
  
 ممخص البحث

تدور اإلشكالية األساسية لهذه الدراسة حػوؿ تسسػ ر 
داخميػػػػػػا  أسػػػػػػقام و او ػػػػػػال اسػػػػػػت رار حالػػػػػػة التق يػػػػػػة 

وخارجيػػا  واصتدػػاديا  وياا يػػػا  وسياسػػيا   ػػ    ظػػػـ دوؿ 
ال ػػػػػػالـ اليالػػػػػػم    مػػػػػػ  الػػػػػػر ـ  ػػػػػػف الجهػػػػػػد ال ظػػػػػػر  
التأدػػ م  إأ أف ظػػاارت التق يػػة اأصتدػػادية  ػػ  تمػػؾ 
الدوؿ ظمل صائ ة وتت  ق قاست رار، وحت  كي ر  ػف 

  هػػا إ  ػػا ظمػػل تػػدور  ػػ   ال ت  ػػزت التجػػارم الت  ويػػة
أسػػ ال  ال ػػال   الاػػائـ ح ػػم تراج ػػل  مػػؾ ال ظػػاـ الر 

آ اؿ وآ اؽ الخرون  ف رباة التق ية  اار ة ق ا كا ػل 
عميػػػػػم الط وحػػػػػال  ػػػػػ  سػػػػػت  يال وسػػػػػق   يال الاػػػػػرف 

 ال شريف 
وجهل  ظريػة التق يػة سػهاـ ال اػد ل ظريػال و  ػاذن 
الت  ية الغربية الحد ية لتدػ  إلػ  اسػت تان قػأف حالػة 

اصتدػػاديال دوؿ بػػ ف التخمػػت ترجػػال ل  صػػال التق يػػة 
ال ػػػػػالـ اليالػػػػػم لػػػػػدوؿ ال ركػػػػػز الرأسػػػػػ ال   ودػػػػػكل 

تخمػت  ػ  ت  يػة ال أو اق ػةالت سهػـو الت  يػة   ال ظريػة
أو اأسػت  ار  الهيكمػ  ظػ   ػا تسػ يم م اأسػت  ار

وأبػػػػرزل الدراسػػػػة تطػػػػور  ظريػػػػة التق يػػػػة  ػػػػ    الجد ػػػػد 
  ا ا  ظرية ال سق الدول  والتكويف جال ف أساس  ف 

اأجت ػػػػػػػاع  والطقاػػػػػػػ  وال خبػػػػػػػو  لدولػػػػػػػة  ػػػػػػػا ق ػػػػػػػد 
 اأست  ار 

 

 
 
 

 

أف التسػمطية  رتقطػة ارتقاطػا   ظرية التق يػة وأكدل 
 أ   سدـ ب  وذن الت  ية التاقال 

الدراسػػة تطبياػػال  ظريػػة التق يػػة وا  كا يػػة واختبػػرل 
الخػػرون   هػػا  ػػ  تجػػارم عػػدد  ػػف دوؿ ال ػػالـ، واػػ  
تجربػػػػة الت  يػػػػة ال سػػػػتامة  ػػػػ  عهػػػػد األسػػػػرت ال مويػػػػة، 
والت ػػػػاصض بػػػػ ف رئػػػػيس الػػػػوزرار ال ػػػػال ز   هػػػػات ر   
وال  ظو ػػػػػػػة الرأسػػػػػػػ الية الدوليػػػػػػػة  ػػػػػػػ  ظػػػػػػػ  األز ػػػػػػػة 

التسػػمط  حالػػة اآلسػػ وية، وأخ ػػرا    ػػم الت  يػػة التػػاقال و 
 ب  وشيم   -تش م 
وتخمػػص الدراسػػة إلػػ  أف  درسػػة التق يػػة اختػػارل  

الترك ػػز عمػػ  األق ػػاد اأصتدػػادية والسياسػػية ل  صػػال 
التق يػػػػػة دوف إيػػػػػ ر ال  ايػػػػػػة الواجقػػػػػة لػػػػػدور األق ػػػػػػاد 
الياا يػػػػػػة والحاػػػػػػارية التػػػػػػ  تشػػػػػػك  ال اميػػػػػػة التاق ػػػػػػة 

اا يػا ، ال هزو ة والت  تػؤ ف بتسػوؽ اآلخػر حاػاريا  وي
تاق ػة وياا يػة وذلؾ  ف خ ؿ   خم وصو  اجت اعيػة 

ترسخ ظاارت التق ية وتج   السكػاؾ   هػا أ ػرا  دػ م 
 قاسػتا ؿ اأستا ؿ الحاياػ   بػدأ  ال  اؿ  والواصال أف 

ال ا  والهوية وب ار الذال اإل سا ية الحػرت  والػتخمص 
  ف الاابمية ل ست  ار الجد د 
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Dependence Phenomenon: its Origins,  

Dimensions and Outcomes 

 

Abstract  
 

The main dilemma of this study foc-

uses on the explanation of reasons be-

hind the continuation of the state of de-

pendency in most of the third world c-

ountries. Despite the theoretical and pr-

actical efforts, the phenomenon of ec-

onomic dependence in these countries 

has persisted and deepened. The aspi-

rations of the 1960s and 1970s have 

faded away.  Even the few numbers of 

the good performance in the develop-

ment have been in the orbit of the exis-

ting global capitalist system. 

It is worth noting that the theory of 

dependence has guided criticism of the 

modernization theories and models of 

Western development, and it concluded 

that the state of underdevelopment is 

due to the dependence relations betwee-

n Third World countries and the capi-

talist center. The theory has developped 

new concepts and models such as the 

subordinate development or the develo-

pment of underdevelopment under what 

it calls structural colonization or neo-

colonialism. The study highlighted the 

evolution of the theory in many areas 

such as the structure of international sy-

stem and the social and class form-ation 

of the postcolonial state. 

 
 

 

 Moreover, it confirmed that autho-

ritarianism was inseparably linked to 

the subordinate development model. 

The study examined the applications 

of the dependency theory and the po-

ssibility of exiting in the experiences of 

a number of countries in the world, na-

mely the experience of independent de-

velopment in the era of Mohamed Ali's 

family in Egypt, the contradiction bet-

ween Malaysian leadership and the int-

ernational capitalist system in the light 

of the Asian crisis, and finally the pat-

tern of authoritarian development of C-

hile-Pinochet.  The study concluded th-

at the school of dependency chose to 

focus on the economic and political di-

mensions of dependency without payi-

ng sufficient attention to the role of cu-

ltural and civilizational dimensions, w-

hich emerge in the defeated mentality 

which believes in the superiority of the 

western model.  The dependent social 

and cultural elites intently worked hard 

to consolidate the dependent relation-s-

hip. Indeed, genuine independence be-

gins with the independent thinking and 

building new identity able to challenge 

the new waves of colonialism. 

 
 



 مآالتها -أبعادها –ظاهرة التبعيت :أصولها                                                             أحمد تهامي عبد الحي د/

3 
 

 مقدمة
تتشػػػػاقؾ أز ػػػػال ال ول ػػػػة والدػػػػراعال اأصتدػػػػادية 
وااػػػطراقال اأصتدػػػادال ال اشػػػئة  ػػػال حػػػاأل عػػػدـ 

السياسػػػػ  والت يػػػػر الػػػػدي وصراط   ػػػػ  دوؿ اأسػػػػتارار 
ال ػػػالـ اليالػػػم، و ػػػا تػػػزاؿ  ظريػػػة التق يػػػة صػػػادرت عمػػػ  
تاػػػػديـ إطػػػػار تسسػػػػ ر  ي ك ػػػػم ال سػػػػاا ة  ػػػػ  تحم ػػػػ  
الواال الرااف واستكشاؼ أق اده واستشراؼ  سػتابمم، 

ال هػػػػػػػػي ف اصتدػػػػػػػػاديا   ل ظػػػػػػػاـ الرأسػػػػػػػػ ال  ال ػػػػػػػػال   ا
تسوصم س يحرص عم  تكري وعسكريا  وياا يا  وحااريا  

التق ية ال سػت رت ل اػود طويمػة، حالة وأسقا تم بت   ق 
مخػػػػرون  ػػػػف رباػػػػة ب   ػػػػا تسػػػػ   دوؿ ال ػػػػالـ اليالػػػػم ل

سياسػػيا  واصتدػػاديا  وياا يػػا  التق يػػة وتحا ػػق اأسػػتا ؿ 
واأ غ ؽ    حالة  ف ال زلة ساوط دوف الوحااريا  
 عم  الذال  واأ كسار
 األساسية والتساؤالت الدراسة إشكالية
 تسسػ ر حػوؿ الدراسة لهذه األساسية اإلشكالية تدور
 داخميػػػػػػا   التق يػػػػػػة حالػػػػػػة اسػػػػػػت رار و او ػػػػػػال أسػػػػػػقام
 دوؿ   ظػػػـ  ػػ  وسياسػػيا   وياا يػػػا   واصتدػػاديا   وخارجيػػا  
 ال ظػػػػػػر   الجهػػػػػػد  ػػػػػػف الػػػػػػر ـ   مػػػػػػ   اليالػػػػػػم ال ػػػػػػالـ

 تمػػؾ  ػػ  اأصتدػػادية التق يػػة ظػػاارت أف إأ التأدػػ م 
  ػف كي ر وحت  قاست رار، وتت  ق صائ ة ظمل الدوؿ

  مػػػػؾ  ػػػػ  تػػػػدور ظمػػػػل إ  ػػػػا   هػػػػا الت  ويػػػػة التجػػػػارم
 آ ػػاؿ تراج ػػل ح ػػم الاػػائـ ال ػػال   الرأسػػ ال  ال ظػػاـ
 عميػم كا ل ق ا  اار ة التق ية رباة  ف الخرون وآ اؽ

  ال شريف الارف  وسق   يال ست  يال    الط وحال
السياسػػػػػية اػػػػد صػػػػػد ل  ظريػػػػػة التق يػػػػة  ػػػػػ  ال مػػػػػـو ل

لطبي ػػة ع صػػال التق يػػة  ظ ػػرا  تأسيسػػيا  واأجت اعيػػة ت
دوؿ ال ػػالـ اليالػػم قالػػدوؿ الكبػػر  وال ظػػاـ ربم التػػ  تػػ

الرأسػػػػ ال  ال ػػػػال  ، وصػػػػد  مػػػػم عمػػػػ  اػػػػذا التحم ػػػػ  
ال رتقطػػة قاسػػتغ ؿ الترك ػز عمػػ  األق ػػاد اأصتدػادية 

وأ  ػػػػاط اإل تػػػػان  ػػػػائض الاي ػػػػة والتجػػػػارت واأسػػػػتي ار 
وال  صػػػػة بػػػػ ف ال ركػػػػز واألطػػػػراؼ  ػػػػ  ال سػػػػق التػػػػاقال 

، وعم  اػور التطػورال الكي ػرت تظهػر الحاجػة الدول 
إلعػػادت صػػرارت وتحم ػػ  أدػػوؿ وأق ػػاد و ػػ أل ظػػػاارت 

وعمػػػػ   اأصتدػػػػاد  والسياسػػػػ   فالتق يػػػة  ػػػػ  ال جػػػػال
ال  صػة     اور ال ستوي ف الداخم  والخارج  وذلؾ

 ةوالياا ي ةسياسيوال ةاأصتدادي ال تغ رال ال ركقة ب ف
   ةوالحااري

 ولذلك تسعي الدراسة لإلجابة عن عدد 
 من التساؤالت األساسية من قبيل:

 ا ا  األدوؿ السكرية والسياسية ل ظرية التق ية  .1
و ػػػػا  ػػػػد  دػػػػ ح تها لتسسػػػػ ر واصػػػػال دوؿ ال ػػػػالـ 

 اليالم    الوصل الرااف؟ 
ك ػػت تطػػورل ال اػػوأل ال ظريػػة ل درسػػة التق يػػة  .2

عمػػػ  تحم ػػػ  التكػػػويف الطقاػػػ  والياػػػا    قػػػالترك ز
لم خػػم وال ؤسسػػال  ػػ  دولػػة  ػػا ق ػػد اأسػػت  ار 

 ق ا يكرس حالة التق ية؟ 
إلػػػػػ  أ   ػػػػػد  شػػػػػكمل  ظريػػػػػة التق يػػػػػة وال ظػػػػػاـ  .3

ال ػػال   طرياػػا  لمخػػرون  ػػف أسػػر حالػػة التق يػػة أـ 
 ترس خا  لها؟ 

ل ػػاذا لػػـ  ػػ جر   ػػم رأسػػ الية الدولػػة  ػػ  تطػػوير  .4
در عمػػ  اأسػػت رار  ػػ  دوؿ اصتدػػاد  سػػتا  وصػػا

 ال الـ اليالم؟
اػػ  ي كػػف الت   ػػز بػػ ف   ػػاذن وتطبياػػال  ختمسػػة  .5

 لظاارت التق ية و حاوأل الخرون   ها؟ 
وك ػػػػت ي كػػػػف ال اار ػػػػة بػػػػ ف   ػػػػوذن تشػػػػ م   ػػػػ   .6

الت  يػػػػة التاق ػػػػة  اار ػػػػة قػػػػال  وذن ال ػػػػال ز   ػػػػ  
 الت  ية الاائ ة عم  إحيار الهوية والايـ األد مة؟ 

وك ػػػػت صػػػػد ل التجريػػػػة التاريخيػػػػة ال دػػػػرية  ػػػػ   .7
عهػػػػػػد   عمػػػػػػ    وذجػػػػػػا  أسػػػػػػتا ؿ اصتدػػػػػػاد  
 وسياس  دوف الوصوع     مؾ ال زلة اأصتدادية؟ 
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 أهمية الدراسة
ت قػػػػال أا يػػػػة الدراسػػػػة  ػػػػف جػػػػا ب ف  ظػػػػر  وع مػػػػ ، 

  األا يػػػػػة ال ظريػػػػػة  ػػػػػف كو هػػػػػا تاػػػػػـو بتحم ػػػػػ  توتػػػػػأ
األدػػوؿ السكريػػة ل ظريػػة التق يػػػة  ػػف خػػ ؿ  راج ػػػة 
ال اػوأل ال ظريػة واإلسػها ال التػ  صػد ها ال  ظػػروف 
 ػػال واػػ ها  ػػ  سػػياصها التػػاريخ  وال ػػال  ، و ػػف يػػـ 
اختقػػػػػػار  اوأتهػػػػػػا و سػػػػػػم اتها  ػػػػػػ    ػػػػػػاذن تطبيايػػػػػػة 

 ظريػػػػػة  ت ػػػػػددت،  الدراسػػػػػة تسػػػػػت رض اإلسػػػػػها ال ال
ال تراك ػػة عبػػر عاػػود  ختمسػػة ك ػػا تماػػ  الاػػور عمػػ  
إسػػػػػها ال  سكػػػػػػر  دوؿ ال ػػػػػالـ اليالػػػػػػم،  ػػػػػال إيػػػػػػ ر 
اأات ػػاـ قػػػالتطورال ال سػػػت رت خدودػػا   ي ػػػا  ت مػػػق 
ب ظرية ال سق الػدول  و  ػوذن رأسػ الية الدولػة ودولػة 
 ا ق د اأست  ار  و ف ال احية الواص ية وال  مية  إف 

 الاائ ػػػة قال سػػػتجدال تػػػرتقم لراا ػػػةا التق يػػػة ع صػػػال
 ال اليػػة األز ػػال زاويػػة  ػػف الػػرااف الوصػػل  ػػ  عال يػػا  

 ودوؿ ال ول ػػػػػػػػة   هػػػػػػػػا ت ػػػػػػػػا   التػػػػػػػػ  واأصتدػػػػػػػػادية
 اأصتدػػػادية الاو يػػػة وسياسػػػال ال اشػػػئة اأصتدػػػادال

دارت الش بو   الي  ف  تب ااا الت   األ ريكػ  الرئيس  وا 
 اآلخػػر الوجػم اػ  التق يػػة أف والحاياػة  ترا ػم دو الػد
 والحاػػار   واأصتدػػاد  السياسػػ  اأسػػتا ؿ لغيػػام
 اأسػػػػتا ؿ عمػػػػ  الحدػػػػوؿ  ػػػػف الػػػػر ـ عمػػػػ  وذلػػػػؾ

  عاػػػود سػػػق ة أو سػػػتة صبػػػ  اأسػػػت  ار عػػػف الرسػػػ  
 ػف صػوال  الػوطف خمػو  جػرد ي  ػ  أ  اأسػتا ؿ

 اأحػػػت ؿ ال سػػػكرية ال تواجػػػدت عمػػػ  أرااػػػيم، ولػػػيس
تكػػوف السػػيادت  ب   ػػا ال حتػػ  ل غػػادرت    ػػ   ػػف ا ػػاؾ

الس ميػػػة  ػػػ   ػػػد الاػػػػو  ال هي  ػػػة التػػػ  تسػػػيطر عمػػػػ  
اأصتدػػػاد والتسػػػمر والياا ػػػة والاػػػرار السياسػػػ ، ولػػػذلؾ 
تقاػػػ  ال  الجػػػة الياا يػػػة والحاػػػارية لظػػػاارت الاابميػػػة 
لمتق يػػػػػة واأسػػػػػت  ار  ػػػػػدخ   اػػػػػروريا   تكا ػػػػػ   ػػػػػال 
اتجااػػال التحػػرر اأصتدػػاد  والسياسػػ ،  ػػال األخػػذ 

تقػػػػػػػار أف تجربػػػػػػػة اأسػػػػػػػتا ؿ اأصتدػػػػػػػاد   ػػػػػػػ  اأع

والسياس  أ تكوف قالتاوصال حػوؿ الػذال والػدخوؿ  ػ  
عزلة سياسية واصتدادية بػ   ػف خػ ؿ ت  يػة  سػتامة 
رادت سياسػػية حػػرت و  ػػوذن ياػػا   وحاػػار  عػػال    وا 

 صادر عم   واجهة التسوؽ الغرب  
ب ػػػػار عمػػػػ  ذلػػػػؾ ت اسػػػػـ الدراسػػػػة إلػػػػ  عػػػػدد  ػػػػف و 

اسػػت راض سػػياؽ  شػػأت ة التػػ  تبػػدأ قال حػػاور األساسػػي
وتطوراػػا ح ػػم تبػػدأ بت ػػاوؿ األدػػوؿ السكريػػة ال ظريػػة 

تطوراػػا  تسػػت رضيػػـ  والتأسيسػػية  اػػوأل ال ظريػػةالو 
وال خبػػو   عبػػر الجػػدؿ حػػوؿ طبي ػػة التكػػويف الطقاػػ 

داخ   جت  ال  ا ق د واستا ل تها الدولة ل ؤسسال 
 ػػػػػػال تحم ػػػػػػ  الػػػػػػ  م اإل تػػػػػػاج  ال ػػػػػػرتقم  اأسػػػػػػت  ار

جهػػػػود برأسػػػػ الية الدولػػػػة  و ػػػػف يػػػػـ ت ػػػػاصش الدراسػػػػة 
  الجػػػة جوا ػػػم ال اػػػػد وال راج ػػػال التػػػػ  جػػػرل  ػػػػف 

تاػػػـو داخػػػ  ال ظريػػػة  سسػػػها أو  ػػػف خارجهػػػا، وأخ ػػػرا  
اار ػػة خبػػرال   بتحم ػػ  ق ػػض التجػػارم التطبيايػػة  ػػف

بػػػػػػ ف تجربػػػػػػة  ال زيػػػػػػا وتشػػػػػػ م  والتجربػػػػػػة التاريخيػػػػػػة 
  درية    عهد   عم   ال

 :وتطورهأأأأا التبعيأأأأة نظريأأأأة نشأأأأ ة :أوالا 
  الت سيسية والمقوالت المفاهيم

تؤكػػػػػد  ظريػػػػػة التق يػػػػػة عمػػػػػ  اػػػػػرورت الػػػػػربم بػػػػػ ف  
ال تغ رال اإلصتدادية والسياسػية وأسػي ا  ي ػا  تدػ  
قالشػػػػق الخػػػػارج  ل  صػػػػال دوؿ ال ػػػػالـ اليالػػػػم، ك ػػػػا 

خادػػػػػة دور تبػػػػػرز أا يػػػػػة دور ال وا ػػػػػ  الخارجيػػػػػة و 
الاوى الرأس الية الكبػرى والشػركال  ت ػددت الج سػيال 
ودور سػػػسارال الػػػدوؿ الكبػػػر   ػػػ  دعػػػـ  خػػػم الحكػػػـ 
والاػػػػػوت  ػػػػػػ  الػػػػػدوؿ التاق ػػػػػػة والح مولػػػػػة دوف ودػػػػػػوؿ 

