشكالت المؤشرات 
بيل قد تعتبر مسشرات التنميدة مظللدة وعليندا اسدتخداملا بحدذر شدديد  فعلدى سد

 المثال:
  بعض المسشرات تقي  المتوسأ بين جمي  السكان في بلد مدا. وذدذا يعندي أن

ذددذا المسشددرات التعكدد  مددد  التفدداوت الكبيددر بددين فئددات وشددرائ  المجتمدد . 
فحتى في الددول الغنيدة التدي نجدد أن معددل دخدل الفدرد مرتفد  فيلدا قدد تعديش 

ت ألنلدددا اكتفدددت شدددرائ  كبيدددر  تحدددت خدددأ الفقدددر وال تقيسدددلا ذدددذا المسشدددرا
 بالمتوسأ بين جمي  السكان.

  فددي كثيددر مددن الدددول المتخلفددة قددد التتددوفر إحصددائيات حديثددة يمكددن االعتمدداد
عليلا في ذذا المسشرات  وبعض ذدذا الددول ال تحددث بياناتلدا عمدداً  فلندا  

  دول ال ترغ  بنشر اية إحصائيات عن عدد الملاجرين منلا أو إليلا.
 

ال الخلل ذذا يقوم المتخصصون بددما عددد كبيدر مدن ذدذا ومن أجل معالجة أشك
المسشرات المختلفة ليغأي بع لا على خلل البعض انخر. ولدينا مسشر التنميدة 
البشرية الذي تستخدمه منظمة األمم المتحد  يسدتخدم خليأدا مدن المسشدرات التدي 
شددة تبددين توقعددات الحيددا  ومتوسددأ األعمددار مدد  األميددة والتعلدديم ومسددتو  المعي

ومتوسأ الدخل معا. فدولدة كفيتندام لدديلا نسدبة منخف دة لصميدة ومتوسدأ أعمدار 
أف ل من باكستان  لذا فبنلا تحصل على معدل أعلى في مسشر التنمية ارنسدانية 

 رغم أن مسشر إجمالي الدخل المحلي منخفض.
 

                                                 
10  http://www.alhakea.com/word/?p=207335  

http://www.alhakea.com/word/?p=207335
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 كيف تت قق التنمية؟ 
 

وقيا  التخلدع فدي أي بعد أن أرحنا مجموعة من المسشرات والمقايي  لتحديد 
مجتم  مدن المجتمعدات  يبقدى السدسال األكثدر أذميدة: مداذا عسدانا نفعدل للدتخلص مدن 
التخلع  ولإلجابة عن ذذا السدسال  يجد  أن نسكدد أنده ال يوجدد عدالر محددد ومتفدق 
عليه للوصول إلى ذذا الغاية. فاألمر ال يختلع عن بقية الق دايا التدي تحداول العلدوم 

امددل معلددا  فالعلمدداء يختلفددون بدداختالع مندداذا تفكيددرذم  والنظريددات االجتماعيددة التع
واألأر الفلسدفية التدي يتبناذدا كدل واحدد مدنلم. للدذا سدنأر  أفكداراً عامدة حدول أذدم 

التددي تناولددت مو ددوع التنميددة وأرحددت آليددات للوصددول إليلددا.  11السددبل واألفكددار
م بملاملددا: آليددات سددنركز الحددديث حددول جددوذر التنميددة الكددامن فددي مددن يجدد  أن يقددو

السو   المتمثلة بتنداف  القأداع الخداص دون تددخل مدن الدولدةذ أم الدولدة بمدا لدديلا 
 من قدر  وإمكانات ومسسسات أم كالذما معاً 

 

  القطاع الخاص( على الطريقة الرأسماليةالتنمية(: 

 
الفكددر  األساسددية ذنددا تكمددن فددي أن التنميددة ليسددت سددو  نتيجددة أبيعيددة ومتوقعددة 

القأداع الخداص فدي التملد  ونقدل الثدرو  واألنشدأة على حرية  لالقتصاد الذي يعتمد
. وذي فكر  ليست جديدد  وليسدت مقتصدر  علدى حدل مشدكلة التخلدع فدي االقتصادية

العددالم الثالددث. بددل فددي الحقيقددة ذددي نمددأ اقتصددادي معددروع ويألددق عليدده النظددام 
ناعية الكبدر  الرأسمالي الذي تتبناا الواليات المتحد  ودول أوروبا وبقية الددول الصد

 كاليابان وبعض دول جنو  شر  آسيا. 
 

