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الملخص
التبعية االقتصادية سياسة احتاللية جديدة لثروات دول العالم النامية تبنتها الدول المتقدمة ،نشأتت هأه
السياسة وتنامت بعد الحرب الكونيأة الثانيأة والتأ عقبهأا اسأتقالل العديأد مأ الأدول ،تصأوتت بعأا الأدول
المستقلة أنها استقلت وبشكل تام إال أن هها لم يك اال صأوتيا ،ويعأول الأ تغبأة اصأحاب النوأوف أ الأدول
المستقلة إل تبعية اتبابهم المستعمري القدام  .ونظرا لخطوتة التبعية االقتصادية عمد مجموعة م العلماء
إل التعرف عل الماهية الحقيقأة للتبعيأة واراتهأا السألبية علأ الأرغم مأ اسأتمراتية عالقأة تلأ مأ الأدول
المتقدمة .م خأالل مراجعأة االدبيأات ،يلحأ أن هنأا محأاوالت لكشأ التنميأة ونتائجهأا والتخلأ واسأباب
التتباطهمأأا بالتبعيأأة ،وتأأم الخلأأون بأأتن التنميأأة أ اغلأأم الأأدول الناميأأة صأأوتة انعكاسأأية للتطأأوت بالأأدول
المتقدمة وغير مضيوة للناتج المحل او القأوم لهأا ،أي تنميأة بأال تقأدم ،وأمأا التخلأ هأو ناعأ عأ سأع
الدول النامية نحو جم الثأروات مأ مواتدهأا الطبيعيأة ببيعهأا للرأسأمال الأهي ال يمتلكهأا أو يريأد االحتوأا
بمخزونات الطبيعية للمستقبل ،وما تلبث إال أن تعود للرأسمال تبدد علي عوائدها باالستيراد م اجأل تحقيأ
الر اهية الزائوة .لها عمد بعا العلماء مثل سمير أمي ال العمل الجاد نحو الأتخل مأ التبعيأة وبأاخخ
السياسية واالقتصادية والعمل عل التنميأة المسأتقلة نحأو تحقأ الر اهيأة والعطأاء النأا مأ خأالل اسأتخدام
المواتد بشكل أمثل واالسأتوادة مأ مكاسأبها .و أ السأياذ فاتأ  ،عمأدت الأدول االسأالمية الأ التشأجي نحأو
التبادل والتعاضد االقتصادي يما بينها للحد م استغالل الرأسمال .
كلمات مفتاحية
التبعية االقتصادية – التنمية االقتصادية – التخلف االقتصادي
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مقدمة
هأأل رمأأة تحليأأل اقتصأأادي يأألول بالأأدول غيأأر المتقدمأأة إل أ الوقأأو تحأأت وطأأتة الأأدول المتقدمأأة
اقتصأأاديا؟ منأأه نشأأتة الحيأأاة واخمأأم تتصأأات علأ مصأأادت الطبيعأأة لضأأمان العأأيك الرغيأأد لكأأل منهأأا .ومأ
المماتسأات أ تحقأ هأها العأيك هأ الجيوبوليتيكيأة (الجغرا يأا السياسأية) ،ومحاكأاة لهأا مأا فكأر اتسأطو
(  312ذ.م 344 -ذ.م) أ كتابات أ ع أ السياسأأة أن الأأدول الناجحأأة ه أ الت أ تسأأتغل مواتدهأأا م أ اجأأل
االكتوأأاء الأأهات  ،ونأأاقك كأأهل

أ و أأائ

الدولأأة والحأأدود السياسأأية التأ تعتبأأر هأ محأأوت تئأأي

يهأأا

(هاتون .)1998 ،واما ماكندت" قد وصوها بتن لكل قرن منظوت الجيوبوليتيك الخان ،وه علم يتطوت
م الحوادث الزمانية وكيوية تحليلها ليتواكم م تقلبات العصوت نا يا صالحية الورضيات م حيث عبوتهأا
للحدود الزمانية ،واضاف خوتعيد ) (2011أن ما يصلح منها

زم ال يمك اال ادة من أ زمأ الحأ ،

ويمكننا مقاتبة التبعية واالحتالل حيث أن االول احتالل ناعم يسلم المواتد برضا اصأحابها وأمأا االحأتالل
اعتأأداء غاعأأم يسأأتخدم المحتلأأي لسأأرقة مأأواتد الأأدول المحتلأأة .ع أالوة عل أ فل أ  ،يأأر - Brzezinski
مستشات ام قوم امريك  ،)1997( -ان يجم استثمات الجيوبوليتيكية للوصول ال منأاط مهمأة والتأ
م عتنها تحييد طرف آخر م الحصول عل المواتد كحماية لدولة او منطقة معينأة ،ويضأاف عليهأا توعيأل
كل القو الت م عأتنها ضأمان النوأوف العأالم كالسياسأة والتكنولوجيأا والمعلومأات واالقتصأاد والثقا أة ...
وم نتاج هه القأو

هأوت مأا يعأرف بنظريأة التبعيأة .وهأها النظريأة هأ محأل التحليأل أ هأه الدتاسأة

بمماتساتها االقتصادية عالميا.
أهمية الدراسة
تنب أهميتها م الحاجة ال استكشأاف التبعيأة االقتصأادية وواقعهأا أ الأدول الناميأة ،كونهأا حالأة
تحتاج ال قراءة تحليلية لمحاولة تحديد انعكاساتها عل اقتصادات الدول النامية م حيث الغرم والغنم .ومأ
زاوية أخر  ،لتحليل اسباب الضع
أنها

والوه االقتصادي الهي قادها ال أن تكون دول تابعة عل الرغم م

الغالم دول فات مواتد طبيعية متعددة وفات أهمية اقتصادية عالمية.
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فرضية الدراسة
تنطل الدتاسة م

رضية تساؤلي وه  ،هأل الأدول الناميأة – التابعأة – تغأنم أم تغأرم مأ تبعيتهأا

للدول المتقدمة – متبو  -اقتصاديا؟.
هدف الدراسة
تهأدف هأه الدتاسأة إلأ التعأرف علأ موهأوم التبعيأة العأام ،وموهأوم التبعيأة االقتصأادية واسأبابها
وآراتها عل التابعي  ،م التعرف عل بعا الجهود سواء ردية أو جمعية لالنعتاذ منها.
منهج الدراسة
إجراء مكتب تم م خالل استعراض وتحليل ادبيات وكتم فات عالقة بالتبعيأة االقتصأادية عالميأا
عل المستويي المتقدم والنام .
مكونات الدراسة
 1اإلطار النظري لمفهوم التبعية:
 1.1المست ِغل وال ُمستغَل
 2التبعية االقتصادية
 1.2التبعية االقتصادية :تنمية أم تخلف؟
 2.2التنمية االقتصادية :أصل أم انعكاس للتبعية؟
 2.2التخلف االقتصادي :ضعف أم إضعاف؟
 1اإلطار النظري لمفهوم التبعية:
 1.1المست ِغل وال ُمستغَل
اسأأتخدم مصأأطلح التبعيأأة  Dependency or Dependenceمنأأه زم أ طويأأل إبأأان الحقبأأة
االستعماتية ،والت كانت قراتات المستعمر المستمدة م قوت السياسية واالقتصادية والعسكرية سائرة عل
المستع َمر سواء بمنح مشأاتكة قليلأة أو عأب معدومأة أ صأناعة القأراتات فات العالقأة بأ  ،بينمأا أ هأه
االيام ،ير  )1976( Karamأن مماتسات التبعية أ ضل م ما حدث