حػػػرت   تخقػػػة و سػػػتامة  ػػػ  ذال حكو ػػػال دي اراطيػػػة 
 ػػػ  دوؿ ال ػػػالـ اليالػػػم، وكػػػاف أبػػػرز األ يمػػػة الوصػػػل 

  إ ػػراف  ػػ   طمػػال عمػػ  ذلػػؾ اسػػااط حكػػـ  دػػدؽ  ػػ
ودعػـ ا اػ م ب  وشػيم  ػ  الارف ال اا  ال يخ س  

  4974تش م     
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 ظريػػة التق يػػة  ػػ  أواخػػر الخ سػػ  يال وصػػد ظهػػرل 
بتوجيػػػم  ػػػف  ػػػد ر لج ػػػة األ ػػػـ ال تحػػػدت اأصتدػػػادية 

، راؤوؿ بػػػػػريبيش  كػػػػػاف   ECLAأل ريكػػػػػا ال ت  يػػػػػة 
بػػريقش وز ػػ ره يشػػ روف قػػالامق  ػػف حاياػػة أف ال  ػػو 
اأصتدػػاد   ػػ  البمػػداف الدػػ اعية ال تاد ػػة أ  ػػؤد  
قالارورت إل    و  ػ  البمػداف السا ػرت، بػ  إف ال شػاط 

إلػػػ   ػػػؤد  اأصتدػػػاد   ػػػ  الػػػدوؿ الغ يػػػة  القػػػا   ػػػا 
 شاك  اصتدادية خط رت    دوؿ ال الـ اليالم  واذه 

لػػػـ تكػػػف ال ظريػػػة الم براليػػػة الك سػػػيكية  اأسػػػت تاجال
صػػػػػادرت عمػػػػػ  الت بػػػػػؤ بهػػػػػا ح ػػػػػم ا تراػػػػػل أف ال  ػػػػػو 
اأصتداد  كاف  س دا  لمج يال حت  لو لـ تكػف السوائػد 

واكػػذا  قػػال الػػدا ال األساسػػ  لتطػػور   4 تسػػاوية دائ ػػا
 ظرية التق ية  ػف عػدـ اأصت ػاع ال تزا ػد قالػدور الػذ  

صتدػػػادية لػػػدوؿ أ ريكػػػا ال ت  يػػػة صا ػػػل قػػػم المج ػػػة اأ
خادة ق د  شمها، وعم  الر ـ  ف أف صاػية التق يػة 

 إ ها لػـ تكتسػم صبػوأ   4951كا ل وااحة   ذ عاـ 
عا ػػػا  إأ ع ػػػد ا ظهػػػرل إسػػػها ال ج ػػػدر  را ػػػؾ  ػػػ  

   تدت الست  يال 
   ػوذن  جػاه عػدـ  ت جػة التق يػة  ظريػة ازارل لاد
لحاؽ دوؿ ال ػالـ    التحد م  ظرية  تحا ق الت  ية وا 

 تسسػ ر تاػديـ اليالػم قالػدوؿ ال تاد ػة ح ػم  شػ   ػ 
 اليالػم، ال ػالـ  ػ  التخمػت لظػاارت و ا ػال حاياػ 
 تمػؾ  ػ  الت  يػة وع ميػال خطػم سشػ ق ذلػؾ وارتػقم
 ا تاػد لاػد  لوالسػت  يا الخ سػ  يال  تػرت  ػ  البمػداف
 حاولػل أل ها والتحد م الت  ية دراسال التق ية   ظرو
  اتجػة  تأدػمة، حالػة اػو التخمػت أف عمػ  البرا ػة
 ولػـ اليالػم ال ػالـ لبمػداف اأجت اعية  الب  طبي ة  ف
 .صبمم  وجودت ا  ب  ست  ار،اأ عف ت تج

                                                             
1 VINCENT FERRARO, "DEPENDENCY THEORY: AN 

INTRODUCTION," IN THE DEVELOPMENT ECONOMICS READER, ED. 

GIORGIO SECONDI (LONDON: ROUTLEDGE, 2008), PP. 58-64 

https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/depend.htm 

  الفكرية وأصولها النظرية نش ة سياق
 طػػ م  ػػف  ج وعػػة  ػػد عمػػ  ال ظريػػة تطػػور ارتػػقم
 السياسػػػػػية قاألحػػػػػدام  يػػػػػةال ت  أ ريكػػػػػا  ػػػػػ  الػػػػػدكتوراه
 حركة ظهور خدودا   اليالست     تدت    الكبرى 
 الوأيػػػػال  ػػػػ  ووترج ػػػػل و اػػػػيحة  ال د يػػػػة وؽ الحاػػػػ

 الجا  ػػػػال  ػػػػ  الياا يػػػػة واليػػػػورت   ت ػػػػاـ صػػػػرم ال تحػػػػدت
  درسػػػػة تجااػػػػ   ػػػػف حاقػػػػة ق ػػػػد ذلػػػػؾ وجػػػػار الغربيػػػػة،
 دوؿ تق يػػة روآيػػا الدوليػػة م تغ ػػرالل والتحػػد م الت  يػػة
 الدولية السوؽ  وصوى  الكبرى  الغربية لماوى  لماليا ال الـ

 الج سيال   ت ددت وال  ظ ال
وت ي   درسة التق يػة اأتجػاه الراديكػال   ػ  ال مػـو 
اأجت اعيػػة الػػذ    تاػػد الواػػال الاػػائـ ويسػػ   لتغ  ػػره 
قشػػػػػػػػك  جػػػػػػػػذر ، وصػػػػػػػػد شػػػػػػػػهدل ال مػػػػػػػػـو السياسػػػػػػػػية 
واأجت اعيػػة ال   يػػة قااػػية الت  يػػة السياسػػية تحػػوأ 

يػػػا   ػػػف  درسػػػة الت  يػػػة السياسػػػية إلػػػ  ال ظريػػػال  كر 
الراديكاليػػػة  والراديكاليػػػة اػػػ   ػػػذام سياسػػػ  يطالػػػم 

دػػػ ه الجػػػذر  التػػػاـ  ػػػ  ال جت ػػػال والدولػػػة  ػػػال إلقػػػا
 راعػػػػات التسك ػػػػر ال ا  ػػػػ    ػػػػر ال تسػػػػرع صبػػػػ  اتخػػػػاذ 
الخطػػػػػػػوال ال ؤديػػػػػػػة ل دػػػػػػػ ه  ويساػػػػػػػ  ريتشػػػػػػػارد 

 ػػػػػػف ا جػػػػػػول اسػػػػػػتخداـ ال ظريػػػػػػة الراديكاليػػػػػػة بػػػػػػدأ 
 ػػػػف اأتجااػػػػال التػػػػ   ا  ال اركسػػػية الجد ػػػػدت ألف كي ػػػػر 

 تحػػػػػل  ظريػػػػػة التق يػػػػػة أ تػػػػػدخ   ػػػػػ  عػػػػػدادجػػػػػارل 
عمػػػ  الػػػر ـ  ػػػف أ هػػػا األ ػػػد ولوجيا والسكػػػر ال اركسػػػ  
 ا جػػػػػول   ويدػػػػػ ت2تسػػػػػت  ر ق ػػػػػض  دػػػػػطمحاتها

 رئيسػػ ت ف  ظػػريت ف إلػػ   ظريػػال الت  يػػة السياسػػية
 الراديكاليػة " وال ظريػة الغربيػة، التحػد م  ظريػة ا ػا،
   التق ية و ظرية ال اركسية ال ظرية تاـ الت 

                                                             
ٔظرٍة اٌحَّٕة اٌطَاضَة، جرجّة حّدً عبدد اٌدرحّٓ، ِدّدد عبدد  رٍحشارد هَجوت، 2

، 89، ص ص 2001اٌدَّد، اٌطبعة األوٌي، عّاْ، اٌّروس اٌعٌٍّ ٌٍدراضدات اٌطَاضدَة، 

90 
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 ال مػـو و اػوأل أ كػار  ػف وت طمق  ظرية التحد م
 وال مػـ ال  ر ة إ تان  راكز    والسياسية اأجت اعية

 إلػػػ  وتسػػػت د والرأسػػػ الية الم براليػػػة الغربيػػػة الػػػ ظـ  ػػػ 
 والواػػػػػػػػ ية السػػػػػػػػموكية ال درسػػػػػػػػة توجهػػػػػػػػال سػػػػػػػػيادت
 التحػػوؿ عمػػ  تركػػز الجد ػػدت دػػوراا و ػػ  ،ال  طايػػة

 التحػد م واسترات جيال الرش د واأختيار الدي وصراط 
 الغربػ  قػال  وذن تػرتقم  ايال تب    ال اأصتداد ،

 وصػػد  3لمتػػاريخ ال تطػػور الخطػػ  والػػ  م التحػػد م  ػػ 
 ال مػػػػػـو تطػػػػػور إطػػػػػار  ػػػػػ  التحػػػػػد م  ظريػػػػػة جػػػػػارل

 ال تحػػدت والوأيػػال أوروقػػا  ػػ  والسياسػػية اأجت اعيػػة
 (Wallerstein,1997) الرشتال ف ويدرن األ ريكية،

 اأجت اعيػة ال مـوأحد أبرز   ظر   درسة التق ية 
 ال ظػػػػػػاـ" ب يػػػػػػة اػػػػػػ ف  Science) (Social الغربيػػػػػػة
 اػ  األوروبيػة ال ركزيػة أف قاعتقػار " الجد ػد ال ال  
 ال مػػـو أػػػف ويػػر    الج وياػػا   ال ركػػم اػػذا  ػػف جػػزر

 ،وأ ريكا أوروقا    ظهرل عم ية كحاوؿ اأجت اعية
 الكبػػرى  أ مب تهػػا  ػػإف ،الواسػػال ال ػػال   اأ تشػػار ور ػػـ
 اػذه قػأف  الرشػتال ف ويحػاجج  ا ػاؾ  وجودت زالل أ

،  األوربيػة، ال شػاك  ل  الجػة أساسػا ولدل إ  ا ال مـو
 ال ظػاـ" عم  أوروقا  يم تسيطر كا ل وصل    وذلؾ

  شػػأت وارتقطػػل  ال تحػػدت الوأيػػال تق تهػػا يػػـ "ال ػػال  
 :ال واػػػػػػػػوع  السػػػػػػػػياؽ بهػػػػػػػػذا اأجت اعيػػػػػػػػة ال مػػػػػػػػـو

قسػػػتي ولوج تها وت ظ راػػػا،    هج تهػػػا  ت كػػػس كمهػػػا، وا 
  4  ها  ولدل الت    امتها

                                                             
ٔظرٍات اٌحَّٕدة اٌطَاضدَة اٌّعاطدرد، دراضدة ٔمدٍدة ِمارٔدة  عارف، ٔظر ِدّد  3

فددٌ ءددوم إٌّظددور اٌدإلددارً ارضدديٌِ، فرجََٕددا، اٌوالٍددات اٌّحددددد األِرٍىَددة، 
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التق ية  ت طمػق  ػف أسػاس  كػر   ختمػت   ظرية أ ا
  اػػد ،عػػف األسػػاس الػػذ  ت طمػػق   ػػم  ظريػػة التحػػد م

 اليالػػم ال ػػالـ  دوؿ  ػػف  سكػػريف   ػػد عمػػ  تأسسػػل
  ظريػال  شػ  عمػ  ردا   الج وبيػة، أ ريكػا  ػ  خادػة
 ق ػد  ػا  رحمػة  ػ  الػدوؿ اػذه  ػ  الت  يػة و شػاريال
 اسػـ التق يػة  ظريػة عمػ  الػق ض ويطمػق  اأسػتا ؿ
 أ التق يػػة  درسػػة أف قاعتقػػار الجد ػػدت ال اركسػػية

  ػ  ،5ل  ػ ف و اػوأل أ كػار عػف  اوأتهػا  ػ  تخػرن
 ال ظريػػػػػػة عػػػػػػف  سػػػػػػتامة أ هػػػػػػا آخػػػػػػروف   ؤكػػػػػػد حػػػػػػ ف

 ا ترااػػػػػػػاتها ق ػػػػػػػض  ػػػػػػػال تت ػػػػػػػاصض بػػػػػػػ  ال اركسػػػػػػػية
  األساسية

وي كػػػف الاػػػوؿ أف  درسػػػة التق يػػػة تسػػػت د توجهاتهػػػا 
 ف را د ف أساس ف ا ػا: ال اركسػية الجد ػدت ق ختمػت 
توجهاتهػػػػػا، واأل كػػػػػار وال  اصشػػػػػال التػػػػػ  دارل حػػػػػوؿ 

صتدػػػػػػػادية لػػػػػػػدوؿ أ ريكػػػػػػػا أالت  يػػػػػػػة داخػػػػػػػ  اله ئػػػػػػػة ا
يػة  وصػػد وجػم أ دػػار  ظريػػة التق يػة ال د ػػد  ػػف ال ت  
 تاػػػػػػادال ل ظريػػػػػػال التحػػػػػػد م والت  يػػػػػػة السياسػػػػػػية اأ

الغربيػػػػة  ؤكػػػػد ف أف الرأسػػػػ الية تزداػػػػر عػػػػف طريػػػػق 
،  يرار ور ااية الدوؿ ستغ ؿ  وارد الدوؿ األص    وا  ا

سػػتغ ؿ  ػػوارد االغربيػػة الرأسػػ الية  تحاػػق  ػػف خػػ ؿ 
إلػػػػ  تػػػػأخر ع ميػػػػال   ػػػػؤد   ػػػػا اليالػػػػم دوؿ ال ػػػػالـ 

وقػػػػػػالتطب ق عمػػػػػػ  دوؿ أ ريكػػػػػػا التحػػػػػػد م والت  يػػػػػػة  
 ا  جػزر كا ػلال ت  ية  إ ها "و  ذ الارف السادس عشر 

 ػػف  ظػػاـ عػػال   تهػػي ف عميػػم الػػدوؿ الغربيػػة، ولػػذلؾ 
ي ػػػػػد التخمػػػػػت ال ت  ػػػػػ   ت جػػػػػة لسمسػػػػػمة     ػػػػػة  ػػػػػف 
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 التق يػة  ت جػة "ظػرؼ   6ال  صال  ال ال ظاـ الػدول "
ك  اػيك        ػا ل صتدػاد ال ػال   قح ػم تاريخ  يشػ

أ ها تسا  ق ض الػدوؿ عمػ  حسػام اآلخػريف وتحػد 
 كا ػػػػال الت  يػػػػة ل صتدػػػػاد التػػػػاقال  و ػػػػ  اػػػػذه ا ػػػػف 

الحالة يكوف تطور واال اصتداد  ج وعة     ة  ف 
البمداف  شروط ا بتطػور وتوسػال اصتدػاد آخػر  خاػال 

بػػل القحػػم التػػاريخ   ي أف  را ػػؾ ج ػػدر ويؤكػػد  7لػػم"
"أف التخمػت ال  ادػػر اػػو  ػػ  جػزر كب ػػر   ػػم ال ػػاتج 
التػػػػاريخ  لم  صػػػػال السػػػػاقاة وال سػػػػت رت  ػػػػ  ال جػػػػاؿ 
اأصتداد  و  ره ب ف الػدوؿ ال تخمسػة التػ  تػدور  ػ  

واػػػػػػػذه  ، مػػػػػػؾ الػػػػػػػدوؿ ال تروبول تػػػػػػػاف األكيػػػػػػر تطػػػػػػػورا  
ال  صال ا  جزر أساس   ف ال ظاـ الرأس ال  عم  

  8 ستوى عال  "
أبػػرز  ػػف أرسػػوا دعػػائـ  9ي ػػد أ دريػػم ج ػػدر  را ػػؾ 

الرؤيػػػػػػػػة التػػػػػػػػ   ساداػػػػػػػػا أف دراسػػػػػػػػال الت  يػػػػػػػػة  ػػػػػػػػ  
الخ سػ  ال والسػػت  يال كا ػل أ ت ػػدو سػو  دراسػػال 
تػػػػدا ال عػػػػف شػػػػك  اأسػػػػت  ار الجد ػػػػد، خادػػػػة  ػػػػ  
تأك ػػداا عمػػ  أف التخمػػت كػػاف ظر ػػا  أدػػي   تتسػػـ قػػم 
 دوؿ بمػػػػػػػػداف ال ػػػػػػػػالـ اليالػػػػػػػػم وأ دخػػػػػػػػ  ل سػػػػػػػػت  ار
الرأسػػ ال   ػػ  اػػذا التخمػػػت  و  ػػذ أواخػػر السػػػت  يال 
والسػػػق   ال حاولػػػل الدراسػػػال التاريخيػػػة التػػػ  صػػػد ها 
 را ػػػؾ وجػػػريس ف حػػػوؿ أ ريكػػػا ال ت  يػػػة والتػػػ  صػػػد ها 
ولتػػػر رود ػػػ  وسػػػ  ر أ ػػػ ف حػػػوؿ أ ريايػػػا أف تواػػػر 
                                                             
6 Susanne Bodenheimer, "Dependency and Imperialism: The Roots 

of Latin American Underdevelopment," in Fann and 

Hodges, Readings, op. cit., p. 157. 

7  Theotonio Dos Santos, "The Structure of Dependence," in K.T. 

Fann and Donald C. Hodges, eds., Readings in U.S. 

