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 :ملخص البحث    

ان موضوع بحثنا المنصـب علـى دراسـة انعكاسـات العولمـة علـى واقـع التنميـة فـي العـالم الثالـث يعتبـر مـن المواضـيع التـي تهـدف الـى تسـليط      

لتنميـة لـدول العـالم الضوء على ظاهرة العولمة التي اصبحت الحدث البارز في العالقات الدولية ومحاولة ابـراز مـدى التـأثير الـذي تحدثـه فـي واقـع ا

ان تحقـق الثالث وهل تعتبر هذه الظاهرة ذات انعكاسات سلبية تفرض دائما تحديات تعيق المسار التنموي لهذه الدول او لهـا أدوار ايجابيـة يمكنهـا 

  .وتدفع عجلة التنمية لألحسن ان تم حسن استخدامها 

فـي البـاب االول حيـث تناولنـا فيـه العالقـات الدوليـة  قع التنميـة فـي دول العـالم الثالـثالعالقات الدولية ووا ومن اجل ذلك فقد قمنا بدراسة تشمل   

بدراسـة تحليليـة للعـالم  وواقع التنمية في دول العالم الثالث حيث تطرقنا إلى مدخل إلى العالقات الدولية ومسألة التنمية في القانون الدولي ثم قمنـا

اب الثاني تناولنا فيه ظاهرة العولمة وانعكاساتها علـى واقـع التنميـة فـي دول العـالم الثالـث وتطرقنـا فيـه إلـى الثالث وواقع التنمية لمختلف دوله؛والب

  .ثم قمنا بتبيان تجليات العولمة على واقع التنمية في العالم الثالث  دراسة تطور ظاهرة العولمة وتعريفها

ظـاهرة عالميـة لهـا تحـديات تفرضـها علـى واقـع التنميـة فـي العـالم الثالـث وفـي ذات  وفي االخير وكخالصة لبحثنـا توصـلنا الـى كـون ان العولمـة   

  .السياق فهي لها انعكاسات ايجابية على هذا الواقع ان عرفت مجموعة الدول النامية حسن التكيف مع هذه الظاهرة وجعلها منطلق لألفضل

  . دولي وواقع التنمية ، العولمة ، الدول النامية العالقات الدولية ، التنمية ، القانون ال:  الكلمات المفتاحية

Abstract:   The topic of our research is to examine the implications of globalization on the reality of 

development in the third world. It is one of the topics that aim to shed light on the phenomenon of globalization 

which has become a prominent event in international relations and an attempt to highlight the impact it has 

on the development reality of third world countries. Negative always imposes challenges that hinder the 

developmental path of these countries or have positive roles that can achieve and drive the development of the 

best if they are well-used.  

Therefore, we have examined the international relations and the development reality in the third world 

countries in the first chapter, where we dealt with the international relations and the reality of development in 

third world countries where we touched on the entrance to international relations and the question of 

development in international law and then we conducted an analytical study of the third world and the 

development reality of different And the second part dealt with the phenomenon of globalization and its 

implications for the reality of development in the third world countries, and dealt with it to study the evolution 

of globalization phenomenon and then we have demonstrated the manifestations of globalization on the 

reality of development in the third world. 

Finally, as a conclusion to our research, we have reached the conclusion that globalization is a global 

phenomenon that poses challenges to the reality of development in the Third World. In this context, it has 

positive implications for this reality if the group of developing countries knows how to adapt to this 

phenomenon and make it a better option. 

Keywords: International relations, Development, International law and development, Globalization, 

Developing countries. 

Résumé:   Le sujet de notre recherche est d'examiner les implications de la mondialisation sur la réalité du 

développement dans le tiers monde. C'est l'un des thèmes qui visent à faire la lumière sur le phénomène de la 

mondialisation qui est devenu un événement important dans les relations internationales et une tentative de mettre 

en évidence son impact sur la réalité du développement des pays du tiers monde. Négatif impose toujours des défis 

qui entravent le développement de ces pays ou ont des rôles positifs qui peuvent atteindre et conduire le 

développement des meilleurs s'ils sont bien utilisés. 

Nous avons donc examiné les relations internationales et la réalité du développement dans les pays du 

tiers monde dans le premier chapitre, où nous avons traité des relations internationales et de la réalité du 

développement dans les pays du tiers monde où nous avons abordé la question des relations internationales. Nous 

avons mené une étude analytique du tiers monde et de la réalité du développement de différents pays. La deuxième 

partie a traité du phénomène de la mondialisation et de ses implications pour la réalité du développement dans les 

pays du tiers monde. Pour étudier l'évolution du phénomène de la mondialisation et ensuite nous avons démontré 

les manifestations de la mondialisation sur la réalité du développement dans le tiers monde. 

Enfin, en guise de conclusion à nos recherches, nous sommes parvenus à la conclusion que la 

mondialisation est un phénomène mondial qui pose des défis à la réalité du développement dans le tiers monde. 

Dans ce contexte, il a des implications positives pour cette réalité si le groupe des pays en développement sait 

s'adapter à ce phénomène et en faire une meilleure option. 

Mots-clés: Relations internationales, Développement, Droit international et développement, 

Mondialisation, Pays en développement. 
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  دمةــمق     

إن التحوالت الجديدة في العالقات الدولية التي جاءت على إثر الفراغ السياسي والعسكري      

 استكمال، أدت إلى ونهاية الحرب الباردة السوفيتياالتحاد  انهيارالذي تركه  واإليديولوجي

في إطار ظاهرة العولمة  ،العالمي على مقدرات شعوب العالم الرأسماليمقومات هيمنة النظام 

ة عليه إرادة القوة العسكرية المسخر  ، تسيطرعلت من كوكبنا كله مجتمعا عالمياالراهنة التي ج

وهي تحوالت تعبر عن عملية االستقطاب المالزمة للتوسع  ،لخدمة قوة االقتصاد ورأس المال

 سيالزمها، و الذي تاريخهان العالمي للرأسمالية الذي رافقها على مدى الخمسة القرون الماضية م

ستقطاب أفق مستقبلها كله مادام العالم سيظل مرتكزا على مبادئ الرأسمالية إذ أن هذا اال في

ثقال في تاريخ  األكثرذلك البعد  ،، وهو يشكل اليوم وفي ظل العولمةيتفاقم من مرحلة إلى أخرى

اوية خاصة أن العولمة قد تعمقت مأس األكثر، بحيث يبدو وكأنه حدها التاريخي تطور الرأسمالية

، وبصورة المراكز أساسا اقتصادياتعن طريق االختراقات المتبادلة في  األخيرةفي السنوات 

  .1همشت المناطق الطرفية التي أصبحت عالما رابعا

، العربية دولناهذا االتجاه بصفة مباشرة على دول العالم الثالث ومن ضمنها  انعكسولقد     

إقتصادايات السوق الموجه إلى السوق الحر وتبني ي أجبرها على التحول من الذ الشيء

اإلصالحات التي تنادي بها العولمة وذلك لتحقيق تنمية شاملة وعادلة مستثمرة في ذلك الفوائد 

والفرص التي هيأتها العولمة لهذه البلدان خاصة بعد الفشل الذي عرفته دول العالم الثالث في 

 اإلنسانفي تجاربها السابقة التي كانت تسعى من خاللها إلى ضمان حقوق تحقيق التنمية 

                                           

القانونية، مصر ، الطبعة  ، مكتبة الوفاءوأثرها على االقتصاد الدولي الحرنظم العولمة  ،يوسف حسن يوسف 1

 .179- 178ص ص ،2011،االولى
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 اإلنسانوالبطالة وتحقيق النمو وتمكين وحل مشاكل الفقر  ،المدنية والسياسية األساسيةوحرياته 

                                     .1والسياسية واالقتصاديةعلى كافة المستويات االجتماعية 

 عامة والتوجه االقتصادي الجديد النامية بصفة الدولالتحول الذي أقدمت عليه  ولكن هذا    

، واالنفتاح وٕازالة وم على تبني التحررية االقتصاديةوالتي تق المتدفقةالمنتهج وأمام إفرازات العولمة 

االقتصادية التي  واإلصالحات، وخصخصة القطاع العام واإلداريةالحواجز التجارية والمالية 

كر منها أزمة ؛ جعلها عرضة ألزمات كثيرة نذدوق النقد الدولي والبنك العالمييفرضها صن

؛ مشاكل السكانية والصحية والبيئيةلك ال، فضال على ذزمتي الفقر والبطالة، وأالمديونية الخارجية

الل هيكل اإلنتاج اخت الهيكلية المتمثلة في االختالالتو ، اإلنتاجية لهذه الدول انخفاضوأمام 

ثر على مستوى توفير االحتياطي من العملة والتكوين الرأسمالي والذي أ الذي ،وهيكل الصادرات

  .2االستثمارية واالقتصادية األنشطةعلى قدرتها على التوسع في  انعكس

إلى  الذي أدى بها األمرغاية   باعتبارهفعلى سبيل المثال جاءت العولمة مركزة على النمو     

فقد  آخر، ومن جانب ، هذا من جانبواحد، وهو الدخل اتجاهتحصر الخيارات البشرية في  أن

السوق ومن دون تدخل  آلياتعملية توزيع ثمار النمو ستحصل تلقائيا من خالل  أنأكدت 

يعني أن العولمة عادت من جديد إلى التأكيد على المقاربة االقتصادية باألثر  ، وهو ماالدولة

                                           

دار دجلة للنشر  بشرية المستدامة في الوطن العربي،، العولمة والتنمية الرعد سامي عبد الرزاق التميمي 1

 .19، ص 2013والتوزيع، االردن، بدون طبعة، 
، تمويل التنمية في بلدان العالم الثالث بين اقتصاديات االستدانة واقتصاديات األسواق عبد اللطيف مصطفى 2

، كلية حة دكتوراه في العلوم االقتصادية، تخصص نقود ومالية، أطرو ة دراسة مقارنة بين الجزائر ومصرالمالي

 .13، ص 2008-2007، ، السنة الجامعيةرلجزائ، جامعة االعلوم االقتصادية وعلوم التسيير
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، لكن لم اقتصادي،إذ أن هناك بعض الدول حققت نمو هي مسألة أثبتت فشلهاو  قطي للنمو،التسا

  .فرص العمل وال القضاء على الفقر يرافقه زيادة في

الفوائد  على استثمار تنموي يعمل كنموذجالتنمية البشرية المستدامة  نموذجونتيجة لذلك جاء     

، السلبي تأثيرهاوالفرص التي هيأتها العولمة ويواجه المخاطر والتحديات التي تفرضها ويقلل من 

الناس هم الثروة الحقيقية لألمم، وهم  ، وانالبشرية للتنمية على الجوانبوذلك من خالل التأكيد 

، بطرس بطرس متحدةمم الالعام السابق لأل األمينوفي هذا جاءت كلمة  ،وسيلة التنمية وغايتها

على تحويل  تقتصرتحول المنظور من فهم التنمية على أنها عملية " :غالي التي جاء فيها

أرحب وأشمل، يشمل المجهود  ؛ إلى مفهوم أخررات مما يملكون إلى من ال يملكونوالخب األموال

المقبلة  األجيالبرفاهية  اإلضرارلوجوب عدم  إدراكبكامل نطاقه، وأصبح هناك  اإلنساني

    أو ديمغرافية اجتماعية، سواء أكانت ديونا مالية أو الديون التي ال يمكن تسديدها باستجالب

الحاليين بمسؤوليتهم التي تفرض عليهم  األرضسكان  اعتراف األهمية؛ ويساوي ذلك في بيئيةأو 

د معتبر سبت بعد جهتكوالمثل والمؤسسات التي أ األفكاريستخدموا على أفضل وجه ممكن  أن

   .1" وأسالفناوسلمها إلينا أجدادنا 

، إعادة تشكيل كافة هياكل المجتمع عملية" دي أن التنمية هييوفي نفس الشأن يرى أمين هو    

وما  اإلنتاجفهي تعيد تشكيل القاعدة االقتصادية للمجتمع وما يعلوها من بناء فوقي من عالقات 

وهي تعيد تشكيل القوى المنتجة  ومن سلطة الدولة ،موضوعية اقتصاديةعنها من قوانين  ينبثق

                                           

 .150، ص 2003، بيروت، رالتنمية والديمقراطية، دار النهابطرس بطرس غالي، خطط السالم و  1
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والبشرية وتركيبها الموارد االقتصادية، المادية  استخداموتوجه تطورها ومستواها وتحدد مدى 

  .1"النوعي وتوزيعها الجغرافي في إطار قوانين الطبيعة 

في معايير الصحة  المتمثلة األساسيةيجب توسيع خيارات الناس  األساسوعلى هذا    

 اإلنسانحقوق  احترام؛ فضال على ضرورة التأكيد على الالئق المعيشي التعليم والمستوىو 

، والسعي إلى تمكين البشر من خالل سية وكذا االجتماعية واالقتصاديةوحرياته المدنية والسيا

علهم قادرين على لديهم مما يج  واإلنتاج اإلبداعاالستثمار في قدراتهم وتأهيلهم  وتهيئة فرص 

المضامين من أبرز ولعل  ؛مالي اجتماعيفاعلية في المجتمع من خالل ضمان رأسالمشاركة ب

والتي تشمل  اإلنمائييسعى لتحقيقها النمط االجتماعية للتنمية البشرية التي ينبغي أن 

شروط  والمتمثالن في إشباع حاجات الناس المادية واالجتماعية؛ وتوفير األساسيين،المحورين 

من أجل التجديد واإلبداع والتمتع بالحقوق وشروط التحرر  والتعسف  التحرير من الخوف 

                                                   .2الدولية  اإلنسانية التي أقرتها المواثيق 

االرتفاع يجعل التنمية في محصلتها النهائية وسيلة وليست غاية فهي وسيلة نحو  هذا ما  

دام هذا هو هدف التنمية وما ،دي واالجتماعي والسياسي والثقافيبمستوى اإلنسان االقتصا

،البد أن يكون  وروحاجسدا  ،باإلنسانمايؤدي على أي نحو إلى اإلضرار   ، فكل الحقيقية

  .3باسمهاحتى لو أرتكب البشرية  لتنميةلعمال معادي 

                                           

 القاهرة، ،لتنمية والديمقراطية، دار الشروقأثيرها على ا، العسكرة واالمن في الشرق االوسط وتأمين هويدي 1

 .110، ص1991
، ، لبنانمنشورات الحلبي الحقوقية –قارنة دراسة م–، إشكالية التنمية االقتصادية المتوازنة محمد حسن دخيل 2

 .22ص  ،2009 الطبعة األولى،
 .26صكالة األهرام، القاهرة، مصر،، ترجمة و 1991برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقريرالتنمية البشرية، سنة 3
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الدولة من عملية التنمية خاصة؛  انسحابالعولمة من ضرورة  وعلى العكس مما تنادي به   

هذا الدور  ،ية دور الدولة من تحقيق التنميةجاء نموذج التنمية البشرية المستدامة ليؤكد أهم

، ومنه فإن الدولة تمارس دورها من خالل الرقابة ف عما جرت عليه العادة في السابقمختل

العامة للتنمية البشرية  األهدافة قوى السوق في تحقيق والتنظيم والتأكد من كفاء واإلشراف

  .الفرص ومواجهة التحديات التي فرضتها العولمة  واستثمارالمستدامة 

مقاربة إعادة  النموذج يؤكد على ضرورة تدخل الدولة لتوزيع الثمار باالستناد إلى أن إذ   

البشرية المستدامة إلى ان تحقيق التنمية فضال على ذلك يشير نموذج التنمية  ؛التوزيع مع النمو

  .1يتم من خالل تفاعل ثالث فواعل هي الدولة والسوق والمجتمع المدني

ومن هذا االنطالق سوف نحاول في موضوع أطروحتنا دراسة وتشخيص واقع التنمية في دول    

تستدعي  يل المثال في كل حالةالعالم الثالث عامة مع أخد مجموعة من هذه الدول على سب

مع تبيان  ،بية بصفتها جزء من العالم الثالثخدين بنوع من التركيز على حاالت دولنا العر آ، ذلك

 استثماروبالتالي معرفة كيفية  ،على هذا الواقع في الدول الناميةالتحديات التي تفرضها العولمة 

وصوال إلى واقع أمثل في ظل المتغيرات الدولية  ،واجهة أو التقليل من حدة مخاطرهافرصها وم

  .تنموي يجعل هذه الدول قادرة على المشاركة والتفاعل بشكل خالق وفق نموذج 

حول الفرص  المواقف التي تدور اختالفوٕان إشكالية بحثنا هذا تجد مصدرها من خالل      

 واختالفها، في دول العالم الثالثقع التنمية التي تهيؤها العولمة والتحديات التي تفرضها على وا

السلبية لرفع  انعكاساتهاالفرص وكيفية مواجهة أو التقليل من  الدول لهذههذه  استثمارحول كيفية 

                                           

 .21ص  ،رعد سامي عبد الرزاق التميمي، مرجع سبق ذكره 1
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وتحسين واقع التنمية البشرية والمستدامة بما يحقق معاني الرفاه ويضمن أسس االستمرار لألجيال 

  .القادمة

مدى تأثير  ، مااآلتية اإلشكاليةومن أجل معالجة موضوع أطروحتنا طرح  ارتأيناولذلك    

وهل هذه التأثيرات لها إتجاه سلبي يفرض  ؟على واقع التنمية في دول العالم الثالث العولمة

هل توجد هناك تأثيرات إيجابية للعولمة تحقق فرص من أجل  مأ ؛!؟تحديات في كل االحوال

  .!؟لى االفضلإم الثالث بعث واقع التنمية في العال

؛  فيالدافعة إلى اختيار هذا الموضوع وخصه بالبحث والدراسة تكمن  أهم األسبابولعل   

ت قضية الرغبة الشخصية في االطالع الممعن والمكثف على ظاهرة العولمة التي أصبح

التي تعيش واقع التخبط  ،العالم وخاصة دول العالم الثالث في ظل التغيرات التي يشهدهاالعصر 

في التخلف والحرمان وأمام تكالب دول العالم المتقدم على استغالل ثرواتها وخيراتها عن طريق 

 .وتحرير التجارة الخارجية األسواقالعولمة وسياسة االنفتاح على  آليات

البشرية  تنميةالذي يضمن ال األمثلوأمام ماتعانيه هذه الدول من الفشل في تحقيق النموذج     

لصحة المعيشة وا مو الفقر والتخلف وتدهور مستوياتن استمرار، وأمام المستدامة لشعوبها

في وقت الذي ال تزال فيه الدول المتقدمة تستهلك مواردها الطبيعية  ،والتعليم في أغلب هذه الدول

على واقع التنمية  التي تولدها واإلفرازات، وآلياتهاوٕافساد البيئة المحيطة بها تحت غطاء العولمة 

فيها ومع كل ذلك هل تستطيع هذه الدول االستفادة من الفرص التي تهيؤها العولمة من أجل 

  ؟ األحسنالدفع بواقع التنمية إلى 
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في دكتوراه القانون  اختصاصناهناك سبب تطابق الموضوع مع  األسبابهذه إلى  باإلضافة   

وعن  عن خصائصه أنه قانونا معولما،" اهللال حيث يقول الدكتور عمر سعد الدولي لألعما

، وهو بمثابة العمل في العالم النامي احتياجاتأهميته يعتبر هدا القانون إطار خصب لتلبية 

والتي سوف تكون أحد عناصر ، 1"الدولية في مواضيع التنمية األعمالنظام قانوني يقوم بتفعيل 

  .بحثنا 

موضوع بحثنا فهي تتجلى من خالل حاجة دول العالم الثالث  التي يمتاز بها األهميةوعن     

بعين  مع األخذ ،قتصاديةاألوضاع اال، وتحسين فع بها إلى الرفاه والعيش الكريمإلى كل ما يد

، ....)، الفقر التعليم، الصحة( تعكس واقع التنمية مثل ما يواجهها من تحديات وقضايا االعتبار 

، كل ذلك سيؤدي ....) اندماج، عولمة، إصالح(من  اقتصادياتهاالتحديات التي تواجه  وباعتبار

والوسائل  ، إن لم يكن لهذه الدول طبعا الطريقةد تؤثر سلبا على التنمية وواقعهاق انعكاساتإلى 

، التغيرات الدولية في ظل العولمة ، وبالعكس من ذلك فقد يكون لهذهفي كيفية التعامل معها

استغلت بالمنحى  من اجل النهوض بواقع التنمية لو ق فرص وتهييأتها للدول الناميةتحقي

ومنه جاءت هذه الدراسة لتشخيص واقع التنمية في دول العالم الثالث واهم ، الصحيح والصائب

، وأهم الفرص والمكنات ووسائلها بآلياتهاتفرضها عليه العولمة التي  واإلفرازاتالتحديات والقضايا 

  .ؤها بالمقابل لذلكي تهيالت

التوصل إلى دراسة تحليلية شاملة لدول العالم  فيأما عن أهداف هذه الدراسة فهي تكمن     

  .الخ....األساسيةالثالث من حيث التعريف والتصنيف والخصائص 

                                           

 .21-15ص ، ص2010،ارهومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائرد،عد اهللا، القانون الدولي لألعمالعمر س 1
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والنظام العالمي الجديد وربطها بمسالة  العولمةتطوراتها أال وهي  وأخردراسة العالقات الدولية  

  .التنمية وواقعها في دول العالم الثالث 

قع التنمية في دول سات التي تفرزها على وااالتطرق إلى ظاهرة العولمة بدراسة أهم  االنعك   

، مع التطرق إلى هذه الظاهرة بخصها بنوع من التتبع عبر الحقب الزمنية وكذا العالم الثالث

  .الخ....وخباياهاومحتواها  مضمونها

للتنمية لشعوب دول للتعامل مع العولمة لرفع وتحقيق واقع أحسن  األمثلالخروج بالنموذج     

  .العالم الثالث

بمختلف أجزائه المترابطة وقصد تحديد الروابط في حد  واإلحاطةوقصد دراسة هذا الموضوع     

تساؤالت المطروحة تفسيرات وأجوبة لمختلف الٕاعطاء و ذاتها ومن أجل الوصول إلى نتائج مثلى 

وخصائص المنهج الوصفي  وآليات أساليب استخدام، تطلب ذلك منا في هذا الموضوع

، وكذا تطرق ألوضاعها وخصائصها المختلفةوذلك لتشخيص ودراسة الدول النامية وال؛ 1التحليلي

وذلك من  ،2المنهج التاريخي استخدام، كما تطلب منا البحث طرق إلى تحليل واقع التنمية فيهاالت

خالل تتبع تطور ظاهرة التنمية ومتطلباتها ومحتواها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى 

المختلفة على  وانعكاساتهاظاهرة العولمة وتطوراتها ، وكذلك حين دراسة وتتبع الحالية الصور

                                           

، الطبعة االولى، م القانون، منشورات زين الحقوقيةعلي عبود جعفر، منهجية البحث العلمي،والمنهجية في عل 1

  .73ص ،2016لبنان، بيروت، 
، الطبعة االولى، دارية، دار حامد للنشر والتوزيعجبيري ياسين،المنهجية العلمية للبحث في العلوم القانونية واال 2

 .119،ص2017عمان االردن، 
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وذلك من  ،1المنهج المقارن استخدامد من ، كما كان لنا البقع التنمية في دول العالم الثالثوا

على مجموعة من الدول التي تنتمي إلى العالم  التنميةالعولمة على واقع  انعكاساتخالل دراسة 

 األخرىمثال دولنا العربية بالمقارنة مع باقي الدول  ،من هذه الدول أخرىالثالث بالمقارنة مع فئة 

الدول المتقدمة في هذا  إليهتوصلت  المقارنة مع ما أسلوب، وايضا يتجلى من العالم الثالث

  .المجال

التنمية في  واقعالعولمة وتجلياتها على  انعكاساتونظرا لطبيعة الدراسة المتمحورة حول      

من ، سواء السابقة د على مجموعة من الدراسات، االعتمااألمرمنا  استلزم، فقد دول العالم الثالث

خالل مجموعة الكتب المتعلقة بدراسة العالم الثالث من حيث التعريف والتصنيف والخصائص 

وهي كتب تتصف بكونها كتب تاريخية  ، والجغرافيا والموقعالتنمية مستوىالتفاوت في الرئيسية و 

  .وجغرافيا

قات ق إلى العالولية والتي تمثل وتتطر وكذا االعتماد على كتب القانون الدولي والعالقات الد    

  .لألعمالوالتجارة الدولية والقانون الدولي  االقتصادية،الدولية 

 واإلشكاالت عرفتها،مختلف التطورات التي  ومضمونا، وكذابالتنمية تعريفا  متعلقةوكذا كتب    

  .تطرحهاالتي 

 اتهامسار كما تم االعتماد على مجموعة من الكتب التي تخص دراسة ظاهرة العولمة وتتبع    

  .في مختلف الميادين وعلى الخصوص في مجال التنمية والنتائج المترتبة عنها  انعكاساتهاوأهم 

                                           

 .27ص ،2014،االسكندرية، مصر الجامعة الجديدة، الطبعة االولى دار هاني دويدار،المنهجية القانونية، 1
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 السابقة في هذ الشأن واألطروحاتعلى مجموعة من البحوث والرسائل  كذلككما تم االعتماد    

في  المنجزة والرسائل األطروحاتالدقيق بمحتويات الموضوع وعلى الخصوص  اإللمامعلى وجه 

  .وكذا قانون العالقات االقتصادية الدولية ،االقتصادي وخاصة التجارة الدوليةالمجال 

 الدولية، مثلمنها التقارير الصادرة عن الهيئات  األخرىمختلف الوسائل  استعمالوكذلك    

نية وحتى الوط اإلقليميةوكذا الهيئات  المتحدة، األمموهيئة  الدولي،وصندوق النقد  الدولي،البنك 

  .منها

، علقة بالهيئات والمنظمات الدوليةمع االعتماد على المسح المعلوماتي بتصفح أهم المواقع المت  

  .لالتصاالتالشبكة العالمية  باستخداموذلك  ،، والوطنيةواإلقليمية

، وهذه تخلو من صعوبات تواجهها ، الفإن أي دراسة علمية ألي موضوع ماوما من شك      

والصعوبات التي تواجه هذه الدراسة بعضها نابع من طبيعة  ،اإلطارتخرج عن هذا  الدراسة ال

يوجد شيء مطلق وثابت ال سيما إذا  ، إذ العامة اإلنسانيةالموضوع المنصب على الدراسات 

هي موضوع جدل المتعلقة بها  واآلراء، فهي تعد موضوع الساعة ،بظاهرة العولمة األمرتعلق 

  .1ظاهرة مازال يشوبها الغموض والتسترونقاش حاد وهي 

الدول  اختالفمتغيرة ومتطورة وفق  أفكاروكذلك ظاهرة التنمية التي تعد في حد ذاتها ذات   

  .مختلفةومعايير تصنيفهم وحاجات الشعوب في أزمنة 

                                           

، المعرفة العلمية للنشر والتوزيع ، دار كنوزسات العولمة على السيادة الوطنية، إنعكحسن عبد اهللا العايد 1

 .29، ص2009دن، الطبعة االولى،االر 
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فهي دول  ،بحثنا أال وهي دول العالم الثالثوهناك صعوبات تخص الفئة المنصبة عليها دراسة   

، مما رجات التفاوت االقتصادي والطبيعيفي الخصائص ود أحياناعددة وكثيرة وقد تختلف مت

  .موحدة وثابتة لظاهرة العولمة على واقع التنمية فيها بانعكاساتيجعل صعوبة الخروج 

 وكذلك تظهر شساعة الموضوع كعائق من عوائق هذه الدراسة إلى جانب تعدد جوانبه من  

، ثم التنمية وانعكاساتها، وكذا ظاهرة العولمة الدولية ومسألة التنميةالعالقات  ،دراسة العالم الثالث

 تظهر كلإلى جانب ذا،هها وفق خطة واضحة المعالموتوجي، وبالتالي صعوبة الربط بينها وواقعها

  .مباشرةمشكلة قلة المراجع التي تعني عنوان الموضوع بصفة 

 ،مطروحة وما ينجر عنها من تساؤالتة اإلشكالية الوبناء على ما تم طرحه في المقدمة وخاص  

ن تحتويه هذه الدراسة م ، وبالنظر إلى مااألهداف المرجوة المذكورة أعاله وبغية منا تحقيق أهم

، خدمة إليضاح د إعطاء أحسن صورة لربطها ودمجها، وقصمواضيع مختلفة ومتعددة ومتشعبة

العالقات  ، االول تناولنا فيهسة إلى بابينه الدراذه معنى الموضوع وتبيان معالمه، ارتأينا تقسيم

مدخل إلى العالقات الدولية  فيه إلى حيث تطرقناالدولية وواقع التنمية في دول العالم الثالث 

لثالث وواقع التنمية لمختلف دراسة تحليلية للعالم اب ثم قمنا ومسألة التنمية في القانون الدولي

 العولمة وانعكاساتها على واقع التنمية في دول العالم الثالث تناولنا فيه ظاهرةوالباب الثاني  ؛دوله

ثم قمنا بتبيان تجليات العولمة على واقع  دراسة تطور ظاهرة العولمة وتعريفها وتطرقنا فيه إلى

  .التنمية في العالم الثالث 
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 العالقات الدولية وواقع التنمية في دول العالم الثالث : الباب األول 

، ولقـــد أضـــحت أحـــد ضـــية كبـــرى مـــن قضـــايا الـــزمن المعاصـــرلقـــد أصـــبحت مســـألة التنميـــة ق     

، وصــار يهــتم بهــا طني وعلــى مســتوى العالقــات الدوليــةالمواضــيع االكثــر بــروزا علــى المســتوى الــو 

ومع تطور العالقات الدولية وتالشي نظام  ،وعلماء السياسة واالجتماعصاديون المخططون واالقت

الثنائي القطبية والهيمنة االمريكية على العالقات الدولية ومـع ظهـور االليـات الجديـدة لتـزعم قيـادة 

، أصـبح موضـوع التنميـة ينـال المراكـز باسـم العولمـة الليبراليـة الجديـدةالعالم وجـره نحـو تيـار واحـد 

، واصـــبح يمثـــل الهـــاجس االكبـــر بالنســـبة للـــدول فـــل الدوليـــة  والقوميـــة واالقليميـــةي المحااالولـــى فـــ

المتخلفة والنامية من أجل إجتياز عالم التخلـف واللحـاق بركـب الـدول المتقدمـة وتحقيـق مـا تصـبوا 

، كمـا أن موضـوع التنميـة فـي حـد ذاتـه أصـبح لرفـاه االجتمـاعي والتطـور والتقـدماشـعوبها مـن  هإلي

حاجة دولية جديدة تقود مسرى العالقات الدولية ككل من خالل إعالنات االمـم المتحـدة والمواثيـق 

ســكان أغلــب العـالم يفتقــدون إلــى ، وبــالرغم مـن ذلــك مـازال ة واللقــاءات واالجتماعـات الدوليــةالدوليـ

  . ودفع واقعها نحو االفضل أدنى شروط العيش الكريم والحق المشروع في التنمية

مـدخل إلـى إلـى  الفصـل األول التطـرق فـي بـاب مـن البحـثسوف نحاول مـن خـالل هـذا ال ومنه  

دراسـة تحليليـة للعـالم  ثـم فـي فصـل ثـاني إلـى ،الـدوليالعالقات الدولية ومسألة التنمية في القـانون 

 .الثالث وواقع التنمية لمختلف دوله
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 مدخل إلى العالقات الدولية ومسألة التنمية في القانون الدولي: األول الفصل      

أنهـا لـيس إن الهدف المرجو من خالل تطرقنا إلى العالقات الدولية التي تبدوا من أول وهلـة      

، هو أن التطورات المعاصرة والقضايا الراهنـة المطروحـة علـى المسـتوى لها عالقة بموضوع بحثنا

صبحت الشغل الشاغل للمجتمع الدولي ككل من المظاهر المتغيـرة للنظـام الليبرالـي الدولي والتي أ

مشــاكل التــي تطرحهــا قضــايا الوالعولمــة و فــي القــانون الــدولي  والتحريــر والتحــرر ومســألة التنميــة 

، هـذا ل النامية الواقعة عليها دراسـتناالبيئة والمحيط التي تمس العالم ككل وبصفة خاصة فئة الدو 

 تاريخ العالقات الدولية  مدخل الى العالقات الدولية حيث تناولنا أدى بنا إلى التطرق إلىكله 

فـي  ثـم ربطهـا بمسـألة التنميـة، الفاعلـة فـي صـناعتها األطـراف ومضـمونها وكـذا مفهومهاتطور  و

  .بإعتبارها حاجة ملحة للدول وخاصة منها النامية  القانون الدولي

  العالقات الدولية مدخل إلى : المبحث األول    

متنوعــــة الغــــرض مــــن الــــروابط المتعــــددة و العالقــــات الدوليــــة هــــي ثمثــــل تلــــك المجموعــــة إن     

والمضمون والتي يمكن تتبعهـا ورصـدها فـي مرحلـة تاريخيـة معينـة وذلـك بـين الوحـدات والعناصـر 

نفسها  التي باتت تفرض؛ إلى غاية ظهور المواضيع الحديثة التي يتشكل منها النظام الدولي ككل

ومنـــه ســـوف نحـــاول التطـــرق إلـــى تـــاريخ هـــذه العالقـــات الدوليـــة ثـــم ، 1مـــن قضـــايا البيئـــة والتنميـــة

 .خر مضامينهاآو التعرض لمفهومها 

                                           

، للنشر والتوزيع، عمان دار الشروق ،ئية والكلية في العالقات الدولية، النظريات الجز عبد القادر محمد فهمي 1

 . 26 ، ص2010 الطبعة االولى، الردن،ا
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   تاريخ العالقات الدولية :المطلب األول    

مــن قبــل المــيالد  انطالقــاســوف نتنــاول فــي هــذا المطلــب تــاريخ العالقــات الدوليــة منــذ نشــأتها     

، والحضـارة الغربيــة ثـم سـوف نتنــاول اإلسـالميةمـرورا بالحضـارات المتعاقبــة وصـوال إلـى الحضــارة 

تطور هذه العالقـات بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة باعتبارهـا حـدثا هامـا فـي تـاريخ العالقـات الدوليـة 

  .والبشرية عامة

 غاية الحرب العالمية الثانية  تاريخ العالقات الدولية إلى :األولالفرع    

إن تــاريخ العالقــات الدوليــة ارتــبط بشــكل مــالزم ومطــرد بــالتطورات التــي أحــدثها االنســان مــن    

، فالدراسات التاريخية الدولية كانت في البادئ فـي معظمهـا الل وضع منظومة العالقات الدوليةخ

وقد برز في هذا الميدان في القـرن ، صف أكثر بالعلمية والتحليليةإنشائية ووصفية ثم أصبحت تو 

فقــص وشــرح تــاريخ حــرب بيلوبونــاس  فــي كتابــه 1الرابــع قبــل المــيالد المــؤرخ االغريقــي ثيــو ســيديد

وكــــذلك ) ق م 431-404(بحيـــاد كبيــــر وقـــائع وأســــباب الحــــرب التـــي نشــــبت بــــين أثينـــا وٕاســــبرتا 

، طبيعيةحالة  واعتبارهارية بين الكيانات البش اللذان تحدثا عن ظاهرة الحرب 3وأرسطو 2أفالطون

                                           

النبيلة في أثينا بدأ حياته كرجل سياسة وحرب وشارك ، من أحد العائالت قبل الميالد 395-465ثيو سيديد  1

قبل الميالد ولم يتمكن خاللها من منع  424في الحرب التي وقعت في سبارتا وأثينا وقاهد حملة عسكرية سنة 

تاريخ حرب  –وألف كتابه المشهور  ،حربسقوط إمفبوليس فحكم عليه بالنفي فتحول إلى مؤرخ يتابع أحداث ال

عن االساطير لحياد والموضوعية والحياد بعيد اذي يعتبر من أكثر الكتب موضوعية حيث يتسم باال - بيلوبوناس

 .االغريقية
، كتب حوالي عام ي وسياسي ولد في أثينا ومات فيهاقبل الميالد فيلسوف ومفكر إغريق 387- 427أفالطون  2

 . -رجل الدولة الوسط -ثم  -القوانين –ثم كتاب  - الجمهوريه –قبل الميالد كتابه الشهير  380
قبل الميالد فيلسوف ومفكر يوناني ولد في ستاجيرا بمقدونيا ذهب إلى أثينا في الثامنة  322-384أرسطو  3

 .عشرة  تتلمذ على يد أفالطون وضع نظريته وفلسفته حول الدولة المدنية
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–لفيلسوف سان وا ،تلميذ الفيلسوف الكبير كونفوشيوسوهو  ، منغ– شين-وكذلك الفيلسوف تسو

ثـر بـه تـأثيرا كبيـرا سـنة قبـل المـيالد والـذي أ 5000 الـذي كتبـه "فـن الحـرب" تسو في كتابه الشهي

ر مــن المعاهــد العســكرية كثيــن فــي علــى الذهنيــة العســكرية اليابانيــة قــديما وأصــبح يــدرس إلــى اآل

وغيــرهم مــن المــؤرخين والفالســفة الــذين ســجلوا الحــوادث " كوتيليــا"؛ والفيلســوف الهنــدي والسياســية

بالخصـوص الحـروب  بـين مختلـف القبائـل والمـدن والتكـتالت الحضـارية الكبـرى التاريخية القديمة 

  .1الهندوالفتوحات التي تركزت في بالد النيل وما بين النهرين والصين و 

بالرغم من ان االفكار السياسية والتاريخية التي سجلها هؤوالء الفالسفة والمؤرخين كانت تتسم     

إال أنهــا قـديم بالبسـاطة والبعــد عـن التعقيــد مقارنـة بمــا وصـلت إليــه العالقـات الدوليــة فـي العصــر ال

، فقـد إسـتطاعت المجـاللدارسـين والبـاحثين فـي هـذا لتمثل مصدرا أساسيا من مصـادر المعلومـات 

، والتحـوالت ضـحة عـن العالقـات الدوليـة القديمـةالدراسات القديمة التي قدموها أن تعطي صـورة وا

، وطبـــائع الملـــوك والحكــام وخصـــائص الـــدول والمماليـــك واالمبراطوريـــات 2السياســية الكبـــرى أنـــداك

فـاوض والتبـادل والتعـاون وتحول وتطور العالقات بينها من الحـرب والتحـالف والتنـافس والسـلم والت

، وكيـف تنافسـت ملـوك بابـل وفي ذلك نذكر على سبيل المثال كيف قامت العالقات والـروابط بـين

، وكيــف ارسالمــدن اليونانيــة فــي القــرنين الخــامس والرابــع قبــل المــيالد علــى التحــالف مــع ملــك فــ

ليونانيــــة بقيــــادة نشــــطت العالقــــات الدبلوماســــية بــــين مصــــر وســــوريا وأروبــــا إثــــر ســــقوط المملكــــة ا

                                           

ية للنشر والتوزيع، الطبعة االولى، تنمية والبيئة والعالقات الدولية، دار الخلدون، مشكالت العبد الرزاق مقري1

 .15، ص 2008،الجزائر
2
عمر سعد اهللا واحمد بن ناصر، قانون المجتمع الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة،  

  .22، ص 21، ص2005الجزائر، 
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المجال التفاوضي من  الرومان من بعد ذلك في ذ، وكيف إستفا1االسكندر إلقتسام االرث اليوناني

الخبــرات اليونانيــة فــي االتصــاالت الخارجيــة بعــدما كــان لليونــان منــذ القــرن الخــامس قبــل المــيالد 

ق نظـرتهم االسـتعالئية ورث الرومان كذلك مـن اإلغريـقا لتسيير عالقتهم الدولية وكيف جهازا منس

، فكـان ليس لها ولمواطينيها أي حق وقيمـةبالنسبة للدول االخرى التي كانوا يعتبرونها دوال بربرية 

الرومان على نفـس النحـو يسـيرون شـؤونهم الخارجيـة فـي اتجـاه واحـد وهـو إرادة إخضـاع الشـعوب 

ء لهيمنــــة وى غطــــاار الســــالم الرومــــاني الــــذي لــــم يكــــن ســــعلمشــــيئتهم وذلــــك علــــى الــــرغم مــــن شــــ

، فهـو اليعتـرف بالمسـاواة بـين الشـعوب االمبراطورية الرومانية، على سائر الشعوب الخاضـعة لهـا

  .2اواليحتوي على مايكفل حقوقه

وفي القرن السابع المـيالدي وبعـد إنتشـار الظلـم مـن االمبراطوريـات القائمـة واضـطهاد الشـعوب    

ى التعــارف والتعـايش ونبــذ الدوليـة منحــى جديـد مبنــي علـظهـر االســالم فعرفـت فــي ظلـه العالقــات 

  .3ء بالعهداني الكرامة االنسانية والتعاون والتسامح والعدالة والحرية والوفاء بمعا؛ وجالتصادم

تـاريخ الحضـارة وفي وقت قياسي امتد حتى حـدود الصـين ووصـل الـى اوربـا وافريقيـا؛ ومـن خـالل 

لســلمية والتعــاون، وكــذا حســن ى اســس العالقــات امبنيــة علــ ، نجــدها انهــا كانــتالعربيــة االســالمية

تـدعو للسـالم بـين كـل شـعوب ، فقـد كانـت الحضـارة االسـالمية ، ومن تباذل المنـافع والعلـومرالجوا

، ووضع قواعد خاصـة بـالحرب ومعاملـة االسـرى والوفـاء رة مع نبذ أشكال التمييز والتطرفالمعمو 

                                           

الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  هبة اهللا أحمد خميس بسيوني، العالقات الدولية في الفكر السياسي الغربي، دار 1

  .27، ص 2012الطبعة االولى، االسكندرية، مصر، 
  .16عبد الرزاق مقري، مرجع سبق ذكره، ص  2
  .، بدون تاريخ والطبعة46- 19محمد أبو زهرة، العالقات الدولية في االسالم، دار الفكر العربي، القاهرة، ص  3
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، ولقـــد لعـــب الفقهـــاء المســـلمون دورا هامـــا فـــي نقـــل التعـــاليم االســـالمية وكـــذا اســـتنباط المعاهـــداتب

في مستجدات  خدين بذلك بعدها االنساني عند تطبيقهاآاالحكام الخاصة بتنظيم العالقات الدولية 

  .1، الى ان إنطفئ نور الحضارة االسالمية بسقوط الخالفةالعالقات بين الشعوب

صــبحت العالقــات الدوليــة يهــيمن عليهــا أة االســالمية فــي الدولــة العثمانيــة وبعــد ســقوط الخالفــ   

، فبعــد الصــراعات ســيطرة علــى االوضــاع الدوليــة أنــداكاالتجــاه الــذي فرضــته الــدول االوروبيــة الم

والمجتمــع  الطاحنـة والدمويــة التـي وقعــت بـين الكنيســة الكاثوليكيـة وبــين الملـوك وبــين قـوى الشــعب

فـوس وعقـول وارزاق البسـطاء صار الذي فرضته السلطة البابويـة أنـداك علـى نفي أوربا بسبب الح

؛ عرفــت العالقــات الدوليــة ظهــور عهــد جديــد مــن االنفتــاح والبــروز وتعتبــر معاهــدة واســت والشــعب

، فلقد استطاعت هذه المعاهـدة أن  تحقـق علم التاريخي االساسي لهذا العهدهي الم، 2فاليا الشهيرة

ذ الكنيسـة علـى اسـاس مـدني ال بـين الـدول االوروبيـة التـي قامـت بعـد تراجـع نفـو  التوازن في القوى

ت لبنــات القــانون الــدولي تظهــر علــى اثرهــا كمــا بــدأ أوبــدخدالنشــاط الدبلوماســي يتطــور أ، و دينــي

قــق مــن تحالفــات ســرية انــذاك تنظــيم العالقــات الدوليــة يعــرف اتســاعا وانتشــارا كبيــر وذلــك عمــا تح

  .3تخص حسن الجوار التي اقتصرت على الدول االوربية بالخصوص ، واتفاقاتوعلنية

ان هــذا التطــور الــذي عرفتــه اوربــا فــي مجــال العالقــات بــين دولهــا  صــاحبه فــي نفــس الوقــت    

، والعلـوم وامـتالك الوسـائل الماديـةتطور على مسـتوى المجـاالت االخـرى المختلفـة منهـا الصـناعة 

                                           

محمد زكريا، مفهوم العالمية في التنظيم الدولي المعاصر، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة االولى،  جاسم 1

 .54، ص 53، ص2006بيروت، لبنان 
عبد السالم جمعة زاقود، العالقات الدولية في ظل النظام العالمي الجديد، دار زهران للنشر والتوزيع، الطبعة  2

 .39ص  ،2013االولى، عمان، االردن، 
 .19عبد الرزاق مقري، مرجع سبق ذكره، ص 3
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اطق جديــدة وذلــك بحثــا عــن المــوارد نــالجغرافــي وامــتالك م ومهــد الطريــق نحــو التوســعهــذا مــافتح 

الطبيعــة والمــواد االوليــة وبحثــا عــن اســواق تجاريــة جديــدة وزادت المطــامع االســتعمارية لــذا الــدول 

االوروبيـة التـي مـن خاللهــا تمـت الحـروب المــدمرة واالسـتعمارية التـي وقعــت علـى الـدول االفريقيــة 

  .1القرن الثامن عشر والتاسع عشر ميالدي واالسيوية وامريكا الالتينية في

رات الجديدة التـي نشـأت عـن معاهـدة واسـت فاليـا ومـا تبعهـا مـن ان التطو أوما يمكن قوله هو     

محــض ولصــالح الــدول  وربــيأتطــورات فــي العالقــات الدوليــة والنظــام الــدولي ككــل هــي مــن صــنع 

هــذه ، ثــم ظهــر اتجــاه جديــد يبحــث عــن معالجــة التعــارض القــائم فــي المصــالح بــين االوروبيــة فقــط

، فعرف تنظـيم العالقـات الدوليـة ة والتوسعات الجغرافية والتجاريةالدول بعد تفاقم المطامع الخارجي

  .2اعتماد نظام قائم على توازن المصالح ووفاق القوى االوروبية والمصلحة المشتركة 

ييـر فـي شـكل سـع عشـر هـذا التغاورة الفرنسـية فـي نهايـة القـرن الثـامن عشـر والتولقد اكدت الث    

 ذان يمكـن القـوللـال، 1875مر فيينا والحلف المقـدس سـنة كنتيجة لمؤت ي جاءذ، والالنظام الدولي

، فظهـر الوفـاق االوربـي عمـه النفـوذ الجمـاعي للقـوى الكبـرىوربيـا جديـدا يدأظامـا نهمـا قـد طرحـا نأ

الدوليـــة الكبـــرى بواســـطة مـــؤتمرات دوليـــة تعقـــد بـــين دول الوفـــاق الـــذي يعمـــل علـــى حـــل المشـــاكل 

                                           

محمد سعد ابو عامود، العالقات الدولية المعاصرة، دار الفكر الجامعي، الطبعة االولى، االسكندرية، مصر،  1

  .17، ص 2007
عامر تونسي، قانون المجتمع الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة السادسة، الجزائر،  بن 2

  .42، ص41، ص2005
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نــذاك كــان أن العالقــات الدوليــة إالرئيســية  وهــي انجلتــرا والنمســا وبروســيا وروســيا وفرنســا، ومنــه فــ

  . 1صر تنظيمها على الدول المسيحية فقطتيق

همهـا الواليـات أت تظهر قوى أخرى على المستوى الدولي ومـن أ، بدبيومع تطور النظام االور    

امن عشـر وتوحـدت بعـد ذاك الثـ نهايـة القـر نسـتقاللها فـي إالمتحـدة االمريكيـة التـي تحصـلت علـى 

وهيمنتـــه علـــى  1905وكـــذلك ظهـــور قـــوى اليابـــان بعـــد تغلبـــه علـــى روســـيا فـــي الحـــرب ، والياتهـــا

، واالتحاد السـوفياتي بعـد الثـورة معتبرة، وكذلك ظهور الصين كقوة سياآاالراضي في جنوب شرق 

، غير انه بقيت العالقات الدولية تتميز بهيمنة الدول االوربية المركزيـة إلـى غايـة 1917البرشفية 

   .2الحرب العالمية الثانية ومرورا قبلها بالحرب العالمية االولى

  الحرب العالمية الثانية بعدالعالقات الدولية : الثانيالفرع   

عد الحرب العالمية الثانية تغير النظام الدولي تغييرا جـذريا فتالشـى النظـام االوروبـي المركـزي ب   

ظام دولي جديـد يقـوم علـى القطبيـة الثنائيـة بـين االتحـاد السـوفياتي والواليـات المتحـدة نوحل محله 

  :3مريكية وقد ارتبط هذا النظام بظواهر دولية أهمهااأل

 ؛حرب الباردة والتسابق نحو التسلحالبروز  - 

 وتطورها؛المنظمات الدولية تعاظم  - 

 ظهور حركة عدم االنحياز؛ - 

                                           

 .34،ص 1997محمود خلف، مدخل الى علم العالقات الدولية، دارزهران للنشر،الطبعة االولى، عمان،االردن، 1

الدين اللباد، مكتبة مدبولي، الطبعة االولى، القاهرة ، مصر، غي أنيل، قانون العالقات الدولية، ترجمة، نور  2

  .9، ص8، ص1999
 .20عبد الرزاق مقري، مرجع سبق ذكره، ص  3
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 ؛1ظهور حركات التحرر وحروب تصفية االستعمار - 

 ؛ن اجل حقوق االنسان والدفاع عنهاالنظال م - 

مــن  77النظــال مــن أجــل المســاواة االقتصــادية بــين الجنــوب والشــمال وظهــور مجموعــة  - 

 ؛2لى نظام اقتصادي عادلإاجل الدعوة 

 الدولية؛ولية خام ثقيلة الوزن في المعامالت والعالقات أظهور البترول كمادة  - 

  القنصلية؛التطور المشهود الذي عرفته الدبلوماسية الحديثة والعالقات  - 

 ية الفلسطينية كقضية محورية في العالقات الدولية ؛بروز القض - 

 ؛3وفق المراحل االتيةتطور نظام القطبية الثنائية  - 

  ؛1945/1962مرحلة الحرب الباردة . 

  ؛1962/1975مرحلة االنفراج . 

  ؛1985 /1975االزمات التي مر بها االنفراج .

  ؛1985/1991إنفجار نظام الثنائي القطبية .

خضـر للواليـات المتحـدة االمريكيـة مـن عطـت الضـوء األأسبتمبر التي  11ثم جاءت أحداث      

وتفــرض عليــه قراراتهــا وتفــرض عليــه ســلطانها مــع اســتحواذها  ية علــى المجتمــع الــدولنــجــل الهيمأ

                                           

، 2006، دار المنهل، الطبعة الثانية، لبنان، 1995، 1943علي صبح، الصراع الدولي في نصف قرن 1 

 .20ص
  .186المرجع نفسه ص  2

3
 MRABET Elarbi, Relations internationales, Gaétan morin, éditeur – maghreb, 1997, p ,41. 
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فـي افغنسـتان بحجـة ، ت حربين مدمرتين دون شرعية دولية، فخاض1على مجريات الساحة الدولية

، مســتخدمة فــي ذلــك تفوقهــا العســكري العــراق بحجــة نــزع االســلحة النوويــة، وفــي مكافحــة االرهــاب

، هـــذا مـــا أدى معـــه إلـــى تراجـــع مصـــداقية المنظمـــات الدوليـــة التكنولـــوجي ونفـــوذ قوتهـــا وهيمنتهـــاو 

  .شرعية والحق في العالقات الدوليةوخاصة هيئة االمم، وعودة هيمنة منطق القوة على منطق ال

عــت فيــه قــدرة الــدول علــى تحقيــق التــوازن الــدولي بــدأت تظهــر أشــخاص جتراوفــي الوقــت الــذي    

أخرى تكمن في المنظمات الغير حكومية لها قوة كبيرة في التأثير على السياسة الدولية من خالل 

، يــة العاليــة التــي تتميــز بهــا نخبهــا، والكفــاءات العلمالدوليــة مــا تملكــه مــن مــؤهالت عــابرة للحــدود

  .2ها قوة النقض والتأثيرومؤسسات وهيئات ل

بشكل كبير وملحوظ فـي مجريـات المـؤتمرات ولقد استطاعت المنظمات غير حكومية ان تؤثر    

ـــة و  ـــة لصـــالح أالدولي ـــة الدولي ـــر مباشـــر فـــي تطـــوير المنظومـــة القانوني ن تســـهم بشـــكل مباشـــر وغي

يـرفض التصـديق علـى والتـي مـا زال منهـا مـا  ،ن تحرج الـدول العظمـىأاالنسان والطبيعة والبيئة و 

معاهدات دولية لتحقيق التوازن البيئي االقتصادي واالجتماعي وان تراعي طموحات الـدول الفقيـرة 

  .3السائرة في طريق النمو والدفاع عن حقوقها الشرعية في مواجهة دول الشمال المتقدمة

  

                                           

عبد القادر رزقي المخادي، النظام الدولي الجديد، الثابت والمتغير، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة ثانية ،  1

  .221، ص2003الجزائر، 
، دار 04االنسانية، العدد  عبد الرزاق مقري، نحو الطريق الوسط، دورية البصيرة للبحوث والدراسات 2

 .19، ص 1999الخلدونية، الجزائر، 
،ص 2008صالح احمد هريدي، العالقات الدولية،مكتبة بستان المعرفة، دون طبعة، االسكندرية، مصر،  3

163.  
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    مفهوم ومضمون العالقات الدولية :الثانيالمطلب    

ن العالقـات الدوليـة هـي تعبيـر عـن كـل مـا أخالل ما سبق ذكره قي المطلـب االول يتجلـى  من   

ي في المحيط الخـارجي لكـل دولـة مـن الـدول التـي تشـكل أيتعلق بما هو قائم في المجتمع الدولي 

العالقات الدولية هي العالقات التي "  أنطار ترى سيمون دريفوس المجموعة الدولية وفي هذا اإل

نهــا ال تخضــع إطــار المجموعــة الدوليــة فإ ز حــدود دولــة واحــدة والتــي بحكــم كونهــا واقعــة فــيتتجــاو 

، فكلمة دولية الموجـودة فـي التعريـف تطـور مفهومهـا حيـث فـي بـادئ االمـر 1"لسيطرة دولة واحدة 

ان فــي اســتعملت لتعريــف فــرع القــانون الرومــاني الــذي يشــير الــى المبــادئ التــي كانــت تحكــم الرومــ

مم او الشعوب الذي ال يعترف بحقوق ، وهو ماكان يعرف بقانون األمع غيرهم من االمم عالقتهم

، ثـــم اســـتخدم 2ذا كانـــت ال تتعـــارض مـــع الحقـــوق واالعـــراف الرومانيـــةإمـــم الغيـــر الرومانيـــة إال األ

الــدول فــي عالقاتهــا ببعضــها  ة طويلــة بعــد ذلــك ليشــير الــى التفــاعالت التــي تحــدثهاالمصــطلح لفتــر 

، وللوصول الى وضع القواعد القانونية ٕارتباطات قانونيةعراف و أوما ينتج عنها من قيم و ، البعض

التــي تضــمن حقــوق الفــاعلين علــى المســتوى الــدولي اهــتم الكثيــر مــن الدارســين والعلمــاء بإعطــاء 

مـــدلول علمـــي للعالقـــات الدوليـــة والـــذي ينصـــب علـــى دراســـة الظـــواهر الدوليـــة بشـــكل موضـــوعي 

ضــوء علــى االســباب والعوامــل المحــددة لتطورهــا وبالتــالي ايجــاد ثوابــث منتظمــة وشــامل وتســليط ال

 .3للعالقات التي تحدث على المستوى الدوليلتصبح قواعد توضح معنى الروابط الضرورية 

                                           

  .25عبد الرزاق مقري، مشكالت التنمية والبيئة والعالقات الدولية، مصدر سبق ذكره، ص  1
 .33، ص2012نظريات العالقات الدولية، دارالفكر الجامعي، دون طبعة،االسكندرية، مصر،السيد أبو عطية،  2

3
  CLORD Daniel, Relation internationales ; Ed.Masson, N°77, Paris, 1981, p 21. 
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التــي دفعــت اليهــا إرادة ئر بشــرية وماديــة أنتجتهــا الحــروب لهــذه االعتبــارات وبعــد معانــاة وخســا   

ليــات ضــمان الســلم والحقــوق الدوليــة مــن آقبــل الفــاعلين الــدوليين تطــورت الواقــع مــن فــرض االمــر 

ســيس منظمــات دوليــة تهــتم بتطــوير المنظومــة القانونيــة الدوليــة أمجــرد اتفاقيــات ومعاهــدات الــى ت

حتياجــات التــي تتطلبهــا تحــوالت المجتمــع الــدولي، وتعمــل علــى ضــمان تطبيــق االحكــام حســب اإل

، وهكــــذا أصــــبح مــــن هــــا االطــــراف المشـــاركة فــــي المنظمــــاتتــــي تبرمتفاقيــــات الإللوالمبـــادئ وفقــــا 

من  ختصاص العالقات الدولية التعبير عن القواعد الواجبة التطبيق على المستوى الدولي والعملإ

  .1رض الواقع وكذا التحقق من تطبيقهاأ ترجمتها على أجل

وبغـــــرض التحديـــــد الـــــدقيق لمفهـــــوم ومضـــــامين العالقـــــات الدوليـــــة ال بـــــد مـــــن تحديـــــد وحصـــــر    

 ،، والقانون الدوليدارات الدوليةوالتنظيمات واال ،التي هي تكمن في السياسة الدوليةموضوعاتها 

خــذت أ، ولقــد تــي تنــافس مفهــوم العالقــات الدوليــةالتعــابير ال ن السياســة الدوليــة ثمثــل أكثــرأحيــث  

  .2، والخطابات السياسية الخارجية للدولوتستخدم في المحافل الدولية نتشرت

نــه ســوف يلغــى الموضــوعين االخــرين مــن المضــامين إســلمنا بموضــوع السياســة الدوليــة فن إ و    

ن مفهــوم السياســة الدوليــة يطــرح أ، كمــا هميتهمــاأمــن  قلــلو يأعــاله أللعالقــات الدوليــة المــذكورين 

سـعى ت، ال سـيما حينمـا لخارجية حيـث يصـعب التمييـز بينهمـاالسياسة ا خر يتعلق بمفهومآشكاال إ

، ولقــد حــدث هــذا فــي مــرات ســاس السياســة الدوليــةأالــدول العظمــى لجعــل سياســتها الخارجيــة هــي 

                                           

السياسية، خالد معمر جندل، التنظير في الدراسات االمنية مابعد الحرب الباردة، مذكرة ماجستير في العلوم  1

 .40-37، ص ص2008جامعة الجزائر،
والنشر، الطبعة  بول ويلكيستون، العالقات الدولية، ترجمة لبنى عماد تركي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 2

 .13، ص 2013االولى، القاهرة، مصر، 
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، حيـث تسـعى الواليـات المتحـدة االمريكيـة القات الدولية خاصة في زمننا هذامتعددة في تاريخ الع

  .1من خالل جعل سياستها الخارجية الفاعل الوحيد الى صناعة السياسة الدولية

العالقـــات " يــرة مــن الناحيــة العمليــة فهــي تعنــيهميـــة كبأن تعريــف السياســة الدوليــة لــه إومنــه فــ  

   .2" ، والتي تدرس من خالل السياسات الخارجية للدولالسائدة في المجتمع الدوليالسياسية 

، نفـــس الوقـــت وهــي السياســـة الخارجيـــة تبطـــة فــيومنــه يتضـــح وجــود ثالثـــة مفـــاهيم مختلفــة ومر   

خيـــر هـــو المفهـــوم االشـــمل واالوســـع ن المفهـــوم األأ، حيـــث لسياســـة الدوليـــة، والعالقـــات الدوليـــةوا

رة السياســة الدوليــة هــي جــزء مــن العالقــات هن ظــاأســة الدوليــة جــزء منــه؛ حيــث اويعتبرمفهــوم السي

ت التفـاعالالتـي تعتبـر المرجـع لكـل النشـاطات و الدولية التي يبنى اساسها على السياسـة الخارجيـة 

والتــي بــدورها تخلــق  ،يــة هــي التــي تكــون السياســة الدوليــة، فالسياســة الخارجفــي العالقــات الدوليــة

  .3العالقات الدولية

سة الخارجية هي تعني ذلك النشاط الـذي تقـوم بـه الحكومـات وهـذا النشـاط يكـون موجـه اوالسي    

  .4نحو الخارج

الحــروب هميــة خاصــة بعــد أدارات الدوليــة مــن المضــامين التــي عرفــت التنظيمــات واإل وتعتبــر    

حيـث لجـأت المجموعـة الدوليـة الـى تأسيسـها لتنـوب عـن الـدول االعضـاء  مية االولـى والثانيـةالالع

                                           

الدكتوراه علوم في الفلسفة، جامعة براهيم أحمد، الدولة العالمية والنظام الدولي الجديد، أطروحة لنيل شهادة  1

 .24وهران، الجزائر، ص
  .28عبد الرزاق مقري، مشكالت التنمية والبيئة والعالقات الدولية، مصدر سبق ذكره، ص  2
  .26، ص2009سعد حقي توفيق، مبادئ العالقات الدولية، دار وائل للطباعة والنشر، الطبعة االولى، عمان، 3
  .03الخارجية، ترجمة خضر خضر، دار أفاق، بيروت، دون تاريخ، صمارسيل ميرل، السياسة  4
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همهــا عصــبة االمـــم المتحــدة ثـــم منظمــة االمـــم أومـــن مــن والســـلم الــدوليين علـــى األ فظــةحافــي الم

  .1المتحدة

أركانهــا، مــن ساســيا أ كمــا يعتبــر القــانون الــدولي موضــوعا هامــا فــي العالقــات الدوليــة وركنــا    

ن العالقــــات الدوليــــة تفتــــرض بالضــــرورة وجــــود قواعــــد قانونيــــة تشــــكل فــــي أ، حيــــث وحكمــــا عليهــــا

عـراف والقواعـد القانونيـة ؛ والـذي يكمـن فـي مجموعـة األا مـا يسـمى بالقـانون الـدولي العـاممجموعه

  :وحسب التحوالت والظروف على مايلي؛ والذي يستند في ذلك 2م العالقات بين الدولالتي تحك

القــانون الــدولي الوضــعي والــذي بــدوره يقــوم علــى جملــة االتفاقيــات والمعاهــدات والبرتوكــوالت التــي 

 القانون الدولي العرفي وهو يمثل القانون الغير مكتوبو  ؛باحترامهاتعقدها الدول فيمل بينها وتلتزم 

  .3جماع عليها كمصدر غير رسميمن جملة االعراف الدولية التي ولدها التاريخ وتم اإل

، وهــي بمثابــة المثــل العليــا ونــذكر منهــا مبــدأ االنســانية أثنــاء الحــروب فهــي مبــادئ القــانون الــدولي

  .4تشمل في جزئها القوانين الوضعية والعرفية معا

القانون الدولي وتعتبر مصادر أساسـية تسـهم  فـي وهذه العناصر تعتبر وجوها متعددة لتطبيق    

و كلها أستعمالها ممتزجة ببعضها إ، فيمكن جبات أثناء الحكم في قضايا معينةتحديد الحقوق والوا

 .ستعمال مصدرا واحدا منها للوصول الى الحكم إ وأ

                                           

عدنان السيد حسين، نظرية العالقات الدولية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، طبعة ثالثة، 1 

 .38، ص2010ليروت، لبنان، 
  .39المرجع نفسه ، ص  2
القاعدة الدولية، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، محمد سامي عبد الحميد، اصول القانون الدولي العام،  3

  .149، ص148، ص 2015مصر 
  .162، ص161المرجع نفسه، ص 4
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بعــد ثــورة وصــا ، وخصمســتمرة علــى مســتوى الســاحة الدوليــةالومــن الجــدير بالــذكر ان التغيــرات    

تـرض ف، جعلت العالقات الدولية تتنوع وتتسع اهتماماتها بشكل ملحوظ مما ياالتصال والمعلومات

ن اسـتقرار وسـالمة السـاحة على القانون الدولي مواكبة هـذه التطـورات والتسـارعات مـن اجـل ضـما

دول فيما بينها ت التي تبرمها الا، فبعدما كان موضوع العالقات الدولية ينحصر في االتفاقيالدولية

ن يكــون للمجتمــع دور فــي شــئ ممــا يتصــل بــالمحيط الخــارجي أ، دون فقــط بشــأن الحــرب والســلم

، هـي تـدفقات يمكـن رو حتي تلك التي تسعى الـى العبـو أأصبحت كل التدفقات التي تعبر الحدود 

، وهـــي تشـــمل بـــذلك العالقـــات بـــين حكومـــات الـــدول المعنيـــة دراجهـــا ووصـــفها بالعالقـــات الدوليـــةإ

علـى جـانبي وكذلك أصبحت تشمل العالقات بين االفراد والمجموعات العامة والخاصة والتـي تقـع 

 ، ولكنهـا تشـمل كـذلك...، كما تشمل االنشطة التقليدية للحكومة من دبلوماسية مفاوضـات الحدود

وهـي مواضـيع باتـت تطـرح نفسـها بقـوة ،...فيـةا، ثقلوجيـةتدفقات ذات طبيعة اخرى اقتصادية، اديو 

  .1على المستوى الدولي السيما ما تعلق بقضايا البيئة والتنمية

  أطراف العالقات الدولية : المطلب الثالث    

طراف مـا هـو طـرف العالقات الدولية لها أطراف فاعلة تحركها وتنشطها ومن بين هذه االن إ    

 وهنــاك أطــراف اخــرى  تكــون قــد اصــبح لهــا دور هــام فــي صــناعة العالقــات ،رئيســي مثــل الدولــة

  ، والقــوى العـابرة للقــارات والــراي العـام وحتــى مركــز الفــرد منظمــات الدوليــةالدوليـة وهــي تكمــن فـي ال

  .كطرف في العالقات الدولية

                                           

  ،1996المستقبل العربي، القاهرة، مارسيل ميرل، سوسيولوجية العالقات الدولية، ترجمة حسن نافقة، دار  1
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  الدولة  :األولالفرع      

التـــي تتصـــف بهـــا  والمظـــاهر المتنوعـــةالوحـــدة الرئيســـية فـــي صـــياغة االنمـــاط تعتبـــر الدولـــة      

، اجتماعية على اعتبارها كيان مؤسسي مكن وصفها على أنها ظاهرة سياسية، ويالعالقات الدولية

ة ، ويقطنــه مجموعــة بشــرية يــرتبط اعضــاؤها بــراوبط تاريخيــقــوم علــى حيــز جغرافــي محــدد المعــالمي

يادة والشخصـية القانونيــة بالسـ ، ويعيشـون فـي ظـل ســلطة تتمتـعولغويـة وحضـارية وثقافيـة مشــتركة

  .1الدولية

كامــل الســلطة فــي  ، ولهــا ســيادة تمنحهــااجتماعيــة تخــتص بشــعب واقلــيم محــدد فالدولــة مؤسســة   

، اذ تعتبــر الســلطة التــي ي للسياســة؛ والدولــة بــالمفهوم الحــديث هــي مظهــر رئيســمجالهــا االقليمــي

، تعبيــر المؤسســي عــن التضــامن الــوطني؛ وهــي الوتــدور حولهــا كــل والءات المــواطنينتتجــه اليهــا 

منها القومي والتخطـيط مـن اجـل أفهي المسؤول عن حماية وسالمة مواطنيها والدفاع عن كيانها و 

ــــافيالتنظــــيم االجتمــــا ــــات مــــع عي واالقتصــــادي والسياســــي والثق ــــوم بــــادارة مجمــــل العالق ، كمــــا تق

  .2الجنبية والوحدات الدولية االخرىالمجتمعات ا

  :ن الدولة يستوجبنا التطرق الى عناصرها الرئيسية والتي تتمثل فين الحديث عإ و 

                                           

الوفاء للطباعة والنشر، الطبعة االولى، االسكندرية، محمد نصر مهنا، الدولة والنظم السياسية المقارنة، دار  1

 .18، ص2011مصر،
 .37عبد القادر محمد فهمي، مصدر سبق ذكره، ص  2
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وهـــو بـــدوره يمثـــل مجموعـــة مـــن االفـــراد يتواجـــدون فـــي اقلـــيم معلـــوم وتجمعهـــم روابـــط : الشـــعب-1

 .1مشتركة كالغة والتاريخ المشترك والعادات والتقاليد

فــراد يقطمهــا مجموعــة مــن االعبــارة عــن رقعــة  طبيعيــة وجعرافيــة معلومــة ومحــددة وهو :االقلــيم -2

أن يرتبط ، واليشترط في االقليم سلطاتها ، وتمارس عليها الدولة كاملعلى سبيل الدوام واالستقرار

ن تكــــون هنــــاك ارض أ، ولكــــن الشــــرط الرئيســــي أراضــــيه متصــــلةن تكــــون أ، وال بمســــاحة محــــددة

بعـض الـدول يتكـون مـن اليابسـة  قلـيم فـين كـان اإلإ و ؛ رف عليها ومعترف بها بصـورة رسـميةمتعا

، واالقلــيم اه وهــذا مــا يعــرف بــاالقليم البحــريقليمهــا البــري مالصــق للميــإ، فهنــاك أخــرى يكــون فقــط

البحري يمتد عليه ايضا سلطان الدولة ويخضع لها؛ وللدولة ايضا اقليم جوي وهـو يشـمل الفضـاء 

حـوال ، وفي كل األسلطاتها دون قيد ن تمارس عليه كلالذي يعلو االقليم البري والبحري وللدولة ا

ن أخرى و بحريا أو جويا، تمارس عليه سلطاتها ويمنع على الدول األ/فان للدولة إقليما أرضيا أو

 .2عتداء على السيادةإال اعتبر إ ، و تتعدى عليه

، وهـي ولة وتمارسها على شعبها واقليمهاوهي السلطة العليا المطلقة التي تملكها الد: السيادة -3

، كمــا متتمثــل فــي وجــود ســلطة تقــوم بحمايــة مواطنيهــا واالشــراف علــى اوضــاعهم وتنظــيم عالقــاته

                                           

خليل حسن، العالقات الدولية، النظرية والواقع، االشخاص والقضايا، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة  1

   .  656، ص2011االولى، بيروت، لبنان، 
بوقفة، القانون الدولى المعاصر والقانون الدستوري، دار الهدى، الطبعة االولى، عين مليلة، الجزائر، عبد اهللا  2
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تقـــوم بـــادارة االقلـــيم وتنظـــيم اســـتغالل مـــوارده؛ واختصاصـــات الســـلطة تنظمهـــا القـــوانين الدســـتورية 

 .1حسب كل دولة

وتتميز عن باقي بها فهي تعلو  والسيادة بمعنى السلطة العليا تعد صفة او ركن رئيسي للدولة ،  

       و العشـــــيرة ألـــــة قليمهـــــا كالقبيإخـــــرى المتواجـــــدة ضـــــمن المجموعـــــات االجتماعيـــــة األو أالتنظيمـــــات 

تكتسـب صـفة ن توافرها يعد شرطا ضروريا حتى تسـتطيع الدولـة ان أ؛ كما ...السياسي بو الحز أ

القـــانون الـــدولي الشـــخص الـــدولي فـــي العالقـــات الدوليـــة ويمكـــن ان تنطبـــق عليهـــا أحكـــام وقواعـــد 

  .2العام

  المنظمات الدولية :ثانيالالفرع 

جــل ضــبط أن فكــرة المنظمــات الدوليــة جــاءت لتعبــر عــن الحاجــة المتزايــدة ألدوات جديــدة مــن إ   

داء والتفاعـــل الســـلوكي بـــين الـــدول وتحـــد مـــن انـــدفاعاتها وتعمـــل علـــى عقلنـــة أهـــداف سياســـتها األ

الخارجية وهي تسعى الى ايجاد حلول للمشكالت الدولية والبحث عن سبل التعاون والتضامن من 

، فالمنظمات الدولية هي نتاج الحاجة الملحة لتحقيق اهداف تعاونية أجل اقامة عالم مستقر وآمن

  .3تصارعية تساعد المجتمع الدولي على تجاوز حالة الفوضى وعدم االستقرارغير 

                                           

، 2003عمر صدوق، قانون المجتمع العالمي المعاصر، ديوان المطلوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر  1

  .71، ص 70ص 
  .664خليل حسين، مرجع سبق ذكره، ص   2
 .165صالح احمد هريدي، مرجع سبق ذكره، ص  3
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حـد وحـدات النظـام الـدولي الـى جانـب الـدول نظـرا لمـا أاو منظمات الدولية تعتبر وحدة دوليـة وال  

  .1من ميثاق االمم المتحدة 104تتمتع به من شخصية قانونية دولية وذلك حسب نص المادة 

ة للمنظمة الدولية تعطي امتداد دوليا يرتبط بالمهام والغايات التي تعمل من والشخصية القانوني   

بالعالقـــات فيمـــا بينهـــا كمعالجـــة القضـــايا والمشـــكالت ظمـــة والتـــي تهـــم الـــدول وتخـــتص ناجلهـــا الم

حقيـق التعـاون علـى الصـعيد واالزمات التي تمس مصالحها والتي لها عالقة وثيقة بحفظ االمن وت

والمنظمــات الدوليــة لهــا اجهــزة متعــددة ومتنوعــة هــذا مــا يكســبها القــدرة علــى تهيئــة وخلــق الــدولي، 

، فالمنظمــات الدوليــة تضــم ممثلــي ول المســائل ذات االهتمــام المشــتركالحــوار الــدائم بــين الــدول حــ

ا المثـارة الدول االعضاء فيها وهـذا يتـيح المجـال للمناقشـة الجماعيـة علـى المسـتوي الـدولي للقضـاي

، وعلى هذا االساس فان جميـع المسـائل التـي تـتم مناقشـتها تسـمح بـاالعالم التي يراد معالجتها او

وبو الـــدول فتتضـــح المواقـــف المباشـــر والشـــامل الـــذي ينـــتج عـــن االراء المختلفـــة التـــي يقـــدمها منـــد

 .2الدولية

كبيـر الـذي ومثل هذا النشاط من شأنه ان يؤدي الى بلورة المواقف ونضجها من خالل الدور ال   

يمكن ان تلعبه اجهزة المنظمات الدولية من خالل اقتراح المواضيع التي قـد تمثـل اشـكاالت دوليـة 

جــل اتخــاذ القـــرارات إدخالهــا فــي لــب المناقشــة واالستشــارات والدراســات والمعالجــات مــن إ جديــدة و 

                                           

ان المنظمة تتمتع في بالد كل عضو من اعضائها باالهلية القانونية " من ميثاق االمم المتحدة  104المادة    1

  ". التي يتطلبها قيامها بأعباء ووظائفها وتحقيق مقاصدها
 .46عبد القادر محمد فهمي، مرجع سبق ذكره، ص  2
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، ألسلحة المحضورةالبيئة وانتشار امثلة ذلك مسائل التنمية والتخلف ومخاطر أومن ، المالئمة لها

  .1مراض التي تهدد المجتمع الدولي ككلوبئة واألومشاكل األ

  القوى العابرة للقارات :ثالثالفرع ال   

صبحت تسهم في صـناعة شـكل أيقصد بالقوى العابرة للقارات هي تلك الوحدات االخرى التي     

العالقـــات الدوليـــة وهـــي بالخصـــوص نتجـــت عـــن الحجـــم المتزايـــد للمبـــاذالت االقتصـــادية والثقافيـــة 

وهـي تتجلـى  ،اظم هـذه الوحـدات العـابرة للقـاراتلى تعـإوالثورة التكنولوجية واالتصاالت التي قادت 

  .2في الشركات المتعددة الجنسيات والمنظمات الغير حكومية

لقـارات برة لاهـم القـوى العـأمـن يات سـمتعـددة الجن تعتبـر الشـركات :ت المتعـددة الجنسـياتالشركا - 1

وليـــة بعـــد الحـــرب هميـــة هـــذه الظـــاهرة فـــي العالقـــات الدأزدادت إ، وقـــد التـــي يعرفهـــا العـــالم اليـــوم

؛ فبســبب قــات الماليـة واالقتصــادية الدوليــة، واصــبحت تلعـب دورا اساســيا فــي العالالعالميـة الثانيــة

حتكار إلى أنها تميل الى التمركز الشديد وتسعى إكون هذه الشركات من نتاج النظام الراسمالي ف

ت ن يكـــون نشــــاطها ممتـــد ليشـــمل جميـــع القــــاراأى لـــدى إأ، ممـــا نتـــاج علـــى المســـتوى الــــدولياإل

حتــواء إ؛ ويتجلــى اثــر هــذه الشــركات علــى العالقــات الدوليــة فــي متجــاوزة بــذلك الحــدود الجغرافيــا

، فهــي ة رئيســية مــن ادوات العولمــةالــدول مــن خــالل الــدور الــذي تلعبــه كونهــا أدااد جميــع صــتاق

                                           

  .32الرزاق مقري، مشكالت التنمية والبيئة والعالقات الدولية، مرجع سبق ذكره، ص  عبد 1
، 2012محمود خلف، مدخل الى علم العالقات الدولية، دار زهران للنشر، الطبعة االولى، عمان، االردن، 2

  .147، ص 146ص 
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، وهـذا المركـز هـو الـذي يرسـم ويخطـط للفـروع المتواجـدة علـى لمركز موجود فـي دولـة مـاتخضع 

 .1الدول االخرى

ن زيـادة أمر فان ظاهرة الشـركات المتعـددة الجنسـيات هـي ليسـت حديثـة النشـأة رغـم في واقع األو     

،  ب العالميــة الثانيــة، فهــي وليــدة القــرن التاســع عشــرصــاعد بعــد الحــر تخــد بالأحجمهــا وكثافــة نشــاطها 

، وهــو المبــدأ الــذي جعــل العديــد مــن الشــركات أ المعــروف دعــه يعمــل دعــه يمــروهــي مرتبطــة بالمبــد

ما إكان يقتضي  دى إلى نشوء المنافسات الحادة مماأ اطها على المستعمرات، كماوروبية توزع نشاأل

خــالء إ قلـيم نهائيــا و مـا ضــم اإلإ و تحــد نشـاط شــركاتها، و أوضـع اتفاقــات بـين الــدول االسـتعمارية تكفــل 

 .2لشركات الدول المستعمرةالمجال 

متيازاتهـــا إات المتعــددة الجنســـيات محافظــة علــى كقــاليم المســـتعمرة بقيــت الشــر وبعــد االســتقالل لأل   

، وهنــاك دول اخــرى ساســية فــي الــبالديحتكــر قطاعــات االنتــاج األ، وكــان الــبعض منهــا أبقــت عليهــاو 

وعرفــت الــدول ، أس المــال واالســتثمارب حاجتهــا لــر بســتقالل بســعديــدة دخلتهــا هــذه الشــركات  بعــد اإل

، مع برنـامج مشـروع ماريشـال مريكيمال األالاالوروبية بعد الحرب العالمية الثانية دخوال كثيفا للراس 

أمــان ، مســتفيدة مـن وجـود يـد عاملـة وســوق محليـة مزدهـرة وتسـهيالت حكوميـة و أوربـاجـل تنميـة أمـن 

أسـمالية تتحقـق علـى مسـتوى س المال جعـل مـن تطبيـق قواعـد الر أمام ر أسواق نفتاح األإن إ ، و سياسي

  .3، وتمركز عالميٕاحتكار على مستوى عالمي، و أي منافسة على مستوى عالمي، عالمي

                                           

  .805حسين، مرجع سبق ذكره، صخليل  1
2 CORM George, Le nouveau Ordre Mondiale, La Découverte, Paris, 1993, p102. 