أصددحا  ذددذا الددرأي يددرون أن التخلددع فددي العددالم الثالددث لددي  أكثددر مددن تدد خر 
زمني  كما أسلفنا  وبالتالي فلم يرون الحل في اتباع النظدام االقتصدادي الدذي جربده 
ر. العددالم المتقدددم ونجدد  فددي الوصددول إلددى مددا وصددل إليدده مددن تقدددم وتأددور وازدذددا

وتكمن الفكر  األساسية للذا النظام  إن أمكننا اختصارذا دون إخالل  في أن الحريدة 
االقتصدددادية سدددتدف  التجدددار لتلبيدددة حاجدددات الندددا  سدددعياً وراء الدددرب   وأن الندددا  
سديختارون األف دل واألرخدص ممدا ينتجده أصدحا  رأ  المدال. وبالتدالي سديتناف  

كدنلم إنتاجده وسديقدمون أف دل الخددمات أصحا  رأ  المال على تقديم أف ل ما يم
يدفعلم لذل  التناف  فيما بينلم للوصول إلى ر ى المستلل . ذذا األمر ينأبق على 
تقديم أف ل خدمة تعليم تتناف  المدار  والجامعدات فيمدا بينلدا للوصدول إلدى سدمعة 
فر عالية في قدرتلا على التددري  األمدر الدذي ال بدد وأن يندتا عنده تعلديم نداج  سديو

الكوادر التي يحتاجلا سو  العمل وستقدم المدرسة التي تتب  النظام التعليمي الخاص 
ذا ومعلمددين علدى مسددتويات راقيدة مددن أجددل أف دل مددا لدديلا مددن سدبل وأدوات ومنددا

الفددوز بالمنافسددة مدد  بقيددة المدددار  والمسسسددات التعليميددة األخددر . ذددذا المنافسددة 

                                                 
جنا عن إطار هذه الدراسة والتي سيستفيد منها غير المتخصصين في لن نتطرق في هذا الصدد للنظريات بالتفصيل فذاك أمر يخر  11

 موضوع التنمية. لهذا ستتم اإلشارة إلى بعض النظريات في إطار الحديث عن الفكرة العامة التي تحملها تكل النظريات؟
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تتكرر كذل  في الخدمات الأبية والترويحية وارسكانية وعلدى بقيدة أوجده االقتصداد. 
ذددي الوصددول إلددى التنميددة فددي جميدد   -كمددا يراذددا أصددحا  ذددذا النظريددة–النتيجددة 

جاالت عن أريق المنافسة في تلبية حاجات النا  من أجدل الوصدول إلدى الدرب   الم
وبالتالي سيصل المجتم  الذي يتب  ذذا األسلو  إلى غايته في التنمية والدتخلص مدن 

 التخلع ويرتقي إلى مصاع الدول المتقدمة. 
 

روجدددت ذدددذا الفكدددر  بشدددكل أساسدددي تحدددت مسدددمى نظريدددة التحدددديث  التمددددنذ 
Modernization Theory ًحيددث اشددتلرت بكونلددا النظريددة التددي تقدددم حددال .

مقبوالً لتخلع العالم الثالث. والنظرية ذذا لم تقع عند حد تقديم آليات السو  وأسد  
النظام الرأسمالي في جوانبلا االقتصادية فقأ  بدل ذذبدت إلدى تقدديم النمدوذر الغربدي 

تعليمية والثقافيدة لتقتددي بلدا دول بكل تفاصيله االجتماعية والسياسية واالقتصادية وال
العالم الثالث إن ذي أرادت التخلص من تخلفلا واللحا  بالددول المتقدمدة التدي أثبتدت 

 بالتجربة والبرذان نجا  نموذجلا التنموي. 
 

 النقد الموجه لهذا األسلوب: 
 

 :ينقسم النقد الموجه للذا الفكر  إلى قسمين رئيسيين
دية معاديددة لفكددر  الرأسددمالية بشددكل أساسددي أوللمددا مددن قبددل أأددراع اقتصددا

وبالتالي ذي تر  فيلا وسيلة السدتكمال واسدتمرار اسدتعمار بلددان العدالم الثالدث بعدد 
أن انتلددى االسددتعمار التقليدددي باسددتقالل دول العددالم الثالث سددنتأر  للددا بشدديء مددن 

 التفصيل الحقاًذ. 
ية ذاتلدا. ويعتمدد ذدذا موجه للا مدن داخدل المعسدكر الفكدري للرأسدمال الثانيو

األخيدددر علدددى الصدددراع بدددين التقليدددديين  مدددن أتبددداع آدم سدددميث والتقليدددديين الجدددددذ 
 والمجددين  مثل كينز والكينزيين الجددذ.

 
 أوال: نقد خصوم الرأسمالية:

 
القت فكر  التنمية المعتمد  على آليدات السدو   النظدام الرأسدماليذ معار دة 

لتنمية من بين أبناء الددول الناميدة ذاتلدا فدي نقداأ عدد  كبير  من الملتمين في ق ية ا
 منلا: 

 وجد فيلا ذسالء تبسيأا مخالً لصو اع  المزرية في الدول المتخلفة. .1
إن تشددخيص التخلددع علددى أندده مجددرد تدد خر زمنددي سددينتلي باتبدداع  .2

النموذر الغربي لم يكن تشخيصاً صدحيحاً وذلد  لعمدق األسدبا  التدي 
متدداخل لتصدل بلدذا المجتمعدات إلدى حالدة  تفاعلت م  بع دلا بشدكل

 التخلع التي تعيشلا  سنتأر  لشرحلا الحقاًذ.
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رأ  فيلا منتقدوذا على أنلا ليسدت سدو  وسديلة "لتنميدة التخلدع فدي  .3
العالم الثالث" ولي  للتخلص منه  فلم يرون في ذذا الفكر  اسدتمرار 