Imperialism. Boston: Porter Sargent, 1971, p. 226 

8 Andre Gunder Frank, "The Development of 

Underdevelopment," in James D. Cockcroft, Andre Gunder 

Frank, and Dale Johnson, eds., Dependence and 

Underdevelopment. Garden City, New York: Anchor Books, 

1972, p. 3. 
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ك ت أف اأختراؽ الرأس ال  او ال سؤوؿ عف تخمت 
ز ال  ظػػريف السياسػػ  ف و ػػف أبػػر  بمػػداف ال ػػالـ اليالػػم 

لهػػذه ال درسػػة إلػػ  جا ػػم أ دريػػم  را ػػؾ كػػ   ػػف بػػوؿ 
قػػػػػاراف وأريجػػػػػ  اي ا ويػػػػػ  وب ػػػػػ  وارف وسػػػػػ  ر أ ػػػػػ ف 
واي ا ويػػػ  والرشػػػتا ف وجػػػو ر كػػػا  وكػػػول ف ل ػػػز  ػػػال 
األخػذ  ػػ  اأعتقػػار وجػػود كػػـ كب ػػر  ػػف الت ػػوع الت ػػوع 

    رؤ  اؤأر ال سكريف 
ل  جا م  ػف و ف ال هـ    اذا الددد أف  ش ر إ

جوا ػػػػػػػػم الت ػػػػػػػػا ز بػػػػػػػػ ف  ظريػػػػػػػػة التق يػػػػػػػػة وال ظريػػػػػػػػة 
ال اركسػػػػية، واػػػػػو  اعتاػػػػػاد  ػػػػػاركس قػػػػػأف اأسػػػػػت  ار 
 رحمة ارورية لحػدوم الت  يػة  ػ  الػدوؿ ال سػت  رت 
كػػ  ت تاػػ   ػػف خػػ ؿ ع ميػػال الت  يػػة  ػػف دوؿ ذال 
اصتدػػػػػػػاد تام ػػػػػػػد   تخمػػػػػػػت إلػػػػػػػ  دوؿ ذال اصتدػػػػػػػاد 

 ػا سػوؼ ي هػد رأس ال  عم  ال  م األوروب ، وذلػؾ 
الطريػػق تاليػػا  ل شػػروع يػػورت البرول تاريػػا واأ تاػػاؿ إلػػ  
 جت ال اشتراك   ولذلؾ أكد  اركس عم  الدور الهاـ 

اله ػػػد  تحػػػد م الػػػذ  ل بتػػػم الرأسػػػ الية البريطا يػػػة  ػػػ 
وا رل دا  والواصال أف  اركس لـ  رس دعائـ األطروحػة 
الخادة بت  ية التخمت قشك  واار ولذلؾ لػـ ي ػوؿ 

در  را ػػؾ ت ػػوي   أساسػػيا  عمػػ  ع ػػ   ػػاركس  ػػ  ج ػػ
 سرا ػػػػؾ أ ي تاػػػػد  ،تأسيسػػػػم ال ظػػػػر  لهػػػػذه األطروحػػػػة

قادرت اأست  ار عم  الاياـ ق  ميػة ت  يػة وا   ػا  جػرد 
 ت  يػػػة لمتخمػػػت  ك ػػػا  ػػػاصش  را ػػػؾ  ظريػػػة اإل برياليػػػة

أطروحػػػػة روزا لكسػػػػ بورن التػػػػ  و لػػػػد  ل  ػػػػ ف  الدوليػػػػة
ت   تجػػال الػػدوؿ ت ظػػر لم سػػت  رال كسػػوؽ لتدػػري

اأست  ارية التػ  ت تبراػا  كا ػا  أسػتي ار رأس ال ػاؿ 
  ا  ؤد  إلػ  حػدوم حالػة تدػ يال وتطػور رأسػ ال  
داخ  البمداف ال ست  رت، واو  ا دحام  را ػؾ ت ا ػا  
بتأك ػػػده أف اأختػػػراؽ اأسػػػت  ار  اػػػو ال سػػػئوؿ عػػػف 
التخمػػت   وي حػػ  أف الشػػ بية التػػ  اكتسػػبتها  ظريػػة 

ة خػػػ ؿ السػػػت  يال تػػػد ف قالساػػػ  الػػػ  عم ػػػار التق يػػػ



 مآالتها -أبعادها –ظاهرة التبعيت :أصولها                                                             أحمد تهامي عبد الحي د/

8 
 

اصتدػػاديال الت  يػػػة الػػػذ ف اات ػػػوا قااػػػايا اأسػػػتغ ؿ 
اأصتدػػػػاد  عمػػػػ  ال سػػػػتو  ال ػػػػال   ولػػػػيس الكتػػػػام 
ال اركسػػػػػ  ف، وصػػػػػد د  ػػػػػل شػػػػػ بية ال ظريػػػػػة الكتػػػػػام 

إل  األتسال إل   ظريػة تت ػارض أ سسهـ ال اركس  ف 
  41 ال ا تراااتهـ الت    طماوف   ها

ل اػد لـ توجم  ام سػهاـ احاياة أف  ظرية التق ية وال
الغربيػػػة الحد يػػػة  ظريػػػال و  ػػػاذن الت  يػػػة ل سػػػم ال 

 ال ظريػة جارل    ادس ل ألف تكوف بدي   لها وا   ا 
 التحػػد م  ظريػػة طروحػػالأل اػػيض العمػػ  طػػرؼ 

 اأصتدػػادى التخمػػت  حالػة الوصػػل، ذلػؾ  ػػ  السػائدت
 وأز ػال  شػاك   ػف ع هػا   ػتج و ػا ، والسياسػ 
 اأسػت  ارية،وا  الحاقػة  ػواتج  ف  اتج ا  ، ت ددت
 بمػداف بهػا  ػرل التػ  التاريخيػة الظػروؼ  عػف  اتجػة
 اأسػت  ارية السػيطرت تحػل ووصوعهػا اليالػم، ال ػالـ
 أف اعتبػرل آخػر وق   ػ    ال ػال   الرأس ال  لم ظاـ
 كا ل ال تادـ الرأس ال  ال الـ    حديل الت  الت  ية
 اآلخػر الوجػم وأف ال سػت  رت، الػدوؿ  حسػام عمػ 
 ووصوعهػا اليالػم، ال ػالـ دوؿ تخمػت اػ  الت  يػة لتمػؾ
 .الرأس الية والسيطرت التق ية برايف   
  ي  التق ية،   ظرو صد ها الت  الدراسال صا ل و

 و  را ػا، "أ ػ ف سػ  ر" و " را ػؾ ج ػدر ا دريػم"
يقػال بتحم ػ   ال سػئولة اػ  الرأسػ الية السػيطرت أف وا 
 الجوا م حممل ح م اليالم، ال الـ بمداف تخمت عف

 اػذا وكػاف قاأسػت  ار، ال ػرتقم لمتخمػت التاريخيػة
 األسموم جا م إل  التاريخية، الجوا م عم  الترك ز
 تسػػ  تها أسػػقام  ػػف التق يػػة، ل ظريػػة اليػػورى 

 اػذه رواد أف ر ػـ الق ض، ع د الجد دت، قال اركسية
  ػف الراديكػال  ف اأصتدػاد عم ػار  ػف اػـ ال درسػة
     ECLAال ت  يػة  أ ريكػا لػدوؿ اأصتدػادية المج ػة
 سبق الاوؿ ك ا

                                                             
 98-96هَجوت ِرجع ضابك، ص ص  10

 التبعية نظريةاألساسية لالمقوالت 
األساسػػػػية  ل ظريػػػػة التق يػػػػة  ػػػػ   األطروحػػػػةتك ػػػػف 
الت  يػة اأصتدػادية أل  دولػة   ػف  التخمت أو تسس ر

  الخارجية  السياسية واأصتدادية خ ؿ أير ال تغ رال
 ، وأفوالياا يػػػػػػػػة عمػػػػػػػػ  سياسػػػػػػػػال الت  يػػػػػػػػة الوط يػػػػػػػػة

  ان   أ  تجزأ  ف اأ د  شك ل التخمت ت د جزرا  
   و ػػػػػػف أبػػػػػػرز ال سػػػػػػاايـ التػػػػػػ 44ال ظػػػػػػاـ الرأسػػػػػػ ال 

  اػةقتستخد ها  درسة التق ية الراديكالية: السائض والط
 وذلؾ     واجهػةوالتق ية واأ بريالية وأ  اط اأ تان 

ب ػػػػار الدولػػػػة وتكا ػػػػ    يػػػػ  سػػػػاايـ  ظريػػػػة التحػػػػد م 
  لخإال سق والوظيسة   
أشػػػػػػكاؿ التجػػػػػػارت الدوليػػػػػػة و اػػػػػػ  وتحمػػػػػػ  ال ظريػػػػػػة 

لػػػػػ  إالتك ولوجيػػػػا ورأس ال ػػػػػاؿ  ػػػػػف الػػػػػدوؿ ال تاد ػػػػػة 
"ت  يػػػة ة طروحػػػلتدػػػ  إلػػػ  دػػػيا ة أالػػػدوؿ ال ا يػػػة 

ك ػػػت أف أ ريكػػػا ال ت  يػػػة كا ػػػل   وتكشػػػت التخمػػػت"
صبػ  اأختػراؽ الرأسػ ال  ولك هػا أدػػقحل   تخمسػا   دا  بمػ

ركػز   ظػرو يق د اػذا اأختػراؽ الغربػ   و  أكير تخمسا  
 ظريػػة التق يػػة عمػػ  أف الت  يػػة التػػ  تػػتـ داخػػ  بمػػداف 
ال الـ اليالم ا  ت  ية تاق ػة أو ت  يػة لمتخمػت وذلػؾ 

خاػػاع اأصتدػػاد ا   تاجػػا  لتوسػػال الػػدوؿ اأسػػت  ارية و 
لحاجاتهػػػا التػػػ  تكػػػوف  ػػػ  الغالػػػم عكػػػس ال سػػػت  ر 

  42حاجال اأصتداد التاقال
التأي تؤكأد عميهأأا واالفتراضأات ومأن أبأرز المقأوالت 

 :مدرسة التبعية
زدادل صػػػػػوت الػػػػػػدوؿ الرأسػػػػػ الية وتوسػػػػػػ ل اكم ػػػػػا  -

كم ػػا زاد يراؤاػػا دوؿ ال ػػالـ ال ختمسػػة خارجيػػا   ػػ  
 اإلصتدادى 

                                                             
11 Osvaldo Sunkel, "National Development Policy and External 

Dependence in Latin America," The Journal of Development 

Studies, Vol. 6, no. 1, October 1969, p. 23) 

 95هَجوت، ِرجع ضابك، ص  12
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التخمػػػػػػت  ػػػػػػ  دوؿ ال ػػػػػػالـ اليالػػػػػػم  رجػػػػػػال إلػػػػػػ   -
صتدػػػػادية   ػػػػر ال ادلػػػػة بػػػػ ف الػػػػدوؿ ال  صػػػػال اأ

سػػت  اريةو و الػػدوؿ الرأسػػ الية الغربيػػة والػػدوؿ اأ
  ال تخمسة والدوؿ ال ست  رتو

عم  الر ـ  ف ا تهػار اأسػت  ار التام ػد  إأ أف  -
الػػػدوؿ الرأسػػػ الية خماػػػػل ورائهػػػا  ػػػ  دوؿ ال ػػػػالـ 

صتدػػػػادية تاق ػػػػة لمػػػػدوؿ الرأسػػػػ الية االيالػػػػم ب يػػػػة 
 كـ  والية وتاق ة لمدوؿ الغربية  و خم ح

إف التخمػػػػت  ػػػػ  دوؿ ال ػػػػالـ اليالػػػػم لػػػػيس تخمسػػػػا  -
صتدػػػػادية طبي يػػػػا  وا   ػػػػا جػػػػار  تػػػػان لم  صػػػػال اأ

  ػػػػػر ال ادلػػػػػة بػػػػػ ف الػػػػػدوؿ اإلسػػػػػت  ارية والػػػػػدوؿ 
 ال ست  رت   

الت  يػػػػػػػػة أ تتحاػػػػػػػػق إأ قالااػػػػػػػػار عمػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػؾ  -
 ستغ ؿ الذى او سبم التخمت  اأ

واكػػػػػػػذا ت طمػػػػػػػق  ظريػػػػػػػة التق يػػػػػػػة  ػػػػػػػف التسسػػػػػػػ رال 
لحالػػة التخمػػت  ػػ  دوؿ ال ػػالـ التاريخيػػة واأصتدػػادية 

  ػػػف ح ػػػمع صػػػال التق يػػػة لتؤكػػػد عمػػػ  دور  اليالػػػم
 قاصتدػػاديال اليالػػم ال ػػالـ دوؿ صتدػػاديالا ارتقػػاط
 الب ػػار تشػػك    ػػتـ ح ػػم الرأسػػ ال ، ال ركػػز دوؿ

 الب  ويػة  كا يػالل  و اػا     ػ ف ل جت ػال الػداخم 
 ؿ أخرى   ا  ؤد  إل  حالػة التخمػتإلصتداديال دو 

 ذلػػػؾ عػػػف وي ػػػتج  43 ػػػ  إطػػػار تاسػػػيـ ال  ػػػ  الػػػدول 
 عػالـ ع هػا عبػر السػوية   ػر ال  صػال  ػف  ج وعػة
 سػت  اراأ" بودػت "جػالتو ج" ال رويجػ  اإلجت ػاع
 بػ ف رأسػ  تساعػ  إلػ   يشػ ر  سهػـو واػو "الهيكمػ 
 وبػ ف والتك ولوجيػا، التدػ يال يحتكػر الػذى ال ركػز،
 يػـ األوليػة الخا ػال توريػد عػف ال سػئولة األطػراؼ،
 اسػػػت راد أف   والحاياػػػة44 دػػػ  ة اسػػػت راداا إعػػػادت

                                                             
اٌىوٍدث، اٌّجٍدص )،  اٌراٌدد اٌعداٌُ فدي اٌطَاضدَة األحدسا ، حدر   اٌغساٌدي أضداِة 13

 62، 61، 12ص ص ( 1987اٌوطٌٕ ٌٍرمافة واٌفٕوْ واُدا ، ضٍطٍة عاٌُ اٌّعرفة، 

: اٌمداهرد) اٌدريخ اٌمدارات ٌبٍدداْ اٌطَاضدي اٌحطدور فدي لإلداٍا، اٌطدَد  واِدً ِظدطفي 14

 (1992بروفَشٕاي ٌيعيَ وإٌشر، 

 دوف  واأستشاري ف الخبرار كذلؾو  ال تاحة التك ولوجيا
 دولػة كػ  ظػروؼ  ػال  ػت ئـ ل ػا ختيػارا أو  سااػمة
 اسػػػػػػت راد يكػػػػػػوف   ػػػػػػا وعػػػػػػادت التق يػػػػػػة، ع صػػػػػػة  رسػػػػػػخ

   و ػػػػػة أو صػػػػػرض  ػػػػػف  جػػػػػزرا   ال تطػػػػػورت التك ولوجيػػػػػا
 التر ػػ  اأسػػته ؾ أ  ػػاط وتام ػػد ةلمر اايػػ أج بيػػة،أو
 الػػػػػدوؿ  ػػػػ  ال و يػػػػة الحيػػػػػات وأسػػػػال م التر ػػػػ  و  ػػػػر
 لتشػغ   األجا ػم الخبػرار اسػت راد  ػتـ ك ػا ،ال تاد ػة

  ػ  ذلػؾ ا  كػاس ال ت جػة التك ولوجيػا  تكػوف  تمػؾ
 ع صػال عػف ي بػر أ واصتدػادى تجػارى  تقػادؿ دػورت
 الجا ب ف   ب ف ال ساوات ق دـ ويتسـ  تكا ئة
ع صػػال التق يػػة اأصتدػػادية قال ظػػاـ  تشػػبيم وي كػػف

 واػػػال"الش سػػػ  واألص ػػػار التاق ػػػة لمكواكػػػم،  ه ػػػاؾ 
 والتواقػال الكبػرى  ال راكػز  ػف كا مػة سمسػمة  ػف تتكوف 

 ال ظػػػػػػاـ ج ي هػػػػػػا تشػػػػػػك  التػػػػػػ  ال رتقطػػػػػػة الدػػػػػػغرى 
 ال واصػال إلػ   راكػزال  ػف  كو ا ػم قكا ػ   الرأسػ ال 

 ال ظػاـ  يكا  ز ػال وت  ػ  الدوؿ، وأرياؼ اوا ش   
 والسػائض ال ػاؿ رأس واسػت زاؼ أ تدػاص كػأدات

 بهػا، ال حيطػة ال راكػز إلػ  التواقػال  ػف اأصتدػادى
 الػذ  وال  ػو الرأسػ ال ، ال ظػاـ  راكػز إلػ  و  هػا
 اػو ال  صػة تمػؾ إطػار  ػ  ال ا يػة الػدوؿ  ػ   تحاػق
 دػسة وت ادػم ذاتيػة، د ػال صػوت إلػ  يستاػر تػاقال،   ػو

 ق  صػة ال  صػة اػذه " را ػؾ" ويدػت   45"الدي و ػة
 واألطػراؼ ال ركػز بػ ف ال  صػة أو ،"وال تبػوع التػاقال

 التق يػة ع صػة عمػ  ال ركػز يحػا   ح ػم الهػوا ش،و 
 السػائض اسػت زاؼ إلػ  تؤد  الت  الها ش، وب ف ب  م
 .ال ركز إل  الهوا ش  ف

أو  "اق ػةالت ت  يةال"  سهـو التق ية  ظريةلاد أطمال 
 ال ػالـ  ػ  تػتـ التػ  الت  يػة أف عمػ  "تخمػتالت  يػة "

 وربػم اأسػت  ارية، الػدوؿ توسػال  تػان هػ   اليالػم،

                                                             
اٌحَّٕة اٌطَاضَة، دراضة فٌ إٌظرٍات واٌمإلاٍا، اٌطبعة اٌرأَدة،  ،شرا  ٔاجٌ طادق 15

 2001غسد، ِىحبة دار إٌّارد، 
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 أشكاؿ"ت تاد ال ظرية و  .قحاجاتها ال ست  ر اأصتداد
  ػف ال ػاؿ ورأس التك ولوجيػا و اػ  الدوليػة التجػارت
  را ػؾ داغ وعميم ال ا ية، الدوؿ إل  ال تاد ة الدوؿ

 أ ريكػا أف اعتبػر ح ػم ،"التخمػت ت  يػة "  دػطمر
 لك ها الرأس ال ، اأختراؽ صب   تخمسة كا ل ال ت  ية
 وأدػقر اأختػراؽ، اػذا ق ػد تخمسػا أكيػر أدػقحل
 أف ح م سببيا ، ارتقاطا   والتخمت الت  ية ب ف اأرتقاط
 عمػ  ت ػل الدػ اع  الغػرم  ػ  حػديل التػ  الت  يػة
  ػ  ذلػؾ وجػار اليالػم، ال ػالـ بمػداف تخمػت حسػام
 الت  يػة بػ ف ع صػة وجػود ق ػدـ الاػوؿ عم  الرد سياؽ
   اليالم ال الـ    التخمت وب ف  الغرم   
 إلأأ  التبعيأأة نظريأأة تقسأأيم مكأأنيو 

    :هما رئيسيين نظريين اتجاهين
 الهػا ش، – ال ركػز وع صػال الب  ويػة التق يػة
 . 46اإل تان أسال م وتحم  
   وأواػاع خدػائص عمػ  األول االتجأا  ركأز

   و تائج وأسقام الطر ية، اأجت اعية التشكي ل
 الػػدوؿ أف ح ػم اليالػم، ال ػالـ  ػ  اأسػت  ار
 الػدوؿ  ػ   تاد ػة دػ اعال صيػاـ ت  ػال الدػ اعية
 ارتقػاط  ت جػة األوليػة، قػال واد ت ػداا التػ  ال تخمسػة

 إطػار  ػ  ال تاػدـ صتدػادقاأ ال تخمػت صتدػاداأ
 تغمغػ  عػف ال ػاتج الهػا ش – ال ركػز ع صػال
 اػذا   ظػر   ويركػز  اليالػم ال ػالـ  ػ  الرأسػ الية
 وتحويػ  ال تكا ئة   ر التقادؿ ع صال عم  اأتجاه
   ا  ختمسة قطرؽ  ال راكز إل  األطراؼ  ف السائض
 ت  يػة وتحا ػق ال ػاؿ رأس تػراكـ إ كا يػة ي طػ 
 الرأسػ الية " أو التخمػت تسسػ ر  ػتـ وا ػا . سػتامة
 ك ظػاـ الرأسػ الية الهي  ػة  تػان أ هػا عمػ  " التاق ػة
  تكػا     ػر تقػادؿ أسػاس عمػ  ياػـو الػذ  عػال  
  خػم أف أ ػ ف سػ  ر ويػر   .ال ركػز لدػالر  ػذام

                                                             
 104-103هَجوت، ِرجع ضابك، ص ص  16

 ت يػػػػػػ  التػػػػػ  والسياسػػػػػية واأصتدػػػػػادية ال اليػػػػػة الاػػػػػوت
 ا تػداد اػ  األطػراؼ  ػ  وال حمية الوط ية البرجوازية
 ح ػم ت  ػو .سياسػاتها لت س ػذ وأدات ال ال يػة لمبرجوازيػة
 قالرأسػ اؿ ال رتقطػة التجاريػة الك برادوريػة البرجوازيػة
 الب روصراطػػ  الاطػاع   ػػو إلػػ  إاػا ة  األج بػ ،
 الػػ  م اػػذا اسػػتارار لدػػالر ت  ػػ  قطرياػػة الحكػػو  

   الهي  ة ع صال  ف
 الترك ز أف اعتبروا  اد الثان ، االتجا  منظرو أما
 ال حميػة ال وا ػ  أا ػ  لمتق ية الخارج  ال ا   عم 
 ت ػايش كيسيػة ودرسػوا التق يػة، واسػت رار إ تػان  ػ 

 الرأس ال  اإل تان   م  ال رأس الية   ر إ تان أ  اط
 أسال م ت دد إل   ؤد  وذلؾ اليالم، ال الـ دوؿ   

  ػ  أشػكاؿ واػ  ج ػم، إلػ  اج ق ػ وت ايشػها اإل تػان
 السػوؽ   ػ  ا خراطهػا ر ػـ رأسػ الية   ػر أ مبهػا
 ع صػال أف اأتجػاه اػذا وي تبػر .السػم   والتقػادؿ
  ػا اػ  ال تخمسػة الػدوؿ  ػ  السػائدت اإل تان وأسال م

 عػف و سػئولة التخمػت ت ػتج  هػ  لػذا رأسػ الية صبػ 
 الداخميػة ال وا ػ  أف تأك ػد إلػ  ياػود واػذا اسػت راره،
 أ  ػاط تت سدػ  ح ػم التخمػت، عػف أساسػا  سػئولة
 ال  م سيطرت فأو    ا، وتت ايش ال ختمسة اإل تان

 " وااػتـ  األخػرى  األ  ػاط زواؿ ي    أ الرأس ال  
 عمػ  قالترك ز السياس  قالجا م ،"كاردوز "و " را ؾ

 ح ػم والتاق ػة، الطر يػة ال جت  ػال  ػ  دور الدولػة
 إ تػان إعػادت وظيسػة ت يػ  الدولػة أف " را ػؾ"  ػرى 