تل الحقبة .وتتجل التبعيأة أ

العديد م المجاالت كالعسكرية واالقتصادية والسياسية والثقا ية الت تماتسها المتبوعة وتعتبرها التابعة مأ
جأأوهر نظامه أا لمأأا لهأأا م أ انعكاسأأات صأأريحة او ضأأمنية عليهأأا أ تشأأكيل اقتصأأادها وسياسأأاتها وتكأأوي
الطبقية االجتماعية ( .)Sunkel, 1972; Santos, 1970وعلي  ،يمك تصوير أن حاالت التبعية تكمأ
رالث وه اقتصاديا وتتمثل

أن نتيجة التنمية هأ التخلأ

أ

المسأتمر ،واجتماعيأا ينأتج عنهأا عأدم المسأاواة
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وزيأأادة الصأأرا  ،وعل أ المسأأتو السياس أ

نتيجت أ ه أ تعزيأأز الحكومأأة االسأأتبدادية الخاضأأعة للمتبأأو

( .)Romaniuk, 2017ويمكننا التساؤل هنا ع ماهية التبعية وكي

نشتت علأ المسأتو العأالم ومأاه

مكوناتها واسباب مماتستها م ناحية ،وكهل سلال  )1978( James A. Caporasoالهي يقول :هل نمأ
تبعية الدول الصناعية المتقدمة م بعضها البعا تختل

ع تبعية الدول المتخلوأة للأدول المتقدمأة؟ لإلجابأة

ع أطرا ها والمنا الت يجنوها منها.
التبعية االقتصادية حالة قشرتها توح بالنعيم ولبها نهير جحيم ،لها تولدت تساؤالت لد الكثير مأ
مثقو البلدان النامية عنها وال أي ستلول ببلدانهم ،وم أبرز كتأاب نظريأة التبعيأة الأهي بحثأوا عأ طأوذ
نجاة لبلدانهم للتحرت منها هم دوس سانتوس وجنـدت رانـ وإيمانويل اللـشتاي وبأاتان بأول وسأمير أمأي و
تاؤول بريبيك .ولو عورة التبعية عمد توادها م خالل نظأريتهم الأ التوتيأت والكشأ

عأ خبايأا ونوايأا

التبعيأة ،لأها يجأدت بنأا العأودة الأ جأهوت النشأتة والبأدء لهأه النظريأة حيأث يأر Cardoso and Faletto
( )1979أن هه النظرية انبثقت كردة عل ع حالة عدم الرضا حيال التخل
مجموعة بحثية بقيادة تاؤول بريبيك - Raul Prebish -
Cardoso and Faletto

منتص

أمريكا الالتينيأة قامأت بهأا

خمسينيات م القرن الماض  ،تبعها مقأاال لأـ

العقد الالح محاولة لوهم سبم هها التخل

الهي تعيش بلأدانهم علأ

الأأرغم م أ العالقأأات السياسأأية واالقتصأأادية والثقا يأأة الت أ قاتبأأت القأأرني بأأي دول امريكأأا الالتينيأأة ودول
أوتوبا والواليات المتحدة االمريكية .وما أن لبثت ترة حت فا صيتها مما جعل هنأا آخأرون مأ مختلأ
دول العأأأالم يهتمأأأون بهأأأا ويعملأأأون عليهأأأا (السأأأما  .)1986 ،يأأأر  )2008( Ferraroأن نظريأأأة التبعيأأأة
هأأأرت اسأأأتجابة لتبعأأأات تزايأأأد الوجأأأوة االقتصأأأادية بأأأي الأأأدول المتقدمأأأة والناميأأأة والتأأأ سأأأببها أن النمأأأو
االقتصادي

الدول المتقدمة ال يأنعك

علأ اقتصأاديات الأدول الناميأة والوقيأرة ،حيأث أعأاتت دتاسأات

مجموعة بريبيك  -المدير الساب للجنة االقتصادية خمريكا الالتينيأة التابعأة لممأم المتحأدة ()UNECLA
 ان هها النمو يزيد م التحديات االقتصأادية عاليأة الخطأوتة علأ اقتصأاديات البلأدان الناميأة .أمأا العيسأوآخري ( )1999يروا أنها ولدت كردة عأل علأ نظريأات التحأديث التأ تأر أن ال تنميأة أ دول العأالم
الثالث نحو الخلون م كونها مجتمعات متخلوة اال االتتقاء ال مصاف الدول المتقدمة وفلأ بحأهو الطأرذ
الت ساتت عليها البلدان المتقدمة .ولنظرية التبعية كحال باق النظريات

عت العلوم حاالت م االتوأاذ

واالخأأتالف بأأي منظريهأأا ،فكأأر سأأمير أمأأي أن منظأأرو التبعيأأة ال يلتزمأأو بنظريأأة واحأأدة ،بأأل أن لأأديهم
مشأتركات مهمأة أ النظريأة ( ،)Kvangraven, et al, 2017وهأه المشأتركات حسأم James A.
 Caporasoه  :التتكيأد علأ أن أهميأة العوامأل الداخليأة والخاتجيأة المتواعلأة أ توعيأل التبعيأة تسأخير
الشركات متعددة الجنسيات والطبقات االجتماعية الموالية كوحدات إضا ية مهمة لتوعيلها أن التبعية هأ اداة
تسهم
يخدمها

تغيير الواق

وااليمان بتن التاتيخ للعالقات الدولية تحكمأ البلأدان المتقدمأة ممأا جعلهأا تسأير يمأا

وقت ساب (.(Namkoong, 1999
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دتاسة لمحمد ومحيميد ( )2020ونقأال عأ عبدااللأ سأط

أتن نظريأة التبعيأة توسأر أن واقأ

الدول م خالل العالقة الت تنشت بي دول تابعة  -تمثل دول العالم الثالأث أو الناميأة والتأ تبلأ نسأبة %65
م سكان العالم (لطو  ،)1990 ،وتتسم بأالتخل