3  Piere SALLES, problèmes économique généraux, 6
e
 édition, BORDAS, Paris, 1986, p243. 
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ة الجنسـيات دهمية الشـركات المتعـدأفي زيادة  ساهمتناك عدة عوامل نه هأ والجدير بالذكر هو     

ات التــي تقــوم بهــا الشــركة شــمولية وتنــوع النشــاط، فــي ميــدان العالقــات الدوليــة ومنهــاوتنــامي دورهــا 

رات عــدة ويتفـــوق فـــي ميـــادين مختلفـــة، ي مـــن هـــذه الشــركات يتميـــز نشـــاطها بامتـــداده لقـــاأ، فـــالواحــدة

 ، واالنتــاج الصــناعي فــي مجــال، االنتــاج الزراعــي...االســتخراجية، بتــرول، فحــم وحديــدكالصــناعات 

؛ وكذلك من العوامل التي زادت مـن دور هـذه الشـركات علـى مسـتوى المواد الغدائية وصناعة االدوية

هــداف والمصــالح رباحهــا هــذا مــا يحقــق األأات وضــخامة كالعالقــات الدوليــة هــي تزايــد عــدد هــذه الشــر 

ربــاح التــي نجنيهــا مــن ، فهــي تســهم فــي زيــادة دخلهــا الــوطني مــن خــالل األماتيجية للدولــة األســتر اإل

مـوال التـي تـدفع للدولـة االم كضـرائب عـن ، وكـذلك األارها في الداخلعادة استثمإالخارج حيث يمكن 

  .1رباح الشركاتأ

ظمهـا غالبـا مـا يتعـارض فلهذه الشركات دور سلبي بالنسبة للـدول المضـيفة فوجودهـا وتعابالمقابل    

حتكــار إ ربــاح و علــى األأ، فبســبب الرغبــة فــي تحقيــق اريع التنميــة الوطنيــة لهــذه الــدولمــع بــرامج ومشــ

أي نشـاط وطنـي قـد نها تحول دون ظهور وتنـامي إ، فنتاجي خاصة في القطاعات الحيويةالنشاط اإل

خـدت الهيمنـة االقتصـادية لهـذه أ، وفـي بعـض الـدول الناميـة أو متحـررا مـن قيودهـا، يكون منافس لهـا

 أالشركات تؤثر حتى على القـرارات السياسـية ورسـم السياسـات الوطنيـة ويعتبـر هـذا خرقـا واضـح لمبـد

ة ليســت الـدول بــل وبقيـادة هــذه المـر خــر آالسـيادة والـذي  يجعــل معـالم االســتعمار الجديـد تطفــو بشـكل 

  .2العمالقة العابرة للقاراتبزعامة الشركات 

                                           

  .130، ص129عبد السالم جمعة زاقود، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .54عبد القادر محمد  فهمي، مرجع سبق ذكره، ص  2
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دل معنـى المنظمـات غيـر الحكوميـة علـى تلـك التجمعـات التـي يـ :حكوميـةالغيـر  الدوليةالمنظمات  -2

ـــات القوميـــةتمـــارس نشـــاطات متعـــددة ال تتحـــدد با هرة التنظـــيم المؤسســـي غيـــر ، ورغـــم قـــدم ظـــالهوي

 ن دورها في الوقت الراهن أخد يتميز بالحيوية واالتساع نظرا للتطور الكبير الذيأ، إال الحكومي

، االمر الذي سـاعد علـى انتقـال االفـراد وتكنولوجيات االتصال والمواصالت التجارة الدوليةطرأ على 

 .1فكار والثقافة والمعارف في شتى الميادينموال واألورؤوس األ

ي أختيـاري ال يتلقـى إ رادي و إ، فهـو غيـر حكـومي بالتلقائيـة بصـفة عامـةويتصف النشاط المؤسسي      

ن يكــون أن هــذا يعنــي إيــة المحليــة والدوليــة، وكونــه يتميــز بهــذه الصــفة فــتوجيهــات مــن الســلطات الحكوم

حتياجــات وتطلعــات إطــراف التــي تجــد فــي ذلــك النشــاط مــايعين علــى تحقيــق هنــاك ثمــة تعــاون بــين األ

  .2الرعايا

، الذي يعبر عن تلـك الرابطـة حكومي يتميز بصفة التضامن الدولين النشاط المؤسسي غير الأكما     

شـاطات يقصـدون مـن نشخاص ينتمـون الـى هويـات وطنيـة مختلفـة ومتعـددة ويمارسـون أالتي تجمع بين 

 .3هداف ذات صبغة دوليةأورائها تحقيق 

                                           

ى، ، الطبعة االولكارين منغست، افيان أرغوين، مبادئ العالقات الدولية، ترجمة حسام الدين خضور، دار الغرقد 1

  .322، 321، ص ص2013،دمشق، سوريا
نعمت ابراهيم السعدي، المنظمات الدولية غير الحكومية، دار الكتب القانونية، الطبعة الثانية، القاهرة، مصر، وسام  2

  .23، ص2012
  .24المرجع نفسه، ص 3
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فراد فرصة المشاركة في بناء نها تتيح لألإوبهذه الميزات التي تتوافر عليها المنظمات غير حكومية ف    

، وحـل المشــكالت ومعالجــة الموضــوعات فــي التفـاعالت القائمــة بــين وحداتــهلي والمســاهمة المجتمـع الــدو 

  .1التي تهم المجتمع الدولي والحياة االنسانية ككل

  1950عـــامل 288مكـــن االعتمـــاد علـــى القـــرار رقـــم والمنظمـــات الدوليـــة غيـــر حكوميـــة فـــي تعريفهـــا ي    

، والـذي ميـز مـم المتحـدةعي لألاالقتصادي واالجتمـوالصادر عن المجلس ا 1986والمعدل والمتمم عام 

ن المنظمـة غيـر حكوميـة هـي أميـة معتبـرا حكو ومية والمنظمات الدوليـة غيـر بين المنظمات الدولية الحك

سلطات كل منظمة يتم انشاؤها بدون اتفاق بين الحكومات ، وال تحتوي على اعضاء توكلهم او تختارهم 

  2.حكومية

مـــن التضـــامن  شـــكال مختلفـــةأحكوميـــة  فهـــو يتمثـــل فـــي بنـــاء وعـــن دور المنظمـــات الدوليـــة غيـــر      

جـل الـدفاع عـن مصـالح أومـن أ، إنسـانيةغـراض أجـل خدمـة أ، فنجدها تتكون من االنساني غير الوطني

مـــر فظـــة علـــى األاايتهـــا المحجتماعيـــة غإو الـــدفاع عـــن مفـــاهيم أعضـــائها المنتشـــرين فـــي دول مختلفـــة أ

  .3و التغيير الذي يحقق الطموحات والمطالب االنسانيةأصالح و في سبيل اإلأالواقع، 

                                           

بوخرص خديجة، دور المنظمات غيرالحكومية في تفعيل االمن االنساني، موسوعة العالقات الدولية، قسم المنظمات  1

الدولية وقضايا التكامل الدولي، الجزايرية للدراسات السياسية واالستراتجية، الموقع االلكتروني، 

httpsM//www.ahewar.org،2016ماي  15 ، تاريخ المطالعة.  
، ص 1989محمد حسن االبياري، المنظمات الدولية وفكرة الحكومة العالمية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة  2

263.  
3 Steve CHARMATIVITEZ,Nogovernmental Organization and international law,the american 

journal of international law,vol,100,2006,p157. 
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، لـى العالقـات الدوليـةولعل الدور المتنامي لهذه المنظمـات يكشـف عـن قـدرتها فـي التـأثير المباشـر ع   

مــن ة مـم المتحــد، وخاصــة مؤسســات األاالعتـراف المتزايــد بهــذه المنظمـاتويظهـر ذلــك عمليـا مــن خــالل 

و مــا يمكــن اعتبــاره نــواة أ، فــي تنظــيم وتطــوير المجتمــع الــدولي داة محركــةأدورهــا كــ، ومــن خــالل جهــة

ستشـاري فـي المنظمـات الدوليـة مـن جهـة و مـن خـالل دورهـا اإلأ، يةالمجتمع الدولي المدني من جهة ثان

به ميثاق االمم المتحدة عترف إن دور هذه المنظمات على المستوى الدولي أوالجدير باالشارة هو ؛ ثالثة

  :والذي يبرز من خالل ، 1منه 17من خالل المادة 

لمجــاالت تطــوير فكــرة وظــاهرة التضــامن عبــر الــوطني التــي تتعــززمن خــالل المــؤتمرات الدوليــة فــي ا-1

أخالقيـــة دوليـــة حـــول حقـــوق االنســـان، القـــانون الـــدولي االنســـاني، نـــزع ، وخلـــق معـــايير العلميـــة والثقافيـــة

  تنمية المستدامة وما الى غير ذلك؛ضايا البيئة وال، قالسالح

و فــي فــرض مواضــيع جديــدة فــي العالقــات أ، وبلــورة إشــكاليات المجتمــع الــدولي المســاعدة فــي تحديــد-2

ط و مــن خــالل الضــغو أالدوليــة ويــتم ذلــك مــن خــالل مــا تقــوم بــه الفــروع الوطنيــة تجــاه الســلطات المعينــة 

هـــم القضــــايا ألـــى إوتتحــــرك هـــذه المنظمـــات بغـــرض لفــــت االنتبـــاه ، علـــى المنظمـــات الدوليـــة الحكوميـــة

، مثــل التحــديات ر المنظمــات الحكوميــة فــي معالجتهــاو تقصــأوالمســائل الدوليــة التــي تعجــز الحكومــات 

 ؛2قتصادية وخاصة التحديات التي تطرحها حاليا العولمة في جانبها اإليجتماعية والبيئقتصادية واإلاإل

 

                                           

ان المجلس االقتصادي واالجتماعي يجري الترتيبات المناسبة للتشاور مع : " من ميثاق االمم المتحدة  17نص المادة  1

 ..."الهيئات غير الحكومية التي تعنى بالمسائل الداخلة في اختصاصه، 

 .57عبد القادر محمد فهمي، مرجع سبق ذكره، ص 2
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  ي العام أالر  :الفرع الرابع    

بتـداء علـى السـاحة إ، ويتشـكل مجموعـات حـول قضـايا معينـةفـراد والي العام مـن توافـق األأب الر يترك    

تأثير نتشار خارج الحدود التي نشأ فيها يصبح له نسجام واإلالوطنية وحينما يصل الى حد مرتفع من اإل

فعــال فــي فعــال وردود األمــن خــالل األ ، وكثيــرا مــا يتشــكل بصــورة تلقائيــةدولــي فيأخــد شخصــيته الدوليــة

ي العــام  أ، ويعتبــر الــر الــى خــارج الحــدود التــي وقعــت فيهــا و عبــر حادثــة يتعــاظم أثرهــاأالســاحة الوطنيــة 

المتخصصـين ن أ، غيـر يـة المثاليـة فـي العالقـات الدوليـةالعنصر االساسـي الـذي يعتمـد عليـه رواد النظر 

واالنســجام وال ببعــده الــوطني وشخصــيته الدوليــة ويحصــرون  فــي المجــال ال يقــرون لــه بخاصــية التلقائيــة

  .1وجوده في الفئة االجتماعية التي تعبر عنه

ي العـام فـي العالقـات ألقـد سـاهمت الثـورة المعلوماتيـة وتطـور االعـالم واالتصـال فـي ترسـيخ دور الـر و    

أي خاص والهيئـات دون تصـال الـدائم والمكثـف بـين االشـنترنت بتـوفير اإلالدولية حيث سمحت شبكة األ

ن القنوات الفضائية أصبحت لها القـدرة علـى نقـل الخبـر حـين وقوعـه لكـل انحـاء العـالم وكـذا أ، كما مانع

واصـبح  ،أن يخفـي لـي شـيئ عـن سـكان المعمـورةي كـان أ، فأصـبح ال يسـتطيع وردود األفعـالالتعليقـات 

، وفــي ذالــك الــدور الــذي تــأثيرا بالغــا أن يــؤثر فــي غيــره يســتطيع عــالم المتطــورةكــل مــن يملــك وســائل اإل

 1991ريكيـة فـي سـنة ي العام العالمي لصالح الغـرب والواليـات المتحـدة االمأفي تعبئة الر   CNNتلعبه 

  .2سرائيل في حربها مع حزب اهللا، وما حققته القنوات الفضائية العربية من حرج إلفي حرب الخليج

                                           

1  M. Merle, sociologie des relations internationales,4 eme ,éditions, Dalloz ,1999,p426. 

عمان،  الطبعة االولى، العولمة الجديدة أبعادهاوانعكاساتها، دار غيداء للنشر والتوزيع، حسين علي الفالحي، 2

 .154-149،ص ص، 2013االردن،
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  :ن الراي العام يمكن تقسيمه الى إ و     

، عـن مواقفهـا وتبريراتهـا السياسـية ظمـة الحاكمـةني الذي تعبر من خالله األأوهو الر :ي عام رسميأر -1

، ولـذلك تحـاول كثيـر مـن القـوى التـأثير ثيرها قوي كلمـا كامـت الدولـة التـي تمثلهـا قويـةأوهي اراء ثقيلة وت

ـــى  ـــدو أعل عالقـــات الدوليـــة ومـــنهم ، ويـــرى المهتمـــون بالل فـــي المحافـــل والمـــؤتمرات الدوليـــةراء ممثلـــي ال

مـم ي العـام العـالمي مـن خـالل الحصـول علـى تأييـد أكثريـة المنـدوبين فـي األأمارسيل ميرل بـأن بلـورة الـر 

  ؛1ساسا لقانون جديدأالمتحدة يؤدي الى خلق عادات يمكن ان تكون 

ثرا أيكــون متــ، كثيــرا مــا وهــو يمثــل حالــة عرضــية مؤقتـة: ي العــام التــوافقي العفــوي لعمــوم النــاسأالــر -2

، ويتميز بالقابلية للتوظيف من قبل لة والمناهج التربوية والتعليميةعالم واللوبيات الفاعبتالعب وسائل اإل

  ؛2طورات المحيطتالغير والتحول السريع وفق 

أهـداف محـددة جـل قضـايا و أي مجموعـات تناضـل مـن أوهـو الـذي يعبـر عـن ر  :أي العام النضـاليالر -3

ي العــام أ، وهــي حالــة مــن الــر ...، حقــوق االنســان الســلم، التنميــة، مناهضــة العولمــةمثــل قضــايا البيئــة، 

خـر والتوجيـه الفاعل والمؤثر خصوصـا مـع تطـور وسـائل االعـالم واالتصـال لكنـه قابـل للتوظيـف هـو األ

طروحات دولية واضحة أوكثيرا ما يعجز على الوصول الى تنسيق مختلف الرؤى الوطنية لبلورة مواقف و 

  ؛3الم وعلميةالمع

  

                                           

1
 .58الرزاق مقري، مشكالت التنمية والبيئة والعالقات الدولية، مرجع سبق ذكره، ص عبد 

  .250، مرجع سبق ذكره،صكارين منغست، افيان أرغوين 2
 .98محمود خلف، مرجع سبق ذكره، ص 3 3
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  الفرد :الفرع الخامس     

، تجـاوز النظريـات عـالم ومختلـف مظـاهر العولمـةتصـال واإلوى اإلتالتطور الذي حدث على مسن إ    

تعــاظم ن إ و تبــاط، ر ال وفــق هــذا اإلإرتباطــا كليــا وال يأخــد حقوقــه إن الفــرد مــرتبط بدولتــه أالتــي كانــت تــرى 

، وكــذا دور المنظمــات غيــر حكوميــة والــرأي العــام علــى العالقــات الدوليــةية والماليــة فــي القــوى االقتصــاد

عطـت هـذه أسـباب التـي هـم األأ، ولعـل صـفة الدوليـة فـي العالقـات الدوليـةالصعيد الدولي أعطـى للفـرد ال

  1:المكانة للفرد على المستوى الدولي تكمن في

صـدرتها أتفاقـات التـي عالنـات واإلعليـه اإل هتمام المتزايد بالفرد من قبل القانون الدولي الذي تعبراإل-1

مــم المتحــدة لحمايــة حقــوق االنســان وحرياتــه االساســية وضــمان نمــوه وتطــوره ومــن بــين هــذه منظمــة األ

، 1966، االتفاقيــــات الدوليــــة لســــنة 1948االنســــان لســــنة ، االعــــالن العــــالمي لحقــــوق االتفاقيــــات نجــــد

، مختلـف االتفاقيـات الخاصـة مثـل االنسان والحق في التنميـةة حقوق ، حول عالمي1993اتفاقيات فيينا 

تفاقيــات ، حظــر التفرقــة والتمييــز العنصــري والمعاقبــة عليهــا، افــرادبــادة الجماعيــة لألتفاقيــة نبــذ ومنــع اإلإ

، االتفاقيـــات الخاصـــة ع العمـــل القصـــري، منـــيـــق ومحاربتهـــا، ومنـــع تجـــارة الرقالغـــاء الـــرق بجميـــع أشـــكاله

  .2...لمراةبحقوق الطفل وا

ن القـانون الـدولي أال إهـذه الترسـانة مـن االتفاقيـات الدوليـة الخاصـة بـالفرد  مننه والبرغم أوالمالحظ    

الدوليــة للفــرد وال يقــر لــه بحــق االنظمــام الــى المنظمــات الدوليــة ال يــزال ال يعتــرف بالشخصــية القانونيــة 

  ولتجاوز هذه  ،الفردية من االتفاقيات الدولية منعدمة، مما يجعل االستفادة واللجوء الى المحاكم الدولية

                                           

 .53،54بول ويلكستون، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
منظمة االمم المتحدة والوكاالت الدولية المتخصصة، الطبعة  أحمد أبو الوفا، الحماية الدولية لحقوق االنسان في إطار 2

 .30، ص2008الثالثة، دار النهظة العربية، القاهرة ، مصر،
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نشـاء لجنـة خاصـة إعاقة القانونية فقد نص االتفاق الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية علـى اإل

فـراد الخاضـعين لسـيادة دولـة تعتـرف بحقوق االنسان والتـي مـن مهامهـا النظـر فـي الرسـائل الـواردة مـن األ

، قامــت بــه حــق مــن الحقــوق الــواردة فــي االتفــاقنتهــاك لإن يــدعون بــأنهم ضــحايا باختصــاص اللجنــة والــذي

، ثم تقوم هذه اللجنة بلفت نظر الدولة المعنيـة بخـرق االتفـاق وتطلـب منهـا تقـديم ليهاإالدولة التي ينتمون 

  ؛1زمة في الموضوعالجراءات التفسيرات والقيام باإل

جديــدا فلقــد كــان للفــرد محطــات غيــر بهــا مجــرى التــاريخ  ثير دور الفــرد علــى الســاحة الدوليــة لــيسأتــ-2

فـــراد ال مـــا يصـــنعه األإمـــر ومـــا العالقـــات الدوليـــة فـــي حقيقـــة األ ،حـــوالت تجـــاوز بهـــا الحـــدود واالزمنـــةوت

  ؛2و دوليةأمؤسسات وطنية  و عبرأمنفردين 

سـلطة رسـمية اسـتطاعوا ان يفرضـوا انفســهم ن رجـاال ليسـت لهـم أظهـرت كيـف أخيـرة ن التطـورات األإ و   

 وصـــاحب شـــركة ،الـــدول مثـــل مالـــك مؤسســـة مايكروسوفتكشخصـــيات دوليـــة لهـــا تـــأثير يتجـــاوز حـــدود 

CNN المضـــاربين فـــي عالميـــة فـــي بريطانيـــا واســـترالياجهـــزة اإلحتكـــار لأل، وكـــذلك رجـــال اإلالتلفزيونيـــة ،

  .3كفاعل في العالقات الدولية ويعززهامكانة ، هذا كله مايعطي الفرد ل وغيرهمسوق الما

  

  

                                           

 .61عبد الرزاق مقري، مشكالت التنمية والبيئة والعالقات الدولية، مرجع سبق ذكره، ص  1

 .53،54بول ويلكستون، مرجع سبق ذكره، ص ص 2
   150مرجع سبق ذكره، ص، حسين علي الفالحي، 3
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  القانون الدوليفي مسألة التنمية  :ثانيالمبحث ال

مسألة التنمية تحظي بأهمية كبيرة من خالل تناولها وٕادراجها ضمن القضـايا الهامـة التـي ركـز علـى ن إ

تناولهــا القــانون الــدولي، فعرفهــا وحــدد شــروطها، واعتبرهــا ضــمن المجــاالت األساســية لحقــوق االنســان 

تعريف دولي ثم ومقوماته الضرورية ومن سوف نتناولفي هذا المبحث تطور مفهوم التنمية في القانون ال

  .أبعاد التنمية في القانون الدولي ثم التنمية وفق القانون الدولي وٕاتصالها بمحاور حقوق االنسان

  تطور مفهوم التنمية في القانون الدولي : المطلب األول   

قهي وعلـى على المستوى الفتطور الحق في التنميةالى  قخالل هذا المطلب سوف نحاول التطر  من   

  .ثم نتناول تطور مدلول التنمية  ،منظمات الدوليةمستوى ال

  تطور الحق في التنمية :ولالفرع األ   

ساسـي مـن مصـادر القـانون ألقـد كـان للفقـه كمصـدر : ق في التنميـة علـى المسـتوى الفقهـيتطور الح - 1

طــراف مـام مختلــف القــوى واألأالـدولي دورا هامــا فــي ظهـور وبلــورة مفهــوم التنميــة فاتحـا بــذلك المجــاالت 

هميـة الفقـه بسـبب تـداخل أ، ولقـد بـرزت ٕاعطـاء مواقفهـا قـي هـذا المجـالفي العالقات الدوليـة مـن بلـورة و 

ســهامات علــى إكثيــر مــن الفقهــاء كانــت لهــم ف، كاديميــة والسياســية والدبلوماســيةالعديــد مــن القضــايا األ

فـي دولهـم كاديمي وفي نفس الوقت دفعوا بهذه االفكار والنظريات في مجال التنمية المستوى النظري األ

  .1و بصفتهم دبلوماسيين في منظمات دوليةأبصفتهم مسؤولين 

                                           

 .138عبد الرزاق مقري، مشكالت التنمية والبيئة والعالقات الدولية، مرجع سبق ذكره، ص 1
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ولقـــد بــــرزت فكــــرة الحـــق فــــي التنميــــة فــــي وقـــت مبكــــر مــــن قبــــل العديـــد مــــن المفكــــرين والسياســــيين     

ـــث بســـب تعمار وضـــاعه الصـــعبة مـــن جـــراء مخلفـــات االســـأب واالقتصـــاديين المـــدافعين عـــن العـــالم الثال

هــدف الــى الحــاق الحــق فــي ينوني خاصــة ااتجــاه نقاشــات الفقــه القــ كــانقــد ل، و واالســتغالل الــدائم لثرواتــه

التنمية بحقوق االنسان والشعوب على مسـتوى القـانون الـدولي عبـر مواثيـق دقيقـة توضـح محتـوى الحـق 

تحدي تناوله الفقه في هذا المجـال هـو كيفيـة تحقيـق التـوازن بـين  همأ، و لزمين بضمانهوالمعنيين به والم

خـرى كضـرورة أساسي للتنمية والدعوة لحقوق االفـراد مـن جهـة أالدعوة لحقوق الشعوب من جهة كشرط 

  .1لضمان كرامة وحقوق االنسان

سـهم أوعلى ر  ،الفقهاءيات لعدد من ساسا مرجعية الدعوة للحق في التنمية في سنوات السبعينأوتعود      

، ولقــد كانــت كــارل فاســاكغالي كيبــا مبــاي والتشــيكي الفرنســي ن بــارزين فــي هــذا المجــال وهمــا الســنفقيهــي

فكار االول تركز على البعد الدولي للحق في التنمية وذلك من خالل عدة مشاركات في المحافل الدولية أ

فــي التنميــة كحــق مــن الحــق حــول  1972ســنة  ن باساراســبورغالمهمــة منهــا المعهــد الــدولي لحقــوق االنســا

ه رئـيس بصـفت 1997سنة  التنمية وحقوق االنسان ، وكذلك مساهمته في ندوة دكار حول حقوق االنسان

بعاد الدوليـة للحـق االحول  1979دوتي الهاي االولى سنة في ن ، وكذا مشاركتهاللجنة الدولية للحقوقيين

تنمية حقـوق االنسـان وقاعـدة القـانون وكـان كيبـا مبـاي يـدعو فـي حول ال 1981ة ن، والثانية سفي التنمية

وى عـيش السـكان وكـان يركـز علـى البعـد الـدولي تخالته ومؤلفاته الى تعبئة الموارد من اجل رفع  مسـامد

للحــق فــي التنميــة وذلــك مــن خــالل إبــرازه للمبــررات االقتصــادية واالخالقيــة  فــي دعوتــه لتعــويض العــالم 

م والمعيق لتنمية الدولي القائ الل الذي تعرض له ومسؤولية الدول المتقدمة عن الوضعالثالث عن االستغ

                                           

عبد العزيز النويصي، الحق في التنمية بين القانون الدولي والعالقات الدولية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  1
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، كمـا يبـرز كـذلك المبـررات االسـتراتجية بدعوتـه لتعـويض العـالم الثالـث عـن اسـتعماله فـي الدول المتخلفـة

  .1صراع الشرق والغرب

التنميــــة عبــــر المؤسســــات شــــاعة مفهــــوم الحــــق فــــي إمــــا كــــارل فاســــاك فهــــو صــــاحب الفضــــل فــــي أو    

شـمل أ،كون انـه كـان يطـرح المفهـوم ضـمن فكـرة ات الدولية خاصة منظمة اليونيسكوكاديمية والمنظماأل

عـــالن العـــالمي فـــي ذكـــرى الثالثـــين لإل 1977، فقـــد اقتـــرح ســـنة علـــق بالجيـــل الثالـــث لحقـــوق االنســـانتت

، دة مـن الحقـوق، وهـي الحـق فـي السـلمالفرنسـية طائفـة جديـ لحقوق االنسان وفي الذكرى المـائتين للثـورة

، ويعتبـــر فاســـاك هـــو والحـــق فـــي الثـــراث المشـــترك للبشـــرية، والحـــق فـــي بيئـــة ســـليمة والحـــق فـــي التنميـــة

  .2صاحب الفضل في مكسب االعالن العالمي

رف بهــا فــي القــانون ضــافة الــى مســاهمة هــاذين الفقيهــين الــذين تركــا بصــمات واضــحة ومعتــوباإل     

الفرنسـي ليبـرت الـذي دعـى فـي بدايـة قهاء مـنهم رجـل الـدين الكـاثوليكي ذلك عدد من الف، ظهر كالدولي

، وكـذلك الفقيـه الجزائـري محمـد بجـاوي لتنميـة تؤسـس عليهـا مدونـة التنميـةلى وضع أخالق لإ الستينيات

اعـه عــن حــق كـل دولــة مـن خــالل شــعبها ف، ودة اقامـة نظــام اقتصــادي عـالمي جديــددعــامـن الـذي كــان 

ر النظـــام االقتصـــادي واالجتمـــاعي دون تـــدخل خـــارجي والســـيادة الدائمـــة علـــى الثـــروات الطبيعيـــة اختيـــا

 .3والحق في التعويض عن المضالم 

                                           

الحكيم الصافي، حق االنسان في التنمية االقصادية وحمايته دوليا، الطبعة االولى، منشورات صفاء الدين محمد عبد  1 

 .725، ص 2005الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان،
، 2006هويدا محمد عبد المنعم، العقوبات الدولية واثرها على حقوق االنسان، دون طبعة، دون دار نشر، دون بلد، 2

 .141ص
3
  M.Bedjaoui, Droit au development et Cogens dans resources naturelles en droit international, 

annuaire des auditeurs de l’académie du droit international, 1986, p 279. 
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لقسم حقوق وكذلك الفقيه االلماني ثيو فان بوفن من خالل دفعه داخل االمم المتحدة  بصفته مديرا     

الثمانينـات الماضــية بفكـرة المقتـرب البنيــوي لحقـوق االنســان وائــل أعينيات وحتـى باالنسـان فـي نهايــة السـ

الذي يندرج ضـمنه الحـق فـي التنميـة حيـث ركـز فـي مسـاهاماته علـى ضـرورة ارفـاق النظـام االقتصـادي 

، وضــــرورة دمــــج حقــــوق االنســـان فــــي العالقــــات االقتصــــادية ظـــام انســــاني واجتمــــاعي داخلــــي ودولـــيبن

  .1حكومية في هذا المجال يرسية الدولية ودور المنظمات غوالسيا

ومن الذين نجحوا في هيكلة ضرورة تكريس الحق في التنمية في القانون الدولي نجد الفرنسي فليب     

ن برنـــامج الهــــاي لتصـــفية االســـتعمار ســـيؤدي الــــى رفـــع االخـــتالل بـــين الشــــمال أاعتبـــر ألســـتن الـــذي 

، ويمكــن مــن زرع مكــون وحقــوق االنســانتحــدة الجمــع بــين مجــالين التنميــة ، ويتــيح لالمــم الموالجنــوب

  .2خالقي في تسيير العالقات الدوليةأ

عتراضــات كبيــرة مــن إن هــذه االتجاهــات الفقهيــة فــي القــانون الــدولي واجهتهــا أوالجــدير بالــذكر هــو    

لمــدافعين عــن مصــالح الــدول و اأ ،ديولوجيــات الغربيــةبعــض الفقهــاء الــذين ينتمــون فــي الغالــب الــى اإل

قوق لى الخصائص التقليدية لحإن هذه الحقوق الجديدة تفتقر أعتراضات كون هم هذه اإلأومن ، الغربية

نظمـة الدكتاتوريـة لخـرق حقـوق ن تتخـد كذريعـة لألأنهـا يمكـن أو  ،هـا أحـالمنهـا ال تتعـدى كونأ، و االنسان

لتنميــة عــن نســان تحــت دعــوى عــدم التــدخل فــي االختيــارات الوطنيــة، وقــد رد الفقهــاء المــدافعين عــن ااإل

، فقد اعتبرو بأن الحقوق القديمة كانت هي إضافية وضحت افكارهمهذه االعتراضات بتقديم اجتهادات 

، وان مايسـاعد ال تـزال بعيـدة عـن التجسـيد الفعلـينها هي االخرى أ، و أحالما قبل ان ينص عليهانفسها 

                                           

 .141عبد الرزاق مقري، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .201سبق ذكره، ص صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي،مرجع 2
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، وبالتـالي خلـق بنـى فـي التنميـةحقوق وعلى راسها الحق على تجسيدها هو االلتزام بالجيل الثالث من ال

بخصوص استعمال الحق في التنمية كحق ما أ، و عمال حقوق االنسان األخرىرضية خصبة إلأعادلة و 

من الحقوق الجماعية للشعوب من قبل الدكتاتوريات لخرق الحقوق الفردية فقد اعتبر بعض الفقهاء بأن 

ن لـم إ، وهي يمكـن ان تفقـد مشـروعيتها الشعبأمام ول مسؤول عن التنمية أن الدولة هي أالحقيقة هي 

    .1تسهر على تحقيق هذا الحق المشروع لشعبها

تطلـب االعـالن عـن حقـوق الجيـل الثالـث لقد : منظمات الدوليةمستوى التطور الحق في التنمية على  - 2

، ةمنظمــات الدوليــفتــرة زمنيــة معتبــرة علــى مســتوى ال مــن حقــوق االنســان وعلــى راســها الحــق فــي التنميــة

،منها خـرى لحقـوق االنسـاندوات األليـات واألفبعد االعالن العالمي لحقوق االنسان توالت العديد مـن األ

، حقــــوق 1949اقيــــة جونيــــف حــــول ضــــحايا الحــــرب تفإ و ،1948بــــادة الجماعيــــةتفاقيــــة الوقايــــة مــــن اإلإ

الســـــجناء ، حقـــــوق 1952أة ، الحقـــــوق السياســـــية للمـــــر 1951، المســـــاواة فـــــي االجـــــور1950جئـــــين الال

  .19592، حقوق الطفل1958نع التمييز في الشغل والمهن ، م1955

ومع دخول عقد الستينيات ظهرت حركات التحرر وتحـول فـي العالقـات الدوليـة الـى حالـة القطبيـة      

ظهــــرت تيــــارات الــــدفاع عــــن حقــــوق و ؛ راكيي والشــــرقي االشــــتالثنائيــــة بــــين المعســــكر الغربــــي الراســــمال

هـــذه كبــر مكســـب لأ، ســـتقالل للــدول والشـــعوب المســـتعمرةحــول مـــنح اال 1960ن عـــالإ، وكـــان الشــعوب

                                           

 .143عبد الرزاق مقري، المرجع نفسه، ص  1
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ي ضد االستعمار الممارس ضذ ، وقد اعتبر هذا االعالن اتهاما بارزا وحقيقيا في القانون الدول1التيارات

خير مــنح االســتقالل أرســاء الوصــايا وتــعــذار التــي اعتمــد عليهــا الغــرب إل، ومرجعــا فــي الغــاء األالــدول

، ب تعاني التخلف والضـعف االقتصـادينشر الحضارة والتمدن كون ان الشعوب المستعمرة شعو بسبب 

صـت بوضـوح علـى حقـوق الشـعوب االقتصـادية واالجتماعيـة فن حـول الحقـوق 1966ثم جاءت مواثيـق 

 تنمينها االقتصادية واالجتماعية خططنظمتها السياسية وكذا رسم ومتابعة أ في تقرير المصير واختيار

    عالن االمم المتحدة إ، وبعد ذلك ظهر عدد من المواثيق في نفس االتجاه منها الثقافية بكل حريةو  

  .2برتايدنهاء الطبقية ونظم األإشكال التمييز العنصري وكذلك اتفاقية أللقضاء على مختلف 

الفرديــة كــدت علــى ضــرورة الــربط بــين الحقــوق الجماعيــة والحقــوق أن هــذه النصــوص أوبــالرغم مــن    

المنصــوص عليهــا ســابقا فقــد ظهــر كثيــر مــن االنتهــاك لحقــوق االنســان الفرديــة مــن قبــل كثيــر مــن دول 

، ففـي الوقـت التـي كانـت فيـه هـذه قويـة مركـز الدولـة علـى حسـاب الفـردالعالم الثالث التـي عملـت علـى ت

دى أ، هــذا مــا داخليــافــي ممارســة القمــع السياســي  الــدول تــدين التمييــز العنصــري خارجيــا، لــم تكــن تتــردد

لـــى ضـــعفها فـــي مطالبـــة الـــدول الراســـمالية بتـــوفير الحقـــوق االقتصـــادية وكـــذا التعـــويض عـــن مخلفـــات إ

                                           

لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها ولها بمقتضى هذا " وجاء فيه  1960/ 14/12الصادر في  1514االعالن  1

على الموقع .."الثقافيالحق ان تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية الى تحقيق انمائها االقتصادي واالجتماعي و 

 .  15/08/2017تاريخ االطالع  rgwww.un.o: االلكتروني

عمر اسماعيل سعد اهللا، مدخل الى القانون الدولي لحقوق االنسان، دون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2 

  .168، ص1993
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بحيــث تحججــت الــدول المســتعمرة بــان التعويضــات والمســاعدات واضــرار االســتعمار التــي وقعــت عليهــا 

  .1ول الغير ديمقراطيةالتصل الى الشعوب بل تستخدمها وتستحوذ عليها االنظمة القمعية لهذه الد

ن انتهاكــات إ، بــل عســكر االشــتراكي فقــطولــم تكــن الممارســات القمعيــة ســمة لــدول العــالم الثالــث والم   

قترفتهــا االنظمــة الدكتاتوريــة المنطويــة تحــت الهيمنــة الراســمالية االمريكيــة لــم تكــن إحقــوق االنســان التــي 

ياســــية واالقتصــــادية لــــدى الــــدول الكبــــرى فــــي ، فقــــد كانــــت االعتبــــارات االســــتراتيجية والسأقــــل فضــــاعة

 ، وهــذا مــا ضــاعف مــن تبعيــة الــدول المتخلفــة واتســاعننســاالمعســكرين تتجــاوز اعتبــارات حقــوق اإل

مجاالت اختراق حقوق االنسان على مستوى الشعوب واالفراد وعلى مستوى مختلف المجاالت السياسية 

  .2واالقتصادية

في الساحة الفكريـة والسياسـية والفقهيـة فـي سـنوات السـبعينيات تظهر  تأمام تفاقم هذه االوضاع بدأو     

، وباالضـــافة الـــى ذلـــك حقـــوق االنســـان غيـــر قابلـــة للتجـــزءة المقاربـــات والطروحـــات الوقائيـــة التـــي تعتبـــر

حكومية تهتم بجوانب حقوق االنسان وكذا وسائل االعالم التي باتت تلعب دورا أصبحت المنظمات غير 

ف خروقــات حقــوق االنســان فــي الــدول التابعــة للمعســكرين علــى حــد الســواء مــع هامــا فــي فضــح وكشــ

  .3النضال ضد التخلف والفقر في العالم

                                           

جامعة ، 11قدام عبيرات وعبد العزيز االزهري، التنمية والديمقراطية في ظل العولمة، مجلة العلوم االنسانية، العدد م 1

 .222، ص 2007محمد خيضر، بسكرة، 

عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، حقوق االنسان، الكتاب الثالث، الطبعة االولى، دار الثقافة للنشر  2

 .75، ص 2006والتوزيع، عمان، 

 .105المرجع نفسه، ص 3
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، فيعتبـر القـرار رقـم تبنيهـا مـن طـرف المنظمـات الدوليـة ولقد توجـت هـذه النضـاالت والـدعوات ببدايـة   

ابــة الحجــر حــدة فهــو بمثا الطــرح فــي االمــم المتمنعطفــا حاســما فــي تكــريس هــذ 1977لعــام  130/32

، مــع ق مســتقبالمــم المتحــدة فــي هــذا الســياه عمــل األن توجــأســاس فــي وضــع المفــاهيم التــي يجــب األ

عمـال قامة نظام عالمي اقتصادي جديد يراعي الحقوق االقتصادية للشعوب كعنصر اساسـي إلإعتبار إ

  .1حقوق االنسان

خــد طريقهــا نحــو التبنــي مــن طــرف المنظمــات الدوليــة، ولقــد أوهكــذا بــدات عناصــر الجيــل الثالــث ت    

كانــت اول خطــوة لتجســيد الحــق فــي التنميــة فــي القــانون الــدولي مــن خــالل قــرار لجنــة حقــوق االنســان 

مين العام األ دعون يأالمجلس االقتصادي واالجتماعي الذي اوصت بموجبه  1977فبراير  21بتاريخ 

بعـاد لـى القيـام بدراسـة حـول األإخـرى يسـكو والمنظمـات المتخصصـة األمم المتحدة بالتعاون مـع اليونلأل

عتبار متطلبات النظام االقتصادي خد بعين اإلالدولية للحق في التنمية كحق من حقوق االنسان مع األ

 13فــي  ساســية، ولقــد صــادق المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعينســانية األالعــالمي الجديــد والحاجــات اإل

تقريــرا  1978ديســمبر 11إصــدار فــيمانــة العامــة بســتجابت األإ، كمــا 2ه التوصــيةعلــى هــذ 1977مـاي 

نيــة للحــق فــي بعــاد الجهويــة والوطقريــرين حــول األكملتــه بتأليــة للحــق فــي التنميــة تــم بعــاد الدو حــول األ

  .19813 ديسمبر 31و1980نوفمبر13التنمية في 

                                           

 .145الرزاق مقري، مشكالت التنمية والبيئة والعالقات الدولية، مصدر سبق ذكره، ص  عبد 1
2
 EDMOND Jouve, le tiers monde dans la vie internationale, office des publications univesitaires, 

alger, 1983, p101. 

، 2009االولى، متشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، محمد حسن دخليل، اشكاليات التنمية، دراسة مقارنة، الطبعة  3

 .131ص 
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، حكـــومي حـــول الحـــق فـــي التنميـــةق عمـــل تخـــذت اللجنـــة قـــرار انشـــاء فريـــإ 1981مـــارس11وفـــي      

ووصــلت  1981ســاس جغرافــي متــوازن، وبــدأ العمــل فــي أحكوميــا علــى  اخبيــر  15وتشــكل الفريــق مــن 

دورة تبنى الفريق تقريـرا رفعـه الـى لجنـة حقـوق االنسـان خر آوفي  1984جلساته تسع دورات الى غاية 

  .1ةالتي رفعته بدورها الى الجمعية العامة عن طريق االمانة العام

مــم المتحــدة فــي دورتهــا الواحــد واالربعــين القــرار تبنــت الجمعيــة العامــة لأل 1986ديســمبر  04وفــي     

فــي القــانون ليعــرف الحــق فــي التنميــة بعــدها مجــاال اوســع  المســمى اعــالن الحــق فــي التنميــة 128/41

عالن العـالمي للحـق فـي التنميــة عالنـات أخـرى كثيـرة لهـا صـلة بـاإلإ، فصـدرت الـدولي مـع مـرور الـزمن

، وبرنامج العمل 1993يينا ، واعالن وبرنامج عمل ف1992ن ريو بشأن التنمية والبيئة عالإعلى غرار 

ٕاعــالن بكــين ، و 1995غن بشــان التنميــة االجتماعيــة ، واعــالن كوبنهــا1994الــدولي للســكان والتنميــة 

       .19962 لبشرية سنةعالن اسطنبول الخاص بالمستوطنات اإ ، و الخاص بالمرأة

 تطور مدلول التنمية  :الثانيالفرع 

مـر علـى معـدل عتمـد فـي بـادىء األإغير عبر مراحل زمنيـة مختلفـة حيـث إن مفهوم التنمية عرف ت    

 .3شملأ وسع وألى مفهوم إ النمو، ليتطور

للتنمية، حيث تركز هذه النظرية لى النظرية المادية االقتصادية إوقد استند المفهوم التقليدي للتنمية     

ليـــة والمســـاعدات علـــى زيـــادة االنتـــاج مـــن خـــالل االســـتثمارات التـــي تتوقـــف علـــى حجـــم المـــدخرات المح

                                           

 .146عبد الرزاق مقري، مشكالت التنمية والبيئة والعالقات الدولية، مصدر سبق ذكره، ص  1
 .251صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي، مرجع سبق ذكره، ص 2
مكتبة حسن العصرية ، الطبعة األولى االقتصادية،عبد اللطيف مصطفى وعبد الرحمان سانية، دراسات في التنمية  3

  .17، ص2014لبنان،  للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،
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نها معنــى النمــو االقتصــادي ن التنميــة تحمــل فــي مضــمو أ، ويــرى رواد هــذه النظريــة الخارجيــة والقــروض

مراحـــل تكمـــن فـــي المرحلـــة نمـــو بخمـــس ، ومنـــه فـــإن المجتمعـــات المتخلفـــة تمـــر خـــالل عمليـــة الالســـريع

دي وأخيـرا ، ثـم مرحلـة النضـج االقتصـاق، ثـم تليهـا مرحلـة االنطـالالتقليدية، ثم مرحلة التمهيـد لالنطـالق

  .1، وبذلك يدخل االقتصاد في مرحلة االنطالق نحو النمو الذاتيمرحلة االستهالك الوفي

يات      للتنمية عن الـدول المتقدمـة وطبقتـه فـي سـنوات السـتيند أخذت الدول النامية المفهوم التقليدي ولق   

، ولقـد تبنـت هـذا المفهـوم التقليـدي للتنميـة بـالرغم مـن اخـتالف الظـروف والسبعينيات من القرن الماضي

، ممــا اســتوجب لتوجهــات التنمويــة فــي تلــك البلــدانانعكــس ســلبا علــى ا ، هــذا مــاوالمشــكالت االقتصــادية

  .2عاد التنميةاالهتمام مجددا بأب

ن أ، وضـرورة هتمـام برفـع مسـتوى معيشـة االفـرادومنه ظهرت اقتراحات جديدة تركز علـى ضـرورة اال   

نمــا تتضــمن كــذلك وبالقــدر نفســه إ ســتراتجيات التنميــة ال تمــس الجوانــب الماديــة فقــط و إ تكــون عمليــات و 

، وهـذا مـا في مفهوم التنميـةع ضرورة إدماجه الجوانب االجتماعية واالهتمام خاصة بالعنصر البشري م

  .3يسمى باستراتجيات التنمية البديلة

كمــا ان مفهــوم التنميــة عــرف تطــور خــالل الثمانينــات والتســعينيات مــن القــرن العشــرين وبــرزت معــه    

  :وصافها ومعالمها الى يومنا هذا وهي تكمن في أمفاهيم أخر للتنمية حددت 

                                           

د الهادي عبد القادر سويفي، محاضرات في أساسيات التنمية والتخطيط االقتصادي، بدون دار النشر، القاهرة، عب 1

  .80-83، ص ص 2007
ة في بلدان الجنوب، قضايا واشكاليات، دون طبعة، ديوان المطبوعات بومدين طامشة، دراسات في التنمية السياسي 2

 .37، ص2011الجامعية الجزائر، 
 .32، مرجع سبق ذكره ،ص طفىيعبد اللطيف مص 3
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 البشرية؛مفهوم التنمية  - 

 المستدامة ؛مفهوم التنمية  - 

 المستقلة؛مفهوم التنمية  - 

 للتنمية؛المفهوم الشامل  - 

ـــة البشـــرية األ    ـــة البشـــرية لألول قـــد ظهـــر مـــع اإلومفهـــوم التنمي مـــم المتحـــدة ســـنة صـــدار االول للتنمي

 1"البشرية هي عملية توسـيع الخيـارات المتاحـة أمـام النـاس التنمية : " ، ولقد تم تعريفه كما يلي 1990

  :لمفهوم على ثالثة عناصر رئيسية وهي ويقوم هذا ا

 ؛المرتقب عند الوالدةو يعبر عنه بمؤشر العمر أالحياة الطويلة الخالية من العلل  - 

 ؛نسبة اإللمام بالكتابة والقراءة اكتساب المعرفة والمعبر عنه بمؤشر - 

 ؛مؤشر متوسط الدخل الفردي الحقيقيالتمتع بمعيشة كريمة والمعبر عنه ب - 

  .2 مالي شرطا ضروريا للتنمية البشريةالزيادة السنوية في الناتج المحلي االجكما تعتبر 

فهـو يرتكـز علـى الموازنـة بـين العناصـر الـثالث البيئيـة والســكانية أمـا مفهـوم التنميـة المسـتدامة الثـاني   

كل مثل وبشكل منصف للموارد الطبيعية بشستخدام األاإلوالطبيعية وتعرف على أساس انها تسعى الى 

، مــع العمــل علــى معالجــة مشــاكل دون االضــرار باالجيــال المســتقبليةيضــمن العــيش لالجيــال الحاليــة وبــ

                                           

1
 .10 ، ص1990، ، نيورك، االمم المتحدة1990تقرير التنمية البشرية لعام  

 .  66، صعد سامي عبد الرزاق التميمي، مرجع سبق ذكرهر  2
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، على ان يبقى االنسان هو جوهر هذه التنميـة مثل للموارد والحفاظ على البيئةالفقر وكذا االستغالل األ

  .1المستدامة

جة البحث والتفكيـر فـي ايجـاد بـدائل للتنميـة ما عن مفهوم التنمية المستقلة فقد برز هذا المفهوم نتيأ    

ن أ، ولقـد اتفـق غالـب االقتصـاديين والبـاحثين فـي مجـال التنميـة علـى انطالقـا مـن االعتمـاد علـى الـذات

ولوية أطوير قدرات أفراده واعطاء تالتنمية المستقلة تتمثل في اعتماد المجتمع على مقوماته وقدراته مع 

جل تعبئة الموارد المحلية وتصنيع المعدات االنتاجية ووضع قواعد علميـة وتكنولوجيـة محليـة بكـل أمن 

  .2مقتضياتها من تأهيل االطارات البشرية الالزمة ونشر المعارف مع رفع درجات التكوين

  :3التنمية المستقلة تتطلب من اجل تحقيقها بعض الشروط الضرورية وتتمثل في نإ و   

وتحقيــق االســتقالل وتكــوين  الدولــة فــي االقتصــاد الــوطني بغيــة ضــمان نجــاح التنميــة رورة تــدخلضــ -

  ؛سر التبعية الخارجيةوتوفير القدرات الذاتية والمحلية وك

التحكم الجيد في الفائض االقتصادي وفعالية استخدامه وتوجيهه في المجاالت الصحيحة ممـا يـؤدي  -

  ؛قتصاديةالتنمية االجتماعية واالالى تحقيق أهداف 

عتبـار بعـين اإل خـدغفال طبيعـة الـدول المجـاورة والحدوديـة مـع األإاالهتمام بالعالقات الجوارية وعدم  -

  ؛السياسات المتبعة

                                           

قادري محمد الطاهر، التنمية المستدامة في البلدان العربية بين النظري والتطبيق، مكتبة حسن العصرية للطباعة  1

 .51والنشر والتوزيع، الطبعة االولى، بيروت، لبنان، ص 
 .33عبد اللطيف مصيطفى، مرجع سبق ذكره، ص  2

 .36،ص 2010االولى، دار إثراء للنشر والتوزيع، االردن، محمد صالح تركي القريشي، علم اقتصاد التنمية، الطبعة  3 
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رسم سياسات واضحة المعالم موجهة نحو الداخل وذلك مـن اجـل اشـباع الحاجـات االساسـية للسـكان  -

  ؛تحقيق العدالة في توزيع الدخلوكذا 

القتصـاد الـوطني يجـاد حلـول مـن اجـل تخفيـف أثرهـا علـى اإ التحوالت الدولية والتكيـف معهـا و مسايرة  -

  المحلي؛

للتنمية المستقلة مؤشرات لقياس مدى التطور الحاصل في البلدان المعتمدة عليها ومن بـين هـذه  وان   

  :1نجدالمؤشرات 

جـل تحقيـق أريق التنمية المسـتقلة مـن مكانية البلد النامي في اتباع طإويعني مدى  :مؤشر االمكانية -

، التقـارب وليـة وحجمهـا، وقـوة وتنـوع المـوارد األيشمل هـذا المؤشـر الموقـع الجغرافـيالتنموي و االستقالل 

  ؛2الحضاري واالجتماعي للسكان

، من بينها مؤشـرات د من اجل تحقيق التنمية المستقلةوهو يمثل المعالم التي تأهل البل:مؤشر التأهيل-

رات الهيكليــة فــي االقتصــاد حــداث التغيــإاالنطــالق نحــو التنميــة المســتقلة والتــي تتمثــل فــي القــدرة علــى 

، والـــذي يشـــمل بــدوره التغييـــر فـــي هياكـــل االنتــاج واالنتاجيـــة، وكـــذا التغييــر فـــي هيكـــل الســـكان الــوطني

، ومـدى فاعليـة ال التقنيـة والبحـث العلمـيإسـتعم، والـتمكن مـن قوى العاملة، التطور فـي نوعيـة الحيـاةوال

 ؛3مكانية التغيير في نمط االستهالكإ، ومدى ينشاط الدولة االقتصاد

                                           

1
 Dwight H.Perkins et autres, économie du développment, 3 eme, ed, boek, paris, 2008, p 60. 

عبد المنعم السيد علي وسعد حسين فتح اهللا، التنمية المستقلة، المفهوم، االستراتيجيات، المؤشرات، النتائج، دراسة  2

مقارنة في اقطار مختارة، مجلة بحوث اقتصادية عربية، مجلة نصف سنوية تصدر عن الجمعية العربية للبحوث 

  .61، ص 2004االقتصادية العدد الثالث عشر، القاهرة، 
 .21عبد اللطيف مصطيفى وعبدالرحمان بن سانية، مصدر سبق ذكره، ص  3
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تجياته التنمويــة ســتراإ وهــي التــي تميــز عمليــة االســتقالل ومــداه بالنســبة للبلــد فــي :مؤشــرات االســتقالل-

ـــى مؤشـــرات الفجـــوة الداخليـــة، ومؤشـــرات الفجـــوة الخارجيـــة، االنكمـــاش التجـــاري، نســـبة  وهـــي تعتمـــد عل

مــن ، مؤشــر األتنــوع والتوزيــع الجغرافــي للصــادرات، مؤشــر الــدين الخــارجي، الالصــادرات الــى الــواردات

  ؛1،ومؤشر العالقات الخارجيةالغدائي، مؤشر التبعية الصناعية

طلـق أة وذلـك مـن خـالل مبـادر  1996فـي عـام فلقـد أقـره البنـك العـالمي  أما المفهوم الشامل للتنمية     

طـار فـي هـذا اإل ل، ويتكامـح جديـد لمفهـوم التنميـة ومؤشـراتهاعليها االطار الشـامل للتنميـة وتعتبـر كطـر 

، ويمكــن تلخــيص المفهــوم الجديــد لبشــريالجانــب االقتصــادي والمــالي الكلــي مــع الهيكــل االجتمــاعي وا

  :تي كاآل

  ؛امامهمراد من خالل توسيع االفاق عتبار التنمية إثراء لحياة االفإ -

  ؛لمرض والفقر وتحسين نوعية الحياةتسعى التنمية الى تخفيض المعاناة من ا -

  مكانيات تحكم عالية؛إفراد والمجتمعات بالتنمية تزود األ -

 تعريف التنمية وفق القانون الدولي وٕاتصالها بمحاور حقوق االنسان: الثانيالمطلب   

تعريــف التنميــة وفــق نصــوص القــانون الــدولي ثــم خــالل هــذا المطلــب ســوف نحــاول التطــرق الــى مــن   

  .نحاول تبيان العالقة التي تربطها بمواثيق حقوق االنسان الدولية

  

                                           

 .22صر سبق ذكره،عبد اللطيف مصطيفى وعبدالرحمان بن سانية، مصد 1  
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  نصوص القانون الدولي تعريف التنمية وفق : ولاال فرع ال     

   :ن مقدمـة االعـالن  الخـاص بالتنميـةمم المتحدة في الفقرة الثانية مـلقد أكدت الجمعية العامة لأل     

ن التنميـــة هـــي عمليـــة اقتصـــادية واجتماعيـــة وثقافيـــة وسياســـية شـــاملة تســـتهدف تحســـين وعلـــى وجـــه إ" 

االسـتمرار رفاهيــة الســكان بأســرهم واالفــراد بجمــيعهم علـى اســاس مشــاركتهم النشــطة والحــرة والهادفــة فــي 

  .1"التنمية وفي التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها 

نها أخدت بمفهوم التنمية الواسع، والـذي ال عالإالل خومن خالل النص نجد ان االمم المتحدة ومن    

؛ بـل ل والرفاهيـة االقتصـادية بشـكل عـامعلـى زيـادة الـدخالجانب االقتصادي فقط والـذي يركز على يقتصر 

تضــم كافــة  ن التنميــة عمليــة شــاملةأي أ، أخــرى اجتماعيــة وثقافيــة وسياســيةيتعــدى  ذلــك الــى جوانــب 

ما بالنسبة الى مرحلـة  وضاعه في مرحلةأو مجتمع ما من خالل دراسة وتقييم أالمعالم التي تخص بلد 

راده ومؤسســاته وعالقاتــه عمليــة يــراد مــن خاللهــا نقــل مجتمــع مــا بــأفســابقة لهــا، ومنــه فــان التنميــة تعتبر 

فـي كافـة ميـادين الحيـاة المختلفـة  ، من مرحلة معينة الى مرحلة أكثر تقـدم واكثـر رفاهيـة وذلـكالخارجية

  .2وبشكل متوازن

شـراك كافـة إ، وذلـك باب المصـالح فيـهحن لم تكـن بهـذا الشـكل الـذي يسـتوجب مشـاركة اصـإوالتنمية    

هــداف المرجــوة تحقيــق األ نهــا ال تســتطيع، فانــه ال يمكــن تســميتها بعمليــة تنميــة حقيقيــة ألأفــراد المجتمــع

فـراد بهـدف خلـق العمليـة التـي بمقتضـاها توجـه كافـة الجهـود لجميـع األ "هـي وبالتالي فالتنميـةوالمحددة، 

                                           

  .148، صمرجع سبق ذكرهمشكالت التنمية والبيئة والعالقات الدولية، ، مقريعبد الرزاق  1

  .28،ص 2007خليل حسن، السياسات العامة في الدول النامية، دار المنهل اللبناني، الطبعة االولى، بيروت، لبنان، 2
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نــدماج فـــي ظــروف اجتماعيــة واقتصـــادية مالئمــة فـــي اوســاط المجتمعــات المحليـــة ومســاعدتها علـــى اإل

  .1"قصى ما يمكنأالمجتمع واالسهام في تقدمها ب

وعلــى وجــه مســتمر وترتكــز علــى غييــر شــاملة كلــه نســتنتج ان التنميــة هــي عمليــة تومــن خــالل هــذا     

، وفــي نفــس الوقــت تؤكــد علــى حتميــة التعــاون واالشــتراك بــين صــر البشــري باعتبــاره محــور التنميــةالعن

  .مع في وضع وتجسيد برامج التنمية جميع فئات المجت

 عالقة التنمية بحقوق االنسان : يثانال  فرعال   

، نســان، حيــث يــدعم كــل منهمــا االخــرلة حقــوق االجــد عالقــة ارتبــاط وتكامــل مــا بــين التنميــة ومســايو    

  .2ساسيةال بضمان كرامته وضمان حقوقه األإعتبار االنسان محور التنمية إواليمكن 

، وتستند هـذه االراء علـى أساسيانسانيا إن التنمية في حد ذاتها تشكل حقا أعتبر تراء الحديثة ن األإ و    

، فالتنميـة شـرط وجـود كـل حيـاة اجتماعيـة وبالتـالي يجـب ان المبررات االخالقيـة والقانونيـة مجموعة من

، تعتبـر التنميـة كـذلك حقـا إنسـانيا ، كمـاأو التزام او نشاط اجتماعيتصير جزء ال يتجزء من كل تنظيم 

  .3خرى تصبح صعبة التحقيقن حقوق االنسان األإومن دونه ف

ث عــن ضــرورة االحتــرام العــالمي حــدإعــالن الحــق فــي التنميــة تتن المــادة السادســة مــن أكمــا نجــد     

  .ن حقوق االنسان والحق في التنميةفي نفس الوقت الصلة القائمة بي نةلحقوق االنسان مبي

                                           

 .13، ص 1997،، االمم المتحدةنيورك، 1997االمم المتحدة االتمائي، تقريرالتنمية البشرية لعامبرنامج  1
 .، مصدر سبق ذكره1986من إعالن الحق التنمية، لعام  06المادة  2

نور الدين عبد الرزاق، الحق في التنمية في ظل احكام القانون الدولي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، في الحقوق،  3

 .26، ص 2014/2015نخصص القانون الدولي لحقوق االنسان، كلية الحقوق، جامعة المدية، الجزائر، 
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شارة الواردة في االعالن العالمي لحقوق االنسان في لى اإلإصول هذه العالقة في االساس أوترجع     

صـول هـذه العالقـة أ، كمـا توجـد اإلعـالنكما هو موضـح فـي ديباجـة  -التحرر من العوز –ذكر عبارة 

، اذ القتصــــادية واالجتماعيــــة والثقافيــــةفــــي العهــــدين الــــدوليين الخاصــــين بــــالحقوق المدنيــــة والسياســــية وا

، وذلــك عنــدما تــم الــربط المباشــر بــين تقــدم حقــوق ترابط بــين حقــوق االنســان والتنميــةتعتــرف ضــمنيا بــال

واالجتماعيــة والثقافيــة وتقــديم بــرامج التعــاون االقتصــادية  االنســان وسياســات الحكومــات لتعزيــز التنميــة

عــالن إ ، و إعــالن طهــران، كمــا تــم ذكــر هــذا التــرابط أكثــر وضــوحا فــي االقتصــادي والتكنولوجيــة الدوليــة

  .1، وكذا القرارات الصادرة عن لجنة حقوق االنسانم االجتماعي والتنمية االجتماعيةالتقد

عالن االمم إعالن الحق في التنمية وبين إن المعاني المشتركة بين وعليه يمكن استخالص جملة م    

م حقـوق االنسـان وحرياتـه المتحدة لحقوق االنسان كونهما يركزان على الجانب الـدولي فـي تعزيـز وتـدعي

ة أهميــة هــذا العامــل فــي ا، مــع مراعــميــة بــين كافــة النــاس وكافــة الشــعوب، والتمتــع بثمــار التناالساســية

                                                 .2يـة جل ضمان تنميـة حقيقأالتعاون بين الدول من 

عتبـار إخـر بحـدهما عـن اآلأيندمج مع بقية الحقوق والحريات واليمكن انفصام التنمية  في ن الحقإ    

القتصـــادية التنميـــة علـــى حقـــوق االنســـان اان التنميـــة ذات جوانـــب متعـــددة واليمكـــن قصـــر الحـــق فـــي 

  .3، ولكن ال بد ان يشمل الحقوق المدنية وحتى السياسيةواالجتماعية والثقافية

                                           

ابراهيم أحمد خليفة، دور االمم المتحدة في تنمية الشعوب االفريقية في ظل التطورات الدولية المعاصرة، دون طبعة،  1

 .25، ص2007دار الجامعة الجديدة، مصر، 
 .28الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص  نور الدين عبد  2
بو زيد، التنمية االجتماعية وحقوق االنسان، دون طبعة، المكتب الجامعي الحديث،     أ ابو الحسن عبد الموجود ابراهيم 3
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والــربط بــين  ،العقبــات التــي تقــف فــي وجــه التنميــةزالــة ويبقــى تفعيــل الــدور الــدولي مــن قبــل الدولــة إل    

 هة االعتـداء والتمييـز،جحقيقة التصدي ومواالحقوق جميعها بما فيها الحق في التنمية، ويكمن ذلك في 

تضـــع االمـــم " 1986مـــم المتحـــدة لســـنة وفـــي ذلـــك تشـــير مقدمـــة االعـــالن الخـــاص بالجمعيـــة العامـــة لأل

المتحــدة فــي اعتبارهــا االلتــزام الواقــع علــى الــدول بموجــب الميثــاق بتعزيــز االحتــرام ومراعــاة االعالنــات 

  ، كالتمييز بين العرقأي نوعية للجميع دون تمييز من العالمية لحقوق االنسان والحريات االساس

و غيــر أو المولــد أو الملكيــة أو االجتمــاعي أصــل القــومي و األأو الــدين أو اللغــة أو الجــنس أو اللــون أ

  .1..."ذلك

ومــن خــالل هــذا الــنص نســتنتج االلتزامــات التــي فرضــها ميثــاق االمــم المتحــدة علــى عــاتق الــدول      

يتعلق بحقوق االنسان وحرياته االساسية وقد وردت تلـك االلتزامـات مباشـرة وبصـفة غيـر عضاء فيما األ

ن الحــق فــي التنميــة يجــب ان إخــر فــآ، وبمعنــى ق فــي عــدة مواضــع ابتــداء مــن مقدمتـهمباشـرة فــي الميثــا

ن ترقـى كـل شـعوب العـالم فيمـا يتعلـق أ، ويجب فرد والجماعات داخل الشعب الواحديتمتع به االنسان ك

ـــةب أو  ، مثلمـــا ال يجـــوز حرمـــان أفـــراد، فـــال يجـــوز حرمـــان شـــعب منهـــاجوانـــب الخطـــط التنمويـــة العالمي

سـهام فـي ايجـاد ظـروف مواتيـة ، مما يتطلب مـن المجموعـة الدوليـة اإلمجموعة داخل شعب واحد أيضا

  .2لتنمية عموم الناس في سائر المعمورة

نتهاكــات وعلــى مــم المتحــدة بقضــية اإلاهتمــت األثرهــا علــى التنميــة أضــافة الــى قضــية التمييــز و باإل   

، وعليــه فــان العوامــل االساســية للتخلــف وتعطيــل التنميــة ســتعمار واســتغالل الشــعوب باعتبارهــارأســها اإل

                                           

 .150عبد الرزاق مقري، مشكالت التنمية والبيئة والعالقات الدولية، مصدر سبق ذكره، ص  1
 .28بد الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص نور الدين ع 2
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الــى القضــاء علــى االنتهاكـات الواســعة النطــاق والصــارخة لحقــوق :"جمعيـة العامــة لالمــم المتحــدة تـدعوال

المتــأثرين بالحــاالت الناشــئة عــن االســتعمار، واالســتعمار فــي فحــوه  االنســان الخاصــة بالشــعوب واالفــراد

  .1"...الجديد 

عمال مضمون الحق في التنمية هـو محاربـة  جـل مصـادر التخلـف الـذي إوتبعا لهذا االساس يبقى     

يــأتي علــى راســه االســتعمار واالســتغالل واثارهمــا ممــا يلقــي بمســؤولية دوليــة كبيــرة علــى الــدول الكبــرى 

، وذلـك عـن طريـق ج ما تسببت فيه مـن تخلـف ومعانـاةتسببة في هذه االنتهاكات لكي تسهم في عالالم

  .2نجاح خطط التمية فيهامختلف انواع المساعدات التي يمكن ان تقدمها الى تلك الدول المتخلفة إل

تغيـرات ل، ال سيما فـي زمـن اي التنمية اصبح يحتل اهمية كبيرةوما يمكن استخالصه هو ان الحق ف   

، وان مـا ينـتج مـن تغيـرات هيكليـة واقتصـادية واجتماعيـة وثقافيـة فـي دول العـالم الكونية الكبيرة والعولمة

، فالتنمية هي نتيجة وسبب في التعـاطي على التمتع بحقوق االنسان جميعهاينطوي على تأثيرات كبيرة 

ان الصـحيحة الحتـرام حقـوق االنسـ، حيـث انهـا تشـكل البيئـة هـو معنـى التكامـل وهـذامع حقوق االنسان 

حتـرام حقـوق إة التنميـة التـي تعنـي فـي فحواهـا ، وذلـك بـالنظر الـى حالـبمختلف اشكالها وهـي نتيجـة لهـا

شـــراك المـــواطنين فـــي الحيـــاة السياســـية إ ســـيادة القـــانون و  أساســـية وكـــذا تعزيـــز مبـــداالنســـان وحرياتـــه األ

  .3ي بلدأجتماعية في واإل

  

                                           

 .150عبد الرزاق مقري، المرجع نفسه، ص  1

 .69د حسن دخليل، مرجع سبق ذكره، ص محم 2
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  التنمية في القانون الدولي عادأب :ثالثالمطلب ال   

الحــق فــي :" التنميــة فــي فقرتهــا االولــى مــايلي عــالن الحــق فــيإلقــد جــاء فــي نــص المــادة االولــى مــن    

ـــع الشـــعوب  ـــه يحـــق لكـــل انســـان ولجمي ـــر قابـــل للتصـــرف وبموجب ـــة حـــق مـــن حقـــوق االنســـان غي التنمي

المشــاركة واالســهام فــي تحقيــق تنميــة اقتصــادية واجتماعيــة وثقافيــة وسياســية والتمتــع بهــذه التنميــة التــي 

  ".عماال تاما إساسية عمال جميع حقوق االنسان والحريات األإيمكن فيها 

حقـوق لساسـية مترسـخة فـي المواثيـق الدوليـة أبعـاد ألنا ان للتنميـة  ىالل نص هذه الفقرة يتجلومن خ   

  1:االنسان وهي تثمثل في 

ار وتوظيــف المــوارد نصــرف البعــد االقتصــادي فــي عمليــة التنميــة الــى حســن اختيــوي :البعــد االقتصــادي

، بهــدف تحقيــق معــدل نمـــو للدولـــةتعظــيم المــوارد االقتصــادية ، ويتطلــب ذلــك ضــرورة تنميـــة و الطبيعيــة

من حالة التخلف  نتقاليؤدي الى اإلجل تحقيق مستوى اقتصادي أاقتصادي مناسب ومعقول وذلك من 

ساسيا في عملية التنمية ومن خالله تتحقق كـل االبعـاد أقتصادي ركنا ، ويعتبر البعد اإلالى حالة التقدم

  .2االخرى

، دولـة لعـالج مشـكالت الفقـر والتخلـفسياسـات التـي تضـعها الكونـه تلـك الويعتبـر البعـد االقتصـادي    

ع مسـتوى الـدخل ، وذلـك مـن خـالل رفـاالقتصـادي ورفـع المسـتوى المعيشـي وتزيد بها من معدالت الرفاه

طرة الدولــة ، وفــق اجــراءات االصــالح وســيأكبــر قــدر ممكــن مــن الحاجــات الماديــة، بغيــة اشــباع لألفــراد

                                           

 .73عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص  الدين نور 1
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جور وتوفير خـدمات الصـحة دنى من االأ، وضمان حد م المشاريع الكبرىعلى مواردها الطبيعية، وتأمي

  .1والتعليم

نمية االقتصادية التمن خالل تشجيع التعاون الدولي من اجل  تحقق البعد االقتصادي للتنمية إالوال ي   

ــــدأ المســــاواة  ، وتــــوفير المســــاعدات وتقــــديم المســــاعدات، وتقريــــر المصــــيرللبلــــدان الناميــــة، وتحقيــــق مب

  .2والقروض بالشكل العادل وكذا زيادة حجم االستثمارات االجنبية

ان البعـــد االجتمـــاعي للتنميـــة يظهـــر فـــي التركيـــز علـــى تطـــوير التفـــاعالت  :االجتمـــاعي للتنميـــة البعـــد

االجتماعية بين مكونـات واطـراف المجتمـع مـن افـراد والمؤسسـات والمنظمـات االجتماعيـة االخـرى وهـذا 

انســـانية واجتماعيـــة تتمثـــل فـــي العـــادات والتقاليـــد التـــي تشـــكل الـــدعائم االساســـية يقـــوم علـــى اســـاس قـــيم 

  .3للمجتمع

  :صور تتمثل فيلعملية التنمية له عدة البعد االجتماعي و   

البيولوجيــة والنفســية تحقيــق التوافــق االجتمــاعي لــدى افــراد المجتمــع بمــا يــؤدي الــى اشــباع الحاجــات  -

  ؛واالجتماعية

ه حقا لكل مواطن باالنسان الى حد ادنى من مستوى المعيشة ال ينبغي ان ينزل عنه باعتبار الوصول  -

  ؛تلتزم به الدولة

                                           

 عمــان، دار الرايــة للنشــر والتوزيــع، الطبعــةاالولى، دراســات ومفهــوم شــامل، االقتصــادية، التنميــة ســهيلة فريــد النبــاتي، 1

 .61ص ،2015 االردن،
2
 Everett E.HAGEN, Economie du dévelopment, editions Economica, 3eme édition, paris, France, 

1982, p371 
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 ناسب لقدرات االنسان وكذلك االمن، والتأمين االجتماعي،توفير التعليم والصحة والمسكن والعمل الم -

  ؛االجتماعياالستغالل وعدم التكافؤ في الفرص، وكل اشكال التمييز والقضاء على 

  ؛ رض وتحقيق العدالةالحفاظ على كرامة االنسان باعتباره خليفة اهللا فوق األ -

نمـاء االجتمـاعي اإل:" نمـاء والتقـدم فـي الميـدان االجتمـاعي أن عالن االمم المتحدة حول اإلإويعتبر    

فـراد المجتمـع شـراك جميـع ابإضي ان يكفل لكل انسان حق العمل وحرية اختيار العمل ويتحقق ذلـك يقت

شكال لملكية االرض ووسائل االتناج مراعاة في ذلك أنشاء إ، والقيام بي العمل المنتج والمفيد اجتماعياف

  .1"العدالة  أاحترام حقوق االنسان ومبد

مــام المشــترك للمجتمــع الــدولي ن يكــون محــل االهتأوالتقــدم واالنمــاء فــي المجــال االجتمــاعي يجــب     

ة فـي رفـع المسـتوى المعيشـي الجهـد الكـافي والمتضـافر مـع الجهـود القوميـة المبذولـ، ويجـب تـوفير كذلك

االقتصادية  نه ذو موضوع متشعب ومرتبط بالجوانبأوالمالحظ على البعد االجتماعي للتنمية  ،للسكان

ل هو ما يتجلى من خـالل البعـد االجتمـاعي الـذي يـتم مـن خـاللى تفعيلها إ، والسبيل والسياسية والثقافية

  . غير مباشرةأو استعمال كل الوسائل الفعالة القادرة على تحقيق التنمية سواء كانت وسائل مباشرة 

، حيـث سياسة منذ ستينيات القرن العشـرينلى ميدان الإمفهوم التنمية انتقل ن إ :السياسي للتنمية البعد

  .2تجاه الديمقراطيةإوربية أظهر كحقل متفرد يهتم بتطوير البلدان الغير 

                                           

 .1969من اعالن االمم المتحدة حول التقدم واالنماء في المجال االجتماعي لعام  06 المادة 1
عقون محسن، ماهية التنمية وابعادها، مجلة الحقيقة، العدد االول، جامعة أدرار، دار الهدى للطباعة والتشروالتوزيع ،  2
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عداد فئات وبنـاء المجتمـع وبشـكل مسـتمر للعمـل علـى تحسـين إيتجلى في البعد السياسي للتنمية ن إ و   

وضاعهم والوعي بحقوقهم الخاصة مـن منطلقـات عقالنيـة رشـيدة ولـيس مـن منطلـق انتمـاءاتهم العرقيـة أ

ن تظهـــر أنـــه مـــن المتصـــور إ، ومـــن هنـــا وفـــي ظـــل التنميـــة السياســـية، فأوعالقـــاتهم الخاصـــةالطبقيـــة أو 

  .1ك بشكل فعال في العملية السياسيةجماعات جديدة وطبقات جديدة تشار 

ـــع الســـكان فـــي إكمـــا يســـعى البعـــد السياســـي للتنميـــة      ـــى مشـــاركة جمي مختلـــف مراحـــل االختيـــارات ل

ساس المسؤولية والمحاسبة والمشاركة والشفافية أ، مما يتطلب نظام حكم رشيد وجيد يقوم على السياسية

 مــام مشــاركة الجميــع فــي عمليــات التنميــة واالســتفادة مــن عائــداتها أ، ممــا يفســح الطريــق نونالقــاوســيادة 

  .2دماج المعلومات المهمشة في المجال السياسيإ و 

  :إلىكذلك كما يسعى البعد السياسي للتنمية    

  ؛فيه على تحقيق سلطة مركزية قوية تتمكن من السيطرة على المجتمع والجماعات القائمة العمل -

يتخطــــى هــــذا الــــوالء و ســــلطة الدولــــة بحيــــث أتحقيــــق والء سياســــي مشــــترك لهــــذه الســــلطة المركزيــــة  -

  ؛والمهنية والطبيعية داخل المجتمعاالختالفات العرقية 

ق وعلــيهم المســاواة وتكــافؤ الفــرص بــين المــواطنين بحيــث يكــون لهــم نفــس الحقــو العمــل علــى تحقيــق  -

  ؛نتماءات العرقيةصول واإلعن األنفس الواجبات بغض النظر 

                                           

 . ، القاهرة، مصر2008نصر محمد عارف، مفاهيم التنمية ومصطلحاتها، مجلة ديوان العرب،عدد جوان  1

أحمد وهبان، التخلف السياسي وغايات التنمية السياسية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الطبعة االولى، االسكندرية،  2

 . 142،ص2000مصر،
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شـاركة مـن خـالل تاحـة الفرصـة لهـذه المإ ، و المشـاركة الشـعبية فـي صـنع القـرار وتحفيـز عمليـات دعم -

  ؛التنظيمات القائمة

دنـى مـن أ، وذلـك مـن خـالل تـوفير حـد المجتمـعكبر قدر ممكن مـن التكامـل السياسـي داخـل أحقيق ت -

  ؛المجتمعأعضاء القيم العامة المتفق عليها بين 

، وهذا مـا يعطـي التـوازن لثقافية وممارسة الحكم من خاللهانمية المؤسسات االجتماعية والسياسية وات -

  ؛ماعة معينة بالسلطة داخل المجتمعو جأاالجتماعي ويمنع استئثار فرد 

ارج مـن داخـل وخـالدولـة بوظائفهـا المركزيـة الرئيسـية بكفـاءات عاليـة مثـل العمـل علـى تحقيـق األ قيام -

معيشــــي لالفــــراد والعمــــل علــــى ، ومواجهــــة المشــــكالت المطروحــــة وكــــذا االهتمــــام بالمســــتوى الالمجتمــــع

  ؛تحسينه

ن هـذا الهـدف إ لى االفضل، و إن اهداف التنمية هي العمل على تغيير المجتمع إ :البعد الثقافي للتنمية

  .1لن يتحقق بدون وجود طبقات مثقفة ثقافة سليمة وحقيقية

، فالثقافـة تقـوم الـى رفـع المسـتوى الثقـافي للمجتمـعالتنميـة ومـن خـالل بعـدها الثقـافي تسـعى ولذا فان    

، فـــون انفســـهم ويحيطـــون بتجـــارب غيـــرهمالنـــاس يعر بـــدور هـــام فـــي تكييـــف الســـلوك االنســـاني اذ تجعـــل 

مـح ، فالثقافـة هـي الصـورة التـي تحـدد مالوالواقـع المعاصـر والثقافة تجعل االنسان واعـي بمفهـوم الحريـة

                                           

 .143رياض صالح ابو العطا، مرجع سبق ذكره، ص  1
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، وهــي مصــدر للمعــالم مــن عقائـــد ضــبط اتجاهــات ســيرها ورســم اهــدافها شخصــية الدولــة وتعمــل علــى

  .1ومبادئ ونظم الى جانب مسيرتها التاريخية والمعرفية

لـى اشـباع رغبـات االسـتهالك المتزايـدة للفـرد إفـراد وتـوجيههم ن الثقافة تعمل على زيادة تطلعـات األإ و    

المسـتوى  ، وهـي تعمـل علـى رفـعلى الخدمات المحققة لهذا االشـباعالطلب عواالسر، وما يرتبط به من 

على المستوى االجتماعي المرموق وشهادات تعليمية لممارسة العمل ، والحصول الثقافي الفراد المجتمع

واكتساب الدخل والمكانة من خالل العمـل واالنجـاز واالسـتهالك عـن طريـق المعرفـة والـوعي واالنتاجيـة 

خاصـــة فــي الميـــدان والجانـــب م باتبـــاع الوســائل الالزمـــة  لتحقيــق االهـــداف والمهمـــات المطلوبــة وااللتــزا

  .2، والمساهمة في مواجهة حاجات التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسيةالثقافي

بعادهـا االقتصـادية أهمية التنمية الثقافية ضرورة وشرط في العمليـات التنمويـة بكامـل أولقد أصبحت    

، فالتنميـــة أولويـــة للتنميـــة الثقافيـــةاليـــوم  فـــي موضـــوع التنميـــة يعطـــي  واالجتماعيـــة والسياســـية، والتفكيـــر

، ي عـن العمـل اليـدويوالعمـل الفكـري وتسـتغنبيل المثال تعتمد أكثـر علـى الفكر االقتصادية اليوم على س

ل مسـاهمته مـن المسـتوى مـن اجـ قـدر ولذلك فقد أصـبح مـن الضـروري علـى االشـخاص الحصـول علـى

أو رفــض يلعــب دور هــام فــي قبــول  لك معرفــة ثقافــات الشــعوب ودراســتها؛ وكــذفــي التنميــة االقتصــادية

  . 3مع اخرمجتن ما يتقبله مجتمع معين ال يتحقق وال يحضى بالقبول في إ، فمشاريع التنمية

ت الدوليـــة اومنـــه فـــان البعـــد الثقـــافي للتنميـــة يتجلـــى مـــن خـــالل الجهـــود المبذولـــة مـــن طـــرف المنظمـــ   

سـباب فشـل التجـارب والجهـود المبذولـة أنه من أالتي أقرت ب، كمنظمة اليونيسكو الناشطة في هذا المجال

                                           

 . 79نور الدين عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .244عقون محسن، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .344د حسن دخليل، مرجع سبق ذكره، ص محم 3
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الوطنيـة المحليـة  في مجال التنمية في بعض االقطار يكمن في عدم االهتمام بمـا فيـه الكفايـة بالثقافـات

قـر أوقـد  1966عالن خاص بمبادئ التعاون الدولي في عام إوفي هذا الشأن صدر ، لتلك المجتمعات

   :1مجموعة من المبادئ من بينها

  ؛وعليه واجب التنميهكل شعب له الحق -

  ؛قيم وكرامة ال بد المحافظة عليهالكل ثقافة  -

  ؛جزء من الثراث االنساني المشارك ن كل الثقافات البشرية تعتبرإ -

  ؛ الميزة الذاتية للمجتمعاتإحترام التعاون الدولي ضرورة  -

نمــاء الثقافــة وكــذا تنميــة العالقــات الســلمية إ لــى نشــر المعــارف و إضــرورة ان يهــدف التعــاون الثقــافي  -

والصداقة بين الشـعوب والسـماح لكـل انسـان بـاالطالع علـى المعرفـة واالداب لكـل الشـعوب مـع ضـرورة 

  ؛يالمعنوية لالنسان ووجوده الماد تحسين الظروف المعيشية

التــي عرفهــا القـــانون البعــد البشــري واالنســـاني للتنميــة ظهــر مــع التطــورات ن إ: بعــد البشــري للتنميــةال

مــــــــــــــن   1986اعالن الحق في التنمية عام  هاليبعاد الحديثة التي نص ع، وهو بمثابة بعد من األالدولي

 برنـامج ىكمـا تبنـ 1990منـذ عـام  إهتمامـا خاصـاذلك أولـت لهـا االمـم المتحـدة كـ، 2خالل مادته الثانيـة

                                           

أحسن عميروش، الوكاالت الدولية المتخصصة ذات الطابع االجتماعي ودورها في حماية حقوق االنسان، دار هومة،  1

 .2011الجزائر، 

االنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية وينبغي ان :" 1986الثانية من االعالن الحق في التنمية لعام نص المادة  2

 .."يكون المشارك النشط في الحق في التنمية والمستفيد منها
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بهـا وتناولهـا منـذ تقريرهـا كما توالـت تقـارير التنميـة البشـرية االهتمـام ،االمم المتحدة مضمونها وتبسـيطها

  .1993عام الصادر 

ويقصد بالبعد البشري للتنمية تحسين سبل الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والوفاء بالحـد    

ويهتم البعـد البشـري ببنـاء مجتمـع متماسـكا مـن خـالل  االمن واحترام حقوق االنسان،يير االدنى من معا

ا تظهـر فكـرة التنميـة كدعامـة نـ، وهللعطـاءبما يجعلهم قادرين ومستعدين بناء القدرات المجتمعية لالفراد 

   .1لفقراءغنياء وااساسية في رفض الفقر والبطالة والتفرقة التي تظلم المرأة والهوة الكبيرة بين األ

فهــي تهــدف مــن خــالل بعــدها االنســاني الــى رفــع مســتوى  التنميــة البشــرية محورهــا االنســانوبمــا ان    

  : تية الى الحد الالئق كونه عضو فاعال في المجتمع وهذا من خالل تحقيق العناصر اآل حياة الفرد

درجــة الضــغط الحــاد علــى فـظ خان تثبيــت النمـو المتزايــد يــؤدي الــى حيــث : ثبيــت النمــو الــديمغرافيت -

ميــع الســكان المــوارد الطبيعيــة المحــدودة وعلــى امكانيــة الــدول وقــدرتها علــى تــوفير الخــدمات الالزمــة لج

  ؛وتحقيق تنمية مستدامة

ن الكبـرى سـوف ن تطـور المـدحيث يلعب دورا هاما فـي عمليـات التنميـة أل: همية التوزيع السكانيأ -

  ؛ريفية لنجاح خطط واساليب التنميةتمام بالتنمية ال، لذلك وجب االهيكون له عواقب ضخمة

هــم أان التنميــة البشــرية تتفاعــل مــع االبعــاد االخــرى للتنميــة، والصــحة تعتبــر احــد  :لصــحة والتعلــيما -

مبادئ التنمية التي تعمل على تحقيق الرعاية والمتابعة لالفراد وحفظهم من االمراض المعدية وحمـايتهم 

                                           

ظل في  –حالة الجزائر  –، تقييم االهداف االنمائية لاللفية الثالثة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة محمد بابكر 1

كلية العلوم االقتصادية  دية، تخصص التحليل االقتصادي،، رسالة ماجستير في العلوم االقتصاحات االقتصاديةاالصال

 .86، ص2009- 2008، السنة الجامعية ر، جامعة دالي ابرهيم، الجزائروعلوم التسيي
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؛ والتعلـــيم كـــذلك يعتبـــر مـــن اهـــم المتطلبـــات تعتـــرض صـــحتهم وســـالمتهم الجســـديةتـــي مـــن االخطـــار ال

  ؛أو مجتمع اجتماعيا واقتصادياالرئيسية وهو ذو عالقة بمدى تقدم اي دولة 

لــى إنهــا توجــه أوهــي نــوع اساســي مــن انــواع الحمايــة االجتماعيــة اذ :إجتمــاعيمــان أيجــاد شــبكات إ -

هــي تعمــل علــى مواجهــة مشــكالت الفقــر والتفكــك االجتمــاعي الفئــات المهمشــة والمعرضــة لالنكشــاف و 

  ؛1واالمية والجهل والمرض واالنحرافات والخروج عن القانون

ـــة     ـــي للتنمي االهتمامـــات الدوليـــة بالبيئـــة وضـــرورة الحفـــاظ عليهـــا وحمايتهـــا مـــن كـــل  ان:البعـــد البيئ

، ولقـد ازداد واكتمـل بـين البيئـة والتنميـةرابطـا وثيقـا ، اثبت انه هنـاك النتهاكات والمخاطر التي اواجههاا

، اذ ان بالبرازيـل 1992دي جـانيرو عـام  وئـة فـي قمـة االرض التـي عقـدت فـي ريـاالهتمام الـدولي بالبي

، ولقــد اكــدت التوصــيات التــي خــرج بهــا المتحــدة المعنــي بالبيئــة والتنميــةالمــؤتمر ســمي بمــؤتمر االمــم 

، فقــد ربــط إعتمــاد كــل منهــا علــى االخــرتنميــة والبيئــة وكــذا ن اليالمــؤتمر علــى وجــود الصــلة الوثيقــة بــ

 نعدام االهتمام بها وبين تراجعأو إالخبراء خالل الربع االخير من القرن العشرين بين تدهور البيئة وقلة 

، كمــا لــوحظ ان الدولــة التــي تعــاني ضــعفا شــديدا فــي االهتمــام البيئــي وتــأخر التنميــة فــي الــدول الناميــة

الجة الثلوث والنفايات المختلفة تعاني في الوقت نفسه تخلفا وفقرا وتنخفض فيها معدالت وتتأخر في مع

  .2التنمية وتتزايد المشكالت االقتصادية فيها

هذا الترابط بين البيئة ، حيث ان لتنميةوان االهتمام بالبيئة على المستوى الدولي اصبح ركنا اساسيا ل  

فـي كونهـا العمليـة  ي، والذي ينجلـى اطالق مفهوم التنمية المستدامةاتخد بعدا كونيا مما ادى ال والتنمية

                                           

 .85نور الدين عبد الرزاق، مصدر سبق ذكره، ص  1
 .86المرجع نفسه، ص  2
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بعين االعتبـار حاجيـات ي من خاللها يتم سد الحاجيات الضرورية للعيش لالجيال الحالية مع االخد تال

   . 1طلبات االجيال القادمةتوم

مية المستدامة فـي تقريـره العـالمي بشـأن التنميـة البشـرية ، التنرف برنامج االمم المتحدة للتنميةولقد ع   

لــى صـيانة السياســات االقتصــادية والضــريبية والتجاريــة والزراعيــة إنهــا عمليــة تســعى أعلــى  1992عـام 

 .2قامة تنمية مستدامة اقتصاديا واجتماعيا وايكولوجياإوالطاقوية والصناعية بغرض 

يحقق التنمية المستدامة هو ذلك الترابط بين البيئة والتنمية وكذلك ن ما أوالمجتمع الدولي اتفق على    

شـار اعـالن أهمية هذا الترابط فقد أكيدا على أ؛ وتف في عمليات التنمية في حد ذاتهاالشمولية واالنصا

  :3الى مجموعة من المبادئ والتي نذكر منها 1992ري ودي جانيرو 

صـحية ومنتجـة وفـي تــوازن روف ظـ، ويحـق لهـم الحيـاة فـي إهتمـام البشـر بالتنميـة المسـتدامةضـرورة  -

  ؛مع البيئة

جـل ضـمان حاجيـات أعمال الحق في التنمية على نحو يكفل الوفاء بشكل منصف وذلك مـن إيجب  -

  جيال الحالية واالجيال المقبلة معا؛األ

  لية التنمية وال يمكن عزلها عنها؛ن تكون حماية البيئة جزء ال يتجزء من عمأيجب  -

                                           

 .73محمد الطاهر، مرجع سبق ذكره، ص  قادري 1

محمد فائز بوشدوب، التنمية المستدامة في ضوء القانون الدولي للبيئة، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون الدولي  2

 .32والعالقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ص 

 .56المرجع نفسه، ص  3
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ـــة لحـــاالت الضـــرورة مـــنح األ - ـــدان االقـــل نمـــوا، ولوي ـــة واحتيجاتهـــا الخاصـــة، ال ســـيما البل ـــدان النامي بل

، كمــا ينبغــي ان تراعــي االجــراءات الدوليــة المتخــدة فــي ميــادين البيئــة والتنميــة مصــالح والضــعيفة بيئيــا

  جميع الدول؛

والعمـل علـى  ةواالنتـاج الغيـر المسـتدامنمـاط االسـتهالك أ ن تعمل كافة الـدول علـى الحـد مـنأيتبغي  -

لشـعوب رتقـاء بنوعيـة الحيـاة لجميـع اجـل اإلأة وذلك من مزالتها مع تشجيع السياسات الديمغرافية المالئإ

  ؛والوصول الى تنمية مستدامة

ن التنميــة المســتدامة تهــدف الــى التوافــق والتكامــل بــين البيئــة أومــا يمكــن اســتنتاجه ممــا ســبق هــو     

القـدرة علـى التكيـف النظـام الحيـوي للمـوارد والـذي يكمـن فـي  ؛خالل انظمة تتمثـل فـي ة وذلك منوالتنمي

قتصـادية بطريقـة مع المتغيرات االنتاجيـة البيولوجيـة للمـوارد لعمليـة التصـنيع واالنتـاج لتكـوين المـوارد اال

ـــاتوكـــذا النظـــام االجتمـــاعي الـــذي يعنـــى بتـــوفير العدالـــة االجتما ؛منظمـــة وغيـــر جـــائرة ـــة لجميـــع فئ  عي

   .1وكذلك النظام االقتصادي الذي يعني القدرة على تحقيق التوازن بين االستهالك واالنتاج ؛المجتمع

، لـــذا كــان مـــن الطبيعيـــة والبشــرية افضـــل اســتخدام وبمــا ان التنميــة تعنـــي ضــرورة اســـتخدام المــوارد    

يــة وفــي نفــس الوقــت تحقيــق التنم، بــل البــد مــن إجهــاض البيئــةال يكــون ذلــك علــى حســاب أالضــروري 

ـــة البيئـــة ـــات التنميـــة بأبعادهـــا المختلفـــة والحفـــاظ علـــى المـــوارد حماي ـــك وفقـــا لتســـيير متـــوازن لعملي ، وذل

  . 2واالنظمة البيئية

                                           

، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، 361المستدامة، مجلة االمن والحياة، العدد مأمون احمد محمد النور، التنمية  1

 .2012السعودية، 

 .87نور الدين عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص  2
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وبغيـــة تحقيـــق البعـــد البيئـــي للتنميـــة ال تـــزال الحكومـــات والوكـــاالت الدوليـــة توصـــي باتبـــاع سياســـات    

، وهــذه السياســات تغطــي نطاقــا فــي الخطــط االنمائيــةالعتبــارات واالهــداف دمــاج ااســتراتيجية مختلفــة إل

تعــالج  ، وتلــك التــية وادماجهــا فــي العمليــة االنمائيــةواســعا يتــراوح بــين التركيــز علــى االعتبــارات البيئيــ

كد مؤتمر ريـو بشـأن البيئـة والتنميـة علـى عمـق الصـلة بـين االخفـاق أكما  ،مسائل اجتماعية واقتصادية

، ير البيئة والتنمية جنبا الى جنـبنه من الضروري ان تسأ، و لم والتدهور البيئي العالميالتنموي في العا

