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 فلسفة التنمٌة العربٌة بٌن التبعٌة وملكٌة النموذج
 

 1ىؼادة على موسد. 
 

 المستخلص
تحتاج الدول العربٌة إلى نموذج جدٌد للتنمٌة ال ٌعتمد فٌه التقدم على المنظور المادي المتمثل فً المنفعة 

بل أٌضاً على القدرات الجوهرٌة التً تمكن الفرد من أن ٌكون فاعالً فً  ٬التً تحققها السلع والخدمات فقط
بٌة أن تضع خططاً تنموٌة تنسجم مع احتٌاجات تحقٌق التنمٌة. فمنذ بداٌة القرن العشرٌن تحاول الدول العر

تشٌر إلى أن تلك الخطط لم  ٥١٠٢المجتمع الحقٌقٌة٬ إال أن مجمل التقارٌر التنموٌة التً صدرت منذ عام 
تحل دون نشوب النزاعات السٌاسٌة وانتشار عدم المساواة والبطالة كؤهم معوقات التنمٌة العربٌة. وعلى 

لمً فً البلدان العربٌة٬ ثمة نواقص أساسٌة تواجه هذه الدول وفً مقدمتها نقص صعٌد التنمٌة والبحث الع
 المعرفة. 

وجود خصوصٌة تارٌخٌة تراجع مإشرات التنمٌة و استمراروتتمحور المشكلة البحثٌة للدراسة حول أن 
الربعٌنٌات لم ٌحل دون قٌام دول المنطقة منذ استقاللها فً منتصؾ ا ٬وتنموٌة لكل دولة عربٌة على حده

تبنً سٌاسات تنموٌة تحاكً النموذج التنموي الؽربً مما الثالثة من وأوابل الستٌنٌات حتى مطلع األلفٌة 
 أسفر عن تبعٌة الدول العربٌة لنموذج تنموي مختلؾ من حٌث متطلباته وظروفه الهٌكلٌة والبنٌوٌة. 

االندماج فً النظام االقتصادي العالمً ٌحول زٌادة أن  األولى هًتٌن٬ الفرضٌة وتنطلق الدراسة من فرضٌ
هً صعوبة تخلص الدول العربٌة من هذه أما بالنسبة للفرضٌة الثانٌة٬ ف .ةمستقل ةعربٌحدوث تنمٌة دون 

التبعٌة على الرؼم من تصاعد مإشرات عدم االستقرار السٌاسً واالقتصادي وتصاعد االحتٌاجات المحلٌة 
 ات المواطن العربً لصٌاؼة نموذج تنموي تشاركً ومستدام. وتزاٌد الحاجة إلى توظٌؾ قدر

ٌؤتً فً مقدمتها تساإل حول ما إذا  التساإالتالسابقة تطرح الورقة البحثٌة عدداً من  اتوبناء على الفرضٌ
والذي ٌنسجم مع اإلمكانات واالحتٌاجات التنموٌة  المالبمكان النموذج التنموي الؽربً هو االختٌار التنموي 

دول العربٌة. وٌتناول التساإل الثانً مدى فعالٌة النموذج التنموي الؽربً فً التصدي للمشكالت السٌاسٌة لل
واالقتصادٌة التً مرت وتمر بها البلدان العربٌة منذ ما بعد االستقالل. أما التساإل الثالث فٌتعلق بمدى قدرة 

ب على مشكالت التبعٌة واالختالالت المبادرات التً تعتمد منظور فلسفً تنموي مؽاٌر على التؽل
  والتناقضات التً عرفتها المسٌرة التنموٌة العربٌة.

وذلك فً  ٬الورقة البحثٌة إلى دراسة أسباب تمسك الدول العربٌة بالنموذج التنموي الؽربً تهدؾ ٬وعلٌه
بج تقاربها مع الفلسفة إطار تحلٌل الفلسفات التنموٌة المتنوعة التً تبنتها بعض الدول العربٌة وتقٌٌم نتا

 التنموٌة الؽربٌة فً تحقٌق التنمٌة. 
 كاقترابٌن بحثٌٌن.  المنهج المإسسً ومنهج دراسة الحالةوتتبنً الورقة البحثٌة نظرٌة ما بعد التنمٌة وتطبق 

األول المفاهٌم واألطر  الجزء: ٌتناول أجزاءالبحثٌة٬ فتنقسم الورقة إلى ثالثة  بعناصرالورقةفٌما ٌتعلق 
الثانً االنتقال من النظرٌة إلى النموذج من  الجزءفً حٌن ٌتناول  ٬النظرٌة لالختٌارات التنموٌة العربٌة

خالل دراسة نماذج تنموٌة دولٌة من خارج المركزٌة الؽربٌة تتبنى فلسفة االكتفاء الذاتً لمجابهة التحدٌات 
الثالث فلسفة النموذج التنموي العربً بالتطبٌق على دولتً مصر  ءالجزاالقتصادٌة والسٌاسٌة. وٌتناول 

لمالمح إطار نموذج ما بعد والمملكة المؽربٌة على سبٌل المثال. ثم الجزء الخاص بالنتابج والمقترحات 
 للتؽلب على االختالالت والتناقضات فً الفلسفة التنموٌة فً المنطقة العربٌة.  تنموي 

                                                 
1
  ٢٢٢٢مدرس ، كلية االقتصاد والسياسة، جامعة الجيزة الجديدة،  
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 المؽرب  ٬مصر ٬ ٬التبعٌة ٬الفلسفة االقتصادٌة ٬البلدان العربٌة ٬الؽرب ٬نموذج التنمٌة :الكلمات المفتاحٌة

 

Abstract 

The Arab countries need a new development model in which progress does not depend on the 

materialistic perspective of the benefit achieved by goods and services only, but also on the core 

capabilities that enable the individual to be active in achieving development. Since the beginning 

of the twentieth century, Arab countries have been trying to put in place development plans in 

line with the real needs of society. However, all development reports issued since 2015 indicate 

that these plans have not prevented the outbreak of political conflicts and the spread of inequality 

and unemployment as the most important obstacles to Arab development. In terms of 

development and scientific research in the Arab countries, there are basic shortcomings facing 

these countries, particularly the lack of knowledge.  The research problem of the study revolves 

around the continued decline of development indicators and the existence of historical and 

developmental specificity for each Arab country separately, which did not prevent the 

establishment of the countries of the region since their independence in the mid-1940s and early 

1960s until the beginning of the third millennium from adopting development policies that 

mimic the Western development model, which resulted in the dependence of Arab countries on  

a different development model in terms of its structural requirements and conditions. The study 

is based on two hypotheses. The first hypothesis is that increased integration into the global 

economic system prevents Arab countries from having an independent development model. As 

for the second hypothesis, it is the difficulty of ridding the Arab countries of this dependency 

despite the escalation of indicators of political and economic instability, and of local needs and 

the increasing need to employ the capabilities of the Arab citizen to formulate a participatory and 

sustainable development model. Based on the previous assumptions, the research paper raises a 
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number of questions, foremost among which is a question about whether the Western 

development model is the appropriate development choice and is consistent with the 

development capabilities and needs of the Arab countries. The second question deals with the 

extent to which the Western development model is effective in addressing the political and 

economic problems that the Arab countries have experienced since post-independence. The third 

question relates to the extent to which initiatives that adopt a different philosophical 

developmental perspective are able to overcome the problems of dependency, imbalances and 

contradictions that have known the Arab development process. Accordingly, the research paper 

aims to study the reasons for the adherence of the Arab countries to the Western development 

model, within the framework of analyzing the various development philosophies adopted by 

some Arab countries and evaluating the results of their convergence with the Western 

development philosophy in achieving development. The paper adopts post-development theory 

and applies the institutional approach and the case study approach as research approaches. 

Regarding the elements of the research paper, the paper is divided into three parts, the first part 

deals with theoretical concepts and frameworks for Arab development choices, while the second 

part deals with the transition from theory to model by studying international development models 

from outside Western centralism that adopt a philosophy of self-sufficiency to confront 

economic and political challenges. The third part deals with the philosophy of the Arab 

development model by applying it to the countries of Egypt and the Kingdom of Morocco, as 

examples. Then, the section on results and proposals of a post development model framework to 

overcome the imbalances and contradictions in the development philosophy in the Arab region. 

 

Keywords: Development model, the West, Arab countries, Economic philosophy, Dependency, 

Egypt, Morocco 
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 المقدمة

  
 فً التنمٌة مسار على أثرت متداخلة تحوالت العالم شهد حٌث العشرٌن٬ القرن عنوان هً التنمٌة تكان

 دراسات نٌتع   وقد الؽربً. االستعمار من كثٌرة دول تحرر التحوالت هذه بٌن ومن .الدول من العٌدٌد
 آخر جانب من الجدٌد كالسٌكًال والفكر جانب٬ من والحدٌث التقلٌدي االستعمار ظاهرة انعكاسب التنمٌة
 ظلت التنموٌة والنماذج الفكر إن القول ٌمكن ال سبق ما ورؼم الدول. تبنتها التً التنمٌة نماذج على

 وارتباط والنام٬ً المتقدم العالم دول فً الجدٌد الكالسٌكً النموذج تطبٌقات فً اإلخفاق أدى إذ جامدة٬
 التحوالت انعكست كما .المانحة للدول التنموٌة" التبعٌة“ زٌادة إلى وبقروض بشروط التنمٌة تحقٌق
 واألمن الدٌمقراطٌة مثل متؽٌرات ادخال تم حٌث ٬ابه المرتبطة والدراسات التنمٌة مفهوم على العالمٌة

   ,p.10023 Patrick Kilby ,2012 ,.للتنمٌة كمحددات الخارج فً العاملٌن وتحوٌالت

جهتورؼم االنتقادات التً  للمفهوم من حٌث وضوحه وشموله٬ فمن الصعب إنكار أهمٌته ومركزٌته  و 
مع العدٌد من المفاهٌم اإلٌجابٌة  لتداخلهباإلضافة والدراسات االقتصادٌة٬  السٌاسةفً علم االجتماع وعلم 

ٌوجد ما فقط٬ ولكن  كاصطالحوالسلبٌة كالحرٌة والتقدم والفقر. وعادة ال ٌتم التعامل مع مفهوم التنمٌة 
الذي ٌتؤثر الخطاب مضمون فضالً عن عن السلطة والمعرفة٬  المعبرٌطلق علٌه " خطاب التنمٌة" 

صمدت التنمٌة كعملٌة وكمفهوم لقد مرحلة تارٌخٌة ما.  ما فًتمع بالمساحة القٌمٌة والثقافٌة السابدة فً مج
خطاباً مستقالً تحول إلى مساحة تسمح كما أنتجت منذ الحرب العالمٌة الثانٌة وحتى الوقت الراهن. 

   Escobar, Arturo, 1995, pp.4-5بتطوٌر مفاهٌم ونظرٌات وممارسات.  

 إلى وبالنظر والمشرقٌة. واألفرٌكانٌة الثالث العالم ودول التخلؾ مفاهٌم التنمٌة مفهوم عًدٌستو
 التً الدول عرفت وكٌؾ الثالث العالم مسؤلة المشرقٌه" " كتابه فً سعٌد" إدوارد " طرح فقد المشرقٌه٬
 الثقافة تؤثٌر خالل نم ثالث" "عالم دول بؤنها نفسها الثانٌة العالمٌة الحرب عقب استقاللها على حصلت

 الشرق. على هٌمنتها خالل من واجتماعٌاً  واٌدٌولوجٌا سٌاسٌاً  " المشرق " انتاج على األوروبٌة
 ,p.3 1979, Edward, Said األخرى. الدول على ؼربٌة هٌمنة أسلوب فالمشرقٌة

 نموذج فرض أو اقتراح فً الثانٌة العالمٌة الحرب عقب الدولٌة المنظمات دور المفهوم ستدعًا كما
 وحوار الجنوب كدول مصطلحات المنظمات تلك طرحت حٌث االستقالل. حدٌثة الدول على للتنمٌة
 أجل من الثالث العالم دول فً التدخل بسٌاسات الدولٌة المنظمات أنشطة ارتبطت وقد والجنوب. الشمال
 المتحدة الوالٌات عالقة فً واضح وبشكل السٌاسات هذه انعكست وقد محدد. تنموي نموذج فرض

 مهمة هناك أن رأى الذي وٌلسون الربٌس عهد فً الوسطى أمرٌكا ودول الالتٌنٌة أمرٌكا بدول االمرٌكٌة
 ؼٌر الهدؾ كان وقد الصحٌح. الطرٌق إلى الالتٌنٌة أمرٌكا دول إرشاد أجل من عاتقه على ملقاة أخالقٌة
 القومٌة االقتصادٌة السٌاسات ونبذ اللٌبرالً التنموي النهج اتباع على الالتٌنٌة أمرٌكا دول حمل هو المعلن

 عام الشٌوعٌة ومناهضة والسالم األمن حول "رٌو " مإتمر فً الرؼبة تلك عن التعبٌر تم وقد  الٌسارٌة.
٠٤٩١ -almanacs-https://www.encyclopedia.com/humanities/encyclopedias
1947-conference-maps/rio-and-transcripts ٠٤٩١ عام " "بوجوتا مإتمر فًو 

(https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1948v09/d6)  
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وعلٌه٬ تواكب مفهوم التنمٌة مع فرضٌة أن التنمٌة متحققة فً دول العالم المتقدم بالفعل ومن ثم ٌجب 
 الثالث العالم دول تنمٌةب تسمٌته على اصطلح ما أو النامً العالم دول فً نشرها

 Developmentization. الدول فً المطبقة تلك مع تتوافق وممارسات أفكار منظومة فً إدخاله أي 
 للتنمٌة محدد ومسار أٌدٌولوجٌة فرض تم أخرى بعبارةEscobar, Arturo, 1995, p.24 المتقدمة.

 مادٌة عملٌات إلنجاز الالزم المال رأس توفٌر حول ٌتركز الخمسٌنٌات خالل لتحدٌثا عملٌات خالل من
 لتطبٌقه. والثقافٌة والسٌاسٌة االجتماعٌة التكلفة عن النظر بؽض للحضر. النتقالوكا كالتصنٌع

Escobar, Arturo, p.39 

"٬ حٌث ثروة األممتحقٌق فً طبٌعة وأسباب هذا المسار ٌعود تارٌخٌا إلى "آدم سمٌث " وكتابه حول " 
تحدث عن طبٌعة التنمٌة االقتصادٌة بشكل ؼٌر مباشر. كما استخدم "ولٌام بٌتً" مقٌاس الدخل واالنفاق 

 ,Sen, Amartya, 1988لقٌاس التنمٌة االقتصادٌة وأضاؾ " األمان المشترك " و"سعادة الفرد". 
p.10 الستعمار واالستعمار الجدٌد. عقب الحرب العالمٌة األولى بدأ التنظٌر لمفهوم التنمٌة من اقتراب ا

وقد أثر هذا االقتراب على صٌاؼة نظرٌة التبعٌة فً منتصؾ القرن العشرٌن. وهو ما عبر عنه "بول 
٬ باإلضافة لكتابات " الكسندر جٌرشٌنكرون" ٠٤٢٥باران" فً كتابه " االقتصاد السٌاسً للنمو" عام 

و " بول رودان" و" هانس سٌنجر" و " كارل  و"البرت هٌرشمان" فً االربعٌنٌات من القرن العشرٌن
 ,Harris, John بوالنً و " فرٌدرٌش فون هاٌك" فً الخمسٌنٌات والستٌنٌات من القرن العشرٌن. 

1980, p.8 

 المشكلة البحثٌة
وجود خصوصٌة تارٌخٌة تراجع مإشرات التنمٌة و أن استمرار تتمحور المشكلة البحثٌة للدراسة حول

الخمسٌنٌات منتصؾ  فًلم ٌحل دون قٌام دول المنطقة منذ استقاللها  ٬لكل دولة عربٌة على حده فكرٌةو
وتهدؾ الورقة  .وتتبعه تنموٌة تحاكً النموذج التنموي الؽربً نماذجتبنً  منمطلع األلفٌة الثالثة  وحتى

 اذج التنموٌة المطبقة. البحثٌة إلى فهم أسباب تمسك الدول العربٌة بهذا النموذج من خالل دراسة النم
 

 فرضٌات الدراسة
 

وتنطلق الدراسة من فرضٌتٌن. الفرضٌة األولى ه٬ً أن زٌادة االندماج فً النظام االقتصادي العالمً ٌحول 
دون حدوث تنمٌة عربٌة مستقلة. أما بالنسبة للفرضٌة الثانٌة٬ فهً صعوبة تخلص الدول العربٌة من هذه 

ي وتصاعد االحتٌاجات المحلٌة التبعٌة على الرؼم من تصاعد مإشرات عدم االستقرار السٌاسً واالقتصاد
 وتزاٌد الحاجة إلى توظٌؾ قدرات المواطن العربً لصٌاؼة نموذج تنموي تشاركً ومستدام. 

ٌؤتً فً مقدمتها تساإل حول ما إذا  التساإالتوبناء على الفرضٌات السابقة تطرح الورقة البحثٌة عدداً من 
لمالبم والذي ٌنسجم مع اإلمكانات واالحتٌاجات التنموٌة كان النموذج التنموي الؽربً هو االختٌار التنموي ا

للدول العربٌة. وٌتناول التساإل الثانً مدى فعالٌة النموذج التنموي الؽربً فً التصدي للمشكالت السٌاسٌة 
 واالقتصادٌة التً مرت وتمر بها البلدان العربٌة منذ ما بعد االستقالل. أما التساإل الثالث فٌتعلق بمدى قدرة
المبادرات التً تعتمد منظور فلسفً تنموي مؽاٌر على التؽلب على مشكالت التبعٌة واالختالالت 

  والتناقضات التً عرفتها المسٌرة التنموٌة العربٌة.

 تقسٌم الدراسة
مفهوم التنمٌة والمفاهٌم اإلٌجابٌة والسلبٌة  لقسمٌن٬ ٌتناول القسم األول فً الجزء األول ٌعرض الباحث

تناول القسم الثانً نظرٌات التنمٌة بالشرح والتحلٌل٬ وٌقسمها إلى نظرٌات داخلٌة نابعة من ٌالمرتبطة به٬ و
التطور الحضاري والتارٌخً ونظرٌات خارجٌة تم تطوٌرها فً الؽرب. كما ٌتناول نظرٌة ما بعد التنمٌة 
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فٌه استعراض بعض نماذج تنموٌة لدول  بالتفصٌل. أما الجزء الثانً فٌنتقل من النظرٌة إلى النموذج٬ وٌتم
خارج المساحة الفكرٌة والجؽرافٌة الؽربٌة. أما الجزء الثالث فٌتناول فلسفة التنمٌة فً الدول العربٌة 
بالتركٌز على النموذج التنموي فً المؽرب ومصر. ثم تتناول الخالصة النتابج ومقترح مالمح إطار نموذج 

 تنموي مستقل.
 

 اإلطار النظري
ثمانٌنٌات التً ظهرت فً  Post-Development Theory ما بعد التنمٌة" طبق الدراسة نظرٌة "ت

النمو االقتصادي فً دول العالم  ىتطبٌقات نظرٌة التنمٌة المرتكزة عل إلخفاقالعشرٌن كرد فعل  القرن
 الثالث. 

 

 الدراسات السابقة
 

 وكنموذج وكتطبٌق.  مكمفهوتتعدد وتتنوع الدراسات السابقة التً تهتم بالتنمٌة 
 

فقد تناولت دراسة "فاروق عبد هللا" مفاهٌم التنمٌة : وتطبٌقاته مفهوم التنمٌة تتناولالدراسات التً  -1
من المنظور الؽرب٬ً مع اإلشارة إلى أن المفهوم اكتسب خصوصٌة عند تطبٌقه فً دول مثل 

لمرتبطة بمفهوم التنمٌة كمفهوم التبعٌة . كما قامت الدراسة بانتقاد المفاهٌم ااندونٌسٌا ومنؽولٌا
 Alwyni, Faroik Abdullah, Review on Development Concept والتحدٌث. 

