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 التخلف

 الفهرس

ًالتياراتًالرئيسيةًفيًتحليلًظاهرةًالتخلف.ً-أولًا

ًآلياتًالتخلفًوخصائصهًالبنيوية.ً-ثانياًا
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 التيارات الرئيسية في تحليل ظاهرة التخلف -أواًل:

ًهناكًتيارانًرئيسيانًفيًتحليلًظاهرةًالتخلفً:

ًكلًالشعوبًولًبدًأنًً:ًينظرًإلىًالتخلفًعلىًأنهًمرحلةًتاريخيةًلًبدًمناألول أنًتمرًبها
ًتنتهيًخاللًفترةًمنًالزمن،ًنسميهًبالتيارً)التاريخاني(.

:ًينظرًإلىًالتخلفًعلىًأنهًظاهرةًاستثنائيةًلكنهاًمستقرةًودائمةًجاءتًنتيجةًللتقدمًوأدتًالثاني
ًإلىًتشوهًبنيةًاقتصادياتًالدولًالمتخلفة،ًنسميهًبالتيارً)البنيوي(.

 التخلف تأخر عن التطور )التيار التاريخاني(: الفقرة األولى:
ًالتيارًالتاريخاني:

ًوالدولًً-1 ًمتأخرة ًكانت ًعندما ًاليوم ًالمتقدمة ًالدول ًبين ًتاريخي ًتشابه ًوجود ًفي ًخطأ يعتقد
ًالمتأخرةًاليوم.ً

تنتقلًإلىًوضعًالتقدم،ًلذاًًنعاتًقبلًأيعتبرًأنًالتخلفًمرحلةًطبيعيةًتمرًبهاًكافةًالمجتمً-2
ًفالتخلفًليسًسوىًتخلفًزمني،ًأيًتخلفًفيًالزمنًفقط.

ًالتيارًالقولًبأنًً-3 التخلفًحالةًبنيويةًدائمةًونتاجًللتقدمًقدًتدومًطويالاًيعارضًأنصارًهذا
ًفيماًآلتًإليهًاقتصادياتًالدولالتقدمًلًيتهمونًًفأنصارًهذًالتياروربماًلًتنتهي،ًولهذاًالسببً

ًالمتخلفةًمنًتبعيةًللدولًالمتقدمة.

لًيمكنًلشعبًمنًالشعوبًًالتخلفًظاهرةًصعبةًومعقدةًوأنهيعترفًأنصارًهذاًالتيارًأنًً-4
أيًشعبًلًبدًوأنًيتخلصًفيًيومًمنًاأليامًمنهاًوأنًيصلًحتمااًإلىًالتقدم.ًأنًيبقىًفيهاًوأنً

ً.وأنًعمليةًالوصولًإلىًالتقدمًعمليةًسهلةًوبسيطة

5-ًً ًهذا ًأنصار ًيعتقد ًأن ًحتميةالتيار ًمرحلة ًالتقدم ًإلى ًالنتقال ًالمتخلفةًًو، ًللدول ًيمكن أنه
ًالدولً ًاتبعتها ًالتي ًالتجربة ًقلدت ًإذا ًالتقدم ًباتجاه ًالحركة ًتسريع ًأو ًالمتخلفة ًالمرحلة اختصار

،ًطويرهاوتالقيامًبالصناعاتًالنسيجيةًوأبرزًعناصرًهذهًالتجربةًهوًالمتقدمةًعندماًكانتًمتخلفةً
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ًًو منًالناتجًالوطنيًاإلجماليًمنًأجلًتحقيقًالتراكم20ًً-15الوصولًإلىًنسبةًادخارًمقدارها
ًالرأسماليًالمطلوبًإلحداثًالتنمية.ً

ً:يعتمدًأصحابًهذاًالتجاهًفيًتحليلهمًللتخلفًعلىًنقطتينً-6

 النقطة األولى: أن التخلف ظاهرة كمية:
ً ًوالمؤشرات ًبالمقاييس ًإدراكها ًفإنهًيمكن ًولهذا ًكمية ًظاهرة ًالتخلف ًوالجتماعية(. )القتصادية

