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 مقدمة:

ًإنًالعمليةًالتنمويةًفيًالدولًالمتخلفةًلهاًخصائصًثابتةًأهمها:

القتصاديةًليستًعمليةًاقتصاديةًمحضة،ًبلًهيًعمليةًسياسيةًواجتماعيةًإنًالتنميةًً-أولًا
ًهيً ًالتنموية ًالعملية ًتحتاجها ًالتي ًاألولى ًالتحولت ًمعظم ًاألساسًفإن ًهذا ًعلى ًو شاملة،
إجراءاتًغيرًاقتصاديةًتمسًالنظمًالجتماعيةًوالسياسيةًواألخالقيةًوالنسانيةًواليديولوجيةًأيً

ًلتًسياسيةًشاملة.اجراءاتًتتضمنًتحًو

ًفإنًً-ثانياًا يديولوجيةًأساسية، ًكانتًالتنميةًالقتصاديةًتعنيًتحولتًاجتماعيةًوسياسيةًوا  إذا
ًهذهًالتحولتًيجبًأنًتأتيًبواسطةًالتحولتًالديمقراطيةًالهامة.

ةًأوًإنًالتنميةًالقتصاديةًيجبًأنًتستندًعلىًعقليةًولئهاًللوطنًوليسًللقبيلةًأوًالطائفً-ثالثاًا
ًالدينًأوًالطبقةًأوًالنزعةًالعرقيةًوالقومية.ً

ًالمالًً-رابعاًا ًرأس ًألن ًوذلك ًالعام. ًالقطاع ًسوى ًويقودها ًيحققها ًل ًالقتصادية ًالتنمية إن
ًفيً ًالتنمية ًإلى ًتؤدي ًالتي ًالقتصادية ًالقطاعات ًولوج ًعن ًناحية ًمن الخاصًسوفًيحجم

وجية.ًوألنهًلًيستطيعًتأمينًرأسًالمالًالالزمًظروفًالتحولتًالسياسيةًوالجتماعيةًواليديول
ًللمشاريعًالكبيرةًالتيًتحتاجهاًالتنميةًمنًناحيةًأخرى.

ًعنًً-خامساًا ًبعيد ًفإنًنجاحها ًتاريخية ًحتمية ًمنًكونها ًبالرغم ًالقتصادية ًالتنمية إنًعملية
ً.العلمًوالمعرفةًوالتقدمًالتقنيأبرزهاًالحتميةًومتوقفًعلىًجملةًشروطًأساسية.ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ًالتخلف

ًالتقدم،ًوهناكًآلياتًمعينةًوخصائصًثابتةًتدلًعليها،ً التخلفًظاهرةًمعقدة،ًولدتًمعًولدة
ًمنًخاللًواقعًمعينًأوًاحصائياتًواضحة.

ًنتاجً ًهو ًالتقدم ًوأن ًالتقدم ًنتاج ًهو ًالتخلف ًأن ًأي ًواحد، ًلفعل ًوجهان ًوالتقدم ًالتخلف إن
لمًيكنًممكنااًتقدمًالدولًالمتقدمةًاليومًلوًلمًتمارسًالستغاللًبعدًالثورةًالصناعيةًًوالتخلف.ً

ً ًمستودعًالتموينًللصناعاتًاألوروبية ً)الباقي( ًوأنًيشكلًهذا ًالعالم، ًوسوقعلىًباقيًأجزاء
ًالتصريفًالالزمًلها.

 مهرجان التعابير حول الدول )المخلفة( -أولا 
ً.مفاهيمًمثلماًلقيتًكلمةً)التخلف(فيًالمصطلحاتًواللمًتلقًكلمةًأوًقضيةًتعددااً

ًكانتًً ن ًوا  ًنسبياا ًحديثة ًمفاهيم ....ً ًالخ ًوالمتأخرة، ًوالنامية، ًالمتخلفة، ًوالدول ًالتخلف، إن
كظاهرةًقدًبدأتًبعدًاقالعًالعالمًالمتقدمًحالياا،ًأيًفيًنهايةًالقرنًالتاسعًعشرًوانقسامًالعالمً

ًولكنً ًفيهاًإلىًمتقدمًوآخرًمتخلف، ًيجد ًشكلتًمواضيعًواسعة ًفقد ًإنًكانتًحديثة المفاهيم
ًالباحثًصعوبةًفيًالفهمًنتيجةًتعددًالتعابيرًالتيًيشملهاًمفهومًالتخلفًومنًهذهًالتعابير:

 البلدان النامية أو السائرة في طريق النمو: -1
ة،ًوأكثرًهذهًيعتبرًهذاًالصطالحًمنًأسوأًالمصطلحاتًالتيًتريدًالدللةًعلىًالدولًالمتخلف