Researches, 2022 كما تناولت دراسات "بوجارت" مفهوم التنمٌة البدٌلة بالتطبٌق على .
٬ حٌث أثبتت الدراسة عدم تقبل المجتمعات مشروع فً الهند الذي عارضته المجتمعات المحلٌة

بوردا  "وقد قام  .Bogaert, Anjuman Ali, 1997المحلٌة مفهوم التنمٌة بصٌؽته الؽربٌة. 
 دراسة بتطبٌق المفهوم على بولٌفٌا من خالل Rodriguez, Borda. A., 2008 رودرٌجٌز "

٬ وفً قٌامهم بإعادة إنتاج مستشارٌنتؤثٌر المفهوم بصٌؽته الؽربٌة على عمل وسٌاسات الخبراء وال
بعض دول  علىفقد طبق المفهوم  " والتون"أما . أو وفق ثقافاتهم وفق المفهوم الؽربًإما المعرفة 

تطبٌق مفهوم التنمٌة على رفاهٌة واستدامة التنمٌة  انعكاسمن خالل دراسة  أفرٌقٌا جنوب الصحراء
٬ وحاجة تلك المجتمعات إلى نموذج تنموي مالبم لظروفها الثقافٌة والبٌبٌة فً تلك المجتمعات

مفهوم التنمٌة أخرى األصول الفكرٌة لكما تناولت دراسات . Walton, J.S,2017واالقتصادٌة. 
فكر  فً استخدم " أفتاب" اقتراباً فلسفٌا للتعمق فً مفهوم التنمٌة٬ حٌث بتحلٌل مصادره الثقافٌة

التقدم.  فالسفة النهضة كهوبز وروسو وكانت وهٌجل٬ حٌث استخدم هإالء خطاباً تنموٌا ً ٌعبر عن
كما أشار إلى أن المفهوم ٌرتبط بؤوروبا٬ فهو مفهوم مركزي فً الفكر األوروبً. كما أن أبعاده 

ر" أن خطاب وأشارت " بو Aftab, Y, 2003 المادي فً المقام األول. باإلنجازمادٌة٬ حٌث ٌهتم 
التنمٌة من المنظور العالمً تحكمه الخبرة التارٌخٌة والسٌاسٌة الؽربٌة٬ حٌث أن الدافع نحو تطوٌر 

 Cycles ofمفهوم وخطاب التنمٌة هو محاولة البقاء٬ وهو ما أطلقت علٌه " دوابر البقاء"  
Survival الدول األخرى٬  ٬ حٌث دفعت الرؼبة فً البقاء الدول الؽربٌة إلى التدخل فً شبون

  Burr,J., 2010 وفرض وجهة نظر الشمال على دول ما بعد االستعمار.
تنمٌة. حٌث رأي " جرانت" أن فشل نظرٌات ما بعد الحداثة وما الدراسات التً تناولت نظرٌات ال -2

فهوم بعد الماركسٌة تسبب فً انسداد الطرٌق نحو التنمٌة. فلم توفر ما بعد الحداثة بدٌالً للتنمٌة بالم
الوصول إلى المجتمع الحدٌث. وأشار إلى أهمٌة دراسة إلى التنمٌة المنشودة أو  تإدالؽرب٬ً فلم 

المجتمعات المحلٌه٬ وكٌفٌة تصورها لتحقٌق النمو االقتصادي والتحدٌث وفقا ألهدافها وؼاٌاتها.  
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Grant, I.M. 1988.  فقد قام بتحلٌل الخطاب اللٌبرالً الجدٌد٬ حٌث ٌرى تانمسأما " هول "
مإٌدوه أنه ٌطرح المسار الصحٌح لتحقٌق النمو االقتصادي والحد من الفقر. خاصة وأنه الخطاب 
الذي تتبناه المإسسات الدولٌة كالبنك الدولً وصندوق النقد الدولً منذ الثمانٌنات. كما أن القول 

العالم النامً والثالث رؼم تبنٌها للخطاب اللٌبرالً الجدٌد ٌستدعً  بانتشار الفقر والتخلؾ فً دول
. ودرس " براٌنت" تؤثٌر المدرسة الفكرٌة ,.Holmsten, S.S  2003إعادة تقٌٌم هذا الخطاب.

على تطوٌر كل من أهداؾ االلفٌة الثالثة٬ وأهداؾ التنمٌة  الجدٌدة والنسوٌةالكٌنزٌة واللٌبرالٌة 
ة. وأشار إلى أهمٌة معرفة منظمات المجتمع المدنً لألسس الفكرٌة لهذه األهداؾ٬ المستدامة األممٌ

 ,.Briant,Jحتى تملك حرٌة اختٌار تبنٌها أو معارضتها٬ خاصة فٌما ٌتلق بهدؾ مكافحة الفقر. 
أنها توفر  السٌاسً للتخلؾ. كما رأى " وارك" فً دراسته للنظرٌة الماركسٌة لالقتصاد 2015
ظرٌات الكالسٌكٌة للتنمٌة٬ كما أنها تكشؾ التناقضات بٌن المبادئ التً تروج لها نظرٌات بدٌال ً للن
وفقاً لالقتراب الؽربً والممارسات السٌاسٌة على أرض الواقع. كما تسمح النظرٌة التنمٌة 

الماركسٌة للتخلؾ بفتح حوار بٌن االقتصادٌٌن من خلفٌات أٌدٌولوجٌة مختلفة لمعالجة التخلؾ. 
Warke, Thomas, 1973 

 
 

 

 والنظرٌات المرتبطة به تفكٌك مفهوم التنمٌةالجزء األول: 
 

 نظرٌات التنمٌةالتنمٌة، وٌتناول القسم الثانً  مفاهٌم ن: القسم األول ٌتناولٌاألول إلى قسم الجزءٌنقسم 
 

 مفاهٌم التنمٌةالقسم األول: 
 
 

 التنمٌة -１
تفرغ أٌة حقبة من تارٌخ العالم الحدٌث من التنمٌة تتصدر الفكر والفعل. فلم  بالعودة إلى القرن العشرٌن نجد
مفهوم شابع متعدد األبعاد والمرجعٌات الفكرٌة  Developmentوالتنمٌة . طرح ومناقشة قضٌة التنمٌة

 والثقافٌة٬ ومن الصعب التعامل معه بدون تفكٌكه. 
كانت التنمٌة مفهوماً أم عملٌة ممتدة  إذالباحثون حول ما التنمٌة٬ فقد اختلؾ ا اصطالحفرؼم تعدد تفسٌرات 

وتراكمٌة. حٌث ٌعرؾ " سمٌث " و" تودارو" التنمٌة بانها عملٌة متعددة األبعاد وتتضمن تؽٌر فً الهٌاكل 
 علىاالجتماعٌة والمإسسات الوطنٌة والسلوك الجماهٌري٬ باإلضافة إلى حدوث نموا اقتصادٌاً والقضاء 

. كما عرفها العزاوي Smith, Stephen C., Todaro, MP, 2003, p. 34 المساواة.الفقر وعدم 
على أنها " التؽٌر الكمً والنوعً فً النسٌج االجتماعً واالقتصادي والمكانً بشكل إرادي ومخطط بهدؾ 
تحقٌق أهداؾ على المستوٌات القطاعٌة والمكانٌة وتحسٌن أداء عناصر اإلنتاج كما ً ونوعاً لصالح االنسان 

. كما شاع استخدام مفهوم التنمٌة االقتصادٌة فً (٢٢ص  ٥١٠٢ ٬ )العزاويالذي هو هدؾ ووسٌلة التنمٌة. 
مرحلة ما بعد الحرب العالمٌة الثانٌة بهدؾ تحسٌن المستوٌات المعٌشٌة لألفراد وكفالة إشباع الحاجات 
األساسٌة. واستؽالل الموارد االقتصادٌة وعدالة توزٌعها. أما فً الدول النامٌة فقد استهدؾ تطبٌق المفهوم 

ر اجتماعً متعدد الجوانب بؽٌة الوصول إلى مستوٌات الدول الصناعٌة المتقدمة اقتصادٌا إحداث تؽٌٌ
خاصة بعد الحروب أو  ٬وتشٌر " عملٌة التنمٌة" إلى بناء نظم سٌاسٌة واقتصادٌة متماسكةوالمتعددة سٌاسٌاً. 

 (. ٬٥ ص ٠٤٤٩ ٬ نصر٬)عارؾفً مرحلة ما بعد استقالل الدول النامٌة فً أفرٌقٌا وآسٌا بشكل خاص 
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وتجدر اإلشارة إلى أن اصطالح التنمٌة فً اللؽة العربٌة ذو داللة مختلفة عنه فً اللؽة اإلنجلٌزٌة. شؤنه 
ٌ عد مطابقاً للمفهوم اإلنجلٌزي  حٌث ٌشتق لفظ التنمٌة  .Developmentشؤن اصطالح االقطاع. فهو ال 

من "نما ٌنمو نماء" فإنه ٌعنً الزٌادة ومنه ٌنمو نمواً.  من كلمة " نمى"٬ أي الزٌادة واالنتشار. أما لفظ النمو
ٌزٌد من نفسه دون اإلضافة إلٌه من الخارج. فتعالج الثقافة العربٌة اإلسالمٌة  اشفالنماء ٌشٌر إلى أن ال

تعتبر الزكاة أحد  وتجدده٬مفهوم النمو كعملٌة جزبٌة فً إطار مفهوم االستخالؾ فً إطار حركة المجتمع 
النمو والزٌادة الممزوجة بالبركة. وبالتالً تختلؾ داللة االصطالح العربً عن االصطالح الؽربً. محددات 

فمفهوم النمو لٌس هو مفهوم التنمٌة الؽربً. فاألخٌر ٌشٌر إلى حدوث تؽٌٌر هٌكلً فً النظام القابم بحٌث ال 
وقدرة على تحقٌق أهداؾ وفق خطة قد  ٌعد هذا النظام قابما من حٌث الواقع فٌتم استبداله بنظام أكثر كفاءة

تكون مدفوعة برإى داخلٌة أو خارجٌة أو مزٌجاً من الداخل والخارج. فاصطالح النمو ٌتوافق مع توجه ما 
بخالؾ اصطالح التنمٌة الذي ٌقٌس ٬ بعد المادٌة الذي ٌعلً من دور القٌم فً توجٌه حٌاة الفرد المجتمع

 لمجتمعٌة بمإشرات اقتصادٌة مادٌة كاإلنتاج الكمً. )عارؾ٬ نصر٬تحقق التنمٌة والؽاٌات الفردٌة وا
. وقٌاسا ً على ذلك فقد شاع التعرٌؾ الكمً للتنمٌة منذ أوابل الخمسٌنٌات حتى (٥٥-٥٠ ص٬ ص٠٤٤٩

الناتج القومً ومن ثم زٌادة  عن زٌادة االقتصادي المعبربحصره فً البعد  -كمرحلة أولى –نهاٌة الستٌنٌات 
رفت التنمٌة بؤنها الزٌادة السرٌعة والمستمرة فً مستوى الدخل الفردي عبر  مستوى الدخل الفردي. فع 
الزمن قٌاساً على مستوٌات الزٌادة فً الدخل القومً فً الدول الصناعٌة المتقدمة. فهً الحالة التً ٌصبح 

زٌادات متواصلة فً الناتج القومً اإلجمالً بمعدل زٌادة ٌتراوح  فٌها االقتصاد القومس قادراً على تولٌد
( ومن ثم حصر التنمٌة فً مفهوم ضٌق عنوانه التنمٌة ٬٠٥ ص ٥١١٠إبراهٌم٬  عٌسوي٬٪. )١-٢بٌن 

 االقتصادٌة. 
كما تعرؾ التنمٌة من خالل العناصر المكونة لها مثل عملٌة تكوٌن رأس المال والعوامل المرتبطة به مثل 
التقنٌة والسكان والموارد والسٌاسات المالٌة والنقدٌة والتصنٌع والزراعة والتجارة. كما توجد عوامل 
مرتبطة باالعتبارات االقتصادٌة مثل التعلٌم والقٌم الثقافٌة الحدٌثة. باإلضافة إلى الحاجة لبناء مإسسات 

وصندوق النقد الدولً والمنظمات الدولٌة حدٌثة للقٌام بمهام التحدٌث مثل البنك الدولً لإلنشاء والتعمٌر 
المتخصصة. وقد كونت تلك العناصر الخطاب التنموي ولكن لٌس فً حد ذاتها وال فً دمجها٬ ولكن من 

 Escobar, Arturo, 1995, p.41خالل العالقات التً تربط بٌنها ونتابج تلك العالقات. 
و عملٌة التؽٌر. فالتنمٌة تهدؾ إلى أ قؾ متحولوتعرؾ التنمٌة باعتبارها حدث ٌمثل مرحلة جدٌدة فً مو

وعملٌة التطور تلك قد  .Tedesco, Ilaria, 2015 p.7تحسٌن وتطوٌر وضع أو منظومة أو مإسسات. 
٬ أو تستهدؾ تستهدؾ البشر فتعرؾ باسم التنمٌة البشرٌة لتحسٌن حالة االفراد الصحٌة والتعلٌمٌة والتمكٌنٌة

الجانب االقتصادي فتعرؾ باسم التنمٌة االقتصادٌة المعنٌة بكٌفٌة استؽالل الموارد وتوزٌعها٬ أو التنمٌة 
المستدامة المعنٌة بتطوٌر الجوانب االجتماعٌة والبٌبٌة واالقتصادٌة من أجل األجٌال المستقبلٌة٬ أو التنمٌة 

والعملٌات والمعاٌٌر الثقافٌة الالزمة لعمل المإسسات بشكل المإسسٌة المعنٌة بتطوٌر القوانٌن وااللٌات 
 كؾء. 

أدلمان" أن التنمٌة ٌجب أن تهتم بإعادة التوزٌع قبل النمو٬ وبالتعلٌم قبل التصنٌع٬ وبالقضاء  إرماوقد رأت "
القتصادٌة على الفقر قبل النمو االقتصادي. كما اعتبرت التنمٌة عالقات متداخلة بٌن المكونات االجتماعٌة وا

Adelman, Irma, 1975, p. 43  كما عرؾ " أمارتٌا سٌن" التنمٌة بؤنها اآللٌة التً تحقق التداخل .
بٌن النمو االقتصادي والتنمٌة إلحداث الوفرة التً تنعكس على رفاهٌة األفراد. كما أشار إلى أن مفهوم 

 ,Sen, Amartya, 1988االقتصادٌة ة التنمٌة ٌرتبط بالمنظور االقتصادي ككل ولٌس فقط بمفهوم التنمٌ
p.11 

وأنها  "٬وعرؾ " جوزٌؾ شتٌجلٌتس" التنمٌة بؤنها عملٌة تحوٌل المجتمع وأطلق علٌها " الحركة الواسعة
انتقال من العالقات التقلٌدٌة٬ والطرق التقلٌدٌة فً التفكٌر والتعامل مع قضاٌا التعلٌم والصحة٬ وطرق 
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 بٌن السبباإلنتاج التقلٌدٌة إلى طرق أكثر حداثة. وأشار إلى فشل " توافقات واشنطن" ألنها خلطت 
ن ؼٌاب العدالة والمساواة فً المجتمعات والنتٌجة٬ كما أنها لم تعد تصلح لظروؾ األلفٌة الثالثة وأسفرت ع

التً طبقتها. كما اعتبر " شتٌجلٌتس " أن التنمٌة عملٌة تمر بمراحل تبدأ بتحدٌد الدولة ألولوٌاتها كالتعلٌم 
والصحة وبناء القدرات والبنٌة التحتٌة٬ ثم بتحدٌد نوعٌة الشراكات التً تضمن لها مساندة ومساعدات. كما 

تضع استراتٌجٌة تتوافق مع البٌبة اإلقلٌمٌة والدولٌة التً تعمل فٌها بما فً ذلك  ٌجب على الدولة أن
السٌاسات التجارٌة. وعرفت تلك المراحل " باالستراتٌجٌة الجدٌدة للتنمٌة" التً ترتكز على البعد المجتمعً 
-Stiglitz, J.,1998 https://unctad.org/pressوعلى التنمٌة المدفوعة بإجراءات من الداخل. 
material/delivering-1998-prebisch-lecture-united-nations-washington-
consensus-has-failed-we 

بؤنها عملٌة التحول والتؽٌٌر. وهً عملٌة مستمرة وتمر بمراحل. كما  وصفهاالتنمٌة بٌمكن تعرٌؾ كما 
ٌمكن تعرٌفها كمفهوم نظري. وٌكتنؾ المفهوم النظري جدل بٌن فرٌقٌن فً حقل علم النفس٬ أحدهما ٌتبنى 

بسبب  النظرٌة السلوكٌة األدابٌة واألخر النظرٌة العضوٌة. فوفقا للنظرٌة السلوكٌة األدابٌة ٌنتج التحول
التحول فً سلوك األجزاء. فً حٌن ترى النظرٌة العضوٌة أن التحول ٌتم ككل باعتبار أن الكل عضو 
واحد. وٌمثل تعرٌؾ التنمٌة مهمة شاقة لعلماء االجتماع والسٌاسة على حد سواء. فالتنمٌة تشٌر إلى عملٌة 

 ة٬ والنمو االقتصادي٬ والحد منتتضمن تؽٌر فً البنى االجتماع٬ً والموقؾ الشعب٬ً والمإسسات الرسمٌ
 ,Reese, Hayne W., Overton, Willis F., 1970 ٬ والقضاء على الفقر المطلقعدم المساواة

p.133.  

مفهوم إلى كونها خطاب وعملٌة تشمل أهداؾ وأدوات و اصطالحالتنمٌة كونها مجرد  تتعدىعلٌه٬ و
ومخرجات. والعالقة بٌن األهداؾ واألدوات والمخرجات لٌست خطٌة ومباشرة٬ ولكن قد تتفاعل فً 

 اتجاهات متباٌنة. 

 

 المفاهٌم اإلٌجابٌة والمفاهٌم السلبٌة المرتبطة بالتنمٌة
 

 المفاهٌم االٌجابٌة . أ
 

  Growthالنمو 
 

أمور: فٌرتبط  عدةولكن النمو عن التنمٌة فً  اإلشارة ٌتداخل مفهوم التنمٌة مع مفهوم النمو.كما سبقت 
ٌ قاس عملٌاً  ٬األول بقٌاس النمو االختالؾ نً بكٌفٌة توزٌع الناتج على تبالناتج القومً المحلً وال ٌعحٌث 
والبرازٌل والمكسٌك بدرجة أقل فٌعتمد على تجمٌع الدخول. وتعتبر تجارب دول مثل جنوب أفرٌقٌا  االفراد.

من النماذج التً ال ٌتناسب فٌها ارتفاع معدالت النمو مع توزٌع العابد. وٌتضح هذا التناقض بشكل أكبر 
بالنسبة لمتوسط العمر المتوقع بٌن الجماعات المختلفة فً تلك الدول. أما االختالؾ الثانً فٌتعلق بالعوامل 

. فالناتج القومً المحلً ٌتضمن فقط وسابل الرفاهٌة التً ٌمكن التعامل بها الخارجٌة وعدم القابلٌة للتسوٌق
فً السوق وٌجنب المزاٌا والتكالٌؾ التً لٌس لدٌها ثمن مثل ناتج المزارع الذي ٌتم استهالكه فً المنزل. 

مكن قٌاسه ٌمكن قٌاسه ومبادلته فً السوق٬ على الرؼم من أن ما ال ٌ وبالتالً ٌتعامل مفهوم النمو مع ما
أكبر كماً وكٌفاً مثل أهمٌة المساهمة البٌبٌة والمجتمعٌة. وٌتركز االختالؾ الثالث فً تقٌٌم السلع فً الناتج 
القومً المحلً الن التقٌٌم سٌتحٌز للسوق٬ وستنشؤ إشكالٌات فً تحدٌد السعر النسبً للسع وفقاً لتوازن 

https://unctad.org/press-material/delivering-1998-prebisch-lecture-united-nations-washington-consensus-has-failed-we
https://unctad.org/press-material/delivering-1998-prebisch-lecture-united-nations-washington-consensus-has-failed-we
https://unctad.org/press-material/delivering-1998-prebisch-lecture-united-nations-washington-consensus-has-failed-we
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ؾ الرابع ٌتعلق بقٌاس الدخل الحقٌقً للفرد مقابل العرض والطلب فً مناطق مختلفة من العالم. االختال
ة الفرد بشكل متكامل من البد دراسة حٌافمستوى معٌشته ورفاهٌته فً وقت محدد مقارنة بؤوقات أخرى٬ 

حٌث العمر وحجم السكان. االختالؾ الخامس ٌرتبط بوسابل تحقٌق الرفاهٌة٬ حٌث ال تخبرنا معدالت النمو 
الفرد بعد ما الذي حققه أو ٬ تلك الوسابل على حٌاة االفراد٬ كالتؽذٌة على سبٌل المثال عن كٌفٌة استفادة وأثر
.  ومن ثم فإن تقٌٌم حدوث التنمٌة وانعكاسها على االنتاجٌة أو المهارات التً اكتسبها تحسن مستوى معٌشته

  Sen, Amartya, 1988, pp.14-15, and ٌحجبه التركٌز فقط على معدالت النمو. 
 Brinkman, R. ,1995, pp.172-175, and Dragoi,Doina, 2020, p.11 

وٌرى " أكٌموجلو" وجود عوامل تحقق النمو االقتصادي بشكل أسرع فً دول مقارنة بدول أخرى فً 
ترتبط بزٌادة التً معدل زٌادة االستثمارات األجنبٌة وفً مقدمتها  مرحلة ما بعد الحرب العالمٌة الثانٌة.

 االقتصادي.على النمو إٌجابٌاً عدد سنوات التعلٌم متوسط معدل النمو االقتصادي. كما ٌنعكس 
Acemoglu D., 2012, pp. 23-25, and Dragoi, Doina, ,2020, p.4, and Solow 
R., A [on-line] Disponibil la: <http://piketty.pse.ens.fr/files/Solow1956.pdf>.  