  دػالر عمػ  والحسػا  التػاقال اإل تػان و  ػم التق يػة
 الطقاال ال حمية  دالر وت ي  الدولية، اأحتكارال
 واػ  ال ركػز رأسػ الية  ػد  ػ  أدات وت يػ  ال سػيطرت،
 واػ  ال ػال  ، الرأسػ ال  لم ظػاـ  قاشػرت خااػ ة
 أف "كػاردوز "  ػرى   ي ػا تسػمط ، طػاقال ذال دائ ػا

 الدولػة وظائت تشقم اليالم ال الـ    الدولة وظائت
 وأ د ولوجية، اصتداد   بوظائت  تاـو  ه  ال ركز،   
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 قالب يػة وتتػأير ال حميػة،  دػالر البرجوازيػة وت يػ 
   هػا ق ػا  ت وعػة أشػكاأ وتأخػذ ال حميػة، الطقايػة
   47الدي اراط  الشك 
 اأسػػها ال خػػ ؿ  ػػف التق يػػة  ظريػػة تطػػورل لاػػد

 ال سػػػػق  ظريػػػػة ا ػػػػا أساسػػػػ  ف  جػػػػال ف  ػػػػ  ال ظريػػػػة
 لدولػة وال خبػو   والطقاػ  اأجت ػاع  والتكويف الدول 
 ال ػال   ال سػق  أطروحة برزل  اد  اأست  ار ق د  ا
 تكشػت خ لػم  ػف  ك ػدخ  ال ال   ال ظاـ  ظرية أو

 إلػ  وذلػؾ داخمػم، والرأسػ الية ال تخمسػة الػدوؿ  وصػال
 لمػدوؿالػداخم   اأجت ػاع  قالب ػار  اأات ػاـ جا ػم

  ػف بػ  م و حكػـو و تخمػت تػاقال كب ػار ال تخمسػة،
 الت  يػػة  تػػائج حممػػل ك ػػا الػػدول ، ال  ػػ  تاسػػيـ

 اأجت اعيػة وآياراػا اأ بريػال  والتوسػال الرأسػ الية
 اأسػتغ لية األب يػة تتشػك  خ لهػا  ػف التػ  والطػرؽ 
  .ال تخمسة الدوؿ   و ت  ق الت  الجد دت
-Semi- peظهػػر  سهػػـو الػػدوؿ شػػقم الطر يػػة لاػػد 

ripheral   ليشػػػػػػػ ر إلػػػػػػػ  دوؿ ال ػػػػػػػالـ اليالػػػػػػػم التػػػػػػػ
اكتسػػبل صػػوت اصتدػػادية  ػػف خػػ ؿ ع ميػػة ت  يػػة عمػػ  
عكس الدوؿ الطر ية الت  لـ ت جر    ع مية الت  يػة 

 جػػارل ػػ  اػػذا اإلطػػار و  واسػت رل  ػػ  حالػػة تخمػػت 
 ال ظػاـ كتاقػم  ػ   الرشػتا ف لػ "ال ال   ال ظاـ"  ظرية

ح ػػػػم صػػػػاـ قدػػػػيا ة  ،4791 عػػػػاـ الحػػػػد م ال ػػػال  
التػػ  ال ظريػػة   طماػػا   ػػف ذال الرؤيػػة ل ظريػػة التق يػػة 

لػػػ  إالت  يػػػة الرأسػػػ الية ع ميػػػة عال يػػػة تساػػػ  ت تبػػػر 
 تػان أشػػكاؿ ال  سػاوات بػػ ف دوؿ ال ػػالـ إ تػان واعػػادت إ

، ح ػػػم ا ػػػاؾ اسػػػت رارية وحت يػػػة وداخػػػ  اػػػذه الػػػدوؿ
 تاريخية ليس  ػف ال  كػف الخػرون ع هػا  ػ  ظػ  اػذا
ال سػػػػق ال ػػػػال   السػػػػائد،  ال ظػػػػاـ الػػػػدول   يػػػػ  ب ػػػػار 
ار ػػػ  تػػػػأت  عمػػػػ  رأسػػػػم دوؿ الغػػػػرم الرأسػػػػ ال  يػػػػـ 
ت ػػػدرن  ػػػ  أسػػػسمم قػػػاص  دوؿ ال ػػػالـ اليالػػػم  يػػػـ صػػػاـ 
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 الػػر ـ وعمػ  الرشػتال ف  ػػ   راحػ  تاليػػة قالتػػأك د أ ػػم 
 إ ػم " الحػد م ال ػال   لم ظػاـ" الظػاار اأسػتارار  ف
   هائيػػة أز ػػة  تػػرت  ػػ  الػػدخوؿ عمػػ  ال  ػػق  ػػ   اػػدـ
" ال ظػاـ اد جد دت يورال" ق  واف دراسة     صاـ  اد
  ختمست ف حركت ف  ف توليسة تحم  ب 2002  عاـ   
   تبػػرا   او يػػةال حركػػالوال جت اعيػػةاأ حركػػالال ا ػػا
 داخػػػ    سػػػبيا    ػػػزدون أو ا سدػػػا   بػػػدور تاػػػـو أ هػػػا
 آف  ػ  وت ػزز تاػوضض"  هػاأ ح م  ف ال ال   ال ظاـ
       48"السائدت الب ية   اَ 

 والثقافية االجتماعية والتكوينات النخب
 :الثالث العالم دول يف 

،  وصت  ظرية التق ية  ف الدولػة  حػ  خػ ؼ كاف
 سػػ  حػػ ف اعتبراػػا الػػق ض  جػػرد أدات تسػػيطر عم هػػا 
 خػػػػم برجوازيػػػػػة  رتقطػػػػػة قػػػػػال ركز الرأسػػػػػ ال ،  ػػػػػإف 

 ي  آخريف وجدوا أف لها صدرا   ف اأستا لية ال سبية 
تطػػورل ال ظريػػة  ػػف وصػػد بػػوأ تزاس وديس ػػد   م قا ػػد  

خػػػػ ؿ الجػػػػدؿ حػػػػوؿ طبي ػػػػة التكػػػػويف الطقاػػػػ  ودور 
لاػد كػػاف ػ اأست  ارػ الدولػة داخػ  ال جت  ػال  ػا ق ػد

الرشػػػتا ف وسػػػ  ر أ ػػػ ف  ػػػف أكيػػػر  أريغػػػ  اي ا ويػػػ  و 
القػػػػاحي ف  اعميػػػػة ح ػػػػم سػػػػ وا الػػػػ  تأسػػػػيس  ظريػػػػػة 

لكأأن سأأمير التقػػادؿ لتتجػػاوز اسػػها ال ج ػػدر  را ػػؾ  
الرشأأتاين فأأي قضأأيتين وفأمأأين يختمأأ  مأأك فرانأأك 

 هما:
ا ػػػػػم  ػػػػػر ض األا يػػػػػة ال ركزيػػػػػة ل  ميػػػػػة ا تػػػػػزاع  أوال:

  السائض  ف دوؿ األطراؼ ال  ال ركز
 ػػػر ض أ كارا ػػػا الخادػػػة بوجػػػود   ػػػم ا تػػػان  ثانيأأأا:

 واحد واو   م اأ تان الرأس ال  

                                                             
18 Wallerstein, Immanuel, new revolts against the system, new 

LEFT REVIEW, 18, Nov-December, 2002 

https://newleftreview.org/II/18/immanuel-wallerstein-new-revolts-

against-the-system 
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 ػػػػر  سػػػػ  ر أ ػػػػ ف أف ال ظػػػػاـ الرأسػػػػ ال  ال ػػػػال   
  ػػاط اأ تػػان الرأسػػ الية ك ػػا أيحتػػو  عمػػ  عػػدد  ػػف 
  ػػػػػاط أ تػػػػػان أرأسػػػػػ الية وأف إيحتػػػػػو  عمػػػػػ  أ  ػػػػػاط 

لػ  وجػود تكوي ػال اجت اعيػة  ختمسػة  إ تػان تػؤد  اإل
وأا يػػػة اسػػػهاـ سػػػ  ر أ ػػػ ف   ي ػػػا  تدػػػ  قالتكوي ػػػال 

 ػربم السجػوت بػ ف أف اأجت اعية تك ف  ػ  أ ػم حػاوؿ 
أدػػػػػػحام  ظريػػػػػػة التقػػػػػػادؿ وترك ػػػػػػزاـ عمػػػػػػ  ال ظػػػػػػاـ 
الرأسػػ ال  وأدػػحام  ظريػػة أ  ػػاط اأ تػػان وترك ػػزاـ 

 تػػػػػان داخػػػػػ  دوؿ األطػػػػػراؼ  ح ػػػػػم   ػػػػػاط اإلعمػػػػػ  أ
ي حػػػ  وجػػػود اات ػػػاـ تام ػػػد  بتحم ػػػ  أ  ػػػاط اأ تػػػان 

  ػاط أالرأس ال  ولكػف لػـ  جػر اات ػاـ   ايػ  بتحم ػ  
 اأ تان ال رأس ال  والتكوي ال اأجت اعية 

 تػػان اػػ  أ  ػػاط اإللمترك ػػز عمػػ  والسكػػرت اأساسػػية 
أجت اعية،  اد التسرصة ب ف أ  اط اأ تان والتكوي ال ا

  تػػػػػان لػػػػػدى  ػػػػػاركس  سهو ػػػػػا  كػػػػػاف  سهػػػػػـو   ػػػػػم اإل
 ك ػػػػم  ػػػػف تواػػػػير خدػػػػائص ود  ا يػػػػال  اسػػػػتدأليا  

أ  ػػػػاط اأ تػػػػان الرأسػػػػ الية وقدػػػػورت أصػػػػ   ػػػػف أ  ػػػػاط 
اأ تػػػػػػػػان صبػػػػػػػػ  الرأسػػػػػػػػ الية  أ ػػػػػػػػا  سهػػػػػػػػـو التكػػػػػػػػويف 
اأجت ػاع   اػد كػاف ق ياقػة الخمسيػة التػ  اسػت اف بهػا 

 تػان والطقاػال ب ف أ  ػاط اإللتحم   التساع  ال تقادؿ 
اأجت اعيػػة  ػػػ  ظػػرؼ تػػػاريخ  ق   ػػم  يػػػ  ال جت ػػػال 

  4848السر س  عام يورت 
اسػػػها ا   ظريػػػا  تأسيسػػػيا  ياػػػـو  49ح ػػػزت عمػػػوى وياػػػدـ 
ط اأ تػػػػان والتكػػػػويف ا  ػػػػأأسػػػػاس التسرصػػػػة بػػػػ ف عمػػػػ  

ح ػػم ي ػػد  سهػػـو  ػػ  دوؿ ال ػػالـ اليالػػم اأجت ػػاع  
ودػػػػػػسيا  يشػػػػػػ ر إلػػػػػػ  التكػػػػػػويف اأجت ػػػػػػاع   سهو ػػػػػػا  

الك  و ة ال جت  ية الواص ية، ق ا    ذلػؾ خدائدػها 
والتطػورال التػػ  ت راػػل لهػػا  ػػ  ال ااػػ  وع ميػػال 

حػػدام  ب يػػة وتػػأي ر األإصا ػػة األب يػػة وا عػػادت إصا ػػة األ

                                                             
19 H. Alavi. “State in Post-Colonial Societies: Pakistan and 

Bangladesh”, New Left Review, Vol. 74. 1972 

ويشػ ر اػذا ال سهػػـو  ػ  حػد ذاتػػم إلػ  كيػاف  جت  ػػ  
ولػػػػػػػم  ػػػػػػػوارده وت ظي ػػػػػػػم  تػػػػػػػاريخ   ػػػػػػػرتقم جغرا يػػػػػػػا  

 سياسػػػػ  و   حػػػػم الياا يػػػػة الخادػػػػػة اأصتدػػػػادى ال
  ػاع    دورا   ال ختمسة الت  ل بل وا   ويشره عمو  ال
 ػاـ تطػور الحػوار ال   ػ  قػالتكويف أ    ػتر الطريػق 

الطقاػػػػػػ  ودور الدولػػػػػػػة داخػػػػػػػ   جت  ػػػػػػال  ػػػػػػػا ق ػػػػػػػد 
اأسػػػػػػت  ار   اػػػػػػد اكتسػػػػػػم اأات ػػػػػػاـ بػػػػػػدور الدولػػػػػػة 

طػػػراؼ صػػػوت دا  ػػػة  ػػػف  حػػػاوأل وقالطقاػػػة داخػػػ  األ
حيػػػار القحػػػم حػػػوؿ الدولػػػة ووظائسهػػػا ودوراػػػا إدت إعػػػا

وع صاتهػػػػػا قأ  ػػػػػاط اإل تػػػػػان والطقاػػػػػال اأجت اعيػػػػػة  
والحاياة أف تدور  ظرية التق ية لمطقاة والدولػة أدى 
إلػػػ  ال ظػػػر لمج اعػػػال الحاك ػػػة داخػػػ  بمػػػداف ال ػػػالـ 
اليالم، سوار كا ل اذه الج اعػال تجاريةصدػ اعية، 

بودػػػػػػػػػسها أدوال  ب روصراطيةصسياسػػػػػػػػػية أو عسػػػػػػػػػكرية
لمهي  ػػػة األج بيػػػة  ودوؿ ال ػػػالـ اليالػػػم اػػػ  دوؿ لػػػـ 

تكػػوف أف تسػػتطال أف تؤسػػس طقاػػة  هي  ػػة  حميػػة أ 
أدات لمهي  ػػػػة اأج بيػػػػة  وي ظػػػػر جػػػػي س بتػػػػراس إلػػػػ  
التكػػويف الطقاػػ   ػػ   تػػرت  ػػا ق ػػد اأسػػت  ار بودػػسم 

عػػػف تػػػراكـ رأسػػػ ال  صػػػائـ عمػػػ  ا تػػػزاع السػػػائض   اتجػػػا  
وسيطة   يم طقاةتس  ا بتطور طقا  ال وجم لمخارن  

تػػتحكـ  ػػ  ع ميػػة التػػراكـ لدػػالر ال دػػالر الخارجيػػة 
 جهزت الدولة أ ف خ ؿ سيطرتها عم  

ال  و ال تاخـ لدولػة  ػا أق اد ح زت عمو  ي اصش و 
جهػػػػػزت ال سػػػػػكرية األخدودػػػػػا   ػػػػػ   ق ػػػػػد اأسػػػػػت  ار

والب روصراطية اإلدارية الهائمة، الت  وريتها اذه الدولػة 
ال رحمػػػة اأسػػػت  ارية، ال سػػػئولة عػػػف اأسػػػتي ر   ػػػف

عمػ  جا ػم أساسػ   ػػف السػائض اأصتدػادى لمدولػػة  
وصد أسس اذا اأسهاـ رؤية لمدولة بودسها حماة ب ف 
رأس ال ػػػػػاؿ الػػػػػدول  والتكوي ػػػػػال اأجت اعيػػػػػة لبمػػػػػداف 
ال ػػػػالـ اليالػػػػم  ك ػػػػا أف األ ػػػػراد الاػػػػائ  ف عمػػػػ  أ ػػػػر 

 ػػق وظائسهػػا يطػػوروف جهػػزت الدولػػة وال  ػػوط بهػػـ تحاأ
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 دػػػػػالر طقايػػػػػة خادػػػػػة بهػػػػػـ  وي يمػػػػػوف طقاػػػػػة ص ػػػػػد 
التشػػػك   يسػػػ  ها شػػػسج : البرجوازيػػػة الب روصراطيػػػة ، 

اقاط ال ف ذوى الرواتم ال الية و تتكوف اذه الطقاة و 
و  ػػػػػف  تحك ػػػػػوف  ػػػػػ  ع ميػػػػػة أحػػػػػزام و سػػػػػئول  األ

س اؿ خػاص بهػـ،  أ تان قشك  ي ك هـ  ف تكويف ر اإل
لبرجوازيػػػػػة الب روصراطيػػػػػة  ػػػػػف وبودػػػػسها طقاػػػػػة  ػػػػػإف ا

س ال ػاؿ الػدول   أ دمحتها است رار دوراا الوأئ  لر 
واكػػذا تدػػ  أطروحػػة  ظريػػة التق يػػة إلػػ  أف الطقاػػة 
الحاك ة    أى بمد  ف بمداف ال الـ اليالم ت د طقاػة 

س ال ػػػػػاؿ أوذال ع صػػػػػة  ػػػػػف الػػػػػوأر لػػػػػر  "ك بػػػػػرادور"
  21الدول 

،   درسػػػة سػػت تاجال تحػػديال كب ػػرت وتي ػػر اػػذه اأ
التق يػػػػة بهػػػػذا التحم ػػػػ  أعػػػػ ه أ تأخػػػػد  ػػػػ  اعتقاراػػػػا 

عػػػػػػػػػػػف ال سػػػػػػػػػػػتوى   اسػػػػػػػػػػػتا ؿ ال سػػػػػػػػػػػتوى السياسػػػػػػػػػػػ
، لذا  الل  ظرية التق يػة إلػ   هػـ سياسػة  اأصتداد

عمػػ  ال تغ ػػر  ا  الطقاػة داخػػ  بمػػداف ال ػػالـ اليالػم ب ػػار
  اأصتدادى  ام  وصد أوار ريتشارد سك ر أف  ي

اػػػذه ال ظػػػرت لمطقاػػػة، خادػػػة األ كػػػار ال ت ماػػػة ب  ػػػو 
برجوازية ب روصراطية بودسها طقاة ب ائية ذال وظيسة 
 حػػددت، ت ػػد " ظػػرت اػػياة ت جػػز عػػف السهػػـ الشػػا   
لمطقاػػة ال هي  ػػة داخػػ  البمػػداف ال ا يػػة بودػػسها طقاػػة 
لها  شروعاتها الخادة بها  و ف ال احيػة ال ظريػة أ 

وأو ذال وظيسػػػػة ق   هػػػػاو أف ي كػػػػف لدػػػػسوت وظيسيػػػػة 
تشك  قحد ذاتها دسوت طقاة،  ال  در الوظيس  ي ػد 

ة  ػػػػف  او ػػػػال الطقاػػػػ داخػػػػ  كػػػػ  ال جت  ػػػػال جػػػػزرا  
   24اأجت اعية، لك م أ ي د  او ها األوحد"

 "التخمػػت  ػػ  ك  يػػا"ل ػػز  ػػ  ع مػػم ال وسػػـو  ويشػػ ر
التػاريخ  الػذى  اأتجاهأ م بدأ   ف أف   ظر إل  صوت 

    يػا   إ م كاف ار  شور البرجوازية اأ رياية، يك ف ور 
                                                             

دار اٌرمافدة ٌٍٕشدر : اٌمداهرد) اٌرؤٍة اٌطوضَوٌوجَة: اٌدوٌة فٌ اٌعاٌُ اٌراٌد أحّد زاٍد، 20

 1985واٌحوزٍع، 

 125 -124هَجوت،ِرجع ضابك،  ص ص  21

الػواف التا ػ     ، و قالتسك ر    الحجـ الائ    سبياَ 
س ال ػاؿ الػدول ، أ ريا      واجهػة ر لرأس ال اؿ اإل

و   شك  الدولػة التػ  أ ت ػدو كو هػا   بػرا  عػف اػذا 
 الطقاػػة ال هي  ػػة داخػػ  دوؿ ال ػػالـ   ال تػػوازف ال ػػاـ
ائر ال كو ػػػػة لهػػػػا ي كػػػػف أف تسػػػػتخدـ اليالػػػػم أو الشػػػػر 

سػػػػػػمطة الدولػػػػػػة لخد ػػػػػػة  دػػػػػػالحها الخادػػػػػػة ولػػػػػػيس 
عم  ذلؾ،  ت ػ ف  ا  ل دمحة رأس ال اؿ الدول   وب ار

عم  ا أف  كوف عمػ  وعػ  قالتػأي ر ال تغػا ر لمظػروؼ 
السوسػػ و اصتدػػادية والتاريخيػػة عمػػ  الػػدوؿ الها شػػية 

ي ػػػة دوؿ  أف و4981واػػػر اا ػػػدفوأال ختمسػػػة  ك ػػػا 
بمػػداف ال ػػالـ اليالػػم لػػيس لػػد  دولهػػا الاػػدرت عمػػ   ػػف 