المصطلحاتًخبثاا.ًألنهًيوحيًوكأنًالدولًالمتخلفةًوحدهاًالتيًتتقدم،ًأوًكأنًالدولًاألخرىًلً
تتقدم.ًبينماًالحقيقةًعكسًذلكًألنًالدولًالمتقدمةًحاليااًهيًالتيًتتقدمًبشكلًسريعًجدااًوالدولً

ًالمتخلفةًتزدادًتخلفاا.
ونًإلىًتيارًمعينًيفهمًالتخلفًكظاهرةًتاريخيةًيستعملًهذاًالصطالحًحاليااًاقتصاديونًينتم

ًالدولً ًعانتًمنها ًالتخلفًظاهرة ًوأن ًالزمن، ًمع ًحتماا ًتنتهي ًوأنها ًمعين ًتاريخ ًفي موجودة
ًأنهاًسوفًتنجليًحتمااًوتأتيًمرحلةًزمنيةًأخرىً ًكلًالدول،ًكما المتقدمةًوسوفًتعانيًمنها

ًالصطالحًيوح ًأيًأنًهذا ًوأكثرًتنمية. ًالدولًسوفًتصلًإلىًالتقدمًأكثرًتقدماا يًبأنًهذه
ًهيًمسألةًوقتًفقطً.ًحتمااًوأنًالمسألة

ً
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 البلدان المتخلفة: -2
ًفيً ،ً ًوالبشرية ًالطبيعية ًمواردها ًفي ًمتخلفة ًالمتقدمة. ًالبلدان ًعلى ًقياساا ًمتخلفة ًبلدان أي
ًمعدلتًنموها.ًورغمًأنًهذاًالصطالحًيكشفًبعضًالحقيقةًوفيهًشيءًمنًالموضوعيةًفي
ًأنهًيظهرًوجودًنوعينًمنًالدول:ًمتقدمةًبالنسبةًإلىً اعطاءًصورةًعنًالدولًالمتخلفة،ًكما

ً:لكنهمتخلفة،ًًرىأخ
 هلًيشيرًكذلكًإلىًأسبابًالتخلفًوتاريخهًوقوانين. 
 ًكماًأنًهذاًالصطالحًيثيرًصعوبةًفيًتحديدًالمؤشراتًالالزمةًلتصنيفًالدولًإلى

 متخلفةًأوًمتقدمة.

 هدة:ة أو المضط  ل  تغ  الدول المس -3
ًهذاً ًألن ًوذلك ًبتلهايم، ًشارل ًالمعاصر ًالفرنسي ًالقتصادي ًقبل ًمن ًالتعبير ًهذا أطلق
القتصاديًالماركسيًيريدًأنًيظهرًالستغاللًالذيًتعانيًمنهًالدولًالمتخلفةًمنًقبلًالبلدانً

ً ًالمصطلحًلًيستطيعًأنًيبينًماهية ًإلًأنًهذا ًالمضطهدة، ًأو ًأوًالمستغلِّة التخلفًوأسبابه
ًكيفيةًالخالصًمنه.

 البلدان المتأخرة: -4
ًاإليحاءًكذلكًمثلً ًفقطًعنًالدولًالمتقدمة،ًويريد ًمتأخرة يحاولًتصويرًالدولًالمتخلفةًبأنها

سيرًفيًنفسًمو(ًعلىًأنًهذهًالدولًالمتخلفةًتاصطالحًالدولً)الناميةًأوًالسائرةًفيًطريقًالن
ًمعًوجًو ًالمتقدمة ًالدول ًالتجربةًاتجاه ًتتعلم ًإلًأن ًالدول ًوليسًعلىًهذه ًفارقًزمنيًفقط، د

ًالتاريخية.
مفهومًالتأخرًأوًالبلدانًالمتأخرةًيوحيًبأنًالمشكلةًفيهاًهيًتأخرهاًفقطًعنًالدولًالمتقدمة،ً
وأنًوضعًالتخلفًليسًسوىًتأخرًعنًالتقدم،ًوأخذًالتخلفًباعتبارهًتأخرااًأيًتبعااًلهذاًالمفهومً

ًطابعًالخاصًللمجتمعاتًالفقيرة.وهوًيهملًال
ًكانتً ًسواء ًالمطلقًفيًاطروحاتًالمراحلً) ًتعنيًالتسليم ًالتسمية ًأنًهذه ًمنًذلكًكله أهم
اطروحاتًليستًأوًاطروحاتًروستو(ًرغمًأنًهذهًالطروحاتًأسقطتهاًالتجربةًالتاريخية.ًولً

فيًنفسًالمراحلًالتيًمرتًًيوجدًاليومًماًيشيرًإلىًأنًالمجتمعاتًالمتخلفةًحاليااًمرتًأوًتمر
ًبهاًالمجتمعاتًالمتقدمة.
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 بلدان العالم الثالث: -5
والحقيقةًأنًأغلبً،ًيفأولًمنًقالًبهذاًالصطالحًهوًالقتصاديًالفرنسيًالمعاصرًألفريدًسًو

ً ًبفلك ًومرتبطة ًرأسمالياا، ًاقتصادياا ًنهجاا ًاليوم ًتنهج ًالثالث ًبالعالم ًنسميها ًما محيطًمجموعة
ًالرأسماليًالعالميًفيًحينًتشكلًالدولًالمتقدمةًمركزًهذاًالنظام.بالنظامً

إنًهذاًالمصطلحًلًيبينًالتمايزًبينًالدولًالمتخلفةًمنًحيثًتقدمًبعضهاًعنًاآلخر.ًولًيبينً
ًحالةًالتخلفًالتيًتعيشهاًهذهًالبلدان.