، وال ينبغــــي ان تكــــون اجــــراءات لوطنيــــة علــــى حســــاب البيئــــة العالميــــةن ال تـــتم التنميــــة االقتصــــادية اأو 

  .1مام عمليات التنميةاوعمليات الحفاظ على البيئة  تشكل عائق 

جندات واهتمامات التنمية االقتصادية أدراج موضوع حماية البيئة في إبالرغم من العمل على وانه و     

االســـتجابات لهـــا بقيـــت ذات شـــكل نـــه معظـــم أال إواالجتماعيـــة مـــن خـــالل النـــدوات والمـــؤتمرات الدوليـــة 

هتمامـا ال بلـدان قليلـة اإحيث ال تولي ات ووكاالت التنمية ونظم التخطيط، مؤسسي في سيايات الحكوم

  كثيــرة تنقصــها المــوارد الماليــة  ، كمــا ان دوالأو خطــط  تنميتهــالالعتبــارات البيئيــة عنــد وضــع سياســتها 

ي الكـــافي لتنـــاول و الجمـــاهير أو المؤسســي أرادة السياســـية وكــذا الـــدعم التشـــريعي و حتـــى اإلأالتقنيــة أو 

  .المشاكل البيئية

  

  

  

                                           

 .03محمد فائز بوشدود، مرجع سبق ذكره، ص  1
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  هالثالث وواقع التنمية لمختلف دولدراسة تحليلية للعالم :الفصل الثاني     

ات تلعــــب دول العــــالم الثالــــث دورا هامــــا فــــي العالقــــات الدوليــــة بصــــفة عامــــة وفــــي مجــــال العالقــــ      

دول تتمتـع بـالتنوع والتوزيـع عبـر مختلـف أرجـاء العـالم هـذا مـا  فهـي ،االقتصـادية الدوليـة بصـفة خاصـة

، كمـا تجات التي تنتجها الدول المتقدمةلمختلف السلع والمن استقبالهايجعلها صاحبة الدور الرئيسي في 

فهـــي عانــت فــي معظمهـــا مــن ويـــالت  ،ت ومميـــزات خاصــة بهــا قـــديما وحــديثاهــذه الــدول لهـــا صــفا أن

تلبيـة حاجيـات  أهمهـاالدولية ومازالـت تعـاني حـديثا أمـام تحـديات مختلفـة  العالقاتاالستعمار وظلم في 

ـــة والط ـــب شـــعوبها الراغب ـــى االزدهـــار والرقـــي ور ومطال  ،فـــع وتحســـين مســـتويات العـــيش والرفـــاهامحـــة إل

علـى تقـديم دراسـة تحليليـة لـدول العـالم  فصـلفـي هـذا ال عمـللذلك سوف ن وتحسين واقع التنمية وتطويره

  .الثالث في مبحث أول ثم التطرق إلى دراسة واقع التنمية فيها في مبحث ثاني

  ول العالم الثالث دراسة تحليلية لد: المبحث األول    

إعطاء مفهوم لدول العالم الثالث وأهم التصنيفات المنوط به،  هذا المبحث سوف نحاولمن خالل      

ثم إعطاء تحديـد لمجموعـات الـدول الناميـة بـالتركيز  النامية،ثم االنتقال إلى الخصائص الرئيسية للدول 

  .التنميةعلى مستويات ومؤشرات 

  مفهوم وتصنيف دول العالم الثالث  :األولالمطلب    

  )العالم الثالث ( مفهوم الدول النامية  :األولالفرع    

اإلجمــالي المحلــي  اإلنتــاج، البلــدان الناميــة هــي الــدول التــي ال يفــي فيهــا حســب المعجــم االقتصــادي   

، وتتميـز واسع ، زراعي وصناعيفي برنامج استثماري، لتوليد المدخرات الالزمة للشروع والدخل الفردي
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تعيش فيـه غالبيـة السـكان فـي ) زراعي عادة(هذه الدول بشكل عام ونموذجي بوجود قطاع أولي  واسع 

 الســتطيع، ومــن ثمــة المباشــرة باحتياجاتهــايفــي  مســتوى الكفــاف أو تقتــرب منــه، فــال تنــتج إال بالكــاد مــا

 .1لدعم مجتمع مدني صناعي واسع الالزم اإلنتاجتوفير 

، و، البلــدان الســائرة فــي طريــق النمــه البلــدان تســميات عديــدة مثــل البلــدان الناميــةذعلــى هــ ولقــد أطلــق   

األخيــرة األكثــر شـــيوعا  إلــخ، وتعتبـــر التســمية...، بلـــدان العــالم الثالــث البلــدان الفقيــرة، البلــدان المتخلفــة

  :ه التسمياتذ، وفيما يلي عرض ألهم  هواستعماال

الفكـر الكالسـيكي فـي دراسـة مشـكلة النمـو للـدول المتخلفـة أطلـق علـى هـذه المجموعـة مـن  أحينما بـد   

تفـع مسـتوى مر   إلـىتلك الدول التي لـم تصـل  بعـد  بأنها، والتي عرفت ، الدول المتأخرةاصطالحالدول 

مـــن التقـــدم  المنخفضـــةتلـــك الـــدول التـــي تســـودها المســـتويات   هـــي ، أومـــن التقـــدم التقنـــي واالقتصـــادي

  .2نهابحيث يترتب على ذلك شيوع الفقر بين سكاالتكنولوجي واالقتصادي 

 البلــدان،الحقيقيــة لمشــكلة التخلــف فــي هــذه  واألبعــاد األســبابإال أن هــذا التعريــف ال يكفــي إليضــاح    

هـذا االصــطالح بــأخر  تـم اســتبداللــذلك  ين،مــن طـرف الكثيــر " التـأخر"ول مصــطلح عـدم قبــ إضـافة إلــى

   .3وهو تسمية الدول المتخلفة

                                           

مع اإلشارة إلى ية للدول النامية ، تقييم دور العالقات االقتصادية الدولية في تحقيق التنمية االقتصادعماد معوشي 1

، طبيقي في أدارة األعمال والمالية، تخصص االقتصاد التالحالة الجزائرية، أطروحة دكتوراه في العلوم، علوم التسيير

-2014جزائر السنة الجامعية ، المدية، الوالعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة يحى فارس كلية العلوم االقتصادية

 .131ص 2015
، ص ص عمرو محي الدين، التنمية والتخطيط االقتصادي، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، بدون سنة نشر 2

29-30. 
 .24،ص طفى، مرجع سبق ذكرهيعبد اللطيف مص 3
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وعرفت هذه الدول بأنها الدول التي ينخفض فيهـا الـدخل الفـردي عـن متوسـط دخـل الفـرد فـي الـدول     

غالل وبالتــالي فــإن هــذا التعريــف يضــمن تواجــد إمكانيــات النمــو بهــذه البلــدان متــى تــم االســت المتقدمــة،

يفرق بين الركود والنمو من أيضا ألنه ال  اعتراضا" التخلف"لقي مصطلح ، و الكامل للموارد المتاحة بها

وهـــو مـــاال يتفـــق  فـــي هـــذه المجتمعـــاتبســـيادة الركـــود  انطباعـــاومـــن ناحيـــة أخـــرى فإنـــه يعطـــي  ،ناحيـــة

تفاديـا " الدول الناميـة" ال وهو أأخر  باصطالحمصطلح الدول المتخلفة  أستبدل، ولذلك والحقيقة الفعلية

" النمـو"عليـه أن  يؤخـذالدول النامية لقي قبوال واسعا إال أنه  اصطالحورغم أن ، الركود والنم للخلط بين

وبالتــالي فــإن هــذه  أيضــا،ال يقتصــر علــى الــدول المتخلفــة بــل هــو مصــطلح عــام يشــمل الــدول المتقدمــة 

  .الدولالتسمية المتداولة ال تعبر عن الحالة الحقيقية لهذه 

، تقدما األكثروهي تسمية تقابل تسمية الدول المتطورة بالدول  تقدما، األقل ومنه ظهرت تسمية الدول  

الســابق وهــو أنهــا تــوحي أن دول  المأخــذعليهــا نفــس  يؤخــذوهــي تحمــل فــي طياتهــا نســبية التقــدم ولكــن 

أن واقع الحال يبين أن الكثيـر مـن الـدول تعـيش حالـة ، في حين لم تعيش درجات متفاوتة من التقدمالعا

  .أو تقهقرجمود 

ورغــم أن هـدا االصــطالح  الغنيـة،الــدول الفقيـرة وهــي مقابـل للــدول  أو مصـطلح اســمومـن ذلــك ظهـر    

أنه توجد بلدان نامية  بسببإال أنه منتقد  المادية،يتميز بالحياد بسبب تركيزه على الجوانب االقتصادية 

  .1مثالكثيرة غنية بالموارد الطبيعية كالدول النفطية 

                                           

العصرية للطباعة والنشر مكتبة حسن  ،ية، دراسات في التنمية االقتصاديةعبد اللطيف مصطفى وعبد الرحمان سان 1

 .270، صالطبعة األولى ،لبنان ،لتوزيع، بيروتوا
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ظهــرت هــذه التســمية منــذ منتصــف الخمســينات مــن القــرن و ، رت تســمية دول العــالم الثالــثلك ظهــلــذ   

الدوليــة قصــد تمييــز دول  األوســاطســم علــى نطــاق واســع وخاصــة فــي ا اإلذالماضــي وأصــبح يســتخدم هــ

االتحــــاد ( عـــالم الثـــاني ، ودول ال)وربـــا الغربيـــة وأمريكـــا الشـــمالية الـــدول الصـــناعية فـــي أ( األولالعـــالم 

المتبقيـة فهـي تنتمـي إلـى العـالم  األخـرىوالـدول ) ، ودول أوربـا الشـرقية السوفياتي، دول أمريكا الجنوبيـة

  .1الثالث

؛ الثالــث مصــطلحا ذو طــابع سياســي محــض، ويعتبــر المفكــر الفرنســيويعتبــر مصــطلح دول العــالم    

حيــث كـان يشـير إلــى  ،1952لتسـمية وكـان ذلــك فـي شـهر أوت ألفريـد سـوفي هــو أول مـن أطلـق هــذه ا

  ، وتجسد ذلك في قمة بانـدونغ عـام رفضت االنتماء إلى أي من القطبين، الغربي والسوفياتيالدول التي 

كمحاولة حازمة لجمع دول العالم الثالث في وحـدة سياسـية مـن خـالل تأكيـد زعمـاء  اعتبرتالتي 1952

، غيــر أن الصــبغة السياســية قــد والغــرببــين الشــرق علــى البقــاء خــارج النــزاع الــدائر  نــذاكأهــذه الــدول 

 هـذه اسـتحالةالحرب البـاردة وسـقوط القطـب السـوفياتي حيـث أثبـت التطـور التـاريخي  انتهاءتالشت بعد 

مــن ذلـك ظــل مصــطلح العـالم الثالــث مســتعمال ليميـز مجموعــة مــن الـدول شــملت ثالثــة  وبــالرغم، العزلـة

وتتميز بخصائص سياسية  ،2بع أخماس العالم اليومهي تشكل أر أرباع البشرية في أواخر الخمسينيات و 

وعـــدم  لالســـتعمارالماضـــي المشـــترك حيـــث خضـــعت أغلبيتهـــا  مشـــتركة، أهمهـــا واجتماعيـــة واقتصـــادية

إلـى الحالـة االجتماعيـة المتــدهورة حيـث تعـاني شـعوبها مــن  باإلضــافة واالقتصـادي،االسـتقرار السياسـي 

  .التغذيةالفقر ونقص التعليم والرعاية الصحية وسوء 

                                           

 ،كامل االقتصادي في الدول الناميةاالقتصادية اإلقليمية في عصر العولمة وتفعيل الت عبد الوهاب رميدي، التكتالت 1

العلوم االقتصادية وعلوم ، كلية اه في العلوم االقتصادية، تخصص، التخطيطدراسة تجارب مختلفة، أطروحة دكتور 

 .183،ص 2007-2006،يير، جامعة الجزائر، السنة الجامعيةالتس
 .25، ص عبد اللطيف مصطفى، مرجع سبق ذكره 2
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وهـــي بالمقابـــل لـــدول المركـــز أي الـــدول " دول المحـــيط"كمـــا أن هنـــاك تســـميات أخـــرى متداولـــة منهـــا    

ادل الغيــر العــ التبــادل إلــى أن التخلــف يرجــع إلــى عالقــات باألســاسويشــير هــذا االصــطالح " المتقدمــة"

  .تكرس تبعية المحيط للمركز دائما ، والتيالتي تتم بين المركز والمحيط

ســــتند علــــى التصــــنيف لــــدول الشــــمال وهــــذه التســــمية تبالمقابــــل  وذلــــك، وكــــذلك تســــمية دول الجنــــوب  

  .1975، ولقد ظهرت ألول مرة في مؤتمر باريس للطاقة عام الجغرافي للدول

منهــا تحكمــه  أي اســتخدامورغــم تعــدد االصــطالحات والتســميات التــي أطلقــت علــى هــذه البلــدان فــإن    

أو نفسية مختلفة، وفي الحقيقـة ال يوجـد فـرق جـوهري لمـدلول كـل  اجتماعيةعوامل قد تكون سياسية أو 

علـى  فـاقاتأي من هذه المصطلحات مقبوال طالما أن هنـاك  استخدام، وبالتالي فإن اإلطالقمنها على 

  .1مضمون االصطالح

  تصنيف دول العالم الثالث :  الفرع الثاني  

 تصنيف دول العالم الثالث حسب معايير الهيئات الدولية  - 1

يصنف البنك العالي دول العالم إستنادا إلى معيار نصـيب  :نيف البنك العالمي للدول الناميةتص  - أ

  .2وهو يميز ثالث مجموعات من الدول 2008الفرد من إجمالى الدخل القومي عام 

  ؛دوالر 975الفردي المنخفض، أقل من الدول ذات الدخل  •

  ؛الدولمن  وهي تضم شريحتينر دوال 11905و 976بين المتوسطالدول ذات الدخل الفردي  •

                                           

 .271عبد اللطيف مصطفى وعبد الرحمان سانية ، مرجع سبق ذكره ،ص  1
2
  Banque mondial, classification des pays, site : http:// 

donnes.Banquemondiale.org/a.propos/classification-pays, consilté le M25/12/2015. 
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ـــــــــىالشـــــــــريحة  - ـــــــــدخل المتوســـــــــط االدن ـــــــــى ذات ال ـــــــــراوح فيهـــــــــ: االول ـــــــــين ويت ـــــــــردي ب ـــــــــدخل الف ا ال

  ؛دوالر3855و776

و 3856ويتـــــراوح فيهــــــا الــــــدخل الفــــــردي بــــــين: لثانيــــــة ذات الــــــدخل المتوســــــط االعلــــــىالشـــــريحة ا -

  ؛دوالر11905

الـــدول الصـــناعية وهـــي دوالر وهـــي تضـــم 11906ألـــى مـــن : الـــدخل الفـــردي المرتفـــعالـــدول ذات  •

  ؛)منظمة التعاون والتنمية االقتصادية( OCDE أغلبية دول

الفــردي لقــي معارضــة مــن طــرف البــاحثين بــالنظر إال أن تصــنيف الــدول إســتنادا إلــى معيــار الــدخل  

  1:لعدة أسباب ولعل أهمها

  ،قطــاع الزراعــي ال تؤخــد فــي الحســبانن ظــاهرة االســتهالك الــذاتي المعروفــة بصــفة كبيــرة فــي الا -

، وهـو مـا يعيـق التقـدير الحقيقـي الوطنيـة للبلـدأو تحتسب بصفة تقريبية فقط من طرف المحاسـبة 

 ؛للدخل الفردي

القطــاع الغيــر الرســمي الــذي يقــدم دخــوال معتبــرة والتؤخــد فــي الحســبان عنــد تقــدير الــدخل إهمــال  -

 ؛                                                                                    الفردي

، ودون أن تعــرف فرديــة عاليــة نتيجــة التضــخم العــاليل الناميــة دخــوال و يمكــن أن تبلــغ بعــض الــد -

للبتـرول ذات العددالسـكاني ، ومثالهـا الـدول الناميـة المصـدرة ويات تنميتهـا الداخليـة أي تغييـرتمس

 ؛القليل

                                           

 .272،ص للطيف مصطفى ،وعبد الرحمان سانية، مرجع سبق ذكرهعبد ا 1
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ى توزيــع الــدخل الــوطني بــين ، وشــكل منحــطبيعــة الهياكــل االقتصــادية للبلــد يتجاهــل هــذا التقســيم -

 ؛الدول هذه مجتمعثال ال يمس فئة كبيرة من أفراد  ، فإرتفاع الدخل في دول الخليج مأفراده

  :ميزت االمم المتحدة بين مجموعتين من الدول  :تصنيف االمم المتحدة لدول العالم الثالث -ب 

  :، وتتميز بدولة 49وتضم ) PMA(الدول االقل تقدما  •

 ؛ضعف الدخل الفردي   -    

 ؛، وسوء أو إنعدام الخدمات الصحية و التعليميةتأخر التنمية البشرية، سوء التغدية  -

 ؛ضعف حصة الصناعة  -     

 ؛زراعة تقليدية متأخرة  - 

  ا الناشـئة عـن سـوء إرتباطهـا كما أنها تعتبـر هامشـية فـي التبـاذالت العالميـة بسـبب عزلتهـ  - 

الخارجيـة بـدافع النزاعـات طعت عالقتها قبالعالم الخارجي أو غياب واجهات بحرية، وبعضها 

وهـي بعيـدة عـن  فـي المنـاطق الميتـة مـن العـالم ، ومنه  فإن الدول االقـل تقـدما تتواجـدالطويلة

 ؛يةالدول العالقات

 األكثـرأجـل  تمييـز الـدول  الـدول االقـل تقـدما مـن" أن االمـم المتحـدة إسـتعملت مفهـوم لـذلك يفهـم    

 .1"، وبالتالي نوع من العالم الثالث داخل العالم الثالث فقرا في الكون

، نوب إفريقيا الصحراء كالموزنبيق، ودوال من أسـياكبيرة من دول جل االكثر فقرا أعداد وتظم الدو     

  .من سكان العالم   %10؛ حيث تمثل ة في أمريكا الالتينية وهي هايتيوتوجد دولة واحد

                                           

1
  FREDERIC Teulon, croissance, crises et développement, presse universitaire de France, 5’eme  

édition, 1998, p 215. 
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خمســــة دول فـــــي أمريكـــــا ؛ دولـــــة موزعــــة كالتـــــالي 15تضـــــم ) npi(حــــديثا  المصـــــنعةالــــدول  •

، ي إفريقيا وهـي دولـة جنـوب إفريقيـاواحدة ف، دولة سياآالالتينية، سبعة دول في جنوب شرق 

 :  ، وتتميز هذه المجموعة من الدول بأوربا وهما البرتغال واليوناندولتان في 

 ؛وجود قاعدة صناعية - 

  ؛صادرات متنوعة ونمو إقتصادي قوي -     

   ؛إرتفاع الدخل الفردي - 

  ؛تزايد تعداد السكان داخل المدن - 

 ؛لفقر المطلقتناقص في معدالت ا - 

 ؛مستوى مرتفع نسبيا في جانب الصحة والتعليم - 

 ؛االجنبية المباشرة ال سيما إستثمارات الشركات متعددة الجنسياترات إستقطاب االستثما - 

 تصنيفات أخرى لدول العالم الثالث  - 2

 يوع إستعمال تسمية العالم الثالثعرفت مرحلة الثمانينات ش:ث عوالمتصنيف الدول إلى ثال  - أ

  "tiers monde "  ٕول مــرة  ، وقــد إســتعمل هــذا المفهــوم ألطالقهــا علــى مجموعــة الــدول الناميــةوا

فـي مقـال من طرف االحصـائي واالقتصـادي والمفكـر الفرنسـي ألفريـد سـوفي السـابق الـذكر وذلـك 

 :وهو يشير إلى أن هناك 1952عام  " nouvel  observateur " نشره بعنوان

 ؛الدول الصناعية في أوربا الغربية وأمريكا الشمالية ودول الباسفيكوهي : دول العالم االول -

 ؛الصناعية ذات االقتصاد المخطط مركزيا سابقا في أوربا الشرقيةوهي الدول  :الم الثانيعدول ال -
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وهي ماتبقى من دول أمريكا الالتينيـة ودول الكـارييبي وٕافريقيـا والشـرق الوسـط : دول العالم الثالث -

 .1ء الياباناسيا بإستثنآوغالبية دول 

، ذلـك أن الـدول التـي تنطـوي ثالث بل عوالم ثالثةالحقيقة أنه اليوجد عالم :عالم رابع وخامس -ب 

وجــب ظهــور مفــاهيم إقتصــادية جديــدة  أمتجانســة الخصــائص ممــا  يــرتحــت مفهــوم العــالم الثالــث غ

، حيـث أنـه رتـب دول االمريكـي بورصـونإلى " لم الخامس العا"للتحديد الدقيق للمعنى ويرجع مفهوم 

ن اذلـال،ب فيما بعد على يـد براتـزال وميلرهذا االقترار ، ثم طو السنوي الفردي العالم على أساس الدخل

رتكــز أهمهــا حــول النمــو الــديمغرافي، توقــع ، وإ معيــارا لتحديــد درجــة التنميــة 52، 1979جمعــا عــام 

اتج الخـــام، إســـتهالك نـــاالقتصـــادية، نصـــيب الزراعـــة مـــن الط المهنـــي حســـب الطاقـــات ، النشـــاالحيـــاة

، مســـتوى الصـــحافة المكتوبـــة والمرئيـــة مســـتوى التكـــوين، وضـــعية الصـــحة، الطاقـــة، إشـــتراك الهـــاتف

ســبها تقســيم العــالم إلــى خمــس دولــة وأمكــن ح 142إلــخ، وطبقــت هــذه المعــايير علــى ...والمســموعة 

 :عوالم

 ؛دوالر 350فردي السنوي االقل من الدخل ال ذات) امسدول العالم الخ( د فقرا الدول االش -

 ؛دوالر 1500دخل الفردي االقل من ذات ال) دول العالم الرابع( الدول الفقيرة  -

 ؛دوالر 5000وهي الدول التي ال يتجاوز الدخل الفردي بها  :الثالثدول العالم  -

 ؛سنويادوالر  10000يصل الدخل الفردي بها إلى  :المفضلةالدول  -

 ؛2دوالر سنويا 10000التي يتجاوز دخل الفرد بها  :الغنيةدول ال -

                                           

 .134، مرجع سبق ذكره ، ص عماد معوشي 1
 .135،صالمرجع نفسه 2
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قــادت أيضــا إلــى تصــنيف دول  الثالــثن الوضــعية الجغرافيــة لــدول العــالم ا :الجغرافــي التصــنيف -ج

  :العالم إلى

، وتتميـز المشار إليهما في التصـنيف السـابقوتضم دول العالم االول والعالم الثاني : دول الشمال  -

  ؛مواتية ومعدالت نمو جيدة واجتماعية اقتصاديةبوضعية 

 ،وتضــم دول العــالم الثالــث وهــي تتميــز بوضــعية جــد صــعبة فــي مختلــف الميــادين: دول الجنــوب -

ر مالئـم البطالـة،ونظام تكـوين غيـ وارتفـاع، اإلنتاجيـةبضـعف  اقتصـاديحيث يتميـز المنـاخ السوسـيو 

 باإلضــافة، وتــدهور مســتويات التعلــيم والصــحة، توقــع الحيــاة وانخفــاض، ومشــاكل النقــل والمواصــالت

  ؛في غيرصالح هذه البلدان التبادلإلى المديونية وتدهور شروط ومعدالت 

  الخصائص الرئيسية للدول النامية :الثانيالمطلب    

طلقــت علــى دول العــالم الثالــث والتــي اإنطــالق ممــا تــم ذكــره يتضــح لنــا أنــه هنــاك عــدة تســميات    

، ولـم تسـتطيع  حتـى االن تحقيـق ي حالة تخلف وضعف فـي شـتى الميـادنالحين تعيش فماتزال إلى 

، لهــذا لــم يســتطيع علمــاء االقتصــاد المهتمــين بشــؤون التنميــة توى الالئــق مــن الرفاهيــة لشــعوبهاالمســ

لسياســات ، ورســم اإال أن النمــو والتقــدم الحقيقيــين ،وصــول إلــى تســمية موحــدة لهــذه الــدولوالتخلــف ال

عن طريق التالعب بالتسميات والمفارقات اللفظيـة، بـل عـن طريـق  ، اليتمانراتيجيات المالئمةواالست

، التــي تعتبــر تحــديا رئيســيا لهــذه الــدول لتحقيــق ي تتطلبهــا عمليــة التنميــة الشــاملةتقــديم التضــحيات التــ

ن بـــين أعلـــى معـــدالت النمـــو والـــتخلص مـــن تبعيتهـــا االقتصـــادية، كمـــا أنهـــا تحتـــل المرتبـــة االولـــى مـــ
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ميزها عن ، إال أن هذه الدول تجمعها خصائص تمستوى الدوليالمشكالت االقتصادية محليا وعلى ال

  :وهذا  ماسوف يأتي ذكره، 1)المتقدمة( باقي الدول 

  فجوة التنمية بين الدول النامية والدول المتقدمة: الفرع االول    

، حيــث تســتأثر البلــدان المتقدمــة بالوضــع التنميــةتفاوتــا كبيــرا فــي مســتويات تعــرف شــعوب العــالم     

، بينمــا تماعيــة واالقتصــادية والتكنولوجيــة، االجقــدما كبيــرا فــي شــتى مجــاالت الحيــاةفضــل وتعــرف تاأل

مويــة صــعبة الــدول الناميــة والفقيــرة والتــي تضــم أكبــر نســبة مــن ســكان العــالم فإنهــا تعــيش أوضــاعا تن

التنمية بينها وبين العالم المتقدم تزداد يومـا بعـد يـوم ففـي بدايـة  ، والزلت فجوةويطال الفقر مجتمعاتها

من إجمالي الثروة العالمية بينمـا لـم يسـتفد   %82من شعوب العالم على   %16 ذالتسعينات إستحو 

  .2من هذه الثروة %05من شعوب سكان المعمورة إال ب   61%

إلــى أنــه علــى النطــاق الــدولي ،  2009نة ويشــير تقريــر البنــك الــدولي عــن التنميــة فــي العــالم لســ    

تركز نمو االقتصاد العالمي في عـدد قليـل مـن المنـاطق االقليميـة وفـي السـنوات السـابقة تركـز حـوالي 

، ورغــم أن أســياثالثــة أربــاع إجمــالي النــاتج المحلــي فــي أمريكــا الشــمالية وأروبــا الغربيــة وشــمال شــرق 

شــكلت الصــين والهنــد حــوالي ثلثــي ثــروة العــالم إال ان  ،لتركيــز هــذه ليســت جديــدة فقبــل قــرونظــاهرة ا

تضمان أكثـر مـن نصـف   الجديد واالختالف يكمن في أنه وفي ذلك الوقت كانت الصين والهند أيضا

ة االمريكيـة سـوى أقـل دفـي حـين انـه ال يشـكل االتحـاد االوربـي واليابـان والواليـات المتحـ ،سكان العـالم

                                           

 عبد الوهاب رميدي ، مرجع سبق ذكره  1
2
 MIECZYSLAW FALKOWSKI, les problémes de la croissance du tiers monde, payot, paris, 1968, 

p73. 
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تعـــادل مايملكـــه ثـــالث عالميـــا علــى ثـــروة  مليـــونير 360حـــوالي ويســتحوذ  ،1ســـكان العـــالممــن ســـدس 

، وأكثـــر هــؤالء االثريــاء يعيشـــون فــي الـــدول ســـكان العــالم، أي حـــوالي مايملكــه نصــف مليــارات نســمة

  .الصناعية الغربية وعلى رأسها الواليات المتحدة االمريكية 

بــين بلــدان الشــمال وبلــدان  صــارخإن المتتبــع لتقــارير الهيئــات الدوليــة يالحــظ وبوضــوح التفــاوت ال   

    2000، فعلــى ســبيل المثــال يشــير البنــك العــالمي فــي تقريــره حــول التنميــة فــي العــالم لســنتي الجنــوب

  %44، يظهـرون بنسـبة يعيش بأقل من دوالر واحد يوميا  أن ستة ماليين نسمة في العالم 2001و

الـدخل  مرة 37االكثر ثراء في العالم يفوق  ، وأن الدخل المتوسط للعشرين دولةسيا الجنوبية وحدهاآب

  .2المتوسط للدول االشد فقرا

مـن   %20هـذه الحقيقـة مشـيرا أن أفقـر  2006ومن جهة أخرى يؤكد تقرير التنميـة البشـرية لعـام    

مــن  % 1.5، يحصــلون علــى شــون بأقــل مــن دوالر واحــد فــي اليــوم، الســكان الــذين  يعيســكان العــالم

  %05السـكان الـذين يعيشـون علـى دوالريـن فـي اليـوم علـى    %40صـل أفقـر ، ويحالدخل العـالمي

بليون دوالر ومايفوق وهو  100فرد في العالم  500، وفي المقابل يزيد دخل أغنى من الدخل الفردي

وعلى صعيد الـدخل الفـردي فـإن هنـاك فـوارق كبيـرة  ،مليون شخص 416ق مجموع دخول أفقر مايفو 

هـذا الـدخل أو مـن ناحيـة معـدل نمـوه، فعلـى بين الدول النامية والدول المتقدمـة سـواء مـن ناحيـة قيمـة 

مـرة أكثـر مـن الـدول الفقيـرة عـام  60، يمثل الدخل الفردي في الدول االكثر غنـى حـوالي سبيل المثال

                                           

 .6-4ص ، إعادة تشكيل الجغرافيا االقتصادية، ص2009الدولي، تقرير التنمية في العالم،  البنك 1

2
   Banque mondiale, rapport sur le développement dans le monde 2000-2001, p 03.  
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ب دوالر ســـنويا وقـــدر فـــي المجموعـــة الثانيـــة  28242ب  حيـــث قـــدر فـــي المجموعـــة االولـــى 2000

  .1دوالر سنويا 481

 42(أما على صعيد المناطق فاألغلبيـة السـاحقة مـن الـدول االقـل تقـدما توجـد فـي القـارة االفريقيـة    

مــن  %12مليــون نســمة أي أكثــر مــن  570رة الفقيــرة تحــوي حــوالي ا، وهــذه القــ)48دولــة مــن أصــل 

لهم الفقر فـي دول إفريقيـا اتجدر االشارة إلى أنه هناك أزدياد لعدد السكان الذين يط، كما سكان العالم

، أي 2001مليــون شــخص عــام  313، إلــى 1981مليــون شــخص عــام  164صــحراء مــن جنــوب ال

  .ل عشرين سنة وهي نسبة مرتفعة جداخال   %91بزيادة تصل ما يقارب 

أن االشخاص الذين يعانون من سوء  2011لعام   F.A.Oة ويشير تقرير المنظمة  العالمية للتغدي   

مليـون  578(وفـي أسـيا ) مليـون شـخص 239(التغدية يتواجدون أساسا فـي إفريقيـا جنـوب الصـحراء 

 2050، ورغم التوقعات التي تشير أن إنتاج الغـداء فـي الـدول الناميـة سيتضـاعف فـي أفـاق )شخص

ـــة وهـــو مـــا يعنـــي ان شـــخص معـــرض لســـوء  20إال أن شخصـــا واحـــدا مـــن كـــل  مليـــون  370التغدي

 .2سياآشخص سيطالهم الفقر وأغلبهم في إفريقيا و 

  الخصائص العامة للتخلف في بلدان العالم الثالث : الفرع الثاني   

، إال أن هنــاك مميــزات وخصــائص مشــتركة بينهــا والتــي لتبــاين بــين مجموعــة الــدول الناميــةرغــم ا   

 -، ويعتبــــر تصــــنيف الكوســــت منــــذ مطلــــع الســــتيناتمــــن طــــرف البــــاحثين  يةتعــــرف تعــــديالت إضــــاف

                                           

 .281، ص ق ذكره، مرجع  سباللطيف مصطفى وعبد الرحمان سانيةعبد  1
2
  F.A.O, l’ETAT des ressources en terre et en eau pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde 

2011, p 04. 
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lacoste- خاصـية مختلفـة ومتنوعـة مـن  جانبا أو 14ترح ق، وهو يالتصنيف االسهل واالكثر إستعماال

  :والتي سوف نتطرق إليها كما يلي  ،1تمس الجوانب الديمغرافية، االجتماعية واالقتصادية ،التخلف

 :لدول العالم الثالث السمات الديمغرافية  - 1

  ؛إرتفاع معدالت المواليد ، وٕارتفاع معدالت الوفيات بين االطفال خصوصا •

  ؛إنخفاض المستوى الغدائي أو مايعرف بسوء التغدية •

  ؛ ...)نقص الخدمات ، إنتشار االمراض( تدني المستوى الصحي  •

...) روب ، مــاء شــســكن، نقـل، صــرف صـحي( بصـفة عامــة عـدم تلبيــة الحاجـات االساســية  •

وقد بات معروفـا أنـه مهمـا كانـت خصـائص وقـيم أي مجتمـع فـإن تلبيـة هـذه الحاجـات يشـكل 

،وبالمقابـــل فـــإن عـــدم تلبيتهـــا يشـــكل العتبـــة الـــدنيا التـــي تجعـــل الســـكان للنمواالليـــة القاعديـــة 

  .2يطرقون وضعية الفقر المطلق

  :السمات االقتصادية لدول العالم الثالث  -2

  ؛الفرديإنخفاض  الدخل  •

 وحتــى فــي البلــدان الناميــة التــي عرفــت تحريــرا ألســواقها الماليــة فــإن الــنظم المصــرفية متــأحرة •

، الممولـة بقـروض العديـد مـن المخـاطر، وتعرف المشـاريع المؤسسات المالية فيها بقيت هشة

للمقتـــرض ولـــيس علـــى باالضـــافة إلـــى أن القـــروض تمـــنح  أحيانـــا تبعـــا للعالقـــات الشخصـــية 

، وحتى في االقتصاديات الناشئة التـي عرفـت صـعودا دودية المنتظرة من المشروعس المر أسا

                                           

 .138، ص عماد معوشي، مرجع سبق ذكره 1
، تير في العلوم االقتصادية، رسالة ماجستنافسية الصناعية بالدول النامية، االستثمار األجنبي والميزة السلمان حسن 2

 .62، ، ص2004العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، السنة الجامعية كلية 
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ات المـوفرة في أسواق االسهم والسندات فإن ذلك لم يكن مصـحوبا بتطـور مشـابه فـي المعلومـ

  ؛للمساهمين والدائنين

  ؛االستثمار واالدخار معدلضعف  •

  ؛إختالل التوازنات الكلية •

  ؛سوء إستغالل الموارد •

   ؛دالت البطالةإرتفاع مع •

   ؛أساليب بدائية في االنتاج •

  ؛التخصص في إنتاج المواد االولية •

، هـذا ماجعـل مـن المديونيـة نقص رؤوس االموال الوطنية، واالعتمـاد علـى التمويـل الخـارجي •

الخارجيــة لهــذه الــدول تتضــاعف حيــث إنتقلــت الــديون قصــيرة االجــل لمجموعــة الــدول الناميــة 

، وقــدر 1997- 1990مليــار دوالر خــالل فتــرة  454إلــى  176 تجــاه البنــوك االجنبيــة مــن

  ؛مليار دوالر 3500ب  2007إجمالي الديون الخارجية للعالم النامي سنة 

ـــــواردات والحتـــــى النفقـــــات العموميـــــة و  • ـــــة حصـــــيلة الضـــــرائب لتغطيـــــة ال ال خســـــائر عـــــدم كفاي

ة ي والمكانـة الكبيـر ، مع االخد في االعتبار مشاكل التهرب الضريبالمؤسسات العمومية أيضا

، مــن جهــة أخــرى فــإن الكثيــر مــن الــدول الناميــة ال زالــت التــي يحتلهــا القطــاع الغيــر رســمي

، وهــو مــا يقلــل تمــدة ســعر الصــرف الثابــت أو المــدارتمــارس رقابــة علــى أســعار الصــرف مع

 .1األموالحركة رؤوس 

                                           

1
 Paul krugman et Maurice obstfeld, économie international, nouveaux horizons, paris, 2009, p662.  



 ية في دول العالم الثالثالعالقات الدولية وواقع التنم: الباب األول

 

87 

 

االرياف ويعتمد على  في تقليدي يتركز( ،مثمثلة في وجود مجتمعين االزدواجية في االقتصاد •

، ويرجع أصل هذه االزدواجية إلى )حديث وصناعي قوي االرتباط بالخارج (، وأخر )الزراعة

، فـنجم عـن 19الرأسـمالية فـي القـرن  إلـى هـذه البلـدان أنمـاط االنتاجـةذي أدخـل الـاالستعمار 

 ، بين المجتمعين التقليدي والحديث ، وضعف الروابطنذلك تصادم بين ثقافتين مختلفتي

لـــــة االنتاجيـــــة ، الـــــذي يتجســـــد فـــــي غيـــــاب اآلinarticulation أو إنعـــــدامها وهـــــو مـــــايعرف ب

ثر أ، فــــاد وتكــــريس تبعيــــة االقتصــــاد للخــــارجالمنتوعــــة وبالتــــالي التوجــــه الكبيــــر نحــــو االســــتير 

ركـــــز فـــــرض علـــــى ، ال يـــــزال قائمـــــا إذ أن الموٕان حاولـــــت الـــــدول الغربيـــــة تفنيـــــده االســـــتعمار

، وتعــين علــى رخيصــة لتمويــل حاجــات الصــناعة فيهــاالمســتعمرات أن تمــده بــالمواد االوليــة ال

أهـل المســتعمرات القيــام بإنتــاج المــواد االوليــة وغيرهــا بمواصــفات حــددها المركــز االســتعماري 

قـت ، وفـي نفـس الو اديات المسـتعمنفسه، وكان إنتاج هذه المواد يشكل البنية االساسية إلقتص

المركـز  كانت المستعمرة تمثل سوقا إستهالكية لمنتجات الصناعية فـي المركـز فدرجـة إرتبـاط

ـــم يكـــن لمســـتعمرة مـــا أن تتعامـــل مـــع مركـــز أخـــر مهمـــا كلـــف بالمســـتعمرة تميـــزت بـــالقوة ، ول

  ؛1االمر

  السمات االجتماعية والثقافية للدول النامية  -3

  ؛التنمية في جهات بالوطن على حساب جهات أخرىعدم العدالة الجهوية مترجمة في تركز  •

                                           

، الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائرطبوعات ديوان الم التنمية، اثة والهيمنة االقتصادية ومعوقاتالحد مجدي،ضياء  1

 .32ص 
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، وٕاذا كانـــت هـــذه الظـــاهرة فـــي الـــدول المتقدمـــة تشـــكل حـــافزا للنمـــو عـــدم عدالـــة توزيـــع الـــدخل •

ار المحلـــي الـــالزم لتمويـــل بســـبب المســـاهمة الكبيـــرة لـــذوي الـــدخول العاليـــة فـــي تـــوفير االدخـــ

تشكل هذه الظاهرة سببا لنزعـات على خالف ذلك في الدول النامية حيث  األمر، فإن التنمية

 النـامي ال العالمفي  األغنياء، إضافة على أن أموال برامج التنمية مواتية لتنفيذداخلية غير 

تخـدم التنميـة بشـكل  الخـارج وتنفـق فـي أوجـه ال إلـىيعـاد توظيفهـا داخـل أوطـانهم بـل تهـرب 

  ؛كبير

معـدالت مرتفعـة مقارنـة بالبلـدان  األميـةبلغـت نسـبة و  مستوى التعليم وتـأخر أسـاليبه انخفاض •

ســنة فــي  15مــن الســكان الــذين تتجــاوز أعمــارهم  %73و72المتقدمــة حيــث تراوحــت مــابين 

فــي معظــم البلــدان   %2بينمــا لــم تتجــاوز نسـبة  ،مــن الســودان والصــومال علـى الترتيــبكـل 

ويعــود  ،وحتــى انعـدمت فــي الــبعض األخـر منهــا، كالسـويد مــثال) المتقدمـة( البلـدان المتطــورة 

، هـا عـدم كفايـة التجهيـزات المدرسـيةإنتشار االمية فـي دول العـالم الثالـث إلـى عـدة أسـباب من

  ؛1إلخ....، وغياب التخطيط سائل وأساليب والبرامج التعليمية، قلة المعلمينتأخر و 

  ؛وتدني نوعيتهى البحث العلمي ضعف االنفاق عل •

  ؛ة والعلياكبر حجم الطبقة الدنيا وصغر حجم الطبقة المتوسط •

  ؛تحكم العادات والتقاليد في السلوك االجتماعي بشكل ال يخدم التنمية •

  ؛التنميةي الالزم لتحقيق دم إعطاء المرأة مركزها االجتماعع •

                                           

، تخصص لدولية، رسالة ماجستير في الحقوق، مفهوم البلدان االقل نمو في العالقات االقتصادية اوماحنوس فاطمة 1

 .10، ص2006- 2005جامعة الجزائر، سنة  –بن عكنون  – ، كلية الحقوقالقانون ادولي والعالقات الدولية
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ــ • إذ أن إحتكــاك المجتمعــات  ،لتغيــر المتســارع واالفكــار الجديــدةطيــات اعح عــى مابطــئ االنفت

وســلوكات إســتهالكية غربيــة جديــدة تــؤثر علــى تنميتهــا الناميــة بالعــالم المتقــدم نقــل إليهــا قــيم 

  ؛1وتضعها أمام تحدي االنفتاح على الخارج دون تضييع أساسيات ثقافتها المحلية

  السمات السياسية والمؤسساتية للدول النامية  -4

، مباشرة وبصفة واسـعة علـى االقتصـادتمارس السلطات العمومية في البلدان النامية الرقابة ال •

ـــة وكـــذا الرقابـــة المباشـــرة أيضـــا علـــى الصـــمـــع ال ناعات الكبـــرى تضـــييق علـــى التجـــارة الدولي

، مــع ة نســبة إلــى النــاتج المحلــي الخــام،مع مســتوى مرتفــع للنفقــات العموميــوالتعــامالت الماليــة

جـراءات االقتصـادية ونة االخيـرة نظـرا لإلصبحت أقل حدة في اآلأأن هذه االجراءات الرقابية 

 ؛2تم تبنيها من طرف الكثير من الدول الناميةالتحررية التي 

وممـا  ،ولالسياسـية المناسـبة للتقـدم وٕانتشـار الفسـاد فـي هـذه الـد طـركذلك فشل فـي تعزيـز األ •

ثر ســلبا تجـدر االشـارة إليــه أن الدراسـات بينــت واثبتـت أن إرتفــاع درجـة الفســاد فـي أي بلــد يـؤ 

، لفقــر والفســاد متالزمتــان،ألن ظــاهرتي اعلــى الــدخل الفــردي والعكــس، وبالتــالي إنتشــار الفقــر

وهـو مـاينجم عنـه  ،الديمقراطيـة والمشـاركة فـي القـراراء ذلك تظهر مشاكل ضعف الحرية يز وإ 

حاكمة مع نشوب توترات إجتماعيـة كبيـرة التعطـل المسـار التنمـوي الفقدان الثقة في األنظمة 

خرا فــي بعــض الــدول ، ومــا يحــدث مــؤ ع االمــور إلــى أســوء ممــا كانــت عليــهفحســب بــل ترجــ

يـر دليـل علـى حقيقـة االمـر خ ،، الـيمنلعربية أو الكثيـر منهـا مثـل سـوريا،ليبيا، تونس،مصـرا

، حيـــث ان إســـتعادة االمـــور إلـــى مجراهـــا الطبيعـــي ال يســـتطيع احـــد أن يقيســـه بأجـــل ومرارتـــه

                                           

 .286ص ،وعبد الرحمان سانية، مرجع سبق ذكرهاللطيف مصطفى عبد  1
2
  Paul krugman et Maurice Obstfeld, op, cit, p 665.  
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فهـو غيـر متـروك إلـى متغيـرات إقتصـادية  ،المـر مفتـوح علـى مختلـف االحتمـاالتزمني بـل ا

   ؛1تة بل إلى نموذج أكثر تعقيد يتعدى حدود التحليل االقتصاديبح

  بالتركيز على مستويات التنمية  اميةتحديد مجموعات الدول الن :المطلب الثالث    

  :من كونها تمتاز بخصائص مشتركة في كونها ن مجموعات الدول النامية وبالرغم إ   

  ؛مهيمن عليها  ذات اقتصاد مخلخل دوال مستغلة -

  لمصرفية وكذا تراكم رؤوس االموال؛دول التتحكم في العمليات ا -

  ؛عية للخارجدول شديدة التب-

لــى اخــرى بــل هــي تختلــف حتــى داخــل المجموعــة إلــف مــن مجموعــة تال أن مســتويات التنميــة تخإ    

  .نحاول التطرق اليه في هذا المطلبنفسها وهذا ما س

  دول قارة افريقيا : الفرع االول

، وهـي تحتـوي وارد الطبيعيـة والثـروات المعدنيـةمن ان افريقيـا تعـد قـارة غنيـة مـن حيـث المـبالرغم 

من احتياطي العالم  %96، فهي تزخر مثال ب 2على اغلبية االحتياطي العالمي في هذا المجال

 مــن صــادرات البتــرول  %50، ومــن الفوســفات %50، ومــن خــام الكــروم %90،و مــن المــاس

 .الخ ...، انتاج النحاس من % 20، ومن انتاج الحديد %10و

                                           

 .141، ص عماد معوشي، مرجع سبق ذكره 1
 .308، مصدر سبق ذكره ، ص سانيةعبد اللطيف مصطيفى وعبدالرحمان  2
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تعــــاني  ن افريقيــــا تعتبــــر القــــارة االكثــــر فقــــرا فــــي الكــــون حيــــثإانــــه وبــــالرغم مــــن هــــذا الثــــراء فــــال إ     

، وحسب تقرير البنك الـدولي عـن مؤشـرات التنميـة فـي فـي افريقيـا يتبـين انـه اقتصادياتها من تأخر كبير

، مازالــت الــدول االفريقيــة تعـاني وتواجــه تحــديات ملحــة حقــق مـن مكاســب فــي الســنوات االخيـرةرغـم مــا ت

اني تــدني مســتوى راس المــال البشــري، ، فهــي تعــمــن اجــل الوصــول الــى تنميــة حقيقيــة وطويلــة االجــل

، وضــعف االدارة العامــة، وهشاشــة الدولــة، وغيــاب فــرص العمــل، وتغيــرات المنــاخ، وعــدم تنــوع االنتــاج

  .1والصراعات الطائفيةباالضافة الى الحروب االهلية 

  : أنكما تشير االحصائيات الى 

كمــا يوجــد اغلبيــة  دولــة منهــا فــي افريقيــا، 18الم نجــد دولــة االضــعف دخــال فــي العــ 20مــن بــين  -

  ؛دولة في افريفيا، خصوصا في افريقيا جنوب الصحراء 34تقدما بحوالي الدول االقل 

  ؛من الثروة العالمية% 1.6ضعفها من حيث االنتاج المحلي فهي ال تنتج سوى  -

  ؛الطفال ، وتوقع حياة ضعيف للكبارارتفاع معدل الوفيات لدى ا -

  االنتاج الغذائي ومشكل سوء التغذية يمس جزء كبير من افريقيا السوداء؛انخفاض مستوى  -

  مليون افريقـي بأقـل مـن دوالر  300،حيث يعيش اكثر من نسبة من الفقراء تعيش في افريقياأكبر  -

 ؛2احد في اليومو 

  ؛متدهورة وندرة المستشفيات، غالء االدوية، انتشار مرض السيدا واالوبئةشروط صحية  -

                                           

 .13- 12إبراهيم أحمد خليفة، مصدر سبق ذكره، ص ص  1
2
 Saleh  M.Nsouli et autre, la mondialisation et l’afrique, finance et développement, FMI, volume38, n°4, Déc2001, p2. 
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والمالحظ ان مستويات التنمية تختلف داخل الدول االفريقية اختالفـا كبيـرا ويمكـن ذكـر بعـض ذلـك    

  :كالتالي 

تعتبــر منــاطق افريقيــا جنــوب الصــحراء االكثــر فقــرا فــي العــالم مــن : دول افريقيــا جنــوب الصــحراء - 1

لعـــيش مـــن مـــاء وشـــبكات ، وعـــدم تـــوفر شـــروط االفـــردي وكـــذا االخـــتالالت التنمويـــةخـــالل الـــدخل 

وتعتبــر الــدول  ،منتجــانو أادرات وتركيزهــا علــى منــتج واحــد ، وضــعف الصــصــرف صــحي وطــرق

م الســـكان يعـــانون مـــن الجـــوع ، ومعظـــاالطفـــالكبـــر نســـبة فـــي معـــدل وفيـــات جنـــوب الصـــحراء األ

ـــــة والصـــــراعاتوكـــــذلك انتشـــــار الحـــــروب المزمن، ـــــة وســـــيطرة االتظمـــــة االهلي ـــــاب الديمقراطي ، غي

  .المستبدة

ان اقتصــاد جنــوب افريقيــا يعتبــر اكبــر اقتصــاد فــي منطقــة افريقيــا جنــوب  "ومــن المهــم االشــارة الــى

الصـــحراء ويعتبرهـــذا البلـــد احـــد البلـــدان القالئـــل التـــي انضـــمت الـــى فئـــة الشـــريحة االعلـــى مـــن البلـــدان 

السـتثمارات الـى القـارة ، كما ان له تأثير رئيسي على الناتج الكلـي والتجـارة وتـدفقات االمتوسطة الدخل

مـن سـكان  %13، فبالرغم من ان قتصاد تباينا داخليا في االوضاع؛ ومع ذلك يعرف هذا االةاالفريقي

       %50ن حــــوالي أال أ، وضــــاع المميــــزة للعــــالم االوللــــة لألوضــــاع مماثأجنــــوب افريقيــــا يعيشــــون فــــي 

بالقدرة ، ومن بين هذه الطائفة يتمتع ربع االسر فقط وضاع مماثلة للعالم الناميأن في كثر يعيشو أو أ

، فيما يعاني ى التعليم في المرحلة االبتدائيةظيف والحصول عللنعلى الحصول على الكهرباء والماء ا

  .1"اكثر من ثلث االطفال من سوء التغذية بشكل مزمن 

                                           

 .312، ص طيف مصطيفى وعبدالرحمان بن سانية، مصدر سبق ذكرهعبد الل 1
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، ويعـرف هـذا االقلـيم يقيا قرابة خمـس القـارة االفريقيـةيعيش في دول شمال افر  :دول شمال افريقيا - 2

فضل من دول افريقيا جنوب الصحراء حيث متوسـط نصـيب الفـرد مـن النـاتج مستوى من التنمية ا

  .1المحلي االجمالي يفوق اكثر من الضعف لمتوسط نصيب الفرد في القارة االفريقية

كما ان مؤشر االمم المتحدة للتنمية البشرية يسجل مستويات مرتفعة بهذا االقليم على الرغم مـن ان   

  .للمحروقات ليس كل دوله مصدرة 

التــي  -الشــرق االوســط  -خــرى مــن دولأن دوال عربيــة مــن شــمال افريقيــا و أكمــا تجــدر االشــارة الــى   

خيـرة تـوترات وتحـوالت رة األتـ،عرفـت فـي الفإقلـيم واحـد مـع دول شـمال افريقيايدرجها البنك الـدولي فـي 

وسـوريا ،  ر وتـونس وليبيـا، والذي شـملت احداثـه مصـفي اطار ما يعرف بالربيع العربي سياسية كبيرة

لخسائر اقتصادية ضخمة ، فنجد على سبيل المثال تعرض االقتصاد المصري اثرت سلبا على التنمية

ن أ، كمــــا حتيــــة وتوقــــف االنتــــاج وهجــــرة الســــياحفــــي فتــــرة االضــــطرابات مــــن جــــراء تحطــــيم البنــــى الت

رغــم  وحي المؤشــراتوتــ االجنبيــة تتجنــب االســتثمار فــي مصــر،االضــطراب السياســي جعــل الشــركات 

تفائل صندوق النقد الدولي بتحسن الظروف على المدى الطويل ان اقتصاديات الربيع العربي وصلت 

ن االفاق المستقبلية لهذه الدول إ، وحسب تقرير صندوق النقد فب تداركهاعالى درجة من الخطورة يص

وذلـــك بســـبب الصـــراعات علـــى المـــدى القصـــير تبـــدو غيـــر واضـــحة ويطبعهـــا الغمـــوض وعـــدم اليقـــين 

، ويتوقـع التقريـر ان يكـون النمـو فـي مصـر وسـوريا وليبيـا وعدم االسـتقرار السياسـي واألمنـي والحروب

                                           

الدولي حول التنمية البشرية فرج عبد الفتاح فرج، العولمة ومقتضيات التنمية البشرية في شمال افريقيا، الملتقى  1

وفرص االندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، 

 .2004مارس  10و 09ورقلة، الجزائر، المنعقد في، 
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الســياحية وتحــويالت المغتــربين داءات ، وهــذا مــا يــنعكس علــى ضــعف وبطــئ األضــعيفا وبطيئــا جــدا

  .1ممايزيد من بطئ تعافي االضطربات االجتماعية

 م الشرق االوسطاقلي :الفرع الثاني   

سيا وشـمال افريقيـا وتقـع معظـم دولـه فـي آيعتبر الشرق االوسط منطقة جغرافية تشمل بلدان غرب    

حـروب  10كثـر مـن أمنيـا حيـث شـهد أسيا، ويتميـز هـذا االقلـيم بأنـه اكثـر المنـاطق العـالم تـوترا آقارة 

يكـــــي، والعراقيـــــة واالحـــــتالل االمر ، لية والحـــــروب العراقيـــــة وااليرانيـــــةمنهـــــا الحـــــروب العربيـــــة االســـــرائي

بــر اضـطرابات امنيــة علــى المســتوى الــدولي أك، ويشــهد فـي هــذه الفتــرة واالحـتالل االســرائيلي لفلســطين

، ويعـــاني دوال ناميــةوتعتبــر معظـــم دول الشــرق االوســط  ؛لالوضــاع فــي ســـوريا والعــراق والــيمننظــرا 

اب القطـــاع يســـي فـــي اقتصـــادياتها مـــع غيـــ، وتعتبـــر الزراعـــة مصـــدر رئأغلبيـــة هـــذا االقلـــيم مـــن الفقـــر

، هـذه الـدول ية واالمـارات وعمـان والكويـت وقطـر، مع وجود اقتصاديات نفطية مثل السـعودالصناعي

تنميـة وارتفـاع معـدل ، واحتاللهـا مراتـب متقدمـة مـن الهياكلها وارتفاع مستويات المعيشـةتتميز بتطور 

ر قطـاع ل والمراكز العلمية والسياحية والترفيهية وتطو ى التحتية والهياكن، وتطور في البالدخل الفردي

  .  البناء والهندسة البنائية

  : الدول االسيويةالفرع الثالث    

 :كبير من معظم الدول النامية وهي سيا مجموعةآتظم قارة   

                                           

 .97-69ص ،2011ر صندوق النقد الدولي، افاق االقتصاد العالمي، تباطئ في النمو وتصاعد المخاطر، سبتمب 1
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، وهــي تضــم بــنقالدش، وبوتــان، وباكســتان، وســيريالنكا ونيبــال والمالــديف :منطقــة جنــوب اســيا -1

؛ ويســكنها اكثــر مــن 1مســاحتها أكثــر مــن خمســة ماليــين ومائــة وثالثــين الــف كلمتــر مربــعوتبلــغ 

الدول  ، ويتميز موقعها بوجود مجموعة مننسمة، اي نحو ربع سكان العالممليار وستمئة مليون 

يضا باتساع نطـاق البحـار أ، و على المستوى الدولي او االقليمي سواء ،ذات االهمية االستراتيجية

، كمــا ان امكانيــة اتصــال المنطقــة طيهــا اهميــة فــي مجــال النقــل البحــريبــاالقليم ممــا يعالمحيطــة 

آســيا، اضــافة لــى شــرق وجنــوب شــرق إســيا الوســطى يفــتح المجــال لمــرور خطــوط الــنفط والغــاز آب

  .إلى دول المنطقة ذاتها

ـــى الصـــعيد      ـــدخل هـــو احـــدى الخصـــائص وعل ـــر فـــي مســـتويات ال االجتمـــاعي فـــان التفـــاوت الكبي

، أحــد اكبــر المشــكالت فيهــا، كمــا تمثــل مشــكلة الفقــر آســياالواضــحة والبــارزة للمجتمعــات فــي جنــوب 

حيــث يضــم االقلــيم العديــد مــن المنــاطق االكثــر فقــرا فــي العــالم والتــي تقــع فــي المواقــع االخيــرة وفقـــا 

ثــار الــدمار والحطــام للكــوارث الطبيعيــة أ، كمــا تعــاني دول هــذا االقلــيم مــن لبشــريةلتصــنيفات التنميــة ا

 .والزالزل وشدة االعاصير والفياضانات

ــــيمأمــــا عــــن      يضــــا ســــمة مميــــزة لهــــا، فبينمــــا تتســــم أ، فالتفــــاوت االوضــــاع االقتصــــادية لهــــذا االقل

صــغر الحجــم صــادها بتيتســم اقخــرى أن دوال إ، فــعــض الــدول بالضــخامة والحجــم الكبيــراقتصــاديات ب

، حيـــث حققـــت فـــي ية الرئيســـية فـــي المنطقـــةقـــوة االقتصـــادال، وتعتبـــر الهنـــد واالعتمـــاد علـــى الزراعـــة

مـر الـذي زاد ، االنولوجيـة المعرفـةكت، ويعتمد نموها علـى االخيرة معدالت نمو سنوية مرتفعةالسنوات 

  . من قدرتها التنافسية

                                           

1
 .321، ص ن سانية، مصدر سبق ذكرهعبد اللطيف مصطيفى وعبدالرحمان ب 
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، ما ف هذه الدول ازدهار اقتصادي كبيرتعر : والمحيط الهادياسيا شرق منطقة شرق وجنوب  -2

، وهذه المنطقة تحوي على اقوى االقتصـاديات الناميـة ة االقتصاديةيصطلح على تسميته بالمعجز 

، نذكر منها الصين، كوريا الجنوبية، هونغ كونغ، ماليزيا، اندونسيا، تيالند، الفيتنـاما واسرعها نمو 

وحســب تقريــر االســتثمار العــالمي فقــد  ؛ســيا بشــكل ملحــوظآفــي شــرق وقــد انخفــض عــدد الفقــراء 

، ونفـس الشـئ مارات الداخلة الى الدول الناميةعلى حجم من االستثأسيا آتلقت دول جنوب شرق 

  .1بالنسبة لالساثمارات الخارجة من مجموعة هذه الدول

، ومــا يصــاحبه مــن متوقــعتبــاطئ وركــود اقتصــادي وبــالرغم مــن مــا تعرفــه البيئــة العالميــة مــن       

، ســيظل أروبــا والواليــات المتحــدة واليبــانتبــاطئ فــي اقتصــاديات هــذه الــدول بســبب ارتباطهــا القــوي ب

، وذلك حسب ما اشار اليه البنك الـدولي حـول يا والمحيط الهادي قوي الى حد ماسآالنمو في منطقة 

ك المرونــة فــي السياســات الماليــة ، وذلــك بــالنظر الــى الطلــب المحلــي القــوي وكــذلاالقتصــاديةاالفــاق 

  . عرفها دول شرق اسيا وجنوب شرقي اسيات ووفرة احتياطي الصرف التي

 دول امريكا الال تينية وبحر الكارييبي :الفرع الرابع

ة خرة فــي مجــال التنميــتــأنهــا ال تــزال مأال إبــالرغم مــن مــا تملكــه امريكــا الــال تينيــة مــن امكانيــات     

، ولطالمـا ظلـت هـذه يعـيش ثلـث سـكانها تحـت وطـأة الفقـر ، حيـثعدم المسـاواةوتسودها أوضاع من 

                                           

 .4، ص 2014االونكتاد، تقرير االستثمار العالمي، عام  1
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ـــاقض حيـــث  ـــا للمفارقـــة والتن ـــة واالســـتقرار قرض الرخـــاء والفقـــر واالســـتأنهـــا أالمنطقـــة مكان الل والتبعي

 .1واالضطراب

ـــاتج وتحســـنا فـــي األ    ـــد االول مـــن القـــرن نمـــوا ســـريعا للن ـــة فـــي العق حـــوال ولقـــد عرفـــت هـــذه المنطق

، ودعمـــت اسســـها وتحســـن الـــدخل فـــي العديــد مـــن دولهـــا جتماعيــة حيـــث انخفضـــت معـــدالت الفقــراال

  .أثير االزمات المالية عليها خفيفاالقتصادية مما جعل ت

حيـث  ان الـدول التـي تحسـنت  ،كان مختلفاداء دول هذه المنطقة أن أليه إولكن وماتجدر االشارة    

وليـة واسـتفادت مـن ارتفـاع اسـعار تلـك المـواد فـي واد األظروفها تمثلت في تلـك التـي كـات تصـدر المـ

مـا أ، الديناميكية في آسيا بعالقة وطيدة مع االسواق تو البلدان التي ارتبط، أاالسواق الداخلية مؤخرا

ن دولــة المكســيك تعرضــت بقــوة لالزمــات أ، كمــا االخــرى فمــا زالــت فــي مســتوى متــأخر صــادياتاالقت

باالقتصـاد االمريكـي الـذي يمثـل مصـدر دخلهـا الرئيسـي مـن الصـادرات  المالية وذلـك بسـبب ارتباطهـا

  .2والخدمات السياحية وتحويالت رعاياها هناك

وما يمكن استخالصه ان امريكا الالتينية تشمل علـى مجموعـة مـن االقتصـاديات المختلفـة ويكمـن    

  :ذلك في 

                                           

1
 Nicolas, Eyzaguirre, soutenire l’amérique latine dans sa transformation, Finances et Développement, 

FMI, Mars 2011, volume 48, N° 1, pp  8,9.  

 .319، ص لرحمان بن سانية، مصدر سبق ذكرهعبد اللطيف مصطيفى وعبدا 2
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ميتها ت تنأعلى دول الشيلي واالرجنتين واالرغواي التي بد شملوهي ت :دول االقتصاديات القوية - 1

، كما تصنف هـذه الـدول فـي دي فيها مستويات عالية، وبلغ الدخل الفر االقتصادية منذ الثالثينات

 .1اصناف الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة والمرتفعة جدا

، كمـا تعتبـر سـرع فـي امريكـا الالتينيـةي هـو االتجدر االشارة الى ان النمو االقتصادي بالشـيلكما     

كبـر أ، وثـاني قـوة صـناعية فـي العـالم الثالـث بعـد الصـين وثـامن يل القوة االقتصادية االولى فيهاالبراز 

يعد االسرع خالل السنوات االخيرة، كما ارتفع الناتج اذ حقق اقتصادها نموا بمعدل اقتصاد في العالم 

، وتعتبــر البرازيــل القــوة زا كــل توقعــات المحللــين والدارســينتجــاو االقتصــاد م المحلــي فيهــا، ولقــد نمــى

ول وهـي تشـكل منافسـا قويـا للـد -مركوسـور –مريكـا الجنوبيـة التجارية االولى فـي السـوق المشـتركة أل

، حيــــث تســـتند قــــوة هــــا فائضـــا مهــــم فـــي ميزانهــــا التجـــاري، مـــع تحقيقالمتقدمـــة فــــي االســـواق العالميــــة

ومـع ذلـك تظـل  ،كبر من الصادرات البرازيليةالمصنعة التي تشكل الجزء األصادراتها الى المنتوجات 

ودي لوســطى الجنوبيــة وهــي ســان بــاولو وريــالتنميــة متباينــة داخــل منــاطق البرازيــل اذ تضــم الواليــات ا

 15رغـم انهـا التشـكل سـوى بالمئـة مـن اجمـالي النـاتج المحلـي  52من كثـر أجانيرو ومينـاس غيـرايس 

  .2البرازيل بالمئة من مساحة

حتيــاطي نفطــي خــارج منطقـــة إكبــر أوتعتبــر فنــزويال خــامس مصــدر للــنفط فــي العـــالم وصــاحبة     

، مــع العلــم انهــا رفضــت تطبيــق ول ذات التنميــة البشــرية المرتفعــة، كمــا تعتبــر مــن الــدلشــرق االوســطا

                                           

 .131، ص2015، نيورك، االمم المتحدة، 2015تقرير التنمية البشرية لعام  1

المنتدى الدولي والطريق قدما،  برنامج االمم المتحدة االنمائي، تقرير حول التجارب الدولية،والدروس المستفادة، 2

  .2011جوان 6-5حول مسارات التحول الديمقراطي،
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نمــو قــوي فــي حقيــق بــرامج صــندوق النقــد الــدولي المتعلقــة بالتثبيــت والتكييــف الهيكلــي ونجحــت فــي ت

  .السنوات االخيرة

، وهـي اول قويـة فـي العـالموتعد المكسيك واحدة من الدول الصناعية الجديدة ومـن االقتصـاديات ال   

نف كدولـة ذات دخـل ، وتصـظمة التعاون والتنميـة االقتصـاديةعضو من امريكا الالتينية ينظم الى من

تصـــادها بقـــوة ق، كمـــا يـــرتبط امرتفعـــةمـــن الـــدول ذات تنميـــة بشـــرية ، كمـــا تصـــنف متوســـط أعلـــى قـــدر

  .الواليات المتحدة االمريكية صاشركائها في اتفاقية التجارة الحرة في امريكا الشمالية وخصو 

مــن اكثــر المنــاطق فقــرا فــي  ان العديــد مــن دول امريكــا االتينيــة تعــد :دول االقتصــاديات الفقيــرة  -2

، حيـــث نـــاتج تتميـــز بصـــناعات جـــد متخلفـــةبوليفيـــا فمـــثال نجـــد دول االكـــوادور والبيـــرو و  ،العـــالم

ونجــد دولــة هــايتي االكثــر معانــاة  ،تمعــة اقــل مــن انتــاج فنــزويال وحــدهاصــناعات هــذه الــدول مج

كـي ، ويرجـع سـبب ذلـك الـى تعرضـها لالسـتعمار الفرنسـي واالمرياالكثر فقرا في امريكا الالتينيـةو 

ل منها التصحر ن هايتي تعاني مشاكإف، باالضافة الى االستعمار مثلها مثل معظم الدول النامية

ن هايتي أ، كما المتتالية، وكذا االزمات االقتصادية والكوارث الطبيعية، وانتشار االمراض الفتاكة

، الــى جانــب رثيــة التــي تلحقهــا بــالبنى التحتيــةعاصــير الموســمية المــدمرة والخســائر الكاعرضــة لأل

العنيف والذي تسبب في مقتـل االالف وتشـريد الماليـين مـن  2010الزالزل المدمرة ومثالها زلزال 

  .نسانية غير مسبوقةصبحوا بدون مسكن وبدون مئوى  ما ادى الى ازمة اأالسكان حيث 
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  واقع التنمية في دول العالم الثالث: الثاني المبحث  

التخلــف الــذي الزمهــا فــي كافــة جوانــب الحيــاة السياســية واالجتماعيــة  لقــد عانــت الــدول الناميــة مــن   

، وذلــك ...مــيســلبا علــى الواقــع االقتصــادي وكــذلك الواقــع الصــحي والبيئــي والتعلي انعكــسوهــذا بــدوره 

، وبعــد الــتخلص مــن القيــود عليهــا خــالل حقــب زمنيــة طويلــة ة للســيطرة االســتعمارية التــي فرضــتنتيجــ

سياسـات  انتهـاجوذلك من خالل  ،المياديناالستعمارية سعت جاهدة إلى تحسين واقع التنمية في جل 

ونماذج تنموية تسمو إلى تحقيق طموحات شعوبها في العيش في رفـاه وتقـدم مـع تحقيـق تنميـة بشـرية 

العالم الثالث فعال التخلص مـن  دول استطاعتفهل  األساسوعلى هذا  ، األصعدةشاملة وعلى كافة 

هـذا مـا سـوف نتطـرق إليـه مـن قيود التخلف وهل حققت فعال تنمية بشرية كمـا كانـت تطمـح شـعوبها؟ 

والعسكري لهذه الـدول، وكـذا الواقـع االجتمـاعي، والواقـع االقتصـادي وهنـا  الواقع السياسي خالل دراسة

  .نة من الدول الناميةالعربية كعيسوف نخص بنوع من التركيز مجموعة دولنا 

  الواقع السياسي والعسكري  :األول المطلب

  الواقع السياسي :الفرع األول

للدولــة وهــو يــنظم قواعــد  األساســييعــد الدســتور القــانون : اإلنســانالدســاتير وقضــايا حقــوق  -1

ويتضمن  األفراد،لحقوق  األساسيةويوفر الضمانات  اختصاصاتها،الحكم وتوزيع السلطات ويبين 
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مجموعــــــة القواعــــــد المتعلقــــــة بــــــالتنظيم السياســــــي والعديــــــد مــــــن المبــــــادئ السياســــــية واالجتماعيــــــة 

  .1وكذلك الحقوق المدنية والسياسية لألفراد واالقتصادية،

فيهـا إلـى إصـدار الدسـاتير وذلـك إلضـفاء  األنظمـةوالدول الناميـة وكنتيجـة السـتقاللها سـعت      

  لضـمانها اإلنسـان وتسـعىحقـوق  الشـعب وتحتـرمرادة بوصـفها ممثلـة إل حكمهـا،الشـرعية علـى 

الناميــة دســاتير مكتوبــة أو فــي صــيغتها العرفيــة ومنهــا  أغلــب الــدولوعلــى هــذا األســاس امتلكــت 

الدســاتير االلتــزام  هــذهوكانــت تعلــن مــن خــالل  مكتوبــة، دســاتيرهادولنــا العربيــة التــي كانــت معظــم 

لكـن الواقـع كـان يعكـس ذلـك فـي أغلـب ، و 1948م ي لحقوق اإلنسان الصـادر عـاالعالم باإلعالن

الدساتير للبلدان النامية حيث أنها لم تحمل في فحواها صورة صريحة ومفصلة تشير إلى الحقوق 

، بــل أكثــر مــن ذلـك هنــاك غيــاب للعديـد مــن هــذه الحقــوق ات المدنيــة  والسياســية للمـواطنينوالحريـ

حريــات تكــوين الجمعيــات والنقابــات وكافــة  وعلــى الــرغم مــن أن هــذه الدســاتير تضــمن والحريــات،

إال أنهــا تميــل إلــى  ،ة فــي الحيــاة السياســية لهــذه الــدولأشــكال المجتمــع المــدني وتضــمن المشــارك

، لتضــيف قيــودا تــؤدي بجملهــا إلــى تضــييق تحديــد حريــة تكــوين هــذه التنظيمــات تفصــيل أكثــر فــي

ن مثــال هــو دســاتير معظــم دولنــا حــاد وخــانق لهــذا الحــق حتــى وٕان كــان الــنص إيجابيــا ولعــل احســ

  .العربية 

                                           

سعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزءاالول، الطبعة  1

 .05، ص2005السابعة، الجزائر، 
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، إذ هـو مجـرد حبـر علـى ورق دساتير هذة الـدول  ههو أن ما تنص عليواألمر األكثر وضوحا   

ول وفـي لـى واقـع عملـي وقـانوني تسـتند إليـه السـلطات الحاكمـة فـي إدارة شـؤون هـذه الـدإلم يترجم 

  :ذه الدساتير ألسباب نذكر منها، ففي أغلب االحيان تعطلت هتنظيم عالقتها مع المجتمع

لـيس لتنظـيم شــؤون الـبالد وتوزيــع  الدســاتير،أن الغايـة الحقيقيـة للفئــات الحاكمـة مـن إصــدار هـذه  -

الشرعية علـى أنظمـة الحكـم  إلضفاءوٕانما  للمواطنين، والسياسيةومنح الحقوق المدنية  السلطات،

 ؛والبقاء أطول مدة ممكنة فيه

الثالـث ومعظـم كـام العرفيـة التـي أضـحت حالـة عامـة فـي بلـدان العـالم إعالن حالة الطوارئ واألح -

 ؛بلدان وطننا العربي

القـــوانين  دســـتوريةغيـــاب الضـــمانات الدســـتورية وعـــدم وجـــود هيئـــة أو جهـــة حقيقيـــة تشـــرف علـــى  -

 ؛وحسن تطبيقها

مـــع وقـــوع  األساســيةلـــى حرمــان معظـــم شـــعوب العــالم الثالـــث مــن حقـــوقهم إوٕان كــل ذلـــك قــاد    

، والحق في يرأالتعبير عن الويظهر ذلك جليا على حرية  اإلنسانيةتجاوزات كبيرة على كرامتهم 

ــــة ر المشــــاركة السياســــية وكــــذا الحــــق فــــي مســــاءلة الحكــــام وغي هــــا مــــن الحقــــوق والحريــــات المدني

  .والسياسية
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التشـــريعية والقضـــائية (تعـــد عمليــة الفصـــل بـــين الســلطات الـــثالث  :الســـلطاتالعالقـــة بـــين  - 2

عملية الفصل إذ أن  ديمقراطية،سمة أساسية لبناء دولة المؤسسات القائمة على أسس ) والتنفيذية

  .1تعطي نوعا من التوازن في توزيع السلطات وتحقق الرقابة على عمل كل سلطة

ميــة عــادة فــي برلمــان منتخــب مــن قبــل الشــعب فــي وتتمثــل الســلطة التشــريعية فــي البلــدان النا   

، أمـــا الســلطة التنفيذيـــة فهـــي تعمــل علـــى تطبيـــق ة ونزيهــة، وظيفتـــه تشـــريع القــوانينحـــر  انتخابــات

القـــوانين بمـــا فيهـــا تلـــك الصـــادرة عـــن الســـلطة التشـــريعية،أما الســـلطة القضـــائية فوظيفتهـــا تطبيـــق 

، مــع وجــود محكمــة ســلطتين االخــرتينأو أي ضــغط مــن ال القــوانين بكــل حريــة ومــن دون تــدخل

لســهر علــى حســـن دســتورية عليــا تراقــب دســـتورية القــوانين الصــادرة عـــن الســلطة التشــريعية مـــع ا

؛ إال أن م عملهـــاي، وكـــذلك تمـــارس دور الرقابـــة علـــى الســـلطة التنفيذيـــة وتقـــو تطبيـــق هـــذه القـــوانين

تشــريعية ، الالتنفيذيــة علــى الســلطتينة الســلطة ، تتســم نظمهــا السياســية بغلبــأغلــب البلــدان الناميــة

إذ أن ...برلمـاني  أوكان رئاسي  سواء، بغض النظر عن نوع النظام السائد في الحكم والقضائية

أغلب دساتير دول العالم الثالـث قـد منحـت السـلطات والصـالحيات للحـاكم ممـا مكنـه مـن الـتحكم 

لها ومنهـا الم الثالث بعد نيل اسـتقالويرجع ذلك إلى أن معظم دول الع؛ 2المطلق في شؤون البالد

سعت القيادات السياسية فيها إلى تبرير حكمها وٕايجاد الشـرعية لهـا والحـرص علـى  ،دولنا العربية

عطـي وتجمـع مما دفعها إلى كتابة الدساتير التـي ت إحكام قبضتها على الحكم ألطول مدة ممكن،

، مــع لعــدة وظــائف فــي نفــس الوقــتق الشــغل ، وذلــك أعطــى للحــاكم حــكــل الســلطات بيــد الحــاكم

                                           

طبوعات الجامعية، الطبعة العاشرة، سعيد بوشعير،الفانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ديوان الم 1

 . 129،ص 2009الجزائر،
 .  100، مرجع سبق ذكره ، صرعد سامي عبد الرزاق التميمي 2
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، اص االصلي في وضعها إلـى البرلمـانالتي يرجع االختص في وضع القوانين والتشريعات تدخله

كما أن الحاكم بحكم الصالحيات التي تمنحها له هذه الدساتير عمل على تهميش وٕاضعاف دور 

  .أغلب دولنا العربية القضاء وٕالغائه في أغلب الحاالت والقضايا الهامة والحساسة وهذا حال

العالقـة بـين السـلطات فإننـا نجـد أنـه هنـاك بعـض دول  تبيـان ماسعينا إليـه مـن باإلضافة إلى    

العالم الثالـث ال توجـد فيهـا برلمانـات أصـال ممـا يعنـي عـدم وجـود أهـم سـلطة مـن السـلطات وهـي 

إلى ذلك فإننا نجـد بعـض  باإلضافة،  ...التشريعية ومثال ذلك في دولنا العربية البحرين ، وقطر

وعــادة مـــا تكـــون فيهـــا الغلبـــة  تشـــريعية،أخــر مـــن الـــدول لهـــا برلمانــات لكـــن مـــن دون صـــالحيات 

  .1وسوريا وتونسوالسيطرة للحزب الحاكم مثل ذلك العراق في العهد السابق وكذا مصر 

 ســتقاللا مبــدأكمــا أنــه هنــاك عــدة دول مــن العــالم الثالــث بــالرغم مــن أن دســاتيرها تــنص علــى    

إال أن الواقـــع التطبيقــي يعكـــس ذلـــك فنجـــد أنـــه هنـــاك  ،مضـــمون للجميـــعالقضــاء وحـــق التقاضـــي 

خــالف لدولــة القــانون كبيــرة فــي هــذا المجــال ومنــه خــرق للمبــادئ الدوليــة والدســتورية وم انتهاكــات

ومـــن خـــالل دســـاتيرها تتضـــمن هيمنـــة  األخـــرىوبالمقابـــل لـــذلك نجـــد بعـــض الـــدول  ،والديمقراطيـــة

المتمثلــة بشــخص رئــيس الجمهوريــة،على السلطتين،التشــريعية  صــريحة مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة

ختلـف عـن السـلطات المطلقـة ألي ، حيث يتمتع فيها الرئيس بصالحيات وسلطات ال توالقضائية

الحريـــات خطـــرا علـــى فنجـــد أن أعمـــال الســـيادة الممنوحـــة لـــرئيس الجمهوريـــة مـــثال تشـــكل  ،ملـــك

فـي الـدول التــي تغيـب فيهـا سـيمات وتقاليــد وتـزداد هــذه الخطـورة طرديـا  ،والحقـوق الفرديـة والعامـة

                                           

، بدون النظرية والممارسة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ،ناجي علوش، حقوق االنسان في الوطن العربي 1

 .463،ص 2002طبعة، 
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وحقوقـه  اإلنسـانالذي يجعلها بعيدة عـن مفهـوم المواطنـة وبالتـالي هـدر لكرامـة  األمرالديمقراطية 

  .وهذا حال معظم دول العالم الثالث مثل دول جنوب الصحراء األساسية

 اســتقاللها،أمــا عــن الســلطة القضــائية فهنــاك خلــل كبيــر فــي صــالحياتها ونقصــان فــي ضــمان    

   ومنحها لجهات أخرى مثل المحاكم الدستورية اختصاصاتهاإضافة إلى شل العديد من 

  .1والمحاكم االستثنائيةأو المجالس الدستورية 

 اإلداريتتسـم أغلـب بلـدان العـالم الثالـث بظـاهرة التضـخم والفسـاد : اإلداريالبيروقراطية والجهـاز  - 3

  :منها األسبابويعود ذلك إلى جملة من 

مصالح الشعوب التي  ما خلفه االستعمار في هذه البلدان من أجهزة إدارية تحقق مصالحه وليس -

العامـــة التـــي تعمـــل بسياســـة يـــتم  بـــاإلدارة، إذ أصـــبح الحكـــم االســـتعماري حكمـــا كانـــت مســـتعمرة

وضعها في الدول النامية بطريقة مقصودة، وتبعا لذلك يتم توريثها لهذه الـدول مـن خـالل جهازهـا 

 ؛المكتسب من المرحلة االستعمارية اإلداري

الــذي تطلــب جهــازا  األمــر، اكي والرأســمالي فــي عمليــة التنميــةالحكومــة بنهجيهــا االشــتر  اضــطالع -

اصـــــل الحيـــــاة السياســـــية والعســـــكرية فـــــي كافـــــة مف دخل الدولـــــة مـــــن خاللـــــه خما تتـــــإداريـــــا متضـــــ

وكــذلك التعليميــة والصــحية وغيرهــا، ففــي مجموعــة دولنــا العربيــة كمثــال عــن دول  واالقتصــادية،

تضــخمت بشــكل كبيــر وذلــك بصــورة واضــحة مــن خــالل تزايــد عــدد  اإلدارةالعــالم الثالــث نجــد أن 

وهــــذا ...، الجزائـــرك دول الخلـــيج فــــي معظمهـــا، مصــــرومثــــال ذلـــ الـــوزارات ألكثـــر مــــن الضـــعف

 ؛في هذه الدول البيروقراطيةفي حجم  بتوسع  اقترنالتضخم بدوره 

                                           

 .102التميمي، مرجع سبق ذكره، صرعد سامي عبد الرزاق  1
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تحــت ســيطرتها وهــذا مــا  كــل شــيء ووضــع ،السياســية إلــى تركيــز الســلطة بيــدهاســعي القيــادات  -

الدراسـات إلــى ، وقـد أشــارت أكثـر مــن التضـخم وبنــوع عاليـة منهـا جهــاز إداري ذا مركزيـة  لـبتط

ـــةأن معظـــم دول العـــالم ال ـــا العربي ـــث ومـــن بينهـــا جـــل دولن ـــنمط التســـيير ثال ، حكامهـــا يفضـــلون ال

بحيــث تتــراوح الســلطة الحقيقيــة لكــل  ،لســلطة منبثقــة مــن قائــد سياســي واحــدالــذي يجعــل ا اإلداري

المختلفـة  جهـزةاألبـين  اإلداريـين، وكثيـرا مـا يـتم نقـل وتحريـك رة بقربها مـن هـذا القائـد السياسـيإدا

وال تسـمح لهــم بتأسـيس دعـائم لســلطتهم الفرديـة فــي  ،كرهم دائمــا بمصـدر القـوة الحقيقيــةبصـورة تـذ

 ؛أي مؤسسة أو جهاز

اب الشـفافية والمتابعـة غيـ وكـذلكغياب المساواة وتكافئ الفرص الناتج عن المحسـوبية والوسـاطة  -

وهـو مـادفع القيـادات السياسـية  ،والمـالي اإلداري، الذي ولد فسادا فاحشا على المسـتوى والمساءلة

 ؛المزيد من المركزية للسيطرة عليهإلى فرض 

علــى حســاب  األجهــزةاإلداريــة  كانــت تــؤدي إلــى التضــخم فــي  واإلصــالحاتإن عمليــات التنميــة  -

،ولم تمـــس شـــخص الموظـــف ات كانـــت تمـــس وتســـتحدث دوائـــر جديـــدةهـــذه العمليـــ ألنالنوعيـــة، 

 ؛ادة وفعليةوتنميته بصوره جوتطويره 

 الواقع العسكري: الثاني فرع ال

ن االحــتالل المباشــر الغربـي الــذي خضـعت لــه عديــد إ:الـدور السياســي للمؤسســة العســكرية -1

دول العالم الثالث ومن بينها دولنا العربية، ولحقبات زمنيـة طويلـة تـم مـن خاللهـا تحـول كبيـر فـي 

، ونقلت إليها مؤسسات عسكرية وسياسية وٕاقتصادية  وكـذلك بنى هذه الدول الخاضعة لالستعمار

إداريــة مــن طـــرف المســتعمر تعتبـــر دخيلــة علـــى هــذه المجتمعــات وتـــم غرســها فيهـــا، وبقيــت هـــذه 

االنظمة والمؤسسات مغروسة في هذه البلدان حتي بعد التخلص من االستعمار المباشـر والتحـرر 
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 ، وهــذه المكتســبات فــي جلهــا كانــت تعتبــرتعماحتفــاض بهــا كمكتســبات عــن االســالــوطني وتــم اال

شــعوبها  ىومنــه فــإن معظــم دول العــالم الثالــث فرضــت علــ ،مؤسســات قهــر فــي العهــد االســتعماري

، وهــذا الــنمط مــن الــدول الــذي يطلــق الدولــة ونظمهــا بــالقوة مــن األعلــى أنمــاط وأشــكال ومؤسســات

  .1-الدولة مابعد االستعمارية  –إسم عليه 

فضـــال عـــن ذلـــك ســـعت االنظمـــة الحاكمـــة بعـــد االســـتقالل إلـــى تـــدعيم المؤسســـات الســــيادية     

تــي ، مــن أجــل بنــاء وتوســيع نواتهــا  الاصــة، مســتعينة بخبــرات أجنبيــةوٕايالئهــا أهميــة خوتقويتهــا 

 ،جــيش متــين وقــوة عســكرية كبيــرةإلــى حيــث وجــدت نفســها بحاجــة  ،ورتثهــا مــن الفتــرة االســتعمارية

الخارجيــة ، ومــن جهــة أخــرى التصــدي للتحــديات الداخليــة و ويــة حكمهــا مــن جهــةوذلــك مــن أجــل تق

ونتيجــة لــذلك أخــدت المؤسســة العســكرية دورا هامــا فــي الحيــاة السياســية  ،التــي تواجــه هــذه البلــدان

، وبالتـالي القانونية والسياسية لهذه الـدول مر الذي أضعف المؤسساتللدولة والتدخل فيها، هذا األ

مـام المؤسسـة العسـكرية بمـا تتمتـع بـه مـن قـوة تنظيميـة مـن أجـل التـدخل فـي الحيـاة فسح المجـال أ

أو من خالل  ،شاركة فيها أو فرض الرقابة عليهاالسياسية عن طريق السيطرة على السلطة أو الم

  .2التدخل لقمع  أي محاولة لتهديد النظام أو لتغيير إتجاهه السياسي

ـــة الحـــرب البـــاردةوقـــد تعـــزز الـــدور السياســـي للمؤسســـة     ، مـــن خـــالل دعـــم العســـكرية فـــي مرحل

وذلـك لمنـع تحجـيم المـد اإليـديولوجي لبعضـهما  ،عسـكرية مـن قبـل الـدولتين العظمتـيناالنقالبـات ال