الصأناع والتكنولأوج وانخوأاض أ مسأتويات المعيشأة

(كرم - )1993 ،ودول متبوعة  -وه الدول المتقدمة ويق معظمها

اوتوبا وامريكا الشأمالية باضضأا ة

ال استراليا ونيوزلندا واليابان وتتسم بالتقدم الصناع والتكنولأوج واتتوأا

أ مسأتويات المعيشأة (كأرم،

 )1993وتمثل  %35م سكان العأالم (لطوأ  - )1990 ،حققتهأا االخيأرة بأالقوة السياسأية أو االقتصأادية أو
و كري لأمول مأ أجأل تحقيأ سأطوة انظمأة االنتأاج الرأسأمال  ،وهأه السأطوة

العسكرية لدعم تبديل رقا

تكأون مأ قبأل دولأة او عأدة دول متقدمأة أ مجأاالت عأدة كاالقتصأاد والتكنولوجيأا والتعلأيم والتأ تتخأأهها
كجسر لتحقي أهداف مادية واستراتيجية وفل م خالل حزم م االجراءات والشروط الملزمأة تنويأهها مأ
قبأأل الأأدول اخقأأل تقأأدما طمعأأا أ البقأأاء واالسأأتمرات .وم أ زاويأأة أخأأر  ،أعأأات لينأأي

أ نظريت أ ع أ

االمبرياليأأة إلأأ أن عصأأر االمبرياليأأة الرأسأأمالية لهأأا سياسأأاتها الخاتجيأأة المتصأأاتعة مأأ أجأأل التقسأأيم
االقتصادي والسياس للعالم مشكلة بهل مجمأوعتي أحأدهما مسأت َغلة واخخأر مسأتغَلةة مأ امكانيأة اسأتقالل
االخر سياسيا لكنها مكبلة بسالسل التبعية المالية والسياسية ( .)Namkoong, 1999وتتكيأدا لأهل فكأرت
عبدالرحم ()1984

كتابها " قضايا التبعية الثقا ية واالعالميأة أ العأالم الثالأث" أن هنأا مأ يأر أن

الدول الت نالت استقاللها

قاتت اسيا وأ ريقيا

الوترة ما بعد الحـرب العالمية الثانية أنها ستنال السأيادة

الكاملة واالستقالل التام عل المستويات االقتصادية والثقا ية واضعالمية ،اال أن علأ المسأتو االقتصأادي
مازالت بعا الدول المستقلة

العالم الثالث متلبسة بالتبعية الواضحة الجلية ،بالرغم مأ مأروت مأا يقأاتب

الثالرون عاما م النضال م أجل التخل
قليلة والتزال البقية مستمرة

مأ هأها اللبأاس اال أن مأ حظأ باالنعتأاذ منهأا ال يمثأل اال ئأة

السع الدؤوب نحو تحقي

االستقالل والخأالن مأ هأها المسأتغل ،ونظأرا

ال أن م تبعات التبعية الرئيسة عل الدول النامية وقوعها تل تحت طائلة التخل  ،لأها يأر أنأ البأد مأ
توحيد الجهود التنموية الت تهدف ال الحأد مأ
ع الدول المتبوعة  ،وفل بـ "

أاهرة التخلأ

وأن تعأزز الطموحأات نحأو االسأتقالل التأام

االتتباط م المركز" ويقصد بالمركز الدول المتبوعة ( امي .)1987 ،

و قا لمنظري التبعية تن تقسأيم االنظمأة الرأسأمالية العالميأة للعمأل علأ المسأتو العأالم لأ أرأر
واضح عل اقتصاديات العديد م الدول النامية والهي بدوت يقلل مأ النمأو والتنميأة االقتصأادية ويزيأد مأ
حأدة التوأاوت الأدخل بأي السأكان والأهي يأنعك

بأدوت علأ ت اهيأة المجتمأ ( Wimberly & Bello,

 .)1992والتبعيأأات متعأأدد ويمكأ مماتسأأتها أ عأأدة مجأأاالت منهأأا العسأأكرية والماليأأة ( Dos Santos,
 )1970والسياسأأأية() ،Oma & Petersson, 2019والثقا يأأأة واالعالميأأأة (عبأأأدالرحم ،)1984 ،
واالقتصادية ( المرزوق  .)2006 ،وكون االخيأرة تعتبأر مأ أهأم الموأاهيم أ دتاسأات العالقأات السياسأية
واالقتصأادية الدوليأة ( ،)Huang & Słomczyński, 2003بسأبم تركزهأا أ عأدة ابعأاد وهأ التجأاتة
الدولية ،والديون الخاتجية ،واالستثمات اخجنب ( .)Shen & Williamson, 2001وير

Namkoong
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( )1999أن نظرية التبعية أصبحت أحد االدوات المهمأة التأ يمكأ مأ خاللهأا تحليأل التنميأة والتخلأ

أ

االقتصاد السياس الدول  .ومما سب إتتسمت صوتة م االهمية حيال تناول التبعية بشأقها االقتصأادي ،لأها
سأأوف نتنأأاول أ هأأه الدتاسأأة التبعيأأة االقتصأأادية العالميأأة بأأي المسأأتغَل والمسأأتغل وانعكاسأأاتها السأألبية
وااليجابية عل دول العالم.
 2التبعية االقتصادية
استمدت كرة التبعية االقتصادية م القانون االلمان الصادت

عام  1957وبالقانونيي المعأدلي

ل أ عأام  1973و ،1980وبلأوتت ونظمأت هأه المماتسأة أ القأانون الورنسأ

الصأادت عأام 1987

(العيساوي .)2017 ،مما جعل لها موجة مضادة بنظرية تبناها بعا باحث امريكا الالتينية لتحليأل وتوسأير
أأاهرة التخل أ

االقتصأأادي القأأائم أ دول العأأالم الثالأأث التابعأأة للأأدول المتطأأوتة أ محأأالت عأأدة ومنهأأا

االقتصاد (السما  .)1986 ،ويقصد بالتبعية االقتصادية بتنها حالة تتكأون أ المجأال االقتصأادي بأي بلأدي
يتوق

ي اقتصاد بلد نام عل توس اقتصاد بلد متقأدم ويكأون االول تحأت طائلأة الخضأو لالقتصأاد الثأان

( Dos Santos, 1970الشنقيط  .)1987 ،وعر ها  (1969) Skunkelعل أنهأا تنميأة اقتصأادية لدولأة
تعتمد سياسات تنميتها الوطنية عل التأتريرات الخاتجيأة .وأمأا  )1970( Frankعر هأا بانهأا نتيجأة للتواعأل
والعالقات االقتصادية التاتيخية بأي بلأدي متقأدم ومتخلأ