ذلػػؾ ك ػػا  ػػ  حالػػة تػػو س عمػػ  سػػب   ال يػػاؿ، ح ػػم 
عجػػػػزل الطقاػػػػة ال هي  ػػػػة عمػػػػ  اخاػػػػاع صطاعػػػػال 

  22الس ح ف تحل سيطرتها
إف الطقاػػال داخػػ  بمػػداف ال ػػالـ اليالػػم قشػػك  عػػاـ 

و وأاػ ت كير ا اسػا ا  أذال طبي ة أكير ت ا دا  و أو 
  ع ميػػػػػال التكػػػػػويفو عػػػػػف تمػػػػػؾ و  ػػػػػر  كت مػػػػػة و ػػػػػ

الطقاال ال وجودت داخ  ال جت ػال الدػ اع  ال تاػدـ، 
بتساعمهػػػػا  ػػػػال   راػػػػا  ػػػػف  ا  ف سػػػػموكها  شػػػػروطأك ػػػػا 

الطقاػػال ال وجػػودت داخػػ   ظػػاـ اجت ػػاع    ػػ ف  ػػ  
 رحمػػػة تاريخيػػػة ق   هػػػا  و ي ػػػا  خػػػص دولػػػة  ػػػا ق ػػػد 

واػػػػػػاع لأل  حػػػػػػددا   اأسػػػػػت  ار  إ هػػػػػػا ليسػػػػػػل  تاجػػػػػػا  
واػػاع لأل تماائيػػا    هػػا ليسػػل  تاجػػا  أاأصتدػػادية، ك ػػا 

السياسػػية   الب ػػار اأصتدػػادى صػػد  م ػػم دور ال ا ػػ  
، وأ حتػػ  قشػك  كا ػ  ال حػدد، لك ػم أ ي ػوؽ الدولػػة

دارت الدولػػػػة التػػػػ  صػػػػد تت تػػػػال بػػػػدرجال  تساوتػػػػة  ػػػػف إ
اأسػػػػػػػػػػػػتا ؿ ال سػػػػػػػػػػػػب   ػػػػػػػػػػػػ  ال جػػػػػػػػػػػػاؿ السياسػػػػػػػػػػػػ  

عػػػػالـ اأجت ػػػػاع –زاس ويؤكػػػػد بػػػػوأ ت  واأ ػػػػد ولوج  
الدولػة أف اأسػتا ؿ اػو: اسػتا ؿ  -السر س  الشه ر

 ػػػػػػ   واجهػػػػػػة الت ػػػػػػاصض داخػػػػػػ  رأس ال ػػػػػػاؿ ذاتػػػػػػم، 
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واستا ؿ الدولة عف الطقاال دوف أف ي    ذلؾ أ هػا 
تاػػػـو بػػػدور الوسػػػيم أو الحكػػػـ أو أ هػػػا بػػػؤرت لسياسػػػة 

 تسػػاة خارجػػة عػػف ال ػػاؿ اأحتكػػار   ح ػػم  عا  يػػة
اس ب ف أج حة الرأس الية الت  ت اسـ بػ ف ي  ز بوأ تز 

 رأسػػػ اؿ اأحتكػػػار  الػػػذ  ي يػػػ  الج ػػػاه ال هػػػي ف
Hegemonic Fraction   ػػ   اابػػ  رأس ال ػػاؿ 

  23  ر اأحتكار  
 التابك اإلنتاج ونمط الدولة رأسمالية

 تػػػان أ تت ػػػاصض  ػػػال إف  مكيػػػة الدولػػػة لوسػػػائ  اإل
التػدخ   ال  و الرأس ال  التاقال،    د ا تحدم ظروؼ

قشػػػػػػك   الدولتيػػػػػػة اأصتدػػػػػػاد  ت خػػػػػػرط الب روصراطيػػػػػػة
 تاجية، وتدقر الدولة  ػاع   ذا  قاشر    ال  مية اإل

 دػػمحة  قاشػػرت  ػػ  ع صػػال اأ تػػان بػػ سس الطرياػػة 
التػػػ   تسػػػـ بهػػػا   ػػػم اأ تػػػان الرأسػػػ ال   ػػػف خػػػ ؿ 
ع صػػة ويياػػة قالطقاػػة البرجوازيػػة  وبػػذلؾ تػػد ر الدولػػة 

لرأس الية ي كف أف يسػ   رأسػ الية شك    ف أشكاؿ ا
الدولة، أو  ا يسا  الػق ض أف يطمػق عميػم "ال شػاط 

 State Entrepreneurshipاأستي ار  لمدولة" 
 تػاج   الدولة تادـ عمػ  الػدخوؿ  ػ  دائػرت ال شػاط اإل

والت ظي    حاولة التغمم عم  أوجم الادور     شاط 
لاػرورت وذلػؾ صػد أ  ػؤد  قادػ حم ا  الاطاع الخاص و 

 ػػػػ   تحويػػػػ  ع صػػػػال اأ تػػػػان الاائ ػػػػة أو تغ  راػػػػاإلػػػػ  
الترك ػػم   ػػ تغ ػػر ق ػػض األحيػػاف ولك ػػم صػػد  ػػؤد  إلػػ  

 ػػػػ  أحيػػػػاف  ال  صػػػػال الطقايػػػػة الاائ ػػػػةو الطقاػػػػ  الاػػػػائـ 
ال شػػػػػػاط   واكػػػػػػذا يدػػػػػػقر لمدولػػػػػػة  دػػػػػػمحة  ػػػػػػ  أخػػػػػػر  

 دػػػمحة الطقاػػػة  سػػػس    اأصتدػػػاد  واأسػػػتي ار  اػػػ 
   24البرجوازيةاإلدارية وحت  الطقاة 
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وي ح  أف الدولػة أ ت ػد ال بت ظػيـ صطػاع رأسػ الية 
الدولػػػة قغػػػرض التغمػػػم عمػػػ   شػػػك ل الت  يػػػة  يػػػ  

د يػػة  حسػػم خ تاجيػػة والالقطالػػة أو اػػ ت الاػػدرت اإل
ولكػػػف أياػػػا  كوسػػػ مة لكسػػػم دعػػػـ ق ػػػض الج اعػػػال 
والاو  السياسية واأجت اعية داخػ  وخػارن  ؤسسػال 

لطاقال الشػرع  عمػ  وجوداػا  اسار اإالدولة و ف يـ 
وي كػػػف  هػػػـ تػػػدخ  ال ؤسسػػػة ال سػػػكرية  ػػػ  ال شػػػاط 

بهػػػػذا  ػػػػ  ق ػػػػض دوؿ أ ريكػػػػا ال ت  يػػػػة اأصتدػػػػاد  
ال   ػػػ   هػػػو أ  هػػػدؼ لحػػػ  أز ػػػال اصتدػػػادية  اػػػم 
ولك ػػػػم كػػػػذلؾ يسػػػػتهدؼ الحدػػػػوؿ عمػػػػ  دعػػػػـ وتأ  ػػػػد 

عيػػػػػة ويترتػػػػػم عميػػػػػم حدػػػػػوؿ اق ػػػػض السئػػػػػال اأجت 
ع ػػػاؿ عمػػػ  اؿ األبرجوازيػػػة رجػػػق ػػػض الجهػػػال  ػػػف 

 سػػس   زايػػا اصتدػػادية  اابػػ  تراجػػال  ئػػال أخػػر   ػػف
  الطقاة

دوال اأ تػػان أوي حػػ  أف تػػدخ  الدولػػة  ػػ   مكيػػة 
وتشػػغم ها أ  تخػػذ شػػك  واحػػدا  لػػد  كػػ  الػػدوؿ و ػػ  
كػػ  الستػػرال ح ػػم  ختمػػت حجػػـ و وعيػػة اػػذا التػػدخ  

 ػد ولوجيال ال خقػة الحاك ػة وال  صػة أو اا  لمظػروؼ و 
ر الرأسػػ الية ال ال يػػة والشػػركال دوليػػة ال شػػاط  بػػدوائ

وصد   ته  اذا الػ  م  ػف الت  يػة إلػ  ت  يػة رأسػ الية 
عم هػػػا الكي ػػػر  ػػػف الا ػػػػود،  ال شػػػك ل التػػػ  تترتػػػػم 
عميم صد تسهـ     زيد  ف تخمت ال جت ال التاقال  ف 

 سػػػاؽ عمػػػ  الخػػػد ال صب ػػػ  تػػػراكـ الػػػد وف وتامػػػص اإل
الترك ػز عمػ  التسػمر وال شػروعال   اأجت اعية  اابػ

اأسػػػتي ارية  وي كػػػف الت   ػػػز بػػػ ف شػػػكم ف  ػػػف تػػػدخ  
 تدػػػػػػػ  بتػػػػػػػأ يـ رأس ال ػػػػػػػاؿ  أحػػػػػػػدا االدولػػػػػػػة اأوؿ 

األج بػػ  وتحويمػػم إلػػ  رأس  ػػاؿ وط ػػ ، واليػػا   اػػو 
تػػػػػأ يـ رأس ال ػػػػػاؿ الػػػػػوط   وتحويمػػػػػم إلػػػػػ  رأسػػػػػ اؿ 

    25 ب جأ
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 والتبعية التسمطية
 أ ارتقاطػا    رتقطة التسمطية أفتؤكد  ظرية التق ية 

 ل  ميػػػػػة  تػػػػػان  هػػػػػ  التػػػػػاقال الت  يػػػػػة ب  ػػػػػوذن   سدػػػػػـ
 التػػ  اأصتدػػادية األز ػػال ظػػروؼ أف ويػػر    التق يػػة
  ػػػ  تحػػػوأل إلػػػ  تػػػؤد  الرأسػػػ ال  ال ػػػالـ بهػػػا ي ػػػر

 تحػػػوؿ أف ذلػػػؾ  ػػػف التاق ػػػة، لمػػػدوؿ السياسػػػية األب يػػػة
 عمػػ  الاهػػر يسػػرض تسػػمط  جهػػاز إلػػ  الدولػػة جهػػاز
 التػػػػ  التاشػػػػت سياسػػػػال عم هػػػػا ويسػػػػرض ا ر،الج ػػػػا
 إلػ   ػذام الػذ  السائض  ااعسة إل  ت س ذاا  ؤد 
 ظـ الػػػػػ تحػػػػػاوؿ حػػػػػ ف  ػػػػػ  الرأسػػػػػ ال ، ال ػػػػػالـ صمػػػػػم

 ال ظػػػػػػاـ عمػػػػػػ  اأ كػػػػػػاف صػػػػػػدر تحػػػػػػا   أف التسػػػػػػمطية
 والػػػػتحكـ التسػػػمطية  حػػػو الػػػ ظـ تتجػػػم وصػػػد  الػػػداخم 
  ػالاهر  ال ال يػة الٍرأسػ الية األز ػة  تػرال  ػ  خادة

 الدولػة ت ارسػم الذ  وال سكر   والسياس  اأصتداد 
 التػػ  التػػراكـ أز ػػة وصػػل  ػػ  إأ أشػػده عمػػ  يظهػػر أ
  26الرأس ال  ال ظاـ بها ي ر

وي تاػػػد ح ػػػزت عمػػػو  أف أاػػػـ خادػػػ ت ف جػػػواريت ف 
تتسػػػػػػػػـ به ػػػػػػػػا دوؿ ال ػػػػػػػػالـ اليالػػػػػػػػم ا ػػػػػػػػا التاػػػػػػػػخـ 

Overdevelopment  وال ركزيةCentrality 
27   

الػػدوؿ الدي وصراطيػػة ووحتػػ  دوؿ الحػػزم الواحػػدو  سػػ  
ا اؾ ت   ز ب ف ع دريف اا  ف    الب روصراطية وا ػا 
الب روصراط وف الػذ ف  ػؤدوف أع ػالهـ قحكػـ وظػائسهـ  ػ  
الب روصراطيػػػػػػة، والب روصراط ػػػػػػوف الػػػػػػذ ف  ػػػػػػدخموف أجهػػػػػػزت 
الدولػػة  ػػف خػػ ؿ األحػػزام السياسػػية  وعمػػ  الػػر ـ  ػػف 

بػ ف وظػائت الدولػة ووظػائت الحػزم ال  صال ال تقادلة 
خادػػػة ع ػػػد الا ػػػة،  ػػػإف اػػػذ ف الج ػػػاح ف لمب روصراطيػػػة 
 ختمساف عػف ق اػه ها  ػ  ع دػر اػاـ اػو أف الج ػاه 

ياػػػيـ ع صػػػال سياسػػػية داخػػػ   الحزبػػػ   ػػػف الب روصراطيػػػة
جهػػػػػاز الدولػػػػػػة  ػػػػػػال السئػػػػػال اأجت اعيػػػػػػة  يػػػػػػ  ال  ػػػػػػاؿ 
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لة  أ ػا والس ح ف ويكو وف بذلؾ طقاة  ت  زت داخ  الدو 
الج ػػاه اإلدار  أو الحكػػو    إ ػػم يكػػوف أكيػػر صربػػا   ػػف 

  28 شروعال الدولة اأصتدادية
 لمنظرية الموجهة االنتقادات ثانياا:
 إظهػار    التق ية ل ظرية األساس  اإلسهاـ ي تبر

 التوسػال ق  ميػة  ػرتقم اليالػم ال ػالـ دوؿ تخمػت أف
 وأف ال  ادػرت، الرأسػ الية والهي  ػة اأسػت  ارى 
 ال جت  ػال طبي ػة  ػ   تأدػمة حالػة لػيس التخمػت
 إ تػان  ػ  الحاسـ ال ا   أف إل  يش ر واذا ال ا ية،
  ظػرت ي يػ  وذلػؾ الخػارج ، ال ا ػ  اػو التخمػت
 او التخمت قأف الا اعة عم  اعت ادا   اأتجاه، أحادية
 اإلشػارت  ػال الغربية، الرأس الية لتطور   طاية  ت جة
 دور بوجود صالوا التق ية   ظرى  ق ض ا اؾ أف إل 
 التخمت  إ تان    ال حمية لماوى   هـ

ت راػػػػل  ظريػػػػة التق يػػػػة التام ديػػػػة ل اػػػػد  ػػػػف وصػػػػد 
 درسػػػة التحػػػد م وكػػػذلؾ  ػػػف اليسػػػار،  صد تػػػمالي ػػػ ف 

أف وعمػػػػػػ  الػػػػػػر ـ  ػػػػػػف جهػػػػػػود تطػػػػػػوير ال ظريػػػػػػة إأ 
أ ها ركػزل قشػك   قػالي  يػم عمػ  قاعتقار  اأ تاادال

الراديكال  التاريخ وأف أسموبها  تسـ قاألسموم اليور  
 ػػػػػأد  ذلػػػػػؾ إلػػػػػ  تسػػػػػ ية  ظريػػػػػة التق يػػػػػة قال ظريػػػػػة 
ال اركسػػية أو ال اركسػػية الجد ػػدت عمػػ  الػػر ـ أف رواد 
اػػػػذه ال ظريػػػػة كػػػػا وا عم ػػػػار اصتدػػػػاد راديكػػػػال  ف  ػػػػف 

ك ػػا  ت  يػػةداخػػ  المج ػػة اأصتدػػادية لػػدوؿ أ ريكػػا ال 
  سبق الاوؿ

لاػػد تركػػزل أبػػػرز اأ تاػػادال الااد ػػػة  ػػف ال درسػػػة 
الم براليػػػة و ظريػػػة التحػػػد م عمػػػ  الغ ػػػوض والت  ػػػيـ 
و كػػػػػرت الي ائيػػػػػال والتػػػػػ  يشػػػػػيال  يمهػػػػػا داخػػػػػ   ظريػػػػػة 
التحد م    ظرية التق ية تشقم  ظريػة التحػد م ح ػم 
أف ك ا ػػا يدػػ م تس  ػػده عمػػ  ال سػػتو  الكمػػ  ك ػػا 

 ام عم  ال طاؽ الا ق الجزئ  يد م تطبي
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 أ هػا ال ظريػة لهػا ت راػل التػ  اأ تاػادال و ػف
 الخارجية ال وا   عم  الترك ز    أحادية  ظرت ذال

 الداخميػة ال وا   وا ا اؿ دوراا    وال قالغة لمتخمت
 ال وا ػ  وت كػف تسػاعد التػ  والياا يػة، اأجت اعيػة
 والتخمػت، التق ية إ تان وا عادت است رار    الخارجية

 ال ركز  ي  طرحتها الت  لمي ائيالا   اد ا اؾ أف ك ا
 تختمػت أ والتػ  التواقال، – األ  ؾ أو األطراؼ، –
 التحد م   ظرية ي ائيال عف
 أي كف الخارجية الهي  ة أف الكتام ق ض وي تاد 
 ال حمية  األطراؼ  ف لها س دا   تجد لـ إذا تتحاق أف
 حالػة إ هػار  ػاف لػذا الواصػال، اػذا  ػف تسػتس د التػ 
 الداخمية، اأجت اعية األب ية    تغ  را         يستدع     التق ية
  ػ  الػدخوؿ إلػ  سػ ؤدى ذلػؾ أف إلػ  اأ تقػاه  ػال

  ق ض أف ك ا ال هي ف، الرأس ال  ال ظاـ  ال دراع
 والتق ية التخمت حالة إ هار فأق  روف  التق ية   ظرى 
 ب  وى  تغ  ر إل   ؤدى جذرى  يورى  ع   إل  يحتان

 ع صػة إطػار خػارن الت  يػة  جػاه لاػ اف راديكػال ،
    ال حمية البرجوازية حكـ إ هار خ ؿ  ف التق ية،
 ال تخمسة  الدوؿ

  ػ  تػ جر لػـ التق يػة  ظريػة أف آخػروف   ػرى  ب   ػا 
  يػػةالتق حالػة  ػف لمػتخمص ع مػ  بر ػا ج تاػديـ

 ال ظريػػةأ هػػا و ػػف ال احيػػة  إلػػ  إاػػا ة والتخمػػت،
 بتاػػديـ األخػػرى  ال ظريػػال  ػػواصص بػػ سس وص ػػل

 كػ  عمػ  تطبياػم تريػد عػاـ وصػا وف  واسػ ة ت  ي ػال
 السوارؽ   راعات عدـ  ال اليالم، ال الـ    ال جت  ال

 وال   زت، ال ت وعة    وخدودياتها ال جت  ال اذه ب ف
 الجوا ػم عمػ  تحم مهػا ترك ػز  ػ    اػدا   لهػا  وجم ك ا

 وعدـ التخمت، و ظاار التق ية ل  صال اأصتدادية

 اأجت اعيػة و اأصتدػادية   ػر ال وا ػ  إعطػار
    29ال طموقة األا ية والياا ية،

 التبعية واالعتماد المتبادل
جارل أبرز اأ تاادال ل درسػة التق يػة  ػف أ دػار 
 ظريػػػػة اأعت ػػػػاد ال تقػػػػادؿ، وقالس ػػػػ  ا ػػػػاؾ دػػػػ وقة 
التسرصة ب ف التق ية واأعت اد ال تقادؿ،    توجد دولة 
تسػػتطيال أف ت ػػيش ق سرداػػا  ػػ  جزيػػرت    زلػػة،  كػػ  
الػػػػدوؿ ال تاد ػػػػة وال تخمسػػػػة عمػػػػ  سػػػػوار ت ت ػػػػد عمػػػػ  

التػػ   سػػت ي ار والتك ولوجيػاالتجػارت الخارجيػػة وعمػ  اأ
ت ظ هتا ب ية ال ظػاـ اأصتدػاد  الػدول  الػذ  تػػأسس 

  وتودػػمل ق ػػض  ػػ  أعاػػام الحػػرم ال ال يػػة اليا يػػة
الدراسال التجريبية التػ  اسػتهد ل  اػد  ظريػة التق يػة 
وأطروحػػػة ت  يػػػة التخمػػػت إلػػػ  أف الػػػدوؿ التػػػ  لػػػد ها 

اػ   است داد أكبػر ل  ػد ان داخػ  اأصتدػاد ال ػال  
  تمؾ الدوؿ الت  تشهد   دأل   و اصتداد  أعم  

والحاياة أف الت   ز بػ ف التق يػة واأعت ػاد ال تقػادؿ 
اػػػػرور ، ولكػػػػف ا ػػػػاؾ دػػػػ وقة  ػػػػ  تحد ػػػػد طبي ػػػػة 
ال  صػػػػة واػػػػ  اػػػػ  اعت ػػػػاد  تقػػػػادؿ  اػػػػم أ هػػػػا تق يػػػػة 