 كثيـرة انقالبـات حـدثت، نجـد أنـه ، ففي الدول العربيـة كمثـال عـن الكثيـر مـن الـدول الناميـةالبعض

                                           

 .108رعد سامي عبد الرزاق التميمي، مرجع سبق ذكره، ص   1
، مركز دراسات الوحدة رالتغيياسية العربية، قضايا االستمرار و ين مسعد، النظم السيهالل علي الدين ونيف 2

 .67، ص 2000،بدون طبعة ،العربية، بيروت
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، ليـــنخفض مســـتوى هـــذه االنقالبـــات بعـــد الســـبعينات 1970إلـــى 1951تـــرة الممتـــدة مـــابين فـــي الف

تبلـــور مفهـــوم الدولـــة ومؤسســـاتها بصـــورة كافيـــة وتطـــور الـــوعي السياســـي  إلـــى  ويعـــود ســـبب ذلـــك

جعــل  ؛ هــذا مــااالنقالبــات العســكرية أكثــر صــعوبة ، ممــا جعــلمشــاركة الشــعبية والرقابــة الدوليــةوال

، منهـا جة عن السيطرة العسـكرية المباشـرةالمجاالت الخار  استهدافتسعى إلى  ةالعسكريالمؤسسة 

، ومنـه جـاءت ورأس المـال والثـروة األرض القوة االجتماعية كمصدر للسلطة المستمدة من ملكيـة 

 واألمثلة االقتصاديوالتأمين كتمهيد لمد السيطرة للمؤسسة العسكرية على النظام  االصالحقوانين 

االشــتراكية فــي معظــم دول العــالم الثالــث التــي تــم مــن خاللهــا تــأميم البنــوك  اإلجــراءاتعلــى ذلــك 

مـــــن نتـــــائج حكـــــم  ولقـــــد كـــــان ،سســـــات التجاريـــــة والمجـــــاالت النفطيـــــةوالشـــــركات الصـــــناعية والمؤ 

ت أحــزاب مؤسســامــن المجتمــع المــدني  هيئــات، قمــع والقضــاء علــى أغلــب المؤسســات العســكرية

إبعــــاده عــــن المشــــاركة فــــي الحيــــاة و ، مــــع عــــزل الشــــعب حكوميــــةولجــــان مدنيــــة منظمــــات غيــــر 

فرديــة وٕاعالنهــا يكــون بصــورة مفاجئــة بالنســبة  بصــورة تتخــذرات المصــيرية قــراالسياســية، وكانــت ال

  .له في ذلك والقوهللشعب الذي ال حول 

يـة بعـد ع البلـدان النامإن المالحظ على واقـ: التسلح واإلنفاق العسكري في دول العالم الثالث -2

، أنهــا خاضــت ســباقا كبيــرا مــن أجــل التســلح واالنفــاق العســكري بحيــث كــان هــذا العمــل االســتقالل

، فنجــد أن معــدل االنفــاق العســكري لهــذه الــدول قــد إرتفــع الــدوليمثــل أحــد أولويــات الرئيســية لهــذه 

 ،مســبوقةبعينات إرتفــع بمعــدالت غيــر ، إال أنــه فــي الســســنوات الخمســينيات إلــى الســتينيات خــالل
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ـــة ـــك مجموعـــة دولنـــا العربي مالت مضـــاعفة فـــي ســـنوات ا، حيـــث إزداد هـــذا المعـــدل بمعـــومثـــال ذل

  .1وته فيهااالنفاق العسكري ذر الثمانينات ليبلغ 

؛ أن أغلـــب القيــــادات نفــــاق العســـكري إلـــى عــــدة أســـباب منهــــاويعـــود إرتفـــاع معــــدالت التســـلح واال

ا والبقاء أطول مدة ممكنة في الحكم وذلك بتقوية السياسية للبلدان النامية سعت إلى تكريس حكمه

األخرى االمر الذي دفعهـا إلـى التركيـز علـى عمليـة التسـلح واالنفـاق الجيش وقوى االمن المختلفة 

العسكري بوصفها االساس في بناء جيش متين تستطيع من خالله مواجهة التحديات المتمثلـة فـي 

ك مــــن األســـباب المؤديـــة إلــــى ارتفـــاع معـــدل التســــلح وكـــذل ،إلـــخ....التمـــرد واالنفصـــال والثــــورات 

واإلنفاق العسكري الصـراعات داخـل منـاطق أو علـى الحـدود أو النزاعـات مـع بلـدان الجـوار ولعـل 

أهــم األمثلــة فــي حقــب مضــت هــي الحــرب والصــراع العربــي مــع الكيــان اإلســرائيلي مــا دفــع الــدول 

 وكـــذلك الصـــراعات فـــي الســـاحل اإلفريقـــي، ،باق نحـــو التســـلح واإلنفـــاق العســـكريالعربيـــة إلـــى الســـ

  . إلخ....سيا آالحدود في العديد من دول ، والصراعات على جنوبيةودول أمركا ال

بر جزء ، إذ أنه يعتلى المستوى االقتصادي واالجتماعيويخلف االنفاق العسكري أثارا سلبية ع   

طع بصــفة كبيــرة  مــن نســب ، لــذك فــإن إرتفــاع معدالتــه تمــس وتســتقمــن االنفــاق الحكــومي العــام

االنفاق االخرى والتي تخص التعليم والصحة وغيرها، وفي أحيان كثيرة يقـود هـذا التسـلح واالنفـاق 

  .إلى تعطيل لتنفيذ الكثير من خطط التنموية العسكري 

                                           

، معهد ستوكهولم ألبحاث )الطبعة العربية( 2009الدوليين، الكتاب السنوي التسلح ونزع السالح واألمن   1

 .308-307 ص ، ص2009، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  sipriالسالم الدولي
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إلـى عسـكرة االقتصــاد وتحويلـه إلـى داعـم لعمليــة التسـلح وتوظيـف كافــة  األمــرهـذا وقـد يـؤدي     

فبــدال مــن ان يتجــه القطــاع العــام والخــاص للقيــام  ،لخدمــة التســلح والصــناعات العســكريةعملياتــه 

هذين القطـاعين فـي الصـناعة العسـكرية مـن خـالل توظيف التنمية، فقد تم  باتجاهبمشاريع تصب 

وقــد تنفــق حكومــات  ،تســتخدم فــي رفــد الصــناعة العســكرية التصــنيع العســكري وٕانتــاج مــواد مكملــة

أضــعاف إرادتهـا علــى التســلح واالنفــاق العسـكري ممــا قــد يـؤدي إلــى عجــز يســتلزمها الـدول الناميــة 

، وهـذا الت األجنبيـة المتـراكمالتطرق إلى القروض من أجل تغطيته أو السحب من احتيـاطي العمـ

  .1ي إلى توقف الصرف عن خطط التنميةيؤد

الــث مــن عــدة صــراعات يعــاني عــدد كبيــر مــن دول العــالم الث: الصــراعات والنزاعــات العســكرية -3

تمثــل بقيــام والنزاعـات ســواء علــى المســتوى اإلقليمــي ومثــال ذلــك الصــراع العربــي اإلســرائيلي الــذي 

ثلــت بــاالختالل والتشــريد ، وبمــا شــكله ذلــك مــن تحــديات وتهديــدات تم1948دولــة فلســطين عــام 

البشـرية فـي ، فضال عـن خـوض عـدة حـروب كانـت لهـا تـأثيرات كبيـرة علـى واقـع التنميـة والتهجير

مــع دول الجــوار حيــث عانــت نزاعــات  وســواء، ربــي ككــل وفــي فلســطين بوجــه التحديــدالــوطن الع

، ا إلى مرحلة السيطرة االستعماريةالعديد من الدول النامية من نزاعات حدودية تعود أغلب أسبابه

ليــوم بالــدول فيمــا يســمى ا إذ أبرمــت الــدول االســتعمارية فيمــا بينهــا اتفاقيــات تقســيم منــاطق نفوذهــا

، على أساس حدود إدارية تجاهلت الحقائق البشرية والخصوصيات الثقافية وعندما إستقلت النامية

، االمــر إلــى حــدود سياســية للــدول المســتقلة هــذه الــدول الناميــة  تحولــت التقســيمات المتفــق عليهــا

                                           

، 3389عدنان فرحان الجوراني، االنفاق العسكري وأثره على التنمية االقتصادية،  مجلة الحوار المتمدن، االعدد 1

2011. 
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المثلـة علـى ذلـك وا ؛ 1الذي قاد إلى نشوب نزاعات عديدة مع دول الجوار حـول السـيادة الحدوديـة

 1969ثيوبيا عام ا، الصومال و والباكستان على الحدود في كاشميرسيا بين الهند آ كثيرة منها في

والنزاع االماراتي االيراني حول الجزر الـثالث أبـو  1975وكذلك الحرب االريتيرية واالثيوبية عام 

كــذلك الحــرب العراقيــة و  1971،عــام الطنــب الصــغرى والتــي إحتلهــا إيران، الطنــب الكبــرى و موســى

  .2وغيرها 1988-1980االيرانية 

كمــا أن الــدول الناميــة عانــت مــن نزاعــات إيديولوجيــة وسياســية تمحــورت حــول طبيعــة النظــام     

فـي أمريكـا  حـدثت، مثـل النزاعـات التـي ات الحكم الرأسمالية واالشتراكيةاالجتماعي وفلسفة وتوجه

؛ كـــل هـــذه النزاعــــات ام االســــالمي بـــين العـــراق وااليـــران، وكـــذلك بـــين االشـــتراكية والنظـــالجنوبيـــة

، تمثلـت  الخسـائر نازعةعلى واقع التنمية للبلدان النامية المت انعكستتمخضت عنها نتائج سلبية 

، والخســائر االقتصــادية لكثيــر مــن األقليــات فــي العــالم ككــلوالقضــاء علــى االبشــرية  األرواحفــي 

للحروب التي تشمل حـاالت  إضافة إلى التكاليف الضمنية تكاليف الحرب وعجز ميزانيات الدول 

التحتيـة والمشـاريع  البنـيالمرض والعجز والوفاة المبكرة والفـرص الضـائعة للنمـو وتـدمير عـدد مـن 

والجفــاف  و نضــوبها إلــى تــدمير البيئــة وتــدهور المصــادر الطبيعيــة باإلضــافة، هــذا اإلســتراتيجية

إلـــى تفـــاقم  باإلضـــافة، الخصـــبة والزراعيـــة األراضـــيمـــع تـــدهور وتـــدمير الســـدود والينـــابيع المائيـــة 

البيئـــي النـــاجم عـــن صـــرف النفايـــات الصـــلبة الناجمـــة عـــن الحـــروب والصـــراعات  التلـــوثمشـــاكل 

                                           

، 4، العدد،14ة عدم االندماج في الدول النامية، مجلة العلوم االجتماعية، المجلد ، أزممعوض الل عبد اهللاج 1

 .71، ص1996
، ص 2002، مايكل كلير، الحرب على الموارد، ترجمة، عدنان حسن، دار الكتاب العربي، بيروت، بدون طبعة 2

 .255-250ص 
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 انعكاسـات، وكانـت لهـذه النزاعـات والحـروب 1والبحـار األنهاروالمياه الثقيلة التي ظلت تصب في 

 اآلثـــارعلـــى ســـبيل المثـــال  ونأخـــذ ،ا إلـــى يومنـــا هـــذاالـــدول تعـــاني منهـــ خطيـــرة مازالـــت اجتماعيـــة

لتـي أرقـت دول الناجمة على ظاهرة وحركة الهجرة الداخلية والخارجية الناجمة عن هذه الحروب وا

لدول المتقدمة التي أصبحت تعاني من الهجـرة مـن جـراء الحـروب والصـراعات العالم ككل وحتى ا

بهــا العنوســة داخـل الــدول التـي ارتفـاع ك ظـاهرة التـي أصـبحت مشــكلة المجتمـع الــدولي ككـل وكــذل

كمــا أن هــذه النزاعــات والحــروب كــان لهــا دور بــالغ فــي الخالفــات الداخليــة ؛الصــراعات والحروب

والتي تحولت فيما بعد إلى حروب أهلية أدت بدورها إلى تدخالت أجنبية دولية أخرى باسم حقوق 

  .اإلنسان وكرامته

  الواقع االجتماعي : الثاني مطلبال  

  والبطالةالواقع السكاني : األول فرعال  

لقــد أدت مختلــف السياسـات المنتهجــة مـن طــرف العديــد مـن الــدول الناميــة  :الواقـع الســكاني  -1

، والتــي أدت يات الصــحية والمعيشــية والتعليميــةبعــد خروجهــا مــن االســتعمار إلــى تحســين المســتو 

ذي تمخـض عنـه زيـادة النمـو الـ األمـرنسـبة الـوالدات؛  وارتفـاعنسـبة الوفيـات  انخفـاضبدورها إلى 

عــدد ســكانه  المتحــدة تؤكــد أن األمــم، فــإذا أخــدنا مثــال عــن الــوطن العربــي فإحصــائيات الســكاني

نسبة فئـات السـن الصـغرى حيـث تبلـغ  بارتفاع، ويتمثل الهرم السكاني فيه سجل زيادة مرتفعة جدا

                                           

،ص 2002،في منطقة االسكوا، األمم المتحدة، نيورك، أثار السالم واالمن على التنمية المستدامة االسكوا 1

 .4-3ص
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 ارتفـاعالـذي ترتـب عليـه  األمـرمن مجمـوع السـكان  %45 سنة 12نسبة الذين تقل أعمارهم عن 

  .1الذين هم في سن الدراسة األطفال وارتفاع اإلعالةنسبة 

دول الناميـة ومنهـا دولنـا ويعتبر النمو السكاني المتسارع أحد أولى المشاكل التي تعاني منهـا الـ   

ع مــاهو متــوفر مــن المــوارد مــ، إذ أن نمــو الســكان فــي أعلــب البلــدان الناميــة  ال يتناســب العربيــة

حيــث أصـبحت هــذه الـدول أمــام ، لــد ضـغطا كبيــرا ورهيبـا علــى البيئـة، وهـذا النمــو أصـبح يو البيئيـة

البيئي والتي تمثلت في االستغالل المفرط للموارد وكذا عمليات التنميـة الغيـر  اإلجهاضمشكالت 

  .2المستدامة التي تطلبتها سد حاجيات السكان

، ألقـــت بظاللهـــا علـــى عـــدة جوانـــب تمثلـــت فـــي تـــوفير أن مشـــكالت النمـــو الســـكاني الهائـــل إذ   

فـي  األساسـية، فـالكثير مـن المـوارد أمـن غـدائي وصـحي وتعليمـيللسـكان مـن  األساسـيةالحاجات 

البيئة للدول العالم الثالث لم تكن كافية لسد متطلبات النمو السكاني وخاصة في الدول الجد فقيـرة 

؛ ولقــــد قــــادت د مــــن دول أســــيا كــــذلك وجنــــوب أمريكــــاإفريقيــــا جنــــوب الصــــحراء والعديــــ مثــــل دول

التنموية فـي الـدول الناميـة المتمثلـة فـي التركيـز علـى التنميـة داخـل المـدن  واإلخفاقات االختالالت

والمناطق المعزولة إلى زيادة الهجرة من الريف إلى المدينة إما بحثـا عـن العمـل  األريافوتهميش 

عنـه جملـة مــن  انبثـقالـذي  األمـر، فـي تلـك المنـاطق الريفيـة المعزولـةالخـدمات  النعـداميجـة أو نت

نسـبة الحضـر والـذي أدى بـدوره  وارتفـاعفـي سـوء التوزيـع السـكاني  تمثلتالمشاكل السكانية والتي 

  .الزراعية والثروة الحيوانية األراضيوٕاهمال  األريافإلى نقص اليد العاملة في 

                                           

 .130رعد سامي عبد الرزاق التميمي، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .20، ص2004،المتحدة، نيورك، األمم ات السكانية و التحول الديمقراطي، السياساالسكوا 2
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مع  الرئيسية،خاصة العواصم والمدن  واالكتظاظأما بالنسبة للمدن فقد شهدت مشاكل التوسع     

قاد بدوره إلى تـدهور الخـدمات الصـحية والتعليميـة  وبيوت القصدير وهو ما األكواخظهور مشكل 

من المشردين فـي كـل مدينـة  اآلالفإلى أن مئات  باإلضافة ،ذلك خدمات السكن والمواصالتوك

كمســاكن تقــيهم مــن  ويتخــذونهامــن العــالم الثالــث يضــطرون  للجــوء إلــى المقــابر ومحطــات النقــل 

السكان المهاجرين من الريف يعانون من مشاكل عديدة تتعلق بالبطالـة وسـوء  أن البرد والحر كما

الـــذي يــــؤدي بـــدوره إلــــى  ياألخالقــــوالتحلـــل  هـــذا مايزيــــد مـــن التفكــــك االجتمـــاعي ،والفقر التغذيـــة

  .لتعرض اإلصابة باألمراض المختلفةزيادة على ذلك ااالنحرافات 

إلــى أن أغلــب البلــدان الناميــة أهملــت البعــد الســكاني فــي سياســاتها التنمويــة  اإلشــارةكمــا تجــدر    

والسـكان واالسـتثمار  األفـرادإال أن معظـم الـدول سـاد لـديها االقتنـاع بأهميـة تنميـة  األمـرفي بادئ 

إلـــى جانـــب وضـــع بـــرامج خاصـــة  والصـــحي  وتحســـين مســـتواهم االجتمـــاعي والثقـــافي األفـــرادفـــي 

  .مشكل قبل وقوعه أليمستقبلية للتصدي  إحصائيةمع رسم سياسات  األسرةبتنظيم 

، انتهجـــت سياســـات تنمويـــة شــــاملة تلـــف دول العـــالم الثالــــث اســـتقاللهابعـــد نيـــل مخ :البطالـــة-2

، ي التخلــف والفقــر والمــرض والبطالــة، المتمثــل فــعهــا المتــدني الــذي خلفــه االستضــمارة واقلمواجهــ

وكنتيجة حتمية لهذا النهج فقد استطاعت معظم دول العالم الثالث أن تحقق معدالت نمو ال بأس 

، وكــذلك زيــادة فــرص عــن إســتقرار فــي االســعار والتــوازن ، فضــاللمحلــي االجمــاليبهــا فــي النــاتج ا

والتشغيل واالرتقاء بمستوى المعيشة وتوفير قدر مقبول مـن الضـمانات االجتماعيـة وهـو ف التوظي

وقـد شـهدت تلـك المـدة زيـادة معـدالت النمـو  ،انخفاض معـدل البطالـة علـى العمـوم ماقاد بدوره إلى

ســــين األوضــــاع رتفــــاع معــــدل الــــوالدات وذلــــك لتحإ كنتيجــــة حتميــــة النخفــــاض معــــدالت الوفــــات و 
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، ولهـذا عرفـت سـنين الخمسـينات والسـتينات نمـوا كبيـرا فـي قـوة العمـل فـي سـبق ذكـرهالصحية كمـا 

  .1مراحل الحقة

وعلى هذا االساس قامت العديد من دول العالم الثالث بزيادة االنفاق على التعليم فقللـت بـذلك     

جـــي م بتعيـــين خر ، وقامـــت بـــااللتزاالعمـــل أنـــداك فـــي وقـــت مبكـــرةمـــن أعـــداد الـــذين دخلـــوا أســـواق 

وصــحة وٕاســكان فــي توســع  ممــن تعلــي، فــي وقــت كانــت الخــدمات االجتماعيــة الجامعــات والمعاهــد

، ينات ضد العجز واالصـابات المهنيـةمنها التأم ،أت أيضا أنظمة التأمين االجتماعيمستمر وأنش

جور من وبشكل عام زاد النصيب النسبي من األ، 2...والتأمينات الصحية وكذا رواتب للمتقاعدين

  .السابقةحقبة لدخل وتحسنت أوضاع العمالة ومستوى المعيشة نسبيا بالمقارنة مع اال

، فقــد كــان اإلرث الــة نهائيــا فــي دول العــالم الثالــثمــع كــل ذلــك فــإن هــذا اليعنــي إنتفــاء البط    

جـدا فـي مقابـل مشـكل ، ومن جهة الجهد التنموي المبـذول ضـعيف ثقيل جدا االستعماري من جهة

  .3االمر الذي تولد عنه أنواع أخرى متنوعة من البطالة الموسمية والمقنعة، البطالة

، ومـــع وغيرهـــا....إيـــران فنـــزوال، العربيـــة،إال أن بعـــض الـــدول النفطيـــة مـــن العـــالم الثالـــث منهـــا    

، مــا حــدث معــه دت أســعار الــنفط إرتفــاع غيــر مســبوق، شــه1973حــدوث ثــورات نفطيــة مــن عــام 

، حيـث إزدادت معــدالت االسـتثمار والتوظيــف واالحتيــاطي مـن الصــرفائــدات الـنفط إرتفـاع فـي ع

                                           

ل في الدول النامية في ظل االصالح االقتصادي، مجلة مصر المعاصرة، العدد، ليلى الخواجه، أسواق العم 1

 .95، ص1993، مصر 431
العمل في المجتمع العربي، مجلة شؤون عربية، القاهرة، ، ظاهرة البطالة واالخالل بحق عبير محمد سعد 2

 .107-106،ص،ص 2004، خريف،119الجامعة العربية، العدد
الحميد، أزمة البطالة، دراسة مقارنة، مصر،السعودية،الكويت،هبة النيل العربي للنشر صالح محمد عبد  3

 .11،ص2011والتوزيع،الطبعة االولى،مصر،



 ية في دول العالم الثالثالعالقات الدولية وواقع التنم: الباب األول

 

116 

 

ت معـدالت البطالـة إذا مـا ضوتحسين معدالت االستهالك وزادت معدالت النمو االقتصادي وٕانخف

  .رنت مع عقدي الخمسينات والستيناتقو 

حـوالت وكان أغلب هذا النمو نتيجة متغيرات خارجية يصعب التحكم بها مثل أسعار الـنفط والت   

مـــع تعـــرض هـــذه البلـــدان الناميـــة لمتغيـــرات خارجيـــة ذ ا ،رجيـــة والمعونـــات والقـــروض االجنبيـــةالخا

مع ظهور بـوادر  دية واالجتماعية وهذا ماحدث فعالمعاكسة مالبثت أن أثرت في أحوالها االقتصا

في االسواق الركود االقتصادي العالمي مع مطلع الثمانينات ، الذي رافقه إنهيار في أسعار النفط 

  .19851العالمية ، ومع تراجع عوائده في 

هـــذا فضـــال عـــن تفـــاقم أزمـــة المديونيـــة لهـــذه البلـــدان التـــي نجمـــت عـــن االفـــراط فـــي االســـتدانة    

، مما أدى إلى إرتفاع معدل خدمة يرة االجل وذات التكلفة المرتفعةالخارجية وبخاصة قروض قص

شـكال ، ومـع هـذا اإلوصول الواردات الضرورية للبلدام حرج يهدد إنتظالدين ووصوله إلى مستوى 

، إلــى نــادي بـــاريس بعــض دولنــا العربيــة ومنهــا الجزائــرلجــأت بعــض الــدول الناميــة ونــذكر منهــا 

 وما ارتبط جراء عـن ذلـك مـن ضـرورة تنفيـذها لبـرامج جدولة ديونها الخارجية، إلعادةونادي لندن 

ادة النظر في السياسات ، االمر الذي أدى إلى إعلدولالهيكلي التي طبقتها هذه ا التثبيت والتكيف

  .، مع تسريح عدد كبير من العمال نتيجة لخصخصة القطاع العام وٕاعادة الهيكلةالتوظيفية

، اذ بــدأت مرحلــة مــن التشــديد والتقييــد شــملت االزمــة كــذلك علــى العمالــة الوافــدةوانعكســت هــذه    

�إجراءاتها  تقلـيص الرواتـب واالجـور وفـرض الضـرائب وصـوال إلـى االسـتغناء عـن خـدمات أعـداد 

                                           

 .13، صفقر وطرق قياسه في منطقة االسكوا، مصدر سبق ذكره، الاالسكوا 1
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صـل التـي كانـت هذا مازاد مـن حـدت البطالـة للبلـدان الناميـة األ؛ كبيرة من العمالة الوافدة االجنبية

  .اكسة أو العمالة العائدةحدثث بما يسمى الهجرة المعتصدر العمالة ثم 

مما يزيد من  النامية،في البلدان  البطالة ضئيلة، أن إعانات ومما يزيد من أثار مشكلة البطالة   

  .نسبة الفقر وتدهور أحوال العاطلين عن العمل في معظم البلدان النامية

حاصــل فــي قــوة النمــو الو التبــاين الموجــود بــين أوممــا كــرس مشــكلة البطالــة كــذلك هــو الفــارق    

والــذي يعتبــر نمــو مرتفــع بســبب القاعــدة الشــبانية للســكان وزيــادة دخــول النســاء إلــى  ،العمــل ســنويا

، إذ تشير التقـديرات إلـى أن قـوة العمـل مـثال النمو المتواضع لسوق العمل سنوياسوق العمل وبين 

د يتراوح مابين وهو مايعني دخول عد %04و  %03تنمو بمعدل يتراوح مابين في الدول العربية 

  .1مليون عامل سنويا إلى سوق العمل 3و2

، وأبرزهـا عـدم مطابقـة رة البطالـة فـي بعـض الـدول الناميـةوهناك عوامل أخـرى تعـود إليهـا ظـاه   

واقع سوق العمل لرغبـات المـواطنين الـذين يلتحقـون بسـوق العمـل، وتـوافر فـرص العمالـة االجنبيـة 

الراميـــة إلـــى كـــبح توســـع العمالـــة فـــي القطـــاع العـــام وعـــدم بـــأجور منخفظـــة والسياســـات الحكوميـــة 

التناسـب بــين المـؤهالت التــي يحملهــا الباحـث عــن العمــل وأنـواع فــرص العمــل المتاحـة فــي أســواق 

  .هذه الدول

  

  

                                           

 .04، ص 2001 هجرة والسكان في المنطقة العربية، نيورك، االمم المتحدة،االسكوا، سياسات ال 1
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                                       الواقع التعليمي: الثانيفرع ال     

إلى تبني سياسات تعليمية هدفها تنمية وتطوير الموارد  لقد سعت البلدان النامية في معظمها     

ســتواهم العلمــي والثقــافي البشــرية وتحســين المســتوى التعليمــي وذلــك لترقيــة االفــراد وتطــوير ورفــع م

، ولكــي تتجــاوز بــذلك مرحلــة التخلــف والجهــل التــي كانــت ســائدة فــي مرحلــة االســتعمار والمعاشــي

  .1لغالبية هذه الدول

ا فـــي تضـــاعف عـــدد الطلبـــة ، ظهـــر جليـــد مـــن الـــدول الناميـــة تطـــورا ملموســـالعديـــولقـــد حققـــت ا   

، ئي واالساسـي والثـانوي إلـى العـالي، مع زيادة االهتمـام بكافـة مراحـل التعلـيم مـن االبتـداوالمعلمين

كما تبنت أغلب هذه البلدان سياسات وبـرامج التعلـيم واالصـالحات التـي جـاءت بهـا منظمـة االمـم 

ـــيم الكبـــار وترقيـــة المـــرأة وتحســـين مســـتواها المتحـــدة مـــن أجـــ ل محـــو االميـــة والقضـــاء عليهـــا وتعل

  .2التعليمي

م تسـتطع ميـة ولـإال أنه في الواقع مازالت معظم الدول الناميـة إن لـم نقـل كلهـا تصـارع شـبح األ   

، بل المالحظ على بعض الدول أنها إسـتطاعت أن تخفـظ مـن نسـبتها القضاء عليه بصورة جدرية

، ففي دولنا العربية مثال أستطاعت تخفـيض ملموسا في زيادة نسبة المتعلمين بتحقيق تطوراوذلك 

ـــى  %60ميـــة مـــن مـــن نســـبة األ كمـــا تضـــاعفت ؛ مـــع بدايـــة التســـعينات %40فـــي الثمانينـــات إل

فــي الكثيــر مــن ميــة مســتمرة فــي وتائرهــا ، وعلــى الــرغم مــن ذلــك فمــا زالــت األةأمعــدالت تعلــيم المــر 

 ، نــذكر منهــا علــى ســبيل المثــال ضــعف وفقــدان التخطــيط لــك إلــى بعــض االســبابالــدول ويعــود ذ

                                           

التقرير الموجز، االمم  شعبة السكان، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، السكان والتعليم والتنمية، 1

  .2017سبتمبر18، تاريخ المطالعة،www.un.orgالموقع االلكتروني،  ،05ص ،2003المتحدة،
 .13ص المرجع نفسه، 2



 ية في دول العالم الثالثالعالقات الدولية وواقع التنم: الباب األول

 

119 

 

أشــهر  8، فـبعض  البــرامج مـثال تكتفــي ب ميــةه الـدول ونقــص البـرامج الجــادة لمحـو االذالسـليم لهــ

                ؛ ميـة االولـى، تـم يعـود معظـم الدارسـين إلـى حالـة األسـنوات 4ي حين أن بعضها يمتـد إلـى فقط ف

  عــن إســتعاب كــل االطفــال فــي ســن الدراســة مــن االســباب أيضــا قصــور التعلــيم االساســي  وكــذلك

، وهـؤالء التعليم ويتسـرب منـه مبكـراميـة موجـودا والـبعض االخـر يلتحـق بـوبالتالي يظـل مصـدر األ

يقيـا ، فـي إفر بشكل كبير فـي دول العـالم الثالـث يولدون مشاكل أخرى مثل عمالة االطفال المنتشرة

، كمـا تزيـد االضـطرابات والحـروب خاصـة منهـا الداخليـة واالهليـة فـي ودول أمريكا الجنوبيـةوأسيا 

ميــة ن الموازنــات الماليــة المخصصــة لمحــو األ، ألاالميــة وتســرب االطفــال مــن التعلــيمزيــادة نســبة 

م إستقرار المـواطنين الهجـرة الداخليـة ، فضال عن عدطفال  من التعليم تقل بشكل كبيروتسرب اال

وذلك نتيجة تعطيل برامج وخطط محو ؛ كلها تنعكس على المستوى التعليميتي تولدها الحروب ال

ميـــة مـــن جانـــب ومـــن جانـــب اخـــر تقلـــيص االنفـــاق االجتمـــاعي علـــى الصـــحة والتعلـــيم وغيرهـــا األ

  .لصالح االنفاق العسكري االمر الذي أدى إلى تراجع مستويات التعليم 

لتطـوير  ي بعـض البلـدان الناميـة مـن بينهـا بعـض الـدول العربيـةوبالرغم من الجهـود المبذولـة فـ   

، إال ان نوعيـــــة التعلـــــيم المقـــــدم فـــــي معظـــــم ريـــــاض االطفـــــال واالقســـــام التعلـــــيم ماقبـــــل االبتـــــدائي

جيـل قـادر  التحضيرية ما زال ال يلبي متطلبات النهوض بقدرات االطفال وتنميتها من أجل تنشـئة

االحيان يركز ريـاض االطفـال واالقسـام التحضـيرية فـي الـدول  ، وفي أغلبعلى االبداع واالبتكار

قدراتــه وتنميــة إهتماماتــه الناميــة علــى تعلــيم القــراءة والكتابــة المبكــرة للطفــل دون االهتمــام بتحفيــز 

ــيم االساســي فهنــاك مشــاكل يعانيهــا عــدد كبيــر  ؛ورغباتــه مــن دول العــالم الثالــث أمــا بالنســبة للتعل

ومشــــكالت محتــــوى المنــــاهج  يــــة الواضــــحة للعمليــــة التربويــــة والتعليميــــة، غيــــاب الرؤ ونــــذكر منهــــا
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حـال اللغـات االجنبيـة وغيرهـا مـن وكـذا ، وكذا شـكل االمتحانـات وعمليـات تقيـيم التالميـذ ونوعيتها

  .1المشاكل التي جعلت التعليم االساسي يعاني نوع من التذبذب

حدث في عدد من الجامعات والمعاهد  وبخصوص التعليم  الجامعي فبالرغم من التطور الذي    

، اال أنه هناك مشاكل عديدة يواجهها هذا التطور وذلـك طالب الملتحقين بالتعليم الجامعيوعدد ال

ماتتطلبــه سياســات وبــرامج التنميــة فــي غيــاب التنســيق بــين التخطــيط للتعلــيم وللقــوى العاملــة وبــين 

بـين التخصصـات العمليـة والنظريـة خاصـة ، هذا وزيادة عن غياب التـوازن ومتطلبات سوق العمل

، ويميلون إلى التخصصات التي ا عن االلتحاق بالتخصصات العلميةفي الدول التي يعزف شبابه

إرتفـــاع نســـبة  ، االمـــر الـــذي تمخـــض عنـــهغل مناصـــب إداريـــة وذات طـــابع مكتبـــيتـــؤهلهم إلـــى شـــ

ادة التعيينات في القطاع العـام ، وهو مادفع هذه البلدان إلى زيالبطالة بين الخرجين من الجامعات

ـــــت كاهــــــــل الدولــــــــة برواتــــــــب وٕانفــــــــاق خــــــــارج طاقتهــــــــا                           .2الــــــــذي ولــــــــد بــــــــدوره بطالــــــــة مقنعــــــــة أثقلـــ

  وكــذلك مــن المشــاكل التــي يعانيهــا التعلــيم فــي العــالم النــامي ككــل هــو تــدني االنفــاق علــى التعلــيم 

     مـــن االنفـــاق  %35يصـــل إنفـــاق دول أوربـــا الشـــرقية إلـــى أكثـــر مـــن ذ ،إمقارنـــة بالبلـــدان المتقدمـــة

مـــن  %3، بينمـــا فـــي العـــالم الثالـــث مـــثال الـــدول العربيـــة ال تتجـــاوز نســـبة االنفـــاق فيهـــا الحكـــومي

، فبـالرغم مـن الناتج العلمـي فـي الـدول الناميـة وهذا بدوره ينعس سلبا على ،إجمالي ناتجها القومي

، إال أن لنامية من تطور في الناتج العلمي، كالصين والنمور االسوية مثالاما حققته بعض الدول 

العلمـي وهـذا حـال  اإلنتـاجمن الدول النامية بل معظمها لم يحقق نفس التطور في  األخرالبعض 

                                           

 من الموقع 2004عليم في المجتمع المعرفي المنشود، جامعة صنعاء،، دور التسيالن جبران العبيدي 1
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كمـا أن إخفـاق العديـد مـن دول العـالم النـامي فـي سياسـتها التعليميـة أدى إلـى  ،دولنا العربية كـذلك

ســلبا علــى الثــروة البشــرية للعــالم الثالــث  انعكــس، االمــر الــذي واألدمغــة إلــى الخــارج هجــرة العقــول

النــامي ، وهــذا ماتؤكــده نتــائج االنتــاج العلمــي لعلمــاء مــن العــالم هــي تمثــل الثــروة الحقيقيــة للبلــدانو 

 %60، إذ بلغـت مـثال نسـبة أبحـاث العلمـاء العـرب التـي أنجـزت فـي الخـارج بحـوالي خارج الـوطن

  .1مالي البحوث العربيةمن إج

  الواقع االقتصادي والبيئي :الثالث طلبالم

  الواقع االقتصادي :األولفرع ال

لقـد وقـع خلـط بـين التنميـة االقتصـادية والنمـو وذلـك خـالل عقـدي : التنمية االقتصادية والنمـو-1

، الناميــةالتنميــة فــي أغلــب البلــدان علــى علــى جهــود  انعكــسالخمســينات والســتينات وهــذا الخلــط 

وتمثل هذا الخلط في السعي إلى تحقيق أعلى معدل من الناتج المحلـي االجمـالي مـن أجـل إيجـاد 

عريضـــة فـــي المجتمـــع ومشـــكلة عدالـــة  لقطاعـــاتحـــل لمشـــكالت الفقـــر وتـــدهور مســـتوى المعيشـــة 

 كمؤشر وحيد  للتنمية ال يعكس اإلجماليالناتج المحلي  استخدامالتوزيع؛ وعلى هذا االساس فإن 

الموارد وكذلك قصوره عـن  مشروعات وكذا تحديد االختالالت واستثمارحقيقة الرشاد في إختيار ال

إذ أن أغلــب ، نصــيب االجيــال القادمــة مــن الثــروةالتعبيــر عــن خيــارات المــدى الطويــل واالهتمــام ب

وزيـع تجارب التنمية في الدول النامية أدت إلى نتائج معاكسة تمثلت فـي المزيـد مـن التفـاوت فـي ت

الدخل وتدهور مستوى معيشة شرائح واسعة من السكان العالم النامي، هذا فضال عن االختالالت 

مـن معـدالت نمـو  فعلى الرغم مما حققته أغلـب االقتصـادات الـدول الناميـة الهيكلية في االقتصاد،
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، حيــــث زادت معــــدالت نمــــو النــــاتج المحلــــي االجمــــالي وٕارتفعــــت معــــدالت االســــتثمار البــــأس بهــــا

وخاصــة فــي دولنــا العربيــة حيــث إتجهــت  والتوظيــف وارتفــاع مســتوى االســتهالك بصــورة ملحوظــة،

، وبذلك زاد االنفاق المواصالت والصناعات االستخراجيةإلى االستثمار في البناء والتشييد والنقل و 

عـض الحكومي وقامت الدولة بتنفيذ الكثير من المخططات االستثمارية في مجال البنية التحتية وب

تماعيـــة كـــالتعليم الصـــناعات التحويليـــة وزادت نســـبة االنفـــاق الحكـــومي كـــذلك علـــى الخـــدمات االج

ا مــا قورنــت ، االمــر الــذي أدى إلــى تحســين المــوارد البشــرية ونوعيــة الحيــاة إذوالصــحة واالســكان

ذا أزمـات وكـ إال أنـه ونتيجـة ألزمـات المديونيـة لعديـد الـدول الناميـة ومنهـا العربيـة؛ بالعقود السابقة

، إلــى شــح كبيــر فــي المــوارد الماليــة كلهــا عوامــل تفاعلــت مــع بعضــها لتقــود ،هبــوط الــنفط المتكــررة

ومع إنخفـاض قيمـة الصـادرات  فـي أغلـب الـدول الناميـة إذ حـدث تراجـع كبيـر فـي إجمـالي النـاتج 

ض ســعر ٕانخفــاو  المحلــي لهــذه الــدول، ويعــود ذلــك كمــا ذكرنــا إلــى أزمــة المديونيــة فــي أغلــب الــدول

البترول في أخرى ، وٕانما إلى االختالالت الكبرى في االقتصاديات لهذه الدول وعدم كفـاءة االداء 

  .1وٕالى أزمة التكامل في خطط التنمية لدول الجنوب أيضااالقتصادي 

–جنوب –جراء إتفاقيات ومعاهدات تعاون وتكامل بين الدول النامية إففي الوقت الذي تم فيه    

، إال ان رصـيد لية التنمويـة والمشـاريع المشـتركةوبالرغم من القيام بإحداث المنظمات الما -جنوب

، ولقد دلت عليه النسب الضئيلة من التبادل التجاري االخفاق كان أكبر من رصيد النجاحالتعثر و 

، ات االقتصــادية المتعلقــة بالتكامــل، ويعــود ذلــك إلــى قصــور السياســ-بــين دول الجنــوب–البينــي 

، والكيفيـة التـي صـيغت التـي جـرت هـذه التجـارب مـن خاللهـا عف االليات المؤسسية واالداريةوض

                                           

، 2538محمد نبيل الشيمي،التنمية االقتصادية في الدول النامية ووسائل تمويلها،الحوار المتمدن، العدد 1
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، والـدعم الفنـي زاميـة التـي تملكهـا هـذه المعاهـدات، وضعف السـلطة االلبها المعاهدات واالتفاقيات

  .1والمادي هذا وزيادة عن غياب االرادة السياسية لتحقيق التكامل

العربية كنمـودج عـن العـالم يرة التكامل االقتصادي التي عرفتها دولنا فعلى سبيل المثال أن مس   

تفاقيـة تسـهيل التبـاذل إالـذي وافـق علـى  1955بدأت مع إنشاء المجلس االقتصـادي عـام  ،النامي

 1957إتفاقية الوحـدة االقتصـادية العربيـة عـام وٕاقرار  ،العبور بين البلدان العربيةالتجاري وتنظيم 

التحريــر الكامــل للتبــادل التجــاري وحريــة إنتقــال االشــخاص ورؤوس االمــوال وبالتــالي التــي أفــادت 

، وتم إنشاء مجلس الوحـدة العربيـة االقتصـادية يق السياسات االقتصادية وتوحيدهاالعمل على تنس

دولة عربية فقط ممـا عرقـل إلتـزام االعضـاء بموجبـات السـوق المشـتركة  13بعضوية  1962عام 

ألن  ،مســيرة التكامـــل االقتصــادي العربـــي فقـــد عــدت أنهـــا خطــوة للــوراء فـــي؛ 1964المعلنــة عــام 

التركيز فيها كان على التباذل التجاري أكثر منه على الصناعي وبالتالي إقامة منطقة حرة للتجارة 

يجري تنفيذها على مراحل  كي تصل إلى إتحـاد جمركـي يـؤدي إلـى إزالـة القيـودعلى حركـة السـلع 

  .2عضاء وٕاقامة حاجز جمركي تجاه العالم الخارجيبين الدول األ

هـــي وكـــذلك ومـــن االخـــتالالت الهيكليـــة التـــي تعانيهـــا اغلـــب االقتصـــاديات فـــي دولنـــا العربيـــة    

ي والتبعيـة واالنكشـاف همال الزراعة االمر الذي يؤدي إلى االفقار الغـدائإ التركيز على الصناعة و 

طـاع العـام وكذلك التركيـز فـي الخطـط التنمويـة علـى الق،وٕارتفـاع فـاتورة الغـداء أيضـا ،على الخـارج

، وذلـــك عـــن طريـــق إصـــدار التشـــريعات وٕانشـــاء المؤسســـات العامـــة علـــى حســـاب القطـــاع الخـــاص

                                           

، ص ص 1997وت، مركز دراسات الوحدة العربية بير  ،تنمية التخلف وٕادارة التنمية ،أسامة عبد الرحمان 1

198 -199. 
 . 139رعد سامي عبد الرزاق التميمي، مرجع سبق ذكره، ص  2



 ية في دول العالم الثالثالعالقات الدولية وواقع التنم: الباب األول

 

124 

 

مـر الـذي والسـيطرة علـى النشـاط االقتصـادي األ ،وزيـعوٕادارتها من أجل إمتالك وسائل االنتاج والت

، ألن دور القطاع الخـاص جـد هـام وهـو لـه التنمية مخططات ضيق على القطاع الخاص وفشل 

مكانــة المكمــل والمســاند لــدور القطــاع العــام فــي تحقيــق خطــط التنميــة وتــوفير فــرص العمــل وفــتح 

  .1الخاصة لإلقتصاد الوطنيأفاق للتصدير والتصنيع من خالل ماتقدمه المؤسسات 

االجنبيـة إسـتيراد التقنيـة  هذا فضال عن االعتماد الشبه كلي للبلدان النامية في معضمها علـى    

لبحــث  والتطــوير ، كمــا أنـه لــم يرافقهــا االنفـاق المطلــوب علــى نشـاطات ادون توطينهـا أو تطويرهــا

التــي تحتــوي علــى التقنيــة ، االمــر الــذي أدى إلــى إرتفــاع نســبة الــواردات مــن الســلع واالدارة التقنيــة

لتقنيــة تجــاري وبــدوره مــا ولــد فجــوة فــي ا، وهــذا مــا أدى بــدوره إلــى إخــتالالت فــي الميــزان الالمتقدمـة

  .بين الدول النامية لصالح الدول األجنبية المتوفرة على هذه التقنيات المرتفعة

ويعود ذلك إلى أن أغلب الدول النامية إعتادت عند رسـم سياسـتها التنمويـة علـى أسـاس تـوفير    

ى المعسكر االشتراكي فـي البـادئ مـن ، إذ اتجهت هذه البلدان إلسهيالت المالية والتقنية الغربيةالت

والذي بدوره قدم قروضا طويلة االجـل وبفوائـد رمزيـة، وهكـذا أدرجـت  ،المطالب التنمويةأجل تلبية 

العادة لدى أغلـب الـدول الناميـة إلـى اللجـوء إلـى الخبـرات االجنبيـة والمـوارد الماليـة الخارجيـة التـي 

، مما ساهم في موقف لـم يضـع فـي عـين لرأسماليمن المعسكر االشتراكي واكانت متوفرة في كل 

الضـفر بالتقنيـة فـي  العلم والبحث العلمـي و اكتساباالعتبار وضع سياسات تنموية معتمدة على 

                                           

تقييم  بيئة القطاع الخاص،النظري والواقع، المؤتمر الدولي حول دور القطاع الخاص في التنمية، أحمد الكواز،1
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المجاالت االستثمارية بغية التخفيف من درجة االعتماد الشبه كلي على الخبرات الخارجية وتنمية 

 .1القدرات البشرية

االعتماد المطلق على التمويل الخارجي عن طريق القروض فـي عمليـة التنميـة قـاد إلـى تزايـد  ناو 

  .المديونية الخارجية وأصبحت معظم الدول النامية من ضمن المناطق المديونية الثقيلة

ي كانــت واقعــة فــي إن عمليــة الخلــط بــين التنميــة والنمــو التــ:مؤشــرات الــدخل وقيــاس الفقــر -2

، والمثمثــل فــي عــدم القــدرة د قيــاس الفقــر علــى أســاس فقــر الــدخل، قــادت إلــى إعتمــايــةالبلــدان النام

وذلـك باالعتمـاد علـى مؤشـرات  ،إلـح...اسية من مأكل وملبس ومسـكن على إشباع الحاجات االس

الــدخل واالنفـــاق واالســتهالك فقـــط مســتندة فـــي ذلـــك علــى مؤشـــرات نصــيب كـــل أســرة أو فـــرد مـــن 

، وبــــذلك إعتمــــدت علـــى تقــــديرات ماديــــة للحاجــــات لمســـتوى المعيشــــة و االنفــــاق كمقيــــاسالـــدخل أ

  .االساسية لتحديد ما يعرف بخط الفقر الذي يميز بين الفقراء والغير الفقراء

زمــة لحيــاة االنســان ويقــاس الويتمثــل خــط الفقــر بالمســتوى االدنــى مــن الحاجــات االساســية ال    

زمـة الن الغـداء الـذي يـوفر الطاقـة الكافيـة والزم للحصـول علـى الحـد االدنـى مـالبمستوى الـدخل الـ

وفي الحقيقة فإن إعتماد فقر الدخل كمقياس لمستوى الفقر ال لكن  لعيش إنسان بالغ في يوم واحد

، أي ان فقـر الـدخل ة البشـرمن السبل التي يمكن أن تبتلى بها حيا يعطي إال صورة جزئية للعديد

، فعلـى االبعـاد االخـرى للتنميـة البشـرية ال انـه يتجاهـلا، قـط علـى أحـد االبعـاد العامـة للفقـريركز ف

، وبـذلك يكـون دة وأن يعيش عمرا طويال لكنه أمـيسبيل المثال يمكن لفرد ما أن يتمتع بصحة جي

  .محروم من العلم واالتصال والتفاعل مع االخرين
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دالت مرتفعة من لتي حققت معإال أن الواقع يؤكد على أن إنتشار الفقر يكون حتى في الدول ا   

  .مرتفعة بقت متزايدا ومعدالت البطالةكان ويؤكد أيضا أن التفاوت في مستوى الدخل  ،النمو

إلـى أن النمـو قـد يقضـي علـى فـرص  2015وفي هذا الصدد يشير تقرير التنمية البشرية لعـام    

، وقــد يضــر بالمســتقبل غنيــاء بــدال مــن تخفيــف حــدة الفقــر، وقــد يتميــز لألن إيجادهــاالعمــل بــدال مــ

  .1بدال أن يكون مستداما

النـــاس ونوعيـــة الحيـــاة إذا  والبـــرغم مـــن التحســـن كمـــا يشـــير التقريـــر إلـــى حـــد مـــا فـــي أوضـــاع    

، فــإذا تــم إعتمــاد مؤشــرات التنميــة وعلــى ســبيل المثــال دولنــا العربيــة ماقورنــت فــي الســنوات الســابقة

 ل ونصـــيب الفـــرد مـــن الســـعرات الحراريـــة وعـــددالبشـــرية مثـــل توقـــع الحيـــاة ومعـــدل وفيـــات االطفـــا

، وعدد السكان لكل طبيب ونسبة عدد المسجلين في المدارس السكان  لكل سرير في المستشفيات

، ففـي رهـاااللزامية إلى مجمـوع االطفـال فـي سـن التعلـيم االلزامـي ومعـدل االميـة لـدى البـالغين وغي

  .تحسنا نسبياهدت هذه المؤشرات أغلب البلدان النامية تقريبا والعربية كنموذج ش

و الثـروات بـين الطبقـات والشـرائح إال أنه مع ذلك التحسن يوجد فروق كبيرة في توزيـع الـدخل     

الفـــرد الحقيقـــي مـــن تلـــك  االجتماعيـــة المختلفـــة التـــي تـــؤدي بـــدورها إلـــى فـــروق مماثلـــة فـــي نصـــيب

سوف تتـوزع بصـفة  غاية وٕان منافعه ويعود ذلك إلى أنه تم التركيز على النمو باعتباره،المؤشرات

، توزيعيــة كـأداة لتصــحيح االخــتالالت، االمــر الـذي قــاد إلـى غيــاب السياسـات العادلـة علــى النـاس

  ، االجتماعية في أغلب هذه البلدان االمر الذي أدى إلى تدهور وضع توزيع الدخل بين الطبقات
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مقابـل  تمرارهم علـى مـاهم عليـه مـن الفقـر،ذلك من زيادة إفقار الفقراء أو على االقل اسـ مما يعنيه

 .1، اي زيادة التفاوت االجتماعي واالقتصادي بين الطبقات االجتماعيةزيادة ثراء الطبقة الغنية

االمــر الــذي نــتج عنــه تباينــا كبيــرا فــي المســتويات التعليميــة والصــحية والــذي إنعــس علــى الواقــع   

 ،صــحية والتعليميــة والبيئيــة وغيرهــاواالجتماعيــة والالبشــري  بمجمــل أبعــاده السياســية واالقتصــادية 

فعلــى ســبيل المثــال فــإن التبــاين التعليمــي فــي طبقــات المجتمــع الــذي أحدثــه الفقــر جعــل مــن طبقــة 

، كمـا جعـل مـن قـافي البـأس بـه وهـي طبقـة االغنيـاءحاصل على الشـهادات وتعـيش فـي مسـتوى ث

االميـة وعـدم القـراءة ومعرفـة الكتابـة وهـذه طبقة أخرى تعيش في مستوى ثقافي متدني وتعاني مـن 

بشـكل  األفـرادعلـى سـلوكية وتفكيـر  انعكس، وهذا بدوره ة بالطبع هي طبقة الفقراءالطبقة المحروم

 وأخـرى للمثقفـين، حيث أن التباين جعل لغة متباين في مجتمع واحد، حيث ال يتكلمون لغة واحدة

، وهذا مايؤدي إلى فقدان الكثيـر مـن جتماعية والثقافيةبنفس القيم اال، وبالتالي عدم التمسك للعوام

، وتكـوين فجـوات كبيـرة فـي االسـتثمار فـي القـدرات البشـرية التـي يزخـر االجتمـاعي األمـنمقومات 

  . 2بها المجتمع ككل ومنه حرمان الكثير من الفرص لالبداع واالنتاج
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                                                                  الواقع البيئي :الثاني فرعال   

اد التنمية بعد االستقالل بدأت بعض الدول النامية االهتمام بالجانب البيئي بإعتباره أحد أبع   

 مطلع ، ولكن االهتمام الفعلي لهذا البعد في التنمية بدأ في نهاية الستينات ومعمباشرة

فبعد إنعقاد مؤتمر االمم المتحدة ،تزايد االهتمام العالي بالقضايا البيئية  ، وذلك معالسبعينات

عملت بعض البلدان النامية على زيادة االهتمام  1972المعني بالبيئة البشرية بستوكهولم عام 

النطاق المحلي إلى النطاق الوطني، بالقضايا البيئية وذلك من خالل إنتقال المسؤلية البيئية من 

، أصبحت المسؤلية وطنية المسؤولة عن كل مايتعلق بالبيئة هيئات المحلية هيكانت ال فبعد أن

وبذلك أنشأت المجالس واللجان الوطنية الخاصة بالبيئة وحمايتها والدفاع عنها حتى في بعض 

وٕاجتماعية ة أنشأت منظمات إقليمية إقتصاديةوخالل تلك المد ،البلدان أنشأت وزراة خاصة بالبيئة

مؤسسة ومحل إقليمي  12شهدت إنشاء حوالي ، ففي المنطقة العربية مثال بالقضايا البيئيةتهتم 

، وأنشأت الجامعة العربية مثال مجلس وزراء العرب المسؤولين عن قضايا البيئة عام معني بالبيئة

 .1الذي يعد المنتدى السياسي االول لتناول القضايا البيئية في الوطن العربي 1987

وعلى الرغم من ذلك فإن السياسات والبرامج البيئية التـي اتبعتهـا بعـض الـدول الناميـة لـم ترقـى    

بالمستوى المطلوب لمواجهة المشاكل البيئية المعقدة والمتداخلة التـي يعانيهـا العـالم النـامي، والتـي 

 تمثلـــت فـــي التصـــحر فـــي الصـــحاري والثلـــوت ومشـــاكله علـــى االوســـاط الـــثالث وكـــذلك االجهـــاض

، بل على العكس فقد ساهمت هذه السياسات المتبعـة فـي تفـاقم المشـاكل البيئيـة فـي البيئي وغيرها

خص هده الدول، ويعد التصخر من أحـد المشـاكل البيئيـة الخطيـرة التـي يواجههـا العـالم ككـل وبـاال

                                           

1
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، فمــــثال فــــي العــــالم العربــــي وحــــده تشــــير الدراســــات إلــــى أن الكثيــــر مــــن االراضــــي العــــالم النــــامي

أي حوالي ؛ 2كم 357.000من االراضي الزراعية وصل حوالي المتصحرة أو المهددة بالتصحر 

، الـذي مـن أهـم أسـبابه هـو تحويـل ية أصبحت واقعة تحت تأثير التصحرمن المساحة الكل 18%

، مع فقدان مسـاحات كبيـرة مـن الغابـات ومباني منشآتمساحات كبيرة من االراضي الزراعية إلى 

ـــي يـــتم إزا ـــة ألراضـــيلتهـــا لغـــرض تحويلهـــا الت مـــن نصـــيب الفـــرد العربـــي  انخفـــض، وبـــذلك زراعي

ومــن الكــوارث البيئيــة التــي حــدثث فــي الــدول الناميــة كــذلك هــي  ،االراضــي الزراعيــة بصــورة كبيــرة

العمليات التجفيفية للمسطحات المائيـة واالهـوار والتـي تعتبـر مسـاحات مائيـة تسـاعد علـى الحفـاظ 

من ثروة زراعية وحيوانية وسمكية ومثال ذلك المسطحات التي قامت الحكومة  على التوازن البيئي

 هجـرتهم العراقية بتجفيفها وبالتالي هجرة النسل الحيواني وكذلك قطع سبل العيش لسكان االهـوار و 

ومن الكوارث أيضا السكنات على حساب االراضي الزراعية مـا أصـبح يمثـل الخطـر الكبيـر علـى 

، وكذلك من المشاكل البيئية أيضا اف االمن الغدائي للشعوب الناميةتالي إستهدهذه االراضي وبال

، مـا أدى عة واسـتخدام المبيـدات الكيميائيـةالتقنيات الحديثة فـي مجـاالت الزراعـة والصـناما ولدته 

  .1إلى ظاهرة االحتباس الحراري والثلوث المائي والهوائي والبيئي ككل

النمو السكاني التي أصـبحت تشـكل ضـغوطا كبيـرة علـى البيئـة وذلـك وكما سبق الذكر ظاهرة     

، كلهـا زادت لخدمات والحاجات االساسية االخـرىمن خالل التسارع نحو توفير المسكن والغداء وا

، فعلـى هـذا االسـاس لمـوارد البيئيـة تمتـاز بمحـدوديتهامن الضغط على البيئة، هذا إذا إعتبرنـا أن ا

  .البيئي للموارد الطبيعية فقد ظهرت مشكلة االجهاد
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تتعلـــق بمشـــكلة الميـــاه وقلـــة مصـــادرها  ىكمـــا تعـــاني دول العـــالم الثالـــث مـــن مشـــاكل بيئيـــة جمـــ   

وتـدهورها وجفافهــا خاصــة الــدول الواقعــة فــي الصـحاري وجنــوب الصــحراء والمنــاطق الجافــة، وهــذا 

ل تتمثــل بــأكبر درجــة مــن انعكاســات ســلبية علــى واقــع التنميــة البشــرية فــي هــذه الــدو كــان لــه بــدوره 

   .ورة في قلة االستهالك البشري لهاالخط

ـــدان الناميـــة     أن تحقـــق بعـــض  اســـتطاعتوكخالصـــة لمـــا تقـــدم يمكـــن القـــول أن عـــددا مـــن البل

، وذلــــك علــــى مســــتويات مختلفــــة منهــــا الصــــحية والتعليميــــة وكــــذلك االقتصــــادية البــــرامج التنمويــــة

، تحقيــق التنميــة البشــرية المنشــودة م الــدول الناميــة مــنواالجتماعيــة وغيرهــا، لكــن لــم تســتطع معظــ

منهـــا غيـــاب الديمقراطيـــة الحقيقيـــة وبنـــاء المؤسســـات وعـــدم  األســـبابوذلـــك يعـــود إلـــى جملـــة مـــن 

أغلـــب  أنالـــذي أدى إلـــى  األمـــر، والتبعيـــة المفرطـــة للخـــارج األمنيـــة األوضـــاعتـــدهور و االســـتقرار 

، ومــن دون الرجـوع إلــى المــواطنين فـي هــذه الــدول ومعرفــة األعلــىالسياسـات التنمويــة تفــرض مـن 

رادة الــدول المتقدمـــة مـــن ، وكـــذلك ارتبــاط أغلـــب السياســـات التنمويــة بـــإرغباتــهو  وتطلعاتـــهحاجاتــه 

  .جانب أخر

وهذا مايعني أن معظـم إن لـم نقـل جـل الـدول الناميـة تعثـرت فـي تحقيـق التنميـة البشـرية المنشـودة 

 اسـتمرار، هـذا بصـفة عامـة مـا أدى إلـى الـدولبعـض من قبـل  المتحققة على الرغم من االنجازات

  .األحيانفي أغلب  األساسية م شعوب العالم الثالث وعدم القدرة على تحقيق حتى حاجاته معاناة
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 العولمة وانعكاساتها على واقع التنمية في دول العالم الثالث: الباب الثاني

واالقتصـــادية والثقافيـــة  واالجتماعيـــة شـــهدت الحيـــاة المعاصـــرة جملـــة مـــن التطـــورات السياســـية    

وقـد مهـدت هـذه التطـورات التـي جـاءت بخطـى متسـارعة ومتداخلـة مـع بعضـها الـبعض  ،والعلميـة

نولوجيـا المتطـورة المعاصـرة التـي بـرزت بمفـاهيم وصـيغ جديـدة تـدعمها التك لظهور ظـاهرة العولمـة

ـــدول والجهـــاتوالقـــوى العظمـــى  ـــى نشـــرها والتـــرويج لهـــا  المدعومـــة مـــن طـــرف ال ـــت عل التـــي عمل

وتكريســها وفــي مقــدمتها الواليــات المتحــدة االمريكيــة التــي تعــد الفاعــل الــرئيس فــي إنتــاج مخطــط 

التــي تخضــع  األخــرى، فضــال علــى الجهــات رتها علــى العــالم ككــلالعولمــة لتعزيــز هيمنتهــا وســيط

لهيمنــة الواليــات المتحــدة االمريكيــة وتعمــل علــى تكــريس العولمــة والمتمثلــة فــي الشــركات المتعــددة 

الجنسيات والمنظمات والمؤسسـات الماليـة واالقتصـادية العالميـة والمنظمـات االخـرى الخفيـة الغيـر 

عدديـــة وضــمان حقـــوق أكيـــد علــى ضــرورة تبنـــي الديمقراطيــة التوذلــك مـــن منطلــق الت ،1حكوميــة

 تفعيـل أليـات السـوق الحـر،، وكذا تبني التحررية االقتصادية والتجارية والماليـة، و االنسان وغيرها

ثمــاره مــن خــالل أليــات الســوق  مــن أجــل تحقيــق التنميــة والنمــو االقتصــادي الــذي ســتوزع ههــذا كلــ

فلقـد وفـرت العولمـة فرصـا لتحسـين واقـع  للتنميـة فـي دول العـالم الثالـث  هذا االساس وعلى، الحر

ومن خالل هذا البـاب سـوف نحـاول فـي ، وقت فرضت تحديات على هذا الواقعوفي نفس ال ككل،

  ،ا عالقتها بالقانون الدولي العامبالتطرق لتعريفها وتطورها وكذفصل أول دراسة ظاهرة العولمة 

                                           

 
   ،الطبعة األولى،عمان دار غيداء للنشروالتوزيع، اساتها،وانعكالعولمة الجديدة أبعادها الفالحي،حسين علي  1

 .13ص ،2014
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تطــرق إلــى تجليــات العولمــة علــى واقــع التنميــة للــدول الناميــة الــذي تــم ثــم مــن خــالل فصــل ثــاني ن

  .دراسته في الباب االول 

  دراسة تطور ظاهرة العولمة وتعريفها :الفصل االول

ـــر مـــن القـــرن العشـــرين      ـــع االخي ـــد التســـعيناتشـــهد الرب ـــدا عق ـــر تحدي ـــد مـــن وبشـــكل أكث ، العدي

فــي أثارهــا  بصــورة ســريعة ومتالحقــة وأكثــر عمــق ،ككــلعالميــة وفــي العالقــات الدوليــة التغيــرات ال

، فنشــــأ نظــــام جديــــد فــــي االقتصــــاد العــــالمي يتســــم بــــالتحرير وٕازالــــة القيــــود وتوجهاتهــــا المســــتقبلية

، ولقـــد أصـــبح العـــالم كقريـــة الســـلع والخـــدمات وأســـواق رأس المـــالواالنـــدماج بـــين كـــل مـــن أســـواق 

لـدى العديـد مـن االفـراد بـأن النظـام  االعتقاد ، واصبحثورة التكنولوجية والمعلوماتيةصغيرة نتيجة ال

بـل هـو قنـاع ،1هو نتاج تطور النظام الرأسمالي الذي يحمل نفس مبادئه وأهدافـه" العولمة" الجديد 

واليزال يثير هـذا المفهـوم الجديـد لالقتصـاد العـالمي جـدال ، جديد لمشروعات وأنظمة عالمية سابقة

طـار تزايـد ال يمكننا إستعاب مفهوم العولمـة إال فـي إ ، ومنه فإنهادهوأثاره وأبع حول تحديد مفهومه

ــــة ــــرات ونمــــو االســــواق العالمي ــــة االنتــــاج والخــــدمات وتحركــــات االســــعار والتغي ، فــــي حجــــم ونوعي

، قصدالمضاربة حركات رؤوس االموالوت،خارجية من قبل المؤسسات العالميةوتوجيهات التجارة ال

                                           

  .20حسين علي الفالحي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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العولمـــة فـــي كافـــة المســـتويات االنتاجيـــة والماليـــة والتكنولوجيـــة وعلـــى هـــذا االســـاس فقـــد إنتشـــرت 

  .1والخدمية

نشـــأة ظـــاهرة العولمـــة وتطورهـــا  إلـــىوعلـــى هـــذا فســـوف نحـــاول فـــي هـــذا الفصـــل أن نتطـــرق     

، ثـــم التطـــرق إلـــى مفهـــوم العولمـــة مـــن خـــالل إعطـــاء التعـــاريف التـــي أدت إلـــى نشـــوئها واألســـباب

عبـــر خصائصـــها ثـــم عـــن عالقـــة العولمـــة بمبـــادئ القـــانون العـــام المختلفـــة لهـــا مـــع ذكـــر أنواعهـــا و 

 .في مبادئه تأثيراتهاالتاريخ وكذا 

  نشأة العولمة وتطورها: المبحث االول     

جتمعـات التـي عرفهـا التـاريخ ذلـك إذا نظرنـا إلـى الم ،يمكن القول أن العولمة لهـا تاريخـا قـديما    

أما فيما يخص العولمة بشكلها الحديث فقد إختلف المؤرخين حول التحديد الدقيق لميالدهـا  ،قديما

ــابــالرغم مــن اتفــاقهم الجمــاعي علــى مكــان انطالقهــا  ، كنتيجــة وبدايــة تطورهــا الــذي كــان فــي أورب

مــن خــالل هــذا المبحــث دراســة ، ومنــه ســوف نحــاول 2حتميــة الثــورة الصــناعية التــي شــهدتها اوربــا

االســباب التــي  أدت إلــى  قــوف علــىل نشــوئها ثــم الو لتاريخيــة لظــاهرة العولمــة وكــذا مراحــالنشــأة ا

  .ئهانشو 

                                           

لة ، رساإلى الدول العربية حالة الجزائر تدفق االستثمار االجنبي المباشرالعولمة وتأثيرها على  ،يحياوي سمير 1

لعلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة ، كلية اتخصص التحليل االقتصادي ،ماجستير في العلوم االقتصادية

 .02، ص2005- 2004الجزائر، سنة 

 .03، مرجع سبق ذكره،ص ريحياوي سمي 2
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 النشأة التاريخية لظاهرة العولمة: المطلب االول    

، إلــى حــوالي خمســة قــرون علــى مــاء التــاريخ نشــوء العولمــة كظــاهرةيرجــع بعــض الدارســين وعل    

، وذلـك منـذ اختـراع م التكنولوجي واالعالمي والتجاريبالتقدكما أن ظهورها له ارتباط وثيق  األقل،

  .1البوصلة إلى اختراع األقمار الصناعية 

نطــالق وظهــور العولمــة بالبيــان الشــيوعي لكــارل مــاركس وفريــدرك إكمــا يقــرن بعــض المــؤرخين    

أن  كاد خالل هـذه الفتـرة التاريخيـة، حيث سنة مضت 160 حوالي لىإإنجلر، أي إرجاع الظاهرة 

، وذلــك فــي بيانهــا نعيشــها فــي عصــرنا اليــومعــالم هــذه الصــورة مــن العولمــة التــي يرســمها  بدقــة م

مدفوعـة بحاجتهـا إلـى  إن البرجوازية تكتسح االرض بأسـرها:"والذي جاء فيه  1948الصادر سنة 

، أعطـت ان وأن تقـيم العالقـات فـي كـل مكـان، فال بـد لهـا أن تعـيش وتسـتغل كـل مكـأسواق جديدة

            .2..."برجوازيـة باسـتغاللها للسـوق العالميـة طابعـا عالميـا النتـاج البلـدان واسـتهالكهاال

أما المفكرون الغربيون فيرجعون نشـاة العولمـة إلـى لحظـة إنتصـار الغـرب التـاريخي وذلـك بانهيـار 

ــيعلن بــذلك بدايــة ،وســقوط جــدار بــرلين ،شــتراكي برئاســة االتحــاد الســوفياتيالمعســكر اال مرحلــة  ل

  .3جديدة من التاريخ

                                           

1 Jacques FANTANEL, La globalisation en analyse, Géoéconomie et stratégie des acteurs, édition coté 

cours, paris, 2005, p86. 
،سنة  629، عددلعولمة والحداثة وما بعد الحداثة، سلسلة كتاب قضايا فكرية، الفكر العربي بين امحمد أمين 2

 .11، ص 1999
ع اإلشارة الى حالة الجزائر ومصر، رسالة وانعكاساتها على اقتصاديات الدول العربية مالعولمة  ،حداد محمد 3

لعلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، سنة ، كلية ا، تخصص نقود وماليةرماجستير في علوم التسيي

 .20، ص2003-2004
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لكـــن المـــتفحص والمـــتمعن فـــي مصـــطلح العولمـــة يجـــد أنهـــا صـــاحبت االنســـان فـــي كـــل مراحـــل    

، فهـي ليسـت ن القـول أن للعولمـة تاريخـا قـديماتاريخه على هذا الكوكب الذي يعيش فيه، كما يمك

الرئيســية لتحليــل نتــاج العقــود الماضــية التــي انتشــر فيــه المصــطلح وازدهــر وأصــبح أحــد المفــاهيم 

، بل أعمق من ذلـك لتضـرب صاد واالجتماع والثقافةالظواهر المتعددة في مجاالت السياسة واالقت

مـر بهـا العـالم مرحلـة التـي ي، ولعـل مـا جعلهـا تبـرز فـي هـذه العدا أكثر في جدور التاريخ البشـريب

، والتطـورات الكبـرى التـى حـدتث فـي عـالم لثورة العلميـة والثقافيـة مـن جانـب، هو تعمق أثار االيوم

االتصال من خالل تطور االنترنيت وشبكاتها العابرة لكل العالم وتطور تقنيات االقمار الصـناعية 

  .1والكشوفات الكونية

، العولمـــة مـــع بعـــث الرســـل واالنبيـــاء فيرجعـــون نشـــأة ظـــاهرة مســـلمينأمـــا المفكـــرين العـــرب وال    

، وهــي االســالم فهــي رســولنا محمــد صــلى اهللا عليــه وســلم خاصــة الرســالة الســماوية التــي جــاء بهــا

، كمـا تتوحـد اللغـات والعـادات والتقاليـد، وبـذلك نـاس كافـة تـدعو إلـى توحيـد الديانـةرسـالة عالميـة لل

 ،وفــق مــنهج موحــد لكافــة شــعوب العــالمجــاءت لتنظــيم الحيــاة االجتماعيــة واالقتصــادية والسياســية 

النبويـة الشـريفة التـي كانـت كلهـا  واألحاديـثالكريمـة  القرآنيـة اآليـاتوهذا ما جاءت به العديـد مـن 

مثــل أحســن الــذي ي اإلســالموتؤكــد علــى العالميــة والتعــارف والتوحــد تحــت رايــة  فــي مجملهــا ترمــي

  .2مثال للعولمة عبر التاريخ كله، فهو رحمة للعالمين وأرقى

                                           

ت، ، بيرو فكرية، مركز درسات الوحدة العربيةأسامة أمين الخولي، العرب والعولمة، بحوث ومناقشات الندوة ال 1

 .29، ص 1998لبنان، 
الولى، دار ،الطبعة ا)العولمة(طلعت جياد لجي الحديدي، مبادئ القانون الدولي العام في ظل المتغيرات الدولية  2

 .50ص، 2012حامد للنشر والتوزيع، عمان،االردن،
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  العولمة تطور ظاهرةمراحل  :المطلب الثاني

إذا حاولنا معرفة مراحل تطور العولمة المعروفة في وقتنا هذا، فأحسن نموذج يمكننـا االعتمـاد    

العولمـــة ،تخطـــيط الوضـــع الكوني "فـــي دراســـته المهمـــة  -رونالـــد روبرتســـون –نمـــوذج  عليـــه هـــو

حيـــــث حـــــاول فيهــــــا أن يرصـــــد المراحـــــل المتتابعـــــة لتطـــــور العولمــــــة "  باعتبارهـــــاالمفهوم الـــــرئيس

، وهو أسلوب مشابه السلوب أرسـطو أثنـاء تحديـده لمراحـل التنميـة ، وامتدادهاعبر الزمان والمكان

  .1قام وفق هذا النموذج بوضع خمس مراحل لتطور ظاهرة العولمة حيث

ــة الجنينيــة     أالبــد لهــا مــن مرحلــة جنينيــة  تبــد جتماعيــةان العولمــة باعتبارهــا ظــاهرة ا :المرحل

متــداد إ ، و قنــاع وٕاقتنــاع، مــد وجــزرإ، يــث تكــون محــل مراجعــة وتفــاوض ونقــاش، حبتكــوين الظــاهرة

مـن  لقـدماءحضارة الفراعنة الى إويمكن القول أن المرحلة الجنينية للعولمة ترجع جدورها وانحصار 

، أمــا الــبعض فيؤكــدون أن ...حضــارة الفنيقيــينإلــى ، كمــا يمكــن إرجاعهــا خــالل رحالتهــم المتعــددة

        .2مصطلح العولمة ومرحلتها الجنينية تزامنا مع تشكل االمبراطوريات الكبرى عبر التاريخ

 القـرن ةذ بدايــإسـتمرت فــي أروبـا منـرونالـد روبرتســون فيؤكـد أن المرحلــة الجنينيـة للعولمــة  أمـا

                                           

إستشرافية في مطلع القرن الواحد والعشرون، دار أبي الفداء  ، العولمة االقتصادية، رؤىعبد الحليم عمار غربي 1

 .23،ص2013،سوريا لعالمية للنشر والتوزيع والترجمة،ا

كر واقتصاد وادارة عصر الال دولة، مجموعة النيل العربية ، ، مقدمة في فمحسن أحمد الخضيري، العولمة 2

 .39، ص 2000، مصر، الطبعة االولى
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، وشــهدت هــذه المرحلــة نمــو المجتمعــات القوميــة رس عشــر إلــى منتصــف القــرن الثــامن عشــالخــام

  .1مع اتساع الكنيسة الكاثوليكية وتعمقت خاللها االفكار الخاصة باإلنسان والحرية الفردية

ـــة النشـــوء    ـــامن عشـــر فـــي أوربـــا وحتـــى  :مرحل ـــدة مـــن منتصـــف القـــرن الث ـــة الممت وهـــي المرحل

ســـبعينيات القـــرن التاســـع عشـــر؛ وفـــي هـــذه المرحلـــة حـــدث تحـــول حـــاد فـــي فكـــرة الدولـــة الوحدويـــة 

المتجانســة  وأخــدت تتبلــور مفــاهيم خاصــة بالعالقــات الدوليــة الرســمية، ونشــأ مفهــوم أكثــر تحديــدا 

، وزادت االتفاقــات الدوليــة وظهــرت المؤسســات الخاصــة بتنظــيم ةلإلنســانية وحمايــة الحريــة الفرديــ

غيــر االوروبيــة فــي المجتمــع ، وبــدأت مشــكلة قبــول المجتمعــات الواالتصــاالت بــين الــدولالعالقـات 

  .2، وبدأ االهتمام بموضوع القومية والعالميةالدولي

ات منتصــف العشــرينيوقــد اســتمرت مــن ســبعينات القــرن التاســع عشــر حتــى  :مرحلــة االنطــالق   

، المجتمــع القــومي ، خــط التطــور الصــحيحمــن القــرن العشــرين، حيــث ظهــرت مفــاهيم جديــدة مثــل

كمـا بـدأت عمليـة الصـياغة الدوليـة لألفكـار  ،بالهوية القوميـة والهويـة الفرديـةومفاهيم أخرى تتعلق 

االتصـاالت الكونيـة وتزايـد أشـكال  ، وعولمـة قيـود الهجـرة،صة باالنسـانية مـع محاولـة تطبيعهـاالخا

كما تمت المنافسات الدولية متمثلة في األلعـاب االولمبيـة وجـوائز نوبـل  عاظمت سرعتها؛تو  بشدة 

                                           

للنشر والتوزيع، عمان،  ئية والكلية في العالقات الدولية،دار الشروق، النظريات الجز يعبد القادر محمد فهم 1

 .194، ص2010،الطبعة االولى االردن،
 .26ص، ،حسين علي الفالحي، مرجع سبق ذكره 2
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ة عصـبة أكما شهدت عالمية التنظيم الدولي والممثـل فـي نشـ ،فكرة الزمن العالميتطبيق  ، وتم...