والتأ آلأت بأاخخيرة إلأ الوقأو تحأت سياسأات

االنظمة الرأسمالية .وعر ت بتنها حالة يكون يها اقتصاد بلد ما مشروطا بتطوت اقتصاد بلأد آخأر يخضأ لأ
اخول ،وهه العالقة الترابطية تبما تكون بي اقتصادي أو أكثر  ،وتتشأكل التبعيأة بنمأو اقتصأاديات الأدول
المهيمنة وبلوغها حالة م االكتواء الهات  ،واما الدول التابعة نموها انعكاس لنمو المهيم  ،وهأها االنعكأاس
تبما يكون ايجابيا أو سلبيا ( ،)Dos Santos, 1970ويمك التمثيل بأهل مثأل الحصأول علأ نقأل المعر أة
ببنأاء المصأان أ البلأد التأأاب كجانأم ايجأأاب أو سألم المأواتد الطبيعيأأة واعأادة تصأأنيعها والحصأول علأ
اضعاف اسعاتها االولية عند اعادة بيعها للمصدةت اخول  -التاب – كجانم سلب  .واما حمأزة ( )1967فكأر
أن أ مرحلأأة مأأا بعأأد الحأأرب العالميأأة الثانيأأة ،انتهجأأت الأأدول المتقدمأأة الجانأأم االقتصأأادي كمسأأات جديأأد
الستمراتية السطوة بدال م الحرب والقوة العسأكرية والأتحكم المباعأر ،إمأا مأ خأالل المعونأات فات البعأد
االستغالل لحكومات الدول المتخلوة أو عأ طريأ إقأرض الأدول الناميأة مأ عأرط عأدم االسأتوادة مأ تلأ
القروض

الجوانم الصناعية وفل لضمان تبعيتها.
وير عبدالح ( )2018أن هنا تراب

أ توعيأل نظريأة التبعيأة اقتصأاديا وسياسأيا وخصوصأا

أ عألون العالقأات الخاتجيأة مأ الأدول الناميأة ،وهأه العالقأات تبأأرز أدواتهأا مأ خأالل السأطوة الماليأأة
العالمية الت تمتلكها الدول المتقدمة وتنام الشأركات الدوليأة التابعأة لتلأ الأدول أ الأدول الناميأة ،أو مأ
خالل دعم رلة م ععوب تل الدول م خالل المقرات الت تمثل الدول المتبوعة  -السواتات و القنصليات -
وفل

للحد م تحول الدول الناميأة إلأ دول فات سأيادة مسأتقلة وديموقراطيأة ،ومأ ابأرز تلأ االدوات هأو
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دولة تشيل

دعم بيونيشي عند انقالب

 .1974ويمكننا تتكيد فل م خأالل مأا أوتد Kvangraven

 )2017(et al.بتن القو التأ تزيأد مأ التبعيأة وترسأخها ليسأت عالميأة قأ بأل هنأا سأكان محليأي مأ
ععوب الدول التابعة م يدعمها .ولقأد عبأر  – Johan Galtungعأالم اجتمأا نرويجأ – أن هأه العالقأات
غيأر العادلأة والتأ تعكأ

لنأأا مأا يعأأرف بأـ " االسأتعمات الهيكلأ " مأ حيأأث التواعليأة الرأسأأية بأي المتبأأو

محتكأأر التقنيأأة التصأأنيعية والتقأأدم العلم أ والتأأاب فا المأأواتد الطبيعيأأة التأأ تبأأا لأأمول ويصأأنعها ويعيأأد
تصأأديرها للأأدول التابعأأة (السأأيد .)1992 ،ولوهأأم أعم أ للتبعيأأة االقتصأأادية البأأد م أ القأأاء الضأأوء عل أ
مصطلحات فات عالقة اتتباطية بهأا وهمأا التنميأة االقتصأادية والتخلأ
تلول بالدول للوقأو

االقتصأادي .ومأ العوامأل التأ قأد

أ مصأيدة التبعيأة هأ االنوتأا االقتصأادي (المرزوقأ  ،)2006 ،ولقأد عر أ سأالم

( )2002بتن أ سياسأأة متبعأأة ضداتة اقتصأأاد دولأأة مأأا تغبأأة أ تحقي أ تواعأأل أمثأأل بأأي
واالقتصادات العالمية تغبة

هأأها االقتصأأاد

استغالل مواتدها بشكل أمثل م خالل خطة اقتصادية عاملة طويلأة المأد .

لها كلما زاد االنوتا االقتصادي م اقتصاديات دول العالم الخاتج اتتوعت قوة اتتباط اقتصادات الدول م
اخسواذ الخاتجية سواء لبي منتجاتها أو االستيراد منأ لسأد احتياجاتهأا مأ السأل والخأدمات .امأا دوت أ
 )1999(Frankel and Romerإل أن هنا عالقة سأببية بأي االنوتأا االقتصأادي والنمأو

التنمية خل

م خالل االستثمات ،حيث يلدي االنوتا ال النمو عل المد الطويل.
 1.2التبعية االقتصادية :تنمية أم تخلف؟
نشتت الحياة بنزول آدم علي السالم واستخال وفتيت االتض ،وم بدء مظاهر االستخالف ببنأاء
االتض بأأدأت تظهأأر الحاجأأات وتتنأأو ممأأا جعأأل االنسأأان يبحأأث أ كيويأأة االنتوأأا مأ موجأأودات االتض
ضعماتها

عت الجوانم كاالجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقا ية ...ويعتبر هأها االعمأات هأو التنميأة

الت م خاللها يستطي االنسان العيك كما يريد أو كما يجم أن يعيك .وبمروت الأزم وتوسأ الأدول بأدأت
مظاهر التبعية السياسية االقتصادية بالظهوت سواء بالتحالوات القبائلية م الشعم الواحد أو يما بي الشعوب
وتكتالت جمعأت دول القأو العظمأ والضأعيوة إمأا مأ اجأل الحمايأة أو االنتوأا االقتصأادي .ومأ مالمأح
التنميأأة ه أ المراحأأل التنمويأأة الت أ قامأأت بهأأا اخمأأم حت أ يومنأأا هأأها أ عأأت االصأأعدة كالعمأأاتة والنحأأت
واستغالل االنهات واالودية واالعجات ...وعل سبيل المثال الحضأاتة الورعونيأة التأ مازالأت بعأا مالمأح
اسأأتغاللها لمأأواتد االتض الطبيعيأأة عأأاهدة علأ فلأ العصأأر كالعمأأاتة مثأأل االهرامأات والمعابأأد وغيرهأأا
وصناعة السو

