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 *االنسجام الثقافي شرط التنمية الراشدة
 (*) مازن موفق هاشم دكتورال

إذا كانةت و  .للشةل  عملية التنميةة تعرضتاملضمرة مع الواقع التنفيذي الثقافية  إذا مل تتطابق الرؤية هإن
ةة وعربيةة، وبعكس ما ةةةةةةةةةةةةةدث يف بلدان إفريقيةةة، كما حةةةةةةةةةعة عن األمةةبة منقطرؤية خن ةةةةةةةةالكلية ةةةةةةةةةةةةةةةةةالرؤي

 .ب  فصاماً اجتماعياً نكداً  تنميةفإن الناتج سوف ال يكون  حدث يف جتارب جنوب آسية،
 

 :مقدمة
ه أجةةة امل املعرفةةةةة إجت لرجةةةة جتعةةةة  ةري، وتراكمةةةةت فيةةةةوع التنميةةةةة الكثةةةةتةةة  يف موضةةةك  
أمةةراً  يف غيةةاب النةةةرة الكل  يةةةا يةةرو  ملةة ال الةةدال  ةابطيةة  ة، كمةةا جتعةةقصةةامل بةةعةباً االست
 . ممكناً 

ة والتعقيةةةد حيةةة  يكةةةال يةةةوبدايةةةة اةةة  االعةةةضاف ان موضةةةوع التنميةةةة  لةةة  الضاكيةب
ن من أن التنمية إمنا ةلذهإجت ا الةةةةةةوإذا بدأان مبا يتةبالر ع. احتهةةةةةةةيتعذر حتديد نطاقه ومس

 ،تنميةةةةهةةةذل ال اةةة  أن تكةةةون مبةةةا املتعلقةةةة ظهةةةرأل األسةةة لة ،يف اجملةةةاال االقتصةةةالي هةةة 
ومةوارلل  الةبلةد ةبي ةةبوسرعان مةا يتةبةأ أن هةذا األمةر متعلةق .. بناعية أم جتارية أم زراعية

يف  ويتلو ذلة  مةبارةرة السة اال عةن املهةاراأل اوليةة واملسةتومأل العلميةة املتةوفرة ؛الطةبيعية
                                                 

ش رججلألس اذسججاض  دهججضل أترحججه احقاألةضعجج  ساقةحججا الججث  وججتت  رجج س ساض ججثر تسااججه   لجج  سا ججألل أ  ججأل عحضسججلض   (*) أسججل 
 .تأسهش فهحض  

 .(ساتاليضت ساحا د  سأل ألهلةا.. )اةفتدنةضضر  ض  ا  نتب كبضةث أ ضتيحه (*)
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 حاجات

 بشرية

 أنشطة

 إنتاجية

موارد طبيعية 
 وبشرية

 حتدايت وفرص متجددة

تتحقق 
من 
 خالل

تعتمد 
 على 

 تواجه 

التنةةةةةافس ايقليمةةةةة  والعةةةةةامل  ولور ا  رافيةةةةةة  مسةةةةا   تةبةةةةةالر إجت الةةةةةذهنتمث . هةةةةذا الةبلةةةةةد
يةدر  املةرمل أن التنميةة الة   ،بةدون عنةامل كةبةري يف التفكةري أنةه أي .السياسةية يف كة  ذلة 

 كثةةةرية علةةةا رأسةةةها  تتعلةةةق ل ومةةةاً مب ةةةاالأل، هلةةةة أقةةةا قضةةةية اقتصةةةالية  تةةةةو تةبةةةدو ألوال 
خل، هةةذا إذا اقتصةةران علةةا األوجةةه إ.. دوليةةة والةبي ةةةحقةةوال السياسةةة والتعلةةيال والعلقةةاأل ال

 . العملية عند التفكري مبسألة التنمية
أما إذا استحضران األوجةه األكثةر جتريةداً ملفهةوم التنميةة لوجةدان أنفسةنا نطةر  أسة لة 

احلضةارية،  الشاكلةوارتةباط مقتضياته   ذور الثقافية و  ،وحدولل ،عن معىن هذا املفهوم
مضوكةةة  وممدوحةةة أومةةا هةةو اوةة   الةةذي اعلهةةا مطلوبةةة  ،طلوبةةةاملالتنميةةة  مةةا هةةو نةةوعو 

  ؟مذمومة
ولةذا لضةةةبم عمليةة التفكةةري يف مسةألة التنميةةة ينفةةع تصةورها علةةا أقةا تشةةك  حلقةةة 

 : من أربعة كت  من الفعالياأل يتص  آخرها اوهلا، كما يةبأ املخطم التايل

 

 

 
 

 مخطط يظهر ترابط أوجه التنمية
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هنةةا  احلاجةةاأل الةبشةةرية الةة  تتوجةةه األقةةوام لتحقيقهةةا، مةةن  مةةأ املأكةة  واملشةةرب ف
وامللةةةةةةبس واملسةةةةةكن واألمةةةةةن؛ و يضةةةةةافة هلةةةةةذل احلاجةةةةةاأل األساسةةةةةية هنةةةةةا  متةةةةةع احليةةةةةاة 

وتتحقةةق هةةذل احلاجةاأل مةةن خةةلال أنشةةطة . ومكملهتةا الةة  تصةةةبو إليهةةا نفةس اينسةةان
ملا كانت هذل األنشطة مجاعية وليس جمرل الكس  ال راع  والصناع  والت اري؛ ولكن 

فرليةةة، لللةةت أنشةةطة اينتةةاا الضتيةبةةاأل  ايلاريةةة الةة  تةةنةال فعاليةةاأل اينتةةاا، والضتيةبةةاأل 
 .السياسية ال  تنةال احلياة بشك  عام
املةةوارل الطةبيعيةةة الةة  يةةتال  اسةةتدرارها، واملةةوارل : لأةوتسةةتمد التنميةةة وقولهةةا مةةن منهةة

وتواجةةه عمليةةة التنميةةة حتةةدمأل وفةةر  مت ةةرية . تفعيةة  وتوظيةةق هتاقاهتةةا الةبشةةرية الةة  يةةتال  
كاين وه رة الناس، ومن تطور العلوم والتقنية، ومةن التفةاعلأل ةومت دلة من النمو الس

. اخلارجية؛ وك  ذل  ي ثر علا لي  هتيق احلاجاأل اينسانية املطلوبة وإمكانية تلةبيتها
ةةه؛ و سةة  ضةةةبم اجملموعةةاأل األربةةع وتتفتةةق هةةذل الفعاليةةاأل كلهةةا يف إهتةةا ر ثقةةايف موج  

ها، وبقةةةدر ةدم تضاربةةةةالياأل وعةةةةاملةةةذكورة لفعاليةةةاأل التنميةةةة، وبقةةةدر انسةةة ام هةةةذل الفعةةة
 .إحكام خطتها بعيدة األمد، ُي كن أن نتكلال عن تنمية راردة

العتةبةاراأل  ،تنمية أبةبح كالقدر اوتوم علا األمال اليةومال نوعاً من نو خلصو  فإ
  :ثة تتعلق  لتحدمأل والفر ثل

أن التنميةةة الرارةةدة أبةةبحت مطلةبةةاً حيةةومً بسةةةب  الطةبيعةةة : هةةو االعتباار اوول
توجهةت العلةوم احلديثةة إجت التطةبيقةاأل العمليةة فلقد . ال  تطورأل فيها العلوم ومنت

قةت تفتَّ ف ،«علوم األولةأ ميَّ  ه  الذينعلا حساب الفهال الك  »ة  د  ومالت إليها 
مةن  وُيكةن ا ة م ان هنةا  حقةوالً . لخلةت معةةال أوجةه احليةاةجديةدة  تقنية   وسا
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. ال ُيكن القف  فوقهةا العلال مل يكن هلا حاجة كةبرية يف السابق أبةبحت اليوم حموريةً 
ويضاف إجت ذل  أن التوج ه العلم  التطةبيق  أنتج قدرة ها لة علا ايجناز، مبةا فيةه 

 .يبالتخري ايجناز
يةة الواقعيةةةآالتنميةة الررةيدة مطلة  أن : هةةو اينااالعتباار ال ا إن . كةةد مةن  ب ا د 

، وال يسةلال القةوم ولةو نع اال مل يعةد ممكنةاً االفةة له علقة هنا، ةت  حوال العوملالكثري مما ك  
لدولةة جمةاورة تنتقة  تلقا يةاً  اعتةباهتيةةها تنميةة دألمراض ال  تول   فمثًل ا. هالةارتضول ألنفس

ةةا الةةاذ تةةدابري الوقةةوامل واملةةةعةةا اهلةة هلةةذل  اية يف الةبلةةدان اجملةةاورة ولةةو مل تكةةن منشةةأً ةامل ممةةا ا 
من  ب  -ض  ةيقت ع اليومةه آخر، فإن واقع التدافةومن وج. ة هلايهتةبيع األمراض أو بي ةً 
اف ةها ابطفةةةةةةة  خةةةةةذ  سةبانةةةةةةبصةةةةةر أن تكةةةةةون هنةةةةةا  تنميةةةةةة مست - اعةةإعةةةةةدال االستطةةةةة

 .العامل ايقليم  و  ملستوىالفعالياأل االقتصالية علا ا
 ،وزعهالةةةةةة تةةةةةةةةةةكان وهتةبيعةةةةةةةةةة  يف عةةةدل السةاالزلمل اهلا ةةة أن: وةهةةة  الااا االعتباااار ال

رة علةةا لرجةةة ةةةةةةةةةةةاة املعابةةةةةاش، جعةة  احليةنتي ةةة أمنطةةة املعةة ةةةةةةةةةةل الطةبيعير م وفةةرة املةةواو ز  
 «ال ةةةذامل»روراأل احليةةةاة ةم ضةةةةةةةةةةةةةًل أبسةةةةةةةةةةولةةةو أخةةةذان مث. دقيةةةتعالضاكيةبيةةةة و عاليةةةة مةةةن ال

اط فةةةةرلي ةةةةةةةةاس يف غةةةةابر ال مةةةةان حتقيقهةةةةا مةةةةن خةةةةلال نشةةةةةةةةةةلوجةةةةدان أنةةةةه كةةةةان ُيكةةةةن للن
، ولكن مل يعد األمر كذل ، ال سيما مع غلةبة «زراعة بيتية» اط أسريةةأو نش «الصيد»

ومثةة  . يق يف احليةةاةةةةةةةةةةةحمةةدل ضاط بعةةا النةةاس إجت وجةةه ةةةةةةةةراف نشةةةةةةةص وانصةةةةةةةةةةةالتخص
ر الةذي إذا ةةةةةلأل، األمةةةةةةةةةام  مةع الفضةاسية للتعةةةةةةةة األسةةةةةةةةاجةةاال احلةةةةةةاان مثةذل  إذا اعت

ول أن االزلمل ةاملقصةةةة. األ املنضةةةةةبطة النتشةةةةرأل األمةةةةراض واألوب ةةةةةةمل تتعهةةةةد بةةةةه امل سسةةةة
وقة يف ةسساأل وأضاف إجت احلياة تراكيةبية غري مسةبكاين اهلا   أل م االعتمال علا م  ةالس
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كان اسةت ر  كة  عمةر الةبشةرية ةويةذكر هنةا أن املليةار األوال مةن ح ةال السة. اتريخ الةبشر
سةةةنة، أمةةةا  03سةةةنة، والثالةةة   303م ، أمةةةا املليةةةار الثةةةاين فاسةةةت ر  3223ام ةإجت عةةة

 . سنة فقم 31م يف 3221املليار الرابع فوبلت إليه الةبشرية يف عام 
فإمةةا أن لطةةو  جتةةال مةةا ُيكن هةةا ويقةةوي  احلديثةةة، ةالتنميةةة قةةدر الدولةةلقةةد أضةةحت 

. لعا مها بنفس هتوي  يةبشر مبستقةب  مستقر؛ أو تتةبع أسلوب تنمية الفورة قصرية األمةد
أسةةالي  علةةا أمنطةةة التنميةةة السةةرهتانية ك ةة مل مةةن  اليةةوم كةةرل الةةدوالت  وكمةةا هةةو معةةروف، 
ة  ،ال عةن بعةدةبةع منةم الةتحك  فالسةيطرة اليةوم تت   .احلداثةةما بعد  االست لال يف عامل  وت فض  

حتةةت ضةة م الشةةهوة  «هتواعيةةة»الةةذي اتةةارل النةةاس  االسةةتهل ،ايخضةةاع عةةن هتريةةق 
 .ة االستمتاعولذ  

ةةةةةوخط ةةةةةة هةةةةذا الفصةة ة ة ةةة بعةةةةرض نقةةةةدي لةةةةنمم التةةةةةة  هةةةةو الةبدايةة ةةةةةةية احلةنمةةةةة ة داثية ة
ةةاته اخلطةا  إجت تةبعةوايمل ة ةةةال تلخيص املدارس النةةث رية،ةة ة ة رية للتنمية، ألتةبعها مبناقشة ة

مةن  متعةدلةاوجةه ن مسةألة التنميةة تةرتةبم إوحية  . ارب التنميةةةمفصلة لةبعا جت
 «نقطةة االلتقةامل الثقةايف»وع هو الةبح  عن ة  عقدة املوضةسأعمد إجت جع احلياة،

سةأربم التنميةة  النهايةة يفو  .والتعلةيال واالقتصةالال  تتقاهتع عنةدها أبعةال السياسةة 
ة بةةلل ثقافةةلفهةةال رةةام  ملتصةةق بة واضةةحة ر لنةةا خط ةة ألقةةا تةةوف    ؛ ملقابةةد الشةةرعية

 .املسلمأ
 :التنمية الحداثية: أوالا 

ونةةة عة الفلسةةفة سةةريعة ألوجةةه الةةضابم احلضةةاري بةةأ مفهةةوم التنميةةة الرةةارة تلةة م اي
ها عن تقلي  األمر ية حي   بريق  وذل  ألن هذا املفهوم اكتس  ررع ؛ال ربية الوضعية



 
 
 
 
 
 
 
 

 -07 -

ة  يف نة اهتها أو ُي  شك   يف ررالها أو ي   ق من يش   التخل   ةةبَّ ةويرم  بس   ،ومتحيصه ص ح  
 .يف حيالها

مارسةةه اينسةةةان يف اتراةةه الطويةةة  يف  فطةةةريإن النةةة عة العمرانيةةة يف الةبشةةةر أمةةر 
نتةةا ج  نأ -يالمةةالتع بمةةن  -وإذا اعتةةاان  .مشةةق اهتاحماولةةة تلطيةةق احليةةاة ولفيةةق 

دافع بةةة تتعلةةةقهنةةةا  فةةةرو  جوهريةةةة فهةةةذل النةةةة عة كانةةةت نوعةةةاً مةةةن التنميةةة،  ومةةتالأل
وتةةاز هةةذل  الفةةرو  يف  ،(1)ر الكةةون ولور اينسةةان يف هةةذل العمليةةةو  التحسةةأ وتصةة

  :أربع نوا 
ليسةةةت جةةة ملاً مةةةن  الكاااون أناااه ماااادة  اااما ينةةةةر مفهةةةوم التنميةةةة احلةةةدي  إجت  -أ

حداث  بك   هذا املوقق العقدييشار هنا إجت أن و . أو مةهر يرالة علياتصميال أكا 
مةن االعتقةالاأل اخلرافيةة الة   ،كة  األقةوامل العقدي ةة واققاملالق ا معىن الكلمة، إذ أنه

ايرالة ايهلية إجت االعتقال التوحيدي يف  ،ترى يف الكون قدسية تدعو للتعام  معه برفق
 .تسخريل لإلنسانوالتمكأ من لق الكون خل

ضع الةبعةد القيمة   ،غلبة الفلسفة النفعيةترافقت التنمية احلديثة مع  -ب ال  ل 
ب ةةةا النةةةةر عمةةةا يرافقهةةةا، ذاتةةةه وبةةةذل  أبةةةةبحت التنميةةةة مطلةبةةةاً  ةةةد   . يللةبعةةةد املةةةال  

 . اينسانيةهو مقياس التحض ر والرفعة  -حصراً -املالي وأبةبح املستوى التنموي 
، لعنا ار الالزماة للتنمياةل واالساتعبادالعادا  ة احلديثةة موقةق خذأل التنميةأ -جا

للتصةارع ال االسةتفالة، واالسةت لال  أنةه مسةاحة إجت سوامل كان هذا يف النةر حنو الكون
أو يف نةرهتةةا لإلنسةةان واخت الةةه إجت عضةةلأل منت ةةة أو تلفيةةق  ايقةةاك  ال التعةةاي ؛

 .اينتاالماغ مه ها ومهمتها معاظمة قدرة االستخراا و 
                                                 

فهحجججهر  حجججدتا اضجججد سا حةجججدر : سنظجججأل ساددسسجججا ساحتسجججت اسااطضةقةجججار الافصجججةش فجججه اجججدل ي لجججضت سا ةضتيجججا ةاجججث فجججه سأل جججتد  (1)
إشكككيالية ر فجججه 013-121سالن ةجججضل سا يجججضدس سايألاجججه فجججه سانحجججض د ساألهضهجججةا سا دتيجججا كحجججنه  فجججه سا لجججتل ساهندسجججةار   

 .(ل3221ساح هد سا ضاحه الفكأل سإلسال هر ) ر ع ألهأل اضد ساترضب ساحوةألس رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد: التحّيز
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التنميةة تنةةر لنفسةها ب ةرور  ألنوذلة  ؛ القطيعة مع التاريخ واجملتمع البشري -د
أن تكةون هنةا  منةومةة أفضة  ممةا  اً وأنةه مل يعةد ممكنة ، ل  يف أقا وضعت قايةة للتةاريخ

وأن علةةةا ايخةةةرين أن االنفةةةرالي، م تةةة من مبفهةةةوم التقةةةد  كمةةةا   ،املاليةةةة الوضةةةعيةأخرجتةةةه 
م علةةا رةةك  وتضافةةق نةةةرة التقةةد   .، وأنةةه اةة  إزالةةتهال إذا مةةانعوا ذلةة هايتةبعوهةةا ويقلةةدو 

 ولةةو سةةل منا اهتروحةةة التقةةدم. مةةن جتةةارب للةبشةةر خةةم بيةةاين بةةاعد مةةع االزلرامل ملةةا سةةةبق
، النقةةاط األوجت علةةا أقةةا أفضةةت ملةةا بعةةدها احةةضامفةةإن املنطةةق السةةليال يقتضةة   اخلطةة ،

  صةمفهوم التقدم نقطة ف يضع ولكن. بعدهاوالتواضع لنقطة احلاضر علا أن هنا  ما 
اسةةةتطاعت النهضةةةة  ، وهةةةو الةةةذيفاملاضةةة  مكةةةرول مةةةذموم حمقةةةور ..مةةةع املاضةةة  نكةةةدة

وهكةةذا فةةإن املفهةةوم التنمةةوي يقةبةةع  .«بةنهةةا وزعمهةةا» ةقةةه مةةن غةةري رجعةةطل   األوربيةةة أن ت  
لية ونقطةة فصة  مسةةتقةب ،قومتخل  ة اتفةه   اض  مةذهنيةاً بةأ نقطة  فصة ، نقطةة فصة  عةن 

 .وب  إليها ال رب وأحكال ختال قايتها
وبةةةةذل  ترعةةةةرع مفهةةةةوم التنميةةةةةة احلةةةةداث  يف بي ةةةةة غةةةةةرور بةةةةةبياين جتهةةةة  إجنةةةةةازاأل 