 توجهػالسياسية واصتدادية ح م  توصت األ ر عمػ  
ة ليسػػل صاػػية ك يػػة أو    التق يػػوا حيػػازاتهـ القػػاحي ف

لػ  شػك  إ ج وعة  ؤشرال اصتدادية ي كف اختزالها 
 ػػػػػف أشػػػػػكاؿ التحم ػػػػػ  التجريبػػػػػ   هػػػػػ  ظػػػػػاارت   ػػػػػر 
 تجا سػػة  ك ػػا أف   يػػار ال  ػػو اأصتدػػاد   ػػ  حػػد 
ذاتػػم   ػػر كػػا   عمػػ  حػػدوم الت  يػػة الحايايػػػة، ألف 
  ػػدؿ ال  ػػو األعمػػ  صػػد  ػػرتقم قسػػور التوزيػػال واي  ػػة 

ؿ عمػػػ  الاػػػرار السياسػػ   و ػػػ  اػػػذا  خػػم الاػػػوت وال ػػا
لػػ  اػػرورت التسرصػػة إالسػػياؽ يشػػ ر جػػي س كابوراسػػو 

بػػػػ ف اأعت ػػػػاد ال تقػػػػادؿ أ  اأعت ػػػػاد عمػػػػ  عوا ػػػػ  
د ػػان الػػدوؿ األصػػ  إخارجيػػة وبػػ ف التق يػػة أ  ع ميػػة 

                                                             
جَّٕددة اٌّجحّددع ِددٓ اٌحددددٍد إٌددي اٌعوٌّددة، اٌطبعددة األوٌددي،  وآخددروْ، عٍددٌ غربددٌ 29

 2003اٌماهرد، دار اٌفجر ٌٍٕشر واٌحوزٍع، 
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تاد ا    ال ظاـ الرأسػ ال  و ػا  ترتػم عمػ  ذلػؾ  ػف 
   31تشوه ب  و  

كػػا    ػػ  تسسػػ ر واأعت ػاد ال تقػػادؿ صادػػر و  ػػر  
طبي ة تكويف  خم الاوت والتكوي ال الطقايػة  ػ  دوؿ 
ال ػػػػالـ اليالػػػػم والتحاصهػػػػا ياا يػػػػا  واصتدػػػػاديا  وسياسػػػػيا  
ب خم الاوت والتكوي ال الطقاية ال الية ال سيطرت عم  

ولػػػػػذلؾ   ػػػػإف أطروحػػػػػة  ال ظػػػػاـ الرأسػػػػػ ال  ال ػػػػال   
 درسػػػػػة التق يػػػػػة أ اػػػػػ   ػػػػػ  تحم ػػػػػ  طبي ػػػػػة الب ػػػػػار 

اع  وال دػػػالر اأصتدػػادية والتكػػػويف الطقاػػػ  اأجت ػػ
 وال  رام اأجت اع  والسياس  لمتجربة اأست  ارية 
وقػػػػػالطقال  ػػػػػإف دػػػػػ ود الاػػػػػو  الشػػػػػ بوية والاو يػػػػػة 
الي   يػػة  ػػ  الغػػرم والسياسػػال الح ائيػػة اأصتدػػادية 
لمػػرئيس األ ريكػػ  دو الػػد ترا ػػم ت كػػس أز ػػة األطػػر 

ت ػػػػػاد وال تقػػػػػادؿ، التسسػػػػػ رية ال رتقطػػػػػة قالتق يػػػػػة واأع
 سياسػػػػػػػػال ترا ػػػػػػػػم التػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػدرن تحػػػػػػػػل الاو يػػػػػػػػة 
اأصتدادية  ػف صب ػ   ػرض الرسػـو الج ركيػة الهائمػة 
واأ سػػػػػحام  ػػػػػف اأتساصيػػػػػال الدوليػػػػػة تت ػػػػػاصض  ػػػػػال 
ال اػػػوأل الم براليػػػة الك سػػػيكية حػػػوؿ ال ول ػػػة وحريػػػة 
الحركػػة التجػػارت وال ؤسسػػال اأصتدػػادية الدوليػػة  يػػ  

ال يػػة والسوائػػد التػػ  تحاػػق لمج يػػال   ظ ػػة التجػػارت ال 
  هػػػػػا  وي حػػػػػ  أف ال ركػػػػػز الرأسػػػػػ ال   ػػػػػ  الغػػػػػرم 
والوأيػػال ال تحػػػدت عمػػػ  وجػػػم التحد ػػػد يسػػػوده ا اسػػػاـ 
بػػػ ف اتجػػػاا ف كب ػػػريف حػػػوؿ دور ال ول ػػػة وال  ظو ػػػة 
الرأسػػػ الية  ػػػ  الوصػػػل الػػػرااف ا ػػػا اأتجػػػاه الم برالػػػ  
اليسػػػػػػػػار  الػػػػػػػػذ  ي تاػػػػػػػػد أف صواعػػػػػػػػد حريػػػػػػػػة التجػػػػػػػػارت 
واأسػػػػػػػتي ار واألسػػػػػػػواؽ ال ستوحػػػػػػػة تخػػػػػػػدـ السػػػػػػػػيطرت 
األ ريكية بوجم عاـ، واتجاه الاو ية اأصتدادية الذ  
ي يمػػػػم ترا ػػػػم ويريػػػػد التسػػػػاوض إلعػػػػادت تأسػػػػيس تمػػػػؾ 
ال  ظو ػػة ق ػػا  خػػدـ ال دػػالر األ ريكيػػة  ػػ   واجهػػة 

 اأتحاد األوروب  والد ف والدوؿ ال اشئة 

                                                             
 102-101هَجوت، ِرجع ضابك، ص ص  30

 انتقادات أخري 
ل ظر الت  تر  أف الت  يػة أ ي كف  صبوؿ وجهة ا -

التػػػ  حػػػديل داخػػػ  ال ػػػالـ الرأسػػػ ال  الدػػػ اع  
ال تاػػػدـ  ػػػا كػػػاف لهػػػا أف تحػػػدم لػػػوأ اأسػػػتغ ؿ 
الػػػذ   ارسػػػم اػػػذا ال ػػػالـ الرأسػػػ ال  عمػػػ  الػػػدوؿ 

 التاق ة 
الرؤيػػة ال شوشػػػة ل ظريػػػة التق يػػػة يك ػػػف  ػػػ  أ هػػػا  -

ويػػؤد   ،لمتخمػػت ت ظػػر لمرأسػػ الية بودػػسها سػػبقا  
إلػػػػ  تجااػػػ  الت  يػػػػة التػػػ  حػػػػديل اػػػذا التدػػػور 

داخػػػػ  بمػػػػداف ال ػػػػالـ اليالػػػػم  ػػػػ  سػػػػياؽ ال ظػػػػػاـ 
 الرأس ال  

إف ال  و السكا   داخ  بمداف ال الـ اليالم يسوؽ  -
  دؿ   و الدخ  السرد  وأف اذه الدوؿ أ تشهد 
قشػػك   طمػػق ك ػػا  ػػذام   ظػػرو  ظريػػة التق يػػة 

 ع مية   و بدوف ت  ية 
عف رؤية جزئية لبمداف  أ ت بر  ظرية التق ية إأ -

ال الـ اليالػم وأ تدػمر لسهػـ ال د ػد  ػف األصطػار 
األخر  خادة ج ػوم شػرؽ آسػيا وق ػض الػدوؿ 

 اأ رياية  
تجااػػػػػػػ  ال وا ػػػػػػػ  الداخميػػػػػػػة ال رتقطػػػػػػػة قطبي ػػػػػػػة  -

سياسػػػػػية وتأي راػػػػػا عمػػػػػ  درجػػػػػة -ال وا ػػػػػ  الج ػػػػػو
 اأختراؽ الرأس ال  لبمداف ق   ها 

ت سػػػ  صػػػدرت اتهػػػا ال ظريػػػة  ػػػ  كي ػػػر  ػػػف تجميأف   -
حدام تغ  ر جوار     إدوؿ ال الـ اليالم عم  

طبي ػػػػػػػة ال ظػػػػػػػاـ ال ػػػػػػػال   السػػػػػػػائد  ق ػػػػػػػا ي  ػػػػػػػ  
اأستسػػػػػ ـ ل ػػػػػوع  ػػػػػف الحت يػػػػػة التاريخيػػػػػة التػػػػػ  
تت ػػا    ػػػال اإلرادت اإل سػػػا ية والسػػػ ف اإللهيػػػة  ػػػ  
التغ  ر وتتجااػ  دور الحاػارال والػد ف والياا ػة 

أسػػػػػتغ ؿ ك وا ػػػػ   هاػػػػػة وصػػػػوت  ػػػػػ   واجهػػػػة ا
 اأصتداد  
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  وتجمياتها النظرية تطبيقات :ثالثااا 
 بدو  وصت  ظريػة التق يػة  ػف الدولػة  حػ  خػ ؼ 
ك ػػػا واػػػح ا،  سػػػ  حػػػ ف اعتبراػػػا الػػػق ض  جػػػرد أدات 
تسػػػػػػيطر عم هػػػػػػا  خػػػػػػم برجوازيػػػػػػة  رتقطػػػػػػة قػػػػػػال ركز 

 ػػف  أكبػػر الرأسػػ ال ،  ػػإف آخػػريف وجػػدوا أف لهػػا صػػدرا  
ولػذلؾ  ،اأستا لية ال سبية كبوأ تزاس وديس د   م قا ػد

ي كػػف إعػػادت توج  هػػا كػػ  تكػػوف أدات لمتغ  ػػر والااػػار 
لػد  ولذلؾ يظهر  وع  ف التاػد ر   عم  حالة التق ية
لق ض التجارم    اذا الددد  ي  ق ض ال  ظريف 

ا  ػػػػػػعتقاراقاتجربػػػػػػة   عمػػػػػػ  وتجربػػػػػػة عبدال ادػػػػػػر 
 وعػػا   ػػف رأسػػ الية الدولػػة، ك ػػا أ هػػـ   ظػػروف ت ػي ف 

والحركػػػال بإعجػػام إلػػػ  تجربػػة تشػػػا  ز  ػػ    ػػػزوي  
خدودػػا  تجربػػة  أ ريكػػا ال ت  يػػةاليسػػارية  ػػ  ع ػػـو 
  د  س مسا    البرازي 

  يػػػ   الرشػػػتال ف ق ػػػض ال  ظػػػريف كػػػافو ػػػ  حػػػ ف 
اسػػػػتحالة الخػػػػرون  ػػػػف أسػػػػر ال سػػػػق ال ػػػػال    ػػػػروف 

م عػػػػاد  ؤكػػػد عمػػػػ  دور م،  إ ػػػالاػػػػوت  يػػػ وار يػػػة ب ػػػار
الحركػػػػػال اأجت اعيػػػػػػة والاو يػػػػػػة التػػػػػػ  تم ػػػػػػم أدوارا  
 زدوجة ب ف اأست رارية والتغ ر  ػ  ال ظػاـ ال ػال  ، 

اليػػػورت اػػػ  الحػػػ  لتسكيػػػؾ ي تبػػػر أف سػػػ  ر أ ػػػ ف أ ػػػا 
  ػػػػال حػػػػوار  ػػػػ و  ب يػػػػة ال ظػػػػاـ الرأسػػػػ ال  ال ػػػػال    

 اليالػػػم ال ػػػالـ   تػػػدى رئػػػيس - أ ػػػ ف  يطػػػره األاػػػراـ
 الحػػػػ  -واأل كػػػػار لمبػػػػدائ  ال ػػػػال   ال  تػػػػدى ورئػػػػيس
 أ  رتقطػػػػا   لػػػػيس لديػػػػم الدػػػػ ود  سهػػػػـو" أف قالتأك ػػػػد

   هاػو    شروع قأ  ب  قاأشتراكية، وأ قالرأس الية
   ػػػوا    تاػػػ ف أف بػػػد أ  تحاػػػق وحتػػػ  الدػػػ ود اػػػذا

 صػدرت  ػ  واأاػطراد الدػ اع ، اإل تػان  ػ   ستدا ا  
 تػػػو ر  ػػػف بػػد وأ  عال يػػػا ال  ا سػػػة عمػػ  الدولػػػة اػػذه

  جػػػػػػػػاأل كا ػػػػػػػة  ػػػػػػػ   تراقطػػػػػػػػة إ تاجيػػػػػػػة   ظو ػػػػػػػة
 سياسػػػػػ   شػػػػػروع اػػػػػو كػػػػػذلؾ والدػػػػػ ود  اأصتدػػػػػاد
 كػػػ  لدػػػالر قالاػػػرورت دي ػػػوصراط  وط ػػػ  و شػػػروع

والحاياة أف تمؾ الحموؿ ت ا    ف أز ػة   34"الطقاال
 ق ػػػػض يشػػػػرع ع ػػػػد ا، و السجػػػػوت بػػػػ ف ال ظريػػػػة والواصػػػػال

 اػػػػ ت يظهػػػػر ع ميػػػػة حمػػػػوؿ تاػػػػديـ  ػػػػ  ال  ظػػػػريف
 يكسػػػ  وأ ال ػػد  طويمػػػة تكػػوف  الحمػػػوؿ ألف  ػػ طاهـ،

 اأختيػػػػارال أف ك ػػػػا عا ػػػػة، رسػػػػائ   جػػػػرد تكػػػػوف  أف
 تاريخيػػػة أز ػػػال صمػػػم  ػػ  لم  ظػػػريف والس ميػػػة ال  ميػػة
 الخػػاط ر ال وصػػال إلػػ  أحيا ػػا   تػػد  هـ كبػػر   وتحػػوأل

 سػػ  ر الراحػػ   واصػػت  ػػ  تجمػػ   يم ػػا التػػاريخ   ػػف
  2144   ذ ال درية التحوأل  ف أ  ف
 كاشػسا       ػة تجػارم  ػ  ال ظريػة اختقار يكوف  وصد
 تطػػػػػوير  ػػػػػ  ويسػػػػػااـ واػػػػػ سها صوتهػػػػػا جوا ػػػػػم عػػػػػف

دػػػػ حها ال ظريػػػػة  اػػػػوأل   ػػػػ   س ػػػػدت تكػػػػوف  كػػػػ  وا 
 تطبياػػال ق ػػض   ػػاصش  مػػ  و ي ػػا والتحم ػػ ، القحػػم
 عػدد تجػارم  ػ    هػا الخرون وا  كا ية التق ية  ظرية
 عهد    ال ستامة الت  ية تجربة وا  ،ال الـ دوؿ  ف

 ال ػال ز   الػوزرار رئيس ب ف والت اصض ال موية، األسرت
 ظػػػػ   ػػػػ  الدوليػػػػة الرأسػػػػ الية وال  ظو ػػػػة    هػػػػات ر
 والتسػمط  التػاقال الت  ية   م وأخ را   اآلس وية، األز ة
    ب  وشيم-تش م  حالة
  مصر في والتابعة المستقمة التنمية نمط
 اأصتدػػاد واػػال تحم ػػ  عمػػ  32 أ ػػ ف جػػ ؿ  ركػػز

 أف يساػػػػػ  أ واػػػػػو عمػػػػػ ،   عهػػػػػد  ػػػػػ  ال دػػػػػر  
  سػس ولك ػم الخارن عف  ستا    اصتدادا   قكو م يدسم
 اأعت ػاد لػ  م ٌأصػرم اػو بػ  تاق ػا ، يكػف لػـ الوصػل
  اأسػتا ؿ   سياسػية اسػتا لية عمػ  الاػائـ ال تقػادؿ
 أ  اأصتداد ل صتداد، وليس السياسية لإلرادت يكوف 
 حركػة حرية يستمـز ولك م  ام  حميا   يكوف  أف ي كف
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 أ ػا ج ركيػة، اصتدػادية واتساصيػال تجػار   وتقػادؿ
 اطار    وال    الوط ية واإلرادت السياس  اأستا ؿ
 صويػا   أساسػا    ػو ر  إ ػم إصمي يػة اصتدػادية تكػت ل
 .اأصتدادية ال دالر عم  والحسا  لم ساواة

 أف ال ػػرم التق يػة  درسػػة رواد ي تبػر عػػاـ وقشػك  
  سػتامة ت  يػة   ػم ت يػ  قاعتقاراا رائدت التجربة تمؾ
 جوا ػم  ػف الػر ـ وعمػ  الػذال، عمػ  اأعت ػاد  ت بػ 

 شػػهدل الحاقػػة اػػذه أف إأ الحكػػـ، ذلػػؾ  ػػ  الدػػحة
 لـ قشك  ال ال   اأصتداد     دريا   ا د اجا   أياا  
اأصتدػاد يكػف سػاقاة  مػـ  صػروف  ل ػدت  دػر ت ر ػم

أو ا كسػػػار ك ػػػا صػػػد  تخ ػػػ   ال دػػػر   ػػػ  حالػػػة عزلػػػة
 إ  ػا السياسػية اإلرادت اسػتا ؿ أف والحاياػة   الػق ض
 ال سػب  الػذات  اأكتسػار أولهػا  :أ ػور ي يػة  ػف يػأت 
  ػتحكـ أ قح ػم ال  يشػية األساسػية اأحتياجػال  ػف
 والػدوار الغػذار وأبرزاػا خػارج  طػرؼ توريػداا  ػ 

 تواجػده أو الػد ف  ػ  التػورط عػدـ ويا  هػا  .والسػ ه
 الػدخ   دػادر ت ػوع وياليهػا . األد ػ  الحد إطار   
 وعػدـ والتدػ يال والجػيش الت مػيـ    والتوسال  تانواإل

 ق ػا قالخػارن التأير سهمة اشة  دادر عم  اأعت اد
 واصتدػاد والدػ اعة الزارعػة بػ ف   ػ ف تػوازف  ي  ػ 

 لاػد  .الخارجيػة والتحػوي ل السػياحة  يػ  الخػد ال
 بدايػػػػػػة رحمػػػػػػة الت  يػػػػػػة  ػػػػػػ  عهػػػػػػد   عمػػػػػػ  كا ػػػػػػل 

 ة الرأس الية ال ال ية عم  الػر ـاأ د ان    ال  ظو 
 قسػػػػبم ػػػػف ال حا ظػػػػة عمػػػػ  اأسػػػػتا ؿ اأصتدػػػػاد  

 احتكػػػار ع ميػػػة اأ تػػػان والػػػتحكـ  ػػػ اي  ػػػة الدولػػػة و 
واحتكاكهػا التوزيال وعػدـ تواجػد الشػركال أو األجا ػم 

 السػػوؽ ال دػػر   ق وا ػػ  اإل تػػان  ػػ قشػػك   قاشػػر 
احتكػػػػػار كسػػػػر اػػػػذا  4841وصػػػػد اسػػػػتهد ل   ااػػػػدت 

 تقػػػادؿ  ػػػا  هػػػد تػػػدريجيا  لػػػدخوؿ األجا ػػػم وال الدولػػػة
 السػػوؽ ال دػػر   ػػ  لػػ إالتجػػار  والب ػػوؾ األج بيػػة 

 عهد س  د 

 ي كػف الػذ  ال دػر اػو وؿاأل عقاس عهد كاف و
 أوروقػا، عػف والياا يػة اأصتدادية ال زلة قحالة ودسم
 ق ػده  ػف واسػ اع   سػ  د عدػر   كػاف كػاف ب   ػا
 الخػارج  وال ػالـ وروقػاأل تق يػة وقالتػال  ا ستاحػا   أكيػر
 الحاػػػػػار   قػػػػػال  وذن التػػػػػأير وت ػػػػػرت تدػػػػػاعدل ح ػػػػػم
 الت  يػة   ػم أد  وصػد  .الغربػ  والاي ػ  والياػا  
 عمػ  الكبػر   الػدوؿ اي  ة إل  الاروض عم  ال  ت د
  ػ  التق يػة طػارإ  ػ  وواػ م ال دػر   اأصتدػاد
 الدولػة تػورط أف وي حػ  .اسػ اع   عدػر  هايػة

 الدولػة لتػورط  دػاحقا   كػاف الػد وف   ػ  ال دػرية
 جػار وصػد دوليػة، ظػاارت قاعتقػاره أياػا     هػا ال ي ا يػة
 واحػدت سػ ة ق ػد 1976  سػ ة  ػ  اسػ اع   إ ػ س
 تزا ػد قظػاارت  ػرتقم  ا واو ال ال ، القام   سإ  ف
 ػ   صػراضاإل وتسػهي ل أوروقػا  ف ال ال  ال رضأ