 أسبا  التخلع الحقيقية. 
أريق استخدام آليدات السدو  بعدين  لم ي خذ أصحا  فكر  التنمية عن .4

االعتبار صعوبة تأبيق ذل  النظام االقتصدادي المعقدد فدي مجتمعدات 
ال تتددوفر فيلددا الحدددود الدددنيا مددن مسددتلزمات ذلدد  النظددام ومسسسدداته. 
فالرأسدددمالية ليسدددت مجدددرد منافسدددة اقتصدددادية فدددي إأدددار أوسددد  مدددن 

ريعات التخلددع. فكيددع يمكددن تحقيددق المنافسددة مددن دون قددوانين وتشدد
ونظددام ق ددائي ي ددمن عدددم ذيمنددة أددرع علددى آخددر ويحفددظ حقددو  

 الجمي  في ممارسة الحرية االقتصادية والسياسية. 
يددر  آخددرون أن ذلدد  النظددام مسددتحيل التأبيددق بسددب  تخلددع وفسدداد  .5

كثير من أنظمة الحكم الشمولية في العالم الثالث  لدرجدة يسديأر فيلدا 
د األمدر الدذي يقتدل أي مجدال قلة من رموز الفساد على مقدرات الدبال

للمنافسة. كما أن الحرية االقتصادية ال يمكدن أن تدنج  مدن دون نظدم 
تعليم متأور  وراقية من ش نلا أن توفر كودار مسذلة يحتاجلدا سدو  

 العمل. 
يصددع  تأبيددق ذلدد  النظددام دون وجددود حريددات لصفددراد و ددمانات  .6

سسسدات المجتمد  لممارسة تل  الحريدات بمدا فيلدا حريداتلم لتشدكيل م
المدني التي تلع  دوراً ملماً حتى في الرقابدة علدى المنتجدات لحمايدة 
المسدددتلل  مدددن خدددداع البددداحثين عدددن الدددرب  السدددري  علدددى حسدددا  

 انخرين.
كما ير  منتقدو ذذا األسلو  أن أغل  مجتمعات العالم الثالث تعداني  .7

مددن  ددعع المسسسددات غيددر الحكوميددة وبالتددالي البددد مددن أن تكددون 
لدولة  وذي المسسسة األقو  بكل ما لديلا من إمكانات  ذي الراعي ا

 األساسي للتنمية.
وأذم نقدد للنظريدة وأسدلوبلا فدي التنميدة يكمدن فدي كونلدا أغفلدت دور  .8

الدول الغربية االستعمارية في تخلع العدالم الثالدث بعدد أن اسدتعمرت 
يعددي بلداندده لقددرون مددن الددزمن عألددت خالللددا أو أخلددت بددالتأور الأب

والتدددريجي للددذا المجتمعددات وسددلبتلا معظددم إمكاناتلددا التددي جيددرت 
لصددال  الدددول المسددتعمر   بكسددر المدديم الثانيددةذ علددى حسددا  شددعو  
العددالم الثالددث. أي أن أصددحا  ذددذا النظريددة أغفلددوا السددب  الرئيسددي 

 للتخلع عن أريق تقديملم لحل مثالي ال يصل  تأبيقه.
 يمكنلددا نسددخ تجددار  دول أخددر  ويددر  بعددض الناقدددين أن الدددول ال .9

وتأبيقلا بحذافيرذا وذل  الخدتالع إمكاندات وقددرات ودرجدة تأدور 
كددل دولددة مددن ذددذا الدددول  األمددر الددذي يجعددل مددن تكددرار واستنسددا  

 تجار  الدول األخر  أمراً أشبه بالمستحيل.
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 ثانياً: النقد من داخل المعسكر الرأسمالي:
يكية يدرون دوراً محددوداً جدداً للدولدة فدي أصحا  النظرية الرأسدمالية الكالسد

التنمية وأن الدور األكبر ذو لحركة رأ  المال فدي إأدار آليدات السدو   بينمدا يدر  
المجددون في ذذا النظرية دوراً أكبر للدولة في التخأيأ للتنمية وتقنينلدا والمسداذمة 

ينأبددق علددى  فيلددا مدد  إعأدداء آليددات السددو  الحريددة الكافيددة للحركددة. وذددذا الددرأي ال
التنميددة فددي العددالم الثالددث فحسدد   بددل إن عدددداً كبيددراً مددن المنظددرين االقتصدداديين 
الرأسماليين أمثال كينز قد دعوا إلدى تددخل الدولدة فدي تنظديم االقتصداد وتفعيلده حتدى 
في أكثر الدول رأسمالية  وذو األمر الذي يدعو إلى دور أكبر للدولة في تنمية العالم 

 الثالث.
 