يظهرًفيًالقياسًعنًطريقًانخفاضًالدخلًالفرديًوالمستوىًالصحيًوالتعليميًوعددًأيامًالعملً
ًوالموسمية ًالمقنعة ًالبطالة ًنسبة ًوالجتماعية.ًً.....وارتفاع ًالقتصادية ًالمؤشرات ًمن ًآخره إلى

ًئيةًالبحتةًمالحظةًوضعًالتخلف.ً.يمكنًعنًطريقًالمؤشراتًالحصا

إنًظروفًالدولًالمتخلفةًاليومًتختلفًعنًتلكًالظروفًالتيًكانتًسائدةًأثناءًاإلقالعً
ً،ًكيف؟القتصاديًوالجتماعيًللدولًالمتقدمة

ًًالتكنولوجياً-1 ًلسهولةًاستيعابها ًمساعدااًعلىًالتقدم ًهيًاليومًبيونقلها،ًكانتًسابقااًعامالا نما
ًنظرااًلصعوبةًاستيعابهاًونقلهاًوهيمنةًمركزًالقتصادًالرأسماليًعليها.،ًللتنميةًعاملًمعرقل

كاناًعاملينًمساعدينًعلىًازدهارًالصناعةًالناشئة.ًًالتجارة الخارجية وتقسيم العمل الدوليً-2
ًالتيًتمارسهاً ًالتصنيعًعنًطريقًالمنافسة ًالعملًالدوليًعقبةًفيًوجه ًاليومًيشكلًتقسيم بينما

ًاتًالمركزًالمتطورةًعلىًالصناعاتًالوطنيةًفيًاألطراف.صناع

كانًيعودًبالتنميةًعلىًالدولًالرأسماليةًوذلكًألنًالفائضًسابقااًًالتعامل مع العالم الخارجيً-3
،ًبينماًالتعاملًاليومًبينًالدولًالمتقدمةًوالمتخلفةًيعودًللدولًالمتقدمةًممثالاًفيًكانًيحولًإليها

ًالعالميًًالمضافةًالقيمةنهبً ًوبالستغالل ًالمتخلفة ًالدول ًفي ًالستثماراتًالجنبية ًعن الناتجة
ًالبشريًإلىًدولًالمركز.ًالمالوجذبًرأسً

ً

ً

ً
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 التوازن في عناصر التنمية في الدول المتخلفة: ختاللاالنقطة الثانية: أن التخلف نتاج 
ًالتيارًأنً التخلفًحدثًبسببًعدمًوجودًتوازنًبينًالعناصرًاألساسيةًللتنميةًيعقدًأنصارًهذا

القتصاديةًفيًالدولًالمتخلفةًوهي:ًالعملًورأسًالمالًوالتنظيم،ًفإماًأنًيكونًهناكًفائضًفيً
ًبعضًهذهًالعناصر.ًأوًأنًيكونًهناكًنقصًفيًالبعضًاآلخر.ً

ًلًولًعقالنيةًفيًالتنظيم.ماوفيًرأيهمًأنًهناكًفائضًفيًاليديًالعاملةًونقصًفيًرأسًال

 :اختالل التوازن في عنصر العمل 
ًًأي ًالدولًالمتخلفة. ًالمؤهلةًعنًحاجة ًفائضًفيًاأليديًالعاملةًغير ًالمؤيدينًلهذاًأوجود حد

التجاهًهوًآرثرًلوريسًيقولً)ًإنًالسببًاألساسيًللتخلفًهوًوجودًفائضًلًمحدودًمنًاأليديً
ًهذهًالبلدانًأصبحًمعدوماا(.العاملة.ًولذلكًفإنًسعرًالعملً

اطروحةًالفائضًفيًاأليديًالعاملةًوالندرةًفيًرأسًالمالًوبالتاليًعدمًالتوازنًليستًصحيحة.ًًإن
ألنًكثيرااًمنًالدولًالمتخلفةًاليومًخاليةًتمامااًمنًالسكانًالمؤهلينًوغيرًالمؤهلينًفيًحينًتملكً

ًفوائضًنقديةًكبيرةًلًحدودًلها.