  سػتس دت واأسػت  ار الخػارج  لمتوسػال توجهالظ  ال
 الدػػ اعية اليػػورت عػػف ال تاتجػػة لاليػػروا تػػراكـ  ػػف

 .وال ست  رال اأسواؽ عف والقحم
  درسػػػػة   ظػػػػر   ق ػػػػض عجػػػػامإ   ػػػػف الػػػػر ـ وعمػػػػ  

أف ع ميػة تحػد م  إأ عمػ    ةببتجر  ال رم التق ية
 دػػر وب ػػار  دػػر الجد ػػدت كا ػػل عقػػارت عػػف تساعػػ  
ب ف ط وحال   عم  وأسرتم سػوار كا ػل شخدػية 
أو لها ع صة بتوجهاتم السكرية الاػ  ية، واػ  كا ػل 

اسػػتجاقة لمتحػػد  الغربػػ   وصػػد ارتقطػػل كػػذلؾ ق ياقػػة 
بتام ػػد ال اػػ   33اػػذه الجهػػود ك ػػا  ػػر  تي ػػوي    تشػػ 

األساسػ  الػذ  اد كاف اػو ال وجػم الغرب  الحد م،  
الرجػػػاؿ لػػػد   كػػػار والتوجهػػػال الػػػرؤ  واأل ػػتحكـ  ػػػ  

لت ظي يػػػػػة   ال ظػػػػػاـ إلدرايػػػػػة اوالايػػػػػادال ال سػػػػػكرية وا
البروسػػ  ال سػػكر   ػػ    تدػػت الاػػرف اليػػا ف عشػػر 

 مه ػػػا ، واػػػقاط وصيػػػادال الجػػػيش السر سػػػ  ق ػػػد كػػاف 
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ازي ػػػػػػة  ػػػػػػابم وف اػػػػػػـ ال ػػػػػػادت التػػػػػػ  تؤسػػػػػػس وت شػػػػػػأ 
ال ال سػػكرية ال دػػرية وال ػػدراس ال سػػكرية، الت ظي ػػ

وطمقػػػػة الق يػػػػال  تماػػػػوف ال مػػػػـ والياا ػػػػة  ػػػػف الغػػػػرم 
و ر سػػا، وعمػػ  الػػر ـ  ػػف حػػرص   عمػػ  اأبت ػػام 
ف أ ػػػػػ  ال جػػػػػاأل ال سػػػػػكرية وال مػػػػػـو الطبي يػػػػػة إأ 

بػػػػ  لػػػػـ يكػػػػف  حا ػػػػدا ،  ػػػػال مـ الحػػػػد م و ور ال اػػػػ  األ
ف  ػػ  واػػ ية   اديػػة لمػػد  تاػػ ف  مسػػسال عم ا يػػة 

ك ػػػا أف تجربػػػة الحيػػػات و  ايشػػػة  كي ػػػر  ػػػف األحيػػػاف،
الغػػػرم تػػػؤير  ػػػ  الػػػوع  والوجػػػداف، بػػػ  إف الاػػػائ  ف 

ليسػػػػوا سػػػػذجا   اػػػػد لم بت يػػػػ ف عمػػػ  ال  ميػػػػة الت مي يػػػػة 
دورت وت ي     ػ ف لمواصػال الغربػ  لهػذه وا ياد وف كا 

 ػر   ولذلؾال اوؿ الت  تتطمال ل ستكشاؼ وال  ر ة، 
 ػال ا بهارا   ف الطهطاو  قالت د ف والحاػارت الغربيػة 

 اػػػم قا تاػػػاد الجػػػزر ال ػػػرتقم بواػػػال ال ػػػرأت،  اات ا ػػػم
ولكػف اػؤأر ال بت يػ ف أ ي كػ هـ اأطػ ع بدصػة عمػ  
 تواصػػػال ال جت  ػػػال الغربيػػػة ح ػػػم كا ػػػل الب ئػػػة  هيػػػأ
ليورال وا اسا ال اجت اعية وطقايػة اائمػة لػـ  ػدركها 

 ذلؾ الوصل     ال بت يوف 
 تػان ا  وصد اعت د ال شاط  اأصتداد  عم  الزراعة و 

الاطف وتدد ره لمخػارن تحػل سػيطرت الدولػة، وتراجػال 
أو ا ديرل األ  اط اأصتدادية واأجت اعية التام دية، 
 اػػد كا ػػل ا ػػاؾ أ  ػػػاط تجاريػػة وحر يػػة  تطػػورت، يػػػـ 

تركػزل ساسػ ، ب   ػا دارل الزراعػة اػ  ال حػور األ
ال سكر  والد اعال الحربيػة    ال جاؿ الد اعال 

اػػػد  دػػػمل تجربػػػة   عمػػػ   دػػػر للخد ػػة الجػػػيش  
د جتهػا  ػ  ال ظػاـ أعف ال  م اأصتدػاد  ال ي ػا   و 

الرأسػػ ال  األوروبػػ  ح ػػم ا ػػاؾ   ػػم   ػػ ف ل  تػػان 
وتوزيػػال ال  ػػ ، وتاػػـو  دػػر  يػػم بإ تػػان ال ػػواد الخػػاـ 

 ػػر  ال رتقطػػة قػػالاطف وتدػػد ره لمخػػارن  و ػػ  حػػ ف 
جػ ؿ أ ػ ف أ ػم أصػرم لػ  م اأعت ػاد ال تقػادؿ ولػيس 
التق ية،  راه تي وي    تش  جزر  ف ال ظاـ الرأس ال  

ال ػػػػػػال   الػػػػػػذ   ريػػػػػػد التجػػػػػػارت و ػػػػػػتر اأسػػػػػػواؽ  ػػػػػػ  
 األساس 

اػػ اؼ إوصػػد أد  التػػدخ  اأج بػػ   ػػ   دػػر الػػ  
الهويػػة تػػدريجيا   ػػف  احيػػة الت مػػيـ الحػػد م والدػػحا ة 

اأسػػػػػت  ار اأ جم ػػػػػز   يػػػػػـ صػػػػػاـبيػػػػػة ج والجاليػػػػػال األ
ق  مية تسكيؾ تدريج  لهػذه الهويػة  ػف خػ ؿ ال  ميػة 
الت مي يػػػة  وأ شػػػؾ أف  دػػػر دػػػارل أكيػػػر ارتقاطػػػا  
قػػػػػػال راكز وال وادػػػػػػـ اأوربيػػػػػػػة  ػػػػػػ  عهػػػػػػد  سػػػػػػػ  د 

بػػػػػ  و ور واسػػػػػ اع   قاشػػػػػا، وا تشػػػػػر   ػػػػػم الحيػػػػػات  األ
وحدػػػػػػػػػ  اأزدوان بػػػػػػػػػ ف   ظو ػػػػػػػػػة الاػػػػػػػػػيـ ال ربيػػػػػػػػػة 

، التا ديػػة و  ظو ػة الاػػيـ اأوربيػة الحد يػػةواأسػ  ية 
الت  تحدم عػف رواد  درسػة  اأزدوانو تج عف ذلؾ 

 ػػ  اأصتدػػاد التق يػػة بػػ ف األ  ػػاط التام ديػػة والحد يػػة 
 والياا ية والت ميـ وال ؤسسال  

 الماليزية التجربة
كا ػػػل  ال زيػػػا تستاػػػر لخبػػػرت التدػػػ يال وأ توجػػػد بهػػػا 
تك ولوجيػػػػػػػػا وأ رأس  ػػػػػػػػاؿ وأ إدارت ذال   ر ػػػػػػػػػة وأ 
 هػػػػػارال تسػػػػػويق، واػػػػػ  تختمػػػػػت عػػػػػف الياقػػػػػاف التػػػػػ  

سػػتطاعل أف تػػ جر  ػػ  التدػػ يال ق سرداػػا إل ت كهػػا ا
 هػػػارال  حميػػػة وط يػػػة  ػػػ  الحػػػرؼ ال ختمسػػػة  ولكػػػف 

سياسػػػػػ  الايػػػػػادت السياسػػػػػية ق سػػػػػاعدت  ػػػػػف الظػػػػػرؼ ال
الدول  السائد تب ل  شروعا  ت  ويا    ستر عم  ال ظاـ 
صا ة صاعدت د اعية   ستحػة عمػ   الرأس ال  الدول  وا 
األسػػػػػواؽ الدوليػػػػػة  ػػػػػال بػػػػػرا ج داخميػػػػػة ترك ػػػػػز عمػػػػػ  
اأسػػػػتي ار وتػػػػو  ر ع الػػػػة رخدػػػػية  دربػػػػة، والتركػػػػز 
عمػػ  الت مػػيـ، ووجػػود دور  ركػػز  لمدولػػة  ػػ  خطػػم 

سػػتسادت  ػػف ج الت  ػػو  عمػػ  اأالت  يػػة  وركػػز البر ػػا 
عمػػػـو الغػػػرم  ػػػال الت سػػػؾ قأدػػػوؿ اإلسػػػ ـ والحسػػػا  

حتػػػ  أ يحػػػدم والاػػػيـ الد  يػػػة عمػػػ  الهويػػػة ال ال زيػػػة 
  34تسكؾ    ب ية وت اسؾ ال جت ال  ت دد األعراؽ
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حػدام الت  يػة  ػف خػ ؿ إلاد تب ل الايادت ال ال زية 
اأ ػػػػػػد ان  ػػػػػػ  ال ظػػػػػػاـ الػػػػػػدول   ػػػػػػال الحسػػػػػػا  عمػػػػػػ  

 ػػف أجػػ  الح مويػػة دوف دػػية الياا يػػة والهويػػة الخدو 
  وقػػالر ـ  ػػف ذلػػؾ  ػػ  ظػػ  ال ول ػػة اسػػت رار التق يػػة

أيػػرل التق يػػة عمػػ   ال زيػػا وخدودػػا األز ػػة ال اليػػة 
والتػػ  كا ػػػل ق ياقػػة زلػػػزاؿ  4997الطاح ػػة  ػػ  عػػػاـ 

واجهتهػػػػا الايػػػػادت ال ال زيػػػػػة  اأصتدػػػػاد، وصػػػػد اػػػػرم 
و  ػػػػػػال  قال  ػػػػػػ  عمػػػػػػ  تحجػػػػػػيـ ال ول ػػػػػػة و خاطراػػػػػػا

اإلصتػػػػػراض  ػػػػػف  دػػػػػادر أج بيػػػػػة، وعػػػػػدـ اإل دػػػػػياع 
وتحػػػػل تػػػػأي ر    35ل دػػػػائر دػػػػ دوؽ ال اػػػػد الػػػػدول  

األز ػػػػػػة ال اليػػػػػػة اآلسػػػػػػ وية تغ ػػػػػػر  وصػػػػػػت الحكو ػػػػػػة 
ال ال زيػػػة قايػػػادت  هػػػات ر    ػػػف ال ول ػػػة قسػػػبم  ػػػا 
حدم  ػف ا تاػاد لمسػيطرت عمػ  األواػاع اأصتدػادية 

 ركزاػػا أو صطػػم وظهػػرل ع صػػة التق يػػة التػػ  حػػاوؿ 
ال ظاـ الدول  أف ي ارس الهي  ة وأ ياب   ف الطرؼ 

لقأأأد ارتبطأأأت هأأأذ  األزمأأأة  اآلخػػػر سػػػوى الخاػػػوع 
 -بعاممين :
 ػػد ولوجيا ال  ول براليػػة عمػػ   سػػتو  توسػػال اإل األول :

الػػػػػػػدوؿ الرأسػػػػػػػ الية وال  ظ ػػػػػػػال الدوليػػػػػػػة والتجػػػػػػػارم 
 ي ػػػا عػػػرؼ بتحريػػػر اإلصتدػػػاد عبػػػر أ كػػػار  الت  ويػػػة

 تداد الحر وتحرير التجارت اإلص
ل ظػػػػاـ  إعػػػػادت تشػػػػك   ال ظػػػػاـ الػػػػدول  و اػػػػا   الثأأأأان  :

الاطػػم األوحػػػد ال سػػػيطر ق ػػا أ  تػػػير لمػػػدوؿ ال ا يػػػة 
اا ش ال  اورت الذى كا ل تت تال قم  ف صب     ظػ  

 الاطبية الي ائية  
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و ال ت ا   تيار ال ول ة تزا ػد احت ػاؿ وصػوع األز ػة 
ية ح ػم بػدأل تساػد السػيطرت ال اليػة  ػ  الػدوؿ اآلسػ و 

 عمػػ  األواػػاع اإلصتدػػادية ال حميػػة وقدػػسة خادػػة
ال اليػػػة، إذ أف  مسػػػستها اإلصتدػػػادية الاائ ػػػة  السػػػيطرت

عم  إدارت الدولة لد ة اإلصتداد  ف خػ ؿ السياسػال 
اإلصتدػػادية الكميػػة والجزئيػػة أخػػذل تساػػد  اعم تهػػا  ػػال 

سياسػػة التحػػوؿ  حػػو تطب ػػق  قػػادي ال  ول براليػػة  ػػ  ال
وطقاػػػػػا لتحم ػػػػػػ   ال اديػػػػػة وسياسػػػػػة سػػػػػ ر الدػػػػػرؼ  

دػػػ دوؽ ال اػػػد الػػػدول  لألز ػػػة  إ هػػػا تػػػرتقم قاػػػ ت 
ال ظاـ ال در   وعدـ كسػارت اإلدارت و يػام الشػسا ية 
   الاطاع ال ال ، ولذلؾ  إف   الجة األز ة تتطمػم 
الشػػسا ية التا ػػة  ػػ  عػػرض كػػ  ال  مو ػػال الخادػػة 

مدوؿ ال تاررت، والاياـ قال وصت اإلصتدادى وال ال  ل
بإدػػػػ حال اػػػػػرورية لماطػػػػػاع ال ػػػػػال  وال دػػػػػر  ،  

 والتوصت عف تيب ل س ر الدرؼ لم  مة ال حمية  
 اػػد  36أ ػا  ؤسػس التجربػػة رئػيس الػػوزرار ال ػال ز  

تب ػػػػ  وجهػػػػة  ظػػػػر   اصاػػػػة ت ػػػػود  ػػػػ   ج مهػػػػا إلػػػػ  
ال ول ػة  ػف التابػ  والتساعػ   الايػادت تجػاهتحػوؿ  ظػرت 

ال جت ال    ػػإلػػ  الهجػػـو والحػػذر   هػػا اإل جػػاب    هػػا
ق ػػدـ ال سػػاوات   ػػا  ج ػػ  تابػػ  ال ول ػػة  تسػػـ الػػدول  

 حسو ػػا  قال خػػاطر  ظػػرا  ل ػػدت عوا ػػ  أا هػػا: الخطػػر 
الػػػػذى ت يمػػػػم السػػػػوؽ ال ستوحػػػػة كاػػػػوت   ػػػػر  شػػػػروطة 
واتسػػػاـ ال ظػػػػاـ الرأسػػػ ال  الػػػػدول  ق ػػػدـ ال سػػػػاوات يػػػػـ 

دت  ػػرض  حاولػػة الغػػرم وعمػػ  رأسػػم الوأيػػال ال تحػػ
الهي  ػػػػة عمػػػػ  اآلخػػػػريف  واتهػػػػـ  هػػػػات ر ال اػػػػارب ف 
الغػػرب  ف  ػػ  ال  مػػة وعمػػ  رأسػػهـ وجػػورن سػػػوروسو 

اػػػػػال وف قالس ػػػػػػ   ػػػػػ  اإلاػػػػػرار قاإلصتدػػػػػػاد  قػػػػػأ هـ
ال ػػػػال زى  وصػػػػد  جحػػػػل  ال زيػػػػا  ػػػػ   واجهػػػػة األز ػػػػة 
ال اليػػػػة اآلسػػػػ وية بػػػػر ـ ت ػػػػرض ع متهػػػػا لإل خسػػػػاض 
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, وكأأأان ة وظهػػػور ال د ػػػد  ػػػف ال شػػػك ل اإلصتدػػػادي
 منهجها ف  حل األزمة يقوم عم  عدة دعائم هأ  :
تيب ػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػ ر الدػػػػػػػػػرؼ، والح مولػػػػػػػػػة دوف خػػػػػػػػػرون 
اإلسػػػػتي ارال صدػػػػ رت األجػػػػ ، و  ػػػػال اإلصتػػػػراض  ػػػػف 

ر اػل الايػادت ال ال زيػة تب ػ   دادر أج بية  وبذلؾ 
 دػػػائر الدػػػ دوؽ الػػػدول  وكا ػػػل  سػػػتامة ع ػػػم  ػػػ  

  كاسػػاتها از األز ػػة، إأ أف ايػػاجت جحػػل  ػػ  ذلػػؾ و 
السياسية كا ل أصو  خدودا     ظ  الدراع عمػ  
السػػػمطة الػػػذى  شػػػم بػػػ ف وزيػػػر ال اليػػػة أ ػػػور إبػػػراايـ 

خػت ؼ ا هػات ر   وصتهػا قسػبم رئيس الوزرار وب ف 
رؤاا ػػػػا حػػػػوؿ األز ػػػػة وطرياػػػػة الت ا ػػػػ    هػػػػا و ػػػػال 
ال ول ػػػة قدػػػسة عا ػػػة   اػػػد كػػػاف أ ػػػور إبػػػراايـ أصػػػرم 

الجد ػػػػػػػدت وذو ع صػػػػػػػة ج ػػػػػػػدت لأل كػػػػػػػار ال  ول براليػػػػػػػة 
قالوأيػػػال ال تحػػػدت التػػػ  كا ػػػل تػػػرى  ػػػ   هػػػات ر   
  وذجا  تسػمطيا   ػ  الحكػـ، ويشػاركها  ػ  ذلػؾ صطػاع 

، وصد جػر  التدػالر أ قأس قم  ف ال ال  زيف أ سسهـ
ح م تـ إحيػار التحػالت  2148ب ف الرجم ف    عاـ 

بػػػ ف  هػػػات ر وأ ػػػور ابػػػراايـ  ػػػف أجػػػ  الحػػػاؽ الهزي ػػػة 
سياسػػػػػيا  بػػػػػرئيس الػػػػػوزرار  ج ػػػػػم عبػػػػػدالرازؽ ال ػػػػػتهـ 
قالسسػػػاد وال حسػػػوبية، ح ػػػم عػػػاد  هػػػات ر  ػػػرت أخػػػر  

 لرئاسة الوزارت ق د أف تجاوز التس  ف  ف ع ره 
-فأأي التنميأأة بينوشأأي  -تجربأأة تشأأيمي

 :التسمطية التابعة
  ػ  عسكر   ا ا م ق د الحكـ ب  وشيم اعتم  ح ف
 ا سػػرد الم  ػػد ، اليسػػار   الػػزعيـ حكو ػػة عمػػ  4974
   تهػػػػا التػػػػ  أ د ولوج تػػػػم و ػػػػرض قالسػػػػمطة ب  وشػػػػيم
 السياسػػػػة أدار وصػػػػد"  ال توحشػػػػة الم براليػػػػة"بػػػػػ الػػػػق ض

  تيػاف" قاسػـ اليسػار لػد  عر ػل  ج وعة ال  ول برالية
  ػػػػػػػف  ج وعػػػػػػػة واػػػػػػػـ ،Chicago Boys "شػػػػػػػيكا و

 اأصتدػػاد كميػػة  ػػ  تػػدريقال تماػػوا الػػذ ف اأصتدػػاد  ف
 أسسػػػها والتػػ  شػػيكا و، جا  ػػة  ػػ  الجد ػػد الم برالػػ 

 إحػػػػ ؿ اسػػػػتبداؿ اػػػػؤأر أ ػػػػد وصػػػػد   ريػػػػد اف   متػػػػوف 
 ال ؤيػػػػػػػدت الجد ػػػػػػػدت الم براليػػػػػػػة قالسياسػػػػػػػال الػػػػػػػواردال
 التحػػػػػوأل عػػػػف الدولػػػػة  ػػػػد ور ػػػػال السػػػػوؽ، أصتدػػػػاد

 األولويػػػة إعطػػػار وقالتػػػال  واأجت اعيػػػة، اأصتدػػػادية
 إلػ  اأجت اعيػة الت  يػة إرجار  ال اأصتدادية لمت  ية
   أحق وصل

 تد    و  سقة حاق اأصتداد أف  ف الر ـ وعم 
 أف إأ ،4981 إلػػ  4976  ػػف الستػػرت  ػػ % 7 إلػػ 