 بلدان محيطية ) بلدان األطراف(: -6
ًال ًلفظ ًإلى ًاستناداا ًالصطالح ًهذا ًالدولًجاء ًهي ًالمحيط ًبلدان ًفإن ًومنه ًوالمركز، محيط

ًالمتخلفة،ًوبلدانًالمركزًهيًالدولًالمتقدمة.
ًودولً ًالتقدم ًاقتصاديات ًدول ًبين ًالعالقات ًواقع ًيمثل ًأنه ًمن ًبالرغم ًالصطالح ًهذا إن
نًكانً ًوا  ًإلىًتخلفها ًفإنهًلًيبينًتركيبًدولًالمحيطًولًيشيرًصراحة اقتصادياتًالتخلف،

ًعيتهاًوارتباطهاًوهيمنةًالدولًالمتقدمةًعليها.يظهرًتب

ًهناكًمصطلحاتًأخرى:
 ًالقطاعًبًتتميزً:البلدان ذات القتصاد المشوه ًووجود ًالقتصادية ًالقطاعات تفكك

 السياسةًالقتصادية.ًواألجنبيًوتخبطًالتنميةً
 كماًوجدًسلوبًانتاجًوحيدًمميزًلهاًأ:ًوذلكًألنهًلًيوجدًفيهاًالبلدان متعددة األنماط

فيًالدولًالمتقدمة.ًالهيكلًالقتصاديًفيًهذهًالبلدانًلًيدلًعلىًأنًاسلوبًالنتاجً
ًالع ًبها ًمر ًالتي ًاألساليب ًمن ًأياا ًالبدائييتبع ًاألسلوب ًمثل: ًأوًًالم ًالعبودي أو

 القطاعيًأوًالرأسمالي.
 ًالتخل ًحالة ًعلى ًللدللة ًبعضها ًاألخيرة ًالسنوات ًفي ًظهرت ًكثيرة ًتعابير فًهناك

 وبعضهاًللدللةًعلىًسيرًالدولًالمتخلفةًفيًطريقًالتنميةًوالتصنعًمثل:
 .البلدانًاألقلًتقدماا 
 .والبلدانًنصفًالصناعية 
 .والبلدانًالصناعيةًالجديدة 

ً
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 تحليل مفهوم التخلف وأسبابه -ثانياا 

 صعوبة تحليل مفهوم التخلف:الفقرة األولى: 
ًالقتصاديينًأنًه ًفييتفقًجميع ًالتخلفًناكًصعوبة ًفيًتحليلًمفهوم ًالصعوبة ًولعلًهذه ،

ًأنًنعزوًصعوبةًفيًتحليلًالتخلفًالتحليلًهيًالتيًقادتًإلىًوجودًتياراتًمختلفة .ًويمكننا
ًتحليلًالتخلفًإلىًثالثةًأسبابًأساسيةًهي:

وفهًفيًمرحلةً،ًفمثالا:ًإنًواقعًاقتصادًماًوظًرن تحليل التخلف يقع في مجال متناقضإ -1
عنًواقعًاقتصادهًوظروفهًفيًمرحلةًزمنيةًأخرى،ًوقدًيكونًهذاًالواقعًالذيًجرىًًيختلفًمعينة

ًئاا.ًفيهًالتحليلًمتناقضااًعنًالواقعًاآلخر،ًوبالتاليًفإنًالتحليلًسوفًيكونًخاط
ًنعلمًأكثرًمنً ذلكًفإنًالتناقضًموجودًحتىًعلىًمستوىًالفكرًألنًالنظريةًالقتصاديةًكما

متناقضة،ًفهناكًالنظريةًالكالسيكية،ًالنظريةًالنيوكالسيكية،ًوهناكًهيًأساسًهذاًالتحليلًوهيً
بعضهاًرغمًأنهاًتعالجًنفسًالمسألةًوهيًًعنًمختلفةالنظريةًالماركسية.ًوهذهًالنظرياتًجميعااً

ًالتخلف،ًوهيًنظرياتًمتناقضةًومختلفة.مسألةً
،ًإذًإنًهناكًفيًالواقعًتطورًدائمًوعدمًن التحليل يقع في مجال متطور ودائم الحركةإ -2