تعرٌؾ التنمٌة من خالل وصفها بؤنها عملٌة التحول والتؽٌٌر. وهً عملٌة مستمرة وتمر بمراحل.  ٌمكنو
كما ٌمكن تعرٌفها كمفهوم نظري. وٌكتنؾ المفهوم النظري جدل بٌن فرٌقٌن فً حقل علم النفس٬ أحدهما 

التحول  ٌحدثٌة األدابٌة فوفقا للنظرٌة السلوك واألخر النظرٌة العضوٌة. األدابٌة ٌتبنى النظرٌة السلوكٌة
فً سلوك األجزاء. فً حٌن ترى النظرٌة العضوٌة أن التحول ٌتم ككل باعتبار أن الكل عضو  التؽٌربسبب 
وٌمثل تعرٌؾ التنمٌة مهمة  .Reese, Hayne W., Overton, Willis F., 1970, p.133واحد. 

٬ ةشاقة لعلماء االجتماع والسٌاسة على حد سواء. فالتنمٌة تشٌر إلى عملٌة تتضمن تؽٌر فً البنى االجتماعٌ
والموقؾ الشعب٬ً والمإسسات الرسمٌة٬ والنمو االقتصادي٬ والحد من الالمساواة٬ والقضاء على الفقر 

 المطلق. 
 

 Modernization التحدٌث 
كما تواكبت نظرٌات التحدٌث مع نظرٌات التنمٌة بعد الحرب عملٌات التنمٌة عملٌات تحدٌث. تتضمن 

عزي فاألدبٌات الؽربٌة ت  الرؼم من شعبٌة المفهوم٬ ال ٌوجد اتفاق حول دالالته. وعلى العالمٌة الثانٌة. 
عشر ومطلع القرن التاسع التحوالت االجتماعٌة إلى التصنٌع وبناء الدولة القومٌة فً نهاٌة القرن الثامن 

٬ باإلضافة إلى التحوالت السٌاسٌة التً شهدتها أوروبا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة عقب الحرب عشر
العالمٌة الثانٌة من جانب٬ وبروز االهتمام بدراسة المجتمعات فً دول أفرٌقٌا وآسٌا وأمرٌكا الالتٌنٌة. وقد 

 واهتمامه ”1968 ,القرن العشرٌن بدءا من "روبرت نٌسبٌت تباٌنت نظرٌات التحدٌث منذ الستٌنٌات من
 بدراسة التحوالت االجتماعٌة وتؽٌر النظم االجتماعٌة بناء على التطور فً حٌاة الفرد وقدرته على التكٌؾ. 
فً حٌن أشار " صاموٌل هنتجنتون" إلى التحدٌث كعملٌة متعددة األوجه تتضمن التحوالت التً تحدث فً 

. كما ٌرى "دانٌال لٌرنر" أن التحدٌث هو تؽٌر اجتماعً ٌإدي إلى تحول متعدد اط اإلنسانًالفكر والنش
. كما ٌعرؾ " ماكس فٌبر" التحدٌث بؤنه سٌطرة الفرد العقالنٌة على محٌطه المادي األوجه وبشكل تدرٌجً

. األخالق البروتستانتٌة االعتبارات الثقافٌة المتمثلة فً ٬ كما رأى "فٌبر" أن سبب التحدٌث هوواالجتماعً
لٌس هو التحول ذاته وإنما االستجابة للتحول وقدرة المإسسات على السٌطرة وٌرى " هالبٌرن" أن التحدٌث 

والتكٌؾ مع التحول السرٌع. فً حٌن ٌضع " آٌزنشتات" خصٌصتٌن للتحدٌث٬ األولى هً حدوث تماٌز 
على جانب االستجابة الفردٌة لمظاهر س انكلس" " الك ركزهٌكلً والثانٌة هً االستجابة للتحول. وقد 

أما أدبٌات الدول النامٌة فقد صاؼت . التحدٌث من خالل استخالص سمات ثقافٌة مشتركة للشخصٌة الحدٌثة
تطبٌق النظرٌة فً إحداث التحول فشل ٬ رؼم نظرٌة التحدٌث المرتبطة بالتنمٌة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة

ففً أوؼندا على سبٌل المثال فإن التحدٌث تم ى المعٌشً لألفراد وتحقٌق المساواة. االجتماعً ورفع المستو
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 فرضه من الطبقة الحاكمة كما انطبقت مظاهر التحدٌث متمثلة فً تراكم الثروة على فبة محدودة.
Byekwaso, Ndinawe, 2016, pp.285-86 

 
 

 المفاهٌم السلبٌة 
 

 Underdevelopmentالتخلؾ  -１
 

التخلؾ بمفهوم "دول العالم الثالث" الذي ٌؽطً مساحة جؽرافٌة شاسعة من دول أفرٌقٌا ودول  ارتبط مفهوم
ؼٌر أن المفهوم ال ٌقتصر فً تفسٌره  Udombana, N.J., 2000, p.754 آسٌا ودول أمرٌكا الالتٌنٌة

البعد الجؽرافً بل ٌمتد إلى حركة ثقافٌة ٌسارٌة فً فرنسا٬ حٌث كتب االقتصادي الفرنسً " ألفرٌد  على
". وقد حدد فٌه مفهوم العالم " عوالم ثالثة وكوكب واحد " بعنوانفً صحٌفة " االبزرفاتور " مقاالً سوفً

 بٌتر٬٬ )ورسلًأن ٌصبح شٌباً". الثالث باعتباره منطقة مهملة٬ مستؽلة٬ ومحتقره كالطبقة الثالثة٬ وٌرٌد 
 (٬٢١ ص ٠٤١١

عالم الرأسمالً أو العالم االشتراكً أو العالم الذي تعرض لالستعمار والعالم الثالث ٌمكن أن ٌتواجد فً ال
كما تحدٌث. لل االنظر للتخلؾ باعتباره الوجه األخر للتنمٌة٬ أو باعتباره نقٌضبناء علٌه٬ ٌتم واألوروبً. 

مفهوم وباعتباره  Anti-development٬ٌ عرؾ التخلؾ باعتباره " الالتنمٌة" وباعتباره " ضد التنمٌة" 
 Post- Development٬لمدرسة التنموٌة الكالسٌكٌة المرتكزة على النمو االقتصادي والتصنٌع ٌنتقد ا

وتمٌز " سالً ماثٌوس" بٌن نظرٌات  دعوة للبحث عن نموذج ؼٌر ؼربً للتنمٌة والتحدٌث. أٌضاً  باعتبارهو
ن أونظرٌات التبعٌة ونظرٌات التنمٌة البشرٌة. حٌث ترى ما بعد التنمٌة أو النظرٌات المنتقدة لنظرٌة التنمٌة 

كما ترى أن جهود تصوٌب تداعٌات تطبٌق  التخلؾ هو نتٌجة نظرٌة التنمٌة ولٌس مجرد أحد تداعٌاتها.
ال تحد من التخلؾ٬ ألنها ال تعالج الفرضٌات التً  " التنمٌة المستدامة"من خالل سٌاسات  نظرٌة التنمٌة

كما تعتمد نظرٌة ما بعد التنمٌة  .Matthews, Sally, 2004, pp.373-74تقوم علٌها نظرٌة التنمٌة. 
 إلحكامطورتها الدول الؽربٌة  وسلطوٌاً واستراتٌجٌةتوجه "مٌشٌل فوكو" الذي ٌعتبر التنمٌة خطاباً فكرٌاً 

 ,Escobar, Arturuللتعامل مع مشكلة التخلؾ.  سٌطرتها على دول العالم الثالث
1984-85, pp.377-78) 
رإساء الدول األفرٌقٌة إلى أهمٌة التنمٌة وضرورة مشاركة المواطنٌن فً تحمل وقد انعكس ذلك فً دعوة 

 النٌباد". –ٌدة فً أفرٌقٌا تداعٌات التنمٌة. وتم تضمٌن ذلك فً " اإلعالن من أجل الشراكة الجد
https://www.nepad.org NEPAD.  فً عالقته إجتماعٌة  التخلؾ كظاهرةكما تكمن إشكالٌة مفهوم

. فالتخلؾ ال ٌقتصر على مإشرات تقرٌر التنمٌة البشرٌة من معدالت فقر وتراجع بالالتنمٌة وما بعد التنمٌة
٬ )زكًمستوٌات الخدمات الصحٌة والتعلٌم٬ حٌث تعتبر تلك المإشرات مظاهر للتخلؾ ولٌست التخلؾ. 

 ٬( كما تم النظر إلى التخلؾ من خالل معالجة مسؤلة االستعمار باعتبار٬٢٥ ص ٥١٠٥محمد عادل٬ 
ظهور مفهوم التنمٌة مع  ٌشٌر " ماركوس واتسون" إلىوسبباً فً تخلؾ بلدان العالم التً استوطنها.  األخٌر

الؽربٌة من الدول الصناعٌة تعامل الفوقً من مقدمً المساعدات وٌرصد مواقؾ من ال  مفهوم االستعمار.
ؤ٬ وإصالحها مٌبوس منه". " خط" قناع حب"٬ والتنمٌة استعمار جدٌد أو  األفرٌقٌة. فالمساعدات هً للدول

 ,Watson, Marcus D., 2013, pp.4-6 and Higginbottom .أٌدٌولوجٌة الؽربهً فالتنمٌة 
Andy, ,2018, pp.49-50  

بسبب  وٌرى محمد عادل زكً أن التخلؾ هو الضعؾ المزمن فً انتاج القٌمة الزابد لدي دول العالم الثالث
٬ وتسرب ما ٌنتج منها داخلٌاً لتؽذٌة ضعؾ وتخلؾ أسالٌب االستؽالل الزراعً والصناعً والخدمً

التركٌب  سبق طبٌعة. ٌضاؾ إلى ما خالل حركة الصادر والوارد المتقدمة منصناعات معقدة فً األجزاء 
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زك٬ً (ة بدول العالم المتقدم. ٬ أي نوع السلع والخدمات التً تنتج فً تلك الدول مقارنالسلعً فً تلك الدول
  (٬٢٩ ص ٥١٠٥محمد عادل٬ 

 
  Povertyالفقر  -２

. نمط عالمً سابد إلنتاج القٌمة وتوزٌعها فعلبسبب إعادة إنتاج التخلؾ ٌومٌاً ب ٌإدي التخلؾ إلى الفقر
والفقر مفهوم نسب٬ً فهو حالة أو ظرؾ ال ٌمكن تعرٌفه إال من خالل  .للتخلؾٌعتبر الفقر النتٌجة المباشرة ف

مقارنة ظروؾ مجموعة بظروؾ مجموعة أخرى من حٌث المستوى المعٌشً المالبم. وإذا كان هناك فقر 
٬ وهو ظرؾ ٌصبح فٌه الفرد بالكاد متواجداً بسبب الجوع.   absolute povertyنسبً فٌوجد فقر مطلق 

األفراد تصبح اإلحصاءات المرتبطة بالناتج المحلً اإلجمالً ؼٌر ذات جدوى ألن األخٌرة  وبالنسبة لهإالء
 Webster, Andrew, 1984, pp.16-19تقٌس الفقر النسبً أو الحرمان النسبً. 

الدخل واإلنفاق. ومن  بمستوًٌٌتم قٌاس الفقر حٌث لألدوات النقدٌة٬ فً قٌاس الفقر  وعادة ما ٌلجؤ الباحثون
فً توزٌع الدخل  عدم المساواةتساعد المقاٌٌس السابقة على قٌاس وقد ثم التعرؾ على مستوى رفاهٌة الفرد. 

 ,Kanbur, Rav إذا ما تم التعامل مع مفهوم الفقر باعتباره فقرا نقدٌاً. القومً والحصول على الخدمات
2007, pp.3-4 الفقر فً القدرات والمهارات الذي ٌحول دون حصول . وإلى جانب الفقر النقدي ٌوجد

الفرد على الفرص لتحقٌق االنجاز ولتطوٌر مستوى معٌشته. وتساعد الموارد النقدٌة على تطوٌر المهارات 
 اقترابالالزمة٬ ؼٌر أنها ال تساعد بمفردها على تقٌٌم مستوى معٌشة األفراد. وٌرى "أمارتٌا سٌن" أن 

 Schiller, R. B.,2008, p.53القدرات ٌوفر إطاراً جٌداً لتقٌٌم عدم المساواة والفقر ومستوى المعٌشة. 

وٌقصد باالستبعاد االجتماعً حرمان الفرد من الفرصة كما ٌمتد الفقر إلى االستبعاد االجتماعً والتهمٌش. 
الجتماعً للفقر هنا باعتباره نقص ة للمجتمع. وتنظر نظرٌة االستبعاد اٌلالشتراك فً األنشطة الطبٌع

إمكانٌة الوصول للموارد. وقد ٌكون االستبعاد االجتماعً هٌكلٌاً ومبنً على وجود خبرة صعوبة المشاركة و
٬ وبصفة خاصة فً اقتصاد السوق. حٌث ال ٌتمتع فً االستبعاد على المستوٌات السٌاسٌة واالقتصادٌة

أو فً التعبٌر عن الرأي فً حالة وجود جماعات إثنٌة أو عرقٌة االفراد بنفس الفرص فً التشؽٌل والعمل 
وٌإدي االستبعاد االجتماعً إلى حرمان الفرد من المكانة االجتماعٌة. وٌمكن اعتبار  أو تمٌٌز ضد المرأة.

 ,Sameti, Majid, Esfahani, Rahimاالستبعاد االجتماعً هو نتٌجة الفقر النقدي وفقر القدرات. 
Haghighi, Hassan, 2012, pp. 51-52 

 
 التنموٌة ونماذجهانظرٌات الالقسم الثانً: 

 
اقترابان لدراسة التنمٌة. االقتراب األول أكادٌمً وٌتعامل مع موضوع التنمٌة من خالل نظرٌات  ٌوجد

التنمٌة٬ فً حٌن ٌركز االقتراب الثانً على موضوع السٌاسات العملٌة المرتبطة بالتعاون من أجل تحقٌق 
 التنمٌة

. فهناك نظرٌات الدول النامٌةمنظور من  الفرعٌة لها سٌتم فً هذا الجزء تناول نظرٌات التنمٌة والنظرٌات
العتبارات سٌاسٌة أو  اعلٌه رضتوف  أ ا٬من خارجهنمت وأخرى  ٬تلك الدول من داخلوتطورت نمت 

كما  تقسٌم تلك النظرٌات إلى نظرٌات داخلٌة تارٌخٌة ونظرٌات خارجٌة حدٌثة. تماقتصادٌة أو ثقافٌة.  و
ومدعى ذلك التقسٌم هو أن أٌة ظاهرة البد وأن تدرس فً سٌاقها . سٌتناول القسم الثانً نظرٌة ما بعد التنمٌة
 .وال ٌمكن فهمها بفصلها عن هذا السٌاق
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 أوالً: النظرٌات الداخلٌة النابعة من الحقب التارٌخٌة للمنطقة العربٌة
 

 كمداخل للتنمٌةالتؽٌٌر االجتماعً والعمران  خلدون فً ابننظرٌة  -１
ومن ثم ال ٌمكن االدعاء بؤن " بن خلدون" قدم نظرٌة فً لفظ التنمٌة٬  -تارٌخٌا –لم تعرؾ المنطقة العربٌة 

وقد التراثٌة. استنادا لالعتبارات اقترب من مفهوم التنمٌة المعاصر بل التنمٌة على الصعٌد االجتماع٬ً 
والعمران٬ وارتبط كالهما باإلنسان ر عن مفهوم التنمٌة مثل الحضارة بتع اً الفاظبن خلدون  استخدم

وقد مثل الواقع المعاش وقلٌل من االحتكاك بالؽرب األوروبً المصادر الفكرٌة  والمجتمع الذي ٌعٌش فٌه.
  لنظرٌات بن خلدون ومالك بن نبً وسمٌر أمٌن حول التنمٌة. 

عرٌفه للنموذج الحضاري منطقة العربٌة من خالل تلل االجتماعً والحضاري تطوربتحلٌل البن خلدون  قام
 (٠١-٬٥٤ صص ٥١٠١مختلفة. )جلٌس٬ رشا٬ مراحل  رالعربً الذي تشكل عب

مباحث الباب الثالث  تناقشحٌث واهتم بن خلدون بالتعرؾ على القواعد األساسٌة لقٌام الدولة وسقوطها.  
وتقلصها وانقسامها  ٌعرض فً هذا الباب توسع الدولةفمن مقدمته الملك والخالفة والمراتب السلطانٌة٬ 

)بن خلدون٬ عبد  .وانقراضها وتطورها من خالل طبٌعة االجتماع ومنشؤ الحكم ونظرٌة العصبٌة والشوكة
 وال ٌعرؾ بن خلدون الدولة ولكنه ٌتكلم عن الحكم أو الدولة والملك السٌاسً (٠١١ص الرحمن٬ المقدمة٬ 

شرعٌة. كما ٌتحدث عن ؼاٌة الملك والدولة فً تحقٌق الخالفة الوٌمٌزه عن  الذي ٌنظر فً المصالح الدنٌوٌة
 ٬ ألن العمران دون الدولة " متعذر" لما فً طبابع البشر من عدوان. البشري٬ أي االجتماع اإلنسانً العمران

وقد أشار إلى أن مثل الحاجة للؽذاء والحاجة لألمن والدفاع. وهدؾ العمران البشري اقتضاء الحاجات 
 (٬٥٢٢ ص ٥١٠١)الهبارنة٬ نجاح حسٌن٬ اقتضاء الحاجات ٌتطلب وجود حاكم ودولة. 

وعند بن خلدون ال تظل الدولة على حالها طول فترة حٌاتها فً كافة األقطار٬ بل تمر بمراحل تطور  
وة " العظم" واتساع صعوداً وهبوطاً. وهذه التطورات إما أن تمس األحوال العامة واألخالق٬ أو تمس الق

النطاق. وٌقرر بن خلدون أن كل دولة تمر بمراحل خمس٬ أو أطوار خمسة٬ طور الظفر بالبؽٌة٬ طور 
وٌربط ذلك بعمر  االنفراد بالمجد٬ طور الفراغ والدعة٬ طور القنوع والمسالمة٬ طور االسراؾ والتبذٌر

هً ظاهرة فً كل مرة تنتهً بن خلدون فالدولة عند  (٠١١-٠١١ صص الرحمن٬)بن خلدون٬ عبد . الدولة
واألمم وعوابدهم فٌها الدورة السٌاسٌة٬ فهً فً نظرة ال دابمة وال مستقرة " باعتبار أن أحوال العالم 

ونحلهم ال تدوم على وتٌرة واحدة ومنهاج مستقر٬ إنما هو اختالؾ على األٌام واألزمنة وانتقال من حال 
عند ابن خلدون٬ مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة٬ العدد  ونشإهامفهوم الدولة لحال. )هدى٬ رٌاض عزٌز٬ 

 . (٬١٤٬١١ صص ٠٤١١الثالث٬ 
 

  والمدخل الحضاري التنموي  نظرٌة مالك بن نبً فً التخلؾ االجتماعً -２
 

عٌة ٌرى مالك بن نبً أن الحرب العالمٌة الثانٌة أفرزت ظاهرة التخلؾ٬ واعتبر أن التخلؾ ظاهرة اجتما
ٌكون علٌها االنسان فً مرحلة ما قبل الحضارة. كما ٌعتبر االنسان متخلفاً عندما ٌفشل فً استعمال الوسابل 

عن إٌجاد ؼٌرها. كما ٌعبر التخلؾ عند  ٌعجزالتراب والزمن٬ واالنسان واألولٌة بشكل فعال وفً مقدمتها 
ٌوسؾ٬ ٬ لألفكار. )أزروالمالك بن نبً عن نقص الوسابل المادٌة على الصعٌد االقتصادي واالفتقار 

 (٬٩١ ص٥١٠٤
التخلؾ اسم " المرض " الذي ٌعانً منه العالم اإلسالمً منذ القرن التاسع عشر.  كما  علىوقد أطلق 

جل التطور بؤنها جهود " خاببة" ألنها لم تعالج المرض أو الداء. فقد دخل وصؾ الجهود التً ب ذلت من أ
العالم اإلسالمً إلى صٌدلٌة الحضارة الؽربٌة للشفاء من مرض ال ٌعرؾ ماهٌته٬ فانتهً به الحال إلى 

 ( ٩٠-٬٩١ صص٠٤١٤القضاء على نفسه. )بن نب٬ً مالك٬ 
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ٌٌرجع مالك بن نبً أسباب التخلؾ إلى أسباب  داخلٌة متمثلة فً البنٌة االجتماعٌة فً البلدان العربٌة التً و
ما زالت تماثل البنٌة االجتماعٌة فً المجتمع األوروبً فً مرحلة ما قبل الثورة الصناعٌة٬ وإلى أسباب 

أما بعد حصول الدول  خارجٌة مرتبطة بسٌطرة النظام اللٌبرالً على العالم من خالل آلٌة االستعمار.
لى االستقالل فقد أصبحت لدٌها قابلٌة لالستعمار٬ واالمتثال لشروطه من التؽرٌب والتؽٌٌر بحٌث العربٌة ع

كما استخدم مالك  ".التعطٌلً لالستعمار ٌصعب التخلً عنه. وهو ما أطلق علٌه" معامل االستعمار " الدور
وهو  (٩٤-٩١ صص ٬٥١٠٤ ٌوسؾأزروال٬ ) اإلقالع االقتصادي والحضاري. اصطالحبن نبً 
مراحل النمو االقتصادي٬ حٌث أشار إلى مرحلة " اإلقالع  استخدمه "روستو" فً وصؾ اصطالح

 االقتصادي". 
لذلك رأى األفكار وتمزق شبكة العالقات االجتماعٌة.  انعداموتتمثل مظاهر التخلؾ عند مالك بن نبً فً 

لتعدٌل مسارها٬ من خالل فهم  والتدخل فً حركة التارٌخ الحضاريأهمٌة وضع خطة الستبناؾ البناء 
دورة الحضارة فعلى ؼرار بن خلدون٬ ٌرى مال بن نبً وجود ثالث مراحل للحضارة٬ هً مرحلة 
النهوض ومرحلة العقالنٌة ومرحلة االنحطاط.  والمرحلتان األولى والثانٌة الزمتان لتحقٌق التنمٌة. 