األوضةةةاع  تةة لريالةةة  مه ةةدأل هلةةا بشةةةك  مةبارةةر وغةةري مةبارةةةر، و  ،احلضةةاراأل السةةابقة
  .عنةةةد نقطةةةة مةةةا هةةةااحلضةةةارية األخةةةرى الةةة  مل توافهةةةا فربةةةة إمتةةةام الرحلةةةة فتوقةةةق إجناز 

الةةذين يرفضةةون املفةةاهيال  مةةن أكثةةر ذوي العلةةال مةةن املةة رخأ وغةةريهال شةةار هنةةا إجت أنيو 
مةن الشةروط  ي كةدون أن مجلةةً  «ةويرل لهةا العام ة  ةاسةالة  ينعةق  ةا الس  »الف ة للتقةدم 

مث   ،وحضةةاراأل لتلفةةة ر  التةةاريخ الةبشةةري بةةأ أقةةوامةاملوضةةوعية كانةةت تتفةةق علةةا مسةة
كان موجولاً يف    التحسيين أي أن الكمون الت يريي .ةبة لصاحل أور كان أن مالت الكف  

ورمبا أبةبح القوال -عضهال بويذه  . كت  حضارية لتلفة ومل يكن مقتصراً علا أوربة
حتقةةق فربةةة إجت أن حةةدوث النهضةةة يف أروبةةة  خلصةةو  مل يكةةن أكثةةر مةةن  -الةةراجح

 . مواتية من ال من
  جتةةةفإنةةةه  ،فهومهةةةا ال ةةةريم يففةةةإذا كانةةةت هةةةذل بةةةفاأل أربعةةةة لصةةةيقة  لتنميةةةة 
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علةةةةةةةةةةةةا مصةةةةةةةةةةةةطلح  «لتنميةةةةةةةةةةةةةا»مصةةةةةةةةةةةطلح إهتةةةةةةةةةةةةل  رةةةةةةةةةةةةكالية إايرةةةةةةةةةةةارة هنةةةةةةةةةةةةا إجت 
 ،لطيةةةق يف الل ةةةة العربيةةةة فكلمةةةة التنميةةةة ذاأل ظةةة     .ي يةةةةل ينك «development»الةةةة

سةرهتنة مةن حيةة  تنميةة اقةا  احلةداث احلضةةاري  سةياقهاالتنميةة ضةمن وبةق واألليةق 
ل م ان ااهت  الناس مبا ية ي  ةطلح التنمةةةةةةةتهار مصةةةةةةةةولكن ار .ةةقا تنمية تكاثرية ع نفيإ

 .حترير املضمونبعد يعرفون 
 :النموذج السرطاني للتنمية -1

إن إركالية التنمية احلداثية ال تقتصر علا الس اال الفكري اجملرل، وإمنا هلةا تةبعةاأل 
طةبيعةةة التنميةةة السةةرهتانية إن ايلرا  الشةةعيب العمةةوم  لو . حامسةةة علةةا املسةةتوى العملةة 

فهةةةال الةةةذين يشةةةق ون مةةةن -، فالنةةةاس ليسةةةت ب افلةةةة عةةةن تةبعةةةاأل التنميةةةة احلديثةةةة ضةةةروري
وإمنةةةا ت يةةة  عةةةنهال عةةةالة الصةةةورة الكةبةةةرية الةةة  تنةةةتةال ضةةةمنها فعاليةةةاأل التنميةةةة  -جرا هةةةا

 ، الةةة  تتحةةةد ل«التنميةةةة السةةةرهتانية»ولن طلةةةق علةةةا هةةةذا الةةةنمم وبةةةق  . احلداثيةةةة امل ذيةةةة
+ االجتماعيااةتاادما الباا  + اإل ااالا الاا اين :ساارطانيةالتنميااة ال» :اللةةة التاليةةةملع 

 .«تقحيل البيئة+ تفقا بؤسوي
إقا . الذي يهتال بةبنامل املنشتأل ال اهية ولكن غري املنت ةفهو  ،اإل الا ال اينأما 

والتفةاخر ال إقا تنميةة املةباهةاة . تل  ال  ال تضع أسس املستقةب  وإمنا تةبين للحةة اليوم
إقةةا تلةة  الةة  مههةةا النسةةخ واالسةةتريال ولةةو مل تكةةن تناسةة  الةبي ةةة؛ . تنميةةة غةةرس الةبةةذور

ية، وبلل ا فةاف ال تسةتثمر يف تكريةر ةاقة الشمسةفضى بلل الشمس ال تستثمر يف الط
وت فةة  عةةن  -عةةالة العابةةمة-إقةةا تلةة  الةة  تركةة  علةةا املدينةةة الر يسةةة يف الةبلةةد . امليةةال

نق مرك  املدينة وتنسا األزقة، ال  يسكن علا هترفيها معةال   ق  الةبلد؛ أو تل  ال    
وتنسةةا  -بشةةك  عةةام-إقةةا تلةة  الةة  تركةة  علةةا املةةدن . النةةاس علةةا بعةةد أميةةاال فقةةم
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إقةةا تلةة  الةة  ت كةةد أن يف . الريةةق مصةةدر أكةة  النةةاس ممةةا ال يسةةتطيعون العةةي  بدونةةه
إقةةا تلةة  الةة  ال . ريةةة ال تقةةدر علةةا رةةرامل مةةا فيهةةاالةبلةةد أسةةواقاً فخمةةة ولةةو كانةةت األكث

 .يهمها تلةبية احتياجاأل املواهتن العالي، وإمنا إيهامه ان احلكومة تقوم  ملع  األ
 أن أسةةالي  الرأمساليةةة احلديثةةةفةةإن مةبةةدأل يكمةةن يف  ،االجتماعيااة تاادما الباا أمةةا 

فرالهةا يف رة  تعتدي علا األسرة وتقتض  فةرط عقةدها مةن أجة  اسةتخدام أعةمة  أل
فإن الرأمساليةة املنفلتةة تةب ة  حتوية  الةبشةر إجت قطيةع  ،وبشك  عام .الفعالياأل االقتصالية

 .من األفرال تقتصر عل قهال علا تةبالالأل نفعية قصرية األمد
فهةو ظةاهر ال حيتةاا إجت تةدلي ، ولكةن ينفةع توضةيح أمةر قةد  ائس،التفقا البأما 

عةةاش كثةةري مةةن األقةةوام ومل يكةةن  األزمةةان ابقةةةةةةةةةةةةسوهةةو أنةةه يف  .اةةتلم علةةا األذهةةان
األقوام يف   المله بعا لقد عاش .أةةةةةةمل يكونوا   س هالعندهال الكثري من املالة، ولكن

أسةالي   وار معهةا وهتةو   واعلا موارل الطةبيعة ال   قلم ينمعتمد ،تأرغد وسعالة نسةبي  
بعةد  أمةا .«ال ُيكن وبفها  لتخلقأي »عي  بدا ية وماهرة، بسيطة وذاأل لُيومة 

فقةةةد حتولةةةت هةةةذل   لتحديةةةد، بعةةةد مرحلةةةة االسةةةتعمار االسةةةتخرايو  الثةةةورة الصةةةناعية،
متةاع مةالي أكثةر مةن  بشرية   سة رغال أنةه رمبةا أبةةبح يف أيةديها جمتمعاألاألقوام إجت 

إن هةةةةذل النقطةةةةة يف غايةةةةة األمهيةةةةة، إذ أن عةةةةدم وجةةةةول تقنيةةةةاأل فارهةةةةة ال يعةةةةين . قةبةةةة 
بة  علةا العكةس، إن الةبة س أليةق . لضرورة عيشة الةب س وال يعين  لضةرورة التخل ةق 

مبن ُيل  ما ال يقدر عليه؛ وإن التخل ق أمعن وأكثر حتققاً عندما توجد مالة وألواأل 
 .فو  هتاقة اجملتمع

، وهةةةذا أمةةةر مةةةرتةبم عضةةةومً مبةةةا سةةةةبق ذكةةةرل مةةةن عوامةةة  تقحيااال البيئاااةال افةةا أن و 
ايرةارة  تتنويةه هةو أن كة  مةا سةةبقالحيتاا إجت أما األمر الذي . لشر واضح ال حيتاا ا
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كةةن تسةةوي «النيوليااليةةة»عةةن منةةم التنميةةة الرأمساليةةة إليةةه  ق بايةةق  ل ةةي  ه مةةن غةةري أن قال ُي 
املتةةةاع األزيل، وبةةةدون إخفةةةامل مضت ةباتةةةه يف قةةةد  التفةةةاوأل االجتمةةةاع ، ولةةةذا فإنةةةه ي سةةةوَّ  

 .«تقدم»فكرمً علا أنه ج مل من الة
يف غايةةةة الةةةذي تدفعةةه الشةةةعوب لشةةةرامل التنميةةة امل شورةةةة أمةةةر  ،إن إلرا  الةةثمن الةبةةةاه 

هنةةا  حاجةةة ماسةةة إجت تطةةوير م رةةراأل تنميةةة بديلةةة ملةةا يتداولةةه السياسةةيون تصةةةبح ، و األمهيةةة
 .الذين يتعاملون مع مشاريع التنمية بشك  مةبارر ،واملتخصصون والتنفيذيون

 :رديفةنحو مؤشرات  -ةإشيالية قياس التنمي -2
أن تسةتعم  مقةاييس  ،الة  توبةق اقةا علميةة ،عهدأل الدراسةاأل الرقميةة القدُيةة

أو  «GDP  ال النةةةاتج اولةةة ةحةةة» :ريته، مثةةة ةوقةةةوة مسةةة «التقةةةدم»لتحديةةةد مسةةةتوى الةةةة 
 تةةة ال تشةةم  أوجةةه التنميةةة   اقتصةةالية، وهةة  مقةةاييس «Growth Rateح ةةال النمةةو »
التنميةةةةة   رةةةةرم»مقةةةةاييس رليفةةةةة ذاأل لالالأل أوسةةةةع مثةةةة   ولةةةةذا جةةةةرى تطةةةةوير. هةةةةاكل

معرفةةةةة القةةةةراملة  ؛العمةةةةر املتوقةةةةع: الةةةةذي يتشةةةةك  مةةةةن أربعةةةةة متحةةةةوالأل «HDIاينسةةةةانية 
ونصةةةي  الفةةةرل مةةةن  ؛معةةةدالأل االلتحةةةا   مل سسةةةاأل التعليميةةةة ؛والكتابةةةة بةةةأ الةبةةةال أ
 .الناتج اول  ايمجايل

ال تةبن  الذي - «AHDIالةبدي   ةية اينسانيم رر التنم»  م رر رليق يدعا مث اقض  
العمر املتوقةع، كمقيةاس عةام : (1)ويضال ستة عنابر -م7337تقرير التنمية العري لعام 

للصةةةةحة يف جمملهةةةةا؛ التحصةةةةي  العلمةةةة ؛ مقيةةةةاس احلريةةةةة يف األمةةةةور املدنيةةةةة والسياسةةةةية؛ 
نضنةت، كة ايمقياس متكأ النوع، ليعكس مدى نفوذ النسةامل يف اجملتمةع؛ االتصةاال بشةةب

للتعةبري عن التواب  مةع رةةبكة املعلومةاأل الدوليةة أحةد متطلةبةاأل االنتفةاع بفةر  العوملةة 

                                                 

 .نقد تقرير التنمية العربيةوةن اضتلر : اح ضالا  فصلا ةتل ستء سساخدسل ساحؤرألست سإلةصضئةار سنظألس (1)
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ولك  يعكس لرجة قصور املعرفة؛ وانةبعااثأل غةاز اثين أكسةيد الكربةون  ،يف هذا العصر
ت  الكثري ولقد ك  . الةيعكس مستوى املسامهة يف ايضرار  لةبي ة علا بعيد العالل ،للفرل

هةةةةذل امل رةةةةراأل وبيةةةةان حمةةةةدوليتها، ولكنهةةةةا مةةةةا زالةةةةت ذا عةةةةة الصةةةةيت وواسةةةةعة  يف نقةةةةد
 :االنتشار، ويرجع سةب  هذا إجت أمرين

 ، وهة للتنميةة «النيوليااليةة»لوجهةة ل فيها حتي  هذل امل رراأل  بعا هو أن :اوول
 .الذين يلعةبون لعةبة التنمية احلديثة ،الطاغية علا أذهان الفرقامل

عةةةة  أهةةةة  الساسةةةةة ا حمسةةةةوسفكوقةةةةا رقةةةةال  ،سةةةةهلة االسةةةةتعماالهةةةةو أقةةةةا  :وال اااااين
إذا  ة مةةةاة قريةبةةة مةةةن يقينيةةةة ثقةة  كتلةةةيةةةوالصةةحافة يتعةةةاملون معهةةا بدرجةةةة عاليةةةة مةةن اليقين

ولةذل  البةد هنةا مةن ذكةر تعليةق سةريع . بفت ان وزقا هو بضةعة كيلوجرامةاأل مةثلً و  
 .حمدولية لالالهتاحوال و  مدى مصداقية هذل امل رراأل حوال
ن مصةةداقية أي م رةةر رقمةة  هةة  مصةةداقية نسةةةبية، تعلةةو وهتةةةبم  سةة  السةةيا  إ

وسأضةةرب بعةةا األمثلةةة مةةن الةةةوالمأل . و سةة  األمةةر املةةرال ايرةةارة إليةةه  لتحديةةةد
 ح ةةةةال النةةةةاتج اولةةةة )األوال هةةةةو . املتحةةةةدة، الةةةة  تسةةةةتعم  امل رةةةةراأل بشةةةةك  كثيةةةةق

GDP)،  ًغةةةري قابةةة  للشةةة ، إذ أنةةةه  «موضةةةوعياً »وألوال وهلةةةة يةةةرى فيةةةه املةةةرمل مقياسةةةا
ولكةةن مةةع رةة مل مةةن التمحةةيص . يشةةك  بةبسةةاهتة جممةةوع لخةةوال األنشةةطة االقتصةةالية

تتةبأ إركالية هذا املقياس، وذل  ألنه إذا ارتفع مستوى التلوث يف الةبلد مثًل بسةب  
السةةياراأل عاليةةة اسةةتهل  الوقةةول فةةإن الةةدخ  القةةوم  سةةوف يرتفةةع مةةوازمً لةة ملة هةةذا 

وإذا تةةةةدن ت احلالةةةةة . ملة نفقةةةةاأل معا ةةةةة أمةةةةراض الصةةةةدر مةةةةن التلةةةةوثاالسةةةةتهل  وز 
أي . النفسية للناس وأقةبلوا علا م يد من العلا النفس  الرتفع رقال هذا املقياس أيضاً 

و لطةبةةع فةةإن  . أو حةة  الةةوفرة االقتصةةالية «التقةةدم»أن هةةذا امل رةةر ال يصةةلح لقيةةاس 
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ال تةهر يف هذا  ،ل  تتفاوأل فيها اجملتمعاألكثرياً من األعماال التطوعية غري الرمسية، ا
إن هةةذا . الةةرقال ا  ملةة ، ومثةةاال ذلةة  خةةدماأل ا ةةد األ اللةةواا يقمةةن برعايةةة األهتفةةاال

ولكةن إذا كةان . النوع من امل رراأل يت سال مبحدولية وحتي  لصاحل ب عد اينفا  الةبحت
لة، إذ أن لةه بعةا ال يصلح كمقياس عام للنمو، فإنه أيضاً ال ُيكن رميه جانةباً بسهو 

 .الدالالأل االقتصالية
وأحد إركاالأل امل رةراأل األخةرى هةو أن املتلق ة  لمرقةام ال يعةرف عةالة املعيةار 

عةةةن نسةةةةبة الةبطالةةةة وننسةةةا أقةةةا يف  نسةةةمع لومةةةاً فمةةةثًل . الةةةذي ا سةةةتعم  عنةةةد مجعهةةةا
 اً جةال كةانيعمة  خةلال األرةهر الثلثةة املاضةية و  الوالمأل املتحدة تشم  فقم مةن ال

الةةذي  وأ الةذي مضةةا علةةا بطالتةةه أكثةر مةةن ثلثةةة رةةهور،أمةةا  .يف الةبحة  عةةن عمةة 
، مثةة  الفةةين الةةذي مل اةةد عمةةًل يف مهنتةةه فارةةت   يعمةة  حتةةت مسةةتوى قدراتةةه و هيلةةه

وحةةة  إذا أخةةةذان م رةةةراً . هةةةذا امل رةةةر حسةةةاب فإنةةةه ال يةةةدخ  يف ،حارسةةةاً أو سةةةا قاً 
فمةةاذا تعةةين . اانأل، فةةإن لالالتةةه غةةري قاهتعةةةأبسةةطاً مثةة  علمةةاأل التلمةةذة يف االمتحةة

علماأل الطلب املتدن ية يف مدارس مراك  املدن يف الوالمأل املتحةدة؟ هة  تعةين أقةال 
غري جمتهدين أم أقال ضعيفوا ايمكاانأل الذهنية؟ ه  تعين أقةال يكرهةون جةو املدرسةة 

يعانون مشاك  نفسية أم أن املنهاا الدراس  ال يتطابق مع احتياجاهتال؟ ه  تعين أقال 
 حت  هال عن رغةبة الدراسة أم أقال يعانون مشاك  أ سري ة تقلق ات اقال؟

تخةذ ألاة لنشةر ايحةبةاط أو هةو هتريقةة التعامة  مةع امل رةراأل ان ت    ملومل رةةلع  أسةو 
بدال أن تكون ألاة حتاوال الكشق عن  ،لتلع  يف تفسريها من أج  التنافس السياس ل

 وإذا بةةةةةي  خطةةةةةاب   .بةةةةةل  والضمةةةةةيالايلةةةةةا ث راتةةةةةه مةةةةةن أجةةةةة  الواقةةةةةع وإلقةةةةةامل الضةةةةةومل ع
ةةاملتخصصةةأ الفن     د عقةةدة الةةنقص ويسةة   احلةةيةةأ املةةولعأ مبثةة  هةةذل األرقةةام بشةةك  ي ك 
شةبه الوقوف علا رأس ولع  ذل  ي ؟لفا دة منهاا فما ندري ما ،ه م نةالاملش وم للشع  
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والتلةويح بةدوامل  ،ه وسوا   بدنه ونةبضهاملريا الفقري املسلوال وتلوة ال حة نتا ج حتلي  لم
شةفع الةتلوة ليس مبتناوله وغذامل ليس مبقةدورل وأرةعة  ةس ح ةبةت عنةه ب ةري خيةارل، مث ت  

 .ال أم  فيه ذيال ،ناأل علمية تنع  عليه حالهع  بةبضع مسةب األ ول  
فيهةةا  ىتتضةةح أمهيةةة تطةةوير م رةةراأل مناسةةةبة للةبي ةةة الةة  جتةةر  ،سةةةبق علةةا مةةا وبنةةاملاً 
تناسةة  الةةدوال الناميةةة يف الةبي ةةة الةة  ايضةةافية،  بعةةا امل رةةراألقةةض  وسةةوف أ .الدراسةةة

 .العربية ايسلمية
توسةةةم أجةةةر النقةةة  العمةةةوم  مل أجةةةرةأن تكةةةون نسةةةةبة ُيكةةةن  ،االقتصةةةالي اجملةةةاالفةةة  ف -

، أو نسةةةبة عةةدل السةةياراأل الفخمةةة لعةةدل مةةن لةةيس العةةامللرفةةال  مقياسةةاً حمةةدولي الةةدخ  
 .اس للتخلقيكمق  ةعندهال وسيلة نق  متاح

أن تكةةون نسةةةبة املنتخةبةةأ مةةن جممةةوع عةةدل السةةكان   ُيكةةن ، ةالسياسةة اجملةةاالويف  -
ة املنتخةبةةةأ بةةةأ رةةةرا ح الةبلةةةد املختلفةةةة  ةوتسةةةاوي نسةبةةة... كداللةةةة علةةةا الدُيقراهتيةةةة