     

  القطاع العام( الدولةدار  بإالتنمية(: 

 
 :ذذا الفكر  للا شكالن

التخأدديأ المركددزي الددذي يسددتند عليدده النظددام االقتصددادي : النظددام االشددتراكي-1
حيددث تقددوم الدولددة بددالتخأيأ للتنميددة وتمويللددا وتنفيددذ مشدداريعلا االشددتراكي 

 بالكامل من دون دور للقأاع الخاص.
ذدددذين النظدددامين االشدددتراكي و المتبددد  كحدددل وسدددأ بدددين  االقتصددداد الموجددده-2

  وفيده تقدوم الدولدة بدالتخأيأ للتنميدة وتمويللدا أمدا فدي التنفيدذ فدال الرأسمالي
 .تنفذ منفرد  بل تشر  القأاع الخاص في تنفيذ بعض المشاري  التنموية

 
الشدددكل األول لدددم يعدددد متاحددداً إال فدددي كوريدددا الشدددمالية فحتدددى كوبدددا بددددأت بفدددت  

الخاص  أي بدأت تتجه نحو الشكل الثداني وذدو االقتصداد  لمساذمة القأاعاقتصادذا 
 الموجه الذي تتبناا الصين بشكل وا  .

وم  اخدتالع التسدميات التدي أألقدت علدى ذدذا األسدلو  كدالأريق الثالدث الدذي 
تبناا اليسار ويسار الوسأ في الحزبين الدديمقراأي األمريكدي  فدي أثنداء فتدر  واليدة 

لبريأدداني  خددالل واليددة رئددي  الددوزراء تددوني بليددرذ. بيددل كلينتددونذ وحددز  العمددل ا
ولكن أخيراً وم  زياد  التركيز على انثار المترتبة على البيئدة أصدب  ذدذا األسدلو  
من التنمية يسمى بالتنمية المستدامة. وسنتأر  للفكدر  فدي إأارذدا العدام أوالً ثدم مد  

 شيء من التركيز لفكر  التنمية المستدامة.
 

الدولة على حقيقدة أن معظدم دول العدالم الثالدث  التي تقوم بلالتنمية ترتكز فكر  ا
ال يوجد فيلا قأاع خاص مستقل وقادر على قياد  دفدة التنميدة منفدرداً. وكدذل  لكدون 
ذذا الدولة فقير  في مسسساتلا االقتصادية والماليدة والتجاريدة والسياسدية والقانونيدة  

االجتماعيدة والسياسدية فدي تلد  الددول بمدا  وأن الحكومات ذي أكبر وأذدم التنظيمدات
 فيلا مسسساتلا العسكرية. 
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بالتالي فبن إذمال دور الدولدة كمخأدأ ومنفدذ رئيسدي لخأدأ التنميدة إنمدا يعتبدر 
تخأياً للواق  و رباً من المسدتحيل. إ دافة إلدى اسدتحالة وجدود بدديل خدارجي يقدوم 

 ة. بتجاوز الدول وجمي  مسسساتلا ويشرع أو ينفذ التنمي
 

يكدون القدائمون لكي تنا التنمية التي تقدوم بلدا الدولدة البدد مدن شدروأ منلدا أن و
على الدولة مسمنين ب  ذمية التنمية لبلدانلم وعلى استعداد للقبول بما يقت يه ذل  من 

أن يكون ذسالء القيمون على الدولة من غير الفاسدين ماليداً والشرأ الثاني تنازالت. 
ن إلددى مصددالحلم الخاصددة ومصددال  الفئددة القليلددة مددن البأانددة وسياسددياً وال ينظددرو

الدولدة إمدا دافعداً على األقل تصب   ينالشرأين الفاسد  التي تحيأ بلم. فبن تحقق ذذ
 للتنمية أو على أقل تقدير غير معأل للدا  فدبن التنميدة تصدب  أمدراً محتمدل التحقيدق.

 تحقيق التنمية:وذذا قائمة بالملام التي يمكن للدولة القايم بلا ل
 

  ت قيق التنميةلي الدولة مهام: 
تدددوفير األمدددن واالسدددتقرار سدددواء عدددن أريدددق حمايدددة حددددودذا مدددن العددددوان  .1

 الخارجي أو حفظ األمن الداخلي والسيأر  على الجريمة.
توفير فرص تعليم لمن ال يمكنلم ارنفا  علدى تعلديم أنفسدلم سدواء مدن خدالل  .2

علدديم الحكددومي أو المددن  والبعثددات الدراسددية. وكددذل  تددوفير مراكددز نظددام الت
ومعاذددد التدددري  الملنددي رعدداد  تدددري  وت ذيددل العدداملين سددواء فددي القأدداع 
الخاص أو القأاع العام لتمكينلم مدن التعامدل مد  آخدر مدا وفرتده التكنولوجيدا 

 والعلم من تقنية وقدرات فنية في مجاالت عمللم.
جتماعية للفئات المحتاجة لتلد  الخددمات وتحديدداً للعداألين توفير الخدمات اال .3

عددن العمددل والمسدداذمة فددي إعدداد  تدد ذيللم لتمكيددنلم مددن القيددام بملددام أخددر  
تددسذللم لالنخددراأ فددي سددو  العمددل مددن جديددد. ويعتبددر ذددذا دوراً ملمدداً جددداً 
للدولددة فددي أرقلددا للتنميددة فالعاأددل عددن العمددل يعتبددر أاقددة ملدددور   دداعت 

المجتم  من جلة وخامة جاذز  لالنحراع نحو الجريمة وبالتالي التد ثير على 
 وإعاقة التنمية.