  في عنصر رأس المال:اختالل التوازن 
ًالنقصًهوًسببًالتخلف.وأنًهذاًأوًباألحرىًوجودًنقصًفيًرأسًالمالًفيًالدولًالمتخلفةً،ً

اطروحةًفقدانًرأسًالمالًفيًالدولًالمتخلفةًغيرًصحيحةًألنًهذهًالبلدانًلًتعانيًمنًنقصًإنً
دولًالمتخلفةًإلىًالدولًفيًالمالًبلًبالعكسًإنهاًتملكًفائضااًمنه،ًيتجهًهذاًالفائضًحاليااًمنًال

ًالمتقدمةًبعدةًأشكال:

ًأموالًقادمةًمنًالدولًالمتخلفة.رؤوسًأغلبًاستثماراتًالدولًالمتقدمةًأساسااًً-1
ًالدولًً-2 ًمصدرها ًألموال ًنقدية ًفوائض ًفي ًتعمل ًالمتقدمة ًالدول ًفي ًالموجودة المصارف

ًالمتخلفة.
إلىًدولًالمركزًضمنًالقتصادًالرأسماليًيتمًتحويلًالفوائضًالقتصاديةًمنًدولًالمحيطًً-3

ًالعالمي.
يتمًجذبًرأسًالمالًالنسانيًالمؤهلًبرؤوسًأموالًالدولًالمتخلفةًوالموجودًفيهاًإلىًالدولًً-4

ًالمتقدمة.
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ًفيًأفضلًً-5 ًتبلغ ًلم ًأنها ًإذ ،ً ًأهمية ًذو ًشيئاا ًتشكل ًل ًالمتخلفة ًللدول المساعداتًاألجنبية
وميًاإلجماليًللدولًالمتقدمة.ًعلىًالعكسًمنًذلكًيتمًتحويلًأموالً%ًًمنًالناتجًالق1الحالتً

ً ًالمتخلفة ًشكلينالدول ًفي ًالمتقدمة ًالدول ًعنًإلى ًالناتجة ًالمضافة ًالقيمة ًتحويل ًفي ًإما :
ًعنًطريقًالستفادةً ما ًوا  ًإلىًالدولًالمتقدمة. ًفيًالدولًالمتخلفة ًالموجودة الستثماراتًاألجنبية

ًمتكافئًبينًالدولًالمتخلفةًوالدولًالمتقدمة.منًشروطًالتبادلًالال

 :فقدان عقلية المستحدث 
يعزوًهذاًالتيارًأيضااًالتخلفًإلىًفقدانًعقليةًالمستحدثًفيًالدولًالمتخلفة،ًأيًإلىًعدمًوجودً

ً.يمًواإلبداعًوالستثمارًالمفيدًالمستحدثًالعقالنيًالقادرًعلىًالتنظ
ًم ًفقدان ًفي ًصحيح ًغير ًأيضاا ًالكالم ًأنهذا ًحيث ًالعقالنية. ًللعقلية ًالمتخلفة ًالدول ًستحدث

ًنحو ًدليلًعلىًأنهًمستحدثًعقالني.ًاتجاهه قطاعًًذلكًأمًقطاعًالبناءًعلىًحسابًالصناعة
ً.القطاعًالصناعيالبناءًفيًالدولًالمتخلفةًيعطيًأرباحااًمؤكدةًتفوقًبكثيرًاألرباحًالتيًيحققهاً

الذي تعاني منه الدول المتخلفة اليوم ال يشبه في أن التخلف مما سبق طرحة يمكن القول ب
شيء التخلف الذي كانت تعاني منه الدول المتقدمة عندما كانت متخلفة. لذا فإنه ال يمكن اتباع 

 نفس الطريق الذي اتبعته الدول المتقدمة عند إقالعها االقتصادي واالجتماعي.
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 وتفكك في القطاعات االقتصادية )التيار البنيوي(:التخلف عبارة عن تبعية الفقرة الثانية: 