تميزًبالثبات.ًوخيرًمثالًعلىًذلكًأنًالدولًالمتقدمةًاليومًكانتًفيًاألمسًبوضعًمختلفًعنً
ًالمتخلف ًالعالم ًارتباط ًأن ًكما ًاليوم. ًالمتخلفة ًالدول ًيختلفًعنًًوضع ًالرأسمالية ًالدول مع

ًوأصبحتً ًكانتًهيمنةًواستعمارًسياسي، ًفالعالقة ًالثانية، ًالحربًالعالمية ًعشية ًبها ارتباطها
ًللعمل.ًقسيمًالعالميًالمعاصراليومًعالقةًهيمنةًاقتصاديةًضمنًقانونًالت

ًاتجاهاتًايديولوجيً،ن التحليل يقع في مجال غامض ومتشعبإً-3 ماعيةًواجتًةألنًلهًعدة
ًواقتصاديةًوسياسية،ًفهوًلذلكًمتعددًالجوانب.

إنًتحليلًالتخلفًبالرغمًمنًصعوبتهًلألسبابًالسابقة،ًفإنهًيعطيًصورةًضوئيةًعنًتطورً
ًالنظريةًالقتصاديةًخاللًربعًقرن.ًوسوفًنالحظًأنًهناكًتحليلينًللتخلف:

العمليةًعبارةًعنًتأخرًفيًلحاقًالدولًالمتخلفةًللدولًً:األول:ًيعتبرًالتخلفًمجردًتخلفًزمني
ًالتأخرًلنً ًالتحليلًأنًالمتأخرًيحاولًدائمااًلحاقًالركب،ًولذاًفإنًهذا المتقدمة،ًويضيفًهذا

ًيدومًطويالاًعنًالدولًالمتقدمة.
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ًيعتبرًأنًالتخلفًنتاجًالتقدم ًفإنًالتخلصًمنًالتخلفًالثاني: ًولذا ًنتاجًفعلًواحد، ًكالهما .
ًبالتخلصًمنًهيمنةًالتقدم.رتبطًم

ل بد من التساؤل عن تاريخ ولدة التخلف، هل ولد قبل دراسة فكر التيارين المحللين للتخلف، 
 قبل التقدم؟ أم بعده ؟

،ًهيًأنًالتخلفًولدًحديثااًوفيًلحظةًزمنيةًافةًالتجاهاتالحقيقةًالتيًلًينكرهاًأحد،ًومنًك
الصناعيةًوبدايةًالستعمارًفيًالقرنًالتاسعًعشر.ًبالضبطًلقدًًمعينة،ًحيثًبدأًمعًبدايةًالثورة

ً ًساعد ًالذي ن ًوا  ًاألوروبية، ًللدول ًوالجتماعي ًالقتصادي ًالقالع ًبداية ًمع ًالتخلف ً-ولد
ً ًالفكرية ًوالثورة ًالصناعية ًالثورة ًإلى ًذلكًً-إضافة ًهو ًوتطوره ًوانتشاره ًالتقدم ًظهور على

ًالذيًمورسًعلىًبعضًالدًو ًالتيًالستغالل ًالوروبية ًالدول ًقبل ًالمحيطًمن ًوراء ًالبعيدة ل
ًعملتًعلىًاستنزافًثروتهاًوتصريفًمنتجاتًالدولًالمتقدمةًفيها.

قبلًالكتشافاتًالجغرافيةًالتيًحدثتًفيًالعالم،ًوقبلًبداياتًعملياتًالستغاللًاألولىًالتيً

كانتًجميعًدولًالعالمًتقريبااًً،نشفًأيامًالمركانتيلييمورستًمنًقبلًالمكتشفينًعلىًالعالمًالمكتً 
ًجدااً ًمتقارباا ًكانًالدخلًالفرديًللهندًوبريطانيا ًلقد فيًنفسًالمستوىًالقتصاديًوالجتماعي.

ًعلىًطريقًالتطورً ًإقالعًانكلترا ًولكنًبعد ًاليديولوجيًالسياسيًوالتقنيًوبفضلًمثالا. التقدم
ًأوًالفجوةًبينًالتقدمًوالتخلف.بدأتًالفجوةًتظهرًبينًمستوىًالهندًومستوىًانكلترا،ً

التخلفًإذنًولدًبفعلًوضعًمعينًوفيًمرحلةًتاريخيةًمعينةًهيًمرحلةًالكتشافاتًالجغرافيةً
ًالتقدمًوالتخلفًنتاجًلآلخر.فإنًكالهما،ً،ًوعلىًذلكوالتقنيةًوالنهضةًالفكرية.ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 التخلف في الفكر القتصادي:الفقرة الثانية: 