ونقل حياة اخسر الحاكمة م الشمال للجنوب والعك

م أجل إداتة علون الحياة السياسية

واالقتصأأادية واالجتماعيأأة فات الصأألة بضأأمان اسأأتمراتية الحيأأاة وتأأو ير سأأبل اسأأتدامتها .اال أن اسأأتخدام
التنمية لم يدخل حيز البحث واالهتمام اال

تأرة مأا بعأد الحأرب العالميأة الثانيأة ،ومأ مظأاهر التنميأة هأ

فات الصلة بالجانم االقتصادي الت ال تقوم بدونها اخموت السياسأية واالجتماعيأة والبيئيأة ...أمأا أ الشأتن
العرب  ،ير برهان غليون ( )2005أن عصأر العولمأة أد الأ التشأبث بالتبعيأة التأ ناضألت العديأد مأ
الحركات الوطنية والقومية السابقة الغال والنوي م أجل االنوكا منها واالستقالل الأوطن وتتكيأد السأيادة
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الشأأعبية و"لقأأد فكأأر أن العأأالم العربأأ يعتمأأد اليأأوم أأ اسأأتمرات أمأأ دولأأ ونظمأأ السياسأأية واسأأتقرات
االقتصادي وتتمي حاجات التقنية والعلمية والصحية والثقا ية ،بأل أ بقأاء دولأ نوسأها أو بعضأها ،علأ مأا
يتلقا م دعم خاتج أو مأ حمايأة أو وصأاية أجنبيأة" .ومأ مالمأح التبعيأة العربيأة باالقتصأادات الرأسأمالية
التبعية المالية ،م حيث اعتمادها عل التمويل اخجنب لتسيير أموتها مما أوقعها
أوصدت االغالل

خاخ الديون الخاتجية التأ

أيدي بعا حكومات الدول العربية وجعلها تبق تحت سيطرة الرأسمال الهي استعمرها مأ

جديأد وفلأ باسأأتنزاف مواتدهأأا االقتصأأادية التأ آلأأت إلأ إعاقأأة التنميأأة االقتصأأادية (المرزوقأ  .)2006 ،ومأ
مظاهر التبعية تشوي هياكل اقتصادات الدول النامية وتحديدا
عل تأس المال االجنب

سياذ التجاتة الخاتجية ،وكأهل اعتماديتهأا

تمويل ج َل استثماتاتها القومية أما م خالل القأروض أو االسأتثماتات االجنبيأة

المباعأأرة ،والت أ أدت ال أ زيأأادة المأأديونيات الخاتجيأأة والت أ اسأأتمرت لسأأنوات وصأأعم سأأدادها (خليأأل،
 .)2011حيث

تقرير إحصاءات الأديون الدوليأة الصأادتة عأ البنأ الأدول ( )2019أوضأح أن إجمأال

الديون الخاتجية للبلدان منخوضأة ومتوسأطة الأدخل قوأزت بنسأبة  %5.3إلأ  7.8تريليأون دوالت أ العأام
 .2018ونظرا خهمية تبعات التبعية م حيث التنمية والتخل  ،لها سنلق الضوء للتحق مأ دوت التنميأة كمعيأات
ايجاب او التخل كمعيات سلب .
 2.2التنمية االقتصادية :أصل أم انعكاس للتبعية
هأأل التنميأأة انعكاسأأية للتبعيأأة؟ أم أن هنأأا محركأأات خويأأة تحوأأز العقأأول نحأأو القأأول بأأهل  .التنميأأة
والتبعية موهومان لكل منهما مدلوالتأ الخاصأة التأ ال ينوأ عنهأا ،التنميأة هأ ملعأر اتتقأاء لمجأال معأي
ردانيا أو جمعيا أو اخواق  ،وه فاتية ويمك السيطرة عل مواصلها والعمأل علأ توليأد مأا يعززهأا حسأم
القدتات واالمكانيات واقصاء ما يسلبها هد ها مأ االليأات المتبعأة أ تحقيقهأا .أمأا التبعيأة هأ حالأة تكأون
يها فات موتقرة لسمات القوة مرتبطة بهات قوية ،وتعمأل الأهات االولأ و أ مأا تمليأ عليهأا االخيأرة لهأدف
تحقي أهدا ها .لها يمك القول بتن سياسات التبعية استغالل وافالل للتأاب والتنميأة قأوة وعأموخ يأتخل

بهأا

التأأاب م أ عبوديت أ للمتبأأو  .تعتبأأر التنميأأة االقتصأأادية هأأدف تسأأع لتحقيق أ جأأل دول العأأالم ،وه أ عمليأأة
مجتمعية يهدف منها ت مستو الر اهية االجتماعية واالقتصادية لسكان الدول م التتكيد عل تحقي أعل
مستوياتها،

الغالم ه م اهم المسائل االجتماعيأة التأ تسأع الأدول لتحقيقهأا ودليأل فلأ حجأم االنوأاذ

وتنويه االستثماتات وبناء الخط التنموية ،اال أن هنا العديد م التساؤالت يجم االجابة عليها حيأال آليأات
قيأأاس المسأأتثمر أ التنميأأة ونتائج أ م أ جهأأة وملعأأرات قيأأاس تطأأوت البلأأدان أو تقهقرهأأا والمأأدة الزمنيأأة
المناسبة للقياس (.)Ray, 2019
فكر عاتف ()2008
هر

اواخر القرن الثام عشر

دتاست مواهيم التنميأة ومصأطلحاتها أن موهأوم التنميأة Development
عصر االقتصادي آدم سميث وباستعمال ضئيل ال يقابأل أ اسأتعمال

مصطلح التقدم المادي  Progress Materialأو التقدم االقتصادي  ،Economic Progressاال أنأ بأرز
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إبان ترة ما بعد الحرب العالميأة الثانيأة حيأث يعأد مأ أهأم موأاهيم القأرن العشأري التأ عأا اسأتخدمها أ
بعأا الأدول اال ريقيأة واالسأيوية بعأد اسأتقاللها أ سأتينيات القأرن الماضأ  .يعتبأر Stalye Eugeneمأ
أ أواخأر رالرينيأات القأرن

أوائل مستعمل مصطلح التنمية Developmentبمعناها المعاصأر وكأان فلأ

الماض أ وفل أ عنأأدما قأأدم مقترحأأا حيأأال خطأأة تنمويأأة للعأأالم (العرب أ  .)1994 ،وامأأا م أ ناحيأأة التوكي أ
المواهيم يعد  Wallerstein Emmanuelم ابرز المهتمي بدتاسة التنمية للتعرف عليها وما تدل عليأ
وكأأهل سأأبم تواوتهأأا عالميأأا وانعكاسأأاتها عل أ االقتصأأاديات أ الأأدول الت أ تتبناهأأا ،حيأأث صأأار نظريت أ
النظـام العالم