 (٢٠-٢١صص ٥١٠٤أزروال٬ ٌوسؾ٬ )
كما أنه ٌستخدم اصطالح ٌالحظ أن مالك بن نبً ٌرجع ظاهرة التخلؾ لالستعمار رؼم انقضاء االستعمار. و

 . فً المدرسة الفكرٌة لدول أمرٌكا الالتٌنٌة فً التنمٌة القابلٌة لالستعمار الموازي فً الفهم الصطالح التبعٌة
 
 

 ثانٌاً: النظرٌات الخارجٌة
 

 الفرعٌة  ونظرٌاتها  Theory Modernizationنظرٌة التحدٌث -１
 

بدأت إرهاصات نظرٌة التحدٌث فً أوروبا وتبلورت فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة. وعكست النظرٌة 
التحوالت االجتماعٌة والسٌاسٌة التً مرت بها المجتمعات الؽربٌة وفً مقدمتها الثورة الصناعٌة وتوسع 

سسات الرسمٌة وتبلور دور األسواق السلعٌة وحركة التبادل التجاري وزٌادة المراكز الحضرٌة ونشؤة المإ
الدولة فً توجٌه النشاط االقتصادي٬ بصفة خاصة فً المملكة المتحدة وألمانٌا وفرنسا وهولندا والوالٌات 

 ,Websterالمتحدة األمرٌكٌة. فً حٌن تؤخرت تلك التحوالت فً البرتؽال وأسبانٌا والدول االسكندنافٌة. 
Andrew, 1984, p.41  
الكبرى" التً استدعت طلباً متزاٌداً من قبل  التحوالت“ب هذه الحقبة التارٌخٌة  ووصؾ " كارل بوالنً"

كما تؽٌرت النظرة للعالم من نظرة جامدة أصحاب رإوس األموال على الموارد واألٌدي العاملة الرخٌصة. 
.  للمجتمع الصحٌحومقدسة للمجتمع التقلٌدي إلى رإٌة جدٌدة للعالم ترتكز على التقدم كقانون للحٌاة وكعنوان 

لذلك ارتبط التحدٌث فً المقام األول بوجود تحول اجتماع٬ً وهو ما انشؽل بدراسته مفكري وفالسفة القرن 
التاسع عشر والعشرٌن مثل "ماركس" و"فٌبر" و"دوركهاٌم" الذٌن تركزت نظرٌاتهم حول أصل وخصابص 

متؤثرٌن فً ذلك بنظرٌة  ٌة لتلك التحولومستقبل المجتمعات الصناعٌة٬ والتداعٌات اإلٌجابٌة والسلب
 Webster, Andrew, 1984, p.43.  واالرتقاء"داروٌن" حول النشوء 

  
هذه  تتمٌزفوفقاً لنظرٌة التحدٌث تمر المجتمعات بمراحل تمثل انتقاالً من الماضً إلى الحاضر٬ كما 

. وقد تواكب ظهور نظرٌة التحدٌث مع نظرٌة التخلؾ بسبب ما عرؾ باسم المجتمعات بخصابص متشابهة
وفٌما " الجدل التنموي" والنقد الموجه لنظرٌة التحدٌث باعتبارها تعبٌراً عن المركزٌة األوروبٌة والؽربٌة. 

 ٌلً استعراض لبعض نظرٌات التحدٌث الفرعٌة. 
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ر وخصابص المجتمعات الحدٌثة٬ إال أن رؼم تشابه مراحل تطو. نظرٌة "دوركهاٌم" فً التحدٌث -
فقد تركزت نظرٌة "دوركهاٌم" فً هناك تباٌن فً االقتراب من تحلٌل ظاهرة المجتمع الحدٌث. 

حٌث قسم المجتمعات إلى  لٌشكلوا مجتمعا متماسكاً. األفرادالتحدٌث حول الكٌفٌة التً ٌجتمع بها 
لتقلٌدٌة ٌقوم األفراد فً األسر أو فً القبابل مجتمعات تقلٌدٌة ومجتمعات حدٌثة. ففً المجتمعات ا

من حٌث نمط المعٌشة والمعتقدات. وهو ما ٌإدي إلى حدوث  ىبالنشاط الزراعً. وتتشابه كل القر
. كما قد ال ٌعنً Mechanical Solidarityطبٌع٬ً وهو ما سماه " بالتضامن اآللً" تماسك 

وٌختلؾ  .التقلٌدٌة أو القطاعٌةهذا التشابه وجود اعتماد متبادل أو تعاون بٌن تلك المجتمعات 
المجتمع التقلٌدي عن المجتمع الحدٌث. فعندما ٌنمو السكان وٌشتد التنافس على الموارد المحدودة 

تحول من خالل زٌادة تقسٌم تقوم المجتمعات إما بالتكٌؾ مع وجود الندرة أو بالثورة وبإحداث 
العمل٬ بحٌث ٌوجد المزارعٌن ومربً الماشٌة والمنتجٌن والتجار فتنشؤ ظاهرة االعتماد المتبادل 

 ,Hinkle, Roscoe C., 1976)وتبرز قٌم المجتمع الحدٌث مثل الحرٌة المقٌدة بقٌم المجتمع. 
pp. 336-38)  التطور الكلً والنمو ٬ ت٬ قبابلالكلٌات: مجتمعا مقارنة مع "دوركهاٌم"وقد تعامل
 .لتطورلعملٌة االمجتمعً الدافع 

لألمام فً نظرٌة التحدٌث وتفسٌر  تحرك " خطوةقام فٌبر بال. فً التحدٌثفٌبر"  ماكس“نظرٌة  -
تركز الرأسمالٌة الصناعٌة فً االقتصادٌات  سبب اإلشارة إلى أنتطور المجتمع من خالل 

األخالق ب عرفهاهو العملٌة الثقافٌة التً تختص بها المجتمعات الؽربٌة و األوروبٌة دون ؼٌرها
خدام العقالنً لألعمال واالست . فالتنظٌمRational Ethosالمنبثقة عن البروتستانتٌة  العقالنٌة

التً  فاألخالق البورتستانتٌة تسبب فً تراكم رأس المال وتحقٌق األرباح. األمثل لرإوس األموال
حٌث أكد فٌبر على أهمٌة المعتقدات هً روح الرأسمالٌة.  بدأت فً التشكل فً القرن السابع عشر

كما جادت نظرٌة "فٌبر" كرد فعل لكتابات " ماركس" حول   الدٌنٌة فً وجود رأسمالٌة أخالقٌة.
امتد  وقد Fischoff, Ephraim, 1944, pp.55-60تهمٌش تؤثٌر الدٌن فً نمو رأس المال. 

 ,Carr, Patricia تؤثٌر نظرٌة " فٌبر" حول األخالق البروتستانتٌة إلى فكر إدارة األعمال. 
2003, p.9 

 
فً أن األول أرجع التطور العتبارات أخالقٌة وٌختلؾ "فٌبر" عن "دوركهاٌم" فً تحلٌله لتطور المجتمع 

  الٌد المجتمعٌة. دٌنٌة فً حٌن أرجع الثانً التطور المجتمعً النحسار سٌطرة التق
" فال ٌتم االنتقال من المجتمع التقلٌدي " دانٌال لٌرنر وفقاً ل .التحدٌثنظرٌة " دانٌال لٌرنر " فً  -

إلى المجتمع الحدٌث بشكل تلقابً أو بفعل األخالق الدٌنٌة وإنما بفعل االختٌار الرؼبة وعبر مرحلة 
انتقالٌة عرفها بالمجتمع االنتقالً الذي تعرض لمتؽٌرات التحدٌث. وٌؤتً مفهوم " التقمص" 

Empathy    ومن ثم كمفهوم مركزي فً نظرٌة التحدٌث كؤحد أهم خصابص المجتمع الحدٌث
عند " لٌرنر". وٌشٌر إلى قدرة المجتمع على تصور نفسه فً أدوار أخرى وفً مشاركة أفراده 

     Lerner,Daniel, 1958,pp.47-48وتحقٌقهم لإلنجازات.   
" فً مراحل تؤثرت نظرٌة "لٌرنر" فً التحدٌث بنظرٌة " روستو. نظرٌة "روستو" فً التحدٌث -

فً  المرحلة األولىتتمثل ف. وقد ارتبطت تلك المراحل بالبعد االقتصادي. النمو االقتصاديتطور 
٬ الذي ٌتصؾ بمحدودٌة التطور التقنً ومحدودٌة التصنٌع واإلنتاجٌة وضعؾ المجتمع التقلٌدي

٬ أما والفرص المتاحة بهاالتبادل السلع٬ً وانخفاض الدخل الحقٌقً للفرد٬ وعدم فهم للبٌبة المحٌطة 
هً  والتً تمٌزت بخصٌصتٌن٬ األولى مرحلة ما قبل االنطالقمتطلبات تعلق بفت المرحلة الثانٌة

. واختلؾ الفاعلون الذٌن التطور التارٌخً للعلم الحدٌث٬ والثانٌة هً التوجه العلمً الحدٌث لألفراد
مانٌا٬ والنخبة السٌاسٌة والعسكرٌة والخدمة قادوا هذ المرحلة فً دول العالم ما بٌن القومٌون فً أل

المدنٌة فً روسٌا٬ والمثقفٌن وصؽار ضباط الجٌش فً الصٌن بعد حرب األفٌون٬ والجٌش فً 
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أما  درج " روستو" مرحلة االستعمار ضمن مرحلة التؤهل لالنطالق. أتركٌا فً عهد أتاتورك. كما 
فً  بفعل التطور التكنولوجً النمو االقتصادي ٬ حٌث ٌتحققفهً مرحلة االنطالق المرحلة الثالثة

عدد محدود من القطاعات االقتصادٌة مثل قطاع الؽزل والنسٌج فً إنجلترا٬ وقطاع السكة الحدٌد 
فً ألمانٌا وفرنسا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة٬ وقطاع صناعة المطاط فً السوٌد٬ باإلضافة 

وٌعتبر من زهم خصابص تلك  أوروبٌة أخرى. للصناعات الزراعٌة وصناعة الزٌوت فً بلدان
وعرؾ " ٪ مع مواءمة الحداثة مع القٌم التقلٌدٌة. ٠١المرحلة الحفاظ على معدل استثمار ال ٌقل عن 

٬ وهً المرحلة التً تصل فٌها التقنٌة الحدٌثة بمرحلة الوصول للنضج المرحلة الرابعةروستو" 
التً قادت عملٌة االنطالق وطبٌعة الموارد المتاحة لكافة المجاالت والقطاعات٬ خاصة القطاعات 

٬ بعصر االستهالك الضخموت عرؾ  المرحلة الخامسةثم  لدٌها٬ وتؽٌر خصابص القوى العاملة بها. 
ٌرتفع االستهالك من السلع الضرورٌة والترفٌهٌة على حٌن ٌشعر األفراد باألمان واالستقرار 

المراحل ته فً وقد توصل " روستو" لنظرٌ . نزلًالمستوى الفردي وعلى مستوى القطاع الم
الخمس من خالل تحلٌله للثورة الصناعٌة فً إنجلترا٬ حٌث تعتبر المرحلة الرابعة هً محور 

 ,Rostow, W.W., p.59التحدٌث والتطور بسبب إزالة كافة معوقات النمو االقتصادي. 
pp.4-12  

لم تستطع نظرٌة التحدٌث المرتكزة على النمو االقتصادي . نظرٌة " إنجلهارت" فً التحدٌث -
الصمود مع مطلع القرن الحادي والعشرٌن بسبب تعثر دول العالم الثالث فً اتباع خطوات النمو 

وظهور نماذج تنموٌة بخالؾ النموذج األوروبً فً االقتصادي والتحدٌث وفقا للنموذج الؽرب٬ً 
لتً حققت أعلى متوسط دخل فردي فً العالم بسبب صناعة دول جنوب وشرق آسٌا٬ مثل الٌابان ا

استمرار دون حدوث تحول فً القٌم والثقافة التقلٌدٌة٬ باإلضافة إلى  السٌارات واألدوات الكهربابٌة
فً  معتقدات الدٌنٌة التؤثٌر  تؤثٌر القٌم األخالقٌة والدٌنٌة فً مجتمعات دول العالم الثالث٬ وعودة 

وهو ما أدى دول العالم المتقدم. أو بعبارة أخرى ظهور مجتمعات ما بعد الصناعة وما بعد المادٌة. 
ومإشر ذلك ظهور  New Modernization Theories إلى ظهور نظرٌات تحدٌث جدٌدة  

أجرى " ألكس حٌث فً ظل العولمة.  حتى World Value Survey العالمٌة تقرٌر القٌم
والثقافة التقلٌدٌة فً عملٌة نجلهارت" العدٌد من الدراسات لتحلٌل دور القٌم نالد اإنكلٌس" و"رو

مإشر لقٌاس الثقافة  ٥٥-٠١. وقد تم استخدام بٌن ٬ وأثر الحدٌث على التحول الثقافًالتحدٌث
.  ٠٤٤١-٠٤١٠٪ من سكان العالم خالل الفترة من ١٢دولة تؽطً  ٢٢المجتمعٌة فً 

Inglehart, Ronald, Baker, Wayne E., 2000, pp.19-21 
 

 World System Theory ام العالمً للتنمٌةنظرٌة النظ -２
إلى وجود مشكالت تنموٌة تمر بها حٌث أشار  "٬" إٌمانوٌل فالرستاٌن تعود نظرٌة النظام العالمً إلى

العالمً من بٌنها قدرتها على االندماج فً االقتصاد الرأسمالً  دول العالم الثالث والدول اآلسٌوٌة
٬ والمإسسات المالٌة العالمٌة٬ والقدرات الظروؾ السٌاسٌة العالمٌة٬ وآلٌات التجارة الدولٌةالتكٌؾ مع و

الدولة وتتعدى التطورات السابقة قدرة . والنظام العالمً لالتصاالت العسكرٌة والمعرفة التكنولوجٌة
فً دول العالم  امل المجتمعٌة الداخلٌةكما تتفاعل العوامل السابقة مع العو مواجهتها.على وأجهزتها 

 Reyes, Giovanni E., 2001, pp.8-10. الثالث
باعتباره لعالم من منظور اجتماعً كلً ٌحاول تفسٌر وتحلٌل النظام الرأسمالً العالمً ا النظرٌة وتحلل

   Cosma, Sorinel, 2010, p.220نظام اجتماعً شامل. 
 وجود ارتباط بٌن العلوم االجتماعٌة ٬ وهًعدد من االفتراضاتوترتكز نظرٌة النظام العالمً على 

نظرٌة التنمٌة والتحدٌث. العلوم السٌاسٌة واالقتصاد( وأٌضاً إسهام كل علم على حدة فً -)علم االجتماع 
باعتباره  تحلٌل خصابص النظام الرأسمالً الجدٌدبباإلضافة إلى أهمٌة دراسة واقع النظم االجتماعٌة 
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فالعالم هو وحدة  .على السوق العالمً الشركات الدولٌة هٌمنةخالل دراسة  من -ٌعبر عن العالم الحدٌث
التحلٌل من جانب٬ والنظام االجتماعً المتؤثر بالبٌبة العالمٌة من جانب آخر٬ ولٌس السوق المحلً أو 

  الدولة.
DuPlessis, Robert S, 1988, pp.224-27 

 
 Theory  Globalizationالعولمة نظرٌة  -３
تعامالت نظرٌة العولمة التً ترتكز على االندماج العالمً فً البرتبط نظرٌة النظام العالمً للتنمٌة ت

االقتصادٌة. ؼٌر أن هذه النظرٌة تركز على البعد الثقافً ودور وسابل االتصال الحدٌثة فً نشر ثقافة 
صادٌة واجتماعٌة بفعل التطور التكنولوجً. وٌساهم األخٌر فً العولمة التً تشمل أبعاداً سٌاسٌة واقت

ادماج وربط شعوب ودول العالم الثالث بالعالم المتقدم٬ وإحداث تحوالت فً األنماط الثقافٌة واالجتماعٌة 
واالقتصادٌة والسٌاسٌة للدول. وتلعب العناصر الثقافٌة دوراً بارزاً فً تشكٌل البنى االجتماعٌة 

 Reyes, Giovanni E., 2001, p.11ة. واالقتصادٌ
وانهٌار  وتعكس نظرٌة العولمة التحوالت االجتماعٌة فً الؽرب المصحوبة بنهاٌة فترة الحرب الباردة

التؽلب على عقبات التواصل واالتصال واالندماج بٌن  مما ساعد على التقسٌمات العقابدٌة والعسكرٌة
 Rosenberg, J.,2005, pp.4,6دول العالم المختلفة. 

٬ أو ما ٌعرؾ باسم " أهداؾ التنمٌة المستدامة" مإشر ٥١٠١وتعتبر خطة األمم المتحدة للتنمٌة المستدامة 
على توافق دول العالم والمجتمع الدولً على عناصر الخطة التنموٌة العالمٌة السٌما٬ الهدفٌن األول المتعلق 

مو االقتصادي وتوفٌر العمل الالبق. بالقضاء على الفقر٬ والثامن المتعلق بتحقٌق الن
https://sdgs.un.org/goals     

 
 

 Dependency Theoryنظرٌة التبعٌة  -４
 

ظهرت نظرٌة التبعٌة فً الخمسٌنٌات من القرن العشرٌن كؤحد مخرجات اللجنة االقتصادٌة لدول أمرٌكا 
الالتٌنٌة والكارٌبً التً وضعت محددات للتنمٌة تتركز حول تحسٌن كفاءة الحكومات وتطوٌر دورها فً 

زٌادة األجور والمرتبات التنمٌة. وتقوٌة دور الحكومة فً السٌاسات المالٌة٬ وخلق طلب داخلً من خالل 
وحفز النشاط الصناعً فً دول أمرٌكا الالتٌنٌة٬ وخلق منصة لالستثمارات مع إعطاء األولوٌة لرإوس 

 ,Reyesاألموال المحلٌة. والسماح بالدخول رإوس األموال األجنبٌة وفقا ألولوٌات خطط التنمٌة الوطنٌة. 
Giovanni E., 2001, p.4 

ى المساهمات الفكرٌة ل " أندرٌه جوندر فرانك" و" برٌبٌش" و " دوس سانتوس " و تستند نظرٌة التبعٌة إل
وسو" و" سمٌر أمٌن". وتضم نظرٌة التبعٌة أفكار "ماركس" فً االقتصاد السٌاسً حول القٌمة د" كار

 Gereffi, Garry, 2017, p.6حول الطلب الفعال.   " االقتصادٌة" كٌنز الزابدة ونظرٌة
وبصفة خاصة دول أمرٌكا  مقوالت النظرٌة على ظروؾ التنمٌة فً دول العالم الثالث ورؼم ذلك تركز

  لالتٌنٌة التً شهدت جموداً اقتصادٌا فً الستٌنٌات رؼم تدفق االستثمارات والمساعدات األجنبٌة لها.ا
مقوالت نظرٌة التبعٌة مع مقوالت نظرٌات التحدٌث والنظام العالمً للتنمٌة بشكل ربٌسً.   صطدمت كما

المركزٌة الؽربٌة فً التنمٌة كما  " لنموذج" الهامش حٌث ترفض نظرٌة التبعٌة خضوع دول العالم الثالث
ثالث عن التحوالت كما تنتقد فصل ظروؾ التنمٌة فً دول العالم الالبرازٌل.  مرحلة التصنٌع فً حدث فً

رفض تحمل تحدٌثة وما ٌتبعها من استقطاب. والو المجتمعات التقلٌدٌة ثنابٌةكما ترفض فً الدول المتقدمة. 
دول العالم الثالث وبصفة خاصة دول أمرٌكا الالتٌنٌة لتداعٌات األزمات االقتصادٌة والمالٌة التً ٌمر بها " 

كما ٌرى " دوس الكبٌر خالل الثالثٌنٌات من القرن العشرٌن.  المركز" الؽربً مثلما حدث فً أزمة الكساد

https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals


 

 

 18 

تصنٌع فً دول  وجود سانتوس" أن تبعٌة الهامش للمركز لٌست تبعٌة مالٌة٬ وانما تبعٌة تقنٌة تحول دون
وترى النظرٌة أن تبعٌة الهامش للمركز خلقت نظاماً طبقٌاً ونظاماً  العالم الثالث كما حدث فً الهند.

ومن ثم ال تعتبر الدولة هً وحدة التحلٌل٬ وإنما العالقات بٌن دول  وسٌاسٌاً تابع للدول المتقدمة. اقتصادٌا ً
 Gereffi, Garry,2017 pp.7-8المركز والهامش٬ وبٌن الطبقات االجتماعٌة والنظام العالمً. 