 معًمقالةًشهيرةًلالقتصاديًالفرنسيًفرانسواًبيرو.1952ًهذاًالتيارًعامًولدًً -1
التخلفًفيًرأيًفرانسواًبيروًظاهرةًلهاًتاريخًمعينًوولدتًفيًلحظةًزمنيةًمعينةًبفعلًظروفً -2

 فيًالتاريخ.معينة.ًولذاًفإنهًنتاجًالتاريخًوليسًمرحلةًحتميةًمعينةً
ًبنيويةًًالتخلفً -3 ًبل ًمؤقتة ًليسًبظاهرة ًأنه ًكما ًسابقاا. ًالمتطورة ًالدول ًتعرفها ًلم ًحديثة ظاهرة

 مستقرةًوقدًتكونًدائمةًماًدامتًاألسبابًالتيًولدتهاًقائمة.
 ظاهرةًالتخلفًهيًالتيًولدتًظاهرةًالتقدم. -4
أصحابًهذاًالتجاهًولًسيماًسميرًأمينًيرونًأنًالتخلفًحدثًفيًالبدايةًًوكافةً،فرانسواًبيرو -5

ًالدولً ًاقتصاديات ًفي ًوالزدواجية ًالتفكك ًإلى ًوأدى ًللتقدم، ًالتبعية ًبسبب ًوازداد ًالتقدم بسبب
 المتخلفةًمماًجعلًهذهًالقتصادياتًعاجزةًعنًتلبيةًحاجاتًاإلنسانًاألساسيةًفيها.

يعًالجابةًعلىًاألسئلةًالحيويةًالثالثًالتيًيجبًطرحهاًمنًأجلًفهمًهذاًالتحليلًالبنيويًيستط -6
ًظاهرةًالتخلفًوهي:

ًماًهوًسببًهذهًالظاهرة؟ً-آ

ًماذاًتعملًهذهًالظاهرةًفيًاقتصادياتًدولًمتخلفة؟ً-ب

ًماًهيًمؤشراتًهذاًالتخلفًوماًهيًعالئمه؟.ً-جـ

 :التخلف نتاج التقدم والهيمنة والتبعية 
ًكانًالتخلفًهوًنتاجًا ًالدولًالمتقدمةًعلىًالدولًالمتخلفة. ًالتيًمارستها لتقدمًوالهيمنةًوالتبعية

ًولتكريسًالتخلفًفيًدولًأخرىًمنً ًالرأسماليًفيًبعضًالدول. ًالتراكم ًلعملية ًالتقدمًلزماا هذا
ًأجلًزيادةًالتقدم.

لىًزيادةًالتراكمًالرأس ماليًفيًالدولًكيفًأدتًالتبعيةًإلىًزيادةًالتخلفًفيًالدولًالمتخلفةًوا 
ًالمتقدمة.

ًالخامسًعشرًوحتىًالقرنًالثامنًعشرًتمتًعمليةًنهبًواستنزافًللثرواتً -1 منذًالقرنً
ًفيً ًالمتقدم ًالعالم ًفي ًالناشئة ًالصناعات ًلصالح ًالمتخلفة ًالدول ًفي ًالموجودة الطبيعية

 أوروبا.
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الولياتًالمتحدةًوتزويدًبعدًالحربًالعالميةًالثانيةًأصبحًكلًالناتجًالقوميًمحولاًلصالحً -2
 الصناعةًاألمريكيةًبالموادًاألوليةًوالقوىًالعاملةًالالزمةًلتقدمًاقتصادها.

ًفقدتًً -3 ًالمتقدمة ًإلىًالدول ًوتحويلها ًالمتخلفة ًالدول ًمن ًلستنزافًاأليديًالعاملة نتيجة
 الدولًالمتخلفةًمنًالركيزةًاألساسيةًالتيًيمكنًأنًتبنيًعليهاًتقدمها.