 ركػػػػػػود  ػػػػػػف ،4984 عػػػػػػاـ   ػػػػػػذ عا ػػػػػػل، صػػػػػػد الػػػػػػق د
 التػػػ  الب كيػػػة األز ػػػة  يػػػم سػػػاا ل شػػػد د، اصتدػػػاد 
 ا ط صػػػػة حػػػػديل يػػػػـ   الرئاسػػػػة  ػػػػف ال اربػػػػوف  أياراػػػػا

  ػاعتبر 4989-4985  ػف الستػرت    صوية اصتدادية
 حكػػػػـ تحػػػػل تشػػػػ م  أف ال  ول براليػػػػة   ظػػػػر   ق ػػػػض
ػػا صػػد ل ب و شػػيم ػػا اصتدػػادي ا   وذج   إليػػم يدػػبو  اجح 
 ال  جػػػػزت"بػػػػػ سػػػػ  ل الستػػػػرت تمػػػػؾ أف لدرجػػػػة ج را هػػػػا،
 "   التش مية
 عمػػ  التق يػػة   ظػػرو ركػػز ذلػػؾ  ػػف ال اػػيض وعمػػ 
 ح ػم  التشػ مية ال  جػزت" أسػطورت"بػػ أسػ وه  ػا دحض
 أعػػػاد صػػػد ب  وشػػػيم  ظػػػاـ أف تمػػػؾ ال ظػػػر وجهػػػة تػػػرى 

 حكػػػػػـ سػػػػػ وال عمػػػػػ  السػػػػػاقاة حالتػػػػػم إلػػػػػ  اأصتدػػػػػاد
 واأحتجاجػػػال السواػػػ    هػػػا بمغػػػل والتػػػ  الم  ػػػد ،

 اأصتدػػاد ا هيػػار إلػػ  أدى   ػػا أشػػداا، واإلاػػراقال
 ال  ول براليػة السياسػال  ورسل ك ا   استي ائ  قشك 
 ص ػال وسػم والدي اراطيػة، الشػسا ية ا  ػداـ  ػف جػو   

 توزيػػػال سػػػور أف وأشػػػؾ  احتجػػػاج  ألدػػػوال ع  ػػػت
 وال اػػرب ف الرأسػػ الية ال خقػػة عمػػ  واصتدػػاراا اليػػروال
 صػػػد  اػػر ا، األشػػػد السئػػال ته ػػػيش وزيػػادت السػػػمطة،  ػػف
 اأصتدػػاد  قػػال  و الشػػ م عا ػػة إحسػػاس دوف  حػػاأ
 وعمػػػػػ   4989 و 4985 عػػػػػا   بػػػػػ ف حػػػػػدم الػػػػػذ 
 التػػ  اأصتدػػادية ال تػػائج  ػػف ب  وشػػيم زاػػو  ػػف الػػر ـ
  ػػػف  ػػػت كف لػػػـ لحك ػػػم، األخ ػػػرت السػػػ وال  ػػػ  حااهػػػا
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   مػ  .الرئاسػية  ترتػم لت د ػد الكا ية األدوال حدد
 لحكو ػػػػػة الكميػػػػػة اأصتدػػػػػادية السياسػػػػػال  ػػػػػف الػػػػػر ـ
 سػػميـ  ػال  أسػػاس عمػ  شػػ م  واػ ل التػػ  ب  وشػيم

  ػػػف الكي ػػػر  ػػػراع لػػػـ اأصتدػػػاد  التحػػػوؿ ذلػػػؾ أف إأ
 أز ػػػػة ذلػػػػؾ ولػػػػد وصػػػػد   والسا ػػػػرت ال توسػػػػطة ال ػػػػائ ل
 تسػال ق ػد الخػوؼ حاجز كسر إل  أدل حادت سياسية
 تحػػػػل ب  وشػػػػيم حكػػػػـ أ تهػػػػار أدل عجػػػػاؼ سػػػػ وال
 الػػػق ض ويػػر     سػػػت رت شػػ بية واحتجاجػػػال اػػغوط

 تشػػ م   ػػ  يحػػدم لػػـ الحاياػػ  اأصتدػػاد  ال  ػػو أف
  ػػػػػف ب  وشػػػػػيم خػػػػػرون ق ػػػػػد 4991 عػػػػػاـ   ػػػػػذ سػػػػػوى 

 اأصتدػاد  ال  ػوذن أف ي  ػال أ ذلؾ أف إأ السمطة،
 التػػػ  اأ طػػػ ؽ  اطػػة اػػػو كػػػاف ب  وشػػيم اتق ػػػم الػػذ 
 اإلدػػػػػػػػ ه  ػػػػػػػػ  الػػػػػػػدي اراط  ال ظػػػػػػػػاـ   هػػػػػػػػا شػػػػػػػرع

 الب يػػػة تسكيػػػؾ  حػػػو تشػػػ م  اتجهػػػل وصػػػد  اأصتدػػػاد 
 تحجػػػز كا ػػػل التػػػ  اأسػػػتبدادية لمسػػػمطة اأصتدػػػادية

 ال خقػػػة الكريػػوؿ تحػػالت لدػػػالر لمػػق د ال ا ػػة اليػػروت
 تػػاريخ  تحػػالت واػػو  والد  يػػة واأصتدػػادية السياسػػية

 ق راحمػم اأسػت  ار عػف قاإل اقػة ال ت  يػة أ ريكا حكـ
  37 ال ت اصقة

 ةأأأخاتمال
تودمل الدراسة إل  عػدد  ػف ال تػائج الها ػة وب ػار 
عم هػػا تسػػ   لتاػػديـ تدػػور لتطػػوير وتجد ػػد ال ظريػػة 
أحيائها قشك  و اػ وف أكيػر   ادػرت  لاػد وجهػل 
 ظريػػة التق يػػة سػػهاـ ال اػػد ل سػػم ال  ظريػػال و  ػػاذن 
 الت  يػػة الغربيػػة الحد يػػة وسػػ ل ألف  تكػػوف بػػدي   لهػػا

  ظرية ألطروحالعم  طرؼ ال ايض  ح م وصسل 
  بػػرر  وصػػت واػػو ،الوصػػل ذلػػؾ  ػػ  السػػائدت التحػػد م
 ي كػػف بػػ  أ كاراػػا كػػ   اػػض ي كػػف أ ولكػػف و شػػروع
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 والغايػال ال اادد يحاق ق ا وتوظيسها   ها اأستسادت
وت طمػػػػػػق  ظريػػػػػػة التق يػػػػػػة  ػػػػػػف التسسػػػػػػ رال   الكبػػػػػػر  

التاريخيػػة واأصتدػػادية لحالػػة التخمػػت  ػػ  دوؿ ال ػػالـ 
عمػػػ  دور ع صػػػال التق يػػػة  ػػػف ح ػػػم اليالػػػم لتؤكػػػد 

 قاصتدػاديال اليالػم ال ػالـ دوؿ اصتدػاديال ارتقػاط
  سهػػػػػـو  ال ظريػػػػػة ودػػػػػكل  الرأسػػػػػ ال  ال ركػػػػػز دوؿ

أو ت  ية التخمػت، وأبػرزل دخػوؿ دوؿ  التاق ة الت  ية
الهيكمػػػػػ  أو  ال ػػػػالـ اليالػػػػم  ي ػػػػػا تسػػػػ يم قاأسػػػػػت  ار

  ػػػف التق يػػػة  ظريػػػة تطػػػورل صػػػداأسػػػت  ار الجد ػػػد  و 
 ا ػػا أساسػ  ف  جػال ف  ػ  ال ظريػة اأسػها ال خػ ؿ
 والطقاػػػ  اأجت ػػاع  والتكػػويف الػػػدول  ال سػػق  ظريػػة

   اليالم ال الـ لدوؿ وال خبو  
 جت  ػال  داخػ  اكتسم اأات ػاـ بػدور الدولػة ك ا

 ا ق د اأست  ار وقالطقاة داخ  األطراؼ صوت دا  ػة 
 ػػػػػف  حػػػػػاوأل إعػػػػػادت إحيػػػػػار القحػػػػػم حػػػػػوؿ الدولػػػػػة 
ووظائسها ودوراػا وع صاتهػا قأ  ػاط اإل تػان والطقاػال 

 وصػػت  ظريػػة التق يػػة  ػػف الدولػػة  وكػػاف اأجت اعيػػة  
 حػػ  خػػ ؼ،  سػػ  حػػ ف اعتبراػػا الػػق ض  جػػرد أدات 

ازيػػػػػػة  رتقطػػػػػػة قػػػػػػال ركز تسػػػػػػيطر عم هػػػػػػا  خػػػػػػم برجو 
الرأس ال ،  إف آخريف  يػ  بػوأ تزاس وديس ػد   م قا ػد 
وجدوا أف لها صدرا   ف اأستا لية ال سبية ح م ي كف 

 أف تادـ طرياا  ل ستا ؿ  
لك ػػػػم أ عا ػػػػ   ا ػػػػد و  الب ػػػػار اأصتدػػػػادى التػػػػاقال 

سػػػتا لية الدولػػػة إذا تػػػو رل اإلاردت السياسػػػية ي ػػػوؽ ا
دارت الدولػػة تت تػػػال بػػدرجال  تساوتػػػة و ، وصػػوت ال جت ػػػال ا 

 ػػػػػػػف اأسػػػػػػػتا ؿ ال سػػػػػػػب   ػػػػػػػ  ال جػػػػػػػاؿ السياسػػػػػػػ  
وأبػػػػػػػرزل  ظريػػػػػػػة التق يػػػػػػػة والياػػػػػػػا     واأ ػػػػػػػد ولوج 
   سدػػػػػـ أ ارتقاطػػػػػا    رتقطػػػػػة التسػػػػػمطية أفأطروحػػػػػة 
 األز ػػػػػػػػػال ظػػػػػػػػػروؼ ألف التػػػػػػػػػاقال الت  يػػػػػػػػػة ب  ػػػػػػػػػوذن
 إلػ  تػؤد  الرأسػ ال  ال ػالـ بها ي ر الت  اأصتدادية
 ذلػؾ  ػف التاق ػة، لمػدوؿ السياسػية األب ية    تحوأل



 مآالتها -أبعادها –ظاهرة التبعيت :أصولها                                                             أحمد تهامي عبد الحي د/

24 
 

 يسػػػرض تسػػػمط  جهػػػاز إلػػػ  الدولػػػة جهػػػاز تحػػػوؿ أف
  الج اا ر عم  الاهر
صػػػػد ت راػػػػل  ظريػػػػة التق يػػػػة التام ديػػػػة ل اػػػػد  ػػػػف و 

 الي ػػػ ف صد تػػػم  درسػػػة التحػػػد م وكػػػذلؾ  ػػػف اليسػػػار،
قشك   قالي  يم عم  حوؿ الترك ز اأ تاادال ودارل 
وأف أسػػػػػػػموبها  تسػػػػػػػـ قاألسػػػػػػػموم اليػػػػػػػور  ، التػػػػػػػاريخ 
 عم  الترك ز    أحادية  ظرت ذال وأ ها، الراديكال  
 وا ا اؿ دوراا    وال قالغة لمتخمت الخارجية ال وا  
ك ا أف ا ػاؾ    والياا ية اأجت اعية الداخمية ال وا  
ر ػػـ مت   ػػز بػػ ف التق يػػة واأعت ػػاد ال تقػػادؿ اػػرورت ل
 واػػػػوعية تحػػػػوؿ دوف دػػػػ وقال ذاتيػػػػة و أف ا ػػػػاؾ 

دػػػػػػػ ود الاػػػػػػػو  وي حػػػػػػػ  أف  التوا ػػػػػػػق عمػػػػػػػ  ذلػػػػػػػؾ 
الشػػػػ بوية والاو يػػػػة الي   يػػػػة  ػػػػ  الغػػػػرم والسياسػػػػال 
الح ائيػة اأصتدػػادية لمػػرئيس األ ريكػػ  دو الػػد ترا ػػم 
ت كػػػػس أز ػػػػة األطػػػػر التسسػػػػ رية ال رتقطػػػػة قكػػػػ   ػػػػف 

وأز ػة ال ول ػة  ػ  الوصػل  التق ية واأعت ػاد وال تقػادؿ
  الرااف

 تطبياػال ق ػض الدراسػةوع وت عم  ذلػؾ اختبػرل 
 عػدد تجػارم  ػ    هػا الخرون وا  كا ية التق ية  ظرية
 ال ستامة الت  ية تجربة وا  ،ال ختمسة ال الـ دوؿ  ف
 الػوزرار رئػيس ب ف والت اصض ال موية، األسرت عهد   

  ػ  الدوليػة الرأس الية وال  ظو ة    هات ر ال ال ز  
 التػػػػاقال الت  يػػػػة   ػػػػم وأخ ػػػػرا   اآلسػػػػ وية، األز ػػػػة ظػػػػ 

  درسػػػػة   ظػػػػر   ي تبػػػػرو    تشػػػػ م  حالػػػػة والتسػػػػمط 
 رائػػػػػػدت بػػػػػػةتجر  عمػػػػػػ    تجربػػػػػػة أف ال ػػػػػػرم التق يػػػػػػة
 الػر ـ وعمػ  ال سػتامة، الت  يػة   ػم ت يػ  قاعتقاراػا

 اػػػػذه أف إأ الحكػػػػـ، ذلػػػػؾ  ػػػػ  الدػػػػحة جوا ػػػػم  ػػػػف
 اأصتدػاد  ػ   دػريا   ا ػد اجا   أياػا   شػهدل الحاقػة
 اأزدوان بػ ف  ك ا أف ع مية التحد م خمال ال ال  

 والياا ػػػػػة األ  ػػػػػاط التام ديػػػػػة والحد يػػػػػة  ػػػػػ  اأصتدػػػػػاد
  والت ميـ وال ؤسسال  

  ػػػػػف خػػػػػ ؿتطػػػػػورل أ ػػػػػا التجربػػػػػة ال ال زيػػػػػة  اػػػػػد 
اأ د ان    ال ظاـ الدول   ػال التحد م اأصتداد  و 

الحسػػا  عمػػ  الخدودػػية الياا يػػة والهويػػة  ػػف أجػػ  
 وصػػديػػة دوف اسػػت رار التق يػػة  ػػ  ظػػ  ال ول ػػة، الح مو 

ر اػػػػػل الايػػػػػادت ال ال زيػػػػػة تب ػػػػػ   دػػػػػائر الدػػػػػ دوؽ 
 اليػػػػة اآلسػػػػ وية  ػػػػ  عػػػػاـ الػػػػدول  أجتيػػػػاز األز ػػػػة ال

وحركػػػػػة رأس ال ػػػػػاؿ اػػػػػ  واعتبػػػػػرل ال ول ػػػػػة  4998
  سئولة عف األز ة ال
 تشػػػ م  أف ال  ول براليػػػة و  ظػػػر  اعتبػػػرو ػػػ  حػػػ ف  

ػػا صػػد ل ب و شػػيم حكػػـ تحػػل ػػا اصتدػػادي ا   وذج    اجح 
 سػػػػ  ل الستػػػػرت تمػػػػؾ أف لدرجػػػػة ج را هػػػػا، إليػػػػم يدػػػػبو

 تمػػػػػؾ وادحاػػػػػ   ظػػػػػر    ػػػػػإف ،"التشػػػػػ مية ال  جػػػػػزت"بػػػػػػ
 جو    ال  ول برالية السياسال تطب ق وكشسوا ال  جزت
 ع  ػػت ص ػػال وسػػم والدي اراطيػػة، الشػػسا ية ا  ػػداـ  ػػف

  احتجاج  ألدوال
تحمػػي      اػػا  صػػد ل  ظريػػة التق يػػة والخ دػػة أف 

ألسػػػػػػقام التخمػػػػػػت السياسػػػػػػ  واأصتدػػػػػػاد  وطبي ػػػػػػة 
ع صال التق ية الت  تػربم دوؿ ال ػالـ اليالػم قال ظػاـ 
الرأسػػػ ال  ال ػػػال  ، ولكػػػف  مػػػم عمػػػ  اػػػذا التحم ػػػ  
الترك ػػز عمػػ  األق ػػاد اأصتدػػادية والسياسػػية ل  صػػال 
التق يػػػػة دوف إيػػػػ ر ال  ايػػػػة الواجقػػػػة بتحم ػػػػ  األق ػػػػاد 

والحاػػارية التػػ  تسػػرض الهي  ػػة عمػػ  ال اػػ   الياا يػػة
التػػاقال الػػذ  ي تاػػد  ػػ  تسػػوؽ اآلخػػر وأ يسػػ   سػػو  
لتام ػػد ال  تدػػر و اػػا  ل اولػػة ابػػف خمػػدوف أف ال غمػػوم 
 ولػػػال بتام ػػػد الغالػػػم   وجػػػود  خػػػم وصػػػو  اجت اعيػػػة 
تاق ة تتب   أسال م الحيات الغربيػة وأ  ػاط اأسػته ؾ 

وتب ػػػػػػ   واألكػػػػػػادي   الياػػػػػػا  التر ػػػػػػ  وحالػػػػػػة التام ػػػػػػد 
ال واػال السكريػة وحتػ  اسػت راد ال ظريػال وال سػاايـ 
السياسػػية والياا يػػة واأجت اعيػػة ترسػػخ ظػػاارت التق يػػة 

  د م ال  اؿوتج   السكاؾ   ها أ را  
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 قاسػػتا ؿ  أ بػػد الحاياػػ  اأسػػتا ؿ والواصػػال أف  
 والػتخمص  الحػرت اإل سا ية الذال وب ار والهوية ال ا 
   ب  بف  الؾ  ر   ك ا ل ست  ار الاابمية  ف

وي كػف الاػوؿ أف الترك ػػز عمػ  الجا ػم اأصتدػػاد  
 ام     ظريػة التق يػة لػـ  ج مهػا صػادرت أو  اعمػة  ػ  

ب ػػار األ ػػة واأسػػتا ؿ السياسػػ  الدولػػة و سػػياؽ إعػػادت 
واأصتدػػاد ،  ػػدوف اإلدراؾ الػػواع  ق او ػػال الهويػػة 

و  ظو تهػػػا الاي يػػػة تظػػػ  الحاػػػارية والياا يػػػة لأل ػػػة 
أطروحػػػػال اأسػػػػتا ؿ اأصتدػػػػاد  حم ػػػػا  قػػػػ  أسػػػػس 
راسػػػػػخة وأ أراػػػػػية دػػػػػمقة، وع ػػػػػد ا تواجػػػػػم الػػػػػدوؿ 
تحديال اخ ة ت كسر وتتراجال أح ـ اأسػتا ؿ بػ  
وتتحػػػػػوؿ إلػػػػػ   اياػػػػػها واػػػػػ  اأ ػػػػػد ان  ػػػػػ  ال ظػػػػػاـ 

 الرأس ال  ال هي ف 

ك ػػػػا أف الترك ػػػػز عمػػػػ  صاػػػػية الهويػػػػة الحاػػػػارية  
 يػػػػػػػػة دوف أف اأسػػػػػػػػت اد إلػػػػػػػػ   او ػػػػػػػػال ت  يػػػػػػػػة والد 

رادت سياسػية دػمقة  قاػ  ع صػال  اصتدادية  ستامة وا 
الهي  ة واأستغ ؿ وأ يس ر قا ط ؽ و هاة صائ ػة 
عمػػػػػ  أسػػػػػس  ت اسػػػػػكة،  ػػػػػالاو  الرأسػػػػػ الية أ تجػػػػػد 
 اااػػػة  ػػػ  كي ػػػر  ػػػف األحيػػػاف  ػػػ  الت ػػػايش  ػػػال 

هػػا أ إعػػ ف الهويػػة قطرياػػة شػػكمية اختزاليػػة طال ػػا أ 
تاػػػػػػػػـو بػػػػػػػػدور تحػػػػػػػػرر   ػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػواح  اأصتدػػػػػػػػادية 

 الياا يػػػػػػػة قاألق ػػػػػػػاد اأات ػػػػػػػاـ عػػػػػػػودت إف والسياسػػػػػػػية 
 وتاػػػا ف  سػػػتامة ج اعيػػػة اويػػػة حيػػػارا  و  والحاػػػارية
 حيػػارإل را  ػػة شػػك ي أف ي كػػف ال طػػاؽ واسػػال ج ػػاع 
 الس اليػػػة  ػػػف أكبػػػر صػػػدر تحا ػػػق ا كا يػػػة  ػػػال ال ظريػػػة
  ال  ادر الواصال    وال جاه
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