وُيكن أن نةبح  عن م رر لصفامل احلملة االنتخابية عن نفوذ . عليها  رر آخرمك
 .رأس املاال أيضاً 

  لةامل سسةاأل االسةتثمارية الة  متأن يكون تعةدل  ُيكن ،املعرفة العامة جماالويف  -
، أي أن ال تكةةون لتلةق أجهةة ة ايعةلم يف الةبلةةد مملوكةةة أحةد امل رةةراأل ايعةةلمأجهة ة 

 .اً آخر  ال نب م رراً و ، وخلو ايعلم من الدعاية من جهة واحدة
عةةةةدل : مخسةةةةةأبعةةةةال  ياسةةةةتقرار ذالةةةةاذ م رةةةةر  ،االجتمةةةةاع وُيكةةةةن يف اجملةةةةاال  -

الةةة مراأل بةةةأ األقةةةر مل، وعةةةدل الةةة مراأل بةةةأ األبةةةدقامل، وعةةةدل ا نةةةازاأل والتعةةةازي الةةة  
الفةةرل يف العةةام الواحةةد، وعةةدل األقةةر مل الةةذين يةبةةالرون لةة مرة وخدمةةة مريضةةهال، حيضةةرها 

 .يضكونه فيه وحيداً  ومدة الوقت الذي ال
ة متامةةةاً، فهنةةةا  تةةةرابم بةةةأ حمةةةدلاأل املةةةرال هنةةةا التأكيةةةد أن امل رةةةراأل ليسةةةت حياليةةة
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 .امل رر وبأ الصورة الكلية للتنمية املنشولة ال  يتوجه إليها بلد ما
 :مذاهب دراسات التنمية: اا نيثا

أن يةةةةتال  رحلتهةةةةا التنمويةةةةة إنةةةةه مةةةةن املفيةةةةد قةبةةةة  احلةةةةدي  عةةةةن جتةةةةارب بعةةةةا األمةةةةال يف
العديةةةد مةةةن  وضةةةال    علةةةا تنةةةةيال الفكةةةر ذلةةة  يسةةةاعد إذ ،تلخةةةيص مةةةذاه  لراسةةةة التنميةةةة

هةذل الت ةارب عمليةاً بعةا هةذل املةةدارس   ه اتةبعةتالدراسةاأل حتةت بضةعة توجهةاأل، وألنة
 .يف هذا املوضوع املدارس الثلث الر يسة رر   ختصاروسأ .كموج ه حلركتها

، وهة  (Modernization Theory) ها  مدرساة التحادي : املدرساة اووى
تسةةةتند هةةةذل املدرسةةةة إجت الفلسةةةفة  .العلميةةةةعاً يف األوسةةةاط غةةةري رةةةيو أكثةةةر املةةةدارس 

ة التقةةةدم األكيةةةدة، وأن للتنميةةةة هةةةو سةةةك   األورية وتفةةةضض أن اخلةةةم التنمةةةوي يعضةةةالو 
ونقطةة الةبدايةة يف هةذل املدرسةة هة  . كةن ألي لولةة مةن الةدوال تقليةدهاُيمعاللة اثبتة 

عته ا ايةةة و خلصةةو  نةةة   همبعةةىن نةبةةذ قيمةة -كمةةا نةبةةذل ال ةةرب-نةبةةذ اجملتمةةع التقليةةدي 
 . االتكالية، إجت جان  رفا سلطته السياسية املتمرك ة يف أيدي مل  األراض 

 االةة  ت لةة  فيهةة «إقةةلع»ال بةةد  مةةن بةةدمة تةةنفا غةبةةار القةةدة لتةبةةدأ مرحلةةة الةةة مث 
 .وتنه م فيه ممانعة حراس املاض  وعةالاهتال ،مفاهيال التحدي  وتتخل  م سساأل اجملتمع

ويةةتال فيهةةا  ،«النضةةوا»مرحلةةة الةةةبعةةدها سةةنة لتةةدخ  الدولةةة  03 ويسةةت ر  هةةذا حةةوايل
تصة  الدولةة ف ،حنو أسرع من منو السةكان ااالعتمال علا التقنية، وي لال منو الدخ  عل

حاكميةة »فض  إجت غايةة املةىن مةن ال  ت   «زمن االستهل  العريا»إجت املرحلة األخرية 
 .«consumer sovereignty املستهل 

 Dependencyالتبعياااة» امدرساااة الااا  يف لراسةةةاأل التنميةةةة هةةة: نياااةاملدرساااة ال ا
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Theory»، وهت ةو  ر تطةويراً لل ةرض علةا الةبةةالة  ت كةد أن ضةةعق التنميةة إمنةا قةةد ف ة «the 

development of underdevelopment» . إن املشةكلة بنةةر هةذل املدرسةة لةيس وجةول
ة ةحيوية ام رأمسةايل مهةيمن ُيةتص  وإمنا يف نة ،امل سساأل العتيقة وال نقص رؤوس األمواال

ة غةةةةري منسةةةة مة مةةةةع ةاط تنميةةةةةاراأل وأمنةةةةةامل استثمةةةةةال الةةةةدوال، ويةةةةدفعها حنةةةةو إنشةةةةةاقتصةةةة
فتتحةوال الدولةة  لتةةدريج إجت عةبةد تعتمةد حياتةةه  لكليةة علةةا  ؛األ اوليةة للةبلةةدجةاالحتيا

 .إرالة املهيمن الذي فرض نةامه االقتصالي والسياس  واالجتماع  األجنيب
اعتمالهةةا علةةا نفسةةها  إجتقضةتها  ه ترجةةعأنةةلت نةب  ةةه ورل هةةذل املدرسةةة حالةةة اليةا ن وتة

، فأرسةةةت يف النصةةةق الثةةةاين للقةةةرن الثةةةامن عشةةةر «املي ةةة »مةةةن أمم ايبةةةل  ايلاري 
وت كةةد هةةذل املدرسةةة أن التنميةةةة  (.ايخةةر)تنميةةة متمحةةورة وهتنيةةاً ولةةيس تنميةةة يف مةةدار 

ن أن يصةةيةبها لمةةار مفةةاجم بعةةد م ةةالرة م تصةة  الثقافةةة املسةةتقلة أكثةةر لُيومةةة وأبعةةد مةة
 .وسار  الثرواأل

مهد  ،فريقية وبلدان جنوب أمريكةإوجتل  هذل املدرسة الشواهد الكثرية من بلدان 
در  هةذل ولكةن رغةال ذلة ، ت ة .الت اضة  عنةهعلةا حنةو يصةع  إنكةارل أو  ،هذل النةريةة

، «فرانةة »لةةدوال الكةةاى املسةةيطرة، فيحةةذر النةريةةة القةةدرة املعيقةةة الكةبةةرية الةة  متتلكهةةا ا
 :من استحالة االستقللية التامة، فيقوال ما معنال ايا ،أبو هذل النةرية

 بةةةةلحيون إجت االعتمةةةةال علةةةةا املسةةةةاعداأل الدوليةةةةة كحةةةة    اي ىلعقةةةةول هتويلةةةةة انل
ولكةن ألسةنا . هةذل املسةاعداأل هأمثرتما قلي   هوألزماأل الةبلدان غري النامية، ولكن كال 

يف خطةةةةر الوقةةةةوع يف نفةةةةس الفةةةةخ يف إنشةةةةامل خرافةةةةة يسةةةةارية موازيةةةةة للخرافةةةةة  ال  قةةةةحنةةةةن الن
فحواها أن االعتمال الذاا سوف ي ل  بسرعة اعتمال الدوال اهلامشية علا  ،النيولياالية
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 الدوال املسيطرة؟
 وتتةةةابع هةةةذل املدرسةةةة  كيةةةدها ان احلةةة  اةةة  أن يكةةةون رةةةامًل وأن مةةةدخ  احلةةة   

ولكةةن لةةيس علةةا حنةةو ارةةضاكية االحتةةال - مةةال علةةا الةةنفس وملكيةةة الدولةةةاالعت يفيةبقةةا 
وإمنةا مةن خةلال قةراراأل سياسةية ملتصةقة  اجةاأل األمةة ومتواكةبةة  -ةالسوفي  أو اتنة اني

، «نةريةة التحةدي »ت هةذل النةريةة املسةامري يف نعة  لق ةلقد . مع حركاهتا االجتماعية
ةا  وأقا  قدم بدا   واضحةولكنها رغال أقا مل ت   ع هتمت  ملةبال ة، فإقا التقةت مةع تيةار وس 

 Worldاملنةومةةة العامليةةة »وهةةو تيةةار مدرسةةة  وأضةةاف تراكيةبيةةة للمسةةألة، مفهةةوم التةبعيةةة

System Theory». 
ألقةةةةا ال تعتةةةا مدرسةةةةة يف حقةةةة  التنميةةةةة  ؛سةةةوف أرةةةةري سةةةةريعاً إجت هةةةذل املدرسةةةةة
ية، ولكن ل   هةذل النةريةة ضةروري الفهةال  لتعيأ الهتمامها األوسع  لت رياأل التارا

هةو  «املنةومةة العامليةة»ص نةريةة ملخ ة  .نميةةمسةتتةبعاأل يف فهةال حركيةاأل التمن ملا له 
الةةة  تسةةةةلمت مقاليرهةةةا فيمةةةةا بعةةةد الةةةةوالمأل املتحةةةةدة  ،أن حركةةةة االسةةةةتعمار األوروي

ومةةة منة بتطةةوير -يللياملةةمنةةذ القةةرن السةةالس عشةةر و - لتةةدريج  ، قامةةتاألمريكيةةة
نهةا تتمية  بتمك   «core لوال املركة »حورة حةوال بضةعة مراكة  تةدعا مرأمسالية عاملية مت

 «peripheryلوال اهلام »مقاب   وتقق هذل الدوال. وقوهتا العسكرية وتقدمها التقين
 مث هنةةا . الضةةعيفة الةة  متةةد  لوال املركةة   ملةةوال اخلةةام اللزمةةة لتصةةنيعها ومسةةرية حياهتةةا

 «semi-periphery نصةق هامشةية»وعأ مةن الةدوال لوال وسةيطة فيما بةأ هةذين النة
املدرسة هو لفت النةر إن أحد املسامهاأل الكاى هلذل  .تعم  كسمسار بأ الفريقأ

مبةةا فيةةه -يف فهةةال اتريةةخ العةةامل احلةةدي   ارهاة، الةة  اةة  اعتةبةةدة التحليليةةةةالوحةة إجت أن
 .رايف السياس ليست الدولة القطرية وإمنا ايقليال ا   -التنمية

 State-Led» هاااااا  التنميااااااة املوجدااااااة ماااااان  باااااال الدولااااااة: املدرسااااااة ال ال ااااااة
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Development» ، ن هةةةةذل املدرسةةةةة اسةةةةتفالأل مةةةةن خلبةةةةة املةةةةدارس إ :القةةةةوالوُيكةةةةن
وُيكةةن  ..ومل تقةق عنةةد حةدول النقةد ،واسةتطاعت أن تقةةدم بةديًل عمليةاً  هةا،السةابقة كل

 :تلخيص عطاملاأل هذا التوجه  لتايل
 . مكمن التنمية هو يف ايلارة الرريدة هلا من قةب  الدولة إن -
لةيس هةو  ،الةدوال القويةة، الةذي أرسةت رةروهته السةو  احلةرة بنسةقإن االلت ام املطلق  -

فةرض ل هو أجنةع هذا النسق علا، ب  علا العكس إن االلتفاف للتنمية الطريق األكيدة
 .النفس يف السو 

 . فطنةب االنفتا ولكنه يراق   االاالنع  يعتمد هذا املدخ  علا ال  -
 التةةةدخ ذا  تعتمةةةد التنميةةةة علةةةا تةةةدخ   الدولةةةة يف حتديةةةد األولةةةومأل، ولكنةةةه لةةةيس  -

علةةةا الطريقةةةة االرةةةضاكية، وإمنةةةا ذا  ، الةةةذي انةةةق احلةةةواف  واملةبةةةالرة الفرليةةةة االعتةبةةةاهت ،
ولكةةةن ي هترهةةةا ضةةةمن  الةةةذي يةةةض  هلةةةا مسةةةاحة كافيةةةة للتحةةةر  وفةةةق مقتضةةةياأل السةةةو 

 .صلحة الوهتنم
ررهتاً ضرورمً ا  أن يسةبق التنمية،  وفق النمم ال ري عتا الدُيقراهتية السياسيةال ت   -

  .الدُيقراهتية علا حنو مطال  ضيقة فرلية أو ف وية يضر  بعملية التنمية فطر 
لطة وهتةبيعةةة تفاعلهةةا مةةع مراكةة  القةةوى يف اجملتمةةع أمةةر ر ةةيس يف عمليةةة ةإن هيكلةةة السةة -

 .التنمية
قةةدرة الدولةةة هةة  و . لدولةةةل الذاتيةةة «قةةدرة»الةةة تعتمةةد مناسةةةبة سياسةةاأل التنميةةة علةةا  -

االقتصةةةال ذو »دعا ي ةةة اع ، الةةةذيةاالجتمةةة اليةقتصةةةللةةةضابم االبشةةةك  ر ةةةيس انعكةةةاس 
ةةةت ك ن   ويعتمةةةد االقتصةةةال؛ «embedded autonomyامل روسةةةة االسةةةتقللية   سك

 امل ةةةروس امل
 
 
ق للمعلومةاأل بةأ وا ةرمن املكث ة ؛كفاملة موظف  الدولة :ر علا عنصرين ر يسأ ذَّ امل
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 .(1)أجه ة الدولة وخن  رجاال األعماال
 ،ديد األولةةومأل التنمويةةةةةةةةةةحت :ثةةلث نةةوا    يف احليةةوي للدولةةة العملةة  يكمةةن الةةدور -

الةدعال املةبارةةر أو غةةري املةبارةر و مةةأ املةةوارل  ؛وجةةه إليهةةا جهةول حركيةةاأل السةةو الة  ت  
تعةد  الة  الة  لةدم التنميةة و  ،رعايةة األهتةر امل سسةاتية ؛املالية ملشاريع التنميةةالةبشرية و 

حكام النةام ايلاري بشك  ادم األهداف التنموية املتةبناة، إمث   ،قاعدة ضرورية هلا
الةةةة  تةةةة من الطةةةةاقال  ،ومثةةةة  تطةةةةوير امل سسةةةةاأل التعليميةةةةة وم سسةةةةاأل التةةةةدري  املهةةةةين

 . ةالةبشري اللزم لعملية التنمي
أحةةالي  وأقةةا ال تفةةضض وجةةول منةةوذا ،أن هنةةا  تنوعةةاً لاخةة  هةةذل املدرسةةةويشةةار 

متفرقةةة حةةوال  أخةةرى يشةةار إجت أن هنةةا  لراسةةاألكمةةا . للتنميةةة جةةاه  بكةة  التفابةةي 
ضةةرورة و امعهةةا  كيةةد خصوبةةية كةة  حالةةة،  ولكةةنال تشةةك  مدرسةةة مسةةتقلة  ،التنميةة

علةا إهتةار زمةين قصةري املةدى،  االقتصاروعدم  ،ي اعتةبار اتريخ الدولة ال  يتناوهلا التحل
 . ولور الثقافة يف عملية التنمية

 :دروس من تجارب األمم: ثالثاا 
اً ألن مةن مناقشةةة النةةةرم التنميةةة، الة  تةة هتر التفكةري مبسةةألة  أل،كةان مةةا سةةبق حةةد 

إذا أخةذان جتةارب جنةوب رةر  و . وتسمح  ستفالة أعلا من قراملة جتةارب بعةا األمةال

                                                 

ت ت اف ضاةججا سال احضاةججا رججت سات ججالانحةججا تس رججت أت ساتهججم ساحالئجج ت  راانحةججافججه س انظألهججساحضججضتا سا أقججت   رنججض ياججثرججةأل أ (1)
ر ت اجج  (embedded  autonomy) النشجضلهاسا سالسججاقالاةااجث  ضنج  فجه سااججألسب  ي نيألسسججةاسجاكنضنةا سالساحاجاس ن اال

فججه  سالقاصججضت حججضع الججث أت يتكجج ا  فهنججضه رججض   .(micro and macro)سالائججه تساكلججه  رالججث كججال ساحوججاتهةن
هججحن   وججاكن ا  ةقةقاجج  اججةك علجج  ساح ججض الت ساحضاةججا تساالضدهججا ساظججضرأل  الججث ساوججطت ت نحججض رججه فججه ةقةقاهججض  يألتسججا

ضاةجججضت سال احضاةجججا سألبجججأل ر تاضااجججضاه ال يحلجججن سإلاجججألسل اجججن سالنوجججلضل تساجججاالئ  ةجججةن  قاألةجججضت ساانحةجججا تساقضاجججد  ساف 
تساح نججث سا حلججه احججض سججضم أت سانحججت د سايألاججه الانحةججا ت ججض عقاألةجج  ساحؤسوججضت سااحتهلةججا سا ضاحةججا تك ةججألس   ججن . سا قضفةججا
صججلت عطضةقهججض الججث تتانججض يتال  راضاحةججض   ض  سججةضاةوجج    لججض  قة« ألساةججاضسانةتاة»حضت الجج  سالقاصججضت ساانحججتس ترجج ضدسع   وججل  

 .سا ألاةا تساحولحا
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فن ةةد أن مجيعهةةا ارةةضكت يف رعايةةة أربعةةة أبعةةال متكةةأ علةةا  ،الةة  أذهلةةت العةةامل ،ةآسةةي
 .وليس ف ة لصوبة منه همستوى اجملتمع كل

 :سياسات المساواة -1
تةبةاع سياسةاأل تسةوية ت قةارب الف ةوة بةأ جد أل لوال جنوب رةر  آسةية كلهةا  

سةةع ورةةام  يف توزيةةع فمةةثًل قامةةت كةة  مةةن كوريةةة واتيةةوان  بةةل  وا .رةةرا ح اجملتمةةع
األراضةة ، فكمةةا هةةو معلةةوم إذا كانةةت هنةةا  ف ةةة بةة رية متلةة  مسةةاحاأل راسةةعة مةةن 

 ةةةه حكمةةةاً حنةةةو النمةةةوذا ايقطةةةاع  غةةةري األراضةةة  فةةةإن النةةةةام االقتصةةةالي سةةةوف يت  
  ؛والةذي يكةبةت تنميةة املة هلأل الةبشةرية مةن جهةة أخةرى -من جهة-املفض  للتنمية 

. ةةةةةةرفع املرلوليةةةةةةةةاس يةري مةن النةةةةةة  للكثةلي  األراضةةأن متةاأل ةةةةةةةةالدراس أنةه تةهةركمةا 
فقامةت مبعا ةة أسةعار الةرز  ،ندونيسية فقد واجهت مشةكلة الفقةر الريفة  الواسةعإأما 

اريع ةةةةةةةقامةةةت مبشف جأمةةةا هةةةونج كةةةون .واألمسةةةدة مةةةن أجةةة  رفةةةع لخةةةوال سةةةكان الريةةةق
 .االستقرار املعيش  إسكان ضخمة لت من للناس

وة الكةبةرية يف الةدخوال بةأ األقليةة ةا مالي ية فقةد قامةت وهةول حثيثةة يف رلم الف ةأم
تفع  ذل  من خلال كةبت فريق أو االنتقام  مل الصينية ال نية واألكثرية املاالوية، ولكنها

وهكةةذا وبعةةد عقةةد . منةةه وال ةةد  علةةا ايخةةر، وإمنةةا مةةن خةةلال متكةةأ اجملموعةةة املاالويةةة
أي  ؛أي ةة أكثةر مةن الصةينا سةةبعة  ملأمنا متوسم لخ  املةاالوي ،ق بعد االستقلالوني  