ًالست -4 ًالجنسياتًبفعل ًالمتعددة ًالشركات ًطريق ًعن ًالمتخلفة ًالدول ًفي ًاألجنبية ثمارات
ً ًأرباح ًعن ًناتجة ًمضافة ًقيمة ًشكل ًعلى ًالستثمارات ًهذه ًثمرة ًتحويل ًيتم هذهًحيث

 الستثماراتًمماًزادًفيًالتراكمًالرأسماليًللعالمًالمتقدم.
لصالحًالدولًالتيًحققتًسبقااًانخفاضًمعدلتًالتبادلًالتجاريًوكونًمنفعةًالتبادلًدائمااً -5

ضحيةًهذاًالتبادلًالغيرًمتكافئًالدولًالمتخلفة.ًكانًهناكً)ًًتفيًمجالًالتصنيعًوكان
 تبعيةًبالتبادل(ًحسبًتعبيرًبيرو.

التبادلًالالمتكافئًلصالحًالدولًالصناعيةً)ًدولًالمركز(ً.ًوهذاًبسببًاختالفًانتاجيةً -6
 .العملًوبالتاليًاختالفًاألجورًواألسعار

تمًاستنزافًالثقافاتًوالتراثًوالحضاراتًالموجودةًلدىًالدولًالمتخلفةًواستبدالهاًبثقافاتً -7
ًمصدرةًمنًالعالمًالذيًسبقًباقيًالدول.

لقدًكانتً،ً(علىًالصعيدًالعالميًسميتًبتعبيرًماركسً)ًبالمبرياليةًالحتكاريةًقدإنًهذهًالتبعيةً
ًعالية ًأرباح ًنسبة ًلتنظيم ًتسعى ًًالمبريالية ًالمال. ًرأس ًمتعددةًًوعلى ًالشركات ًأن ًيعني هذا

تسعىًإلىًابقاءًالصناعاتًًاألولىالجنسياتًتمارسًالسيطرةًوالنهبًحسبًالوضعًوتبعااًلحالتين.ً
ًفيً الثقيلةًفيًالمركزًولًيمكنًأنًتنقلًصناعتهًإلىًأيًدولةًمنًدولًالمحيطً)المتخلفة(.ًأما

الجنسياتًإلىًنقلًبعضًالصناعاتًالتيًتحتاجًإلىًكثافةًفتسعىًالشركاتًالمتعددةًًالثانيةالحالةً
فيًاأليديًالعاملةًإلىًدولًالمحيطًمعًمالحظةًأنًهذهًالصناعاتًالمنقولةًتتميزًبانخفاضًفيً

ًالكفاءةًالنتاجيةًويتمًاستغاللهاًمنًقبلًهذهًالشركاتًبتحويلًالقيمةًالمضافةًإلىًدولًالمركز.

   ر االزدواجية:تفكك القطاعات االقتصادية وظهو 
ًالدولً ًاقتصاديات ًوارتباط ًالجنسيات ًالمتعددة ًالشركات ًوتدخل ًاألجنبية ًوالهيمنة ًالتبعية أدت

ًالرأسمالي ًبالمركز ًمستغً إً،المتخلفة ًاقتصاد ًالعالميًإلىًقسمين: ًالقتصاد لًواقتصادًلىًانقسام
ًتشوهًمستغً  ًإلى ًالسابقة ًاألسباب ًأدت ًفقد ًالمتخلفة ًالقتصاديات ًبنية ًصعيد ًعلى ًأما ل.
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ًفيها.ً ًالزدواجية ًوانتشار ًالقتصادية ًقطاعاتها ًتفكك لى ًوا  ًفيها ًاألنماط ًتعدد لى القتصادياتًوا 
ًالقطاعاتًالقتصاديةًإلىًقطاعًمتخلفًفيًالعمقًالمتخلف.ًوقطاعً ًانقسام ًبالزدواجية ونقصد

ً.الخارجًوفيًخدمةًالمركزًعتمدًتكنولوجياًمستوردةًمتقدمةًمتجهًنحومتقدمًي

 : عدم قدرة االقتصاد المتخلف على تلبية حاجات اإلنسان الضرورية 
ًترجمتًعلىًشكل ًاقتصادياتًالمجتمعًالمتخلفً، ًالتيًتعانيًمنها ًوالتفككًوالزدواجية ًًًًًالتبعية

ًحاجاتًاإل ًالقتصادياتًعلىًتغطية ًهذه ًقدرة ًعدم ًفيً) ًوليسًفقطًانخفاضاا نسانًاألساسية(،
ًمستوىًمعيشةًاإلنسان.