 آدم سميث:مفهوم التخلف عند  -1
ينطلقًتحليلًآدمًسميثًمنًالمرحلةًالتيًكانًيعاصرها،ًفلمًيكنًبحاجةًمثالاًإلىًأنًيثبتًأنً

)المتخلف(ً.ًبمعنىًآخرًإنًآدمًسميثًلمًًيديحدثًبسببًاستغاللًالعالمًالبعًتصنيعًانكلتراًلم
بينًسميثًأنًيكنًفيًزمنًبداًفيهًجليااًالتقدمًوالتخلفًولذلكًلمًيكنًهناكًضرورةًوأهميةًكيًي

ًخلفًلمًيكنًنتيجةًللتقدمًوبفعله.الت
صحيحًأنًسميثًلحظًوجودًتقدمًفيًبعضًالدولًوثباتًبعضًالدولًاألخرىًلكنهًكانًيعزوً

ًيذلكًإلىًأسبابًداخليةًأهمهاًتقسيمًالعملًالفنيًوالجتماعي.

 كاردو:يمفهوم التخلف عند ديفيد ر  -2
ًريكا ًمعالجة ًللتخلفًتختلفًعنًمعالجة ًعالمًسميثردو ًوجود ًحيثًلحظًريكاردوًضرورة ،

ًالخارجيةً ًإلىًوضعًنظريتهًفيًالتجارة ًدعاه ًيتقدم،ًمما متخلفًمنًأجلًتقدمًالعالمًالذيًبدأ
وتبنيًمفهومًالتقسيمًالعالميًللعمل،ًوهيًالنظريةًالتيًتدعيًظاهريااًأنهاًلمصلحةًدولًالعالمً

ًاستغاللًالدولً ًأهمية ًفيًتكاليفًأجمعًفيًحينًتخفيًوراءها التيًتصنعتًوحققتًتخفيضاا
ًالنتاجًللدولًالتيًلمًتتصنعًبعدًوالتيًلًتستطيعًمنافسةًالدولًالصناعية.

ًلحظًوجود لىًًًإنًريكاردوًبعكسًسميث، ًوا  ًالخارجية ًإلىًالتجارة ًيعزوه ًوالتخلفًلكنه التقدم
ًعلىًالمستعمراتًالبعيدة.نظريتهًفيًالتكاليفًالنسبيةًوليسًإلىًالستغاللًالذيًتمارسهًأوروباً

 مفهوم التخلف عند فريدريك ليست: -3
ًل ًفريدريك ًانكلتراجاء ًتقدم ًفيه ًبدا ًعهد ًفي ًوأصبحتًًيست ًالعالم، ًدول ًكافة ًعلى الواضح

ًفقدً ًلذلك ًألمانيا. ًذلك ًفي ًبما ًالوطنية ًالصناعات ًلكافة ًومنافسة ًمهيمنة ًالنكليزية الصناعة
ً.ستغاللًالذيًتقومًبهًعلىًألمانياطةًصناعتهاًوالشجبًليستًالهيمنةًالنكليزيةًبواس

 نًكلًدولًالعالمًلهاًالحقًفيًأنًتلحقًبالدولًالمتقدمةًولًسيماًحقًأيعتقدًًليستًكان
 ألمانيا.

 ًً،ًالهمجية ًالمرحلة ًهي: ًالمجتمعاتًفيًمراحلًخمسة ًفيًمرورًجميع كانًليستًيعتقد
ًوالمرحلةًالزراعيةًوالمرحلةًالزراعيةً ًوالمرحلةًالزراعيةًً-والمرحلةًالرعوية، ً-الصناعية،
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ً ًأيًإنً-الصناعية ًالتاريخانيًالذيًيرىًفيًالتخلفًًهالتجارية، ًالتيار ًيتبنىًضمناا بهذا
 .التاريخًولًبدًأليًشعبًأنًيمرًفياًقبلًأنًيصلًإلىًالتقدمًمرحلةًزمنيةًفي

 ًنظري ًعلى ًيعتمد ًالذي ًالنمو ًفي ًالنكليزي ًالنموذج ًليست ًالخارجيةًًةيرفض التجارة
ًً(التكاليفًالنسبية) ًالنظريةًمسؤولةًعنًاستغاللًانكلترا ًبحقًهذه ًألنًلدولًالعالمويعد .

ليستًيعتقدًأنًتقدمًالصناعةًالنكليزيةًهوًبسببًتأمينًالموادًاألوليةًالالزمةًلهاًوبسببً
ً ًالصناعة ًهذه ًانتاج ًلتصريف ًالالزمة ًاألسواق ًتأمين ًالتخصصًوليس ًنظرية بسبب

ًالتجارةً ًفي ًريكاردو ًنظرية ًنقد ًفي ًاألول ًالفضل ًلليست ًيعود ًولذا ًالنسبية، والتكاليف
ًالخارجية.