  .1المتحدة االمم

شـــرينيات القـــرن المرحلـــة منـــذ منتصـــف عواســـتمرت هـــذه  :مرحلـــة الصـــراع مـــن أجـــل الهيمنـــة   

الســتينيات مــن القــرن نفســه، وشــهدت بــدأ الخالفــات والحــروب الفكريــة حــول  العشــرين حتــى اواخــر

وشــهدت المرحلــة المصـطلحات الناشــئة الخاصــة بظـاهرة العولمــة التــي بـدأت فــي مرحلــة االنطـالق 

شـكالها حول صـور الحيـاة وأ ت صراعات كونيةأ، ونشصبةعانشاء هيئة االمم المتحدة بعد فشل ال

الحداثــة المتضــاربة، التــي  م، ومفــاهيرســاء مبــدا االســتقالل القــومي، وقــد تمــت محــاوالت إلالمختلفــة

لقاء ، وقد تم التركيز على الموضوعات االنسانية بحكم بعض الحوادث مثل إتبعتها الحرب الباردة

، مــع مــيالد االليــات ثالــثفكــرة العــالم ال، كمــا تبلــورة فــي هــذه المرحلــة القنبلــة الذريــة علــى اليابــان

 واتفاقيـة، اء والتعمير وصندوق النقد الدوليالدولية الرساء العولمة مثل انشاء البنك العالمي لالنش

  .2-القات -التعريفة الجمركية

زمـات فـي أواخر ستينيات  القرن العشرين وأدت إلى اتجاهات و أ بدأت منذ: مرحلة عدم اليقين   

موضــوع حيــث تــم ادمــاج العــالم الثالــث فــي المجتمــع العــالمي وذلــك بعــد تبنــي العــالم  ،التســعينيات

ـــة االســـتعمارية ـــك مـــن خـــالل االطاللـــة ، وتصـــاعد الـــوعي انتهـــاء الحقب ـــى مشـــالكـــوني وذل اكل عل

، وتعمقـت القـيم رنسـان علـى سـطح القمـ، كمـا حـدث أول هبـوط لإلالمجتمعـات المختلفـة ونجحاتهـا

                                           

 نور الدين حامد،عولمة المؤسسات االقتصادية الدولية وأثارها على مديونية الدول النامية، دار أسامة للتشر1

 .18،ص 2015والتوريع، الطبعة االولى، عمان، االردن،
، بيروت، رالعولمة ومستقبل العالم االسالمي، مؤسسة الرسالة للطبع والنش، فتحي يكن ،ررامز طنبو  2

 .30، ص2000،لبنان
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قطـــب الواحـــد وشـــيوع االســـلحة ، وانفـــراد ال1مابعـــد الماديـــة وشـــهدت المرحلـــة نهايـــة الحـــرب البـــاردة 

، وتواجه المجتمعات االنسـانية والحركات العالمية ،دت إلى حد كبير المؤسسات الكونيةوزا ،الذرية

هيم ، وأضــحت المفــاتعــدد الســالالت داخــل المجتمــع نفســهمــا يعــرف اليــوم بمشــكلة تعــدد الثقافــات و 

بارات ذات الصلة بالجنس والساللة، وظهـرت حركـات الخاصة باالفراد أكثر تعقيد من خالل االعت

طبيــة اصــبح النظــام الــدولي اكثــر ســيولة وذلــك بعــد نهايــة نظــام الثنائيــة الق، كمــا الحقــوق المدنيــة

طنــــة مــــدني العــــالمي والمواوزاد االهتمــــام بمــــا يســــمى المجتمــــع ال ،وزعامــــة الغــــرب للنظــــام الــــدولي

ثة والممكنة فـي االتصـال ي، وتم تدعيم نظام االعالم الكوني وذلك باستعمال التقنيات الحدالعالمية

  .2والنشر والتوصيل

  أسباب نشوء ظاهرة العولمة: المطلب الثالث  

تسـاؤالت جديـة حـول ،  وقـد تثيـر عـدة 3شك أن العولمة ظاهرة متعددة األوجه ومعقـدة الغايـة ال   

لك ذفباعتبارهـا ظـاهرة موضـوعية فانهـا تمثـل كـ ،قادت إليهـا أو أسـهمت فـي إنتاجهـا االسباب التي

والسياســية واهر االجتماعيـة ظــحتميـة تاريخيـة وذلــك بارتباطهـا بعمليـة التطــور التـاريخي وصـعود ال

إلــى مــايعرف اليــوم بالعولمــة،  ى أن ظهــور وتطــور هــذه الظــواهر قــاد، بمعنــواالقتصــادية والثقافيــة

  :فان من بين أهم االسباب التي أدت إلى بروز ظاهرة العولمة هيوعلى هذا 

 ؛المتنامي لنمط االنتاج الراسماليالطبيعة التوسعية ذات التوجه االحتكاري  - 

                                           

،  2013قاسم حجاج، فجر العولمة الجديدة، دار نزهة االلباب للنشروالتوزيع، طبعة أولى، غرداية، الجزائر،  1

  .260ص
 .31، ص2000االردن،  ،،عمان، الطبعة االولى، دار وائل للنشرد حمد السعدون، العولمة وقضاياناحمي 2
 .132، ص2014، ، الجزائرردار بلقيس للنش ،ريخ الوقائع االقتصادية المعاصرة، تاأحمد بركات 3
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 ضــــةهفشــــل التجربــــة االشــــتراكية الســــوفييتية وتفكيــــك المنظومــــة االشــــتراكية العالميــــة المنا - 

 ؛للقطب الراسمالي العالمي الغربي

والتـــي حققــت منجـــزات الثــورة العلميــة والتكنولوجيـــة المتناميــة منــذ الحـــرب العالميــة الثانيــة  - 

تكنولوجية في مجالي االتصاالت والمعلومات بما أزال حدود المسـافات المكانيـة والزمانيـة  

 ؛1وضاعف من قوى االنتاج وأدى إلى اكتشافات معرفية ثورية وتغييرية

مــن لبــروز ظــاهرة العولمــة  ثالثــة أســبابفيــرى  األمريكــيادي االقتصــ –جــي تومسبســون  –أمــا  

  2: وهيوجهة نظره 

المثـال  تضخم الشركات متعددة الجنسية كإحدى االليات المهمة للعولمة االقتصـادية فهـي - 

، وثمثــل الفاعــل الرئيســي فــي عولمــة االنتــاج واالداة االساســية الحــي لــراس المــال العــالمي

 للهيمنة االقتصادية الجديدة؛

الطفـــرة الراهنـــة للتقـــدم التكنولـــوجي والتـــي جـــاءت نتيجـــة االســـتثمارات الضـــخمة للشـــركات  - 

تحسـين قـدرتها التنافسـية خـالل توسـيع دائـرة و مكاناتهـا إ متعددة الجنسيات بهدف اسـتغالل

 ؛نتاجها وتنويع اسواقهاإ

مـن  كيـة أدوات السـيطرة المباشـرة علـى اطـار مؤسسـي مكـونتملك الواليات المتحـدة االمري - 

 دارة صـندوقإونظـام نقـدي بـ رلي لالنشاء والتعمينطام استثماري عالمي بادارة البنك الدو 

                                           

 .57،ص2016زيع،الطبعة االولى،عمان،االردن،مصطفى يوسف،عولمة االسواق المالية المعاصرة،دارحامد للنشر والتو  1

 .197ص  ،عبد القادر محمد فهمي، مرجع سبق ذكره 2
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ات االقتصـــادية وهمـــا نظامـــان يقومـــان بـــدورهما فـــي تحقيـــق انظبـــاط العالقـــ ،النقـــد الـــدولي

 ؛، يضاف اليهما نظام تجاري عالمي بادارة منظمة التجارة العالمية الدولية والعالمية

العـرب أنـه هنـاك مجموعـة مـن العوامـل واالسـباب التـي أدت إلـى بـروز  صـاديونبعـض االقت ويرى

  1:، منها مايليهذا المصطلح في هذا الوقت

انهيــار بعــض االســوار كاالتحــاد الســوفييتي ســابقا، التــي كانــت تحتمــي بهــا بعــض االمــم  - 

كانت مما جعل هذا التيار يكتسح مناطق مهمة من العالم  ،والمجتمعات من تيار العولمة

 .2معزولة عنه، ومن ثم انفراد الواليات المتحدة االمريكية بالسيطرة على العالم

، مــع تنــوع مجــاالت لع والخــدمات التــي تتبادلهــا االمــمالزيــادة الكبيــرة فــي درجــة تنــوع الســ - 

 ؛االستثمار التي تتجه اليها رؤوس االموال من بلد الى اخر

 ؛3ثر به في داخل كل مجتمعأخارجي وتتارتفاع نسبة السكان التي تتعامل والعالم ال - 

تها االنترنيـــــت والقنـــــوات التطـــــور الهائـــــل فـــــي وســـــائل االتصـــــال والمعلومـــــات وفـــــي مقـــــدم - 

، فقــد كــان تبــادل الســلع ورؤوس االمــوال هــو العنصــر االساســي والمســيطر علــى الفضـائية

خــد أي، الــى ان بــدا تبــاذل المعلومــات واالفكــار قــات بــين الــدول حتــى وقــت قريــب جــداالعال

المحــــرك الرئيســــي ، فــــالعلوم والتقنيــــة أضــــحت هــــي علــــى هــــذه العالقــــاتالطــــابع الغالــــب 

                                           

، الطبعة األولى ، مكتبة الوفاء القانونية،رالح االقتصاد الدولي نظم العولمة وأثرها على يوسف حسن يوسف، 1

 .27-28ص ص ،2011،مصر
السيادة الوطنية، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع،الطبعة حسن عبد اهللا العايد، اتعكاسات العولمة على  2

 .4االولى،عمان، االردن، ص

 .28يوسف حسن يوسف، مرجع سبق ذكره، ص 3
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الطـــامح الـــى المزيـــد مـــن التحـــرر مـــن أســـر الحاجـــة الـــى المـــواد الخـــام  لالقتصـــاد العـــالمي

ويصعب اليوم فهم القواعد االساسية للتنمية والتصنيع والعولمة  ،القادمة من الدول النامية

 ؛1دون االهتمام اوال بالعلوم والتقنية

ؤوس الشـــركات متعـــددة الجنســـيات اصـــبحت هـــي المســـؤولة عـــن تحقيـــق إنتقـــال الســـلع ور  - 

لـى إدى أوهـذا مـا  صـبحت المهـيمن علـى هـذا االنتقـالأ، بـل االموال والمعلومات واالفكار

 ؛االستثمار االجنبي المباشر الذي تمارسه تلك الشركاتزيادة حجم 

والخــدمات وحقــوق تحريــر الســلع وذلــك نتيجــة  جــدا،نمــو التجــارة العالميــة بمعــدالت كبيــرة  - 

 ؛2الملكية الفكرية

ســيا منهــا النمــور االربــع آقطــاب صــناعية جديــدة فــي العــالم النــامي وبخاصــة فــي أظهــور  - 

؛ والفهــود الســبعة وهــي اندونيســيا وســنغافورة وتــايوانوكوريــا الجنوبيــة،  ،هونــغ كونــغ: وهــي

ثير هـذا العامـل بوصـف هـذه أتي تـأوماليزيا والفلبين والصـين والهنـد وباكسـتان وتايلنـد؛ ويـ

 ؛3الدول دوال مصدرة ومنافسة لصناعات الدول الغربية التي كانت المسيطرة منذ زمن

الـى انتـاج وتطـوير منظومـة فكريـة وقيميـة كل هذه العوامل واالسباب متفاعلة مع بعضـها أدت    

 تعمل على  وهي مايعرف اليوم بظاهرة العولمة التي ى بنى مؤسساتية وعلى أدوات فعالةترتكز عل

هـذه الظـاهرة او المنظومـة  إسـتطاعت النظام العالمي االحادي النزعات والتوجه، وقدابراز وتعزيز 

                                           

 .47، ص محسن أحمد الخضيري، مرجع سبق ذكره 1
، 2003، مصر ،االسكندرية الطبعة االولى،،العولمة وقضايا اقتصادية معاصرة، الدار الجامعية ،عمر صقر 2

 .09ص 
، خرون، العولمة من منظور شرعي، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، االردنأو  ،جيد الصالحينعبد الم 3

 .58، ص 2002
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من بهــا وتســعى الــى نشــرها بــادئ ومفــاهيم تــؤ صــداها فــي انحــاء العــالم بســبب توســلها بممــن نشــر 

، نميـة وتحســين مسـتوى ونوعيـة الحيــاة، وهـي تتمثــل فـي حقـوق االنســان والديمقراطيـة والتوتعميمهـا

لتــي تســيطر علــى دول العــالم االســتبداد والظلــم والفقــر ا وكلهــا تعتبــر قــيم جدابــة فــي ظــل ظــروف

  .1-العولمة-ستقبال هذه المنظومةجاهزا إلان المناخ المهزوم في هذه الدول أصبح الثالث،السيما

  مفهوم العولمة  :المبحث الثاني    

لقــد اكتســب مصــطلح العولمــة مكانــا أشــبه باالســطورة التاريخيــة، حيــث يــرى بعــض البـــاحثين     

، هـذا االمـر مفتـوح ال يعتـد بالحـدود الجغرافيـةوالدارسين ان العولمة تمثل تطورا طبيعيا نحـو عـالم 

ينظـــر بعـــض المفكـــرين الـــى  فـــي حـــين ،لـــه إلـــى زوال نظـــام الدولـــة المعـــروفمـــن خالالـــذي يمهـــد 

   .2ويدعون الى الخوف ومقاومة العولمة ،العولمة بمنظور مبالغ فيه

وهــي ، اربة فـي التـاريخضــمـا علمـاء التـاريخ فيقولــون أن العولمـة ليسـت جديــدة بـل هـي ظـاهرة أ   

  .3انية عبر الزمنمرحلة من مراحل التي تشهدها العالقات االنس

المختلفـة بـين  ومنه سوف نحاول من خالل هذا المبحث التطـرق إلـى مفهـوم العولمـة وتعاريفهـا   

  .لى خصائصها والقوى المحركة لها ا، ثم نتناول انواعها وصوال التأييد والمعارضة

                                           

 .198ص  ،عبد القادر محمد فهمي، مرجع سبق ذكره 1
، مصر دار الفكر الجامعي العربي، االسكندرية، ،أحمد سعد أبو عامود، النظام السياسي في ظل العولمة 2

 .75، ص2012
 ابو عبد السالم، أحمد عبد اهللا، العولمة رؤية موضوعية، دار التنوير االسالمي، الطبعة االولى، القاهرة، 3

 .90، ص 2000، مصر
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  مدلول العولمة وتعاريفها المختلفة:المطلب االول   

بالعولمة، ولم يتفق الفقهاء والمفكرين على تعريف موحد وجامع لها، كثرت التعاريف الخاصة     

العديــد مــن المجــاالت  إلــى ، وكــذا امتــدادهحتــوى ومضــمون الظــاهرة فــي حــد ذاتهــاوذلــك يرجــع لم

ميين بـين مـروج للعولمـة كـادفقد انقسم الباحثين واأل؛  1السياسية واالجتماعية واالقتصادية والعلمية

، وذلـك حسـب هويـة وجهـة وتوجهـات كـل فئـة باحثـة خـر معـارضأ، وبين مؤيد وطرف روبين منف

لمفهوم الغــوي واالصــطالحي جــل ذلــك ســوف نحــاول فــي هــذا المطلــب تحديــدالظــاهرة العولمــة وأل

نخصــص قــراءة نقديــة لمختلــف التعــاريف التــي جــاء بهــا المفكــرين والدارســين لظــاهرة ثــم  ،للعولمــة

عطـــاء تعريـــف شـــامل للعولمـــة مـــن خـــالل القـــراءة لمختلـــف إجـــه نحـــو ثـــم فـــي االخيـــر نتو ، العولمـــة

  .التعاريف المذكورة

  المفهوم اللغوي واالصطالحي لظاهرة العولمة :ولالفرع األ    

 ة مــن بــين عــدة الكلمــات العربيــة التــي جــرى طرحهــا للكلمــة االنجليزيــة دالعولمــة هــي واحــ    

GLOBALIZATION  والكلمــــــــة الفرنســــــــيةMONDIALISATION  ،ــــــــة ــــــــة، والكوني وهــــــــي الكوكب

كثـر شـيوعا فـي هـذة الفتـرة ؛ ولفـظ العولمـة هـو األتدويل، وكلها أسـماء لظـاهرة واحـدة، والوالشمولية

  .2الزمنية

                                           

 .16، ص2001عبد المطلب عبد الحميد، العولمة واقتصاديات البنوك، الدار الجامعية، االسكندرية، مصر،  1

العولمة من االقتصاد إلى االيديلوجية، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، بدون طبعة، عبد القادر تومي،  2

 .19،ص2009الجزائر
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 –فوعـل  -علـى صـيغة  –عولم  -ل عويتصل بها ف  -العالم -في اللسان العربي من العولمة  - 

، ويالحظ على داللة هـذه الصـيغة أنهـا تفيـد وجـود فاعـل ابنية الموازين الصرفية العربية وهي من

، كمــا 1"تعمــيم الشــئ وتوســيع دائرتــه ليشــمل العــالم كلــه" والعولمــة فــي معناهــا اللغــوي تعنــي ،يفعــل

 ؛2،او المجال القومي إلى المجال الكونيجال الوطنييرتبط معناها باالنتقال من الم

وهــو مصــطلح  ،األرضواحــد فــي كوكــب  لميقتصــاد عــاابنــاء  هــي تشــير إلــى عمليــةو: الكوكبــة - 

، فــي اللســـان العربـــي -كوكـــب -إلـــى فعــلمشـــيرا  -إســماعيل صـــبري عبــد اهللا –فضــل اســـتعماله 

رضــية أي الكوكــب بمعنــى الكــرة والمقصــود بهــا الكــرة األ GLOBE فاالســم االنجليــزي مشــتق مــن

س جميعـا مشـاركة النـا ليهـا تعنـيإ، والنسـبة وكلمة العـالم تعنـي البشـرية الذي نعيش على سطحه،

 ،رننـا شـركاء فـي الخيـأالنهـا تـوحي ب عتبر العولمـة كلمـة مضـللةتكما  ،في انتشار ظاهرة العولمة

ـــائج ظـــاهرة العولمـــة تفيـــدأن الفقـــراء يـــزدادون فقـــرا وعـــددا وأن وهـــذا معنـــى مضـــلل تمامـــا ، الن نت

 ؛3ويقلون عددا االثرياء يزدادون ثراء

عنـــدما صـــاغ فـــي نهايـــة ، مارشـــال مـــاك لوهـــانأول مـــن اطلقـــه معرفيـــا العـــالم الكنـــدي  :الكونيـــة - 

 ،4جاعال من العالم مجرد قرية واحدة لجميع سكان االرض ،القرية الكونيةالستينيات مفهوم 

                                           

 مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ،محمد عابد الجابري، العولمة والهوية الثقافية 1

 .300، ص1998، فيفري 228، عددلبنان
الطبعة ، رالعولمة دراسة في المفهوم، الظاهرة واالبعاد، الدار الجامعية الجديدة للنش ،ممدوح محمود منصور 2

 .17، ص2001،االسكندرية، مصراالولى،
 .390،ص1998لدراسات الوحدة العربية، بيروت،الطبعة االولى، مركز االعرب والعولمة،  3
  .16ص ،2002الطبعة األولى،  ،لجامعيةة شهاب امؤسس ،ولمة وأثرها في المجتمع اإلسالمي، العرعصام نو  4
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، 1هــذا المصــطلح يجــد أصــله فــي األدبيــات المخصصــة للشــركات المتعــددة الجســيات:الشــمولية  - 

 ؛، وتتحكم في أسواق المال والخدماتتهيمن على حركة االقتصاد الدولي التي

ينتقـل مـن مرحلـة قطريـة   التبـادل، حيث بـدا صطلح بعد الحرب العالمية الثانيةظهر الم :التدويل - 

، بســـبب 2، الـــى مرحلـــة التـــدويل، ليشـــمل جميـــع الـــدولو الـــدولأ أو إقليميـــة بـــين بعـــض الشـــركات

 ؛وتطور تكنولوجيات اإلعالم واالتصالازدهار التجارة الدولية، 

  قراءة نقدية لتعريفات العولمة  :ثانيالفرع ال    

ان صـــياغة تعريـــف محـــدد، جـــامع ومـــانع للعولمـــة مســـالة صـــعبة بـــالنظر الـــى تعـــدد  يمكـــن القـــول    

 و ســواءأ التعريفــات لهــذه الظــاهرة، والتــي تتــاثر بتوجهــات وايــديولوجيات البــاحثين ســواء الرافضــين لهــا

وفــي هــدا االيطــار يمكــن التطــرق الــى مجموعــة مــن التعــاريف مؤكــدين فــي ذلــك  الســائرين مــع تيارهــا،

مـــدى تكيـــف هـــذا التعريـــف مـــع الوقـــائع و ي تعريـــف بمفهـــوم أقـــرب للظـــاهرة ألمـــام إعلـــى دقـــة ومـــدى 

  .والقضايا الراهنة من التحوالت العالمية ككل التاريخية والعالقات الدولية

هي زيادة درجة االرتبـاط المتبـادل بـين المجتمعـات اإلنسـانية :الغربية األدبياتالعولمة حسب  -1

  ؛من خالل عمليات انتقال السلع ورؤوس األموال وتقنيات اإلنتاج واألشخاص والمعلومات

ن هذا التعريف يقف موقفا محايدا من طبيعة هذا االرتباط المتبادل سواء كـان ناشـئا عـن عالقـة إ    

  .ومن كيفية توزيع عائد عمليات انتقال هذه الوسائل واألدوات ر متكافئة،متكافئة ام غي

                                           

1
 ROBET BOYER et la, Mondialisation au –delà des mythes, Casbah édition, Alger ,1997 pp 15-16. 

 
2
 RICHARD H.K. Victor, ROBERT.E.KENNEDY, Globalization and Growth, Cose  studies in 

Economic strategies –Harcourt college, Publisher, 2001. 
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 فـي التقريـر الـذي أصـدره عـن أفـاق االقتصـاد العـالمي: العولمة حسب صندوق النقـد الـدولي -2

ـــدان العـــالم المـــدفوع "يعـــرف العولمـــة أنهـــا  1997مـــاي  التواكـــل االقتصـــادي المتنـــامي لمجمـــوع بل

دالت العــابرة للحــدود والخــدمات وروس االمــوال، مــع االنتشــار المتســارع بازديــاد حجــم وتنــوع المبــا

 ؛"والشامل للتكنولوجيا

، ومنـــه قتصـــادات الوطنيـــة علـــى بعضـــها الـــبعضإن هـــذا التعريـــف للعولمـــة يبـــين مـــدى انفتـــاح اال    

التكنولوجيـــة لــى التطــورات إ هــا بعــد انهيـــار االتحــاد الســوفياتي، كمــا انـــه يشــيرفالعولمــة اشــتدت وتيرت

  .1الحديثة والمتسارعة ومدى أهميتها

ــــون -3 المعلوماتيــــة والتقنيــــة  تطــــور الثــــورة الــــدخول بســــبب هــــي: العولمــــة حســــب برهــــان غلي

خـدا آ أو ااالقتصادية معا في طورمن التطور الحضاري، حيث يصبح فيه مصير االنسـانية موحـد

، يع أجزاء العالم والمجتمع البشـريبين جمولكن الوحدة هنا اليعنى بها التجانس والتساوي  للتوحد،

، عـــات البشـــرية المختلفـــة والمتباينـــةولكنهـــا تعنـــي درجـــة عاليـــة مـــن التفاعـــل بـــين المنـــاطق والمجتم

  ؛2ثر المتبادلينأثير والتأوبالتالي ازدياد حجم ودرجة الت

                                           

 .21، مرجع سبق ذكره، ص رعبد الحليم عما 1

، الصادرة عن 22،ص2014، سبتمبر 03، الرقم 51، العددالعولمة، مجلة التمويل والتنمية مارتن وولف، تشكيل 2

  .30/07/2016: تاريخ المعاينة   www.Copyringht .com.( Clearance Centre(. الصندوق النقد الدولي
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لتفاعــل بــين مــن خــالل ا "االعتمــاد المتبــادل" مــة بممفهــوم ان هــذا التعريــف يــربط مفهــوم العول    

حيث تتجه المجتمعات نحو التجـانس الـذي يـرتبط  ، 1 اقتصاديات الدول المتقدمة والدول المتخلفة

متبــادال بــين  بــالتطور المتســارع للتكنولوجيــا، لكــن التســاؤل المطــروح هــل يمكــن ان يكــون اعتمــادا

   . ؟! قوي واخر ضعيف طرف

والسلع والخـدمات ورؤوس  ،والمعلومات ،هي سهولة حركة الناس: العولمة حسب السيد ياسين - 4

 ؛2األموال بين الدول على النطاق الكوني

تحقيـق هـذه السـهولة فـي حركـة السـلع،  إمكانيـة التسـاؤالت حـولان هذا التعريف يطرح جملـة مـن     

خاصــة إذا كانــت أســواق العــالم تفــتح امــام الــدول المتقدمــة وتغلــق امــام منتجــات وســلع الــدول الناميــة، 

وحـــول ســـهولة حركـــة النـــاس إذا كانـــت هـــذه الحركـــة مقيـــدة فـــي البلـــدان الصـــناعية بســـبب تفـــاقم نســـبة 

هناك من يسيطر على محتواها فيرسل منهـا مـا سهولة حركة المعلومات اذا كان  ، وحولالبطالة فيها

  .مايريد يريد ويمسك

ــد األطــرش-5  التجــارة واالســتثماراتالعــالم فــي حقــول  أســواقهــي انــدماج : العولمــة حســب محم

ومنــه  ســمالية وحريــة االســواق،أضــمن اطــار ر  والقــوى العاملــة والثقافــات، المباشــرة وانتقــال االمــوال

ختراق الحدود القومية والى االنحصار الكبيـر إالعالم لقوى السوق العالمية؛ مما يؤدي إلى  خضوع

                                           

1
 CHRISTIAN Aubin, PHILIPPE Noerl, Economie Internationale, faits théories et politiques, paris, 

édition du seuil, 2000, p, 326. 

 .390ص ،1998الطبعة االولى، لدراسات الوحدة العربية، بيروت، مركز ا واخرون، العرب والعولمة، السيد ياسين، 2
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فـــي ســـيادة الدولـــة وان العنصـــر االساســـي فـــي هـــذه الظـــاهرة هـــي الشـــركات الراســـمالية الضـــخمة 

 .1المتخطية القوميات

مفهوم االقتصـاد  عولمة مع،حيث يختلف مفهوم الريف يركز على النواحي االقتصاديةان هذا التع    

، وقـد تكـون هـذه العالقـات منفتحـة العالقـات بـين الـدول ذات السـيادة فهـذا االخيـر يركـز علـى الدولي،

في حقول التجارة واالستثمار ولكن يبقى للدولة دور في ادارة اقتصادها، فبينما تشـكل الدولـة العنصـر 

جنســيات تشــكل محــورا مركزيــا فــي االساســي فــي مفهــوم االقتصــاد الــدولي، فــان الشــركات المتعــددة ال

  .2مفهوم العولمة، وفي هذا الصدد تثار المناقشة حول دور الدولة في ظل العولمة االقتصادية

ملة العـالم علـى مسـتوى العمـق فهـي تعنـي هـي تعنـي رأسـ: العولمة حسب صادق جالل العظـم-6

وتحــت  وبقيادتهــاحقبــة التحــول الراســمالي العميــق لالنســانية جمعــاء فــي ظــل هيمنــة دول المركــز 

 .3، وفي ظل سيادة نظام عالمي للتبادل الغير متكافئسيطرتها

ك مرحلـــة فهـــي تمثـــل بـــذل ان هـــذا التعريـــف يبـــين العالقـــة بـــين العولمـــة والنظـــام الراســـمالي العـــالمي،  

  .تاريخية متطورة من الرأسمالية، وتعبر عن الدرجة العليا في عالقات الهيمنة والتبعية وعدم التكافؤ

، 1991-1989خيـة انطلقـت خـالل أعـوام هي بداية لمرحلة تاري:العولمة حسب سمير أمين -7

ــــك مــــن خــــالل اخفــــاق  ــــدان الشــــرقأوذل ــــدان الجنــــوب المســــماة "االشــــتراكية" نظمــــة وبل وانظمــــة وبل

                                           

      سات الوحدة العربية، ، مركز درا211، العدد ما العمل؟، مجلة المستقبل العربيالعرب والعولمة محمد االطرش، 1

  .28، ص1997بيروت، لبنان، 
 .22، مرجع سبق ذكره، ص رعبد الحليم عما 2
 .22ص ذكره،مرجع سبق  طلعت جياد لجي الحديدي، 3
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الـــذي كـــان خـــالل فتـــرة زمنيـــة مقـــدرة مختتمـــة بـــذلك عصـــر الحيـــاد االجـــابي ، باالســـتقاللية الوطنيـــة

 كمحاولــة ليظهــر عهــد جديــد هــو عهــد الســوق الــذي ســيغدو 1985إلــى 1955بثالثــين ســنة مــن 

 .1جديدة لتوحيد العالم أي العولمة

، اذ تعــود ويضـع الظـاهرة فـي سـياقها التـاريخيهـذا التعريـف يركـز علـى النـواحي السياسـية،  إن   

ل بعــض البــاحثين ان العولمــة قبــ ، لكــن هنــاك اشــارات مــنها الــى انهيــار المعســكر االشــتراكيبــدايت

  .، كما يشير هذا التعريف الى مرحلة تعميم االقتصاد الحرقديمة

ــرو -8 ــراهيم مب ــد اب هــي تعــاظم شــيوع نمــط الحيــاة االســتهالكي الغربــي : ك العولمــة حســب محم

 ليات فرضه سياسيا واقتصاديا واعالميا وعسكريا،بعد التداعيات التـي نجمـت عـن انهيـارآوتعاظم 

االتحاد السـوفياتي وسـقوط المعسـكر الشـرقي، وعلـى ذلـك فـان العولمـة تكتسـب عالميتهـا مـن مـدى 

، ولــيس علــى اســاس كونهــا واقعــا فعليــا يحــيط الشــعوبها علــى فــرض هــذا الــنمط علــى اتســاع قــدرت

 .2بالشعوب والبلدان

نتيجة انتصار  ،دف تعميم نمودج االستهالك الغربيهذا التعريف يبين ان العولمة مفروضة به ان   

النظام الراسمالي العالمي كونيا، فالعولمة التكتسب عالميتها مـن الواقـع، الن العالميـة تعنـي ان هنـاك 

  .لكل منها خصوصيتها ،عددة ومتميزةمتأنماط 

                                           

عة االشعاع عملية وحلول مشكالت، مكتبة ومطب وحاضنات االعمال، حاالتعبد السالم ابو قحف، العولمة   1

  .41-40،ص2002، رالسكندرية، مص، االطبعة االولى الفني،

 .23، ص، مرجع سبق ذكرهرعبد الحليم عما2
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هي اهم مايتسم به عالم اليوم من التـداخل الواضـح : العولمة حسب اسماعيل صبري عبد اهللا-9

مور االقتصاد واالجتماع والسياسة والسلوك دون االعتداد بالحدود السياسية للدول ذات والمتزايد أل

 .1ودون اجراءات حكوميةو انتماء خالص لوطن محدد او دولة معينة أالسيادة، 

، ويتضح دور ولمة  الذي يحيط بالجوانب جميعهاان هذا التعريف يحاول ابراز المفهوم الشامل للع   

يعـد ، حيـث لـم بقـى محـل تسـاؤل جـدي فـي ظـل العولمـةالدولة ووظائفها؛ بل حتـى وجودهـا فـي ذاتـه ي

  .، واصبح االنتماء للعالم ككلللحدود الجغرافية أهمية تذكر

 نحو تعريف شامل لظاهرة العولمة :ثالثالفرع ال    

، را لصـعوبة الوصـول الـى تعريـف محـددان المفهوم الفكري للعولمة لم يتبلور ولم يستقر بعـد، نظـ    

ؤيدة خدين بموقف التوفيق للتعاريف المآعطاء تعريف للعولمة إومع ذلك فسوف نحاول  ،جامع ومانع

نهـــا زيـــادة أالمعلـــن عنـــه  يمكـــن تعريـــف العولمـــة وفـــق المـــدلول، ومنـــه والتعـــاريف المناهضـــة للعولمـــة

واالفكــار والمعلومـات عبــر  نتقـال الســلع والخـدمات ورؤوس االمـوال وقــوة العمـلإالحركيـة العالميـة فــي 

، بهــــدف انــــدماج االقتصــــادات فــــي ســــوق عالميــــة واحــــدة تحــــت شــــعاراالعتماد المتبــــادل بــــين الحــــدود

ن مصـــالح الـــدول أافات فـــي القريـــة الكونيـــة؛ الشـــئ الـــذي يـــوهم االقتصـــادات الوطنيـــة، وتقـــارب المســـ

  !! المتقدمة والمتخلفة اصبحت متوافقة

، فـرض وتعمـيم نمـط الحضـارة الغربيـة ، يـراد بهـاق المدلول الخفي فهي عملية مقننـةأما العولمة وف   

ية والسياسـية ، وتصـريف المنتجـات االقتصـادمية بهدف انفتاح االسواق المحليةوتصديرها بصبغة عال

                                           

اسماعيل صبري عبد اهللا، كلمة العولمة مضللة، في العولمة، هيمنة منفردة في المجاالت االقتصادية والسياسية  1

 .43،ص 1999،الطبعة االولى، مصر ،نشر والتوزيعوالعسكرية، دار جهاد لل
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، تحت غطاء سوق المنافسـة حيث يصبح كل شئ عبارة عن سلعة ،االعالميةواالجتماعية والثقافية و 

راف القويـة التـي تسـيطر الذي يعني مضاعفة فرص االطـ يئ؛ الشير المتكافئ وهيمنة ثقافة االقوىالغ

  .ولوجية والعسكريةالقوة االقتصادية والعلمية والتكن على عناصر

  أنواع العولمة  :الثانيالمطلب  

تضــح ، ويمكــن أن تظهــر وتعولمــة بــاختالف أبعادهــا وتجلياتهــامــن الطبيعــي ان تختلــف مفــاهيم ال   

البعد االجتماعي والبعد ،البعد الثقافي ،البعد االقتصادي ،البعد السياسي ،في االبعاد االساسية التالية

  .ابعادهاهذا مايعطي معه عدة انواع للعولمة حسب ،االتصالي

  العولمة االقتصادية : ولالفرع اال    

، فهي عملية سيادة مذهبية السـوق وقوانينـه قتصادية على مفهوم اقتصاد السوقترتكز العولمة اال   

يــدخل إليهــا االغنيــاء والفقــراء حيــث  ،1علــى كافــة الكــرة االرضــية  لتجعــل العــالم منطقــة تجــارة موحــدة

، وعــدم تــدخل الحكومــات هــي الفاصــل فــي تحديــد القــرارات– لــبالعــرض والط -تكــون معــايير الســوق

فالعـالم يتفـتح علـى بعضـه  ،2في النشاط االقتصـادي وربـط اقتصـاد الـدول الناميـة باالقتصـاد العـالمي

، وتتســــع حــــدود الســــوق حيــــث تــــزول الحــــواجز امــــام الســــلع معــــه تــــزداد ســــرعة النقــــل والمواصــــالتو 

                                           

 .13ص  ، مرجع سبق ذكره،ريحياوي سمي 1

ر االعصار العلمي للتوزيع والنشر، الطبعة االولى، دا العولمة االقتصادية، ،فهد خليل زايد، محمد صالح رمان 2

 .14، ص2014عمان، االردن، 
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د والتبــادل  لــى تعمــيم االقتصــاإ، فالعولمــة االقتصــادية تــدعو والخــدمات واالشــخاص ورؤوس االمــوال

  .1، وهي تعد العالم بالتطور والرفاهالحر كنموذج مرجعي، والى قيم المنافسة واالنتاجية

ل بـــين اقتصـــادات الـــدول ذوتظهـــر العولمـــة االقتصـــادية اساســـا فـــي نمـــو وتعميـــق االعتمـــاد المتبـــا   

، وهذه التجليات االقتصادية بـرزت بوضـوح مـن خـالل التكـتالت وفي وحدة االسواق المالية ،الوطنية

،رابطـــة دول جنـــوب التجـــارة الحـــرة المريكـــا الشـــمالية،االتحاد االوروبي منطقـــة( االقتصـــادية العالميـــة 

يــة ، والمؤسســات المالونشــاط الشــركات المتعــددة الجنســيات، باالضــافة إلــى تنــامي دور )شــرق اســيا

  .2)، المنظمة العالمية للتجارة البنك العالمي لالنشاء والتعمير ،وليصندوق النقد الد( الدولية 

ـــان العولمـــة االقتصـــادية  ـــه ب ـــذي يـــروج في ـــعففـــي الوقـــت ال ـــى الجمي ـــدم عل ـــاه والتق ـــتعـــود بالرف ن إ، ف

  :مشكالتها كثيرة ومنها 

مســـتوى ، فمـــثال يبلـــغ تعانيهـــا بلـــدان المركـــز الراســـمالي االقتصـــادية واالجتماعيـــة التـــيالمشـــكالت  -

 ؛3بالمئة 10بالمئة، والمانيا 12فرنسا مثال ، ففي  %20البطالة في االتحاد االوربي أكثر من 

لـى بلـدان إواحتمال انتقـال هـذه االزمـة  سلبيةلوتوالي مضعفاتها ا ،االزمة المالية لبلدان شرق اسيا -

 ؛اخرى

 ؛تطور االزمة التنموية في البلدان النامية  -

  :للتجليات االقتصادية للعولمة االشكاالت التالية وتثار بالنسبة     

                                           

 .44، ص السيد ياسين واخرون، مرجع سيق ذكره 1
ادية الدولية، دار الكتاب الحديث، ، العولمة والتحوالت االقتصصالح الدين حسن السيسي، االقتصاد الدولي 2

 .64، ص 2013مصر، ،الطبعة االولى، القاهرة
 .47، صيل صبري عبد اهللا، مرجع سبق ذكرهاسماع 3
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 ؛ س التنمية في مختلف بلدان العالمالسوق ليكون اساصالحية نظام حرية  -

 والتي تركز على الجانب االقتصادي فقط؛ المخاطرالتي يمكن ان تنجم عن التنمية الوحيدة البعد، -

 ؛تغيير صورته أو تأكيدهالعولمة في مفهوم السيادة الوطنية ومصير الدولة من ناحية  تأثيرمدى  -

  السياسية العولمة : ثانيالفرع ال   

تحتــاج للمزيــد مــن  وهــي مــن الظــواهر الجديــدة التــي ،ولمــة السياســية فــي بواكرهــا االولــىال تــزال الع   

   .1تعريفه بدقة او وضع تحديد شامل لعناصرهنه لم يتم أال إ، فرغم تداول المصطلح البحث والدراسة

والعولمة السياسية ترتكز على تعويم الرؤية الغربية للديمقراطيـة والتعدديـة الحزبيـة وحقـوق االنسـان    

  .والحريات الفردية على النطاق الكوني

لـم فهـي  ،نانيـة يعنـي حكـم الشـعب نفسـه بنفسـهمنذ ان ظهـر فـي الفلسـفة اليو :فمفهوم الديمقراطية -

ســـلوب للحيـــاة داخـــل أو  د اليـــوم شـــكال مـــن اشـــكال الحكـــم فقـــط، بـــل اصـــبحت منهاجـــا للتفكيـــرتعـــ

 المجتمع ؛

شـعبية ، وما تتطلبه من زيـادة المشـاركة الفهي تعبر عن الحرية السياسية :أما التعددية السياسية -

 ؛ لتوسيع ممارسة الديمقراطية

 أكمــا يعتبــر مبــد فــي التعبيــر عــن أرائهــاتشــمل حريــات االفــراد والجماعــات : والحريــات الفرديــة  -

مثــل فــي ، وتتي واالجتمــاعيهــم الشــروط االساســية للرقــي االقتصــادأاحتــرام حقــوق االنســان مــن 

، وفئـة ..وحـق االنتخـاب  ،الحقوق المدنية والسياسية، كالحق في الحياة، وعدم الخضـوع للتعـذيب

                                           

مركز الكتاب االكاديمي، الطبعة، االولى،عمان،  ،والبنى الوظائفية الجديدة للدولة، العولمة زبيري رمضان 1

 .25، ص 2012االردن، 
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العمل والحق في التعليم والصحة والحـق ، كالحق في الثقافيةتصادية و االجتماعية و الحقوق  االق

، والنــزوح ســقوط الشــمولية والســلطويةالعولمــة السياســية فــي  وتظهــر ؛1فــي الضــمانات االجتماعيــة

علـى حيث ظهر اتجـاه غالـب يؤكـد  ؛2نحو الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق االنسان

، واصــبحت بالتــالي مجتمعــات المعمــورةغلــب يمقراطيــة أل، وتــم اجتيــاح الدعالميــة حقــوق االنســان

وهـذه التجليـات السياسـية  ،ات المتداولـة علـى الصـعيد العـالميحقوق االنسان وحرياتـه أهـم الشـعار 

، كــالمؤتمر العــالمي لحقــوق ت والمــؤتمرات والحــوارات العالميــةمــن خــالل التجمعــابوضــوح  تظهــر

 ؛19953مراة في بكين سنة، والمؤتمر العالمي لل1993نسان المنعقد في فيينا سنة اال

م ، نجــد ان هــذه القــية وحقــوق االنســانففــي الوقــت الــذي تبشــر فيــه العولمــة السياســية بالديمقراطيــ   

 و تحـت غطـاء الشـرعية الدوليـة ومـنأما بسـبب المصـالح التجاريـة إ، تنتهك في كثير من بلدان العالم

  :مثلة ذلك أ

إدانـــة  عقـــد فـــي هولنـــداإنالـــذي  الخارجيـــة لـــدول االتحـــاد االوروبـــي رفـــض فرنســـا فـــي مـــؤتمر وزراء -

يما يتعلق بحقوق االنسـان كثر سوء ف، وهي واحدة من اكثر الدول ذات السجل األالصين الشعبية

 ؛4مليون دوالر 500نها كانت تسعى للتوقيع معها صفقة طائرات بقيمة ، ألوحرياته

                                           

عدد لعربي،ولمة الفهم الغربي لحقوق االنسان، مجلة المستقبل ا، عولمة حقوق االنسان أم عمحمد فهيم يوسف 1

 . 64، ص1997، 235
 .28ص ، عبد الحليم عمار، مرجع سبق ذكره 2
الثانية، بيروت، لبنان،  ، الطبعةالشكاالت من الحداثة الى العولمة، المفاهيم واالغني عماد، سوسيولوجية الثقافة عبد 3

 .276، ص2008
  ،236،عدد والعالمية، مجلة المستقبل العربيان، اشكالية الخصوصية ، االسالميون وحقوق االنسرضوان زيادة 4

 .123، ص1997
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، ويشهر ا تعلق األمر بالكيان اإلسرائيليالنسان اذوفي حين يطوى موضوع الديمقراطية وحقوق ا -

كـــالقرارات التـــي اصـــدرت لحصـــار بعـــض الشـــعوب باســـم الشـــرعية الدوليـــة،مثل  فـــي بعـــض الـــدول

 ؛تدخل العكري في العراق وفي ليبياال

  :وتثار بالنسبة لتجليات العولمة السياسية االشكاالت التالية 

 ؛ ياسيا وحيدا في مختلف دول العالمصالحية الديمقراطية الغربية لتكون نموذجا س مدى -

مشكلة ازدواجية المعايير في تطبيق قواعد حقوق االنسان في العالم ككل والتوظيف السياسي لها  -

 ؛ة على العالقات السياسية الدوليةمن قبل االطراف المهيمن

 ؛لغة المشتركة لالنسانية جمعاءال مدى امكانية ان تصبح الحريات الفردية -

حيث تهدف الديمقراطية الـى بنـاء نظـام  ،السياسية مرتبطة بعولمة االقتصادالعولمة  أنويبقى التنويه 

حيـث تـم  ،الدولـة مـن خـالل المبـادرة الفرديـةبعيـدا عـن تـدخل  األفـرادحاجـات  بإشباعاقتصادي يسمح 

وتقليـل احتمـال نشـوء انظمـة دكتاتوريـة،  الدولـة مواجهـة جل وضع الفرد فـيأ من اإلنسانحقوق  إقرار

، شـــتراكية ســـابقان العولمـــة السياســـية تهـــدف الـــى تعميــق الديمقراطيـــة فـــي البلـــدان الناميـــة واالإولهــذا فـــ

يجـاد فضـاء للحريـة التـي تحقـق إمـن اجـل  ،..والضـغط علـى بعـض االنظمـة الباقيـة  كالصـين وكوبـا 

المحليـــــة علـــــى االقتصـــــاد العـــــالمي بمـــــا يخـــــدم المصـــــالح المزيـــــد مـــــن االنفتـــــاح الكلـــــي لالقتصـــــادات 

 .1لالقتصاديات القوية في العالم اإلستراتيجية

 

  

                                           

 .15-14 ص ص يحياوي سمير، مرجع سبق ذكره، 1
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  العولمة الثقافية : ثالثالفرع ال   

، عــن طريــق لحيــاة واســاليب االســتهالك الغربيــةرتكــز العولمــة الثقافيــة علــى مفــاهيم تعــويم انمــاط ات   

 توحيــد القــيم واالفكــار واشــكال الســلوك فــي ثقافــة عالميــة ، اي محاولــةكــل والملــبسأقولبــة الــذوق والم

ميـــدان العمليـــة  ،، ولقـــد دخلـــت الثقافـــة بوصـــفها منـــتج اجتمـــاعيواحـــدة تتمحـــور حـــول الـــذات الغربيـــة

، االمــر فــي ســوق يســودها االقــوى  تكنولوجيــاواصــبحت ســلعة مثــل الســلع الماديــة تتــداول  االقتصــادية

تبـادل غيـر متكـافئ  ،مي الجـاري فـي ركـاب التجـارة الحـرةافي العـالن التبـادل الثقـأالذي يفرض القول بـ

الــــى مســــتوى متــــوازن بــــين الثقافــــات والشـــــعوب واليعبــــر عــــن اي امكانيــــة لتحويــــل العولمــــة الثقافيـــــة 

  .1والمجتمعات

، اي سـيادة الثقافـة المكتوبـة بالسـمعي البصـريخـالل عمليـة اسـتبدال   وتظهر العولمة الثقافيـة مـن   

فالصورة اليوم هي  ،اصبح مصدر انتاج القيم واالذواق داة للنظام الثقافي الجديد الذيأالصورة كثقافة 

، حيث تمكنـت مـن تحطـيم الحـاجز اللغـوي وصـنع الـذوق العالمالمادة الثقافية التي يجرى تسويقها في 

الثقافيـــة تشـــمل ، فالعولمـــة )الدعايـــة االنتخابيـــة (ي السياســـي أوالـــر ) االشـــهار التجـــاري ( االســـتهالكي 

زيـــاء معينـــة حتـــى اصـــبح خبـــراء أ، وهـــي تســـعى لفـــرض زالســـنما والتلفزيـــون والـــزي والطـــراالموســـيقى و 

فهــم يعملــون لهندســة وقولبــة االفكــار واالذواق وصــناعة  ،الطاقــة النوويــة االزيــاء يحتلــون مرتبــة علمــاء

                                           

 .30ص ، عبد الحليم عمار، مرجع سبق ذكره 1
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النمـوذج االسـتهالكي  سباب الجاذبية  في عصر الصورة واالعالم السمعي البصري الذي يؤثر علـىأ

  .1للمجتمع من خالل اثر المشاهدة

ن مشكالت االختراق الثقافي أ ، نجدمة الثقافية بثقافة عالمية موحدةففي الوقت الذي تروج فيه العول  

  :هي في دول الجنوب والشمال على حد السواء

 ؛عادات والتقاليد والهويات والقيمالجنوب تهدد العولمة الثقافية الففي  -

، وتسعى الدول المتقدمـة لمواجهـة ذلـك كتلة من هيمنة النموذج االمريكيالاما في الشمال فتعاني  -

ـــة علـــى ذلـــك هـــو ر االحتمـــاء بـــالتكتالت االقتصـــاديةفـــي اطـــا ـــوانين أ، ومـــن بـــين االدل ن احـــد الق

نتـاج إبالمئـة مـن المـواد المعروضـة تلفزيونيـا مـن  51المعمـول بهـا اروبيـا يفـرض ان تكـون نسـبة 

ن الحكومــة الفرنســية تــدفع امــوال معتبــرة كــل ســنة  دعمــا لكــل مــن ينــتج افالمــا إ، كــذلك فــروبــياو 

، ومـــن خـــالل ذلـــك يتبـــين ان دول يكيـــة فـــي فرنســـاناطقـــة بالفرنســـية وذلـــك لمواجهـــة االفـــالم االمر 

خطر الذوبان فـي االتحاد االوروبي تصر على ان تكون لها هويتها الثقافية الخاصة بها مواجهة 

 .ة االمريكيةالهوي

  :وتثار بالنسبة للتجليات الثقافية للعولمة االشكاالت التالية

 ؛امكانية وجود ثقافة عالمية واحدةمدى  -

 ؛التغريب للمواطنين عن مجتمعاتهم العدوان على الخصوصيات الثقافية للمجتمعات من خالل -

                                           

عبد الجليل كاظم الوالي،جدلية العولمة بين االختياروالرفض، دار الكتاب الجامعي، الطبعة االولى، االمارات العربية  1

 .40،ص 2010المتحدة،
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ديـــة العالميــــة جديـــدة مــــن نـــوع الفر  فكـــارأحــــالل إ، مـــع و وطـــنأمــــة تحطـــيم الشـــعور باالنتمـــاء أل -

 ؛واالعتماد المتبادل

، حيـث تحـاول فـرض نمـوذج معـين للثقافـة االسـتهالكية الثقافية مرتبطـة بعولمـة االقتصـادوالعولمة    

د لــن تكــون مــن دون كمــا ان عولمــة االقتصــا ،لعــم العامــل االقتصــادي والتجــاريجهــة اساســا افــي المو 

تــؤثر فــي االفكــار والســلوك فتحــدث ، 1شــهارية اعالميــة ســمعية بصــرية، فهــي ثقافــة اعولمــة الثقافيــةال

، بشـــكل يجعــل نمطهــا االســـتهالكي االخالقــي والفلســـفي لالمــم والشــعوبتغييــرا فــي التكـــوين الثقــافي و 

  .التي تقدمها االقتصادات المتقدمةمرتبطا بالمنتجات السلعية والخدمية 

  العولمة االجتماعية : رابعالفرع ال   

ي ترتكـــز العولمـــة االجتماعيـــة علـــى مفهـــوم المجتمـــع المـــدني العـــالمي او مـــايعرف بالشـــعب العـــالم   

جعلت المجتمعات تنظـر الـى نفسـها بمزيـد مـن االرتبـاط والتواصـل  المهموم بمشكالت وقضايا عالمية

الخطــــار التــــي تواجــــه الكوكــــب والتقــــارب واالهتمــــام ببعضــــها واالحســــاس بالمســــؤولية المشــــتركة إزاء ا

قـارة واحــدة بــل و أ ليســت محصـورة بقطــر لمعضـالت التــي تطرحهـا هــذه الظـاهرة، فالمشــاكل وااالرضـي

ممــا افضــى ايضــا الــى  هــائ، وتتطلــب فعــال انســانيا وسياســات ســليمة ازانهــا ذات طــابع كــوني شــاملإ

عولمــة االمــال والطموحــات ونشــوء الحاجــة الــى عولمــة الفعــل والتحــرك المشــترك لشــعوب العــالم اجمــع 

  .2نحو اهداف مشتركة ومحددة

                                           

 .312ص  ،حمد عابد الجابري، مرجع سبق ذكرهم 1 
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ية حمايـة قض ؛وتظهر العولمة االجتماعية من خالل بروز قضايا مشتركة لها صفة العالمية مثل    

 ،الفقـــر والجـــوع وتحركـــات ســـكان االرض ضـــية االنفجارالســـكاني وانتشـــاروق ،البيئـــة والصـــحة العالميـــة

وقضية انعدام المساواة االقتصادية والتباين ، ظمة ومخاطر التسلح النووي الشاملوقضية الجريمة المن

خد طابعا عالميا بعد أت تأ، هذه المشكالت التي بد..الواسع في توزيع الفرص على مستوى المعمورة 

  .تفاقمها وتحتم اجراء تعاون عالمين ازداد أ

فاتساع  ،لشعوبقات المتشابكة بين االمم وان تدهور البيئة يؤكد العالأفاالهتمام الشديد السائد بش    

االشــعاع الـذري كلهـا ظــواهر ، وثلـوث البحـار و ر ارتفــاع درجـات الحـرارة فــي االرضثـأطبقـة االوزون و 

 9.4مليــار الــى  7.6لــى حــد مــن إن ســكان العــالم ســيتزايد أيتوقعــون كمــا ان علمــاء الســكان  ،عالميــة

تنعـزل  فـان الصـحة لـمكـذلك  ،يطرح مشـكل نقـص التغديـة فـي العـالموهذا مـا 2020سنة  نسمة مليار

، صـــبح يهـــدد جـــزء كبيـــر مـــن البشـــريةأااليـــدز فمـــرض فقـــدان المناعـــة  ،عـــن هـــذه التحـــوالت العالميـــة

مليــون مــن ســكان االرض سيصــابون بهــذا  40ن اكثــر مــن أ علنــت علــىة الصــحة العالميــة اظمــفمن

حــول البيئــة  ودي جــانيرويــالــرقم قابــل للزيــادة وتمثــل المــؤتمرات ري ، و 20201الفيــروس بحلــول عــام 

، 1990هـــاغن حـــول الوضـــع االجتمـــاعي  ومـــؤتمر كـــوبن ،رة حـــول الســـكان، ومـــؤتمر القـــاه1992

  .نموذجا لمحاوالت تهدف اليجاد منهجية موحدة للتعامل مع هذه المشكالت العالمية المشتركة 

عـــالم وفـــي الوقـــت الـــذي تبشـــر فيـــه العولمـــة االجتماعيـــة بصـــيانة البيئـــة واالنشـــغال بمصـــير فقـــراء ال  

؛ نجــد ان الواليــات المتحــدة خــد منحــى عالميــاأالت التــي اصــبحت توالنضــال المشــترك لمواجهــة المشــك

                                           

 .20، ص ، مرجع سبق ذكرهربد الحليم عماع 1
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بالمئـة  20، تسـهم فـي تلويـت البيئـة وذلـك بـاطالق بالمئة من سكان العـالم 04حوالي  التي يقطن بها

  .1من الغازات الملوثة للبيئة العالمية

  :للعولمة االشكاالت التالية ر بالنسبة للتجليات االجتماعية اوتث    

 ؛مدى امكانية تحقيق مجتمع عالمي -

مثـل احـدى مقومـات الدولـة ثير بروز الشعب العـالمي فـي الشـعب الخـاص بالدولـة والـذي يأمدى ت -

 ؛االساسية

 الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع العالمي، المنظمات الغير حكومية؛  -

ايعنـــي هـــذا كلـــه ان العـــالم قـــد اخـــد يقتـــرب مـــن :"  ويتســـاءل هـــانس بيتـــر فـــي مؤلـــف فـــخ العولمـــة    

خــذ العــدد أننــا حينمــا نإ... التعــاون الشــامل الهــادف الــى انقــاد االســتقرار االجتمــاعي والتــوازن البيئــي ؟

مــا لــو ؛ ســيبدو لنــا الحــال كالموضــوع بعـين االعتبــاربالهائـل للمــؤتمرات والمنشــورات العالميــة الخاصــة 

فالتنــائج المحققــة حتــى االن  ال ان االمــر لــيس كــذلك فــي الواقــع إ، كنــا نقــف علــى عتبــة عصــر جديــد

  .2"مخيبة لالمال 

  العولمة االتصالية : خامسالفرع ال   

كوصــف " مــاك لوهــان"بهــا الباحــث  أترتكــز العولمــة االتصــالية علــى مفهــوم القريــة الكونيــة التــي تنبــ   

، وهـي ترفـع شــعار المعلومـات فـي كــل فــي عصـر اعجـاز االتصــاالت والتواصـلرضـية مقبـل للكـرة األ

                                           

 .278، ص السيد ياسين واخرون، مرجع سيق ذكره 1
عتداء على الديمقراطية والرفاهية، ترجمة عدنان عباس علي، ،االبيتر مارتين وهارالد شومان، فخ العولمة هانس 2

 .276، ص 1997،الكويت ،سلسلة عالم المعرفة
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فالتطور الحاصل في ثورة االتصاالت جعل من العالم قرية واحـدة  ،1وقت وفي كل مكان ولكل الناس

  .وعةمن حيث تداول المعلومات المكتوبة والمرئية والمسم

  :دواته المتمثلة في أجهزة االتصال و أدور وتظهر العولمة االتصالية من خالل     

 بعد التي تتم في احدى مناطق المعمورةالتي تمكن من رؤية االحداث : الصناعيةاالقمار  -

، بينمـا تقـف كترجمة لرسائل االقمار الصـناعية تي االرسال التلفزيونيأ، ويفي لحظات وقوعها وأ

وراء كـــل ذلـــك االحتكـــارات العالميـــة الكبيـــرة المتمثلـــة فـــي وكـــاالت االخبـــار الفضـــائية مثـــل وكالـــة 

 ؛...ووكالة االنباء الفرنسية  ،ووكالة اليونايتد براس االمريكيةرويتر البريطانية 

بنقــل حيــث تســمح  ،ســمية القريــة الكونيــة االلكترونيــةهــي بمثابــة تجســيد فعلــي لت:شــبكة االنترنــت - 

حــول المعــارف ، حيــث تال البيانــات فــي الجانــب االقتصــاديالمعلومــات فــي المجــال العلمــي وارســ

صـبحت أو  ،بالمئـة كـل اربـع سـنوات 20يتزايـد  مستخدمي االنترنيـت، فعدد الى خدمات معلوماتية

المســـمى التجـــارة  دلجديـــ،عن طريـــق الفـــرع التنشـــيط الســـوق التجاريـــة العالميـــة هـــذه الوســـيلة فعالـــة

 ؛ لكترونيةاال

ــ :اســيب االلكترونيــةالحو  -   يفاالنســان الــذي يملــك  جهــاز حاســوب وخــط هــاتفي رقمــي واشــتراك ف

ل للطقــس مواعيــد شــبكة االنترنــت، يمكنــه ان يصــل الــى بنــوك المعلومــات التــي يريــدها مــن احــوا

وحسب شبكة الهاتف االمريكية ان الناس مازالوا يتحدثون مع  ،الرحالت المختلفة، وحجز للمقاعد

                                           

الطبعة لدراسات الوحدة العربية، بيروت،مركز الومات، الجوانب الثقافية،العرب والعولمة، ثورة المع نبيل علي، 1

 .117،ص1997االولى، 
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   لكــن نســبة المعلومــة دون الحــديث فــي الهــاتف فــي الشــبكات الدوليــة ،ل الهــاتفبعضــهم مــن خــال

  .1بالمئة من الوقت 50كس تصل او بالفألى حاسب إومن خالل حاسب أ

، خـرأنهـا تخفـي جانـب إلمعلومـة، فا ففي الوقـت الـذي تـروج فيـه العولمـة االتصـالية بحـق االنسـان فـي

عية التـدفق االعالمـي غيــر ، فوضـلكـون والـذين اليملكـونحيـث تعمـل علـى تعميـق الهـوة بـين الــذين يم

، وهـذا عكـس مايدعيـه أكثر عصـور احتكـار المعلومـات قـوة وحسب حسام علي فنحن نعيش ،متوازنة

  .2منظروا العولمة

  :للعولمة االشكاالت التالية وتثار بالنسبة للتجليات االتصالية    

فقــط أم لغــرض الســيطرة علــى العولمــة االتصــالية هوجمــع المعلومــات بغــرض اعــالم النــاس  هــدف -

 ؛محتواها

 ؛!هي متحيزة وموجهة ؟، او ل المعلومات هل هي شاملة ومحايدةعملية تداو  -

المسـيطرة علـى يـة الكبـرى المخاطر التي يمكن ان تنجم عن االعتماد على وكـاالت االنبـاء العالم -

 ؛المعلومة

صــال هــي التــي تقــود ، حيــث ان صــناعة االتدوالعولمــة االتصــالية مرتبطــة كــذلك بعولمــة االقتصــا    

ومـــن  ،علومـــات مـــن الماليـــة الـــى الترفيهيـــة، فهـــذا القطـــاع يقـــوم بتصـــنيف وتوزيـــع الماالقتصـــاد اليـــوم

كمــا تســتخدم االنترنــت فــي اطــار  ،والطبيــةلــى االستشــارات القانونيــة الخــدمات االعالميــة والتعليميــة ا

المشــتري مــن فــي حــين  ،عــن ســلعه ، فالبــائع يــرى فيهــا وســيلة لالعــالنالتســويق والدعايــة االعالميــة

  ؛اسعارها ومحتوياتها والنصائح الصادرة بخصوصها خاللها يستطيع اختيارالسلع وكذا االطالع على

                                           

 .24ص ،540،2009،عدد الطريق الدولي السريع للمعلومات، مجلة العربي ،محمد الرميحي، تخطي الموانع 1
 .35، ص عبد الحليم عمار، مرجع سبق ذكره 2
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فـــــــاذ المعلومـــــــة وانتشـــــــارها عالـــــــة لســــــرعة نول مـــــــرة وســـــــيلة فوبهــــــذا فقـــــــد وفـــــــرت شـــــــبكة االنترنــــــت أل

  .صدد وضع اقتصادي جديد هو عصر اقتصاد المعلومةببرزت اننا أو  ،وتوظيفها

  خصائص العولمة والقوى المحركة لها :المطلب الثالث    

مل في المحتوى الفكري والتاريخي لظـاهرة العولمـة يظهـر لـه جليـا ويكشـف لـه السـتار عـن أن المتإ   

ذه الظـاهرة وتــدفعها هـ، كمـا تتبـين لــه القـوى التـي تحــرك الخصـائص التــي تميزهـا عـن غيرهــاعـة مجمو 

  .1الى الظهور بقوة 

  خصائص العولمة : ولالفرع اال    

هــي مجموعــة مــن الســمات الهامــة والرئيســية التــي تتصــف بهــا ظــاهرة العولمــة والتــي تميزهــا عــن    

  :من خالل مايلي غيرها من الظواهر االقتصادية وسنحاول ذكرها 

هـم مـايميز العولمـة مـن أتعتبـر مـن  :السعي الكتساب القـدرات التنافسـيةليات السوق  و آسيادة  - 

واتخاذ القررات في اطار التنافسية من خالل االستفاذة  ،ات السوق واقترانها بالديمقراطيةليآسيادة 

عميـق تلـك القـدرات المتمثلـة ، وتاالتصاالت والمواصـالت والمعلومـاتمن الثورة التكنولوجية وثورة 

، والبيـع بسـعر تنافسـي علـى على انتاجيـةأحسن جودة ممكنة وبـأوب ،قل تكلفة ممكنةأفي االنتاج ب

ليــات الســوق آ، وممــا ال شــك فيــه ان هــذه الســيادة التنافســية وســيادة 2ان يــتم فــي اقــل وقــت ممكــن

 ؛لخدمة مصالحها الواسعةمغشوشة وتخضع الى سيطرة وهيمنة الدول الكبرى التي تستعملها 

                                           

 .15ص  يحياوي سمير، مرجع سبق ذكره، 1
 .23، ص مرجع سبق ذكره ،عبد المطلب عبد الحميد 2
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والتـي ، فات المختلفة التـي اوردنـاه اعـالهويتضح ذلك من خالل التعري :ديناميكية مفهوم العولمة - 

، وهذا نتيجة القوى االقتصادية القائمة حاليا كد يوما بعد يوم بدليل احتمال تبديل وقلب موازينأتت

هــا مســـتعملة فــي جميــع المجـــاالت ، كمــا انصــلة والممكنـــة الحصــول فــي المســـتقبلالتطــورات الحا

 ؛القتصادية والسياسية واالجتماعيةالثقافية وا

ــادل -  ــد االتجــاه نحــو االعتمــاد االقتصــادي المتب يظهــر هــذا جليــا مــن خــالل التحــوالت التــي : تزاي

، كمــا ينطــوي مفهــوم االعتمــاد المتبــادل علــى معنــى الثــورة التكنولوجيــة والمعلوماتيــةشــهدتها فتــرة 

، حيــث انــه يعنــي وجــود بــين االطــراف المتــاجرة، وهــو عكــس التبعيــة االقتصــادية ظم التشــابكتعــا

 ؛ومتبوعا في نفس الوقتثر من الطرفين ويكون كالهما تابعا أثير وتأت

وقد ترتب على زيادة درجة االعتماد االقتصـادي المتبـادل ظهـور اثـار عديـدة علـى السـاحة الدوليـة    

 1:لعل أهمها مايلي 

  زيادة درجة التعرض للصدمات االقتصادية الوافدة من الخارج -أ  

  سرعة انقال هذه الصدمات عبر انحاء العالم-ب 

  تزايد اهمية التجارة الدولية كعامل من عوامل النمو -ج 

  زيادة التنافسية في االقتصاد العالمي -د 

 المتعددة الجنسيات في نظرا لتعاظم دور الشركات  :ماط جديدة من تقسيم العمل الدوليوجود ان - 

  

                                           

بن طاهر حسين، مدخل الى الوقائع االقتصادية، دار بهاء الدين للنشر والتوزيع، قسنطينة، الجزائر،الطبعة  1

 .211، ص 2010،االولى
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نــواع أ، ظهــرت نولوجيــة والمعلوماتيــة واالتصــاالت، باالضــافة الــى حــدوث الثــورة التكظــل العولمــة

 ؛، وداخل السلعة الواحدةقسيم العمل داخل الصناعة الواحدةت ،1جديدة لتقسيم العمل الدولي منها

تعتبــر الشــركات المتعــددة الجنســيات فــي كــل معانيهــا : م دور الشــركات المتعــددة الجنســياتتعــاظ - 

، مــــن خــــالل تــــؤثر بقــــوة علــــى االقتصــــاد العــــالمي ، فهــــيحــــد اهــــم الســــيمات االساســــية للعولمــــةأ

كيـد ظــاهرة العولمــة فــي أ، وتيـا والخبــرات التســويقية واالداريــةتها مــن نقــل التكنولوجأمايصـاحب نشــ

ويالحظ ان هناك العديد من  ،وجية والتسويقية واالداريةلتكنولكافة المستويات االنتاجية والمالية وا

المؤشـــرات االخـــرى الدالـــة علـــى تعـــاظم دور الشـــركات المتعـــددة الجنســـيات العالميـــة النشـــاط فـــي 

  :2تكوين وتشكيل العولمة ولعل اهمها

  يطرة على مصادر التمويل الدولية الس-أ

   جزء كبير من حجم التجارة الدوليةوتسيطر على  ى نسبة كبيرة من االنتاج العالميتستحوذ عل-ب

  لثورة التكنولوجية والمعلوماتية لها دور القيادة في ا-ج

خاصـــة بعـــد انهيـــار المعســـكر  :صـــادية العالميـــة فـــي ادارة العولمـــةتزايـــد دور المؤسســـات االقت - 

نشـاء المنظمـة العالميـة للتجـارة فـي جـانفي إ، ضـف الـى ذلـك شتراكي وتفكك االتحاد السـوفياتياال

 ؛بعد جوالت مارطونية وانضمام معظم الدول اليها 1995

خـالل  ومن ثـم اكتمـال الضـلع الثالـث مـن مؤسسـات النظـام االقتصـادي العـالمي الجديـد وهـذا مـن

 :تحكمها فيمايلي 

                                           

 .26، ص عبد المطلب عبد المجيد، مرجع سيق ذكره 1

 .17ص ، مرجع سبق ذكره،ريحياوي سمي 2
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  النظام النقدي للعولمة وادارته  مسؤول عن: صندوق النقد الدول-أ

  ن النظام المالي للعولمة وادارتهمسؤول ع: الدولي وتوابعه البنك-ب

 النظام التجاري للعولمة وادارته مسؤولة عن: المنظمة العالمية للتجارة -ج

، ت اليهـــا البشـــرية فـــي الوقـــت الحـــاليان التطـــورات التـــي وصـــل: ة االقتصـــاديةالتكـــتالت االقليميـــ - 

االســـواق وتحريـــر التجـــارة  ذلـــك مـــن توســـيعوماصـــاحب  ،الثـــورة التكنولوجيـــة والمعلوماتيـــةبفضـــل 

، ل تكــوين تكــتالت اقتصــادية اقليميــةت الــدول تفكــر فــي حمايــة نفســها وذلــك مــن خــالأ، بــدالدوليــة

بيـرة ،هو االتحاد االوروبي  الذي سار بخطى ثابتة وبعزيمة كتوى العالميواحسن مثال على المس

مـن ة الواليـات المتحـدة االمريكيـة ، حيـث انـه يهـدف الـى مواجهـحتى وصـل الـى وضـعيته الحاليـة

االوروبيــة ثــم االنتقــال الــى  على القــارةن يســيطر أ، مــع تكــوين قــوة يســتطيع بهــا حيــة االقتصــاديةناال

 ؛1خارج اوروبا

  القوى المحركة لظاهرة العولمة وديناميكيتها: ثانيالفرع ال   

ال بمساعدة قـوى تحركهـا وتـدفعها إ،رتصل الى درجة من التقدم والتطو  الشك ان ظاهرة العولمة لم   

نجـازات إ، وهـذه القـوى منهـا مـاهو مـرتبط بسـرهأعلـى االنتشـار لتسـع العـالم ب ، كما تساعدهاماملى األإ

، ومنها ماهو مرتبط بما يقوم به تساع االسواق وتحريرهاإ ، و والمعلوماتية واالتصاليةالثورة التكنولوجية 

  2:ويمكن تحديد تلك القوى فيما يلي  ،اعلون الجدد في االقتصاد العالميالف

                                           

، بيروت ،الطبعة الثانية ،رربية للتوزيع والنشالمؤسسة الع ،محمد مقدادي، العولمة رقاب كثيرة وسيف واحد 1

 .75، ص 2002لبنان، 
، القاهرة، مصر ،الطبعة االولى المصرية اللبنانية، لمياء محمد احمد السيد، العولمة ورسالة الجامعة، الدار 2

 .51-50 ص ، ص 2002
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، خاصـة التطـور الحاصـل فـي عـد مـن اهـم القـوى المحركـة للعولمـةت: الثورة العلمية والتكنولوجية - 

نـه قريـة أ، وهـذا ماجعـل العـالم كلـه كواصالت، الذي يختصر المسافات والـزمنمجال االعالم والم

 ؛ صغيرة

سلوب للحكم في كثير من الـدول أان انتشار الديمقراطية ك :ة الديمقراطية التي تجتاح العالمالثور  - 

، حكـم مـن اجـل تحقيـق المصـلحة العامـةنهـا تعبـر عـن ارادة الشـعب ومصـدرا للهمية كبيـرة ألألها 

، والوصــول الــى نظــام سياســي حــد جوانبهــا وهــي العولمــة السياســيةوتــؤدي بالعولمــة الــى تحقيــق أ

 ؛دول العالم موحد عبر

، ررات العولمــة ومؤسســاتها بشــكل كبيــلقــد تنامــت تيــا: لحــر وتوســيع االســواقيــق االقتصــاد اتطب - 

وكان هذا عندما طبقت االقتصاد الحر وما نتج عنه، من اندماجات كبيـرة بـين الشـركات والبنـوك 

وارتفاع القـدرات التنافسـية وفـي كـل الحـاالت أصـبح احتكـارا، ولـم يكـن ليتسـنى للشـركات المتعـددة 

 ؛سواق العالميةاتساع االذلك اال في وجود الجنسيات ان تقوم ب

ــالمي -  ــي االقتصــاد الع ــاعلون الجــدد ف طــاع ان الفــاعلون الجــدد هــم جميــع اعضــاء الق:ظهــور الف

لياتـه بمـا فـي آ، والمنظمـات الدوليـة المسـيطرة علـى قـوى السـوق و االلكتروني والمؤسسات الخاصة

 1:الفاعلونهم هؤالء أذلك االرهاب والحركات االجتماعية المضادة و 

  الشركات متعددة الجنسيات -أ

  الجمعيات والهياكل غيرحكومية -ب

  المنظمات الدولية -ج

                                           

 .18يحياوي سمير، مرجع سبق ذكره،ص 1
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  التنمية في العالم الثالث  واقع انعكاسات العولمة على:الفصل الثاني

، ر العلمـــي والتكنولـــوجي واالقتصـــاديإن العولمـــة باعتبارهـــا مرحلـــة جديـــدة مـــن مراحـــل التطـــو    

، التـي ارتسـم أولويـات التطـور والثـورة الصـناعية، لـم تكـن االثـار الناتجـة عنهـاوباعتبارها مرتبطة ب

 ،لعسـكرية واالجتماعيـة وليـدة اليـومبها النظام العـالمي بمجاالتـه المختلفـة االقتصـادية والسياسـية وا

فرانسـوا وانما هي نتـاج تلـك الثـورة العلميـة والصـناعية التـي ارخ لهـا الكاتـب والدبلوماسـي الفرنسـي 

مـن ان المسـتقبل يصـوغه العلـم والتكنولوجيـا الحديثـة  ،18411فـي اواخـر عـام ، توبريانرينيه شا

، وتحمـل معهـا التفـاوت االقتصادية وتنقل السلع واالفكـاربحيث تلغى المسافات والحواجز المالية و 

ظهور عصـر العولمـة  فبالرغم من انلذلك ؛ 2الكبير في االوضاع االجتماعية وفي الثروة والتنمية

، كمــا اكــد علــى ديــة مــع ضــمان حقــوق االنســان وغيرهــاعلــى ضــرورة تبنــي الديمقراطيــة والتعدأكــد 

، وتفعيــل اليــات الســوق أيضــا وذلــك لتحقيــق ة االقتصــادية والتجاريــة والماليــةضــرورة تبنــي التحرريــ

أثــار وانعكاســات  إال أن هنــاك؛ ثمــاره مــن خــالل اليــات الســوق الحــر النمــو االقتصــادي الــذي تــوزع

 ، فقــد وفــرت العولمــة فرصــاى واقــع التنميــة فــي العــالم الثالــثعلــمتعــددة ومختلفــة أفرزتهــا العولمــة 

  .، وفي نفس الوقت فقد فرضت تحديات في جوانب متعددة كثيرة للتنمية في مجاالت مختلفة

لى التنمية فـي سات التي تفرزها العولمة عاتطرق الى مختلف االنعكال وفي هذا الفصل سنحاول  

  .،وكذا االجتماعية واالقتصاديةتلف المجاالت السياسية والعسكريةمخ

                                           

ة، مكتبة زين الحقوقية واألدبية، صيدا قوق اإلنسان في ظل العولم، القانون الدولي لحعماد خليل إبراهيم 1

 .131، ص2012 بيروت، ،القديمة، الطبعة األولى
، وزارة الثقافة، 2000، 441إيما رتشلد، العولمة وعودة التاريخ، ترجمة، أمل حسن، مجلة المعرفة، العدد  2

 .60، صسوريا
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  االنعكاسات السياسية والعسكرية : المبحث األول   

مفهــوم التنميــة البشــرية فــي أدبيــات االمــم المتحــدة كــرد فعــل علــى ماكانــت تــروج لــه  لقــد ظهــر   

فشل هذه الدعوات علـى  ، ونتيجةالحياة للمواطنينيا تحسين نوعية العولمة بان النمو سيرافقه تلقاق

، بحبث ان النمو وارتفاع مستوى الـدخل لـم يحقـق بكـل االحـوال تحسـين نوعيـة الحيـاة رض الواقعأ

للمــواطنين ورفــع مســتواها، وان االصــالحات االقتصــادية والماليــة التــي تنــادي بهــا العولمــة ولــدت 

  .1كذلك في ارتفاع نسبة البطالة والفقرفجوات كبيرة في الدخل وفي توزيع الثروات و 

  قضية الديمقراطية والتعددية السياسية :المطلب االول   

  )الراشد(الحكم الصالح : ولالفرع اال     

الخارجية التي رافقت العولمة والتي تنادي بضرورة االصالح السياسـي الداخلية و  ان المتغيرات    

دمــة ، والتــي تــتم بفـرض مــن الــدول المتقالقــرارات والتعدديـةكة فـي اتخــاد وتبنـي الديمقراطيــة والمشــار 

وكــذا مشــاريع التــي  ،2، كشــرط للحصــول علــى المســاعدات المختلفــةوالمنظمــات العالميــة والدوليــة

وســع ، واأل ياسـي كمشــروع الشـرق االوســط الكبيـرولويــات فـي االصــالح السأتفرضـها هــذه الـدول ك

، كمــا تجــدر ه نحــو الديمقراطيــة والحكــم الصــالحتجــاكــل هــذا عــزز مــن دور الــدول الناميــة فــي اال

                                           

 .153ذكره ،ص ، مرجع سبق يميرعد سامي عبد الرزاق التم 1

، 24مها عبد اللطيف الحديثي، افريقيا وداعا لالنقالبات، نشرة قضايا دولية، مركز الدراسات الدولية، العدد  2

 .21، ص 1998بغداد،
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ففــي  أ، زاد مــن تعزيــز هــذا المبــد1مــم المتحــدة فــي حفــظ االمــن والســلم الــدوليينألا ن دورأاالشــارة 

مــن  مــور كانــت تعــدأ، يقضــي بالتــدخل فــي ظهــر توجــه جديــد لــدى االمــم المتحــدةعصــر العولمــة 

حــــل النزاعــــات و أســــواء للمســــاعدة فــــي اســــتعادة الديمقراطيــــة  صــــميم االختصــــاص الــــداخلي للــــدول

  .المحلية والدولية

لـدعم الفنـي والخبـرات دورا هامـا فـي االشـراف علـى االنتخابـات وتـوفير اذ لعبت االمم المتحدة إ   

، وهو مايؤكد ان رعاية االمم المتحدة لعملية التحول نحو التعددية والحكـم الصـالح فـي الالزمة لها

  .انعكاسات عصر العولمة  دولنا العربية أضحى سمة من سماتالنامية ومنها الدول 

طــرح برنــامج االمــم المتحــدة االنمــائي مفهــوم الحكــم الصــالح وحــدد ابعــاده  وعلــى هــذا االســاس   

ومعــــاييره لكــــي يكــــون القاعــــدة االســــاس التــــي تســــتند عليهــــا البلــــدان الناميــــة فــــي عمليــــة التحــــول 

  .2العدالة والرفاه وتصان كرامة االنسانالديمقراطي لكي تحقق 

كما ان مفهوم الحكم الصالح جاء مرتبطـا مـع مفهـوم التنميـة البشـرية المسـتدامة بوصـفة الـرابط    

مــع تهيئــة الظــروف المالئمــة  ،قتصــادي الــى تنميــة بشــرية ومســتدامةالضــروري لتحويــل النمــو اال

واالقتصـادية والبيئيـة والشاملة لبناء االنسان وتمكينه علـى كافـة المسـتويات السياسـية واالجتماعيـة 

والثقافيــة، ومنــه فــالحكم الصــالح هــو الحكــم الــذي يعــزز ويــدعم ويصــون رفــاه االنســان ويقــوم علــى 

                                           

 ،2001، ، بغداد21علوم السياسية، العدد، مجلة الم الثالث والديمقراطية والتعددية، العالرياض عزيز هادي1

 .06ص
االهرامات  السياسة الدولية، القاهرة مركز  مجلة ،تطور الديمقراطي في الوطن العربي، اليمحسين توفيق ابراه 2
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، وال ســيما واالجتماعيــة والسياســيةالقتصــادية توســيع قــدرات البشــر وخيــاراتهم وفرصــهم وحريــاتهم ا

  .1بالنسبة الكثر افراد المجتمع فقرا وتهميشا

من ان التنمية البشرية الحقيقية من خالل الحكم الصالح ال يمكن تحقيقها  هو والجدير بالذكر    

، مـا هـو معمـول بـه وجـرت عليـه العـادةخالل اضطالع الدولة بالدور الرئيسي في عملية التنميـة ك

نما من خالل عملية تشاركية بين إ ، و لسوق على وفق دعوات العولمة فحسبخالل اليات ا من وال

الدولة والقطاع الخاص والمجتمـع المـدني لكـي تتحقـق التنميـة الحقيقيـة التـي تحفـظ كرامـة االنسـان 

، إذ ان دورهـا فـي ظـل متطلبـات يتطلب ان يكـون للدولـة دور مختلـف وهذا ؛2وتمكنه وتبني قدراته

يـة البشــرية والحكـم الصــالح هـو دور تنظيمــي ورقــابي لغـرض تهيئــة الظـروف والبيئــة المناســبة التنم

والمسـاواة لعمل القطاع الخاص والمجتمع المدني وبناء دولة القانون القائمة على اساس المشـاركة 

  .حقوق االنسان واالفراد وكرامتهم وضمان

، واطــارات اداريــة ملتزمــة حكومــات منتخبــةلحكــم الــذي تقــوم بــه وعليــه فــان الحكــم الصــالح هــو ا   

وبعبارة اخرى فـان الحكـم الصـالح يقـوم ؛ 3بتطوير موارد المجتمع وبتمكين المواطنين وبناء قدراتهم

واالقتصـــادية واالجتماعيـــة وعبـــر تهيئـــة االرضـــية علـــى اســـاس تفعيـــل اشـــكال المشـــاركة السياســـية 

اللية ، وكــذلك ضــمان حريــة واســـتقوتنافســهالسياســية وضــمان تعـــدديتها زاب احــالمناســبة لعمــل اال

  .عمل منظمات المجتمع المدني

                                           

 .101،ص2003،نيورك، برنامج االمم المتحدة االنمائي ،2002تقرير التنمية االنسانية العربية لعام  1
 .155،ص ذكرهرعد سامي عبد الرزاق التميمي، مرجع سبق  2
 ،309، العدد مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،حسن كريم، مفهوم الحكم الصالح، المستقبل العربي 3
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، فالتضمينية تشمل )التضمينية و المساءلة (يين هما لى معيارين أساسإويستند الحكم الصالح    

ة مـــن الخـــدمات التـــي توفرهـــا مين فـــرص متســـاوية لالســـتفادأحكـــم القـــانون والمســـاواة والمشـــاركة وتـــ

فتتضـمن التمثيـل والمشـاركة والتنـافس السياسـي واالقتصـادي وكـذلك الشـفافية  ما المسـاءلةأ الدولة،

  .1والمحاسبة

وعلى الرغم من تعدد اشكال الحكم وتنوعه فان هناك خصائص مشتركة للحكـم الصـالح تتمثـل    

في قيام مؤسسات مجتمعية قوية يتحقق التوازن بينها من خـالل شـبكة متينـة مـن عالقـات الضـبط 

او الفصــل والضــبط والتــوازن حــين تضــمن شــفافية الحكــم فعاليــة الضــبط  االمــر الــذي والمســاءلة 

ويســعى الــى تمثيــل كافــة فئــات المجتمــع تمثــيال ييســر معــه المســاءلة بمــا يضــمن المصــلحة العامــة 

  .2كامال وتكون مسؤولة امامه فعال لتحقيق الرفاه والكرامة االنسانية

ســــية واقتصــــادية صــــالح تتــــوزع بــــين معــــايير سياوعلــــى هــــذا االســــاس فــــان خصــــائص الحكــــم ال  

، بـــل تشـــمل ســـاتها المركزيـــة وااللمركزيـــة فحســـب، وال تشـــمل اداء الدولـــة ومؤسواجتماعيـــة واداريـــة

االدارة العامة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وحتى المواطنين انفسهم بصفتهم كافراد 

  .وكنشطين اجتماعيين ايضا

الحكم الصالح يستند الى الالمركزية التي تتطلـب تفـويض الصـالحيات االداريـة ويعني ذلك ان    

  .المحلية لكونها االكثر احتكاكا بالمواطن واالكثر معرفة باحتياجاته داراتوالمالية والتقنية الى اإل

                                           

، االوسط، تحسين التضمينية والمساءلة، واشنطن، البنك الدولي في شمال افريقيا والشرق عن التنميةتقرير  1

 .03، ص 2003
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ت كبيـــرة التـــي البـــد لهـــا مـــن االمحليـــة تحـــدي داراتفـــس الوقـــت مـــايفرض علـــى هـــذه اإلوهـــو فـــي ن

ريــة وماليــة وتقنيــة ومؤسســاتية تمكنهــا مــن االضــطالع بمزيــد مــن المســؤوليات فــي اصــالحات ادا

مـــع القطــــاع الخـــاص والمجتمــــع بصـــورة تشــــاركية تقـــديم الخـــدمات وتمكنهــــا مـــن ممارســــة ادوارهـــا 

  .المدني

مشـاركة فـي ومن اجل تعزيز الحكم الصالح اكثر يتطلب كذلك وسائل اعالم حـرة تهـدف الـى ال   

، وفــي ذات الوقــت يتعــين علــى كــل بلــد ان يتخــد اجــراءات وقائيــة مــن الحكــماصــالح المؤسســات و 

، ومايلزم هو نظـام للتـوازن والمسـاءلة  يكفـل تعـاون االعـالم اجل حماية سوء استغالل حق الحرية

والمجتمــع للحفــاظ علــى حقــوق الشــعب بمــا فيهــا حمايــة حقــوق االفــراد والمؤسســات مــن الصــحافة 

  .1االعالم الغير منصفة الغير مسؤولة وهجمات وسائل

ت المعارضـة وفئـانمـو وتزايـد تيـار سياسـي كبيـر لـدى هيـأت الفرصـة امـام  ان العولمـةفـوعليـه     

ة والداخليــة التــي مســتفيدة مــن التغيــرات الخارجيــ فــي الــدول الناميــة المجتمــع للمطالبــة بالديمقراطيــة

تحقيــق ، وقــد نجــح هــذا التيــار فــي ابــة فرصــة للتعبيــر عــن مطالبهــا تلــك، والتــي تعتبــر بمثرافقتهــا

  .2األهداف، رغم انه لم يحقق كامل تلك بعض اهدافه في احيان كثيرة

وعلى هذا االساس فقد خطت بعض الحكومات في دول العـالم الثالـث باتجـاه االنفتـاح السياسـي   

صـــالح العربيـــة عمليـــات اال ، فتبنـــت العديـــد مـــن الـــدول الناميـــة ومنهـــا دولنـــامنـــذ الثمانينـــاتوذلـــك 

  .السياسي

                                           

 .  158، صرعد سامي عبد الرزاق التميمي، مرجع سبق ذكره  1
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لناميـة الـى مازالـت تلعـب دورا هامـا فـي دفـع البلـدان ا ،جل التنظيمات االقليمية والدوليةكما ان    

وفــق اصــدار بينــات تــدعو الــى تعميــق الديمقراطيــة وتوســيع المشــاركة  ،اجــراء اصــالحات سياســية

واحتـرام حقـوق االنسـان السياسية وضمان سيادة القـانون وتحقيـق العدالـة والمسـاواة بـين المـواطنين 

  .1ن حريات التعبيروكرامته وضما

ن كثيــر مــن حكومــات دول العــالم الثالــث حتــى بعــض حكومــات دولنــا إوعلــى الــرغم مــن ذلــك فــ   

ـــاح السياســـي ونحـــو توســـيع المشـــاركة السياســـية  ـــة لهـــا توجهـــات حـــذرة وانتقائيـــة نحـــو االنفت العربي

بــل ان هنــاك الكثيــر مــن الــدول الناميــة مازالــت  ،والتعبيــرســاح المجــال لحريــة الــراي والتعدديــة واف

، كمــا انــه تجــدر بنــا االشــارة الــى ان اغلــب الــدول التــي ة كــل البعــد عــن هــذة التوجهــات اصــالبعيــد

، هـذا االيطـا، لـم تكـن جـادة فـي ذلـكاخدت نحو اتجـاه االنفتـاح السياسـي وٕاجـراء االصـالحات فـي 

وكـذلك ارتهـان المسـاعدات االقتصـادية  رافقت العولمةالتـي الخارجية والداخلية الضغوطات ال ان إ

، وكــذلك فقــدان العديــد مــن الحكومــات الديمقراطيــة وحقــوق االنســان كشــرط وحتــى الماليــة بقضــايا

ذلـــــك لغـــــرض الحصـــــول علـــــى و لشـــــرعيتها، دفـــــع بهـــــا الـــــى التغييـــــر واالصـــــالح السياســـــي المقيـــــد 

قيـا وامريكـا حدث لكثير من الـدول الناميـة فـي افريالمساعدات االقتصادية والتمويل المالي هذا ما ي

، ومـن جهـة اخـرى محاولـة اضـفاء الشـرعية علـى الحكـم والبقـاء فـي السـلطة الجنوبية هذا من جهة

العربيـة  اطول مدة ممكنة باجراء تعديالت دسـتورية وسياسـية وهـذا مـا يحـدث فـي الكثيـر مـن دولنـا

  .كعينة من الدول النامية
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، راطي السائدة فـي البلـدان الناميـة، ومـن ضـمنها دولنـا العربيـةت التحول الديمقكما انه ورغم حركا

اال ان بعض الدول المتقدمة والسيما الواليات المتحدة االمريكية أخدت تأكد على وجوب ان تكون 

، بغـــض الح االمريكيـــة وعــدم التعـــارض معهـــا،في خدمـــة المصـــالسياســيةالحكومــات فـــي توجهاتهـــا 

عن الواليـات المتحـدة االمريكيـة تعبـر ، واالكثـر مـن ذلـك ان لسياسي الذي تتخـذهنظر عن الشكل اال

  .1ذلك مع المصالح االمريكية ا ازاء اجراء االنتخابات الشكلية، ولكن بشرط ان اليتعارضرضاه

كمــا نجــد ان السياســة االمريكيــة لهــا اوجــه االزدواجيــة حيــث نجــد ان موقفهــا وتعاملهــا مــع بعــض   

الـخ يكـون بـين الـدعم ...العالم الثالث مثل بعض الدول العربية كتـونس ومصـر وليبيـا الثورات في 

فــي حــين عملــت  ،تغييــر فيهــا مــع المصــالح األمريكيــةلهــذه الثــورات فــي البلــدان التــي ال يتماشــى ال

، ية المصالح االمريكية في المنطقـةعلى اخماد تلك الثورات في البلدان التي تدعم انظمتها السياس

  .2الخ...في بعض البلدان كالسعودية والبحرين كما 

وكخالصة القول ، فان التحول الـديمقراطي فـي مختلـف دول العـالم الثالـث ومنهـا دولنـا العربيـة    

سـاس ينعكس ايجابا على واقع التنمية البشرية وذلـك مـن اجـل بنـاء انظمـة ديمقراطيـة قائمـة علـى ا

ميـز بهـا واقـع ة للقضاء على الفساد والمحسوبية التـي يت، ويوفر وسيلالمساواة واالنصاف والشفافية

،والتي تعــد ارضــية غيــر خصــبة للنمــو االقتصــادي وتهيئــة الظــروف المالئمــة معظــم الــدول الناميــة

لالسـتثمار والقضـاء علـى الفقــر وتـوفير فـرص عمــل ورفـع مسـتوى حيـاة النــاس وتمكيـنهم وهـذا هــو 

  .هدف التنمية الحقيقية 

                                           

 .74،ص 1997فؤاد ثناء عبد اهللا، اليات التغيير الديمقراطي، مركز دراسات الوحدة العربية،  بيروت،  1
 .  161، صرعد سامي عبد الرزاق التميمي، مرجع سبق ذكره 2
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  التعددية والمشاركة السياسية: ثانيالفرع ال   

محــرك الرئيســي لهـــا ، اذ ثمثــل البالتأييــد فــي ظــل العولمــةتتمتــع التعدديــة والمشــاركة السياســية    

، وعلى هذا االساس جاءت المتغيرات الخارجيـة والداخليـة المرافقـة للعولمـة باتجـاه وعمودها الفقري

، وذلك ركةعددية السياسية وتوسيع المشادعم عملية االصالح السياسي القائم على اساس تبني الت

من خالل التعددية الحزبية ودعم منظمات المجتمع المدني وتوسيع المشاركة السياسـية للمـواطنين 

الذي دفع  العديد من الدول النامية الى تبني جملة من  األمر؛ ي صنع القرارات المتعلقة بحياتهمف

مظهـر  أصـبحتالسياسية التي  األحزابتشكيل  ىإلالسياسية التي تسمح من خاللها  اإلصالحات

هناك  أصبحجديد لدى مختلف الدول النامية التي اتجهت نحو التعددية فبعد شعار الحزب الواحد 

ذلــك تســعى مختلــف الــدول الناميــة الــى  إلــى باإلضــافةتتنــافس فيمــا بعضها، األحــزابالعديــد مــن 

 .مات المجتمع المدني االنتخابات ودعم منظ وٕاجراءتنظيم عملية المنافسة 

لكــن االمــر الــذي تجــدر االشــارة اليــه هــو انــه حتــى الــدول الناميــة التــي تســمح بالظــاهرة الحزبيــة    

، والتحكم ا من الموارد والتغطية االعالميةفانها تضع قيود على االحزاب المعارضة وذلك بحرمانه

االجهزة االمنية لتحجيم نشاطها في اجراءات واشكال الترشيح واالنتخاب وكذلك استخدام القضاء و 

وعلـى الـرغم مـن ذلـك فـان االحـزاب فـي   .1ثير فـي نتـائج االنتخـابأومالحقة قادتها وناشطيها والت

المشاركة السياسية سواء  الدول النامية ومنها دولنا العربية مازالت تواصل جهودها من اجل تعزيز

  .، وذلك من اجل اثبات وجودها حتى المحليةانية او الرئاسية او المشاركة في االنتخابات البرلم

                                           

1
  MUSTAPH  Kamel  Al – Sayed, Political  Participation in Arab Countries, New York, UNDP, 2003, 

p05. 
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الذي تؤكد  وتعد االنتخابات الوسيلة الرئيسية للمشاركة السياسية والتداول السلمي على السلطة    

فــي مجــال ارســاء الديمقراطيــة وبنــاء المجتمــع المســتقر القــائم علــى اســاس  ،عليــه التنميــة البشــرية

  .العدالة والمساواة وضمان حقوق االنسان 

، فمـا مية وعلى اختالف مستوياتهاوعلى الرغم من كثرة االنتخابات التي تجرى في البلدان النا    

، وعانت العديد من االنتخابات مـن تزويـر السياسية في الدول النامية شكليةزالت عملية المشاركة 

ة يتنـــافس انعــدام لوجـــود انتخابــات رئاســـية حــر  وأة، مــع غيـــاب أرادة الشــعب وتـــدني لمشــاركة المـــر ا

  .ية، باستثناء بعض الدول الناماحدعليها اكثر من مترشح و 

ــات كمــا ان الــبعض يصــف الكثيــر مــن االنتخابــات التــي تجــرى فــي الــدول الناميــة بانهــا     انتخاب

  .1امكانية تداول السلطة، مع عدم كيد شرعيتهاأتسعى من خاللها انظمة الحكم الى تتسلطية 

ولية ريــاح الديمقراطيــة عصــفت بــالكثير مــن االنظمــة السياســية الشــمكمــا تجــدر االشــارة الــى ان    

، هذا ما ادى في بعض بلدان العالم الثالث، ومنها بعض الدول العربية، والتي اطاحت الحكم فيها

لشــعب عــن ارادتــه واختيــار عبــر مــن خاللهــا ا ات تشــريعية وتنفيذيــة حــرة وحقيقيــةالـى تنظــيم انتخابــ

نشـــير الـــى قضـــية هامـــة فـــي عمليـــة التطـــور الـــديمقراطي وهـــي طبيعـــة وهنـــا البـــد ان ؛ مـــن يمثلـــه

، مـع ضـرورة اتجاه التحول الديمقراطي وغيرهـا االنتخابية المعتمدة من قبل البلدان السائرة األنظمة

، ومــن هــذه مــة وعــدال وتمثــيال لشــرائح المجتمــعمالئتطــوير هــذه االنظمــة واصــالحها لتكــون اكثــر 

  .واحتساب االصوات وتوزيع المقاعد ع الدوائر االنتخابيةاالصالحات ما يتعلق  بتوزي

                                           