 
واالقتصادٌة للحكومات االستقاللٌة السٌاسٌة  -" الكالسٌكٌة" جوندر فرانك فً مقوالت –وترفض النظرٌة 
التخلؾ وترى أن السٌاسات تقود إلى تنمٌة التخلؾ الن دول العالم المتقدم لم تمر بمرحلة  فً دول الهامش

underdeveloped  نامٌةمن وجهة نظره ولكن قد تكون ؼٌر undevelopedكما انتقد مقوالت  ٬
أن الرأسمالٌة هً سبب تخلؾ دول  إلىأشار نظرٌة التبعٌة بتحدٌد محددات للتنمٌة لدول العالم الثالث٬ و

 ,Kay, Cristobal. فً ظل حكم " بٌنوشٌه" الكالسٌكً الجدٌد فً إشارة لنموذج شٌلً العالم الثالث
2005, pp.1179-80 

فً حٌن ترى المقوالت الحدٌثة إمكانٌة وجود قدر من حرٌة الحركة السٌاسٌة واالقتصادٌة لدي حكومات 
 Reyes, Giovanni E, 2001, pp.3-4دول الهامش.  

 

 development theory-Postنظرٌة ما بعد التنمٌة 
 

" أٌضاً بنظرٌة "رفض التنمٌةنظرٌة ما بعد التنمٌة  عرؾت   anti-development  ًمن إصالحها. كما  بدال
وتعتبر النظرٌة أن مفهوم التنمٌة برمته وممارسته انعكاس للهٌمنة الؽربٌة . ت عرؾ بنظرٌة " بدابل التنمٌة"

٬ حٌث تم من القرن العشرٌن الثمانٌنٌاتالشمالٌة على كل أجزاء العالم. وقد بدأ الفكر الرافض للتنمٌة فً 
٬ وبصفة خاصة ووعودها وفشل المشارٌع التنموٌة التنموٌة تأفكارها فشل السٌاساوتحمٌل منظري التنمٌة 

التنمٌة االقتصادٌة فً دول العالم الثالث٬ باإلضافة إلى نقد النظرٌة للعولمة والدعوة لالتجاه نحو الداخل أو 
والجرٌمة والتبعٌة مع وؼٌاب المساواة ووصؾ " ساكس" التنمٌة بؤنها وهم. حٌث ٌتواكب الفقر المحلً. 
اد أٌدٌولوجٌة ترتبط بالربٌس األمرٌكً " ترومان" الذي كما أشار "ساكس" إلى أن المفهوم له ابع التنمٌة.

W. Sacks, , 2020, pp.14-16 طرح مفهوم التنمٌة لتحقٌق الهٌمنة األمرٌكٌة. وقد أشار " التوش"  .
  De-development  (Latouche, S. , 1993, p. 23).إلى أن ما بعد التنمٌة هً تدهورللتنمٌة 

فشلت فً تقدٌم حلول لمشاكل دول العالم الثالث٬ كمفهوم فقط٬ بل " إلى أن التنمٌة لم تفشل أشار" راحنٌماو
حٌث تسببت فً مشكالت كالفقر والالمساواة  واسعة بسبب عٌوب فً فكرة التنمٌة ذاتها. أفرزت مشاكالً 

العادات والتقالٌد والتبعٌة والجرٌمة. وهو ما ال ٌعنً أن كل ما هو " ؼٌر تنموي" وؼٌر حدٌث جٌد. فبعض 
 ,p.281), 1997(Eds. Victoria Bawtree, Majid, Rahnema ,  المحلٌة تضر بمجتمعاتها.

. فً انتقاد األخٌرة لمفهوم التحدٌثاتفقت معها ف ٬قد تؤثرت نظرٌة ما بعد التنمٌة بنظرٌة ما بعد الحداثةو

1998, p.161 ,S. M. Prakash,, G. Esteva, تتفق نظرٌة ما بعد التنمٌة مع نظرٌة التبعٌة فً و

٬ وهو ما نظرٌة التبعٌة لمفهوم التنمٌةعدم رفض رفض االستؽالل وقهر الشعوب٬ ولكنها تختلؾ معها فً 

 ٌجعل نظرٌة التبعٌة أقرب لنظرٌة التحدٌث فً تبنً مفهوم التنمٌة. 

وهو المفكر " ارتورو اسكوبار"  من دول العالم الثالث مثل التنمٌةما بعد  معظم مفكريجدٌر بالذكر أن و

و" ٠٤١٢وتبعه "التوش"  .Encountering Developmentأول من انتقد نظرٌة التنمٌة فً كتابه 

 ,Matthews). ٥١١١زٌاي" آرام  " و٥١١٠" ساٌمون دافٌس" و ٠٤٤١و" راحنٌما" ٠٤٤٥ساكس" 

Sally, , 2004,p.377)  وعلٌه٬ ال تمثل مدرسة ما بعد التنمٌة فكراً واحدا٬ً حٌث ٌوجد تباٌن بٌن مفكري

حول  التنمٌة٬ فالكتاباتبٌن رفض التنمٌة وما بعد مٌز" دٌفٌد ساٌمون"  المثال٬هذه المدرسة. فعلى سبٌل 
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د ساٌمون" ما بعد فً حٌن وصؾ "دافٌ مفهوم رفض التنمٌة تنتقد التنمٌة كسبب فً التدمٌر الثقافً والتبعٌة. 

التنمٌة أنها " رإٌة لألمام" تستشرؾ المستقبل٬ حٌث ٌتم اقتراح بدابل للتنمٌة. وبالتالً ٌكون قد مٌز بٌن 

 ,p.7., 2003D. Simon ,رإٌة نقدٌة تنظر للخلؾ٬ أي للمفهوم ذاته٬ ورإٌة تنظر للحلول.  

الرجعً لنظرٌة ما بعد التنموٌة والبدٌل الدٌمقراطً  اختٌار البدٌل الشعبويفً حٌن مٌز "آرام زٌاي" بٌن 

الرادٌكالً. حٌث ٌرفض البدٌل األول الحداثة وٌدعو للعودة إلى الوجود القابم على الكفاؾ٬ مقابل البدٌل 

 ,p.(ed  A. Ziai ,582007الدٌمقراطً الرادٌكالً الرافض للنماذج العالمٌة والمإٌد لالمركزٌة. 
 
لورقة البحثٌة وجهة النظر التً تعتبر نظرٌة " ما بعد االتداخالت والتباٌنات السابقة٬ تتبنى من رؼم على الو

 التنمٌة" نظرٌة قابمة بذاتها.   
 

 الخارجٌة التً تبنتها النظرٌات  اإلقترابات
 

االقتراب باستعراض النظرٌات الخارجٌة للتنمٌة٬ نلحظ أنها تبنت اقترابٌن لتفسٌر فواعل التنمٌة وتوجهاتهم. 
 . بعبارة أخرى٬ إقتراباألول هو االقتراب البنابً الوظٌف٬ً واالقتراب الثانً هو االقتراب اللٌبرالً الجدٌد

 السوق.  اقتراب الدولة مقابل
 

وجود . حٌث شهدت فترة الخمسٌنٌات والستٌنٌات من القرن العشرٌن اهتماما باقتراب الدولة -１
فً التنمٌة وفً تنظٌم األسواق. فالدولة قادت عملٌة التصنٌع فً إنجلترا  مركزي للدولة دور

وروسٌا. فال ٌمكن تحقٌق النمو االقتصادي إال من خالل توجٌه الدولة لرأس المال. وهو االقتراب 
حٌث قامت الذي تبنته دول أمرٌكا الالتٌنٌة ومعظم الدول االفرٌقٌة عقب حصولها على االستقالل. 

 Hariss, Jorhn, , 1966 pp.13-15 طبٌق خطط تنموٌة خمسٌة.الدولة بت
حٌث تم التروٌج لهذا االقتراب فً سبعٌنٌات االقتراب اللٌبرالً الجدٌد: اقتراب السوق.  -２

ارتفاع أسعار النفط. وهو ما دفع محافظ  بسبب ٠٤١٠كتوبر  ٬ تحدٌدا عقب حربالقرن العشرٌن
البنك الفٌدرالً آنذاك " بول فولكر" إلى رفع سعر الفابدة للتؽلب على المشكالت التً ٌعانً منها 

على دول أمرٌكا الالتٌنٌة ومنها المكسٌك التً شهدت هذا القرار  انعكساالقتصاد األمرٌكً. وقد 
. حٌث قامت ببعض اإلصالحات الهٌكلٌة من ٠٤١٩-٠٤١٥أزمة مدٌونٌة عالمٌة خالل الفترة من 

أجل ضمان تدفق المساعدات من المإسسات المالٌة الدولٌة. وشملت تلك اإلصالحات خفض االنفاق 
التحرر االقتصادي والخصخصة. وقد كان الهدؾ من هذا البرنامج الذي ع رؾ باسم " والحكومً 

-Harriss, John, 1966, pp.22ً االقتصاد. برنامج التكٌؾ الهٌكلً" الحد من تدخل الدولة ف
23 

 
 

 االنتقال من النظرٌة إلى النموذجالجزء الثانً: 

ٌوجد اختالؾ بٌن النموذج والنظرٌة. فهناك اتفاق بٌن الفالسفة على البعد المجازي للنظرٌة مقابل البعد 
العملً التطبٌقً للنموذج. فعلى الرؼم من اشتراك كل من النظرٌة والنموذج فً وجود المفاهٌم 

د وأن ٌنتمً إلى نظرٌة. البفً الواقع. فكل مفهوم  النظرٌةواالصطالحات٬ فإن النموذج ٌهتم بالتحقق من 
 عدم تطابق ٬ األول تعرٌؾ رسمً أو بنٌوي٬ والثانً أدابً وعملً. وقد ٌحدث تباٌن أوانكل مفهوم تعرٌفول
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 ,Reese, Hayne W., Overton, Willis F., 1970 بٌن أداء أو تطبٌق المفهوم مع النظرٌة.
p.118  

وعند استعراض النموذج ٌكون االهتمام بالتعرٌؾ العملً األداب٬ً بمعنى أداء وانعكاس الفكر التنموي على 
تستند تلك المسارات إلى  ٬ حٌثتعتبر نماذج التنمٌة مسارات ٌتم اتباعها من أجل تحقٌق التنمٌةوالمجتمع. 

 . االقتصادي والسٌاسً ماعًمجموعة من األنشطة والرإى فٌما ٌتعلق بوظٌفة وتطور النظام االجت

وفً هذا الجزء سٌتم استعراض نماذج تنموٌة ؼٌر أوروبٌة٬ والنموذج التنموي المصري والنموذج التنموي 
 المؽربً.

 

 من خارج المركز األوروبً دولٌةأمثلة لنماذج تنموٌة 
 

لخطط وسٌاسات  ٬ شكلت مرجعٌةمنذ نهاٌة القرن العشرٌن نماذج تنموٌة خارج المركز األوروبً ظهرت
. وفً هذا الجزء سٌتم استعراض ثالثة نماذج تنموٌة٬ ه٬ً نموذج التنمٌة فً الدول العربٌة التنمٌة فً

 رواندا٬ نموذج التنمٌة فً مالٌزٌا ونموذج التنمٌة فً الصٌن.
. وتعرؾ باسم " التنمٌة الصاعدة" بعد سنوات من الصراع نموذج التنمٌة فً رواندا   -１

ترتكز التنمٌة فً رواندا على بناء إبادة ملٌون شخص. و تسببت فًالقبلً والحرب األهلٌة التً 
حوكمة تتمحور حول المواطن. وذلك من خالل الحد من الفقر وتحقٌق االنفاق الحكومً الفعال 

ٌة والمساءلة٬ وتمكٌن األفراد من المشاركة٬ وتطبٌق وتقدٌم خدمات تتسم بالكفاءة والفعال
الالمركزٌة. أما بالنسبة لفواعل التنمٌة٬ فترتكز على الشراكة بٌن الدولة والقطاع الخاص 
والمنظمات ؼٌر الحكومٌة والمجتمعات المحلٌة. وذلك عبر آلٌة ت عرؾ باسم " آلٌة العمل المشترك".  

ة فً حوكمة التنمٌة بٌن اإلنجازات االقتصادٌة والسٌاسٌة٬  مجلة ) سباش٬ لٌندة٬ التجرٌة الرواندٌ
ساهمت تلك اآللٌة فً  وقد ( ٠٤٢ص ٬ ٬٥١٥٥ ٬٠ العدد ٠٢الحقوق والعلوم اإلنسانٌة٬ مجلد 

 .٥١٠٤٪ عام ١وتحقٌق معدل نمو وصل إلى  تنسٌق السٌاسات االقتصادٌة لزٌادة الصادرات
Kadozi, Edward, 2019, p. 5  ورؼم ما سبق٬ فإن تموٌل السٌاسات التنموٌة ٌعتمد على

 Molt, Peter, 2017, p.60المعونات األجنبٌة الخارجٌة. 
 
توجهات وتموٌل مدفوعا بول بؤن رواندا تبنت اقتراب "حوكمة إقتصادٌة للتنمٌة" مكن القوٌ

 قتصاد السوق.الكبٌر كفاعل تنموي إلى دور  الدولةدور ٌبتعد عن اقتراب المإسسات الدولٌة و
قام النموذج التنموي فً مالٌزٌا على عدد من الركابز٬ على . نموذج التنمٌة فً مالٌزٌا -２

رأسها تطوٌر مفهوم التنمٌة من مفهوم ٌرتكز على النمو االقتصادي واالعتبارات النقدٌة إلى مفهوم 
دراسة نمط العالقات  للتنمٌة االجتماعٌة المرتكز على عدالة توزٌع الثروة. باإلضافة إلى إعادة

الدولٌة التً تربط الدول النامٌة بالدول المتقدمة. كما توجهت التجربة المالٌزٌة شرقاً ولٌس ؼرباً. 
باالهتمام وهو ما أسماه "مهاتٌر محمد" " االتجاه شرقاً" من خالل االستفادة من التجربة الٌابانٌة 

اد التقنً من جانب آخر. كما طبقت مالٌزٌا المتنوعة من جانب٬ وتطوٌر االقتصالثروات البشرٌة ب
برامج للخصخصة من منطلق اجتماعً. حٌث ساعدت تلك البرامج على تقلٌص التباٌن المادي بٌن 
المواطنٌن األصلٌٌن والمواطنٌن ؼٌر األصلٌٌن٬ فضالً عن تعامل الدولة مع أصحاب األعمال 

ع الخاص من أجل تسرٌع عملٌة التنمٌة. معاملة قابمة على المصلحة المشتركة٬ حٌث شاركت القطا
(. كما قامت مالٌزٌا بوضع " ٠٢١٬٠٢٤ ٬ صص٬٥١٠٤ نهى الدسوق٬ًعابشة٬  عباس٬)
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 ,Yap, Su Feiاستراتٌجٌة اللحاق التكنولوجً" لتطوٌر القدرات التقنٌة للمصانع وللعاملٌن بها. 
Lai, Mun-Chow, 2004, p.59 

تند إلى سٌ" ٥١٢١" الصٌن  للتنمٌة اً برنامج . وضعت الصٌننموذج التنمٌة فً الصٌن -３
تحسٌن وملٌار نسمة  ٠٬٠خمسة محاور٬ هً الحد من الفقر من خالل التنمٌة الكٌفٌة لحوالً 

ر زٌادة متوسط الدخل الفردي. وتطوٌوالمستوٌات المعٌشٌة وتحقٌق التنمٌة العادلة والمتوازنة 
. وتقود لتحقٌق النمو االقتصادي على أساس حرٌة السوقالتكنولوجٌا واالبتكار والتوسع فً التصنٌع 

الناتج  إلى مضاعفة. وٌهدؾ النموذج للماركسٌة اللٌنٌنٌه ةمتطور رإٌة فً إطارالدولة هذا النموذج 
 ,Ramay, Shakeel. تطوٌر التكنولوجٌا واالبتكارو القومً اإلجمالً كل ثمانً سنوات

Babur, Aimen, 2020, pp.9-10 
رفع  بما ساهم فًاالنفاق الحكومً والخاص على البحث العلمً واالبتكار  ك فً زٌادةوانعكس ذل

 ,Wang, Huachun, Wu. ٥١١٥-٠٤٢٠٪ خالل الفترة من ٠١٬٢معدل النمو االقتصادي ب 
Dingchang, 2015, p.811 تسعً الدولة فً أطار خطتها لمكافحة الفقر إلى زٌادة  كما

٪ سنوٌا٬ً إال أنه بسبب تباطإ معدالت النمو ٠المراكز الحضرٌة فً المناطق الرٌفٌة بمعدل 
 ٪ إلى٠٬٩انخفض معدل نمو المراكز الحضرٌة من  ٥١٥١-٥١٠٢االقتصادي فً الفترة من 

ٌ توقع أن ٌنخفض فً الفترة من ٪ سنوٌاً ١٬١  ,Wang, Xiaolu٪. ١٬٢إلى  ٥١٠١-٥١٥٥. و
Zhou, Yixiao, Forecasting China’s Economic Growth by 2020 and 
2030, in, Song, liang (ed.), China’s New Sources of Economic 

Growth, ANU Press, pp.77-78 
 مستقال٬ً بللٌس نموذجاً تنموٌا ً  "٥١٢١الصٌن " نموذج تنمٌة ٌمكن القول بؤنبناء على ما سبق 

على النمو االقتصادي٬ والقضاء  ترتكزالتً  على محددات التنمٌة فً نظرٌة التحدٌث الؽربٌةٌرتكز 
  على الفقر والتحضر٬ والتصنٌع.   

 
 " ٣٦٠٢النموذج التنموي االفرٌقً " أجندة 

 
رإٌة تنموٌة لمصلحة كافة األفارقة ومن  وفقاألفرٌقٌة للقارة  ٥١٢٠أجندة التنمٌة  وضع االتحاد األفرٌقً

ن الشعار ٌوحً بملكٌة األفارقة أ. وعلى الرؼم من ٥١٢٠وهو شعار أجندة  شعوب األفرٌقٌة٬الأجل 
للنموذج التنموي٬ ؼٌر أنه ٌستخدم مفاهٌم النمو االقتصادي والتنمٌة المستدامة. كما ٌعتبر االتحاد االفرٌقً 

للكفاح االفرٌقً من أجل التحرر وتقرٌر المصٌر فً إطار " االفرٌكانٌة" هً استكمال  ٥١٢٠ن أجندة أ
وتم وضع أهداؾ االجندة التنموٌة وه٬ً تحقٌق االستقرار والرفاهٌة والتكامل األفرٌقً والنهضة االفرٌقٌة. 