التبعيةًالفيزيولوجيةً)ًفيًالموادًالغذائية(ًللدولًالمتقدمةًنتيجةًتأخرًالزراعةًفيًهذهًالبلدانًً-أ
ًوتزايدًالسكانًمماًأدىًإلىًعدمًكفايتهاًحاجاتًاإلنسانًالغذائيةًالحيويةً.

ًقافتهًاألصليةًواستبدالهاًبثقافةًمستوردةًبًالثقافةًالمحلية.تحطيمًوجودًاإلنسانًالحضاريًوثً-ب

ً

ًدًبأنًالتقدمًهوًالذيًولدًالتخلفيحملناًعلىًالتأكيلماًسبقًطرحهًالستعراضًالسريعً

 كيف يتم التخلص من التخلف على تبعًا للتيار البنيوي؟

ًلًبدًأنًتكونًالمعالجةًشاملةًعلىًصعيدين:

ًالخاصًالمحتكرًً-أ ًالقطاع ًوتأميم ًللتصنيع ًالظروفًالالزمة ًبتهيئة ًوذلك ًالداخل علىًصعيد
ًالزراعي.والمرتبطًبالمركز،ًتحقيقًشروطًالثورتينًالجتماعيةًوالشتراكية،ًتطبيقًالصالحً

علىًصعيدًالخارج،ًلًيوجدًأيًامكانيةًللتخلصًمنًالتبعيةًوالهيمنةًاألجنبيةًإلًبالصطدامًً-ب
معًالنظامًالرأسماليًالعالميًورفضًنظامًالتقسيمًالعالميًالحاليًللعملًواللجوءًإلىًأسواقًاقليميةً

ً)تكاملًاقتصادي(ًخاصةًفيًالدولًالمتخلفة.

ً  
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 آليات التخلف وخصائصه البنيوية - ثانياً 

ازدواجيةًًاألولىيمكنًتقسيمًآلياتًعملًالتخلفًأوًبمعنىًآخرًخصائصهًالبنيانيةًفيًنقطتين:ً
ًتشوهًالبنيةًالجتماعيةً.ًوهماًالنقطتانًالتيًنأتيًعلىًشرحهماًتباعاا.ًوالثانيةالهياكلًالقتصاديةً

  ازدواجية الهياكل االقتصادية الفقرة األولى:

ًأيًوجودًقطاعًرأسماليًحديثًتعنيً الزدواجيةًوجودًهياكلًاقتصاديةًغيرًمتكاملةًومتضادة.
ًهذينً ًبين ًالعالقة ًوتكون ًومتخلف. ًكبير ًالرأسمالي ًقبل ًما ًتقليدي ًقطاع ًجانب ًإلى ومتطور

وتتميزًاقتصادياتًالدولً،ًهذاًوضعًمضادًللقطاعًاآلخربقطاعينًعالقةًضعيفةًألنًكلًقطاعًال
ً:بشكلًعامًبمجموعةًمنًالنقاطًأبرزهافةًالمتخل

 نشاط أحادي: -أواًل 
وهذاًيعنيًوجودًنشاطًاقتصاديًواحد،ًأوًوجودًاقتصادًمحدودًوضيقًيعتمدًعلىًنشاطًاقتصاديً

،ًفمثالاًنجدًأنًالنتاجًالزراعيًهوًالنتاجًالمهيمنًفيًوًاثنين،ًأوًأنشطةًقليلةًومحدودةواحدًأ
ً.اقتصادياتًالدولًالمتخلفة

ًتصدير أحادي: -ثانياً 
نًالدولًالمتخلفةًتتخصصًعادةًفيًتصديرًمادةًواحدةًإلىًالقتصادًالعالمي،ًأوًموادًقليلةًإأيً

ًالنفطً ًمثل ًالعالمية ًالسوق ًلتقلبات ًبالحساسية ًتتصف ًالدول ًهذه ًاقتصاديات ًيجعل ًمما جداا،
ًوالقطنًوالبن.