 .سةةاعدأل يف رلم الف ةةوة نوعةةاً مةةا أن كةةل الةةدخلأ متتعةةا  لنمةةو ولكةةن بنسةة  لتلفةةة
ركةةة أل علةةةا فقةةةرامل الريةةةق، و ةةة  هةةةذا تقامةةةت مةةةالي م بةةةاامج واسةةةعة واربةةةة الفقةةةر كمةةةا 

سةةكن قر ةةا النةةاس  علهةةا مل مةةة الةة  ي ،مشةةاريع سةةقاية ومشةةاريع استصةةل  األراضةة 
أنواعةةةةاً لتلفةةةةة مةةةةن ال راعةةةةاأل مبةةةةا فيهةةةةا و لل راعةةةةة، ولعمةةةةت هةةةةذل السياسةةةةاأل الصةةةةيالين 

 .املنت أ الص ار للمطاط و وز اهلند
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الةةة  رةة عت التعاونيةةةاأل العماليةةةة  ،وأخةةرياً، فةةةإن هنةةا  العديةةةد مةةةن جتةةارب التنميةةةة
 . ة واملتوسطة ومتدها  خلاةوأنشأأل الاامج ال  تش ع االستثماراأل الص ري 

 :إنشاء مجالس التشاور -2
 القطةةةاع   الت ةةةارب  نشةةةامل جمةةةالس تشةةةاور لعةةةت فيةةةه احلكومةةةة   هةةةذل قامةةةت معةةةةال

 .ملسةةامهة يف تطةبيقهةةا علةةا الواقةةع أيضةةاً ااخلةةا  للمشةةاركة يف تصةةميال سياسةةاأل التنميةةة و 
الةةةة   ،النسةةةةةبية وأن تت ةةةةاوز ع لتهةةةةا ،وهكةةةةذا اسةةةةتطاعت الدولةةةةة أن تقةةةةضب مةةةةن اجملتمةةةةع

 بةةةةفة   اكتسةةةةةبت بةةةةذل  السياسةةةةاأل   كمةةةةا. تفرضةةةةها التشةةةةكيلة الةبنيويةةةةة للدولةةةةة احلديثةةةةة
ن الناس من املعرفة الواضحة فيما اة  فعلةه وتركةه يف مسةرية التنميةة، ال  متك  ، الشفافية

بعةباً، وجتع  تلع  ا هاز ايلاري الةبريوقراهتة  لةيس  لسةه ،  هالوجتع  است ثار بعض
ممةةةا ي يةةةد يف احلاف يةةةة العامةةةة ويةبةةةدل لعةةةاوى التكاسةةة   ،لنةةةاس بتسةةةاوي الفةةةر شةةةعر ايو 

تقةةوم جمةةالس التشةةاور هةةذل بتةةوفري املعلومةةاأل اللزمةةة املتعلقةةة  لتنميةةة وتةبالهلةةا و  .وتايراتةةه
ال علةا علكة «  آالأل احلياكةةق ة»بأ األهتراف املختلفة، فيصةبح مثًل أبحاب بةنعة مةا 

ما  منهما ك   ربد ي  ي «اشةاخليوط والقمق   »قة  ا  حتياجاأل مصلحة اثنية متعل
مر يف وجه بسرعة أكثر مما يتحمله ةقت ك  منهما منول  ي  ال يستثي  و  ،ه ايخرةحيتاج

 .تةبالال املعلوماأل بأ القطاع العام واخلا  يتال  كما السو ،  
 :تطوير المؤهالت -3

 أس املةةةاال الةبشةةةرير )اسةةةال  قامةةةت لوال جنةةةوب رةةةر  آسةةةية برعايةةةة مةةةا يطلةةةق عليةةةه
human capital)،  مبعةةةىن تطةةةوير املةةة هلأل وايمكةةةاانأل واملهةةةاراأل إجت جانةةة  حتسةةةأ
وأعطتةه أولويةة  ،ت ةارب علةا التعلةيال االبتةدا  هةذل الولقد ركة أل  .العام مستوى التعليال

الةةةذي تةةةضجال إجت األمةةةر  يةةة   ةةة  مجيةةةع األوالل يف هةةةذل الف ةةةة العمريةةةة،  ،يف اينفةةةا 
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ويشار إجت أن كورية  خلصو  رك  أل علا التأهي  العلم ،  .مستوى األميةاخنفاض يف 
وبار هذا األمر مطلةباً رعةبياً ضحَّت من أجله األسر فقل لت مةن اسةتهلكها مةن أجة  

يف هةةذل الةةدوال  واةة  أن يةةذكر هنةةا أن اخنفةةاض مسةةتوى ايجنةةاب  .تعلةةيال جيةة  األبنةةامل
 .داً ساعكان عامًل م

إذ أن فوا ةد التعلةيال  ، لطةلب أنفسةهال ةفقاتةه منوهتةن أبقةت فقد ،أما التعليال العايل
 فا ةدة علمهةال أقة   أن  ، كمةارتفعةةال امللخةوهلمةن خةلال العايل انيها هة المل األفةرال قريةبةاً 

فاقتضةا األمةر عةدم لعمةه  والثانوي الشةام ؛ انعكاساً علا اجملتمع من التعليال االبتدا  
ت النةةةر فةةوأل .ية للطةةلب اوتةةاجأةةةةة املةةنح الدراسولكةةن أاتحةةت الدولةة ،ك  كلةة ةةةةةةةةبش

 ،بةةأ املرحلةةة االبتدا يةةة والثانويةةة وا امعيةةة ،ألة توزيةةع اينفةةا  التعليمةة ةةةةأن مسإجت هنةةا 
  .فيها اختلف كةبري ال ُيكن التفصي  فيه يف هذا الةبح 

 :زيادة االدخار -4
 .والتةةوفري الشخصةة يةةداعاأل زملة مسةةتوى اياتةبعةةت هةةذل الةةدوال سياسةةاأل حتفةة  
لال ضةةةبم التضةةخال  تةبةةاع ةحتقيةةق ذلةة  مةةن خةة ةوقةةد أمكةةن لت ةةارب جنةةوب رةةر  آسةةي

 ممةا جعلهةا ،ومما قامت به هو  مةأ املصةارف .ة ومستمرةةبسياساأل حكيمة ومراقةبة لا 
وملةا كةان بة ار الكسةةبة  .صةارفيداع فا ا أمواهلال يف هذل املإ يف علا ثقة الناس وزحت

املصةةةةارف، فقةةةةد قامةةةةت املصةةةةارف بتةبسةةةةيم  التعامةةةة  مةةةةعالين علةةةةا والريفيةةةةون غةةةةري معتةةةة
 . إجراملاهتا  ي  ال تصد  ال ري  عنها

اً عاليةةاً، ولعمةةت ةكةةان لومةة  فيهةةا ريةوى التوفةةةن مستةةفةةإفورة اةو لنسةةةبة لتةةايوان وسين ةة
أما اليةا ن  .مرلول عاال  علا اال تمانمن خلال إعطامل فورة ومالي م اذل  كًل من سين 

عاليةةةةة علةةةةا ليةةةةون السةةةةلع  فا ةةةةدةة واتيةةةةوان فةةةةإقال وضةةةةعوا رةةةةروهتاً قاسةةةةية ونسةةةة  وكوريةةةة
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سةةةلع االسةةةتهل   اسةةةتريال االسةةةتهلكية، وأضةةةافوا فةةةو  ذلةةة  ضةةةرا   عاليةةةة جةةةداً علةةةا
 .الفاخر

وينفع اين التفكر ملياً  ألثر ايااي الةبعيد هلذل السياساأل الةبسةيطة أضةعها علةا 
زملة مسةتوى اال تمةان  اال تمان وجعله جمةدمً  تش يع األفرال علا»: رك  معاللة

ر رأمسةاال وهتةين تةوف   ال  هلا بةلأل ثقةة مةع النةاس  ،لدى املصارف الص رية والكةبرية
 .«حكوم  مةبارر إنفا متوي  مشاريع تنمية من لتلق األح ام من غري    حمل  

وغالة  املةدينأ  ،أ يف املصةارف هةال أفةرال  ملةا كةان غالة  املة متن   ،وزملة علا هذا
ركامل أو ةةةةةةةةح األفرال مبثابة الشةةبةةةهال رركاأل، كان املعىن العمل  هلذل الدورة املالية أن أب

 .املسامهأ يف تل  الشركاأل ا ديدة
، وهةذا هلةا خصوبةيتهاصة رية الن جتةارب لوال جنةوب رةر  آسةية إ :وقد يقاال هنةا

وال  .ألسةةباب اوةدل ة املفضةية للتنميةةالة  تةتفحص ا ،اعضاض وجيةه مةن الناحيةة العلميةة
، ولةةذا ينفةةع إلقةةامل نةةةرة سةةريعة علةةا جتربةةة الصةةأ، رةة  أنةةه كةةان هلةةذل الةةدوال خصوبةةية
إن املقصول من حتلي  األمثلة هو ربةد العوامة  . ال  هلا أيضاً خصوبية احل ال الضخال

 .املطرلة؛ ولقد جرى التأكيد أنه ليس هنا  للتنمية منوذا واحد
خةلال الثلثةأ سةنة الفا تةة  بت لة وخطت ،الأل الصأ من مناخ العوملةلقد استف

 ،ورغال أقةا ركة أل علةا بةناعة االسةتهلكياأل الةبسةيطة يف الةبدايةة .اقتصال جديد حنو
 .االأل  خلصةةةةو ةةةةةةةةةفإقةةةةا ركةةةة أل أيضةةةةاً علةةةةا ايبةةةةداع الفةةةةين يف جمةةةةايل النقةةةة  واالتص

األمةةر الةذي يع ةةد  ، ماراأل األجنةبيةةوبةحيح أن الصةةأ اسةت لةبت املليةةاراأل مةن االسةةتث
إال أقةةةا رةةةفعت ذلةةة   ،عةةةالة م رةةةراً ر يسةةةاً الرهتةةةان التنميةةةة لمولةةةومأل غةةةري الوهتنيةةةة

أن منةوذا اة  أن ال يفوتنةا و  .بشروط لقيقة ومصممة  متياز، مما محاها من االرهتةان
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األمةر  رل يف كةون ملكيةة االسةتثماراأل والنشةاهتاأل االقتصةالية هة  للدولةة،الصأ متف ة 
ت القةوانأ الة  تشةضط سةنَّ ؛ فمةثًل أكسةبها قوة ها لة يف املساومة علا الشروطالذي 

 .بةأ الشةركاأل األجنةبيةة والصةينية «joint ventureرراكة اسةتثمارية »أن يكون هنا  
كة مةةع الدولةةة ذاهتةةا ا إجت رةةر  -األياأل والتسةةعينيةةيف عقةةول الثمانين-وتةةضجال هةةذا عمليةةاً 

مل تقةايا كمةا أقةا حل الةوهتين،  اصةالتستطيع فرض رروط يف  -خال  مها الض-ال  
هةذا مل يكةن يف  التنميةة منةماألمةر األكثةر حموريةة يف إن  .عمالتها الرخيصة بةثمن سةس

أنةةةه أجةةةاأل  وإمنةةةاالةةة  اسةةةتطاعت الشةةةركاأل احلكوميةةةة جنيهةةةا،  ،  الطا لةةةة ر األجمةةةرل 
 -ولةةةيس جمةةةرل نقلهةةةا-قنيةةةة القالمةةةة علةةةا تةةةوهتأ الت األجنةةةيب   تثمر  ةالشةةةراكة املسةةة بةةةي ة  

مل يكةةةن تطةةةوير املهةةةاراأل تطةةةويراً و خلصةةةو ،  .وعلةةةا تطةةةوير املهةةةاراأل الصةةةينية اوليةةةة
الةبلةةد  م ةةالرهتاليسةةه   نالةةذي ،متةةرين أفةةرال مةةن الفنيةةأ كةةأن يةةتالَّ   ،خةةدااً وحيةةد الطةةرف

 .الصةة ارالعمةةاال وايلاريةةأ واملسةةتثمرين  وإمنةةا تطةةوير مهةةاراأل رةةام  ضةةالَّ  ،فيمةةا بعةةد
دورل يف عمليةة بة االضةطلعوهكذا عندما مسحت الصأ فيما بعد للقطاع اخلا  يف 

وزملة علةا . التنمية، كان هنا  مخرية تنموية قالرة علةا عةدم االرمتةامل يف رةر  اخلةارا
وقةةدمت نتةةا ج هةةذل  ،الةة  لةةدم عمليةةة التنميةةة ،الةبحةةوث العلميةةة الصةةأ   تك ع ةة ر   ذلةة 

أمةةا مةةا ع ةة أل عنةةه الةبحةةوث  .التنمويةةة للقطةةاع العةةام واخلةةا الةبحةةوث لتةةدعال املسةةرية 
 «سةرقة»أو  اسةتدرار -هةا اخلفيةق نسةةبياً بةل   -الوهتنية فةإن الشةركاأل اخلابةة حاولةت 

 .علا أرض الوهتن فيما بعد جتميعها أج امل األسرار ليتالَّ 
جت  ايرارة إجت عام  حموري جةرى الت اضة  عنةه  نقطةأخرياً وقةب  أن أختال هذا ال

 ،، أال وهةةو السةةيا  ا  ةةرايف السياسةة  هلةةذل الةةدوالهةةانةةد مناقشةةة الت ةةارب السةةابقة كلع
اة   ولكةن .إن هذا العام  حموري إجت حةد بعيةد جةداً  .«يةو فسحة تنم»أمدها بة الذي



 
 
 
 
 
 
 
 

 -13 -

م فربةةةة وال ينشةةةم التنميةةةة اسةةةتقلاًل، فةةةإن قةةةد   السةةةيا  ا  ةةةرايف السياسةةة  ي  التنةبةةةه إجت أن 
 .ةان م الدولةأل و بة تةبعتها النتا ج وإال مرَّ استثمار هذل الفر  نسحأ  

ةةالةة   وسر الةةدوال بةةد هنةةا مةةن تلخةةيص بعةةا   ةةا الت ةةارب التنمويةةة الناجحةةة،  اند  مت 
 .ة بعا النةرمأل التنموية لون أخرىعتا رواهد علا سلمة وبح  ال  ت  
  جمل هون ستثنا-يف التنمية « النيولياايل»هذل الت ارب النموذا أمً من  تتةبع مل-أ
سياسةةةةاأل تتنةةةةاقا مةةةةع  -قصةةةةداً ومبهةةةةارة فا قةةةةة- بةةةة  علةةةةا العكةةةةس اتةبعةةةةت -جكةةةةون

أل الةةدوال الكةةاى، لتةةتمكن مةةن جتةةاوز ضةة وط جاذبيةةة مةةدارا« النيوليااليةةة»الفرضةةياأل 
 .ال  بممت هذا النموذا بشك  متحي  لصاحلها

الةةةةذي يةةةةرفا اسةةةةتعماال آليةةةةاأل  ،مل  خةةةةذ هةةةةذل الت ةةةةارب موقةةةةق املعانةةةةد املسةةةةتكا-ب
إن مةةا ُييةة  هةةذل الت ةةارب أقةةا فككةةت هةةذل ايليةةاأل وأقلمتهةةا وهتنيةةاً  ؛بيةةةو ر التنميةةة ال ربيةةة األ  

 .من متعلقاأل بلد املنشأ ، إجت حد  ما،واستعملتها  لقدر الذي هذ ا
 علةا خةم مسةتقيال بةاعد  سةتمرار، مل جتةر  هة  متي أل هذل الت ارب مبرونة كةبةرية، ف -ج

ولكةةن املميةة  هةةو أنةةه مل تصةر  الةةدوال علةةا بعةةا السياسةةاأل  .  ة بة  اعضاهةةا اخلطةةأ والفشةة  ا 
ال مةةةن اخلطةةةأ ا كانةةةت علةةةا اسةةةتعدال علةةةا أخةةةذ العةةةاة والةةةتعل  وإمنةةة ؛والطةةةر  إبةةةراراً إيةةةديولوجياً 

وخطةة والتصحيح السةريع مةن غةري الوقةوع يف االسةتهوا ية املفضةية إجت التنةاقا بةأ خطةة اليةوم 
تمسةةة  بعةةة م وبةةةا علةةةا اسةةةضاتي ية هتويلةةةة األمةةةد هةةةذل الت ةةةارب بةةةأ ال مجعةةةتأي  ؛األمةةةس

عثةةراأل الطريةةق  ع  د  خالفةةت فيهةةا املعتةةال، ولكةةن قامةةت بتعةةديلأل تكتيكيةةة متتابعةةة لكةة  ال ت ةة
 .توقق حركة العربة

مع النمةوذا احلةداث ، ولةيس يف  «تثاقق»لقد مشت هذل الت ارب يف مسرية  -د
األ تيةبةةةنةةةدل مةةةن لةةة ون ثقةةةايف وتر يتمةةةاها  لكليةةةة ويرمةةة  وحيتقةةةر مةةةا ع «تقليةةةد» مسةةةرية
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ا لل ةةةرب، بةة  علةةةا ن اليةةةا ن قامةةت  لتقليةةةد األعمةةإ: اخلطةةةأ القةةوال ه مةةننةةةأو  .جمتمعيةةة
فمثًل متي أل الشةركاأل  .لت منطها الثقايفعَّ ألقا فة   هن حققت ما حققتالعكس فإن اليا 

 بنةةامل علةةا واملصةةانع اليا نيةةة اسةةلوب إلارة يعتمةةد علةةا احةةضام الكةبةةري والتعةةويا املةةايل
وعلةا الةاذ القةراراأل بشةك  مجةاع  وتشةاوري علةا مسةتومأل  ،م ال املهارة الفرليةةد  الق  

وعلةةا ضةةةبم نوعيةةة  ،وعلةةا إرةةرا  العمةةاال واملةةوظفأ الصةة ار يف العمليةةة ايلاريةةة ،عةةدة
الةةذي  ،وكةة  هةةذا لةةالق للنمةةوذا األمريكةة  .خلإ... اينتةةاا مةةن أسةةف  اهلةةرم ال أعةةلل

 حاولةت الشةركاأل   ذب  العكس هةو الصةحيح إ ؛دولأن اليا نيأ قل   الناس بعا حيس 
ل رابتةه  استنسةاخهمل تفلةح يف لكنهةا و  -وهةذا مشةهور يف علةال ايلارة- األمريكية تقليةدل

رغال ك  الةاهر  اً هذا رك يف فإن ،إن اليا ن اليوم است ربت  لكلية :وإذا قي  .الثقافية
فرضةةنا أن االسةةتةبداال الثقةةايف حصةة  فعةةًل، فإنةةه  إذا ،وعلةةا كةة  حةةاال .يةةوح  إليةةهالةةذي 

واألجيةاال الة  بةنعته  -ال قةبلهةا- لقدر الذي حص  فإنه حدث بعد النهضة التنمويةة 
إن الذي أسة له عةن اليةا ن ينطةبةق علةا الت ةارب  .ه  ال  استندأل إجت منطها الثقايف

 .من كورية واتيوان والصأ األخرى

ذل اوورية فإنه ا  مناقشته بشةك  تفصةيل  يةتلمس وإذا كان االنس ام الثقايف  
 .أبعالل املختلفة ويشفعه بةبعا الضوابم

 :للتنمية االجتماعي محورية اإلطار: رابعاا 
الة  تعتةا انجحةة يف لوال  ،لروسةاً  رزة مةن جتةارب التنميةة ت املناقشة السابقةغط