القيام بدور فعال وأساسي في الوقايدة مدن األمدراض الفتاكدة والمعديدة وتدوفير  .4
بددراما دقيقددة وحمددالت مكثفددة للتوعيددة الصددحية التأعدديم  ددد تلدد  األمددراض 

المجتمد  غيدر القدادرين علدى  وكذل  توفير الخدمات الصحية األساسية ألفراد
تحمددل مصدداريع العددالر. ويددذكر ذنددا بشددكل أساسددي الخدددمات الصددحية التددي 

 تقدملا الدول لكبار السن.
تشري  القوانين التي تملد الأريدق للممارسدة االقتصدادية الصدحيحة وتأبيقلدا  .5

للحد من الفسداد والرشدو  التدي يمكنلدا أن تقدوض كدل فدرص التنميدة الحقيقيدة 
 تل رو  اربداع والرغبة في العأاء.ألنلا تق

المراقبدددة والحدددد مدددن ممارسدددات االحتكدددار التدددي تسدددعى بعدددض المسسسدددات  .6
االقتصادية للقيام بلا عن أريق إخرار المنافسين من السو  للدتحكم فيده فيمدا 

 بعد.
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لتحريد  وتنشديأ  خ األموال في السو  أثناء األزمدات الماليدة واالقتصدادية  .7
  .لبنى التحتيةمشاري  اتبني و السو 

سن وتأبيدق نظدام دقيدق لل درائ  لتدتمكن الددول مدن ت ديدة دورذدا السياسدي  .8
 واالقتصادي واألمني واالجتماعي على أكمل وجه.

الدولة ذي الجلة الوحيد  التي يمكنلا االقتراض من المسسسدات الدوليدة ومدن  .9
ذددي الدددول األخددر  لتددوفير مبددال  يحتاجلددا المجتمدد  لتنفيددذ خأأدده التنمويددة و

 التي تقوم بسداد تل  القروض.
الماليددة وأسددعار الفائددد   نظمالددل يلددا وتعدددتيا  العملددة الوأنيددة وحمسدد .10

وغيرذا من أجل المحافظة على سعر مناف  للعملة الوأنية مقارنة بالعمالت 
 األجنبية األساسية.

المسسسددددات االقتصددددادية الرئيسددددية التددددي ال يمكددددن  ايددددة  ورعيت سدددد .11
رار مددن دونلددا كالبندد  المركددزي وبورصددة األورا  لالقتصدداد الحددر االسددتم

 المالية ومكات  مركزية المخاأر.
إتاحددة المجددال لمسسسددات المجتمدد  المدددني أن تعمددل بكددل حريددة ودون  .12

 تدخل في شسونلا إال في حاالت خر  أي منلا للقانون. 
تحقيق العدالة عن أريدق تدوفير نظدام ق دائي نزيده بعيدد عدن التددخل  .13

 السلأتين األخريين. في شسونه من قبل
حماية البيئة من الددمار الدذي قدد تسدببه بعدض المسسسدات االقتصدادية  .14

التي تسعى إلى الرب  السري  دون االذتمام بما ينتا عدن ممارسداتلا تلد  مدن 
 أ رار بيئية خأير . 

 

  الدولة:بإدار  النقد الموجه ألسلوب التنمية 

 
مددن قبددل المعسددكر الرأسددمالي علددى أندده ينتقددد ذددذا األسددلو  عجددز الدولددة:   .1

أسلو  متخلع مستندين بذل  على حقيقة أن دول العالم الثالدث ذدي انن فدي 
قمة التخلع بينما تقوم الدولدة فدي إدار  كدل شديء فدي المجتمد   وبالتدالي لدو 
أنلا قادر  على أي دور في التنمية لما وصلت الحال إلدى ماوصدلت إليده مدن 

 تخلع. 
سدددة: يدددر  منتقددددي ذدددذا األسدددلو  أن الدولدددة إذا ذيمندددت علدددى انعددددام المناف .2

األنشأة االقتصدادية فبنلدا سدتقتل المنافسدة التدي ال تتدوفر إال بوجدود القأداع 
الخددداص  وبالتدددالي سدددتنفق الدولدددة أ دددعاع الميزانيدددة ولدددن تحقدددق التنميدددة 

 المنتظر .
ى ذددذا انعدددام الحددوافز: يقددول الراف ددين لليمنددة الدولددة أن الدددول التددي تتبندد .3

األسلو  ينعدم فيلا وجود الحوافز بين الموظفين علدى اربدداع والعأداء فلدم 
في النلاية موظفي حكومة ينتظرون رواتدبلم فدي نلايدة الشدلر سدواء أبددعوا 

 في عمللم أم ال.
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 دياع الوقدت: بسدب  البيروقراأيدة وأدول الددور  المسدتندية للمشداري  التددي  .4
وقددت المألددو  رنجدداز أي مشددروع تشددرع عليلددا وتنفددذذا الحكومددة فددبن ال

تنموي قد يصل إلى  عع أو أكثر ما يحتاجه القأاع الخاص للتنفيدذ. وذلد  
لقدر  القأاع الخاص على سرعة اتخاذ القرار بينما فدي المشداري  الحكوميدة 

 كل مسسول يحتار الى موافقة المسسول األعلى منه وذكذا.
 