 تدني مستوى القوى المنتجة: -ثالثاً 
ًالبقاياًعامالاًمعيقااًفيًوجهً ًأنماطًالنتاجًالقديمةًوالبدائيةًإذًتشكلًهذه وذلكًنتيجةًهيمنةًبقايا

فيًوجهًتأهيلًالقوىًالعاملةًًوألنهاًكذلكًتقف،ًألنهاًتقفًأمامًالتراكمًالنتاجيالتنميةًالقتصاديةً
ًتدنًنوعيةًقوةًالعمل.ًوتساهمًفي

ً

ً
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 لوية وسفلية:عدم وجود عالقات ارتباط ع -رابعاً 
عدمًوجودًعالقاتًارتباطًأوًمؤثراتًعلويةًوسفليةًفيًالقطاعاتًالقتصادية.ًويالحظًأنهاًمجزأةً
ًالقتصاديً ًالقطاع ًضمن ًول ًحتى ًالقطاعات ًهذه ًومخرجات ًمدخالت ًبين ًعالقات ًيوجد ول

ًالواحد.

ً:مثال
ًمنًقطاعاتًاخرىًلوازمًالنتاجمعًًعالقاتًعلويةً
ًاألخرىًقطاعاتًالنتاجمعًًمنتجاتًًعالقاتًسفليةً

تكنولوجيا.ًويجبًًوًفيًقطاعًالزراعةًيجبًانًيكونًلهًعالقاتًعلويةًباستخدامهًآلتًوأسمدة
ًتًمثلًالقطنًلصناعةًالنسيجتغذيةًالقطاعاتًاألخرىًبالمنتجاأنًيكونًلهًعالقاتًسفليةًب

 نمط استهالك مشوه: -خامساً 
ًبوجًو ًالمشوهة ًالجتماعية ًالبنية ًأترجمت ًمشوه، ًاستهالك ًنمط ًطلبد ًوجود ًغيرًًوًي انفاق

ًعقالني،ًطلبًعلىًالسلعًالكماليةًواألجنبية.ًيأخذًهذاًالطلبًالشكلينًالتاليين:

ًطلبًً- ًوهو ًالخارج ًمن ًعلىًصناعاتًمستوردة ًيعتمد ً ًحين ًوثانوية ًكمالية طلبًعلىًسلع
ًالطبقاتًالغنية.

ًطلبًضئيلًومحدودًبفعل.طلبًعلىًسلعًوموادًتنتجًداخلياا،ًوهوًطلبًالطبقاتًالفقيرةً،ًلكنهًً-

 تأثير على الدخل وعلى عالقات السوق: -سادساً 
صغيرًوحديثًلًيمتصًكثيرااًمنًاأليديًالعاملةًواآلخرًًاألولانقسامًالقتصادًإلىًقطاعين:ًإنً

انخفاضًأجورًالقوىًالعاملةًأثرًعلىًدخولهاً،ًًوالجزءًاألكبرًمنًاأليديًالعاملةكبيرًوبهًًتقليدي
ًشرائيةًوعالقاتهاًفيًالسوق.ًوعلىًقوتهاًال

ً ًاقتصادًإن ًنطاق ًضمن ًبدائية ًمتخلفة ًعالقات ًقسمين: ًإلى ًتنقسم ًكانت ًالسوق ًفي العالقات
ًالكفافً،ًوعالقاتًمصرفيةًونقديةًمتطورةًومرتبطةًبالعالمًالخارجي.