 وم التخلف عند ماركس ومفهوم نظرية المبريالية:مفه -4
أسبابًتخلفًًشهدًماركسًانقسامًالعالمًإلىًمتقدمًوآخرًمتخلفًعنه.ًحتىًأنهًكانًيعتقدًأن

،ًهوًاستعمارًبعضًالدولًالتيًبدأتًالمرحلةًللدولًالرأسماليةًاألخرىًبعضًأجزاءًمنًالعالم
لتقسيمًالدوليًللعملًالذيًلمًيكنًسوىًاستنزافًالتيًلمًتبدأًبعدًهذهًالمرحلةًونشوءًماًسميًبا

للموادًاألوليةًالموجودةًفيًالبلدانًالتيًتأخرتًلصالحًالصناعةًالناشئةًفيًالبلدانًالتيًتقدمت،ً
،ًارًمتزايدًللدولًالمستعمرةمماًأدىًإلىًتمركزًتدريجيًلرأسًالمالًفيًالمركزًالرأسماليًوافتق

ًكانًيتمًتحويلًالفائضًالقتص لمًيكنًًورة.ًرةًإلىًالدولًالمستعمً اديًمنًالدولًالمستعمً وهكذا
ذلكًممكنااًلولًقوةًالرأسماليةًالناشئةًفيًالدولًالرأسماليةًواستغاللهاًلالكتشافاتًالتقنيةًوللوضعً

ًالعالمي.

ثمًجاءًلينينًوقامًبالتركيزًعلىًموضوعًالمبرياليةًوهيًالمرحلةًاألخيرةًمنًمراحلًالرأسماليةً
ًكان ًتً وكيف ًأوًنظً ت ً)الكارتل( ًفي ًشركائها ًتنظيمات ًطريق ًعن ًالعالمية ًالمبريالية ًهذه م

وأصبحًالتبادلًلصالحًالمبرياليةًالمتفوقةًعلىًً،)التروست(ًعمليةًاستغاللًدولًالعالمًالمتخلفة
التيًأدتًإلىًتقليلًالتكاليفًًةباقيًدولًالعالمًفيًسيطرتهاًعلىًاألسواقًوفيًامكانياتهاًالهائل

ً ًالمتقدم ًتخصصًالعالم ًثم ًفيها ًالنتاجية ًالمتخلفًًباإلنتاجوزيادة الصناعيًوتخصصًالعالم
ًالموادًاألوليةًوميلًمعدلًالتبادلًأكثرًلصالحًالدولًالرأسماليةًالصناعية.ًبإنتاج

وًأنًالتقدمًهوًنتاجًًهذاًيعنيًأنًماركسًولينينًفهماًظاهرةًالتخلفًعلىًأنهاًنتاجًللتقدم،ًأ
ًللتخلف.
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 المؤشرات الحصائية للتخلف القتصادي والجتماعي -ثالثاا:

رغمًأنناًلًنعتقدًبأنًالمقاييسًالكميةًيمكنًأنًتشكلًمؤشراتًثابتةًللدللةًعلىًحالةًالتخلفً
ًبعضًالدولً ًالنفطًالتيًتحصلًعليها ًأنًجعلتًعوائد ًبعد ًالمؤشراتًوبخاصة ًهذه المتخلفة

ًلتصويركميةًالحصائيةًالًمؤشراتًومقاييسهذهًالًلكنًهذاًلًيمنعًمنًاللجوءًإلى،ًمعنىًبدون
ًالحالةًالمأساويةًللدولًالمتخلفة.

كيًنستعرضًكافةًالمؤشراتًالتيًتصفًحالةًالدولًالمتخلفةًسوفًنقسمهاًإلىًمؤشراتً
لىًمؤشراتًاجتماعية. ًاقتصاديةًوا 

 لتخلفالفقرة األولى: المؤشرات الحصائية ل

 توزيع الثروة العالمية: -1
ً ًحين ًففي ًالعالم. ًمن ًالمختلفة ًاألجزاء ًبين ًعادل ًبشكل ًالعالمية ًالثروات ًتتوزع نالحظًل

بينماًبالعكسًً،انخفاضًعددًالسكانًفيًالعالمًالمتقدمًنشاهدًأنهًيستأثرًبحصةًاألسدًمنًالدخل
القسطًاليسيرًمنًالدخلًيحصلًنشاهدًأنهًًوارتفاعًعددًالسكانًفيًالعالمًالمتخلفًًنالحظحيثً

ًالعالمي.

 الدخل الفردي ومعدل نموه: -2
ًالدخلً ًانخفاضًفي ًعلىًشكل ًيترجم ًوأن ًبد ًل ًالعالمي ًالصعيد ًعلى ًالثروة ًتوزيع ًسوء إن
الفرديًلسكانًالدولًالمتخلفةًوانخفاضًمعدلًنموًهذاًالدخل.ًحتىًإنهًيمكنًالقولًبأنًدخلً

ًسكان ًمن ًالواحد ًوضعًًالفرد ًعلى ًللدللة ًالحصائية ًالمؤشرات ًأهم ًيعتبر ًالمتخلفة البلدان
ًالتخلف.