ٌق النمو. كما استرشادا بالثقافة والتارٌخ األفرٌق٬ً باإلضافة لالستفادة من الثروة البشرٌة االفرٌقٌة فً تحق
إلى أن العولمة والتحوالت العالمٌة والثورة التكنولوجٌة تفتح آفاقاً كبٌرة للدول أشار االتحاد األفرٌقً 

القتصاد السوق مما حفز النمو اً األفرٌقٌة للقضاء على الفقر٬ خاصة وأن معظم الدول األفرٌقٌة تعمل وفق
لإلنجاز الذي حققته الدول األفرٌقٌة فً التخلص من االستثمارات. باإلضافة  االقتصادي وساعد على جذب

  Africa 2063) االستعمار. 
 ٥١٠٤-٥١٠١فترة من جدٌر بالذكر أن معدالت النمو االقتصادي للدول األفرٌقٌة جنوب الصحراء خالل ال

لى التوالً وهً الفترة ع ٥.١و ٥.٢بلػ  ٥١٠٤و ٥١٠١٪ علماً بؤن معدل النمو عامً ٩.٠بلؽت حوالً 
 الزمنٌة التً سبقت انتشار جابحة كورونا٬

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=ZG ,  
( GDP growth annual 100% sub-Sahara Africa,  and Matthews, Sally, 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=ZG
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2004,p.378  ًوهً معدالت نمو ضعٌفة مقارنة بتصرٌح االتحاد األفرٌقً حول اإلنجازات التنموٌة الت
 حققتها دول القارة االفرٌقٌة٬ 

 
 
 

 الدول العربٌة الجزء الثالث: فلسفة التنمٌة فً 
 

بتفرد دولة بوجود فلسفة أو توجه فكري واضح للتنمٌة فً الدول العرب٬ً مثلما ٌصعب الجزم  ٌصعب القول
أو إقلٌم بنموذج تنموي خالص العتبارات التداخل الحضاري والفكري والثقافً. فإذا كانت نظرٌات النمو 

 اتبالتطور االقتصادي والتحدٌث والنظام العالمً نشؤت وطبقت فً الؽرب فال ٌعنً ذلك عدم تؤثرها
فً دول العالم الثالث٬ هذه التطورات التً ساهمت فً تطوٌر تلك النظرٌات  ٌةوالثقاف ةالسٌاسٌو ةاالجتماعٌ

  دة.أو نقدها أو بناء نظرٌات جدٌ
حٌث قام " دانٌال لٌرنر " فً تحلٌله لمحددات تجاوز المجتمع التقلٌدي والتحدٌث بالبحث فً أسباب تخلؾ 

 . وإٌرانعقبات االنتقال لمجتمع حدٌث فً تركٌا ولبنان ومصر وسورٌا واألردن دول الشرق األوسط و
تؽٌٌر اجتماعً من خالل االنتقال من نمط  استخدم "لٌرنر" فً دراسته لتركٌا متؽٌرات للتحدٌث كحدوثو

بٌن  ٬ وتوافر االتصاالتتؤسٌس بنٌة تحتٌة تسمح بانتقال األفرادث٬ والحٌاة التقلٌدي إلى نمط حٌاة حدٌ
المناطق الرٌفٌة والحضرٌة وقطع األوصال مع اللؽة التقلٌدٌة بحروفها الهجابٌة وفق نموذج " كمال أتاتورك 

 ,Lernerمرحلة االنطالق نحو المجتمع الحدٌث.    ٠٤٢١ – ٠٤٥٢" فً التنمٌة. ومثلت الفترة من 
Daniel, 1958, p.113 مثل دول الخلٌج أو  د رٌعًفلم ٌكن النموذج التنموي التركً مدفوعاً باقتصا

 باعتبارات أٌدٌولوجٌة مثل مصر وسورٌا. 
تحدٌث مقارنة أن المجتمع اللبنانً لدٌه خصابص إلى "لٌرنر"  أشار ته للمجتمع اللبنان٬ًسفً درا و

افتقارها للموارد أكثر دولة حدٌثة فً المحٌط العربً رؼم  لبنان بالمجتمعات العربٌة األخرى٬ حٌث اعتبر
نسبة الحضر فً  . كما ترتفعال ٌمتلك نظما حدٌثة فً الزراعة والري كمصركما تركٌا٬ عٌة مقارنة بالطبٌ

لبنان مقارنة بقاطنً المناطق الرٌفٌة٬ كما لدي لبنان اتصاالت بالؽرب من خالل تواصل مسٌحًٌ لبنان مع 
انتماء باإلضافة لتعدد الهوٌات و الكنابس الؽربٌة. كما ٌوجد تؤثٌر للمهاجرٌن اللبنانٌٌن فً الدول الؽربٌة٬

البٌزنطٌة والفٌنٌقٌة والمسٌحٌة الرومانٌة والؽربٌة والتً تنافست مع الهوٌة كلعدد من الحضارات  اللبنانٌٌن
بنان على مراكز التثقٌؾ والتنوٌر المتمثلة فً المدارس والصحافة لالعربٌة االسالمٌة. كما سٌطر مسٌحٌو 

 ,Lernerمتعاٌشٌن وذج لبنان فً التحدٌث بؤنه ٌتكون من نموذجٌن ووصؾ "لٌرنر" نم والتجارة.
Daniel, 1958, pp.169-171 

 . هاعلى العوامل الثقافٌة والدٌنٌة التً ساهمت فً تحدٌثفً لبنان ارتكز  النموذج التنموي إنلهذا ٌمكن القول 
بتحلٌل النموذج التنموي المصري فً النصؾ األول من " فقد قام" لٌرنرأما بالنسبة للنموذج المصري٬ 
إلنجاز ضعؾ ما ٌنجزه ٌدور فً حلقة الفقر الشرٌرة"٬ وٌحتاج  نموذج“بؤنه القرن العشرٌن٬ حٌث وصفه 
كما أشار إلى أن أهم عقبات التنمٌة فً مصر تتمثل فً  أجل التحدٌث. للؽاٌة منأي مجتمع فً وقت قصٌر 

عدم رشادة النخبة السٌاسٌة فً تحدٌد أهداؾ التنمٌة وفقا للموارد وللقدرات المتاحة. وأن المشروعات 
 ,Lernerالتنموٌة المادٌة الكبرى كسد أسوان أو القومٌة العربٌة المدفوعة برٌادة وقٌادة الشرق األوسط. 

Daniel, pp.169-171p.214 ٬ فال توجد ضحاً الحظ " لٌرنر" أن التنمٌة فً مصر ال تتبع خطا وا وقد
٬ ولم تنمٌة للبنٌة التحتٌة ٬ وهناك فصل بٌن الرٌؾ والمدن كما ٌتركز معظم السكان فً المناطق الرٌفٌة

أؼلب العمالة٬ فبٌن كل عشرة أشخاص  التقلٌدي كما ٌستوعب النشاط الزراعً ضر.تضع النخبة سٌاسة للتح
شخص ٌعمل فً القطاع الزراعً والتسعة األخرٌن ٌعملون فً مهن ؼٌر منتجة. وقد شبه بنٌة ٌوجد 

فً القاع بسبب ضعؾ الدخول وانعدام  )المجتمع(المجتمع المصري بالساعة الرملٌة٬ حٌث ٌقبع الرمل 
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لقرن العشرٌن تحتاج إلى برنامج تنموي تتركز فٌه اإلنتاج. وقد رأي " لٌرنر" أن مصر فً خمسٌنٌات ا
االستثمارات فً قطاعات إنتاجٌة. كما أن توزٌع الدخول البد وان ٌتسم بالعقالنٌة٬ أي بٌن االستهالك وإعادة 

وانتقد " لٌرنر " نموذج "  ٬ باإلضافة لضرورة إشراك الخبراء فً تشٌٌد وإدارة نظم ري حدٌثة. االستثمار
فً التنمٌة الذي ٌقوم على ثورتٌن: ثورة االستقالل السٌاسً والثورة االجتماعٌة المتمثلة فً  عبد الناصر "

متحققة بسبب بنٌة المجتمع المصري التقلٌدٌة.   رالثورتٌن ؼٌحدوث الصراع الطبقً. حٌث رأى أن شروط 
Lerner, Daniel, 1958, pp.221-227 

 
 
 

 النماذج التنموٌة فً مصر والمغرب 
 
عدد من األسباب٬ أولها لمع التجربة التنموٌة المصرٌة لمقارنتها التجربة التنموٌة للملكة المؽربٌة  اختٌار تم
نها دولة عربٌة لها سمات حضارٌة وثقافٌة واجتماعٌة متشابهة مع السمات المصرٌة٬ كما تشكل الثقافة أ

قاسماً مشتركاً مع الثقافة المصرٌة. كما بعنصرٌها اللؽة والدٌن وثقلهما فً التؤثٌر فً المجتمع المؽربً 
توجد لدي المؽرب جماعات ثقافٌة فرعٌة كاألمازٌػ تتحدث لؽات محلٌة شبٌهة بجماعات ثقافٌة لها 
خصوصٌتها اللؽوٌة فً ؼرب وجنوب مصر. باإلضافة النتماء البلدٌن لقارة أفرٌقٌا وخضوعهما لالستعمار 

 التواصل الثقافًت متباٌنة. كما تشترك كل من مصر والمؽرب فً الفرنسً الذي طبع ثقافة البلدٌن بدرجا
رإٌتٌهما للتحدٌث والتطوٌر. كما تم اختٌار  علىبآلٌات متنوعة مما انعكس والحضاري مع الدول األوروبٌة 

المملكة المؽربٌة بسبب معدالت التنمٌة التً حقتقها خالل العشرٌن سنة األخٌرة٬ والتً ٌمكن استلهام 
 الدروس منها. 

 
 المؽربًسمات نموذج التنمٌة  -１
 

بٌن الموارد  تؤسس التنظٌم االجتماعً واالقتصادي للمجتمع التقلٌدي تارٌخٌاً على تحقٌق التوازن
فاتسم تدبٌر الشبون السٌاسٌة واالقتصادٌة بمشاركة مجتمع القبٌلة .  جتماعٌةووسابل اإلنتاج والبنٌة اال

 من خالل أسلوب التشاور والتراضً. وفً مرحلة االستعمار تم العمل على تفكٌك تلك البنٌة التقلٌدٌة
الفرنسٌة( أو األهالً  )الحماٌةعبر إنشاء الدوابر والمدن التً ٌرأسها مراقبٌن مدنٌٌن من االستعمار 

تمهٌداً لتحدٌث و" تحضٌر " المجتمع المؽربً  والقٌام بمشارٌع لصالح األهالً إلدارة الشبون المحلٌة
 نظام الجماعات المحلٌة ٬ تم وضع٠٤٢٢وفً مرحلة ما بعد االستقالل٬ أي منذ فً كافة المجاالت.  

كإطار مإسسً إلدارة  ٠٤١٠التً شكلتها السلطة السٌاسٌة وعملت بموجب " المٌثاق الجماعً " لسنة 
لٌوسع من االختصاصات اإلدارٌة  ٠٤١٢المناطق المحلٌة. ثم تم إعادة إصدار " المٌثاق الجماعً" عام 

المحلٌة كمحرك ثقافً وسٌاسً ومإسسً وبالتالً برزت الجماعة واالقتصادٌة للجماعات المحلٌة. 
٬ طارق٬ التنمٌة المحلٌة بالمؽرب: من الجهوٌة )أتالتًلعملٌة التنمٌة فً ظل انتشار الفقر واألمٌة. 

-٠٤اإلدارٌة إلى الجهوٌة السٌاسٌة٬ صص 
٩٥

://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif/files/ltnmy_lmhly_blmgrb_04.pdhttps
f 

وٌإرخ الباحثون لبدء مشروع التحدٌث فً المؽرب بنهاٌة القرن العشرٌن بعد التحول الدٌمقراطً النوعً 
وحدوث توافق سٌاسً بٌن المإسسة الملكٌة واألحزاب. وقد اعتبر  ٠٤٤٤الذي شهدته المؽرب عام 

https://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif/files/ltnmy_lmhly_blmgrb_04.pdf
https://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif/files/ltnmy_lmhly_blmgrb_04.pdf
https://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif/files/ltnmy_lmhly_blmgrb_04.pdf
https://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif/files/ltnmy_lmhly_blmgrb_04.pdf
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ٌث تم سن قانون اإلصالح السٌاسً مدخالً إلصالحات متتالٌة فً المجاالت االقتصادٌة واالجتماعٌة. ح
اإلدارة المحلٌة لتكرٌس الالمركزٌة الستثمار لجذب االستثمارات األجنبٌة٬ كما صدر قانون العمل وقانون ا

واستند النموذج التنموي الجدٌد على تقسٌم . الحوكمة السٌاسٌة واالقتصادي واالدارٌة كؤحد مقومات التنمٌة
األطلس والصحراء فً المؽرب فً إطار الحفاظ على وحدة  األقالٌم المؽربٌة إلى مراكز حضرٌة تمتد لجبال

لكافة  كما هدؾ هذا التقسٌم إلى تحقٌق التنمٌة المستدامة(  ٩٢)أتالت٬ً طارق٬ ص األراضً المؽربٌة.  
حكماً ذاتٌاً بموجب " المبادرة المؽربٌة حول الحكم  األقالٌم بما فٌها األقالٌم الجنوبٌة التً حصلت على 

  الذاتً". 

https://www.ires.ma/ar -الصحراء-قضٌة-حول-المعلومات-المعلومات/قواعد-قاعدة 
2007-الصحراء-جهة-فً-الموسع-الذاتً-للحكم-المؽربٌة-المؽربٌة/معجم/المبادرة .html  

بإصالحات  والمدفوع -العشرٌنوالذي بدأ مع نهاٌة القرن -وٌمكن إٌجاز سمات النموذج التنموي الجدٌد 
 سٌاسٌة فً االتً: 

 االستناد إلى الدٌمقراطٌة المحلٌة -
 االستناد إلى الالمركزٌة -
 تطبٌق الحوكمة االقتصادٌة والسٌاسٌة -
 تطبٌق النموذج التنموي وعدم إقصاء األولى منالسماح بمشاركة المجتمعات المحلٌة مع السلطة  -
 الحفاظ على األصالة بجانب التحدٌث. -

 النموذج التنموي المؽربً فً األلفٌة الثالثة

المؽرب بهدؾ  ًهد ٕالٌها بمهمة تقٌٌم التجربة التنموٌة فلجنة ع   تشكٌل ٥١٥١عام  قرر الملك محمد السادس
اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي" لمناقشة مستقبل وضع نموذج تنموي جدٌد. وقد وضع آلٌة سمٌت باسم " 

التنمٌة فً المؽرب وصٌاؼة نموذج جدٌد. وتم تحدٌد مهام اللجنة فً أنها تقٌم وتستبق وتستشرؾ المستقبل٬ 
وتإسس على ما تم إنجازه فً المجاالت التنموٌة المختلفة فً المؽرب. وتتبنى اللجنة اقتراباً تشاركٌا وشفافاً 

وطرح الرإى٬ ٌؤخذ بعٌن االعتبار توقعات المواطن والظروؾ الدولٌة الجدٌدة. وتتكون اللجنة  فً النقاش
من خمسة وثالثٌن عضواً من تخصصات متنوعة تشمل االقتصاد والقانون والسٌاسة والتكنولوجٌا ورجال 

ات الدولٌة. أعمال ومسبولٌن حكومٌٌن وممثلٌن عن المؽاربة المهاجرٌن فً الجامعات واألعمال والشرك
خاصا بالتوجهات الربٌسٌة للتنمٌة واإلصالح متمثلة فً تنمٌة قطاعات التعلٌم  اهتماماوأولت اللجنة 

كما قامت اللجنة بتنظٌم جلسات حوار واستماع مع كافة  والصحة والزراعة واالستثمار والنظام الضرٌبً.
وحصر األفكار والمقترحات )حوالً اور تشاألطراؾ )أحزاب٬ نقابات٬ ممثلً المجتمع المدنً( من أجل ال

لقاء بالحضور أو استخدام التقنٌات عن  ١١مقترح(. وقام أعضاء اللجنة بثالثٌن زٌارة مٌدانٌة٬ و ٢٢١١
ورشة عمل.  كما عملت اللجنة على تخصٌص منصة حوارٌة الكترونٌة للراؼبٌن فً  ٠٠٠بعد٬ كما عقدوا 

إلى حوالً عشرة آالؾ شخص.  ٥١٥١لمتفاعلٌن عام التقدم بؤفكار ومقترحات٬ حٌث وصل عدد ا
https://www.maroc.ma/ar/la-csmd-une-structure-pour-aborder-l’avenir-
avec-sérénité-et-assurance/أخبار 

وقد أشار التقرٌر الصادر عن اللجنة إلى مكونات المشروع التنموي اإلصالحً الذي نفذته المؽرب قبل 
حٌث ضم المشروع سٌاسات لإلصالح االقتصادي٬ ومشروعات حماٌة  ٥١٠٤٬تشكٌل اللجنة٬ أي قبل 

اجتماعٌة ورعاٌة صحٌة ومشروعات الستدامة الموارد الطبٌعٌة. وانتقد التقرٌر التطبٌق العملً لهذه 

https://www.ires.ma/ar
https://www.maroc.ma/ar/la-csmd-une-structure-pour-aborder-l’avenir-avec-sérénité-et-assurance/أخبار
https://www.maroc.ma/ar/la-csmd-une-structure-pour-aborder-l’avenir-avec-sérénité-et-assurance/أخبار
https://www.maroc.ma/ar/la-csmd-une-structure-pour-aborder-l’avenir-avec-sérénité-et-assurance/أخبار


 

 

 25 

المشروعات من حٌث ما حققته من أهداؾ ومن حٌث تقبل المؽاربة لها. مما أسفر عن فقدان المؽاربة الثقة 
حول  ٥١٠٤وتمحورت االنتقادات الموجهة للمشروع التنموي ما قبل القابمة على تنفٌذها. فً المإسسات 

طء إجراءات وباعتبارات ؼٌاب التنسٌق بٌن الرإٌة التنموٌة والسٌاسات٬ باإلضافة لعدم تكامل السٌاسات. 
وضعؾ حكم ٬ ومحدودٌة قدرات القطاع الحكومً لتقدٌم خدمات حكومٌة كؾء. التكٌؾ الهٌكلً لالقتصاد

النموذج التنموي الجدٌد:  )تقرٌرالقانون وتطبٌق العدالة٬ وعدم توافق القوانٌن مع الواقع االجتماعً. 
   pdf/الملخص.https://csmd.ma/documents ٬٢ ص ٥١٠٤

تقوٌة االقتصاد وقد أشارت اللجنة إلى أن النموذج التنموي الجدٌد ٌتضمن مطالب المؽاربة٬ وتتمثل فً 
ضمان و فرص عملتوفٌر ٬ ووحماٌة األسواق المؽربٌة من الواردات الخارجٌة لخلق قٌمة مضافةالوطنً 

علٌم والنقل. كما تكافإ الفرص. باإلضافة لحاجة المواطن لخدمات حكومٌة جٌدة فً قطاعات الصحة والت
كما شملت سٌة. دفعت جابحة كورونا إلى المطالبة باالعتماد على الذات فً إنتاج المواد والخدمات األسا

الحرٌات السٌاسٌة باعتبارها من شروط التنمٌة  احترامرإٌة المواطنٌن للنموذج التنموي الجدٌد ضرورة 
 ٤-٬٢ صص٥١٠٤النموذج التنموي الجدٌد:  )تقرٌرالناجحة. 

https://csmd.ma/documents.الملخص/pdf   

إلى تحقٌق البناء الذاتً من خالل خلق الثروة وتوزٌعها بشكل عادل٬ ووضع وعلٌه٬ ٌهدؾ النموذج الجدٌد 
 ٬( ٠/٥١٥١/ ٬٢ ٬ عادل)بالملٌحاالنسان المؽربً فً صلب عملٌة التنمٌة. 

وإذا كانت المملكة المؽربٌة قد وضعت نموذجاً تنموٌاً من داخل المؽرب ومتماشٌاً مع االحتٌاجات والمطالب 
ؼٌر  نظرٌا٬ً فإنهكان نموذجاً مستقال فً جانبه األدابً والتطبٌق٬ً ورافضاً للتبعٌة المؽربٌة٬ ؼٌر أنه وإن 

مستقل فً جانبه الهٌكل٬ً حٌث تشٌر مكوناته إلى صعوبة تحقٌق التنمٌة بدون تحرٌر االقتصاد المؽربً 
 واالندماج فً السوق العالمً.

 المصري  وينموذج التنمالسمات  -２

عددا ً من النماذج التنموٌة.  تالٌةاالستقالل وخالل مراحل تارٌخٌة متعرفت مصر عقب حصولها على 
وجاءت عملٌة التؤصٌل لكل نموذج بعد دراسة سمات وفواعل كل نموذج٬ وذلك من خالل دراسة طبٌعة 
دور الدولة٬ وعالقة الدولة بالقطاع الخاص٬ والمساحة الثقافٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة التً ٌعمل فٌها 

 المدنً.  المجتمع
لم تطبق مصر نموذجاً تنموٌاً واحداً منذ نهاٌة القرن التاسع عشر حتى الوقت الراهن. كما تباٌنت الروافد 

نماذج ألربعة  خمسةوعلٌه٬ سٌتم تقسٌم النموذج التنموي المصري إلى الفكرٌة للنماذج التنموٌة المطبقة. 
الثانً ٌمتد من مرحلة  التنموي سع عشر٬ النموذجاألول خالل القرن التا التنموي مراحل زمنٌة. النموذج

. ٠٤٤٠االستقالل وحتى سبعٌنٌات القرن العشرٌن. وٌمتد النموذج التنموي الثالث من الثمانٌنٌات وحتى عام 
- ٬٥١٠٩ فً حٌن ٌمتد النموذج التنموي الخامس من ٥١٠١-٥١١٩ٌمتد من فالنموذج التنموي الرابع أما 

٥١٥٠ . 
 

 بناء اقتصاد مستقل( )نموذج خالل القرن التاسع عشراألول  التنمويالنموذج 
 صارتعد أن الرأسمالً العالمً ب المصري بالسوقكانت الحملة الفرنسٌة هً الجسر الذي ربط المجتمع 

وقامت  متمثلة فً إنجلترا وفرنسا.ة االستعمارٌة آنذاك مصر موضوعاً ومحالً لتنافس القوى الرأسمالٌ
الحملة الفرنسٌة بوضع نموذج تنموي لفرنسا عبر مصر تجسد فً دراسات جاء فً مقدمتها كتاب " وصؾ 
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مواد األولٌة. فقامت بتنظٌم األراضً والري مصر" بتحوٌل مصر لمزرعة تمد الصناعات الفرنسٌة بال
سٌطرة على لبا ووضع نظام ضرٌبً وحصر الموارد األولٌة للسٌطرة على الفابض االقتصادي. وذلك

 (٥١ص  ٬٥١٠٩٬ محمد عادل٬ )زكًالممالٌك واألعٌان وأصحاب الحرؾ فً مصر. 
بعد خروج الحملة الفرنسٌة٬ حل محلها فً السٌطرة على  ٠١١٢وعندما تولى محمد علً حكم مصر عام 

ٌده إلحداث األراضً الزراعٌة وإنهاء ملكٌة الممالٌك واالعٌان٬ باإلضافة إلى تركٌز إدارة االقتصاد فً 
وعسكرٌة. حٌث احتكر محمد علً محاصٌل األرز والحبوب والقطن والنخٌل والحرٌر٬  اقتصادٌةنهضة 

واحتكر صناعات المسكوكات الذهبٌة والفضٌة. وقد مثلت أرباح االحتكار جزءا ٌسٌراً مقابل عوابد نقل 
 ٥٢والقصٌر وأسوان. ص  الحبوب والضرابب العقارٌة ودخل الحكومة من جمارك اإلسكندرٌة والسوٌس

كما انخفضت إٌرادات األراضً بسبب قٌام محمد علً بتوزٌع أراضً على كبار الموظفٌن وكبار ضباط 
رفت باسم األبعادٌات. واستمر  الجٌش. نظام منح االبعادٌات فً عهد إسماعٌل باشا حتى نهاٌة عام وع 
 ٠٠ص  ٬ ٠٤١١ عل٬ً )بركات٬. ٠١١١

كما عمق إسماعٌل باشا من اندماج مصر فً االقتصاد العالمً من خالل إصالح التشرٌعات التجارٌة لتسهل 
٬ والبرٌد. )زكًفؤنشؤ الؽرؾ التجارٌة وسن قوانٌن الصرافة٬ مقام بمد شبكات المواصالت  االندماج٬عملٌة 

 (٠٢ص  ٥١٠٩٬محمد عادل٬ 
السوق الرأسمالٌة تقوده الدولة  لخدمةمستقل رأسمالً عرفت تلك الفترة محاولة بناء نظام اقتصادي قد ل

تحسن وزٌادة فً اإلنتاج  ٠١٩١-٠١١٢وشهدت مصر خالل الفترة من المحتكرة لإلنتاج وللتجارة. 
الزراعة محور مثلت  ومع نهاٌة القرن التاسع عشرالزراعً والصناعً وخلق قٌمة زابدة لصالح المجتمع. 