سكوا، اللعدد، ، اال، نيويوركرفهوم الحاكمية الطوباوية الحديثة، سلسلة دراسات مكافحة الفق، مخلدون النقيب 1

 .27، ص2002،سنة 14
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مسـتوى مشـاركتهن فـي وما يجدر بنـا ذكـره هـو ان العولمـة قـد جـاءت باتجـاه دعـم النسـاء ورفـع    

ت بــه فــرص للتنميــة البشــرية التــي تؤكــد علــى تمكــين البشــر وعلــى أ، االمــر الــذي هيــالحيــاة العامــة

ة التـي ألالمـم المتحـدة حـول المـر ، وهذا مـا عبـر عنـه فـي عـدة مـؤتمرات ةأواة بين الرجل والمر المسا

ة اذ تعــد هــذه االتفاقيــة بمثابــة الميثــاق ألغــاء جميــع اشــكال التمييــز ضــد المــر إافضــت الــى اتفاقيــة 

، وعلــى الــرغم مــن ان المشــاركة السياســية للمــراة تعــد مــن المؤشــرات الدالــة 1ةأالعــالمي لحقــوق المــر 

  .كم في اي دولةعلى ديمقراطية الح

عــد ظــاهرة عالميــة تتجلــى بصــفة ة يأوان واقــع الحــال يؤكــد ان ضــعف المشــاركة السياســية للمــر    

صـف ، وهـو تغييبـا لنكافية تتناسب ونسبتها في المجتمـعة غير ممثلة بصورة أ، في كون المر عامة

والتــي تــرتبط  ةأوتحــديات تواجههــا المــر ويرجــع ذلــك لعــدة اســباب ؛ المجتمــع مــن المشــاركة السياســية

، اذ في اشكال التمييز الـذي تتعـرض لـه ، وتتمثل ابرز هذه التحدياتفي المجتمع ورهاودبمكانتها 

ــــة للمــــر  ــــاك قــــوانيين وتشــــريعات تمييزي ــــادين اأالتــــزال هن ــــف المي ــــي مختل ــــة ة ف لسياســــية واالجتماعي

وتــؤدي الــى تهمــيش ، فضــال عــن العــادات والتقاليــد والقــيم الســائدة التــي تقــف بوجههــا واالقتصــادية

  .                                                               2دورها على مختلف المستويات

مــن دول افريقيـــا ا عـــدد ذوبوجــه عــام فقـــد حقــق عـــدد مــن الـــدول الناميــة منهـــا الــدول العربيـــة وكــ  

رتفعـــت نســـبة إ ة و أســـيا مســـتوى مـــن النهـــوض بواقـــع المـــر آوحتـــى عـــدد مـــن دول  مريكـــا الجنوبيـــةأو 

                                           

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  1

، 1981سبتمبر 3 تاريخ بدء النفاذ 1979ديسمبر  18المؤرخ في  34/180لألمم المتحدة  قرار الجمعية العامة

 .27وفقا ألحكام المادة 
وت، مركز ، بير وجه تحقيق المساواة بين الجنسين، حالة لبنان، المستقبل العربي ، معوقات فيديانا الخياط 2

 .100، ص 2005، سنة 317دراسات الوحدة العربية، العدد 
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داريا في المجـالس المحليـة والوطنيـة وفـي المناصـب الوزاريـة والدبلوماسـية إ المشاركة فيها سياسيا و 

   .1العليا

ال كة السياســية فــي الــدول الناميــة فــي مجملهــا مازالــت ضــعيفة و وكخالصــة القــول  نجــد المشــار     

الديمقراطيــة التمثيليــة  انتشــار، ويتجلــى ذلــك مــن خــالل ضــعف ترقــى الــى المســتوى المرغــوب فيــه

، وعلـى غيابـه كليـا األحيانة وفي بعض رأ، وكذلك ضعف التمثيل والمشاركة السياسية للمالحقيقية

كبيـرة فـي مجـال حريـة  إخفاقات، اال انه هناك الحات التي جرت في الدول الناميةالرغم من االص

 .الراي والتعبير والتضييق عليها

  نمو المجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية تطور و : ثالثالفرع ال   

مــــا يعــــرف  ، الــــى تطــــور ونمــــو كبيــــر لمنظمــــات المجتمــــع المــــدني اولقــــد ادى ظهــــور العولمــــة   

، اذ تطــور نشــاط هــذه المنظمــات مــع ظهورهــا المكثــف واخــدت تتــداخل بالمنظمــات الغيــر حكوميــة

ســعيا منهــا الــى تحقيــق التنميــة البشــرية فيمــا بينهــا بعالقــات تجــاوزت حــدود الــدول الجغرافيــا وذلــك 

  .2وتمكين الشعوب في كافة الميادين

ـــــدولي     ـــــة مختلـــــف األبانهـــــا "ويمكـــــن تعريـــــف منظمـــــات المجتمـــــع ال ـــــة السياســـــية واالجتماعي بني

واالقتصـــادية والثقافيـــة التـــي تـــنظم فـــي اطـــار شـــبكة معقـــدة مـــن العالقـــات والممارســـات بـــين القـــوى 

المجتمـع والتـي تحـدث بصـورة ديناميكيـة ومسـتمرة مـن خـالل مجموعـة  والتكوينات االجتماعيـة فـي

                                           

 .111، ص،نفس المرجع 1
 االقتصادية،، رسالة ماجستير في العلوم قتصادي العالمي الجديد، دور الدولة في ظل النظام االخفاش نبيلة 2

 ،169، ص2010السنة الجامعية  الجزائر،جامعة  اقتصادي،تحليل  تخصص،
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وتتمثـــل هـــذه المنظمـــات بمختلـــف  ؛1 "مـــن المنظمـــات التـــي تنشـــأ وتعمـــل باســـتقاللية عـــن الدولـــة

ة والبيئـة والقضـاء علـى الفقـر وكـذلك االتحـادات أالتنظيمات المتعلقة بحقوق االنسان والتعلـيم والمـر 

، ويعـــد نمـــو منظمـــات المهنيـــةو أوالتجاريـــة أالصـــناعية ات النشـــاطات ذوالنقابـــات وكـــذا الجمعيـــات 

المجتمع المدني امرا ضروريا لبنـاء المجتمـع الـديمقراطي القـائم علـى الشـفافية والمسـاءلة واالمتثـال 

، فضــال علــى تمكــين النــاس وتوحيــد حاجــاتهم والضــغط علــى قامــة الحكــم الصــالحإ امــام القــانون و 

  .2وتحقيقهاالحكومات لالخد بها 

تعد بمثابـة حلقـة الوصـل بـين المجتمـع والدولـة مـن خـالل توحيـد  مدنيفان منظمات المجتمع ال   

مطالب الناس ومحاولة الضغط على الحكومات لالخد بها وتحقيقهـا وكـذلك ممارسـة عمـل الرقابـة 

التنميــة عمليــة الضــروري مــن اجــل ترقيــة ودفــع يــة والمســاءلة عــن عمــل الحكومــة وهواالمر والحاكم

، بل واالكثر من ذلك هو ان منظمات المجتمـع المـدني تمـارس ادوارا اقتصـادية البشرية المستدامة

  .3من خالل توفير مشاريع وتقديم المساعدات للفقراء بغية تمكينهم وبناء قدراتهم

، وذلــك مــن تعريــف الدولــة والســوق فــي التنميــة ان التنميــة البشــرية اعــادت سوعلــى هــذا االســا   

، وذلـك واعطائهـا دورا رئيسـيا فـي التنميـةخالل التاكيد على تفعيـل دور منظمـات المجتمـع المـدني 

                                           

 .  168، صرعد سامي عبد الرزاق التميمي، مرجع سبق ذكره 1
ب االمم المتحدة وتوقعاتها، جنيف، االمم المتحدة ، تجار المدني ، اشراك منظمات المجتمعفرانشيكو ماسيالما 2

 .03، ص 2002،
مركز هردو لدعم التعبير  ،الحوار المتمدن ،دور منظمات المجتمع المدني في التنمية، سعيد ياسين موسى 3

، تاريخ  http://hrdoegypt.org/wp ،الموقع االلكتروني، 04ص ،2012 ،3610 ،لعددا ،الرقمي القاهرة 

 .2017سبتمبر 15المعاينة 
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وفــق التاكيــد علــى ان التنميــة البشــرية الشــاملة وبنــاء مجتمــع الديمقراطيــة ال يمكــن تحقيقــه اال مــن 

لمجتمـع المـدني الدولة والسوق ومنظمـات اخالل عوامل ثالثة تتفاعل فيما بينها وهي تكمن فـي 

وذلـك مـن خــالل  ،رئيسـيا فـي تحقيـق التنميـة البشـريةوبـذلك اصـبح للمجتمـع المـدني دورا كشـريك، 

  .1تمكين البشر والناس والدفاع على مصالحهم المختلفة والمشروعة

ذ تعـــد منظمـــات المجتمـــع المـــدني بمثابـــة قنـــوات لمشـــاركة النـــاس فـــي كافـــة االنشـــطة المتعلقـــة إ   

، وتنظيمهم في شكل جماعات اكثر قوة للتاثير واالجتماعية واالقتصادية وغيرها يةبحياتهم السياس

، حـرومين مـنهم مـن الحصـول علـى الفـرصفي السياسات العامة ،وذلك لتمكين البشر وخاصة الم

كما يمكن لهذه المنظمـات ان تفـرض كـوابح وضـوابط علـى سـلطة الحكومـة ، وتتـيح فرصـا للنـاس 

 .2مستوياتهم المعيشية لتطوير قدراتهم وتحسين

ومــن هــذا المنطلــق فــان منظمــات المجتمــع المــدني تســع الــى تحقيــق االســتقرار السياســي الــذي    

، والقـدرة علــى اركة وتمنـع انتشـار العنـف والفسـاديقتـرن بـدوره بايجـاد مؤسسـات سياسـية تـنظم المشــ

المطالـــب الشـــعبية عبـــر معالجـــة االزمـــات واالنقســـامات والتـــوترات فـــي المجتمـــع واالســـتجابة الـــى 

  .3اساليب الديمقراطية وعدالة توزيع االدوار لضمان المساواة التي تتطلبها التنمية البشرية

                                           

 .07، مرجع سبق ذكره، صسعيد ياسين موسى 1

، مؤسسة عبد الحميد شومان مجتمع المدني في التنمية البشرية، دور القطاع الخاص والاسماعيل عثمان 2

 . 98، ص2000االردن، ،،عمانالطبعة االولى

المجتمع المدني في الوطن العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة  ، مستقبلاحمد شكر الصبيحي 3

 .78، ص2000،العربية
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وعليه فان العمل السلمي يعد احد الشروط التي يقوم عليها عمـل المجتمـع المـدني ، ولكـن هـذا    

عـــين كالتظـــاهرات اليعنـــي عـــدم اســـتخدام وســـائل تظهـــر االحتجاجـــات والـــرفض لقضـــية او قـــرار م

  .1واالعتصامات ونشر الشعارات والمنشورات واستخدام وسائل االعالم

منظمات المجتمع المدني فـي المـؤتمرات والمظـاهرات لومنه فاننا نجد انه هناك مشاركة فعالة     

، العولمـة فـي سـيتال ودافـوس ومن امثلة ذلك مشاركة العديـد مـن المنظمـات  فـي مظـاهرة مناهظـة

ذلك نجد هناك بعض المشاركات لهذه المنظمات في القضاء على الفقر والحفاظ علـى فضال عن 

، وغيرهــا مــن المشــاركات التــي تــدفع التعــاون الــدولي بمــا يخــدم لبيئــة والــدعوة الــى تحقيــق التنميــةا

  . 2االنسانية ويضمن حقوق وكرامة االنسان

دول الناميــة ومنهــا الــدول ف الــولقــد ازداد عــدد منظمــات المجتمــع المــدني وانتشــرت عبــر مختلــ   

، فمنهــا مــا ينشــط فــي مجــال مكافحــة الفقــر والقضــاء علــى الجــوع بتقــديم مســاعدات للفقــراء العربيــة

وجنـوب الصـحراء وامريكـا واقامة مشروعات ربحية صغيرة وهذا في المجتمعات االفريقية الوسطى 

ومنهـا مـا ينشـط فـي  ،يقيـا الشـماليةلريفيـة مثـل دول افر ، ومنها ما ينشط في مجال التنميـة ااالتينية

، ومنهـــا مـــا ينشـــط فـــي مجـــال حقـــوق تمـــع كمـــا فـــي بعـــض دول الخلـــيج واســـياقضـــايا المـــراة والمج

  .3نسان ومضاهاة التمييز بكل انواعهاال

                                           

، مركز مدني والدولة في الوطن العربي، بيروت، مجلة  دراسات العراقية، مؤسسات المجتمع السهيل الفتالوي 1

 .163، ص2005، 03دد ، العق للبحوث والدراسات االستراتيجيةالعرا
 .102، مرجع سبق ذكره، صاسماعيل عثمان 2

 .80، مرجع سبق ذكره، صاحمد شكر الصبيحي 3
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غير ان الواقع يشير الى ان منظمات المجتع المدني في العالم الثالث مازالت ضعيفة وذلك من   

، وق االنســان فــي العــالم النــامي ككــلحقــفــي ثيرهــا أه، وبالتــالي ضــعف تخــالل الــدور الــذي تقــوم بــ

؛ ويعـود سـبب ذلـك الـى كـون تحقيـق المزيـد مـن التنميـة البشـريةثير على حكومات الـدول لأوفي الت

ان منظمات المجتمع الدولى مصدر دعمها الرئيسي وفي اغلب االحيـان تتلقـاه مـن الدولـة وكـذلك 

علهــا خاضــعة لهــذه الدولــة فهــي تــدافع عــن اعمالهــا المشــروعة وتبــرر ، وهــذا مــا يجعم االداريدالــ

 .1هاوعة فهي تعمل لصالح الدولة نفسعمال الغير مشر األ

قى منها ، فان لم تكن تبرر لسياسات الدولة التي تتلقى دعما من الخارجلاما المنظمات التي تت   

االنســان التــي ترتكبهــا هــذه الــدول،  النظــر عــن االنتهاكــات لحقــوق الــدعم فهــي علــى االقــل تغــض

االنتهاكــات لحقــوق االنســان  دانــتأن المنظمــات فــي دول العــالم المتقــدم أفعلــى ســبيل المثــال نجــد

ن اغلـــب منظمـــات أ، فـــي حـــين االمريكيـــة وابريطانيـــا فـــي العـــراق التـــي ارتكبتهـــا الواليـــات المتحـــدة

لك خوفا من سياسة الحل التي اعتمدتها وذ المجتمع المدني العربية لم تتطرق الى هذه االنتهاكات

   .2لمنظمات تحت غطاء مكافحة االرهابالواليات المتحدة اتجاه العديد من ا

وكخالصــة القــول ال بــد مــن اثــارة نقطــة بالغــة االهميــة وهــي ســعي بعــض الــدول المتقدمــة الــى    

فضــال علــى  ،شــؤون الداخليــة للــدول الناميــة ككــلتســييس هــذه المنظمــات مــن اجــل التــدخل فــي ال

                                           

مؤتمر الديمقراطية  ،هشام حسين يونس، حول العالقة بين الدولة والمجتمع المدني في الواقع العربي الراهن 1

، من الموقع 2006 الدوحةبانيسان  14 -10 المتعقد فيالجلسة الخامسة  - والتنمية والتجارة الحرة السادس

 .2017سبتمبر 15تاريخ المعاينة  ، www.qatarconferences.orgااللكتروني،

 .  172، صرعد سامي عبد الرزاق التميمي، مرجع سبق ذكره 2
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نشــطة غيــر مشــروعة مثــل الجريمــة المنظمــة او تجــارة أحيانــا بممارســة أارتبــاط بعــض المنظمــات 

  .1على التنمية البشريةو التجسس االمني على الدول وهذا ماينعكس سلبا أ المخدرات

، وخاصــة تلــك التابعــة الــى البلــدان التــي تراعــي مبــادئ ال ان عمــل منطمــات المجتمــع المــدنيإ   

مر هام وضروري وذلك لما توفره من خبرات ودعم أ، هو طية الحقيقية والحضارة االنسانيةالديمقرا

  .2هامة في مجال التحول الديمقراطي فني يتمثل في دورات وورشات عمل تدريبية

المنظمات ومنحها قدر من االستقاللية والمرونة فـي ممارسـة اعمالهـا  فضال على تفعيل هذهو     

، وهـــي عمليـــة ممارســـة الرقابـــة علـــى عمـــل هـــذه هـــم مـــن هـــذا التفعيـــلأنويـــه بمـــا هـــو التمـــن البـــد 

المنظمـــات وذلـــك مـــن خـــالل ســـن قـــوانين تـــنظم االطـــار العـــام لعملهـــا، وذلـــك بمـــا يتـــيح جـــوا مـــن 

  .3الممارسة الديمقراطية لها ويحقق مطالب كافة فئات المجتمع

  عالمية حقوق االنسان : المطلب الثاني    

، لـي مشـترك، جهـد دو لعولمة والمشاكل التـي يحتـاج حلهـااالعتمادية المتبادلة التي افرزتها اان    

قليــات ، كالمشــاكل المتعلقــة بالتنميــة وحقــوق األيع الــدول بمفردهــا مواجهنهــا وحلهــاوالتــي ال تســتط

ة ن الحــق فــي التنميــأ، قــادت الــى ظهــور الجيــل الثالــث لحقــوق االنســان الــذي يؤكــد والبيئــة وغيرهــا

                                           

،مجلة النبأ،شهرية الرقابة القضائية على أعمال مؤسسات المجتمع المدني ،القاضي سالم روضان الموسوي 1

،الموقع 2006، بيروت، لبنان، ديسمبر 80ثقافية عامة، تصدر عن المستقبل للثقافة واالعالم ،العدد 

 .2017سبتمبر 18تاريخ المعاينة   annabaa.org/nbahomeااللكتروني،
مركز هردو لدعم  ،الحوار المتمدن التحواللديمقراطي،دور منظمات المجتمع المدني في بهاء الدين محمد،  2

، تاريخ  http://hrdoegypt.org/wp ، الموقع االلكتروني، ،2011 ،3425 ،لعدد، االقاهرة  ،التعبير الرقمي

 .2017سبتمبر 18المعاينة 
 .القاضي سالم رضوان الموسي، المرحع نفسه 3
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، هـي جـوهر حقـوق االنسـان ال وغيرهـا مـن الحقـوققليات وكذلك الحـق فـي بيئـة نظيفـة وحقوق األ

المواثيــق الدوليــة ذ صــادقت العديــد مــن الــدول فــي العــالم علــى االتفاقيــات و ؛ إ1يمكــن التنــازل عنهــا

ن أ، و االنســــان هــــي قضــــية ومســــؤولية دوليــــة ن حقــــوقأخــــدت تقبــــل فكــــرة أ، و التــــي تتضــــمن ذلــــك

  .مام المجتمع الدولي لضمان هذه الحقوق وحمايتها وصونهاأمسؤولة  الحكومات

وعلى هذا االساس ارتبطت عالمية حقوق االنسان بالتنمية البشرية المستدامة من خالل التاكيد    

، منهـا علـى سـبيل المثـال مـؤتمر قمـة االرض االولـى عدة مؤتمرات دولية لالمم المتحدةعليها في 

، ومــؤتمر يوكوهامــا 1995بن هــاقن للفقــر والبطالــة عــام ومــؤتمر كــو  1992بريــودي جــانيرو عــام 

  .2002وكذلك مؤتمر قمة االرض الثانية في جوهانس بيرك  1996للكوارث الطبيعية عام 

ن التنميـــة البشـــرية وحقـــوق ول مـــرة بـــيبربطـــه أل 2000وقـــد عـــرف تقريـــر التنميـــة البشـــرية لعـــام    

المفوضـة العليـا لحقـوق االنسـان فـي االمـم المتحـدة التـي ماري روبنسون ، مستشهدا بقول االنسان

 ن هــــذه الحقــــوق، ألان غيــــر قابلــــة للتجزئــــة، وال يمكــــن ان نكــــون انتقــــائيينن حقــــوق االنســــأ"تقــــول

وز يرتبط بحرية التعبيـر والمعتقـد، ، فالتحرر من الخوف والعمتشابكة وتعتمد على بعضها البعض

كما ان هنــاك عالقــة واضــحة بــين االم المتعلمــة وبــين صــحة ،بالصــحةوالحــق فــي التعلــيم مــرتبط 

  .2"اوالدها 

                                           

 حقوق االنسان الجيل الثالث   1

 .37ص ،2000، ،نيورك، برنامج االمم المتحدة االنمائي2000البشرية لعام  رير التنميةتق 2
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وقد عكس هذا الدور الجديد لالمم المتحدة تحديا جديـدا للتـدخل فيمـا يعـد مـن الصـميم الـداخلي    

النها حسب االمين العـام السـابق  ،1لدول من خالل تخطي مفهوم السيادة، فلم تعد السيادة مطلقةل

يمكنهــا ان تاخــد اكثــر مــن شــكل وتــؤدي اكثــر مــن وظيفــة ، فحقــوق "بطــرس غــالي  حــدةلالمــم المت

  .2"الشعوب تستند الى بعد من السيادة العالمية التي تملكها البشرية عامة

، علـــى ن حقـــوق االنســـان والتنميـــة البشـــريةت الفرصـــة للتـــداخل بـــيأويعنـــي هـــذا ان العولمـــة هيـــ   

اساس ان التنمية البشرية هي عملية تعزيز القدرات البشرية المثمثلة في توسيع الخيـارات والفـرص 

  .تتسم بالرخاء والكرامة االنسانيةحتى يستطيع كل انسان ان يحيا حياة 

، وهــذا مــا يوســع لبشــرية وحقـوق االنســان يعــزز االخـراالشــارة الــى ان كـال مــن التنميــة ا وتجـدر   

؛ وعليه فان الهدف المشترك بـين التنميـة البشـرية ويحمي حقوقهم وحرياتهم االساسية اسقدرات الن

  :وحقوق االنسان يتمثل في 

 التحرر من التمييز باشكاله حسب الجنس او العنصر او االصل اوالعرق او الدين ؛ -

 التحرر من الفقر والتمتع بمستوى الئق من المعيشة؛ -

 ؛االمن الشخصي، والتعذيب واالعتقال التعسفي ي تمسرر من الخوف والتهديدات التالتح -

 ؛ن الظلم وانتهاكات سيادة القانونالتحرر م -

 ؛ة وتحقيقها وتطورهاحرية تنمية االمكانات البشري -

 ؛ة في صنع القرار وتكوين الجمعياتحرية الفكر والتعبير والمشارك -

                                           

 .84، صطلعت جياد لجي الحديدي، مرجع سبق ذكره 1
 .  174، صرعد سامي عبد الرزاق التميمي، مرجع سبق ذكره 2
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مرتبطتـــان بعالقـــة متالزمـــة  فـــان التنميـــة البشـــرية وحقـــوق االنســـان ،ومــن خـــالل مـــا تقـــدم ذكـــره   

، فالتنميــة البشــرية هــدفها االنســان وهــي تعنــى بكافــة جوانــب حياتــه السياســية واالجتماعيــة وطرديـة

، قـوق االنسـان والتـي يشـترط تحقيقهـاساسـيات حأوهذه الجوانب فـي حـد ذاتهـا تشـكل قتصادية،واال

  .1مين السعادة والكرامة االنسانيةأاجل ت ـنوذلك م

، عظـم الـدول الناميـة ومنهـا العربيـةم مـن جملـة االصـالحات السياسـية التـي تبنتهـا موعلى الرغ   

واطـــالق  ،ةأوالمتمثلـــة بالســـماح بالتعدديـــة الحزبيـــة ومـــنح بعـــض الحقـــوق والحريـــات السياســـية للمـــر 

ان الواقــع يشــير الــى انــه مازالــت حقــوق االنســان فــي  إال، ح العديــد مــن المعتقلــين السياســيينســرا

علـى شـعوبها ، ومازالت االنطمة الحاكمـة تمـارس ضـغوطات النامي ككل منتهكة ومصادرةلعالم ا

ة فيهـا تعـاني التمييـز والعنـف ألعديـد مـن الـدول الناميـة مـازال المـر كمـا ان ا، ومنها شـعوبنا العربيـة

  .2العائلي واالهمال من الدولة

حرياتــه خاصــة ي مــن مصــادرة نــه مــازال المــواطن فــي الــدول الناميــة يعــانأوتجــدر االشــارة الــى    

وتعرضــــهم ، فمــــثال مــــازال الصــــحفيون يعــــانون مــــن المالحقــــات القضــــائية حريــــة الــــراي والتعبيــــر

م للمهـام المنوطـة عنهـا مـن خـالل ممارسـته اواخبـار دافعـو  رللمضايقات واالحتجاز من اجل تقاري

كمـا ان المـواطن فـي العـالم الثالـث ومنـه المـواطن العربـي مـازال يتعـرض للكثيـر  ،لمهنة الصـحافة

                                           

لمائدة المستديرة ، افي الوطن العربي، اشكالية حقوق االنسانبشرية المستدامة ، التنمية الهالة خالد حميد 1

 .06، ص 2005ية، ليبيا، االمم لالساتذة العرب، طرابلس، جامعة ناصر

 .175رعد سامي عبد الرزاق التميمي، مرجع سبق ذكره، ص 2
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وكــــذا مشــــكلة المفقــــودين فــــي  ،طهادضــــلتعــــذيب وجــــل انــــواع  اإلا امـــن المعــــامالت الســــيئة ومنهــــ

  .1تينيةاليكا الالسجون في افريقيا وامر 

تنميـة الشـاملة وبنـاء فـي تحقيـق الاالشـارة كـذلك انـه ولنتيجـة فشـل اغلـب الـدول الناميـة  وتجدر   

واليـات المتحـدة ، مكن الدول المتقدمة والسـيما اليجاد حلول سلمية لمشكلة االقليات، واالديمقراطية

خل فــي ، واخـدت تســعى الــى التــديم نفسـها كمــدافع عــن حقــوق االنســان، مــن تقــداالمريكيـة وفرنســا

حمايـة حقـوق ع عديدة منهـا ، تحت درائشؤون هذه البلدان الداخلية، واطلقت عليه التدخل الواجب

  .2سلحة الدمار الشاملأالبحث عن  وأطية بناء الديمقر  وأاالنسان واالقليات 

، وال ات المصـلحية للعديـد مـن هـذه الـدولوتكمن خطورة ذلك في خضـوعه للمنطلقـات والتوجهـ   

المتعلقـة و الموضـوعية أ، اكثـر مـن خضـوعه للمعـايير االنسـانية سيما الواليات المتحـدة االمريكيـة

  .3بالمجتمع الدولي

، لكنهـا ر المسـؤول العـالمي لحقـوق االنسـانمريكية اعطـت لنفسـها دو ة األدن الواليات المتحأذ إ  

ــــارير التــــيأتســــتعملها كــــ ــــق التق ــــدول الناميــــة وف ــــى ال تصــــدرها خدمــــة لسياســــاتها  داة للضــــغط عل

ن تعامل بعض الدول المتقدمة وال سـيما الواليـات المتحـدة االمريكيـة بانتقائيـة إومنه ف ،ومصالحها

وازدواجية مع قضايا حقوق االنسان والتحـول الـديمقراطي بـات يـنعكس سـلبا علـى التنميـة البشـرية 

                                           

ئرية للسياسات مسعود خولة، العدالة االنتقالية في المغرب،تجربة هيئة االنصاف والمصالحة،المجلة الجزا 1

 .158ص2015، الجزئر،07العامة،العدد

 .58، ص 1992، بغداد ،ظام الدولي الجديد وحقوق االنسان، دار الشؤون الثقافية، النباسيل يوسف 2
مجلة ، بعد السياسي، من البعد القانوني الى المحمد عيسى عبد الشفيع، كشف الغطاء عن الشرعية الدولية 3

 .37ص 1997سنة ، بيروت، 223دراسات الوحدة العربية، العدد  المستقبل العربي، ،مركز
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، وذلــك نتيجــة االســتمرار فــي انتهاكــات حقــوق االنســان والتغاضــي عــن عمليــة فــي العــالم الثالــث

  .طي الذي يعد االساس الذي ترتكز عليه التنمية البشرية المستدامة التحول الديمقرا

ل تدخل بعـض وعلى هذا االساس فان العولمة تمثل تحديا كبيرا للتنمية البشرية وذلك من خال   

ق ، لتحقيــر الشــرعية الدوليــةبقيــادة الواليــات المتحــدة االمريكيــة تحــت معــايي، الــدول العــالم المتقــدم

، وغــض النظــر عــن انتهاكــات حقــوق االنســان فــي بعــض لفائهــا مــن جهــةمصــالحها ومصــالح ح

  .البلدان الحليفة لها من جهة اخرى

  االرهاب الدولي : المطلب الثالث   

ا او ، وان الجديـــــد فيهـــــ1ن ظـــــاهرة االرهـــــاب الـــــدولي ليســـــت مســـــتحدثة فـــــي العالقـــــات الدوليـــــة إ  

العـدو المصــطنع الــذي تمســكت بـه الواليــات المتحــدة وهــي فــي  المسـتحدث هــو ان االرهــاب اصــبح

ــدائم علــى الصــعيدين  صــدد البحــث عــن عــدو جديــد يمكنهــا مــن ابقــاء حالــة التاهــب واالســتعداد ال

الـداخلي والخـارجي ، وضـمان انصـياع حلفائهـا والسـير خلفهـا فـي ايـة اعمـال عسـكرية ترغـب هـذه 

  2.ق مصالحها القومية الدولة القيام بها، وترى فيها ضرورة لتحقي

، فمنــذ مطلــع تســعينيات القــرن الماضــي مكافحــة االرهــاب لــيس موضــوعا جديــداوان موضــوع    

، اشـارت العديـد مـن ونظـام االحاديـة فـي قيـادة العـالم وفي اعقاب تفرد الواليات المتحدة االمريكيـة

اســة االمريكيــة فــي ، الــى ان مــن اولويــات السيمية االمريكيــة وتصــريحات مســؤوليهاالوثــائق الرســ

                                           

 الطبعة االولى،جامعة نايف للعلوم االمنية، وممارسته، جالل الدين محمد صالح،االرهاب الفكري،أشكاله 1

 .11ص ،2008 الرياض، السعودية،

 .  180، مرجع سبق ذكره ، صرعد سامي عبد الرزاق التميمي 2
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ا مـا يؤكـد ذ، وهـقرار من الكونكرس االمريكي نفسـه ، وهذا بامرحلة الجديدة هو مكافحة االرهابال

، مـل بهـا بغـرض عولمـة ظـاهرة االرهـاب، االولـى تعحة انهـا سـوف تعمـل وفـة خطـة مزدوجـةصرا

  .1العسكريةوالثانية تتحرك من خاللها من اجل مكافحته وضربه من خالل استعمال القوة 

، مـاهي اال ء ان مرحلة ما بعـد الحـرب البـاردةولقد اظهرت بعض الدراسات واكدت بعض االرا   

، اذ ان هــذا االخيــر قاليــة فــي تلــريخ العالقــات الدوليــة، وهــي ليســت نظامــا دوليــا جديــدامرحلــة انت

لي الجديـد بـدء راء ان النظـام الـدو ، وتؤكـد هـذه الدراسـات واالانذاك كـان مـا زال فـي طـور التكـوين

حملتهــا ضــد  أيطــارفــي  أفغانســتانســبتمبر وشــن الواليــات المتحــدة حربهــا علــى  11 أحــداثمــع 

  .2اإلرهاب

، حيث ان الواقـع يثبـت ان تحمل الكثير من الحقائق الصحيحة ولعل ان هذه الدراسات واالراء   

، باعتبارهــا ســبتمبر 11ظيــف احــداث الواليــات المتحــدة االمريكيــة عملــت والزالــت تعمــل علــى تو 

رســاء دعــائم النظــام الــدولي الجديــد، وتصــيغ الفرصــة الذهبيــة الســامحة لكــي تعمــل علــى غــرس وا

التي تعتمـد علـى المفاوضـات مـن الدبلوماسية المسلحة وذلك وفق استخدام ما يسمى ب ،قوانينه

ي حـــرب ، ومـــن جهـــة اخـــرى علـــى التهديـــد باســـتخدام القـــوة العســـكرية، واســـتخدامها الفعلـــي فـــجهـــة

  .3مفتوحة لتشمل العالم كلهنهايتها 

                                           

مر السنوي ، المؤتمركز الدراسات الدولية لمتحدة االمريكية وعولمة االرهاب،الواليات ا ،ضاري رشيد الياسين 1

 .2002،بغداد ،سبتمبر18- 17السابع لالرهاب الدولي، 
سبتمبر الى صياغة النظام العالمي الجديد للقرن الحادي والعشرين ، 11، كيف ستؤدي هجمات هنري كيسنجر 2

www.mafhoum.com،  2016أوت 15المطالعة   تاريخ.  
حكيم غريب،السياسة الدولية والقانون الدولي، مكافحة االرهاب الدولي،الطبعة االولى،دارالكتاب الحديث،القاهرة،  3

  .426،ص2013مصر، 
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سـبتمبر تمثـل الحـد الفاصـل بـين المرحلـة االنتقاليـة وبـين بـروز 11وعلى هذا االساس فـان احـداث

اعقــاب انهيــار االتحــاد ، فــي اليــه الواليــات المتحــدة االمريكيــةالنظــام الــدولي الجديــد الــذي دعــت 

الى تكـريس مكانتهـا الدوليـة والحيلولـة دون  ، اذ عملت من خالل حملتها ضد االرهابالسوفيياتي

  .1بروز منافس لها، وهي بذلك وظفت جميع قواها لتحقيق ذلك بما فيها القوة العسكرية

ســبتمبر 11وعلـى الــرغم ممــا قـادت اليــه سلســة الهجمــات التـي تعرضــت لهــا واشـنطن ونيــورك فــي 

، خاصــة مــا دافها فــي الصــميمكيــة مــن خــالل اســتهحــداث هــزة كبيــرة للواليــات المتحــدة االمريإمــن 

ومـاتعرض لـه البنتـاغون  ،الذي يمثل عصـب االقتصـاد االمريكـيتعرض له مركز التجارة الدولية 

  .2ه تلك الهجمات من حياة المواطنين، وما اودتكي رمز القوة العسكرية االمريكيةاالمري

ايضــا مــن ان عمليــة استئصــال االرهــاب والقضــاء عليــه هــو عمــل يخــدم االنســانية  وعلــى الــرغم  

اخـدت  اال ان الواليات المتحـدة االمريكيـة،السالم واالمن على وجه المعمورة كافة ويؤسس لمبادئ

، ولعــل تصــريح الــرئيس االمريكــي الســابق جــورج بــوش توعــد بحــرب غيــر محــدودة ضــد االرهــابت

نقوم  " وتصريحه ايضا اننا..." انه من ال يكون معنا فهو مع االرهاب  "دلىأالحسن دليل حين 

  .3"خر ارهابي على وجه المعمورة آبحرب ضد االرهاب بدات بأفغانستان وستنتهي ب

، االمريكية تسعى الى تحقيق غـايتين، نجد ان الواليات المتحدة ومن خالل التصريحات أعاله   

، وان اي تعـــارض لهـــذه التوجهـــات والمصـــالح االمريكيـــة انداالولـــى هـــو ان تجعـــل كـــل الـــدول تســـ

                                           

ستراتيجية االمريكية بعيدة المدى، بغداد، مركز االرهاب الدولي الجديد ودوره في تنفيذ اال ،هالة خالد حميد 1

 .03، ص2002سبتمبر  19-17،مر السنوي السابع لالرهاب الدولي، المؤتالدراسات الدولية
عبد الفتاح مصطفى الصيفي وآخرون،الجريمة المنظمة التعريف واالنماط واالتجاهات، أكادمية نايف للعلوم  2

 .145ص 2001االمنية ،الرياض 
3
 Thierry MEYSSAN, 11september 2001, l’effroyable imposture, éditions Carnot, paris, 2002, p99. 
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؛ امــا الغايــة الثانيــة فهــي اســتغالل عــد وفقــا للمفهــوم االمريكــي ارهابــاالمصــالح مــن قبــل اي دولــة ي

في محاولة  ليقين الذي يكتنفه مفهوم االرهابالواليات المتحدة االمريكية المتحدة للضبابية وعدم ا

فقــا للمصــالح االمريكيــة لتــدرج فــي الئحــة االرهــاب كــل مــن تعتبــره منهــا الــى تعــويم هــذا المفهــوم و 

، مســتخدمة بــذلك مــا يطلــق ل توســيع جغرافيــة حربهــا المزعومـةمهـددا لمصــالحها القوميــة مــن خـال

 عليه بسياسة العصى الغليظة لتمكنها من السيطرة على المناطق التي تفتقد السيطرة عليها 

                                                                         .1ارادتهاارج حدود نها خأاو على االقل 

وعلى هذا االساس أصبحت الضربة االستباقية والحرب الوقائية من احد السياسات االمريكية     

،حيـث اعلـن الـرئيس االمريكـي ان خد الشرعية في حربها على االرهابوالوسيلة التي تمكنها من ا

ب علـــى االرهـــاب ســـتطال دوال كثيـــرة ترعـــى االرهـــاب ومـــن بينهـــا أفغنســـتان والعـــراق وســـوريا الحـــر 

  .2وايران وكوريا الشمالية

وهــذا مـــا يعنـــي ان الواليـــات المتحــدة االمريكيـــة عمـــدت الـــى انتهــاج سياســـة جديـــدة مـــن خـــالل    

حضـارات متصـادمة م الـى والتي من خاللها يقسم العـال ،صدام الحضاراتاطروحة على االعتماد 

  .3والحضارة االسالمية اشده بين الحضارات الغربية، وسيكون الصراع في فيما بينها

فغانستان في أتها بأ، بدية حربا مفتوحة االمد والجغرافياومن هنا شنت الواليات المتحدة االمريك   

سـس عـدة أ ، مسـتندة علـىدخل الغير مباشـر فـي سـوريا وليبيـاثم الت 2003ثم العراق في  2001

يــة الصــادرة مــن للقــرارات الدولوعــدم تعاونهــا وطاعتهــا  ،ابتتمثــل فــي ان هــذه الــدول راعيــة لالرهــ

                                           

 .  182، صرعد سامي عبد الرزاق التميمي، مرجع سبق ذكره 1
تجاه العراق وافاقها  ، االستراتيجية االمريكية للواليات المتحدة االمريكيةتميم حسين الحاج محمد التميمي 2

 .107ص  2005،بغداد ،03دراسات، العدد المستقبلية، مجلة دراسات عراقية، مركز العراق للبحوث وال
 .1999، صامويل هانتغتون، صدام الحضارات، ترجمة، مالك عبيد و محمود محمد، الدار الجماهرية، ليبيا 3
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، وعلــى الــرغم مــن الخســائر متعلقــة بنــزع اســلحة الــدمار الشــامل، وكــذلك المجلــس االمــن الــدولي

ســواء  االبشــرية والماديــة التــي لحقــت هــذه الــدول مــن خــالل التــدخالت للواليــات المتحــدة وحلفائهــ

، عمدت الواليات المتحدة الى تطبيق جملة من السياسات من بينها حـل المباشرة او الغير مباشرة

ولعـل الهـدف مـن وراء ذلـك هـو اعـادة ، الجيش والمؤسسات الحكومية وافراغ دور الدولة واسـقاطه

لح ، وكـذا مصـابـه المصـالح االمريكيـة فـي المنطقـةتركيب لهياكل ومؤسسـات جديـدة وفـق مـا تتطل

  .1الراسمالية العالمية

ن القضـــاء علـــى االرهـــاب هـــو عمـــل انســـاني يهيـــئ الظـــروف المناســـبة إفـــوعلـــى هـــذا االســـاس    

ث مــن دولكـن واقـع مايحـ، تتطلبـه التنميـة البشـرية الشـاملة واالسـتقرار السياسـي واالقتصـادي الـذي

رهـاب الـدولي واحتاللهـا خالل الحمالت العسكرية التي تمارسها الواليات المتحدة باسم مكافحـة اال

مـن  ، وذلـك لمـا تجلبـه الحـروبسـلبا تمامـا علـى التنميـة البشـرية للعديد من الدول باسمه، يـنعكس

يئـي وهـذا مـا يـنعكس علـى الواقـع االقتصـادي واالجتمـاعي والب ،ويالت وقهر ودمـار ضـد البشـرية

ذ ان  إ ،بشــرية المســتدامةر واقــع التنيــة ال، وبالتــالي تراجــع وتــدهو والصــحي وكــذلك التعليمــي للــدول

، وكــذلك بريــاء واالطفــال والنســاء والتشــريدسياســات تعــويم االرهــاب تتســبب فــي قتــل المــدنيين اال

، وتنعكس كذلك على توفير بيئة مسـتقرة للنمـو للطاقات البشرية وتنميتهاتحارب فرص االستثمار 

لعسكري بدال من انفاقها علـى االقتصادي وتوفير فرص العمل وتبديد الثروة في االنفاق االمني وا

سكان وغيرهـا مـن المجـاالت التـي تتطلـب مراعاتهـا وتطويرهـا االستثمارات التعليمية والصحية واإل

  .اء االنسان وتمكينه من العيش االحسن والرغيد نمن اجل ب

                                           

، مصر، 23عبد الوهاب محمد الجبوري، اتجاهات الخطاب السياسي االمريكي المعاصر، مجلة البديل، العدد  1

  .07، ص2013أكتوبر



 في دول العالم الثالث العولمة وانعكاساتها على واقع التنمية :الباب الثاني

 

195 

 

  على واقع التنمية في العالم الثالث  االنعكاسات االجتماعية: المبحث الثاني   

  الصحة والسكان :المطلب االول   

  الصحة: الفرع االول      

 المرافقة للعولمة الى ظهور وانتشار مجموعة من لقد قادت جملة التغيرات الصحية والبيئية      

، او التقليـــل مـــن اض واألوبئـــة علـــى المســـتوى العـــالمي، والتـــي يتطلـــب عالجهـــا ومحاربتهـــااالمـــر  

فيـروس ومـرض نقـص المناعـة ، ومن بين هـذه االمـراض تركشارها الى جهد دولي وتعاون مشانت

، فضـال ر وغيرهـا، كجنـون البقـر وافلـونزا الطيـو رها من االمراض الحيوانية المصدر، وغيالمكتسبة

، االمــر تحقيــق تنميــة بشــرية عادلــة وشــاملة عــن ذلــك فشــل العديــد مــن البلــدان والــدول الناميــة فــي

تحقيقهـا الذي دفع برنامج االمم المتحدة االنمائي الـى طـرح عـدد مـن االهـداف التنمويـة التـي يعـد 

  .1مية، واطلق على هذه االهداف اعالن االلفية للتنغاية التنمية البشرية هو

وتعكــس هــذه االهــداف تطلعــات النــاس لحيــاة افضــل مــن خــالل سلســلة مختــارة مــن االهــداف    

رقــام واالطــر الزمنيــة الواضــحة ، اذ اتفقــت انــذاك جميــع الــدول االعضــاء فــي االمــم المحــددة باال

  .20152المتحدة على تحقيق هذه االهداف مع مطلع عام

فيــات بــين االطفــال دون وقــد تمثــل الجانــب الصــحي مــن هــذه االهــداف فــي خفــض معــدالت الو   

ع، وكــذلك مكافحــة فيــروس ت بــين االمهـات بنســبة ثالثــة اربــا، وخفــض معــدل الوفيــاسـن الخامســة

  .3وايجاد حلول وتدابير وطنية وعالمية لهذه المشاكل، ووباء الماليا والسل السيدا

                                           

  .121بابكر، مرجع سبق ذكره ،ص محمد  1
 .47ناصر القحطاني،مرجع سبق ذكره،ص 2
 .20-10ص  ص ،2004، إعالن األلفية للتنمية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، نيورك 3
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انب الصحي في اغلب الدول وتجدر االشارة ضعف وقلة البيانات والدالالت المتوفرة عن الج    

ديـــد مـــن ، وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك فـــان هنـــاك بعـــض الـــدول حققـــت تقـــدما ملحوظـــا نحـــو العالناميـــة

، كمـا انـه د الوالدة فـي معظـم الـدول الناميـةحيث ارتفع معدل الحياة عن ،االهداف التنموية لاللفية

  .1توفرت شبكات البنى التحتية للمياه وشبكات الصرف الصحي للعديد من المدن

ولة متساوي حتى داخل الد ، بل لم يكنمتساويا في كافة البلدان الناميةكما انه لم يكن التقدم     

، فبالرغم مـن وب الصحراوي والشمال الساحلي، وكذلك بين الريف والمدينةن، مثال بين الجالواحدة

، ة الوفــاة وبخاصــة فــي جانــب االطفــالالتقــدم الهائــل الــذي حققتــه بعــض الــدول الناميــة فــي مكافحــ

  .2هامازال هدف الصحة بالمعنى الشامل بعيد المنال في الكثير من الدول النامية بل في مجمل

ويـــنعكس التقـــدم فـــي مكافحـــة الوفـــاة فـــي ارتفـــاع المقيـــاس االجمـــالي للمســـتوى العـــام للصـــحة     

، حتـى قـارب فـي بعـض البلـدان اي توقـع الحيـاة عنـد الـوالدة ،التنميـة البشـرية ي قيـاسفالمستخدم 

االعـــتالل ال ، ولكـــن مـــاز صـــنعة مســـتواه فـــي البلـــدان المتقدمـــةفـــي العـــالم الثالـــث منهـــا الغنيـــة والم

، ويظهــر ذلــك مــن مقارنــة الصــيغة المعتــادة حيــاة المــواطنين فــي العــالم الثالــث الجســدي يتنــاوب

اسـتحدثتها منظمـة الصـحة العالميـة، وهـي توقـع سـنوات  ، بصـيغةحياة عنـد الـوالدةلمقياس توقع ال

فــي مــن توقــع الحيــاة عنــد المــيالد، ويصــل الفقــد ، التــي تســتبعد ســنوات المــرض الحيــاة الصــحيحة

نامية التي توافرت عنها و اكثر في بعض البلدان الأوات نالمتوقعة للمرض عشر سسنوات الحياة 

                                           

 .  186، صرعد سامي عبد الرزاق التميمي، مرجع سبق ذكره 1
في الدول النامية وأثرها على التنمية، مجلة الفاتح محمد عثمان مختار، إقتصاديات خدمات الرعاية الصحية  2

أماراباك، مجلة علمية محكمة تصدر عن االكاديمية االمريكية العربية للعلوم والتكنولوجية، المجلد الرابع، 

ريخ ات، www.amarabac.com،الموقع االلكتروني،131، ص2013العددالعاشر، الواليات المتحدة االمريكية، 

  .2017 سبتمبر 04المعاينة ، 
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ء عـن الرجـال فـي جميـع هـذه ، واالهم ان فقد سنوات توقع الحياة للمرض يزداد بين النسـاالبيانات

ميـة نحـو تقلـيص كما ان تقرير اعالن االلفية للتنمية قد اشـار ان وتيـرة التقـدم للبلـدان النا، البلدان

شـهدت حيـث  ،2015نسب وفيات االطفال دون الخامسة غيـر كافيـة لتحقيـق هـذه الغايـة بحلـول 

، مما ادى الى بقاء نسب الوفيـات مرتفعـة حيـث الم الثالث ركودا او تقدما بطيئادول كثيرة من الع

، كمـــا ان التحســـن الناميـــة قبـــل بلــوغهم الســـن الخـــامس يمــوت اكثـــر مـــن عشـــرة اطفــال فـــي الـــدول

يحقـــق الغايـــة مـــن االهـــداف البطـــئ جـــدا فـــي بعـــض الـــدول االخـــرى حيـــث مـــن غيـــر الممكـــن ان 

  .1التنموية

ففــي دول جنــوب الصـــحراء ودول الســاحل االفريقــي يعـــاني االطفــال الــذين يقـــل اعمــارهم عـــن    

فيــات دالت سـوء التغديــة بنسـب جـد مرتفعـة، مــع ارتفـاع معـدالت و خمـس السـنوات مـن ارتفــاع معـ

مهــات فــي النفــاس تشــكل الســبب الرئيســي للوفيــات بــين النســاء نســب وفيــات األ، كمــا ان الرضــع

واتي هــن بــين ســن االنجــاب فــي العديــد مــن الــدول التــي تعــاني مــن حصــار الحــروب االهليــة لــال

، كمـــا ان متوســـط العمـــر المتوقـــع لـــدى الـــوالدة للـــذكور ات القبليـــة والحصـــارات االقتصـــاديةوالنزعـــ

  .2يعرف انخفاض مشهود من عام الخر واالناث

كمــا تجـــدر االشــارة الـــى ان هنــاك قلـــة ونــدرة كبيـــرة فــي البيانـــات والمعلومــات المتعلقـــة بحـــاالت   

االصــابة بااليــدز ، اال ان االحصــائيات تؤكــد ارتفــاع نســب االصــابة بهــذا الفيــروس مرتفعــة كثيــرا 

االصابة وحـاالت الحاملـة  سوية بين حاالتفي الدول الفريقية وامريكا الجنوبية حتى لذا الدول اال

                                           

 .137، مرجع سبق ذكره، صمحمد بابكر 1

هشام الصادق،قمة الثماني، نمط جديد في التعاطي مع مشاكل القارة االفرقية، مجلة السياسة الدولية، المجلد  2

 .143، ص2005، القاهرة، مصر، أكتوبر162،عدد40
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مليـون  2007،33ي الدول النامية ككل في سـنة حيث بلغ عدد المصابين بهذا الداء ف ،للفيروس

  .1كما ان فئة النساء ثمثل اكبر نسبة من الرجال، شخص

وذلــك فــي وفيمـا يتعلــق بوبـاء الماليــا فانـه مــازال يهتـك بــالكثير مـن الحــاالت الوفيـاة لــدى االطفـال 

كثيــر مــن دول جنــوب الصــحراء وافريقيــا وامريكــا الجنوبيــة واســيا ومــن بينهــا بعــض دولنــا العربيــة 

  2...كالصومال والسودان موريتانيا

ــــدول الناميــــ     ــــت ة وكمــــا ان معظــــم ال تعــــاني مــــن امــــراض الســــل وان معــــدالت الوفيــــات  مازال

اره كبيـــرة جـــدا فـــي الـــدول االفريقيـــة المرتبطـــة بـــه تعـــد االكثـــر نســـبة فـــي العـــالم وان معـــدالت انتشـــ

، ويتطلــب القضــاء عليــه جهــود كبيــرة جــدا ول الفقيــرة جــدا مــن العــالم النــاميوجنـوب الصــحراء والــد

  .3وحمالت واسعة للتوعية

وكذلك تعاني اغلب الدول النامية من مشاكل الصرف الصـحي ومـن ضـعف فـي تـوفير الميـاه    

  ، وبين االرياف والمدنرمن قارة ألخرى ومن بلد ألخمشاكل الصالحة للشرب، وتتفاوت هذه ال

غلــب الــدول الناميــة التتــوفر علــى بيانــات ومعلومــات واضــحة عــن أن أجــد ن ومــن خــالل ماتقــدم

، وقـد تكـون اغلـب الحكومـات غيـر دقيقـة، وان توفرت هـذه البيانـات فهـي الجانب الصحي للتنمية

ادائهــا  لومــات لكــي اليتضــح  معــه ضــعففــي الــدول الناميــة تقتصــد االمــر فــي اخفــاء هــذه المع

االمر الذي يتطلب بذل جهد كبيـر مـن هـذه الحكومـات للتعامـل بكـل ، التنموي في جانبه الصحي

لتفــــاوت شــــفافية مــــع هــــذه البيانــــات والمعلومــــات وتحقيــــق تنميــــة صــــحية مســــتدامة وعادلــــة وردم ا

                                           

 .154، صمرجع سبق ذكرهمحمد بابكر ،  1
 .16سبق ذكره، ص رمج األمم المتحدة اإلنمائية، مصدإعالن األلفية للتنمية، برنا 2

 .18المرجع نفسه،ص 3
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تحقيــق ذلــك مــن خــالل ، البــد كــذلك مــن تــوافر جهــد دولــي مــن اجــل الصــحي بــين المدينــة والريــف

تقـديم المســاعدات الطبيــة والخبــرات لهــذه البلــدان لكـي تــتمكن مــن تحقيــق التنميــة البشــرية وتحريــك 

ســواء مــن قبــل فــي هــذا الشــان تعــاون دولــي عجالتهــا نحــو اهــداف التنميــة لاللفيــة التــي تتطلــب 

  .1واإلقليميةمن المنظمات الدولية و أالبلدان المتقدمة 

  السكان: الفرع الثاني  

 نمو السكان يعرف معدالت حيث، وا للسكان منه في العالم المتقدميعرف العالم النامي اكثر نم  

،حيــث ان شــريحة واســعة ، وهــذا بســبب وجــود خصــوبة عاليــة عليــة جــدا بمــا يمثــل انفجــار ســكاني

االرتفـــاع ونجـــد ان لمعظـــم الـــدول فـــي افريقيـــا وامريكـــا الجنوبيـــة والـــدول العربيـــة هـــم مـــن الشـــباب ،

السكاني مثال وحده في الوطن العربي تفوق معدالت االرتفاع العالية حيث من المتوقـع ان يصـل 

وكذلك توافر الخدمات الصحية وانخفاض الوفيات في بعض  ؛20252مليون نسمة بحلول  454

الـــدول الناميـــة مـــع االســـتخدام المحـــدود ألســـاليب منـــع الحمـــل وعـــدم توافرهـــا فـــي الكثيـــر مـــن هـــذه 

  .لدولا

يـوفر فرصـا كبيـرة وما يكن قوله هو ان حجـم السـكان او النمـو السـكاني بوجـه عـام يمكـن ان     

مــا إذا كــان بوســع علــى  ، وفــي نفــس الوقــت  يفــرض تحــديات اخــرى، وهــذا يتوقــفللتنميــة البشــرية

ي البشرية التي يمثلها سكانها على امثل حال وبحد كاف اإلمكاناتمختلف الدول النامية  توظيف 

يكـون النمـو السـكاني الكبيـر محركـا  أنيمكـن  إذ، أفضلمن اجل تلبية تطلعات السكان في حياة 

                                           

، ورشة العمل العربية حول االهداف تنفيذ االهداف التنموية لاللفية ، دور الجهات المانحة فيناصر القحطاني 1

، الدول العربية، القاهرة، جامعة 2005، جوان 29و28، ايام ق، تحديات وافا2015التنموية لاللفية نحو العام 

 .47ص
 .05، صلقمة العالمية للتنمية المستدامة، مصدر سبق ذكرهاالسكوا، ا 2
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علـى حـدوث نمـو اقتصـادي  تسـاعد أخـرىتـوفرت بـالطبع عوامـل  إذاللتنمية والرفاه للسكان كافه، 

مثل ارتفـاع مسـتويات االسـتثمار ومسـتويات صـحية وتعليميـة وثقافيـة جيـدة وكـذلك تحكـم مناسـب 

نـــاس ستتقاســـم مـــوارد اكبـــر مـــن ال أعـــداد أنفـــي  فتتمثـــلالتحـــديات التـــي يفرضـــها  وأمـــا ؛قنيـــةبالت

كامـل رغباتـه وحاجاتـه التـي  وٕاشـباعمـن تحقيـق ذاتـه  اإلنسـان، بحيث ال يتمكن ووظائف محدودة

  .1تتطلبها التنمية البشرية

اسـتمرار االخــتالالت  إلـى باإلضـافة، فـي العـالم النــامي المضـطربكـل مـن النمـو الســكاني  إن   

والمنـاطق  واألريـافالتنموية التي ولدت فجوة كبيرة في التنمية بـين المـدن فيمـا بينهـا وبـين المـدن 

 وان مــا فرضــته العولمــة مــن نمــو عشــوائي واخــتالالت اقتصــادية وارتفــاع ؛الصــحراوية والســاحلية

العشوائي للسكان والى زيادة التوزيع استفحال مشكلة  إلى أدى، نسبة البطالة وغيرها من المشاكل

ـــدان الفقيـــرة فـــي هجـــرة بنوعيهـــا الداخليـــة والخارجيـــةمشـــكلة ال دول  إلـــىالجنوبيـــة  إفريقيـــا، مـــن البل

 إلــى األريــافالمتطــورة وكــذلك الهجــرة الجماعيــة مــن  األوروبيــةالــدول  إلــىالشــمال لتكــون الوجهــة 

حيـث تسـببت الهجـرة الداخليـة وخاصـة ؛ يد من تفاقم مشاكل العيش وتدهورهالمدن الكبرى الذي يز 

يـة فـي المدن في زيادة نسـبة التحضـر الـذي سيصـل مـثال فـي بعـض الـدول العرب إلى األريافمن 

  .2بالمائة 80 ، إلى2025غضون 

زديـاد إ، فبشوائي يولدان مشـاكل تنمويـة كبيـرةان النمو السكاني والتوزيع الع هو قوله وما يمكن   

  ، وهو مايتطلب توفيرعلى األغذية وعلى الخدمات الصحيةعدد السكان يزداد ارتفاع الطلب 

                                           

 .114قاسم حجاج، مرجع سبق ذكره، ص 1

تقال العمالة وديناميكيات السكان، ، التحديات والسياسات الخاصة باناالسكوا، االستجابة للعولمة، االتجاهات 2

 .11، ص2003، نيورك، االمم المتحدة
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زيــادة الطلــب علــى الســكن والــى ارتفــاع  إلــى، ويــؤدي تحقيــق امــن غــدائي وكــذلك امــن صــحي أو 

نظاميــة وخاصــة  الســكانية الغيــر األحيــاء، زيــادة علــى انتشــار مســتويات غيــر متوقعــة أســعاره إلــى

 والســيطرةمشــاكل ارتفــاع نســبة النفايــات وعــدم الــتحكم  إلــى، ممــا يــؤدي بــدوره لمــدن الكبــرىداخـل ا

البيئيـــة وعلـــى المـــوارد الطبيعيـــة المتجـــددة والغيـــر  األوســـاطعليهـــا ممـــا يزيـــد مـــن الضـــغوط علـــى 

لزم الموازنة بين الريف سلبا على التنمية البشرية المستدامة التي تست ينعكسالذي  األمرمتجددة، 

المــدن مــا يحقــق التــوازن فــي  إلــى األريــافتحــد مــن الهجــرة الداخليــة مــن  أو، لكــي تقلــل لمدينــةوا

   .1التوزيع السكاني

، حيــث يــزداد ل العولمــةظــاهرة الهجــرة الخارجيــة تــزداد نســبة فــي ظــ أن إلــى اإلشــارةوتجــدر بنــا    

 أعـدادعدد المهاجرين المتـوجهين الـى بلـدان مرتفعـة الـدخل واكثـر اسـتقرارا وتقـدما، حيـث ارتفعـت 

ومــن كــال الجنســين الرجــال والنســاء حتــى الهجــرات العائليــة بمــا  األضــعافالمهــاجرين بالعشــرات 

 أســـرعلـــه ، ولقـــد ســـهل التقـــدم التقنـــي ووســـائل االتصـــال المتطـــورة الســـفر وجعاألطفـــالفيهـــا حتـــى 

 أرجــاءوقــائع الحيــاة فــي كــل  اإلعــالمكلفتــه، حيــث توصــل شــبكات االنترنيــت ووســائل ت وانخفــاض

يعرف ويتصور الناس مدى التفاوت في الظروف المعيشية ويتطلعون لتحسـين فرصـهم  إذ، العالم

  .2في الحياة بواسطة الهجرة

الخارجيـة حيـث تعـاني الـدول  أومحطات للهجرة سـواء الداخليـة اكبر  العالم النامي هو أنكما    

ع من الهجرات نحـو المـدن نوالمدن الصحراوية ذات الفقر المق إفريقيا جنوب الصحراءالفقيرة مثل 

                                           

 . 205، صرعد سامي عبد الرزاق التميمي، مرجع سبق ذكره 1
عبد القادر رزيق المخادمي، الكفاءات المهاجرة بين واقع الغربة وحلم العودة، ديوان المطبوعات الجامعية،  2

 .25، ص2010بدون طبعة، الجزائر، 



 في دول العالم الثالث العولمة وانعكاساتها على واقع التنمية :الباب الثاني

 

202 

 

الفتاكـة  األوبئـةهربـا مـن أو  واإلرهـاب األهليـةالشمال سـواء هربـا مـن النزاعـات المسـلحة والحـروب 

معظــم الــدول  أنمالئمــة، كمــا  األكثــرســبل العــيش  و أفضــلبيئــة  عــن بحثــا المنتشــرة  واألمــراض

حيـــث تتـــوفر  أفضـــلتطلعـــا لحيـــاة  إلـــى المـــدن عـــاني مـــن الهجـــرة الداخليـــة مـــن األريـــافالناميـــة ت

نــوات صــرف وكهربــاء وقصــالح للشــرب المناســبة مــن مــاء  أبعــادهمقومــات العــيش الحضــاري بكــل 

خارجيـــة وهجـــرة كمـــا تعـــاني حتـــى بعـــض الـــدول المتوســـطة العـــيش مـــن الهجـــرة الإلـــخ، ...وغـــاز 

،كما ينعكس سـلبا علـى التنميـة البشـرية نحو الخارج وخاصة نحو الدول المتقدمة وهذا ما األدمغة

بعــض الــدول مــن العــالم الثالــث تعــاني مــن مشــكل اســتقبال المهــاجرين منهــا دولنــا العربيــة فــي  أن

 أنوبــالرغم مــن ، 1األجنبيــةتمثــل ســوقا للعمالــة  أنهــاوفــي الخلــيج العربــي حيــث  اإلفريقــيالشــمال 

تفرض عدة مشاكل على الدول المستقبلة منهـا  أنها إال، تهيأ فرصا لبعث التنمية األجنبيةالعمالة 

التهديــدات التــي تشــكلها العمالــة فــي حــد  إلــى إضــافة،وغيرها واإلســكانتــوفير الخــدمات الصــحية 

 ، كمـــا انـــه يزيـــد مـــن 2وعلـــى الـــدخل القـــومي للـــدول المســـتقبلة للهجـــرة ذاتهـــا علـــى الثقافـــة الوطنيـــة 

مسـتويات عمـل دوليـة  إقرارالضغط على الدول المستقبلة خاصة في ظل العولمة وذلك من اجل 

، ظـروف االسـتقبال والتشـغيل والعـودةاالجتماعية و  والتأمينات األجورتطبق على المهاجرين مثل 

، كارتبــاط الهجــرةتــنظم  وهــو امــر الــذي يســتدعي اجــراء تعــديالت فــي القــوانين المحليــة للــدول التــي

 والتــــأثير األمنيـــةوالكفيـــل وكــــذلك االعتبـــارات  اإلقامـــةالشـــرعية بعــــدة قيـــود مثـــل رخصــــة  اإلقامـــة

                                           

 .189عبد القادر رزيق المخادمي، مرجع سبق ذكره،ص 1

 .05ص ،العالمية للتنمية المستدامة، مصدر سبق ذكرهلقمة ، ااالسكوا 2
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الـذي قـاد الـى تزايـد الهجـرة الغيـر  األمـر، وعـدم السـيطرة علـى الحـدود الثنائيـةبالعالقات السياسية 

  .1من غيرها أكثرهذه البلدان  إلىشرعية 

 سـكاني فـي العــالم الثالـث مـن تــوفيروعلـى الــرغم ممـا يـوفره النمــو ال، ومـن خـالل مـا تقــدم ذكـره   

، اال انه يفرض تحديات كبيرة وكثيـرة تتمثـل فـي ضـرورة والكوادر البشرية لعملية التنمية اإلطارات

هيل هذه الكوادر البشرية  لكي تتمكن من المساهمة الفعالة وااليجابية في عملية التنميـة ذاتهـا، أت

الخدمات الصحية والتعليميـة واالمنيـة والسـكن وغيرهـا بمـا يجعـل منهـا طرفـا معـافى وكذلك توفير 

، وهذا مايتطلب مـن الـدول الناميـة بغيـة تحقيـق تنميـة بشـرية ، ادرا على ممارسة ادواره الحياتيةوق

، ويمكـن مـن تـوفير مـا يقلـل الضـغط علـى البيئـة مـن جهـةوذلك من خالل تقنـين النمـو السـكاني ب

لسكان من جهة اخرى مع التاكيد على التنميـة المتوازنـة التـي تحقـق المسـاواة والتكـافؤ احتياجات ا

المناطق واالقليمات عـن طريـق في الفرص بين الريف والمدينة وبين المدن بعضها البعض وبين 

  .التكتالت واالتحادات 

 الثقافة والتعليم: المطلب الثاني  

  الثقافة: ولال فرع اال  

، احـدهما يشـير الـى ان العولمـة تقـود التي تناولت العولمة على اتجاهينتؤكد اغلب المصادر    

ودهــــا الواليــــات المتحــــدة ســــمالية التــــي تقأالــــى االختــــراق الثقــــافي وفــــرض قــــيم وعــــادات وافكــــار الر 

  .2، وبالتالي فرض الثقافة االمريكيةاالمريكية

                                           

 .09ص  اركية، مصدر سبق ذكره،، الحكم الحضري السليم والتنمية التشاالسكوا 1
 .47ص ،عبد اهللا العايد، مصدر سبق ذكره حسن 2
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ل الثقـــــافي بـــــين الشـــــعوب قـــــود الـــــى التفاعـــــ، فيشـــــير الـــــى ان العولمـــــة ترمـــــا االتجـــــاه االخـــــأ    

ا ، وعلى وفق هذا االتجاه فان العولمة ال تقود الى الغاء الخصوصية الثقافية بقـدر مـوالمجتمعات

  .1، مما يولد ثقافة مشتركة اكثر انفتاحا بين الشعوبتقود الى التفاعل بين الثقافات

ن آاالختــراق والتفاعــل الثقــافي فــي  االنــدماج فــي العولمــة يقــود الــىن أويعتقــد بعــض البــاحثين   

خــدت تســتحوذ وتطغــى أن ثقافــة العولمــة المثمثلــة بثقافــة االســتهالك والثقافــة االمريكيــة أاذ واحــد،

ومــــا ســــاعدها فــــي ذلــــك هــــو الثــــورة التقنيــــة  ،طريقــــة التفكيــــر والســــلوك للمجتمعــــاتوتــــؤثر علــــى 

  .تفرض نفسها بقوة على الجميع والمعلوماتية وغيرها من وسائل االتصال العالمية التي باتت 

امــا التفاعــل الثقــافي فقــد جــاء مــن خــالل االنفتــاح بــين الشــعوب وازديــاد الهجــرة وكــذلك وســائل    

علــى ثقافــات وعــادات ، والتــي ولــدت اطالعــا لــدى الشــعوب صـال العالميــة المشــار اليهــا اعــالهاالت

وب بــدال مــن تقوقعهــا علــى ، بمــا يولــد تمازجــا ثقافيــا يــنعكس علــى تحضــر الشــعالشــعوب االخــرى

  .2الذات

وعلــى هــذا االســاس جــاء نمــوذج التنميــة البشــرية المســتدامة ليشــير الــى ضــرورة التاكيــد علــى    

مع ضرورة التفاعل الثقافي بين الشعوب أيضا؛ وذلـك لالنفتـاح علـى ثقافـات الخصوصية الثقافية 

ا يجعله عنصرا ، وبميا واطالعااكثر وعو حضارات الغير التي تجعل من االنسان اكثر انفتاحا و 

، كما ان التنمية البشرية تؤكد على الحرية الثقافية وذلك بوصفها تسعى الى فاعال داخل مجتمعه

                                           

 .172، مصدر سبق ذكره، صحسين علي الفالحي 1

 .   201، صرعد سامي عبد الرزاق التميمي، مرجع سبق ذكره 2
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، وذلـك للسـماح افية التي تتطلـب الحريـة الثقافيـة، ومن ضمنها الخيارات الثقتوسيع خيارات الناس

   .1ارسة عاداتهم وتقاليدهملالقليات في التعبير عن حقوقهم وحرياتهم الثقافية ومم

، اذ تؤكــد االخيــرة علــى حمايــة حريــة االقليــات التنميــة البشــرية مــع حقــوق االنســانوهنــا تلتقــي   

وعليــه يعــرف تقريــر التنميــة البشــرية  ،والحريـة الثقافيــة بوصــفها جــزء ال يتجــزء مــن حقــوق االنســان

ر هويـاتهم، وألن يكونـوا  االناس الختي، الحرية الثقافية على انها الحرية التي ينعم بها 2004لعام 

  .2عاد خيارات اخرى  ذات اهمية لهمب، والعيش دون استما يشاؤون

 التــيتبنــي سياســات التعدديــة الثقافيــة وهــذا كلــه مــايعني ان التنميــة البشــرية تؤكــد علــى ضــرورة  

قهـم فـي ، مـن حيـث اسـاليب عيشـهم وحت النـاسار ا، وتوسـيع خيـتهدف الى حماية الحريـة الثقافيـة

  .ممارسة عاداتهم وتقاليدهم وشعائرهم

كمــا تجــدر االشــارة الــى ان الثقافــة والتعدديــة الثقافيــة اضــحت حقيقتــين سياســيتين وقضــائيتين ،   

كما ينص على ذلك البند االول من االعالن العالمي بشان التنوع الثقافي الصادر عن اليونيسكو 

، االحيــائي ضــروري للطبيعــةان التنــوع الثقــافي ضــروري للبشــر بقــدر مــاهو التنــوع " 2001عــام 

جيــــال أ، لصــــالح ه وتوكيــــدهبــــنــــه الثــــراث المشــــترك لالنســــانية ويجــــب االعتــــراف إوبهــــذا المعنــــى ف

  .3"الحاضر والمستقبل

                                           

، ف، االمم المتحدة، جنيتجارب االمم المتحدة وتوقعاتها ،فرانشيكوماسيال، اشراك منظمات المجتمع المدني 1

 .04، ص2002

 .22، ص، مصدر سبق ذكرة2004لبشرية لعام تقرير التنمية ا 2

 .89، ص نفسه المصدر 3
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ن الدول النامية في مجملها مطالبة بالتاكيد على الخصوصية الثقافية لكـل بلـد مـن إومن هنا ف   

فســها، وكـذلك الشــعوب ة االنفتـاح علـى بــاقي الـدول ن، مـع التاكيــد علـى ضــرور لعـالم الثالــثبلـدان ا

  .ذلك بما يحقق التنمية الثقافية المستدامة ،والدول االخرى

  التعليم : ثانيالفرع ال  

رئيسـية اشـارت اليهـا تقـارير التنميـة مة علـى ثالثـة مقـاييس القد استندت التنمية البشرية المسـتد   

ـــى متغيـــرين ومـــن هـــذه المقـــاييس ،ريةالبشـــ ـــذي يســـتند ال رئيســـيين همـــا نســـبة ، مقيـــاس المعرفـــة ال

  ونسبة معرفة القراءة والكتابة بين البالغين  الملتحقين بالتعليم االبتدائي والثانوي والعالي معا،

ولقــد اشــار اعــالن االلفيــة للتنميــة المــتمخض مــن ابعــاد التنميــة البشــرية المســتدامة الــى جملــة مــن 

دراسي من اكمال المقرر ال االهداف من بينها ضمان تمكين االطفال من الجنسين وفي كل مكان

، وازالــة التفرقـة بــين الجنســين ايضـا فــي جميـع مراحــل التعلـيم مــع حلــول الكامـل للمرحلــة االبتدائيـة

  .1كاقصى حد 2015العام 

وعلـــى هـــذا االســـاس اســـتمرت العديـــد مـــن الـــدول الناميـــة ومنهـــا العربيـــة باتجـــاه تحقيـــق التنميـــة    

، وقد تمكن عدد قيق أهداف اعالن االلفية للتنميةخالل تحالبشرية وتنمية راس المال البشري من 

اال ان هـذا التقـدم ، افريقيـا واسـيا وامريكـا الجنوبيـة من الدول في العالم الثالث من تحقيق ذلك فـي

الهـداف المرجـوة ، او غيـر مـرض لعـدد اخـر مـن الـدول الناميـة ويبقـى بعيـد عـن اكـان غيـر كـافي

   .2من اعالن االلفية

                                           

 .01، ص2003امج االمم المتحدة االنمائي برن 1
بي االول ، المؤتمر العر في العالم الثالث والوطن العربي اقتصاديات مبنية على المعرفة، نحو معن نسور 2

 .2003فبراير، 26-24القاهرة ،، لمنتدى التنمية البشرية



 في دول العالم الثالث العولمة وانعكاساتها على واقع التنمية :الباب الثاني

 

207 

 

، منخفضــة ودون المســتوى المتطلــع لــه معــدالت االلتحــاق بالمرحلــة االبتدائيــة مازالــتكمــا ان    

نجاحات في هذا المجال؛ وان التقـدم فـي اغلـب الـدول بالرغم من ان عددمن الدول النامية حققت 

الناميــة باتجــاه تحقيــق تعلــم القــراءة والكتابــة الشــامل المعــروف بمحــو االميــة لــدى الشــباب المتــراوح 

، في الته في الكثير من الدول الناميةسنة يسير ببطئ كبير ولم ترتفع معد 24و15م بين عمارهأ

تحقيــق التعلــيم الشــامل كمــا حــين يبقــى عــدد اخــر مــن الــدول الناميــة مــن المحتمــل ان يــتمكن مــن 

  .لجهود في الكثير من الدول االخرىمر يتطلب بذل المزيد من ا، وعليه فما زال األخطط له

دول النامية ومنهـا ارة الى ان محو االمية في االرياف يمثل اولوية في العديد من الوتجدر االش  

،بحيث تبلغ نسبة االميـين فيهـا مـن المـراهقين فـي الريـف حـوالي ضـعفي مـاهي عليـه دولنا العربية

تعليميـة العليـا تحـديا قائمـا، حيـث يقتصـر وتبقى المساواة بين الجنسين فـي المرحلـة ال، في المدينة

ذكـور هـذا فـي بعـض دولنـا  10مقابـل  07مثال عدد الطالب من االنـاث فـي هـذا المسـتوى علـى 

ن دولـة الـى مـ، كما ان امكانية تحقيق المساواة بين الجنسين في التعلـيم االبتـدائي تتفـاوت العربية

،نجـــد انـــه مـــازال تحقيقهـــا فـــي جموعـــة مـــن الـــدول مـــن تحقيقهـــا كاملةاخـــرى ، ففـــي حـــين توشـــك م

  .اخرى ضعيف المستوى ويلقى عديد المشاكل التي تحول دون ذلكمجموعات 

، بحيــث مشــكلة تــردي نوعيــة التعلــيم المتــاحولعــل التحــدي االهــم فــي مجــال التعلــيم هــو معالجــة   

مـن اجـل تحسـين نوعيـة الحيـاة وتنميـة قـدرات االنسـان ومـن يفقد التعلـيم هدفـه التنمـوي واالنسـاني 

 ، اال ان هنــاك عناصــرلمخخصصــة للتعلــيم الــى تــدهور جودتــهالمنطقــي ان تــؤدي قلــة المــوارد ا
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، ومـن اهمهـا سياسـات التعلـيم ووضـع المعلمـين شكل حيوي في تحديـد نوعيـة التعلـيماخرى تؤثر ب

  .1المعاشي والمناهج واساليب التعليم في حد ذاتها

التحــديات نتهــا اغلــب الــدول الناميــة لمواجهــة بلتعلــيم التــي تاوبغــض النظــر عــن حركــة تطــوير   

ي تواكب متطلبات المرحلة والتغيرات المرافقة للعولمة والمتمثلة باعادة النظر واصالح المناهج لك

االنظمــة التعليميــة لــدى اغلــب الــدول فــي العــالم ، اال انــه مازالــت االخــتالالت موجــودة فــي الجديــدة

دان الناميـــة تبـــدو ، ان المنـــاهج الدراســـية فـــي البلـــوفـــي هـــذا المجـــال يـــرى بعـــض البـــاحثين؛ الثالـــث

، فمحتـــوى المنـــاهج هـــا تكـــرس الخضـــوع والطاعـــة والتبعيـــة، وال تشـــجع التفكيـــر النقـــدي الحـــروكأن

يتجنب تحفيز التالميذ على نقد المسلمات االجتماعية او السياسية ويقتل فيهم النزعة االسـتقاللية 

التعلـــــيم –اقبلهـــــا مـــــن المرحلـــــة االبتدائيـــــة او حتـــــى م اوبشـــــكل عـــــام ان المنـــــاهج بـــــدء؛واالبـــــداع 

تبدو تجسيدا لمفهوم يعد عملية التعليم كما لو انهـا عمليـة انتـاج صـناعي تلعـب فيـه  -التحضيري

   .2المناهج والمضامين المشتقة منها دور القوالب المفترض ان تنصب في عقول الناشئة

، وتكشــف عــن حضــور واضــحة لتــدريس مبــادئ حقــوق االنســانكمــا يالحــظ غيــاب اســتراتيجية    

ير منظم وغير منهجـي لهـذه المبـادئ؛ اال انـه ثمـه بـوادر اهتمـام بتـدريس حقـوق اإلنسـان بـدأت غ

تخطـــو خطواتهـــا االولـــى ضـــمن النصـــوص التـــي وردت فـــي الكتـــب المدرســـية ولكـــن هـــذه البـــوادر 

وهــذه الخطـوات ليســت بالنسـق والســرعة نفسـها وال الطريقــة  ،م الــدول الناميـةليسـت ذاتهـا فــي معظـ

  .3مواد التعليم وفي سنوات التدريس ذاتها في كل

                                           

 .   195، صرعد سامي عبد الرزاق التميمي، مرجع سبق ذكره 1
 .53، ص، مرجع سبق ذكره2003تقرير التنمية االنسانية العربية،عام  2
 .58مرجع نفسه،ص ال 3
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حات المطلوبـة مـن التعلـيم وفي ظل العولمة وماتحمله من تحـديات فرضـت جملـة مـن االصـال   

، اذ ان المشاكل المرافقة للعولمة والضبابية التي فرضتها الكثير من السياسـات والتوجهـات العالي

، اضحت ضرورة ملحة في زمن العولمة التيالمرافقة لها تطلب التاكيد على الدراسات المستقبلية 

، ومــن وتقليــل اثارهــا واســتثمار منافعهــا مــن اجــل مواجهــة التحــديات وايجــاد البــدائل للتعامــل معهــا

خالل ذلك لم يعد دور الجامعات والمعاهد مقتصرا على مواجهة التحديات األنية فقط بل اضحى 

زمـــة ت المســـتقبلية واتخـــاد االجـــراءات الاليمتـــد الـــى ممارســـة عمليـــة االستشـــراف والتنبـــؤ بالتحـــديا

ومايكن قوله ان جل ومعظم الـدول الناميـة مازالـت تعـاني مـن مشـكل ، والبدائل المتاحة لمواجهتها

، ان لـــم نقـــل انعـــدام كامـــل لسياســـات لدراســـات االستشـــرافية فـــي الجامعـــاتبطـــئ ادخـــال منـــاهج ا

والتي ال تعممه ء في بعض الدول منها، ستثناإ، اال كاالستشراف في معظم الدول الناميةومناهج 

وفيمـا يتعلـق بانشـطة البحـث العلمـي وتطـويره فمـا زالـت ،فة معاهد ومؤسسات التعلـيم العاليفي كا

الدول النامية في معظمها تعاني من ضعف في المخرجات العلمية اذ يبقى نصيب الدول النامية 

  .الم من النشر ضعيف المستوى مقارنة بنسبة اجمالي سكان الع

اســـتمرار االخـــتالالت فـــي السياســـات التعليميـــة فـــي اغلـــب البلـــدان الناميـــة الـــى رجـــع ســـبب وي    

، وعدم تـوفر التسـهيالت العلميـة وعـدم شي للمدرسين واالساتذة الجامعيينانخفاض المستوى المعي

معيشــي وجــود منــاخ مالئــم المكانيــة البحــث العلمــي مقارنــة بالــدول المتقدمــة التــي تــوفر مســتوى 

، وتقـويم الكفــاءة علــى اســاس يحفــز علــى مواصـلة البحــث والتجريــب ومحيطــا علميــا متقـدما الئـق،

  .ت كما هو معمول به في الدول الناميةا، ال على اساس الوالءالبحوث المنتجة والكفاءة العلمية

، لعـــرف بنزيـــف وهجـــرة االدمغـــة والعقـــو ان ماتقـــدم قـــاد الـــى  اســـتمرار هجـــرة الكفـــاءات او مـــا ي  

وتجدر االشارة الى ان عدد المهاجرين من الكفاءات من الدول العربية مثال الى الواليات المتحـدة 
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، فبعدما تلقت هـذه الكفـاءة تعليمهـا فـي بلـدها وكـل الف شخص 353كية فقط بلغ مايقارب االمري

ي نتائجها ف ، تستثمروعند نضوجهاماقد صرف عليه من تكلفة تعتبر باهضة في بعض االحيان 

كما ان الدراسات الحديثة كشفت اعداد هائلة من النخبة  في العـالم الثالـث  ،الخارج بسبب الهجرة

هاجرت الى الخارج بسبب تعسـف الجهـات العلميـة واالداريـة الداخليـة وبسـبب حالـة الـروتين التـي 

من بينها علماء في مجال النووي والهندسة النووية وعلوم  ،ائال امام انهاء ابحاثهم العلميةتقف ح

الحاســوب وتخصصــات اخــرى نــادرة واخــرى فــي المجــاالت العلميــة المختلفــة طــب بيولوجيــا علــم 

، وهــذا يعنــي ان اغلــب الــدول الناميــة ومنهــا دولنــا العربيــة علــى ســبيل المثــال مازالــت ...االحيــاء

س المـال المـادي اللـذان يعـدان اسـاس التنميـة البشـرية مستمرة في استنزاف راس المال البشـري ورا

  .1التي تستند عليها في تحقيق اهدافها وغاياتهاومادتها الخام 

اسـتمرار الفجـوة بـين مخرجـات التعلـيم ومتطلبـات سـوق العمـل ى لـالتنويـه إكما انه من الجـدير    

، والفجــوة عــل الخــالق بينهمــاالفعالــة والتفا حيــث تكــاد تنعــدم متطلبــات االرتبــاط وضــوابط المعالجــة

كــذلك بــين مراكــز البحــوث والدراســات ومتطلبــات االنتــاج والصــناعة التــي تتطلــب و كبيــرة ومســتمرة 

المزيـــد مـــن التطـــوير والبحـــث وصـــوال الـــى االرتقـــاء باالنتـــاج الـــى مســـتوى المنافســـة العالميـــة التـــي 

ابيـة فـبعض المراكـز البحثيـة وعلى الرغم من ذلك فهناك بعض التوجهات االيج؛ 2تتطلبها العولمة

والجامعــات فــي بعــض الــدول الناميــة بــدات تهــتم مــؤخرا فــي االرتفــاع الحاصــل فــي ســوق الطلــب 

  .على البحوث من اجل تحقيق الضبط المناسب مابين التنمية ومنتجات البحث العلمي 

                                           

1
ل مرزوق،هجرة الكفاءات وأثرها على التنمية االقتصادية، ندوة الثالثاء االقتصادية الثالثة والعشرون، جامعة نبيي 

، الموقع االلكتروني، 10- 5،ص،ص2010أفريل 27العلوم االقتصادية السورية، دمشق،

www.mafhoum.com ،2017سبتمبر 21، تاريخ االطالع.  
2
 TOUFIQ M.RAHAH, Information Technologiy and Science, NewYork, UNDP, 2003, p07. 
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ـــى    ـــيم وســـوق العمـــل يقـــود ال ـــين مخرجـــات التعل ـــة والبطالـــة  وان اســـتمرار الفجـــوة ب ـــادة البطال زي

مالمحــه الجديــدة متطلبــات  علــى ســوق العمــل الــذي تحــدد، وهــو مــا يفــرض تحــديا كبيــرا المقنعــة

، وكــذلك يتنــافى مــع اهــداف التنميــة البشــرية المســتدامة  التــي تســعى الــى تمكــين النــاس العولمــة

  .رال الى تحقيق العيش الرغيد للبشوالقضاء على البطالة وصو 

   مــايعرف بــالثورة التقنيــة  شــارة الــى ان التطــور التقنــي الهائــل الــذي رافــق العولمــة اواال وتجــدر   

، بات يفرض كونات االنتاج واالقتصاد المعرفي، وارتفاع نسبة المعرفة كمكون اساس من مالثالثة

، وتتمثـل هـذه التحـديات اء قـدرات البشـر فـي العـالم الثالـثتحديات كبيرة على التعليم ودوره فـي بنـ

، دور تقانـة المعلومـات فـي التعلـيم كيـد علـىأبضرورة اعادة النظر وتطـوير المنـاهج التعليميـة والت

  .البشرية لمواجهة تحديات العولمة وفي بناء االنسان معرفيا على وفق متطلبات التنمية

وفــي هـــذا المجـــال تشـــير اغلــب الدراســـات الـــى تبـــاطؤ اغلـــب ومعظــم الـــدول الناميـــة فـــي تبنـــي    

خيـر ، اال ان هذا االمر بدا يتغيـر فـي العقـد األيةتقانة المعلومات وشبكة المعلومات الدولوادخال 

غيـر متسـاوي  ن ادخـال التقانـة واالسـتفادة مـن المعلومـات والتكنولوجيـا يبقـىإ، ومع ذلـك فـتدريجيا

 فــان االحصــائيات فعلــى ســبيل المثــال، 1، وحتــى داخــل المنــاطق فــي بلــد واحــدبــين البلــدان الناميــة

الثالـث وصـل حـوالي  تشير الى ان مستخدمي االنترنت فـي البلـدان العربيـة كعينـة مـن دول العـالم

وتبقى هذه النسبة ،لمئة من مجموع سكان الوطن العربيبا 1.6اي ما يعادل ،مليون شخص 4.2

  .2قليلة جدا اذا ما ارادت هذه البلدان من ادماج المعرفة في التعليم والمجتمع بصورة عامة

                                           

 .199رعد سامي عبد الرزاق التميمي، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .64، ص، مصدر سبق ذكره2003العربية  تقرير التنمية االنسانية 2
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وعلى هذا االساس لكي تتمكن الدول النامية مـن تحقيـق التنميـة البشـرية المسـتدامة مـن خـالل    