 System Worldوالت تر أن خي نظام صوات تحدد ووسمها بصوتي وهما  :ان لكل

نظام عناصر تحكمها عالقات وتعمل معا بطريقة ديناميكية وكل عنصر معلوم بو يوت داخل هأها النظأام وال
يوترذ ع العناصر االخأر مثأل الظأواهر االقتصأادية والسياسأية واالجتماعيأة والثقا يأة تعمأل معأا لتكأوي
نظام معي

وأن عملية النظام الداخلية المعزولة ع كأل المألررات الخاتجيأة سأتعمل بطريقأة تكامليأة يمكأ

تحليليها والخلون إل حجم اسهاماتها
وفكر أن هنا نوعي

هها النظام م خالل تواعالتها المولأدة لبنيتأ الماديأة او المعنويأة،

النظام العالم وهما اضمبراطوتيات العالمية واالقتصادية وهأهي النظأامي يتوقأان

عل نقل المواتد الطبيعية االولية م الدول التابعة إل الدول المتبوعة (بيلي

وسميث.)2004 ،

ولوهم أعم لهها المصأطلح تنأ البأد مأ االجابأة علأ التسأاؤل التأال عأ ماهيأة التنميأة ومأاه
مدلوالتها؟ نشت هها المصطلح

بلدان العالم الثالث كآلية لتضيي الوجوة بي دخأول اخ أراد يمأا بأي الأدول

المتقدمأة والوقيأرة ،وكأأهل لزيأادة الأدخل القأأوم (العربأ  .)1994 ،عر تهأا منظمأأة اخمأم المتحأأدة ()1956
بتنهأأأا عمليأأأة توحيأأأد الجهأأأود المبهولأأأة مأأأ المأأأواطني والحكومأأأات بغأأأرض تحسأأأي الجوانأأأم االقتصأأأادية
واالجتماعية والثقا ية

المجتمعات المحلية خجل النهوض بهأا إلأ أعلأ المسأتويات ومواكبتهأا وانأدماجها

أ الحيأأاة .ومأ زاويأأة أخأأر  ،يأأر العقأأاد ( )1980أن التنميأأة هأ "العمليأأة التأ تسأأتخدمها الدولأأة غيأأر
المسأأتكملة النمأأو أ اسأأتغالل مواتدهأأا االقتصأأادية لتحقي أ بمقتضأأاها زيأأادة أ دخلهأأا الأأوطن الحقيقأأـ ،
وبالتأأـال زيأأادة متوس أ نصأأيم الوأأرد من أ " .بينمأأا عر هأأا عأأاتف ( )2008بتنهأأا تتسأأي
وسياسية متماسكة ،وتكم اهميتها

نظأأم اقتصأأادية

تعدد أبعادها ومسأتوياتها واتتباطاتهأا التواعليأة مأ بعأا المماتسأات

فات العالقة مثأل التخطأي واضنتأاج والرقأ  .اال أن هنأا مأ يأر أن التنميأة هأ

أل النظأام العأالم هأ

الطري نحو التبعية ،حيث ير عبد الل ( )1983أن " التنمية تجعل ععوبنا تجري وتاء سراب ل تلح ب
وإفا ا ترضنا إمكانية اللحاذ إن رمن سيكون إمحاء الشخصأية الحضأاتية المتميأزة ،وأن كأل نمأو اقتصأادي
أو تنمية اقتصادية تتم

إطات النظام العالم الحال  ،تور االتتبأاط بأ وتلكأد التبعيأة واالسأتغالل وتكأون

أيضا تنمية معوجة أو عكال م التخل

أكثرا تعقيدا م اخعكال التقليدية المعرو ة " .لها يمكننا تلخي

فلأ

بتن ال تنمية اقتصادية بال تمل دول العالم الثالث للقدتات واالمكانيات االقتصادية والسياسة واالجتماعيأة ...
يأر كأال مأ  Dos Santosوسأمير امأي و Paul Sweezyو Paul Baranأن ال تنميأة اقتصأادية اال
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التبعية االقتصادية :بين المستَ ِغل وال ُمستَغَل قراءة تحليلية" ورقة بحثية"
المألدي إلأ التبعيأة االقتصأادية ويأتم فلأ بوأ اتتبأاط البلأدان الناميأة عأ الرأسأمالية

بالقضاء عل التخل

(الوياض واالمام .)2015 ،
 2.2التخلف االقتصادي :ضعف أم إضعاف؟
الضع

واضضعاف يتوقان بتحول الحال مأ القأوة الأ الضأع

المستويات الوردية والجماعية والمحلية واالقليمية و

أ عأدة حأاالت وعلأ

أو الأوه

مجاالت عأدة وعلأ التأوال للمسأتويات السأابقة علأ

سبيل المثال ال الحصر كالثقة و سأداد الأرأي الجمعأ و الوضأ االقتصأادي و التكأتالت السياسأية ،ويختلوأان
المصدت والسبم

حدوث حالة الضع

أأوتد بمعجأأم المعأأان بتنأأ "هأأزالَ ،وهَأأ  َ ،ىقأأد القأأدتة علأأ النشأأاط ،ضأأد

الأأهات نوسأأها وهأأو الضأأع
أأوة ضأأأ ىع
القأ ة

أو الوه حيث أنها تحدث بوعأل مصأدتي أحأدهما داخلأ مأ

صأأأحةل النظأأأرل الأأأرأيل الحجأأأةل اضتادة" ،أو االضأأأعاف كمأأأا وتد أأأ معجأأأم المعأأأان أن
ال ة

ضأعيوَة" وهأو مصأدت خأاتج امأا بقأوة سألطة أو زتاعأة وهأم لأد
"إضىعاف قوت  :اضنقان م ىنهاَ ،ج ىعلهأا َ
أو جماعة  ...وبمعر تنا بماهية الضع

عخ

االقتصادية وهل التبعية لها دوت إضعا
هأأل التخل أ
التخل

أم الدول فاتها ه السبم

االقتصأأادي ضأأع

المعان "تخل

واالجتما واالقتصاد  ...التخل
ع القوم /تخل

كمصأأطلح علم أ يختل أ

فل .