ملٌون فدان. كما توسعت  ١إلى  ٢النشاط االقتصادي المصري٬ فزادت مساحة األطٌان الزراعٌة من 
زراعة القطن والمإسسات المرتبطة بزراعته كالمعارض الزراعٌة والمدارس الزراعٌة والمعارض 

قطاع خاص لؽزل إنشاء شركات حكومٌة وشركات قام بنك مصر بالزراعٌة. ومع مطلع القرن العشرٌن 
٬ وشركة مصر للحرٌر الصناعً عام ٠٤٠١القطن وتصدٌره كالشركة المصرٌة لتصدٌر األقطان فً 

٠٤٩١ .Davis, Eric, 1983,  p.134  ٠٤٥١ شركة مصر للكتان عام فً حٌن تم قبلها تؤسٌس 
ا تؤثر االقتصاد كم ٩٥. علماً بؤن رأس المال كان مملوكاً لألعٌان واألجانب. ص برأسمال أجنبً ومحلً.

والتً صاحبتها أزمة دٌون  ٠٤٠٠المصري سلبا ً بؤزمة بورصة القطن فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة عام 
٬ ٬٥١١٢ عل٬ً )شلبًعقارٌة لعدم قدرة الفالحٌن والمالك على سداد الضرابب بسبب تراجع زراعة القطن. 

 (١٠-١١صص 
 
تنموي مركزي تقوده  )نموذج سبعٌنٌات القرن العشرٌنبعد االستقالل وحتى  الثانً النموذج التنموي 

 (الدولة
 

صناعً -تنموي زراعً ات بؤنه نموذج ٌالسبعٌن حتىة الخمسٌنات اتسم النموذج التنموي المصري فً فتر
فقامت الدولة  .ضرورة قٌام الدولة بقٌادة بتوجٌه وقٌادة عملٌة التنمٌةتقول ب مدفوع باعتبارات أٌدٌولوجٌة

رأس المال ووسابل اإلنتاج عن طرٌق التؤمٌم. كما سٌطرت على الصناعة وتقدٌم الخدمات.  بالسٌطرة على
٬ من ٠٤١١٪ عام ٥٥إلى  ٠٤٢٥٪ عام ٠٢زاد مساهمة الصناعة فً الناتج القومً اإلجمالً من  كما

من إنتاج السٌارات وعربات  تمكنت المصانع المصرٌة. فع القطاع الصناعً المملوك للدولةٌتوسخالل 
السٌارات. كما تم تصدٌر ؼزل القطن واألقمشة القطنٌة  وإطاراتالسكك الحدٌد والدٌزل واألجهزة المنزلٌة 

كما زادت الصادرات من السلع نصؾ المصنعة إلى السلع تامة الصنع. واألثاث واإلطارات واألسمنت. 
حٌث ارتفع الناتج المحلً اإلجمالً  السوق الرأسمالً العالمً. بعٌداً عنوحقق االقتصاد المصري فابضاً 

 ص٬ ص٬٥١٠٩ محمد عادل٬ )زكً. ٠٤١٢ملٌون جنٌه فً  ٢٩٢إلى  ٠٤٢٥ملٌون جنٌه فً  ٠٠١٬٤من 
٩٢-٩٩) 



 

 

 27 

 
 تنموي منفتح وتابع( )نموذجات ٌالسبعٌنمنتصؾ فً  الثالث النموذج التنموي المصري

 
وضع الربٌس السادات نموذجاً تنموٌاً منفتحاً على التجربة الؽربٌة اللٌبرالٌة من حٌث التوسع فً استٌراد 

تشجٌع طبقات والسلع االستهالكٌة من الدول الرأسمالٌة الؽربٌة ومنح التوكٌالت التجارٌة األجنبٌة٬ 
٬ القاهرة٬ دار ٠٤١٤-٠٤١٩لتبٌعة )حسٌن٬ عادل٬ االقتصاد المصري من االستقالل لالرأسمالٌٌن والتجار. 

. نمٌة والتحدٌثللت مالبمال نموذجالاعتبر السادات أن النموذج الؽربً هو و(. ٬٩٠ ص ٥١١٢الكلمة للنشر٬ 
تبلور طبقتٌن٬ إحداهما فً الرٌؾ متمثلة فً أؼنٌاء الفالحٌن ومتوسطً وقد أسفر هذا النموذج عن 

وقد قاد عملٌة التنمٌة الفالحٌن٬ والثانٌة فً المدن متمثلة فً الرأسمالٌة المحلٌة والتجار والبٌروقراطٌٌن. 
 (٩١ص ٬ ٥١١٢)حسٌن٬ عادل٬ طبقة الرأسمالٌٌن التجارٌٌن.  الدولة بالتعاون مع

مرة ثانٌة فً االقتصاد العالم٬ً مما ساعد  لالندماجموذج فً إعادة االقتصاد المصري تسبب هذا النوقد 
لم تعرؾ  كماإلى الدول األجنبٌة التً ٌتم استٌراد السلع االستهالكٌة منها.  المنتجة على تسرب القٌمة الزابدة

 أو الصناعً.  الزراعًهذه الفترة توسعاً فً اإلنتاج 
 

 (التابعةالمختلطة  تنمٌةنموذج ال) ٥١٠١ وحتىمن الثمانٌنٌات  الرابع النموذج التنموي
 

ٌقع تحقٌق النمو االقتصادي  حسنً مبارك فً بداٌة حكمه عن خطة التنمٌة فً مصر األسبق أعلن الربٌس
عاماً من الحكم شهدت الخطة تحوالً كمٌا ونوعٌا٬ً وتدرجاً فً السٌاسات  ٠١وعلى مدار  فً جوهرها.

وٌمكن تقسٌم الخطة إلى ثالث خطط أو مراحل٬ وتنوعاً فً الفواعل التً تقود التخطٌط والتنفٌذ.  ٬التنموٌة
 .تتكون كل مرحلة من عشرة سنوات

 
رفت الخطة األولى بالخطة االجتماعٌة االقتصادٌة من ٠٤١٠- ٬٠٤١١ وكان من أهم سماتها أنها وضعت  ع 

٬ وأن ٌنمو االستهالك الكلً ٪١بمتوسط سنوي ٪ و ٩٢٬٢ بمعدلج المحلً تانتقدٌرات لمعدالت النمو فً اإل
ملٌار  ٥١ملٌار جنٌه منه  ٠٢٬٢وٌقدر برنامج االستثمارات ب  ٪٢٬١٬)حكومً وخاص( بمعدل سنوي 

ن ملٌو ٥١٩٩وملٌون جنٌه لالستثمار فً القطاع الزراع٬ً  ١٤١جنٌه استثمارات حكومٌة. وقد تم توجٌه 
ملٌون  ٢٥٢ملٌون جنٌه للتعلٌم و ١٤١مقابل  ن جنٌه فً الري والصرؾ٬ملٌو ٠١٠٠وجنٌه فً الكهرباء٬ 

( ٠٤١٠لسنة  ١جنٌه للصحة. )قانون رقم   
ثم انخفض عام  ٠٤١٢٪ عام  ٢٬٢وكان معدل نمو الناتج القومً اإلجمالً خالل هذه الفترة قد وصل إلى 

الحكومة المصرٌة حزمة من اإلصالحات ٌتم تنفٌذها خالل الفترة من  ٬ حٌث وضعت٪٩٬٢لٌسجل  ٠٤١٤
لعرضها على صندوق النقد الدولً مكونة من خمسة عناصر٬ ه٬ً خفض اإلنفاق الحكوم٬ً  ٠٤٤٥-٠٤١١

وإصالح سعر الصرؾ لخفض العجز فً مٌزان المدفوعات٬ وزٌادة الفابدة لجذب المدخرات واالستثمارات٬ 
استهدافه٬ ثم خصخصة الشركات الحكومٌة إلعادة تسعٌرها وفقاً لسعر السوق  وخفض الدعم وتحسٌن

٪ إلى ٠٢ولتوفٌر السٌولة. إال أن الحكومة لم تستطع تنفٌذ العناصر الخمسة٬ حٌث ارتفع معدل التضخم من 
٪ ولم ٠١٬٢إلى  ٠٤١٤على التوال٬ً كما وصل عجز مٌزان المدفوعات عام  ٬٠٤٤٠ ٠٤١٤٪ عامً ٥٠

٪. باإلضافة لالنخفاض الكبٌر فً معدل النمو من ٠١٬٥لحكومة خفضة إال بنسبة بسٌطة لم تتجاوز تستطع ا
 Hammam, Rasha , 2010, p.5. ٠٤٤٠٪ عام  ٠٬١١إلى  ٠٤١٤٪ عام ٩٬١٢

وإذا كان هذا النموذج قد وضع داخلٌاً وفً إطار خطة خمسٌة رسمٌة٬ إال أن محدداته لم تؽادر مدرسة  
زة على النمو االقتصادي من أجل تموٌل البنٌة التحتٌة والنشاط الزراعً وبعض الخدمات التنمٌة المرتك
 االجتماعٌة. 
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رفت الخطة التنموٌة الثانٌة بخطة اإلصالح االقتصادي والتكٌؾ الهٌكلً خالل الفترة من    ٠٤٤٢-٠٤٤٠وع 
 ٠١٢قرض بلؽت قٌمته مقابل  . حٌث وضع صندوق النقد الدولً بالتعاون مع الحكومة المصرٌة خطة

مصر وصندوق النقد الدول٬ً الهٌبة العامة لالستعالمات٬ ملٌون دوالر )
https://www.sis.gov.eg/Story/227486الدولً?-النقد-وصندوق-/مصرlang=ar 

النمو  وزاد معدل٪٬  ١ ب التضخم لخفض معدانو٪ ٠٬٢بنسبة مٌزان المدفوعاتخفض العجز فً نوا 
 ,Hammam. ٠٤٤٢٪ عام ١٬٩إلى  ٠٤٤٥٪ عام ٤٬٢٪. كما انخفضت نسبة البطالة من ٢وصل إلى ف

Rasha , 2010, pp.5-6  وقد حفز هذا التطور الحكومة المصرٌة لتوقٌع اتفاق ثانً مع صندوق النقد
٪ من ٢١ملٌون دوالر٬ كما قام نادي بارٌس بإلؽاء  ٩٠٩قرض من الصندوق بقٌمة للحصول على الدولً 

إتفاق الشراكة بٌن مصر والوالٌات المتحدة  القروض المستحقة لدي دول نادي بارٌس. وذلك فً إطار
٪ بحلول عام ٢األمرٌكٌة حول النمو االقتصادي والتنمٌة. حٌث توقع الصندوق أن ٌصل معدل النمو إلى 

شهدت عدم استقرار سٌاسً فً مصر بفعل الهجمات  ٥١١٠ -٠٤٤٤ؼٌر أن الفترة الممتدة من . ٠٤٤١
واحتالل العراق للكوٌت عام  ٥١١٠سبتمبر  ٬٠٠ وتداعٌات هجمات ٠٤٤١اإلرهابٌة فً األقصر عام 

بما انعكس على قدرة االقتصاد المصري على تحقٌق معدالت النمو السابقة. حٌث زاد العجز فً  ٥١١٠
٪ عام ٢٬٠ثم وصل إلى  ٠٤٤٤٪ عام ٠٬٤٪ من الناتج القومً اإلجمالً إلى ١.٤مٌزان المدفوعات من 

مما دفع الحكومة لضخ أموال فً  ٥١١٠٪ فً ٠٬٠إلى  ٠٤٤١٪ ٠٬٢. كما انخفض معدل النمو من ٥١١٠
ستثمار فً مشارٌع اقتصادٌة كبرى من خالل االقتراض من البنوك المحلٌة وتشجٌع القطاع الخاص على اال

 Dobronogov, Anton, Iqbal, Farrukh,Economic ,2005,p.8مشارٌع كبرى. 
 

تطبٌق برنامج صندوق النقد الدولً للتكٌؾ ب اً وفً الوقت الذي اتخذت فٌه الحكومة المصرٌة قرار
الوثٌقة  "االقتصادي واإلصالح الهٌكل٬ً قام المجتمع المدنً متمثالً فً مإسسة منتدى العالم الثالث بطرح 

. وساندت الحكومة المصرٌة هذا المشروع وقدمت له ٠٤٤٢فً عام  "٥١٥١الفنٌة للمشروع البحثً مصر 
قدم المشروع رإٌة متكاملة وشاملة لسٌنارٌوهات التنمٌة فً مصر استنادا ً إلى التوجهات حٌث دعماً مالٌاً. 

ٌنارٌوهات بدٌلة لحركة المجتمع المصري والسٌاسٌة لفواعل التنمٌة. وهدؾ المشروع إلى صٌاؼة سالفكرٌة 
واالنسان المصري فً مختلؾ المجاالت٬ وبلورة منهج جدٌد فً إدارة شبون الدولة والمجتمع المصري٬ 
بحٌث ترتكز عملٌة صنع القرار على تحلٌل الواقع واستشراؾ المستقبل٬ واستثارة اهتمام المجتمع المصري 

لت مجاالت المشروع: البٌبة والسكان والؽذاء والتصنٌع والمصنوعات بقضاٌا التنمٌة فً المستقبل. وقد شم
والمستوطنات البشرٌة والنقل واالتصال والتعلٌم والبحث العلمً والتكنولوجً والحوكمة والثقافة واإلعالم 

٬ ٥١٥١إبراهٌم٬ الدراسات المستقبلٌة ومشروع مصر  )العٌسوي٬والتكامل اإلقلٌمً واألوضاع العالمٌة. 
٥١٠٤( 

 
-٥١١٩ الفترة منواستمرار توجه اإلصالح االقتصادي والتكٌؾ الهٌكلً خالل  الخطة التنموٌة الثالثة

 الجدٌد والتوسعبتبنً التوجه اللٌبرالً  حٌث استمرت الحكومة المصرٌة فً اإلصالح االقتصادي .٥١٠١
ٌر التجارة٬ وإصالح رفً تحقٌق النمو. وقد شملت خطة اإلصالح تحفً منح القطاع الخاص دور أكبر 

٪ ١٬٤مما انعكس على ارتفاع معدل النمو لٌصل إلى  النظام المإسسً والضرٌبً لتحسٌن مناخ االستثمار
٪ من إجمالً الناتج القومً فً نفس العام. كما انخفض ٬٠٠ كما زادت الصادرات لتصل ل ٥١١١عام 

كما زاد  Dobronogov, Anton, Iqbal, Farrukh, 2005,p.11٪. ١٬١عجز الموازنة لٌصل إلى 
. ٥١٠١ملٌار دوالر عام  ٠٢إلى  ٥١١٩ملٌار دوالر عام  ٠٩٬١النقدي من العملة األجنبٌة من  ًاالحتٌاط

إلى  ٠١١١/ ١٠المإشرات االجتماعٌة مثل انخفاض معدل وفٌات األطفال من بعض باإلضافة لتحسن 
سنة فً نفس العام.  ٢٬٩سنوات إلى  ٬٠ كما تضاعؾ متوسط السنوات الدراسٌة من ٥١٠١عام  ٥٠/٠١١١

https://www.sis.gov.eg/Story/227486/مصر-وصندوق-النقد-الدولي?lang=ar
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دوالر فً  ٥)انخفاض عدد السكان الذٌن ٌعٌشون تحت خط الفقر كما أدت اإلصالحات االقتصادٌة إلى 
 Khan, Mohsen, Milbert, Svetlana, 2013, p.2٪. ٠٩ب  الٌوم(

 
  .٥١٠٠تقٌٌم النموذج التنموي للتكٌؾ االقتصادي واإلصالح الهٌكلً عقب  
 

صندوق النقد الدولً بنشر تقرٌر حول أسباب تراجع معدل النمو االقتصادي وضعؾ االقتصاد قام 
وتم نشر التقرٌر عام  .الرؼم من مساندته لإلصالحات االقتصادٌة فً الخطة التنموٌة الثالثة على٬ المصري
٪ ٠٢حٌث ظل  اإلصالحات االقتصادٌة٬ . وقد أشار التقرٌر إلى عدم استفادة المواطن المصري من٥١٠٠

٪ عام ١٬٥حتى وصل إلى  واستمر العجز فً الموازنة إجمالً المواطنٌن ٌعٌشون تحت خط الفقر. من
كما لم تقم الحكومة المصرٌة باستكمال برنامج اإلصالح الهٌكلً برفع الدعم عن المحروقات  .٥١٠١

٪ من الناتج القومً اإلجمالً عام ١٠وتطبٌق ضرٌبة القٌمة المضافة. كما وصلت نسبة الدٌن العام إلى 
 ,Nelson, Rebecca, Sharp .٥١٠٥٪ عام  ٥٬٥. وانخفض معدل النمو لٌصل إلى ٥١٠١

Jeremy, ,2013, pp.2-4 ولم ٌشر التقرٌر إلى أٌة أخطاء هٌكلٌة فً البرنامج االقتصادي أو إلى عدم
 مالءمة النموذج التنموي المرتكز على إصالحات االقتصاد الكلً دون ؼٌرها. 

 
 

 وقٌادة الدولة لعملٌة التنمٌةواستمرار توجه اإلصالح االقتصادي والتكٌؾ الهٌكلً  الخامسالنموذج التنموي 
٠٥١٥-٥١٠٩ 

 
بقٌادة الدولة متمثلة  باستمرار سٌاسات اإلصالح االقتصادي والتكٌؾ الهٌكلً النموذج التنموي الخامس اتسم

شكل ربٌسً. وتركز اهتمام الخطة التنموٌة فً تطوٌر بفً المإسسة العسكرٌة والبٌروقراطٌة المصرٌة 
الفترة وعلى الرؼم من البرنامج الطموح للتنمٌة خالل البنٌة التحتٌة وقطاعات النقل واإلسكان والزراعة. 

والتً تخللتها جابحة كورونا٬ إال أن التداعٌات االجتماعٌة واالقتصادٌة للجابحة جذبت  ٥١٥٠-٥١٠٩
 IMF ٪٥٬١٬٪ إلى ٠٬٢االنتباه للبعد االجتماعً للجابحة. وعلى الرؼم من انخفاض معدل النمو من 

Egypt, p.2 علنت أنها ستستمر فً الحفاظ على مسار اإلصالح االقتصادي مع تقدٌم الحكومة أ أن إال
كما  ٪٠٥٬٠٬الرعاٌة والحفاظ على صحة المواطن. حٌث قامت بزٌادة الدعم والمنح والمزاٌا االجتماعٌة ب 

٪ . ٠٢٬٢٪ وزاد االنفاق على برامج الحماٌة االجتماعٌة بنسبة ٠٩٬١زاد االنفاق على قطاع الصحة بنسبة 
https://www.mof.gov.eg/ar/posts/media/605c4cf8decd990009fa6ca6/%وزٌر

تراجع3A%20«%المالى20لألداء%20السنوى%20نصؾ%»20التقرٌر%20فً%20المالٌة..20%
أولى%20فابض%20وتحقٌقD9%AA%20%%2C٢%٠20إلى%20الكلى%20العجز%20%
 أشهر20%٢20خالل%20جنٌه%20ملٌار٠٩20%

٪ فً مٌزانٌة ٢٬١لٌصل إلى  ٥١٠١/٥١٠٤٪ فً مٌزانٌة ٤٬٩كما انخفض معدل التضخم من 
٪  ١.٢  لٌصل إلى ٥١٥٠/٥١٥٥ٌرتفع فً مٌزانٌة لو ٥١٥١/٥١٥٠و ٥١٠٤/٥١٥١

https://www.imf.org/en/Countries/EG 
ملٌار  46.5بلػ تواكب مع زٌادة فً الدٌن الخارج٬ً حٌث ورؼم التحسن فً المإشرات السابقة٬ إال أنه 

٬ قبل أن ٌرتفع فً السنوات التالٌة٬ 2014ملٌار دوالر عام  ٬41.7 ثم انخفض إلى 2013دوالر عام 
عام ملٌار دوالر  ٬115 و2018ملٌار دوالر عام  ٬100 ثم إلى 2016ملٌار دوالر عام  84.7لٌصل إلى 

2019 Republic of Egypt and the IMF, p.6 Arab لٌار دوالر عام م ٬٠٢١ ثم وصل إلى
بٌن مصر  االبتمانًومن المتوقع ان تحصل مصر على قرض جدٌد فً إطار اتفاقٌات التسٌٌر  . ٥١٥٠

https://www.mof.gov.eg/ar/posts/media/605c4cf8decd990009fa6ca6/وزير%20المالية..%20في%20التقرير
https://www.mof.gov.eg/ar/posts/media/605c4cf8decd990009fa6ca6/وزير%20المالية..%20في%20التقرير
https://www.mof.gov.eg/ar/posts/media/605c4cf8decd990009fa6ca6/وزير%20المالية..%20في%20التقرير
https://www.mof.gov.eg/ar/posts/media/605c4cf8decd990009fa6ca6/وزير%20المالية..%20في%20التقرير
https://www.imf.org/en/Countries/EG
https://www.imf.org/en/Countries/EG
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سلباً بسبب أعباء خدمة الدٌن  ٥١٠١ٌتؤثر تموٌل خطة مصر للتنمٌة المستدامة وصندوق النقد الدولً. وس
 وفوابده٬ مثلما سٌتؤثر برنامج اإلصالح االقتصادي بؤعباء خدمة الدٌن وفوابده. 