علةةةةا هةةةةذل  بنةةةاملً و . الن ةةةةا  وأظهةةةةرأل حموريةةةةة الةبعةةةد الثقةةةةايف يف ذا  غةةةري أوربيةةةةة الثقافةةةة،
الضةةةرورية، جالةبةةةاً بعةةةا األمثلةةةة  هاقوم بتوسةةةيع فهةةةال عمليةةةة التنميةةةة ورةةةروهتأالةةةدروس سةةة

وأن األخرى ال  ت كد أن التنمية عملية راملة ال تقتصر علا بضعة فعالياأل اقتصالية، 
عةا بكمةا ت كةد التعام  السليال مع املوجول من الةبةىن االجتماعيةة أمةر يف غايةة اخلطةورة؛  
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وهةةةول التنميةةةة إجت  ألولأل تفةةةلل  الشةةةروط املوضةةةوعية املتصةةةلة بعمليةةةة التنميةةةة، الةةة  إن 
 .سمتاهاأل الفش  امل سَّ 

 :األساسات غير االقتصادية للتنمية -1
اينتةةةاا واملعا ةةةةة  :هنةةةا  ثةةةلث فعاليةةةاأل أساسةةةةية تتخلةةة  عمليةةةة التنميةةةةة، وهةةة 

 هةةاال بةةد مةةن اجتمةةاع تةةوافق  بين  وال تتحةةر  هةةذل الفعاليةةاأل  سةةتقلال، بةة. والتوزيةةع
ولكةةةةن هةةةةذل العمليةةةةاأل األساسةةةةية تعتمةةةةد علةةةةا األفةةةةرال  .الع لةةةةة االقتصةةةةالية سةةةةريلت

خةةةارا الةةةدا رة  تقةةةع مةةةةةةةةعوامةةة  حاسوهةةة  املنت ةةةأ واملةةةاال املربةةةول والتقنيةةةة املتةةةوفرة، 
لةا ع زملةو . واملهةاراأل له علقة مبستوى التعلةيال كلهذل   كما أن  ؛الضيقة للقتصال

مةةن املوابةةلأل واخلدمةةة للةبلةةد، تحتيةةة الةبنيةةة التعتمةةد هةةذل الفعاليةةاأل أيضةةاً علةةا ذلةة  
وإذا كانةةةت متعلقةةةاأل الفعاليةةةاأل االقتصةةةالية علةةةا هةةةذل  .ه ذلةةة ابالكهر  يةةةة ومةةةا رةةة

وحتميها من  الدرجة من التنوع والتشاب ، فل بد إذاً من ضةبطها بقوانأ تنسق عملها
رس محال حيون أن يستوي علا سوقه بنفسه من غري أن ولكن ما كان للقان .التضارب

ة لولةة مةا هة  ةو لطةبةع فةإن سياسة .سياس  متمث  يف م سساأل ذاأل هال  وهتين نةام  
واقةةةع إقليمةة  يةة ثر يف اخليةةةاراأل  -واألهةةال منةةه- لضةةرورة متمفصةةلة مةةع سةةةيا  عةةامل  

 .السياسية للدولة
 ،واملةاال وهتةر  اسةتثمارل ،إنتةاجيتهالمةن األفةرال و  كلها،فإن العوام  السابقة   ،وأخرياً 
واخلةةةةدماأل األساسةةةةية ومنةةةةم  ،والتعلةةةةيال ومةةةةدى عمقةةةةه و ولةةةةه ،اسةةةةتعماهلا ن  فةةةةوالتقنيةةةةة و 

والدولةةةةة وكموقةةةةا  ،نفةةةةاذلالقةةةةدرة علةةةةا إوالقةةةةانون واالرتيةةةةا  إليةةةةه و  ،ت طيتهةةةةا للحاجةةةةاأل
وج ه عمل  التفكةري والةضابم اللتةأ ك  هذل العوام  تستنشق أثرياً ثقافياً ي  ... واستقرارها

 .تسمحان  لوجول اجملتمع  أبلً 
 :البنى التقليدية -2
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يشةةك    ه ةةامل الةبةةىن التقليديةةة  اعةةة للنقةةد، ولكةةن تةةدل نا جتةةارب األمةةال أن املطلةةوب 
ولنأخةةةذ مثةةةاال كوريةةةة ا نوبيةةةة واتيةةةوان ولنرقةةة  كيةةةق . تطويرهةةةا ال جتاوزهةةةا االسةةةتعل  

الةبلةةدين زراعيةةأ قةبةة  االحةةتلال كةةان كةةل . يةةةو التنم تهةةاد جتربهتةبعةةت خصوبةةية كةة  بلةة
 ألا معةةوانيتةتلق  ، كمةا أقمةا بنةت اليةا ن رةةبكة حتتيةة ضةةخمة يف كليهمةاإجت أن اليةا ين، 

تقلة، ةلخة  كةة  منهمةا لاضةاً عسةرياً عنةةد تشةكي  الدولةة الوهتنيةة املسةةمث . ماليةة أمريكيةة
إجت احلةةرب األهليةةة يف كوريةةة واالحتكةةا  بةةأ  ضةةافة،  يتهل  كةة  املةةدخراألةةةةةةةةةةةةممةةا اس

نةةةةه فقةةةةدأل كوريةةةةة إوحيةةةة   .ينيأ يف اتيةةةةوانةةةةةةةةةةةليأ واملهةةةةاجرين الصةةةةةةةةةةةأهةةةة  ا  يةةةةرة األب
وأخةةرياً  .ا نوبيةةة موارلهةةا لصةةاحل الشةةماال، فإقةةا تسةةاوأل مةةع اتيةةوان يف موارلهةةا الطةبيعيةةة

 .ل  من قيمة املعرفة والتعليالعخلفية ثقافية كنفورية ت   وااتفإن كليهما ذ
، فإقمةةةا هتةةةورا منةةةوذجأ لتلفةةةأ يف التنميةةةة، ذا التماثةةة  الكةبةةةري بةةةأ الةةةدولتأورغةةةال هةةة

الفةرو  بينهمةا، وسةةن د أقةا فةةرو  العوامة  الدقيقةةة الة  أنت ةةت  تعق ة  لنةا ذلةة  يسةمحو 
 السةةياراأل ُيكةةن الضكيةة  علةةا بةةناعة املقارنةةة ولتسةةهي  .اجتماعيةةة ثقافيةةة  لدرجةةة األوجت

وامللفةةت  .تصةةنيع القطةةع وجتميعهةةا: وهةة  بةةناعة تتةةألق مةةن سةةريورتأ اثنتةةأ  خلصةةو ،
إال أن كوريةةةة  ،رغةةةال أن كةةةلً مةةةن الةبلةةةدين سةةةعتا إجت امةةةتل  هةةةذل الصةةةناعة هللنةةةةر هنةةةا أنةةة

وفشةلت يف  ،حي  حتتةوي سةياراهتال علةا الكثةري مةن القطةع األجنةبيةة، جنحت يف الت ميع
بينمةةا جنحةةت اتيةةوان يف  ؛بةةحيحاً  خلصةةو  يف العقةةول األوجت للتصةةنيعكةةان هةةذا ،  الثانيةةة

 .إخراا سيارة كاملةالت ميع و  ال يف املتفرقة تصنيع القطع
و لتتةبةةع لةةدقيق الفاعليةةاأل جنةةد أن الن ةةا  والفشةة  عكسةةا الةبنيةةة االجتماعيةةة لكةة  

مقابة  الضكيةبةة  ،روةهرمية األسرة الكورية ال  يرث فيها الولد الكةبري كة  الثة :من الةبلدين
 .الص رية لمسرة التايوانية ال  توزع فيها الثروة  لتساوي

وهةةة  رةةةركاأل  «شةةةابوالتال»مةةةا يعةةةرف  لةةةة  كوريةةةةعت  رةةة   وتفصةةةي  ذلةةة  أنةةةه 
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يتنةةافس مةةع  عةةا ل  ضةةخمة قا مةةة علةةا أسةةاس الرابطةةة العا ليةةة، وكةة  عا لةةة أو فخةةذ
سةةةه تشةةةم  األنشةةةطة االقتصةةةالية  مااهتوريةةةة لنفإع ألن يةبةةةين هال يتطل ةةة مةةةنايخةةةر، وكةةة  

وملةةةةا كانةةةةت  .مةةةةن رةةةةركاأل التةةةةأمأ إجت ايلكضونيةةةةاأل إجت بةةةةناعة السةةةةياراأل هةةةةا،كل
قةةوال مهنيةةة لتلفةةة جةةداً حل التابعةةةبةةناعة السةةياراأل حتتةةاا إجت عةةدل كةبةةري مةةن القطةةع 

كوريةةةةة الشةةةةركة الع ةةةة أل ( خلإ ...الةبطاريةةةةة، ال جةةةةاا، الةةةةدوالي ، الفةةةةرش، الطةةةةلمل)
حاهتةة بكة  هةذل املتطلةبةاأل واختةارأل لنفسةها أن عةن اي -تهاماضخرغال -الواحدة 

و ملقابة   .تعتمد علا جتميع القطع املوجولة وإثةباأل مسعتها اقا تنتج سيارة  مسهةا
بناعاأل »املنافسة يف فإن النموذا التايواين وازى بنية األسر الص رية ال  ال ُيكنها 

فقامةت األسةر املختلفةة  الختصةا   ،«capital-intensive industriesاملةاال املركة  
 .يف بناعة قطع معينة للسياراأل

الةبلةةةدين النمةةةوذا هةةةذين  يتةبةةةع أمً مةةةنمل أنةةةه فةةةإن أبلةةة  الداللةةةة يف املقارنةةةة  ،وأخةةةرياً 
رغةةال أن كوريةةة حاولةةت هةةذا -«corporations»األمريكةة  للشةةركاأل املسةةامهة الضةةخمة 

وينفةةع هنةةا . ة التقليديةةة املوجةةولة يف اجملتمةةعوإمنةةا اعتمةةدات علةةا الةبةةىن الطةبيعيةة -ومل تفلةةح
عت بنفس السيا  ايقليم  واألمن ا  رايف السياس ، ت  قا متإحي   ،إيرال جتربة الفيلةبأ

حتقيةةق عقةةد اجتمةةاع    خلصةةو  يفألقةةا فشةةلت  ؛ولكةةن مل تفلةةح فيهةةا خطةةم التنميةةة
والتةةةدخ  ألمريكةةة  يف بلةةةد كانةةةت قةةةد مت قةةةت رةةةةبكته الثقافيةةةة بعةةةد االحةةةتلال ا للتنميةةةة

 .املستمر بش وقا الداخلية
تةدمري عةن هتريةق  تال  تةمل  اأن جتةارب التنميةة الناجحةة تةهةر بوضةو  أقة ،واخللبة
 جةرىعلةا العكةس  بة اخلابةة؛  التخل  عن القيال الثقافيةة عا تالتومل  ،الةبىن التقليدية

ال وهلةةةة ولةةةو بةةةدأل ألو  - مةةةن أجةةة  تنميةةةة وهتنيةةةة اخلصةةةاال الثقافيةةةة الراسةةةخة توظيةةةق
فأقلمة الثقافة الراسخة أسه  عملياً من حماولة اجتثاثها  - متناقضة مع التنمية احلديثة



 
 
 
 
 
 
 
 

 -11 -

جةةرى تعةةدي  اخلطةةم التنمويةةة وهلةةذا . واحتمةةاال أن لةةرا الةبلةةد بعةةد ذلةة  سف ةة  حنةةأ
ة ال  ال ةةةةةةافيةضية الثقةةال ذل  علا وجه العنةفهولكن ا  أن ال ي  .  ال مع الواقعةةةةةةلتنس

ب  إن العنضيةة الثقافيةة غالةبةاً  ؛وبأ التقليد األعما( ايخر)بت ربة  االعتةبارر  بأ ف  تة  
من  ال الواثقالتعل  يتمكن   الشك  فحس ، بينماالذي ي ري   ،ما تنته   لتقليد األعما

 .علا األب  ةافةاو
 :الحيمة والسالمة اإلدارية -3

، كمةةةةا تضةةةةال مةةةةثلً  والشةةةةركاأل صةةةةانعامل إلارة ،مسةةةةألة ايلارة املسةةةةتوى ا   ةةةة  تضةةةال  
 ،هةةذل النقطةةةأمثلةةة علةةا لقةةد جةةرأل ايرةةارة إجت و . املسةةتوى الكلةة  لسياسةةاأل احلكومةةة

أن حةةأ جنةةد  أي أنةةه .ألقةةا ت يةةد ثقةةة الةباحةة  بقةةوة الةةدلي  ؛وأضةةيق هنةةا رةةواهد سةةلةبية
 .قةةوة اااالسةةتنتفةةه، فإنةه ي يةةد وسةلةبية حةةأ لل   ،وجةةول العامةة حةأ إاابيةةة أتةةت  نتي ةةال

راهداً علةا ايرةكالية ايلاريةة مقارنةة  لتكون أمريكة اللتينية يف التنمية وتصلح جتارب  
 .ةبدوال جنوب رر  آسي

 :املرونة البصاة -أ
بدرجةةة عاليةةة مةةن األيديولوجيةةة، وكمةةا هةةو معةةروف  أمريكةةة اللتينيةةةمتيةة أل جتةةارب 
ونشةةأأل فيهةةا مةةدارس  ،مريكةة اللتينيةةة مةةن االسةةتعمار األوروي األ ةعانةةت بةةلل أمريكةة
ورغةةةةال أن أقةةةةوى نةةةةةرمأل التنميةةةةة وأوال مةةةةن فن ةةةةد أسةةةةاهتري الطةةةةر   .يسةةةةارية أو ماركسةةةةية

كةةةةان موهتنهةةةةا أمريكةةةةة اللتينيةةةةة، إال أنةةةةه علةةةةا مسةةةةتوى السياسةةةةة وايلارة   «النيةةةةولياايل»
غةةةةت النةةةةةرمأل احلكيمةةةةة مةةةةةن وقعةةةةت املشةةةةاريع يف رةةةةةبا  إيةةةةديولوجياأل استعراضةةةةةية فر  

 .ال افا أن رةبيه هذا حص  يف بعا الدوال العربيةو . مضموقا
أمريكةةة اللتينيةةة رحلتهةةا التنمويةةة  جنةةوب رةةر  آسةةية وبلةةدان ولقةةد بةةدأأل بلةةدان
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ولكةن تعثةرأل  .«import substitution ريالةتةةةةةةةةةةاالس  ةةةةبدي»ع ةنيةةةةةةةةةة التصةتي يةاض ةةةةةةة س
ومنهةةةةا ت ةةةةري منةةةةاخ  ،ا مةةةةا قةةةدمت  منهةةةة ،أو فشةةةلت أكثةةةةر هةةةةذل ا هةةةةول ألسةةةةباب كثةةةةرية

أقةةةا   ة يف الوقةةةت املناسةةة ورمبةةةا ألركةةةت جتةةةارب جنةةةوب رةةةر  آسةةةي .االقتصةةةال العةةةامل 
التصنيع الةبدي  للسةتريال، فانتقلةت  اسضاتي يةكةبلدان ب رية ال ُيكنها االستمرار يف 

ا من هذل املرحلة بعد مراكمة خااأل حملية أساسية إجت مرحلة اثنية اعتمدأل فيها عل
 .التصدير ملا حيتاجه السو  العامل  بعد تصنيعه حملياً  اسضاتي ية

فاعتمةةدأل  ،أمةةا الصةةأ فةةةبحكال ضةةخامة ح مهةةا فإقةةا مجعةةت عمليةةاً بةةأ االثنةةأ
-مث تكاملةةت لةةديها  -سةةيما يف أوا ةة  رحلةةة التنميةةةال  –ع للتصةةدير ةالتصنيةة اسةةضاتي ية
 .  وهتين هلات طية ك  قطاعاأل الصناعة وإاال بدي -إجت حد  ما

ر سياسةةاأل يةوال بةد  مةن التنةبيةةه هنةا إجت أنةةه كثةرياً مةةا تتخةذ عةبةةارة املرونةة والواقعيةةة لتا 
؛ فاملرونةةة ليسةةت هةة  الت يةةري النةةة   غةةري لةةيس فيهةةا ذرة مةةن الةبصةةرية والتفكةةري بعيةةد األمةةد

ا ةبةةة املرتكةة  علةةا تقةةدير ورؤيةةة، وإمنةةا هةة  إجةةرامل التعةةديلأل اللزمةةة بنةةامل علةةا املراقةبةةة الد
 .للمت رياأل العاملية واوافةة علا االنس ام الكل  للسضاتي ية التنموية بعيدة األمد

 :الضبط اإلداري -ب
  .ية هةةةو الضةةةةبم ايلاريةةةةةةةةةةةةر  آسةةةةةةةةةةأمريكةةةة اللتينيةةةة ور  واثين الفةةةرو  بةةةأ جتةةةرب

 ،ةةةةةةةةةةةةةةاعةاط وااللتةة ام   مةةبةةةةةةةةةة   النضةةةةةةةةةةةكمةا هةةو معةةروف تتميةة  منةةاهتق احلةة ام الكنفورو 
ا أن ال ةةةةةةةةمث علين .لةبياتهةةةةةةةةةاال عن سةكن أن يقةد إلاري رغال ك  ما ُيةةةةةةةةةةال إجت ررةةةةةةةةمما تضج

ايلاريةةةةةأ للخدمةةةةةة يف السةةةةةل   مننسةةةةةا أن اتريةةةةةخ التعلةةةةةيال يف الصةةةةةأ هةةةةةو اتريةةةةةخ هتيةةةةة
أثنةةةةامل اخلدمةةةةة  لطةةةةواقالتةةةةدري  ا يةةةةا ن حيةةةة     وكةةةةذا األمةةةةر يف كوريةةةةة وال .ايمااهتةةةةوري
أتقنةةت الةبريوقراهتيةاأل ايسةةيوية عملهةةا يف اسةتيعاب متطلةبةةاأل تةةوهتأ أي أنةةه . العسةكرية
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كلية الةةة  ةةةةةةةةةبهت القيةةةول الشةةةةةةةةو ملقابةةة  فةةةإن بريوقراهتيةةةاأل أمريكةةةة اللتينيةةةة أر . التنميةةةة
ةةةر ةةةر وال تيس  الةةة  مل يكةةةن عنةةةةدها ، نتةةةأسياسةةةاأل األرجأورل وكمثةةةاال علةةةا ذلةةةة  . تعس 

ضةةوابم تةةذكر حةةوال التعامةة  مةةع املةةاال والشةةركاأل األجنةبيةةة، فةةأعطا ذلةة  إرةةارة إغةةرامل 
ولكةةةةن بعةةةةد أن بةةةةدأ االسةةةةتثمار األجنةةةةيب . للشةةةةركاأل األجنةبيةةةةة للسةةةةتثمار يف األرجنتةةةةأ

 . فيها رروط تع ي ية الةبتةأل قوانأ كثرية غري عملية  ل نب أقرَّ  ورعرأل األرجنتأ  
مةةن بريوقراهتيةةاأل العةةامل  لتضةةارب الةةداخل  وفقةةدان االنسةة ام مي ةة  قةةراراأل كثةةري  ن اإ
 .املعضلةيف حأ أن الةبريوقراهتياأل ايسيوية استطاعت أن تت اوز هذا  ،الثال 

ويف حةةأ متيةة أل لوال  وتتصةة   لضةةةبم ايلاري مسةةألة الفسةةال والررةةوة واوسةةوبية،
س  لت هذل الةدوال علةا م رةر »ي جنوب رر  آسية  خنفاض مستوى الفسال ايلار 

؛ اليةةا ن 2.0؛ هةةونج كةةونج 2.0سةةن افورة : م املسةةتومأل التاليةةة7332الشةةفافية لعةةام 
اوري  يف األمةةر أن التعةةاملأل الت اريةةة الصةةينية فةة ،«1.3؛ كوريةةة ا نوبيةةة ومةةالي م 2.1