مأأواتد أم للتبعيأأة االقتصأأادية دوت أ فل أ ؟ قبأأل التعم أ بتحليأأل

االقتصادي سوف نتعرف عل لوظة التخل  .التخل

عدة كعلم النو
التخل أ

واالضعاف سنقوم بدتاسة التخل

االقتصأادي ودوت التبعيأة

كلمة عامة ومصطلح علمأ يسأتخدم أ علأوم

كلمة عامة يمك أن تحمل عدة معان ومثال فل

ع العمل :قعد ولأم يأههم ،تأتخر عنأ  ،تقأاع
م أ علأأم ال أ علأأم آخأأر و أ علأأم الأأنو

تخلأ

التخل أ

معجم

عأ المجأ ء" .أمأا

عر ت أ الجمعيأأة النوسأأية

االمريكيأأة ( )1994بتن أ االنخوأأاض الملحأأو دون المسأأتو العأأادي أأ للقأأدتة العقليأأة العامأأة ويصأأاحب
انخوأأاض كأأهل

أ السأألو التكيوأ وتظهأأر سأأمات قبأأل سأ الثامنأأة .اقتصأأاديا ،يعأأد التخلأ

المشاكالت االقتصادية

هها الوقت ( .)Sylos, 1982ووالدة التخل

واحأأد مأ اهأأم

ه مرحلة الحقأة وليسأت تتسيسأية

اقتصاديات دول العالم النامية ،بل هو نتاج االستعمات االوتب حيث الزم أ والدتأ تطأوت مسأات التقأدم
الدول المتقدمة ،وعا استخدام هها المصطلح

اعقاب الحأرب العالميأة الثانيأة بعأد حصأول العديأد مأ

الدول المستع َمرة عل استقاللها (حجازي .)2005 ،وعرف التخل

بتن " أاهرة تاتيخيأة نأتج عنهأا وضأ

اقتصادي واجتماع متناقا أر ةر ي نموا سكانيا سريعا مما نتج عن حدوث عجز
اخ راد" (حجاب ،2000 ،نقال عأ  .)Yves Lacosteوالتخلأ

تلبية مختلأ

حاجيأات

ال يقتصأر علأ االقتصأاد بأل هأو أاهرة

متعأأددة أ عأأت جوانأأم الحيأأاة االقتصأأادية واالجتماعيأأة والتعليميأأة  ...لأأها يمك أ تعريو أ حسأأم الزعب أ
( )2010بتن كل الحاالت الت يعان منها

البلدان النامية الت لديها قصوت أ تلبيأة حاجأات نسأبة عاليأة

م مجتمعاتها كحاالت الوقر والبطالة وعدم المساواة .ويمكأ وسأم بأالوقر االقتصأادي أي عأدم تأو ر الحيأاة
الكريمة والر اهية لمعظم سأكان الدولأة (البيأات  .)2008 ،أ الوضأ الأراه  ،و أ

أل العالقأات الدوليأة
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التبعية االقتصادية :بين المستَ ِغل وال ُمستَغَل قراءة تحليلية" ورقة بحثية"
المسيطر عليها م قبل واحأدة مأ الأدول العظمأ والتأ مأ اسأتراتيجيتها حجأم والحأد مأ تملأ أي دولأة
للتقنيات المتقدمة اال الدول الت تخن حليوة لها وممتثلة ضمالءاتها ،بينما سمير أمأي يأر أن اعأتراطات أ
االتتباط والتنميأة الهاتيأة ال يمكأ تحقيقهأا أ عصأر العولمأة وكأهل مظأاهر التخلأ

والتبعيأة التأ تعيشأها

البلأأأدان الناميأأأة ،حتأأأ الصأأأي غيأأأر قأأأادتة علأأأ تلبيتهأأأا لأأأها خضأأأعت وبصأأأوتة مختلوأأأة عأأأ تلأأأ الأأأدول
الستراتيجيات العولمة الرأسمالية (طالم ،)2005 ،ولتحقي حلم سمير أمي بو اتتباط البلدان المستَغَلة ع
تل المست َغلة البد م النهوض بالتنمية
للقضاء مواط التخل

البلدان النامية م قبل الحكومات وععوبها وتحالوهم بالعلم والأتعلم

واالنعتاذ م التبعية بكا ة المجاالت.

 .2االنعتاق من التبعية للنجاة من مصيدة التخلف
لكأأل مشأأكلة حأأل ولكأأل حأأل مأأواتد الماديأأة والمعنويأأة والتبعيأأة أحأأد المشأأكالت االقتصأأادية الت أ
عوهت االقتصاد العالم بمماتساتها .لها يأر جأوتج قأرم ( )1981أن "السأير علأ هأه الطريأ اضأطر
غالبية البلدان المتخلوة إل مضاعوة تبديد ررواتها ،م مصأادت طاقأة ومنتوجأات زتاعيأة وأيأد عاملأة ،عأ
تصديرها لتتمي السيولة المالية الالزمة لمواجهة أعباء االستيراد المتزايد وخدمأة الأديون

طري التوس

المتراكمة " .لها يجم عل الأدول الناميأة الخأروج مأ هأها المأتزذ بشأت الوسأائل الممكنأة التأ تنجيأ مأ
االسأتغالل الرأسأمال  .وحسأأم سأمير أمأي إن اضلحأأاذ المسأتمر والمتوسأ بالأأدول الرأسأمالية المتقدمأة هأ
الطريأ نحأو تكأري

التخلأ  ،لأها يأر أنأ البأد مأ " أ االتتبأاط" وهأو احأد مطاليبأ ضأم جهأود أ

نظريأأة التبعيأأة ،ويقصأأد بوأ االتتبأأاط االعتماديأأة علأ الأأهات مأ قبأأل الأأدول الناميأأة وتحييأأد التعامأأل مأ
االنظمة الرأسمالية العالمية الت تماتس غالبا قوتها التقدمية بورض عروط عل النام عند السع ال تنمية
بلأد مأ خأالل تبنيأ التنميأة "كعمليأة تقليأد للغأرب دون بنأاء القأوة اضبداعيأة ،وتضأخيم لنأو مأ النشأاط
االقتصادي الطويل  ،دون تنمية القو اضنتاجيأة والعمليأة التكنولوجيأة تنميأة اسأتراتيجية علأ المأد البعيأد"
(عبأأدالمل  .)8791 ،ويسأأع أمأأي كأأهل الأ حأأث دول العأأالم الثالأأث نحأأو التنميأأة المسأأتقلة والتأ تسأأتهدف
االنعتأأاذ مأ التبعيأأة للرأسأأمالية القائمأأة علأ الالتكا ئيأأة وفلأ مأ خأأالل التحأأرت مأ السأأيطرة االقتصأأادية
والسياسية لهه الدول ولتحقي فل البد م ان تكون هنا حملة وطنية عاملة للنهوض القأائم علأ الهاتيأة ال
التبعية (الكواتي .)8711 ،وير خليل ( )1188لالنعتاذ مأ التبعيأة تشأجي التعأامالت البينيأة االقتصأادية
بي الدول النامية ومنها العربية ،واستقطاب تؤوس االمأوال المهأاجرة منهأا ومنحهأا امتيأازات لالسأتثماتات
المحلية ،وس تشريعات وقواني جديدة منظمة لالستثماتات االجنبية
التخل