لنموذج تنموي فً مصر ٌرتكز على عدد من  ٥١٠٩قد وضع تصوراً عام  الخبٌر شرٌؾ دالوروكان 
صالح العام٬ وأهمٌة لل ها٬ منها خدمة آلٌات السوق للمواطن وتحقٌقسٌكً الجدٌدتتبنى التوجه الكال المحددات

أن تستكمل آلٌات السوق بسٌاسات تحقق الرفاهة االجتماعٌة وسٌاسات توسع فرص التشؽٌل٬ باإلضافة إلى 
جهود التنمٌة فً الداخل بمساندة المإسسات االقتصادٌة الخارجٌة. ربط 

https://gate.ahram.org.eg/daily/WriterArticles/609/2022/0.aspx 

المزج بٌن نموذج محمد علً للتنمٌة  ٥١٥٠-٥١٠٩لقد حاول واضعو النموذج التنموي خالل الفترة من 
االقتصادٌة والعسكرٌة فً القرن التاسع عشر ونموذج اإلصالح االقتصادي والتكٌؾ الهٌكلً فً النموذج 

-٥١٠٩ً نموذج إال أن شروط النموذجٌن لم تتوافر ف. ٥١٠١-٥١١٩التنموي المطبق خالل الفترة من 
فواعل وشركاء التنمٌة كما فً نموذج ت تعدد٬ من حٌث توافر تموٌل التنمٌة فً نموذج محمد على ٥١٥٠
٥١٠١-٥١١٩. 

لم ٌمكن استخالص أن مصر ٬ استعراض النماذج والخطط التنموٌة التً طبقتها مصر عبر عقود مختلفةوب
عن التوجهات الفكرٌة األٌدٌولوجٌة الٌسارٌة أو ال تمتلك منذ ما بعد االستقالل نموذجاً تنموٌاً مستقالً 

االقتصاد المصري من  ٌنجاالندماج فً االقتصاد العالمً. كما لم فكرة البعد عن اللٌبرالٌة الؽربٌة وال عن 
االستقطاب الذي دخلت فٌه الدول العربٌة عقب استقاللها بٌن نموذج اشتراكً ونموذج ؼرب٬ً مع األخذ فً 

كما لم تعتمد مصر عناصر خطة لإلصالح لنموذجٌن ؼربٌٌن بالمفهوم الثقافً الحضاري. االعتبار أن ا
االقتصادي تختلؾ عن عناصر برنامج اإلصالح االقتصادي المقررة من صندوق النقد الدولً منذ مطلع 

مصر  النماذج التنموٌة للهوٌة المصرٌة. كما أنه على الرؼم من مساندة الدولة لمشروعكما الثمانٌنات. 
 أو تهتدي به.  ٬ إال أنها لم تتبناه أو تضمنه فً خططها التنموٌة٥١٥١

 ."نموذج الحلقات المفرؼة"وبناء علٌه٬ ٌمكن وصؾ النموذج التنموي المصري بؤنه 
 

 

 المقترحات النتائج واختبار فروض الدراسة و
 

 فروض الدراسة والنتائجالنتائج: اختبار  -１
وتنطلق الدراسة من فرضٌتٌن. الفرضٌة األولى ه٬ً أن زٌادة االندماج فً النظام االقتصادي العالمً ٌحول 
دون حدوث تنمٌة عربٌة مستقلة. أما بالنسبة للفرضٌة الثانٌة٬ فهً صعوبة تخلص الدول العربٌة من هذه 

ي وتصاعد االحتٌاجات المحلٌة التبعٌة على الرؼم من تصاعد مإشرات عدم االستقرار السٌاسً واالقتصاد
 وتزاٌد الحاجة إلى توظٌؾ قدرات المواطن العربً لصٌاؼة نموذج تنموي تشاركً ومستدام. 

أن زٌادة االندماج فً النظام االقتصادي العالمً ٌحول دون حدوث تنمٌة عربٌة ٬ ىبالنسبة للفرضٌة األول
 مستقلة. وهً فرضٌة صحٌحة بناء على األسباب التالٌة:

دراسة االقتصاد العربً ككل واحد متشابه٬ إذ ٌإكد الواقع عدم تجانس االقتصادات العربٌة من حٌث تتم -
عدد السكان ونصٌب الفرد من الناتج المحلً وفوابض األنشطة فً القطاعات االقتصادٌة المختلفة. 

Webster, Andrew ,1984, p.39  وروبٌة حٌث على المجتمعات ؼٌر األ "روستو"فال تنطبق نظرٌة
 شهد أؼلبها حضارات قبل انطالق الحضارة األوروبٌة بعشرة قرون من وجود هذا النموذج.  

https://gate.ahram.org.eg/daily/WriterArticles/609/2022/0.aspx
https://gate.ahram.org.eg/daily/WriterArticles/609/2022/0.aspx
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ٌتم إدارة عملٌة التنمٌة فً الدول العربٌة من قبل المإسسات الدولٌة بمحتوى محلً ضبٌل من قبل -
 )التنمٌة. فً  تلك المإسسات وتقارٌرها شهادات نجاح او رسوب أن مإشراتالمإسسات الدولٌة. كما 

 (٬٢٢ص ٥١٠٩ محمد عادل٬  ٬زكً
تزاٌد معدل التبعٌة ووجود مٌل عام لتبعٌة المجتمعات٬ ومن ثم اقتصادٌات الدول العربٌة للسوق  -

الرأسمالٌة الدولٌة. وٌتم حساب معدل التبعٌة من خالل حساب متوسط نصٌب الفرد من الواردات السلعٌة 
المحلً اإلجمالً استنادا ً لقانون القٌمة. فنسبة الواردات السلعٌة تلتهم  إلى متوسط نصٌب الفرد من الناتج

القٌمة الزابدة التً ٌنتجها العمال )أٌاً كانت تخصصاتهم( فً األجزاء المتخلفة من االقتصاد الرأسمالً 
تصاد المعاصر٬ ومن ٌتم تجدٌد التخلؾ االجتماعً. على سبٌل المثال٬ بلػ المتوسط العام للتبعٌة لالق

٪. انطالقا ً من قانون القٌمة ٩٩حوالً  ٥١٠٠-٥١١١المصري للسوق الرأسمالٌة الدولٌة خالل الفترة من 
وقٌاس مقدار تسرب القٌمة الزابدة فً قطاعات اقتصادٌة مختلفة إلى خارج االقتصاد المصري. )زك٬ً 

                                                                                                                                                            (٥٠٢-٬٥٠٥ صص ٥١٠٤محمد عادل٬ ٬ 
ٌحتاج النموذج التنموي وامتالكه أو السٌطرة علٌه إلى عقل عدم مواكبة العقل العربً للتحدٌات الراهنة. ف -

دراسة  . كما ٌتمرابطة٬ وهناك تقصٌر فً خلق العقل الجدٌد الناقدجدٌد والعقل الجدٌد ٌحتاج إلى معارؾ مت
عدم و تقسٌم المجتمعات لتقلٌدٌة وحدٌثة بٌنها تنافس وعداء.٬ كالواقع بكلمات ومناهج وأدوات من واقع آخر

 .االهتمام بتكوٌن هوٌة للتنمٌة
تقدم بها الؽرب وهً االؼارة على من األهمٌة بمكان الوعً بؤننا لن نحل مشكلة تخلفنا بنفس األدوات التً 

 الشعوب واالستٌالء على ثرواتها 
بالنسبة العتبارات المكان٬ ففً تحلٌل التنمٌة نتعامل مع المنطقة العربٌة باعتبارها منطقة ال نعٌش فٌها٬  -

العالم الثالث والعالم االخذ فً النمو وجمٌعها اصطالحات نشؤت وتطورت خارج  اصطالححٌث نستخدم 
 "٬المساحة الجؽرافٌة العربٌة٬ وهو ما ٌدفعنا إلى التطلع للنموذج التنموي الؽربً باعتباره "طوق النجاة
ر وارتكاب نفس األخطاء فً التعامل مع فكر وفعل التنمٌة من وجهة نظر تقٌٌمٌة ولٌس من وجهة نظ

 موضوعٌة. 
تحول العالم والتنمٌة إلى ممارسة ذهنٌة مجردة منفصلة عن الواقع وعن البٌبة الزمنٌة٬ والتعامل مع -

األحداث الزمنٌة وعوامل التقدم فً الحضارة العربٌة بؤنها حدث تارٌخً انتهى. وتؤسٌسا على ذلك ال ٌصح 
 (٬٤٩ ١٢صص ٬ ٠٤١٠صر محمد٬ )عارؾ٬ نالفصل بٌن ماضً المنطقة العربٌة ومصر وحاضرها.  

 وهً فً الواقع منفصلة عن كل من الواقع األوروبً وؼٌر األوروبً. 
تتطلب تدخل  النظر الزمة التنمٌة بانها أزمة فكر ومنهج قبل أن تكون أزمة تخطٌط أو إمكانات مادٌة-

 . المجتمع الدولً
 

من هذه التبعٌة على الرؼم من تصاعد صعوبة تخلص الدول العربٌة وتقول ب٬ بالنسبة للفرضٌة الثانٌة
مإشرات عدم االستقرار السٌاسً واالقتصادي وتصاعد االحتٌاجات المحلٌة وتزاٌد الحاجة إلى توظٌؾ 
قدرات المواطن العربً لصٌاؼة نموذج تنموي تشاركً ومستدام. وهو افتراض صحٌح على المدى القصٌر 

 والمتوسط٬ لألسباب التالٌة:
ٌة والمجتمع موضوع التنمٌة. حٌث تنتشر عبارة ضرورة تحمل تبعات النمو االقتصادي الفصل بٌن التنم-

 الموجع. والتساإل هو لماذا نلجؤ إلى حل موجع؟
وجود انفصال بٌن النماذج التنموٌة والفواعل أو األطراؾ المكونة لها. حٌث البد من التساإل عن طبٌعة -

ى وضع النموذج سواء فً الرٌؾ أو المدن. باإلضافة لمعالجة ونوعٌة ودور القوى االجتماعٌة المسٌطرة عل
 مبالنسبة لفواعل التنمٌة٬ تشٌر التجربة العربٌة إلى قٌاالفصل واالؼتراب التارٌخً بٌن الرٌؾ والمدٌنة. ف

عملٌة التنمٌة فً كافة مراحلها. ؼٌر أن طبٌعة المرحلة الراهنة وتعدد وتنوع الفواعل بقٌادة الدولة 
عٌة سٌاسٌاً واقتصادٌا وثقافٌا٬ً وتعقد العالقات٬ وانفتاح المجتمعات على تجارب تنموٌة متطورة فً االجتما
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أقالٌم مختلفة من العالم٬ ٌطرح تساإل حول إمكانٌة تفرد الدولة بقٌادة عملٌة التنمٌة فً المستقبل دون 
بالتعاون مع الدولة من تطبٌق التعاون مع فاعلٌن آخرٌن. وٌطرح بدٌل الالمركزٌة كحل لتمكٌن المجتمع 

مع احتٌاجاته وإمكاناته. وٌمكن االستفادة من تجربة دول أمرٌكا الالتٌنٌة فً "  ومتوافقةبدابل تنموٌة مرنة 
لما لها من  التقلٌدٌة(٬ الجمعٌات٬ المجتمعات )النقاباتالكوربوراتٌة" كنموذج لتنظٌم عالقة الدولة بالمجتمع 

٬ نصر٬ المعادالت )عارؾثم إصالح الخلل الهٌكلً فً مضمون التنمٌة.  مجتمع٬ً ومنعمق وتمثٌل 
 (٤-٬١ صص٬٥١٠٠ أكتوبر ٠١٢الجدٌدة: مستقبل الدولة فً العالم العرب٬ً السٌاسة الدولٌة٬ العدد 

 العربٌة٬ التارٌخٌة للدولفً المراحل التنموٌة  وجود قطٌعة بٌن النظام االقتصادي وأبعاده التنموٌة-
ضعؾ الكفاءة االقتصادٌة. كما أن ما تحقق من نمو أو التحسن فً المستوى المعٌشً ظل إنجازاَ  وتوسطهما

مذبذباً وموسمٌاً وؼٌر مستدام. وهو ما ٌنطبق على مراحل التقٌٌد االقتصادي للسوق أو مراحل االنفتاح 
 (٬٤٬٠١ صص٬٥١٠٤ محمد عثمان٬ )عثماناالقتصادي.  

 ٌإدلم لماذا نها بقدر ومعدل النمو االقتصادي بدون التساإل علخطط المتفرعة انشؽال النظرٌات التنموٌة وا-
النمو الكمً إلى النمو الكٌفً؟  ألننا لٌس لدٌنا الوعً أو االلتفات لألسباب الهٌكلٌة للتخلؾ االجتماعً 

 الزابدة كما سبق التوضٌح. وتسرب القٌمة 
وعدم  (١١ص ٬٠٤١٠٬ للوصول للحقٌقة )عارؾ٬ نصرعدم صالحٌة التقلٌد كمدخل للمعرفة أو كمنهج -

ففعل التنمٌة ٌحتاج إلى تصور  معانٌها.تفسٌر األلفاظ واستنباط  دون لالصطالحصالحٌة التصدٌق المطلق 
 (٠٥ص  األولى٬٬ المقدمة ٠٤١٩عاشور٬ محمد الطاهر٬  )بنوالتصور ٌحتاج إلى عقل 

الهروب من دراسة الواقع السٌاسً للتنمٌة فً المنطقة العربٌة والتعامل مع التنمٌة بؤنها اقتصادٌة ومنفصلة -
 عن مجال التنمٌة وهدؾ التنمٌة المجتمعً. 

دراستها دراسة متوازنة ال ت علً  أواإلحاطة بكل أبعادها عدم عدم تبنً نظرة شاملة للتنمٌة كفكر وفعل٬ و-
 عتبار آخر. من اعتبار على ا

 تارٌخٌا٬ً فنحن نبدأ وال نصل لشًء لنعود ونبدأ من جدٌد. " للتنمٌة الحلقة المفرؼة"نموذج سٌادة  -
 

ومناقشتها بشكل شامل ربما ٌمكننا من فهم وتسمٌة الواقع الذي نعٌش  االعتبارات واالسبابإن إثارة هذه 
  . بوصلةللهل هو واقع تنموي أو فقدان ٬ فٌه
 
 

التنموي ومراحل تطبٌقه وطبٌعته: نموذج شامل أم ما بعد : مالمح النموذج مقترحاتال -２
 متدرج؟ 

 
ٌنتجه  ما ٬ وٌجب أن تهجره الدول النامٌة٬ مثلما أنه لٌس كلءسًلٌس كل ما أنتجته الدول الؽربٌة بداٌة٬ 

إلطار النموذج  لٌس هدؾ الورقة البحثٌة اقتراح النموذج البدٌل ولكن محاولة الوصول وشامل.الؽرب مفٌد 
األقل فً المدى القرٌب  علىٌس النقل٬ االستفادة ول اقتراب واعتماد ٬الجدٌد وتسمٌته واقتراح مراحله

  والمتوسط.
تبنً نظرٌة ما بعد التنمٌة ال ٌعنً االنعزال أو انقطاع التواصل الحضاري مع العالم الخارجً )نصر -

التناسق المنطقً للفكر الذي ٌقود فعل التنمٌة لتحقٌق الطموح واشباع  وإحداث (٬٢١ ص ٠٤١٠عارؾ 
 . الحاجات الذاتٌة

أو ترشٌد ٬ ٌمكن ان نمتلك إطار نموذج تشاركً ٌمكننا من التعاون الرشٌد بدال من االندماج المتسرعو
  . عملٌة االندماج
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. كما ٌجب تفتٌت فعل التنمٌةلى بما ٌإدي إ تجنب أن ٌكون النموذج التنموي جزء من كل شًءكما ٌجب 
أو النظر  ٬دراسة الظواهر التنموٌة بمقاربات علمٌة منفصلة كعلم االقتصاد أو علم االجتماعأٌضاً تجنب 

 " فً التو واللحظةهذا ٌإدي إلى ذلك  ٬ بمعنً "لطبٌعة التنمٌة بؤنها عملٌة مٌكانٌكٌة
ملكٌة النموذج أننا سنمتلكه اآلن ولكن البد من صٌاؼته بناء على توافق فكري وعملً.  شٌر عبارةكما ال ت

ٌمكن أن ٌتم تطبٌق النموذج على مراحل وهو ما ال ٌعنً هدم ما هو قابم ولكن البناء علٌه تدرٌجٌا. فمن 
م٬ً مثلما من الصعب عدم مناقشة كٌفٌة بناء النموذج فً ظل االندماج واالرتباط الوثٌق بالسوق العال

 تقٌٌمالالصعب القطٌعة معه مرة واحدة. وقد ٌكون المخرج المناسب هو وضع النموذج عقب إعادة 
 الموضوعً للنموذج المطبق

 
ما سبق٬ ٌمكن محاولة وضع مالمح إلطار نموذج ما بعد تنموي مقترح٬ ٌتكون من بعدٌن هٌكلً ل استناداً و

 وأدابً.
 

الفكرٌة التً توجه فكر ما بعد التنمٌة٬ فكر ٌتوسط منطقة الحذر والتعاون مع األطر وٌتناول  البعد الهٌكل٬ً
المنتج الؽربً. إعادة قراءة المشروعات الفكرٌة المقترحة منذ بداٌة األلفٌة الثالثة٬ كإحٌاء وتجدٌد مشروع 

لوعً بؤننا مع ا والمشارٌع والمبادرات المشابهة له على المستوٌٌن المحلً والعربً. ٥١٥١مستقبل مصر 
الفكري لنموذج تنموي بعٌداً عن ثنابٌة التقلٌدٌة والحداثة ودول العالم النامً ودول العالم الثالث  اإلطارنضع 

الوعً بؤن باإلضافة لضرورة من جانب٬ وبعٌداً عن تعرٌؾ التنمٌة باعتبارها أزمة التموٌل من جانب آخر. 
ما ملكٌة حضارٌة تفٌد اإلنسانٌة. وهو ما ٌتطلب الدعوة لفتح ملكٌة النموذج ال تعنً الملكٌة الجؽرافٌة٬ وإن

نقاش محلً واقلٌمً ودولً مؽاٌر فً طبٌعته ومضمونه عن المناقشات التً تتم فً المنصات الرسمٌة 
الدولٌة. على أن ٌقود هذا النقاش منصات بحثٌة وفكرٌة فً المقام األول. وٌمكن االستفادة من األدوات 

 اضٌة المتاحة.والمنصات االفتر
٬ وٌتناول التخطٌط باعتبار التنمٌة ذات بعد مستقبل٬ً والبحث فً الفواعل التً تقود التطبٌق.  البعد األدابً

) فال  عدم العزلة أو القطٌعة اآلنٌة مع النموذج الحالً الذي ٌتسم بالعالمٌة -حالٌا االنطالق مما هو متاح 
٬ كنموذج التنمٌة اإلقلٌمٌة والدولٌة بؤدوات فكرٌة محلٌة( والشراكات ٌوجد حرج من مراجعة المشارٌع

فً سبٌل االنسالخ التدرٌجً عنه. وضرورة الوعً بؤن النموذج ما بعد التنموي أو النموذج فً   -المستدامة
طور التكوٌن ٌفٌد المجتمعات فً الدول النامٌة والمتقدمة على حد سواء. وٌتطلب حصر وتنمٌة القدرات 

 لبشرٌة للتحرر التدرٌجً من النموذج الحالً. المادٌة وا
 

 ذو بعد ثقاف٬ً تشارك٬ً المركزي٬ تدرٌج٬ً متكٌؾ٬ متجدد ومستدام. بؤنه٬  سمات النموذجوٌمكن تحدٌد 
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