ً ًمن ًأكثر ًالفرد ًدخل ًيتجاوز ًل ًالمتخلفة ًالدول ًبعض500ًًفيًمعظم ًوفي ًالسنة ًفي دولر
ًإلىً ًيصل ًفيها70ًًالحالتًقد ًللنفطًحيثًيرتفع ًالمصدرة ًالبلدان ًباستثناء ًفيًالسنة، دولراا

ًالدخلًالفرديً.

 اتج الفعلي ومعدل نموه:الن -3
نًكانًمقارنااًمعً لًيكفيًدراسةًالدخلًالفرديًومعدلًتزايدًهذاًالدخلًفيًالدولًالمتخلفةًحتىًوا 

ً.صورةًاقتصادياتًالدولًالمتخلفةًالدخلًالفرديًومعدلًتزايدهًفيًالدولًالمتقدمةًإلعطاء
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جماليةًمطلقةً.ًبالتحديدًالنموًليسًمجردًمسألةًمعدلتًونسبًمئويةًبلًهوًأيضااًأرقامًإإنً
ًهوًالناتجًالقوميًالجمالي.

 وضع التجارة الخارجية في الدول المختلفة ودور تقسيم العمل الدولي: - 4
وكيفيةًً،العالمللعالمًالخارجيًوالدورًالستغالليًالذيًيمارسهًهذاًًتبعيةًالدولًالمتخلفًتظهر

ًالحاليًسببًالتبعيةًال ،ًقتصاديةًومظهرااًمنًمظاهرًالتخلفكونًالتجارةًالخارجيةًفيًشكلها
ًخاللًمالحظةًحصةًالعالمًالثالثًفيًالصادراتًالعالميةًوتطورًالصادراتًوالواردات.ًومنمنً

ً ًالمتخخالل ًالدول ًالمجحفًبحق ًللعمل ًالدولي ًالتقسيم ًحيثًيبدو ًالخارجية ًالتجارة لفةًهيكل
والواضحًنهائيااًلصالحًالدولًالرأسماليةًإذًتخصصًالدولًالمتخلفةًبالموادًالخامًبينماًالمتقدمةً

ًبالسلعًالرأسمالية.ً

ًانخفاضًحجمً ًهو ًاألول ًاتجاهين: ًذات ًالمتخلفة ًالدول ًمنها ًتعاني ًالتي ًالتبعية ًخطورة إن
الدولًالرأسماليةًبشكلًكبيرً،ًالتبادلًبينًالدولًالمتخلفةًبعضهاًالبعضًوتركزًهذاًالتبادلًمعً

والثانيًهوًشكلًالوارداتًللدولًالمتخلفةًأوً)النمطًالسلعيًللواردات(ًوالذيًيدلًبصورةًجليةً
ًعلىًأنًمعظمًهذهًالوارداتًهيًسلعًغذائيةًمنًالدولًالصناعية.

 الوضع الغذائي في الدول المتخلفة: -5
ًالمتخلفًبشكلًواضحًحينًننظرً ًالعالم ًمأساة ًالعالم،ًتبدو إلىًالمستوىًالغذائيًلسكانًهذا

كماًأنًهذاًً،حيثًينخفضًهذاًالمستوىًأحيانااًعنًالحدًاألدنىًالالزمًلبقاءًاإلنسانًفيزيولوجيا
ًالمستوىًيبدوًبشكلًمزريًجدااًقياسااًإلىًالمستوىًالغذائيًلسكانًالعالمًالمتقدم.

 تركيب القوى العاملة: -6
ًم ًعلى ًالعاملة ًالقوى ًتوزيع ًإلىًأي ًتنقسم ًالتي ًالقطاعات ًهذه ختلفًالقطاعاتًالقتصادية،

ويتضمنًالصناعةًوالمناجمًوالتشييد،ًً:والثانيويتضمنًالزراعةًوالصيدًوالغابات،ًً:األولثالثة:ً
ًالقطاعاتًً:والثالث ًالعاملةًبينًهذه ًويلقيًتوزيعًاليد علىًمستوىًًالضوءويتضمنًالخدمات.

ًاألولً ًالقطاع ًفي ًتتركز ًالمتخلفة ًالبلدان ًفي ًالعاملة ًالقوى ًأن ًويالحظ ًالقتصادي. التطور
فيًحينًنجدًتمركزهاًفيًالقطاعًالثانيًوانخفاضهاًفيًاألولًفيًالبلدانًالمتقدمةًنتيجةًً،والثالث
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ًل ًاألول ًالقطاع ًفي ًالعاملين ًالسكان ًتناقصًعدد ًإلى ًالذيًيؤدي ًالتقني ًالقطاعًالتقدم صالح
ًالثاني.