، فــال بــد مــن ها ومواجهــة التحــديات التــي فرضــتهاتوظيــف الفــرص التــي هيأتهــا العولمــة واســتثمار 

ين االطفــــال مــــن االســــراع فــــي اصــــالح سياســــاتها التعليميــــة لغــــرض القضــــاء علــــى االميــــة وتمكــــ

، وبمـا يمكــن ي كافـة المفاصــل مـن ضـمنها التعلــيم، وادمــاج المعرفـة ونشـرها فــدارسااللتحـاق بالمـ

مـع التحــديات التـي تفرضــها مـن بنــاء قـدرات االنســان معرفيـا ويجعلــه قـادرا ومــؤهال علـى التعــايش 

  . العولمة

  البيئة: المطلب الثالث   

ريس مشـكالت اخـرى لقد قادت العولمة الى ظهـور جملـة مـن المشـكالت البيئيـة فضـال عـن تكـ   

ن تقســيم مشــكالت البيئــة الــى ويمكــ، اتــت تتنــامى علــى المســتوى العــالميواتخادهــا ابعــادا جديــدة ب

، اولهما يتأتى نتيجة لبطئ التنمية وانتشار الفقر والتخلف الذي يؤدي الـى سـوء تخصـيص نوعين

اجيـة االرض واالنسـان دهور انتالموارد واستنزافها بطريقة غير مستدامة تقود الى تدهور البيئـة وتـ

،اضـافة الـى زيــادة معـدالت النمــو السـكاني بــاطراد ممـا يجعــل معـدالت تــراكم الثلـوث بمختلــف معا

المحــيط الحيــوي لــالرض مــن امتصاصــه بطريقــة  ال يســتطيع انواعــه اكبــر ممــا تســتطيع البيئــة اي

بـالتطور التقنـي والعلمـي اما النوع الثاني فيأتي نتيجة للنمو االقتصادي المتسارع والمـرتبط ،تلقائية

، كمـا انهـا ادت الـى بيرة وبالتالي الى تزايـد االنتـاجالمؤدي الى زيادة معدالت االستهالك بدرجة ك

  .1البيئة تلوثزيادة وفورات الحجم والوفورات الخارجية وبالتالي زيادة 

يعـد احـد  وتجدر االشارة الـى ان نمـط االنتـاج الصـناعي المعتمـد مـن طـرف البلـدان الصـناعية   

التـــي  OCDE، اذ ان دول منظمــة التعـــاون والتنميــة االقتصــادية يئــةالعوامــل الرئيســية المهـــددة للب

                                           

 .4، ص26،2014حسن الحاج، اقتصاديات البيئة، مجلة جسرالتنمية، الكويت، المعهد العربي للتخطيط، العدد 1
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ن الطاقـة الحراريـة الـى ، يصـل اسـتهالكها مـل مـن الطلـب علـى المـوارد الطبيعيـةثر بقدر هائـأتست

ير جدا من ، كما تساهم هذه الدول بنصيب كبمجموع االستهالك العالمي للطاقة ، منئةابالم 34

العالميـة ألكسـيد الكبريـت  بالمائـة مـن االنبعـاث 40مـا يقـارب عبئ التلوث العالمي حيـث أطلقـت 

،وتسـببت فـي در رئيسـية لتهاطـل األحمـاض السامةالنتروجين وهي مصا بالمائة من أكسيد  45و

عــن ثير المحتمــل علــى الغــالف الجــوي واالحتبــاس الحــراري العــالمي النــاتج أبالمائــة مــن التــ 38

  .1بالمائة من سكان العالم 20انبعاث الغازات، رغم ان عدد سكانها ال يمثل سوى 

، وهــذا التــدهور ربيــة الــى تــدهور فــي نوعيــة عناصــرهاوتتعــرض البلــدان الناميــة ومنهــا دولنــا الع   

صـــائص متقاربـــة مـــن هـــذه البلـــدان بشـــكل عـــام بخ ، وتمتـــازنـــاجم عـــن التلـــوث باشـــكاله المختلفـــة

، وتتمثــل اهــم التــوازن الهــش فــي االنظمــة البيئيــة، ومحدوديــة المــوارد الطبيعيــة و يــةالظــروف المناخ

التصـحر المتمثلـة بتحـول المشاكل البيئية التي تعاني منها الدول الناميـة باسـتمرار وتفشـي ظـاهرة 

قطـع العشـوائي لالشـجار ال، وذلك بفعل الرعـي الغيـر منـتظم و االراضي المنتجة الى اراضي قاحلة

والتوســع  ، مــع ارتفــاع درجــة ملوحــة التربــة وتلــوث ميــاه الــريو للبنــاءأاســتخدامها كوقــود مــن اجــل 

، كمــا تتسـم المنــاطق المحيطـة بالصــحراء بتـوازن بيئــي هـش ممــا يســاعد العمرانـي العشــوائي كـذلك

وللتصــحر اثــار  ،ء عنـد حــدوث اي خلـل لهــذا التـوازنعلـى حركــة الكثبـان الرمليــة واتسـاع الصــحرا

وانيــة وفــي تــدهور التربــة كثيــرة تتمثــل فــي تــدهور الحيــاة النباتيــة والحي واقتصــادية واجتماعيــةبيئيــة 

،وكــذلك وتــدهور نوعيتها ، وتقلــص مســاحة االراضــي الزراعيــة ونقــص فــي الثــروة المائيــةيوالمراعــ

                                           

 25، تاريخ االطالع  www.alger –ecologie.net،2016، عبد السالم اديب، ابعاد التنمية المستدامة 1

  .2016اوت 
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تدهور االرض وضعف قدرتها على االنتاج الزراعي مما ينعكس سـلبا علـى االمـن الغـذائي الـذي 

رة كبيرة ائ، ويتسبب التصحر ايضا بخسالبشرية المستدامةلبا اساسيا من متطلبات التنمية يعد مط

امثلـة ذلــك ماقـادت اليـه عمليـة تجفيـف االهــوار فـي بعـض البلـدان مــن ،ومن فـي التنـوع البيولـوجي

افريقيــا الوســطى والعــراق الــى تراجــع مشــهود فــي عــدد الجــاموس الــذي يعــيش فــي االهــوار وكــذلك 

 .1ات االسماكتراجع كمي

ريـــاف ن االاغلـــب ســـكأن كمـــا يتســـبب التصـــحر فـــي الهجـــرة مـــن االريـــاف الـــى المـــدن وذلـــك أل  

، الـى فقـدان سـكان التصحر وفقدان االراضي الزراعية ، لذا فقد قاديعتمدون على الزراعة والصيد

  .حثا عن العملباالرياف الى سبل العيش مما يدفعهم الى الهجرة الى المدن 

وذلـك  المشاكل الرئيسية التي تعاني منها الدول النامية أيضا هي شح وقلة المياه العذبة،ومن    

لوقوع معظمها ضمن المناطق الجافـة وشـديدة الجفـاف التـي تتميـز بتطـرف عناصـر مناخهـا مثـل 

ارتفــاع كــل مــن معــدالت درجــات الحــرارة والتبخــر ومؤشــرات فقــدان النبــات للميــاه وتــدني وتذبــذب 

فنتيجــة للطلــب المتزايــد علــى الميــاه فقــد انخفضــت  ،ار ومحدوديــة الميــاه الســطحيةاالمطــهطــول 

حصـــة الفـــرد مـــن الميـــاه العذبـــة فـــي الـــدول الناميـــة بنســـب مشـــهودة ومـــن المتوقـــع ان يتضـــاعف 

  .20502انخفاضها بمعدل النصف مع حلول عام 

دول الناميـة ومنهـا دولنـا لـومن العوامل الرئيسية التي ادت الى تفاقم مشكلة المياه في معظـم ا    

هو النمو السكاني الحاد وما ينتج عنه من طلب متزايد على المياه في مختلف القطاعات العربية،

                                           

، www.sotalirag.co،ية واالجتماعية في العالم الثالثوابعادها البيئية واالقتصاد، ظاهرة التصحر هاشم نعمة 1

  .2016اوت  26تاريخ االطالع 
 .12، ص االسكوا، القمة العالمية للتنمية، مصدر سبق ذكره 2
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د اوجدت بعدا ، وان السياسات الغير مستدامة للموارد المائية قالحضرية والصناعية وكذا الزراعية

فـي  وحتـى الـدول الواقعـة المياه مـن السـكانالطلب المتزايد على وكذلك ادى  ،اخر لتفاقم المشكلة

حـاد فـي حصـة السـكان والـدول الواقعـة علـى ، الـى حـدوث نقـص من الدول الناميـةاالنهار اعالي 

  .1دولة سوريا والعراق احواض هذه االنهار او مصباتها مثل

نــاتج عــن كمــا تجــدر االشــارة الــى ان المشــاكل العالميــة التــي تعانيهــا البيئــة مــن ثلــوث الهــواء ال   

الغازات التي يولدها النشاط الصـناعي مـن خـالل حـرق الوقـود الـى جانـب االنشـطة التـي  انبعاثات

يقــوم بهــا االنســان ضــد الطبيعــة والبيئــة كقطــع االشــجار واتــالف النباتــات التــي تعــد كائنــات حيويــة 

ان استمرار هـذا  ءوتنقية هذه الغازات المنبعثة في الجو، ويتوقع العلما صوذات اهمية في امتصا

ضــعاف مــا هــو أوكســيد الكــاربون وذلــك بــثالث أ يات ثــانالحــال ســيؤدي حتمــا الــى تضــاعف كميــ

، والنتيجة المتوقعة لذلك هي ارتفاع درجة حرارة االرض وارتفاع نسبة 2021عليه الحال في عام 

بعض البلـدان ، مما ينعكس سلبا على االنتاج الزراعي لوتغير نظام االمطار والرياح كذلكالتبخر 

و معضــمها كونهــا ذات اعتمــاد مطلــق علــى االمطــار فــي الزراعــة والتــي ال تمتلــك تــوفير أالناميــة 

  .2اساليب الزراعة فيهاالبدائل وتطوير 

االمـــم المتحـــدة ة بتوقيـــع اتفاقيـــة ئـــالجهـــود الدوليـــة لخفـــض انبعـــاث الغـــازات الدفي تضـــافرت وقــد    

، 1997عــام  المــؤتمر العــالمي فــي مدينــة كيوتــو ذلــكوبعــد  ،1992ن تغيــر المنــاخ فــي عــام أبشــ

ن تعمـل الـدول المشـاركة وخاصـة الصـناعية منهـا أعنه بروتكول كيوتو الذي يقضي ب الذي صدر

                                           

  .09، ص سكوا، تقرير السكان والتنمية، مصدر سبق ذكرهاال 1
 . 214، صرهرعد سامي عبد الرزاق التميمي، مرجع سبق ذك 2
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بالمائــة عــن  05بنســبة  2012-2008فــي المــدة  علــى تخفــيض كميــة انبعاثــات الغــازات الدفيئــة

، اال انـه ير معنيـة بـالخفض بـذلك الوقـتمية غ، وبالرغم من ان الدول النا1990مستواه في العام 

يتوجــــب عليهــــا االســــتعداد لــــه حاليــــا ومســــتقبال وخاصــــة الــــدول التــــي تعــــرف تطــــور ملحــــوظ فــــي 

  ...سيا مثال  كوريا واليابان والصين آالصناعات الثقيلة والكيمياوية  في 

ات لحماية البيئة وعلى هذا االساس سنت العديد من الدول النامية ومنها العربية قوانين وتشريع   

، فمــثال ولــة فــي الهـواء للنشــاطات الصــناعيةالمقب االنبعـاثتحــدد نســب  وٕارشـاداتبمـا فيهــا معــايير 

الكبريـــت تتنـــاقص فـــي الـــدول ثـــاني اوكســـيد الكربـــون تتنـــاقص والرصـــاص و  انبعـــاثنجـــد ان نســـبة 

مـــن الرصـــاص وتحســـين نوعيـــة الـــديزل واســـتعمال  الخـــاليوذلـــك بســـبب اســـتخدام الوقـــود  ،العربيـــة

، وقد تم تطوير وتطبيق العديد وسائل النقل المختلفةاالحتراق في  كفاءةتساعد على رفع محوالت 

 .1في قطاعي الصناعة والطاقة والنقل باألخصمن البرامج المتعلقة بترشيد استخدام الوقود 

، فـان ي تعاني منهـا معظـم الـدول الناميـةئية التومن خالل ماتقدم وعلى الرغم من المشاكل البي   

، وان وٕايجـاد الحلـول المناسـبة لمشـاكلهاالدول تسير في اتجاه الحفاظ علـى البيئـة  من هناك العديد

  .قدما وبخطى أسرع في هذا المجال واقع الحال يتطلب منها السير

  االنعكاسات االقتصادية :الثالثالمبحث    

، ى واقع التنمية في العالم الثالثلمعالجة االنعكسات االقتصادية للعولمة علان نقطة االرتكاز    

 ن تلـــــك االثـــــارات منـــــه لتبيـــــأتنطلـــــق مـــــن البحـــــث فـــــي أســـــاس العولمـــــة االقتصـــــادي الـــــذي ابتـــــد

، والتي صـاغتها العناصـر االقتصـادية الفاعلـة والمؤسسـات نعكاسات الكبيرة التي تولدت عنهاواال

                                           

 .17، صقمة العالمية للتنمية المستدامة، مصدر سبق ذكرهال، االسكوا 1
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، والتي تتمثل في دور شركات المتعدية الجنسيات وصندوق قتصاد العالميلية الرئيسة في االالدو 

  : ، وهذا ماسنحاول دراسته وفق لما يأتيمنظمة التجارة العالميةالنقد والبنك الدوليين و 

  ة الجنسيةالشركات متعدي: المطلب االول  

ســـواءا أكانـــت و العديـــد مـــن الـــدول حـــنشـــركات المتعديـــة الجنســـيات موجـــه إن حقيقـــة نشـــاط ال   

شــــاط تنقـــل التكنولوجيــــا المتطــــورة وتســـاهم فــــي عمليــــة بنــــاء ن، وهــــي فـــي هــــذا الطـــورة أم ناميــــةتم

، ة علــى حركــة االســتثمارات االجنبيــة، والســيطر ح االســواق وتــداول الســلع والخــدماتالمشــاريع وفــت

والطبيعيـــة فهــي تتمتـــع بقــوة إقتصـــادية تتخطــى الحـــدود الدوليــة وقـــدرة علــى تعبئـــة المــوارد الماليـــة 

وتسـويقية ، كمـا أنهـا تتمتـع بكفـاءات إنتاجيـة واداريـة طوير التكنولوجية الحديثـة عالميـاوالبشرية وت

على مستوى عال وذلك من خالل استحوادها على ثروة علمية وتكنولوجية وبحثية جعلتها تتحول 

لك تعمقــت وكــذ ،1و مصــارف اقتصــادية وماليــة أ الــى كيانــات دوليــة عمالقــة ولــيس مجــرد شــركات

لــى تعزيــز نشــر االنتــاج كونيــا إ، التــي تســعى مــن خاللــه اســة التحــالف والتكتــل بــين الشــركاتسي

ول ، ســعيا للحصــالفكــري القابــل للحركــة واالنتقــال وتوســيعه واالســتفادة المشــتركة مــن راس المــال

متخطيــا ، ومنــه فــإن االنتــاج فــي العــالم أخــد بمعيــار التكامــل علــى أفضــل الفــرص الممكنــة للعمــل

  .2بذلك فكرة الحدود القومية والجغرافية لتديره الشركات ال الدول

                                           

الحكمة، بغداد، الطبعة ، بيت ركات المتعدية الجنسيات والعولمة، التنظيم القانوني للشعوني محمد الفخري 1

 .186، ص 2002، االولى

 .134، صمرجع سبق ذكره، عماد خليل إبراهيم 2
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عطــت وأضــافت ســلطة جديــدة للشــركات متعديــة الجنســيات وذلــك أن هــذه التحالفــات قــد أكمــا     

  .1في مواجهة الدول وقوانينها الوطنية وحتى قيم السوق المعتمدة في االقتصاد العالمي

يســــتدعي التحليــــل ،وعمــــل الشـــركات المتعديــــة الجنسيات شــــاطن حجـــم وطبيعــــة نإوفـــي ذلــــك فــــ   

والتطــرق إلــى الفــرص التــي تمنحهــا الشــركات المتعديــة الجنســيات للــدول الناميــة مــن أجــل تحقيــق 

  .تفرضها على الواقع التنموي فيها التنمية البشرية وكذلك التحديات التي

  عولمة االنتاج : ولال فرع اال  

، في بـروز ظـاهرة العولمـة وانتشـارهاواحدة من االدوات المهمة  الجنسيةتمثل الشركات متعدية     

مسـاهمتها فـي ، و نتـاج علـى وفـق انمـاط وهياكـل جديـدةوذلك للدور الكبير الذي تلعبه في مجـال اإل

، باالضافة الى امتالكها لميادين التقنية الحديثـة مثـل الصـناعات االلكترونيـة انتقال رؤوس االموال

   .2سكرية والكيماوية وغيرهاوالصناعات الع

، ظهــرت انمــاط جديــدة اتففــي ظــل التــرابط بــين راس المــال والتقنيــة والشــركات متعــددة الجنســي   

س المـال والخبـرات ألالنتاج في االقتصاد الدولي تستند على التدويل المضطرد لوسـائل االنتـاج ولـر 

ذ لــم تعــد حــدود الدولــة هــي حــدود الســوق الجديــد بــل إحــدود دولهــا االم، والمهــارات ونشــرها خــارج 

                                           

، 2000، 140خالد عبد العزيز الجوهري، االندماج مابين الظاهرة والهوس، مجلة السيلسة الدولية، العدد  1

 .177، ص مؤسسة االهرام، القاهرة

 . 217، صجع سبق ذكره، مر رعد سامي عبد الرزاق التميمي 2
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و تصــدير أجــزاء منهــا أو أاصــبح العــالم كلــه مجــاال للتســويق ســواء كــان تســويقا لســلع تامــة الصــنع 

  .1المعلومات واالفكار

عولمة التي قامت بها هذه ضحت ظاهرة االنتاج عن بعد تنتشر في ظل الأوعلى هذا االساس     

تجـات معينــة تصـنع فــي بلــدان ، مــن خـالل ظهــور مناو مــايعرف بظـاهرة عولمــة االنتـاج ،الشـركات

ن أنسـب سـلعة معينـة الـى بلـد واحـد باعتبـار  ، وباعتماد هذا االسلوب من االنتـاج يصـعب مختلفة

  .2جزاء في العديد من المصانع المنتشرة في عدة بلدانأالسلعة تنتج ك

، وذلـك بسـبب عمليـات ركثأات المتعـددة الجنسـيات اكثـر فـكوتصاعد في ظـل العولمـة دور الشـر     

، والتـي اصــبح العــالم مـن خاللهــا مســتقبال لعصــر اج والتحالفــات الضـخمة فيمــا بينهــاالتعـاون واالنــدم

  .3الشركات الفوق العمالقة، او ما يسمى بعصر الديناصورات الجديدة

 واألعبـاءن ظاهرة التعاون واالندماج والتحالف تنطلق مـن خـالل السـعي الـى عقلنـة التكـاليف أاذ    

الشركات الى اعادة تنظيم هياكل االنتاج حول وحدات اكثر تخصصـا ومرونـة مـع تـرك  تتجهبحيث 

؛ فعلـى سـبيل ى تقليـل التكـاليف وتعظـيم الربحيـة، سـعيا الـخـرىأجـزاء أنتاج سلع او إخرين آن لمنتجي

لمثــال أخــدت شــركة فولفــو تســتورد المحركــات مــن شــركة اودي وتشــتري شــركة مرســيدس محركــات ا

                                           

ت ، بيروت، مركز الدراساسطحوالت العولمة، الدولة المغلولة، مجلة الشرق االو ، السيادة في ظل تمحمود حيدر 1

 . 55، ص2000، 100، العدد االستراتيجية والبحوث والتوتيق
كز العربي للدراسات ، المر دمشق رسالن خضور وسمير ابراهيم، مستقبل العولمة، سلسلة قضايا راهنة، 2

 .22، ص2008، 77، العدداالستراتيجية
مركز االعرام  ،الهوس، مجلة السياسة الدولية، القاهرةخالد عبد العزيز الجوهري، االندماج مابين الظاهرة و  3

 .156، ص 2004، 158، العدد للدراسات السياسية
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خـدت تضـع فـي سـياراتها  محركـات مـن أ، بل حتى شـركة روزرايـز السيارات من شركة فولكس فاكن

  .1انتاج شركة بي ام دبليو

، وكــان ةعمالقــلشــركات بتــرول ومــن الجــدير بالــذكر ان العــالم قــد شــهد اكبــر ثــالث انــدماجات    

يكيـة بـين شـركتي بـريش بتـرو ليـوم البريطانيـة وشـركة أمكـو األمر  1999االندماج االول في عـام 

، اعقبهـــــا انـــــدماج اكبـــــر عنـــــدما اعلنـــــت شـــــركتا اكســـــون ومبيـــــل مليـــــار دوالر 50بصـــــفقة قـــــدرها 

انــدمجت شــركة  2001،وفــي مليــار دوالر 80اج فــي صــفقة قــدرها االمــريكيتين عــن عمليــة االنــدم

يتش بيتــر وليــوم امكــو مــع شــركة اتالنتــك ريتشــفيلد كمبــاني فــي مجموعــة مؤسســية تبلــغ قيمتهــا بــر 

بحيـــث  ،2مليـــار دوالر ممثلــة فـــي ذلــك واحـــدة مــن اكبـــر عمليــات االنـــدماج فــي العـــالم 200نحــو 

ـــالشـــركات متعد تعـــاظم دور ـــرة الجنســـيي ـــر ة فـــي االقتصـــاد العـــالمي بشـــكل كبي ، فعلـــى وفـــق تقري

شــركة وبلــغ عــدد فروعهــا  65000ن عــدد هــذه الشــركات بلــغ أ 2002ي لعــام االســتثمار العــالم

هـذه الشـركات بحـوالي عـدد العـاملين فـي شـركة، ويقدر  85000ي مختلـف انحـاء العـالم المنتشرة فـ

ي ضــــعف قيمــــة الصــــادرات أتريليــــون دوالر  19، وقــــد بلــــغ حجــــم مبيعاتهــــا مليــــون شــــخص 45

   .3العالمية

االقتصادي والتجاري المترافقة مع التقدم التقني فـي وسـائل االتصـال حرر تدت عمليات الأفقد    

يـــد التكامـــل بـــين االســــواق والمواصـــالت ، وارتفـــاع نســـبة المكـــون المعرفـــي فــــي االنتـــاج ،الـــى تزا

فـــي ربـــط وقـــد منحـــت الشـــركات حـــافزا كبيـــرا لعمليـــة التكامـــل هـــذه مـــن خـــالل المســـاعدة  ،العالميـــة

                                           

، تصادية ومعوقات التنمية، الجزائر، دار المطبوعات الجامعية،الحداثة والهيمنة االقضياء مجيد الموسي 1

 .58، ص2007
 .140، صذكره خالد عبد العزيز الجوهري، مصدر سبق 2
 .   219، صرعد سامي عبد الرزاق التميمي، مرجع سبق ذكره 3
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، واستنادها في ذلك على قدر كبير من التخصيص وتقسيم العمـل ةاسواق المال والعمل واالنتاجي

  .وتوزيع االنشطة والمهام واالستفادة من الميزات النسبية الموجودة في البلدان المضيفة

ن الشركات المتعديـة الجنسـية سـاهمت فـي تـوفير الفـرص للبلـدان الناميـة إساس فوعلى هذا األ   

، عمــل علــى حــل جــزء مــن مشــكلة البطالــةوفير الوظــائف واللتحقيــق التنميــة البشــرية مــن خــالل تــ

 المنافسـة فـيزيادة على ذلك توفير التقنية الحديثة التي تساعد في انتاج سـلع ترتقـي الـى مسـتوى 

  .العالمية األسواق

نها وفـي نفـس أ،متعدية الجنسية للتنمية البشـرية وعلى الرغم من الفرص التي تمنحها الشركات   

نهــا فاعــل دولــي لــه أكظهــر تالشــركات  أضــحتالوقـت تفــرض تحــديا كبيــرا لهــا، ففــي ظــل العولمـة 

ن تختـرق كـل أمكانهـا إاذ بليهـا،إقدرة حقيقية على الفعل المستقل وبمعزل عـن الدولـة التـي تنتمـي 

مســتوى الحـواجز والحـدود ويمكــن ان تخلـق عوائـق وتثيــر تقلبـات تــؤثر علـى السـوق وكــذا العمـل و 

  .1المعيشة والتحكم في تدفقات وحركة رؤوس االموال واسعار الصرف واالسهم العالمية

م من ن تستخدم هذه الشركات بمثابة اداة من ادوات السيطرة ومد النفوذ بيد دولها األأويمكن     

مصـالحها ماشى مـع ـتتخاذ القرارات في الدول المضيفة بما يـإثير في مضامين عمليات أخالل الت

مـثال فـي ، كمـا هـو الحـال د والفسـادا، وفـي سـبيل ذلـك تعتمـد ممارسـات االفسـمومصالح دولهـا األ

و اللجوء الى صـيغ الترغيـب كالرشـوة أستنفار قوى داخلية ترتبط وهذه الشركات بعالقات تحالف إ

  .2المباشرة وغير المباشرة

                                           

صرة بغداد ، ، دراسة في االصول النظرية والخصائص المعاعبد القادر محمد فهمي، النظام السياسي الدول 1

 .33، ص 2005دار الشؤون الثقافية، 
 .280، ص2001، بغداد، السياسة الخارجية، دراسة نظرية الرمضاني،مازن  2
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ان للسياسـات ا من الهـرب مـن االذعـفضال عن هذا كله فان هذه الشركات تتمتع ببدائل تمكنه   

و اقتصـــادية تتنـــافى مـــع أ، فيمـــا لـــو واجهـــت تشـــريعات او قـــوانين سياســـية العامـــة للبلـــد المضـــيف

، فهــي تســتطيع نقــل فروعهــا مــن دولــة الــى ما تلــك التــي ترفــع تكــاليف انتاجهــا، وال ســيمصــالحها

الشـــرطي الـــذي يـــؤمن ، وتمثـــل دور الدولـــة المضـــيفة وتشـــكل رادعـــا لهـــا اخـــرى بحيـــث تـــوثر علـــى

؛ ء مقننــة فــي سياســتها االقتصــاديةاايير ادالتزامـات الدولــة المضــيفة لالســتثمارات والتوظيفــات بمعـ

العمالت واألسهم سعار أ نخفاضإيتم االلتزام نزحت االستثمارات الى بلدان اخر�مما يؤدي الى ذا إ و 

   .1األزمات الماليةفالسات مالية كبيرة وتشكل إوالسندات في الدول المضيفة وحدوث 

ن الشــــركات متعديــــة الجنســــية يمكــــن ان تشــــكل عــــامال لعــــدم االســــتقرار السياســــي إوعليــــه فــــ    

واالقتصادي بما ينعكس سلبا علـى التنميـة البشـرية التـي تتطلـب االسـتقرار السياسـي واالقتصـادي 

قتصـادي كعامل اساسي لتحقيق الديمقراطية وضمان حقـوق االنسـان مـن جهـة ولضـمان التمـو اال

  .المستدام من جهة اخرى 

  االستثمار األجنبي المباشر: ثانيالفرع ال   

عديـة الجنسـية نشـاطها مـن خـالل االسـتثمار االجنبـي المباشـر الـذي يعمـل تتمارس الشركات م   

ل االعتمــــاد علــــى التقنيــــة ، مــــن خــــالالســــتثمارات االنتاجيــــة والتنافســــيةعلــــى تمويــــل الكثيــــر مــــن ا

   وات نقل التقنية الحديثة عن طريق تقديمنشر قناة من قااالستثمار االجنبي المب؛ اذ يعد الحديثة

                                           

1 Fabrice MAZEROLLE, les firmes multinationales, vuibert, dyna, sup économie, paris, p34. 
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س أســاليب التخطــيط والتنظــيم واالدارة واالنتــاج والتســويق والمعرفــة الفنيــة ور أحزمــة تشــمل نظــم و 

   .1المال

التقنيـة نبـي والحاجـة الـى غلب الدول الناميـة مـن شـح فـي مـوارد النقـد االجأونتيجة لما تعانيه     

ب االســتثمارات االجنبيــة النمــو جعلهــا تســعى الــى جــذ قامــة صــناعات تعــززإ، مــن اجــل الحديثــة

المساعدات الفنية والمشورات في مجال التفـاوض مـع المسـتثمرين على ، معتمدة في ذلك المباشرة

، ومنظمــة التمويــل الدوليــة االجانــب مــن قبــل مؤسســات دوليــة انشــات لهــذا الغــرض مثــل مؤسســة

  .2م المتحدة للشركات العالمية والتنمية الصناعيةاالم

غلـــب الدراســـات ان الكثيـــر مـــن الـــدول الناميـــة ومنهـــا الـــدول العربيـــة اخفقـــت فـــي أكمـــا تشـــير    

، والـى عامـل معـزز لنقـل التقانـة وتوطينهـااالستفادة من االستثمار االجنبي المباشر وتحويله الى 

جنبي المباشر بما يسمح االدارة واستضافة االستثمار األضعف قدرتها على التفاوض على عقود 

 غلــب الــدول الناميــةأولم تــنجح ،رات الغــراض نقــل التقانــة وتوطينهــالالســتفاذة مــن تلــك االســتثما

ايضــا فــي ان تصــبح مواقــع جــدب مهمــة لالســتثمارات االجنبيــة المباشــرة اال  ومنهــا دولنــا العربيــة 

مـــام قـــدرة هـــذه البلـــدان علـــى جـــذب االســـتثمار االجنبـــي أولعـــل ابـــرز المعوقـــات عـــدد قليـــل منهـــا، 

، وتبقـى هـذه المسـالة متوقفـة علـى عـدد الل االقتصـاد الكلـي واسـواق المـالالمباشر تتمثل في اخـت

  .3من الشروط ابرزها تعزيز وتيرة االصالح االقتصادي وتحسين مناخ االستثمار

                                           

، 2002، الجنبي المباشر والتجارة الدولية، الصين نموذجا، بغداد بيت الحكمةا هناء عبد الغفار، االستثمار 1

 .267ص
لمباشر الى الجمهورية اليمنية ، مجلة امين محمد محي الدين ، البيئة المالئمة لتدفق االستثمار االجنبي ا 2

 .103، ص2002، جمعية العربية للبحوث االقتصادية، ال، ليبيا28اقتصادية عربية العدد بحوث 
 .137مصطفى يوسف، مرجع سبق ذكره، ص 3



 في دول العالم الثالث العولمة وانعكاساتها على واقع التنمية :الباب الثاني

 

224 

 

ى جـــذب يـــر بـــين الـــدول الناميـــة فيمـــا يتعلـــق بقـــدرتها علـــيضـــا وجـــود تفـــاوت كبأومـــن الواضـــح    

تــــــونس،  ،فــــــي شــــــمال افريقيــــــا كــــــالجزائر ، حيــــــث نجــــــد مــــــثال دوالاالســــــتثمار االجنبــــــي المباشــــــر

ســـيا كماليزيـــا واندونيســـيا والهنـــد وبعـــض الـــدول فـــي امريكـــا الالتينيـــة آودوال فـــي ...،مصـــرالمغرب

 ،كبـر مـن بـاقي الـدولأالمباشـر بنسـب  األجنبـي تستقطب تدفق االسـتثمار كاالرجنتين والمكسيك 

  .1ويرجع ذلك الى حجم وهياكل اقتصاد تلك الدول

الــــدول الناميــــة ومنهــــا دولنــــا العربيــــة مازالــــت تواصــــل العمــــل علــــى الكثيــــر مــــن والمالحــــظ ان    

يــة الداخليــة والخارجيــة وتغييــر االطــر التنظيماســتكمال التشــريعات الخاصــة باالســتثمار االجنبــي 

ويشــمل ذلــك تطــوير التشــريعات ذات الصــلة باالســتثمار وتعــديل القــوانين الخاصــة  ،خاصــة بــهال

، هـذا مـا يجعـل اقتصـاداتها المفروظـة علـى المسـتثمرين االجانـببالتملك االجنبي وتخفيف القيود 

، وقــد قامــت مــثال اغلــب فــي ظــل التوجــه الــدولي نحــو العولمــةوبيئتهــا االســتثمارية أكثــر تنافســية 

العربية بالتوقيع على العديد من االتفاقيات الثنائية والمتعددة لتشجيع وضمان االستثمار مع دولنا 

  .م الى الوكالة الدولية لالستثمارالدول االجنبية ، وكذلك االنظما

  صناعة السياسة االقتصادية للدول النامية : لثثاالفرع ال

، تطالب الدول والنقابات والعمال باالمتثال ظل العولمةأصبحت الشركات المتعدية الجنسيات في 

متاجرة وخلق فـرص في االستثمار والوالتكيف لمقاييس النظام الجديد لالقتصاد والمال ولمنظورها 

، وعلــى الـــدول والنقابــات أيضـــا مراجعــة سياســـتهم االقتصــادية وصـــيغة العالقـــات العمــل والمبـــاذرة

،وهـذا مـا أكـده المركـز الضـمانات الممنوحـة للعمالالعمل و العمالية ومستوى االجور ونظرتهم إلى 

                                           

، كويت، معهد التخطيط، الاالجنبي المباشر، تعاريف وقضايا، مجلة جسر التنمية ، االستثماررحسان خض 1

 .19ص ، 2004، 32العدد 
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الــدولي لحقــوق االنســان والتنميــة الديمقراطيــة مــن أن العولمــة فــي طريقهــا إلــى تحويــل دور الدولــة 

، اليمكـــن ن االقتصـــادية محــددة بعوامــل دوليــةجــذريا إلــى ان تكــون سياســـتها التدخليــة فــي الشــؤو 

ملكيـة الفكريـة، والمعـايير التقنيـة، والبـرامج االجتماعيـة ل االسـتثمار وال، والقرارات التـي تطـاتجنبها

، وتتبــع سياســة الشــركات الوطنيــة للــدول الناميــة  تــدريجيا ، كلهــا تنصــرف عــن الحكومــاتالجديــدة

وفي ذلك قانون الملكية الصـناعية البرازيلـي الـذي يمنـع التطـور التكنولـوجي  ،1المتعدية الجنسيات

، ويمــنح هــذا القــانون الشــركات الحيويــة كميــدان االغديــة والصــحة نواالنتــاج البرازيلــي فــي الميــاد

، والحصــول علـــى الكائنــات الحيـــة، وتكنولوجيـــا ات شـــرعية إحتكــار الثـــروة النباتيــةمتعديــة الجنســي

ـــع الـــدول مـــن التـــدخل فـــي فـــرض أي سياســـة  ـــراءات االختـــراع فـــي هـــذا المجـــال واحتكارهـــا ومن ب

، وٕاذا مــا قامــت الــدول بمجابهتهــا واتبــاع سياســات معينــة تــؤثر ســلبا فــي 2تعارضــها هــذه الشــركات

بـإغالق الفـرع ونقلـه أرباح أحد فروع هذه الشركات أو قام العمـال بإضـراب مـا قامـت الشـركة االم 

، بالحقوق االقتصادية واالجتماعية ، وهذا ما يتنافى مع االتفاقيات الدولية الخاصةإلى مكان أخر

  ، 3فـــي تنميـــة اجتماعيـــة تضـــمن كرامـــة العمـــال وفـــق لقـــوانين الـــدول الخاصـــة والتـــي تعطـــي الحـــق

، بــــل انــــه يمتــــد ليشــــمل قرار االقتصــــادي للــــدول واســــتغاللهاواليتوقــــف تــــأثير الشــــركات فــــي االســــت

، ويتجلـى ذلــك االقتصـادي فيهــاأوضـاعها الداخليـة والسياســية واالجتماعيـة بمــا لـه صـلة بنشــاطها 

روب حـــركـــات االنفصـــالية ومـــدي مســـاهمتها فـــي الحقتهـــا بـــبعض الفـــي دور هـــذه الشـــركات وعال

، ومــــاينعكس مــــن نتــــائج علــــى الســــلم واالمــــن والحيــــاة الهادئــــة واالســــتقرار االهليــــة لــــبعض الــــدول

                                           

 .146عماد خليل إبراهيم، مرجع سبق ذكره ، ص  1
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حطـيم للمكاسـب االقتصـادية للمواطنين وتراجع في نتائج مـا حقـق فـي مجـاالت التنميـة البشـرية وت

فعلـــى خـــالف حركـــات ، كاســـبها فـــي تلـــك الـــدول الناميـــةا وم، وذلـــك كلـــه تحقيقـــا لمصـــالحهالبيئيـــة

بصـفة عامـة إلـى ، فان مجموعات من االفراد التي تشن الحروب اليوم ال تسعى التحرر المعروفة

غرضـها  أعـراق او ديانـة أو قـيم غيـر قوميـة، وٕانما من بين أهدافهم الدفاع عـن اقامة نظام للدولة

ياسي وتتحول إلى صراعات عها سمة الصراع السلتنخفض مالدفاع عن مصالح اقتصادية معينة 

، وبــــذلك تصــــبح الشــــركات طرفــــا فــــي يهــــا قــــوى ونظــــم غيــــر قوميــــة وٕاقليميــــة، تشــــترك فإقتصــــادية

، 1الصــراعات أو ممــوال أساســيا وتســـاعد فــي تغديــة النزاعــات العرقيـــة والحــروب االهليــة وتنميتهـــا

لدعم نفسـها وادارة العمليـات وتنشـأ فنجد ان الميليشيات ووحداث الجيش تدخل في انشطة تجارية 

الدولي يخاطب الدول وليس ، الن القانون مكانية مخاطبة الشركات ومحاسبتهامعها مشكلة عدم إ

، وهنا تثار مسألة عولمة المسؤولية الدولية لهذه الشركات المتأتية من دورها الفاعـل فـي الشركات

لم الثالـــث ومـــن أمثلـــة هـــذه ة فـــي دول العـــاداث والفعاليـــات االقتصـــادية والسياســـيحـــالكثيـــر مـــن اال

، فــي شــركة منــاجم المــاس االمريكيــة، وهــي أكبــر منــتج للمــاس فــي العــالم بــه ، مــا قامــتالشــركات

، وهو أكبر مصدر كانتغا، والتي كانت تسيطر على إقليم االنفصالية في انغواليونيتا دعم حركة 

للوصــول إلــى الســلطة بالمقابــل ســيطرة ، وعقــدت اتفــاق مــع هــذه الحركــة لــدعمها للمــاس فــي العــالم

، وبقــدر مــا تعلــق االمــر بتــأثير الشــركات فــي السياســة 2هــذه الشــركة علــة إنتــاج المــاس االنغــولي

، فانه يتناقض مـع هاحللدول ، والتدخل في سن القوانين االقتصادية التي تخدم مصالاالقتصادية 
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ا االقتصــادي واالجتمــاعي قيــق نمائهــحمتطلبــات التنميــة البشــرية واالقتصــادية وحريــة الــدول فــي ت

، وما يمكن استخالصه هو أن الشركات المتعددة الجنسيات من خالل نشاطها في الدول والثقافي

لمسـألة النامية تسعى إلى رسم سياسات اقتصادية تخدم مصالحها الخاصة دون االخـد باالعتبـار 

  .كنقيض لهاتعمل  التنمية في هذه الدول بل

  صندوق النقد والبنك الدوليين: الثاني المطلب   

ـــى مـــدى     ـــاإن التطـــرق ال ـــةنعكاســـات هـــاتين المؤسســـتين عل ، ى واقـــع التنميـــة فـــي الـــدول النامي

يات ، فهـل جـرت تنميـة اقتصـادلفنـي ونشـاطهما المـالي واالقتصـاديينصرف الى طبيعة عملهمـا ا

ي واالســــتقرار اون النقــــد، مــــن خــــالل الســــعي الــــى تحقيــــق التعــــالــــدول المدينــــة وخاصــــة الناميــــة

، ام ان طبيعــــة عملهمــــا ونشــــاطهما كــــان مبعثــــا لمزيــــد مــــن تعميــــق حالــــة االقتصــــادي الــــدوليين؟

ـــدولي وتوســـيع ال ـــةاالخـــتالل ال ـــدول المتقدمـــة والنامي ـــة هـــوة بـــين ال ، واغراقهـــا فـــي مزيـــد مـــن التبعي

ح لالصـالاهزة للمديونية وخدمة الدين واخـداعها للمشـروطية المتقاطعـة وفـرض عليهـا وصـفات جـ

، وهــذا مــايؤثر ســلبا علــى مســتوى التنميــة البشــرية فــي هــذه الــدول وجعلهــا تتخــبط فــي االقتصــادي

ــــة والــــدول  ــــد الــــدين والخضــــوع لســــيطرة هــــذه المؤسســــات الدولي صــــرف امــــوال كبيــــرة خدمــــة لفوائ

  .1المتقدمة

 أزمــة لثها هــذه المؤسســات مــن خــالهــذا مــا ســنحاول دراســته مــن خــالل االنعكســات التــي تحــد   

  .االجتماعياألمان والضمان الجاهزة وشبكات  اإلصالحيةالمديونية والمشروطية والوصفات 

  

  

                                           

 .124عبد القادر تومي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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  ازمة المديونية : ول ال فرع اال  

لقد سارت معظم  الدول النامية فـي طريـق االسـتدانة وكانـت تسـعى مـن خـالل ذلـك الـى تمويـل   

ولقد سبق االشارة الى ان اغلب هـذه الـدول  برامجها التنموية ومن تم تسديد هذه الديون وفوائدها،

  .1لم تحقق التنمية المنشودة وكذلك لم تتمكن من تسديد ديونها

والتراجـع  ونتيجة للركود الذي اصاب االقتصاد العـالمي وكـذلك انخفـاض اسـعار المـوارد االوليـة  

لذي اثر في قيمـة ، هذا فضال عن العجز في الموازنات العامة والتضخم االكبير في اسعار النفط

، ودفعهــا الــى 2ســلبا علــى معــدالت النمــو فــي هــذه البلــدان ، االمــر الــذي انعكــسالعمــالت الوطنيــة

، اضـطرت هـذه الـدول سـداد الـديون والحاجـة الـى التمويـل، وامام العجز عـن المزيد من االقتراض

ول علــى ، وذلــك للحصــالــدوليينان تســتجيب لضــغوط المنظمــات الدوليــة كصــندوق النقــد والبنــك 

  ط الدائنين الجدد في نادي باريس المزيد من القروض واعادة جدولة ديونها على وفق شرو 

، فعلـى سـبيل المثـال فـي دولنـا العربيـة في البلـدان الناميـةوتجدر االشارة ان مستوى الدين يختلف 

بلـدان عتـدال او االرتفـاع فـي ، والـى االالتخفـاض فـي بلـدان المجلـس الخليجـيتتجه اعباؤها الى ا

، ودول ...، وقد صنف البنك الدولي دول ذات المديونيـة الثقيلـة مثـل الـيمن وسـوريا والعـراقاخرى

  .3ذات مديونية معتدلة مثل مصر ولبنان
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بالمائـــة مـــن عوائـــد  40ان لبنـــان مـــثال تســـتنفد مـــا يصـــل الـــىوفيمـــا يتعلـــق بخدمـــة الـــدين تجـــد    

بة خدمة الـدين فيهـا الـى سوالمغرب حيث تصل نالتصدير في خدمة الديون كذلك تونس واالردن 

  .1بالمائة من عائدات التصدير20حوالي 

 فرصــا ثمينــة علــى امكانيــة تقلــيص الفقــر وتحقيــقتضــيع وخدمــة الــدين كمــا ان ازمــة المديونيــة    

، اذ تحد هذه التكاليف من قدرة هذه البلدان على دعـم التعلـيم مكاسب على صعيد التنمية البشرية

تنميــة قــد اشــار فــي هدفــه وتجــدر االشــارة الــى ان اعــالن االلفيــة لل، علــى صــحة ســكانها والحفــاظ

ة الــدين والزيــادة أتطــوير الشــراكة العالميــة للتنميــة الــى ضــرورة دعــم بــرامج تخفيــف وطــالمتعلــق ب

  .2السخية للمساعدات الرسمية للتنمية للبلدان الملتزمة بتخفيض الفقر

، الـى ان التخفـيض مـن عبـئ الـديون يسـاعد فـي دفـع 2005البشرية لعام شار تقرير التنمية أاذ  

وان واقـع الحـال يشـير الـى هبـوط كبيـر فـي حجـم المسـاعدات ، 3عجلة التقـدم نحـو اهـداف االلفيـة

االنمائيــة التــي تقــدمها البلــدان المتقدمــة الــى البلــدان الناميــة ولقــد عــرف معــدل المســاعدات تــدني 

  .بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحليعلى مستوى الدول النامية 

ن ازمــة المديونيــة وخدمــة الــدين يفرضــان تحــديات وكــوابح كبيــرة علــى إومــن خــالل مــا تقــدم  فــ  

، احــدهما دامة فـي الــدول الناميـة بصـفة عامـة، االمــر الـذي يتطلـب التـزامينالتنميـة البشـرية المسـت

عــــادة تنظـــيم اقتصـــادها ومعالجــــة مـــن قبـــل البلـــدان الناميــــة ذاتهـــا وذلـــك مــــن خـــالل الســـير فـــي ا

، والثـاني مـن قبـل البلـدان المتقدمـة التـي ني منها في سبيل تقلـيص مـديونيتهااالختالالت التي تعا

                                           

 .21، ص، االمم المتحدة، اعالن االلفية للتنمية، مصدر سبق ذكره 1
سمير أمين،فراسوا أوتاد، مناهضة العولمة،حركة المنظمات الشعبية في العالم، مكتبة مدبولي للنشر، الطبعة  2

 .212، ص2004االولى، القاهرة، مصر،

 .89، ص 2005، تحدة االنمائي، نيورك، برنامج االمم الم2005تقرير التنمية البشرية المستدامة لعام  3
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هي مطالبة بمصداقية والتزام عـاليين فـي زيـادة  المسـاعدات التـي تقـدم الـى الـدول الناميـة وكـذلك 

  .ألهداف التنمية البشرية المستدامة  وذلك لتخفيض عبئ المديونية خدمةعادة الجدولة إسياسات 

  المشروطية المتقاطعة: ثاني الفرع ال   

لــى البلــدان مــن خــالل بــرامج التثبيــت االقتصــادي التــي تعتمــد إيتصــدى صــندوق النقــد الــدولي    

، وهـي امـور تتحـدد عـادة بمؤشـرات ثالثـة هـي زن فـي الكميـات االقتصـادية الكليـةعلى اعادة التوا

، وتعد هذه البـرامج سعار الفائدة الحقيقيةأ، وتحديد اسعار الصرف واالخد بالموازنةجز مواجهة ع

ساسـية لكـن البـد مـن ان يسـتكملها البنـك الـدولي ببـرامج أنهـا أفهـي بـالرغم مـن وحدها غيـر كافيـة 

  .1التكيف الهيكلي الذي يتناول عالقات االنتاج وتنظيم االقتصاد

االقتصـادي تـتم مـن خـالل بـرامج التثبيـت االقتصـادي والتكيـف ن عمليـة االصـالح إومن هنا ف   

الهيكلي لصندوق النقد والبنك الدوليين، وعليه يمكن القول ان السياسات القصيرة المدى لصندوق 

المدى التي يدعمها  النقد الدولي تتكامل بشكل عضوي مع السياسات التكيفية المتوسطة والطويلة

ين هو مصطلح دبيات صندوق النقد والبنك الدوليأصطلح جديد في ، ومن هنا نشأ مالبنك الدولي

  .2تعني الترابط والتداخل بين شروط كال المنظمتين، التي اصبحت المشروطية المتقاطعة

ويعنــي ذلــك ان الــدول المدينــة ال تســتطيع التوصــل الــى اتفــاق مــع نــادي بــاريس العــادة الجدولــة 

تي بشـهادة مـن صـندوق أ، الى بعد ان تجديدةقروض و الحصول على ألغاء بعضها إو ألديونها 

ليـات السـوق آ، التي تتضمن تبني بتنفيذ برامج االصالح االقتصادي النقد الدولي الذي يربط ذلك

                                           

، 2004والفنون واالدب، الكويت، ة س الوطني للثقاف، المجلرالنظام االقتصادي الدولي المعاص ،حازم الببالوي 1

 .194ص، 
 .  229، صرعد سامي عبد الرزاق التميمي، مرجع سبق ذكره 2
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مــام القطــاع الخــاص وكــذلك تحويــل ملكيــة أمن خــالل التحرريــة االقتصــادية وفســح المجــال الحــر 

  .1ما يسمى بالخصخصة اوخاص،المشروعات من القطاع العام الى القطاع ال

لخــدمات اي حريــة التجــارة وتفتــرض بــرامج االصــالح االقتصــادي كــذلك فــتح االســواق للســلع وا   

 أ، وبالتــالي القبــول بمبــدنبــي باالســتثمار داخــل االقتصــاديات، والســماح لــراس المــال االجالخارجيــة

طريـــق شـــراء  تحويـــل جـــزء مـــن الـــديون الغيـــر مســـددة الـــى اســـتثمارات فـــي االصـــول الوطنيـــة عـــن

  .2تعرض للبيع ضمن اجراءات الخصخصةاالسهم والسندات في المشروعات التي 

وتكمــن اهميــة االصــالح االقتصــادي فــي دعــم قــدرة االقتصــاد علــى النمــو المتــوازن مــن خــالل    

، تصـاص الصـدمات الخارجيـة والداخليـةمساهمتها في زيادة مرونة االقتصاد وفي مقدرته على ام

 أهميتهــاوتقلــل بالتــالي مــن اثرهــا علــى التضــخم واخــتالل ميــزان المــدفوعات االمــر الــذي يزيــد مــن 

  .3للتنمية البشرية على المدى المتوسط والبعيد

فضـــال عـــن ذلـــك تهيـــئ العولمـــة الفرصـــة للكثيـــر مـــن االنضـــباط الـــذي تفرضـــه علـــى السياســـات   

مظاهر العولمـة لـم يعـد بمقـدور دولـة بمفردهـا ، حيث مع تطور االقتصادية في دول العالم الثالت

غيــر ســليمة وغيــر قابلــة  تجاهــل االســواق الماليــة العالميــة وردة فعلهــا اتجــاه ايــة سياســة اقتصــادية

، فضــمن عولمــة راس المــال واالســواق الماليــة تقــوم االســواق بمعاقبــة الــدول التــي تتبــع لالســتمرار

                                           

، لتنموي ومنطق صندوق النقد الدولين االداء ا، التحول من القطاع العام الى القطاع الخاص بيمحمد القريشي 1

 .2009،33للخصخصة في االقتصاديات النامية، مجلة االقتصادي، دراسة في االقتصاد السياسي
، مجلد عبد الحسين وادي العطية، الخصخصة في البلدان النامية، مجلة دراسات، عمان، الجامعة االردنية 2

 .85، ص2008، 1، العدد 25
المستقبل مجلة اج في السوق الراسمالية العالمية، ، االقتصاد السياسي للتنمية واالندمصبري زاير اسماعيل 3

  .45، ص 2009، لبنان ،لوحدة العربية، بيروتمركز دراسات ا ،420العدد  العربي،
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ب مـع حاجـة هـذه متنـاع او التـردد فـي التجـاو ، اما فـي شـكل االمنضبطةسياسات اقتصادية غير 

، االمـر الـذي قتـراض التـي تحتـاج اليـه هـذه الـدول، او على االقل رفع تكلفة االالدول الى التمويل

يشـــجع علـــى الشــــفافية ويســـعى الجــــراء االصـــالحات االقتصــــادية التـــي تتطلبهــــا التنميـــة البشــــرية 

  .1المستدامة

الـدول الناميـة االصـالحات االقتصـادية وذلـك عـن طريـق وعلى هذا االسـاس تبنـت العديـد مـن    

و تحويـل تحرير االقتصاد واالخـد بأليـة السـوق الحـر وخصخصـة القطـاع العـام عـن طريـق بيعـه ا

تجــــارب يؤكــــد ان الخصخصــــة يعتبرهــــا العديــــد مــــن ، اال ان واقــــع الادارتــــه الــــى القطــــاع الخــــاص

تي اهميـــة أ، ومـــن هنـــا تـــهـــذا القطـــاعصـــول صـــعوبة تقـــدير القيمـــة الحقيقيـــة ألمنهـــا ت االصـــعوب

،حيث ان العالقــة وثيقــة بــين تصــفية القطــاع العــام وبــين وجــود اســواق ماليــة ذات االســواق الماليــة

مويـــل االســـتثمارات عبـــر تعبئـــة المـــدخرات مـــن خـــالل هـــذه تكفـــاءة عاليـــة تـــوفر المنـــاخ المالئـــم ل

  .2االسواق

ود اســواق ماليــة منظمــة وكبيــرة بمــا يســمح اذ تشــير التجــارب الناجحــة الــى بــرامج مرتبطــة بوجــ   

، في حين ان االسواق تعاني من ضعف لمالية للمشروعات المراد خصخصتهاباستعاب االوراق ا

  .3وعدم توافر بنية اساسية تؤدي الى اعاقة عملية الخصخصة او عدم استيعابها

                                           

الشارقة، االمارات  عالمي، دار الخليج للصحافة،المشهد االقتصادي الجاسم المناعي،الوطن العربي بين قرنين،  1

 .56، ص 2006، العربية المتحدة
 .  231، صرعد سامي عبد الرزاق التميمي، مرجع سبق ذكره 2
، 27سواق المالية، مجلة جسر التنمية، الكويت، المعهد العربي للتخطيط، العدد ، تحليل االحسان خضر 3

 .12، ص 2004
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حيـث العالقـة ، بنجـاحما في اتمام عملية الخصخصـة ومن هنا تؤدي االسواق المالية دورا ها    

، وكـــــذلك اليـــــة تزدهـــــر وتتوســـــع بوجـــــود الخصخصـــــةســـــواق االوراق المأ، فبينهمـــــا عالقـــــة وطيـــــدة

  .1الخصخصة بحاجة الى اوراق مالية قادرة على تسهيل عملية الخصخصة

وتجــدر االشــارة الــى انــه علــى الــرغم مــن اإلجــراءات المتبعــة مــن قبــل العديــد مــن الــدول الناميــة    

وة مـن تطـوير االسـواق الماليـة ، لم تتمكن بعد من تحقيق االهـداف المرجـاليةقها المالصالح اسوا

، اذ تعــد االســواق م االســتقرار واالخــتالالت الماليــةزالــت هــذه االســواق تعــاني مــن مشــاكل عــدفما

، وحتى االسواق الماليـة فـي البلـدان الناميـة التـي ةأالمالية في الكثير من الدول النامية حديثة النش

تها لفترة ماقبل استقاللها لم يبرز دورهـا الـى حيـز الوجـود ويتخـد المكانـة المنوطـة أرجع تاريخ نشي

فــي االوراق  ، فعلــى الــرغم مــن ان الــوعي بفــرص االســتثمارضــمن االســواق العالميــة االقليميــة بــه

ــم يتبلــور بعــد فــي شــكل قاعــدة متناد بــالتطور فــي معظــم الــدول الناميــةالماليــة اخــ ميــة ، اال انــه ل

 .2وواعية وملتزمة من المستثمرين اال في قلة من الدول

ن انخفــاض مســتوى االســواق الماليــة ال يســاعدها علــى حضـــانة رؤوس إوعلــى هــذا االســاس فــ  

ســواق االمــوال بمــا فــي ذلــك حتــى البلــدان الناميــة التــي تعــد اســواقها الماليــة المتطــورة مقارنــة باال

الذي قاد الى استمرار هروب رؤوس االموال الى مناطق اخرى ، االمر المالية في البلدان االخرى

ـــة المناســـبة لالســـتثمار حيـــث االســـتقرار المـــالي واالقتصـــادي وتنـــوع اوجـــه  مـــن العـــالم تـــوفر البيئ

، وهـذا مـا يـنعكس سـلبا علـى واقـع التنميـة البشـرية فـي جـل تصاد كالبلدان الصـناعية المتقدمـةاالق

                                           

 .05، مصدر سبق ذكره ، ص لمناعيجاسم ا 1
2
 ESCWA, Globalization of  Financial Markets, New York. UN, 2002, p05. 
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المـــدخرات لتحقيـــق نمـــو اقتصـــادي مســـتدام ويهـــئ االســـتقرار  الـــدول الناميـــة والتـــي تتطلـــب تعبئـــة

  .1االقتصادي الذي تتطلبه عملية التوظيف وتوفير فرص العمل وكذلك استقرار االسعار

  الوصفات الجاهزة لإلصالحات االقتصادية:ثالث الفرع ال   

كونهـا تـتم مـن  ،بها صندوق النقد والبنك الدوليينتتسم عملية االصالح االقتصادي التي يقوم    

و تلـك التـي خالل وصفات جاهزة تطبق على البلدان الناميـة التـي تطلـب إعـادة الجدولـة لـديونها ا

،كمـــا ان هـــذه الوصـــفات الجـــاهزة ال تأخـــد بعـــين االعتبـــار خصوصـــية تطلـــب مزيـــدا مـــن القروض

ادية ، وال طبيعـــة مؤسســـاتها االقتصـــة التنميـــة التـــي تحققهـــا هـــذه الـــدولاقتصـــاد كـــل دولـــة او درجـــ

، وهــذا األمــر الــذي يــؤثر حتمــا علــى اقتصــاديات تلــك الــدول ودرجــة المديونيــة التــي تعــاني منهــا

  .2وبالتالي على واقع التنمية فيها

حيث ان التنمية البشرية المستدامة تتطلب االخد بعين االعتبار الواقع االقتصادي للدول وكذا    

، وهــذا مــا يؤكــده برنــامج التنميــة هــاحققت خصوصــية هــذه االقتصــادات وكــذلك درجــة التنميــة التــي

المســـتدامة علـــى ان يكـــون لهـــذه الـــدول سياســـات وبـــرامج مختلفـــة تســـتند الـــى خصوصـــية واقعهـــا 

  .3االقتصادي واالجتماعي بل حتى الثقافي

صعبا خصوصا بالنسبة الى تلك الدول النامية مرا أكما ان عمليات االصالح االقتصادي تعد    

، فالعديـد مـن الـدول لصعوبة تحقيق نمو متوازي ومسـتدام، وذلك ة وعاليةة ثقيلالتي تعاني مديوني

ت التحــرر المتفــق عليهـــا مــع صــندوق النقـــد االناميــة المثقلــة بالمديونيــة لـــم تســتطع تطبيــق سياســـ

                                           

ه على عودة واثر  –حالة الدول العربية  –، واقع المناخ االستثماري في الدول النامية علي مجيد الحمادي 1

 .148، ص 2007، 12سة عمون للنشر، العدد ، مؤساالستثمارات المهاجرة، مجلة شؤون استراتجية، عمان
 .  233، مرجع سبق ذكره ، صسامي عبد الرزاق التميميرعد  2
 .266نور الدين حامد، مرجع سبق ذكره، ص 3
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، هـذا مـا عادة جدولتها مـن الـدول المتقدمـةإو أالدولي بنفس المعدل إال بعد القيام بشطب لديونها 

، مـع تنفيـذ بـرامج كانيـة لتحقيـق نمـو متـوازن ومسـتداماالم ئازالة عبئ  خدمـة الـدين وهيـادى الى 

بالتـدرج وفـق مـا تتطلبـه طبيعـة االصـالحات وواقـع الـدول االقتصـادي وكـذا االصالح االقتصادي 

  .1الفترات الزمنية المالئمة لتنفيذ هذه البرامج

  شبكات االمان االجتماعي:رابع الفرع ال  

االزمــات بسـهولة والتــي  ىفـرض جملــة مـن التحــديات والتـي تكمــن فـي انتشــار عـدو تان العولمـة   

سـيا آجنوب شـرق ، وهذا حدث لدول ة عن الترابط والتشابك العالميينتصيب بعض الدول والناتج

زمــــة فــــي تايلنــــد وانتشــــرت عــــدواها إلــــى كوريــــا الجنوبيــــة أت بــــوادر أبــــد اعنــــدم 1997فــــي ســــنة 

، الجنوبيـــة فــي البرازيـــلاألمريكيــة واندونيســيا وماليزيــا والفلبـــين،ثم انتقلــت هـــذه االزمــة الــى الـــدول 

  .2سنة وكذلك في شرق أوربا في روسيا خالل

والثـروة  ، وذلك بتوسيع هـوة الـدخلية خصوصا تعمل على تركيز الثرواتن العولمة المالأكما    

، ففـي الـدول العربيـة مـثال  تـنخفض بلد الواحد نفسه ومـا بـين البلـدانفي الغنياء والفقراء مابين األ

، وترتفــع هــذه النســبة فــي مجموعـة الــدول الناميــة االخــرى مثــل مســاواة فــي الـدخلالنسـبة ودرجــة ال

مــن العــالم  دول جنــوب أمريكــا مثــل الميكســيك ودول وســط افريقيــا مثــل كينيــا وكــذلك دول اخــرى

  .3النامي مثل تركيا

                                           

صفوت عبد السالم، السياسات التكييفية لصندوق النقد والبنك الدوليين وأثرهما على عالج االختالالت  1

 . 65،ص 2003االقتصادية في الدول النامية، دار النهضة العربية، القاهرة ،
 .66، ص اسم المناعي، مصدر سبق ذكرهج 2
 .87، ص، مصدر سبق ذكره2002ية االنسانية العربية للعام تقرير التنم 3
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المعيشـة  على تحسـين مسـتوياتوعلى الرغم من ذلك فان العولمة ساعدت في بعض االحيان    

متقدمــة أو تفوقهــا فــي بعــض ، وجعلهــا تتســاوى مــع مســتويات الــدول الفــي بعــض البلــدان الناميــة

وز مثليــه فــي دول ، فعلــى ســبيل المثــال مســتوى الــدخل فــي ســنغافورة وهونــغ كونــغ يتجــااالحيــان

  .1غربية صناعية مثل ابريطانيا

وكـــذلك مـــن التحـــديات التـــي رافقـــت العولمـــة هـــي ظـــاهرة فقـــد الوظـــائف فـــي القطاعـــات الغيـــر    

رة علـى تعـويض ة للمنافسة مع خلق وظـائف فـي قطاعـات تنافسـية غيـر قـادلتنافسية أو الغير قاب

ل الخلق لها فـي القطاعـات توافق مع معد، اي ان معدل الفقد للوظائف ال يماتم فقده من وظائف

، إلــى جانــب ذلــك ظــاهرة اســتبدال العمالــة الدائمــة بعمالــة مؤقتــة او موســمية االمــر الــذي الحديثــة

 .2يترتب عنه ارتفاع في معدالت البطالة

هذا باالضافة الى ان االصالحات االقتصادية لصندوق النقد الدولي والبنك الـدولي كانـت مـن    

، ومنــه عــودة النمــو بســرعة وبالتــالي االثــار الســلبية تكــون ذات اجــال قصــيرة المــدىوض ان المفــر 

، ولكـن مـع مـرور الوقـت اثبـت قتـة علـى مختلـف الفئـات االجتماعيـةلعملية التكيـف تكـون اثـارا مؤ 

  .3الواقع ان االصالحات االقتصادية واستعادة النمو يستغرق وقتا اطول مما كان متوقعا

الــى ضــرورة مراجعــة القناعــات التــي كانــت  تة الفقــر المرافقــة للعولمــة قــادوأن انتشــار ظــاهر     

حـت غطـاء سائدة اتجاه السياسات االقتصادية التي كان يشترطها البنك وصندوق النقد الـدوليين ت

، حيث ان بعض الدراسات التي قـام بهـا صـندوق التقـد الـدولي اثبتـت برامج االصالح االقتصادي

                                           

 .18، مرجع سبق ذكره، صفهد خليل زايد، محمد صالح رمان 1 
 .31، صاالسكوا، االستجابة للعولمة، مصدر سبق ذكره 2
 .235،ص رعد سامي عبد الرزاق التميمي، مرجع سبق ذكره 3
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هــم الــذين يتحملــون العبــئ االكبــر للتخفيضــات فــي االنفــاق الحكــومي الــذي ان الفقــراء فــي العــالم 

، وال بـد لـذلك مـن تـوفير حمايـة خاصـة بهؤالئـك الفقـراء وذلـك مـن هـذه السياسـات تحث عليه مثـل

تخفيــف االثــار الســلبية خــالل احــداث شــبكات االمــان والضــمان االجتمــاعي يقتصــر دورهــا علــى 

  .1ا سوء توزيع الدخلللتكيف وازدياد ظاهرة الفقر وكذ

بكات للضــمان شــوعلــى هــذا االســاس تســعى التنميــة البشــرية فــي اســتدامتها الــى خلــق وتفعيــل     

االجتمــــاعي وذلــــك مــــن خــــالل وضــــع شــــبكة اجتماعيــــة للمتضــــررين مــــن جــــراء تقلبــــات الســــوق 

 ،د اتجهــت مجموعـة مــن الــدول الناميــةومنـه فقــ ،ت المعــوزة خاصـة فــي االريــافاواسـتهداف الطبقــ

ال ومن بينها الجزائـر الـى انشـاء شـبكات للضـمان االجتمـاعي تشـتمل علـى تمويـل مشـاريع االعمـ

ـــة ـــة االجتماعي ـــرامج عامـــة لسياســـات التشـــغيل، وصـــناديق للتنمي ، الصـــغيرة وحتـــى المتوســـطة، وب

وكــذلك بــرامج لــدعم الســلع وبــرامج للمعاشــات وذلــك تحــت رقابــة شــبكة مراقبــة الفقــر التابعــة للبنــك 

  .2ودوريا عنها سنويان خالل اصدار تقارير الدولي م

، االمــان ومــن بينهــا دولنــا العربيــة مــر فــي جــل الــدول الناميــة المعتمــدة لشــبكاتإال ان واقــع األ  

، وذلــك لمحدوديــة نشــاطها ونقــص تمويلهــا وعــدم كفايــة مــا ت هشاشــة هــذه الشــبكات وضــعفهاتــاثب

  .ه من عون ومساعدات وعدم شفافيتهاتقدم

  

  

                                           

محمد عبد اهللا شاهين،سياسات صندوق النقد الدولي وأثرها على الدول النامية،دار الكتاب الجامعي،الطبعة  1

 .224-223،ص2016الجمهورية اللبنانية،-االولى،االمارات العربية المتحدة

 .13ص2003االقالل من الفقر،المعهد العربي للتخطيط،الكويت،  واستراتيجيات ت، سياساعبد القادرعلي علي 2
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 منظمة التجارة العالمية :المطلب الثالث    

غيـر مالمـح العالقـات االقتصـادية العالميـة ،  1995ان قيام منظمة التجارة العالمية فـي عـام    

بحيـث  ،ة المتشابكة بين مجموعـة مـن الـدولوذلك من خالل ربطها المباشر مع المصالح التجاري

، هيمنــة االقتصــادي العــالمي بشــكله الحــديث، والــذي مــن اهــم مميزاتــه النظــاماكتملــت مؤسســات 

  .1لياتهآالنظام الراسمالي بمبادئه و 

ومــن اهــم مــا تهــدف اليــه منظمــة التجــارة العالميــة هــو رفــع مســتوى المعيشــة وتحقيــق العمالــة    

الخــدمات ء للســلع او واســتمرار نمــو الــدخل الــذي يــؤدي الــى زيــادة الطلــب واالنتــاج والتجــارة ســوا

علـى االتفاقيـات المتعــددة ، وبـذلك فقـد اصـبح التنظـيم التجــاري العـالمي الجديـد القـائم والتكنولوجيـة

يكمن في الـدول االولـى بالرعايـة والـذي يحمـل فـي ول ، األساسيينأين أ، يرتكز على مبداالطراف

الــدول بــدون االمتيــازات لكــل ، عــن طريــق التمتــع بــنفس ه تحقيــق المســاواة بــين جميــع الــدولفحــوا

وردة نفـــس المعاملـــة للســـلع الثـــاني يكمـــن فـــي المعاملـــة الوطنيـــة لكـــل الســـلع المســـت أ؛ والمبـــدتمييـــز

  .2جية بغض النظر عن الدولة المنتجة، اي بمبدا المساواة بين السلع المحلية والخار المحلية

انســانية تعمــل وعلــى هــذا الســاس فهــل هــذا النظــام التجــاري العــالمي الجديــد يقــوم علــى اعتبــارات 

ام يقـوم علـى ، المسـاواة الفعليـة للـدول الناميـة على حل المشاكل االجتماعية واالقتصادية وتحقيق

ـــدو  ـــة ال ـــة ل المتقدمـــة علـــى االقتصـــاد العـــالميمبـــدا هيمن ـــى الـــرغم مـــن ان المنظمـــة التجاري ؟، فعل

يـــتم تحقـــق النمـــو ، الـــذي مـــن خاللــه التحريـــر العـــادل للتجـــارة العالميــةالعالميــة تقـــوم علـــى مبــادئ 

                                           

: ، من الموقع ة العالمية على االقتصاد العالمي، تاثير منظمة التجار المصطفى ولد سيد أحمد 1
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إال اننــا نجــد ان الواقــع العملــي ؛ 1االقتصــادي العــالمي لكــل الــدول ســواء اكانــت متقدمــة او ناميــة

، وذلـك مـن خـالل التسـعينياتيؤكد على انها جاءت نتيجة االوضاع التي ميزت العالم منذ بدايـة 

، وكذلك تنامي الكبرىالمتقدمة وخاصة بشركاتها  ، بالدولالناميةإرتباط مصالح العديد من الدول 

، مقابـل تنميـة للـدول الناميـة والـتحكم فيـهدور المؤسسات الماليـة الدوليـة فـي رسـم وتحديـد مسـار ال

، والــتحكم فيــه مــن قتصــاد العــالمي ككــلسـعي الــدول المتقدمــة وتكالبهــا مــن أجــل الســيطرة علــى اال

كلها االقتصـــــادية مشـــــا ، وحـــــلات االنتـــــاج وتوزيـــــع الـــــدخل العـــــالميخـــــالل إحكـــــام الزمـــــام بعمليـــــ

  .2، ولو على حساب الدول الناميةواالجتماعية

ع كمــا هــو الحــال فــي تجــارة الســل لــىصــبح ال يقتصــر عأ، التنظــيم الجديــد للتجــارة الدوليــة إن   

 ،ة الفكريــة المتصــلة بالتجــارة أيضــا، بــل امتــد ليشــمل تجــارة الخــدمات وحقــوق الملكيــاتفاقيــة الغــات

، ومايتصـــل بهــا مـــن ليــة مـــن اليــات العولمــةآولمعرفــة مــدى إنعكســـات نشــاط المنظمــة باعتبارهـــا 

العـــالم الثالـــث وخاصـــة  البشـــرية فـــي ج المترتبـــة علـــى واقـــع التنميـــةئتحريـــر التجـــارة الدوليـــة والنتـــا

  :، سوف يكون البحث وفقا لما يأتياالقتصادية

  عولمة التجارة : ولال فرع اال   

ليهـا العولمـة فـي التـي تعتمـد ع أهمية األكبر المية للتجارة تعد من بين األدواتالعان المنظمة    

التجارة العالمية والدولية لمختلف  بياوانس، والتي تضمن من خاللها حرية حركة الميدان التجاري

  .السلع وكذلك الخدمات المصنعة والمنتجة في ارجاء العالم أنواع
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، عاقبة للنظام التجاري الدولي ككلللتجارة كنتيجة للتطورات المت ولقد جاءت المنظمة العالمية    

والجــــوالت  1947عــــام ) القــــات(الجمركيــــة والتجـــارة  وذلـــك منــــذ توقيــــع االتفاقيـــة العامــــة للتعريفــــة

  .19951التفاوضية التي تبعت االتفاقية ألى غاية إنشاء المنظمة في 

،مجموعـة مـن المـؤتمرات للتفـاوض حـول القضـايا يـت ضـمن المنظمـة العالميـة للتجارةولقد أجر    

ت أ، حيـث بـدذلـك رراعـة واالدويـة وحقـوق الملكيـة وغيـالتجارية العالمية مثـل تجـارة الخـدمات والز 

، 1999، تم في سياتل 1998، ثم مؤتمر جونيف عام 1996غافورة عام نبالمؤتمر االول في س

ــــي الم نكــــانكو مؤتمر ، 2001م اتــــم جــــاء مــــؤتمر الدوحــــة عــــ ــــغ  2003كســــيكف ــــغ كون ومؤتمرهون

20052.  

، وتســتطيع بــاقي الــدول دولــة 147ن فــي عضــويتها كمــا أن المنظمــة العالميــة للتجــارة تظــم األ   

زمـة التـي ال، وذلك بعد جملة من االصالحات النضمام عن طريق التفاوضفيها اإل ةالغير عضو 

فاقيـــة التجاريـــة المتعـــددة االتتجريهـــا علـــى نظامهـــا التشـــريعي الـــداخلي وجعلـــه منســـجم مـــع قواعـــد 

يضا من خالل تثبيت أنظمتها الجمركية وجعلها تتماشى وفق نصوص االتفاقات مع أ، و االطراف

نضمام الى المنظمـة وعلى الدولة التي تبدي رغبتها اإل، لتزمات مقبولة في مجال الخدماتإتقديم 

تكــون هــذه التعهــدات كــثمن  ، واناقــات حزمــة واحــدة مــن حيــث االلتــزامان تراعــي ان تكــون االتف
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النضــمام علــى ان يوافــق علــى ، ويتخــد المــؤتمر الــوزاري القــرارات المتعلقــة باللــدخول الــى المنظمــة

  .1االنضمام ثلثي أعضاء المنظمةشروط 

ويعــد تحريــر التجــارة مــن المعــايير االساســية لالنــدماج فــي االقتصــاد العــالمي وذلــك مــن خــالل    

، البلــدان الــى االســواق العالميــةلغيــر جمركيــة التــي تعــوق صــادرات تخفيــف الحــواجز الجمركيــة وا

ن البلـدان التـي تخضـع حكوماتهـا الـى نفـوذ إلـى أوعلى هـذا تشـير بعـض التقـارير فـي هـذا الشـأن 

ليهـا وفـرض تعريفـات غـالق السـوق المحليـة عإمستثمرين محليين يحققون ارباحا كبيرة من خـالل 

، أمــا ه البلــدان حتمــا وخدمــة مصــالح خاصــةالــى تخلــف هــذ، ســيؤدي هــذا االمــر جمركيــة مرتفعــة

المصلحة العامـة لخـدمتها يتطلـب االمـر خفـض التعريفـة الجمركيـة بهـدف تجـاوز مرحلـة االحـالل 

ارات الجــودة ، وبالتــالي رفــع الكفــاءة والحــرص علــى اعتبــالــواردات واالنتــاج للســوق المحليــةمحــل 

اخـرى تحريـر المسـتهلك المحلـي مـن اســتغالل  ومـن، بمـا يسـاعد علـى التصـدير مـن ناحيــة والسـع

،كما ان التقارير الدولية تضـيف بأنـه سـيظل مـن الصـعب حـل جع الى ارتفاع التعريفة الجمركيةرا

مشـكلة التصــدير فــي البلــدان الناميـة بــدون تعــريض االنتــاج المحلـي للمنافســة التــي بــدورها تفــرض 

ففـي سـوق داخليـة  أكثـر ممـا هـو عليـه الحـالإعطاء اولوية لتطوير البحث العلمي واالنفاق عليـه 

تتمتع بدرجة عالية من الحماية ال يجـد القطـاع الخـاص نفسـه مضـطرا الـى التطـوير والبحـث عـن 

وفيــرة وســهلة فــي الــداخل وبالتــالي االنعــزال الــذي ال أســواق جديــدة فــي الخــارج طالمــا ان االربــاح 

  .2فعالة وااليجابيةيخدم قواعد التجارة الدولية التي تتطلب المشاركة ال
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، ومازالــت نتمــت الــى منظمــة التجــارة العالميــةن مجموعــة معتبــرة مــن الــدول الناميــة اإومنــه فــ   

تختلـف إختالفـا ومـن المالحـظ ان البلـدان الناميـة ،خرى من الدول لـديها صـفة المراقـب مجموعة أ

ي تحريـــر التجـــارة  ، كمـــا ان فرصـــها فـــحيـــث تقـــدمها االقتصـــادي وامكاناتهـــاكبيـــرا فيمـــا بينهـــا مـــن 

، بـــالرغم مـــن ان الـــدخول فـــي المنظمـــة العالميـــة للتجـــارة قـــد التحـــديات المفروضـــة عليهـــا متباينـــةو 

فمــن الفــرص التــي تحصــل  ،زمــات مــن االنــزواء والعمــل بعيــد عنهــايــنقص الخطــر والتعــرض لأل

االجمــالي  عليهــا الــدول الناميــة نتيجــة تحريــر تجارتهــا هــو امكانيــة رفــع معــدل نمــو النــاتج المحلــي

، حيــث ان توســع التجــارة يفــتح االفــاق امــام توى التشــغيل والقضــاء علــى البطالــةومــن ثــم رفــع مســ

  .1واإلقليميالسلع والمنتجات المحلية وبالتالي يعزز تقسيم العمل على المستوى الدولي 

ركيـــة وان الــدخول الـــى المنظمـــة العالميــة للتجـــارة يهيـــئ للــدول الناميـــة فرصـــة رفــع القيـــود الجم   

كمـا ان العضـوية فـي ومنتجاتهـا الـى االسـواق العالميـة،  والغير الجمركية من اجـل دخـول  سـلعها

، مما معاملة الدولة االولى بالرعايةلدول النامية الحصول على االمنظمة العالمية تتيح لمنتوجات 

يــة يجــب ان ن السياســات التجاريــة للــدول النامإ، وهكــذا فــوفرصــا جديــدة امامهــايعنــي فــتح اســواقا 

الح ، وتفعيلهـــا لصـــام الـــى المنظمـــة العالميـــة للتجـــارةتتمحـــور حـــول اســـتغالل اكبـــر لفوائـــد االنضـــم

، فبالرغم من ان القطاع الخاص ليس له اي دخل فـي مفاوضـات القطاع الخاص بالدرجة األولى

ع الخاص ال اننا نجد ان قواعدها وجدت من اجل خدمته وعليه فالقطاإ، لتجارةالمنظمة العالمية ل

، ولـذلك فعلـى ظمـة العالميـة للتجـارةنمـن االنضـمام والعضـوية فـي الميعتبر هو المستفيد الحقيقـي 
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الــدول الناميــة أخــد هــذه المســالة بعــين االعتبــار مــن اجــل تفعيــل القطــاع الخــاص لمــا يحملــه مــن 

  .1المدني اهمية كبرى في تحقيق التنمية البشرية المستدامة كونه يعتبر شريكا للدولة والمجتمع

، وذلــك لمــا ض تحــديات علــى اغلــب الــدول الناميــةن التحريــر الكلــي للتجــارة يفــر إوبالمقابــل فــ   

الصـــادرات الزراعيـــة فـــي الـــدول ، فحصـــيلة ن الزراعيـــة مـــن عجـــز لجـــل هـــذه الـــدولتعانيـــه المـــوازي

ســيقود ، وعلـى هــذا االسـاس ى جــزء مـن مبلــغ الـواردات الزراعيــةالناميـة فــي معظمهـا ال تمــول سـو 

التحريــر الكامــل لتجــارة المنتجــات الزراعيــة الــى ارتفــاع االســعار فــي البلــدان الناميــة الــذي يمــس 

بصـفة مباشــرة فئـة المســتهلكين الضـعفاء الــدخل، وسـيؤدي كــذلك الـى زيــادة مبلـغ الــواردات فيتفــاقم 

لة ال توجــد ، وهــذه المشــك2ثر ســلبا علــى المــوازين التجاريــةعجــز المــوازين الزراعيــة الــذي بــدوره يــؤ 

وهـــذا مـــا يتضـــح مـــن خـــالل االتفـــاق المتعـــدد ،لـــى مســـتوى منظمـــة التجـــارة العالميةلهـــل حلـــول ع

 ، اذ لـــم تجـــدرة الزراعيـــة علـــى البلـــدان الناميـــةاالطـــراف حـــول االجـــراءات الســـلبية  لتحريـــر التجـــا

، وهـذا الـدوليينالى صـندوق النقـد والبنـك حالتها إالذي دفعها الى المنظمة حال لهذه المشكلة االمر 

مــا يخلــق بــدوره مشــكلة للبلــدان الناميــة ويفضــي الــى تفــاقم ازمــة المديونيــة بســبب تزايــد القــروض 

ــــد  ــــدوليينالممنوحــــة مــــن صــــندوق النق ــــى  والبنــــك ال ــــة ممــــا يفضــــي حتمــــا ال ــــة الغدائي ــــد التبعي تزاي

  .3الخارجية
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ما سـوف يترتـب علـى يـة،التجاري كذلك على الـدول النام ومن التحديات التي يقرضها التحرير   

، اذ ان هذا التخفـيض لـه اهميـة بالغـة بب انخفاض حصيلة الرسوم الجمركيةتخفيض ايراداتها بس

، وال سيما تلك التي تشكل ايراداتها الجمركية جزءا كبيرا من مجموع ايراداتها غلب الدول الناميةأل

  .1الكلية

يتطلب مراجعة العديد من القضايا، والبعد عن  وان دعم االعتبارات التنموية في العالم النامي    

و معظــــم الــــدول المتقدمــــة عنــــد التعامــــل مــــع متطلبــــات أالتــــي تتبعهــــا بعــــض المعــــايير المزدوجــــة 

ن هــذه المعــايير تســري أساســا فــي أ، حيــث نجــد خاصــة بالمنظمــة التجاريــة العالميــةاالتفاقيــات ال

ن المصـالح االقتصـادية لهـذه ا إنطالقـا مـمجال الـدعم والنفـاذ لألسـواق وسياسـات اإلغـراق  وغيرهـ

، ولـــيس مـــن منطلـــق المصـــالح التنمويـــة لجميـــع الـــدول االعضـــاء وخاصـــة الـــدول الناميـــة ،  الـــدول

بسـبب أن معظـم القـوى ، وذلك ت المنظمه التجارية العالمية فشلحيث أنه شهدت بعض إجتماعا

  .2مراعاة مصالح الدول الناميةالتجارية الرئيسة كانت تفتقر إلى االرادة السياسية للتكيف و 

وعلى الرغم من ذلك نجـد أن الـدول الناميـة قـد حققـت عـددا مـن االنجـازات فـي مـؤتمر الدوحـة    

، وكــذلك مــن خــالل تجاتهــا الزراعيــة بشــكل أفضــل واســهلوذلــك علــى مســتوى إمكانيــة تســويق من

مــا يتعلــق بإمكانيــة المرونــة التــي حصــلت عليهــا فــي تعاملهــا مــع حقــوق الملكيــة الفرديــة وخاصــة 

  .3إستخدام براءات االختراع لتصنيع االدوية الخاصة ببعض االمراض المستعصية

                                           

 .241، مرجع سبق ذكره ،ص رعد سامي عبد الرزاق التميمي 1
المؤسسة العربية للدراسات ، ر البنك الدولي عن بحوث السياسات، العولمة والنمو والفقر، بيروتتقري 2

 .100، ص 2003والنشر،
 . 242، صالمرجع نفسه، رعد سامي عبد الرزاق التميمي 3
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ومــا يمكــن التأكيــد عليــه هــو ضــرورة إلتــزام الــدول المتقدمــة بتعهــداتها فــي االخــد بعــين االعتبــار   

 .لمصالح الدول النامية خاصة االعضاء في المنظمة التجارية العالمية

  والتكتالت االقتصادية التجارة البينية: ثانيالفرع ال  

إن مـــــن تجليـــــات العولمـــــة االقتصـــــادية فـــــي الســـــنوات األخيـــــرة هـــــو ماتشـــــهده الســـــاحة الدوليـــــة   

، حيــث التوســع فيهــاو أ، إنشــاء وظهــور التكــتالت االقتصــاديةاالقتصــادية مــن زيــادة متســارعة فــي 

، او إتحادات جمركية أو االعتمـاد حرةكوين مناطق تتظهر هذه التكتالت في صور متعددة منها 

منه فإن العالقـات الدوليـة االقتصـادية ، و ية في المجال االقتصادي والتجاريعلى االتفاقيات الدول

؛ حيـث يوجـد حاليـا فـي العـالم ككـل مـا تتحكم فيها التكتالت االقتصـادية أضحت في زمن العولمة

  .1وغيرهاواالسيان  مثال والنافتا األوربي كاالتحادتكتل اقتصادي  200يقارب مائتين 

ى توســـيع ن الـــدول المنظمـــة الـــى هـــذه التكـــتالت االقتصـــادية تســـتفيد مـــن مزايـــا تســـاعدها علـــوإ    

 ورفع مستوى وقدرات تنافسية صناعاتها المحلية على المستوى الدولي  ،اسواقها وتدعيم اقتصادها

   .2عصر العولمةد سيمات ى أححتكامل بين صناعاتها والذي اضزيادة على ال

بـين السـلع والخـدمات كما ان التكتالت االقتصادية تؤدي إلى توسيع التجـارة والتبـادل التجـاري    

يــث اضــحت تحتــل ح، وزيــادة نمــو التجــارة البينيــة بتبــاذل بــين الخبــرات ورؤوس االمــوالوكــذلك ال

لـدول االتحـاد االوروبـي ، فقد بلغت الصادرات البينيـة مـثال االكبر من التجارة للدول الكبرى الجزء

بالمائـة  50،وأكثر مـن خيـرة مـن مجمـل صـادراتها الخارجيـةبالمائـة فـي السـنوات اال 60أكثر من 

                                           

ية في ظل ومات في رسم السياسات التجارية الكفيلة بتحقيق األهداف اإلنمائ، دور الحكفادي علي مكي 1

 .150، ص 2000، العولمة، دمشق، صندوق النقد العربي
التحديات السياسية واالقتصادية للدول العربية وسبل معالجتها، دار الكتاب  محمد عبد اهللا شاهين محمد،2