تكةةاري، الةةنمم األوال هةةو االح: محسةةوبيةلل ويةبةةدو أن هنةةا  منطةةأ .مشةةهورة  وسةةوبية
 ة؛إجت أرةةبه  ملافيةة املرتةبطةة  لدولةة الة  حتولةت فيهةا خنةبةة الت ةارة ،ومثالةه الصةارخ روسةية

ممةا ينةتج ، «العشةرية مةثلً »أما اوسوبية ايسةيوية فإقةا مرتةبطةة بوحةداأل اجتماعيةة كةبةرية 
أي أن هنةةةا  منةةةم  .  األ املسةةةتل ة علةةةا عةةةدل كةبةةةري مةةةن النةةةاسعنةةةه يف النهايةةةة تةةةوزع املي ةةة

وكةةذل  فةةإن اللمسةةاواة  .سةةوبية فرليةةة احتكةةاري مقابةة  منةةم حمسةةوبية مجةةاع  تةةوزيع حم
ةةةخة يف الةبلةةةد تشةةةك   مصةةةدراً أساسةةةياً لتوليةةةةد الفسةةةال، حيةةة  يفقةةةد النةةةاس ثقةةةةتهال  املرس 

 .مبنةومة اجملتمع و حلق العام
 :الديون واالست مار اوجنيب -ج

طرحهةا ايعةلم علةا أقةا وي ،ال افا أن هةذل املسةألة مةن أكثةر األمةور حساسةية
إذ كيةةق ُيكةةن الشةة  يف ميةة ة قةةدوم غةةين إجت موهتنةة  واالسةةتثمار  ،بديهةةة الةبةةدهياأل
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 .ولكةةن الدراسةةاأل العلميةةة تشةةك  يف هةةذا األمةةر  سةة  املدرسةةة الةة  تسةةتفتيها ؟فيةةه
فهنا  العديد من الدراساأل االقتصالية ال  مت  د االستثمار األجنيب، ولكن يتسةاملال 

األ ةةةةاث االقتصةةةةةالية ليسةةةةت أكثةةةةر مةةةةةن تايةةةةر للنةةةةةةام  هةةةةذل ا إذا كانةةةةةتال فيمةةةةالنق ةةةة 
االقتصةةالي املهةةيمن، مث إنةةه إذا كةةان قصةةر النةةةر ُييةة  األ ةةاث العلميةةة ال ربيةةة بشةةك  

 .عنة يف ذل ن الدراساأل االقتصالية املالية مم  إعام، ف
ةةةةدة علةةةةا الةةةةديون اخلارجيةةةةة يف بعةةةةا لوال إفريقيةةةة ة إجت ولقةةةةد انتهةةةةت التنميةةةةة املعتم 

مل تقتصةر علةا  اوصةلة النها يةة للةديون العامليةةمتالأل ال يكال يصدق ها املرمل، حية  إن 
ةبةة ها املرك  فوا ةد   ديون  بةأثقلةت كاهة  مي انياهتةا  فحسة ، بة  هةذل الةبلةدان «تتقدم»أنه مل 

 .أكا من الدين األبل 
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-1881بين أعوام صافي التحويل من العالم األول إلى الثالث، بمليارات الدوالرات  

 م1991
بةةورة  «م3222املةةأخوذ مةةن تقريةةر األمةةال املتحةةدة للتنميةةة لعةةام »ويةبةةأ ا ةةدوال 

م، إجت 3223يب، حية  إنةه انتهةا األمةر منةذ عةام ةة االقضاض األجنةةةةةةةةمذهلة عن قص



 
 
 
 
 
 
 
 

 -12 -

فوا د امل األوال الدا ن عن هتريق ةال  املد ينة إجت العةةةةةامل الثةري من لوال العةةةةأن املاال يس
 .الديون

أن االسةةةتثمار األجنةةيب لةةه منةةافع يف  ل  األمةةةر مث  وتةبةةأ الدراسةةاأل بشةةك  جلةة   
ال تكمةةن يف  فةةإن املشةةكلة وبتحديةةد أكةةا .ينقلةة  إجت عامةة  سةةليب علةةا املةةدى الطويةة 

ةةةة. تةةةةهاالسةةةةتثمار نفسةةةةه وإمنةةةةا يف كثاف عطةةةة    االسةةةةتثمار األجنةةةةيب ي  وسةةةةةب  ذلةةةة  أن ترك 
  . سسةاأل السياسةية الوهتنيةةةاملالعليةةا يف االقتصةال تت ةاوز قةةوة  د  املسةتثمرين األجانة  الية

مبسةتقةب  الةبلةد وال مبةا  أل تعةبةة، فةةاألجنةبية أولوية الشةركاأل هو الربح السريع أن افاوال 
 .وهترهاأورثته من خلخلة للضتيةباأل االجتماعية والدمار الةبي   بعد قضامل 

عاهةدة الت ةارة القةبةوال مب انعةتم فلقةد ،والقصة املكسيكية راهد واضةح علةا ذلة 
بعةدما  «لُيقراهتيةاً » ولكنهةا فشةلت يف النهايةة ،«NAFTA»احلرة يف الشماال األمريكة  

الت ةةارة  غرفةةة عةةن هتريةةق-جنحةةت الةةوالمأل املتحةةدة يف اسةةتقطاب ايعةةلم املكسةةيك  
 .مع املعاهدة  البطفافقناع الشع  ي -املكسيكية

األمريكية الضخمة وفتحةت هلةا فروعةاً  الوالمأل املتحدةرركاأل وهكذا لخلت 
 املراقةبةةةة القانونيةةةة لقليةةة  مةةةن  متمتعةةةة ،يف  ةةةاال املكسةةةي  «بةةةناعية إقطاعةةةاأل»يف 
لت هةةةةذل الشةةةةركاأل فض ةةةة لقةةةةد و  .إخل... ضةةةةوابم اسةةةةت لال العمالةةةةة والتلةةةةوث الةبي ةةةة و 

يف حةأ  ،ن اجور أزهةدأهتوع وأق  اعضاضاً ويقةبلك  نالعاملأل الشا أل ألق توظيق  
أقةةةراقال مةةةن الةةةذكور واألزواا بقةةةوا بةةةل عمةةة  بعةةةدما تةةةدم ر االقتصةةةال اولةةة  هلةةةذا  أن

اذ كرامتهال وحماولة اهل رة غري قه المل الشةباب إال استن أمامومل يكن . الشماال الريف 
وهكةذا كانةت النتي ةة العمليةة هلةذا . القانونية واخضا  احلدول حنو الةوالمأل املتحةدة

، وغةةىن حفنةةة إجت املكسةةي  وال بعةةا املهةةاراأل والتقنيةةةاالسةةتثمار األجنةةيب هةةو لخةة
متوسةةةةطة يف هةةةةذل  الةةةةذين رةةةة لوا منابةةةة  إلاريةةةةة ،أيبةةةة رية مةةةةن الةةةةذكور املكسةةةةيك
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 وبطالة وتلواثً  اً عام اً فقر  ايقطاعاأل الصناعية؛ ولكن ارتملت النتي ة النها ية أيضاً 
لمسرة بسةب  اهل رة  بأ غىن وفقر مفاجم وخلخلةً  اً وتناحر  اً اجتماعي اً وتفكك اً بي ي

 يضافة إجت ما الةبونةه معهةال مةن أمةراض جنسةية عنةد الة مرة بعةد  ،الكةبرية للشةباب
بةةرزأل الصةةأ   جةةاملأل الضةةربة األخةةرية حةةأو  .مةةن ال ربةةة يف الةةوالمأل املتحةةدةسةةنأ 
لتحةةةدث  مةةن هةةةذل الشةةركاأل املكسةةةي   %  33 أل ةةةالر فللعمالةةة،  رخةةةيص كسةةو 

 .اً مفاج  اقتصالمً  اً فراغ
 :التركيبية االجتماعية السياسية -4
االنفتةةا   أن األوال ي كةةد :ينضاو  نةةواس الدراسةةاأل االقتصةةالية السياسةةية بةةأ حةةد  يةة

الشةةةرط الةةةلزم لةبةةة وغ  وهةةة «املةةةذه  االقتصةةةالي النيةةةولياايل»االقتصةةةالي غةةةري املشةةةروط 
أن  في كةةةةدالثةةةةاين ؛ أمةةةةا الدُيقراهتيةةةةة الةةةة  تتةبعةةةةه ل ومةةةةاً و لتةةةةدريج وبعةةةةد فةةةةضة مةةةةن العسةةةةر

وضرب ا ذور يف  االنتعاشمن  ن االقتصال احلر  الدُيقراهتية ه  الشرط اللزم الذي ُيك  
هلةةا إجت التمحةةوراأل األيديولوجيةةة الةة  حتو   يف هةةذل الدراسةةاألكةة  مةةن وتسةةت ر    .األرض

تفكيةةةة  مصةةةةطلح لنةةةةه ال يسةةةةع املقةةةةام هنةةةةا إ، وحيةةةة  «دةيف بل ةةةةة معق ةةةةاكةةةةلم بةةةةح»
طاهتيةةةةةاً، سةةةةةأكتف  بسةةةةةرل ملحةةةةةةاأل أساسةةةةةية سةةةةةريعة مث الدُيقراهتيةةةةةة الةةةةةذي أضةةةةةحا م

 :التفصي  يف ل   املسألة
 .ال ر  يف أن هنا  علقة متةباللة بأ املنةومة االقتصالية والسياسية واالجتماعية -
ال رةةةةة  يف أن هنةةةةةا   خلصةةةةةو  ارتةباهتةةةةةاً بةةةةةأ منةةةةةم الرأمساليةةةةةة ال ربيةةةةةة والدُيقراهتيةةةةةة  -

 .اللياالية
ال الفلسةف ، فةةإن  تنةيمة صةدان  لدُيقراهتيةة وجههةةا ايجرا ة  الال رة  يف أنةه إذا ق -

ولكةةةن ال ُيكننةةةا ا ةةة م اقةةةا هةةة  الوحيةةةدة  ؛فيهةةةا أبعةةةالاً معقولةةةة تتعلةةةق  لضةةةةبم ايلاري
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 .الصاحلة أو أنه ليس هنا  بدا   أو نسخ متعدلة ومتفاوتة لطر  الضةبم والتنةيال
 تتةبةةع اخلصةةالولةةيس جمةةرل -لقمةةع العةةام ال رةة  يف أنةةه إذا قصةةدان ب يةةاب الدُيقراهتيةةة ا -

ويضافق مةع  ،ويقل   من مستوى الفاعلية ،وانق الدوافع ،فإنه يكةبت ايبداع -السياس 
 .فسال إلاري يةبتعد عن ألن لرجاأل املعقولية

و ستحضةةةةار هةةةةذل االحةةةةضازاأل ُيكننةةةةا مناقشةةةةة العلقةةةةاأل ا دليةةةةة بةةةةأ االقتصةةةةال 
 .ارب الةبلدان ال  متت مناقشتهاوالسياسة، كما جتلت  خلصو  يف جت

 :طبيعة النمط السلطوي -أ
أمةةةةر يف غايةةةةة اووريةةةةة يف العمليةةةةة بنيةةةةة النفةةةةوذ السياسةةةة  ومتفصةةةةله مةةةةع اجملتمةةةةع  إن
ملحةةةةة أن جتةةةارب التنميةةةة ايسةةةيوية حةةةدثت حتةةةت نةةةةال غةةةري  ابتةةةداملً  ُيكننةةةاو . التنمويةةةة

كانت نةماً فيها لرجاأل   ألقا -كما ت كد األ اث-لُيقراهتية، ب  جنحت  خلصو  
. ةكمةا هةو احلةاال يف اليةا ن والصةأ وكوريةة ا نوبيةة واتيةوان ومالي ية  ،عالية من السلطوية

ولكن ال تدعوان هذل امللحةة إجت تاير أو مت يد القمع االستةبدالي ولكةن إجت التفريةق 
 .لدُيقراهتيةمن ابأ نوعأ 

ية  و اهتية الفرلية التفتيتية، فاملصاحل الفإن ما ُيي  الت ارب ايسيوية هو رفا الدُيقر 
مةةن خةةلال مسةةاندة  -غالةبةةاً بشةةك  غةةري مةبارةةر-مرتةبطةةة خارجيةةاً  هةة   لعةةالة الصةة رية

حمةبةةوس يف  ،يةة  الةبلةةد عمليةةاً إجت هةبةةامل منعةةدم الةةوزنخيةةاراأل ثقافيةةة اقتصةةالية سياسةةية حت  
 .أجة  املصةاحل الوهتنيةةةومفةر غ مةةن قةدرة املدافعةة مةن  ،مةدار املنةومةة الدوليةة االسةت للية

وأن ترك  علةا مشةروع  ،ةبعد رةبح الف وية الضيقةلقد استطاعت السلطوية ايسيوية أن ت  
 .وهتين متكام  له أهداف بعيدة املدى
وش الرؤيةةة، ةةةةةةةةةةةةةية يشةاتورية القمعةةةةةةةةةةلطوية والديكتةةةةةةةةةةومةةرة اثنيةةة فةةإن اخللةةم بةةأ الس



 
 
 
 
 
 
 
 

 -07 -

ع ال  رهدهتا جتةارب مثة  رةيل  وتةونس يةورث تنميةة فل ر  يف أن التنمية مع القم
ممةةةةةا يةةةةةدفع  لنخةةةةة  السياسةةةةةية  ،عرجةةةةةامل منقطعةةةةةة عةةةةةن اجملتمةةةةةع وعةةةةةن مجهةةةةةور النةةةةةاس

وهةةةذا األمةةةر  لتحديةةةد هةةةو الةةةذي مل ؛ يةةها لةةةإللارة اخلارجةةةةالية أن تةةةرهن نفسةةةةواالقتصةةة
حية   ،افيةومتدان جتةارب أمريكةة اللتينيةة بةدالالأل إضة. حيص  يف الت ارب ايسيوية

ن الةبريوقراهتيةةة املسةةتورلة غةةري املنسةة مة ثقافيةةاً ول ةةدأل سةةلطوية اعتةباهتيةةة ع ةة أل عةةن إ
 .وع  أل عن ترسيخ رؤية بعيدة غري متقل ةبة ،ح   الفسال أن يستشري

 :اجلغرافية السياسية -ب
 ،ال ُيكةةةن مناقشةةةة احلالةةةة ايسةةةيوية وديةةةة بةةةدون اعتةبةةةار امتيازهةةةا ا  ةةةرايف السياسةةة 

فةةإجت  .التنةةافس األمريكةة  السةةوفي ة يف سةةيا  ت بةةه لوال جنةةوب رةةر  آسةةيي متتعةةذالةة
، فةإن الةوالمأل املتحةدةهذل الةبلدان مةن الكةبرية ال  تلقتها  املالية املساعداأل أن جان 

وال ع ةة  فةةإن قضةةتها التنمويةةة حةةدثت  .ن هلةةا مسةةاحة تةنفسأم ةة اعتةبارهةا لواًل بةةديقة
حاجةةةة الةةةوالمأل األمريكيةةةة املتحةةةدة إجت حلفةةةامل  ازلالأل بعةةةدهاالةةة  بعةةةد ه ُيةةةة فيتنةةةام، 

 . حيابرون االحتال السوفي  بشك  غري مةبارر وغري عسكريأانجح
. ومما ي يد يف خصوبية هذا الوضع ا  رايف السياس  وجول اليا ن اللع  الكةبةري

بة  فيهةا مرسةاة م نيةة  ،أي أن مساحة التنفس هذل مل تكن مساحة ضعيفة أو عشةوا ية
فةةةةضة االسةةةةتعمار  أن ولقةةةةد سةةةةةبقت ايرةةةارة إجت. ال لون عةةةةدم االسةةةةتقرار يف املنطقةةةةحتةةةو 

ة أل ا ةةوار فيمةا بعةةد مبعةوانأل سةةخي  اليةا ين تركةةت بنيةة حتتيةةة جةاه ة للسةةت لال، مث أمةد  
 .متي أل اقا مل تشفع بشروط كثرية

الةةةة   ،وال افةةةةا أن هةةةةذا الوضةةةةع ا يوسياسةةةة  لتلةةةةق جةةةةداً عةةةةن أمريكةةةةة اللتينيةةةةة
فسةحة   هةامما جعلهةا لةاف مةن إعطا ،ركلت جاراأل قريةبة جداً من الوالمأل املتحدة



 
 
 
 
 
 
 
 

 -00 -

  .وإن مل تكةةن مةبارةةرة، وحربةةت علةةا إبقةةامل ظةة  خةةانق وهيمنةةة هتاغيةةة ،واسةةعة للتةةنفس
وضةةمن هةةذا ال يسةةت رب أن عةةدل التةةدخلأل العسةةكرية للةةوالمأل املتحةةدة األمريكيةةة يف 

 .أمريكة اللتينية كان كةبرياً جداً 
 :بنية النفوذ -ج

تةةضاو  بةةأ تةةوازن  ،لولةةة إال وفيهةةا معاقةة  نفةةوذ متعةةدلة وألةةيس هنةةا  مةةن جمتمةةع 
مرار وجتةاوز املطةبةاأل إجت تركة   حةال  يف ف ةة أو قطةاع ةرية الدولةة  الستةةح ملسةةمعقوال يسم

 .التوقق عند ك  مط إجت مما اع  املسرية عرجامل تضطر 
يف هتةبيعةةةة النفةةةوذ يف  -ثقافيةةةة بنيويةةةة-بعةةةال أ ةفةةةإن هنةةةا  ثلثةةة األ ةةةاثةبةةةأ  توكمةةةا 

وأوال هةةةةذل األبعةةةةال هةةةةو الفصةةةة  بةةةةأ املصةةةةاحل العامةةةةة  .مسةةةةرية التنميةةةةة يفاجملتمةةةةع تةةةة ثر 
راأل الةبلةد واعتةبارهةا ملكةاً دَّ ق ةواخلابة، والثاين هو موقق النخةبة السياسةية جتةال مةوارل وم  
واأل الةبلةةد والنةةةر إليهةةا أقةةا عموميةةاً، والثالةة  هةةو موقةةق النخةبةةة املاليةةة الت اريةةة مةةن ثةةر 

سوف حنصة  علةا منةوذا الدولةة الوراثيةة غةري ففت هذل الشروط إذا لل  ف .مل  لل ميع
يف الرمةةاال  حية  ت ةور هةةذل الثةرواأل وتتةبةدل ،قةالرة علةا التنميةةة ولةو كانةت ذاأل ثةةرواأل

ل إذا حتققةت هةذأمةا  .ني ةريم و، واملثاال النموذج  علةا هةذل احلالةة هةاملتحركة للفوضا
وعلةا املسةتوى الةبنيةوي  ،الشروط الثلثة علا املستوى الثقايف يف نةةر النخة  وا مهةور
عنةةدها  هتيةةأ عنةةدان لولةةة  ؛يف وجةةول م سسةةاأل وقةةوانأ حتةةرس الفضةةامل وامللكيةةة العموميةةة

 :، ولكن علا وجهأ وفق التفصي  ايااملسرية يف خم تنموي جال  ومستقر كمون
ذا كانةةةت العصةةةةبة املمسةةةةكة إلينةةةةا أن نةةةتفحص فيمةةةا ر الشةةةروط الثلثةةةة عتةةةوف  فةةةرغال 

وتسةةمح  . لسياسةةة ضةةيقة متماسةةكة أم متفرقةةة بةةأ أهتةةراف متعةةدلة كةة  ينةةالي  قوقةةه
رية واثقةةةة وتكامةةة  يف أوجةةةه التنميةةةة، واملثةةةاال النمةةةوذج  لةةةذل  هةةةو  ةةةةةةةةةةةةةةةةةاحلالةةةة األوجت مبس
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تعةدلة املسةاراأل أبطةأ ومتفاوتةة النوعيةة وتدفع احلالة الثانية  جتال تنمية م ؛كورية ا نوبية
وتقضب الصأ إجت النمةوذا األوال بشةك   .النموذج  اهلند ايف أوجهها املختلفة، ومثاهل