 
 

 :التنمية المستدامة و ماية البيئة  

 
وء ذددذا الملددام الموكلددة للدولددة يمكننددا أن ننتقددل إلددى أذددم األفكددار وعلددى  دد

ارنسددانية المتعلقددة بالتنميددة والتددي تعتبددر ذمدداً عالميدداً بعددد أن فددت  العددالم علددى بع دده 
البعض وأصب  الدمار البيئي في أي جدزء مدن العدالم أمدرا ملمدا لبقيدة شدعو  ودول 

واحدد وبالتدالي مركد  واحدد ال يحدق  العالم األخر . فقد أيقن الجمي  أننا فدي كوكد 
ألي مددن ركابدده أن يلدددم أو يدددمر الجددزء الخدداص بدده ألندده بددذل  يكددون قددد أخددل ببقيددة 

 أجزاء ذذا الكوك .
وبالتالي لم يعد التسابق عل إقامة المصان  ذو الملم بقدر ما أصب  األذدم ذدو 

ة بد ي ثمدن بدل كيع نوفر مصان  أقل تلويثاً  وأصدب  اللدم األكبدر لدي  تحقيدق التنميد
 تحقيقلا دون ارخالل بالبيئة حتى ولو كانت نتائجلا أقل وأبأ .  

 
فقد عاشت البشرية قبدل الثدور  الصدناعية اقتصداداً يقددم علدى المحافظدة علدى 
دوام مصادرذا الأبيعية  وكاندت جدزءاً مدن المخأدأ الأبيعدي أو مدن الأبيعدة ذاتلدا 

النسدجام. ولكدن مد  قيدام المددن ونشدوء ولم تكن مخربة للا بدل فدي حالدة رائعدة مدن ا
مجتمعات تعتمد على الزراعة المكثفة التي تحقق فوائض في ارنتار وم  زياد  عددد 

أد  ذلد  وغيدرا مدن    السكان وبالتالي التوس  فدي ارنتدار وبلوغده مرحلدة التصدني 
 العوامل إلى تغيدر فدي شدعور ارنسدان إلدى الأبيعدة وأصدب  مالكداً للدا يسديأر عليلدا
ويتحكم فيلا ويستغللا بأريقة غير متوازندة. ذدذا التصدرع غيدر الدواعي نحدو البيئدة 
المحيأددة بارنسددان أصددب  ذددو الحالددة السددائد  اليددوم سددواء فددي الدددول المتقدمددة أو 
المتخلفددة علددى حددد سددواء  ولددي  مددن اسددتثناء للددذا التعمدديم سددو  بعددض القبائددل التددي 

الحددديثين" كددبعض السددكان األصددليين  تعدديش فددي حالددة بعيددد  عددن "التقدددم والتأددور
 ألمريكا أو بعض القبائل األفريقية وسكان استراليا األصليين.

 
ولكدي ندددلل علدى كيفيددة تددمير الدددول الناميددة للبيئدة فيلددا بحجدة تحقيددق التنميددة 
نذكر بعض الممارسات ذات العالقة لدي  مدن بدا  الحصدر بدل فدي حددود األمثلدة ال 

ب سبا  التصني  والرغبة فدي التأدوير قامدت ن ذذا الدول فعندما أخذت كثير م أكثر.
فددي حقيقددة األمددر بتدددمير كبيددر للغابددات المأريددة التددي تعتبددر الرئددة التددي تتددنف  منلددا 
الكر  األر ية للدور الذي تقوم به في سح  ثاني أكسيد الكربدون مدن الجدو وتدوفير 
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الم الثالددث للغابددات األوكسددجين. وبالتددالي فددبن الدددمار الددذي قامددت بدده بعددض دول العدد
 المأرية لم يسثر عليلا ذي فحس  بل على كل العالم. 

 
وكذل  ما قامت به دول أخر  من استنزاع لصرا ي الخصدبة العتمداد ذدذا 

ونقصدد الدول على زراعة المنتجات السلعية محل أنماأ الزراعدة القابلدة لالسدتمرار 
تددر عليلدا أمدواالً نقديدة عندد ذنا قيام كثيدر مدن ذدذا الددول بزراعدة المحاصديل التدي 

  .تصديرذا ململة بذل  ما يحتاجه الماليين من سكانلا من مواد غذائية أساسية
كما قامت كثير من دول العالم الثالث بشراء مصان  كبير  وملوثدة مدن الددول 
الكبر  بعد أن ا أرت الشدركات العاملدة فدي الددول المتقدمدة لتشدري  قدوانين تمند  

  الملوثددة للبيئددة  فقامددت دول العددالم الثالددث بشددرائلا أو بالسددما  اسددتمرار المصددان
للشركات األجنبية بنقللا إليلدا دون أدندى قيدود علدى تلويثلدا للبيئدة. األمدر الدذي جعدل 
من كثير من دول العالم الثالث أشبه بالمزابل التي ترمي غليلا الشركات الكبدر  بمدا 

ن المصددان  الملوثددة. بددل ونتيجددة للفسدداد لددم يعددد مقبددوالً فددي المجتمعددات المتقدمددة مدد
السياسي في بعض ذذا الدول سمحت للشركات وبعض الدول األجنبية بدفن النفايدات 

 النووية والكيميائية في أرا يلا مقابل رشاو  تدف  لبعض المتنفذين فيلا. 
  