 .160،ص2017الجمهورية اللبنانية،-العربية المتحدةالجامعي،الطبعة االولى،دولة االمارات 
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هميــة البالغــة  ، وهــذا مــا يعكــس األبالمائــة لتكتــل االســيان 25وحــوالي ، بــين مجموعــة تكتــل النافتــا

ريـة حاالفـراد ورؤوس االمـوال بلفكرة السوق الواحدة والواسعة والتي تتحرك فيها السـلع والخـدمات و 

، إضــافة إلــى االســتثمارات والمعــارض الفنيــة والتكنولوجيــة لالســتفادة مــن الســوق المشــتركة كاملــة

تنــافس ، ففــي العــالم اليــوم لــم يعــد بإمكــان الدولــة ان ي تتجــاوز الحــدود التقليديــة للــدول، والتــالكبيـرة

العــالم تحــت تحكــم مجموعــة مــن التكــتالت ، خاصــة بعــد ان أصــبح وحــدها فــي االســواق العالميــة

  .1االقتصادية الكبيرة

، فعلـى الـرغم إلـى تـردي االوضـاع فـي هـذا المجـال مـر فـي الـدول الناميـة يشـيرإال ان واقع األ   

، وعلى الرغم من الدعوات 1964ة منذ مثال في دولنا العربية من الدعوة الى سوق عربية مشترك

سـيس إتحـاد أ، وعلـى الـرغم مـثال مـن العمـل علـى تقتصـادي العربـيضروروة التكامل االالمتتالية ل

، الـى ان التجــارة م مـن تـوفر كــل مقومـات هـذا االتحــادمغربـي للـدول العربيــة المغاربيـة وعلـى الــرغ

  .2البينية بين فئة هذة الدول العربية النامية متواضعة جدا

ـــان إ    ـــك فـــي أغلـــب االحي ـــل الســـوق العربيـــة لـــويعـــود ســـبب ذل ـــاب ارادة سياســـية فـــي تفعي ى غي

المشــتركة والســـعي الــى تحقيـــق التكامــل االقتصـــادي العربــي هـــذا شــأن الكثيـــر مــن الـــدول الناميـــة 

، كما أن الكثير من االقتصادات الدول الناميـة تتسـم أفريقيا الوسطى وأمريكا الجنوبيةاالخرى في 

، وذلـك كـون تصـاداتها  متنافسـة وليسـت متكاملـةقبإنقسامها الـى وحـدات متباعـدة ممـا جعـل مـن ا

، وذلــك بســبب تشــابه الهياكــل االنتاجيــة التكامــلأن درجــات التخلخــل والتفكــك بينهــا يفــوق درجــات 

                                           

سالة ، ر االشارة الى بعض التجارب الدولية، دور التكامل االقتصادي في تفعيل التجارة البينية بعادل شنيني 1

التسيير، ، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ماجستير في العلوم التجارية، تخصص، التجارة الدولية

 .1، ص 2011-2010جامعي بغرداية، السنة الجامعية المركز ال
 .43ص ،جرة والسكان في المنطقة العربية، مصدر سبق ذكره، سياسات الهاالسكوا 2
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، مقارنــة مــع ه علــى ضــألة حجــم التجــارات البينيــة، ممــا يــنعكس بــدور فــي معظــم فئــات هــذه الــدول

  . 1ب معها، مما جعلها تندمج وتدو تجارتها مع الدول المتقدمة

الــدول  تســم بعــدم التنــوع فــي معظــم مجموعــاتباالضــافة الــى ضــألة التجــارة البينيــة نجــد انهــا ت  

  .الولية والنفط والثروات الطبيعيةاغلبها يرتكز على السلع اأن ذإ ،النامية

  التجارة االلكترونية : الثثالفرع ال    

ا مجال التجارة االلكترونية التي تعتمد أساس لقد دفعت الثورة التقنية والعلمية إلى تسارع نمو في   

، اذ اضـخت قـوة جديـدة لـدعم العولمـة بعـد أن وصـل تأثيرهـا الـى على الشبكة العالمية لالتصاالت

فالسوق الجديدة ألغت الحواجز واتسع معها نطـاق حريـة التجـارة بشـكل لـم يسـبق  اغلب دول العالم

خــــدمات باتــــت مطلقــــة وامكانيــــة وصــــولها الــــى ، كمــــا ان حريــــة تــــداول وحركــــة الســــلع واللــــه مثيــــل

، كما ان معرفـة الثقافـة االسـتهالكية للـدول باتـت ى حقيقةالمستهلكين في جميع انحاء العالم اضح

  .2ت التجارة الدولية ظاهرة عالمية في جوهرهاحسهلة بحيث اصب

لــــك لزيــــادة وتســــتطيع التجــــارة االلكترونيــــة أن تــــوفر الفــــرص للــــدول الناميــــة علــــى اختالفهــــا وذ   

سـوف اصة وأن معظم التجارة في المستقبل خ،صادراتها ورفع قدراتها التنافسية، وتحقيق نمو أكبر

                                           

 . 245، مرجع سبق ذكره ،صرعد سامي عبد الرزاق التميمي 1
،  في الحقوق االلكترونية، أطروحة دكتوراة، التحكيم االلكتروني في منازعات التجارة علي شريف الزهرة 2

ق والعلوم السياسي جامعة مستغانم، الجزائر،السنة قو ح، كلية الون العالقات االقتصادية  الدوليةتخصص قان

 .17، ص 2016الجامعية 
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هــذا مــا يؤكــده إنشــاء المواقــع الخاصــة بالشــركات والتجــار عبــر االنترنيــت وكــذلك  تجــرى إلكترونيــا

  .1إزدياد المتعاملين في هذا المجال

وتــأتي بعــدها كــال مــن  الرائــد فــي مجــال التجــارة االلكترونيــةدة االمريكيــة حــوتعتبــر الواليــات المت   

كما ان  أغلــب الدراســات والتقــارير العالميــة تشــير إلــى ان حتميــة الــدخول فــي مجــال أوربــا واســيا،

ى أكثـــر مـــن ضـــرورة تفـــرض حالتجـــارة االلكترونيـــة بالنســـبة للـــدول الناميـــة لـــم يعـــد إختيـــارا بـــل أضـــ

  .2لة أكثر من اي وقت مضىحالمر  هول في هذالد ه، وانه يعمل لمصلحة هذوجودها

أمـــام ر لمؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة للظهـــو حيـــث ان التجـــارة االلكترونيـــة تعطـــي الفرصـــة ل    

، أدائهــا فـي سـوق يقــوم علـى المنافســةالمؤسسـات العالميـة العمالقــة وكـذا إبـراز إمكانيتهــا وتحسـين 

، زيــادة علـى ذلــك ان جميــع العقبــات التــي للجميــع حخاصـة وان امكانيــة اســتخدام التقنيــة اليـوم متــا

   .3تقف امام هذة التجارة هي في طريقها الى الحل على المستوى الدولي

والكــن واقــع االمــر فــي أغلــب الــدول الناميــة يعكــس التطــور الهائــل الــذي يعرفــه العــالم فــي ميــدان 

مـن حيـث الحجـم والـذي مـن  يجـال التقليـدالتجارة االلكترونية والتي صـارت تنـافس مثيلتهـا فـي الم

فـي اسـتعمال  المتوقع من طرف الخبراء ان يتجاوزه في السنوات المقبلة وذلـك الرتفـاع نسـبة النمـو

، من خالل ضعف العامل البشري زالت ضعيفة االداء في هذا المجال، فهي ماالتجاوة االلكترونية

                                           

، ر الفاروقالحديثة للنشر والطباعة، الطبعة االولى، القاهرة، مصر، دابهاء شاهين، العولمة والتجارة االلكترونية 1

 .70، ص 2000
 .9، ص 2003، رة االلكترونية في منطقة االسكوا، نيورك، االمم المتحدة، تسهيل التجارة والتجااالسكوا 2
محمد عبد اهللا شاهين محمد،التحديات السياسية واالقتصادية للدول العربية وسبل معالجتها،مرجع سبق ذكره  3

 .261ص،
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شهار والربط في مجال التقنيات ضعف توفر الشركات على تقنية الدعاية واالو المؤهل او انعدامه،

، وكنتيجة لذلك ضعف وقلة ف العامل التشريعي في هذا المجال، وكذا ضعيديثة لالعالم االلحال

ققتـه بعـض الـدول الناميـة كاسـتثناء مـن تطـور إال مـا ح ،1المعامالت في مجال التجارة االلكترونية

اون العربي في اطالق سوق مشتركة التعققته دول مجلس حمثال ما في مجال التجارة االلكترونية 

  .2النت وبعض الدول االسيوية كذلك عبر

هميـة فـي مجـال المسـاهمة فـي دعـم أ ن التجارة االلكترونية لما تكتسيه مـنإوكخالصة القول ف    

اص والعمـــل علـــى التعريـــف والنشـــر الواســـع للســـلع المحليـــة واعطائهـــا طـــابع المنافســـة خـــالقطـــاع ال

، وكــذا لمــا تقدمــه مــن التفــتح علــى العــالم ككــل مــن خــالل جــم الصــادرات وتنويعهــاحالدوليــة وزيــادة 

 وكذا استعمال التطور التكنلـوجي فـي ،ثقافات االستهالكية لشعوب العالمسهولة معرفة الرغبات وال

لزاما علـى الـدول الناميـة بأكملهـا تفعيـل أدائهـا وتجاربهـا  حأصب، التسويق ودخول االسواق العالمية

لقطــاع الخــاص والعــام فــي ولــوج عــالم التجــارة االلكترونيــة وذلــك مــن أجــل بنــاء إقتصــادات ودعــم ا

  .قتصادية ودفع عجلتها لالمام اقيق تنمية حقوية يمكن من خاللها ت

                                           

قتصادية الجزائرية ، ت واالتصال لدى المؤسسات اال، فعالية االعالن في ظل تكنولوجية المعلوماعفاف خويلد  1
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  خـــــاتمة    

ان مــن خــالل موضــوع دراســتنا المنصــبة علــى انعكاســات العولمــة علــى واقــع التنميــة فــي دول    

ليـة وواقــع ارتأينــا انـه مــن االجـدر بنـا فــي بـاب اول التطــرق الـى دراسـة العالقــات الدو  الثالـثالعـالم 

هم المراحل التي مرت بهـا أتبيان  تم، حيث انه من خالل هذا الباب الثالث التنمية في دول العالم

ن أو  ،لحـالي الـى عـالم متقـدم وعـالم نـاميالعالقات الدولية والتي جعلت تقسـيم العـالم بهـذا الشـكل ا

ن تحديــد معــالم العــالم أ، و فــي العالقــات الدوليــة وكنــاتج عنهــاالعولمــة بصــفتها امتــداد لهــذا التطــور 

، وكـذا التطلـع علـى واقـع التنميـة فيــه اعطانـا بعـض االيضـاح والسـهولة للتطـرق الـى فحــوى الثالـث

فـرازات العولمـة علـى واقـع التنميـة إوصلب االشكالية التي ارتكزت عليها دراستنا والمتمثلة في اهم 

  . في الباب الثاني في دول العالم الثالث

وتأكيــد إلجابــة عــن االشــكالية التــي تمحــورت عليهــا دراســتنا توصــلنا الــى ا ومــن خــالل ذلــك لقــد   

  :مجموعة من االستنتاجات نذكرها فيما يلي  وذلك وفق مطروحةالتي كانت الفرضيات 

 االعتماديـــةلقــد قـــادت التطــورات علـــى مســتوى العالقـــات الدوليـــة وظهــور ظـــاهرة العولمــة وكـــذا  -

الى ظهور  ،ي يحتاج حلها الى جهد دولي مشتركالتي افرزتها نتيجة لتنامي المشاكل الت المتبادلة

، كــالحق فــي التنميــة والحــق فــي البيئــة الســليمة، وحــق االقليــات اإلنســانالجيــل الثالــث مــن حقــوق 

دور الـ، وقد زاد من ذلـك لقضايا واالهتمام بها بعدا دوليا، وبذلك اكتسبت هذه اوغيرها من الحقوق

المتحدة من اجل ضمان ورعاية هذه الحقوق وربطها بين التنمية البشرية وحقوق  باألممالذي أنيط 

ولقـد عقـدت فـي هـذا الشـأن المـؤتمرات الدوليـة  ،لآلخـراالنسان االخرى باعتبار كال منهمـا مكمـال 

البشــرية حــت اشــراف االمــم المتحــدة ممــا دعــم تحقيــق التنميــة واللقــاءات واالتفاقيــات التــي جــرت ت

  ؛وشرعية المطالبة بها من طرف الشعوب الفقيرة والنامية في مقابل الدول المتقدمة وأحقيتها
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زعم العالم من طرف الواليات والهيمنة االحادية في ت ان التطورات التي عرفتها الساحة الدولية  -

ل في ازمة حقيقيـة عجز هيئة االمم المتحدة ودخول المنظمات الدولية كك وأمامالمتحدة االمريكية 

 واضــطرابمــن حيــث ضــعفها وتبعيتهــا للقــوى الكبــرى وكــذا نقصــان شــرعيتها امــام شــعوب العــالم 

ادى الــى نشــأة وظهــور فــي الســاحة العالميــة منظمــات غيــر حكوميــة  ،أدائهــا وثقــل وتعثــر هياكلهــا

حيــث اســتطاعت هــذه االخيــرة ان تتحــول الــى طــرف دولــي مهــم فــي العالقــات الدوليــة مــن حيــث 

قدرتها على انشاء تيار عالمي فاعل يدافع على حقوق االنسان و الشعوب ولقد اسـتطاعت كسـب 

  ؛ة للشعوب الفقيرة والمحرومةبعض رهانات ونتائج في مجال التنمية البشري

ة ونضــال طويــل ، كــان وليــد جهــود معتبــر لتنميــة كحــق مــن حقــوق الجيــل الثالــثان االعتــراف با -

االعتـــراف خاصـــة مـــن الـــدول ، رغـــم التضـــارب والتعـــارض الـــذي لقيـــه هـــذا علـــى المســـتوي الـــدولى

علــق بــالحقوق مت، وتضــرعها انــه حـق مضــمون فــي حقـوق الجيــل االول لحقــوق االنسـان الالمتقدمـة

  ؛ماعية والثقافيةوكذا في الجيل الثاني المتعلق بالحقوق االقتصادية واالجت ،المدنية والسياسية

ثالـث يـوحي بوجـود اخـتالالت متعـددة، ماديـة بشـرية، انتاجيـة، ان واقع التنمية في دول العـالم ال -

الهـــوة بينهـــا وبـــين الـــدول المتقدمـــة ولـــم تســـتطع جـــل الـــدول الناميـــة مـــن  وتعـــاظم، وعـــدم االســـتقرار

، خاصـــة بعــد اتســاع مفهــوم التنميــة وشــموله مختلـــف مــن الحلقــات المفرغــة التــي تعانيهــاالخــروج 

، وتعـدد مجاالتـه كالزراعـة والصـناعة واالجتماعية والثقافية والبيئية واالقتصاديةالسياسية  الميادين

  ؛الخ...دور المرأة   ، الفقر،والبيئة ،عليم والصحةو الت

انهـا تختلـف مـن خـالل  إال، شـتراكها فـي بعـض الميـزات والخصـائصالناميـة وبـالرغم ا ان الدول -

، فهــي تنقســم بــين رافضــا لهــا وبــين متعــامال معهــا ا وقبولهــا لظــاهرة العولمــة مــن جهــةدرجــة تكيفهــ

كمـا ان هـذه الـدول تختلـف مـن جهـة أخـرى مـن   معطياتهـا، وبين متفتح ومـنغمس فيهـا بكـل بحذر
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ة علـــى واقـــع العولمــ انعكاســـاتعلـــى مــدى  ؛ وهـــذا بــدوره مـــا اثــرمحققـــة فيهــاحيــث درجـــة التنميــة ال

بعــين االعتبــار خصوصــية  األخــذبمبــادئ العولمــة مــع  تأخــذ، فالــدول التــي التنميــة فــي هــذه الــدول

تســـتطيع اســـتثمار  ة اقتصـــادياتهاخصوصـــي، وكـــذا حقوقهـــا فـــي بلـــوغ درجـــات مـــن التنميـــةشـــعوبها و 

العولمة وفي نفس الوقت مواجهة التحديات التي تفرضها من اجل تحقيق واقع  تهيؤهاالفرص التي 

  ؛تنموي يسمح بالعيش الكريم والحياة السعيدة لشعوبها

 وأعطـتالعولمـة فتحـت وهيـأت الطريـق امـام اجـراء اصـالحات سياسـية داخـل الـدول الناميـة  إن -

الديمقراطيـــة فـــي الحكـــم وذلـــك مـــن خـــالل تفعيـــل المشـــاركة  إرســـاءالفرصـــة مـــن اجـــل العمـــل علـــى 

منظمــات المجتمــع المــدني  ، والســماح بتأســيسيعها وتنظــيم االنتخابــات بكــل حريــةالسياســية وتوســ

، وعلـى الـرغم مـن ان عـدد مـن وضـمانها اإلنسـانالسياسية ورعاية حقـوق  ودعم التعددية، وتفعيلها

جابت لهذه التغيرات وقامـت بجملـة مـن االصـالحات السياسـية والتـي سـمحت مـن لنامية استالدول ا

والسـماح االنتخابات في الحياة السياسية وكـذلك مسـاهمة المـرأة فـي الحيـاة السياسـية  بإجراءخاللها 

ـــة وعمـــل المعارضـــة ت تخـــدم ال ان كـــل هـــذه االصـــالحات كانـــت جوفـــاء المقصـــد وكانـــإ ،بالتعددي

يــر السياســـي وبنـــاء الحكـــم ، وال تعبـــر عـــن الرغبــة الحقيقيـــة فـــي التغيمصــالح الحكـــام وكانـــت مقيــدة

غوط الخارجيـــة والداخليـــة مـــن جهـــة ، وكانـــت مجـــرد صـــورة للمظهـــر الخـــارجي اســـتجابة للضـــالراشـــد

  ؛الشرعية على البقاء اطول مدد في الحكم والسلطة من جهة اخرى وٕاضفاء

من خالل االصالحات السياسية التي تنادي بهـا الـى زيـادة التركيـز علـى دور قادت العولمة لقد  -

فـــي  للمــرأة، وعلـــى الــرغم مــن تطـــور هــذا المكســـب ورة مشـــاركتها فــي الحيـــاة السياســيةوضــر  المــرأة

المــرأة مازالــت مضــطهدة وال تتمتــع بــأي حقــوق بــل مازالــت تعــاني  أن، إال العديــد مــن الــدول الناميــة

  ؛وهذا في معظم الدول النامية حتى في حقوقها االجتماعية الحرمان والتهميش
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، وذلـك مـن خـالل ظهـور منظمـات تمـارس الـدولي اإلرهـابان العولمة قادت الـى ظهـور ظـاهرة  -

الــذي مهــد للواليــات المتحــدة االمريكيــة اســتخدام  األمــر، العــالم أنحــاءارهابيــة فــي مختلــف  نشــاطات

ســبتمبر  أحــداثالقــوة ضــد اي دولــة مــن الــدول بحجــة القضــاء علــى االرهــاب الــدولي خاصــة بعــد 

عــن هــذه الحــروب المزعومــة ضــد االرهــاب زيــادة االنتهاكــات لحقــوق االنســان  أســفر، ولقــد 2011

رة االرهـاب ظـاهرة دوليـة يمـارس مـن صـبحت ظـاهأ، وهكـذا جرائم ضـد الشـعوب العـزل والمـدنيينوال

هـذا مـا شـكل تحـديا كبيـرا علـى التنميـة البشـرية  ،ها كل محظور في العالقـات الدوليـةاجل استئصال

  ؛في العالم النامي

، ويعـود ذلـك لومـات المتعلقـة بالمنظومـة الصـحيةرة البيانـات والمعدالدول النامية تعاني من ن إن -

فـاق خإتعبـر عـن  ألنهـا نـاتوالبيا اإلحصـائياتهـذه  إخفاءالحاكمة الي  واألنظمةتعمد الجهاز إلى 

وانعدام هذه البيانات والمعلومات حول الوضع الصـحي   شحن إ ؛ و سياستها الصحية اتجاه شعوبها

وكــذلك وفــي نفــس  ،واقعهــا الصــحي فــي البلــدان الناميــةيمثــل عــائق كبيــر يهــدد التنميــة البشــرية فــي 

الســياق يظهــر التســتر وعــدم الكشــف عــن السياســات التنمويــة  فــي هــذا المجــال فــي عمــل الحكومــة 

 ؛مما يزيد من اضعاف سبل التنمية البشرية أيضا

 يتطلـب المي والتـي تعصـية واألوبئـة علـى المسـتوى العـسان العولمة أدت الى ظهور االمـراض الم-

 ،...االيدز واألوبئة التفوييد والكوليرا وااليبوال األمراضمن هذه و ، مواجهتها تكاتف الجهود الدولية

جانــب ذلــك عــدم وجــود سياســات صــحية واضــحة فــي مواجهــة وعــالج هــذه االمــراض خاصــة  إلــى

عكـس سـلبا نالـى نقـص عوامـل التوعيـة الوقائيـة مـن هـذه االوبئـة هـذا كلـه ا باإلضـافة اإليـدزمرض 

  ؛الثالثمية الصحية في دول العالم على التن
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 واألمهــاتان العديــد مــن الــدول الناميــة مازالــت تعــاني مــن ارتفــاع معــدل الوفيــات بــين االطفــال  -

تحقيق االهداف التنموية  أن إال ،الدولبالرغم من العمل المبذول في هذا المجال من طرف بعض 

  ؛في هذا المجال مازال بعيد المنال 

وعلــى ريــاف والمــدن خــتالالت كبيــرة فــي التنميــة بــين األإمازالــت اغلــب الــدول الناميــة تعــاني مــن  -

وهـــذا مـــا  ،يضـــا المـــدن بعضـــها مـــع الـــبعضأهـــذا التفـــاوت يمـــس  أن، حتـــى نجـــد كافـــة المســـتويات

  ؛التنمية البشرية في هذه البلدان ينعكس سلبا على واقع

وره مــا يــوفر ، وهــذا بــدبارتفــاع معــدالت النمــو الــديمغرافيان الــدول الناميــة فــي معظمهــا تمتــاز  -

تــوفير االطــارات البشــرية التــي فــي تتمثــل  فــاألولى، فرصــا لتحقيــق التنميــة، ويفــرض تحــديات عليهــا

مـا أ، لبعث عمليات التنمية البشرية واألساسيتمثل راس المال البشري الذي يعتبر العامل الرئيسي 

السـكان المتزايـدة الثاني فيمثل تلـك التحـديات التـي تفـرض علـى الحكومـات مـن اجـل تلبيـة حاجـات 

يزيد من االنفاق العام من اجل تحقيق سـبل التنميـة  هذا ما،... صحيا وتعليميا وفي مجال السكن 

الحكـومي فـي مجـاالت  واإلنفـاقن العولمـة تتطلـب مـن الحكومـات الغـاء الـدعم إوفي الوقت نفسه فـ

  ؛الصحة والتعليم ودعم السكن

ان عــدد مــن الــدول الناميــة اســتطاع تحقيــق معــدالت مقبولــة فــي الجانــب التعليمــي مــن التنميــة  -

، وكـذا ي والمتوسط والثانوي وحتى العاليفي رفع نسب الملتحقين بالتعليم االبتدائ والمتمثلةالبشرية 

الـدول الناميـة عظـم م أن إال، األميـةارتفاع نسبة معرفة القراءة والكتابة عند البالغين والقضـاء علـى 

مجـــاالت التعلـــيم والقضـــاء علـــى االميـــة ومازالـــت نســـب االلتحـــاق  مـــن ضـــعف فـــي مازالـــت تعـــاني

ـــنخفض وذلـــك نظـــرا لصـــعوبة الظـــروف المعيشـــية وعـــدم تـــوفير  بالمـــدارس فـــي الطـــور االبتـــدائي ت

باإلضافة الى اضطرار االطفال الـى دخـول عـالم الشـغل فـي  ،تطلبات التعليم من مدارس وأساتذةم

اضـافة الـى اسـتمرار عـدم المسـاواة بـين  ،ائالتهم على توفير متطلبات العيشسن مبكرة لمساعدة ع
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واقــع يا صــعب المنــال علــى تحقيــق د، هــذا كلــه مــا يفــرض تحــالمراحــل التعليميــة العليــاالجنســين فــي 

  ؛تنموي بشري في هذه البلدان

الـذي يتطلـب اعـادة  األمـرفرضت العولمة جملة مـن التحـديات علـى واقـع التعلـيم ومناهجـه، لقد  -

عولمــة مــع النظــر وتطــوير المنــاهج التعليميــة وتكييفهــا مــن اجــل مواكبــة التغيــرات التــي تفرضــها ال

فــي  ني مــن اخــتالالتغير ان واقــع الــدول الناميــة يؤكــد انــه مازالــت تعــا،ادخــال ســبل المعرفــة فيهــا

، ممــا زالــت بطيئــة ومنعدمــةوان عمليــات اصــالح المنظومــات التربويــة والتعليميــة ما ،منــاهج التعلــيم

  ؛يتماشى ومتطلبات التنمية البشريةينعكس سلبا على سبل تمكين البشر وتأهيلهم بما 

تعاني الدول النامية من عدم التجانس في مجال المتخرجين مـن الجامعـات والمعاهـد ومتطلبـات  -

، ما يزيد بدوره من تحـديات نسب البطالة في صفوف هذه الفئات ق العمل االمر الذي يزيد منسو 

  ؛اء على الفقر وتوفير مناصب العملالتنمية البشرية في القض

بكات االتصــــال فــــي اكتســـاب التقنيــــات العلميــــة الجديــــدة وشــــ تبــــادران معظـــم الــــدول الناميــــة ال  -

ميـة البشـرية التـي تتطلـب مـن اجـل نديا كبيـرا علـى واقـع الت، هذا ما يفرض تحـوالمواصالت الحديثة

اجــل تمكــين قــدرات البشــر  تحقيقهــا ادخــال هــذه التقنيــات وتوطينهــا وســبل التعامــل معهــا وذلــك مــن

  ؛وتأهيلهم

 ،زوح الريفــي مـن االريــاف الــى المــدنان العولمـة ادت الــى ظهــور اشـكالية الهجــرة بــين المـدن والنــ-

وهذا مـا يشـكل تحـديا كبيـرا علـى التنميـة البشـرية التـي تتطلـب عدالـة فـي التوزيـع والتنميـة المتوازنـة 

ن الهجـرة مــن أ، و وبمــا يحقـق المســاواة وتكـافؤ الفــرصبـين المنــاطق والمـدن وبــين المـدن فيمــا بينهـا 

كن والصــرف ســالو الريــف الــى المــدن زاد مــن اثقــال الدولــة فــي تــوفير الخــدمات الصــحية والتعليميــة 

فـي المـدن وهـذا مـا يشـكل خطـر علـى  التلـوثالنفايـات وارتفـاع نسـبة ، فضال على انتشـار الصحي

  ؛التنمية البشرية المستدامة
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ة الهجـــرة الخارجيـــة خاصـــة فـــي ارتفـــاع نســـب يتمثـــلالـــى فـــرض تحـــدي كبيـــر  أدتان العولمـــة ا -

، تفــاع نســبة الفقــر والبطالــة وغيرهــافــي ار  والمتمثلــةداخــل الدولــة  األزمــات، وذلــك بســبب الكفــاءات

علــى الكــوادر الــذي يــنعكس ســلبا علــى واقــع التنميــة البشــرية فــي الــدول الناميــة الــذي يســتند  األمــر

  ؛المؤهلة في تحقيقها

ســـوء اســـتخدام المـــوارد واســـتنزاف البيئـــة وزيـــادة انبعـــاث الغـــازات الصـــناعية،  إلـــىالعولمـــة  أدت -

 التلــوث، مــع ارتفــاع نســب ارد الطبيعيــة فــي البلــدان الناميــةبعــض المــو  شــحالــى  أدىالــذي  األمــر

  ؛البشرية المستدامة في هذه الدول ، بما يفرض تحديا على التنميةبمختلف صوره

، تفاع نسبة الملوحة مـع غـور الميـاهارتفاع واتساع ظاهرة التصحر وجفاف االراضي الرطبة وار  -

في ضعف االنتاج الفالحي مع ارتفاع  المتمثل ،ي كبير على واقع التنمية البشريةمما يفرض تحد

  ؛لغذائي وتدهور في التوازن البيئيدرجات الحرارة وهذا ما يؤدي الى ضعف في توفير االمن ا

ها دت العولمة الى اتساع ظاهرة الشركات متعديـة الجنسـيات واسـتحواذأفي المجال االقتصادي  -

االسـتثمار االجنبـي المباشـر الـذي يهيـئ فرصـا وذلـك مـن خـالل  ،على معظم اسواق الدول النامية

، وكــذلك تــوفير تســتخدم فــي تمويــل مشــاريع التنميــة كبيــرة لهــذه البلــدان لمــا يــوفره مــن رؤوس امــوال

 أن، والجــدير بالــذكر هــذا مــا يعــزز ســبل التنميــة البشــريةمــع زيــادة فــرص العمــل و التقنيــة الحديثــة 

، وجعلــه عــامال المباشــر األجنبــية مــن االســتثمار العديــد مــن الــدول الناميــة اخفقــت فــي االســتفاد

  ؛تتطلب جذب االستثمارات االجنبية التنمية البشرية أنعلما  ،لنقل العملة والتقانة إضافي
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مـن التحــديات التــي فرضــتها ، التـي تمثــل واحــدة المديونيــة أزمــةمعظــم الــدول الناميـة مــن تعـاني  -

نفــاق وهــذا مــا يــنعكس ســلبا علــى واقــع التنميــة البشــرية وذلــك فــي تحقيــق النمــو وزيــادة اال ،العولمــة

تنميــــة قطاعــــات اخــــرى مثــــل التعلــــيم والصــــحة  إهمــــال، ومنــــه يــــتم علــــى تســــديد الــــديون وفوائــــدها

  ؛واإلسكان

م االنــــدماج  فــــي مات العولمــــة حيــــث مــــن خاللــــه يــــتتحريــــر التجــــارة الخارجيــــة هــــو احــــد ســــان  -

، وذلك عن طريـق نـزع الحـواجز الجمركيـة وغيـر الجمركيـة التـي تعيـق صـادرات العالمياالقتصاد 

 اإلنتـاج، ويزيـد مـن تعـريض ما يحقـق التنافسـية للسـلع المصـدرة، وهذا العالمية األسواق إلىالدول 

ال إ، نامية في منظمة التجـارة العالميـة، وعلى الرغم من دخول العديد من الدول الالمحلي للمنافسة

، خاصـــة فـــي مجـــال دعـــم القطـــاع الخـــاص ورفـــع زال هنـــاك ضـــعف كبيـــر فـــي هـــذا المجـــالانـــه مـــا

  ؛في عملية التنمية أساسيابوصفه عنصرا  تنافسيته

 تحققـهالعولمة الى زيادة االندماجات والتكتالت االقتصادية وتعاظم اهميتهـا وذلـك لمـا  أدتلقد  -

، اال ان مجموعة الدول النامية مازالت ولمةلصناعات الذي يتطلبه عصر العمن تنافسية وتكامل ل

  ؛اب التكامل فيما بين دول الجنوبالمشتركة وغي واألسواقفي تفعيل التكتالت  اإلرادةتفتقد غياب 

في بـرامج االصـالح االقتصـادي وسياسـات  والمتمثلةسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين  إن -

خصوصـية كـل اقتصـاد للـدول الناميـة، وكـذا  االعتبـارفي اغلبها لم تأخـذ بنظـر  ،يفالتثبيت والتك

تطبـق بـنفس الشـكل علـى  ،كانـت علـى شـكل وصـفات جـاهزة أنهـا، كمـا درجة التنمية التي حققتهـا

، مــا انعكــس الثــروة االزمــات االقتصــادية كالبطالــة وســوء توزيــعالــذي زاد مــن  األمــر، جميــع الــدول

  ول؛لتنمية االقتصادية في هذه الدسلبا على واقع ا
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الـى سـهولة انتشـار  أدى، وهذا ما ترابط والتقارب والتشابك العالميلقد أدت العولمة الى زيادة ال -

، القتصـــادية التـــي تصـــيب بعـــض البلـــدانعـــدوى وحمـــى االزمـــات االجتماعيـــة وخاصـــة االزمـــات ا

المرافقـة ماليـة وسياسـات التقشـف ورفـع الـدعم تولـده االصـالحات االقتصـادية وال مـا إلـى باإلضـافة

ـــده للعولمـــة ـــدان للمناصـــب وت ـــةمـــن فق ـــى الـــرغم مـــن انشـــاء ور القـــدرات الشـــرائية واالجتماعي ، وعل

وضـــعيفة ومحـــدودة  تبقـــى هشـــة أنهـــا إال، االجتمـــاعي فـــي بعـــض الـــدول الناميـــة شـــبكات الضـــمان

 ؛، وهذا ما يتنافى مع متطلبات التنمية البشرية ووسائل التمويل طرق إلىالنشاط  وتفتقد 

  :فيما يلينوجزها  التوصياتاالخير ارتأينا ان نختتم دراستنا هذه بمجموعة من وفي 

الدوليـة التـي تعـاني مـن هيمنـة  لمنظمـاتاوعجـزا تبـين لنـا ضـعف  دراسـتناائج نتـمن خالل ن ا  -

ذلك بـات مـن الضـروري اعـادة لـو ، هياكلهـا أداءالدول الكبرى وكـذلك نقصـان شـرعيتها واضـطراب 

هذه المنظمات عن طريق توسيع التمثيل السياسي في هياكل اتخاذ القرار فيهـا النظر في اصالح 

طريـق منـع حـق الفيتـو واسـتبعاده فـي ؛ وكذلك عـن ات وممثال لكل الشعوبوجعله شامل لكل القار 

   ؛يتها وكذا قضايا البيئة والتنميةالقضايا الحساسة مثل قضايا امن الشعوب وحقوق االنسان وحما

 أطماععلى مناهضة  يعملاعد حركة المنظمات الغير الحكومية كفاعل دولي تتص أنضرورة  -

اليبيراليــة المتوحشــة وان تنــتظم دوليــا بشــكل مــرن وفاعــل وان تبــدع اكثــر فــي مجــاالت االحتجــاج 

  واالقتراح ؛

بتغييـــر السياســـة الدوليـــة الراهنـــة  إالالتنمويـــة فـــي العـــالم ككـــل ال يتحقـــق  األوضـــاعإن تحســـين  -

عــالم متعــدد يراعــي مطالــب  إلــى، وذلــك بــالرجوع فــي ســير وقيــادة العالقــات الدوليــة النظــر وٕاعــادة

  ؛وتطلعات كل الشعوب المتقدمة والنامية بنفس القدر والموازاة بدون انحياز او استغالل 
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فـــي وضــع االصـــالحات مــن طـــرف الــدول الناميـــة مــن خـــالل الوقــوف علـــى  اإلســراعضــرورة   -

، وذلك من خالل حسن استعمال ما تملكه مـن مـؤهالت ها واقع التنمية فيهاالتي يعاني االختالالت

ومـوارد بشــرية وطبيعيـة وكــذا اصــالح المؤسسـات التشــريعية والماليــة والتربويـة وبعــث االصــالحات 

  ؛ى مع ميزات اقتصادياتها الداخليةاالقتصادية وجعلها تتماش

لدى البلدان الناميـة وذلـك فـي تطبيـق اصـالحات ديمقراطيـة  الحقيقية اإلرادةتتوفر  أنال بد من  -

يقـوي ، ممـا األطـرافواضحة المعالم وشفافة تعمل على تكريس التعددية والمشاركة السياسـية لكـل 

، حرية تكـوين التنظيمـات االجتماعيـة، وكذا ضمان عمل المعارضة و دعائم الحكم الصالح والراشد

لسياســية وهــذا عــن طريــق وضــع مــواد تكفــل ذلــك فــي القــوانين وتوســيع مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة ا

  ؛االساسية لهذه الدول

تحقيــق تنميــة بشــرية فــي البلــدان الناميــة يتطلــب وبشــكل عاجــل وجــود مصــداقية دوليــة فــي  إن -

الـدولي  اإلرهـابوالمشاكل العالقة على المستوى الدولي وبشكل خاص قضـية التعامل مع القضايا 

  الليبرالية؛الدول المتقدمة  وأهدافمن اجل تحقيق مصالح  كذريعةتستخدم  صبحتالتي أ

شـــاملة وواعيـــة فـــي مجـــال القطـــاع الصـــحي ووضـــع خطـــط واضـــحة  إصـــالحاتضـــرورة وضـــع  -

خفـض معـدالت  المعالم والقيـام باالستشـراف فـي هـذا المجـال لتحقيـق االهـداف التنمويـة فـي مجـال

  ؛واألمهات األطفالالوفيات بين 

 إلـــىوذلـــك مــن خــالل الســعي ضــرورة التركيــز علــى الجانــب التعليمـــي لتحقيــق اهــداف التنميــة  -

الفــوارق والتمييــز  وٕازالــة، ومــن الجنســين األطفــالفــرص التعلــيم االبتــدائي الــى كافــة  وٕاتاحــةتــوفير 

  ؛األخرىبمختلف انواعه بين الجنسين في مختلف المراحل التعليمية 
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، بغيـة سـبل المعرفـة فيهـا وٕادخـالوضـبطها  بإصالحهاالنظر في المناهج التعليمية وذلك  إعادة -

ة والتحـــديات التـــي مركـــز فـــي التغيـــرات الدوليـــ أحســـنيجعلهـــم فـــي  لألجيـــالتأهيـــل  أحســـن إعطـــاء

  ؛تفرضها العولمة

مـع  ، مـع ضـرورة التكيـفعلـيم ومـا يتطلبـه واقـع وسـوق العمـلالتوفيق والتنسيق بـين منتجـات الت -

المطلوبـة لمواكبـة الرهانات الجديدة من خالل التدريب وفتح التعليم في المجـاالت واالختصاصـات 

  ؛لشغل الفرص التي توفرها العولمة ، مع تهيأة الكوادر البشريةالعصر

رنيــت ورفــع الحــواجز عنهــا وتحســينها، االســراع فــي ادخــال التقنيــات الحديثــة واســتعمال ســبل االنت-

 ا، وذلــك ألهميتهــا فــي رفــع مســتوى وقــدرات االطــارات البشــرية ممــمــدن والمنــاطقوتمكينهــا لكــل ال

  الزمة لها؛لفي الطليعة لمواجهة المشاكل والبحث عن الحلول ا ايجعله

ولفرص  ال بد على الدول من التدخل ووضع حد لظاهرة التوزيع الغير المتكافئ للنمو والثروات -

علــى المســاواة وعدالــة التوزيــع ممــا يحقــق اســس التنميــة  التأكيــد، مــع العمــل الــذي تســببه العولمــة

  ،هذا ما يقضي على ظاهرة الهجرة الداخلية بين المدن؛داخل المدنالمتوازنة بين المدن والمناطق 

الهجرة الخارجية وذلك عن طريق توفير فرص العمل المناسبة لكل الفئات  أسبابالقضاء على  -

  لشأن؛ومنح االمتيازات والحوافز في هذا ا

، وخاصــة منهــا الغيــر متجــددة مــع ضــمان حـــق للمــوارد الطبيعيــة واألمثــلاالســتخدام العقالنــي  -

البيئــي عــن  التلــوث، مــع ضــرورة معالجـة ظــاهرة وذلــك لتحقيــق تنميـة بيئيــة مســتدامةاالجيـال منهــا 

ع ونشــر الثقافــة البيئيــة بــين كــل االطــراف الفاعلــة فــي هــذا المجــال ، مــ حســيستوالطريــق التوعيــة 



 خـــــاتمة

 

261 

 

ضــرائب البيئيــة علــى االنتــاج والصــناعات التــي تمــس التوقيــع الجــزاءات علــى المخــالفين وفــرض 

  ؛لإلصالحالبيئة والجبر على اصالحها في حاالت الضرر القابل 

وذلــك بــالتركيز علــى العمــل علــى الحــد مــن ظــاهرة التصــحر التــي باتــت تجتــاح العــالم النــامي  -

  الزراعة واستصالح االراضي ورفع نسبة سقيها؛التشجير وٕاقامة السدود والتركيز على 

في الجانب االقتصادي ضـرورة تـوفير المنـاخ المناسـب لجـذب االسـتثمارات االجنبيـة وذلـك مـن  -

ما يـوفره بستفادة من أجل اال، ستثمار التي تساعد وتشجع على ذلكخالل اصالح وسن قوانين اال

اصـــب العمـــل ونقـــل التقنيـــات وكـــذا تـــوفير مناالســـتثمار مـــن فوائـــد مـــن تمويـــل للمشـــاريع التنمويـــة 

  ؛الحديثة

 وتطبيقهـــااتفاقيـــات تجاريـــة  وٕاجــراء، جنــوب بـــين الـــدول الناميـــة–تفعيـــل التعـــاون جنـــوب ضــرورة -

، بغيــــة تحقيــــق التكامــــل بــــين ادي والتكــــتالت بــــين الــــدول الناميــــةوتشــــجيع ســــبل التكامــــل االقتصــــ

االقتصــادية  التنافســية فــي ظــل عــالم التكــتالتالصــناعات وتبــادل الخبــرات التقنيــة وتحقيــق القــدرة 

  ؛التي تفرضها العولمة

، وذلـــك لغـــرض لـــدول المتقدمـــة والمنظمـــات الدوليـــةالســـعي المتواصـــل مـــن اجـــل التـــأثير علـــى ا -

ثمارها تيمكـن اسـ أمـوالهيكلتها وجدولتها وذلك لما توفره مـن  وٕاعادةتخفيض الديون ونسب الفوائد 

  البشرية؛ التنميةفي مجال 

واالجتمـاعي لكـل دولـة اصـالحات اقتصـادية تتماشـى مـع الواقـع االقتصـادي  إجـراءالعمل علـى  -

يـة االنـدماج فـي ، وبمـا يسـهل عملدرجـة التنميـة المحققـة فـي كـل بلـد تتماشـى مـع ،وغير مشروطة

  ؛االقتصاد العالمي
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مسـتدام و ضرورة دعم وتشجيع القطاع الخاص الذي يساعد على تحقيق نمو اقتصـادي متـوازن  -

  ؛وتطوير االنتاج وتوفير فرص العملوذلك في مجاالت التصنيع 

االجتمـاعي مـن اجـل حمايـة المتضـررين مـن  األمـانشـبكات  وتـدعيم وتفعيل إنشاءالعمل على  -

، وحمايــة الفقــراء وتــوفير حاجــاتهم االساســية وتعــويض االقتصــادية األزمــات وأثــارتقلبــات الســوق 

  اقتصادية؛ ألسبابالذين فقدوا وظائفهم 
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القـانون الـدولي العـام، دون طبعـة،  ضـوءعيـة فـي ، الحقـوق الجماح أبو العطـارياض صال -32

 .2009، دار الجامعة الحديثة، مصر

للدولة،مركز الكتـاب االكاديمي،الطبعـة ، الوظائفية الجديدة  والبنىالعولمة زبيري رمضان، -33

 .2012 األردن،عمان،  االولى،

 .2009،دولية، دار وائل للطباعة والنش، عمان، مبادئ العالقات السعد حقي توفيق -34

سعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسـية المقارنـة، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة،  -35

 .2005ر، الجزءاالول، الطبعة السابعة، الجزائ

سهيلة فريد النباتي، التنمية االقتصادية،دراسات ومفهوم شامل، دار الراية للنشر والتوزيع،  -36

 .2015الطبعة االولى،عمان،االردن،

دار الفكر الجـامعي، دون طبعـة، االسـكندرية،  العالقات الدولية، السيد أبوعطية، نظريات -37

 .2012، مصر

طبعــة، االســكندرية،  نة، دو ،مكتبــة بســتان المعرفــصــالح احمــد هريــدي، العالقــات الدولية -38

 .2008، مصر

صــــامويل هــــانتغتون، صــــدام الحضــــارات، ترجمــــة، مالــــك عبيــــد و محمــــود محمــــد، الــــدار  -39

 .1999، الجماهرية، ليبيا
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ة وحمايتــه ، حــق االنســان فــي التنميــة االقصــادياء الــدين محمــد عبــد الحكــيم الصــافيصــف -40

 .2005،الحلبي الحقوقية، بيروت لبناندوليا، الطبعة االولى، منشورات 

ادية الدوليــة، ، العولمــة والتحــوالت االقتصــصــالح الــدين حســن السيســي، االقتصــاد الــدولي -41

 .2013،ردار الكتاب الحديث، الطبعة االولى، القاهرة،مص

صـــالح محمـــد عبـــد الحميـــد، أزمـــة البطالـــة، دراســـة مقارنـــة، مصر،الســـعودية،الكويت،هبة  -42

 .2011ر والتوزيع،الطبعة االولى،مصر،النيل العربي للنش

وان ، ديومعوقات التنمية، الطبعة الثانية،الحداثة والهيمنة االقتصادية ضياء مجيد الموسي -43

 .2007، المطبوعات الجامعية، الجزائر

ـــدي، مبـــادئ القـــانون الـــدولي العـــام فـــي ظـــل المتغيـــرات  -44 ـــة طلعـــت جيـــاد لجـــي الحدي الدولي

 .2012،حامد للنشر والتوزيع، عمان، االردن ،الطبعة االولى، دار)العولمة(

ــيم عمــار غربــي -45 ، العولمــة االقتصــادية، رؤى إستشــرافية فــي مطلــع القــرن الواحــد عبــد الحل

 .2013سوريا ، ،لعالمية للنشر والتوزيع والترجمةوالعشرون، دار أبي الفداء ا

لدونيــــة للنشــــر تنميــــة والبيئــــة والعالقـــات الدوليــــة، دار الخ، مشـــكالت العبـــد الــــرزاق مقــــري -46

 .2008،روالتوزيع، الطبعة االولى، الجزائ

الت، حـاالت عمليـة وحلـول مشـك ،األعمـالعبد السالم ابو قحف، العولمـة  وحاضـنات    -47

 .2002، مكتبة ومطبعة االشعاع الفني،الطبعة االولى، االسكندرية، مصر

يــد، دار زهــران ليــة فــي ظــل النظــام العــالمي الجدعبــد الســالم جمعــة زاقــود، العالقــات الدو  -48

 .2013، للنشر والتوزيع، الطبعة االولى، عمان، االردن

لقــانون الــدولي والعالقــات الدوليــة، مطبعــة ، الحــق فــي التنميــة بــين اعبــد العزيــز النويصــي -49

 .2008، البيضاء، الدار النجاح الجديدة
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العولمــة، الشــكاالت مــن الحداثــة الــى ، المفــاهيم واالغنــي عمــاد، سوســيولوجية الثقافــة عبــد -50

 .2008، الطبعة الثانية، بيروت، لبنان

ؤسســة كنــوز الحكمــة للنشــر لوجية،مو عبــد القــادر تــومي، العولمــة مــن االقتصــاد إلــى االيدي -51

 .2009، بدون طبعة، الجزائر والتوزيع

، ديــوان المطبوعــات رعبــد القــادر رزقــي المخــادي، النظــام الــدولي الجديــد، الثابــت والمتغيــ -52

 .2003، ر، الجزائةيالجامعية، طبعة ثان

ـــــادر مح -53 ـــــد الق ـــــدوليعب ـــــي االصـــــول مـــــد فهمـــــي، النظـــــام السياســـــي ال ـــــة ، دراســـــة ف النظري

 .2005، والخصائص المعاصرة بغداد، دار الشؤون الثقافية

 دار الشـروق ،ئيـة والكليـة فـي العالقـات الدوليـة، النظريـات الجز عبـد القـادر محمـد فهمـي -54

 . 2010،الولىللنشر والتوزيع، عمان، االردن،الطبعة ا

الوســيط فــي القــانون الــدولي العــام، حقــوق االنســان، الكتــاب الثالــث،  ،عبــد الكــريم علــوان -55

 .2006، الطبعة االولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان

، الطبعــة اللطيــف مصــطفى وعبــد الرحمــان ســانية، دراســات فــي التنميــة االقتصــاديةعبــد  -56

 .2014، لبنان ،والنشر والتوزيع، بيروتللطباعة األولى ، مكتبة حسن العصرية 

لدولى المعاصر والقانون الدسـتوري، دار الهـدى، الطبعـة االولـى، ، القانون اعبد اهللا بوقفة -57

 .2012، رعين مليلة، الجزائ

حامد للنشر والتوزيـع،  دار ، العولمة من منظور شرعي،وآخرون  ،عبد المجيد الصالحين -58

 .2002، دن، االر عمان

عبـــد الحميـــد، العولمـــة واقتصـــاديات البنـــوك، الـــدار الجامعيـــة، االســـكندرية، عبـــد المطلـــب  -59

 .2001، رمص
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دار صفاء  عبد الناصر نزال العبادي، منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الدول النامية، -60

 .1999عمان، االردن، ،للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى

ات التنميـة والتخطـيط االقتصـادي، سـي، محاضـرات فـي أساعبد الهادي عبد القادر سويفي -61

 .2007القاهرة ،  بدون طبعة، ،بدون دار النشر

جامعيــــة للدراســــات والنشــــر ، نظريــــة العالقــــات الدوليــــة، المؤسســــة العــــدنان الســــيد حســــين -62

 .2010، يروت، لبنانب، ثالثةالطبعة ال ،والتوزيع

أســامة للنشــر والتوزيــع، ة،الــدول الناميــة وأزمــة المديونيــة، دار عزيــزة بــن ســمينة بنــت عمار  -63

 .2014، عمان، االردن، الطبعة االولى

شـــهاب الجامعيـــة الطبعـــة مؤسســـة  ،ولمـــة وأثرهـــا فـــي المجتمـــع اإلســـالمي، الععصـــام نـــور -64

 .2002، األولى

، دار المنهــــل، الطبعــــة 1995، 1943علــــي صــــبح، الصــــراع الــــدولي فــــي نصــــف قــــرن  -65

 .2006 ،الثانية، لبنان

، منهجيـــة البحـــث العلمي،والمنهجيـــة فـــي علـــم القـــانون، منشـــورات زيـــن علـــي عبـــود جعفـــر -66

 .2016، الطبعة االولى، بيروت، لبنان، الحقوقية

ولي لحقوق اإلنسان في ظل العولمة، مكتبة زيـن الحقوقيـة ، القانون الدعماد خليل إبراهيم -67

 .2012، ، الطبعة األولىلبنان واألديبة،

طبعة ، ديـوان القانون الدولي لحقوق االنسان ، دون ، مدخل الى ر اسماعيل سعد اهللاعم -68

 .1993، رالمطبوعات الجامعية، الجزائ

عمــر ســعد اهللا واحمــد بــن ناصــر، قــانون المجتمــع الــدولي المعاصــر، ديــوان المطبوعــات  -69

 .2005، الجامعية، الطبعة الثالثة، الجزائر
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 . 2010 روالتوزيع،الجزائرارهومة للطباعة والنشدالدولي لألعمال، عمر سعد اهللا، القانون -70

وعــات الجامعيــة، الطبعــة بعمــر صــدوق، قــانون المجتمــع العــالمي المعاصــر، ديــوان المط -71

 .2003،الثانية، الجزائر

ــــــدار الجاالعولمــــــة وقضــــــايا اقتصــــــادية معاصــــــرة ،رعمــــــر صــــــق -72 ــــــة، دون طبعــــــة،، ال  معي

 .2003، مصر االسكندرية،

بــدون طبعــة،  ،محــي الــدين، التنميــة والتخطــيط االقتصــادي، دار النهضــة العربيــة عمــرو -73

 .، بدون سنة نشربيروت، لبنان

ركات المتعديـــة الجنســــيات والعولمـــة، بيــــت ، التنظـــيم القــــانوني للشـــعـــوني محمـــد الفخــــري -74

 .2002، الحكمة، بغداد، الطبعة االولى

ــ، قــانون العالقــات اغــي أنيــل -75 دين اللبــاد، مكتبــة مــدبولي ، الطبعــة لدوليــة، ترجمــة، نــور ال

 .1999، االولى، القاهرة، مصر

ر االعصــار العلمــي للتوزيــع ،العولمــة االقتصــادية، دافهــد خليــل زايــد، محمــد صــالح رمان -76

 .2014، والنشر، الطبعة االولى، عمان، االردن

يـــات لقـــانون الـــدولي والعالقـــات الدوليـــة، المحتو ، حقـــوق االنســـان فـــي اقـــادري عبـــد العزيـــز -77

 . 2004، ، دون طبعة، دار هومة، الجزائرواآلليات

، التنمية المستدامة في البلدان العربيـة بـين النظـري والتطبيـق ،مكتبـة قادري محمد الطاهر -78

 .، لبنان، بدون سنة نشرعة االولى، بيروت، الطبالعصرية للطباعة والنشر والتوزيعحسن 

لدولية، ترجمة حسام الدين خضـور، دار كارين منغست، افيان أرغوين، مبادئ العالقات ا -79

 . 2013،الغرقد، الطبعة االولى، دمشق، سوريا
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ـــدار المصـــرية اللبنانيـــة، العولمـــة ورســـالة اللميـــاء محمـــد احمـــد الســـيد -80 الطبعـــة  ،جامعـــة، ال

 .2002، مصر، القاهرة ،األولى

  ،أفـاق، دون طبعـة، بيـروت ر، دارخضـ السياسة الخارجية، ترجمة خضـر، مارسيل ميرل -81

 .دون تاريخ نشر 

، دار المستقبل العربي ، ، ترجمة حسن نافقةمارسيل ميرل، سوسيولوجية العالقات الدولية -82

 .1996، القاهرة

مايكــل كليــر، الحــرب علــى المــوارد، ترجمــة، عــدنان حســن، دار الكتــاب العربــي، بيــروت،  -83

 .2002، بدون طبعة

ـــ، مقدمـــة فـــي فكـــر واقتصـــاد و محســـن أحمـــد الخضـــيري، العولمـــة -84 ال دولـــة، ادارة عصـــر ال

 .2000، مصر ،الطبعة االولى ،مجموعة النيل العربية

 ، بـدون طبعـة،محمد أبـو زهـرة، العالقـات الدوليـة فـي االسـالم، دار الفكـر العربـي، القـاهرة -85

 .نشر دون تاريخ

الدوليـة وفكـرة الحكومـة العالمية،الهيئـة المصـرية العامـة  ، المنظمـاتمحمـد حسـن االبيـاري -86

 .1989لقاهرة ، اللكتاب

منشـــورات  –قارنـــة دراســـة م–، إشـــكالية التنميـــة االقتصـــادية المتوازنـــة محمـــد حســـن دخيـــل -87

 .2009، لبنان الطبعة األولى ،الحلبي الحقوقية

محمــد ســـامي عبـــد الحميـــد، اصـــول القــانون الـــدولي العـــام، القاعـــدة الدوليـــة، دار الجامعـــة  -88

 .2015، مصر الطبعة الثانية، االسكندرية الجديدة،

مود ، العالقــــات الدوليــــة المعاصــــرة، دار الفكــــر الجــــامعي، الطبعــــة محمــــد ســــعد ابــــو عــــا -89

 .2007، االولى، االسكندرية، مصر
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دار إثـــراء للنشــــر والتوزيع،الطبعــــة  محمـــد صــــالح تركـــي القريشــــي، علــــم اقتصـــاد التنميــــة، -90

 .2010، االردن ،االولى

واالقتصــــادية للــــدول العربيــــة وســــبل التحــــديات السياســــية  محمــــد عبــــد اهللا شــــاهين محمــــد، -91

الجمهوريــــة -معالجتهــــا،دار الكتــــاب الجامعي،الطبعــــة االولى،دولــــة االمــــارات العربيــــة المتحــــدة

 .2017اللبنانية،

دار  د الــدولي وأثرهــا علــى الــدول الناميــة،لنقــسياســات صــندوق ا محمــد عبــد اهللا شــاهين، -92

 .2016 الجمهورية اللبنانية،-متحدةاالمارات العربية ال الطبعة االولى، الكتاب الجامعي،

ـــرة و محمـــد مقـــدادي -93 ـــع والنشـــ ،ســـيف واحـــد، العولمـــة رقـــاب كثي ـــة للتوزي ، رالمؤسســـة العربي

 .2002 بيروت، لبنان،، الطبعة الثانية

الدولـة والـنظم السياسـية المقارنـة، دار الوفـاء للطباعـة والنشـر، الطبعـة ، محمد نصر مهنـا -94

 .2011،االولى، االسكندرية، مصر

للنشر، الطبعة االولى،عمـان، ، دار زهران محمود خلف، مدخل الى علم العالقات الدولية -95

 .2012، االردن

ـــة المعاصـــرة، -96 ـــع، مصـــطفى يوســـف،عولمة االســـواق المالي الطبعـــة  دارحامـــد للنشـــر والتوزي

 . 2016 االردن، عمان، االولى،

ــدار الجامعيــة ممــدوح محمــود منصــور، العولمــة دراســة فــي المفهــوم، الظــاهرة واالبعــا -97 د، ال

 .2001،ر، االسكندرية، مصرالجديدة للنش

العـرب والعولمـة،  مركـز الدراسـات الوحـدة المعلومات، الجوانب الثقافية ،  ثورةنبيل علي،  -98

 .1997العربية، بيروت،  الطبعة االولى، 
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ية، نور الدين حامد،عولمة المؤسسات االقتصادية الدولية وأثارها على مديونية الدول النام -99

 .2015عمان، االردن، الطبعة االولى، امة للتشر والتوريع،دار أس

هانس بيتـر مـارتين وهارالـد شـومان ، فـخ العولمـة ،االعتـداء علـى الديمقراطيـة والرفاهيـة ،  - 100

 .1997ترجمة عدنان عباس علي ، سلسلة عالم المعرفة ،الكويت ،

مصر يدة، الطبعة االولى، اإلسكندرية، دار الجامعة الجدهاني دويدا، المنهجية القانونية،  - 101

2014. 

دار الوفــاء ، الدوليــة فــي الفكــر السياســي الغربــي، العالقــات هبــة اهللا أحمــد خمــيس بســيوني - 102

 .2012، لدنيا الطباعة والنشر، الطبعة االولى، االسكندرية، مصر

بغــداد  وليــة، الصــين نموذجــا،، االســتثمار االجنبــي المباشــر والتجــارة الدهنــاء عبــد الغفــار - 103

 .2002، بيت الحكمة

الدوليـة واثرهـا علـى حقـوق االنسـان، دون طبعـة، دون ، العقوبـات هويدا محمد عبد المنعم - 104

 .2006، دار نشر، دون مكان نشر

وســام نعمــت ابــراهيم الســـعدي، المنظمــات الدوليــة غيـــر الحكوميــة، دار الكتــب القانونيـــة،  - 105

 .2012، الطبعة الثانية، القاهرة، مصر

ـــدولي الحـــريوســـفيوســـف حســـن  - 106 ـــاء ،نظم العولمـــة وأثرهـــا علـــى االقتصـــاد ال ـــة الوف ، مكتب

 .2011،، الطبعة االولىرمص القانونية،

  الرسائل واالطروحات    

أطروحـة لنيـل شـهادة الـدكتوراه علـوم فـي  ،براهيم أحمد، الدولة العالميـة والنظـام الـدولي الجديـد -1

  .2013،الفلسفة، جامعة وهران، الجزائر
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ع اإلشـارة الـى حالـة الجزائـر العولمة وانعكاساتها على اقتصاديات الدول العربيـة مـ ،حداد محمد -2

، كليــة العلــوم االقتصــادية ومصــر، رســالة ماجســتير فــي علــوم التســيير، تخصــص نقــود وماليــة 

 .2004-2003وعلوم التسيير  ، جامعة الجزائر ، سنة 

ذكرة ماجســتير فــي ، مـحــرب البــاردةسـات االمنيــة مابعـد الالتنظيــر فــي الدرا خالـد معمــر جنـدل، -3

 .2008، جامعة الجزائر،العلوم السياسية

رسالة ماجستير في العلوم  الجديد،دور الدولة في ظل النظام االقتصادي العالمي  نبيلة،خفاش  -4

 .2010السنة الجامعية  الجزائر،جامعة  اقتصادي،تحليل  تخصص، االقتصادية،

لة ماجســتير ، رســاتنافسـية الصــناعية بالــدول الناميـةوالميــزة ال، االسـتثمار األجنبــي سـلمان حســن -5

، السنة الجامعيـة التسيير، جامعة الجزائر ، كلية العلوم االقتصادية وعلومفي العلوم االقتصادية

2004. 

االشـارة الـى بعـض التجـارب ، دور التكامل االقتصادي في تفعيل التجارة البينية بعادل شنيني -6

ــــوم التجاريــــة، تخصــــص، التجــــارة الدوليــــةســــالة ماجســــ، ر الدوليــــة ــــوم تير فــــي العل ، معهــــد العل

-2010، الســـنة الجامعيـــة كـــز الجـــامعي بغردايـــة، المر قتصـــادية والتجاريـــة وعلـــوم التســـييراال

2011. 

، تمويـــل التنميـــة فـــي بلـــدان العـــالم الثالـــث بـــين اقتصـــاديات االســـتدانة عبـــد اللطيـــف مصـــطفى -7

حـة دكتــوراه فـي العلــوم ، أطرو مقارنـة بــين الجزائـر ومصــر ة دراســةواقتصـاديات األســواق الماليـ

 الجزائـر،العلـوم االقتصـادية وعلـوم التسـيير، جامعـة ، كليـة االقتصادية، تخصص نقود وماليـة

 .2008-2007، السنة الجامعية

ـــد الوهـــاب رميـــدي -8 ـــل التكامـــل عب ـــة فـــي عصـــر العولمـــة وتفعي ، التكـــتالت االقتصـــادية اإلقليمي

حة دكتوراه في العلوم االقتصـادية، ل النامية ،دراسة تجارب مختلفة، أطرو االقتصادي في الدو 
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العلـــــوم االقتصـــــادية وعلـــــوم التســـــيير، جامعـــــة الجزائـــــر، الســـــنة ، كليـــــة تخصـــــص، التخطـــــيط

 .2007-2006،الجامعية

في منازعات التجارة االلكترونية، أطروحة دكتوراة في  ، التحكيم االلكترونيعلي شريف الزهرة -9

ق والعلـوم السياسـي جامعـة ، كلية الخقو تخصص قانون العالقات االقتصادية الدوليةالحقوق، 

 .2016،السنة الجامعية مستغانم، الجزائر

، تقيـــيم دور العالقـــات االقتصـــادية الدوليـــة فـــي تحقيـــق التنميـــة االقتصـــادية عمـــاد معوشـــي -10

، لعلــوم، علــوم التســييرمــع اإلشــارة إلــى الحالــة الجزائريــة، أطروحــة دكتــوراه فــي اللــدول الناميــة 

والعلـــوم  ، كليـــة العلـــوم االقتصـــاديةطبيقـــي فـــي أدارة األعمـــال والماليـــةتخصـــص االقتصـــاد الت

ـــوم التســـيير ـــة وعل ـــر الســـنة الجامعيـــةفـــارس، جامعـــة يحـــى التجاري ـــة، الجزائ -2014 ،، المدي

2015. 

 مــذكرة، نميــة مــابين االعالنــات والتطبيقــات، الحــق فــي التمحمــد االمــين مصــطفى بديرينــة -11

الدوليــة وقــانون المنظمــات الدوليــة، ، تخصــص العالقــات لنيــل شــهادة الماجســتير فــي الحقــوق

 .2010، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، الجزائر

الثالثـة ودورهـا فـي تحقيـق التنميـة المسـتدامة  لأللفيـة، تقييم االهداف االنمائية حمد بابكرم -12

لة ماجستير فـي العلـوم االقتصـادية،  ، رسااالقتصاديةفي ظل االصالحات  –ئر حالة الجزا –

، العلــوم االقتصــادية وعلــوم التســيير، جامعــة دالــي ابــرهيم،كلية تخصــص التحليــل االقتصــادي

 .2009-2008 ،السنة الجامعية،الجزائر

، مـــذكرة لنيـــل مة فـــي ضـــوء القـــانون الـــدولي للبيئـــة، التنميـــة المســـتدامحمـــد فـــائز بوشـــدوب -13

 .، جامعة الجزائرلقانون الدولي والعالقات الدولية، كلية الحقوقي اشهادة ماجستير ف
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الـــدولي، مـــذكرة لنيـــل ، الحــق فـــي التنميـــة فـــي ظـــل احكــام القـــانون نــور الـــدين عبـــد الـــرزاق -14

صـــص القـــانون الـــدولي لحقـــوق االنســـان، كليـــة الحقـــوق، ، نخشـــهادة الماجســـتير، فـــي الحقـــوق

 .2014/2015، جامعة المدية، الجزائر

لدوليـــة، رســـالة ، مفهـــوم البلـــدان االقـــل نمـــو فـــي العالقـــات االقتصـــادية اوس فاطمـــةومـــاحن -15

بن عكنـون  –حقوق ، كلية العالقات الدولية، تخصص القانون ادولي والماجستير في الحقوق

 .2006-2005 ،، سنةجامعة الجزائر –

دول العربيـة إلى ال يحياوي سمير ،العولمة وتأثيرها على تدفق االستثمار االجنبي المباشر -16

، كليــة لة ماجســتير فــي العلــوم االقتصــادية، تخصــص التحليــل االقتصــادي، رســاحالــة الجزائــر

 .2005-2004 ،، سنة، جامعة الجزائرروعلوم التسيي العلوم االقتصادية

  المجالت والدوريات   

الجمهوريــة ي المباشــر الــى ، البيئــة المالئمــة لتــدفق االســتثمار االجنبــامــين محمــد محــي الــدين -1

، الجمعية العربية للبحـوث االقتصـادية، ، ليبيا28لة بحوث اقتصادية عربية العدد ، مجاليمنية

2002. 

، 2000، 441إيما رتشلد، العولمة وعودة التاريخ، ترجمة، أمل حسن، مجلـة المعرفـة، العـدد  -2

 .، سوريا وزارة الثقافة

تجــاه  االمريكيــة للواليــات المتحــدة االمريكيــة، االســتراتيجية تمــيم حســين الحــاج محمــد التميمــي -3

، مركــز العــراق للبحــوث والدراســات، العــراق وافاقهــا المســتقبلية، مجلــة دراســات عراقيــة، بغــداد

 .2005، 03العدد 

، ة عـــدم االنـــدماج فـــي الـــدول الناميـــة، مجلـــة العلـــوم االجتماعيـــة، أزمـــجـــالل عبـــد اهللا معـــوض -4

 .1986، 4، العدد، 14المجلد 
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االجنبــي المباشــر، تعــاريف وقضــايا، مجلــة جســرالتنمية، الكويــت،  ، االســتثماررحســان خضــ -5

 .2004، 32، العدد معهد التخطيط

، تحليل االسواق المالية، مجلة جسر التنمية، الكويت، المعهد العربي للتخطيط، رحسان خض -6

 .2004، 27العدد 

، عهـــد العربـــي للتخطـــيط، الم، الكويـــتحســـن الحـــاج، اقتصـــاديات البيئـــة، مجلـــة جســـر التنميـــة -7

 .2014، 26العدد

اسـات الوحـدة العربيـة ، ،مركـز در المستقبل العربي مجلة،مفهوم الحكم الصالح ،حسن كريم -8

 .2004 ،،بيروت309العدد 

،مجلـة  السياسـة الدوليـة، القـاهرة تطـور الـديمقراطي فـي الـوطن العربي، الحسين توفيق ابـراهيم -9

 . 14،2001مركز االهرامات للدراسات السياسية العدد

ــــ -10 ة خالــــد عبــــد العزيــــز الجــــوهري ، منظمــــة التجــــارة العالميــــة ، مراجعــــة موضــــوعية ، مجل

 .ؤسسة االهرام، القاهرة ، م2002،، يوليو149السياسة الدولية ، العدد، 

بين الظـــاهرة والهـــوس، مجلـــة السيلســـة الدوليـــة، خالـــد عبـــد العزيـــز الجـــوهري، االنـــدماج مـــا -11

 .، القاهرة،مؤسسة االهرام140،2000العدد 

خالـــد عبـــد العزيـــز الجـــوهري، االنـــدماج مـــابين الظـــاهرة والهـــوس، مجلـــة السياســـة الدوليـــة،  -12

 .2004، 158، العدد القاهرة،مركز االعرام للدراسات السياسية

الحديثـــة ، سلســـلة دراســـات مكافحـــة الفقـــر، خلـــدون النقيـــب ، مفهـــوم الحاكميـــة الطوباويـــة  -13

 .2002،سنة  14نيويورك ، االسكوا ، اللعدد، 

مجلــــة ، مســــاواة بـــين الجنســــين، حالـــة لبنــــانديانـــا الخيــــاط ، معوقـــات فــــي وجـــه تحقيــــق ال -14

 .2005، سنة بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ،317العدد ، المستقبل العربي
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مستقبل العولمة ، سلسلة قضايا راهنة ،دمشـق ، المركـز رسالن خضور وسمير ابراهيم ،  -15

 .2008، 77العربي للدراسات االستراتيجية ، العدد

ــــة  -16 ــــادة، االســــالميون وحقــــوق االنســــان، اشــــكالية الخصوصــــية والعالميــــة، مجل رضــــوان زي

 .236،1997،عدد المستقبل العربي

، العــدد العلــوم السياســية م الثالــث والديمقراطيــة والتعدديــة، مجلــة، العــالريــاض عزيــز هــادي -17

 .2001، بغداد 21

المــدني والدولــة فــي الــوطن العربــي، بيــروت، مجلـــة   ، مؤسســات المجتمــعســهيل الفــتالوي -18

 .2005، 03، العدد ق للبحوث والدراسات االستراتيجية، مركز العرادراسات العراقية

لراســــمالية صــــبري زايــــر اســــماعيل ، االقتصــــاد السياســــي للتنميــــة واالنــــدماج فــــي الســــوق ا -19

، 420المســــتقبل العربــــي ، بيــــروت ، مركــــز دراســــات الوحــــدة العربيــــة ، العــــدد  مجلــــة العالميــــة ،

2009 

عبـــد الحســــين وادي العطيـــة، الخصخصــــة فــــي البلـــدان الناميــــة، مجلـــة دراســــات، عمــــان،  -20

 .2008، 1، العدد 25، مجلد الجامعة االردنية

صــيرة للبحــوث والدراســات االنســانية، ، دوريــة البعبــد الــرزاق مقــري، نحــو الطريــق الوســط -21

 .1999، ، دار الخلدونية، الجزائر04العدد 

حسـين فـتح اهللا، التنميـة المسـتقلة، المفهـوم، االسـتراتيجيات، عبد المنعم السيد علي وسـعد  -22

، مجلــة المؤشــرات، النتــائج، دراســة مقارنــة فــي اقطــار مختــارة، مجلــة بحــوث اقتصــادية عربيــة

، العـدد الثالـث عشـر، القـاهرة ،الجمعيـة العربيـة للبحـوث االقتصـاديةنصف سنوية تصدر عن 

2004. 
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الل بحق العمل في المجتمع العربي، مجلة شـؤون ، ظاهرة البطالة واالخعبير محمد سعد -23

 .2004،، خريف119عربية، القاهرة، الجامعة العربية، العدد

ى المؤسسـات تصـال لـد، فعاليـة االعـالن فـي ظـل تكنولوجيـة المعلومـات واالعفاف خويلـد -24

 .2010، ، ورقلة، الجزائر07االقتصادية الجزائرية، مجلة الباحث، العدد، 

ر ، داعقــون محســن، ماهيــة التنميــة وابعادهــا، مجلــة الحقيقــة، العــدد االول، جامعــة أدرار -25

 .2002،الهدى للطباعة والتشر والتوزيع

 –حالـة الـدول العربيـة  –يـة ، واقع المناخ االسـتثماري فـي الـدول النامجيد الحماديعلي م -26

، ه على عودة االستثمارات المهاجرة، مجلة شؤون استراتجية، عمان، مؤسسة عمون للنشرواثر 

 .2007، 12العدد 

نضــمام الجزائــر إلــى المنظمــة العالميــة للتجــارة بــين ا ابــراهيم عبــد اهللا، أثــار عيــاش قويــدر، -27

 .2005 الجزائر، لعدد الثاني،ا ،مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا التفاؤل والتشاؤم ،

الرقابــــة القضــــائية علــــى أعمــــال مؤسســــات المجتمــــع  القاضــــي ســــالم روضــــان الموســــوي -28

، 80شــهرية ثقافيــة عامــة، تصــدر عــن المســتقبل للثقافــة واالعــالم ،العــدد  ،مجلــة النبــأ،المدني

  .2006بيروت، لبنان، ديسمبر 

معــة ، جا361، العــدد االمــن والحيـاة، التنميــة المسـتدامة، مجلــة رمـأمون احمــد محمـد النــو  -29

 .2012،نايف العربية للعلوم االمنية، السعودية

ز ، مركـ211، العـدد مـا العمـل؟، مجلـة المسـتقبل العربـي، العرب والعولمة محمد االطرش -30

 .1997،دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان

الطريــق الــدولي الســريع للمعلومــات، مجلــة العربي،عــدد  محمـد الرميحــي، تخطــي الموانــع ، -31

540. 
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لتنموي ومنطـق ، التحول من القطاع العام الى القطاع الخاص بين االداء امحمد القريشي -32

، للخصخصــة فــي االقتصــاديات الناميــة ، دراســة فــي االقتصــاد السياســيصــندوق النقــد الــدولي

 .2009مجلة االقتصادي ،

قضــايا ، سلســلة كتــاب لعولمــة والحداثــة ومــا بعــد الحداثــةبــين ا ، الفكــر العربــيمحمــد أمــين -33

 .1999،سنة  629فكرية ، عدد

مجلـة المسـتقبل العربـي ، مركـز دراسـات  محمد عابد الجابري ، العولمة والهويـة الثقافيـة ، -34

 .1998، فيفري 228الوحدة العربية ، بيروت ،لبنان ، عدد

رعية الدوليـة ، مـن البعـد القـانوني الـى محمد عيسى عبد الشفيع ، كشـف الغطـاء عـن الشـ -35

المســـتقبل العربـــي ، بيـــروت ،مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــة ، العـــدد  مجلـــة البعـــد السياســـي ،

 .1997، سنة  223

لفهم الغربـي لحقـوق االنسـان، مجلـة ، عولمة حقوق االنسان أم عولمة امحمد فهيم يوسف -36

 . 235،1997المستقبل العربي، عدد

، سـيادة فـي ظـل تحـوالت العولمـة، الدولـة المغلولـة، مجلـة الشـرق االوسـطمحمود حيدر، ال -37

 .2000، 100، العدد ت االستراتيجية والبحوث والتوتيقبيروت، مركز الدراسا

المجلـة  تجربـة هيئـة االنصـاف والمصـالحة، مسـعود خولـة، العدالـة االنتقاليـة فـي المغـرب، -38

 .2015الجزائر، السابع، العدد الجزائرية للسياسات العامة،

ظــل العولمــة، مجلــة العلــوم ، التنميــة والديمقراطيــة فــي االزهــر مقــدام عبيــرات وعبــد العزيــز -39

 .2007 الجزائر ،جامعة محمد خيضر، بسكرة ،11العدد اإلنسانية، 

مهــــا عبــــد اللطيــــف الحــــديثي ، افريقيــــا وداعــــا لالنقالبــــات ، نشــــرة قضــــايا دوليــــة ، مركــــز  -40

 .1998، بغداد ،24الدراسات الدولية ، العدد 
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مــوالي لخضــر عبــد الــرزاق، بونــوة شــعيب، دور القطــاع الخــاص فــي التنميــة االقتصــادية  -41

 ورقلــــة، جامعــــة قاصــــدي، ،07العــــدد مجلــــة الباحــــث، ،ربالــــدول الناميــــة، دراســــة حالــــة الجزائــــ

 .2010-2009 الجزائر،

ــــة ديــــوان العرب،عــــدد جــــوان -42  نصــــر محمــــد عــــارف، مفــــاهيم التنميــــة ومصــــطلحاتها، مجل

 .، القاهرة، مصر2008

 مجلـة ،قيـةياإلفر نمـط جديـد فـي التعـاطي مـع مشـاكل القـارة  قمـة الثمـاني، هشـام الصـادق، -43

 .2005أكتوبر ،رالقاهرة، مص ،162 عدد ،40لدولية، المجلد ا السياسة

 

  والندوات العلمية الملتقيات والمؤتمرات   

 

، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربـــيالمجتمـــع المـــدني فـــي الـــوطن ، مســـتقبل احمـــد شـــكر الصـــبيحي -1

 .2000،بيروت،العربية

، مركـز درســات الوحــدة أسـامة أمــين الخـولي، العــرب والعولمـة، بحــوث ومناقشــات النـدوة الفكريــة -2

 .1998، لبنان ، ية، بيروتالعرب

 .1997 بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية تنمية التخلف وٕادارة التنميةالرحمان،أسامة عبد   -3

العــرب والكوكبــة، فــي كتــاب العــرب والعولمــة، تحريــر أســامة أمــين ، صــبري عبــد اهللاإســماعيل  -4

 .2004، الخوري، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية،مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت

بوزيان عثمان،اقتصاد المعرفة، مفاهيم واتجاهات، الملتقى الدولي حول التنمية البشـرية وفـرص  -5

، كليــة الحقــوق والعلــوم 2004رسامــ 10-9المعرفــة والكفــاءات البشــرية ،االنــدماج فــي أقتصــاد 

 .االقتصادية ، جامعة ورقلة، الجزائر

و والفنــــون ة ، المجلــــس الــــوطني للثقافــــالنظــــام االقتصــــادي الــــدولي المعــــاص ،حــــازم البــــبالوي -6

 .2004، واالدب، الكويت

 .1998بيروت،    العربية،مركز الدراسات الوحدة  واخرون، العرب والعولمة، السيد ياسين، -7
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مركــز الدراســات  لمتحــدة االمريكيــة وعولمــة االرهــاب، بغــداد،، الواليــات اضــاري رشــيد الياســين -8

 .2002سبتمبر18-17،مر السنوي السابع لالرهاب الدولي، المؤتالدولية

، العربــي للتخطــيط، المعهــد ت واســتراتيجيات االقــالل مــن الفقــر، سياســاعلــي عبــد القــادر علــي -9

 .الكويت

األهــداف ، دور الحكومــات فــي رســم السياســات التجاريــة الكفيلــة بتحقيــق فــادي علــي مكــي -10

 .2000، اإلنمائية في ظل العولمة، دمشق، صندوق النقد العربي

، الملتقـــى التنميـــة البشـــرية فـــي شـــمال افريقيـــا، العولمـــة ومقتضـــيات فـــرج عبـــد الفتـــاح فـــرج -11

كليــة  ،قتصــاد المعرفــة والكفــاءات البشــريةاج فــي االــدولي حــول التنميــة البشــرية وفــرص االنــدم

 10و 09، الحقوق والعلـوم االقتصـادية، جامعـة قاصـدي مربـاح، ورقلـة، الجزائـر، المنعقـد فـي

 .2004مارس 

، طي، مركـــز دراســـات الوحــدة العربيـــة، بيـــروت، اليـــات التغييـــر الــديمقرافــؤاد ثنـــاء عبــد اهللا -12

1997. 

 .2001، بغداد، دراسة نظرية مازن الرمضاني، السياسة الخارجية، -13

فـــي العـــالم الثالـــث والـــوطن العربـــي،  ، نحـــو اقتصـــاديات مبنيـــة علـــى المعرفـــةمعـــن نســـور -14

، برنــامج االمــم 2003فبرايــر، 26-24بي االول لمنتــدى التنميــة البشــرية، القــاهرة ،العر المـؤتمر 

 .2003المتحدة االنمائي 

ز دراســـات ، مركـــة والممارســـةالنظريـــ ،، حقـــوق االنســـان فـــي الـــوطن العربـــينـــاجي علـــوش -15

 .2002، الوحدة العربية، بيروت
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، ورشـة العمـل لأللفيـة، دور الجهات المانحة في تنفيـذ االهـداف التنمويـة ناصر القحطاني -16

، 29و 28يــوم ، وأفــاق، تحــديات 2015نحــو العــام  لأللفيــةالعربيــة حــول االهــداف التنمويــة 

 .، جامعة الدول العربية، القاهرة2005جوان 

نـدوة الثالثـاء االقتصـادية  ة،هجـرة الكفـاءات وأثرهـا علـى التنميـة االقتصـادي ل مرزوق،نبيي -17

 .2010أفريل  27، جامعة العلوم االقتصادية السورية، دمشق ،الثالثة والعشرون

هالــة خالــد حميــد ،االرهــاب الــدولي الجديــد ودوره فــي تنفيــذ االســتراتيجية االمريكيــة بعيــدة  -18

-17ز الدراســات الدوليــة ، المــؤتمر الســنوي الســابع لالرهــاب الــدولي ، المــدى ، بغــداد ، مركــ

 .2002سبتمبر  19

، ي الـوطن العربـي، اشـكالية حقـوق االنسـان، التنميـة البشـرية المسـتدامة فـهالة خالد حميد -19

 .2005، االممية، ليبيار لمائدة المستديرة لالساتذة العرب، طرابلس، جامعة ناصا

 ،العالقة بين الدولة والمجتمع المـدني فـي الواقـع العربـي الـراهنهشام حسين يونس، حول  -20

 14 -10 المتعقــد فــيالجلســة الخامســة  -مــؤتمر الديمقراطيــة والتنميــة والتجــارة الحــرة الســادس

 .2006 الدوحةبانيسان 

هالل علـي الـدين ونيفـين مسـعد، الـنظم السياسـية العربيـة ، قضـايا االسـتمرار و التغييـر ،  -21

 .2000الوحدة العربية ، مركز دراسات

  إصدارات االمم المتحدة   

على التنمية المستدامة فـي منطقـة االسـكوا، األمـم المتحـدة ،  واألمن، أثار السالم االسكوا -1

 .2002نيورك ،

تقــال العمالــة ، التحــديات والسياســات الخاصــة باناالســكوا، االســتجابة للعولمــة، االتجاهــات -2

 .2003، االمم المتحدةوديناميكيات السكان، نيورك، 
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 .2004، نيورك ،ات السكانية و التحول الديمقراطي، األمم المتحدة، السياساالسكوا -3

، رة االلكترونيــة فــي منطقــة االســكوا، نيــورك، االمــم المتحــدة، تســهيل التجــارة والتجــااالســكوا  -4

2003. 

 .2001، حدةهجرة والسكان في المنطقة العربية، نيورك، االمم المتاالسكوا، سياسات ال -5

لجميع الشـعوب الحـق فـي تقريـر " وجاء فيه  1960/ 14/12الصادر في  1514االعالن  -6

مصـــيرها ولهـــا بمقتضـــى هـــذا الحـــق ان تحـــدد بحريـــة مركزهـــا السياســـي وتســـعى بحريـــة الـــى 
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  143........................................مدلول العولمة وتعاريفها المختلفة :األولالمطلب 

  144...............................واالصطالحي لظاهرة العولمةالمفهوم اللغوي  :ولالفرع األ

  145..............................................قراءة نقدية لتعريفات العولمة :ثانيالفرع ال

  150.........................................نحو تعريف شامل لظاهرة العولمة :ثالثالفرع ال   

  151..........................................................أنواع العولمة :المطلب الثاني 

  151.......................................................العولمة االقتصادية : األولالفرع 

  153.........................................................العولمة السياسية : ثانيالفرع ال   
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  156..........................................................العولمة الثقافية : ثالثالفرع ال   

  158.......................................................العولمة االجتماعية : رابعالفرع ال   

  160......................................................العولمة االتصالية : خامسالفرع ال   

  163....................................خصائص العولمة والقوى المحركة لها:المطلب الثالث   

  163.......................................................................... خصائص العولمة: األولالفرع   

  166...................................القوى المحركة لظاهرة العولمة وديناميكيتها: ثانيالفرع ال 

  169......................انعكاسات العولمة على واقع التنمية في العالم الثالث : الفصل الثاني

  170........................................االنعكاسات السياسية والعسكرية : المبحث االول 

  170.....................................قضية الديمقراطية والتعددية السياسية : المطلب االول 

  170.......................................................)الراشد(الحكم الصالح : األولالفرع 

  177..................................................التعددية والمشاركة السياسية: ثانيالفرع ال

  180.......................تطور ونمو المجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية : ثالث الفرع ال

  185...................................................عالمية حقوق االنسان : المطلب الثاني 

  190.........................................................االرهاب الدولي : المطلب الثالث 

  195................ على واقع التنمية في العالم الثالثاالنعكاسات االجتماعية : المبحث الثاني
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  195.........................................................الصحة والسكان : المطلب االول 

  195.....................................................................الصحة: الفرع االول 

  199......................................................................السكان :الثانيالفرع 

  203.........................................................الثفافة والتعليم : المطلب الثاني 

  203......................................................................الثقافة :األولفرع ال

  206.....................................................................التعليم :الثانيفرع ال

  212...................................................................البيئة :الثالثب المطل

  217.................................................االنعكاسات االقتصادية : المبحث الثالث 

  217...............................................الشركات متعدية الجنسيات : المطلب االول 

  218..............................................................عولمة االنتاج : ول الفرع اال

  222...................................................االستثمار األجنبي المباشر: ثانيالفرع ال

  224.....................................صناعة السياسة االقتصادية للدول النامية: لثثاالفرع ال

  227...............................................الدوليينصندوق النقد والبنك : المطلب الثاني

  228..............................................................ازمة المديونية : ول الفرع اال

  230.......................................................المشروطية المتقاطعة: ثاني الفرع ال
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  234....................................الجاهزة لإلصالحات االقتصادية الوصفات:ثالث الفرع ال

  235...................................................شبكات االمان االجتماعي :رابع الفرع ال

  239...................................................منظمة التجارة العالمية : المطلب الثالث 

  240................................................................عولمة التجارة : األولفرع ال

  245...........................................التجارة البينية والتكتالت االقتصادية:  ثانيالفرع ال

  247...........................................................التجارة االلكترونية : ثالثالفرع ال

  250:..................................................................................الخاتمة

  263.............................................................................المراجعقائمة 

 290...................................................................................الفهرس

  

  

 