ً

ً
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 تشوه البنية االجتماعية الفقرة الثانية:

مشوهةًوغيرًواضحةًالمعالم،ًبحيثًيشكلًهذاًالتشوهًيتميزًمجتمعًالدولًالمتخلفةًببنيةًاجتماعيةً
بالعالئمًًتشوهًالبنيةًالجتماعيةويتسمً،ًهذاًعقبةًفيًوجهًالتنميةًالقتصاديةًفيًالبنيةًالجتماعية
ًوالخصائصًالتالية:

 وجود تشكيل طبقي مشوه وعاجز: -1
إذًنجدًفيًالمجتمعًالمتخلفًطبقاتًقديمةًإلىًجانبًطبقاتًحديثةًمتداخلةًمعااًوغيرًمحدودةً

ًالمعالمًمثل:ًبقاياًالقطاعًوالرأسمالية.ً
هذاًالتشوهًوعدمًوجودًطبقةًاساسيةًمميزةًومهيمنةًكانًبفعلًتأثيرًالهيمنةًالخارجيةًالتيًأعاقتً

ً.تشكلًطبقةًبرجوازيةًمحليةأعاقتًكذلكًًو،ًبثاقًطبقةًعماليةًوفالحيةًمعينةنشوءًوان
عدمًتشكلًهذهًالطبقاتًأثرًفيًعدمًوجودًالتنميةً)ًالتصنيعًوالزراعة(ً.ًأوًإنًعدمًوجودًًإن

ًالتنميةًهوًسببًعدمًوجودًهذهًالطبقات.

 وجود تشكيل طبقي غامض: -2
لذلكًفإنناًلنفهمًأيًعدمًوجودًحدودًبينًالطبقاتًالجتماعيةًوعدمًتشكلًالتركيباتًالجتماعية،ً

المجتمعًفيماًإذاًكانًيخضعًللتركيبةًالمشاعيةًأمًالبدائيةًأمًالحرفية.ًإنماًنجدًالطبقاتًعبارةًعنً
ًبقاياًمشتتةًتابعةًوملحقةًبالنظامًالرأسماليًالمهيمن.

 غياب الوعي الطبقي: -3
فيًالبنيةًًهونتيجةًللتشًوهًيعتبرًالوعيًالطبقيًمنًالعواملًالمساعدةًفيًالتنميةًالقتصادية.ًإلًأن

ًفإن ًللتنميةًًالجتماعية ًمعرقل ًآخر ًبوعي ًالطبقي ًالوعي ًاستبدال ًمن ًعانت ًالمتخلفة الدول
ضيقًكليااًاألفقًالقوميًً،ًالذيالقتصاديةًوهوًالنتماءًالقبليًوالدينيًوالطائفيًوالمهنيًواإلقليمي

ًنميةًالقتصادية.الالزمًلعمليةًالندماجًالوطنيًالقوميًالالزمةًلعمليةًالت

 هيمنة العالقات االجتماعية البالية والعقلية الفردية االنتهازية. -4
ًأدىًإلىًوجودًأساليبًغيرًمنتجة.ًوهيمنةًللمصالحًالقتصاديةًالضيقةًوالممثلةًخصوصااً مما

ًفيًمصالحًاألسرةًوالطائفةًوالمنطقة.
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 هيمنة القيم االجتماعية القديمة: -5
ًوالخرافاتًوالشعوذةًوالسحر.مثلًاليمانً

 توسع الطبقة االدارية والبيروقراطية: -6
ًبمحاولةمنًالستعمارًًبعدًالنتهاءًمنًعمليةًالتحررًقامتًًالدولًالمتخلفةأنًوسببًذلكًهوً

،ًوأدىًًعقبةًًفيًوجهًالتنميةًالقتصاديةلتاليًأحدثتًتوسعااًاداريااًوقفًبناءًالدولةًوحمايتها.ًوبا
،ًحيثًاريينًلخدمةًالدولةيسمىًبالنخبةًأوًالطليعةًالتيًكانتًعبارةًعنًموظفينًوادًتشكلًماإلىً

ً.التكاليفًالباهظةًوالعقليةًالروتينيةكعائقًامامًالتنميةًبفعلًأنًهؤلءًوقفواً

 