أما الممارسات التي تتم في الدول الصناعية المتقدمة فلدي ليسدت أقدل  درراً 
يئة من تل  التدي تقدوم بلدا الددول المتخلفدة. فالقددر  علدى تلويدث البيئدة تتزايدد على الب

أردياً م  ازديداد قددر  الدولدة التصدنيعية. فالددول الصدناعية الكبدر  ذدي أكثدر دول 
العددالم اسددتخداماً للوقددود األحفددوري أو النددووي سددواء فددي المصددان  أو كجددزء مددن 

ر رفاذية كالكلربداء والسديارات والأدائرات الخدمات التي يحتاجلا ارنسان لحيا  أكث
 وأنماأ االستلال  األخر . 

 
ونتيجة لكل تل  الممارسات التي تقدوم بلدا الددول الغنيدة منلدا والفقيدر  وصدل 
العالم إلى حافة االنتحار التدريجي األمر الذي حددا بكثيدر مدن المنظمدات والجمعيدات 

تنبيده الندا  جميعداً والحكومدات علدى والمسسسات الملتمة بالبيئة إلى تعليق الجر  ل
وجه الخصوص إلى ذذا الكارثة. فعقددت المدستمرات العالميدة وارقليميدة التدي تبنتلدا 
منظمة األمم المتحد  للنظر في ق ايا البيئة والتنمية  وخلصت إلى أن التنمية المدراد 

رتبددة تحقيقلددا يجدد  أن تكددون قابلددة لالسددتمرار  بمعنددى أن يحسدد  حسددا  ل ثددار المت
على البيئة في أثناء التخأديأ للتنميدة. فالتنميدة التدي تحتداأ للبيئدة ذدي التدي يمكدن أن 
تسددتمر حتددى ولددو كانددت أكثددر بأئدداً ألن البددديل عنلددا سدديسدي إلددى دمددار لددي  للتنميددة 
فحسدد  بددل للمجتمدد  وإمكاناتدده الماديددة والبشددرية علددى حددد سددواء وإن بدددا أندده شددكل 

  سري  للتنمية. 
  

 نمية المستدامةمفهوم الت:  
يمكن تلخيص مفلدوم التنميدة المسدتدامة ب نلدا حدق الجيدل الحا در فدي التمتد  
واستغالل الثروات الأبيعية  م  الوعي بحدق األجيدال القادمدة فدي ذدذا الثدروات مدن 



 19 

خدددالل التدددوازن فدددي أمدددرين مدددرتبأين ببع دددلما وذمدددا التنميدددة والبيئدددة. أي التنميدددة 
لمصادر البيئدة مدن أجدل حيدا  أف دل لإلنسدان مدن خدالل باعتبارذا االستخدام األمثل 

ت مين حاجاته األساسية  والمحافظة على البيئدة عدن أريدق االعتنداء بداألرض وعددم 
الجور في اسدتخدام مصدادرذا مدن أجدل تد مين احتياجدات الحا در والمسدتقبل بشدكل 

 .متوازن يعأي لصرض بقدر ما ي خذ منلا
 

  ت قيق التنمية المستدامةطرا: 
 

ال توجد قائمة جاذز  بالممارسات التدي يجد  علدى الندا  اتباعلدا وقائمدة أخدر  
لتلدد  التددي يجدد  تجنبلددا مددن أجددل تحقيددق التنميددة المسددتدامة  أال أن التفكيددر المنأقددي 
والعقالني البد وأن يدف  النا  الكتشاع وسائل جديد  ومبادي وسلوكيات تساذم فدي 

 لا على سبيل المثال فقأ:تحقيق التنمية المستدامة وسنذكر بع 
  الكفاء  البيئية: وتعنى استخدام أمثل لقدرات ارنسان من أجل عمل أقل تلويث

للبيئددة مددن خددالل ترشدديد اسددتخدام مصددادر األرض وتأددوير القدددر  ارنتاجيددة 
والتقليل من الف الت التي تخلفلا الصناعة سدواء تلد  التدي تتسدر  للجدو أو 

يتألدد  جلدددا بشددريا وعلميددا وتكنولوجيددا أكبددر  األرض أو الميداا. األمددر الددذي
 من أجل تقليل انثار السلبية على البيئة.