كةة  مقاهتعةةة هلةةا نفوذهةةا ف ،واضةةح رغةةال أن الضتيةبةةة الصةةينية فيهةةا قةةدر كةبةةري مةةن اللمرك يةةة
رؤيةة موحةدة  خةذ  ية توليد بياغةنين رغال ذل  استطاعت الضتيةبة الصولك ؛ومصاحلها

تمتةةع يمةةع اوافةةةة علةةا خةةم عةةام متكامةة   املختلفةةة بعةةأ االعتةبةةار مصةةاحل املقاهتعةةاأل
 .بدعال رعيب واسع

كمةةن يف أن أمنةةاط التنميةةة احلديثةةة املتةةأثرة  لسةةيا  تإن أمهيةةة ملحةةةة بنيةةة النفةةوذ 
زمةت مشةاك  االقتصالي العامل  الرأمسايل قد تضافق مع تعميةق اللمسةاواة، ولكةن إذا  

اللمسةةةاواة ومل تتعهةةةدها الدولةةةة بتعةةةدي  خطةةةم التنميةةةة فةةةإن الفةةةوار  احلةةةالة بةةةأ رةةةرا ح 
دل كيةان الدولةة فإقةا هتةإذا مل  ،إجت قةوى متضةاربة متعارضةة فعاليةاأل التنميةة اجملتمع حتية 

 ورغال ك  االست لال الذي تقوم به الصأ لعمالتها.  لتأكيد هتدل املسرية الةبناملة للتنمية
ال  است لةبت منها ما   مليون فرل حنو املدن، فإقا اسةتطاعت إجت اين أن ال  ،الريفية

توب  اللمساواة قريةباً من خطوط حد  االنف ار، كمةا أقةا مل تقطةع املعةوانأل احلكوميةة 
مشةةةةةكلة الشةةةةةروخ  نإ :ُيكةةةةةن أن يقةةةةةاالو . كمةةةةةا فعلةةةةةت روسةةةةةية مةةةةةثلً   ،بشةةةةةك  جةةةةةذري

 .عسر عقد التنميةأ االجتماعية والتفاوأل الشاسع
السياسةةةة   أنةةةةه ملةةةةا كانةةةةت مسةةةةرية التنميةةةةة تعتمةةةةد أبةةةةلً علةةةةا بنيةةةةة النفةةةةوذ ،اخلال ااااة
رغةةال أن النخةبةةة القةةالرة  لتنميةةةالعةةام ل صةةاحللتعةةدي  هةةذل الةبنيةةة لفاملعضةةلة هةة  ، االجتمةةاع 

 هةذا هةةو اخليةار املةةر  الةذي ال بةةد  مةن مواجهتةةه،. علةا احتكةار امليةة األ هة  الةة  تقةول التنميةةة
وإال  ،عة من اجملتمةعةةةةةةارها علا أهتياف واسةةةةةةةفل مفر  من تعدي  الةبنية من أج  تنمية تتوزع مث

 . اجملتمع األسس ال  يقوم عليهالعم قت التنمية رروخ اجملتمع ولول دأل ما ينخر يف 
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 :صياغة األولويات: خامساا 
 ةةةةذل الضاكيةبيةةةةة أنةةةةه إذا كانةةةةت عمليةةةةة التنميةةةةة  :يطةةةةر  نفسةةةةه هنةةةةاالةةةةذي  السةةةة اال
القةدر الكةبةري مةن التعلةق  لسةيا  الة مين والعةامل  والثقةايف، فهة  هنةا  ذا  املعقدة، وب

شةري إجت ي ،الة  غطاهةا هةذا الفصة  ،ةةإن تنةوع جتةارب التنمية ؟جماال القضا  أي أولويةة
وإن كةان يل مهةا حتديةد أكةا  ،ة حتتاجها أي جتربةةةأنه ُيكن احلدي  عن أولومأل عام

أولةةومأل مخةةس متثةة  املقابةةد العامةةة  وسةةوف أقةةض . الةةةروف الوهتنيةةة اخلابةةة حسةة 
 .من الضروري إجت احلاج  إجت التحسيينتضاو  لعملية التنمية، يف ك  منها لرجاأل 

 :لتنميةا حتديد رؤية -1
و الكون وثرواته وحنو ةحن معينةوإمنا من مجلة نةرة  ،ايداً ةفالتنمية ليست أمراً حم

د ال ُيثةة  سفسةةطة نةريةةة ال علقةةة هلةةا ةإن الكةةلم يف هةةذا الةبعةة. ن فيةةهاةلور اينسةة
تصةوراأل مسةتةبطنة تةنعكس خصا صةها يف   األبعةال النةريةة بة، إذ تتمثةعةبعامل الواقة

 :وإنه ليس من املةبال ة القوال . يشعروامل واقع التنمية العمل  سوامل رعر به الناس أو
 .للشل  عملية التنمية تعرضتواقع التنفيذي نه إذا مل تتطابق الرؤية املضمرة مع الإ
كمةةةا حةةةدث يف بلةةةدان - عة عةةةن األمةةةةةرؤيةةةة خنةبةةةة منقطةةة الكليةةةةإذا كانةةةت الرؤيةةةة و 

ةةإفريقي ةةة ة ة ةةةةةدان أمريةة وإجت حةةةد   مةةةا بلةةةة والةبلةةةدان العربيةةةة ة ة ة ة ة ةةةةكة اللتينية ة ة ة ة، وبعكةةةس مةةةا ةة
بةةة  فصةةةامًا  تنميةةةةفةةةإن النةةةاتج سةةةوف ال يكةةةون  -حةةةدث يف جتةةةارب جنةةةوب آسةةةية

 .اجتماعيًا نكداً 

 :رعاية العقل واملعرفة -2
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بتع يةةةة  هتةةةةر  تفكةةةةريل وتعميةةةةق قوتةةةةه  ،أن تعهةةةةد العقةةةة  ،هةةةةاتةةةةدلنا جتةةةةارب التنميةةةةة كل
أن حتصةةي  أعلةةا لرجةةاأل  ي فةةضضوكثةةرياً مةةا  .اً سةةايشةةك  مقصةةداً تنمةةومً أس ،ةيةةالتحليل

يةق عموميةة حةد  ألن مةن ولكن تشةري جتةارب األمةال إجت أن حتق .األوجتالعلال هو املطل  
وال افةةا أنةةه مطلةةوب أن يشةةم  الةةذكور ، العلةةال واملعرفةةة أمةةر يف أقصةةا لرجةةاأل األمهيةةة

بةةةدون حمةةةو األميةةةة ال ُيكةةةن أن يتصةةةور لتنميةةةة أن تسةةةتقيال، ووجةةةول تنميةةةة إجت و . وايانث
إجت كةة   يضةةافة  تنميةةة عرجةةامل  لضةةرورة،الرةةةبه األميةةة اعةة   وأاألميةةة  انتشةةار جانةة 

ة الةةةة  تلزمهةةةةا، مةةةةن الديكتاتوريةةةةة السياسةةةةية إجت التةةةةدين اخلةةةةرايف إجت يةةةةصةةةةا   اجملتمعامل
 .التفاوأل االجتماع  االستص اري

 ا مث املهاراأل املتنوعة بةأ لتلةق ف ةاأل الشةع ،  انتشار يف األمهية ذل ل  يو 
ولكةةن اةة  أن  ،هةةذا الضتيةة ي سةةت رب وقةةد . االختصابةةاأل العليةةا يف آخةةر املطةةاف

مهمةةةا كانةةةت لرجةةةة -أل عليةةا ابةةةاصتاملتخصصةةةأ اخثلةةةة قليلةةة مةةةن  بةةةدهياً أن يكةةون
يف الكثةرية احلياة  جهوكمثاال علا ذل  نذك ر او . ن يكفوا األمة مب موعهال -ذكا هال

مةةا تفتقةةر إجت فتقةةر لةةذوي االختصةةا  العةةايل بقةةدر تال  ، الةة الةةةبلل العربيةةة واملسةةلمة
مشةةروع بةةة ري أو  ألي ل  ةعمةةةالن ةةا  الاً يف امسةامًل حةةةةلطةةاقال الوسةةةيم الةةذي يع ةةةد عةةا

وال افا . ا فيها اليا ن وأملانياةمب ،وأذكر هنا أن لواًل كاى قد راعت هذا املةبدأ .كةبري
وتةةذه  ألبيةةاأل التنميةةة . إخل... أنةةه يةةرتةبم  ةةذا توجيةةه التمويةة  وبنةةامل املنةةاهج املناسةةةبة

ا مةن غةري فةر  عمة  هةو مةن إجت التنةبيه إجت أن تضخال نسة  احلةاملأ لشةهالاأل علية
   ةةةةةي اف امل هلأ للتعليال العايلةةةةأكا حتدمأل الدوال احلديثة، وعلا هذا فإن اكتش

 .التعليالاملستوى من توسيع قاعدة هذا أن يسةبق 
 ،أن يكون هنا  تواب  بأ حقوال التعليال وبأ خطم التنمية ي طل  ،وأخرياً 
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العم  ال  تنشأ يف  فر ةبىن وي نفق عليها وبأ ال  ت    ي  حيدث تطابق بأ امل هلأل
 ،زبداً هتافياً  ال تعدو أن تكون وال يفوتنا التذكري ان تقليعاأل التعليال أثةبتت اقا. الواقع

القراملة والكتابة واحلساب، فل ينفع  :ةالثلث التعليال األةساسأوأنه ال غىن عن تقوية 
ليد الذاا عندما لتلق و لة للتهذل األساساأل امل ه   قانلصص ضيق من غري إت

 .احلاجاأل وتطرأ ظروف جديدة
 :رعاية النفس -3

الصحة ا سدية والنفسية، يل م جتال وكما تعهدان العق   لصيانة املةبكرة، فكذا 
 . فكذا األمر يف الصحة ،العلال علا لصصاته الضيقة ساساألومثلما ذكران يف تقدة أ

أو  احلاالأللنالر من ادماأل ةري خةة أهال بكثري من توففتأمأ الوقاية من األمراض الشا ع
االختيارية مث  عملياأل  عملياألالأو  ل ة التعقيد، تنمية املقدرة علا إجرامل العملياأل 

ية كفي  يف حتقيق  لنالر  ه  التكلفة من اخلدماأل الطةب   ور  ةق ا مهتعل   وإنَّ . الت مي 
 .مبا فيها الوالمأل املتحدة األمريكية ،ال العاملالع   املايل يف مي انية الصحة ملعةال لو 

املي وس الطاعن لسن  ل فاأل اخلدمة الطةبيةو التدبري احلكيال ملصر  وجوب ويتعلق  ذا
 .إذ أن ايسراف يف هذا أيخذ حكماً من املوارل املتوفرة لموالل واألهتفاال ه،من

فهذين عنصرين  ،أما الصحة النفسية فتشم  هتيفًا واسعًا أذكر منها الثقة والصا
 ،رورة انتةار مثراهتاةةةةحموريأ يف عملية التنمية، يدعال األوال لافعية التنمية ويدعال الثاين ض

كانت قد   اليوم، ال  يكثر الكلم عنها ،وينفع التذكري هنا ان الصأ. ال   ا متأخرة
اعاأل واسعة من ا تعال  بركاهتا قطومل   ،دة منذ ثلثأ سنة بدأأل خططها التنموية املت

 .بعداجملتمع 
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الةذي هةو  ،من اخلصاال النفسية الضرورية غياب رعور االستع اال وعدم االنةبهةارو 
ن يقةولان إجت إنشةامل ترتيةبةاأل تنمويةة جوفةامل متطاولةة ياللةذ ، لتعريق جه  منهة م نفسةياً 

 .العمران غري إنتاجية وال ت نةبت ما حيتاجه الناس
ويف حأ أنه  .تنموي عمالة األوالل ب ريي السنال وا هدلصحة النفسية  ويتعلق 

  .اين النةبيةة  إال أن حكمةةة التطةبيةةق واجةبةةةةمةةن السةةه  التعةةاهتق مةةع هةةذا الشةةعور اينسةة
رية يف العةةةةامل الثالةةةة  تعتمةةةةد علةةةةا لخةةةة  هةةةة المل ةألة أن األسةةةةر الفقةةةةةوالوجةةةةه األوال للمسةةةة

ر ةوية لال األمة. هالةتةه آخةر فةإن عملهةال حيةرمهال مةن تطةوير إمكاانةأ، ولكن من وجةاليافع
تراكيةبيةةةةةة يف أن بعةةةةةا لوال العةةةةةامل الثالةةةةة  لةةةةةيس عنةةةةةدها امل سسةةةةةاأل املدرسةةةةةية الكافيةةةةةة 

 .قتنصتهال الرذيلة والعنقادون عم  بالستيعاب ه المل األوالل، فإذا تركوا 
سةةت   لتحقيةةق األر   والةبيةةع  لسةةعر ال هيةةد ويتةةأزم وضةةع عمالةةة األوالل يف أنةةه ي  

هال وال عمة  هة المل األوالل أسةر    ين عوا د    العامل، يف حأ ال ت  ك  لشرا ح امليسورين يف
 عمر الطفولة لأل يفمد   أن اجملتمعاأل احلديثةواملشكلة أيضاً  .افقره لوامة من ارجهل  

 ذا أمةةةرهةةةسةةةنة؛ و  عمةةةر الثمانيةةةة عشةةةرإجت  واملسةةة ولية املخفَّفةةةة لون مسةةة ولية الةبةةةال أ
 قلمةةت معهةةا التوق عةةاأل  وكياأل اسةةتهلكيةمةةع سةةلال سةةيما أنةةه ر ةةفع مكلةةق جةةداً و 

االجتماعية  ي  لو حاوال األهلون جتاوزها العتا أن ذل  قري  مةن حرمةان الطفة  
 .والولد حلقوقه الطةبيعية

 :رعاية النسل -4

، إذ تتعةةارض فيهةةا األولةةومأل بعيةةدة ةةلأل التنميةةةأكةةا معضةة ع ةةد مسةةألة النسةة  مةةنت
لةةه اال ة  لكثةةري مةةن لوال الشمةةاملسةةتوى املعيشةة  املمي ةة ن وي ةةذكر أ. األمةةد مةةع قريةبةةة األمةةد
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وكةةذل  فةةإن الةةدوال الناميةةة ذاأل النسةة  . ايلةغةةري العةة األنسةةةبة الةةواللاط بةبعةةا االرتةبةة
تع ةةة  عةةةن التقةةةاط و  ،مكةةةاانأل الدولةةةةة جةةةداً مةةةن الةةةواللاأل يعضيهةةةا استنةةةة اف يةاملرتفعةةة

 .دمة الصحيةأنفاسها وت طية ح  االحتياجاأل الر يسة من التعليال واخل
ولكةةن تضةةخال الشةةرحية العمريةةة العليةةا املضافةةق مةةع اخنفةةاض نسةةةبة الةةواللة يضةةع أيضةةاً 

سةوامل يف  مةأ لخة  املعةاش بعةد التوقةق عةن العمة  أو  مةأ  ،ض وهتاً علةا املي انيةاأل
 .الشيخوخة ملن هال يف سن  اخلدماأل الصحية 

ل بةحتها اً سةكانياً يهةد  ةقصةه تناةاال تواجةو معروف فإن كثرياً من لوال الشمةا هةوكم
 ةيطاليةإو  ةوفرنسة ةوأملانية ةروسةيو ومةن هةذل الةدوال اليةا ن  ،دل أمنهاةاالقتصالية، كما يه

، وهةو املعةد ال 7.3الة  فيهةا معةد ال واللاأل أقة  مةن  ،ةةديد مةن لوال أوروبةة الشرقيةةوالع
 ( population replacementالسةةةةكاين االسةةةةتةبداال)الضةةةةروري للةبقةةةةامل علةةةةا مسةةةةتوى 

من  الوالمأل املتحدة األمريكية استثناملً  وتعد   .ة علا عدل إمجايل اثبت للسكانةواوافة
هال، ةاأل غةري الةبيضةامل وه رتةةثنيكاين أيا من ايةكاثر السةلوال الشماال، ولكن معةال الت

 ،أمةةا الصةةأ .ةةدها تسةةاوي النسةة  األوربيةةة املنخفضةةةأمةةا جمموعةةة الةبةةيا فةةإن نسةةةبة توالةة
 ال تتةأزمةلةكاين ةألة التةوازن السةةفإن مس اةوى الواللاأل فيهةاض مستةست   اخنفتها ةفرغال أن
 .بعد فيها

 :رعاية ال روات -5
ضةعت يف هةذا الكةون وتسةعد، ولقةد و   االة  تعمةر احليةاة  ة ،خر األرض  لثرواأل  ت

هكةذا عارةت  .خلإ ...نن حتف  توازنه يف لورة حياة عضوية بيولوجية ومناخيةة وما يةةس  
رية آالف سنينها امل لفة، ولكن الوضع الذي آال إليه استخدام التقنية ا ديدة أخ َّ الةبش

نةت يف جةوف األرض ستخدم الطاقة الشمسية الة  خ     يف هذا التوازن الطةبيع ، حي  ت  
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ما تتحملةه  يت اوز ستهل   االطةبيعية و للثرواأل  كةبري نة اف  الست« النفم» ملليأ السنأ
ولكةةةن الةةةذي . عةةةروف فةةةإن آاثر فقةةةدان التةةةوازن الةبي ةةة  بعيةةةدة األمةةةدوكمةةةا هةةةو م .الةبي ةةةة
سةةةةةةوامل  لتلةةةةةةوث أو  -و أن بعةةةةةةا آاثر ايفسةةةةةةال الةبي ةةةةةة  ةأ اليةةةةةةوم هةةةةةةةاجم الةباحثةةةةةةةيفةةةةةة

 .ترت ةبت عليه آاثر تةهر يف ا ي  الواحد - الستخراا فو  حد  االستةبداال
  ومةةن جهةةة وذلةة  يعةةين أن الةةدوال الناميةةة تواجةةه حتةةد يأ، مةةن جهةةة االسةةتهل

ووجوب لفيق االستهل  وعلقته  لتنمية مسألة واضةحة، حية  . املوارل الطةبيعية
ليس هنا  ر  يف وجوب برف القطع النالر أواًل علا األساساأل وعلا املشاريع 
اينتاجيةة وعلةةا تطةوير املهةةاراأل وزملة املعرفةة، ال علةةا الكماليةاأل، إال أن املعضةةلة 

لوال العام الثال  الفقرية نسةبياً املوارل الطةبيعية؛ وذل  ألن  ا من جهة التعام  مع 
 «قفةةة ة»يصةةع  عليهةةةا مقاومةةةة إغةةةرامل استنةةةة اف الةبي ةةةة الطةبيعيةةة مةةةن أجةةة  حتقيةةةق الةةةة 

 الثاين بلداً أفقر   ا ي    لريث   ،ة وال حتدثقف  ولكن ي ل  أن تتأخر هذل ال .التنموية
إذ أنةةه يعتمةةد علةةا التعةةاون  ،معضةةلةأمةةا التلةةوث فهةةو أيضةةاً . للنمةةو نذا كمةةون ألو 

 .ايقليم  وال يكف  فيه الضةبم يف املكان الص ري اودول
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 خاتمة

 

ألة التنميةةة، فمةةن وجةةه هةة  رليةةق ةابرة ملسةةةرةةكالية املعةةبةةراز اي هةةذا الفصةة   بةةدأ
ع ةمةةةن الكةةةون واجملتمةةة اه يف منطلقاهتةةةا النةريةةةة وموقفهةةةلةةة ةاالسةةةتخراي ورةةةريك االسةةةتعمار