هه الدول ،واالهم منهأا هأو سأرعة

م الديون الخاتجية .وللخلون م هه المشكلة ير البريدي ()1182

أن "الأتخل

مأ التبعيأأة نحأأو االسأأتقاللية التنمويأأة أمأأر ممكأ

كتاب التنمية المسأتدامة

أ واقأ االمأأر ،إفا وجأأدت الرؤيأأة واضتادة

اضصالحيتي ".
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التبعية االقتصادية :بين المستَ ِغل وال ُمستَغَل قراءة تحليلية" ورقة بحثية"
وم المحاوالت للتخل

منها ،فكرت أوعيل ( )2014

دتاسة حول دوت االستثمات اضسالم

تحرير الدول اضسالمية مأ التبعيأة االقتصأادية ودوت البنأ االسأالم

يهأا ،وتوصألت الأ هنأا جهأود

مبهولة حيال االنوكا م الغرب الرأسمال و والعمل عل نموفج يخأدم الأدول االسأالمية عأ طريأ البنأ
االسأالم وهأ  :ت أ حجأم التجأاتة البينيأة أ العأالم االسأالم

تمويأل الصأادتات وتأتمي الصأادتات

واضعأالم التجأاتي وتمويأل التجأاتة اضسأالمية والحأد مأ الوقأر وتقأديم القأروض والمعونأات للأدول
اضسالمية ،وتر أن بهه الجهود ستتعامل دول العالم االسالم م القرن الجديد بجدية

عت المجأاالت

وخصوصأا التجأاتة واالسأتثمات والمعلومأات مأ التوكيأد علأ التجأاتة البينيأة للأدول اضسأالمية ،وبتوحأدها
ستواج تحديات التكتالت االقتصادية العالمية.
و

وقتنأا الحأال  ،وبتحليأل لواقأ الأدول فات التبعيأة للمسأتغل العأالم تأر

اطمأة ( )1111أ

مقالأة حأأول "أزمأأة كوتونأا ودوتهأأا أ توعيأأل النمأوفج التنمأأوي الجديأأد" أنأ يجأم أن نسأأتغل هأأه الجائحأأة
ضعادة النظأر أ النمأافج االقتصأادية فات الصأبغة الليبراليأة والتبعيأة للخأاتج لتشأكيل قأو فاتيأة لمواجهأة
تقلبات العصر والحد م التوس

االنوتا الكل عل العالم ،ويعز فل للتمك م تقوية االقتصادات م

خالل نموفج تنموي جديد.
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التبعية االقتصادية :بين المستَ ِغل وال ُمستَغَل قراءة تحليلية" ورقة بحثية"
خاتمة
ويمكننأأا الخلأأون إل أ أن التبعيأأة االقتصأأادية بواطنهأأا اسأأتعماتية تضأأعيوية للأأدول الناميأأة تسأأمت
بقالأم نأاعم يأوح بسأأيادة تلأ الأدول وإيهامهأأا باالسأتقاللية التامأة وأنهأا داعمأأة للتنميأة .والحقيقأة أن التبعيأأة
االقتصادية ،وتبانها الرأسماليي  ،تعد قوة سياسة اقتصادية ال تسمح بتنمية ونهوض اقتصادات الأدول الناميأة
بل تسع نحو تخلوها وفل بحدها ع االستوادة م قدتاتها ومهاتاتها االبتكاتية واالبداعية الت لأو اسأتغلت
ستلول بها نحو اقتصادات معر ية ،ومنها استقطاب الدول المتقدمة لعلمائها .ولتحييد تلأ التبعيأة االسأتغاللية
والنجاة م

خاخها ولتحقي التنمية البد مأ تبنأ حكومأات تلأ الأدول لسياسأات وتشأريعات وقأواني تجعأل

التعامأأل مأ تلأ الأأدول الرأسأأمالية يكأأون بتكا ليأأة ،وفلأ ببنأأاء خطأ بعيأأدة المأأد لالسأأتوادة مأ العالقأأات
االقتصادية واالستثماتات االجنبية وجعلها نا عة وقابلأة لنقأل المعر أة لتحقيأ اقتصأادات مسأتقلة قأادتة علأ
استثمات مواتدها بطرذ مثل وتحقي أعل معدالت إيرادي مستدامة .واالسأتوادة مأ تلأ االيأرادات بتأو ير
مستويات م الر اهية لمجتمعاتها ،وتحقي مسأتويات عاليأة مأ االكتوأاء الأهات  ،وتعزيأز القأدتات التنا سأية
للمنتجات المحلية عالميا .ونر أن االتحادات التعاضدية بي الدول الناميأة وتعزيأز التجأاتة البينيأة والتكامأل
بي القو المالية الت تمتلكها بعا الدول – علأ سأبيل المثأال الأدول النوطيأة – مأ الأدول الغنيأة بأالمواتد
الطبيعية – عل سأبيل المثأال الأدول اال ريقيأة الوسأط  -بمشأاتي مشأتركة تعأود بأالنو علأ الجميأ وتحيأد
سطوة الرأسمالية.
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التبعية االقتصادية :بين المستَ ِغل وال ُمستَغَل قراءة تحليلية" ورقة بحثية"
المراجع


أوعيل ،نعيمة ( .)2014دوت االسأتثمات اضسأالم

أ تحريأر الأدول اضسأالمية مأ التبعيأة االقتصأادية

(حالة البن اضسالم للتنمية) .جامعة الوادي الجزائر .مجلة الدتاسات االقتصأادية والماليأة-9 - .مأج
.8


البن الدول  .أتصدة ديون البلدان النامية اتتوعت إل  9.1تريليون دوالت

 :1181إحصاءات البنأ

الأأأأأأأأأأأدول عأأأأأأأأأأأ الأأأأأأأأأأأديونhttps://www.albankaldawli.org/ar/news/press- .
release/2019/10/02/debt-stocks-of-developing-countries-rose-to-78-trillion-in . 2018-world-bank-international-debt-statisticsمستل


.1111-81-81

البيات  ،اتس ( .)1111التنمية االقتصادية سياسيا أ الأوط العربأ  .ط .8دات أيلأ للنشأر والتوزيأ
عمان اختدن.



بيلي  ،جون سميث  ،ستي



جوتج قرم ( )8718التنمية الموقودة .دات الطليعة .بيروت.



حجاب ،محمد ( .)1111اضعالم والتنمية الشاملة .ط .1دات الوجر للنشر والتوزي  .القاهرة.

( .)1112عولمة السياسة العالمية .ترجمة مركز الخليج لمبحاث  .دب .



حجازي ،مصطو ( .)1112التخل



حمأأزة ،سأأعد مأأاهر )8799( ،المقدمأأة أ اقتصأأاديات التبعيأأة والتنميأأة :تجأأاتب ا ريقيأأة وعربيأأة .دات
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