  إعأاء الجوان  البيئة اذتماماً أكبر عند القيام بمشداري  اقتصدادية عدن أريدق
تركيز علدى التكلفدة البيئيدة فدي أي مشدروع اقتصدادي أي تقيديم األثدر البيئدي ال

ع بتنفيدذا فدبن كاندت آثدارا البيئيدة كبيدر  للمشروع قبل الموافقة عليه أو الشرو
أو سيئة يوقع المشروع ملما كانت الفائدد  التدي سديجنيلا المجتمد  منده ألنلدا 
حتماً ستكون مسقتة. فبذا ما شرعت دولدة مدا بفكدر  بنداء مولدد كلربدائي علدى 
الأاقددة الذريددة ألنلددا أقددل تكلفددة مددن غيرذددا مددن وسددائل توليددد الأاقددة  لكنلددا 

ا سددتوفرا مددن أمددوال نتيجددة السددتخدام الأاقددة الذريددة ال يددوازي اكتشددفت أن مدد
الددمار البيئدي الدذي يمكدن أن يندتا عدن أي تسدر  ندووي مدن ذلد  المشدروع 

الدذي وصدل  2011فوكوشديما اليابداني فدي عدام كذل  الذي حدث في مفاعدل 
  فبنلدا التلوث ارشعاعي إلى السواحل األمريكية الغربية عبر المحديأ اللدادي

ذا الحالة يجد  أن ت خدذ بالمشدروع األكثدر تكلفدة لتوليدد الأاقدة علدى أن في ذ
 تختار ذذا األسلو  المدمر للبيئة ب كمللا. 

  تخليص دول العالم الثالث من الفقر عن أريق رفد  الدديون عنلدا والمسداذمة
معلا في القيام بمشاري  تنموية تعود على مجتمعاتلا وشدعوبلا الفائدد  عو داً 

اري  التددي تخدددم أذدددافاً خاصددة لفئددات محدددود  مددن النددا  دون عددن تلدد  المشدد
 النظر إلى آثارذا ال ار  على من سواذم من البشر.

  تحمددل الدددول الصددناعية الغنيددة لمسددسولياتلا تجدداا بقيددة شددعو  العددالم والعمددل
علدددى الحدددد مدددن االنبعاثدددات ال دددار  التدددي سدددبق للعدددالم أن قدددرر فدددي القمدددم 

يوتو في اليابان وريو دي جدانيرو فدي البرازيدل المخصصة ألمور البيئة في ك
والتدي كدررت  2002وآخرذا في جوذانسبرر في جنو  أفريقيدا فدي صديع 
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على الدوام  درور  تخفديض الددول الصدناعية لتلد  االنبعاثدات ال دار  عدن 
 أريق فرض تأبيق القوانين المتعلقة بالمحافظة على البيئة.

 ل فدي  درور  تبندي سدلوكيات تقلدل نشر الوعي البيئي لدد  الشدعو  والمتمثد
مدددن اسدددتلال  الأاقدددة والميددداا وكدددذل  ترشددديد اسدددتخدام المبيددددات الحشدددرية 
واألسمد  الكيماوية والمواد التي تحتوي على غدازات وسدوائل م در  بالبيئدة 

 كغاز الفريون على سبيل المثال. 
 ات استخدام وسائل حديثدة ومالئمدة للبيئدة فدي الزراعدة والمحافظدة علدى الغابد

 المأرية واالستوائية. 
 

إن ذدع التنمية ذو تحقيق رفاذية وسعاد  ارنسدان واالرتقداء بمسدتواا المعيشدي  
وتليئة المجال لتحقيق الأموحات الواقعية في حيدا  رغيدد  وعديش كدريم. وإذا كاندت 
التنمية غاية وذدفاً فالبد من وسيلة لتحقيق تل  الغاية  ومن ذندا تبدرز قيمدة التخأديأ 

نميدددة ال سددديما لدددد  دول العدددالم الثالدددث التدددي ال تتدددوفر فيلدددا القاعدددد  االقتصدددادية للت
والقانونية والمجتمعية المناسدبة لتدر  التنميدة نليدات السدو  كمدا ذدو قدائم فدي الددول 
الرأسمالية المتأور . وبلذا يكون التخأيأ المركزي للدولة من أجل التنمية أذدم آليدة 

لتوفير البرمجة وتنظديم الوقدت والجلدد والمدال عدالو   ت من نجاحلا باعتبارا وسيلة
 على تحدي األذداع واألولويات والأموحات التي يراد تحقيقلا في المجتم .

   
فاألذدددداع البدددد أن تكدددون واقعيدددة ومشدددروعة تلبدددي احتياجدددات شدددرائ  المجتمددد  
ومسددتقبل أجيالدده. أمددا آليددات التخأدديأ فدديمكن أن نددوجز بع ددلا فددي تحديددد اللدددع 

وفير قاعد  بيانات تبنى عليلا األذداع ثم إشرا  الشدرائ  االجتماعيدة والقأاعدات وت
 الحكومية واألذلية واستشارتلا لو   الخأة.

 
فدالتخأيأ عمليدة برمجدة وتنظديم للوقدت والجلدد والمدال بحيدث يدتم اسدتغالللا  

ب ف ددل صددور  ودون ذدددر. واألمددر يتألدد  فددو  ذلدد  قددراراً سياسددياً جدداداً وجريئدداً 
رصددار الخأدة بقدانون ملددزم للجلدات التنفيذيدة ومتابعدة مجلدد  األمدة لتلد  األجلددز  
ومددد  تنفيددذذا للخأددة التددي ذددي جددزء مددن اسددتراتيجية وا ددحة وبعيددد  المددد  ت دد  
مصلحة المجتم  في المقدمة دونما اعتبار كبيدر للتغييدرات التدي تأدال القدائمين علدى 

 األجلز  التنفيذية.  
 
 
 
 

 

 