إذنًاليدًالعاملةًمتمركزةًفيًالقطاعًالزراعيًفيًالدولًالمتخلفةًحيثًيعملًفيًهذاًالقطاعًأكثرً
ًفيًالدولًالمتخلفةًفيًحينًلًتبلغًنسبةًالعاملينًفي70ًمنً ًالموجودة %ًمنًالقوىًالعاملة

ًأكثرًمنً ًالتصنيعً%ًمنًمجموعًالقوىًالعا30القطاعًالزراعيًفيًالدولًالمتقدمة ًنتيجة ملة
ًوتحديثًالزراعةًوبالتاليًتدفقًالقوىًالعاملةًمنًالقطاعًالزراعيًباتجاهًالعملًفيًالصناعة.

 حجم الستثمارات: -7
ًتعانيًالدولًالمتخلفةًمنًانخفاضًالتراكمًالرأسماليًنتيجةًانخفاضًمعدلًالستثمار.

ً

 الفقرة الثانية: المؤشرات الجتماعية للتخلف

 ت الديموغرافية:المؤشرا -1
يؤثرًعلىًالنتاجًيؤثرًالنموًالديموغرافيًعلىًالتنمية،ًحيثًيشكلًعنصرااًمنًعناصرها،ًألنهً

إذًينموًهذاًاألخيرًبسرعةًأكبرًمنًسرعةًنموًالسكان.ًإذاًكانًهناكًدولتانًفيًمستوىًتقنيً
ًمل.واحدًفإنًالدولةًاألقوىًهيًذاتًالعددًاألكبرًمنًاأليديًالعاملةًفيًسنًالع

ًالتزايدً ًنسبة ًوارتفاع ًالوفيات ًنسبة ًارتفاع ًو ًالولدات ًنسبة ًارتفاع ًمن ًتعاني ًالمتخلفة الدول
السكانيًبشكلًعامًقياسااًعلىًالدولًالمتقدمةًوبشكلًمعرقلًللتنميةًفيها،ًوذلكًألنًكلًزيادةً

إنًكثيرينًفيًالناتجًلًتنعكسًعلىًشكلًزيادةًفيًالدخلًالفرديًنتيجةًتزايدًعددًالسكان،ًحتىً
ًسببهً نما ًللتخلفًفحسبًوا  ًالسكانيًفيًالدولًالمتخلفةًليسًعالمة ًيقولونًإنًالتزايد أصبحوا
نًكانًأكبرًمنًتزايدًالسكانًفإنهًلًيؤديًإلىًارتفاعًمستوىً أيضاا،ًألنًتزايدًالنتاجًحتىًوا 

سكنًوالطرقاتًالمعيشةًبسببًامتصاصًالزيادةًفيًالنتاجًمنًأجلًإقامةًالبنيةًاألساسيةًمثلًال
ًوالمدارس.

ً

ً
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 المؤشرات الصحية: -2
يبدوًالوضعًالصحيًمنًدراسةًمعدلتًوفياتًاألطفالًوبالتاليًمعدلتًالحياةًللسنةًاألولى،ً
وعددًالسكانًبالنسبةًلكلًسريرًوطبيب،ًوحجمًاإلصاباتًالمسجلةًفيًاألمراضًالتيًتصيبً

ًالجماهيرًمثلًالجدريًوالكوليرا.

ًالمتخلفة ًالدول ًمنًإن ًالطبيةًتعاني ًالخدمات ًفضعف ًفإنً، ًوالمرض ًالفقر ًإلى اإلضافة
ًفيً ًاألسرة ًعدد ًبنسبة ًعادة ًالخدمات ًهذه ًوتقاس ًمنعدمة، ًتكون ًتكاد ًالطبية الخدمات

ًالمستشفياتًونسبةًعددًاألطباءًبالنسبةًلعددًالسكان.

 المؤشرات التعليمية: -3
وصفًالتخلف،ًحيثًتعانيًالدولًالمتخلفةًتعتبرًالمؤشراتًالتعليميةًمنًالمؤشراتًالهامةًفيً
ًمنًانخفاضًنسبةًالمتعلمينًوارتفاعًنسبةًاألميين.

ًأن ًإلى ًاإلشارة ًفيوتجدر ًًه ًشهدت ًاألخيرة ًالسنوات ًالمتخلفة ًالدو ًتحسناا ًوجودًفي معدلت
ًالسيرًفيًطريقًالتنميةًألنًالتعليمًقدً األطفالًفيًالمدارسً،ًإلًأنًذلكًلًيعنيًبالضرورة

ًأنهًحتىًيكونًفعالاًيجبًأنًًيكون ًالهجرةًمنًالريفًإلىًالمدينة،ًكما لهًنتائجًسلبيةًأهمها
ًترتبطًبرامجهًمعًبرامجًالتنميةًوتكونًفيًخدمتها.

 