ريةةد  أن أ  »: يف يةةتلخص لتنميةةةمنطةةاً معينةةاً مةةن اال الثالةة  ةدوال العالةةةأرالأل لةة، (ايخةةرو )
بة  إن . ة ايبةل  وعمةوم الاكةةلةيس فيةه ني ة وهةو توجةه ..«تنمو لكة  أزلال غةىن وقةوة
. عتةةا لواًل مارقةةةاال ت  املةة رأسلةة ةالعامليةة املنةومةةة ل ةسةة يف  ن ةةدالةةدوال الةة  تةةضلل يف أن تت
 ،اليةةالنسةةةةيب للمنةومةةةةة العامليةةةةة االقتصةةةة االسةةةةتحكام عتةبةةةةار و  ،ولكةةةةن مةةةةن وجةةةةه آخةةةةر

  عةن أي تنميةة مل عةراض الكل ةارع فعاليةاأل العوملةة والتةأثري املتةبةالال، فةإن ايةو عتةبار تسة
عيشة القناعةة السةعيدة مل  انفسهال والعي    االنع االفح  إذا أرال قوم  ؛يعد خياراً عملياً 

وامل  ةسة ، هال الصة ري مةن التةأثرياأل اخلارجيةةعةن محايةة حي ة   واةُيكنهال فع  هذا اليوم ولع
 .ثةكانت هوامل ملواثً أو موجاأل كهروم ناهتيسية ملو  

 ،ة رارةدةةتنمية حتقيةق دوال ا نوب هة لفإذا كان األمر كذل  فالعقدة الكألامل 
ةة  ولقةةد  .(1)، ويتحقةةق مةةن خلهلةةا حةةرا  حضةةاري ولةةيس جمةةرل تنميةةةق تةبعيتهةةاال تعم 

 بعةةةا وف املشةةةهور أن سياسةةةاأل التنميةةةة الةةة  تقضحهةةةا أو تفرضةةةهاأبةةةةبح مةةةن املعةةةر 
سياسةةاأل  ،املصةةرف العةةامل و وعلةةا رأسةةها بةةندو  النقةد الةةدويل  ،املنةمةاأل الدوليةةة

                                                 

ساحتصججلهر ةض ججد يةججألسرة ر عجج  الت اججن : سنظججأل ساددسسججا ساحتسججت االافألهججم ةججةن  فهججت ه ساانحةججا تسانهيججا سا يججضدهار  (1)
ر رؤيكة معرفيككة ودعكوة لالجتهككاد: إشككيالية التحّيكز: ر فجه222-203 جن  نظججتد ةيجضدسر   " سااكنتات ةجض تساانحةجا"

 (.ل3221ساح هد سا ضاحه الفكأل سإلسال هر ) ع ألهأل اضد ساترضب ساحوةألس 
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تل  ، كما حدث مع األرجنتأ  ،ب االقتصال  لكليةالدولة إن مل لر    مستقةب    ترهن  
 ملةوال الطةبيعيةة ليسةةت مبنةأى عةةن أي أن الةدوال ال نيةةة . الدولةة وافةرة املةةوارل الطةبيعيةة

التقهقةةةر إذا اتةبعةةةت سياسةةةاأل تنميةةةة استعراضةةةية، إذ أن اقتصةةةال الدولةةةة ال يلةبةةة  أن 
ال الريعةة  املسةةتند إجت ةو خلصةةو  فةةإن االقتصةة. يع ةة  عةةن نفقةةاأل التوسةةع ايسةةرايف

رية  لع ةة  وال فلةةة وأن ال يقةةد  يف الةبلةةد ةمةةالة أوليةةة واحةةدة ي لةة  أن يلةةقَّ املسةة
وال ع ة  إذاً أن جنةد بةللاً . عالياأل الضرورية للتنميةة، الة  جةرأل ايرةارة إليهةاالف

نفطيةةة مثةة  ني رييةةة أو املكسةةي ، الةة  حسةةةبت يومةةاً أقةةا علةةا هتريةةق رغةةد خالةةد ، 
 .سرعان ما آتكلت بنيتها االقتصالية

لق عةةاه هةةذا الفصةة  إرةةكالية التنميةةة وحةةاوال أن حيةةدل  بعةةا ةومةةن هةةذا املنطةة
حموريةة امللملمةة الثقافيةة يف جنةا  عمليةة علةا    خلصةو  ها، ولقةد رك ة رروط ررد

ةيةالتنم ةةةكانت الدراسا هو معروف  ةكمو  . ةة ة ة ة ةةة ملوعةال العامل و  خاأل ال ربية تتة ة ة ة ان  ةة
، وتشةتهر ك ن مةن التنميةةها الثقايف االجتماع  هو النموذا الوحيد الذي ُي  ةمنوذج
، واالعتقال  البةطفامل ،الاوتستانتية يف التمحور الفرلي ان النة عة« فيا»مقولة 

ةةةهتذاأل اليد امل لولة ه  الشروط األولية ي يةة، والنفسارمةةواألخلقياأل الص ة ة ل  ةة
ةةةةليةعم ة ةةةةامل يفاجةولكةةن إذا  لعةة .ةةة التنميةةة ة ة ة اليةةا ن قضةةت علةةا أسةةس ثقافيةةة  أ أنة

ةةمةن التأكيةد علةا ر ،لثقافيةة ال ربيةةلماأل اةام للمسةتكال تكون لالفة  لتم ة ة ة ور ةعةة
ةةاملس ة ة ة ةةةاعية والوالمل للشة ولية والرو  ا مةة ةةةة وأخةركة الساموراي التعففية  رهامة ل ةة

واعتةةاأل اليةا ن حينةذا  اسةةةتثنامًل .  والضتيةبةاأل غةري التنافسةية مبةةا فيهةا نةةال التعلةيال
مث  ةتلتها جتارب جنوب رر  آسةي نولك. علا أقا لولة استعمارية رريكة لل رب

ية وإن كانةةةت ةالةةة  تعةةةال  فيهةةةا الرؤيةةةة احلضةةةارية الشرقةةة، تلةةة  الةبلةةةدان اهلنةةةدو أ ةالصةةة
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ها  لكنفورةةةةةةةية أو الةبوذيةةةةةةةة أو ة  خصةةةةةةاهلا الثقافيةةةةةةةة وارتةباهتاتةةةةةةةتتفةةةةةةار  يف تفابيةةةةةةة
 .(1)اهلندوسية

هتابعةاً ثقافيةةاً لق، وإذا خصصةنا احلةدي  عةةن الةبلةدان العربيةة فةةإن هلةا ةومةن هةذا املنطةة
ثقافةةة الةبلةةدان العربيةةة علةةا  يةبخسةةون قةةدرةوإن الةةذين . ةةمميةة اً تناسةةةبه خطةةم تنميةةة معينةة

والةةة  لفعةةةت -الةبلةةةدان لسةةةكان بعةةةا هةةةذل ارية ةهال أن األرحيةةةة الت ةةةةالتنميةةةة رمبةةةا يفوتةةة
لةةدوال  التنميةةةلت عنصةةراً ر يسةةاً يف رةةك   -هال لله ةةرة مةةن أجةة  الكسةة مةةنمب موعةةاأل 

رمبةا إنةه  :بة  وأذهة  إجت القةوال. أفريقيا وأمريكة اللتينيةة واخللةيج العةريلتلفة يف غرب 
وألوم  أرسةخ   ،وإن كانت مب موعها ليسةت بة رية ،هال الص رية نسةبياً ةتكون آاثر مةبالرات

 .اريع فارهة يف هذل الةبلدانةع مما أنشأته الدوال الكاى من مشةوأنف
إذ  رةةديد ال رابةةةةبةةدو للةةةبعا أن مةةا أكتةبةةه ي نوإين إذ أخةةم هةةذا لسةةت بةةذاه  عةة

مةةا رةةرحته يف هةةذا الفصةة  لةةيس ولكةن  .ماأل التةبشةةري االقتصةةالي املعابةةرل  ةةةةةةمبس    ةةةةةيش
هنةةةا  و . خصياً رةةةاذاً، بةةة  هةةةو الةةةذي تفةةةيا بةةةه املراجةةةع ا امعيةةةة يف املوضةةةوعةةةةةةةةةرأمً ر

هةو و ، «sustainable development»تةبح  يف مسألة التنمية املستدُية  حمكمةألبياأل 
وهنةةا  مةةن ال يعةةضض . سةةتعملها  كمةةةيال يةةرفا التقنيةةة احلديثةةة وإمنةةا  الةةذي املوقةةق

وإمكةةةان  االقضاحةةةاأل  يف عمليةةةة ةيشةةةما ةها، وإنةةةةعلةةةا الرؤيةةةة التنمويةةةة الةةة  جةةةرى عرضةةة
 .تطةبيقها

                                                 

تدسه كض جش ب نج   وجل  قجد ي األهج  سايجضضةةا يينه ي  أنض  ياث هألتد  سساص ضب ساض د سا قضفه فه ساافوةألر فإنه الجث  (1)
تا ا  فضألتاث سساص ضب ساض جد سا قجضفه هجحن  .ضدسعة  عفضبألهاالن  ياث ر    ن قددع  ساافوةألها ته ت  نةفألغضفتسا حت ةا 

تاكجن  اض ا عجؤرأل فجه طضة جا ساانحةجا تطضة جا أرجدسفهض سانهضئةجار سلتكةاسألتل أت رنضه أنحضطض  : سااضاةةن ع ديدس   ح نةةنسا
وجلضل بطج  ساانحةجا  جم أت ساحطلجتب سنرت تسا ضنه قد يلتت اه ه ساخصضل أت ساونن ساولتكةا سسانضتست رقضفةا  اضضينا؛ 

 .ره سااه عيحن سانلضا الث ساحد  ساض ةد ساحالئحاساحنضخ سا قضفهر فه ه 
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وراكمت  ،ن أ اث التنمية املستدُية قد جتاوزأل مرحلتها النةريةا ذك رأوجتال هذا، 
ملصةةةةرف ا»الةةةة  أثةبتةةةةت جةةةةدواها إجت لرجةةةةة اضةةةةطرأل م سسةةةةة  ،العمليةةةةة مةةةةن الت ةةةةارب

 .إجت االعضاف  ا بعد أن جتاهلتها لةبضعة عقول «العامل 
رأ  كمةةةا  ةةة الةةة   ،ة علةةةا مسةةةتوى التمويةةة ةيةةةة الةبديلةةةمان أحةةةد تطةبيقةةةاأل التن ذك 

والذي يناقا -« micro credit ىص ر ال ةاملصرفي ألالتسهيل»ة اتةبعت ما ي عرف ب
 دمحم يةةونس. ل»قةةد فةةاز بةةاح  فكرتةةه  -سةةس االقتصةةال الكلسةةيك مةةن أ   كثةةرياً 

؛ ولقةد هتلةبةت «مصةرف جةرامأ»  منةوذا ةرافًا بفضةةا  ة نوب  اعتةو« الةبان للر 
أن يفتةتح فرعةًا للمصةرف يف مدينةةة  -يف عهةد رسسةة زوجهةا-منةه هةيلري كلنتةون 
ى العمةةةارة فكةةةان أن فةةةاز أمةةةا علةةةا مسةةةتو . ا ها الفقةةةريةةة أحيةةةةرةةةيكاغو ملعا ةةةة أزمةةة

تصةةةميماته ل -عقةةةولاً مضةةةت- ة نوبةةة   اوةةة «ح  حسةةةنةفتةةة. ل» ريةاملصةةة املهنةةةدس
،  عتةبةار الة  تسةتعم  مةالة األرض املتةوفرة ،«ةةالتقنية املل مة»رة ةاملستندة إجت فك

كمةةةا أن  .بكلةةةق حمتملةةةة حمةةةدولي الةةدخ إسةةةكان علةةا  أن هةةذل التصةةةاميال قةةةالرة
مثةةة   ،أل يف العةةةامل ال ةةةري نفسةةةه تطةبةةةق هةةةذل النمةةةاذاهنةةةا  العديةةةد مةةةن امل سسةةةا

الةةة  يشةةةار  فيهةةةا الةةةر يس ، «Habitat for Humanity للةبشةةةر مةةةأوى»م سسةةةة 
علا هذا النهج لية ةاأل العمةة اليونسكو م األ الدراسةوعند منةم .األمريك  كارتر

 .بة وا اه ة للتطةبيقاجملر  و 

 ضما ران ومناه نا التعليمية؟يف ما الذي ُينع لخوال هذل الت ارب : والس اال هنا
عةن اسةتريال  هة  املسة ولةالنخةبةة السياسةية املاليةة أن لقد كةان يشةار يف السةابق إجت 

ولكةن  .الة  تةبش ةر  لثقافةة ال ربيةةالفكريةة مناذا التنميةة االسةتخرابية، إجت جانة  النخةبةة 
الةذي « سةتعمارالقابليةة لل»يةبدو أنه يوجد اليوم كتلة رعةبية حرجة انتقلةت مةن موضةع 



 
 
 
 
 
 
 
 

 -21 -

ويةبةةةةدو أنةةةةه . «عمارة الستةةةة  ةةةةرامال»إجت موقةةةةع  ،ه هللاةرمحةةةة ،ال  بةةةةن نةةةةيبةحتةةةةدث عنةةةةه مةةةة
رسةت يف ليلةة الشةعوب تشكلت اليوم حلقة عي  مفرغة ت يةد يف  زة األمةور، فلقةد غ  

 .وال  بدورها تدعو إجت املطالةبة  ياا تنموي قصري املدى ،غري ممكن أحلم رفال  

مطلةة  اسةةتهل  رغةبةةاا غةةري حمةةدول علةةا  :ا التنمةةوي ثلثةةة أوضةةاعويسةتدع  اهليةةا 
مةةايل  واسةةتةبدالعلةةا املسةةتوى االجتمةةاع ،  نةةاحروفرليةةة أاننيةةة وت ؛املسةةتوى االقتصةةالي

ويضتةة  علةةا كةة  مةةن هةةذل الفاعليةةاأل الثلثةةة خيةبةةة  .عسةةكري علةةا املسةةتوى السياسةة 
ةب  ازلمل ح ال الف وة بةأ أم  عميقة بسةب  عدم الوبوال إجت املوعول من الرفال وبس

 .غىن حمصور وفقر را ع

عةة ز خيةبةةة األمةة  بةةأ ي   فإنةةه دال املةةايل العسةةكري مةةع القمةةعةترافةةق االستةبةة إذاو 
ةةةس ة ة ة ة ة ة ة ةةةكان القطة ة ة ة ة ةةةلها خةهمةال  ت، دنةاعاأل الةبعيدة عن املةة ة ة ةةية احلديثةطم التنمة ة ة ة  ،ةةة

ةةةكري  النفصةفةةتوها إجت الةممةا يدعةة ةةةة ة رمةةوا حةة  مةةن الةةذي ح   ،الرفةةال وهةةالق ةيةةحقلتاال ةة
 .ألن حدولل
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 مخطط يظهر سيرورة التنمية االعتباطية

 
فإنةةةةه يةبةةةةدو أن تشةةةةكلت اليةةةةوم كتلةةةةة رةةةةعةبية حرجةةةةة تعشةةةةق التنميةةةةة  ،ومةةةةرة اثنيةةةةة

عةبية ةةةةةةةاعاأل الشةاالسةةةتخرابية وال تعةبةةةأ  لنتةةةا ج بعيةةةدة األمةةةد، وأواًل وآخةةةراً فةةةإن القنةةة
يلةةة م  نةةةاوه .تحيًل للةةةةبعاةمسةةة اولةةةو بةةةد  يةةةري،مكةةةان التيالعامةةةة هةةة  رةةةرط أسةةةاس 

ذكري انه ملا خاف أه  كورية ا نوبية من اللحوم الةبقرية األمريكية وض طوا علا ةالت
ة ةةةةةةةوكانةت النتي ةة النها ي ؛ضة طت احلكومةة األمريكيةة  ملقابة  ،احلكومةة ملقاهتعتهةا

 .وريةأن سقطت احلكومة الك
ةهةةةر بوضةةةو  أن الرؤيةةةة احلضةةةارية ت  ل ،علةةةا رةةة  املسةةةتومأل ،إن التطةةةوراأل العامليةةةة

 .ه  أسلال وأنفع وأسعد للةبشر -والرؤية احلضارية الشرقية بشك  عام-ايسلمية 
وتت ةاوز مرحلةة  ت ةاوز عمومياهتةاتاأل ايسلمية اليوم أن حالطرو املطلوب من وإن 

أن تةبارةةر يف تةبةةين  سياسةةاأل إلارة عامةةة وسياسةةاأل تنميةةة تقةةوة التصةةور وبنةةامل الدافعيةةة، و 
 .راردة فيها العدال والرفق  لعةبال

ولطةيم املةدن  «public policy»إنه من املطلوب أن تصةبح ألبيةاأل ايلارة العامةة 
«urban planning»  والتنمية املستدُية« sustainable development»  وما رةا ها مةن
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مةةةن املنةةةاهج ايسةةةلمية، ت ةةةدر س إجت جنةةة  مقابةةةد الشةةةريعة   علةةةوم ايلةةةة أن تصةةةةبح جةةة أ
كتطةبيةةةق عملةةة  هلةةةا، وأن تصةةةةبح جةةة ملاً مةةةةن املةةةالة الةةة  ي ةةةر  عليهةةةا اليةةةافعون يف احللةةةةق 

 .واملساجد واملدارس
الةوع  الةذي ُي ةد الفقةر رفا وكذل  فإنه مطلوب من الضمري املسلال العام 

تهلك  اغلفةةةةةة ةةةةةةةرف االسمتويةةةةةه ممارسةةةةةاأل السةةةةةرفةةةةةا ويةةةةةدعو إجت زهةةةةةد زا ةةةةةق، و 
كةون يف مقدمةة لي ؛، ورفا مقوالأل احلقو  الفرلية املنقطعة عن ا مهةورإسلمية

إجت أحةةةةةلم وأفكةةةةةار  ا ماعيةةةةةةعيةةةةةد الررةةةةةد والتةةةةةوازن و الةةةةة  ت  ، القةةةةةوى االجتماعيةةةةةة
 .وتطةبيقاأل التنمية
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 مازنفقرات 
 

 
 

إذا كانةةت و  .للشةةل  عمليةةة التنميةةة تعرضةةتفيةةذي املضةةمرة مةةع الواقةةع التنالثقافيةةة  نةةه إذا مل تتطةةابق الرؤيةةةإ
، وبعكةةس مةةا حةةدث يف ةعربيةةةو كمةةا حةةدث يف بلةةدان إفريقيةةةة   ،عة عةةن األمةةةةرؤيةةة خنةبةةة منقطةة الكليةةةالرؤيةةة 

 .ب  فصاماً اجتماعياً نكداً  تنميةفإن الناتج سوف ال يكون  ،جتارب جنوب آسية
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ايبةةةل  يتطلةةة  احلكمةةةة والتةبصةةةر والرويةةةة،  يةةة  يةةةتال القضةةةامل علةةةا مجيةةةع مةةةةاهر إن املةةةنهج الررةةةيد يف 
الفسةةال ارةةكاله وبةةنوفه، خابةةة الفسةةال املةةايل واالقتصةةالي بصةةورة عامةةة، والفسةةال ايلاري، والفسةةال يف 

وبةةةةذل  تسةةةةتقيال األمةةةةور، وتنتفةةةة  األسةةةةةباب الةةةة  للةةةةق حةةةةواف  للمتطةةةةرفأ وال ةةةةلة . إلارة الشةةةة ون العامةةةةة
 .ت متأ والساخطأوامل

 


